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Dramaty Bernarda Sychty, tom I,
Dramaty obyczajowe,
seria Biblioteka Pisarzy Kaszubskich, tom 3.
Opracowanie, wstêp i przypisy: Jerzy Treder i Jan Walkusz,
Gdañsk 2008, ss. 790

Z ogromn¹ radoci¹ powita³am podjêt¹ przez Instytut Kaszubski inicjatywê
wydania w serii Biblioteki Pisarzy Kaszubskich dramatów ksiêdza Bernarda Sychty.
Moja aprobata jest tym wiêksza, ¿e opracowanie tych cennych tekstów powierzono
niezaprzeczalnym znawcom jêzyka i literatury kaszubskiej, Jerzemu Trederowi
i Janowi Walkuszowi.
Pierwszy wydany tom powiêcony jest dramatom obyczajowym i zawiera
znane dobrze wszystkim mi³onikom twórczoci Bernarda Sychty sztuki: Hanka
siê ¿eni. Wesele kaszubskie; Dzéwczê i miedza. Dramat kaszubski w piêciu aktach;
Gwiôzdka ze Gduñska. Dramat w czterech obrazach oraz Wesele kociewskie.
W wypadku dwóch pierwszych dramatów wydawcy podjêli umotywowan¹ filologicznie decyzjê zamieszczenia dwóch ró¿nych wersji tekstowych: wersji znormalizowanej wed³ug obecnie obowi¹zuj¹cych zasad oraz wersji zgodnej z ich
pierwodrukami. S³usznie te¿ w wersjach pierwotnych pominiêto ówczesne wyjanienia i interpretacje jêzykowe, dzi maj¹ce ju¿ tylko wartoæ historyczn¹. Praca
filologiczna wydawców polega³a w wypadku wersji pierwotnych na istotnych ustaleniach tekstowych, w wypadku wersji nowej  na objanieniach idiomów i przys³ów oraz niedostatecznie jasnych dla wspó³czesnego odbiorcy elementów obrzêdowych i etnograficznych. Teksty dwóch pozosta³ych utworów drukowane s¹
w nowej, znormalizowanej wersji z niewielkimi ingerencjami natury filologicznej,
zawsze skrupulatnie odnotowywanymi w przypisach. Do dramatów do³¹czone
zosta³y zeskanowane nuty wraz ze s³owami w wersji zapisanej przez autora.
Szczególnej pochwa³y godny jest pomys³ utworzenia jednego S³ownika kaszubsko-polskiego, powsta³ego z po³¹czenia dwóch s³owniczków kaszubsko-polskich do³¹czonych do pierwotnych wersji dwóch pierwszych dramatów, a rozszerzonego o wyrazy zaczerpniête z trzeciego dramatu kaszubskiego (Gwiôzdka
z Gduñska). Powsta³y w ten sposób zbiór leksykalny uzupe³niony zosta³ opatrzonymi gwiazdk¹ wyrazami kaszubskimi, pominiêtymi w poprzednich wydaniach
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(jak na przyk³ad czurzëc krz¹taæ siê bez koñca, d¿ugn¹c o wódce: wypiæ duszkiem, mecetinka podlotek, trzpiot). Wszystkie te wyrazy (choæ niekiedy ze zmienionym nieco znaczeniem) odnajdujemy w B. Sychty S³owniku gwar kaszubskich
na tle kultury ludowej, konstatuj¹c jednoczenie, ¿e niestety niektóre z nich jeszcze nie doczeka³y siê pe³nych opracowañ etymologicznych. Jak widaæ, opracowany przez Wies³awa Borysia i Hannê Popowsk¹-Taborsk¹ piêciotomowy S³ownik etymologiczny kaszubszczyzny, zawieraj¹cy blisko cztery tysi¹ce hase³, nie
by³ jednak w stanie ogarn¹æ ca³ego bogactwa kaszubskiej leksyki i wiele jeszcze
s³ów kaszubskich zaczerpniêtych z ¿ywego jêzyka, a pojawiaj¹cych siê w dramatach B. Sychty, winno staæ siê w przysz³oci przedmiotem etymologicznych
dociekañ.
Ca³oæ tak precyzyjne filologicznie opracowanych tekstów poprzedzaj¹ dwa
opracowania wprowadzaj¹ce opatrzone obszern¹ literatur¹ przedmiotu: Jana Walkusza Ks. Bernard Sychta i jego literacko-sceniczna interpretacja kultury Kaszub
i Kociewia (s. 5-33) oraz Jerzego Tredera Jêzyk dramatów Bernarda Sychty
(s. 35-116). Ka¿de z tych opracowañ zas³uguje na baczn¹ uwagê przysz³ego czytelnika, pomo¿e mu bowiem wszechstronnie zrozumieæ i odczuæ twórczoæ kaszubskiego dramatopisarza.
Opracowanie Jana Walkusza przynosi wiele istotnych faktów dotycz¹cych
¿ycia i twórczoci Bernarda Sychty. Wszystkie opisane tu dane poparte s¹ bogat¹
dokumentacj¹ ród³ow¹, za opisywane fakty ka¿dorazowo wkomponowane s¹
w kolejne epoki historyczne. Wiele uwagi powiêca siê tutaj w³asnej to¿samoci
programowej Bernarda Sychty, ró¿ni¹cej go w sposób zasadniczy od Floriana
Ceynowy, Aleksandra Majkowskiego oraz od zrzesziñców: Dla uczonego z Puzdrowa [...] formy i treci bogatej kultury Kaszub by³y zbie¿ne z procesami wystêpuj¹cymi na Kociewiu, w Borach Tucholskich i wród innych grup etnicznych,
a wszystkie razem tworzy³y niezwyk³¹ harmoniê i kszta³t kultury polskiej (s. 14),
ze zrozumieniem podkrela siê równie¿ niechêæ ks. Sychty do instytucjonalno-organizacyjnego formalizowania przedsiêwziêæ, wynikaj¹c¹ z niemia³oci i wrodzonej skromnoci (s. 16-17). S¹dzê, ¿e ka¿dy, któremu by³o dane znaæ ksiêdza
Bernarda Sychtê (a pisz¹ca te s³owa zalicza siê do grupy tych przez los uprzywilejowanych osób), przyjmie z aprobat¹ wysuniêcie na plan pierwszy tych w³anie
dwóch cech wielkiego kaszubskiego s³ownikarza i znawcy szeroko pojêtej kultury
kaszubskiej. Jak siê okazuje, cechy te zawa¿y³y równie¿ w istotny sposób na jego
twórczoci dramatycznej, co ks. Jan Walkusz w swoim eseju ukazuje w sposób
bardzo przekonuj¹cy.
Druga czêæ tego eseju (Pierwociny, Dramaty obyczajowe i ich treæ, Treci
ideowe i artystyczne) stanowi szczegó³ow¹ analizê owej dramatycznej twórczoci.
J. Walkusz gromadzi tu równie¿ informacje o niezachowanych utworach Bernarda
Sychty, wspominaj¹c o Szopce kaszubskiej, napisanej w roku 1925, a wystawionej jeszcze w latach szkolnych jej autora, oraz o napisanych najpewniej w roku
1934 Duchach w klasztorze, dziele bêd¹cym jedyn¹ komedi¹ pisan¹ dialektem
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kociewskim. Ale najbardziej istotna wydaje siê synteza idei prezentowanych tu
dramatów Bernarda Sychty, któr¹ ks. Jan Walkusz uznaje za prawdziwe credo
regionalnej to¿samoci ks. B. Sychty i wyra¿a za pomoc¹ w³asnych s³ów dramatopisarza wypowiedzianych w dniu premiery Wesela kaszubskiego:
Myl¹ przewodni¹, która mi przywieca³a [...], by³o, niezale¿nie od w¹tku
dramatycznego, daæ syntezê wszystkich obrzêdów i zwyczajów na Kaszubach.
Podobnie, jak inne ludy polskie, tak i lud kaszubski jest w posiadaniu niemiertelnego skarbca duchowego, w którym gromadzi³ wszystko, co najbardziej umi³owa³ w ci¹gu stuleci, a wiêc swoje pieni, zwyczaje i obrzêdy, swoje wierzenia
i podania, sw¹ sztukê i historiê. A wszystko to takie wonne i wie¿e a przy tym tak
drogie i bliskie sercu polskiemu. Czas to wielki, a mo¿e i ostatni uratowaæ klejnoty
tego skarbca, póki nie zginê³y, i przenieæ je z ca³¹ godnoci¹, na jak¹ zas³uguj¹,
ze skarbca dorobku kaszubskiego do skarbca ogólnopolskiej kultury. [...] Umi³owanie ziemi rodzinnej nie powinno prowadziæ do mylnego patriotyzmu zaciankowego, do nienawici innych ziem i ludów polskich, lecz przeciwnie, powinno
nas jak najbardziej ³¹czyæ [...] (s. 33).
W opracowaniu Jerzego Tredera (Jêzyk dramatów Bernarda Sychty, s. 35-116)
za bardzo trafn¹ uwa¿am metodê rozpatrywania jêzyka dramatów poprzez pryzmat
najwiêkszego dzie³a Bernarda Sychty, jakim jest jego siedmiotomowy S³ownik
gwar kaszubskich na tle kultury ludowej, a tak¿e (w mniejszym stopniu) w kontekcie S³ownika kociewskiego na tle kultury ludowej. Równie¿ za bardzo trafne
i metodologicznie nowatorskie uznaæ nale¿y wykorzystanie listów B. Sychty przy
opisywaniu jego pogl¹dów na kwestie kaszubskie. Sylwetka kaszubskiego dramatopisarza i s³ownikarza nabiera w ten sposób dodatkowej przejrzystoci i staje
siê szczególnie przekonuj¹ca. W wietle cytowanych tu wypowiedzi ca³kowicie
jednoznaczne s¹ szczególnie przekonania B. Sychty tycz¹ce niew¹tpliwych zwi¹zków Kaszub z pozosta³ym polskim obszarem jêzykowym. Dlatego te¿ tym bardziej zaskakuje czytelnika cytowana na s. 47 wypowied J. Drze¿d¿ona, który
wprowadza do charakterystyki pisarza pojêcie g³êboko ukrytej dumy szczepowej, uzupe³niona supozycj¹ biskupa pelpliñskiego, J.B. Szlagi, i¿ tytu³ wielkiego
S³ownika Bernarda Sychty powsta³ w obawie przed komunistyczn¹ cenzur¹ (s. 48).
Jerzy Treder s³usznie zaprzecza owemu podwójnemu Janusowemu obliczu Bernarda Sychty, które krzywdz¹co zniekszta³ca zawsze jednoznaczn¹ i w ¿aden sposób niezak³aman¹ postawê kaszubskiego dramatopisarza i wielkiego leksykografa. Skoro za wiele lat po jego mierci rozwa¿ania na temat tytu³u dzie³a rodz¹
tego typu supozycje, do³¹czê w tym miejscu i ja swoje odleg³e wspomnienia, gdy¿
by³am  jak s¹dzê  przy narodzinach owego tytu³u. Dobrze bowiem pamiêtam
pierwsz¹ wizytê ksiêdza Sychty w naszym mieszkaniu na ulicy Iwickiej w Warszawie, gdy konsultowa³ siê ze mn¹ na temat wymylonego w³anie tytu³u dla
swego dzie³a. Zna³am ju¿ wówczas maszynopis pierwszego tomu S³ownika i tytu³
ten bez wahania zaaprobowa³am. Czym bowiem jest ów niezwyk³y, unikalny
w s³owiañskiej leksykografii, zbiór s³ownictwa podaj¹cy zasiêgi poszczególnych
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wyrazów kaszubskich w otoku szeroko pojêtych wierzeñ, obyczajów i realiów
kultury materialnej jak w³anie nie s³ownikiem gwar kaszubskich na tle kultury
ludowej?
Jerzy Treder jest doskona³ym znawc¹ dialektów kaszubskich i szeroko pojêtej
historii kaszubszczyzny, w tym równie¿ kolejnych etapów zwi¹zanych z formowaniem siê kaszubskiego jêzyka literackiego. Nie sk¹pi nam tej wiedzy w swoim
bardzo obszernym opracowaniu, uzupe³niaj¹c je najnowszymi wynikami w³asnych
studiów nad jêzykiem dramatów Bernarda Sychty (por. szczególnie rozdzia³y tycz¹ce fonetyki i pisowni utworów pisanych po kaszubsku oraz ich dalsz¹ charakterystykê jêzykow¹ wzbogacon¹ spostrze¿eniami na temat dobrze znanej temu
badaczowi kaszubskiej frazeologii i paremiologii). Oddzielnie przeprowadzona
analiza Wesela kociewskiego dotycz¹ca pisowni, jêzyka, frazeologii i paremiologii
utwierdza w przekonaniu, i¿ równie¿ i w tym wypadku mamy do czynienia z materia³em w pe³ni autentycznym, zgromadzonym przez Bernarda Sychtê w terenie
zapewne podczas niejednego wesela, w którym uczestniczy³ jako ksi¹dz (s. 112).
Jest wielk¹ szkod¹ i strat¹ dla kultury Kaszub i Kociewia  pisze Jerzy Treder
w zakoñczeniu swego opracowania  ¿e dramaty Sychty, zw³aszcza owe obrzêdowe
weselne, tak rzadko s¹ u nas grane, ¿e ich najlepsze wykonania nie zosta³y nagrane i nie s¹ pokazywane, m.in. w procesie edukacji jêzykowej (s. 114).
Mo¿e w³anie to piêkne, sumiennie opracowane wydanie dramatów obyczajowych Bernarda Sychty przyczyni siê do zmiany istniej¹cej sytuacji? ¯yczê tego
Wydawcom i wszystkim Kaszubom z ca³ego serca!
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Tomasz Krzemiñski, Polityk dwóch epok
Wiktor Kulerski (18651935),
RTNT, z. 2-3, wydawca Uniwersytet Miko³aja Kopernika w Toruniu,
Toruñ 2008, ss. 272, ilustr.

Wiktor Kulerski i jego dokonania na niwie tak regionalnej, jak i ogólnopolskiej
ju¿ od lat istniej¹ w wiadomoci historycznej Polaków, a szczególnie Pomorzan.
S¹dzê, ¿e nie bêdzie przesadnym stwierdzenie, i¿ nie mo¿na pisaæ o najnowszych
dziejach pomorskiej ziemi bez uwzglêdnienia roli, jak¹ w nich odegra³ Wiktor Kulerski. Tote¿ w pracach dotycz¹cych problematyki pomorzoznawczej doby zaborów
(mam tu na myli lata 18901918), a tak¿e kwestii spo³eczno-politycznych miêdzywojennej Rzeczypospolitej, jego postaæ jest stosunkowo czêsto przywo³ywana.
Mimo znacz¹cego miejsca w pomorskim panteonie i dostrzegalnej obecnoci
w polskim ¿yciu politycznym Wiktor Kulerski d³ugo czeka³ na swoj¹ rzeteln¹,
historyczn¹ biografiê. Jej brak stanowi³ lukê w obrazie dziejów politycznych i spo³ecznych, jak równie¿ (z uwagi na dzia³alnoæ edytorsk¹) gospodarczych Pomorza
Nadwilañskiego.
Co prawda ju¿ kilkakrotnie podejmowano próby opracowania biografii W. Kulerskiego, ale w efekcie owe studia okazywa³y siê mniej lub bardziej szczegó³owymi przyczynkami charakteryzuj¹cymi najczêciej wybrane zagadnienia wielostronnej dzia³alnoci grudzi¹dzkiego wydawcy i polityka. W tym miejscu pragnê
podkreliæ, ¿e szerok¹ krytykê dotychczasowych prac poruszaj¹cych wspomniane kwestie przeprowadzi³ autor we wstêpie swojej ksi¹¿ki1. Zgadzam siê przy
tym z generaln¹ konkluzj¹ tych¿e wywodów, a mianowicie, ¿e  jak pisze T. Krzemiñski  W opracowaniach dotycz¹cych osoby i dzia³añ W. Kulerskiego znajduje
siê ( ) wiele niecis³ych i b³êdnych wrêcz informacji, powielanych nastêpnie
na kartach innych dzie³ historycznych2 .
Przekonuj¹ mnie równie¿ wnioski autora wyjaniaj¹ce, t³umacz¹ce przyczyny (merytoryczne i pozamerytoryczne) wspomnianego stanu rzeczy, do których to
1
2

Zob. T. Krzemiñski, Polityk dwóch epok Wiktor Kulerski (18651935), Toruñ 2008, s. 5-10.
Tam¿e, s. 7.
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zalicza: a) ograniczony przed laty dostêp do zachowanych roczników Gazety
Grudzi¹dzkiej, co mia³o, jak stwierdza, dostrzegalny wp³yw na póniejsz¹ ocenê
jego politycznej, spo³ecznej, wydawniczej i narodowej dzia³alnoci; b) postawê
W. Kulerskiego w latach I wojny wiatowej, kiedy to opowiedzia³ siê za ograniczon¹ i taktyczn¹ wspó³prac¹ z pruskim zaborc¹, co w dobie powojennej (tak po
pierwszej, jak i po drugiej wojnie wiatowej) utrwali³o pejoratywny wizerunek
jego osoby; c) blisk¹ wspó³pracê syna W. Kulerskiego  Witolda z premierem
rz¹du emigracyjnego Stanis³awem Miko³ajczykiem, które to kontakty nie by³y
mile widziane przez twórców politycznej, PRL-owskiej rzeczywistoci3. Doda³bym
tu, i¿ powodem niechêci do W. Kulerskiego i owych niecis³ych i b³êdnych
( ) informacji by³a te¿ jego aktywna dzia³alnoæ polityczna  przecie¿ senatora
Rzeczypospolitej  w dwudziestoleciu miêdzywojennym.
S³usznie wiêc, jak s¹dzê, post¹pi³ T. Krzemiñski, rozpoczynaj¹c badania nad
podjêtym przez siebie tematem niejako od nowa; zg³êbiaj¹c nieprzebadane dot¹d
pod k¹tem problemu archiwalne i biblioteczne zasoby. Tote¿ recenzowana monografia oparta jest na stosunkowo szerokiej podstawie ród³owej. Autor niezwykle
sumiennie wyzyska³ (co pragnê podkreliæ) materia³y chronione w bibliotekach
i archiwach krajowych (Bydgoszcz, Gdañsk, Grudzi¹dz, Kórnik, Poznañ, Toruñ,
Warszawa, Wejherowo)4.
Zwracaj¹c uwagê na sprawê wykorzystanych materia³ów ród³owych tycz¹cych monografii, pragnê nadmieniæ, ¿e stwierdzenie autora, i¿ ( ) jest brak pocz¹tkowych trzech roczników Gazety Grudzi¹dzkiej pochodz¹cych z lat 1894
18965, nie jest precyzyjne. Przywo³any przez T. Krzemiñskiego i maj¹cy wiadczyæ o braku owych roczników fakt, ¿e nie ma ich wród przekazanych ze Lwowa
do Ksi¹¿nicy Kopernikañskiej w Toruniu mikrofilmów tego¿ pisma, w konkretnym
wypadku jest nieprzekonuj¹cy. Otó¿ prowadz¹c onegdaj badania w Lwowskiej
Bibliotece Naukowej im. Wasyla Stefanyka UAN, dotar³em do (co prawda zdekompletowanych, ale znajduj¹cych siê tam¿e pod sygnatur¹ Gi 357) roczników:
pierwszego (1894) i drugiego (1895) grudzi¹dzkiego pisma. Rocznika trzeciego
(1896) faktycznie w lwowskich zbiorach nie ma. Brak kopii mikrofilmowych pierwszych roczników Gazety Grudzi¹dzkiej w zbiorach Ksi¹¿nicy t³umaczy byæ mo¿e
ich stan zachowania uniemo¿liwiaj¹cy lwowskim bibliotekarzom mikrofilmowanie.
Przedstawione wy¿ej spostrze¿enia odnosz¹ce siê do podstawy ród³owej
recenzowanej ksi¹¿ki, nie podwa¿aj¹ mym zdaniem faktu, ¿e jest ona jedn¹
z lepiej obudowanych materia³em ród³owym i pomocniczym prac wi¹¿¹cych
siê z podjêtym przez T. Krzemiñskiego tematem.
3
4

5

Tam¿e, s. 8.
Archiwalia niemieckie, szczególnie te przechowywane w Geheimes Staatsarchiv Preussische
Kulturbesitz w Berlinie-Dahlem, do których to róde³ T. Krzemiñski nie dotar³, potwierdzaj¹
jego ustalenia dokonane w oparciu o materia³y z archiwów krajowych.
T. Krzemiñski, op. cit., s. 8.

TOMASZ KRZEMIÑSKI, POLITYK DWÓCH EPOK WIKTOR KULERSKI...

339

Podobne uwagi nasuwaj¹ siê, jeli chodzi o ocenê celowoci i trafnoci wykorzystanych opracowañ naukowych: chocia¿ i tu mo¿na wytkn¹æ autorowi pominiêcie niektórych pozycji (np. Micha³a Pietrzaka, Reglamentacja wolnoci prasy
w Polsce (19181939), Warszawa 1963; Wojciecha Wrzesiñskiego, Oblicze polityczne Dziennika Poznañskiego w latach 18591914 ; czy Bronis³awy Woniczki-Paruzel, Pruska cenzura wobec problematyki politycznej i spo³ecznej
w polskim pimiennictwie Prus Zachodnich (19481914) , to jednakowo¿ nie ma
to wiêkszego znaczenia merytorycznego i wp³ywu na ogólny charakter i poznawcz¹
stronê ocenianej pracy.
Jej konstrukcja nie budzi moich zastrze¿eñ. Chronologiczno-problemowy
uk³ad rozprawy i podzia³ materia³u w obrêbie omiu rozdzia³ów jest w mojej ocenie
logiczny, uzasadniony tak merytorycznie, jak i czytelnym d¹¿eniem autora do mo¿liwie wyczerpuj¹cego przedmiotowego, a zarazem komparatywnego przedstawienia zagadnienia.
Krytyczna, przeprowadzona profesjonalnie analiza róde³ i materia³ów wyzyskanych w recenzowanej ksi¹¿ce oraz formu³owanie konkluzji wiadczy pozytywnie o umiejêtnym wykorzystaniu przez T. Krzemiñskiego metodologicznych
uwarunkowañ warsztatu pracy historyka. Autor wyj¹tkowo starannie i udanie
po³¹czy³ te¿ badan¹ przez siebie problematykê z szerokim kontekstem historycznych zasz³oci doby zaborów oraz okresu miêdzywojennego. Nie u³atwia on sobie przy tym zadania, zawê¿aj¹c wspomniane kwestie do realiów pomorskich, ale
uwzglêdnia tak¿e spektrum ogólnopolskie, nie zapominaj¹c równie¿ o odniesieniach do problemów europejskich. Uwa¿am owe odniesienia za trafne, niezbêdne
w wywodzie wyjaniaj¹cym, argumentuj¹cym m.in. powody okrelonych motywów dzia³añ oraz zapatrywañ ideowo-politycznych Wiktora Kulerskiego.
Ju¿ rozdzia³ pierwszy recenzowanej monografii pt. Dom rodzinny, edukacja,
pierwsze decyzje (s. 11-28) wybiega poza opisowe przedstawienie zagadnienia.
Siêgaj¹c m.in. do róde³ memuarystycznych i epistolograficznych, autor dokonuje
w nim (poza oczywicie przybli¿eniem atmosfery domu rodzinnego oraz okresu
dzieciñstwa i lat m³odzieñczych) historyczno-socjologicznej analizy kszta³towania
siê osobowoci W. Kulerskiego. Wnioski, konkluzje wyartyku³owane w owym
rozdziale s¹ po czêci osnow¹ kolejnych partii biografii.
W rozdziale drugim pt. Powstanie i rozwój Gazety Grudzi¹dzkiej (s. 29-63),
T. Krzemiñski ods³ania kulisy powstania i funkcjonowania tego z czasem najwiêkszego, opiniotwórczego polskiego pisma zachodniopruskiego w latach 1894
1918. Pisma bêd¹cego szczytowym dzie³em W. Kulerskiego na niwie pracy
narodowej. W tym miejscu pragnê podkreliæ, i¿ spektrum badawcze autora obejmuje nie tylko sam¹ Gazetê Grudzi¹dzk¹. W polu jego obserwacji naukowej znajduj¹ siê równie¿ tytu³y pozosta³ych pism wchodz¹cych w system polskiej prasy
Prus Zachodnich, Wielkopolski oraz wybrane tytu³y gazet z ziem zaboru austriackiego i rosyjskiego (³¹cznie a¿ 21 tytu³ów!). Siêgn¹³ te¿ autor  co moim zdaniem
by³o konieczne  do cyrkuluj¹cej na Pomorzu (w granicach Prus Zachodnich)

340

ANDRZEJ ROMANOW

prasy niemieckiej, jak chocia¿by do grudzi¹dzkiego Geselligera, w którym
znajdujemy sporo odniesieñ do prasowo-wydawniczej i spo³eczno-politycznej
dzia³alnoci W. Kulerskiego.
W rozdzia³ach: trzecim pt. Hetman ludu (s. 64-95) i czwartym pt. Apogeum wp³ywów Gazety Grudzi¹dzkiej (s. 96-125), T. Krzemiñski konsekwentnie
realizuje swoje zamierzenia badawcze, krel¹c przejrzysty obraz biegu kolejnych
lat ¿ycia i pracy W. Kulerskiego. Wspomniane rozdzia³y, opracowane w oparciu
o szeroki, poddany wnikliwej analizie wachlarz materia³ów ró¿norodnej proweniencji, pozwoli³y autorowi na pog³êbione i znacznie szersze ni¿ dotychczas przedstawienie interesuj¹cych go zagadnieñ, a tak¿e ukazanie niebagatelnej roli grudzi¹dzkiego wydawcy w zmaganiach narodowociowych na pó³nocnych kresach
pruskiego zaboru.
Niew¹tpliwie znacz¹cym osi¹gniêciem badawczym T. Krzemiñskiego jawi
siê wed³ug mnie równie¿ (a mo¿e przede wszystkim) ta partia jego pracy, w której
precyzyjnie, wrêcz drobiazgowo analizuje m.in. powody politycznej metamorfozy bohatera swojej ksi¹¿ki w latach I wojny wiatowej (tj. rozdzia³ pi¹ty pt.
Aktywizm czasu wojny (s. 126-160) oraz szósty pt. Od niewoli do niepodleg³oci
(s. 161-196).
Tak¿e rozdzia³y nastêpne, (tj. siódmy pt. W poszukiwaniu modus vivendi
z obozem pomajowym (s. 197-222) i ostatni, ósmy  W opozycji antysanacyjnej
(s. 223-243) z uwagi na ich aspekt poznawczy, poszerzaj¹cy dotychczasow¹ wiedzê
o zaanga¿owaniu politycznym W. Kulerskiego, stanowi¹ wa¿ki przyk³ad badawczej rzetelnoci autora.
Naukowo-informacyjn¹ stronê monografii wzbogacaj¹ przypisy, bêd¹ce cennym uzupe³nieniem b¹d rozwiniêciem wyk³adu oraz zestaw unikatowych ilustracji pochodz¹cych ze zbiorów Biblioteki Miejskiej im. Wiktora Kulerskiego w Grudzi¹dzu. Pragnê te¿ podkreliæ, ¿e autor nie uleg³, maj¹cej niekiedy miejsce
w pracach biograficzno-historycznych, fascynacji czy zauroczeniu osobowoci¹ bohatera swojej ksi¹¿ki, co w mojej opinii kolejny raz potwierdza umiejêtnoæ
panowania nad zebranym, obfitym przecie¿ i ró¿norodnym materia³em ród³owym.
W³anie dziêki temu biografia historyczna Wiktora Kulerskiego napisana przez
Tomasza Krzemiñskiego nie jest jedynie standardowym ujêciem zagadnienia6,
lecz opracowaniem o szerokim spektrum poznawczym, wskazuj¹cym zarazem mo¿liwoci i kierunki dalszego zg³êbiania tematu. To jeszcze jedna zaleta tej ze wszech
miar godnej polecenia pozycji, dope³niaj¹cej obraz ¿ycia spo³eczno-politycznego
i organizacyjnego na Pomorzu Gdañskim w latach zaboru pruskiego i w okresie
miêdzywojennym.

6

Por. T. Astramowicz-Leyk, Wiktor Kulerski (18651935). Polityk  wydawca  dziennikarz,
Toruñ 2006.
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Marlena Porêbska, Das Kaschubische:
Sprachtod oder Revitalisierung?
Empirische Studien zur ethnolinguistischen
Vitalität einer Sprachminderheit in Polen,
Slavistische Beiträge, Band 452. Verlag Otto Sanger,
München 2006, ss. 272

Monografia Marleny Porêbskiej traktuje z jednej strony o ogólnych i aktualnych zagadnieniach kaszubszczyzny, a z drugiej strony uwzglêdnia li tylko wybrane zagadnienia z trzech mikroregionów, których u¿ytkownicy jêzyka i ich wielorakie kwestie natury jêzykowej i niejêzykowej stanowi¹ przedmiot rozwa¿añ,
analizy, wniosków i uogólnieñ.
Sam temat rozprawy nie jest adekwatny w odniesieniu do status quo jêzyka
kaszubskiego, wykazuje bowiem  w odczuciu recenzenta  w³aciwoæ okrelonej
(pozytywnej albo negatywnej) prowokacji, gdy¿ mierci jêzyka kaszubskiego
jeszcze  na szczêcie  ani nie zapowiedziano, ani nie oznajmiono jego agonalnego
stanu. Samo pojêcie rewitalizacja, bêd¹ce komponentem tematu g³ównego, cechuje
siê du¿¹ pojemnoci¹ semantyczn¹, a w odniesieniu do jêzyka kaszubskiego w ujêciu ca³ociowym nie dostarcza przekonuj¹cych argumentów rzeczowych o takim
jego sformu³owaniu. Równie¿ podtytu³ rozprawy nie koresponduje z jej treci¹,
albowiem przybiera ona w przewa¿aj¹cej czêci charakter deskryptywno-historyczny i socjolingwistyczny (por. tak¿e wniosek na s. 221), a nie etnolingwistyczny.
Aby nie kierowaæ siê tylko zbyt krytycznym wstêpem recenzji, zaznaczyæ
trzeba, i¿ dysertacja jest interesuj¹ca, zawiera szerok¹ skalê zagadnieñ dotycz¹cych kaszubszczyzny z przesz³oci i teraniejszoci, wyró¿nia siê skrupulatnoci¹
w opisie rzeczywistoci ¿ycia i postêpowania Kaszubów, a tak¿e godna podkrelenia jest jej wartoæ w aspekcie merytorycznym i naukowym. A jeli tytu³ implikuje ma³o optymistyczn¹ wizjê przysz³oci jêzyka kaszubskiego, nale¿y go z nale¿ytym politowaniem rozpatrzyæ.
Praca sk³ada siê z siedmiu czêci, z których pierwsza stanowi rozszerzon¹
formê wstêpu, cztery kolejne tworz¹ zasadnicze rozdzia³y, a koñcowe rozwa¿ania
i szeciocz³onowy aneks podsumowuj¹ jej treæ.

