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wiedzê i wykszta³cenie oraz intuicjê polityczn¹, czyli umiejêtnoœæ przewidywania
i dostosowywania siê. To wszystko daje zdolnoœæ szerokiego spojrzenia na spra-
wy, co w polityce jest bardzo wa¿ne. No i rzecz oczywista: polityk nie mo¿e siê

kompromitowaæ.
Wszystkie respondentki podkreœlaj¹, ¿e zawodu polityka trzeba siê uczyæ jak

ka¿dego innego, dlatego wa¿ne jest przejœcie po pewnych szczeblach. Z 11 re-
spondentek, które zadecydowa³y samodzielnie o wejœciu w politykê, a¿ 8 rozpo-
czê³o swoj¹ dzia³alnoœæ od wyborów samorz¹dowych.

f) samoocena

Ciekawy jest fakt, ¿e wiêkszoœæ moich respondentek stwierdzi³a w swoich
wypowiedziach, ¿e s¹ zadowolone z w³asnej dzia³alnoœci, choæ pytania o samooce-
nê wczeœniej nie zada³am: "Ogólnie jestem zadowolona z tego, co ju¿ osi¹gnê-
³am" [G]. Natomiast te nieliczne, które same takiej opinii nie wyrazi³y, zapytane
o to, zaznacza³y, ¿e wyrzucaj¹ sobie, ¿e pewne rzeczy mog³y zrobiæ lepiej: "Ja
nigdy niejestem z siebie zadowolona. Zawsze mi ma³o" [A].

Wymieniaj¹c swoje cechy, wiêkszoœæ pañ podkreœla³a, ¿e zawsze dotrzymuje
s³owa, a kiedy nie s¹ w stanie tego zrobiæ, mówi¹ o tym wprost, za co ludzie czêsto
maj¹ do nich pretensje. Wszystkie panie mówi³y, ¿ê bardzo anga¿uj¹ siê w to, co
robi¹ i skrupulatnie wype³niaj¹ swoje obowi¹zki: "Jak coœ robiê, to siê bardzo
anga¿ujê i jestem lojalna w tym, co robiê" [A]; "Jak siê za coœ biorê, chcê to
doprowadziæ do koñca" [G]; "Jestem pedantk¹" [C].

Podkreœla³y te¿ swoj¹ odwagê: "Nie ba³am siê mówiæ" [T]; "Otwarcie
mówiê. (,,) Jestem odwa¿na, niczego siê nie bojê, zawsze mnie na czo³o wy-
pychali" [G] i aktywnoœæ: "By³am zdecydowana, pe³na ¿ycia, chêci do pracy"
[A]. W³aœnie t¹ chêci¹ dzia³ania t³umacz¹ osi¹ganie przez siebie wysokich stano-
wisk w partiach,

Respondentki przyznaj¹ te¿ zgodnie, ¿e obecnoœæ w polityce jest ci¹g³¹ na-
uk¹, a zdobyte ju¿ doœwiadczenie nie do przecenienia: "W nastêpnej kadencji

by³abym dobrym radnym" [C]; "Uczê siê wiele, przyjmujê wszystkie uwagi,
czy krytyczne, czy jakie, to mi pomaga w mojej pracy, Uczê siê ca³y czas"

[G].
Obecnoœæ w polityce jest dla moich respondentek równie¿ sposobem na od-

krywanie siebie: "Ja chcia³am raz zobaczyæ, jak to w taki bezpoœredni sposób
siê tam dzieje w sejmiku. (..) Stwierdzi³am, ¿e du¿o lepiej siê czujê, pomaga-
j¹c (..) innym" [D]; Ÿród³em refleksji: "Polityka mnie pasjonuje. Polityki jako
tako nie lubiê, ale traktuje j¹ jako tak¹ rzecz, bez której istnienia trudno
sobie wyobraziæ ¿ycie spo³eczne" [K]; rozczarowania - by³a senator stwierdza:

"Polityka mnie mierzi, dlatego siê wycofa³am. (..) Mnie to wrêcz brzydzi³o,
bo metody bywaj¹ czasem niezbyt parlamentarne" [N]; "Myœlê, ¿e siê rozcza-



52 MAJA W AWRZYK

rujê - nie mam ju¿ ufnoœci do ludzi" [I] i dylematów: "Ja pewnie bym nie
mog³a w³adzy sprawowaæ, bo myœlê, ¿e bym patrzy³a trochê inaczej, a to
pewnie tak nie mo¿na, bo jak z kolei gospodarka siê nie rozwija... Najwa¿-
niejszy jest cz³owiek i jakby rozwój gospodarki w niego godzi³, to by³oby mi
trudno" [I]; "Nie mo¿na byæ samodzielnym radnym, niezale¿nym pos³em, bo
siê nic nie zdzia³a. (..j Trzeba po prostu w jakiejœ grupie funkcjonowaæ i przyj-
mowaæ dobrodziejstwo inwentarza, ale tak¿e i negatyl-ry, bo tych negatywów
jest bardzo du¿o. Ja je widzê i one mi przeszkadzaj¹, i ich nie lubiê, no, ale
¿eby móc dzia³aæ, muszê siê oprzeæ na takich strukturach politycznych, jakie
s¹. (..j ¯eby byæ politykiem trzeba trochê udawaæ i przedstawiaæ œwietlan¹
przysz³oœæ: »jak mnie l-rybierzecie...« -ja tego nie potrafiê, mówiê szczerze,
jak mo¿e byæ" [:T].

Wiele respondentek wyra¿a³o siê enigmatycznie, ¿e "polityka wci¹ga ". Jedna
usi³uje te si³ê okreœliæ: "A polityka wci¹ga, wie Pani. Jakby z dwóch powodów.
Cz³owiek ma poczucie, ¿e na coœ wp³ywa, jest wa¿ny, a to w ¿yciu ka¿dego
cz³owieka jest mi³e. A druga rzecz, wie Pani, ¿e jest, ¿e jest siê w centrum
wydarzeñ, prawda. A po trzecie, ¿e, powiem Pani..., ju¿ taka zupe³nie, taka
ludzka, to trochê pró¿noœæ cz³owieka: ¿e jest wa¿niejsz¹ osob¹, ma u³atwio-
ne ¿ycie, prawda. Przypuszczam, ¿e te, te..., nie mo¿na udawaæ, ie one nie
odgrywaj¹ roli. Tylko na samym pocz¹tku myœmy sobie z tego w ogóle nie
zdawali spral-ry, wie Pani. Mo¿e póŸniej, ¿e jest siê wa¿nym, ¿e ma siê samo-
chód, ¿e ma siê pensjê. Proszê zobaczyæ, ¿e ja by³am przedtem lekarzem i ja
zarabia³am tak jak wszyscy lekarze strasznie ma³o. Ja nie narzekam, ¿adnej
nêdzy nie mia³am, ale..., a jako pose³, czy senator ja mam, moim zdaniem,
doskona³e warunki finansowe, wie Pani. No nie chcê powiedzieæ, ¿e to jest
jedyna z przyczyn, bo to by³oby okropne, jakby powiedzieæ, ¿e tylko z tego
powodu. Ale w jakiœ sposób cz³owiek przyzwyczaja siê do tego ¿ycia takie-
go... u³atwionego, wie Pani, prawda. Tu dzwoni - i samolot, prawda, tu mam
biuro - ktoœ mi coœ za³atwi. No..., myœlê, ¿e to te¿, to te¿ w jakiœ sposób odgry-
wa rolê..., gdzieœ podœwiadomie, wie Pani. Cz³owiek nie chce l-rypaœæ z nurtu
i myœli: »Ojej, co ja teraz bêdê robiæ?«" [L].

Problematyka kobieca w polityce

a) czy kobiety wnosz¹ do polityki now¹ jakoœæ?

Istnieje ogólne przekonanie, ¿e kobiety wnosz¹ do ¿ycia politycznego now¹
jakoœæ: spokój, bardziej ludzkie spojrzenie na sprawy. Zastanawia³am siê, czy ten
stereotyp potwierdzi siê te¿ w wypowiedziach uczestniczek ¿ycia politycznego.
Potwierdzi³ siê. Tylko 4 respondentki odpowiedzia³y, ¿e nie mo¿na rozró¿niaæ: mê¿-
czyzna-polityk, kobieta-polityk. W wiêkszoœci wypowiedzi pojawi³a siê myœl, ¿e
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kobieta wnosi do polityki now¹jakoœæ wynikaj¹c¹ z jej tradycyjnych ról: matki
i pani domu. Dzia³a, bo chce komuœ pomagaæ, s³u¿yæ innym. Takjak dba o dobro
domowników, tak w polityce nie myœli o swoim interesie - w przeciwieñstwie do

mê¿czyzn. Kobiecie nie zale¯y na w³adzy samej w sobie, ale na dzia³alnoœci na
rzeczjakiejœ sprawy, terenu, grupy. Posiada bardziej prospo³eczne nastawienie (co
potwierdza siê w pogl¹dach moich respondentek), tym samym nadaj¹c polityce
"bardziej ludzk¹ twarz". Obowi¹zki gospodyni sprawiaj¹, ¿e kobieta jest uporz¹d-
kowana i racjonalnie myœl¹ca. Poruszaj¹c siê nie tylko na wysokim poziomie abs-
trakcji, widzi niuanse w sprawie. Respondentki spostrzega³y równie¿, ¿e kobiety w
znakomitej wiêkszoœci pozbawione s¹ silnej, osobistej ambicji. S¹ mniej pró¿ne od
mê¿czyzn. Nie zale¯y im na presti¿owych sukcesach, na byciu w œwiat³ach reflek-
torów: "Co bêdzie, jak siê biednej rodzinie pomo¿e? Nikt o tym nie napisze!
Ale jak siê otworzy jakaœ wielk¹ inwestycjê... media siê zjad¹, wa¿ni mankie-

ty uœcisn¹..." [I].
Wiêkszoœæ respondentek zauwa¿y³a, ¿e mê¿czyŸni-politycy lubi¹ mówiæ: " Pa-

nowie maj¹ tak¹ sk³onnoœæ, ¿e bêd¹ du¿o mówiæ, kwieciœcie, a robota stoi
w miejscu. (ooJ Potrafi¹ debatowaæ ca³y dzieñ bez dojœcia do ¿adnych wnio-
sków. Kobiety nie powtarzaj¹ siê, s³uchaj¹ innych" [A]; "Ja na tych sesjach
zauwa¿y³am, ¿e mê¿czyŸni mówi¹ tylko po to, ¿eby zaistnieæ, a kobiety wtedy,
kiedy rzeczywiœcie maj¹ coœ do powiedzenia" [1].

Zauwa¯y³y te¿, ¿e kobiety s¹ mniej agresywne, wojownicze, bardziej wyci-
szone i z tej racji s¹ lepszymi dyplomatkami. Ale jednoczeœnie s¹ te¿ bardziej od-
wa¿ne. Czêsto cytowa³y sytuacje, gdzie wypychano je do przodu, gdy mê¿czyŸni
siê bali: w czasie strajków, do z góry przegranych wyborów.

Zwraca³y uwagê, ¿e mê¿czyŸni-politycy w towarzystwie kobiet zachowuj¹
siê grzeczniej, nie kln¹, nie chc¹c obraziæ pañ. Prawie wszystkie przywo³ywa³y w
tym miejscu polskie przys³owie "Kobiety ³agodz¹ obyczaje". Dlatego wiele z nich
w obecnoœci kobiet na scenie politycznej widzi szanse na zmniejszenie brutalizacji

¯ycia politycznego.
Moje bohaterki obserwuj¹ równie¿, ¿e kobiety s¹ bardziej pracowite, rzetelne

i obowi¹zkowe. Je¿eli powierzy im siê jakieœ zadanie, mo¿na byæ pewnym, ¿eje
wykonaj¹ i zrobi¹ to solidnie. S¹ te¿ bardziej wytrwa³e w pracy. Dwie parlamenta-
rzystki zauwa¿aj¹, ¿e przy ustawach, które wymagaj¹ d³u¿szej pracy lub na któ-
rych mo¿na straciæ, a nie zyskaæ politycznie, pracuj¹ kobiety.

Wszystkie te 18 respondentek podkreœla³o, ¿e w³aœnie ze wzglêdu na te ce-
chy i odmienn¹ od mê¿czyzn wra¿liwoœæ, udzia³ kobiet w ¯yciu politycznym jest
zjawiskiem nie tylko cennym, ale i koniecznym. Inaczej polityka jest ,jednostron-
na". Warto zwróciæ uwagê na podobieñstwo wy¿ej wymienionych cech z tymi,
którymi respondentki charakteryzowa³y same siebieo

Tylko jedna respondentka stwierdzi³a o kobietach w polityce: "S¹ ambitne,
chc¹ zaistnieæ, ale w³aœnie te¿ za wszelka cenê. Nie zawsze maj¹ coœ do po-
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wiedzenia, a zabieraj¹ g³os. Chc¹ siê pokazaæ. (...) Ale s¹ zaanga¿owane
bardziej od mê¿czyzn" [M].

Wed³ug wiêkszoœci moich respondentek warto organizowaæ warsztaty za-
chêcaj¹ce kobiety do uczestnictwa w ¿yciu politycznym, choæby na szczeblu lokal-
nym. S¹ one potrzebne, by "cywilizowaæ polsk¹ politykê". Na takich spotkaniach
szczególny nacisk powinno siê k³aœæ na zajêcia przygotowuj¹ce kobiety psychicz-
nie do wejœcia w ¿ycie polityczne. Po pierwsze, kobiety musz¹ uwierzyæ w swoje
si³y, a po drugie, nabraæ odpornoœci psychicznej, bardzo potrzebnej w tej dzia³alno-
œci. Cenne s¹ te¿ spotkania z kobietami ju¿ funkcjonuj¹cym w polityce, by udo-
wodniæ, ¿e taka aktywnoœæ jest mo¿liwa. Poza tym powinny generalnie wskazywaæ,
¿e mo¯na siê spe³niaæ poza domem. Jedna z respondentek zauwa¿y³a jednak, ¿e
z takich warsztatów korzystaj¹ kobiety, które s¹ju¿ zainteresowane jak¹œ dzia³al-

noœci¹. Pozostaje natomiast ca³a rzesza, która by³aby œwietna w polityce, "a do
g³owy im nie przyjdzie nic takiego" [N]. Rozwi¹zaniem jest, wed³ug niej, ucze-
nie dzieci, ¿e nie ma œciœle przepisanych ról do p³ci.

b) przyczyny niskiego uczestnictwa kobiet w polityce

Zapyta³am, czy respondentki uwa¿aj¹, ¿e jest ma³o kobiet w ¿yciu politycz-
nym? Wszystkie stwierdzi³y, ¿e tak jest istotnie. Interesowa³o mnie, dlaczego ma
miejsce taka sytuacja? U wiêkszoœci z nich pojawi³a siê myœl, ¿e obowi¹zki zwi¹-
zane z posiadaniem dzieci uniemo¿liwiaj¹ kobiecie jednoczesn¹ aktywnoœæ. Przy-
k³ad kobiet z pomorskiej elity politycznej mo¿e to potwierdzaæ. Analizuj¹c informacje
zawarte w czêœci zawieraj¹cej informacje demograficzno-spo³eczne, zauwa¿yæ
mo¿na, ¿e niewiele respondentek ³¹czy³o b¹dŸ ³¹czy swoj¹ aktywnoœæ polityczn¹
z wychowaniem dzieci. Bezdzietne respondentki zwraca³y uwagê, ¿e nieposiada-
nie dzieci u³atwi³o im decyzjê o zaanga¿owaniu siê w ¿ycie polityczne. Te, które
dzieci wychowuj¹ i s¹ aktywne w ¿yciu politycznym, maj¹ przeciwstawne opinie:
"A kto powiedzia³, ¿e ja nie mogê siê zajmowaæ polityk¹, bêd¹c m³od¹ i ja
mam zrezygnowaæ z rodziny?! Nie! To jest stereotyp, z którym trzeba walczyæ!
Jedni mówili: »Niech wychowuje dzieci i siedzi w domu!« Inni: »Jak siê zaj-
muje polityk¹, niech nie rodzi dzieci!« Wczeœniej: »Jak Pani nie ma rodziny,
to co Pani wie o ¿yciu?!«" [A]. Buntuj¹ siê przeciwko przypisywaniu obowi¹z-
ków wychowawczych tylko kobietom: "Jak mój kolega kandydowa³ i mu siê
rodzi³o dziecko, to nikt go nie pyta³: »Jak Pan sobie wyobra¿a byæ radnym,
skoro bêdzie mia³ pan dziecko i trzeba siê nim zajmowaæ?« - przecie¿ kobie-
ta bêd¹ca radn¹ mo¿e znaleŸæ zastêpstwo na sesjê" [R]. 2 natomiast wyraŸnie
podkreœli³y, ¿e ich aktywnoœæ odby³a siê kosztem rodziny i kontaktu z dzieckiem.

Innym czynnikiem utrudniaj¹cym kobietom decyzjê o wejœciu w œwiat polityki
jest iloœæ obowi¹zków domowych. Jedna z respondentek w miesi¹c po swoim
wyborze do sejmiku stwierdzi³a: "Ja mam dom, mê¿a, ja muszê praæ, prasowaæ,
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sprz¹taæ, gotowaæ, wyprowadzaæ psa - ja ju¿ nie wiem, jak ja to wszystko

po³¹czê" [B].
Respondentki zwraca³y uwagê, ¿e kobiety nie chc¹ anga¿owaæ siê w polity-

kê, poniewa¿ b¹dŸ mniej interesuj¹ siê polityk¹, b¹dŸ s¹ za wra¿liwe i boj¹ siê
kompromitacji, s³ów: "Pcha³a siê baba na afisz, a nie umie! ", stresu po przegra-
nych wyborach, który jest bardzo prawdopodobny ze wzglêdu na niskie miejsca
kobiet na listach wyborczych. Podkreœla³y te¿, ¿e kobiety czêsto s¹ zbyt nieœmia³e
i boj¹ siê podejmowaæ wyzwañ: "Jak siê m³odej kobiecie..., kobiecie zapropo-
nujejakieœ stanowisko, to bardzo czêsto s³yszê: »Ale czy ja sobie dam radê?«
Ja nie s³ysza³am mê¿czyzny, ¿eby coœ takiego mówi³. Jak ju¿ komuœ coœ pro-
ponuj¹, no to znaczy, ¿e ludzie uwa¿aj¹, ¿e sobie da radê " [L].

Kobietom brakuje te¿ si³y przebicia. Jedna z respondentek wysunê³a hipote-
zê, ¿e mo¿e wynikaæ to z wychowania, "¿e mamy byæ zawsze w drugim rzêdzie"
[F], a w polityce trzeba byæ przebojowym. Wiele respondentek podkreœla, ¿e nasze
spo³eczeñstwo jest tradycyjne i widzi kobietê tylko w schemacie: praca, dziecko,
dom. WaŸnym czynnikiem jest te¿ to, ¿e sytuacja materialna kobiet jest s³aba. Nie
mog¹ sobie pozwoliæ na wejœcie w politykê ze wzglêdu na wysokie koszty kampa-
nii, zorganizowanie pomocy domowej. W koñcu wskazuj¹ brak kobiecego lobby,
które walczy³oby oprawa kobiet.

Osobna kategoria problemów wynika z faktu; ¿e "œwiatem rz¹dz¹ mê¿czyŸ-
ni". Tylko 3 respondentki stwierdzi³y, ¿e nie ma w polityce ¿adnych barier wynika-
j¹cych z p³ci. Reszta zaobserwowa³a: mê¿czyŸni nie lubi¹ kobiet w polityce i nie
lubi¹ dopuszczaæ ich na wysokie stanowiska. Wszelkie utrudnienia, które czyni¹
kobietom, bior¹ siê st¹d, ¿e s¹ one dla mê¿czyzn konkurencj¹. "Polityka to silne
mêskie œrodowisko. Trudno siê w nim przebiæ" [R]; "Oni mo¿e tego nie robi¹
œwiadomie, ale jakby jednak grodz¹ tê drogê" [J]. G³ównym tego przejawem
s¹ niskie miejsca kobiet na listach wyborczych: "Jest to w pewnym sensie sposób
na eliminacjê, pozornie niby siê umieszcza, ale na takich miejscach, ¿eby
zminimalizowaæ szansê na »ybór" [N]. Tylko jedna respondentka nie zauwa¿y³a
takiej tendencji, ale nigdy nie bra³a udzia³u w wyborach bezpoœrednich.

Dzieje siê tak, poniewa¿" mê¿czyŸni rozdaj¹ karty" [R] - to oni dominuj¹
w gremiach przywódczych: »To musi byæ osoba..., naprawdê przebojowa ko-
bieta, ¿eby siê dosta³a na »y¿sze miejsce" [N]. Jedna z respondentek widzia³a
w tej sytuacji ko³o zamkniête: je¿eli kobiety s¹ wysoko umieszczane na listach, s¹
znakomite. Dlatego mê¿czyŸni czuj¹ konkurencjê i niechêtnie umieszczaj¹ tam
kobiety: "Czasem kobieta, która ma bardzo du¿o zas³ug, przegrywa miejsce
na liœcie z mê¿czyzn¹, dlatego w³aœnie, ¿e on jest mê¿czyzn¹" [N].

Respondentki zauwa¿a³y jeszcze jeden czynnik: "O miejscu na liœcie decy-
duj¹ równie¿ uk³ady towarzyskie. My kobiety nie pójdziemy do baru za³a-
twiæ spra»y. Wybiera siê na wspó³pracowników kumpli, a kobieta nie mo¿e
byæ kumplem - ma mê¿a, zobowi¹zania rodzinne" [N].
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Respondentki zaobserwowa³y tendencje marginalizowania kobiet-polityków.
"Na pewno mê¿czyŸni staraj¹ siê kobiety w polityce odsun¹æ od tak zwanego
pierwszego szeregu. Wykorzystuj¹ do tego celu jedn¹ s³aboœæ, któr¹ ja nie
uznajê za s³aboœæ, w wykonywaniu zadañ, to znaczy: kobiety na pewno s¹
bardziej emocjonalne. I ka¿de z tych dzia³añ, które jako przyczynê ma dzia-
³anie emocjonalne, zostaje wykorzystane przeciwko kobietom. Te wszystkie
kobiety, które znam w polityce, wszystkie zosta³y w jakimœ sensie spostpono-
wane w ten sposób. I moment, w którym jakiekolwiek zachowanie emocjo-
nalne ~kazuje, jest momentem, w którym natychmiast zostaje to wykorzystane
w polityce przeciwko niej" [K]; "Kobiety traktuje siê jak maskotki. Kobieta
ma byæ przystojna, mi³a, byæ dobrym kompanem" [Z]; "To znaczy albo siê
podkreœla ich urodê lub brak urody, albo, nie wiem... czy s¹ powiedzmy atrak-
cyjne, czy mniej atrakcyjne z punktu widzenia towarzyskiego. Bardzo rzad-

ko ocenia siê je na podstawie wiedzy" [K].
Kobieta nie jest traktowana jako powa¿ny partner do rozmowy: "Mê¿czyŸni

bardzo czêsto deprymuj¹ kobiety i powoduj¹, ¿e ona jest traktowana jako istota
ni¿szego rzêdu przez protekcjonalne traktowanie" [Z]; " Odnosz¹ siê do nas tro-
chê lekcewa¿¹co. Jeœli nas akceptuj¹ i gdzieœ tam przeg³osuj¹ na jakieœ stano-
wisko, to raczej to traktuj¹ tak troszkê niepowa¿nie". [N]. Jedna powiedzia³a wprost:
"Mê¿czyŸni nie traktuj¹ kobiety jako istoty myœl¹cej, która mo¿e mieæ celne spo-
strze¿enia, tylko w pierwszym rzêdzie jako obiekt seksualny" [P].

Wszystkie respondentki widz¹ce powy¿sze mechanizmy wymieni³y fakt, ¿e
kobiety musz¹ pracowaæ dwa lub trzy razy wiêcej, aby by³y zauwa¿one lub oce-

nione jako "dobre"lo .
Respondentki przytacza³y problemy, z którymi zetknê³y siê osobiœcie. By³o

wœród nich: nieadekwatnie niskie do pozycji w partii miejsce na liœcie wyborczej,
przyznanie trudniejszego okrêgu wyborczego, traktowanie tylko jako ozdoby towa-
rzystwa: "W kampanii by³yœmy traktowane jako ³adne t³o do fotografii. Wszê-
dzie nas zapraszano i wszêdzie by³yœmy t³em. Nikt nas o nic nie pyta³, nikt
mikrofonu nie da³. A w naszej partii has³o: »U nas kobiety popieramy!« " [R].

Mê¿czyŸni zwracaj¹ siê do kobiet w sposób obni¿aj¹cy ich rangê. Na pierw-
szym posiedzeniu swojego klubu w sejmiku nowej kadencji respondentka, jedyna
kobieta, w tym klubie us³ysza³a z³oœliwe komentarze: " Myœleli, ¿e przysz³a g³upia

blondynka" [B].
Na spotkaniach wyborczych jedna z respondentek s³ysza³a: "A gdzie ty siê

babo pchasz?" [C]. Zauwa¿y³a, ¿e ¿aden kolega nigdy nic adekwatnego nie US³y-

szal.
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Mê¿czyŸni-politycy dokuczaj¹ mê¿om kobiet na wysokich stanowiskach:
"Przepraszam, my siê spotykamy z ¿onami, a co z Wami? " [K]; znajomi mówi¹

do mê¿a: "Ja bym swojej ¿ony do parlamentu nie ~slal" [A].
Kobietê przypisuje siê do okreœlonych dziedzin. W czasie tworzenia projektu

bud¿etu, który mia³a zaproponowaæ jej partia, respondentka zg³osi³a szereg w³a-
snych pomys³ów, które zosta³y przyjête, po czym prowadz¹cy spotkanie zwróci³
siê do panów z zapytaniem: "To który pójdzie to przedstawiæ? " Natomist w czasie

prac nad projektem ustawy o rodzinie, niepe³nosprawnych, s³yszy: "No to Ty pój-
dziesz, Ty siê znasz" [H].

Na forum partii rozwa¿ana by³a kandydatura tej samej respondentki do wy-
stawienia w wyborach prezydenckich. PóŸniej w partyjnej gazetce znalaz³a ko-
mentarz: "Feminizm feminizmem, a rozs¹dek rozs¹dkiem" [H].

W koñcu sam fakt, ¿e na spotkaniachjest siêjedyn¹ lub jedn¹ z dwóch kobiet

jest deprymuj¹cy.
Jeszcze trudrfiej jest m³odym kobietom: ci¹¿a, ma³e dziecko wywo³uj¹ oburze-

nie, ¿e siê "pcha w politykê" [R]; " CO kobieta w tej polityce! Jeszcze m³oda!
Jak dzieci, to gdzie do polityki! " [A].

Wszystkie te opisane bariery powoduj¹, ¿e "faktyczna struktura szans po-
litycznych "11 w przypadku kobiet nie jest kategori¹ jednoznaczn¹.

c) kobiety g³osuj¹ce na kobiety

Myœla³am: jeœli droga kobiety do kariery politycznej jest trudniejsza, to mo¿e
rodzaj "solidarnoœci kobiecej" by³by pomocny? Nale¿a³o ten w¹tek sprawdziæ, tym
bardziej ¿e Anna Titkow twierdzi, i¿ w Polsce solidarnoœæ kobieca istnieje w szcz¹t-

kowej formie12.
Zdania respondentek by³y podzielone. Czêœæ uwa¿a³a, ¿e p³eæ nie mo¿e byæ

czynnikiem decyduj¹cym o wyborze politycznym. Najwa¿niejsze s¹ wed³ug nich
kompetencje kandydata. Ponadto czêœæ skonstatowa³a, ¿e takie rozwi¹zanie jest
niemo¿liwe, poniewa¿ kobiety wychowywane s¹ w takim duchu, ¿e to mê¿czyzna
jest zawsze autorytetem, a kobiety powinny zajmowaæ siê domem. Dodatkowym
czynnikiemjest zawiœæ. Inne zauwa¿y³y natomiast tendencjê odwrotn¹. Maj¹ wra-
¿enie, ¿e kobiety wol¹ g³osowaæ na kobiety: "Ja mam wra¿enie, ¿e tak wiêkszoœæ
kobiet myœli i st¹d te¿ mój sukces, ¿e kobiety stwierdzi³y, ¿e p³eæ ma znacze-
nie" [B]; "Wpolityce kobiety siê wspieraj¹. I z rozmów przedwyborczych
wydaje mi siê, ¿e kobiety wol¹ g³osowaæ na kobiety" [N].

Uwa¿a³y, ¿e taka solidarnoœæ jest bardzo potrzebna, poniewa¿ bez niej nic siê
nie zmieni: "Tak, oczywiœcie. Kobiety powinny siê wspieraæ" [B]. By³ te¿ g³os:

II J. Wasilewski, op. cit., s. 50.
12 A. Titkow, Interes grupowy polskich kobiet, [w:] Kobiety w Polsce na prze³omie..., s. 46.
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"To jest dobry pomys³, ale nie mo¿na o nim mówiæ g³oœno, bo to dyskrymina-
cja mê¿czyzn, ale to jest potrzebne" [U].

Kilka respondentek przyzna³o siê, ¿e same apelowa³y o ni¹ w kampanii: "Ape-
lowa³am do kobiet »Drogie Panie! Tu macie kandydatkê. Ja bêdê wasze inte-

resy reprezentowaæ!«" [N].
Równie¿ kilka ujawni³o, ¿e same g³osuj¹ na kobiety: "Tak, tylko dlatego, ¿e

jest jej trudniej" [R]; "Ceniê czasem kobiety wy¿ej od mê¿czyzn z takim na-
stawieniem, ¿e to jest kobieta. Bo ja wiem, jakie bariery musia³a ona prze³a-
maæ, ¿eby zostaæ w tym miejscu, w którym jest" [N].

d) parytet

Obecnie w polskim parlamencie znajduje siê projekt ustawy o równym statu-
sie kobiet i mê¿czyzn. Ustawa ta proponuje kwoty na listach wyborczych: 30%,
40% i finalnie 50 % 13 . Co s¹dzi³y o tym pomyœle kobiety z pomorskiej elity? Zdania

by³y podzielone. 8 kobiet jest zwolenniczkami rozwi¹zañ kwotowych. Uwa¿a³y, ¿e
z racji istniej¹cych barier tak ma³o jest kobiet w polityce, i¿ jest to jedyny sposób
zagwarantowania kobietom reprezentacji. Wa¿ne jest stworzenie g³osuj¹cym mo¿-
liwoœci wyboru. Pozosta³e ba³y siê, ¿e do polityki trafi du¿o przypadkowych, nie-
kompetentnych kobiet, które potwierdz¹ szkodliwy stêreotyp "g³upiej kobietki", albo
¿e im samym ktoœ zarzuci, ¿e s¹ w ¿yciu politycznym nie ze wzglêdu na meryto-
ryczne przygotowanie, ale wymogi parytetu. Inn¹ obaw¹ by³o umieszczanie na
liœcie tylko s³abych kobiet, aby nie zagra¿a³y mê¿czyznom.

Te same respondentki odpowiada³y na takie zarzuty, ¿e bez parytetu do poli-
tyki dostaje siê bardzo du¿o niekompetentnych mê¿czyzn i nikt tego faktu nie pod-
kreœla: "S³yszy siê: »ale kobieta siê musi nadawaæ«; ja mówiê z ca³¹ odpo-
wiedzialnoœci¹ - »mê¿czyzna te¿ powinien nadawaæ siê do polityki«" [H].

Takie rozumowanie œwiadczy, jak inaczej myœlimy o kobietach i mê¿czyznach.
Zwolenniczki parytetu mówi³y, ¿e opinia, i¿ nie by³oby kogo wybieraæ spoœród

kobiet to stereotyp. Podkreœla³y, ¿e kwoty s¹ rozwi¹zaniem czasowym i dotycz¹
kategorii "p³ci": "To nie has³o »teraz tylko maj¹ decydowaæ kobiety« ale »tak-
¿e«" [H].

Dwie respondentki mia³y ambiwalentne odczucia: "Z jednej strony to jest
upokarzaj¹ce dla kobiet, bo, moim zdaniem, kobieta jak jest dobra, to i tak
siê przebije. Z drugiej strony, bior¹c pod uwagê te wszystkie ograniczenia -

to taki parytet by siê przyda³" [N]; "Czy to jest rozwi¹zanie? Ale od czegoœ
trzeba zacz¹æ..." [A].

Zwolenniczki i przeciwniczki kwot znajdowa³y siê po obydwu stronach sceny

politycznej.
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e) reakcja partnera

Pewnego razu przeczyta³am artyku³ o kobietach, które startowa³y w ostat-
nich wyborach samorz¹dowych na szczeblu gminnym. Jedna z nich, maj¹ca za-
sadnicze wykszta³cenie, powiedzia³a, ¿e chc¹c podwy¿szyæ swoje kwalifikacje,
myœla³a o kontynuowaniu nauki w szkole œredniej, ale m¹¿ jej tego kategorycznie
zabronip4. Ta wypowiedzieæ mnie zaintrygowa³a. Zapyta³am moje respondentki,
jak ich partner zareagowa³ na ¿yciow¹ zmianê. Wiêkszoœæ z nich otrzyma³a i otrzy-
muje wsparcie psychiczne od swoich mê¿ów. Wspierali je, motywowali: "IdŸ do
przodu! Potrafisz! Zrób!" [A]. Z regu³y mê¿owie byli zaanga¿owani w dzia³al-
noœæ ma³¿onki. Pomagali w kampanii, odci¹¿ali od prac domowych, zajmowali siê
dzieckiem. Jeden z nich zrezygnowa³ nawet z presti¿owej pracy, aby u³atwiæ orga-
nizacjê domu. Co ciekawe, wszystkie zamê¿ne respondentki, które definiowa³y
siebie jako konserwatystki, a wiêc zwolenniczki tradycji, ¿y³y wed³ug bardzo part-
nerskiego modelu ma³¿eñstwa: "Tutaj nieco mój konserwatyzm jest zachwiany
w domu" [P]. Mê¿owie pe³nili rolê obiektywnych sêdziów, doradców, co, wed³ug
respondentek, jest niezwykle cenne w polityce. Wiele pañ podkreœla³o, ¿e mê¿owie
s¹z nich dumni.

Badania ogólnopolskie wskazuj¹ równie¿ wysoki stopieñ aprobaty mê¿ów dla
karier ¿on. Wydawaæ by siê mog³o, ¿e je¿eli ktoœ decyduje siê na wejœcie do polity-
ki, uzgadnia to ze swoim wspó³ma³¿onkiem i st¹d takie, a nie inne wyniki. Jednak
mê¿czyŸni rzadziej cieszyli siê akceptacj¹ ¿onl5. Byæ mo¿e wynika to z faktu, ¿e
oni siê nie starali o tak¹ akceptacjê.

W prezentowanych badaniach by³y jednak 4 wyj¹tki od wy¿ej opisywanej
regu³y. Jedna respondentka wyzna³a: "Jak powiedzia³am o decyzji: »Ach, spró-
buj sobie, bo i tak Ci nic z tego nie wyjdzie«. Ale, w momencie jak wygra³am,
to siê za³ama³. Powiedzia³, ¿e ju¿ nie ma ¿ony. By³ zrozpaczony. Nigdy w ¿yciu
nie poszed³ ze mn¹ na ¿adne oficjalne przyjêcie. On - profesol: Teraz role siê

odwróci³y: »Bêdê wystêpowa³ jako m¹¿ swojej ¿ony?« Nie pomóg³ mi w kam-
panii wyborczej w ¿aden sposób. By³o mi przykro. Gotowa³am na trzy dni,
¿eby dom nie ucierpia³. Umar³ na zawa³ w czasie mojej kadencji. Nie móg³
tego prze¿yæ. To by³a dla niego tragedia. (..) Z jednej strony by³ dumny ze
mnie. W gronie przyjació³, znajomych - tak, to by³ dumny, ¿e ma tak¹ ¿onê.

Ale wobec obcych by³o mu wstyd" [N]. Druga stwierdzi³a: "Jest jakoœ tam
dumny ze mnie... No, ale wszystko cacy, tyle, ¿e œwiêty obiad ma byæ. I teraz
codziennie jest skrzywienie, ¿e znowu obiadu nie ma, albo raz na trzy dni"

[B].

4 B. Szczepu³a, Baba ~borcza. Randka w ciemno, "Dziennik Ba³tycki", 11.10.2002.
s R. Siemieñska, Kobiety: Nowe ~zwania... s. 123.
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Dwie inne nie potrafi³y sobie wyobraziæ, ¿e jakikolwiek m¹¿ mo¿e byæ zadowo-
lony z intensywnej pracy ¿ony. Podkreœli³y, ¿e tak s¹mê¿cZY•I1i wychowywani. "Nie
umie siê odnaleŸæ w tym wszystkim. (..j nie mia³ nic przeciwko w momencie
kandydowania, ale nie zdawa³ sobie spra~, ¿e tak du¿o mnie nie bêdzie" [T].

Warto odnotowaæ, ¿e na szesnaœcie mê¿atek przypada piêciu mê¿ów pracu-
j¹cych naukowo.

f) stosunek do feminizmu

W Polsce w potocznym rozumieniu pojêcie feminizmu uto¿samiane jest z ra-
dykalnym skrzyd³em tego ruchu. Feministki widzi siê jako wariatki, które walcz¹
z mê¿czyznami. W moim wywiadzie dwa pytania dotyczy³y feminizmu: "Jak Pani
rozumie ruch feministyczny?" i drugie: "Czy uto¿samia siê Pani z tym ruchem?"
Ciekawe, ¿e ju¿ na pierwsze pytanie respondentki odpowiada³y: "Ja feministk¹
niejestem! ". Dalszy ci¹g wypowiedzi potwierdza³ przytoczon¹ wy¿ej opiniê. U mo-
ich respondentek feminizm spotyka siê z ró¿nym przyjêciem. O skrajnym odrzuce-
niu œwiadcz¹ wypowiedzi: "Ja rozumiem Ÿle. Ja tego w ogóle nie rozumiem. (..j
Organizowanie siê w ruchy feministyczne jest dla mnie dziwne i niezrozumia³e.
(..j Jest to chyba dla kobiet, które nie do koñca swoj¹ rolê rozumiej¹ w ¿yciu.
Chc¹ siê dowartoœciowaæ poprzez krytykê, ha³as wokó³ siebie. Ja myœlê, ¿e to
nie têdy droga" [U]. "Przecie¿ mieliœmy doœwiadczenia okresu PRL-owskiego,
gdzie by³o: »Kobieta orze, jeŸdzi na traktorze«, »Kobieta w hucie, kobieta na
drucie«. Przecie¿ to by³a karykatura w koñcu" [M].

Charakterystyczne jest te¿ widzenie w feminizmie tylko jego jednego oblicza:
"Preferowanie kobiet we wszystkich dziedzinach ¿ycia spo³ecznego, bez pa-
trzenia na drug¹ stronê" [F]; "Kreuj¹ wizerunek, ¿e wszystkie kobiety s¹
kobietami sukcesu" [W].

Na pytanie o identyfikacjê, us³ysza³am odpowiedŸ: "Nie, ze skrajnym nie ".
Zapyta³am: "A z nieskrajnym?" "Je¿eliby taki istnia³, a wszystkie ruchy femi-

nistyczne, jakie s¹, s¹ skrajne" [F].
Feminizm postrzegany jest te¿ jako zagro¿enie dla kobiet: "Ze szkod¹ dla

kobiet. Ludzie dziel¹ siê na m¹drych i g³upich, a nie na mê¿czyzn i kobiety"
[P]; "Trzeba tak jak kobieta - cwanie to zrobiæ. ̄ eby oni nie wiedzieli kiedy.

Inaczej mo¿emy mieæ jeszcze gorzej" [A].
Inna grupa pogl¹dów zawiera siê w twierdzeniu, ¿e feministki odegra³y ju¿

wa¿n¹ rolê i na tym ich dzia³alnoœæ powinna siê zakoñczyæ: "Nie lubiê tego za
bardzo. Feministki swoj¹ rolê ju¿ spe³ni³y. Teraz ju¿ nie ma na to miejsca"
[W]; "W pewnym momencie to one by³y przydatne, bo bez takiego drastycz-
nego podejœcia nie wiem, czy by siê jakoœ tam w tym czasie, kiedy to siê
zdarzy³o, zmieni³o" [Z].

Dwie respondentki, nie uwa¿aj¹ce siê za feministki, stwierdzi³y: "Jeœli siê
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mówi o feminizmie, to siê myœli o takich sufra¿ystkach, co pali³y staniki, cho-
dzi³y w mêskich strojach, a nie traktuje siê tego ruchu feministycznego na
serio. A gdyby nie te pierwsze w³aœnie »wariatki feministki«, to byœmy dzisiaj
nie mia³y praw ~borczych. (..) To nie jest ruch, w którym dzia³a siê na rzecz
kobiet, dyskryminuj¹c mê¿czyzn. Chodzi o równouprawnienie. Dobrze, ¿e te
ruchy s¹, bo ~ci¹gaj¹ m¹dre, interesuj¹ce kobiety na powierzchniê, poma-
gaj¹ im zaistnieæ" [N]; "Ruchy feministyczne s¹ s³uszne. Jakby ich nie by³o,
nie zwróci³oby siê uwagi, ¿e kobieta powinna byæ w polityce. Walcz¹ o pra-
wa kobiet, które nie mog¹ siê przebiæ" [T]. Te dwie respondentki nie nazwa³y
siê feministkami, choæ by³y aktywne w organizacjach dzia³aj¹cych na rzecz kobiet.

Ostatni¹, nieliczna grup¹, s¹ respondentki, które w swoim rozumieniu femini-
zmu zaznaczaj¹ poparcie dla niego: "Bardzo dobrze. Jest potrzebny. (..) Popie-
ram i nie widzê w tym nic z³ego. Ja siê identyfikujê z w³asn¹ p³ci¹, zw³aszcza,
¿e ja mam tendencje do identyfikowania siê z pokrZ)lJ,vdzonymi i s³abymi" [I];
"Kobiety powinny stanowiæ w³asne lobby i dbaæ o w³asne interesy, tylko ¿eby
nie przeginaæ, bo s¹ has³a feministyczne, które mi siê nie podobaj¹" [B];
"Sta³e domaganie siê, ¿eby kobiety wysz³y z kuchni, wyci¹ganie je z domu,

¿eby zaczê³y funkcjonowaæ" [C].
Tylko 3 respondentki zauwa¿y³y, ¿e feminizmjest szerokim ruchem. Tymcza-

sem Kazimierz Œlêczka poœwiêci³ 10 lat na opisanie tego zjawiska! 16

Wyczuwa³am pewien strach respondentek przed byciem nazwan¹ feminist-
k¹. Jedna respondentka, na przyk³ad, by³a osob¹ bardzo aktywn¹ w ¿yciu spo³ecz-
nym i teraz jest w politycznym. Kiedy dosta³a siê do parlamentu, jej m¹¿, który
prowadzi³ dom i by³ bardzo dumny z dzia³alnoœci ma³¿onki, powiedzia³: "Tylko ty mi
t¹ feministk¹ nie zostañ!" [G]. Inna respondentka stwierdzi³a: "To jest w ogóle
brzydka nazwa, mo¿e dlatego, ¿e u nas to siê kojarzy z takim zacietrzewie-
niem, takim feminizmem: na traktor siadam, wci¹gam na si³ê spodnie, zrzu-
cam stanik! U nas jest taki stereotyp. Ja myœlê, ¿e to trzeba zrobiæ g³adko,
miêkko, przyjemnie, ze wzglêdu na dumê mêsk¹. (..) O! »Równy status kobiet
i mê¿czyzn« - to ju¿ ³adniej brzmi! »Tolerancja«, »wspó³praca«" [A].