342

MARIAN SZCZODROWSKI

We wstêpie (s. 9-17) autorka informuje o charakterze pracy, któr¹ napisa³a
jako rozprawê doktorsk¹ w Instytucie Slawistyki Uniwersytetu Fryderyka Aleksandra w Erlangen-Norymberdze (Friedsrich-Alexander-Universität ErlangenNürnberg), a kierowa³ ni¹ promotor prof. dr h.c. Klaus Steinke. Jej intencj¹ jest
ukazanie i dostarczenie informacji o aktualnej sytuacji Kaszubów w Polsce, gdy¿
obraz kultury i jêzyka tej grupy spo³ecznej  jak s³usznie zauwa¿a Porêbska 
wi¹¿e siê czêsto z funkcjonuj¹cymi w wiadomoci spo³ecznej stereotypami,
wynikaj¹cymi z niepe³nej wiedzy o kaszubskiej rzeczywistoci.
Rozdzia³ pierwszy (s. 18-77) nawi¹zuje do dotychczasowego stanu badañ
nad kaszubszczyzn¹, uwzglêdniaj¹c jednoczenie jej naukowe pocz¹tki w pracach jêzykoznawczych B. de Courtenay (1904), Ceynowy (1879), Lorentza (1919
i in.), Nitscha (1904 i in.), Ramu³ta (1893) a¿ do osi¹gniêæ wspó³czesnych badaczy, a mianowicie Hinza, Borysia, Popowskiej-Taborskiej, Rzetelskiej-Feleszko,
Stiebera, Sychty, Topoliñskiej, Brezy, Tredera, Trepczyka, Zieniukowej, Duliczenki,
Hentschela, Steinkego i in. W dalszej jego czêci autorka powiêca wiele uwagi
zagadnieniom teoretycznym na temat od¿ywania kaszubskiego entnolektu, u podstaw których leg³a koncepcja Gilesa et al. (por. jego oryginalny model taksonomii dotycz¹cy tzw. entolingwistycznej ¿ywotnoci, s. 24 oraz Bourhisa, s. 25).
Tu tak¿e przywo³uje koncepcjê multilingwizmu w ramach tzw. lingwistyki kontaktowej, wypracowan¹ przez Neldego i koresponduj¹c¹ z pogl¹dami Gilesa. Na
podstawie wy¿ej wymienionych pogl¹dów Porêbska usi³uje odzwierciedliæ ¿ywotnoæ (= witalnoæ) jêzyka kaszubskiego w wietle trzech zasadniczych czynników
konstytuuj¹cych jego entolingwistyczny model. A zatem wyszczególnia czynniki
pozycji spo³ecznej i zawodowej, a zw³aszcza te, które zwi¹zane s¹ ze statusem
ekonomicznym, spo³ecznym, spo³eczno-historycznym i jêzykowym Kaszubów.
W charakterystyce czynników nie sposób nie dostrzec jej relewancji jêzykowej,
ale w wiêkszoci uwydatniaj¹ one kwestie socjalne, a wiadczy o tym czêste odwo³ywanie siê do róde³ socjologicznych Synaka, mówi¹cych o poziomie ¿ycia,
inicjatywach samorz¹dowych, gospodarczych i in. (s. 31 nn.). Równie¿ wyliczenie
cech osobowoci Kaszubów, a mianowicie: religijnoci, pracowitoci, upartoci,
gocinnoci, wytrwa³oci, zaradnoci i uczynnoci (zob. Synak 1988:109 i n.)
odnosi siê do socjologicznych, a nie etnojêzykowych czynników. Trafna wypowied Borzyszkowskiego na temat zbiorowoci ludzi o jednolitej kulturze jest
nacechowana historycznoci¹ (s. 35 nn.). Dalsze wywody dwóch wspomnianych
autorów uzupe³nia w tym samym duchu Obracht-Prondzyñski. Wszystkie one,
zespolone w pewn¹ ca³oæ, maj¹ charakter raczej socjologiczno-historyczny ni¿
etnolingwistyczny; s¹ z pewnoci¹ podbudow¹ lub niekiedy punktem wyjcia do
dalszych rozwa¿añ etnolingwistycznych, ale nie wnikaj¹ w ich istotê. O statusie
formalno-lingwistycznym jêzyka kaszubskiego z punktu widzenia polityki i nauki dowiaduje siê czytelnik na stronach 42-77.
Metody, materia³ i procedury oceny przeprowadzonych badañ omówiono
w rozdziale drugim, s. 78-91). Autorka zdecydowa³a siê  jak twierdzi  z powodów
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czysto obiektywnych wybraæ tylko kilka miejscowoci jako podmioty/obiekty
badawcze; s¹ to mieszkañcy gmin Karsin i Lipnicy (Po³udniowe Kaszuby), Krokowej (Pó³nocne Kaszuby) oraz Sierakowic i Lini (rodkowe Kaszuby). Badaniami
objêto 829 osób, z których oceniono 760 informatorów, w tym 79 z Karsina,
83 z Krokowej, 167 z Lipnicy, 155 z Sierakowic, 252 z Lini i 24 z innych gmin.
W tym miejscu Porêbska przyznaje, ¿e liczba informatorów nie jest wystarczaj¹ca,
tj. mniej ni¿ wymagana liczba 1000, by zgodnie z obowi¹zuj¹c¹ w naukach spo³ecznych konwencj¹ uznaæ wynikaj¹ce z niej rezultaty za reprezentatywne (zob.
s. 78 nn.). To wyznanie potwierdza w ca³ej rozci¹g³oci fakt, i¿ uzyskane dane
o jêzyku kaszubskim stanowi¹ tylko ich fragment stanu lingwalnej rzeczywistoci,
którego nie mo¿na uogólniaæ do jej katastroficznej wizji (por. temat monografii).
¯e jêzyk kaszubski  zgodnie z konstatacj¹ Brezy (1998:175)  funkcjonuje w istocie
tylko w formie mówionej, opracowuje Porêbska s³usznie ankietê w jêzyku polskim, by informatorzy odpowiedzieli na sformu³owane pytania w tym¿e jêzyku.
Ankieta sk³ada siê z dwóch czêci, z których pierwsza stawia za zadanie uzyskania wypowiedzi-pogl¹dów na temat kompetencji jêzykowej informatorów jako
u¿ytkowników jêzyka kaszubskiego, ich zachowania i nastawienia jêzykowego,
natomiast druga czêæ bazuje na zaadaptowanej wersji tzw. subiektywnej entolingwistycznej witalnoci Bourhisa et al. (por. EV i SVQ, s. 84). Ogólne za³o¿enia ankiety znajduj¹ siê na s. 84, a jego struktura (szczegó³owo przedstawiona
w jêzyku polskim na s. 255-268) obejmuje dziewiêæ bloków tematycznych; s¹ to:
1) socjologiczne/socjodemograficzne wielkoci zmiennych (chodzi tu o dok³adne
zaprezentowanie danych osobowych ankietowanych osób);
2) jêzykowa socjalizacja prymarna (dotyczy warunków spo³ecznych oraz kontaktów jêzykowych podczas przyswajania jêzyka rodzimego, tzn. polskiego
i/albo kaszubskiego w odniesieniu do jego poszczególnych lub wybranych
sprawnoci i umiejêtnoci);
3) kompetencja jêzykowa (okrela poziom opanowania jêzyka kaszubskiego i jego
(mo¿liwe) u¿ycie w zakresie czterech sprawnoci i umiejêtnoci);
4) u¿ycie jêzyka (zarówno w sytuacjach nabywania jêzyka kaszubskiego, jak i w
obecnych kontaktach z ró¿nymi interlokutorami, powody i czêstoci jego u¿ycia);
5) etnokultura i recepcja medialna (wi¹¿¹ siê z kultur¹, tradycj¹ i aktualnymi zagadnieniami kaszubskimi);
6) sposób postêpowania (53 pytania na temat, miêdzy innymi, ³atwoci pos³ugiwania siê jêzykiem kaszubskim w codziennych i oficjalnych/urzêdowych sytuacjach, kwestii pielêgnowania jego egzystencji, wynikaj¹cych z racji jego
u¿ycia pozytywnych i negatywnych problemów, przywi¹zania do rodzimej
spo³ecznoci i wiele innych);
7) to¿samoæ (nawi¹zuje do samooceny etnicznej kaszubszczyzny i okrelenia
kryteriów jej statusu);
8) ankieta dotycz¹ca subiektywnej witalnoci  SVQ (22 pytania sonduj¹ce indywidualne opinie o spo³ecznoci (nie-)kaszubskiej i ich jêzykach);
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9) kwestie koñcowe (traktuj¹ce o czynnikach przetrwania spo³ecznoci kaszubskiej, po¿ytku zachowania jej jêzyka i kultury itp.).
Wymienione grupy tematyczne otrzymuj¹ równie¿ potrzebne wyjanienia,
a w przypadku kompetencji jêzykowej zale¿y autorce na uzyskaniu informacji na
temat poziomu opanowania jêzyka kaszubskiego i umiejêtnoci nim w³adania
w formie mówionej, czyli tym samym nie przywi¹zuje wiêkszej wagi do wszystkich czterech sprawnoci i umiejêtnoci jêzykowych, tzn. do s³uchania ze zrozumieniem, mówienia, czytania ze zrozumieniem i pisania. Takie stanowisko nale¿y
uznaæ za nader rzeczowe i uzasadnione.
Rozdzia³ trzeci (s. 92-213) powiêcony jest analizie uzyskanych danych, które
odnosz¹ siê, miêdzy innymi, do spo³ecznych kwestii badanych osób z wybranych/
reprezentatywnych grup (wiek, p³eæ, konfesja), do pochodzenia spo³ecznego, etnicznego i regionalnego, oceny kompetencji jêzykowej w zakresie czterech sprawnoci i umiejêtnoci jêzykowych. Tu stosuje autorka nieprecyzyjne terminy 
aczkolwiek s¹ one czêsto u¿ywane w literaturze i ród³ach lingwodydaktycznych
 wzglêdem czynnych i biernych sprawnoci i umiejêtnoci jêzykowych (cf. ...
hinsichtlich ihrer aktiven und passiven Sprachfähigkeiten und Sprachfertigkeiten
..., s. 107 et passim). S¹ to przecie¿ z punktu widzenia teorii informacji i komunikacji receptywne i (re-)produktywne sprawnoci i umiejêtnoci jêzykowe. Treæ
szeroko zaprezentowanych tu zagadnieñ natury ogólnokaszubskiej w formie ilociowego i jakociowego opisu, graficznych ilustracji i tabel wyró¿nia siê dok³adnoci¹ i przemylan¹ interpretacj¹ merytoryczn¹.
W empirycznej czêci pracy (rozdzia³ czwarty, s. 214-221) zademonstrowano
wyniki przeprowadzonych badañ na podstawie ankiet i bezporednich rozmów
celem okrelenia w formie subiektywnych i obiektywnych os¹dów stopnia witalnoci kaszubszczyzny. Pierwsza czêæ obejmuje interpretacjê ¿ywotnoci jêzyka
kaszubskiego, oparta na materia³ach ankietowych i uwzglêdniaj¹ca przede wszystkim wiek informatorów. Na uwagê zas³uguje konstatacja, i¿ w kaszubskim idiomie tkwi taki potencja³ energii i si³a oporu, by przezwyciê¿yæ wszelkie niedostatki tak¿e wzglêdem jêzyka polskiego (s. 214). Dyskusyjny jest tu termin-pojêcie idiom, który(e) we wspó³czesnej lingwistyce implikuje z³o¿one wyra¿enie
(= zwrot mowy), którego znaczenie ca³oci nie uto¿samia siê z sum¹ znaczeñ jego
poszczególnych komponentów leksykalnych. Prawdzie jednak odpowiada stwierdzenie, ¿e wiêkszoæ ankietowanych  jak sami przyznaj¹  przyswoi³a sobie jêzyk
kaszubski w dzieciñstwie w warunkach rodzinnych dziêki swym rodzicom i dziadkom, którzy pos³ugiwali siê tym jêzykiem nie tylko miêdzy sob¹, lecz tak¿e wobec
ich dzieci i wnuków. Termin wiadomoci etnolektalne lub jêzykowe (tu: Ethnolektkenntnisse) czêsto stosowany w rozprawie odnosi siê raczej do wiedzy o etnolekcie/jêzyku i przybiera charakter lingwistyczny lub metalingwistyczny, natomiast dyskutowane tu zjawisko dotyczy sprawnoci i umiejêtnoci jêzyka kaszubskiego (s. 214). Wzmianka o kaszubskim analfabetyzmie w tak zarysowanym
kontekcie, a dalej informacje o jêzyku kaszubskim i jego funkcji sakralnej oraz

MARLENA PORÊBSKA, DAS KASCHUBISCHE: SPRACHTOD...

345

transferu kulturowego wydaj¹ siê trafne i obiektywne. Jako nader pozytywny objaw
uwa¿a autorka instytucjonalne wsparcie kaszubszczyzny, co powoduje jej skuteczne dzia³anie na ró¿nych p³aszczyznach ¿ycia spo³ecznego. Taki optymistyczny
wniosek formu³uje Porêbska w drugiej czêci tego¿ rozdzia³u, gdy pisze o mo¿liwym rozszerzeniu kaszubszczyzny nie tylko w krêgach rodzinnych, lecz tak¿e
w oficjalnych sferach ¿ycia spo³ecznego a¿ do jej ugruntowania jako rodka komunikacyjnego w urzêdach (s. 218). Wyra¿a równie¿ pragnienie, a mo¿e i postulat, w formie pytania, jak dalece wykazywana aktywnoæ rodzimej inteligencji
przyczyni siê do intensyfikacji instytucjonalnego wsparcia wszelkich inicjatyw
wzrostu znaczenia w ogólnym rozumieniu i wymiarze kaszubszczyzny (s. 219).
Oby to ¿yczenie nie okaza³o siê tylko pium desiderium.
Koñcowa czêæ pracy (s. 222-271) zawiera zarówno omówienie statystycznego wartociowania uzyskanych wyników badañ, jaki i prezentacjê zarysowuj¹cych siê tendencji zwi¹zanych z od¿ywaniem i przysz³ociowym rozwojem kaszubskiego etnolektu.
Volens nolens nale¿y siê zgodziæ z autork¹, ¿e jêzyk kaszubski jest systemem
i wielce z³o¿onym, i czêciowo zbyt trudnym do definitywnego rozwik³ania z punktu widzenia lingwistycznego. Kompleksowoæ tego¿ jêzyka sprawia, ¿e staje siê
przedmiotem badañ, rozwa¿añ i dociekañ przedstawicieli wielu specjalnoci naukowych, rozpatruj¹cych i nawietlaj¹cych jego poszczególne fragmenty z pozycji
reprezentowanej przez nich monodyscypliny. Tym samym staje siê Kaszubszczyzna obiektem multidyscyplinarnych i interdyscyplinarnych analiz, a jej badacze,
wnosz¹c swoje wyniki do skarbnicy wiedzy, pomna¿aj¹ i wzbogacaj¹ zasób szczegó³owych i ogólnych o niej wiadomoci. W tej ró¿norodnoci prezentowanych
i dyskutowanych zagadnieñ trzeba pamiêtaæ równie¿ i o tym, i¿ ka¿da dyscyplina
naukowa dysponuje swoimi kompetencjami i bada swój okrelony fragment rzeczywistoci, a do rozstrzygniêæ lingwistycznych jêzyka kaszubskiego sensu largo
i jednoczenie sensu stricto uprawnieni s¹ przede wszystkim lingwici, szczególnie za w³adaj¹cy tym jêzykiem w mowie i pimie jêzykoznawcy-kaszubolodzy,
gdy¿ oni posiadaj¹ w tym zakresie nie tylko nale¿yt¹ kompetencjê jêzykowo-praktyczn¹, lecz tak¿e zdobyli wymagan¹ kompetencjê zawodowo-naukow¹. Do
nich nale¿¹ kilkakrotnie cytowani w niniejszej rozprawie prof. prof. Edward Breza
i Jerzy Treder.
Treæ dysertacji doktorskiej wzbudza z pewnoci¹ wielkie zainteresowanie
z racji licznych omawianych i rozwa¿anych w niej problemów wspó³czesnej kaszubszczyzny, które niekiedy Porêbska dok³adnie zg³êbia merytorycznie i dobrze
nawietla w aspekcie socjolingwistycznym. Tu jednaj jawi siê pytanie: Czy zbyt
w¹ski obiekt badawczy upowa¿nia autorkê do a¿ tak dalekich uogólnieñ? W niektórych kwestiach (spo³ecznych i kulturalnych) z pewnoci¹ tak, w innych natomiast (egzystencji jêzyka!) nale¿y zachowaæ daleko id¹c¹ wstrzemiêliwoæ i z³agodziæ zarysowan¹ w tytule proroczo-z³owieszcz¹ wizjê.
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Cezary Obracht-Prondzyñski, Zjednoczeni w idei.
Piêædziesi¹t lat dzia³alnoci Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego (19562006),
wydawca ZK-P, Gdañsk 2006, ss. 495