5 kobiet nazwa³o siebie feministkami, z czego 2 zrobi³y to te¿ z pewn¹ wyczuwal-
n¹ obaw¹: "C h Y b a tak" [L]; "Zdecydowanie jestem f e m i n i z uj ¹ c a" [B].

Dla niektórych kobiet okreœlenie siebie jako feministki by³o dylematem: "Ja
nie jestem szalej¹c¹ feministk¹. Ja te¿ lubiê, jak mnie ca³uj¹ w rêkê. (...) Ja
nie jestem taka feministka z krwi i koœci. Oczywiœcie, ja bym chcia³a, ¿eby
prawa kobiet by³y, ale w taki sposób ³agodny, ¿eby oni to zrozumieli" [A];
"Znaczy na pewno nie lubiê, nie szanujê i nie popieram feministek szalej¹-
cych, ekstremalnych (..), czyli tych, które mówi¹, ¿e mê¿czyŸni to do kosza,

6 K. Œlêczka, Feminizm. Ideologie i koncepcje spo³eczne wspó³czesnego feminizmu, Katowice 1999.
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w ogóle to nas zniewalaj¹, a my kobiety idealne itd., itd. (..j Jestem za dzia-
³alnoœci¹ kobiet na rzecz wspierania innych kobiet, aczkolwiek nie lubiê szat-
kowania tak spo³ecznoœci. Wola³bym raczej mówiæ, ¿e siê wspólnie, nawzajem
spo³eczeñstwo wspiera... ale, ale rozumiem, ¿e kobiety mog¹ lepiej siebie ro-
zumieæ, znaczy..., ¿e tak jak mê¿czyŸni nad wódk¹ jak si¹d¹, to siê bêd¹..., to
siê lepiej rozumiej¹, tak te kobity nad inn¹ wódk¹ czy nad herbat¹, te¿ mog¹
mieæ, mog¹ bardziej czuæ wspólne problemy. Jestem za tym, ¿eby w taki nor-
malny zdroworozs¹dkowy sposób siê wspieraæ i dzia³aæ na rzecz wiêkszej
obecnoœci kobiet w ¿yciu publicznym i lepszych warunków ¿ycia dla nich,
dla nas" [Z].

W wiêkszoœæ przypadków reakcja na s³owo feminizm k³óci³a siê z atmosfer¹
ca³ego, bardzo prokobiecego w duchu (nawet w przypadku konserwatystek) wy-
wiadu. Potwierdza to konstatacjê Agnieszki Graff. Wiele kobiet mówi: ,,»Nie je-
stem feministk¹, ale...« Druga czêœæ tego zdania od feminizmu niczym siê nie
ró¿ni, jednak fantom feministki strze¿e granic kobiecoœci"I?

Zagadnienia regionalne

a) województwo pomorskie jako twór niejednolity

Ksztah nowego województwa pomorskiego jest "wypadkow¹ doœæ przy-
padkowych decyzji i efektem za¿artej walki politycznej ", nie wynika zaœ z tra-
dycyjnych POWi¹zañ18. W rezultacie województwo pomorskie nale¿y do regionów
o najwiêkszym zró¿nicowaniu gospodarczym, politycznym i kulturowym19 .

O trudnoœci zwi¹zku S³upska z Gdañskiem œwiadczy te¿ wypowiedŸ jednej
z respondentek, gdañszczanki, która uczestniczy³a w pracach nad nowym podzia-
³em administracyjnym: "No ju¿ przyzwyczai³am siê do tych ziem przy³¹czo-
nych, (..J ale wola³abym, ¿eby tu by³ Elbl¹g" [D].

Zastanawia³am siê, jak wygl¹da u przedstawicielek regionalnej elity w³adzy
identyfikacja z regionem rozumianym j ako województwo pomorskie. Okaza³o siê,
¿e o takiej kategorii w percepcji respondentek nie mo¿na jeszcze mówiæ.

Wszystkie polityczki z rejonu S³upska stwierdzi³y, ¿e czuj¹ siê zwi¹zane z oko-
licami tego miasta i dla nich chc¹ dzia³aæ: "Wszelkimi si³ami bêdê broni³a tego
miasta przed prowincjonalizacj¹ i marginalizacj¹. A to nam grozi" [I].

Dwie s³upskie respondentki, reprezentuj¹ce lewicê, by³y przeciwne po³¹cze-
niu S³upska z Gdañskiem i optowa³y za stworzeniem województwa œrodkowopo-

7 A. Graff, Œwiat bez kobiet. P³eæ w polskim ¿yciu publicznym, Warszawa 200 l, s. 231.
8 C. Obracht-Prondzyñski, Ku samorz¹dnemu Pomorzu. Szkice o kszta³towaniu siê ³adu demokrl

tycznego, Gdañsk 2002, s. 108.
9 Ibidem, s. 109.
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morskiego, poniewa¿ S³upsk i Koszalin s¹ wed³ug nich podobnymi do siebie mia-
stami. Jedna zmieni³a zdanie, kiedy znalaz³a siê w sejmiku I kadencji: "z przera¿e-
niem obserwowa³am zachowania ludzi z Gdañska i Trójmiasta (..j Ludzie
z Trójmiasta nie zauwa¿yli, ¿e województwo pomorskie nie koñczy siê na gra-
nicy obwodnicy (..j. Ewentualnie, ¿e to tylko Kaszuby" [C]. Po tej konstatacji
uzna³a, ¿e trzeba dzia³aæ na rzecz dawnego województwa s³upskiego w tych ra-
mach, które istniej¹.

Trzecia s³upska respondentka, z prawej strony sceny politycznej, przeciwna
by³a powstaniu województwa œrodkowopomorskiego, poniewa¿ wed³ug niej, z eko-
nomicznego punktu widzenia S³upsk skorzysta bardziej na zwi¹zku z Gdañskiem.
Nie ukrywa, ¿e w takim aliansie widzi te¿ szansê na wzmocnienie prawicy w rejo-
nie s³upskim.

Rozmawiaj¹c z respondentkami ze S³upska, bardzo wyra¿nie odczuwa siê
poczucie krzywdy i niesprawiedliwoœci. Wed³ug nich dominacja aglomeracji trój-
miejskiej zagra¿a równowadze regionu. "Niepokoi mnie, ¿e zapomina siê o S³up-
sku i tym rejonie, tak jakby istnia³y tylko Gdañsk i Kaszuby" [W].

Respondentka zwi¹zana ze œrodkowymi terenami nowego województwa uwa-
¿a³a, ¿e jej okolice zyska³y na nowym podziale administracyjnym. Sta³o siê tak,
poniewa¿ znalaz³y siê w centrum województwa, a wczeœniej by³y zawsze terenami
peryferyjnymi. Ale ona równie¿ widzi dominacjê Gdañska, choæ zwraca uwagê, ¿e
nie tylko tego miasta: "Ale i S³upsk, który wiele 11-YWalczy³ (..j na niekorzyœæ
pasa œrodkowego. (..j Grozi mu [pasowi œrodkowemu - M.W.] wyludnienie.

Wieœ musi zostaæ wsi¹. Jeœli zostan¹ tylko du¿e oœrodki w naszym regionie,
przestanie byæ on atrakcyjny turystycznie" [O].

Respondentki pochodz¹ce z Trójmiasta podkreœla³y najwiêkszy zwi¹zek w³a-
œnie z aglomeracj¹ trójmiejsk¹ albo jej pojedynczym miastem.

Kilka pañ, choæ nie urodzi³o siê na Pomorzu, czu³o siê zwi¹zanych z regio-
nem, ale pojêcie to nie przek³ada siê na granice województwa. Ma ono raczej
charakter fascynacji krajobrazowej ni¿ poczucia specyficznej to¿samoœci. "To oj-
czyzna z wyboru (...). Ukorzeni³am siê tu" [J]; "Zakocha³am siê w tym regio-
nie ze wzglêdu na walory przyrodnicze. (..j Jestem »Kaszubka« z wyboru"
[N]; "Choæ siê tu nie urodzi³am - czujê siê gdañszczank¹. Lubiê Pomorze.

Ale ¿eby nazwaæ siê Pomorzank¹, za ma³o znam historiê, aspekty spo³eczne"

[F].
Trójmiejskie respondentki równie¿ zauwa¿y³y dominacjê Gdañska w woje-

wództwie, ale zwracaj¹ uwagê na jej inny aspekt: "To znaczy..., jest to zagro¿e-
nie, myœlê, bardziej w takiej sferze mentalnej. Dlatego, ¿~ inne czêœci
województwa czuj¹ siê dyskryminowane. Natomiast kiedy ludzie czuj¹ siê
dyskryminowani, to zawsze to wzbudza niechêæ do hegemonii - i w tym sen-
sie. Dlatego, ¿e rzeczywistego uprzywilejowania specjalnie nie ma. Je¿eli
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wojewoda jest ze S³upska - nawet tak personalnie na to jak siê patrzy. Je¿eli

w sejmiku wojewódzkim jest przecie¿ reprezentacja proporcjonalna do licz-
by ludnoœci, no to mo¿na powiedzieæ: »Dlaczego wobec tego ci reprezentan-
ci nie dbaj¹ w dostatecznym stopniu o inne regiony?« Natomiast je¿eli jest
takie przekonanie - a jest - to samo to przekonanie rodzi du¿o negatywnych

skutków" [S].
S¹ te¿ takie, które widzia³y tendencjê odwrotn¹: "Nie zgadzam siê nato-

miast z tym, ¿e budowa tego regionu spowodowa³a jak¹œ straszn¹ zapaœæ
w miejscach takich jak S³upsk czy parê innych le¿¹cych na obrze¿ach, bo
wydaje mi siê, ¿e w d³u¿szym okresie czasu one raczej z tego skorzystaj¹.
Przepraszam, w krótkim te¿ skorzysta³y, poniewa¿ wszyscy, chc¹c jakby za-
pobiec smutkowi zwi¹zanemu z utrat¹ pozycji, dost~wali wiêcej pieniêdzy ni¿
wynika³o to z podzia³u takiego czysto statystycznego. Ale równie¿ w d³ugim
okresie czasu skorzystaj¹ na pewno w zwi¹zku z wyrównywaniem szans, bo
projekty, na przyk³ad projekty europejskie, preferuj¹ promocjê obszarów
wiejskich, rozwój ma³ej i œredniej przedsiêbiorczoœci, czyli coœ, co dla tam-
tych s³abych czêœci naszego regionu jest niezbêdne do rozwoju. I poniewa¿
jakiœ potencja³ jednak wiêkszy du¿o jest tutaj, tak na przyk³ad naukowy czy
finansowy, czy gospodarczy w ogóle, to wydaje mi siê, ¿e w d³u¿szym okresie

czasu one na tym skorzystaj¹" [K].
Wiêkszoœæ mieszkanek Trójmiasta nie widzia³a dominacji Gdañska i ubolewa-

³a nad faktem, ¿e takiej nie ma. Bardzo czêsto powtarza³o siê zdanie, ¿e Gdañsk
powinien byæ "lokomotyw¹ regionu". Powinien promieniowaæ na inne miasta.
Wed³ug nich tworzenie wielkich metropolii jest drog¹ do celu. Tymczasem Gdañsk
jest za ma³o aktywny, nie rozwija siê. Œwiadczyæ o tym mo¿e stale zmniejszaj¹ca
siê liczba ludnoœci. Pojawi³y siê g³osy, ¿e to Gdynia staje siê wiod¹cym oœrodkiem

w Trójmieœcie.
Powy¿sze wypowiedzi œwiadcz¹, ¿e "gdañskocentryzm" nadal jest w pomor-

skiej elicie bardzo wyraŸny20. Trudno te¿ realizowaæ bêdzie, pojawiaj¹ce siê od
momentu powstania nowego województwa, has³a o koniecznoœci integracji regio-
nu21 , je¿eli taka integracja nie zasz³a jeszcze w sferze mentalnej elit politycznych.
To¿samoœciowy podzia³ na my i onp2 nie dotyczy regionu pomorskiego i reszty

kraju, ale czêœci zachodniej i wschodniej województwa.
Na ka¿dym szczeblu politycznej aktywnoœci respondentek odczuwa³o siê, ¿e

zwi¹zek z danym terenem to¿samy jest z miejscem zamieszkania wyborców: "Je-

I \ . '" ,,' "
o lb 'd 118 ,.\ \.'J.~.,.f\.

l em, S"
:1 Ibidem, s, 109,
2 M. Szczepañski, To¿samoœæ regionalna - w krêgu pojêæ podstawo~ch o metodologii badañ,

[w:] Rozwój - Region - Spo³eczeñstwo. Z okazji jubileuszu Profesora Bohdana Ja³owieckiego,

W"N7"w"-K,,tnwice 1999 ~ 77
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stem zwi¹zana silnie z Gdañskiem. Jego interesy chcê reprezentowaæ, bo tu
zosta³am wybrana " [J]; "Nie mo¿e to byæ obca sprawa - to, co siê dzieje

w moim okrêgu. Przecie¿ ci ludzie mi zawierzyli. Muszê dbaæ o tych ludzi,
o ten okrêg, ¿eby to województwo nie zesz³o na dalszy plan" [T].

Parlamentarzystki maj¹jednak ró¿ne punkty widzenia na ich stopieñ zaanga-
¿owania w sprawy regionu. Od takich, dla których aktywnoœæ parlamentarna bar-
dzo mocno zwi¹zana jest z interesami województwa, poprzez podzia³ na dwie sfery
dzia³alnoœci parlamentarzysty, po stwierdzenie, ¿e parlament jest miejscem two-
rzenia polityki ogólnokrajowej.

Niektóre respondentki ze szczebla regionalnego podkreœlaj¹, ¿e ich dzia³al-
noœæ wi¹¿e siê z silnym zaanga¿owaniem w ideê samorz¹dnoœci.

3 respondentki przyznaj¹, ¿e ich dzia³alnoœæ wynika bardziej z chêci zrobienia
czegoœ dla Polski w skali makro, ni¿ dla regionu.

Jednak 6 respondentek, z 13 dzia³aj¹cych na szczeblu lokalnym, próbowa³o
dostaæ siê do parlamentu. Podkreœlaj¹ przy tym, ¿e zamierza³y zajmowaæ siê spra-
wami regionu i dzia³aniem na rzecz samorz¹dnoœci.

b) ocena kondycji województwa pomorskiego

Kiedy poprosi³am o ocenê kondycji województwa pomorskiego pierwsze s³o-
wa, które pada³y to: "cienko", "kiepsko", "s³abo" i "mamie".

Wszystkie respondentki podkreœla³y, ¿e nasz region ma du¿y, ale niewykorzy-
stany potencja³ i miejsce, które zajmuje w rankingach, jest nieadekwatne do jego
mo¿liwoœci. Dzwigni¹ województwa powinna byæ gospodarka morska, rybo³ów-
stwo i przemys³ stoczniowy, który jest bardzo nowoczesny. Tymczasem wszystkie
te dziedziny pozostaj¹ w sferze zaprzepaszczonych mo¿liwoœci. Problemem jest
te¿ brak inwestycji. To wszystko powoduje wysoki poziom bezrobocia, które jest
obecnie najbardziej pal¹cym problemem. Jedna respondentka zauwa¿y³a, ¿e bar-
dzo zaniedbane s¹ ¯u³awy.

Jedyn¹ optymistyczn¹ opiniê wyrazi³¹ respondentka zajmuj¹ca siê polityk¹
zagraniczn¹ regionu: "Mamy niez³e notowania jako region na zewn¹trz (...)
jako aktywny i otwarty" [Z].

W czym tkwi przyczyna s³abej kondycji regionu? Respondentki zwraca³y uwagê
na dwie podstawowe. Mo¿na je nazwaæ "historycznymi". Po pierwsze, ju¿ w la-
tach 80. w³adze nie sprzyja³y temu terenowi ze wzglêdu na to, ¿e by³ on kolebk¹
"Solidarnoœci". Po 1989 r. rzesze polityków z Pomorza zajê³y najwy¿sze stanowi-
ska pañstwowe, zapominaj¹c o interesach regionu. Wed³ug jednych respondentek
wstydzili siê oni lokalnych patriotyzmów, wed³ug innych zajêci byli sprawami ogól-
nopolskimi. Nie ulega jednak w¹tpliwoœci, ¿e zabrak³o lobbingu na rzecz Pomorza:
"O Œl¹sku siê mówi, o Wschodzie, Zachodzie siê mówi, a ty³em do morza
stoimy. (..) Warszawa spostrzega tylko pla¿e, nie ma tam ludzi z Wybrze¿a.
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Ale trzeba siê te¿ w piersi uderzyæ, bo byli nasi ludzie i nic nie zrobili" [A].
Ten "exodus" pomorskich polityków do Warszawy spowodowa³ te¿ brak sil-

nych i charyzmatycznych liderów lokalnych, tak¿e gospodarczych.
Pojawiaj¹ siê ponadto g³osy, ¿e restrukturyzacja w formie niszczenia, jak to

mia³o miejsce w przypadku pegeerów, nie by³a dobrym rozwi¹zaniem.
Respondentki zauwa¿a³y, ¿e województwo pomorskie nie ma dobrej polityki

promocyjnej, oraz ¿e samorz¹dowcom brakuje wizji rozwoju regionu. Taka sytu-
acja spowodowana jest przewag¹ sporów politycznych nad merytoryczn¹ prac¹:
"Jf}idaje mi siê, ¿e czêœciowo to wynika st¹d... Znaczy... To jest moje zdanie,
z którym siê nie zgadza wiêkszoœæ przywódców politycznych. Czêœciowo wy-
nika to ze zbyt du¿ego upolitycznienia. To znaczy, jak powiedzia³am: bez
polityki siê nie da ¿yæ, ale niemniej jednak, mimo wszystko, w tej polityce
równie¿ powinna obowi¹zywaæ preferencja zwi¹zana z fachowoœci¹, z przy-
gotowaniem do danej funkcji. I brak tej polityki kadrowej w ugrupowaniach,
które s¹ w tej chwili zbyt œwie¿e jakby, zbyt buzuj¹ce i rozwi¹zuj¹ce i dziel¹-
ce siê, potem ³¹cz¹ce, powoduje, ¿e wybory na niektóre miejsca s¹ przypad-
kowe. I one powoduj¹, ¿e z braku przygotowania czy wyobraŸni niektórych
ludzi nie korzystamy ze wszystkich mo¿liwoœci" [Z].

Szans¹ dla województwa pomorskiego jest wyjœcie poza podzia³y polityczne.
Wiele respondentek wi¹¿e te¿ nadzieje z funduszami pomocowymi Unii Europej-
skiej, offsetem. Bardzo wa¿nym przedsiêwziêciem jest autostrada Al ³¹cz¹ca
województwo pomorskie z po³udniem Europy. Warto te¿, wed³ug niektórych, w roz-
woju regionu stawiaæ na gospodarstwa ekologiczne i turystykê.

c) samorz¹d

Od 1998 r. funkcjonuje w Polsce instytucja sejmiku wojewódzkiego, która
zajmuje siê kreowaniem polityki regionalnej. Zapyta³am cz³onkinie pomorskiej elity,
jak oceniaj¹ t¹ instytucjê. Najczêœciej pojawia³a siê opinia, ¿e samorz¹d wojewódzki
ma zbyt ograniczone kompetencje, aby faktycznie móc decydowaæ o wojewódz-
twie, oraz ¿e dysponuje za ma³ymi œrodkami. Wiele respondentek zauwa¿a³o ten-
dencje centralizuj¹ce pañstwa. To hamuje rozwój regionu, a samorz¹dnoœæ jest
,Jedyn¹ drog¹ do tego, ¿eby zacz¹æ normalnie gospodarowaæ w ca³ej Pol-

sce" [N].
Niektóre respondentki zwraca³y uwagê, ¿e niekorzystny jest powsta³y du-

alizm w³adzy: wojewoda/marsza³ek. Relacje miêdzy nimi s¹ za ma³o wykrystalizo-
wane. Wed³ug nich szereg kompetencji wojewody powinno przejœæ do marsza³ka,
a wojewoda powinien pe³niæ tylko nadzór.

Wiêkszoœæ te¿ ubolewa nad faktem, ¿e spo³eczeñstwo nie jest zaanga¿owane
w tworzenie samorz¹dnoœci. Wspomniany dualizmjest niezrozumia³y dla przeciêt-
nego obywatela. Ludzie nie czuj¹, ¿e to jest polityka, na któr¹ powinni mieæ wp³yw.
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Pretensje za taki stan rzeczy kierowane s¹ pod adresem twórców reformy. Chodzi
o wspomniany wy¿ej w¹ski zakres kompetencji i za ma³e œrodki pieniê¿ne. Do
mediów maj¹ ¿al o to, ¿e prezentuj¹ tylko sensacje, przez co tworzy siê obraz ludzi
w sejmiku jako osób, które nie pracuj¹, tylko siê "wyzywaj¹'. Nie pokazuj¹ nato-
miast, dlaczego wa¿ne jest stworzenie wybieralnej w³adzy na poziomie wojewódz-
twa. W koñcu wymieniaj¹ po czêœci same siebie - klasê polityczn¹, która powinna

pokazywaæ: na czym polega samorz¹d, po co to jest, jakie ma kompetencje. Jedna
respondentka zauwa¿y³a, ¿e powinny istnieæ dy¿ury radnych: "Ja optowa³am za
tym, ¿e powinno siê zrobiæ jakiœ dy¿ury, ¿eby radni sejmiku przyjmowali jed-
nak ludzi i bezpoœrednio siê stykali z ich problemami. No to na to mi mówio-
no, ¿e nie, ¿e my jesteœmy tutaj województwo i my mamy zasiêg szerszy. To
Rada Miasta niech siê zajmuje skargami i za¿aleniami. A mi siê ~dawa³o, ¿e
w³aœnie b³êdnym by³o to, ¿e samorz¹d siê, w pewnym sensie, odgrodzi³ od

spo³eczeñstwa" [M].

d) Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie

Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie jest najwiêksz¹ organizacj¹ na terenie
województwa pomorskiego tak silnie zaanga¿owan¹ w tworzenie samorz¹dnoœci i
podmiotowoœci regionalnej Pomorza23 .