Wielog³osowa dyskusja nad zawartoci¹ tej ksi¹¿ki winna stanowiæ kulminacyjny punkt programu obchodów 50-lecia ZK-P w roku 2006! Niestety, ówczesny
 aktualny klimat w ruchu kaszubsko-pomorskim nie s³u¿y powa¿nym dyskusjom
i debatom  myleniu o przysz³oci, nie tylko w zakresie interesów grupowych.
St¹d s¹dzê, i¿ mimo up³ywu kilku lat, warto do tej ksi¹¿ki wróciæ. Jej zawartoæ
dokumentuje bowiem nasze wspólne dzieje i dokonania w owym pó³wieczu, uzasadnia tamt¹ jubileuszow¹ fetê. Mo¿e te¿ motywowaæ i zmobilizowaæ, pobudziæ
do refleksji nad naszym dzi i jutrem. Oderwanie siê od tego dziedzictwa myli
i czynów ludzi tworz¹cych dorobek ZK-P w latach PRL-u i w pocz¹tkach III RP
grozi powa¿nym os³abieniem ruchu, organizacji.
Minione 50-lecie obfitowa³o w przeró¿ne jubileusze  tak¿e samego Zrzeszenia. Niejednokrotnie jaki jubileusz stawa³ siê okazj¹ do g³êbszej refleksji 
nad wczoraj, dzi i jutrem naszej organizacji. Niekiedy próby szerszej dokumentacji dorobku ZK-P i po³¹czonej z ni¹ refleksji skoñczy³y siê na zamiarach... (np.
10-lecie!).
Z wielu ciekawych rocznicowych publikacji warto i dzi wróciæ przynajmniej
do dwóch-trzech:
1. Broszura XV-lecie Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego 19561971. Spo³ecznoæ Zrzeszona, Gdañsk 1971, zawieraj¹ca wypowiedzi  wspomnienia, refleksje 30 autorów, z których wiêcej ni¿ po³owa jest ju¿ po tamtej stronie.
Sporo jednak, Bogu dziêki, jeszcze ¿yje i warto by ich poprosiæ o podobne do
tamtych przemylenia...
2. W okresie 25-lecia powsta³a m.in. moja publikacja Istota ruchu kaszubsko-pomorskiego i jego przemiany od po³. XIX w. po wspó³czesnoæ, Gdañsk 1982.
3. Na 40-lecie ukaza³a siê ksi¹¿ka T. Bolduana Nie dali siê z³amaæ. Spojrzenie
na ruch kaszubski 19391995, Gdañsk 1996. To dzie³o wspó³za³o¿yciela
i wspó³twórcy dorobku ZK-P zas³uguje na szczególn¹ uwagê  przypomnienie  lekturê i refleksjê.
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Szczêliwie dysponujemy tak¿e innymi pracami, publikacjami, artyku³ami
i monografiami, z których pierwsz¹ jest A. Bukowskiego Regionalizm kaszubski.
Ruch naukowy, literacki i kulturalny. Zarys monografii historycznej, Poznañ 1950!
Bogactwo, a mo¿e tylko mnogoæ innych, póniejszych publikacji, tak¿e socjologów, to szczególne wyzwanie dla cz³onków ZK-P, a zdawaæ by siê mog³o, ¿e
przede wszystkim dla jego w³adz, dla których jest ono niedocenionym mo¿e kapita³em...
W ten zasygnalizowany stan dokumentacji i badañ dziejów kaszubsko-pomorskich wpisuje siê monografia ZK-P autorstwa Cezarego Obracht-Prondzyñskiego. Warto przyswoiæ sobie przes³anie zawarte w tytule tej ksi¹¿ki Zjednoczeni w idei! Mo¿na by je analizowaæ na ró¿ne strony
Koresponduje ono
z has³em wyszytym na stanicy ZG ZK-P, Zrzeszonëch naju nicht nie z³ômie!
Jednak¿e trzeba te¿ pamiêtaæ o drugim O ziemio pomorska, kraju nasz wiêty,
i o tym, ¿e wiêtoæ trzeba szanowaæ, a o jednoæ zabiegaæ, nieustannie j¹ chroniæ Problem kaszubsko-pomorskiego bogactwa w ró¿norodnoci i trosce o jednoæ ruchu regionalnego to temat na kolejn¹ monografiê. S¹dzê jednak, ¿e najpierw wypada przeczytaæ i przemyleæ to, co zosta³o ju¿ napisane, od monografii
ZK-P pióra Cezarego Obracht-Prondzyñskiego zaczynaj¹c.
Maj¹c pojêcie o wspomnianym bogactwie w ró¿norodnoci i wci¹¿ wielkich
wyzwaniach, stoj¹cych nieustannie przed ZK-P, warto sobie uwiadomiæ, kim jest
autor, którego niektórzy cz³onkowie Zrzeszenia mo¿e znaj¹ z czasów jego dzia³ania w Klubie Pomorania przed 20 laty czy asystentury, nie tylko na UG Twórca
prezentowanej ksi¹¿ki to dzi wybitny uczony, samodzielny pracownik i organizator badañ naukowych, autor i wspó³autor cennych monografii oraz wielu studiów,
redaktor licznych tomów prac zbiorowych To wspó³organizator II Kongresu
Kaszubskiego, I Kociewskiego i Kongresu Pomorskiego oraz wspó³redaktor dokumentuj¹cych je ksi¹g pami¹tkowych. To wspó³twórca Instytutu Kaszubskiego
i jego dorobku naukowo-wydawniczego, promuj¹cego ruch kaszubsko-pomorski,
ZK-P... To profesor Uniwersytetu Gdañskiego  aktualny dyrektor Instytutu Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa oraz prorektor Elbl¹skiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej. To uczestnik ogólnokrajowych i miêdzynarodowych konferencji
naukowych i wspó³pracownik wielu licz¹cych siê gremiów..., o którego wspó³pracê zabiegaj¹ inni, w tym niejedno stowarzyszenie! To m.in. badacz dziejów
spo³ecznoci kaszubskiej i samorz¹dów na Pomorzu Jego mistrzowskie dzie³o
Kaszubi  miêdzy dyskryminacj¹ a regionaln¹ podmiotowoci¹, wydane w 2001
roku, chcia³oby siê rzec, jest wszystkim bardzo dobrze znane. Jest on równie¿
g³ównym autorem programu kaszubistyki na UG.
Przywo³uj¹c te fakty, chcê podkreliæ, ¿e trudno by³oby znaleæ bardziej kompetentnego autora  badacza i uczonego, a zarazem dzia³acza i obserwatora spo³ecznoci zrzeszonej. Sporód metod badawczych, wykorzystywanych przy przygotowaniu prezentowanej monografii interdyscyplinarnej, rola obserwacji uczestnicz¹cej jest trudna do przecenienia. S¹dzê, ¿e tê interdyscyplinarnoæ ³atwo dostrzec
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ju¿ w biografii Jana Karnowskiego, bêd¹cej rozpraw¹ doktorsk¹ autora ksi¹¿ki
Zjednoczeni w idei.
Tym, którzy j¹ ju¿ przeczytali i studiuj¹, jak i tym, którzy to czyniæ bêd¹,
polecam zwrócenie uwagi na zawartoæ Wstêpu, na cele, jakie postawi³ sobie 
chcia³ zrealizowaæ, prowadz¹c badania i pisz¹c tê ksi¹¿kê  autor, wiadom przeró¿nych uwarunkowañ, jakie towarzyszy³y dziejom ZK-P i powstawaniu prezentowanego dzie³a. Ka¿dy niemal akapit Wstêpu godzien jest uwagi  szczególnego
zaanga¿owania naszego intelektu.
Miêdzy innymi czytamy: Niew¹tpliwie jedn¹ z przes³anek napisania ksi¹¿ki
by³a chêæ sk³onienia do refleksji nie tylko nad przesz³oci¹ Zrzeszenia, ale tak¿e
nad jego kondycj¹ wspó³czenie, nad jakoci¹ jego pracy, nad jego ofert¹ programow¹, nad miejscem organizacji w ¿yciu Pomorza  (s. 10).
Jak zauwa¿a autor, do takiej refleksji potrzebna jest wiedza. A z wiedz¹ bywa
ró¿nie. wiadcz¹ o tym rocznicowe publikacje wielu oddzia³ów, bardzo cenne
jako ród³a wiedzy o dziejach ZK-P w ró¿nych strukturach i zak¹tkach ziemi kaszubsko-pomorskiej, tak¿e dla autora Zjednoczonych w idei.
W tej¿e monografii autor stara³ siê pokazaæ Zrzeszenie  jego dzieje jako
dzieje ruchu regionalnego.  Nowoczesnego, dostosowanego do zmieniaj¹cych
siê warunków, ale jednoczenie osadzonego w dorobku wczeniejszych pokoleñ.
Bowiem nie tylko Zrzeszenie jako instytucja jest ciekawe i warte poznania oraz
opisania, ale tak¿e idee, które siê w tym krêgu lêg³y, wylêga³y w gor¹cych czêsto
sporach, k³ótniach, ale i w g³êbokim namyle. Ten ostatni towarzyszy³ pracy cz³onków Zrzeszenia od pocz¹tku, odk¹d siê ono pojawi³o, a nawet jeszcze wczeniej.
( ) to dziedzictwo myli jest równie wa¿ne i godne poznania, jak dziedzictwo
dzia³alnoci (s. 11).
Ksi¹¿kê swoj¹ autor traktuje jako propozycjê, wiadom, jak mówi, jej mankamentów i niedoskona³oci oraz tego, ¿e mo¿e ona budziæ
niedosyt. Pisze:
Stara³em siê zachowaæ równowagê miêdzy kronikarskim szczegó³em, a pewn¹
ogólniejsz¹ refleksj¹, z drugiej jednak strony chcia³em pokazaæ, ¿e mimo zmieniaj¹cych siê radykalnie warunków dzia³ania Zrzeszenia, pewne problemy by³y
sta³e: ¿e o edukacji regionalnej, czy szerszej o problemach owiaty, mówiono
w nim od zawsze; zawsze te¿ wa¿ne by³o pytanie »my a polityka«, ¿e konflikt
pokoleñ dynamizowa³ organizacjê, ¿e ci¹gle by³ problem z jakoci¹ spo³ecznej
pracy, ¿e mówi¹c o Kaszubach, nie tracono z pola widzenia Pomorza, ¿e wielonurtowoæ ideowa by³ czym normalnym, ale te¿, ¿e umiano ponad ni¹ budowaæ
jednoæ organizacji S¹dzê, ¿e z tej historii p³yn¹ jakie nauki tak¿e dla wspó³czesnych animatorów zrzeszeniowej roboty (s. 11-12).
Zwracam uwagê na czas przesz³y, obecny w powy¿szych stwierdzeniach. Autor
z kolei zwraca uwagê na istniej¹ce opracowania i ród³a, z których korzysta³
w swoich badaniach oraz brakuj¹ce ogniwa w dotychczasowej literaturze przedmiotu  szerokie pole dalszych badañ, a choæby wspomnieñ. Wspó³czenie dostêpne i wykorzystane przez autora bogactwo róde³  z aktami IPN w³¹cznie 
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mo¿na okreliæ jako imponuj¹ce. Krytyczny stosunek do nich i wszechstronnoæ
analizy badanej rzeczywistoci, wywa¿one i doæ rzadkie s¹dy czy oceny autora,
wzbudziæ winny szacunek czytelników do rzetelnej pracy historyka-socjologa,
rzadko zdawaæ by siê mog³o obecnej w wspó³czesnoci, zdominowanej dziêki
mediom przez powiedzmy  dziennikarskich tropicieli, skandalistów.  W tym
kontekcie warto zwróciæ uwagê na skromn¹ w rzeczywistoci zrzeszeniowej, ale
w mitycznej znacz¹c¹  znacz¹c¹ tak¿e w dzia³alnoci UB wobec ZK-P  rolê
Brunona Richerta.
Cezary Obracht-Prondzyñski w swojej pracy kilkakrotnie sygnalizuje potrzebê
opublikowania w ca³oci jakiego ród³a. Swego czasu podjêlimy ju¿ w Instytucie
Kaszubskim dzia³ania tak¿e na rzecz publikacji ciekawych, nie tylko od strony
faktograficznej, ale i literackiej, raportów B. Richtera dotycz¹cych ruchu kaszubsko-pomorskiego, zachowanych w zbiorach IPN. Ale ich i jego nadmierne eksponowanie le siê mo¿e przys³u¿yæ nie tylko zrzesziñcom, z którymi by³ zwi¹zany.
S¹dy autora prezentowanej monografii, dotycz¹ce w¹tpliwych wartoci zasobów
IPN, wpisuj¹ siê w kr¹g liczniejszej reprezentacji opinii najwybitniejszych badaczy naszych dziejów w XX wieku. Cz¹stk¹ owych dziejów Polski s¹ dzieje ZK-P.
Cezary Obracht-Prondzyñski, referuj¹c swoje badania  pokazuj¹c pracê ZK-P
nie tylko na Kaszubach, ale te¿ na Kociewiu, w Borach Tucholskich i na ca³ym
Pomorzu, przyj¹³ uk³ad chronologiczno-merytoryczny. Jego ksi¹¿ka sk³ada siê
z 6 rozdzia³ów. W rozdz. I. Powstanie i rozwój organizacji poznajemy m.in. zrzeszonych ojców-za³o¿ycieli, z których, jak wiemy, nikt nie doczeka³ jubileuszu 50-lecia, a jako ostatni zmarli Tadeusz i Rajmund Bolduanowie w latach 2003 i 2006.
Nazwiska  postacie twórców Zrzeszenia  zebranych 28 padziernika 1956 r.
w Gdyni, powo³uj¹cych Zrzeszenie Kaszubskie, okrelaj¹cych jego cele, przyjmuj¹cych statut  godne s¹ naszego bli¿szego poznania oraz pamiêci. Wg listy obecnoci byli to:
Robert Komkowski  Sopot
Andrzej Bukowski  Gdañsk
Jan Fija³kowski  Gdañsk-Oliwa
Franciszka Majkowska  Wejherowo
Leokadia Trepczyk  Wejherowo
Jan Trepczyk  Wejherowo
Aleksander Labuda  T³uczewo
Tadeusz Bolduan  Warszawa
Rajmund Bolduan  Gdynia
Wincenty Kleinschmidt  Gdañsk-Wrzeszcz
W³adys³aw Pr¹dzyñski  Gdañsk-Oliwa
Antoni Robakowski  Luzino
Alfons Jereczek  Gdynia
Jan Skwiercz  Gdynia
Stefan Bieszk  Che³mno
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Abdon Stryszak  Warszawa
Aleksander Arendt  Sopot
Bernard Kula  Gdañsk-Oliwa
Henryk £ukowicz  Gdynia
Pawe³ Szefka  Wejherowo
Jan Rompski  Toruñ
Jan Piepka  Sopot
Jan Pastwa  Sopot
Izabella Trojanowska  Gdañsk-Wrzeszcz
W³adys³aw Kirstein  Gdynia
Lech B¹dkowski  Gdañsk
Feliks Marsza³kowski  Kartuzy
Leon Roppel  Gdynia-Or³owo
Bernard Szczêsny  Wejherowo
Franciszek Treder  Kartuzy
Franciszek Kajtanowski  Gdynia
Geron Grzenia-Romanowski  Gdynia.
Na mojej zrzeszeniowej drodze spotka³em ich niemal w komplecie  poza
dwiema osobami. O ka¿dym z owej trzydziestki móg³bym (i trzeba by) tu mówiæ
osobno.
Przygotowany przez grono inicjatorów  z Bernardem Szczêsnym i Lechem
B¹dkowskim na swoistym czele  statut ZK, przywo³any w g³ównych punktach
przez autora monografii, nie straci³ swego uniwersalnego  aktualnego i dzi charakteru. Do dzi te¿ w du¿ej mierze aktualne s¹ wnioski z pierwszego walnego
zjazdu delegatów  w du¿ej mierze zrealizowane, ale i nadal aktualne  tzn. uniwersalne. Ponadczasowe idee, mylenie, s¹ w 50-leciu ZK-P czêsto obecne, eksponowane i niezmiernie cenne  charakterystyczne! Powstanie pierwszych oddzia³ów terenowych, stosunek w³adz, zrzeszeniowe pierwsze inicjatywy  wielkie
wiêto ods³oniêcia pomnika H. Derdowskiego we Wielu w 1957 r., powstanie dwutygodnika Kaszëbë, a tak¿e pierwsze wybory do sejmu i rad narodowych po
polskim padzierniku w 1957 r., sk³adaj¹ siê na zawartoæ rozdzia³u pierwszego.
Rozdz. II. Trudne lata  to koniec lat piêædziesi¹tych  pocz¹tek szeædziesi¹tych, okres kryzysu organizacji i zaniku padziernikowej odwil¿y, walki z wydumanym przez w³adzê rewizjonizmem i separatyzmem, wielkiej roli i likwidacji
Kaszëb, dzia³añ zmierzaj¹cych do odnowy, m.in. za przyczyn¹ T. Bolduana
i L. B¹dkowskiego.
Rozdz. III. Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie  zmiana nazwy i co dalej?  to
nie tylko ta generalna zmiana i dzieje ZK-P od 1964 r. do koñca lat szeædziesi¹tych.
To poszerzenie formu³y organizacji i wydanie Remusa, zewnêtrzne i wewnêtrzne
konflikty (!), jubileusz 10-lecia, Moje strony  widowisko pionierskie i reminiscencje Marca 68, nowe inicjatywy i odrodzenie pewnych struktur oraz wch³oniêcie  nie bez wstrz¹sów  czêci ludzi i spraw Towarzystwa Rozwoju Ziem
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Zachodnich. Wród podmiotów decyduj¹cych o odrodzeniu by³y Pomorania
i Pomerania; zwolenników odnowy nie brakowa³o w samych w³adzach. Podmiotem i przedmiotem ³¹cz¹cym ró¿ne rodowiska by³a te¿ sprawa powstania Muzeum Pimiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej oraz konferencje i rocznice  kolejna F. Ceynowy  150-lecie urodzin... 1967, 30-lecie mierci J. Karnowskiego, 30-lecie mierci A. Majkowskiego, 50-lecie Zalubin Polski z Morzem
i 100-lecie urodzin A. Abrahama 1969; czy Pomnik Partyzantów Kaszubskich
1968.
Papierkiem lakmusowym zmian w ZK-P by³y m.in. Pomerania oraz sprawa
lokalu
Na drodze do zmian by³ moment prze³omowy  Grudzieñ 1970 i jego
skutki. Prze³om organizacyjny dokonany w 1971 r. doprowadzi³ nas do rozdz. IV.
Lata 70. i wiosna Solidarnoci. Cezary Obracht-Prondzyñski, referuj¹c ten
wa¿ny okres w dziejach ZK-P, uwzglêdnia, jak zreszt¹ zawsze, szeroki kontekst
spo³eczno-polityczny, w jakim przysz³o nam dzia³aæ. Nieustanny nadzór partyjno-polityczny nie zakazywa³ rozwoju Zrzeszenia i aktywnoci m³odych Mimo
ci¹g³ego narzekania na ich niedostateczn¹ obecnoæ  w odbiorze zewnêtrznym
ZK-P wyró¿nia³o siê si³¹ i du¿¹ rol¹ stosunkowo licznego grona m³odych, ³¹cz¹cych ludzi ró¿nych pokoleñ i rodowisk, dla których szczególnego znaczenia nabiera³a wspó³praca z ludmi kultury i nauki. Wiod¹c¹ rolê przej¹³ wówczas Oddzia³
Gdañski wychodz¹cy z ró¿nymi projektami  razem z Pomorañcami w teren
To wówczas zaczê³y siê Spotkania Wdzydzkie i Publicystyczne, znajduj¹ce pozytywny odbiór w kraju. Dziêki sojusznikom tu i tam, tak¿e w Warszawie  ZK-P,
mimo inwigilacji i przeciwdzia³añ przeró¿nych przyjació³  rozwija³o swoje
struktury, umacnia³o podmiotow¹ pozycjê w regionie. Sojusznikami i wspó³twórcami dorobku ZK-P byli wówczas tak¿e ludzie partii Mo¿na mówiæ o zrzeszeniowej, ponadpartyjnej solidarnoci, która zdawa³a egzamin, zarówno na co dzieñ,
jak i podczas Walnych Zjazdów Delegatów. O wa¿nej roli i nie³atwej sytuacji
L. B¹dkowskiego w tamtym okresie wiadczy fakt, i¿ na jednym ze zjazdów delegatów nie wybrano go w sk³ad Zarz¹du G³ównego, co sta³o siê z udzia³em nie
tylko partyjnych
Z okazji 20-lecia T. Bolduan stwierdzi³ m.in. Nie jest sztuk¹ stale zwyciê¿aæ,
ale sztuk¹ jest nie za³amywaæ siê, ponosz¹c klêski  walczyæ dalej.  Tego te¿
uczy³ przyk³ad L. B¹dkowskiego. Przyk³adowa by³a te¿ rola Stanis³awa Pestki jako
prezesa na trudne lata , potrafi¹cego nie tylko swoj¹ intelektualn¹ refleksj¹ ³¹czyæ!
Lata siedemdziesi¹te, nasza praca w warunkach po Grudniu 70 i Radomiu
1976 budzi³a ju¿ wówczas szacunek, m.in. dziêki wyprzedzaniu nie tylko rocznic (Uk³ad w Kêpnie), czy konsekwentnemu promowaniu (przy stawianiu wymagañ jakoci) choæby sztuki ludowej i dokonañ twórców literatury kaszubskiej.
Ludowe Talenty, Seminaria Kaszubskie, konkursy Rodnej Mowy, akcja
upamiêtniania i honorowania zas³ug ludzi, ¿ywych i umar³ych, normalizacja pisowni  wzajemnie siê uzupe³nia³y i umacnia³y ZK-P. St¹d te¿ Sierpieñ 80 nie
by³ dla Zrzeszenia ¿adnym wstêpem, a jedynie impulsem do wzmo¿onej pracy.
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Czêæ z dzia³aczy ju¿ wtedy szuka³a, rzec mo¿na, ³atwiejszego pola dzia³ania poza
ZK-P, inni ci¹gnêli nasze zadania w sytuacji, która wymaga³a zdwojonego wysi³ku
i skorzystania z nowych szans, a wkrótce poradzenia sobie w jeszcze bardziej
skomplikowanej rzeczywistoci.
Przyci¹ganie nowych ludzi do ZK-P, uwalnianie wielu Kaszubów i Pomorzan
od niechêci wobec ZK-P, korzystanie z wiedzy i dokonañ ludzi nauki, ich inspirowanie  by³o i zdawaæ by siê mog³o  winno byæ przedmiotem nieustannej troski
liderów ZK-P. Ju¿ na pocz¹tku lat osiemdziesi¹tych inspirowalimy badania socjologów, m.in. nad stanem kultury robotniczej i wiejskiej na Kaszubach i ca³ym
Pomorzu, z których wynika³y wa¿ne postulaty pod adresem ZK-P, m.in. ten cytowany przez Cezarego Obracht-Prondzyñskiego, ¿e ZK-P powinno w wiêkszym
stopniu obejmowaæ swoj¹ dzia³alnoci¹ problematykê ca³ego du¿ego Pomorza,
a nie ograniczaæ siê do spraw Kaszub.  To stwierdzenie koñczy rozdz. IV.,
a wprowadza nas do rozdz. V.  Dekada lat 80.
S¹dzê, i¿ ten okres nadal jest wród nas ma³o znany, doceniany  wykorzystywany , a praktycznie zapomniany, zw³aszcza przez urzêduj¹cych prezesów
To okres stanu wojennego i ostrych relacji z w³adz¹, zmuszaj¹c¹ ZK-P bez efektu
choæby do przystêpowania do PRON-u. To czas pe³nienia przez ZK-P roli matecznika dla wielu ludzi opozycji, pozbawionych m.in. pracy i mo¿liwoci dzia³ania;
to czas ostrych polemik prasowych i ataków na ZK-P, a zarazem wielu nowych
naszych przedsiêwziêæ  trwania, umacniania w³asnej podmiotowoci, tak w relacji z w³adz¹ pañstwow¹, jak z instytucjonalnym Kocio³em, jak równie¿ kszta³towanie programu i ducha samorz¹dnoci To czas m.in. Spotkañ Nadwilañskich
i Spotkañ Pelpliñskich, wychodzenia ZK-P poza op³otki  na Pomorzu i poza Pomorzem, mimo czasowego zawieszenia Pomeranii; to czas mierci Lecha B¹dkowskiego i przeró¿nych s³aboci i zagro¿eñ, o których autor nie zapomnia³.
By³ to tak¿e czas zdwojonej dzia³alnoci na rzecz demokratyzacji, samorz¹dnoci i budowania spo³eczeñstwa obywatelskiego; okres naszej twórczej obecnoci w przygotowaniu warunków aksamitnej rewolucji  okr¹g³ego sto³u i sukcesu
ruchu obywatelskiego w 1989 r., a jednoczenie czas obaw nowych si³ wyros³ych
z ducha rewolucji  negacji, nienawyk³ych i niechêtnych ideom i praktyce pracy
organicznej, solidarnoci  nie w walce, a w budowaniu lepszej przysz³oci
Lata osiemdziesi¹te stanowi³y czas przebudzenia, m.in. dziêki spotkaniom
z Janem Paw³em II w Gdyni i Gdañsku, badaniom socjologów, inicjatywom ekologicznym, narodzinom Fundacji Archiwum Pomorskie AK w Toruniu, a zarazem
refleksjom na temat Zrzeszenie K-P w kryzysie idei i pracy, jak równie¿ emigracji z Kaszub i Polski. Cezary Obracht-Prondzyñski s³usznie zauwa¿a, ¿e dzi
mo¿na by siê dziwiæ naszym ówczesnym diagnozom i wymaganiom  stawianym
przede wszystkim sobie A jednak! Tak by³o! Mówilimy  w okresie zdawa³oby
siê sukcesów  o ZK-P w kryzysie idei i pracy!
Dziêki temu osi¹gniêto wiele, ale zawsze przecie¿ mo¿na osi¹gn¹æ wiêcej.
S. Pestka, cytowany przez autora, zauwa¿y³ wówczas: Nie przystoi nam, którym
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tak imponuje pomorski etos, ograniczaæ siê do werbalizmu: pogr¹¿aæ w depresjach.
Liczy siê praca  stwierdza autor, dodaj¹c: Nadchodz¹ca epoka mia³a byæ sprawdzianem umiejêtnoci wspólnego dzia³ania, elastycznoci, zdolnoci dostosowywania siê do nowych warunków, kreatywnoci
Jednym s³owem  mia³a udowodniæ, na ile Zrzeszenie i jego cz³onkowie
uto¿samiaj¹ siê z pomorskim etosem i na ile s¹ mu w swojej dzia³alnoci wierni.
Jak wypad³ egzamin? (s. 341).
I tak dochodzimy do rozdz. VI. pt. Organizacja w okresie transformacji ustrojowej, obejmuj¹cego czasy nam najbli¿sze III RP, byæ mo¿e dla wielu wspó³czenie aktywnych ludzi ZK-P najciekawsze, budz¹ce najwiêcej refleksji i ochoty do
dyskusji
Wiemy, i¿ w tym okresie, dla ZK-P mo¿e nie naj³atwiejszym, przynajmniej
w pierwszych latach uda³o siê Zrzeszeniu jako jednej z nielicznych organizacji,
bez potrzeby przewartociowañ i radykalnych zmian, wejæ w nowe realia  wspó³tworzyæ now¹ rzeczywistoæ RP w regionie i kraju.
Bez w¹tpienia ZK-P nale¿a³o do krajowych liderów w dyskusji i dzia³aniach
na rzecz budowy samorz¹du terytorialnego i regionalizacji, co warto dzi sobie
przypomnieæ To czas bujnego rozwoju struktur ZK-P, obecnoci naszych przedstawicieli w strukturach w³adzy, kongresów, wspó³pracy miêdzynarodowej, nowych inicjatyw kulturalnych i edukacyjnych, obecnoci w mediach
Jako osobne, wa¿ne przedmioty zainteresowania i pola dzia³ania ZK-P autor
zaprezentowa³: KUL, wspó³pracê z Kocio³em, Instytut Kaszubski. Ka¿demu
z sygnalizowanych podmiotów, ka¿dej z podejmowanych inicjatyw, towarzyszy³y
nie tylko nasze radoci i smutki. W warunkach wolnoci dosz³o do polaryzacji
stanowisk, zaistnia³y terytorialne porozumienia oddzia³ów z Nord¹ na pierwszym
miejscu, wzros³o znaczenie partykularnych, a mo¿e i prywatnych interesów ;
przyby³o sztandarów i manifestacji  pielgrzymek, festynów i zjazdów; otwarto
Dom Kaszubski w Gdañsku i inne w terenie  choæby w Wejherowie, Rumi, Wierzchucinie Oddzia³y zyska³y osobowoæ prawn¹ To s¹ fakty. Zagêci³a siê te¿
dyskusja i atmosfera wokó³ statusu prawnego Kaszubów i po trochu tak¿e ZK-P.
Uczestniczono od pocz¹tku w pracach Sejmowej Komisji ds. Mniejszoci Narodowych i Etnicznych, co z czasem zaowocowa³o  stanem prawnym i korzystn¹
rzeczywistoci¹, w której dzi funkcjonujemy.
Trudno tu sygnalizowaæ wszystkie zjawiska i wydarzenia, choæby tylko perturbacje w ZK-P, towarzysz¹ce Spisowi Powszechnemu w 2002 r. i dyskusji dotycz¹cej to¿samoci Kaszubów, w tym niedzisiejszej opcji narodowej. Bardzo delikatnie  lakonicznie, ale z mistrzostwem prezentuje tê sprawê autor, sygnalizuj¹c
manifesty, choæby Ôdrodë, jak i ówczesnego wiceprezesa ZK-P i redaktora naczelnego Pomeranii, Artura Jab³oñskiego  ju¿ przed kilkoma laty zwolennika
opcji narodowej !?
Tym deklaracjom towarzyszy³ ju¿ wtedy silny opór, nie tylko w rodowisku
zrzeszeniowym. Autor przywo³uje jedynie niezdecydowane stanowisko w³adz ZK-P
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w kwestii opcji narodowej, jak i jednoznacznie negatywne wobec koncepcji utworzenia kaszubskiej partii narodowej, której inicjatorem by³ inny ówczesny wiceprezes Witold Bobrowski - Jak widaæ prezentowana monografia w pe³ni dotyka
gor¹cych spraw wspó³czesnoci.
St¹d nie mniej wa¿ne jak poszczególne rozdzia³y jest samo Zakoñczenie,
w którym sporo nowych spostrze¿eñ i pytañ, niezmiernie istotnych refleksji. Autor
i tutaj korzysta³ z wyników badañ socjologicznych. Nie miejsce tu, by je przywo³aæ, zw³aszcza owe pytania, ale zwracam na nie szczególn¹ uwagê. Idzie bowiem
o przysz³oæ ZK-P i spo³eczeñstwa, które nasza organizacja prezentuje, chce reprezentowaæ i to w sytuacji, gdy niektórzy odbieraj¹ jej prawo reprezentacji lub
powo³uj¹ nowe podmioty o podobnym do zrzeszeniowego profilu. Niestety, nierzadko czyni¹ to dzia³acze zrzeszenia!?
Przywo³uj¹c m.in. zjawisko indywidualizacji, autor pisze: Niektórzy uwa¿aj¹ siebie za ostateczny autorytet w Zrzeszeniu, s¹dz¹, ¿e wszystko im wolno, ¿e
ich opinia jest jedyn¹ s³uszn¹ racj¹, ¿e granice organizacji s¹ rozci¹gliwe, a »pluralizm i ró¿norodnoæ« znios¹ wszystko. Jednym s³owem nie dla wszystkich jest
tu miejsce, nawet jeli dane osoby nie chc¹ przestrzegaæ programowych ustaleñ
czy nawet zapisów statutowych. Czy w takich warunkach organizacja mo¿e dzia³aæ? Czy ma szanse na pozostanie rodowiskowym liderem? I co temu rodowisku oferuje? (s. 446).
W innym miejscu autor stwierdza: Przyk³ady i pytania mo¿na mno¿yæ. Nie
ma zadowalaj¹cych odpowiedzi. Na dobr¹ sprawê nie s¹ one nawet poszukiwane
(s. 448).
A pytañ rzeczywicie jest wiele i ka¿de sygnalizuje wa¿ki problem. Przyk³adowo
co z innymi rodowiskami ni¿ eksponowane ostatnio coraz silniej, niemal wy³¹cznie, kaszubskie? Co z Kociewiem, Borami Tucholskimi? Co z nowymi Pomorzanami, którzy nie maj¹ tu rodzinnych korzeni, ale czuj¹ siê zwi¹zani ze swoj¹
ma³¹ ojczyn¹? ( ) (s. 449).
A z drugiej strony  czy mocniejsze »pójcie na Pomorze« musi oznaczaæ
zaniedbanie spraw kaszubskich? Czy obie sprawy powinny byæ traktowane alternatywnie, czy mo¿e raczej otwarcie na Pomorze by³oby najlepsz¹ strategi¹ promowania interesów kaszubskich i szans¹ na skuteczne znalezienie sojuszników
w regionalnej pracy? ( ) Pracy starczy dla wszystkich. Ale czy starczy woli i umiejêtnoci wspó³pracy? (s. 449).
Autor jest wiadom, i¿ historia ZK-P jest bardzo wa¿na, ale mo¿e byæ wêdzid³em dla przysz³oci. W ostatnim akapicie monografii stwierdza:
 powinno siê upowszechniæ przekonanie, ¿e nie da siê skutecznie dzia³aæ
bez uzgodnienia i zaaprobowania podstawowego kanonu wartoci i idei, podzielanego przez wszystkich cz³onków Zrzeszenia. Inaczej nie bêdzie ono organizacj¹
zdoln¹ do trwania i rozwoju, a tylko zbiorem jednostek. Takie uzgadnianie spowoduje, ¿e  podobnie jak do tej pory  zachowa jednoæ. W myl zawo³ania:
»Zrzeszônëch naju nicht nie z³ômie«.
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Jeszcze trzeba i to podkreliæ, i¿ ciekawym uzupe³nieniem narracji autora s¹
aneksy  od 2 protoko³ów z Walnego Zebrania 2.12.1956 i wykazu jego uczestników (ze 116 ¿yje jeszcze dwoje Edmund Kamiñski i Kazimierz Cybulak)... po
uchwa³y Kongresów: II Kaszubskiego, I Kociewskiego i I Pomorskiego.  Nadal
aktualne i zobowi¹zuj¹ce! Przypomnia³em je na seminarium Qvo vadis Cassubia?, podczas którego zawracalimy uwagê na co podobnego, nad czym dyskutowano 20 lat temu, gdy mówiono o kryzysie idei i pracy. Dzi równie¿ mo¿e siê
to  w okresie zdawa³oby siê samych sukcesów  wydawaæ przesad¹, gdy tyle
oddzia³ów, cz³onków, inicjatyw, dokonañ, sukcesów  nie tylko medialnych i przeró¿nych interesów, wród których szukamy nadzwyczajnego  zrzeszeniowego
i kaszubsko-pomorskiego.
Prezentowana ksi¹¿ka mo¿e i winna byæ przyjêta jako trwa³y pomnik dzia³alnoci i dokonañ spo³ecznoci zrzeszonej, jako uznanie dla wspó³twórców jego
dorobku  wielu ju¿ pokoleñ dzia³aczy. Jednoczenie mo¿e ona byæ, przy pe³nej
lekturze i szerszej dyskusji, punktem wyjcia do rzetelnego rachunku sumienia,
do sprowadzenia zrzeszeniowych skrajnoci w granice rozumnego wspó³dzia³ania
i nadrzêdnoci interesów wspólnoty.
Konfrontuj¹c zawartoæ dzie³a z celami, jakie postawi³ sobie autor we wstêpie, mo¿na dobitnie stwierdziæ, i¿ zosta³y one osi¹gniête. Pogratulowaæ mo¿na
autorowi i przede wszystkim Zrzeszeniu  takiego w³anie rzetelnego obrazu
50-lecia  swoistego zwierciad³a, które przy uwzglêdnieniu wczeniejszych, choæby
Remusa A. Majkowskiego, mo¿e u³atwiæ dobry rozwój w nowym 50-leciu.
Nie znam organizacji, która by mog³a poszczyciæ siê podobnym naukowym 
historyczno-socjologicznym, wrêcz politologicznym tak¿e, opracowaniem. Oczywiste jest te¿ to, ¿e ka¿dy z nas nosi w sobie nieco inny obraz wczoraj i dzi naszej
organizacji, który mo¿e teraz z obrazem stworzonym przez Cezarego Obracht-Prondzyñskiego konfrontowaæ i go  oba  uzupe³niæ, wzbogaciæ  przybli¿yæ
pe³niejsze poznanie i zrozumienie dzi i przesz³oci. Ka¿dy mo¿e podj¹æ dyskusjê z autorem i innymi czytelnikami dzie³a, uzupe³niæ je w³asnym opracowaniem
lub choæby wspomnieniami. Zauwa¿my, i¿ nikt z grona za³o¿ycieli nie napisa³
swojej drogi kaszubskiej czy kaszubsko-pomorskiej, choæby na miarê wspomnieñ
Jana Karnowskiego. Warto jednak wci¹¿ zabiegaæ tak¿e o wspomnieniowy wizerunek Zrzeszenia  o ró¿ne wizerunki  tak jak ró¿ni s¹ cz³onkowie. Wa¿ne jest,
bymy byli godnymi kontynuatorami dzie³a  idei i czynów  poprzedników, zdaj¹c
egzamin przed histori¹ i przysz³oci¹ Bymy to, co kaszubskie i pomorskie
prezentowali jako cz¹stkê wartoci uniwersalnych, ogólnoludzkich.
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Geschichte Nordfrieslands
od prehistorii do wspó³czesnoci,
wydawnictwo Nordfriisk Instituut we wspó³pracy
ze Stiftung Nordfriesland, Teil 1-5, Bredstedt 20032008,
ss. 80+80+176+224+224