5 respondentek nie mia³o w swojej karierze ¿adnych kontaktów z ZK-P (w
tym wszystkie ze S³upska). 2 deklaruj¹, ¿e przyjaŸni¹ siê z jego dzia³aczami. Pozo-
sta³e wspó³pracowa³y ze Zrzeszeniem przy róŸnych okazjach. Zaskakuj¹cy jest
natomiast fakt, ¿e tylko dwie s¹jego cz³onkiniami. Zaskakuj¹cy, poniewa¿ wielu
dzia³aczy ZK-P czynnie uczestniczy w ¿yciu politycznym regionu pomorskiego.
Byæ mo¿e jest to zwi¹zane z tym, ¿e wiêkszoœæ cz³onków ZK-P pochodzi z tere-
nów wiejskich, zamieszkanych przez spo³ecznoœæ tradycyjn¹ œwiatopogl¹dowo24 .

W wiêkszoœci respondentki mia³y pozytywn¹ opiniê o ZK-P. Uwa¿a³y, ¿e jest
to organizacja bardzo prêŸna, posiadaj¹ca du¿e wp³ywy w województwie. Kulty-
wuj¹c bogactwo kulturowe regionu, pracuje na rzecz wytworzenia to¿samoœci "ma³ej
ojczyzny". Jedna z respondentek okreœli³a to "prac¹ pozytywistyczn¹ na wagê
z³ota" [K].

Inna stwierdzi³a, ¿e nie moŸna mówiæ o ca³ym Zrzeszeniu, poniewa¿ ka¿de
ko³o jest inne, bardziej lub mniej aktywne. Jest to wed³ug niej organizacja bardzo
rozcz³onkowana. Taka opinia jest zgodna z g³osami p³yn¹cymi z samego ZK-p25.

Pad³y te¿ s³owa krytyki. Przede wszystkim za to, ¿e ZK-P nie podejmuje
inicjatyw na terenie s³upskim. Respondentka z tamtego terenu stwierdzi³a, ¿e orga-

23 C. Obracht-Prondzyñski, Pomorski ruch regionalny. (Szkic do portretu), Gdañsk 1999, s. 51-52.
24 Ten¿e, Radnych portret w³asny, "Pomerania", 1994, nr 11, s. 9.
25 WypowiedŸ T. Gleinerta, [w:] S, Janke, Jest w Zrzeszeniu si³a, ibidem.
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nizacja ta jest bardziej kaszubska ni¿ pomorska. Inna respondentka z Trójmiasta
wtóruje, ¿e Kaszubi nie mog¹ zdominowaæ tego regionu. Zw³aszcza ¿e, co podkre-
œla wiele respondentek, Pomorze jest szczególnym regionem, poniewa¿ jest mie-
szank¹ ró¿nych nap³ywowych spo³ecznoœci. Takie opinie stawiaj¹ pod znakiem
zapytania stwierdzenia, ¿e jest to organizacja, która "odwo³uje siê do ca³ego
Pomorza "26 .

W samym Zrzeszeniu ¿ywa jest od kilku lat dyskusja na temat stopnia "polity-
zacji" ZK-p27. Wœród respondentek równie¿ pojawi³y siê g³osy, ¿e ZK-P za bar-
dzo balansuje na granicy politycznoœci: je¿eli wystawia w wyborach kandydatów,
to wystarczy ma³y krok, ¿eby sta³o siê parti¹, a to mo¿e groziæ rozpadem ruchu.
Powinno koncentrowaæ siê wy³¹cznie na kultywowaniu, pokazywaniu i "reklamo-
waniu" tradycji regionu, wiedzy o Kaszubach, ale te¿ bez chêci tworzenia z Ka-
szubów narodowoœci czy uznawania za urzêdowy jêzyka kaszubskiego.

Jedna respondentka zauwa¿y³a, ¿e wed³ug niej prezes ZK-P Brunon Synak
nadaje tej organizacji za bardzo katolicki charakter, a powinien to byæ ruch œwiec-

ki.
Wed³ug cz³onkini ZK-P Zrzeszenie mog³oby byæ bardziej aktywne. Wed³ug

niej prezes Synak powinien czynniej dzia³aæ, wykorzystuj¹c swoj¹ siln¹ pozycjê
w polityce i presti¿ profesora.

Druga z cz³onkiñ ZK -P w dzia³alnoœci tej organizacji widzi tylko propagowanie

kultury kaszubskiej: "Dowartoœciowanie spraw regionalnych. My po prostu je
odkrywamy, pokazujemy. To, co u nas siê dzieje w kulturze (..j, to po prostu
pokazujemy. Bo nie wszyscy sobie zdajemy sprawê, co jest wa¿ne" [O].

Nie mo¿na jednak oprzeæ siê wra¿eniu, ¿e Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie
identyfikowane jest wy³¹cznie z Kaszubami.

Zakoñczenie

Czêœci¹ zmian spo³ecznych, które zachodz¹ w Polsce od 1989 r. jest nowe
okreœlenie ról i statusu kobiet i mê¿czyzn. Obserwuj¹c wzrost liczby kobiet w cia-
³ach wybieralnych, a tak¿e korzystania z biernego prawa wyborczego, mo¿na od-
nieœæ wra¿enie, ¿e choæ powoli, to jednak zmienia siê widzenie roli kobiety. Byæ
mo¿e wp³yw na to zjawisko maj¹ sukcesywne akcje nawo³uj¹ce do aktywizacji
politycznej kobiet i popierania ich w wyborach. Na to móg³by wskazywaæ fakt, ¿e
moje respondentki maj¹ poczucje to¿samoœci grupowej z kobietami. W wywia-
dach w¹tek niewielkiej obecnoœci kobiet w ¿yciu politycznym i koniecznoœci jego

~6 C. Obracht-Prondzyñski, Pomorski..., s. 60.
~7 WypowiedŸ J. Budnika, [w:] S. Janke, op. cit., s. 6; wypowiedŸ B. Cirockiego, ibidem, s. 7; C.

Obracht-Prondzvñski, Pomorski..., s. 66.
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zwiêkszenia pojawia³ siê w wielu momentach, nie tylko wtedy, kiedy rozmowa

dotyczy³a problematyki kobiecej.
Literatura zwraca uwagê, ¿e obecnoœæ kobiet w polityce jest cenna z trzech

podstawowych powodów. Po pierwsze, wiêksza liczba kobiet chc¹cych wejœæ do
¿ycia politycznego oznacza poszerzenie puli wybieranych, a wiêc wiêksze gwa-
rancje wyboru najlepszych. Po drugie, stwarza szansê "na pe³ne ~korzystanie
kapita³u wykszta³cenia, kwalifikacji, doœwiadczenia zawodowego, które s¹
udzia³em wspó³czesnych kobiet "28. Po trzecie w koñcu, "nigdy nie bêdzie
mo¿na mówiæ o w pe³ni demokratycznym spo³eczeñstwie polskim, jeœli nadal
legitymizacja karier politycznych kobiet dokonywaæ siê bêdzie wed³ug wzo-
ru legitymizacji karier ludzi pochodz¹cych z mniejszoœci spo³ecznej "29. W wy-
powiedziach moich respondentek pojawia siêjeszcze jeden w¹tek. W uczestnictwie
kobiet w polskiej polityce widz¹ one lekarstwo na panuj¹cy w niej obecnie kryzys.
Wynika to z wielokrotnie podkreœlanego przez nie faktu, i¿ kobiety nastawione s¹
na realizacjê konkretnych celów, a nie zaspokajanie chêci w³adzy i korzystanie
z profitów, jakie ona niesie. Obecnoœæ kobiet mog³aby wiêc gwarantowaæ mniej-
sz¹ iloœæ "afer", które co rusz wstrz¹saj¹ scen¹ polityczn¹ i opini¹ publiczn¹. Do-
chodzi jeszcze dodatkowy czynnik. W czasie PRL-u kobiety nie mia³y szansy
zaistnieæ w wysokich strukturach ówczesnej w³adzy. Dlatego teraz posiadaj¹ one
albo atut "nowych twarzy", albo przesz³oœæ dzia³aczek "Solidarnoœci", które po
latach przerwy anga¿uj¹ siê na nowo w ¿ycie polityczne, nie przez przypadek chy-
ba w³aœnie w dobie impasu. Pomorze jest przecie¿ kolebk¹ "Solidarnoœci" i w
latach 80. dzia³a³o na tym terenie du¿o kobiet. Potwierdza to tezê, ¿e kobiety w Pol-
skiej tradycji aktywizuj¹ siê w momentach kryzysowych3O .

Z tych wszystkich powodów warto jest w sposób rzetelny i powa¿ny pisaæ
i rozmawiaæ o uczestnictwie kobiet w ¿yciu politycznym. Tymczasem rozwa¿a-
niom tym towarzyszy "przymru¿enie oka". Pose³ PiS-u, na przyk³ad, radiow¹ dys-
kusjê na temat udzia³u kobiet we w³adzach decyzyjnych podsumowa³ s³owami:
"Ja mo¿e tak ¿artobliwie zakoñczê, ¿e ja zauwa¿y³em, ¿e wszystkie parla-
mentarzystki ci¹gle poprawiaj¹ sobie w³osy!"31.

W moich badaniach rysuje siê obraz kobiet-polityków jako osób silnych psy-
chicznie, pracowitych, które zosta³y zauwa¿one dziêki swojej zawodowej dzia³al-
noœci b¹dŸ aktywnoœci. Mog¹c obserwowaæ ¿ycie polityczne od wewn¹trz, widz¹
wartoœæ uczestnictwa kobiet w polityce. Jednoczeœnie jednak odrzucaj¹ zdecydo-

28 J. Banach, op. cit., s. 198.
29 J. Wódz, Legitymizacja karier politycznych kobiet w Polsce po 1989 roku. Kilka refleksji z: dzie-

dziny socjologii polityki, [w:] Kobiety wobec...s. 158.
30 A. Titkow, Kobiety pod presj¹? Proces kszta³towania siê to¿samoœci, [w:] Co to znaczy byæ

kobiet¹ w Polsce, red. A. Titkow, H. Domañski, Warszawa 1995, s. 26.
31 ..Puls Trójki". 20.05.2003.
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wane formy wspierania tego uczestnictwa. Jest to szczególnie zastanawiaj¹ce
w zestawieniu z systematycznie rosn¹cym poparciem spo³ecznym dla tego typu

rozwi¹zañ.
Pomorze posiada bogate tradycje samorz¹dowe. W wypowiedziach wielu

respondentek, zw³aszcza dzia³aj¹cych na szczeblu regionalnym, bardzo wyraŸnie
widaæ przywi¹zanie do idei samorz¹dnoœci. Mimo to nowy region pomorski nie jest
jednolit¹ to¿samoœciowo k¹nstrukcj¹. WyraŸny jest podzia³ na by³e województwo
s³upskie i gdañskie. Zdaje siê, ¿e "mentalna" unifikacja tych terenów jest jeszcze
kwesti¹ czasu i wypracowania wzajemnych relacji. Byæ mo¿e wp³yw na tê sytu-
acjê ma s³aba kondycja województwa pomorskiego, która jest wyraŸniej odczu-
walna na jego zachodnich terenach.

Zaprezentowane badania otwieraj¹ now¹ perspektywê badawcz¹: studia nad
pomorskimi elitami, ze szczególnym uwzglêdnieniem roli kobiet. Ciekawym by³oby
przedstawienie sylwetek kobiet nie tylko w elicie politycznej, ale tak¿e artystycz-

nej, medialnej, naukowej czy gospodarczej.
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Wprowadzenie

Przeobra¿enia polityczno-gospodarcze, zapocz¹tkowane porozumieniem Okr¹-
g³ego Sto³u w 19891 roku, mia³y na celu wprowadzenie w Polsce miedzy innymi
silnego samorz¹du terytorialnego, równoœci wszystkich form w³asnoœci i rozwój
wolnego rynku oraz zachowanie polityki pe³nego zatrudnienia. Po kilkunastu latach
funkcjonowania nowej rzeczywistoœci okazuje siê, ¿e nie³atwo realizowaæ te po-
stanowienia.

W Polsce obecnie bezrobocie siêga (wed³ug ró¿nych Ÿróde³) od 17,4 do 20%
- tym samym, przy wysokiej liczbie emerytów i rencistów, ponad po³owa doro-

s³ych obywateli pozostaje bez pracy. Wysoka stopa bezrobocia jest po czêœci wy-
nikiem bankructwa firm, a tak¿e rezultatem zwolnieñ grupowych w przekszta³canych
przedsiêbiorstwach. W œród osób pozostaj¹cych bez pracy s¹ ludzie m³odzi i w sile
wieku, którzy nie radz¹ sobie w nowej rzeczywistoœci, a która czêsto oznacza
za³o¿enie w³asnej firmy.

Powstawanie ma³ych, prywatnych podmiotów gospodarczych, funkcjonuj¹-
cych czêsto jako jednoosobowe przedsiêbiorstwa, sta³o siê mo¿liwe dziêki nowym
regulacjom prawnym 2. Fikcj¹ okaza³a siê jednak równoœæ ró¿nych form dzia³alno-
œci gospodarczej w sferze podatkowej - przedsiêbiorcy prowadz¹cy dzia³alnoœæ

na w³asny rachunek p³ac¹ wy¿sze podatki dochodowe ni¿ spó³ki kapita³owe. Du-
¿ym utrudnieniem s¹ tak¿e wymagane rejestracje: w urzêdzie miasta lub gminy,
rejonowym urzêdzie statystycznym, urzêdzie skarbowym, Zak³adzie Ubezpieczeñ
Spo³ecznych - a wiêc zniechêcaj¹ce zmaganie siê z biurokracj¹. Jednak, zgodnie

z danymi Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiêbiorczoœci, z koñcem 2002 r. w³asn¹
dzia³alnoœæ gospodarcz¹ prowadzi³o 3,35 miliony Polaków.

l Nowa encyklopedia powszechna PWN, t. 4, Warszawa 1996, s. 618.
! Ustawa z dnia 3 grudnia 1988 r. o dzia³alnoœci gospodarczej (Dz. U. Nr 41, poz. 324), zmieniona

ustaw¹ z dnia 19 listopada - Prawo dzia³alnoœci gospodarczej (Dz. U. Nr 101. poz. 1178).
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Ma³e przedsiêbiorstwa mog¹ przynosiæ wysokie zyski, lecz czêsto ich w³aœci-
ciele osi¹gaj¹ dochody, które bez wiêkszego zaanga¿owania mogliby uzyskaæ, pra-
cuj¹c jako najemcy. Firmy te powstaj¹ czêsto jako reakcja na bezrobocie, stwarzaj¹
jednak mo¿liwoœæ realizacji osobistych planów, pozwalaj¹ wykazaæ siê samodziel-
noœci¹ i niezale¿noœci¹. Ich najwiêksz¹ zalet¹ jest silna motyV(acja nakierowana
na realizacjê celów jednostki, elastyczne dzia³anie i szybkie dostosowywanie siê do
zmian popytu na rynku.

Kroki w kierunku wzrostu przedsiêbiorczoœci podjêto w Polsce, ustanawiaj¹c
w pierwszej kolejnoœci nowe regulacje prawne - od 1989 r. zaczê³a obowi¹zywaæ

ustawa o dzia³alnoœci gospodarczej i znowelizowany kodeks handlowy, umo¿liwia-
j¹ce na du¿¹ skalê tworzenie przedsiêbiorstw przez osoby fizyczne. Z mo¿liwoœci
tej skorzystali tak¿e mieszkañcy Kaszub, mikroregionu o specyficznej kulturze,
tradycji i piêknie krajobrazu. Mikroregiony gospodarcze pañstwa i ich dobra ko-
niunktura wywieraj¹ wp³yw na ca³okszta³t gospodarki danego kraju. W tym zakre-
sie znacz¹c¹ rolê odgrywa polityka samorz¹dów lokalnych oraz pañstwa, polegaj¹ca
na stworzeniu optymalnych warunków dla rozwoju wszelkich dostêpnych form
przedsiêbiorczoœci. Dzia³ania te powinny byæ skoordynowane z mo¿liwoœciami ofe-
rowanymi przez specyfikê danego regionu, jego uwarunkowaniami mikroekono-

micznymi oraz makroekonomicznymi.

Istota przedsiêbiorstwa i przedsiêbiorczoœci

W gospodarce rynkowej wystêpuj¹ miliony podmiotów dzia³aj¹cych w sferze
rynkowej: s¹ to zarówno gospodarstwa domowe, przedsiêbiorstwa, instytucje fi-
nansowe, jak i jednostki administracji pañstwowej oraz w³adze lokalne. Wszyscy
oni uczestnicz¹ w procesie gospodarowania, którego podstaw¹ s¹ ludzie. Czêœæ
z nich zajmuje siê wytwarzaniem towarów lub œwiadczeniem us³ug, bêd¹c zatrud-
nionym w przedsiêbiorstwie lub prowadz¹c w³asn¹ firmê.

Polskie ustawodawstwo, definiuj¹c pojêcie przedsiêbiorstwa, przede wszyst-
kim opiera siê na okreœleniu sformu³owanym w Art. 55 Kodeksu cywilnego: "Przed-
siêbiorstwo, jako zespó³ sk³adników materialnych i niematerialnych
przeznaczonych do realizacji okreœlonych zadañ gospodarczych, obejmuje
wszystko, co wchodzi w sk³ad przedsiêbiorstwa, a w szczególnoœci:

1) firmê (nazwê), znaki towarowe i inne oznaczenia indywidualizuj¹ce

przedsiêbiorstwo,
2) ksiêgi handlowe,
J) nieruchomoœci i ruchomoœci nale¿¹ce do przedsiêbiorstwa, w tym pro-

dukty i materia³y,
4) patenty, wzory u¿ytkowe i zdobnicze,
j) zobowi¹zania obci¹¿enia, zwi¹zane z prowadzeniem przedsiêbiorstwa,
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6) prawa wynikaj¹ce z najmu i dzier¿awy lokali zajmowanych przez
przedsiêbiorstwo "3.

Z prowadzeniem dzia³alnoœci gospodarczej nierozerwalnie zwi¹zane jest po-
jêcie przedsiêbiorczoœci, w teorii ekonomii ujmowane jako czwarty - wraz z zie-
mi¹, kapita³em i prac¹ - czynnik produkcji. Mo¿na je zdefiniowaæ jako podejmowanie

inicjatyw z uwzglêdnieniem zwi¹zanego z tym ryzyka. Oznacza to, te dana jed-
nostka gospodarcza gotowa jest podj¹æ problemy i rozwi¹zywaæ je w sposób no-
watorski.

Przedsiêbiorczoœæ jest cech¹ pozwalaj¹c¹ na maksymalnie twórcze podej-
œcie do dostêpnych zasobów naturalnych otoczenia oraz potencja³ów materialnych
[InnY przez dany podmiot gospodarczy czy osobê fizyczn¹. W rezultacie prowadzi
to do nabycia umiejêtnoœci wykorzystywania pojawiaj¹cych siê mo¿liwoœci oraz
elastycznego przystosowywania siê do zmian zachodz¹cych w otoczeniu.

Pojêcie przedsiêbiorcy precyzuje Ustawa - Prawo dzia³alnoœci gospodarczej,

w rozumieniu której: "przedsiêbiorc¹ jest osoba fizyczna, osoba prawna oraz
nie maj¹ca osobowoœci prawnej spó³ka prawa handlowego, która zawodo-
wo, we w³asnym imieniu podejmuje i wykonuje dzia³alnoœæ gospodarcz¹ (..)
Za przedsiêbiorców uznaje siê tak¿e wspólników spó³ki cywilnej w zakresie
wykonywanej przez nich dzia³alnoœci gospodarczej(..)"4.

Przedsiêbiorcy, realizuj¹c pragnienie niezale¯noœci i samorealizacji, decyduj¹
o poziomie autonomicznych inwestycji, a przez to o konkurencyjnoœci gospodarki
i poziomie bogactwa kraju. Swoj¹ dzia³alnoœæ realizuj¹, prowadz¹c firmy zaliczane
do ma³ych jednostek gospodarczych. Zgodnie z przepisami prawa podatkowego
do grupy ma³ych podmiotów gospodarczych zalicza siêjednostki osób fizycznych,
dzia³aj¹ce na podstawie wpisu do ewidencji dzia³alnoœci gospodarczej, które w ro-
ku poprzedzaj¹cym rok podatkowy nie przekroczy³y granicy 800 tysiêcy euro. Inne
kryterium przyjêto w sprawozdawczoœci GUS-u: do ma³ych jednostek zalicza siê
te, które zatrudniaj¹ do 5 osób.

Ma³e firmy okreœliæ mo¿na poprzez kryteria jakoœciowe, takie jak:
- system zarz¹dzania (funkcje kierownicze pe³ni w³aœciciel, du¿a rola intuicji);
- organizacja (bezpoœredni kontakt pomiêdzy pracuj¹cymi, niewielka formali-

zacja zadañ, du¿a elastycznoœæ struktury funkcjonalnej);
- relacje z rynkiem (orientacja na indywidualne potrzeby klientów, niewielki

wp³yw na popyt i poda¿);

3 Kodeks cywilny z komentarzem, Skierniewice 1997, s. 26. Syntetyzuj¹c - przedsiêbiorstwo (z

ang. enterpñse, undertaking) to samodzielna jednostka gospodarcza (produkcyjna, handlowa,
us³ugowa), wyodrêbniona pod wzglêdem ekonomicznym, organizacyjnym i prawnym, zorgani-
zowana w celu odp³atnego œwiadczenia rzeczy lub us³ug (B. 01zacka, R. Pa³czyñska-Goœciniak,
Leksykonie Zarz¹dzania Finansami, Gdañsk 1998, s. 230).