Nordfriesland  Pó³nocna Fryzja ze stolic¹ w Husum, wchodz¹ca w sk³ad
Landu Schleswig-Holstein, to region  kraj i ludzie, ich dzieje i kultura  bliski pod
niejednym wzglêdem Pomorzu i Kaszubom. To równie¿ kraj pogranicza, le¿¹cy
na styku Danii i Niemiec, bêd¹cy w przesz³oci przedmiotem wojen, konfliktów
i rywalizacji, dzi przyk³adem rozwi¹zywania problemów etniczno-narodowociowych i polityki wspierania przez w³adze spo³ecznych dzia³añ mniejszoci oraz na
rzecz zachowania i rozwoju miejscowego jêzyka i kultury. St¹d te¿ warto zwróciæ
szczególn¹ uwagê na dzia³alnoæ i dokonania wydawnicze Nordfriisk Instituut
oraz cile z sob¹ zwi¹zanych podmiotów, reprezentuj¹cych spo³ecznoæ Pó³nocnych Fryzów, ¿yj¹cych w pañstwie niemieckim, spokrewnionych z znanymi mo¿e
bli¿ej na Kaszubach Fryzami Wschodnimi z Ostfriesland, krainy funkcjonuj¹cej
w Holandii.
Skupiaj¹c siê tu na prezentacji jednego dzie³a wydawniczego, którego znaczenie mo¿na porównaæ do zaprojektowanej i zapocz¹tkowanej przez profesora
Gerarda Labudê Historii Kaszubów , warto mieæ wiadomoæ, i¿ wydawca Geschichte Nordfrieslands  Instytut Pó³nocnofryzyjski dzia³a jako instytucja samorz¹dowo-krajowa. Jego siedzib¹ jest Bredstedt, a spo³eczne dlañ oparcie, obok
poparcia i rodków  dotacji samorz¹du powiatowego i gmin oraz landu, stanowi¹ przede wszystkim sk³adki i zbiórki cz³onków Verein Nordfriesisches Institut.
Organem Instytutu i Stowarzyszenia jest czasopismo  kwartalnik Nordfriesland,
redagowany przez zespó³ pod kierownictwem dyrektora Instytutu, prof. Thomasa
Steensena. Na ³amach NF publikowane s¹ zarówno popularnonaukowe opracowania dotycz¹ce historii, jêzyka, kultury i wspó³czesnoci regionu, jak i informacje
o bie¿¹cym ¿yciu organizacji i wydarzeniach w ró¿nych zak¹tkach Nordfriesland.
Wa¿n¹ cz¹stk¹ publikacji NF s¹ informacje i omówienia wydawnictw Instytutu,
godnych szerszego zainteresowania tak¿e w wiecie kaszubsko-pomorskim.
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Sygnalizowane tu dzie³o o charakterze popularnonaukowym  Geschichte
Nordfrieslands, któremu patronuje, jako przedstawiciel wydawcy i szczególnego
rodzaju redaktor naukowy oraz wspó³autor  T. Steensen, jest owocem pracy wielu historyków i nowym, wzbogaconym, jednolitym wydaniem ich wczeniejszych
prac, funkcjonuj¹cych od mniej lub wiêcej lat w pó³nocnofryzyjskim wiecie.
Geschichte Nordfrieslands, Neuausgabe. Herausgegeben vom Nordfriisk
Institut in Zusammenarbeit mit der Stiftung Nordfriesland, obejmuje szeæ czêci,
przy czym szósta jest dopiero w przygotowaniu.
Teil 1: Albert Bantelmann, Nordfriesland in vorgeschichtlicher Zeit. Durchgesehen und ergänzt von Martin Segschneider, Verlag Nordfriisk Institut [Bräist/
Bredstedt 2003], ss. 80. (Jest to ju¿ trzecie, na nowo opracowane wydanie tej
publikacji przy udziale poprzedniego wydawcy  DrCarlHaeberlinFriesen
Museum Wyk/Föhr, reprezentowanego przez Juttê KollbaumWeber, wspó³autorkê wstêpu. Autor tej czêci Geschichte Nordfrieslands, wybitny archeolog, zmar³
w 1999 roku).
Teil 2: Albert Panten, Die Nordfriesen im Mittelalter, Nordfriisk Instituut
[Bräist/ Bredstedt 2004], ss. 80. (Równie¿ i ta czêæ stanowi trzecie, w pe³ni na
nowo opracowane wydanie pierwotnego tekstu A. Pantena).
Teil 3: Ralf Kuschert, Nordfriesland in der frühen Neuzeit. Neu bearbeitet
von Martin Rheinheimer, Fiete Pingel und Thomas Steensen, Nordfriisk Instituut
[Bräist/ Bredstedt 2007], ss.176.
Teil 4: Thomas Steensen, Im Zeichen einer neuen Zeit. Nordfriesland 1800
bis 1918, Nordfriisk Institut [Bräist/ Bredstedt 2005], ss. 224. (Na stronie przedtytu³owej czytamy: Dritte, völlig neu bearbeitete und ergänzte Auflage).
Teil 5: Thomas Steensen, Geschichte Nordfrieslands von 1918 bis in die
Gegenwart, Nordfriisk Instituut, [Bräist/ Bredstedt 2008], ss. 224  Neuausgabe.
Ka¿da z czêci Geschichte Nordfrieslands zas³uguje na oddzielne omówienie. Wszystkie s¹ bardzo bogato ilustrowane (niemal na ka¿dej stronie wystêpuje
wiêcej ni¿ jedna ilustracja  foto, reprodukcja dokumentu czy obrazu itp.). Kolorowa ok³adka z ciekawymi ilustracjami na pierwszej i ostatniej stronie równie¿ przyci¹ga uwagê czytelnika. Ka¿da z czêci zawiera obszerny Quellen und Literaturverzeichnis oraz Abbildungsnachweis. Szczególnie cenny dla bardziej zainteresowanego czytelnika, a zw³aszcza badacza, jest wykaz róde³ i literatury, prezentuj¹cej
dawny i aktualny stan badañ, uporz¹dkowanej z regu³y dzia³ami, odpowiadaj¹cymi
kolejnym rozdzia³om danej ksi¹¿ki.
Poszczególne czêci Geschichte Nordfrieslands stanowiæ mog¹ pasjonuj¹c¹
lekturê, nie tylko dla czytelnika w Pó³nocnej czy Wschodniej Fryzji. W ka¿dej
z nich stosunkowo ³atwo zauwa¿amy podobieñstwa i ró¿nice miêdzy dziejami
i kultur¹ Fryzów a Kaszubów i Pomorzan. S¹dzê, i¿ dla obu spo³ecznoci szczególnie cenne mog³yby byæ badania porównawcze, byæ mo¿e w ramach wspólnych
projektów, obejmuj¹cych tak¿e inne podobne nam wspólnoty etniczno-regionalne.
Dla stanu wspó³czesnoci jêzyka i kultury, to¿samoci Fryzów, decyduj¹ce by³y
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bez w¹tpienia wieki XIX i XX. Autor powiêconych im czêci, T. Steensen, prezentuj¹c dzieje najnowsze Pó³nocnych Fryzów, przyj¹³ uk³ad chronologiczno-merytoryczny. W ramach czêci 4 wyró¿ni³ dwie epoki, powiêcaj¹c im odpowiednie fragmenty ksi¹¿ki: Bis zum Ende des dänischen Gesamtstaats (1800
1864) i In Preussen und deutschen Kaiserreich (18641918). W ich ramach autor prezentuje zagadnienia ¿ycia spo³eczno-gospodarczego, tak¿e codziennego oraz
dzieje myli politycznej i wiadomoci narodowej, pocz¹tki ruchu fryzyjskiego
siêgaj¹ce Wiosny Ludów W epoce, powiedzmy prusko-niemiecko-cesarskiej,
obok spraw politycznych i gospodarki, zró¿nicowania spo³ecznego, kultury, owiaty
i religii, wyeksponowane zosta³o zjawisko emigracji do Ameryki i innych zak¹tków
wiata. Osobne fragmenty powiêcone zosta³y ruchowi fryzyjskiemu (pierwsze
stowarzyszenie fryzyjskie 1879) i m.in. idei Frisia Magna, a tak¿e obecnoci
Pó³nocnej Fryzji w sztuce, kulturze i nauce. (Tu pierwszy fragment powiêcony
zosta³ Teodorowi Stormowi, w którego twórczoci wa¿ny ju¿ tak¿e w¹tek gdañsko-nadwilañski). Ostatnie rozdzia³y czêci 4 historii Pó³nocnej Fryzji zosta³y
powiêcone wyspie Helgoland, przynale¿nej kiedy do Wielkiej Brytanii i losom
Fryzów w I wojnie wiatowej, w czasie której zginê³o na wszystkich frontach
oko³o 3600 mê¿czyzn..., co stanowi³o 4 proc. ogó³u spo³ecznoci, a ponadto jedna
trzecia zmobilizowanych zosta³a ranna.
W czêci 5 T. Steensen wyró¿ni³ trzy okresy chronologiczno-hisotryczne:
Republiki Weimarskiej (19181933), Narodowego Socjalizmu (19331945) i Nordfriesland nach 1945. Dla orientacji w zawartoci powiêconych im fragmentów
ksi¹¿ki warto przywo³aæ tu ca³oæ spisu treci (vide s. 361-362).
Ju¿ jego lektura uwiadamia nam miêdzy innymi to, z jakimi problemami
borykali siê Fryzowie w pierwszej po³owie XX wieku; jak prezentowa³a siê wówczas sprawa fryzyjska  kszta³towa³y siê skomplikowane problemy wiadomoci
narodowej i walka o zachowanie jêzyka; jakie instytucje sta³y siê reprezentacj¹
ogó³u Fryzów Pó³nocy. Autor wszechstronnie pokazuje obraz rzeczywistoci fryzyjskiej w czasach panowania Hitlera, nie unikaj¹c problemów i zjawisk stanowi¹cych i dzi przedmiot refleksji i smutku. Niemniej skomplikowana by³a powojenna rzeczywistoæ Pó³nocnej Fryzji, w ramach której powo³ano w 1946 r. Nordfriesenrats  Radê Pó³nocnych Fryzów i Verin Nordfriesisches Instytut w 1947 r.,
w celu wspierania dzia³añ na rzecz ochrony dziedzictwa kultury i badañ ma³ej
ojczyzny, jako ponadpartyjn¹, narodowo i politycznie neutraln¹ instytucjê. W 1949 r.
ukaza³ siê pierwszy numer rocznika nowej instytucji  Jakrbuck des Nordfriesischen Instituts i pierwszy powojenny tom  Band 27 Jahrbuch des Nordfriesischen Vereins für Heimatkunde und Heimatliebe  organizacji powo³anej w 1902 r.
Nie mniej wa¿ne sta³y siê Spotkania i Kongresy Fryzyjskie z Ost- i Westfriesen.
Instytut Pó³nocnofryzyjski w 1964 r. uzyska³ sta³¹ siedzibê w Bredstedt, gdzie
w roku 1990 poszerzono jego mo¿liwoci dzia³ania, przekazuj¹c mu w u¿ytkowanie
budynek dawnej szko³y podstawowej. Odpowiedzialnoæ za utrzymanie Instytutu
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spoczywa na Verein Nordfriesisches Instytut, licz¹cym w 2008 r. 880 cz³onków.
rodki na rzecz realizacji projektów NFI gromadzi ono dziêki sk³adkom cz³onków, zbiórkom, sprzeda¿y wydawnictw i dotacjom Landu Schleswig-Holstein,
Kreis Nordfriesland, Südschleswigschen Vereins i Stadt Bredstedt, a tak¿e pomocy ze strony rz¹dowej Danii i RFN. T. Steensen stwierdzi³: Das Nordfriisk
Instittut wirkt als zentrale wissenschaftliche Einrichtung für die Pflege, Förderung
und Erforschung der friesischen Sprache, Geschichte und Kultur in Nordfriesland.
Es unterhält eine Spezialbibliothek und verschiedene Sammlungen. An Arbeitsgruppen, Vorträgen und Tagungen zu verschiedenen Themenbereichen können
sich alle Interessierten beteiligen. Weit über 500 Veröffentlichungen, insbesondere
zur Geschichte, Sprache und Landeskunde, erschienen im Verlag des Instituts oder
in Zusammenarbeit mit anderen Verlagen, darunter friesische Lehr- und Kinderbücher, vierteljährlich die Zeitschrift Nordfriesland, das wissenschaftliche
Nordfriesische Jahrbuch, das seit 1965 als Fortsetzung der Jahrbücher des Nordfriesischen Vereins und des Nordfriesischen Instituts herausgegeben wird, der friesische Fotokalender Jarling und die Vierteljahresschrift Der Maueranker, herausgegeben von der Interessengemeinschaft Baupflege Nordfriesland. Das Experiment,
wissenschaftliche regionale Arbeit in einem ländlichen Grenzgebiet in nationalpolitischer Neutralität zu leisten, schien bis in die 1980er Jahre hinein manches
Mal vor dem Scheitern zu stehen. Das Zusammenfinden der Nordfriesen für gemeinsame Anliegen und die Unterstützung quer durch die Parteien dürften inzwischen jedoch eine gesicherte Grundlage geschaffen haben.  Trudno tu bli¿ej
zrelacjonowaæ choæby najbardziej interesuj¹ce, tak¿e dla Kaszubów problemy
najnowszej historii i wspó³czesnoci Pó³nocnej Fryzji, budz¹ce nierzadko kontrowersje, stanowi¹ce przedmiot troski ogó³u cz³onków jej spo³ecznoci czy choæby
polityków. Dotyczy to nie tylko spraw z dziedziny ducha, ale i materii. W dziedzinie gospodarki znacz¹ce jest stwierdzenie: Immer mehr Touristen. Nie mniej
znacz¹ce i ciekawe s¹ problemy szko³y, kultury i Kocio³a w epoce globalizacji,
jak i sprawy ochrony przyrody  miêdzy innymi morza i przed morzem.
Wa¿nym, prze³omowym momentem najnowszych dziejów Pó³nocnej Fryzji
by³o powstanie w 1970 r. jednego powiatu  Nordfriesland, obejmuj¹cego dawne
trzy, o ³¹cznej powierzchni 2048 km2 i ponad 166 000 mieszkañców (2005 r.)
Prezentacj¹ politycznych dziejów tego¿ powiatu i jego reprezentacji  samorz¹du
oraz czo³owych polityków, przedstawicieli spo³ecznoci aktywnych politycznie
Fryzów, koñczy T. Steensen cz. 5 Geschichte Nordfrieslands. Na jej ostatniej stronie
prezentuj¹c kolejne czêci tej historii, zapowiada: Teil 6: Fiete Pingel und Thomas
Steeensen, Geschichte Nordfrieslands: Zeittafel und Register ca. 80 Seiten.
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Rocznik Toruñski, t. 35,
Towarzystwo Mi³oników Torunia i Uniwersytet
Miko³aja Kopernika 2008, ISNN 0557-2177, ss. 351

W III Rzeczypospolitej niejedno wydawnictwo, czasopismo naukowe, firmuj¹ce je towarzystwo, przechodzi/³o trudne chwile, borykaj¹c siê przede wszystkim
z k³opotami finansowymi i niedostatkiem spo³eczników, tak¿e autorów, którzy by
chcieli bez honorarium pracowaæ w redakcji lub publikowaæ swoje teksty. St¹d
te¿ jakby skromniejsza dzia³alnoæ, tak¿e wydawnicza, takich zas³u¿onych towarzystw jak Gdañskie Towarzystwo Naukowe czy Towarzystwo Naukowe w Toruniu i obraz ich wizytówek  Rocznika Gdañskiego i Zapisek Historycznych.
Jednak¿e obok sygna³ów o trudnociach z utrzymaniem dotychczasowego poziomu
i regularnoci w wydawaniu zas³u¿onych tytu³ów, obserwujemy równie¿ zjawiska
wiadcz¹ce o pomylnym pokonywaniu tych problemów i podnoszeniu jakoci
publikowanych dzie³. Takim przyk³adem jest Rocznik Toruñski, swego czasu
organ jedynie Towarzystwa Mi³oników Torunia, dzi wydawany jako wspólny
tytu³ z Uniwersytetem Miko³aja Kopernika. S¹dzê, i¿ jest to wzorcowe niejako
rozwi¹zanie, bior¹c pod uwagê fakt, i¿ borykaj¹ce siê z trudnociami finansowymi
towarzystwa tworz¹ g³ównie pracownicy lokalnych uczelni.
Zanim zasygnalizujê zawartoæ t. 35, warto przywo³aæ sk³ad Komitetu Redakcyjnego, którego cz³onkowie w znacznej czêci stanowi¹ te¿ grono autorów kolejnych tomów. Komitet ten tworz¹: Marian Arszyñski, Marian Biskup, Jadwiga
Chudziakowa, Karola Ciesielska, Bogus³aw Dyba, Kazimierz Przybyszewski, Janusz Tandecki i Mieczys³aw Wojciechowski. Redaktorem jest Piotr Oliñski, a jego
asystentem Anna Ziemlewska. Warto podkreliæ te¿ inne fakty, udokumentowane
na stronie redakcyjnej s³owami: T³umaczenie streszczeñ i spisu treci: Agnieszka
Chabros (jêz. angielski), Annika Souhr (jêz. niemiecki) oraz Wydano dziêki
dotacji Urzêdu Miasta Torunia oraz Uniwersytetu Miko³aja Kopernika. Na tej¿e
stronie znajdziemy te¿ rzadko odnotowywane w innych wydawnictwach dane dotycz¹ce nak³adu (300 egz.) i objêtoci.
Studiuj¹c tê stronê, zdawa³oby siê najmniej wa¿n¹, pomyla³em o nowych
czasopismach niby naukowych lub popularnonaukowych, zw³aszcza organach
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naszych muzeów, których redakcje i wydawcy mogliby pójæ w lady Towarzystwa
Mi³oników Torunia.
Prezentowany tom w dziale Artyku³y zawiera wród piêciu tekstów opracowania: Tomasza Kruszowskiego rodowisko naukowe Torunia w opisach podró¿niczych w XVIIXIX wieku oraz Doroty Mróz Prokuratura S¹du Apelacyjnego
w Toruniu w dwudziestoleciu miêdzywojennym i Marcina Przegiêtki Wisz¹cy most
na Wile w Toruniu? Dwa niezrealizowane projekty z pierwszej po³owy XX wieku,
godne zainteresowania nie tylko czytelników z grodu Kopernika.
W nieco bogatszym dziale Miscellanea sporód siedmiu opracowañ uwagê
moj¹ zwróci³y teksty: Mariana Arszyñskiego, Gotycka przybudówka do muru
cmentarnego kocio³a w. Jakuba w Toruniu  próba identyfikacji pierwotnej funkcji; Agnieszki Zieliñskiej-Nowickiej, ród³a do badania zagadnieñ demograficznych i socjotopograficznych w XIX-wiecznym Toruniu; Krzysztofa Roguckiego,
Pi³sudski w Toruniu; Renaty Skowroñskiej-Kamiñskiej, Szkolne publikacje sprawozdawcze z XIX i pocz¹tku XX wieku w zbiorach Wojewódzkiej Biblioteki
Publicznej  Ksi¹¿nicy Kopernikowskiej w Toruniu.
Obok tych dwóch podstawowych niejako dzia³ów, tom 35 zawiera równie¿
Recenzje, Noty (bibliograficzne) i Sprawozdania. Pod tym ostatnim has³em znajdujemy jedynie najwa¿niejsze  Dzia³alnoæ Towarzystwa Mi³oników Torunia
w okresie od 25 maja 2007 r. do 19 czerwca 2008 r., autorstwa Cecylii Iwaniszewskiej. Dowiadujemy siê zeñ m.in. o jubileuszu 85-lecia TMT, które liczy obecnie
104 cz³onków (a mo¿e 104+17+19?) i swoistej zmianie warty  w³adz stowarzyszenia. Przewodniczy mu obecnie prof. Krzysztof Mikulski, redaktor Toruñskiego S³ownika Biograficznego. Ze wzglêdu na obowi¹zki poselskie z kandydowania do w³adz zrezygnowa³ m.in. d³ugoletni prezes prof. Marian Filar, a z powodu
z³ego zdrowia zas³u¿eni wielce dzia³acze To-Mi-To  dr Kazimierz Przybyszewski
i dr Tadeusz Zakrzewski. Dzia³alnoæ Towarzystwa skupia siê na popularyzacji
wiedzy o Toruniu oraz wydawaniu publikacji zwi¹zanych z miastem, w ramach
której szczególne znaczenie ma godna odnotowania dobra wspó³praca z samorz¹dem Torunia. Obejmuje ona m.in. prace renowacyjne na cmentarzach toruñskich.
Bez w¹tpienia Sprawozdanie nale¿y do najciekawszych tekstów zawartych w tym¿e
tomie. wiadczy ono o dobrej wspó³pracy To-Mi-To nie tylko z w³adzami miasta,
ale te¿ z najwa¿niejszymi instytucjami nauki i kultury w Toruniu, m.in. Fundacj¹
Archiwum i Muzeum Pomorskie AK i WSP. Szczególn¹ wartoæ naukowo-dokumentacyjn¹ posiadaj¹ zamykaj¹ce tom dwa opracowania: ciekawa Bibliografia prac drukowanych doktora Kazimierza Romana Sochaniewicza (1892
1930), historyka-archiwisty, kierownika Archiwum Miejskiego, autorstwa Kazimierza Przybyszewskiego oraz równie interesuj¹ca, a obszerna i wewnêtrznie rozbudowana Bibliografia miasta Torunia za rok 2007 wraz z uzupe³nieniami, opracowana przez Urszulê Zaborsk¹, przy wspó³pracy Adama Biedrzyckiego, wzbogacona Skorowidzem.
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Jak mo¿na ju¿ by³o dowiedzieæ siê z informacji o stronie redakcyjnej tomu,
który otwiera Spis treci, zamykaj¹ go Contents i Inhaltsverzeichnis.  To wzbogacenie tomu o streszczenia i spis treci w jêzykach obcych podnosi zapewne
wartoæ punktow¹ publikacji zawartych w Roczniku Toruñskim. Dla wiêkszego uznania pracy redakcyjnej i podniesienia jakoci niektórych tekstów zabrak³o
mi nazwisk i ladów pracy recenzenta/ów wydawniczych tego¿ ciekawego i cennego czasopisma  jego tomu 35, mog¹cego byæ wzorem, tak¿e pracy edytorskiej
dla innych.
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Cezary Obracht-Prondzyñski, Kaszubskich
pami¹tek skarbnice. O muzeach na Kaszubach
 ich dziejach, twórcach i funkcjach spo³ecznych,
Instytut Kaszubski, Gdañsk 2008, ss. 584

Dobrze siê sta³o, ¿e na rynku pojawi³a siê ostatnio ksi¹¿ka Cezarego Obracht-Prondzyñskiego Kaszubskich pami¹tek skarbnice. O muzeach na Kaszubach 
ich dziejach, twórcach i funkcjach spo³ecznych. Wydawc¹ ksi¹¿ki jest Instytut
Kaszubski. Nie ukaza³aby siê jednak ona w obecnej postaci, gdyby nie rodki
finansowe pochodz¹ce z dwóch róde³. Pierwsze to rodki Ministerstwa Kultury
Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Operacyjnego Edukacja kulturalna
i upowszechnianie kultury, drugie to rodki Wydzia³u Nauk Spo³ecznych Uniwersytetu Gdañskiego. Recenzentami ksi¹¿ki s¹: prof. dr hab. Józef Borzyszkowski
i prof. dr hab. Jan wiêch. Korekty dokona³a S³awina Kwidziñska. Opracowanie
graficzne i sk³ad to dzie³o Anny Maciejewskiej i Macieja Ostoja-Lniskiego. Ksi¹¿ka
wydrukowana i oprawiona jest starannie przez Wydawnictwo Bernardinum
w Pelplinie.
Prezentowana monografia jest jedn¹ z nielicznych pozycji ukazuj¹cych regionalne muzealnictwo pomorskie. W zasadzie dotychczas jedynie praca M. Woniaka z 1996 r. Muzea Pomorza Nadwilañskiego jest monografi¹ powiêcon¹
dziejom muzeów w tym regionie. Poza tym istnieje tylko pewna liczba ró¿nych
opracowañ powiêconych poszczególnym placówkom muzealnym, zarówno tym
wiêkszym, jak i mniejszym. Zwykle pretekstem do ich napisania by³y jubileusze
tych placówek. Tak wiêc mo¿na przyj¹æ, ¿e po raz pierwszy otrzymujemy szerok¹
panoramê problemów muzealnictwa na Kaszubach, nieinspirowan¹ ¿adnym jubileuszem, lecz pasj¹ badawcz¹ Cezarego Obracht-Prondzyñskiego.
W swej najnowszej pracy autor nie tylko ukazuje sprawy zwi¹zane z tworzeniem, zbiorami i funkcjonowaniem muzeów. Zamieszcza w ksi¹¿ce tak¿e wiele
interesuj¹cych danych o ludziach organizuj¹cych placówki muzealne. Pisze o tych,
bez pasji których na Kaszubach nie by³oby z pewnoci¹ tylu placówek muzealnych.
Ukazuje ró¿ne trudnoci, na jakie napotykali oni przy realizacji swoich pomys³ów.
Pisze tak¿e o wielu funkcjach spo³ecznych, które spe³niaj¹ obecnie placówki
muzealne.
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Autor zauwa¿a trafnie, ¿e chocia¿ pocz¹tki muzealnictwa na Pomorzu Gdañskim  w tym tak¿e na Kaszubach  by³y doæ trudne, to obecnie Pomorze Gdañskie nale¿y do tych regionów Polski, w których sieæ muzeów jest doæ dobrze
rozwiniêta. Muzealnictwo to powstawa³o i funkcjonowa³o w ró¿nych okresach
politycznych, które odcisnê³y swoje piêtno na dzia³alnoci muzealnej. Autor trafnie dokona³ nie tylko periodyzacji, ale tak¿e dostrzeg³ charakterystyczne cechy
okrelaj¹ce rozwój muzealnictwa w tych okresach.
Cezary Obracht-Prondzyñski s³usznie pisze we wstêpie (s. 11): W przypadku
za muzeów kaszubskich mamy dodatkowo do czynienia z powi¹zaniem idei i inicjatyw muzealnych ze skomplikowanymi problemami kulturowymi, typowymi
dla pogranicza kulturowego. I dalej zauwa¿a: Idzie tu zarówno o zwi¹zki muzeów
z regionalnym ruchem kaszubsko-pomorskim, jak i z pomorskim wiatem nauki,
mediami itd. To skomplikowany wiat relacji, powi¹zañ ideowych i personalnych,
który przyczyni³ siê do wspó³czesnego obrazu kultury kaszubskiej i wiadomoci
samych Kaszubów.
Ksi¹¿ka ma tward¹ oprawê i liczy 584 strony. Sk³ada siê z wprowadzenia,
czterech rozdzia³ów, zakoñczenia, aneksów, bibliografii i wykazu ilustracji. Szkoda,
¿e zabrak³o w niej indeksów: osobowego i nazw geograficznych. Przypuszczalnie
zadecydowa³y o tym wzglêdy finansowe1.
W zwi¹zku z ograniczon¹ objêtoci¹ recenzji nie mo¿na zbyt szczegó³owo
omówiæ zawartoci poszczególnych rozdzia³ów, które pe³ne s¹ wielu niezwykle
interesuj¹cych informacji. Warto wiêc zatrzymaæ siê jedynie nad najwa¿niejszymi
z nich. Nale¿y jednak¿e podkreliæ, co wydaje siê doæ oczywiste, ¿e ka¿dy z czytelników w ksi¹¿ce dostrzec mo¿e inne elementy. Z pewnoci¹ inaczej bêd¹ j¹
czytaæ muzealnicy pomorscy czy kaszubscy, inaczej osoby (tzw. przeciêtni czytelnicy), którym ta problematyka jest mniej znana. Warto jeszcze podkreliæ, ¿e ksi¹¿ka
napisana zosta³a plastycznym jêzykiem, co powinno u³atwiaæ jej czytanie.
Rozdzia³ I. Rozwa¿ania wstêpne, czyli o muzeach w kulturze wspó³czesnej
(z uwzglêdnieniem kontekstu regionalnego) wykracza poza nakrelone w tytule
ksi¹¿ki ramy terytorialne. Omawia problematykê muzeów w ogóle na nieco szerszym tle. Ukazuje nie tylko wspó³czesn¹ pozycjê muzeów w kulturze masowej,
ich odbiór spo³eczny, ale tak¿e konfrontacjê z nowymi technologiami elektronicznymi  g³ównie Internetem.
Rozdzia³ II. Muzealnictwa kaszubskiego pocz¹tki obejmuje najszerszy okres,
zasadniczo od drugiej po³owy XIX w. do 1945 r., chocia¿ znaleæ tu mo¿na wczeniejsze informacje jeszcze z XVII w. Autor pisze, ¿e najpierw by³o to muzealnictwo istniej¹ce w ramach pañstwa pruskiego i w zwi¹zku z tym stawiano przed nim
inne zadania. Muzea tworzone w XIX w. prezentowa³y niemiecki punkt widzenia
1