4 Ustawa z 19 listopada 1999 r.
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- dzia³alnoœæ (pracoch³onna, wymagaj¹ca niewielkiego podzia³u pracy i uni-

wersalnych urz¹dzeñ oraz du¿ej innowacyjnoœci);
- finanse (jeden lub kilku w³aœcicieli, niewielki dostêp do rynku kapita³owego);
- kadry (wykwalifikowani pracownicy);
- badania i rozwój (prace badawcze zorientowane na potrzeby klientów)5.

Najczêœciej ma³e przedsiêbiorstwo oparte jest na przedsiêbiorczoœci jego w³a-
œciciela, przez niego kierowane i bazuj¹ce na pracy cz³onków rodziny.

Charakterystyka gminy Koœcierzyna

Gmina Koœcierzyna zosta³a powo³ana do ¿ycia U chwa³¹ Rady Ministrów z dnia
1 stycznia 1992 r. (w okresie od 1989 do 2001 r. do gminy Koœcierzyna nale¿a³o
tak¿e miasto Koœcierzyna, które w przeprowadzonej ocenie zosta³o wy³¹czone
z porównañ). Gmina ta umiejscowiona jest w po³udniowo-zachodniej czêœci woje-
wództwa pomorskiego, na terenie tzw. Szwajcarii Kaszubskiej. Obszar gminy Ko-
œcierzyny wynosi 30 915 hektarów, a na jego terenie znajduje siê 35 so³ectw.

Na terenie gminy Koœcierzyna krZY¯uj¹ siê szlaki komunikacyjne relacji
Gdañsk, Gdynia-Chojnice, Toruñ-S³upsk oraz linie kolejowe: Gdynia-Bydgoszcz
i Gdynia-Chojnice. Przewa¿aj¹c¹ czêœæ terenów gminy Koœcierzyna zajmuj¹ lasy
i jeziora, stanowi¹ce g³ówn¹ atrakcjê turystyczn¹.

So³ectwa wchodz¹ce w sk³ad gminy Koœcierzyna s¹ bardzo zró¿nicowane,
zarówno pod wzglêdem zajmowanego obszaru, jak i liczby mieszkañców. Do naj-
wiêkszych terytorialnie nale¿¹: Wdzydze (2558 ha), Szarlota (2223 ha) oraz Korne
(1968 ha). Najmniej sz¹ powierzchniê zajmuj¹: Nowy Podleœ (186 ha), Ma³e Stawi-
ska (233 ha) oraz Dêbogóry (267 ha).

Porównuj¹c gêstoœæ zaludnienia w wy¿ej wymienionych so³ectwach, zauwa-
¿alna jest pewna prawid³owoœæ: ma³e tereny maj¹ wysok¹ strukturê zaludnienia,
zaœ obszarowo du¿e so³ectwa charakteryzuj¹ siê niskim wska¿nikiem zaludnienia.
Powy¿sza prawid³owoœæ wynika z faktu, i¿ tereny, np. W dzydz lub Szarloty w wiêk-
szoœci zajmuj¹ liczne lasy i jeziora, które zaliczamy do powierzchni danego so³ec-
twa, ale nie stanowi¹ one terenów zamieszkanych.

Pod wzglêdem iloœci osób zamieszkuj¹cych dane so³ectwo, do najwiêkszych
zaliczamy: £ubianê (1881 osób), Wielki Klincz (1830 osób) oraz Skorzewo (1189

osób).
Najmniejsza liczba osób zamieszkuje w so³ectwach: Ma³e Stawiska (52 oso-

by), Nowy Podleœ (88 osób) oraz Juszki (92 osoby).

Por. T. Kiziukiewicz. K. Sawicki. Rachunkowoœæ ma³vch firm. Warszawa 1998. s. 11
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Tabela 1
So³ectwa wchodz¹ce w sk³ad gminy Koœcierzyna - ich powierzchnie oraz ludnoœæ

(stan na dzieñ 31.12.2002 r.)

Nazwa so³ectwa Powierzchnia
(w hektarach)

I Liczba
i mieszkañców
(w osobach)

Gêstoœæ
zaludnienia

(osoby/km2)

Lp.

371

322 190

36,12

58,97

lo..?::.:

16.

~. 9.

10.
11.
12.

850
1424

233
272
635

1167
504
499
566
186
538
389
507

1735
1168
1267
2223

805
2558
1378

590
831
631

30 915

-
161

1881
52

300
131
452
175
285
563
88

207
131
180

11&9
329
145
191
430
215

1830
235
107
239

1226S

18,94
132,12
22,34

110,21
20,61
38,74
34,75
57,13
99,40
47,23
38,47
33,66

68,54
28,16
11,45
8,59

53,44
8,40

132,82

39,67

13.

35.

•ród³o: opracowanie w³asne na podstawie danych Urzêdu Gminy w Koœcierzynie
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Tabela 2

Grunty gminy Koœcierzyna (stan na dzieñ 31.12.2002 r. )

-I Powierzchnia
I. (w ha)

Struktura (%)Rodzaje gruntów

37,2U¿ytki rolne 11 510

92141 ~-
~ orne Sad

£¹ki trwa³e

Pastwiska trwa³e 1229
14 349U¿ytki leœne oraz grunty zadrzewione

I Lasy i grunty leœne "i43":m" 46:31
0Jl

-
I Gruntv zadrzewione

I Grunty zabudowane i zurbanizowane-
I Tereny mieszkaniowe
I Tereny przemys³owe 43l-

m ~
0,1Inne tereny zabudowane

I Zurbanizowane tereny niezabudowane 25Ql- O,-SJ
0.61I Terenv rekreacvino-wVDoczvnkowe

~l2il
1O"7lI Teren" komunikac~ne

""ijij6l 3,21
111' 0,41

-
I Drogi
I Kol;ie

ró¿ne
ki

591-

Wody
I Stoi~ce

P³yn¹ce
Rowy

!RAZEM:
•ród³o: opracowanie w³asne na podstawie danych Urzêdu Gminy w Koœcierzynie oraz Wojewódz-

kiego Urzêdu Statystycznego

Tereny gminy Koœcierzyna g³ównie zajmuj¹ lasy i grunty leœne - ich struktura
w powierzchni ogó³em wynosi 46,4%. Nastêpne w kolejnoœci s¹ u¿ytki rolne - 37,2%,
grunty zabudowane - 7,0% oraz wody - 6,2%. Takie ukszta³towanie siê struktury

terenów gminy Koœcierzyna wskazuje na rolniczo-leœny charakter tych terenów.
SpecyfIka ta jest niew¹tpliwym atutem obszarów koœcierskich w przededniu wejœcia
do Unii Europejskiej, której polityka szczególnie ukierunkowanajest na ochronê œro-
dowiska, co stwarza dla przedmiotowej gminy szerokie mo¿liwoœci rozwoju.

Wiejski charakter gminy Koœcierzyna sprzyja spokojnemu wypoczynkowi
wœród malowniczo przeplataj¹cych siêjezior, pól i lasów. Rozwiniêta jest tam baza
nocle~owa bo~ata w hotele, pensjonaty, oœrodki wypoczynkowe, kwatery agrotu-
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rystyczne, campingi i pola namiotowe.
Do g³ównych atrakcji turystycznych nale¿¹:
- szlaki wêdrówek pieszych, rowerowych, konnych, kajakowych;
- wypoczynek nad wod¹ (k¹piele, ¿eglarstwo, wêdkarstwo, rejsy ³odzi¹);
- naj starszy w Polsce skansen etnograficzny we Wdzydzach Kiszewskich;
- Wdzydzki i Kaszubski Park Krajobrazowy, obejmuj¹ce rezerwaty i pomniki

przyrody oraz unikatowe gatunki zwierz¹t.
Wdzydzki Park Krajobrazowy zosta³ utworzony w 1983 r. na powierzchni

oko³o 17,8 tysiêcy hektarów. W jego obrêbie znajduj¹ siê tereny piêciu gmin: Ko-
œcierzyna, Dziemiany, Lipusz, Karsin oraz Stara Kiszewa, a tak¿e lasy administro-
wane przez Nadleœnictwa Lipusz i Koœcierzyna.

Parki krajobrazowe s¹ to obszary chronionego krajobrazu. Na ich terenie
obowi¹zuje zakaz ruchu zmotoryzowanego i korzystania z samolotów. W Polsce
na system obszarów chronionych, obok parków narodowych, sk³adaj¹ siê parki
krajobrazowe, rezerwaty przyrody oraz tzw. strefy chronionego krajobrazu.

G³ówne atrakcje Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego to:
- zespó³ rynnowych jezior wdzydzkich, otoczonych przez ogromne kompleksy

leœne (³¹czna powierzchnia j ezior wynosi 1455,6 hektarów, zaœ maksymalna g³êbo-
koœæ - 68 metrów);

- ciekawa flora i fauna, np. storczyki, rosiczki itp.;
- Kaszubskie Muzeum Etnograficzne we W dzydzach Kiszewskich za³o¿one

w 1906 r. przez Teodorê i Izydora Gulgowskich, którzy odkupili XVIII-wieczn¹
cha³upê od miejscowego gospodarza; nastêpnie w roku 1970 rozpoczêto budowê
skansenu, w którym mo¿na obejrzeæ obiekty mieszkalne i gospodarcze, zagrody,
dworki szlacheckie, wiejsk¹ szko³ê, dwa wiatraki, koœció³ oraz karczmê;

- Kalwaria Wielewska zlokalizowana w pobli¯u wsi Wiele - na 8 hektarach

zalesionych wzgórz znajduj¹ siê stacje drogi krzy¿owej w formie kaplic i wolno

stoj¹cych figur;
- Muzeum Ziemi Zaborskiej we Wielu;
- kamienne krêgi w Odrach6 .

Jednostki gospodarcze dzia³aj¹ce na terenie gminy Koœcierzyna

Jedynym wiêkszym podmiotem gospodarczym dzia³aj¹cym na terenie gminy
Koœcierzyna s¹ Zak³ady Porcelany Stalowej LUBIANA. S.A. w £ubianie, za-
trudniaj¹ce oko³o 1000 osób. Firma ta specjalizuje siê w wytwarzaniu porcelany
stalowej znanej na rynku krajowym i zagranicznym.
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Pozosta³a dzia³alnoœæ gospodarcza istniej¹ca na terenie gminy Koœcierzyna
skoncentrowana jest g³ównie w sektorze us³ug. Podmioty gospodarcze prowadz¹-
ce dzia³alnoœæ na terenie gminy Koœcierzyna s¹ zró¿nicowane zarówno pod wzglê-
dem rodzaju œwiadczonych us³ug, jak i wielkoœci. Powi¹zane s¹ one g³ównie
z sektorem przedsiêbiorstw prywatnych o niewielkich rozmiarach, które powsta³y
w latach 1989-20027.

Na dzieñ 31 grudnia 2002 r. w Wydziale Ewidencji Dzia³alnoœci Gospodar-
czych Urzêdu Gminy Koœcierzyna zarejestrowane by³y 633 podmioty gospodar-
cze, w przewa¿aj¹cej wiêkszoœci jako dzia³alnoœæ gospodarcza osób fizycznych,
ukierunkowana na proste formy œwiadczonych us³ug, zatrudniaj¹ce niewielu pra-
cowników i ubogie kapita³owo.

Firmy te œwiadcz¹ przede wszystkim:
1) us³ugi budowlane zwi¹zane z budownictwem mieszkaniowym i infrastruk-

tur¹ towarzysz¹c¹;
2) us³ugi transportowe;
3) us³ugi gastronomiczne;
4) us³ugi handlowe w zakresie handlu artyku³ami spo¿ywczymi i nie¿ywno-

œciowymi;
5) us³ugi leœne zwi¹zane z wyrêbem drewna i handlem drewnem;
6) us³ugi turystyczne w zakresie organizacji wYPoczynku, wynajmu pokoi oraz

hotelarstwa;
7) us³ugi w zakresie mechaniki samochodowej i elektromechaniki;
8) pozosta³e us³ugi dla ludnoœci (biura rachunkowe, us³ugi medyczne i stoma-

tologiczne, us³ugi kosmetyczne fryzjerskie, us³ugi marketingowe doradztwa pro-

jektowego, ubezpieczenia, t³umaczenia, us³ugi parkingowe itp.).

Z danych zawartych w tabeli 3 wynika. ¿e w analizowanY1:ll przedziale czaso-
wym, gdzie dokonano podzia³u na okresy trzyletnie, iloœæ podmiotów gospodarczych
w poszczególnych so³ectwach sukcesywnie ros³a: najwiêcej powsta³o ich w Wielkim
Klinczu (166), w Lubianie (66), we Wdzydzach (40) oraz wSkorzewie (30).

Intensywny i rzeczywisty rozwój przedsiêbiorczoœci w gminie Koœcierzyna
nast¹pi³ w okresie 1992-1995. Zjawisko to spowodowane zosta³o usuniêciem ba-
rier administracyjnych dla rozwoju prywatnej przedsiêbiorczoœci. Ponadto pojawi³
siê ch³onny rynek nabywczy dla us³ug budowlanych i transportowych na terenie
koœcierskim, zwi¹zany z budownictwem mieszkaniowym realizowanY1:ll w tym
okresie przez inwestorów prywatnych.

Mieszkañcy Kaszub, w znacznej czêœci zaliczani do ch³oporobotników, przez lata zawodowo
zwi¹zani z gospodark¹ morsk¹, wraz ze znacznym spadkiem tej dziedziny gospodarki, zostali
zmuszeni do podejmowania dzia³añ zapewniaj¹cych rodzinie byt.
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Tabela 3
Podzia³ podmiotów gospodarczych gminy Koœcierzyna wed³ug okresu powstania

i lokalizacji (stan na 31.12.2002 r.)

•ród³o: opracowanie w³asne na podstawie wydruków komputerowych obejmuj¹cych lata 1989-
2002, udostêpnionych przez Wydzia³ Ewidencji Dzia³alnoœci gospodarczej Urzêdu Gminy w Ko-

œcierzynie
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Spadek rejestracji nowych dzia³alnoœci, który nast¹pi³ w okresie 1996-1999,
spowodowany by³ nasyceniem rynku lokalnego oraz pogarszaj¹c¹ siê koniunktur¹
gospodarki ca³ego pañstwa. Tendencja ta zwi¹zana by³a z wysokimi obci¹¿eniami
fiskalnymi oraz formalnymi, zwi¹zanymi z biurokratyzacj¹. Ponadto w tym czasie

na terenie gminy Koœcierzyna zaczê³y podupadaæ wszystkie wiêksze przedsiêbior-
stwa, co spowodowa³o utratê miejsc pracy przez wiele osób oraz zmniejszenie siê
liczby nabywców na rynku dóbr i us³ug.

Wzrost podmiotów gospodarczych na poziomie 147 %, który nast¹pi³ w okre-
sie 2000-2002, zaliczyæ nale¿y do pozornego rozwoju przedsiêbiorczoœci na terenie
regionu koœcierskiego. Zjawisko to nale¿y powi¹zaæ z tendencj¹ zwolnieñ pracow-
ników z zak³adów pracy i zawieraniem przez nich umów cywilno-prawych z by³y-
mi pracodawcami na zasadzie wykonywanej dzia³alnoœci prywatnej na w³asny
rachunek. Pojawienie siê tego typu praktyk by³o œciœle zwi¹zane z nagminnym
ograniczaniem przez wiêksze firmy bardzo wysokich kosztów zatrudniania pra-
cowników (obci¹¿enia z tytu³u sk³adek ZUS, podatków, nale¿nych œwiadczeñ pra-

cowniczych itp.).
W tym okresie najwiêkszy wzrost podmiotów gospodarczych nast¹pi³ w so-

³ectwie Wielki Klincz (w iloœci 112), gdzie zlokalizowane jest Koœcierskie Przed-

siêbiorstwo Budowlano-Us³ugowe UNIBUD, bêd¹ce firm¹ prywatn¹.

Tabela 4
Podzia³ podmiotów gospodarczych dzia³aj¹cych na terenie gminy Koœcierzyna we-

d³ug rodzajów wykonywanej dzia³alnoœci gospodarczej (stan na dzieñ 31.12.2002 r.) - bez

uwzglêdnienia dzia³alnoœci specyficznych
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•ród³o: opracowanie w³asne na podstawie danych Urzêdu Gminy w Koœcierzynie

Legenda:
A - us³ugi budowlane i zwi¹zane z budownictwem us³ugi pokrewne
B - us³ugi transportowe
C - us³ugi handlowe
D - us³ugi mechaniki samochodowej i elektromechaniki
E - us³ugi leœne w zakresie wyrêbu drewna i prac leœnych
F - us³ugi turystyczne zwi¹zane z wynajmem pokoi, hotelarstwem
G - us³ugi w zakresie gastronomii
H - pozosta³e us³ugi dla ludnoœci (doradztwo, kosmetyczne, fryzjerskie, projektowe,

parkingowe itp.)

Z analizy materia³u przedstawionego w tabeli 4 wynika, ¿e na terenie gminy
Koœcierzyna wystêpuje nastêpuj¹ce skumulowanie poszczególnych rodzajów
dzia³alnoœci:

- us³ugi budowlane - 253 podmioty,
- us³ugi handlowe - 104 podmioty,
- us³ugi transportowe - 74 podmioty,
- us³ugi pozosta³e - 70 podmiotów,
- us³ugi gastronomiczne - 45 podmiotów,

- us³ugi turystyczne - 24 podmioty,
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- us³ugi mechaniczne - 22 podmioty,
- us³ugi leœne - 20 podmiotów.
Najbardziej rozwiniêt¹ ga³êzi¹ przedsiêbiorczoœci terenu koœcierskiego s¹ us³ugi

budowlane skoncentrowane g³ównie w so³ectwie Wielki Klincz (123) oraz Lubiana
(15). Rozwój tych us³ug zwi¹zany jest z firm¹ UNIBUD, dzia³aj¹c¹ na terenie
Wielkiego Klincza oraz wzrostem budownictwa mieszkaniowego na terenie gmi-
ny. Dzia³alnoœæ w zakresie us³ug transportowych zwi¹zana jest tak¿e z rozwojem
budownictwa oraz zak³adami wydobywczymi kruszywa (¿wirownie w Niedar-

nowach, Grzybowie, Kornym).
Podmioty gospodarcze zajmuj¹ce siê dzia³alnoœci¹ turystyczn¹, handlow¹

i gastronomiczn¹ charakteryzuje najczêœciej sezonowoœæ œwiadczonych us³ug. Jest
to zwi¹zane z obs³ug¹ turystów wypoczywaj¹cych na terenie gminy, zaœ ich
szczególna koncentracja wystêpuje na terenie so³ectwa Wdzydze - g³ównego kurortu

turystycznego gminy Koœcierzyna.
Us³ugi leœne nale¿¹ do dzia³alnoœci charakterystycznych dla tego regionu

z uwagi na lokalizacjê na obszarach, gdzie przewa¿aj¹c¹ powierzchniê zajmuj¹

lasy..
Oprócz wy¿ej wymienionych podmiotów gospodarczych, na terenie gminy

Koœcierzyna istniej¹ jednostkowe formy dzia³alnoœci zwi¹zane z jego specyfik¹,
tradycjami kulturowymi oraz atrakcyjn¹ lokalizacj¹. Bardzo czêsto s¹ one wynikiem
kontynuacji tradycji rodzinnych oraz poczuciem bardzo silnej przynale¿noœci

regionalnej na tych terenach.
Do takich specyficznych form dzia³alnoœci nale¿y 21 nastêpuj¹cych podmiotów,

wœród których mo¿na wyró¿niæ takie jak:
- przystañ wodna - so³ectwo Wdzydze,
- przemia³ zbo¿a - so³ectwo Nowa Kiszewa,
- gospodarstwo rybackie - so³ectwo Czarlina,
- studniarstwo - so³ectwo Sycowa Huta,
- us³ugi zduñskie - so³ectwo Kaliska,
- eksploatacja kruszywa - so³ectwa: Niedamowo oraz Korne,
- obrót dziczyzn¹ - so³ectwo Wielki Klincz,
- skup runa leœnego - so³ectwa: W¹glikowice oraz Stawiska,
- wyroby artystyczne w drewnie - so³ectwa: £ubiana, Dobrogoszcz, Czêst-

kowo,- elektrownia wodna - so³ectwo Grzybowo,
- rzeŸbiarstwo - so³ectwo K³obuczyno,
- twórczoœæ artystyczna w zakresie haftu - so³ectwo Ma³e Stawiska,

- wzornictwo artystyczne w ceramice,
- so³ectwo £ubiana (4 podmioty),
- twórczoœæ w zakresie wyrobu wieñców - so³ectwo Wdzydze.
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Przedsiêbiorczoœæ ludnoœci zamieszkuj¹cej niektóre so³ectwa gminy Koœ-
cierzyna ma równie¿ (co prawda niewielkie) pod³o¿e historyczne: Wielki Podleœ
w xvm i XIX w. by³ bardzo uprzemys³owion¹ osad¹, w której dzia³a³y m³yn parowy,
gorzelnia oraz cegielnia. W so³ectwie Grzybowo, w miejscowoœci Grzybowski M³yn,
gospodarz Joachim Gwazke w 1631 r. posiada³ tartak, który istnia³ do II wojny
œwiatowej, zaœ W¹glikowice w XVI w. by³y osad¹ smolarzy i wêglarzy.