Indeksy s¹ obecnie dostêpne w wersji elektronicznej w Internecie na stronie: http://www.instytutkaszubski.pl/oferta_01-10.html
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z odniesieniu do przesz³oci i kultury Pomorza. W ekspozycjach muzealnych mia³y
one podkrelaæ  w oparciu o wykopaliska archeologiczne  pradziejowe stosunki
germañskie oraz póniejsz¹ niemieck¹ kulturê mieszczañsk¹ i dawne zwi¹zki
z krajami niemieckimi. Szczególn¹ rolê w tym wzglêdzie odgrywa³o wówczas
Muzeum Miejskie w Toruniu powsta³e w 1861 r. Tego typu  chocia¿ mniejsze 
placówki muzealne powsta³y równie¿ w innych miastach i miasteczkach pomorskich: Chojnicach, Cz³uchowie.
Obracht-Prondzyñski trafnie podkrela, ¿e odmienn¹ rolê odgrywa³o skupiaj¹ce
polsk¹ inteligencjê Towarzystwo Naukowe w Toruniu, w którego pracach przeciwstawiano siê takiej wizji dziejów Pomorza. By³o to g³ównym zadaniem TNT.
Prowadz¹c badania naukowe, gromadz¹c zabytki i udostêpniaj¹c je szerszej spo³ecznoci, podejmowano próby zadokumentowania w tym wszystkim etnicznej
i kulturalnej przynale¿noci narodowej i pañstwowej. Podkrela siê, ¿e tak by³o
nie tylko na Pomorzu, ale tak¿e w Wielkopolsce. By³a to wiêc próba polemiki
z niemieckim obrazem przesz³oci Pomorza. Zarówno tej bardzo dawnej, jak i nie
tak bardzo odleg³ej w czasie. Nie mo¿e wiêc dziwiæ, ¿e autor powiêci³ du¿o
uwagi toruñskiemu Towarzystwu, opisuj¹c podstawowe problemy, z jakimi siê
wtedy boryka³o.
Obracht-Prondzyñski zauwa¿a te¿ podstawowe znaczenie skansenu we Wdzydzach Kiszewskich dla pocz¹tków muzealnictwa kaszubskiego. To w³anie muzeum we Wdzydzach, upamiêtniaj¹c i popularyzuj¹c kulturê kaszubsk¹, sta³o siê
jednoczenie silnym orodkiem odrodzenia kaszubszczyzny. Obracht-Prondzyñski
cytuje Aleksandra Majkowskiego (s. 80-81), który pisa³: Ale tam nad Jeziorem
Wdzydzkim duch kaszubski siê odrodzi³. Tam powsta³a idea towarzystwa etnologicznego w Kartuzach, zrzeszenie m³odokaszubów, czasopismo »Gryf«. Zamierzenia te wszystkie, mimo rozszala³ego hakatyzmu zosta³y wprowadzone w czyn
i nada³y Kaszubom do czasów wielkiej wojny ich wspó³czesne oblicze. (...) Tak
w Wdzydzach zab³ys³o zorze wskrzeszenia kaszubszczyzny. Obracht-Prondzyñski
konkluduje wiêc (s. 81): Bez fenomenu oddzia³ywania Wdzydz trudno by³oby
zrozumieæ historiê regionalizmu kaszubskiego. Ale pamiêtaæ trzeba, ¿e skansen
we Wdzydzach zapocz¹tkowa³ rozwój muzealnictwa na wolnym powietrzu na ziemiach polskich, choæ w zasadzie nastêpne realizacje muzealne w znikomym stopniu nawi¹zywa³y do jego pracy. Autor ukaza³ te¿ nieco szerzej dzia³alnoæ muzeum we Wdzydzach w ca³ym okresie miêdzywojennym.
Obracht-Prondzyñski w niniejszym rozdziale ukaza³ m.in. znaczenie wystawy
ludoznawczej planowanej w Sopocie, ale ostatecznie otwartej 25 czerwca 1911 r.
w Kocierzynie. Cytuje te¿ niezwykle wymowny zapis w przewodniku po niej,
mówi¹cy o tym, ¿e wystawa powinna uczyniæ wy³om w murze pogardy bezmylnej, któr¹ sami Kaszubi wszystko co swojskie otaczali oraz przyczyniæ siê do
poznania Kaszubów przez dalszych rodaków, tudzie¿ do pokazania Kaszubom
samym, jak piêkne jest to, co swoje. Mo¿na tylko dostrzec ponadczasowy wymiar
tej perspektywy ukazywania kultury kaszubskiej.
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Cezary Obracht-Prondzyñski omówi³ te¿ dzia³alnoæ muzealn¹ Aleksandra
Majkowskiego, który w ramach Towarzystwa M³odokaszubów kierowa³ utworzon¹ w 1912 r. Komisj¹ Biblioteczno-Muzealn¹. W rezultacie jego zabiegów 
które autor opisuje doæ szczegó³owo  utworzono w Sopocie w 1913 r. Muzeum
Kaszubsko-Pomorskie. Twórca recenzowanego dzie³a pisze o nim (s. 108): (...)
muzeum mia³o byæ kaszubskie z racji skoncentrowania siê na kulturze, etnografii
i historii Kaszub, ale jednoczenie pomorskie, bowiem traktowa³ Majkowski kaszubskie dziedzictwo szeroko, w³¹czaj¹c weñ tak¿e czêci Pomorza Zachodniego.
Widzia³ te¿ ³¹cznoæ kultury materialnej terenów kaszubskich i pozosta³ych czêci
Pomorza Nadwilañskiego.
Póniej by³ okres II Rzeczypospolitej. Z niektórych placówek muzealnych
Niemcy zabrali zbiory, opuszczaj¹c Pomorze w 1920 r. Tak by³o np. w Chojnicach.
Autor ukaza³ projekty muzeów z morzem w tle w Gdyni, Helu, Pucku i Dêbkach.
Omówi³ inicjatywy muzealne w Kartuzach, a tak¿e placówki muzealne dzia³aj¹ce
po dwóch stronach granicy, po stronie polskiej w Chojnicach i Wejherowie oraz
po stronie niemieckiej w Bytowie, Cz³uchowie, Lêborku i S³upsku.
Kolejny rozdzia³ Muzea kaszubskie w Polsce Ludowej rozpoczyna omówienie krótkiego  bo zaledwie piêcioletniego  okresu II wojny wiatowej, który
odcisn¹³ siê tak¿e na muzealnictwie. Autor ukaza³ w nim zniszczenia wojenne
w zbiorach muzealnych i powojenne projekty ich odbudowy. Obracht-Prondzyñski
dostrzega zmiany organizacyjne w powojennym ¿yciu muzealnym na Kaszubach
oraz znaczenie Muzeum Kaszubskiego w Kartuzach w latach 19451950. Pokazuje
te¿ proces tworzenia siê nowych placówek muzealnych po 1956 r., w tym tak¿e
skansenów. Trafnie zauwa¿a, ¿e czêæ placówek muzealnych powsta³a z przekszta³cenia izb regionalnych w muzea. Wszystko to omawia na tle rozwoju sytuacji politycznej w PRL, ukazuj¹c jej znacz¹cy wp³yw na dzia³alnoæ muzealn¹.
Je¿eli mo¿na mieæ pewien niedosyt to np. w odniesieniu do lat 19801981,
czy te¿ okresu stanu wojennego. Autor nie ukazuje bowiem aktywnoci rodowiska muzealnego w tym czasie i jego zaanga¿owania w dokonuj¹ce siê wtedy
w Polsce przemiany, w tym równie¿ w ramach Solidarnoci. Byæ mo¿e wynika
to z tego, ¿e nie wszystko znajduje odbicie w zachowanych dokumentach i innych
przekazach. Warto wiêc mo¿e siêgn¹æ do pamiêci ¿yj¹cych jeszcze wiadków
tamtych wydarzeñ i w przysz³oci uzupe³niæ tê lukê.
Ostatni rozdzia³ Muzea w ¿yciu kulturalnym Kaszub i ich funkcje spo³eczne
ukazuje ostatni okres funkcjonowania muzealnictwa na Kaszubach ju¿ w czasie
transformacji ustrojowej, jaka siê dokonuje w Polsce. Autor omówi³ w nim zarówno zmiany prawne i organizacyjne, jak i nowe inicjatywy muzealne, ró¿ne
formy wspó³pracy ze rodowiskiem naukowym i regionalnym. Na uwagê zas³uguj¹ szczególnie dwa podrozdzia³y: Muzea a to¿samoæ Kaszubów i zamykaj¹cy
ten rozdzia³ podrozdzia³ Muzea kaszubskie w spo³ecznociach lokalnych a wielokulturowe dziedzictwo Pomorza.
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Obracht-Prondzyñski podkrela, ¿e muzea na Kaszubach to nie tylko dzia³alnoæ pasywna polegaj¹ca na zbieraniu i dokumentowaniu oraz ochronie wytworów
kultury materialnej, ale tak¿e aktywna  kreatywna, bowiem muzea kaszubskie
sta³y siê jednym z elementów ruchu kaszubskiego
Zamieszczona w pracy bibliografia jest imponuj¹ca. Obejmuje w pierwszym
rzêdzie ród³a archiwalne. Autor podczas kwerendy wykorzysta³ zasoby 22 archiwów i prywatne zbiory Józefa Borzyszkowskiego (byæ mo¿e warto by³oby dotrzeæ
tak¿e do innych zbieraczy). Drug¹ grupê róde³ stanowi memuarystyka. S¹ to
opublikowane: wspomnienia, pamiêtniki i listy. £¹cznie trzydzieci jeden pozycji.
Szkoda, ¿e Obracht-Prondzyñski nie zebra³ relacji od ¿yj¹cych jeszcze twórców
i pracowników kaszubskich placówek muzealnych. Wydaje siê, ¿e mog³yby one
stanowiæ ciekawe uzupe³nienie innych przekazów przez niego wyzyskanych.
Zauwa¿yæ bowiem trzeba, ¿e nie zawsze  szczególnie w publikacjach  odnotowano wydarzenia zakulisowe, niecodzienne i w pewnym sensie prywatne, zwi¹zane z dzia³alnoci¹ omawianych muzeów.
Najliczniejsz¹ czêæ w bibliografii stanowi Literatura wybrana, zawieraj¹ca
ponad 550 pozycji wydanych drukiem oraz strony internetowe. W ksi¹¿ce znajduje siê a¿ 268 ilustracji czarno-bia³ych. Wiele z nich jest niezwykle interesuj¹cych, dla mnie szczególnie, bowiem nie tylko rozpoznajê na nich znane mi obiekty,
ekspozycje czy zbiory, ale tak¿e osoby, zarówno ju¿ nie¿yj¹ce, jak i te, które nadal
prowadz¹ dzia³alnoæ muzealn¹. Szkoda, ¿e fotografie nie s¹ kolorowe. Zdajê sobie
jednak sprawê z tego, ¿e przypuszczalnie nie decydowa³ o tym brak dba³oci autora
o jakoæ wizualn¹ pracy, ale skromne rodki zdobyte na wydanie ksi¹¿ki.
Na zakoñczenie mo¿na jeszcze tylko podkreliæ, ¿e czytelnicy otrzymuj¹ do
rêki pracê niezwykle potrzebn¹. Jest ona nie tylko ciekawa poznawczo. Stanowi
te¿ swoisty pomnik, który Cezary Obracht-Prondzyñski wystawi³ swoj¹ ksi¹¿k¹
kaszubskim muzealnikom, doceniaj¹c ich trud w ocalaniu od zapomnienia ró¿nych
elementów kultury kaszubskiej. Z pewnoci¹ omawiana praca przez wiele lat stanowiæ bêdzie fundamentaln¹ pozycjê naukow¹ i kompendium wiedzy o kaszubskim
muzealnictwie.
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Helmut Walser Smith, Die Geschichte
des Schlachters. Mord und Antisemitismus
in einer deutschen Kleinstadt,
Göttingen: Wallstein Verlag, 2002, ss. 301

W marcu 1900 r. w Chojnicach dokonano makabrycznego morderstwa, którego ofiar¹ pad³ osiemnastoletni gimnazjalista Ernst Winter. Okolicznoci zbrodni
by³y niejasne, a okrucieñstwo, z jakim jej dokonano, wzbudzi³o powszechne przera¿enie. Podejrzenie pad³o na ¯ydów pomówionych o rytualny mord. W miasteczku wybuch³y antysemickie rozruchy. Chojnice przez krótki czas znalaz³y siê
w centrum zainteresowania najwa¿niejszych mediów wilhelmiñskiej Rzeszy.
Niewyjaniona afera kryminalna i jej spo³eczne nastêpstwa sta³y siê dla amerykañskiego badacza dziejów antysemityzmu i problemów narodowociowych XIX
i XX w. Helmuta Walser Smitha, pretekstem dla przedstawienia procesów i zjawisk spo³ecznych wpisuj¹cych siê w d³ug¹ historiê europejskiej koegzystencji
¯ydów z chrzecijanami. Recenzowana praca sk³ada siê wiêc niejako z dwóch
równoleg³ych opowieci. Jedna z nich przedstawia okolicznoci zbrodni, tok policyjnego ledztwa, a tak¿e  co najwa¿niejsze  przyczyny i przebieg wydarzeñ
zwi¹zanych z antysemickimi ekscesami w Chojnicach i okolicy. Natomiast druga
jest relacj¹ z wielowiekowego konfliktu rozgrywaj¹cego siê pomiêdzy dwiema
europejskimi spo³ecznociami: ¿ydami i chrzecijanami. Oba w¹tki przeplataj¹
siê wzajemnie, tworz¹c opracowanie posiadaj¹ce wyrane znamiona interdyscyplinarnoci o bardzo logicznej i klarownej konstrukcji. Wyk³ad, nie trac¹c charakteru dobrze przygotowanej pracy historycznej, przybli¿a tak¿e mo¿liwoci
wykorzystania przez historyka metod innych ga³êzi nowoczesnej humanistyki
przede wszystkim antropologii kulturowej oraz psychologii spo³ecznej. Wszystko to sprawia, ¿e ksi¹¿ka H. Walser Smitha jest interesuj¹ca.
Pierwsze dwie czêci opracowania ukazuj¹ okolicznoci makabrycznej zbrodni,
dzia³ania organów ledczych w celu wykrycia sprawców oraz mechanizm rozpowszechnienia wród mieszkañców Chojnic nieprawdziwej wiadomoci o dokonaniu przez ich ¿ydowskich s¹siadów rytualnego mordu. Szczególnie interesuj¹ce jest tu przybli¿enie, rzadko przez polskich badaczy poruszanego, problemu
pog³oski, która jest przecie¿ sta³ym elementem komunikacji spo³ecznej w ka¿dej
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epoce. Odpowiednio wzmocniona przez antysemick¹ prasê plotka sta³a siê przyczyn¹ wybuchu zamieszek w Chojnicach i innych miejscowociach prowincji pomorskiej i zachodniopruskiej w 1900 r. Dalsza czêæ wyk³adu jest esencjonalnym
streszczeniem historii europejskiego antysemityzmu, w dziejach którego, wed³ug
autora, sprawa oskar¿enia ¯ydów o dokonywanie mordów rytualnych i bezczeszczenia hostii odgrywa³a wa¿n¹ rolê integruj¹c¹ spo³ecznoæ chrzecijañsk¹. W tym
kontekcie anty¿ydowskie zajcia w Chojnicach wpisuj¹ siê w d³ugie trwanie
podobnego rodzaju zachowañ spo³ecznych w Europie i nie by³y zjawiskiem w ¿adnej mierze izolowanym. Opisuj¹c szczegó³owo zachowania ówczesnych chojniczan, sk³adaj¹cych obci¹¿aj¹ce ¯ydów zeznania, H. Walser Smith przedstawia
mechanizm odwiecznego podzia³u spo³ecznego na swoich i obcych i równie
star¹ potrzebê odnalezienia koz³a ofiarnego. W przypadku ma³omiasteczkowej
spo³ecznoci Chojnic tego rodzaju ofiar¹ z³o¿on¹ na o³tarzu zachowania spokoju
i porz¹dku publicznego sta³ siê syn ¿ydowskiego rzenika  Moritz Lewy, uwolniony wprawdzie z pos¹dzenia o wspó³udzia³ w zbrodni, ale skazany ostatecznie
za krzywoprzysiêstwo, ku satysfakcji wielu ówczesnych mieszkañców Chojnic.
W koñcowej czêci pracy autor, na podstawie wnikliwej analizy materia³ów dochodzeniowych pruskiej policji, stara siê wskazaæ rzeczywistego sprawcê (lub
sprawców) niewyjanionej oficjalnie do dzi afery kryminalnej. Zaznaczyæ nale¿y,
¿e jego spekulacje wydaj¹ siê przekonuj¹ce.
Afera chojnicka z 1900 r., ze wzglêdu na swe wielow¹tkowe aspekty nale¿y
do najciekawszych incydentów w najnowszej historii Pomorza. Helmuth Walser
Smith potraktowa³ Chojnice jako swoiste laboratorium i na podstawie szerokiej
kwerendy archiwalnej opisa³ i zinterpretowa³ zachowania, zró¿nicowanej pod
wieloma wzglêdami spo³ecznoci pomorskiego miasteczka. To przeniesienie na
p³aszczyznê historii metod psychologii da³o doskona³y wynik. Obok bowiem przybli¿enia, z pewnoci¹ dla polskiego czytelnika interesuj¹cych aspektów opisuj¹cych
przyczyny i mechanizmy dzia³ania antysemityzmu, ksi¹¿ka w sposób doskona³y
opisuje problemy ¿ycia codziennego mieszkañców niewielkiego i bardzo prowincjonalnego wówczas miasta. Wykorzystane przez autora materia³y, wytworzone
w wyniku policyjno-s¹dowego dochodzenia, odznaczaj¹ce siê wyj¹tkow¹ szczegó³owoci¹ przekazu, s¹ znakomitym ród³em do poznania zachowañ, sposobu
mylenia, mentalnoci, poziomu inteligencji czy te¿ seksualnoci ówczesnych
mieszkañców.
Te zwyczajne elementy pomorskich dziejów dziewiêtnastego i pocz¹tków
dwudziestego stulecia s¹ ju¿ przez polsk¹ historiografiê w sposób interesuj¹cy
odkrywane1. Praca amerykañskiego badacza stanowi zatem obowi¹zkow¹ lekturê
dla wszystkich zainteresowanych histori¹ ¿ycia codziennego mieszkañców Pomorza w epoce wilhelmiñskiej.
1

Por. np. zbiór studiów ¯ycie codzienne na Kaszubach i Pomorzu na prze³omie XIX i XX
wieku, red. J. Borzyszkowski, Gdañsk 2002.
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Podstaw¹ ród³ow¹ opracowania sta³ siê przede wszystkim materia³ archiwalny wytworzony przez prusk¹ administracjê pañstwow¹. W g³ównej mierze
sk³adaj¹ siê na to dokumenty proweniencji policyjno-s¹dowej, przechowywane
w berliñskim Geheimes Staatsarchiv Preußischer Kulturbesitz. Istotnym uzupe³nieniem s¹ równie¿ informacje zaczerpniête z ówczesnej prasy niemieckojêzycznej,
przede wszystkim za z jej antysemickich tytu³ów z czo³owymi Mitteilungen aus
dem Verein zur Abwehr des Antisemitisus czy Staatsbürgerzeitung. Rola prasy,
jako najwa¿niejszego i wiêc¹cego wówczas szczyty popularnoci medium, znalaz³a wiêc równie¿ odpowiednie odzwierciedlenie na kartach recenzowanego dzie³a.
Tytu³owa historia rzenika nawi¹zuje bowiem do rozkolportowanej przez wydawców prasowych relacji chrzecijañskiego rzenika Gustava Hoffmanna, w której oskar¿y³ on ¯yda  Adolfa Lewyego o udzia³ w morderstwie gimnazjalisty.
Rozpowszechnienie przez media opowieci Hoffmanna przyczyni³o siê w znacznej mierze do rozszerzenia siê anty¿ydowskich nastrojów na Pomorzu.
S³aboci¹ ksi¹¿ki  przede wszystkim dla polskiego czytelnika  jest prawie
ca³kowity brak odwo³añ do historiografii polskiej. Zarzut ten podnieæ mo¿na
równie¿ w odniesieniu do nieuwzglêdnienia w rozwa¿aniach opinii i komentarzy
wyra¿anych przez polskojêzyczne regionalne organy prasowe tamtej epoki w sprawie mordu i antysemickich ekscesów. Autor podaje tylko informacjê, ¿e Gazecie
Grudzi¹dzkiej, ciesz¹cej siê ogromn¹ popularnoci¹ wród Polaków, nieobca by³a
antysemicka trucizna, która w odpowiednio negatywny sposób podgrzewa³a ich
anty¿ydowskie nastroje. Tymczasem Gazeta Grudzi¹dzka w kwietniu 1900 r.
publikowa³a takie s³owa: (...) St¹d te¿ potêpienia godnemi s¹ te wybryki przeciwko ludnoci ¿ydowskiej, o jakich teraz s³ychaæ. (...) Nie przypuszczamy, aby
w tych wybrykach braæ mieli udzia³ tak¿e Polacy, bo przecie¿ Polak powinien
wiedzieæ, ¿e Chrystus Pan zakaza³ krzywdziæ bliniego, a nawet nie pozwoli³ mciæ
siê na wrogu i za swych okrutnych krzy¿owników siê modli³. Zreszt¹ za takie
wybryki czeka przestêpców ciê¿ka kara ju¿ od sprawiedliwoci ziemskiej, a wiêc
uspokoiæ siê, boæ w koñcu nie wiadomo jeszcze, czy morderstwo w Chojnicach
rzeczywicie dokonane zosta³o przez ¿ydów w celach obrz¹dkowych2. Nieznajomoæ polszczyzny przez amerykañskiego badacza3 wp³ywa wiêc w pewnej mierze
na wyg³aszane przez niego pogl¹dy. Mimo tych niedoci¹gniêæ opublikowan¹ po
angielsku i niemiecku ksi¹¿kê uznaæ nale¿ny za dobry przyk³ad badañ nad tzw.
Mikrohistori¹. Jest ona równie¿ doskona³¹ wskazówk¹ metodyczn¹ dla zainteresowanych w pog³êbianiu wiedzy o regionalnej przesz³oci Pomorza w zakresie stosunków etnicznych oraz szeroko pojêtej historii ¿ycia codziennego.

2
3

Gazeta Grudzi¹dzka, 7.04.1900, nr 42.
Zamieszczone w przypisach polskie tytu³y, a nawet nazwiska polskich badaczy s¹ bardzo
zniekszta³cone. wiadczy to niew¹tpliwie o trudnociach autora zwi¹zanych z korzystaniem
z polskiej literatury historycznej czy polskojêzycznych róde³.

Edward Breza

Wokó ł Zôrna mòwë.
Odpowiedź E. Goł ąbkowi1

Należą się słowa uznania E. Gołąbkowi za troskę o poprawny język kaszubski także (a pewno przede wszystkim) w podręcznikach szkolnych; wszak
pamiętamy horacjańskie: Quo imbuta recens, servabit odorem testa diu ‘Czym
skorupka za młodu nasiąknie...’. Jednak tak ciężkie zarzuty wobec mnie winny
być, jeśli w ogóle się pojawiły, kierowane pod innym adresem; wszak na
odwrocie karty tytułowej omawianego podręcznika wykazano jako recenzentów
merytorycznych profesorów Tadeusza Linknera, Brunona Synaka, Jerzego
Szukalskiego i mgr Agnieszkę Szołuchę, a przed recenzentami była Autorka,
której język ocenialiśmy; E. Breza wykazany tam został pod zadaniem weryfikacja językowa, a przy zamawianiu recenzji mówiło się o weryfikacji pisowni.
Można mieć pretensje do MEN-u, że kieruje do recenzji pozycje wydawane
przez ZK-P nie według kompetencji figurujących u siebie recenzentów, tylko
według uznania. Gdybym bowiem powołany został do oceny omawianego podręcznika jako recenzent merytoryczny, mógłbym ingerować w język podręcznika; inaczej moje uprawnienia ograniczały się do spraw pisowni, zatem choć
wykazano aż 5. opiniodawców, z których E. Breza był ostatni, to za wszystko
według E. Gołąbka ma odpowiadać Breza. Gdym weryfikował pisownię podręcznika J. Labudy, nie byłem także przewodniczącym Rady Języka Kaszubskiego, jak twierdzi autor krytyki podręcznika, funkcję tę pełnił mgr W. Bobrowski, o czym E. Gołąbek jako członek Rady dobrze wie.
Nazywa mnie dalej mój oskarżyciel, bo w takiej roli zostałem postawiony,
redaktorem, a tym nie byłem, bo funkcję tę sprawowali, jak wynika z notki umieszczonej w podręczniku, Marek Adamkowicz i Iwona Joć. Do mnie należało
jedynie poprawić pisownię, naturalnie poprawiłem 2 czy 3 informacje o języku
kaszubskim, z których pamiętam dezinformację o rzekomej długości i krótkości
samogłosek kaszubskich, co od czasów wstępów L. Roppla do kolejno wydawanych przez niego pozycji literatury kaszubskiej pokutuje u wielu piszących po
1

Dotyczy artykułu recenzyjnego E. Gò łąbka, „Bóle pòrodowé” kaszëbiznë lëteracczi na przëkładze ùczbòwnika „Zôrno mòwë”, zamieszczonego w „Acta Cassubiana”, t. X, 2008, s. 19-28.
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kaszubsku, m.in. w „Gazecie Kartuskiej” u autorów pieśni kaszubskich. Następne
nieporozumienia wynikają z dwóch stanowisk E. Gołąbka: 1) Za wszystko, co
mu się nie podoba w zakresie języka w podręczniku, odpowiada Breza; 2) Co
napisał w sprawach kaszubszczyzn, czy to we Wskôzach, czy S łowarzu normatiwnym, winno mieć moc uchwały kolegialnej i wszyscy winni to respektować
i stosować. Mnie natomiast, także (obok polonistyki) absolwentowi teologii
w środowisku krakowskim z roku 1958, tkwią kwalifikacje prawdy stosowane
w teologii (katolickiej), gdzie obok dogmatów, obowiązujących każdego, kto
chce należeć do społeczności Kościoła rzymskokatolickiego, mamy także
twierdzenia teologów, które Tantum valent, quantum probant, co można oddać
formułą ‘Na tyle zobowiązują, ile dowodzą’. Rozstrzygnięcia więc E. Gołąbka
szanuję, ale nie mają one dla mnie – niepoddane żadnemu osądowi kolegialnemu – mocy obowiązującej; są propozycją do wyzyskania. Do tego dochodzi
jeszcze okoliczność, że E. Gołąbek nader często zmienia swoje zalecenia w kierunku polonizacji, więc nie wiadomo, co już jest w jego propozycjach aktualne.
Dodam, że zdziwienie, iż S łownik normatywny nie zawiera żadnego
wstępu, wyraża także prof. H. Popowska-Taborska: „O celu słownika E. Gołąbka wnioskować możemy jedynie z tytułu, gdyż leksykon pozbawiony jest
jakiegokolwiek wstępu wprowadzającego w zamierzenia autora” (por. tejże,
Nazwy w łasne w kaszubskich s łownikach normatywnych, [w:] Nowe nazwy
w łasne – nowe tendencje badawcze, red. A. Cieślikowa, B. Czopek-Kopciuch
i K. Skowronek, Kraków 2007, s. 105).
Wiele czytałem recenzji, wiele ich w życiu napisałem, wiele przyjmowałem
jako redaktor „Rocznika Gdańskiego”, „Prac Językoznawczych Uniwersytetu
Gdańskiego” i innych tekstów okolicznościowych, nigdy nie czytałem o „wadach charakteru” (dlaczego nie nazwać ich po imieniu?!) autora ocenianej
pracy; u kresu twórczych sił zarzucił mi je zasłużony translator na język kaszubski tekstów natchnionych i innych tekstów religijnych. Dotąd zawsze myślałem, że ułatwiłem swoimi życzliwymi opiniami E. Gołąbkowi opublikowanie
tekstów biblijnych (bo zasługiwały na to): Nowego Testamentu, Psalmów (gdzie
mojej rekomendacji językowej nie wykazano), Lekcjonarza, w którym tłumacz
uwzględnił wiele propozycji z pochlebnej recenzji E. Brezy, ale zabôczi ł, jak
mi potem powiedział, o umieszczeniu mego nazwiska wśród ludzi, którym
Lekcjonarz coś zawdzięcza, modlitewnika (razem z E. Pryczkowskim) Më
trzimómë z Bogã, witałem ich ukazywanie się entuzjastycznymi anonsami
i omówieniami, nie wspominając już o rozmowach z Władzami duchownymi
i zrzeszeniowymi, w których rekomendowałem do wydania teksty religijne
E. Gołąbka. Prosiłem (bo tekst recenzji otrzymałem wpierw elektronicznie), by
passus o „wadach charakteru” wycofał (o to samo prosiłem także Redaktora
„AC”) – z jakim skutkiem, widać. Zatem pewno nie jako ostatni stwierdzić
mogę sentencjonalnie: Tak świat p łaci! Rana zbyt głęboka i skłania nieodwołalnie do publicznego oświadczenia: Odtąd w roli opiniodawcy tekstów E. Gołąbka występować nie mogę, nie pozwala na to napastliwy ton wypowiedzi, do
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której się odnoszę. Zresztą E. Gołąbek oświadczył w dn. 24 II 2009 r. w programie red. A. Cupy Tedë jo (pr. III TV Gdańsk godz. 8.45), że jest sam dla
siebie autorytetem. Pragnę w związku z tym dodać, że niekwestionowanym
autorytetem zostaje się ze społecznego przyzwolenia, jak jest to np. w wypadku
ks. prof. dr. B. Sychty, nie z autokreacji, której zostaliśmy świadkami. (Gdyby
to bowiem ode mnie zależało, to już dawno przyznałbym ks. prof. dr. Sychcie
tytuł Praeceptor Cassubiae et Cassuborum ‘Nauczyciel Kaszub i Kaszubów’,
jak np. dla Niemców już dawno arcybp Moguncji z połowy IX w. Hraban Maur
to Praeceptor Germaniae).
Zgłasza także E. Gołąbek pretensję, że w skrypcie R. Wosiak-Śliwy i M. Cybulskiego nie przyjęto zaproponowanej przez niego gramatycznej terminologii
kaszubskiej. Sprawa terminologii stanie na jednym z posiedzeń Komisji Standaryzacji i Normalizacji RJK. Dotąd mamy różne propozycje: zebraną przez
E. Brezę terminologię stosowaną przez F. Ceynowę: (por. jego tekst) Florian
Ceynowa jako językoznawca, „Rocznik Gdański”, XLIII/2, 1983, s. 59-83),
opracowania J. Tredera (zob. Wśród s łów i znaczeń. Księga pamiątkowa
dedykowana Profesorowi Bogus ławowi Krei, red. J. Maćkiewicz, E. Rogowska-Cybulska, Gdańsk 2001, s. 317-324; tenże, Najnowsza kaszubska terminologia gramatyczna (na tle dawniejszej, [w:] Języki mniejszości i języki regionalne, red. E. Wrocławska i J. Zieniukowa, Warszawa 2003, s. 309-316), wspomnianą terminologię stosowaną w skryptach do nauki języka kaszubskiego
M. Cybulskiego i R. Wosiak-Śliwy, propozycję E. Gołąbka, terminy stosowane
w podręcznikach D. Pioch i J. Labudy, przygodnie użyte terminy przez różnych
autorów. Wszystko to trzeba poddać rewizji i przyjąć jednolite rozwiązania.
Moim zdaniem trzeba się wpisać w tradycję terminologii światowej, której zręby tworzyli Hindusi w VI/V w. przed Chr., od nich w części przejęli Grecy, od
Greków Rzymianie, a od Rzymian, głównie Warrona (II/I w. przed Chr.) narody Europy bądź jako zapożyczenia, bądź tłumaczenia (kalki). Dlatego zawsze
będę stał na stanowisku, by dawać – jak to jest w gramatykach języków zachodnioeuropejskich: niem. ang. i fr. – synonimiczne odpowiedniki łacińskie, oczywiście w skaszubionej postaci (np. nie infinitivus, tylko infinitiw). Zauważę, że
przejęty przez E. Gołąbka (s. 23, punkt d) od A. Labudy niby-termin nôdzib na
‘tryb’ jest moim zdaniem nie do przyjęcia jato twór sztuczny (wykasowałem ten
wyraz Labudzie w jego S ł owniku), nic niemówiący, po łacinie to modus, przełożony przez Ceynowę na kasz. sposób i tak też proponuję stosować: kasz.
sposób i skaszubiony modusz z łac. modus.
Spróbuję pokazać, jaka mądrość tkwi w niektórych terminach gramatycznych na jednym terminie z dziedziny deklinacji i jednym z dziedziny koniugacji. Obecne nazwy przypadków w polszczyźnie pochodzą od ks. Onufrego Kopczyńskiego z jego pośmiertnego wydania Gramatyki dla szkół narodowych
(1816), dawniej posługiwano się tłumaczeniami (kalkami) terminów łacińskich.
I tak tenże Kopczyński na drugi przypadek wprowadził termin sztuczny dope łniacz; przed nim (a i on stosował albo liczebnie drugi (przypadek)), albo
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rodzący). Wiemy, że w językach zachodnioeuropejskich mamy: niem. Genetiv,
ang. genetiv, fr. génitif – podobnie byłoby w innych, w ros. roďiťelnyj paďeż,
tj. ‘przypadek rodzący’, a więc tak, jak w dawnej polszczyźnie. Początek
nazwie dali Grecy, którzy nazwali ten przypadek ptōsis genetikē, tj. ‘przypadek
rodzący’, co Rzymianie przełożyli na casus genetivus ‘przypadek rodzący’,
z greki przełożyli Rosjanie i inni Słowianie wschodni, a z łaciny Polacy; narody
Europy zapożyczyły z łaciny. Pytanie: co ten przypadek rodzi? – Niczego nie
rodzi, wyznacza tylko temat główny wyrazu w nim występującego; rodzić
trzeba tu rozumieć ‘wyznaczać temat główny’. Forma z drugiego przypadka
bowiem wyznacza wzór odmiany wyrazu, np. rzeczownika gr. gynē ‘kobieta’,
ale w przypadku drugim gynajk-ós i w innych językach: ginek-o-logia; łac. iter
‘droga, podróż’, w przypadku II itiner-is i np. polskie itinerarium ‘dziennik
podróży’, polskie ram’-ę, ale temat główny ramień-a, który to temat wchodzi
do form pochodnych, np. naramien-nik (nie: *naram-nik od tematu ram’-).
Dlatego to w nauce języków klasycznych trzeba zawsze podawać formę
drugiego przypadka, podobnie w jęz. niem., np. der Tisch, des Tisch-es, ale der
Knab-e, des Knab-en. Na głębokie zakotwiczenie w grece wskazuje polski
termin imies ł ów, wprowadzony również przez ks. O. Kopczyńskiego, dawniej
uczestnictwo z łacińskiego participium ‘uczestnictwo’ (por. polskie partycypacja, partycypować), co przejęte zostało przez języki zachodnioeuropejskie,
a zapożyczone z greki metochē ‘uczestnictwo, udział’. O co tu chodziło?
O uczestniczenie tej formy w odmianie przez przypadki, a więc w deklinacji,
i o przybieranie końcówek koniugacyjnych, tj. czasu (także w dawnej polszczyźnie imiesłowy oznaczały czas). Ponieważ od czasów hinduskich (VI/V w.
przed Chr.) wyrazy odmieniające się przez przypadki nazywają się imionami,
a czasowniki s łowami, nazwał Kopczyński tę formę imies łowem. W jęz. ros.
nazywają się priczasťije, jeśli się odmieniają, a ďeje priczasťije, jeśłi są nieodmienne. W języku religijnym Cerkwi ten sam termin priczasťije i priczaszcz’enije oznaczają ‘komunię świętą’, podobnie czasownik priczastwowat’
‘przyjmować komunię świętą’, co też przekładem greckiego rzeczownika
metochē, albowiem komunia św. to ‘uczestniczenie w Ciele i Krwi Chrystusa’,
dlatego w kanonie katolickiej mszy św. przed komunią jest modlitwa, w której
(po łacinie) mówimy ut participes fiamus corporis et sanguinis Domini nostri
Iesu Christi ‘abysmy się stali uczestniami Cia ła i Krwi Chrystusa’.
Ze spraw ogólnych podniosę jeszcze skierowany przeciwko mnie zarzut, że
w redagowaniu Zasad pisowni kaszubskiej odwoływaliśmy się do polszczyzny.
Wynikało to przynajmniej z dwóch względów: 1) ułatwiało zrozumienie zagadnienia, a 2) było podstawą, że cenzura PRL-owska wyraziła zgodę na druk
Zasad i innych publikacji. Trudno dziś, przy zanadto rozbujałym indywidualizmie zrozumieć, że byłem często wzywany do Urzędu Cenzury i pisałem
oświadczenia jako autor, redaktor czy dyrektor Instytutu Filologii Polskiej UG,
że np. dwuczęściowa (kaszubsko-polska i polsko-kaszubska) wersja S łownika
A. Labudy nie szkodzi polskiej racji stanu. Nie będę już wspominał o takich
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rozmowach w Uczelni, gdy chodziło o utrzymanie na liście studentów źle
notowanych przez służby bezpieczeństwa słuchaczy, o zatrudnianie kontestujących profesorów z Warszawy, o reakcje studentów na odczytywane przeze
mnie jako prodziekana do spraw kształcenia przepisów stanu wojennego. Szkoda
także, że E. Gołąbek nie pamięta polemiki, jaką wypadło mi prowadzić na
łamach „Pomeranii” przeciw głosom, że mówienie po kaszubsku szkodzi nauce
języka polskiego, co do rzetelności badań F. Lorentza, statusu kaszubszczyzny,
wprowadzenia lektoratu języka kaszubskiego i problematyki kaszubskiej do
programów studiów uniwersyteckich. Dziś łatwo rzucać kalumnie (a robią to
zwykle ci, co nie wychylili głowy ni o centymetr w stronę kaszubszczyzny) na
metodę małych kroczków tamtych czasów, choć ona była tylko możliwa.
Przypomnę, że w stanie wojennym udało się uruchomić Studium Pomorzoznawcze, gdym był dyrektorem Instytutu, w następnej kadencji otrzymaliśmy
(z prof. J. Trederem jako wicedyrektorem) zgodę na specjalizację kaszuboznawczą (słuchaczką jej była m. in. wówczas studentka III roku, dzisiejsza adiunkt
dr M. Klinkosz). Dopowiem, że za wydanie kaszubsko-polskie i polsko-kaszubskie S łownika Labudy mieliśmy cierpkie uwagi ze strony wielu dialektologów polskich, zgłaszali sprzeciwy przeciwko tematyce kaszubskiej w programach nauczania koledzy poloniści i niektórzy slawiści. Autonomiczne traktowanie kaszubszczyzny jako osobnego języka w tamtych czasach było niemożliwe. Głosów aprobaty dla poczynań naukowych i dydaktycznych było
niewiele albo nie było ich wcale, dziś sypią się zdwojone głosy potępienia za
grzechy niepopełnione (peccata non commissa).
Stawiane przez E. Gołąbka zarzuty i zastrzeżenia wykraczają najczęściej
poza sprawy ortografii, mógłbym się zatem do nich nie odnosić; wszystkie one
jednak zostały zapisane, zatem w szerszym zakresie przez niespecjalistów zaliczane są do pisowni.
W szczegółach zatem mogę powiedzieć, co następuje:
Przywołana przez krytyka weryfikacja pisowni pamiętników B. Jażdżewskiego jest moim zdaniem właśnie przykładem, jak nie powinno się postępować
z cudzym tekstem, tu dodatkowo z tekstem osoby nieżyjącej. Kaszubszczyzna
Jażdżewskiego to mój język dzieciństwa, młodości i lat dojrzałych, gdy znajdę
się u Brata, krewnych i znajomych w Kaliszu, wszak przestrzennie od Jażdżewskiego dzieliły mnie ok. 3 km, znałem jego mowę, bo kilka razy w życiu rozmawialiśmy. Tekst, który przeszedł przez ręce E. Gołąbka, w niczym nie przypomina języka „Kaszubskiego gbura” z Lipuskiej Huty w pow. kościerskim;
jest to język Gołąbka. Ciekawe, gdzie rękopis czy maszynopis tego, co napisał
B. Jażdżewski, by można ewentualnie przeprowadzić badania nad kaszubszczyzną tego pamiętnikarza. Przystępując do wydania tekstów literackich
osoby nieżyjącej, trzeba się zapoznać z odpowiednimi zasadami edytorskimi
Konrada Górskiego, przystępując do wydawania tekstów historycznych, trzeba
przyswoić sobie zasady opracowane przez K. Lepszego. Prof. S. Rospond
nazwałby metodę zastosowaną przez E. Gołąbka w przygotowanie pamiętników
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Jażdżewskiego ‘hulaniem w tekście”. Skoro mowa o pracach edytorskich
E. Gołąbka, to zapytać warto, skąd wziął dla „kpiarza z Wiela” imię Jan (Jana
Hieronima Dërdowsczégo, zob. H.J. Derdowski, O panu Czorlińsczim, do do
Pucka po séce jachô ł, Gdańsk 2007. Biblioteka Pisarzy Kaszubskich, t. 2,
s. 347). Przy okazji wyrażam radość, że Instytut Kaszubski zamierza urządzić
seminarium czy – skromniej – spotkanie nad wydanymi kolejnymi tomami
z serii Biblioteki Kaszubskiej.
Najpierw kwestia końcówek narzędnika l. poj. –em czy –ã. Według dotąd
obowiązujących zasad pisowni kaszubskiej obie te końcówki mieszczą się
w normie, dla mnie pochodzącego z południa Kaszub są one czymś naturalnym,
stosuje je także J. Labudda (czemu się dziwiłem) i dlatego ich nie poprawiałem.
Oczywiście w następnym podręczniku tej autorki, gdzie powołany zostałem na
recenzenta merytorycznego, wszędzie nanosiłem poprawki na rzecz końcówki –ã,
widzę ją w znormalizowanej kaszubszczyźnie, czyniąc jednak jedyny wyjątek
w hymnie kaszubskim: Më trzimómë z Bodziem dla uszanowania Hierusia z Wiela
i faktu, że fragment tego refrenu cytowany jest właśnie w tej utartej postaci.
W sprawie wymowy i pisowni wyrazów typu familiô/familëjô, stacjô/
stacëjô to –wiadomo – rywalizują tu ze sobą dwie tendencje: zachowawcza,
historyczna, traktująca te wyrazy zarówno pospolite, jak i nazwy własne, w tym
imiona typu Stazjô/Stazëjô, ŁucjôŁucëjô, nazwy państw typu Daniô/Danijô,
Szwécjô/Szwécëjô, nazwy kontynentów Australiô/Australijô, Azjô/Azyjô jako
o jedną sylabę dłuższe z zasadą ekonomiczności, powodującą skracanie struktur
językowych i pojedynczych wyrazów. Proces obserwować można także
w języku polskim, gdzie imię Matki Bożej (jako nomen sacrum ‘imię święte’)
najpierw zalecał Episkopat Polski pisać i wymawiać trójsylabowo Maryja,
Maryi (w odróżnieniu od imion Polek Maria), ale nie wszyscy, nawet duchowni
stosowali się i stosują się do tego zalecenia, cytując np. tytuły kościołów (tzw.
patrocinia) najczęściej jako pw. Najświętszej Marii Panny (zamiast Maryi).
Sprzeciw zgłaszali także niektórzy językoznawcy, badający także język religijny, jak np. prof. I. Bajerowa z argumentacją, że to forma historyczna, a dziś
gwarowa. Stan niewiele się poprawił, gdy omawiane zalecenie weszło do przepisów ortograficznych (por. np. Wielki s łownik ortograficzny języka polskiego
pod red. E. Polańskiego) i dziś forma Maria, Marii jako imię Bogarodzicy jest
błędem także z czysto polonistycznego punktu widzenia.
Dotyczy to także form dop. l. mn. wyrazów typu chrześcijanin, gdzie
często daje się słyszeć chrześcijan, parafijan, choć formy te kwalifikować
trzeba jako błędy. Natomiast formy archaiczne typu familëjô w kaszubszczyźnie
mają wartość stylistyczną, używa się ich w tekstach podniosłych. RJK, istotnie,
tak jak i jej członek E. Gołąbek w tym zakresie przeżywała wahania i stan dziś
jest taki, że praktycznie oba sposoby wymawiania i zapisu są równouprawnione,
choć zasadniczo zaleca się formy o jedną sylabę krótsze. Winy, jeśli o niej
w ogóle mówić można, za taki stan ponosić nie może Breza, który wchodząc do
kolegialnego gremium, musi przestrzegać zasad kolegialności, nie wolno mu

WOKÓŁ ZÔRNA MÒWË. ODPOWIEDŹ E. GOŁĄBKOWI

379

być dyktatorem (nawiasem mówiąc dyktat w języku najczęściej spotyka się
z dezaprobatą i odrzuceniem przez społeczeństwo). Byłbym zdania: pozostawić
obie tendencje, zobaczymy, co się przyjmie, życie samo zweryfikuje tę zasadę.
Gdy chodzi o formy rodz. męskiego czasu przeszłego typu żë ł, niszczë ł
(niemające uzasadnienia historycznego), to istotnie zanadto zawierzyłem
autorce podręcznika, która z kolei uogólniła zakończenia wszystkich rodzajów
do postaci typu nosë ł, nosë ła, nosë ło, nosëlë, nosë łë. Z kolei do proponowanych przez Gołąbka form typu noséł trudno mi się przekonać, bo w Zasadach pisowni kaszubskiej (s. 34) przyjęliśmy etymologiczne zapisy typu nosy ł,
wierzi ł, a uzus wśród Kaszubów jest różny. Rzecz zatem wypada raz jeszcze
przedyskutować w RJK i przyjąć wiążące rozstrzygnięcia.
To samo trzeba powiedzieć o rozkaźniku typu wëjasnië, wëmienië, a więc
zagadnieniu z dziedziny fleksji, rzutującym wtórnie na pisownię. J. Labudda
stosuje tę formę najczęściej; w części II podręcznika zakwestionowałem ją
i zażądałem zmian; tutaj, powtarzam, ponieważ miałem uporządkować pisownię, nie ingerowałem w tekst.
Formy typu pitanié, korzistac dotyczą postaci wyrazów, jako weryfikator
pisowni nie byłem uprawniony do ich kwestionowania, tym bardziej, że
wyniosłem je ze swego kaszubskiego środowiska językowego i dotąd się nimi
posługuję. Na południu Kaszub bowiem mówi się konsekwentnie pitac i w bezokoliczniku, i w formach osobowych pitóm itd., autorka też tak użyła, nie
poprawiałem także w wyrazach korzisc i korzistac, również tak realizowanych
na południu Kaszub. Według słów K.I. Gałczyńskiego człowiek jest bardziej
zrośnięty z mową dzieciństwa, aniżeli roślina z ziemią, z której wyrasta;
Niemcy zaś mawiają Jeder Vogel singt, wie ihm der Schnabel gewachsen ist
‘Każdy ptak śpiewa tak, jak mu dziób urósł’.
Generalnie więc nie ingerowałem w postaci wyrazów, mając w świadomości wiele wariantów tych samych słów na Kaszubach. Mogę jednak
wypowiedzieć następujące uwagi. Pisownia nazéwac czy nazywac nie jest taka
prosta. Ks. Sychta nie odnotował wyrazu, uznając go za wspólny z polszczyzną,
a priori zatem winien być pisany po kaszubsku przez y: nazywac, nazywóm so.
Wywodzi się ta samogłoska z jeru twardego (ъ): nazъvati, zanikającego w polszczyźnie w czasowniku jednokrotnym: nazwać, w wielokrotnym realizowanego jako o: nazować, jak np. w księdze ławniczej Kościerzyny burmistrz
Burszewicz skarży proboszcza i dziekana kościerskiego Laurynowicza, że
„śmiał go takim i innym synem nazować”, a nazwał go skurwysynem (bowiem
proboszcz i dziekan jednocześnie rzucał mięsem w zaistniałym sporze). S łownik Trepczyka, redagowany przez prof. J. Tredera podaje ze szwa (ë): naz(ë)vac,
przez(ë)wóm. Ponieważ w swoim systemie mam nazywóm, nazywac i autorka
tak pisała, nie miałem podstaw, by zmieniać te formy. Gdy chodzi o wyraz
kuchnia, to ks. Sychta (Sych II 288) podaje jako formę ogólnopolską kuchnia,
a jako wariant oboczny kuchniô; autorka miała kuchnia, nie było więc podstaw
do ingerencji w tekst. Regularnie winno być kalã/ka łem, autorka wyrównała
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paradygmat do postaci mianownikowej, co często zachodzi, por. choćby u J. Kochanowskiego we fraszce O koźle: Idź do chléwa (dziś na południowych
Kaszubach tylko tak), nie regularnie chlewa. Nie umiem powiedzieć: czy komputer namieszał, czy po drodze ingerował ktoś trzeci, że pojawiła się forma
nipocéjôsz, odniesiona do imion typu Izajôsz, kiedy zapewne wyraz pochodzi
od nipoco z sufiksem –eusz, po kaszubsku –éusz, nie ingerowałem, bo A. Labuda dał formę nipocëjôsz (w SEK-u wyraz nieujęty); opowiadam się za forma
nipocéusz. Oczywiście, moim zdaniem winno być fliger (całe życie tak mówię)
z niem. Flieger (dziwne, że wyrazu nie zamieścił Trepczyk). Formę początkújącëch przekłamał komputer, nadto: okładki i karty tytułowej nie widziałem.
Co do pisowni wyrazu punkt i całej rodziny etymologicznej na nim opartej,
to swoje stanowisko przedstawiłem w „Biuletynie Rady Jęz. Kasz. za rok 2007”
(s. 52-53) i od niego odstąpić nie zamierzam. Wprowadzam (ściślej: przypominam, bo to już dawno przede mną wprowadzono) pojęcie internacjonalizmów,
jak np. – obok punkt – funkcja, auto (nie jakiś autó ł), chór i cieszę się, że podobnie myślą niektórzy inni autorzy, jak np. o. prof. R. Sikora w darowanym mi
przekładzie Ewangelii św. Mateusza (s. 12, komentarz do Mt 1,16), gdzie
weryfikację pisowni przeprowadzał prof. J. Treder czy niepozostawiająca na
rozstrzygnięciach RJK suchej nitki H. Makurat, gdzie zawsze funkcja, funkcjonowanié (i –bez konsekwencji, wbrew dawanym zaleceniom – Medice, cura te
ipsum – funksnérowanié), jinterpunkcji, por. „Acta Cassubiana”, t. X, 2008,
s. 17).
I na zakończenie. Na wniosek Związku Literatów Polskich, oddziału
w Gdańsku, któremu wówczas przewodniczył Lech Bądkowski, powołano
Komisję do Spraw Pisowni Kaszubskiej, do której weszli: E. Breza, W. Kiedrowski, A. Labuda, L. Roppel, J. Treder i J. Trepczyk; skład personalny
umyślnie tak ukształtowano, że weszli do niego autorzy zasad pisowni: A. Labuda i L. Roppel; J. Trepczyk i A. Labuda z grona zrzeszyńców, W. Kiedrowski, przyjmujący teksty kaszubskie jako redaktor „Pomeranii” i wówczas
doktorzy E. Breza i J. Treder, reprezentujący stanowisko naukowe językoznawców, pierwszemu powierzono stanowisko przewodniczącego, drugiemu
sekretarza. Jako arbitra – w razie powstałych ewentualnie rozbieżności –
powołano ks. prof. B. Sychtę. (Praktyka pokazała, że nie zaistniała potrzeba
arbitrażu). W sposób najbardziej demokratyczny członkowie Komisji przedyskutowali punkt po punkcie, ustalali zasady, które potem zredagowali z bogatą
egzemplifikacją E. Breza i J. Treder; przygotowali Projekt (wydany w roku
1974, w rok potem wydano już Zasady), który rozesłany został do placówek
naukowych, językoznawców dialektologów, pisarzy, dziennikarzy i działaczy
kultury na terenie Kaszub. Do zgłaszanych potem uwag ustosunkowano się
ponownie na spotkaniu 24 III 1981 r. z udziałem E. Gołąbka i dokonano
reedycji Zasad w 1984 r. (zob. Przedmowę do tego wydania i wstęp (s. 5-9).
Mimo tak kolegialnego działania i liczenia się z szeroką opinią społeczną rozwój techniki (głównie komputerowej) i rezygnacja ze stawianie i po cz i dż (typ
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czedë, dżąc) i inne szczegóły doprowadziły do drobnych zmian, zaakceptowanych jednak kolegialnie. Dopowiedzieć trzeba, że wielu piszących nie stosowało się do przyjętych Zasad. Breza i Treder zaś, którzy tyle czasu poświęcili
pisowni kaszubskiej i ściągnęli na siebie trud adiustowania tekstów kaszubskich
(choćby np. dla Wydawnictwa Morskiego, które wydawało m.in. utwory A. Łajming) nie napiętnowali publicznie autorów, którzy odstępowali od przyjętych
Zasad. Tym razem E. Gołąbek, który pewne rzeczy przemyślał i przedłożył
w formie Wskôzów i S łownika normatywnego jako własne propozycje, domaga
się ich bezwzględnego stosowania, a osoby inaczej myślące strofuje w sposób
oskarżycielski, nie cofając się przed zarzutami natury osobistej.
Przypomnijmy, że kodyfikacją pisowni zajmowali się na ogół Kaszubi po
dokonaniach twórczych: Ceynowa sam zmieniający trzykrotnie własną pisownię, A. Labuda jako redaktor „Zrzeszë” i autor felietonów, L. Roppel dla
potrzeb reedycji tomików literatury kaszubskiej, A. Majkowski po napisaniu
Remusa. Tak też swoje przemyślenia i rozwiązania miał prawo przedłożyć
E. Gołąbek po dokonaniach (głównie) w dziedzinie translacji tekstów natchnionych i innych tekstów, głównie religijnych. Na prośbę formalnych gremiów
kaszubskich pisali reguły pisowni kaszubskiej F. Lorentz, J. Rompski, S. Bieszk
i ostatnio Breza z Trederem. Nikt jednak z wymienionych nie występował
napastliwie przeciwko osobom, które przedłożonych zasad w całości nie
stosowały.
Jeśli kwestię odniesiemy do języka polskiego, to opracowań pisowni było
znacznie więcej: od XV-wiecznego Traktatu ortograficznego J. Parkoszowica,
poprzez liczne spory XVI-wieczne, potem XIX-wieczną pisownię Akademii
i Uniwersytetu, do zasadniczej reformy pisowni z lat 1935/36 i do roku 1956
oraz ciągłe uszczegółowienia i udoskonalenia Komisji Kultury Języka Polskiego i Rady Języka Polskiego, wprowadzane na kolejnych posiedzeniach tych
gremiów. Pisownie te respektowały zawsze właściwości regionalne Polaków,
a i obowiązująca pisownia dopuszcza zapisy wariantowe, np. triumf i tryumf,
pospiech i pospiech oraz cała rodzina etymologiczna, podobnie jest w zakresie
doboru form fleksyjnych, nie mówiąc już o słownictwie i frazeologii, tak że za
Fedrusem powiedzieć by się chciało Varietas delectat ‘Rozmaitość cieszy’.
Dopowiem także, że jako Rada w tym roku podjęliśmy uchwałę nr 3 o ochronie
właściwości regionalnych języka kaszubskiego, głównie z myślą o dzieciach
i młodzieży, która, biorąc udział w konkursach recytatorskich poezji i prozy
kaszubskiej i wymawiając wiernie teksty kaszubskie w mowie wyniesionej
z domu, zostaje niżej oceniana przez jurorów, posługujących się inną dialektalnie kaszubszczyzną. Zamierzam także bliżej temat omówić na corocznym
spotkaniu członków Rady Języka Kaszubskiego i referentów spoza Rady w październiku w Starbieninie. Tak postępując, pozostajemy w zgodzie z narodami
o językach mniejszościowych i regionalnych, np. fryzyjskim, gdzie obserwowałem osobne podręczniki np. w dialekcie Hindelopen (piszę ze słuchu, za
poprawność zapisu nie odpowiadam), co znaczy ‘bieg sarny’, zlokalizowanego
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całkiem nad morzem. Sądzę, ze kaszubszczyzna byłaby uboższa, gdyby np. zlikwidować bylaczenie. Droga do całkowitej standaryzacji i normalizacji każdego
języka jest długa i torują ją wybitne dzieła literackie i wybitni autorzy oraz
mówcy.

Edward Breza

Odpowiedź na krytykę „Biuletynu Rady Języka
Kaszubskiego” Hanny Makurat 1

Uwagi ogólne: 1) Rada Języka Kaszubskiego (dalej RJK) nie jest organem
naukowym, jak twierdzi autorka: Kaszubi – po pierwsze – nie mają tylu
wykształconych językoznawców z cenzusami naukowymi, a po drugie do ciał
kolegialnych, orzekających o języku i jego społecznym funkcjonowaniu
wchodzą zawsze przedstawiciele różnych zawodów i profesji, przede wszystkim pisarze, dziennikarze, naukowcy, redaktorzy, nauczyciele i inni, którym
bliska jest myśl, jak mówić i pisać w jakimś języku. Autorka mówi o „żywym
języku kaszubskim”, a ten obserwować może i nawet winien każdy Kaszuba
i cudzoziemiec, przebywający na Kaszubach. Dlatego do RJK powołani zostali
ludzie nawet bez magisterium, ale wzbogacający kaszubszczyznę w różnych
zakresach. H. Makurat dobrze wie, że w poczet Rady zaproszeni zostali główni
Kaszubi i nie-Kaszubi, interesujący się językiem kaszubskim jako językiem
regionalnym, niektórzy z tego zaproszenia nie skorzystali ze szkodą dla prac
Rady, tak że w jej składzie jest 1 profesor: onomasta, dialektolog, historyk
języka i kaszubolog, był 1 dr hab. teolog i historyk, Kaszuba, poeta; w nowej
kadencji pojawił się dr habilitowany z zakresu kaszubistyki, 2 doktorów kaszubologów, pozostali członkowie to nauczyciele, pracownik muzeum, pisarze
i poeta, redaktor i wydawca tekstów kaszubskich, tłumacz, muzykolog i pracownik samorządu terytorialnego. Jest to grono reprezentatywne dla inteligencji
kaszubskiej. Autorka ocenianego tekstu polemicznego uznała także kompetencje tej społeczności i weszła w jej skład. Kiedy na II kadencję do zespołu powołana nie została, odmawia Radzie kompetencji. Dodam, że mgr H. Makurat
1