Oceniaj¹c przedsiêbiorczoœæ ludnoœci gminy Koœcierzyna na tle wojewódz-
twa pomorskiego, mo¿na stwierdziæ, ¿e osoby zamieszkuj¹ce te tereny nale¿¹ do
jednych z bardziej aktywnych. Na koniec roku 2002 w ca³ym województwie po-
morskim zarejestrowanych by³o 165 329 osób fIZYcznych prowadz¹cych dzia³alnoœæ
gospodarcz¹, w tym w powiecie koœcierskim - 33478 . Z powy¿szych danych wynika

jednak, ¿e obszary Koœcierzyny na tle województwa pomorskiego nie nale¿¹ do

zbyt aktywnych pod wzglêdem przedsiêbiorczoœci.
Badania statystyczne prowadzone przez Urz¹d Statystyczny w Gdañsku

okreœlaj¹ osoby fizyczne prowadz¹ce dzia³alnoœæ gospodarcz¹ wed³ug klasyfIkacji,
w której wyodrêbnione zosta³y:

1) rolnictwo, leœnictwo, rybo³ówstwo;
2) przemys³;
3) budownictwo;
4) handel, hotele i restauracje;
5) transport, sk³adowanie i ³¹cznoœæ;

6) finanse, ubezpieczenia;
7) dzia³alnoœæ us³ugowa;
8) dzia³alnoœæ dok³adnie nieokreœlona.
Podzia³ ten nie pokrywa siê z klasyfikacj ¹ podmiotów gospodarczych przyjêt¹

dla potrzeb opracowania. Rozbie¿noœci miêdzy danymi statystycznymi a tymi, które
wynikaj¹ z ewidencji prowadzonej przez Urz¹d Gminy w Koœcierzynie, wynikaj¹
z przyjêcia nastêpuj¹cego podzia³u podmiotów wed³ug rodzajów œwiadczonych us³ug:

l) us³ugi budowlane zwi¹zane z budownictwem mieszkaniowym i infrastruktur¹

towarzysz¹c¹;
2) us³ugi transportowe;
3) us³ugi gastronomiczne;
4) us³ugi handlowe w zakresie handlu artyku³ami spo¿ywczymi i nie¿ywnoœ-. .

C³OwymI;
5) us³ugi leœne zwi¹zane z wyrêbem drewna i handlem drewnem;
6) us³ugi turystyczne w zakresie organizacji wypoczynku, wynajmu pokoi oraz

hotelarstwa;

8 Zob. Zmiany strukturalne grup podmiotów gospodarki narodowej w województwie pomorskim

w 2002 roku, [w:] Informacje i opracowania statystyczne, Gdañsk 2003, s. 53-54.
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7) us³ugi w zakresie mechaniki samochodowej i elektromechaniki;
8) pozosta³e us³ugi dla ludnoœci (zaliczono do nich: biura rachunkowe, us³ugi

medyczne i stomatologiczne, us³ugi kosmetyczne i fryzjerskie, us³ugi marketingowe
i doradztwa projektowego, ubezpieczenia, t³umaczenia, us³ugi parkingowe itp.).

Zaprezentowany podzia³ jest wynikiem uwzglêdnienia rodzajów dzia³alnoœci
charakterystycznych dla regionu, do których zaliczono: przemia³ zbo¿a, gospodarstwo
rybackie, studniarstwo, us³ugi zduñskie, eksploatacjê kruszywa, obrót dziczyzn¹,
skup runa leœnego, wyroby artystyczne w drewnie, rzeŸbiarstwo, haft, wzornictwo

w ceramice, wyrób wieñców, elektrowniê wodn¹, przystañ wodn¹. Wymienione
dzia³alnoœci nale¿¹ do jednostkowych, a jednoczeœnie bardzo specyficznych dla
regionu Koœcierzyny z uwagi na lokalizacjê na terenie Kaszub.

W czasie letniego i zimowego wypoczynku na terenie gminy Koœcierzyna, ze
wzglêdu na jej walory turystyczne, sezonowo dominuj¹ wszelkie podmioty
gospodarcze zajmuj¹ce siê dzia³alnoœci¹ handlow¹. gastronomiczn¹ i turystyczn¹.
Skupisko tego typu us³ug znajduje siê na terenie so³ectwa Wdzydze, nale¿¹cego do
najbardziej znanych na terenie gminy Koœcierzyna, z uwagi na po³o¿enie w jego

obrêbie naj starszego w Polsce skansenu etnograficznego.

Perspektywy rozwoju przedsiêbiorczoœci na terenie gminy Koœcierzy-
na po wejœciu Polski do Unii Europejskiej

Po³o¿enie gminy w stosunkowo niewielkiej odleg³oœci od Trójmiasta
w przysz³oœci mo¿e przynieœæ pozytywne efekty gospodarcze w postaci rozwoju
sektora turystycznego. Jej lokalizacja w sercu Szwajcarii Kaszubskiej mo¿e
uatrakcyjniæ potencjalny zasób ofert turystycznych9. Pozwoli³oby to na budowê
nowych pensjonatów na terenach naj chêtniej odwiedzanych przez turystów,
organizacjê wypoczynku m³odzie¿y i dzieci na polach namiotowych itp. W przypadku
rozwoju regionu w tym kierunku nast¹pi³by tak¿e wzrost liczebny podmiotów
gospodarczych z bran¿ towarzysz¹cych, np. gastronomii, handlu, agroturystyki.
W skupiskach wypoczynkowych, takich jak np. Wdzydze Kiszewskie, w okresie.
wakacyjnym du¿¹ popularnoœci¹ ciesz¹ siê ma³e bary, gdzie mo¿na smacznie i tanio
zjeœæ. Wypoczywaj¹cy równie¿ chêtnie robi¹ zakupy w niewielkich sklepikach,
w których s¹ przystêpne ceny i mi³a obs³uga. Coraz bardziej popularne staje siê
tak¿e spêdzanie wakacji na kwaterach agroturystycznych. Gospodarze zajmuj¹cy
siê tego typu dzia³alnoœci¹ zapewniaj¹ wczasowiczom domowe wy¿ywienie, nocleg
oraz umo¿liwiaj¹ (na ¿yczenie) udzia³ w codziennych pracach, np. przy sianokosach
czy ¿niwach. Wszystkie wy¿ej wymienione mo¿liwoœci rozwoju gminy pozwoli³yby
na stworzenie nowych miejsc pracy, a tym samym znaczn¹ redukcjê bezrobocia.

Zob. Polityka regionalna pañstwa, pod red. J. Szomburga, Gdañsk 2001, s. 91
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Nap³yw zewnêtrznego kapita³u do gminy wp³yn¹³by korzystnie na jej kondycjê
finansow¹ i umo¿liwi³ podjêcie nowych inwestycji, a tym samym rozwój regionu.

Przyjête za³o¿enia kierunków rozwoju gminy Koœcierzyna wymagaæ bêd¹
zaanga¿owania ogromnych œrodków finansowych. Z uwagi na to, ¿e zak³ada siê, i¿
rozwój regionu w tym kierunku realizowany bêdzie przez ma³e i œrednie podmioty
gospodarcze, oznacza to problemy z pozyskaniem odpowiednich œrodków dla
finansowania tych inwestycji. Niewielkie firmy by³yby zbyt ubogie kapita³owo, aby
samodzielnie pokryæ koszty podejmowanych dzia³añ. W zwi¹zku z tym zmuszone
bêd¹ podj¹æ kroki w celu pozyskania kapita³u na realizacjê swych za³o¿eñ.

Ma³a i œrednia przedsiêbiorczoœæ jest œciœle powi¹zana z regionalizacj¹ pañs-
twa, a przede wszystkim gminami i miastami, gdzie nie ma du¿ych podmiotów gospo-
darczych. Przedsiêbiorczoœæ ta, stanowi¹c szansê dla pracodawców i pracowników,
bêd¹c istotnym czynnikiem rozwoju regionu, jest wspierana z funduszy europej skich
i krajowy program rozwoju ma³ych i œrednich przedsiêbiorstwlo. Program ten obej-
muje rozmaite formy organizacyjne - wœród nich tak¿e Polsk¹ Agencjê Rozwoju

Przedsiêbiorczoœci. Organizacja ta powsta³a jako Polska Fundacja Promocji i Rozwoju
Ma³ych i Œrednich Przedsiêbiorstw i jest fundacj¹ Skarbu Pañstwa. Zosta³a powo³ana
przez Ministra Przemys³u i Handlu i zarejestrowana we wrzeœniu 1995 r. Zespó³
Agencji stanowi¹ specjaliœci z zakresu zarz¹dzania programami, szkoleñ, doradztwa,
informacji, sieci wspierania biznesu, tworzenia infrastruktury, technologii i innowacji,
analiz prawnych, ekonomicznych i spo³ecznych, a tak¿e miêdzynarodowej promocji
oraz finansowania ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw.

Podstawowym celem Agencji jest podnoszenie konkurencyjnoœci sektora
ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw poprzez:

- tworzenie sprzyjaj¹cego klimatu dla rozwoju prywatnej przedsiêbiorczoœci

w Polsce;
- tworzenie infrastruktury organizacyjnej, doradczej, szkoleniowej i oœwiatowej

odpowiadaj¹cej potrzebom ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw;
- rozwój systemów informacji gospodarczej;
- tworzenie rozwi¹zañ korzystnych dla miêdzynarodowej promocji ma³ych

i œrednich przedsiêbiorstw;
- dzia³ania w dziedzinie rozwoju regionalnego i lokalnego, a tak¿e restrukturyzacji

sektorów gospodarki, korzystne dla rozwoju ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw;
- dzia³ania przygotowawcze do integracji z Uni¹ Europejsk¹.

Rozwój przedsiêbiorczoœci jest nie tylko przedmiotem zainteresowañ w³adz
pañstwowych oraz organizacji, które reprezentuj¹ i wspieraj¹przedsiêbiorców, ale
równie¿ jest celem wielu obywatelskich i partnerskich inicjatyw podejmowanych

10 E. Dobrzyñska, Programy i Fundusze wspieraj¹ce rozwój ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw,

Warszawa 2000, s. 15-17.
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w lokalnych i regionalnych spo³ecznoœciach. Inicjatywy tego rodzaju œwiadcz¹ o tym,
jak du¿e znaczenie ma rozwój przedsiêbiorczoœci dla spo³ecznoœci lokalnej. Dziedziny,
w jakich realizowane s¹ te inicjatywy w gminie Koœcierzyna, podzieliæ mo¿na na

nastêpuj¹ce grupy:
- lokalna infrastruktura techniczna,
- organizacja pracy urzêdów i instytucji publicznych,
- szeroko rozumiany rozwój lokalny - regionalny.

Podsumowanie

W sk³ad gminy Koœcierzyna wchodzi 35 so³ectw ogromnie zró¿nicowanych
pod wzglêdem zarówno powierzchni, jak i liczby mieszkañców. Cech¹ wspóln¹,
która ³¹czy ludnoœæ z zamieszkiwanym terenemjest silne poczucie przynale¿noœci
do ziemi i narodowoœci kaszubskiej. Kaszubi stanowi¹ mniejszoœæ etniczn¹, która
kultywuje tradycje regionalne. Wyró¿nia ich tolerancja, realizm, poszanowanie prawa
i porz¹dku, a tak¿e wysoka kultura pracy i ufnoœæ we w³asne si³y. Jednoczeœnie s¹
to ludzie otwarci na nowe perspektywy oraz przedsiêbiorczy.

Podmioty gospodarcze prowadz¹ce dzia³alnoœæ na terenie gminy Koœcierzy-
na s¹ niewielkie i w przewa¿aj¹cej czêœci nale¿¹ do sektora prywatnego. Dzia³aj¹
jako jednoosobowe firmy (lub zatrudniaj¹ 2-3 pracowników), najczêœciej w bran¿ach
us³ug budowlanych, handlowych, transportowych i turystycznych.

Rozwój przedsiêbiorczoœci na terenie gminy Koœcierzyna szczególnie
zauwa¿alny by³ w latach 1992-1995, kiedy zosta³y usuniête sztuczne bariery

administracyjne, uniemo¿liwiaj¹ce powstawanie ma³ych podmiotów gospodarczych.
Nadmieniæ nale¿y, ¿e mimo spadkowej tendencji zwi¹zanej z powstawaniem nowych
dzia³alnoœci gospodarczych, panuj¹cej na terenie Polski w 2002 r., w przedmiotowej
gminie utrzymywa³ siê trend wzrostowy.

Zjawisko to zwi¹zane jest przede wszystkim z po³o¿eniem gminy Koœcierzyna
- stanowi ona teren wypoczynkowy dla Trójmiasta. Lokalizacja taka warunkuje
zapotrzebowanie na sezonowe oraz ca³oroczne us³ugi turystyczne, ma³¹ gastronomiê,
handel itp. Ponadto, bior¹c pod uwagê niew¹tpliwe walory krajobrazowe, na terenie
gminy Koœcierzyna rozkwita budownictwo domków wypoczynkowych przez ludnoœæ
nap³ywow¹ z terenu ca³ego kraju. Dziêki tej tendencji powsta³o du¿o firn1 zwi¹zanych
z budownictwem, a wielu ludzi znalaz³o zajêcie. Œwiadczy to o przedsiêbiorczoœci
mieszkañców gminy, umiejêtnoœci odnalezienia siê w obecnej rzeczywistoœci
spo³eczno-gospodarczej kraju, ich uporze w d¹¿eniu do zapewnienia godziwego
bytu swym rodzinom oraz o przywi¹zaniu do rodzinnej ziemi, na której chc¹ pracowaæ,
¿yæ i wychowywaæ dzieci.

Gmina Koœcierzyna zyskuje równie¿ dziêki swojej lokalizacji du¿¹ szansê
rozwoju w przededniu wejœcia Polski do Unii Europejskiej. Jednak wszystko w tym
wzglêdzie uzale¿nione jest od dzia³añ, które w tym kierunku podejm¹ lokalne w³adze~
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samorz¹dowe - czy w³aœciwie wykorzystaj¹ atuty, którymi dysponuj¹. Stanowi to

bardzo wa¿ne zagadnienie, gdy¿ prawid³owo podjête decyzje odnoœnie do polityki
regionalnej bêd¹ decydowa³y nie tylko o rozwoju, ale równie¿ o istnieniu tej gminy.

Unia Europejska proponuje w swych programach pomocniczych bardzo
atrakcyjne dla rolniczo-turystycznego rejonu Koœcierzyny fundusze, zak³adaj¹ce
wypieranie ma³ej przedsiêbiorczoœci, oferuj¹ce nak³ady na ekologiê oraz dotacje
dla rolnictwa. Stanowi¹ one ogromn¹ szansê dla ca³ej gminy, zak³adaj¹c ich
pozyskanie i w³aœciwe wykorzystanie. Problem w tym wzglêdzie stanowi brak
szerokiej, ogólnodostêpnej informacji o mo¿liwych formach pomocy unijnej. Ma³e
podmioty gospodarcze, których w³aœciciele zajmuj¹ siê poszukiwaniem zleceñ, ich
wykonywaniem, którzy borykaj¹ siê z problemami finansowymi, nie maj¹ dostêpu
do informacji na temat projektów Unii Europejskiej. Czêsto nie orientuj¹ siê nawet,
¿e takowe istniej¹ i nie wiedz¹, gdzie pozyskaæ na ten temat informacje. W tym
wzglêdzie w³adze gminy Koœcierzyna powinny podj¹æ dzia³ania w kierunku
upowszechnienia projektów unijnych wœród mieszkañców i przedsiêbiorców
dzia³aj¹cych na ich terenie.

Jednak w tym momencie rodzi siê pytanie, czy podmioty gospodarcze z re-
jonu koœcierskiego bêd¹ w stanie sprostaæ wszelkim wymogom, warunkuj¹cym
pozyskanie funduszy z Unii Europejskiej? Czy nadzieje z tym zwi¹zane nie oka¿¹
siê niemo¿liwe w realizacji? Odpowiedzi na te i wiele innych kontrowersyjnych
pytañ zwi¹zanych z zaistnieniem regionalnej przedsiêbiorczoœci w realiach Unii
Europejskiej otrzymamy dopiero wtedy, kiedy Polska stanie siêjej pe³noprawnym
cz³onkiem.





ANTONI KAKAREKO

Z PRAC NAD SPUŒCIZN¥ ANDRZEJA

BUKOWSKIEGO W BIBLIOTECE G£ÓWNEJ

UNIWERSYTETU GDAÑSKIEGO
(Cz. 2: I<OLEI<CJE WARSZTATOWE DOTYCZ¥CE

CZASOPiŒMIENNICTWA, LITERATURY ORAZ
BIOGRAFISTYI<I I LEI<SYI<OGRAFII POMORZA II<ASZUB)

Niniejszy, trzeci ju¿ blok opracowañ! informuj¹cych czytelników rocznika
"Acta Cassubiana" o zawartoœci merytorycznej kolejnej - zinwentaryzowanej -

partii monumentalnej spuœcizny Andrzeja Bukowskiego, zawiera (w aspekcie au-
torskim) dwa omówienia.

Pierwsze - sporz¹dzone przez wy¿ej podpisanego - rejestruje (nieznane do-

t¹d) archiwa redakcyjne "Teki Pomorskiej" i "¿ycia Pomorza" oraz pokaŸne ko-
lekcje warsztatowe, zwi¹zane z pracami badawczymi twórcy spuœcizny nad
biografistyk¹, czasopiœmiennictwem i literatur¹ Pomorza i Kaszub. W tej grupie
znalaz³y siê równie¿ liczne opracowania oraz dokumentacja i materia³y warsztato-
we A. Bukowskiego (nie tylko o charakterze biograficznym), dotycz¹ce jego wspó³-
pracy z redakcjami szeregu wydawnictw encyklopedycznych i leksykonów.

Owa partia opracowanych przeze mnie materia³ów, w momencie przekaza-
nia spuœcizny Bibliotece G³ównej UG, stanowi³a zasób kartonów: szóstego, siód-
mego, dziewi¹tego oraz dwóch kartonów oznaczonych liczb¹jedenaœcie: "a" i "b"2 .

Drugie opracowanie, sporz¹dzone przez Angelikê D¹bal, a koñcz¹ce niniej-
szy przegl¹d zinwentaryzowanych dotychczas3 jednostek spuœcizny A. Bukow-
skiego, omawia zaœ materia³y dotyc2i¹ce Waplewa i Rodziny Sierakowskich, które
to - przed inwentaryzacj¹ - stanowi³y zasób kartonu dwudziestego pierwszego.

Wysi³ki nad opracowaniem tej jedynej w swoim rodzaju (zw³aszcza w aspek-
cie wagi naukowej) spuœcizny trwaj¹ nieustannie i prace te posuwaj¹ siê naprzód,
aczkolwiek ogrom materia³u, jego ró¿norodnoœæ oraz stan uporz¹dkowania, powo-
duj¹cy rozmaite przeszkody i trudnoœci we w³aœciwym okreœleniu i rozeznaniu opra-

Dwa poprzednie ukaza³y siê w t, III (2001) oraz w t, IV (2002) "Acta Cassubiana",
Ów tzw. wykaz kartonowy funkcjonuje do dzisiaj, s³u¿¹c do identyfIkacji i okreœlenia materia³ów
spuœcizny dotychczas jeszcze nieopracowanych. Zob. J. Borzyszkowski, Spuœcizna Andrzeja
Bukowskiego (1911-1997), "Acta Cassubiana", 1999, s. 356-358,
Stan na 15 III 2003 r.
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cowywanych dokumentów, czyni powy¿sze prace ¿mudnymi i rozci¹ga je w cza-
sie4. Wed³ug rozeznania pisz¹cego te s³owa, dotychczas5 opracowaniem (akce-
syjnym6 i inwentarzowym?) objêto w sumie ok. 40% materia³ów spuœcizny,
znajduj¹cych siê w posiadaniu Bibl. Gl. UG. Opracowany zasób posiada kartotekê
inwentarzow¹ oraz bogaty indeks i jest ju¿ dostêpny dla u¿ytkowników8 . Autorzy
niniejszych opracowañ obiecuj¹ informowaæ Czytelników na bie¿¹co - w kolej-
nych tomach "Acta Cassubiana" - o owocach dalszych prac nad spuœcizn¹ A.

Bukowskiego.

ARCHIWA REDAKCYJNE "TEKI POMORSKIEJ" I "¯YCIA POMO-
RZA "9

Okres redagowania przez A. Bukowskiego "Teki Pomorskiej" - periodyku

ukazuj¹cego siê w Toruniu w latach 1936-1938 i ju¿ w tamtym czasie bardzo wy-
soko ocenianego, niew¹tpliwie wywar³ wielki wp³yw na dalsz¹ drogê twórcz¹ "œwie-
¿o upieczonego" (wówczas) absolwenta poznañskiej polonistyki. Œwiadczyæ o tym
mo¿e fakt przechowywania zasobnego 10 archiwum redakcyjnego, które aktualnie

stanowi czêœæ sk³adow¹ spuœcizny A. Bukowskiego w zbiorach Bibl. Gl. UGII .

4 Opracowaniem spuœcizny z¹j~uje siê aktualnie (maj¹c w zakresie obowi¹zków jeszcze inne

czynnoœci) dwóch pracowników Oddzia³u Zbiorów Specjalnych: Angelika D¹bal (od roku 2002)

oraz pisz¹cy te s³owa.
5 Stan na 15 III 2003 r.
6 Obejmuje ono m.in. takie czynnoœci jak: pierwsze rozeznanie materia³u, wydzielenie jednostek

(ca³ostek) merytorycznych i ich pierwsza ewidencja na tzw. notach akcesyjnych.
7 Z wczeœniej zewidencjonowanych jednostek akcesyjnych tworzy siê - wed³ug szeregu kryte-

riów formalnych oraz natury merytorycznej - okreœlone ca³oœci, które, wpisane do inwentarza,

stanowi¹ tzw. jednostki inwentarzowe.
8 Dotychczas na podstawie materia³u spuœcizny A. Bukowskiego powsta³y (na Wydz. Fil.-Hist.)

dwie prace magisterskie. Zosta³ on te¿ wykorzystany m.in. w publikacjach: C. Obracht-Pron-
dzyñskiego [Jan Karnowski (1886-1939). Pisarz, polityk i kaszubsko-pomorski dzia³acz regio-
nalny, Gdañsk, 1999; Kaszubi. Miêdzy dyskryminacj¹ a regionaln¹ podmiotowoœci¹, Gdañsk
2002], J. Borzyszkowskiego [Aleksander Majkowski (1876-1938). Biografia historyczna, Gdañsk-
Wejherowo 2002], Joanny Schodziñskiej [FranciszekSêdzicki (1882-1957) -dzia³acz narodowy,
regionalista i poeta kaszubski, Gdañsk-Wejherowo 2003], W. Pepliñskiego [Czasopiœmiennictwo
kaszubskie w latach zaboru pruskiego. Aspekty programowe, publicystyczne i ~dawnicze, Gdañsk
2002], J. albert [Dzieje "Gryfa" 1931-1934, "Teki Gdañskie", 2002] i A. Kakareko [Nauczyciel
polskiego rozmi³owany w polskoœci: dr W³adys³aw Pniewski (1893-1940), "Ska³ka", 2002, nr 3].

9 Przed opracowaniem materia³y obydwu archiwów stanowi³y zasób kartonu VI.
10 Na ile kompletnego - trudno na razie powiedzieæ.
11 A. Bukowski jest równie¿ autorem has³a "Teka Pomorska" w wydawnictwie: Literatura Polska.

Przewodnik encyklopedyczny, t. 2, Warszawa 1985, s. 470. O "Tece Pomorskiej" pisze równie¿ w
swej najwa¿niejszej chyba pracy: Regionalizm kaszubski. Ruch nauko~, literacki i kulturalny.

Zarys monografii historycznej, Poznañ 1950, s. 308-309.
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"Teka Pomorska", pismo okreœlaj¹ce siê jako "kwartalnikI2 regionalny po-
œwiêcony zagadnieniom kultury i sztuki"13, by³a organem Konfraterni Artystów
w Toruniul4. Stowarzyszenie to by³o czo³owym inspiratorem oraz koordynatorem
¿ycia kulturalnego nie tylko Torunia, ale równie¿ w skali ca³ego regionu pomorskie-
golS . " W pejza¿u kulturalnym Torunia - stwierdza Jan Be³kot - Konfraternia
Artystów zajmuje miejsce szczególne, chocia¿by z tego powodu, ¿e dzia³a³a -

pomimo pewnych przestojów - przez ca³y okres miêdzywojenny, inicjuj¹c

i inspiruj¹c wiele przedsiêwziêæ artystycznych, których znaczenie niejedno-
krotnie wykracza³o poza obrêb stolicy województwa "16. Powo³uj¹c w roku
1936 swój organ, œrodowisko to pragnê³o jeszcze bardziej rozszerzyæ swoje od-
dzia³ywanie1? "Teka Pomorska - czytamy w deklaracji Redakcji do pierwszego
numeru pisma (wiosna 1936) - bêdzie w tych warunkach pierwszym wogóle

samodzielnym i na szerszych podstawach opartym literackim pismem regio-
nalnym na Pomorzu. Ukazuj¹c siê w Toruniu, jako stolicy Pomorza, nie bê-
dzie siê zacieœnia³a do miejscowego grona literatów, lecz staraæ bêdzie o to,
by wszyscy, którzy maj¹ zdolnoœci ku temu, wypowiadali siê na jej ³amach
o sprawach kulturalnych i artystycznych naszego regionu z ca³¹ swobod¹ "18 .
Do owocnej realizacji takiej linii pisma przyczyni³ siê niew¹tpliwie A. Bukowskil9,
który, dokooptowany do Redakcji odm. 3/4 z roku 193620, w 1937 r. zosta³ sekre-

12 Od roku 1938: "Dwumiesiêcznik regionalny [...]".
1 3 Nt." Teki Pomorskiej" zob. m.in.: A. Bukowski, op. cit. (zob. przypis II); J. Be³kot, Czasopisma

kulturalno-literackie Konfraterni Artystów w Toruniu w latach 1934-1938, "Rocznik Toruñski",
1975, s. 145-167; E. G³owacka, "Teka Pomorska" kwartalnik Konfraterni Artystów w Toruniu
1936-1938. Bibliografia zawartoœci, "Rocznik Toruñski", 1979, s. 197-227; A. Borycki, Teka
Pomorska, "Nowoœci. Dziennik Toruñski", 31.05-1.06.1975, nr 122.

14 Jednym z g³ównych za³o¿ycieli i czo³owym liderem œrodowiska by³ wielki malarz polski - Julian

Fa³at (1853-1929). Nt. Konfraterni Artystów zob. m.in.: E. Gros, Z dziejów Konfraterni Artystów
w Toruniu (1920-1937), "Teka Pomorska", 1937, nr I (5), s. 14-21; J. Be³kot, Czasopisma
kulturalno-literackie Konfraterni Artystów w Toruniu w latach 1934-1938, op. cit.

15 Znaczenie to podkreœla równie¿ póŸniejsza historiografia. Zob. m.in. M. Wojciechowski, W cza-

sach Drugiej Rzeczypospolitej (1920-1939), [w:] Toruñ dawny i dzisiejszy. Zarys dziejów, Warsza-
wa-Poznañ-Toruñ 1983, s. 476-477.

16 J. Be³kot, op. cit., s. 145.
17 Do struktury organizacyjnej Konfraterni Artystów wchodzi³o szereg Kó³, m.in.: Literackie, Pla-

styków, Fotografów, Muzyków, Archeologów. Redakcj¹ pisma mia³o siê zaj¹æ Ko³o Literackie.
18 Od Redakcji, "Teka Pomorska", 1936, nr I. Oryginaln¹ pisowniê tekstu przystosowano do

obecnych zasad pisowni (np. zamiast "pierwszem" jest "pierwszym", zamiast "regjonalnem"

jest "regionalnym").
19 W tym czasie A. Bukowski by³ pracownikiem naukowym Ksi¹¿nicy Miejskiej w Toruniu, gdzie

zajmowa³ siê m.in. opracowywaniem zbiorów W. Fia³ka.
20 Przedtem ("Teka Pomorska", 1936, nr 2, s. 1-4) zaznaczy³ ju¿ swoj¹ obecnoœæ w piœmie jako

autor artyku³u biograficznego: Ignacy £yskowski - duchowy wódz Pomorzan w drugiej po³owie

XIX wieku. (W 50-t¹ rocznicê zgonu).
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tarzem i zarazem redaktorem odpowiedzialnym21. Wprowadzi³ on (w szerszym
zakresie) w obrêb zainteresowania kwartalnika problematykê kaszubsko-gdañsk¹22 .
Równie¿ do krêgu wspó³pracowników" Teki Pomorskiej" uda³o mu siê zwerbo-
waæ ca³¹ ówczesn¹ piej adê literack¹ i dzia³aczy kaszubskich i gdañskich, jak: Alek-
sander Majkowski, Jan Karnowski, ks. Leon Heyke, ks. Bernard Sychta, Aleksander
Labuda, Stefan Bieszk, Jan Patock, W³adys³aw Pniewski, Marian Pelczar, Jan
Kilarski i inni. A. Majkowski i W. Pniewski wchodzili nawet w sk³ad Redakcji
kwartalnika. Ów aspekt kaszubsko-gdañski ma te¿ wyraŸne potwierdzenie w ma-
teria³ach archiwum redakcyjnego, o czym ni¿ej.

Ostatni numer" Teki Pomorskiej" ukaza³ siê w koñcu 1938 r.23 W archiwum
red. zachowa³a siê ulotka24 z sierpnia 1939 r., podpisana (w imieniu wydawnictwa
"Teki Pomorskiej") przez Stanis³awa Zadro¿nego, zapowiadaj¹ca wznowienie pi-
sma po pó³rocznej przerwie - we wrzeœniu 1939 r}5 Z lektury pisma Redakcji

i Administracji "Teki Pomorskiej" (znajduj¹cego siê równie¿ w archiwum red}6)
do Zarz¹du Konfraterni Artystów z dnia 1 paŸdziernika 1938 r. oraz z treœci nieda-
towanego listu A. Bukowskiego27 do Komitetu Redakcyjnego "Teki Pomorskiej"
z tego samego roku, s¹dziæ mo¿na, i¿ do decyzji zaprzestania wydawania dwumie-
siêcznika w zasadniczym stopniu przyczyni³ siê konflikt miêdzy Ko³em Literackim
(w tym równie¿ cz³onków redakcji "Teki Pomorskiej") a w³adzami Konfraterni.

21 Do koñca roku 1936 funkcjê redaktora odpowiedzialnego kwartalnika pe³ni³ Marian Sydow -

publicysta, bibliotekarz, bibliofil (cz³onek za³o¿yciel Towarzystwa Bibliofilów w Toruniu im.
Lelewela), prezes Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego. W sk³adzie Redakcji "Teki Pomor-
skiej" znajdowali siê poza wy¿ej wymienionymi: (przez ca³y okres ukazywania siê kwartalnika)
Zofia Bogus³awska - nauczycielka, pisarka; Zygmunt Mocarski - dyrektor Ksi¹¿nicy Miejskiej
w Toruniu, historyk kultury; (w ró¿nych okresach) Józef Bieniasz - pracownik naukowy Insty-
tutu Ba³tyckiego, historyk, publicysta; Jadwiga Korczakowska - pisarka, autorka ksi¹¿ek dla
dzieci; Tadeusz Pietrykowski - sêdzia S¹du Okrêgowego w Toruniu; Aleksander Majkowski,
W³adys³aw Pniewski, Jerzy Chyczewski, Józef Gajek; Zygmunt Cywiñski - publicysta; Wiktor
JagaIski - burmistrz Tczewa.

22 Wagê znaczenia tej roli A. Bukowskiego podkreœlaj¹ równie¿ czo³owi przedstawiciele obecnej

historiografii pomorsko-kaszubskiej: J. Borzyszkowski (Andrzej Bukowski, "Pomerania", 1998,
s. 47) oraz W. Pepliñski (Prasa pomorska w Drugiej Rzeczypospolitej 1920-1939, Gdañsk 1987,
s. 144).

23 Jako nr 5-6 (13-14).
24 Sygn. Rs II 145/3.
25 W tekœcie ulotki czytamy m.in.: "Zawiadamiamy uprzejmie, ¿e z dniem 1 lipca b.l: wznowiliœmy

wydawanie dwumiesiêcznika regionalnego p.n. »Teka Pomorska« - organu Konfraterni Artystów

w Toruniu, poœwiêconego zagadnieniom Kultury i Sztuki na Pomorzu. Pó³roczny czasokres prze-
rwy w wydawaniu »Teki Pomorskiej«, wychodz¹cej od l: 1936 -zaistnia³ wskutek reorganizacji.
Pierwszy numer za miesi¹ce lipiec i sierpieñ b.l: uka¿e siê w pierwszych dniach wrzeœnia b.l:

{..j".
26 Sygn. Rs 11144/1.
27 Sygn. Rs II 150/6.
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A. Bukowski w swoim liœcie pisze o zatargu na tle kompetencyjno-finansowym28.
By³ jednak jeszcze jeden istotny powód tego konfliktu natury bardziej ogólnej. We
wspomnianym ju¿ piœmie Redakcji i Administracji "Teki Pomorskiej" do w³adz
naczelnych Konfraterni Artystów czytamy m.in.: ,,[..] Na pismo z dnia 6 lipca
b.f: L.dz.77/38 donosimy: Ad 1. Uchwa³a, ¿e »cz³onkiem Komitetu Redakcyj-
nego mo¿e byæ tylko cz³onek Konfraterni« jest sprzeczna z przyjêt¹ trady-
cj¹. Ad 2. Uchwa³a sformu³owana w tym punkcie godzi w podsta~ istnienia
»Teki Pomorskiej« i jest sprzeczna z za³o¿eniami ujêtymi w »Tece Pomor-
skiej« 1936 nr 1. Ad 3. Tytu³ »Teki Pomorskiej«, jako organu Ko³a Literac-
kiego Konfraterni Artystów - w tym brzmieniu zosta³ ustalony na Walnym

Zebraniu Ko³a Literackiego z dnia 27 kwietnia b.f: jako odpowiadaj¹cy isto-
cie rzeczy [...] "29. Wygl¹da wiêc na to, ¿e w pewnym sensie zakwestionowana
zosta³a otwarta (wychodz¹ca poza obrêb Torunia i skupiaj¹ca autorów z ró¿nych
oœrodków) formu³a pisma. W dokumentacji "¿ycia Pomorza" (o którym ni¿ej) za-
chowa³a siê odrêczna notatka informacyjna30 z (mniej wiêcej) czerwca 1939 r.,
w której czytamy m.in.: "Przed pó³ rokiem przesta³ ~chodziæ dwumiesiêcznik
»Teka Pomorska«, która dziêki pe³nym poœwiêcenia staraniom redaktora mgr
Andrzeja Bukowskiego zdoby³a sobie jedn¹ z pierwszych pozycyj w polskim
czasopiœmiennictwie regionalnym. W czasie wyjazdu redaktora zagranicê
Zarz¹d Konfraterni Artystów w Toruniu, któremu - jak siê pokaza³o - nie

zale¿a³o na dobru kultury pomorskiej, spowodowa³ upadek dobrze zapo-
wiadaj¹cego siê pisma "31. W innej notatce rêkopiœmiennej, zatytu³owanej "Pro-
gram pisma"32, dotycz¹cej maj¹cego siê ukazaæ we wrzeœniu 1939 r. "¯ycia
Pomorza", czytamy zaœ: "nie ma obecnie na Pomorzu pisma, które by odpo-
wiada³o tym potrzebom, jakie w chwili obecnej tak s¹ jaskrawe. »Teka« pod
now¹ redakcj¹ nie bêdzie wyrazem pomorskoœci "33. Zestawiaj¹c powy¿szy

28 (Rs 11150/6) ,,[...] Najwiêcej zasmuca mnie fakt, ¿e Zarz¹d Konfraterni z³o¿y³ od siebie równie¿
podanie o zasi³ek na" Tekê ", co jest sprzeczne - odnoœnie »Teki« - z poprzednimi postanowienia-

mi Zarz¹du, co jest dowodem zakulisowej, o niskim poziomie, intrygi, co przede wszystkim
ogromnie utrudnia ~jœcie z sytuacji, gdy¿ dezorientuje Starostê co do ~dania decyzji. Mimo
swego negatywnego stosunku wobec pewnych poczynañ Konfraterni, nie przypuszcza³em, ¿e a¿
tak ciasno i p³ytko pojmuje pracê dla dobra publicznego. Prawdziwie bolesne to. Dodam, ¿e
Konfraternia od dawna winna jest »Tece« za wp³y~ abonamentowe oko³o 150 z³. Mimo wielo-
krotnych z mej strony próœb u Skarbniczki, nie wiem, czy po~¿sza sUma ju¿ zosta³a wp³acona p.
Buszczyñskiemu [w³aœciciel drukarni - A.K.]... ".

2 9 Rs 11144/1. Pismo w imieniu Komitetu Redakcyjnego oraz Zarz¹du Ko³a Literackiego podpisali:
Przewodnicz¹cy - Zdzis³aw Kaczmarek, Sekretarz - Maria Dyamentówna.

30 Z charakteru pisma s¹dziæ mo¿na, ¿e autorem jej by³ A. Bukowski.
31 "Od Wydawnictwa", rkps, sygn. Rs 11160/1 (1).
32 Chodzi o maj¹cy siê ukazaæ miesiêcznik "¿ycie Pomorza". Notatka równie¿ stanowi czêœæ

sk³adow¹ dokumentacji red. "¯ycia Pomorza" i zosta³a oznaczona sygnatur¹ Rs II 161/11.
33 Ibidem.
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fragment notatki z treœci¹ cytowanej wczeœniej ulotki z sierpnia 1939 r., podpisanej
przez (jako redaktora "Teki Pomorskiej") Stanis³awa Zadro¿nego, a zapowiadaj¹-
cej wznowienie "Teki", mo¿emy s¹dziæ, i¿ we wrzeœniu 1939 r. mia³y siê ukazaæ
dwa tytu³y: "Teka Pomorska" pod now¹ redakcj¹ oraz miesiêcznik "¯ycie Pomo-
rza", którego redaktorem prowadz¹cym mia³ byæ A. Bukowski, do koñca roku
1938 redaktor odpowiedzialny" Teki Pomorskiej".

Autorzy dotychczasowych publikacji (w tym sam A. Bukowski)34 nie poru-
szali kwestii przyczyn zaprzestania ukazywania siê "Teki". Dopiero zapoznanie
siê z mateña³ami archiwum redakcyjnego zarówno "Teki Pomorskiej", jak i "¿ycia
Pomorza", pozwoli³y pisz¹cemu te s³owa na powy¿sze sugestie.

Kontynuacj¹ niejako ducha "Teki Pomorskiej" mia³o byæ "¿ycie Pomorza",
które nie zd¹¿y³o siêju¿ ukazaæ ze wzglêdu na wybuch II wojny œwiatowej. Jednak
redakcja nowego peñodyku (z A. Bukowskim na czele) ju¿ - co najmniej od wio-
sny 1939 r. - dzia³a³a i zd¹¿y³a zgromadziæ wcale niema³¹ (jak na tak krótki okres

czasu) dokumentacjê redakcyjn¹.
Znajduj¹ce siê w spuœci¿nie A. Bukowskiego archiwum redakcyjne "Teki

Pomorskiej" liczy w sumie 368 jednostek akcesyjnych, które zosta³y zgrupowane
w obrêbie 18 jednostek inwentarzowych (sygnatur), w bloku sygnaturowym Rs II
142-Rs II 159.

Podczas opracowania zosta³y wyró¿nione trzy zasadnicze grupy rodzajowe
mateña³ów: dokumentacja redakcji, korespondencja oraz materia³y redakcyjne.
Dokumentacja redakcyjna zosta³a u³o¿ona chronologicznie (latami) i sk³ada siê z 5
jednostek inwentarzowych, oznaczonych sygnaturami Rs II 142-Rs II 146.

Sygnatura Rs II 142 zawiera zachowan¹ dokumentacjê z roku 1936. S¹ to
tylko trzy jednostki akcesyjne: rêkopis brulionu tekstu zg³oszenia rejestracyjnego
do Starostwa Grodzkiego w Toruniu, pismo Józefa Bieniasza do dyr. Ksi¹¿nicy
Miejskiej w Toruniu, Zygmunta Mocarskiego, w sprawie rejestracji bibliograficz-
nej "Teki Pomorskiej" oraz wycinek prasowy z komunikatem informacyjnym o za-
wartoœci drugiego nr. "Teki Pomorskiej". Znacznie wiêcej mateña³ów znajduje siê
pod sygnatur¹Rs II 143, zawieraj¹c¹ dokumentacjê red. z roku 1937. Na pierw-
szym miejscu wymieniæ nale¿y odrêczny "Spis cz³onków Ko³a Literackiego Kon-
fraterni Artystów"35 . Po nim nastêpuje szereg dokumentów finansowych Redakcji36~

34 W pracy Regionalizm kaszubski..., op. cit. oraz w tekœcie has³a "Teka Pomorska" do: Literatura

Polska. Przewodnik Encyklopedyczny, op. cit.
35 Sygn. Rs 11143/1.
36 Inwentarz wyposa¿enia redakcji (Rs 11143/2), "Rozchody Wydawnictwa Teki Pomorskiej" za

kwarta³ 111937 r. (maszyn., sygn. Rs 11143/3), kosztorysy (Rs 11143/4,5,8), zlecenie na druk w
oficynie Jana Karolczaka (sygn. Rs II 143/6), oferty drukarskie (sygn. Rs II 143/7,11,12,13),
rachunki i ró¿ne dokumenty p³atnicze (sygn. Rs 11143/9,10,14,16,17), ustalenia wagi taryfika-
cyjnej (sygn. Rs 11143/15), zamówienie reklamowe {sygn. Rs 11143/18) oraz reklamacje (sygn.
R~" 141/1Q)
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oraz notatki redakcyjne37 i egzemplarze korektorskie fragmentów treœci poszcze-
gólnych wydañ "Teki"38 . Znacznie ubo¿sza w iloœæ materia³ów jest dokumentacja
red. z roku 1938, oznaczona sygnatur¹Rs 11144. Oprócz cytowanego ju¿ pisma
Redakcji i Administracji "Teki Pomorskiej" do Zarz¹du Konfraterni Artystów w To-
runiu39 znajduj¹ siê tam jeszcze dwa dokumenty fmansowe40 oraz ulotka informa-
cyjna Rady Ksi¹¿ki o konkursie na powieœæ polsk¹41. Sygnatura Rs 11146 obejmuje
zbiór 22 wycinków prasowych z okresu 1937-1938 z publikacjami traktuj¹cymi o
"Tece Pomorskiej"42. Dzia³ Dokumentacji zamyka sygnatura Rs 11145, zawiera-
j¹ca materia³y z roku 1939, kiedy ju¿ Redakcja praktycznie nie dzia³a³a, bêd¹c
w stanie reorganizacji. Niewielki ten zbiorek zawiera zaledwie 3 dokumenty: pi-
smo informacyjne Polskiego Zwi¹zku Wydawców Dzienników i Czasopism43, "Spis
inwentarza znajduj¹cego siê w Ksi¹¿nicy Miejskiej" (wykaz iloœci egzemplarzy
poszczególnych numerów bêd¹cych na stanie)44 oraz - cytowana ju¿ wczeœniej -

ulotka zapowiadaj¹ca wznowienie "Teki" we wrzeœniu 1939 r.
Dzia³ korespondencji redakcyjnej objêty jest blokiem sygnatur Rs 1I147-Rs

11153.
W obrêbie sygnatur Rs II l 47-Rs 11151 zgromadzona zosta³a koresponden-

cja przychodz¹ca do Redakcji w poszczególnych latach ukazywania siê "Teki",
z podzia³em na korespondencjê od osób fizycznych i od osób prawnych.

Korespondencja z roku 1936 dotyczy wy³¹cznie osób fizycznych i oznaczona
zosta³a sygnatur¹Rs 11147. Znalaz³o siê tutaj 14 listów od: Zofii Dalborowej, ks.
Ludwika Fr¹sia, Janiny Ginett-Wojnarowiczowej, W³adys³awa Kilichowskiego,

Jadwigi Korczakowskiej45, Kazimiery Melickiej (?)46, W³adys³awa Pniewskiego,
Bo¿eny Stelmachowskiej47, Emilii Sukertowej-Biedrawiny, J. Wêdackiego, Leona
Witkowskiego, A. Wojtkowskiego.