H. Makurat, Kòdifikacjô kaszëbiznë w „Biuletynie Radzëznë Kaszëbscégo Jãzëka rok 2007”
w kònfrontacji z wëmôgama [recte: wëmògama] żëwégo kaszëbsczégo jãzëka i niechtërnyma
teoriama normatiwny lingwisticzi, „Acta Cassubiana”, t. X, 2008, s. 9-18 (dalej AC). Na tę
krytykę – w związku z zainteresowaniem problemem mediów – odpowiedział E. Breza
tekstem Zoilowska krytyka „Biuletynu” i Rady Języka Kaszubskiego, „Pomerania”, 2009,
nr 4, s. 42 – 44; z kolei H. Makurat dała Odpowiedź na prawdziwie „Zoilowską krytykę ...”
Pana Profesora Edwarda Brezy, „Pomerania”, 2009, nr 5, s. 36-38. Do niektórych punktów
tej wypowiedzi odniósł się E. Breza tekstem Glosy do „Odpowiedzi” Hanny Makurat,
„Pomerania”, 2009, nr 6, s. 41-43. Tu z zasady odpowiadam tylko na zarzuty postawione w AC.
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zwróciła się do mnie z zapytaniem, czy może uczestniczyć w posiedzeniach
Komisji, nie będąc jej członkinią. Odpowiedziałem: Chętnie Panią widzimy na
kolejnych roboczych posiedzeniach. Jednak zdanie odmieniła i na żadnym z zebrań się nie pojawiła. Co więcej: autorka odsądza RJK od czci i wiary, a jednak
pozwala bezprawnie włączać się do jej grona dla przydania sobie splendoru (?),
np. w „Gazecie Uniwersyteckiej”, 2009, nr 14, s. 18 czytamy: „Jest członkiem
Rady Języka Kaszubskiego”. Ceniłem sobie obecność w Radzie dr. T. Wicherkiewicza, językoznawcy, zajmującego się głównie językami mniejszości narodowych i językami regionalnymi oraz Serba dr. D. Pazdierskiego, językoznawcy, obu informujących świat naukowy o poczynaniach Kaszubów w zakresie pracy nad normalizacją i standaryzacją kaszubskiego języka literackiego
oraz informujących o kierunkach prac w społecznościach języków regionalnych
i mniejszości narodowych w świecie (dr Wicherkiewicz) oraz Serbów (dr Pazdzierski). Chętnie widziałbym w tym gronie także językoznawców nie-Kaszubów z różnych ośrodków w kraju, by mogli niejako z zewnątrz oceniać
nasze przedsięwzięcia, wspierać dobrą radą, przestrzegać przed nierozsądnymi
posunięciami. Wydaje się także, że to grono unitis viribus mogłoby coś dla
języka kaszubskiego i szeroko rozumianej kultury kaszubskiej, jako części kultury ogólnopolskiej, zrobić. Stopień zaangażowania w prace Komisji i w ogóle
Rady poszczególnych członków jest różny: od pełnego poświęcenia czasu i sił
do figuranctwa, tj. prostego występowania na liście, bez uczestnictwa w pracach
Komisji i posiedzeniach plenarnych Rady. Ci ostatni członkowie winni się
zastanowić nad sensem zajmowania pozycji na liście członków. Co innego,
oczywiście, członkowie honorowi, których na razie nie mamy. Nie sprzyja
także dobru wspólnemu (tak często przywoływanemu i nazywanemu przez
ks. prof. K. Wojtyłę, a potem pap. Jana Pawła II bonum commune) postawa krytykanctwa programów pracy Rady, przyjętych rozwiązań i uchwał, ujawniana
także w Internecie. Powiem otwarcie: gdyby nie wysiłek dr R. Wosiak-Śliwy
i podpisanego – recenzowany „Biuletyn” nie ukazałby się.
2) Kòżdi pòczątk je czãżczi (przyswojone Kaszubom przez F. Ceynowę) –
mówią od czasów średniowiecza prawie chórem narody Europy. Gąszcz roboty
w każdej dziedzinie: słownictwo administracyjne dla potrzeb samorządowych,
słownictwo religijne dla homiletyki i liturgii kaszubskiej i dziennikarzy, słownictwo sportowe, meteorologiczne, morskie, medialne i każde inne dla potrzeb
mediów, zwłaszcza Radia Kaszëbë, terminologia gramatyczna dla autorów
podręczników i nauczycieli, dla potrzeb szkoły także słownictwo z dziedziny
teorii literatury, słownictwo matematyczne itd. Do tego dochodzą nazwy własne
obiektów geograficznych, problemy pisowni, odmiany, słowotwórstwa – całe
bogactwo zagadnień ortograficznych, gramatycznych i leksykalnych. Wachlarz
zagadnień poszerzają sprawy wniesione przez członków Komisji, studentów
studiujących slawistykę na uczelniach zagranicznych i specjalizujących się
w kaszubszczyźnie, pytania nadesłane przez użytkowników jęz. kaszubskiego
w różnych dziedzinach. Chcemy pracować wedle zasady Prima primo ‘Rzeczy
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najważniejsze na początek’, co najważniejsze – decyduje się na posiedzeniach
Komisji i Rady. Towarzyszy nam świadomość, że Nie od razu Kraków
zbudowano, powoli, rozsądnie i mądrze, a doczekamy się efektów.
3) Dyskutantka zgłasza zastrzeżenia do stylu podanych uchwał. Powiedzieć
można tyle. Różnorodność sformułowań uwarunkowana została w części tym,
że różne osoby je redagowały. Po drugie, jako redaktor naukowy całości
ingerowałem w tekst tylko w wypadkach koniecznych, poza tym, jeśli one tylko
uchwały i artykuły oddawały wiernie treść i nie naruszały poprawności
polszczyzny, pozostawiałem je bez korekty w myśl dwóch reguł: a) Fedrusa,
Varietas delectat ‘Rozmaitość cieszy’ i b) Katona Starszego, Rem tene, verba
seguentur ‘Trzymaj się rzeczy, a słowa znajdą się’, odpowiadającej przekonaniu
Sokratesa, że każdy w tym, co wie, jest wystarczająco wymowny.
Uwagi szczegó łowe: 1) H. Makurat wielekroć wyważa otwarte drzwi,
zaleca Radzie sprawy i rozwiązania dawno dyskutowane i rozważane, a dodać
trzeba, że jako członkini Rady stykała się z nimi. Do takich zaliczam przede
wszystkim: a) propozycję opracowania kaszubskiego słownika – nazwijmy
go – uniwersalnego (s. 11). Kwestia ta rozważana była w latach siedemdziesiątych XX w. między ówczesnymi adiunktami UG: drami B. Rocławskim,
J. Trederem i piszącym te słowa. Zamierzaliśmy wówczas komputerowo scalić
słownictwo kaszubskie z różnych zbiorów słów kaszubskich i istniejących
słowników kaszubskich, bazując głównie na S łowniku ks. B. Sychty. Z zamysłów tych B. Rocławski opracował tylko „Indeks a tergo do S ł ownika gwar
kaszubskich Bernarda Sychty”, Wrocław 1991. Sprawa kaszubskiego słownika
uniwersalnego wróciła w roku 2007, gdy w ramach prac RJK Zrzeszenie Kasz.-Pom. szukało przewodniczącego i kierownika zespołu, który opracowałby taki
słownik. Propozycję taką otrzymał piszący te słowa, ze względu jednak na
wiek, brak zaplecza naukowego (emeryt) i inne niedogodności nie mógł przyjąć
tej propozycji. Rozmowy były prowadzone z prof. J. Trederem, potem okazało
się, że E. Gołąbek opracowuje obszerny słownik kaszubski. Sprawa więc jest
otwarta i – myślę – dla młodych i ambitnych językoznawców kusząca.
To samo dotyczy b) zebrania materiał ów gwarowych i wykazania na
ich podstawie tendencji rozwojowych kaszubszczyzny (por. s. 10 i przedostatni akapit s. 17). O zadaniu tym mówi się od lat siedemdziesiątych XX wieku,
w jakiejś części zostało ono zrealizowane przez autorki AJK w t. 6–8 Studiów
z Filologii Polskiej i Słowiańskiej z nagranymi i opublikowanymi tam kaszubskimi tekstami gwarowymi z komentarzem fonologicznym oraz – gdy o tendencje rozwojowe kaszubszczyzny chodzi – w t. XV (podsumowującym AJK);
dodatkowo podpisany opracował do nowego „Wyboru polskich tekstów gwarowych”, jaki zrealizować zamierzał Uniwersytet Warszawski, materiały z Karsina, Mirachowa i Wierzchucina, a więc z południa, środka i północy Kaszub.
Zachęcało się nieliczne grono młodych kaszubologów do zebrania i wydania
„Kaszubskich tekstów gwarowych”. W perspektywie utworzenia osobnego kierunku kaszubistyki na UG zadanie takie wydaje się nieodzowne i mgr H. Maku-
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rat może tutaj zrealizować swoje pasje badawcze. Nadto RJK nie jest
właściwym adresatem takiego apelu, przerasta to jej możliwości, żądanie winno
być kierowane do instytucji naukowych. Dopowiem: nadal aktualna jest
potrzeba wydania wykładów z dialektologii prof. H. Górnowicza oraz ćwiczeń
do tych wykładów (bazujących na Wyborze polskich tekstów gwarowych
K. Nitcha, wyd. II: wersji kursowej, obejmującej całą Polskę, wersji wykładów
monograficznych, poświęconych dialektom Polski północnej wraz z ćwiczeniami, opartymi na Pó łnocnopolskich tekstach gwarowych K. Nitscha.
2) Nie widzę potrzeby „natychmiastowej i definitywnej standaryzacji
języka kaszubskiego” w zakresie pisowni i morfologii (s. 10). Generalia pisowni zostały ustalone, szczegółowe reguły wypada formułować rozsądnie,
z namysłem i przy oparciu się na praktyce autorów uznanych w kaszubszczyźnie. Jako podstawowe principia Rada przyjmuje kryteria wypracowane
w zakresie kultury i poprawności językowej dla języka polskiego, tzn. zasadę
wystarczalności i ekonomiczności, które zbytecznie polemistka przypomina
RJK, z kryteriów zewnętrznojęzykowych, m.in. zasadę autorytetu kulturowego,
który zawsze przyznaje się ks. B. Sychcie; gdy o leksykę i morfologię chodzi
F. Ceynowie w zakresie kaszubszczyzny północnej, A. Majkowskiemu głównie
w odniesieniu do kaszubszczyzny środkowej i południowej, H. Derdowskiemu
kaszubszczyzny południowej; zasadę rozpowszechnienia się wyrazów i form,
kryterium regionalne i internacjonalne, dlatego przymujemy internacjonalizmy,
odrzucając indywidualne pomysły niektórych autorów, jak np. autó ł, chùr,
pąkt, fąkcja i wyrazy pokrewne na rzecz międzynarodowych auto, chór, punkt,
funkcjô. Szeroko przyjmujemy zasadę konwencji, głównie w zakresie pisowni
rozdzielnej i łącznej, np. natëchstopkach, colema ło, do dom ‘do domu’, ale
(moje) dodom ‘dom rodzinny, mieszkanie’ ; dzysdnia, choć językoznawcy,
zwłaszcza poloniści, widząc ich zrostowy charakter, skłonni byliby pisać je
rozdzielnie. Opierając się na zasadzie konwencji, trzeba stosować zasadę
demokracji, a więc uszanować głosy większości, nie narzucać swego zdania.
Nie przyjmujemy form sztucznych, wprowadzonych dla odróżnienia wyrazu
kaszubskiego od polskiego, np. mieszkeńc na rzecz wspólnego z polszczyzną
mieszkańc. W świetle tych generaliów RJK rozstrzyga pytania szczegółowe,
nadesłane przez instytucje i osoby prywatne. Jest to zadanie statutowe Rady.
W tym zakresie RJK będzie zawsze miała materiał do analizy, jak ma go Rada
Języka Polskiego i podobne ciała kolegialne u innych narodów. Pełna standaryzacja i normalizacja to procesy długofalowe.
3) Trudno zrozumieć myśl autorki, wyrażoną na końcu s. 10: jeśli można
się zgodzić z propozycją zachowania różnorodności leksykalnej i synonimii, to
trudno wiedzieć, co to dla niej „krótkòznaczënkòwòsc”. Zachodzi potrzeba
dawania odpowiedników innojęzycznych (dawniej łacińskich, dziś najczęściej
spotykamy angielskie); do części składowych tego compositum, tj. złożenia
właściwego nawiązując, można je rozumieć jako ‘efemerydę’, ale któż by
przedkładał językowe elementy chwilowe nad trwałe?! Nie jestem przekonany
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co do eliminowania synonimicznych elementów słowotwórczych, np.
cedzëd ło/cedzka, jaskó łka/ jaskulëczka, krôsniã/ krôsniôk i tylu innych, służących zróżnicowaniu stylistycznemu, oddaniu właściwości regionalnych mowy
Kaszubów, ujawnianiu bogactwa językowego. Każdy język je ma i Kaszubi nie
powinni tu stanowić wyjątku. Posłużę się samym tekstem H. Makurat, gdzie
naszpikowanie tekstu formacjami na sufiks –ënk, stworzony według mego
rozeznania przez zrzeszeńców z niem. –ung (gdzie tworzy on nazwy czynności,
nomina actionis), czyni tekst monotonny, usypiający. Spotykamy u niej nie
tylko czerënk, ale także (i to głównie na s. 10) bôczënk, dolmaczënk,
domëslënk, felënk, òbmëslënk pòmëslënk, rozsądzënk, skrócënk, ùchwôlënk,
wskôzënk, za łożënk, zamëszlënk, zapisënk. Raził mnie Gołąbkowy pisënk
(wolałbym pisëmk od pismò czy międzynarodową z greki pochodzącą ortografię bądź jej wschodniosłowiański przekład prawòpis, proponowany przez
A. Labudę), ale został podjęty przez inteligencję kaszubską, zatem Vox populi –
vox Dei.
4) W uchwale 3 (s. 14) nie widzę nic niestosownego, bo nie mówi się tu ani
o końcówce, ani o zakończeniu, tylko o „wyrazach typu edukacjô/-cëjô,
filozofiô/ filozofijô”; w ten sposób uniknęło się rozstrzygania, co końcówką,
a co przyrostkiem. Zresztą polskie zakończenie (tu jednak nieużyte) obejmuje
i jedno (końcówkę), i drugie (sufiks). Dlatego pouczanie Rady przez autorkę
jest elementem naddanym, niewynikającym wprost ze sformułowanego tekstu.
Przy okazji dodam, że w polskich regułach ortograficznych najczęściej mówi
się o zakończeniach, bo reguły te mają być komunikatywne tak dla językoznawców polonistów z cenzusami naukowymi, jak i dla przeciętnych użytkowników języka z wykształceniem podstawowym. Przypomnę także, że nasze
zakończenie jest na pewno tłumaczeniem (kalką) łac. terminatio, używanego
w dawnych gramatykach łacińskich i polskich, pisanych po łacinie, przekładanego potem na niem. Endung, ang. ending, ros. okonczanije. Kaszubski kunôszk
przyjmuje się, jak zauważam, w znaczeniu ‘końcówka’, choć sama H. Makurat na
s. 14 nazywa morfemy –ijô, -ëjô kunôszkama; proponowane przez niektórych
kuncowanié jest zanadto czynnościowe. Zadanie więc dla przyszłych prac RJK.
5) Uwaga o Uchwale nr 2 (s. 14-15) o szyku rzeczowników i przymiotników w jęz. kaszubskim o tyle uzasadniona, że podaje tylko nazwę własną
naszej organizacji. Prawdą jest, że szyk ten jest dość dowolny, ale do zadań
RJK należy normalizacja, może więc podsuwać naturalną w kaszubszczyźnie
tendencję kolejność przymiotnik + rzeczownik jako normę. Kolejność:
rzeczownik po przymiotniku według najprostszych obserwacji jest czymś
naturalnym w kaszubszczyźnie i w polszczyźnie, por. np. dobri òjc, dobrô
matka, dobré dzeckò czy w materiale frazeologicznym Ma łé dzecë – ma łi
k łopòt; dużé dzecë – dużi k łopòt czy Mòdlą sã do sw. Elżbiétë ò dobré kòbiétë
czy Mòdlą sã do sw. Jopa ò dobrégò chł opa. W tekstach religijnych, zwłaszcza
przekładanych z łaciny, zarówno w polszczyźnie, jak i w kaszubszczyźnie
często stwierdzamy pod wpływem łaciny szyk rzeczownik + zaimki przymiot-
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nikowe, np. w Modlitwie Pańskiej: Ojcze nasz, królestwo Twoje, Imię Twoje,
wola Twoja, chleba naszego z łaciny: Pater noster, regnum Tuum, Nomen
Tuum, voluntas Tua, panem nostrum, jednak nasze winy, choć łac. peccata
nostra wbrew naturalnym zwrotom adresywnym : nasz Tatk, mòja Nënka, nasze
pole. Warto by to przebadać w formie pracy dyplomowej czy nawet doktorskiej,
także w kontekście ewentualnych wpływów jęz. niemieckiego.
6) Autorka nie widzi potrzeby nazywania, utworzonych w RJK Komisji
(s. 11 w „AC”, Uchwała nr 1, s. 29). Takie stanowisko podważa naturalny
i oczywisty porządek: jeśli jest instytucja, to muszą być nazwy jej komórek
składowych, by zorientować się w jej funkcjonowaniu.
7) Nie ma sprzeczności między uchwałą nr 1 a nr 3; ta ostatnia dopuszcza
formy krótsze i dłuższe. Jest ona kompromisem wobec stanowiska E. Gołąbka,
który domagał się form dłuższych typu stacëjô, potem przekonywał do form
krótszych typu stacjô; jak sobie przypominam w Komisji i w Radzie
jednomyślności nie było, zatem propozycje przegłosowano i wynik głosowanie
przyjęto jako uchwałę.
8) Odnośnie do uchwały 6 powiedzieć można: a) Rozróżnienie między
formą oficjalną, urzędową a literacką (lepiej nazwałbym ją zwyczajową) jest
potwierdzeniem tego, z czym się spotykamy w życiu na co dzień, bo powszechnie stosowane, choć nie do wszystkich nazw geograficznych, por. np. Zjednoczone Królestwo i Anglia, literacko także Królestwo Albionu, Republika Czeska
i Czechy, niedawno Związek Radziecki i Rosja, Palestyna czy Izrael i tradycyjna Ziemia Święta czy Ziemia Obiecana, Los Angeles i literacko Miasto
Anio łów, tradycją biblijną utrwalone i dotąd stosowane Jerozolima oraz Jeruzalem. Podać w jednym wariancie nazwę Jerozolima (bez Jeruzalem) byłoby
bowiem wystąpieniem przeciwko tradycji starotestamentowej, gdzie (w tanskrycji) Yeruszalem i Yeruszalaim ‘budowla boga Salem’, w LXX Ierosolyma
i Ierousalem, w Wulgacie Jerusalem (np. Joz 10,1) i Jerozolima (np. Mt 2,1);
jeśli rzecz interesuje autorkę, mogę odesłać do własnej pracy Odmiana nazw
w łasnych w Nowym Testamencie Biblii Wujka i Biblii Tysiąclecia, [w:] Biblia
a kultura Europy, [t.] I, Łódź 1992, s. 152-159. Jest więc poniekąd konieczne.
Okoliczność ta tłumaczy także wariantywność wielu nazw w formie zwyczajowej (w formie oficjalnej) oczywiście winna być jedna postać, chyba że urząd
dopuszcza formy oboczne) i zarzut o nielogiczność i chaotyczność. Nadto odpowiedź jest wielowątkowa: nazwy geograficzne i nazwy osobowe oraz wyrazy
pospolite, można by powiedzieć: „Dziwne materii pomieszanie”. Wynika to
z wielotematycznego pytania Akademii Kształcenia Zawodowego. Nadto odpowiedź dotyczyła tylko sfery literackiej (zwyczajowej) funkcjonowania nazw
własnych. Sfera urzędowa, oficjalna ustalona została przez przepisy państwowe
różnych krajów i Komisję Międzynarodową do tzw. Egzonimów, tj. postaci
nazw geograficznych dopuszczonych w różnych krajach, jak np. polskie Paryż,
Londyn, Rzym czy Wiedeń wobec oryginalnych Paris, London, Roma, Wien.
Sprawa wróci pod obrady Komisji Standaryzacji i Normalizacji oraz RJK we
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wrześniu tego roku i wymagać będzie konsultacji wielu specjalistów i wielu
analiz. Dodatkowo w wersję kaszubską wkradł się błąd niedostrzeżony
w korekcie; w p. I nie powinno być przeczenia nie, por. wersję polską na s. 41;
podam także, że w wersji wysłanej do składu wszystko było poprawnie, to
komputer wszystko pomieszał „jak czej Żëdë casto”. Dalej powiedzieć trzeba,
że formy narzędnika się w wykazach nazw geograficznych nie podaje i w omawianej uchwale także nie podano (poza choronimem Prësama). Wiadomo, że
w onomastyce wyróżnia się tzw. przypadki lokalne, tj. dopełniacz i miejscownik, bo albo dokądś jedziemy – i wtedy używamy tej nazwy w dopełniaczu,
albo gdzieś jesteśmy – i wtedy występuje forma miejscownika; niektóre wydawnictwa ograniczają się tylko do dopełniacza, on bowiem jako ptōsis genetikē
dla Greków, co łacinnicy przełożyli na casus genetivus (i z tego przeszedł do
języków zachodnioeuropejskich jako Genetiv w niem. i w podobnych kształtach
w innych językach) oraz w tłumaczeniu ros. rod’it’elnyj pad’eż (i w polszczyźnie także do czasów O. Kopczyńskiego przypadek rodzący) kształtuje temat
i wyznacza odmianę. Z tej odpowiedzi widać, że Rada pełni rolę usługową dla
osób prywatnych, a zwłaszcza dla instytucji różnego rodzaju. Jest organem
społecznym, nie (stricte) naukowym.
9) Uwagę do uchwały 7 można skwitować maksymą Horacego Parturiunt
montes, nascetur ridiculus mus ‘Góry zlegną w połogu, zrodzi się śmieszna
mysz’, do której autorzy polscy dają synonimiczne przysłowie polskie Z wielkiej chmury ma ły deszcz. Autorka bowiem zarzuca RJK nieznajomość gramatyki historycznej i opisowej jęz. polskiego, a rzecz w sumie dotyczy tzw. przepisania się, fachowo nazywanego lapsus calami. Znowu brak korekty.
10) Autorka zarzuca niedokładność tłumaczenia na język kaszubski.
Pomijając wypadki przekłamań komputera, oczywiście, każdy przekład można
udoskonalać. Wytyk ten pozwala mi także na pewne uwagi, dotyczące
kaszubszczyzny tekstu autorki. Polemistka powtarza za niektórymi autorami
kaszubskimi nieuzasadnioną niczym (poza chęcią odróżnienia od jęz. polskiego) postać rzeczownika mieszkeńc, wprowadzoną sztucznie dla odróżnienia od
polskiego mieszkaniec, po kaszubsku winno być także mieszkańc, poprawny jest
rozwij jako derywat wsteczny od rozwijac (sã), ale czy konsekwentnie
wprowadzać powij, zwij ‘powój, zwój’, twierdzić nie śmiem. Roi się w tekście
od polonizmów, moim zdaniem nieuniknionych (nasycał nimi teksty kaszubskie
F. Ceynowa): w kònteksce (s. 9, nawiasem dodam: lepiej moim zdaniem
kónteksce); w procëmnym przëtrôfkù; rozpëzglenié nie pasuje do języka
naukowego, dobre w języku kolokwialnym; wyraz styl (i formy pokrewne)
należy do internacjonalizmów. Ostatecznie wywodzi się z jęz. gr., gdzie
oznaczał ‘kolumnę, słup’, co przetrwało w stylityzmie ‘formie uświęcania się
przez życie na słupie’, stylicie ‘słupniku’, przejęty do łaciny jako stylus lub
stilus stał się wyrazem wieloznacznym, gdzie wśród znaczeń podstawowe ‘rylec
do pisania na tablicy woskowej’, z czego ‘rodzaj wysławiania się i pisania’,
potem także ‘rodzaj budownictwa i ubioru’. Te znaczenia przeszły do języków
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europejskich, gdzie mamy w niem. Stil., ang. i fr. style, wł. stile, ros. st’il’.
W sposób naturalny winno być zatem po kaszubsku stil, jednak grupę nagłosową st- Kaszubi zwykli na sposób niemiecki wymawiać št-, zatem pozostaje sztil.
Można by co prawda nawiązać do staro- i średniopolskiego procesu obniżenia
artykulacyjnego samogłosek przed spółgłoskami półotwartymi m,n,r,l, ł, wskutek którego pojawiały się formy typu tele, mie łość i zaproponować stel czy
sztel, ale to mniej szczęśliwe rozwiązanie. H. Makurat pisze sztél i tak też
w formach pochodnych, co dla Kaszuby z południa jest nie do zaakceptowania,
bo tu sztél to ‘cichy’ i ‘cicho’, zwłaszcza w komendzie: Sztél bãdz, pësk stul;
ks. Sychta jednak zapisuje tylko sztël, podobnie A. Labuda (Trepczyk wyrazu
nie podał).
Sumując, stwierdzić trzeba, że artykuł polemiczny H. Makurat nie wniósł
niczego konstruktywnego do prac RJK: wiele kwestii podniesionych przez
autorkę, jak uniwersalny słownik, zebranie kaszubskich tekstów gwarowych
leży poza możliwościami Rady, która opracowuje tematycznie słownictwo na
potrzeby szkół, mediów, administracji i innych gremiów i dopiero z tych opracowań cząstkowych stworzyć będzie można słownik ogólny. Niektóre problemy, jak synkretyzm końcówek dopełniacza, celownika i miejscownika l. poj.
deklinacji żeńskiej to nieporozumienie, kwestia stylu to rzecz wysoce indywidualna, w zakresie przekładu na język kaszubski wszyscy się doskonalimy
i może doczekamy się zaprzysięgłych tłumaczy języka kaszubskiego. Praktyczny wniosek jest jeden: trzeba robić dokładną korektę, bo – okazało się –
rzeczy dobrze przygotowane, w ostatnim stadium procesu wydawniczego może
popsuć komputer. A poza tym, aby formułować ciężkie zarzuty wobec całej
RJK (w „AC”) czy redaktora jej „Biuletynu” (w „Pomeranii”), trzeba być
samemu kryształowo czystym2. Nadto: autorka krytykując uchwały i całą pracę
RJK, krytykuje także siebie, w latach 2006–2007 była bowiem członkinią tej
Rady. Kto bowiem widzi zło, nieprawidłowości, a przeciwko nim nie występuje, jest współwinny. H. Makurat jako członkini RJK na zebraniach nie zgłaszała żadnych uwag, nie podnosiła żadnych kwestii; kiedy znalazła się poza tym
gremium, krytykuje wszystko. Nie jest to postawa obywatelska.

2

Zauważmy jeszcze, że co innego rozstrzygnięcia i dyskusje w periodykach naukowych w dobie kształtowania się kaszubskiego języka literackiego, a co innego wiedza przekazywana
w podręcznikach i pomocach dla uczniów. H. Makurat np. w „Pomeranii”, 2009 r., nr 1,
s. IX materiałów dla szkół (wkładka „Ùczba”) podaje paradygmaty rzeczowników rodz.
męskiego, w których b łędnie twierdzi, że wołacz jest równy mianownikowi, a więc ma
brzmieć wid-ø, kòt- ø, kóń- ø, knôp- ø, knôpk- ø, syn- ø, zamiast zgodnie z uzusem kòc-e,
kóń-u, knôp(i)-e, knôpk-ù (tu nawet wbrew uwagom, że w deminutiwach pojawia się osobna
forma w wołaczu), sën(i) - e. Tak samo w nr. 3, s. VI-VII w paradygmatach żeńskich na
pewno pojawią się formy bab-ò, córk-ò, sąsôdk- ò. Poza tym, gdym uczył w szkole podstawowej i średniej, metodycy nie dopuszczali zapisu typu kòt- ø, a więc końcówki zerowej,
żądano zapisu typu kòt- i knôp(i)-e, nie: knôp’-e.
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Gdy mylê Gdañsk...*

Chocia¿ teksty wielu autorów, pomieszczone w ksi¹¿ce Gdy mylê Gdañsk...,
w tym roku wydanej, zosta³y napisane przed dwunastu laty na obchody 1000-lecia
miasta, to nic nie utraci³y one ze swej wie¿oci ani znaczenia. Znalaz³y siê w niej
wypowiedzi 39 przedstawicieli ró¿nych rodowisk, którzy podjêli apel  jak napisali we wstêpie profesorowie Józef Borzyszkowski i Cezary Obracht-Prondzyñski
 do dzisiejszych gdañszczan i ludzi blisko z Gdañskiem zwi¹zanych, np. olsztyñskiego pisarza Erwina Kruka oraz do gdañszczan mieszkaj¹cych w RFN czy
Danii, uto¿samiaj¹cych siê z naszym miastem, jego wielokulturowoci¹, a zw³aszcza z kaszubsko-polsko-niemieck¹ tradycj¹ i rzeczywistoci¹, nie tylko dawn¹,
ale i wspó³czesn¹. Wszystkie teksty by³y uprzednio drukowane w czasopimie
Pomerania. W edycji ksi¹¿kowej Instytutu Kaszubskiego i Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego nabra³y jakby patyny, bo wzbogacono je jeszcze reprodukcjami
grafik gdañskich, nie¿yj¹cego ju¿ Ryszarda Stryjca. Ca³oæ okaza³ego wydawnictwa zamyka nadzwyczaj wa¿na uchwa³a pamiêtnego Kongresu Pomorskiego, który
obradowa³ w czerwcu 1998 roku w Szczecinie. Tom zosta³ dedykowany ksiêdzu
pra³atowi Johannesowi Goedeke z okazji 70-lecia Jego kap³añstwa.
Wiele wypowiedzi ma charakter bardzo osobistych zwierzeñ. Dotycz¹ one
Gdañska jako miejsca urodzenia oraz dzieciñstwa tutaj spêdzonego. Autorami s¹
Polacy i Niemcy: konsul Marianne Wannow wspomnienia z m³odoci splot³a ze
spotkaniami po 30 latach z ludmi tu osiad³ymi z Wilna, profesor Andrzej Piskozub zwróci³ uwagê na europejskoæ Gdañska, a Hanna Hopkins-Olszewska napisa³a: Jak siêgam pamiêci¹, zawsze specjalnym uczuciem darzy³am to miasto.
Personifikuj¹c, jest ono moim przyjacielem. Z nim prze¿ywa³am radoci wczesnej
m³odoci oraz rozterki i rozczarowania pocz¹tków dojrzewania do doros³ego ¿ycia.
Czêsto chodzi³am z ojcem na niedzielne msze w Kociele Mariackim, a potem na
*