W zbiorze korespondencji z roku 1938 wystêpuje ju¿ podzia³ na osoby fizycz-
ne 1 prawne.

37 Sygn. Rs II 143/20.
38 Sygn. Rs II 143/21-25. Zamyka tê grupê materia³ów wycinek pras. (?), omawiaj¹cym 1(5) "Teki

Pomorskiej" (1937).
39 Rs II 144/1.
40 Pokwitowanie (sygn. Rs II 144/2) oraz sporz¹dzone odrêcznie zestawienie finansowe (sygn. Rs

II 144/4).
41 Sygn. Rs II 144/3.
42 S¹ to wycinki z nstp. tytu³ów prasowych: "Czas", "Dekada", "Dziennik Bydgoski", "Gazeta

Gdañska", "G³os Narodu", "Kultura", "Kurier Poranny", "Kurier Poznañski", "Kurier Warszaw-
ski", "Poradnik Jêzykowy", "S³owo Pomorskie", "Warszawski Dziennik Narodowy".

43 Sygn. Rs II 145/1.
44 Sygn. Rs II 145/2.
4S 2 listy.
46 Istnieje mo¿liwoœæ b³êdnego odczytania nazwiska.
47 2 listy.
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Pierwsz¹ grupê obejmuje sygnatura Rs II 148. Znajduje siê tutaj 39 listów,
które do Redakcji "Teki Pomorskiej" przys³ali: Stanis³aw Bieliñski, JózefBieniasz48,
B.W. Borek, Stanis³aw Brzêczkowski49, Wanda Brzeska, Aleksander Schedlin
Czarliñski, Igor Demian, Alojzy Herman, Bogumi³ Hoffinann, Fr. Ilesic, W³ady-
s³aw Kilichowski5°, Jadwiga Korczakowska51, D. Kubacka, Bronis³aw Kretowicz,
Leon Kuczyñski, Jan Kukowski, M. Neyman, Feliks Piskorski, Franciszek Podlak,
Jan R¹bca, Marta Reszczyñska, Henryk Rosiñski, Marian Ruciñski, Marian Stê-
pieñ-£ugowski, Jan Szwemin, Marian Turwid, Leon Witkowski52, M. Wyrwiñski,

Juliusz Znaniecki.
Sygnatur¹ zaœ Rs II 149 oznaczono licz¹c¹ ³¹cznie 36 listów i tzw. zamówieñ

ksiêgarskich korespondencjê nades³an¹ do Redakcji przez nastêpuj¹ce instytucje,
organizacje i inne osoby prawne: Biblioteka Miejska w Bydgoszczy53, Biblioteka
Narodowa Józefa Pi³sudskiego w Warszawie, Biblioteka Uniwersytecka w Wilnie,
Bracia Ba¿añscy. Ksiêgarnia-Sk³ad Nut-Materia³y Piœmienne. Grudzi¹dz, Towa-
rzystwo Bratniej Pomocy "Czytelnia Polska" w Banitowie nad Czeremoszem,
Drukarnia i Ksiêgarnia œw. Wojciecha w Poznaniu54, Gebethner i Wolff. Ksiêgar-

nia i Sk³ad Nut. Warszawa55, Inspektorat Szkolny Grudzi¹dzki, Ksi¹¿nica-Atlas.
Zjednoczone Zak³ady Graficzne. Lwów, Ksiêgarnia Bydgoska N. Gieryn, Pañ-
stwowe Gimnazjum im. Boles³awa Chrobrego w Grudzi¹dzu, "PAR" Polska Agen-
cja Reklamy, Polska Agencja Telegraficzna, Pocztowa Kasa Oszczêdnoœci.
Sekretariat Generalny, Polskie Towarzystwo Krajoznawcze. Oddzia³ Morski w Gdy-

ni, Polskie Towarzystwo Ksiêgarñ Kolejowych "Ruch"56, "Pomerania". Korpora-
cja Studentów Uniwersytetu Poznañskiego, "Gródek". Pomorska Elektrownia
Krajowa, R. Czarliñski nast. A.J. Pilarczyk. Ksiêgarnia i Sk³ad Papieru, Starosta
Powiatowy Kartuski, Starostwo Krajowe Pomorskie, Szko³a Œrednia Macierzy
Szkolnej w Gdañsku, Towarzystwo Czytelni Ludowych w Poznaniu, Towarzystwo
Mi³oœników Chojnic i Okolicy, Zak³ady Graficzne Instytutu Wydawniczego "Bi-
blioteka Polska", Zarz¹d Miejski w Bydgoszczy. Biblioteka Miejska, Zarz¹d Miej-
ski w Tczewie.

Korespondencja, która nap³ynê³a do Redakcji "Teki" w roku 1938 obejmuje
dwie jednostki inwentarzowe, oznaczone sygnaturami: Rs II 150 oraz Rs II 151.
W pierwszej znalaz³o siê 81 listów od nastêpuj¹ch osób fizycznych: Zdzis³aw Aren-~

48 2 listy.
49 2 listy.
50 3 listy.
51 2 listy.
52 6 listów.
53 2 listy.

544"zamówieniaksiêgarskie".
5 5 l "zamówienie ksiêgarskie" i l list.

56 2 listy.
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towicz, Witold Be³za57 , Józef Bieniasz58, Stanis³aw Brzêczkowski, Wanda Brze-
ska59, Andrzej Bukowski, Jan Stanis³aw Bystroñ, Gwido Chmarzyñskiro, Zygmunt
Cywiñski6! , ks. Pawe³ Antoni Czaplewski62, Adam Czartkowski, Rozi Erzepki,
ks. Kamil Stefan Kantak63 , W³adys³aw Kilichowski,64 A.Z. K³odziñski, Karol Krem,
Piotr Lastówka, Henryk Lastowski, Edward Lepkowski, Kazimierz Lewandow-
ski, Tadeusz Makarewicz, Kazimierz Nitsch, Antoni Nowak65 , Bernard Nuszkow-
ski, Marian Pelczar66 , Jerzy Pietrkiewicz67, W³adys³aw Pniewski, Leon Roppel68 ,
Wiktor Sass, Tadeusz Silnicki69 , Bo¿ena Stelmachowska 70, Artur Marya Œwinar-
ski7!, Marian Sydow, Marian Turwid, Leon Witkowski72, Mieczys³aw Zydler3,
J. Zamoyski (?) 74, Wojciech Nn 75 .

Sygnatura Rs II 151 obejmuje zaœ zachowan¹ krespondencjê, która w roku
1938 nap³ynê³a od osób prawnych. S¹ to tylko 4 listy od: "Architektura i Budow-
nictwo". Miesiêcznik Ilustrowany, Zarz¹d Miejski we W³oc³awku 76, Zak³ady Gra-
ficzne Instytutu Wydawniczego "Biblioteka Polska".

Kolejne dwie jednostki inwentarzowe zawieraj¹ korespondencjê i ró¿ne tek-
sty redakcyjne (notatki robocze) A. Bukowskiego, jako redaktora odpowiedzialne-
go i sekretarza Redakcji "Teki Pomorskiej", z 1937 r!7 (Rs II 152) oraz z roku
193878 (Rs II 153).

Do dzia³u korespondencji do³¹czono, znajduj¹c¹ siê przy materia³ach archiwum
redakcyjnego, niewielk¹ korespondencjê A. Bukowskiego z roku 1946, oznaczon¹
sygnatur¹ Rs II 154, dotycz¹c¹ zaœ "Teki Pomorskiej". S¹ to dwa listy od Józefa

57 3 listy.
58 2 listy.
59 2 listy.
60 4 listy.
61 8 listów.
62 2 listy.
63 3 listy.
64 4 listy.
65 4 listy.
66 5 listów.
67 2 listy.
68 2 listy.
69 2 listy.
70 5 listów.
7 l 2 listy.
72 3 listy.
73 3 listy.
74 Wystêpuje tu mo¿liwoœæ b³êdnego odczytania nazwiska.
75 Nie zdo³ano odczytaæ nazwiska.
76 2 listy.
77 Zbiór liczy 17 jednostek.

78 W zbiorze znajduje siê 25 jednostek.
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Koz³owskiego z propozycj¹ wznowienia tytu³u, gdy¿ "idea wskrzeszenia Teki ma
zwolenników w opinii miejscowej"'79 oraz dwa listy od dyrektora Biblioteki Miej-
skiej w Bydgoszczy, Witolda Be³zy, w sprawie pomocy w skompletowaniu tytu³u.

Dzia³ materia³ów redakcyjnych obejmuje 5 jednostek inwentarzowych w ob-
rêbie sygnatur: Rs II l55-Rs II 159. Pod sygnatur¹ Rs II 155 znajduje siê 18
tekstów artyku³ów i utworów literackich nades³anych do Redakcji przez: ks. Lu-
dwika Fr¹sia8O, Jana Karnowskiego81 , ks. W³adys³awa £êgê82, Lensk¹83, Alek-
sandra Majkowskiego84, Alfonsa A. Olkiewicza85, Tadeusza Pietrykowskiego86 ,
W³adys³awa Pniewskiego87, Jadwigê Popowsk¹88, Stanis³awa Riessa89, Bo¿enê
Stelmachowsk¹90 oraz Emiliê Sukertow¹-Biedrawinê91. Do dwóch tekstów nie
uda³o siê ustaliæ autorstwa92. Sygnatura Rs II 156 grupuje 14 tekstów do dzia³u
Kronika-Ruch kulturalny. S¹ to ró¿nego rodzaju notki informacyjne napisane przez:
Andrzeja Bukowskiego93, Jerzego Chyczewskiego94, Jacka Delektê"95 , Mariana
Magdañskiego96, Helenê Piskorsk¹97 , Janinê Ginett- Wojnarowiczow~8 . Autorzy

79 List z 9 III 1946 r., sygn. Rs II 154/1 (1). W innym fragmencie listu jego autor uzasadnia tê myœl,

pisz¹c, "¿e Toruñ jako powa¿ny oœrodek regionalnej pracy kulturalnej nie mo¿e pozostaæ bez
w³asnego pisma ". W drugim liœcie z 9 III 1946 r. [sygn. Rs II 154/1 (2)] Koz³owski proponuje
sk³ad ewentualnego Komitetu Redakcyjnego, w którym znaleŸæ by siê mieli: "pro! Górski, pro!
Marian Sydow, red. M. Dere¿yñski, Józef Maœliñski, prezes Emil Og³oza, dYl: Karolczak".

80 "Zamek krzy¿acki w Toruniu", maszyn., 1 k.
81 Woœ Budzysz, "Roczezna", rkps, 1 k.
82 "Kultura Prus wschodnich a Polska", maszyn., 4 k.
83 "Cz³owiek wieszczy wed³ug kaszubskich wierzeñ ludowych", autograf, 3 k.
84 "Bajka kaszubska", maszyn., 4 k.
85 "Astry", nowela, 1937, autograf w brulionie, 9 k. oraz wiersze (maszyn., 2 k.): "Przyœlij mi

ksi¹¿kê...", "Milczê...", "Jesienie moje...", "Deszcze...".
86 "Autobiografia œp. Ks. Ignacego Nowaka", autograf, 9 k.; "Józef Stañczewski - dziennikarz

i literat pomorsko-brazylijski", autograf, 20 k.
87 Tekst zaczynaj¹cy siê od "Sytuacja nasza w tak zwanym »Wolnym Mieœcie Gdañsku«...", auto-

graf, 2 k.
88 "List ze wsi", autograf, 1 k.; "zegar", autograf, 1 k.
89 "U progu nowego okresu szkolnictwa pomorskiego", rkps i maszyn, 9 k.
90 "Lato ludu pomorskiego", maszyn, 5 k.
91 "Kafle mazurskie", autograf, 7 k.; "za pó³nocnym kordonem", autograf, 7 k.
92 "Gdañskie publikacje propagandowe", maszyn., 4 k.; "Niepoprawni germanofile", rkps, 1 k.
93 "Kaszubska wystawa historyczno-kulturalna w Kartuzach", [1938], autograf, 1 k.; "Muzeum

Kaszubskie we Wdzydzach", [1938], autograf, 1 k.; "Pierwsza sk³adka na Uniwersytet Pomorski
w Toruniu", [ok. 1938], autograf, 1 k.; "Sukces toruñskiego kompozytora", 1 k.; ,,30-lecie pracy
naukowej ks. pra³. A. Mañkowskiego", [1936], rkps, 1 k.

94 "Objazdowa akcja teatralna na Pomorzu", [1938], maszyn., 3 k.
95 "Prace archeologiczne na Pomorzu", [1936], maszyn., 1 k.; "Nowe wykopaliska archeologiczne

w Ziemi Che³miñskiej z wczesnej epoki ¿elaznej", [1936], maszyn + rys., 2 k.
96 "z ¿ycia Towarzystwa Naukowego w Toruniu", [ok. roku 1937], rkps, 1 k.
97 "Archiwum m. Torunia", [1936], rkps, 4 k.
98 "Toruñ w dniu pobytu Ministra Œwiêtos³awskiego", [1936], maszyn., 4 k.
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dwóch notek kryj¹ siê pod kryptonimami: "A.R."99 oraz "S.¯"IOO. Autorstwa jed-
nego tekstu nie uda³o siê ustaliælOI . Pod sygnatur¹ Rs II 157 znajdziemy zaœ 9 tek-
stów do dzia³u Kronika-Ruch wydawniczy. S¹ to g³ównie notki recenzyjne
autorstwa: Andrzeja Bukowskiego, Heleny Piskorskiej, Mariana Magdañskiego,
Heleny Piskorskiej, Mariana Sydowa, Leona Witkowskiego oraz autora ukrywaj¹-

cego siê pod kryptonimem "G".
Zbiór 7 tekstów, nades³anych na konkurs rozpisany przez "Tekê Pomorsk¹"

w roku 1937 na nowelê morsko-pomorsk¹, obejmuje sygnatura Rs II 158. Zamyka
zaœ dzia³ materia³ów redakcyjnych jednostka inwentarzowa oznaczona sygnatur¹
Rs II 159, zawieraj¹ca 17 czarno-bia³ych fotografii z widowiska plenerowego "Po-
morze w s³u¿bie Or³a Bia³ego", wystawionego w Toruniu w czerwcu 1938 r.

"¯ycie Pomorza"102 mia³o byæ, o czym wspomniano ju¿ wczeœniej, pewn¹
kontynuacj¹ programow¹ "Teki Pomorskiej", zarazem zaœ tak¿e "Biuletynu Po-
morskiego", wydawanego przez Stowarzyszenie Przyjació³ Pomorza w Warsza-
wie103, a redagowanego przez Bernarda Kulê. Redaktorem naczelnym nowego
tytu³u zosta³ A. Bukowski, a samo pismo by³o pomyœlane jako " miesiêcznik regio-
nalnypoœwiêcony zagadnieniom spo³ecznym, kulturalnym i artystycznym"I(}³ i mia³o
ukazywaæ siê w Toruniu105. Z odrêcznych wykazów znajduj¹cych siê w zachowa-
nej dokumentacji redakcyjnej wynika, i¿ do wspó³pracy z pismem zaproszono m.in.:
ks. Antoniego Liedtke, Leona Witkowskiego, Helenê Piskorsk¹, ks. Leona Heyke,
Jana Karnowskiego, ks. Bernarda Sychtê, Boles³awa Zarembê, Bernarda Nusz-
kowskiego, Alfreda Kowalkowskiego, Stanis³awa Brzêczkowskiego, Mariana Tur-
wida, Zygmunta Mocarskiego, Mariana Magdañskiego, ks. W³adys³awa £êgê,
ks. Alfonsa Mañkowskiego, Bo¿enê Stelmachowsk¹, Mariana Sydowa, Józefa Bie-
niasza, Floriana Znanieckiego, Floriana Bieszka 106. Prawie wszyscy wymienieni

99 "zjazd œpiewactwa pomorskiego", [1937], rkps, 2 k.
100 "Jubileusz Macierzy Szkolnej w Gdañsku", [1936], maszyn., 2 k.
101 "Izabella Lutos³awska ...", rkps, l k.
102 Pierwotnie nazwa nowego pisma - co wynika z tekstu odrêcznej notatki informacyjnej, sygn. Rs

11160/1 (I), mia³a brzmieæ "Niwa Pomorska".
103 Prezesem Stowarzyszenia by³ Adam Steinborn, ur. 3011903 r. w Toruniu, a zm. 121111982 r. w

Warszawie - handlowiec, dzia³acz niepodleg³oœciowy, w okresie miêdzywojennym m.in. cz³onek

rad nadzorczych Kompanii Handlu Zamorskiego oraz Gdañsko-polskiej Kompanii Handlu za-
morskiego, a tak¿e cz³onek komisji kwalifikacyjnej Stowarzyszenia Kupców Polskich. Pe³niejsze
noty [w:] S. £oza, Czy wies¿ kto to jest,? Uzupe³nienia i sprostowania, Warszawa 1938, s. 291
oraz biogram K. Podlaszewskiej [w:] S³ownik Biograficzny Pomorza Nadwiœlañskiego, t. IV: R-
¯, s. 266-268 (tam¿e dalsza literatura).

104 Cytat z brulionu odrêcznej notki informacyjnej, sygnalizuj¹cej ukazanie siê nowego tytu³u, sygn.

Rs 11160/1 (12).
105 Siedziba Redakcji i Administracji mieœci³a siê na ul. Szymanowskiego 20 m. 2 [Notatka inform.

"Nowe pismo "¯ycie Pomorza", rkps, sygn. Rs II 160/1 (12)].
106 Rs 11160/1 (6-8).
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wy¿ej autorzy wspó³pracowali wczeœniej z" Tek¹ Pomorsk¹'. Ukazanie siê pierw-
szego numeru nowego miesiêcznika zapowiadano na pocz¹tek wrzeœnia 1939 r.107

Zachowane w spuœciŸnie A. Bukowskiego archiwum redakcyjne niedosz³e-
go tytu³u liczy zaledwie 3 jednostki inwentarzowe, oznaczone sygnaturami Rs II

160-Rs II 162, a zawieraj¹ce w swoim obrêbie 45 jednostek akcesyjnych.
Równie¿ i w tym miniarchiwum wystêpuje podzia³ na trzy dzia³y: dokumenta-

cja, korespondencja oraz materia³y redakcyjne.
Sygnatur¹ Rs II 160 zosta³y oznaczone materia³y sk³adaj¹ce siê na dokumen-

tacjê Redakcji "¿ycia Pomorza". Znajduje siê tutaj: 16 notatek rêkopiœmiennych,
dotycz¹cych nazwy pisma, jego programu, kosztów wydawania, zamierzeñ red.
oraz zawartoœci treœciowej, a tak¿e wykazy wspó³pracowników; wzory czcionek
drukarskich Pomorskiej Drukami Rolniczej S.A. w Toruniu; pokwitowanie Zak³a-
dów Graficznych Józef Karol Kuszel w Toruniu dla A. Bukowskiego oraz listy

prenumeratorów.
Korespondencja redakcyjna zawarta zosta³a w jednostce inwentarzowej,

oznaczonej sygnatur¹ Rs II 161. Obejmuje ona 10 listów z roku 1939 od: Do-
œwiadczalnej Pracowni Graficznej Salezjañskiej Szko³y Rzemios³ w Warszawie,
Drukami Toruñskiej Sp. Akc., Maksymiliana Kanteckiego, Bernarda Kulil08, Za-
k³adów Graficznych Józef Karol Kuszel, Ksi¹¿nicy-Atlas. Zjednoczonych Zak³a-
dów Kartograficznych i Wydawniczych Towarzystwa Nauczycieli Szkó³ Œrednich
i Wy¿szych, Stowarzyszenia Przyjació³ Pomorza w WarszawielO9 .

Bardziej zasobny liczebnie okaza³ siê dzia³ materia³ów redakcyjnych, zgroma-
dzonych do ewentualnej publikacji w nowo powstaj¹cym piœmie. Zachowa³o siê bo-

wiem 15 róŸnego rodzaju tekstów. Ich autorami s¹: Alojzy Glemmallo, Maksymilian
Kanteckilll, Klemens Langel12, Marian Magdañskil13, Bernard Nuszkowskil14,
Mieczys³aw Or³owiczl15 , Tadeusz Abdank Piotrowski 116, Helena Piskorska 117 , J. Sa-

107 Wynika to z lektury dokumentacji (Rs 11160) i korespondencji redakcyjnej (Rs 11161).

1084 listy.
109 Pod listem podpisa³ siê prezes Adam Steinborn.
110 "Przebrzmia³y g³os rozs¹dku", [1939], maszyn., 3 k.
III ,,700-lecie miasta Golubia", [1939], maszyn. (3 k.) oraz egz. korekt, (2 k.).
112 "Szlakiem wojskowo-spo³ecznych obozów Legii Akademickich na Pomorzu", [1939], maszyn.,

4 k.
113 "Trzy rocznice", [1939], autograf, 3 k.
114 "zjazd Korporacji Akademickiej »Cassubia«". "Do¿ynki Kaszubskie w Cisowej". "Legia Akade-

micka na przygraniczu" [fragm.], [1939], egz. korekt. dzia³u "Kronika", 1 k.; "Do¿ynki Kaszub-
skie w Cisowej", [1939], maszyn., 1 k.; "Legia Akademicka na przygraniczu", [1939], autograf,
2 k.; "zjazd Korporacji Akademickiej »Cassubia«", [1939], maszyn., l k.

115 "Architektura - sztuka i zabytki artystyczne Pomorza", [1939], maszyn., 23 k.
116 "Epizod walk o polskoœæ Gdañska", [1939], maszyn., 3 k.
117 Recenzja ksi¹¿ki Bernarda Potrykusa: "Wspomnienia Kaszuba spod Verdun...", [1939], egz.

knr"kt n7i:lhl' Krnnik:l-Recen7ia". 1 k.