Gdy mylê Gdañsk, red. J. Borzyszkowski, C. Obracht-Prondzyñski, Gdañsk 2009.
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spacery po starówce. Z tych wypraw do serca Gdañska zrodzi³y siê pierwsze zachwyty miastem i jego przesz³oci¹. (s. 83). Inni spogl¹dali na Gdañsk przez
swoje ¿ycie (m.in. Józef Borzyszkowski, Grzegorz Kurkiewicz, Hanna Domañska,
Wojciech Ksi¹¿ek, Jerzy Szukalski), znalaz³y siê teksty o miecie po 1945 r., swoim
tutaj zakorzenieniu, zachodz¹cych zmianach i niekiedy równie¿ zatraceniu dawnego charakteru jak zlikwidowanie starych cmentarzy ewangelickich, które zamieniono w minionych czasach na parki. Kalina Gumowska-Zabuska napisa³a:
Gdañscy zmarli nie odpoczywaj¹ w spokoju. Bezbronnoæ bezbronnych nie zosta³a uszanowana. I có¿, ¿e sta³o siê to w czasie wszechw³adnego panowania ideologii komunistycznej? Sta³o siê na naszych oczach, bez próby protestu. Gdañsk
zna wprawdzie fakty likwidacji cmentarzy, jednak to, co dokona³o siê na prze³omie
lat szeædziesi¹tych i siedemdziesi¹tych nosi³o cechy odwetu i by³o prób¹ zafa³szowania pewnego okresu historycznego. (s. 46). Najwiêcej refleksji powiêcono
gdañskiej kulturze i sztuce, jej promieniowaniu. Potwierdza to obszerny szkic
Andrzeja Cybulskiego, podkrelaj¹cy rolê gdañskiej inteligencji. Nie zabrak³o
wypowiedzi na temat pomorskiego etosu pracy, odwo³ywaniu siê do zakorzenionej tu tradycji samorz¹dnoci i gospodarnoci mieszkañców, fenomenowi trwania
Kaszubów, pierwszych tu gospodarzy. Kilku autorów, a wród nich Ariana Nagórska, zachowali pewien dystans do tego, co jest dokonaniem Gdañska. Poza wielkimi dokonaniami, wprowadzili do swoich wypowiedzi nie tylko pozytywne strony
¿ycia gdañskiej aglomeracji. W tym bardzo subiektywnym przywo³ywaniu autorów i fragmentów tekstów, moim zdaniem, nie nale¿y opuciæ zdañ z wypowiedzi
Jana Kulasa: Byæ gdañszczaninem, to przede wszystkim uto¿samiaæ siê z bogat¹
tradycj¹ miasta, to znaczy byæ »nonikiem« i rzecznikiem wielkich idea³ów wolnoci i solidarnoci. O byciu gdañszczaninem zawiadczaj¹ rodowód i konsekwentna
postawa obywatelska, g³êbokie umi³owanie miasta, jego najbli¿szej i najpiêkniejszej ojczyzny, tolerancjê i otwarcie na problemy wspó³czesnego wiata. I jeszcze
jedna cecha  przedsiêbiorczoæ. W trudnych latach stanu wojennego powiedzenie
czy rekomendacja »jestem z Gdañska«, otwiera³o niejedne drzwi i nierzadko drogê
do dialogu. (s. 83). Nic dodaæ, nic odj¹æ.
Gdañsk ma wyj¹tkowy tytu³ do takich refleksji. Stanowi³ w przesz³oci tej dawnej i po 1945 r. wa¿ny punkt odniesienia dla bli¿szej i dalszej okolicy, by³ przez
lata wiod¹cym orodkiem gospodarczym i kulturalnym, rozwijanym przez Niemców i Polaków. Przywo³uj¹c niedawne wydarzenia, tutaj 1 wrzenia 1939 r. o 445
wystrza³ami z pancernika Schleswig-Holstein Hitler rozpocz¹³ II wojnê wiatow¹,
tutaj w 1980 r. Lech Wa³êsa stan¹³ na czele strajku w Stoczni Gdañskiej, który sta³
siê zarzewiem pierwszej w dziejach masowej rewolty przeciwko re¿imowi komunistycznemu  rewolty, której zawsze w³adze siê obawia³y. Tutaj Polacy po³¹czyli
si³y pod sztandarem Solidarnoci, organizuj¹c bezporedni pokojowy protest
spo³eczny. Przyniós³ on dziewiêæ lat póniej oczekiwan¹ niepodleg³oæ.
Znaczenie Gdañska odczuwa³o siê zawsze na Warmii i Mazurach. Wyznaczali je ludzie, nadzwyczaj sprawni i z dowiadczeniem. W redniowieczu z Gdañ-
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ska wywodzili siê dwaj biskupi warmiñscy: Maurycy Ferber (14711537) i Jan
Dantyszek (14851548), którzy w szczególny sposób zabiegali o zachowanie religii
katolickiej w warmiñskim ksiêstwie przed wdzieraj¹cym siê protestantyzmem.
Ferber by³ synem burmistrza, a Dantyszek  bogatych mieszczan. W dobie potopu
szwedzkiego w Gdañsku Kapitu³a warmiñska znajdowa³a schronienie dla swego
skarbca katedralnego i archiwum kapitulnego u mieszczanina, nosz¹cego nazwisko Ernst Bodek. Dobra zosta³y przywiezione tutaj w sierpniu 1655 r. Opiekowali
siê nimi dwaj kanonicy: Ludwik Wawrzyniec Demuth i Jan Baptysta Jacobelli.
W koñcu XIX i na pocz¹tku XX wieku gdañszczanie wspierali budz¹cy siê
ruch polski pod Olsztynem i Szczytnem: pochodz¹cy z Poznania redaktor Gazety
Gdañskiej Bernard Milski (18561926) doprowadzi³ do za³o¿enia gazety Mazur, redagowanej od 1908 r. przez Kazimierza Jaroszyka. Urodzony w Gdañsku
Kazimierz Dekowski (18671925) jako lekarz Szpitala Mariackiego w Olsztynie
od 1899 r. opiekowa³ siê polskimi Warmiakami, a w okresie plebiscytu w 1920 r.
anga¿owa³ siê po stronie Polaków, za co musia³ w 1923 r. opuciæ Olsztyn i zosta³
kierownikiem lecznicy powiatowej w Che³m¿y. Z Gdañskiem zwi¹zany by³ Brunon Gabrylewicz (18851935) jako przedstawiciel Podkomisariatu Naczelnej Rady
Ludowej, któremu w 19181919 podlega³ teren dawnych Prus Wschodnich, a po
g³osowaniu w 1920 wraz z Janem Baczewskim doprowadzi³ ostatniego listopada
tego samego 1920 r., do za³o¿enia Zwi¹zku Polaków w Prusach Wschodnich.
Wreszcie spod Gdañska wywodzili siê nauczyciele polskich szkó³ z lat 1929
1939 na po³udniowej Warmii  Robert Gransicki (19001939) w Pluskach i Józef
Groth (19031942) w Nowej Kaletce, zamordowani przez hitlerowców. W gdañskiej szkole handlowej kszta³ci³ siê Eugeniusz Buchholz (18651928), wydawca
polskich i niemieckich gazet i ksi¹¿ek, do którego przylgnê³o okrelenie Niemiec z polsk¹ dusz¹....
Z Gdañskiem zwi¹zana by³a równie¿ moja edukacja. Nie by³em w tym odosobniony. W latach PRL wszak, zanim powsta³a Wy¿sza Szko³a Nauczycielska
w Olsztynie, to wiêkszoæ nauczycieli z Warmii i Mazur zdoby³o w³anie kwalifikacje w gdañskiej Wy¿szej Szkole Pedagogicznej. W moim przypadku po ukoñczeniu w 1964 r. olsztyñskiego Studium Nauczycielskiego, prowadz¹ca zajêcia
w Gdañsku pani dr Henryka Klechówna, namówi³a mnie do kontynuowania nauki
w³anie w Gdañsku. Poniewa¿ nie pracowa³em w zawodzie, wiêc w grê wchodzi³y
wy³¹cznie studia wieczorowe. £¹czy³o siê to z tym, ¿e przez jeden semestr musia³em na zajêcia doje¿d¿aæ do Gdañska na dwudniowe zajêcia co najmniej dwa razy
w miesi¹cu. Potem ju¿ jako student tej uczelni mog³em przenieæ siê na drugi rok
Filologii Polskiej studiów zaocznych. Nastêpnie z satysfakcj¹ przyj¹³em te¿ zaproszenie profesora Andrzeja Bukowskiego do uczestnictwa w seminarium doktoranckim. Mylê, ¿e wp³yw na to mia³y moje zainteresowania przesz³oci¹ Warmii
i Mazur, pierwsze drukowane artyku³y w czasopismach.
Nie by³ to jednak mój pierwszy kontakt z Gdañskiem. Nast¹pi³ on znacznie
wczeniej. Sta³o siê to w dramatycznych okolicznociach na pocz¹tku marca 1945 r.,
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kiedy jako szecioletni ch³opiec z mam¹ i dziadkiem Józefem Górskim po przekroczeniu na furmance Zalewu Wilanego i dotarciu do Pilawy (dzisiaj Ba³tyjsk
w Obwodzie Kaliningradzkim), niewielkim okrêtem o nazwie Adler przyp³ynêlimy szczêliwie do Gdañska. Towarzyszy³y nam naloty sowieckich samolotów.
Mo¿e w³anie z tego powodu, okrêt wzi¹³ kurs na Gdañsk, a nie Daniê, jak mówiono. Nie dowiedzia³em siê te¿; czy ze wzglêdu na brak miejsc na innych okrêtach, czy te¿ z powodu prze¿yæ na Adlerze, mama zdecydowa³a o tym, ¿e dalsz¹
ucieczkê przed ¿o³nierzami Armii Czerwonej odbywaæ bêdziemy drog¹ l¹dow¹
i do tego znów wozem konnym. Na nic innego nie mo¿na by³o wtedy liczyæ.
Ostatecznie Rosjanie dogonili nas w niewielkiej wsi Aalbeck, nad niewielk¹ rzeczk¹
o tej samej nazwie, wpadaj¹c¹ do £êby, pomiêdzy Wejherowem a Lêborkiem.
Dzisiaj wie ta nosi teraz nazwê Wêgornia, ale bezporednio po zakoñczeniu dzia³añ
wojennych ludzie nazywali j¹ Zacisze. Po wielu latach odnalaz³em tê miejscowoæ
dziêki zapamiêtanej topografii. W Aalbeck zgromadzi³o siê wielu uciekinierów
z Prus Wschodnich. Wszystkich pozbawiono bardziej cennych rzeczy. Zegarki
i obr¹czki zosta³y doros³ym zabrane podczas postoju. W tym skupisku panowa³
g³ód i choroby. Dziadek nie przetrwa³ tyfusu. Pochowalimy go na ewangelickim
cmentarzyku w lesie. Mamê pos³uguj¹c¹ siê jêzykiem polskim zatrudniono po jakim czasie w kuchni maj¹tku ziemskiego. Wynosi³a stamt¹d mleko i chleb. Dziêki
temu prze¿y³em najbardziej trudne dni. Mniej wiêcej w padzierniku 1945 r. ludzie
zaczêli wyje¿d¿aæ na zachód w stronê Niemiec. Tymczasem moja mama po uprzednim nawi¹zaniu listownego kontaktu z siostr¹ August¹ w Starych W³ókach pod
Olsztynem, postanowi³a jechaæ na wschód. Wród naszych nowych znajomych
wzbudzi³o to konsternacjê, ale mama postawi³a na swoim. Jak opowiedzia³em ten
epizod ze swego ¿ycia niemieckiemu pisarzowi, wywodz¹cemu siê z Jeg³awek
pod Kêtrzynem, Arno Surminskiemu, to ten skwitowa³ to stwierdzeniem, ¿e niewiele brakowa³o, a zosta³bym niemieckim pisarzem (sic!). Wiem, ¿e ¿artowa³.
Do Olsztyna powracalimy ju¿ kolej¹ przez Poznañ i Toruñ, bo most na Wile
pod Tczewem nie zosta³ jeszcze odbudowany. W Olsztynie zacz¹³em po raz pierwszy uczêszczaæ do polskiej szko³y, z czasem tak¿e wrastaæ coraz bardziej w warmiñskoæ i mazurskoæ. Sprzyja³o temu rodowisko dawnych dzia³aczy spod znaku
Rod³a na czele z Mari¹ Zientara-Malewsk¹ i doktorem W³adys³awem Gêbikiem,
Fryderykiem Leykiem, Janem Dopatk¹, skupione wokó³ regionalnego pisma S³owo na Warmii i Mazurach, z którym jeszcze w 1960 r. siê zwi¹za³em. Po latach,
kiedy nie raz przysz³o mi spêdziæ urlop w nadmorskiej Bia³ogórze, niedaleko
Wierzchucina, u pañstwa Ceynowów, to wiele razy wpada³em do odnalezionej
Wêgornii. Nie odnalaz³em tam jednak nikogo z mieszkañców z pierwszych tygodni po zakoñczeniu dzia³añ wojennych. W lesie pozosta³ tylko zapomniany cmentarzyk, na który rzadko kto zagl¹da.
W wieku dojrza³ym Gdañsk kojarzy³em i kojarzê z ³adem, rozs¹dnym gospodarzeniem, zapobiegliwoci¹ o przysz³oæ miasta. Nie bez podziwu tu, w Olszty-
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nie spogl¹da siê na dokonania gdañskiego rodowiska humanistycznego, wci¹¿
pomna¿any dorobek Instytutu Kaszubskiego, wydane ksi¹¿ki i periodyki, urz¹dzone konferencje, podejmowane tematy i sprawy ludzi tu zamieszka³ych, podkrelaj¹ce europejskoæ Gdañska. To wszystko mia³o, i ma wp³yw na nobilitacjê
gdañskiego rodowiska. Tak zawsze mylê o Gdañsku...
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Cezary Obracht-Prondzyñski

Noty wydawnicze

Zeszyty £u¿yckie, t. 41: Europejskie mniejszoci etniczne. £u¿yczanie jako
mniejszoæ wzorcowa, cz. I, Warszawa 2007, ss. 209; Zeszyty £u¿yckie, t. 42,
Europejskie mniejszoci etniczne. £u¿yczanie jako mniejszoæ wzorcowa, cz. II,
Warszawa 2008, ss. 304, wyd. Instytut Slawistyki Zachodniej i Po³udniowej
Uniwersytetu Warszawskiego
Dwa tomu sorabistycznego pisma dedykowane zosta³y prof. Jadwidze Zieniukowej
(t. 41) oraz prof. Rafa³owi Leszczyñskiemu (t. 42). W pierwszym przywo³anym
tomie wród kilkunastu tekstów o tematyce ³u¿yckiej znalaz³y siê tak¿e dwa powiêcone Kaszubom: H. Popowskiej-Taborskiej, Problem mniejszoci etnicznych
w wietle ankiety Georga Wenkera przeprowadzonej na Kaszubach w drugiej
Polowie XIX wieku oraz J. Tredera, Kaszubskie prima aprilis? Idiom chodziæ po
g³adzi³o. Z kolei w drugim z omawianych tomów czytelnika kaszubskiego mo¿e
zainteresowaæ choæby artyku³ Ludmi³y Budarjowej oraz Jana o³æina, Nauka oraz
nauczanie jêzyka serbo³u¿yckiego  ewaluacja koncepcji Witaj o 2plus.
Od króla Stanis³awa Augusta dar dla Gdañska. Von dem König Stanislaus
August Geschenk an Danzig. Mowy spolszczy³a Stefania Sychta, komentarzem
opatrzy³ Aleksander Klemp, Gdañsk 2008, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdañskiego, ss. 91
Publikacja sk³ada siê z kilku czêci. W pierwszej zaprezentowano faksymile dwóch
mów  króla Stanis³awa Augusta z okazji przekazania popiersia Jana Heweliusza
Gdañskowi w roku 1790 oraz mowê dziêkczynn¹ w imieniu Gdañska Jana Ernesta
Schmidta, w drugiej ich t³umaczenie na jêzyk polski, w trzeciej artyku³ z Deutsche
Zeitung z 6 listopada 1790, objanienia t³umacza, a wreszcie komentarz historyczny.
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Rzeczpospolita domów. Cz. I: Zamki, dworki i pa³ace, red. Krystyna Krawiec-Z³otkowska, S³upsk 2008, wyd. Akademia Pomorska w S³upsku, ss. 424
Zbiór 33 artyku³ów, zwi¹zanych tematycznie z domami, pa³acami, dworkami etc.
W pierwszej czêci znalaz³o siê piêæ tekstów powiêconych Zamkowi Ksi¹¿¹t
Pomorskich w S³upsku oraz neogotykowi na Pomorzu rodkowym. Druga czêæ
zawiera teksty kr¹¿¹ce wokó³ tematu dom w poezji, ale tak¿e przedstawiaj¹ce
konkretne rezydencje i pa³ace (np. rezydencje bpa Rozra¿ewskiego w Subkowach,
Raci¹¿ku i Wolborzu). Trzecia z kolei czêæ zawiera g³ównie przedstawienia tematyki dworsko-pa³acowo-domowej w powieciach, ale nie tylko (tak¿e np. w polskich dzie³ach muzycznych XIX wieku). Ca³oæ koñczy bogaty wybór ilustracji.
Operacja Zorza II. S³u¿ba Bezpieczeñstwa i Komitet Wojewódzki PZPR
wobec wizyty Jana Paw³a II w Trójmiecie (czerwiec 1987), wybór, red. naukowa i wstêp S³awomir Cenckiewicz, Marzena Kruk, Warszawa-Gdañsk 2008,
ss. XXVIII+311
Ksi¹¿ka pokazuje jeden z wa¿niejszych faktów w powojennych dziejach Pomorza
w wietle dokumentów tajnych s³u¿b oraz wojewódzkiej instancji partyjnej.
W sumie zgromadzono tu 69 dokumentów, opatrzonych obszernymi przypisami,
sporo zdjêæ dokumentacyjnych, kopii dokumentów ród³owych itd. Na koñcu
znalaz³a siê bibliografia, wykaz skrótów i indeks osób.
Studia Pelpliñskie, t. 39, Pelplin 2008, wyd. Wydawnictwo Bernardinum,
ss. 414
W kolejnym, obszernym, tomie pelpliñskiego rocznika warto zwróciæ uwagê na
kilka tekstów, choæby ks. W. Szulista, Materia³y do dziejów parafii diecezji pelpliñskiej czy te¿ Miros³awa Lademanna, Ojciec Gaudenty Alfons Kustusz OFM
a Kalwaria Wejherowska i Koronacja Obrazu Matki Boskiej Wejherowskiej, czy
te¿ Lidii Potykanowicz-Suda, Likwidacja Collegium Marianum w Pelplinie. Oprócz
tego znalaz³ siê tu tak¿e tekst wyst¹pienia ks. Jana Perszona z okazji 100-lecia
Klubu Studentów Kaszubów w pelpliñskim seminarium pt. To¿samoæ kaszubska. Zagro¿enia i nadzieje.
El¿bieta Gostkowska, Krzysztof Ja¿d¿ewski, Nadlenictwo Kartuzy. Historia
i wspó³czesnoæ, Kartuzy 2008, wyd. Stowarzyszenie In¿ynierów i Techników
Lenictwa i Drzewnictwa, oddzia³ w Gdañsku, ss. 341
Bardzo bogato ilustrowana i estetycznie wydana monografia kartuskich lasów.
Autorzy zaczynaj¹ od przedstawienia gospodarki lenej na terenie dzisiejszego
Nadlenictwa od czasów najdawniejszych a¿ do roku 1945. W nastêpnej czêci
prezentuj¹ dzieje Nadlenictwa w okresie powojennym, tym razem koncentruj¹c
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siê na poszczególnych sferach aktywnoci (od przekszta³ceñ administracyjnych,
przez gospodarowanie drewnem, ochronê lasu, funkcjonowanie Stra¿y Lenej, po
charakterystykê pracowników itd.). W trzeciej czêci zaprezentowano wszystkie
lenictwa wchodz¹ce w sk³ad Nadlenictwa Kartuzy i w koñcu zamieszczono
obszern¹ kronikê fotograficzn¹.
Diecezja Che³miñska w czasach komunizmu (19451990), t. 1, red. Wojciech
Polak, Waldemar Rozynkowski, Jan Sziling, Pelplin 2008, wyd. Wydawnictwo
Bernardinum, s. 367
W tomie tym zaprezentowano dziewiêæ rozpraw dotycz¹cych m.in. takich kwestii,
jak opinie pomorskich ksiê¿y o dekrecie z 5.08.1949 roku, dotycz¹cym ochrony
wolnoci sumienia i wyznania, plany rozpracowania Kurii Che³miñskiej z 1961 r.,
wizytacje pelpliñskiego seminarium duchownego w okresie PRL czy te¿ funkcjonowaniu KIK w Toruniu w czasie stanu wojennego. S¹ tu tak¿e dwa szkice powiêcone dwóm tajnym wspó³pracownikom SB, w tym jednemu ksiêdzu. Czytaj¹c je,
mo¿na zapoznaæ siê z mechanizmami walki politycznej z Kocio³em w tym okresie.
Kalwaria Wejherowska. ¯ywy pomnik kultury barokowej na Pomorzu, opr. Krystyna Krawiec-Z³otkowska, Wejherowo 2008, wyd. Urz¹d Miejski w Wejherowie, ss. 237
Na ten pokany tom sk³ada siê kilkanacie artyku³ów prezentuj¹cych Kalwariê
Wejherowsk¹ w ró¿nych kontekstach: teologicznym, historycznym (Kalwaria
w kontekcie sytuacji w XVII wieku w Polsce, tradycje ruchów pielgrzymkowych),
literackim (g³ównie w twórczoci A. Majkowskiego), muzycznym i architektonicznym. Ca³oæ wieñczy dokumentacja fotograficzna sympozjum, z którego materia³y
zosta³y tu umieszczone oraz kalendarium Roku Kalwarii Wejherowskiej.
Adam Stenzel, Pa³ace i dwory okolic Grudzi¹dza, t. 1, Grudzi¹dz 2008, wyd.
Wydawnictwo Kalamarski, ss. 274
Ten pokanych rozmiarów album otwiera krótka rozmowa wydawcy z autorem
dotycz¹ca motywów przygotowania ksi¹¿ki oraz pracy nad ni¹, a nastêpnie odautorskie wprowadzenie. Najwa¿niejsze s¹ jednak prezentacje poszczególnych obiektów. A pokazano ich tu ³¹cznie ponad 40, przy czym przy ka¿dej z wsi jest nie
tylko krótki opis obiektu i jego historii, mapka lokalizacyjna i zdjêcia archiwalne,
ale tak¿e seria zdjêæ pokazuj¹cych stan obecny  niestety, nader czêsto bardzo
marny. Ciekawe s¹ tak¿e zdjêcia dawnych rodzin bêd¹cych w³acicielami pa³aców
i dworów. Na koñcu podano krótki zestawienie nazw architektonicznych, bibliografiê, indeksy miejscowoci i osobowy. Jest to bardzo interesuj¹cy przyczynek i ród³o do poznania nie tylko historii architektury, ale i historii spo³ecznej Pomorza.
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Berichte und Forschungen. Jahrbuch des Bundesinstituts für Kultur und
Geschichte der Deutschen im Östlichen Europa, Bd 16, 2008, wyd. R. Oldenburg Verlag München, ss. 383
Sporód kilkunastu zamieszczonych tu artyku³ów badaczy zajmuj¹cych siê Kaszubami i Pomorzem mog¹ zainteresowaæ przynajmniej dwa. Pierwszym jest obszerny tekst Józefa Borzyszkowskiego prezentuj¹cy dzia³alnoæ Instytutu Kaszubskiego, a drugim artyku³ Magdaleny Lemañczyk: Einrichtungen der deutschen
Minderheit im Gebiet der ehemaligen Provinz Westpreussen nach 1989. Bericht
über ein Forschunsprojekt. Admiratorzy i badacze twórczoci gdañskiego filozofa
Artura Schopenhauera winni zwróciæ uwagê tak¿e na tekst Jochena Stollberga:
Wegweiser zum Werk Arthur Schopenhauers.
Rudolf Hardow. S³upsk i Pomorze w rysunku i grafice. Stolp und Pommern in
Zeichungen und Graphik, red. Gabriela W³odarska-Koszutowska, tekst i przypisy Isabel Sellheim, S³upsk 2008, wyd. Muzeum Pomorza rodkowego
w S³upsku, ss. 159
Album zawieraj¹cy prace pochodz¹cego z Meklemburgii, ale mieszkaj¹cego przez
30 lat na Pomorzu, w S³upsku (od 1907 roku) rysownika i grafika, absolwenta
berliñskiej Królewskiej Szko³y Sztuk, nauczyciela w s³upskich szko³ach rednich,
wspó³za³o¿yciela Miejskiego Stowarzyszenia Sztuki oraz miejscowego muzeum.
Oprócz obszernego szkicu biograficznego, omawiaj¹cego tak¿e twórczoæ Hardowa, kalendarium ¿ycia i twórczoci oraz bibliografii zamieszczono tu przede
wszystkim ponad 120 jego dzie³, opatruj¹c je dok³adnym opisem (tytu³, rok powstania, technika, omówienie tego, co przedstawiaj¹, wymiary). Poniewa¿ wiêkszoæ prac Hardowa przedstawia w realistyczny sposób architekturê i krajobrazy
S³upska i okolic, album ten, oprócz niezaprzeczalnych walorów estetycznych, ma
tak¿e wielkie znaczenie dokumentacyjne i historyczne.
Leon Roppel i wejherowska Klëka, opr. zbior., Wejherowo 2008, wyd. Muzeum Pimiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie, ss. 84
Ksi¹¿ka zawiera materia³y z seminarium kaszubskiego powiêconego twórcom
z krêgu wejherowskiej Klëki. Znalaz³y siê tu cztery teksty: Józef Borzyszkowski,
Leon Roppel a Klëka oraz jego miejsce w dziejach ruchu kaszubsko-pomorskiego, Justyna Pomierska, Leon Roppel jako paremiograf, Ewa Kminikowska,
Klëka  t³o historyczne program, twórcy i wspó³pracownicy oraz Jerzy Treder,
Kaszubski w tekstach drukowanych w Klëce. Ca³oæ uzupe³niaj¹ zdjêcia i reprodukcje dokumentów.
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Teki Kociewskie, z. 2, Tczew 2008, wyd. Oddzia³ Kociewski Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego, ss. 136
Kolejny zeszyt tczewskich Tek zawiera 12 tekstów pogrupowanych w trzech
dzia³ach. Pierwszy to dzia³ nosz¹cy tytu³: Spo³eczeñstwo, kultura, jêzyk. Warto tu
zwróciæ uwagê na artyku³y Patrycji Hamerskiej, Cztery pory roku Bernarda Janowicza oraz Magdaleny wierczyñskiej, To¿samoæ mieszkañców pogranicza
Kaszub i Kociewia na przyk³adzie miejscowoci Stara Kiszewa  informacja
z badañ. Drugi dzia³ Z kociewsko-pomorskich dziejów zawiera cztery artyku³y,
a wród nich Waldemara gwizda³y o drewnianym budownictwie ludowym na ¯u³awach oraz Krzysztofa Kordy, Zabytki ma³ej architektury Tczewa. Ostatni dzia³
to informacje z ¿ycia Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego (znalaz³y siê tu relacje
z Nadwilañskich Spotkañ Regionalnych czy te¿ konferencji powiêconej dzia³aczom regionalnym na Kociewiu).
Kluka. Biuletyn Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego w Chojnicach, opr.
Kazimierz Ostrowski, Chojnice 2008, ss. 32
Bogate s¹ dokonania wydawnicze chojnickiego oddzia³u ZK-P. Wydawa³ on tak¿e w³asny biuletyn pod tytu³em Bazuny (w latach 19781987). Teraz postanowiono do tej tradycji powróciæ, ale dla odmiany przyjêto inny tytu³ w³asnego
biuletynu. Zamieszono tu ró¿norodne materia³y, m.in. informacjê o dziejach chojnickiego oddzia³u Zrzeszenia, fotograficzn¹ kronikê dzia³alnoci w 2008 roku oraz
tekst Marii Anny Piekarskiej: Maksymilian £ubowski (18991973)/ Kawaler
Orderu Virtuti Militari (zwyciê¿czyni w konkursie Rodzinne opowieci).
Dramaty Bernarda Sychty, tom I: Dramaty obyczajowe, opr., wstêp i przypisy:
Jerzy Treder i Jan Walkusz, Gdañsk 2008, Biblioteka Pisarzy Kaszubskich,
t. 3, ss. 790
Kolejny tom Biblioteki Pisarzy Kaszubskich otwieraj¹ dwa krytyczne szkice: Jana
Walkusza, Ks. Bernard Sychta i jego literacko-sceniczna interpretacja kultury
Kaszub i Kociewia oraz Jerzego Tredera, Jêzyk dramatów Bernarda Sychty.
Nastêpnie zamieszczono tu cztery utwory ks. Sychty: Hanka sã ¿eni, Dzéwczã
i miedza, Gwiôzdka ze Gdunska oraz Wesele kociewskie.
Tomasz Rembalski, W³aciciele wolnego so³ectwa i karczmy w Gdyni (1362
1928). Studium genealogiczno-historyczno kaszubskiej elity wiejskiej (Blumhoffowie, Kurr-Kurowscy, Wojewódkowie, Ciskowscy, Skwierczowie), Gdynia
2008, wyd. Wydawnictwo Bit, ss. 152
Tytu³ i podtytu³ w zasadzie w pe³ni informuj¹ o zawartoci ksi¹¿ki. Sk³ada siê ona
z czterech rozdzia³ów w uk³adzie chronologicznym od redniowiecznych pocz¹tków
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so³ectwa i karczmy w Gdyni, przez okres nowo¿ytny i zaborczy, a¿ po okres, gdy
Gdynia przekszta³ci³a siê w miasto. Bardzo wa¿ne w pracy s¹ liczne ilustracje,
mapy, dokumenty archiwalne, tabele, tablice genealogiczne, indeksy, wreszcie
obszerna bibliografia. W sumie jest to jeden z ciekawszych przyczynków do dziejów dawnej Gdyni wydanych w ostatnich latach.
Komunikaty Instytutu Ba³tyckiego, z. 47, Gdañsk 2008, ss. 220
Kolejny zeszyt gdañskiego pisma naukowego przynosi kilka interesuj¹cych tekstów, m.in. Andrzeja G¹siorowskiego, Dzia³alnoæ Pañstwowego Muzeum Stutthof w latach 19622005, Bogus³awa Gogola, Z problematyki dzia³añ cenzury na
Wybrze¿u Gdañskim. Na przyk³adzie funkcjonowania Wojewódzkiego Urzêdu
Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk w Gdañsku w latach 19451956 czy te¿
Dariusza Nawrota, Marynarka Wojenna w nowej rzeczywistoci spo³eczno-politycznej Polski w latach 19461965.
Baszta, nr 10, Chojnice 2008, wyd. Muzeum Historyczno-Etnograficzne
w Chojnicach, ss. 152
Kolejny zeszyt chojnickiego pisma, oprócz tradycyjnie obszernej informacji o dzia³alnoci, wystawach, nowych nabytkach, wydawnictwach, wspó³pracy ze rodowiskiem itd., przynosi tak¿e kilka ciekawych artyku³ów. W pierwszym Barbara
Zagórska przedstawia sylwetkê Janiny Cherek, dyrektor chojnickiego muzeum
w latach 19922006. Nastêpnie m.in. Lidia Bia³kowska opisuje chojnickich bibliofilów, Marcin Synak omawia zbiór monet z czasów Stefana Batorego i Zygmunta III Wazy, a Krzysztof Walenta zbiór monet antycznych w zbiorach chojnickiej placówki. Jest te¿ ciekawy przyczynek historyczny Ireny Elsner o kosznajderskiej parafii Lichnowy w czasie I wojny wiatowej.
Zapiski Historyczne, 2008, z. 4, wyd. Towarzystwo Naukowe w Toruniu,
ss. 215
W tym zeszycie najstarszego pomorskiego pisma historycznego warto zwróciæ
uwagê na nastêpuj¹ce teksty: Adam Kucharski, Dowiadczenia przysz³ego starosty cz³uchowskiego i kanclerza wielkiego litewskiego Karola Stanis³awa Radziwi³³a z m³odzieñczej peregrynacji po Europie (16841687), Tomasz £aszkiewicz,
Przeobra¿enia spo³eczno-gospodarcze ziemiañstwa pomorskiego po pierwszej
wojnie wiatowej na przyk³adzie rodziny Sikorskich z Wielkich Che³mów czy te¿
Jurgen Heyde, Inflanty w epoce nowo¿ytnej w wietle polskich badañ.
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Zeszyty Gdyñskie, nr 3, Gdynia 2008, wyd. Wy¿sza Szko³a Komunikacji
Spo³ecznej w Gdyni, ss. 178
Zeszyty zredagowane przez Miros³awa Gawrona i Helenê G³ogowsk¹ zosta³y
powiêcone Gdyni w warunkach wspó³czesnej unifikacji i dywersyfikacji kulturowo-cywilizacyjnej. Wród dwunastu zamieszczonych tu artyku³ów warto przeczytaæ m.in.: Dariusza Nawrota, Polska Marynarka Wojenna w dobie represji
stalinowskich, Heleny G³ogowskiej, Kontakty bia³oruskie Gdyni po 1989 roku
czy te¿ ciekawy tekst Piotra Semkowa, Charakterystyka Gdyni w pocz¹tkach lat
osiemdziesi¹tych XX wieku w raportach S³u¿by Bezpieczeñstwa.
Folia Thorunensia, t. 8, 2008, wyd. Wojewódzka Biblioteka Publiczna 
Ksi¹¿nica Kopernikañska, ss. 201
W kolejnym tomie toruñskiego rocznika bibliotecznego najciekawsze s¹ materia³y
z konferencji Samuel Bogumi³ Linde z Torunia i jego dzie³o: Krzysztof Mikulski,
Toruñ w czasach m³odoci Samuela Bogumi³a Lindego  rodowisko rodzinne
i intelektualne, Bo¿ena Matuszczyk, Geneza i koncepcje S³ownika Samuela Bogumi³a Lindego, Maria Frankowska, Nazwy roli i ich ród³a w S³owniku jêzyka
polskiego Samuela Bogumi³a Lindego oraz Marian Ptaszyk, Czy Linde by³ jakobinem. Ale jest tu tak¿e ciekawy artyku³ powiêcony korespondencji Zygmunta
Mocarskiego z Edwardem Chwalewikiem czy te¿ pierwsza czêæ opracowania
o Oficynie Drukarskiej Ksi¹¿nicy Miejskiej.
Uczeni Gdañska. Laureaci Nagrody im. Jana Heweliusza za lata 20032007,
red. Maria Babnis, Gdañsk 2008, wyd. Gdañskie Towarzystwo Naukowe, ss. 301
Mówi¹c najkrócej, to prezentacja tego, co w nauce gdañskiej najlepsze, czyli portrety dziesiêciu laureatów w naukach humanistycznych i przyrodniczych za lata
20032007. Ka¿da prezentacja zawiera: zdjêcie laureata, jego ¿yciorys, list naukowy, czyli co na kszta³t naukowego przes³ania od laureata do rodowiska naukowego (i nie tylko) zawieraj¹cy prezentacjê w³asnej drogi naukowej albo te¿ przemylenia na wybrany przez siebie temat, wreszcie wykaz bibliograficzny dokonañ
naukowych. Wród nagrodzonych s¹ m.in. osoby zwi¹zane ze rodowiskiem kaszubsko-pomorskim, np. prof. Józef Borzyszkowski czy te¿ prof. Marcin Pliñski.
Materia³y i studia do regionalizmu s³upskiego, t. 10, red. Jerzy Cieplik, S³upsk
2008, wyd. S³upskie Towarzystwo Spo³eczno-Kulturalne, Ko³o Mi³oników
Regionu i Przyjació³ Parku Krajobrazowego Dolina S³upi, ss. 115
Kolejny tom s³upskiego wydawnictwa przynosi  oprócz notek kronikarskich oraz
po¿ytecznej bibliografii zawartoci wczeniejszych tomów  tak¿e osiem artyku³ów. Warto wród nich zwróciæ uwagê np. na tekst Piotra Konarskiego o przystani
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rybackiej w Gardnie, Krystyny Mazurkiewicz-Palacz o dawnych cmentarzach regionu s³upskiego czy te¿ Wiktora Zyba³o zarys dziejów zamku w Cz³uchowie.
Benedykt Reszka, Ewangelicy na Gochach, Borowy M³yn  Rumia 2008, wyd.
BWM Studio, ss. 311
Trzeba przyznaæ, ¿e nasze rozpoznanie dziejów spo³ecznoci ewangelickich w rodowiskach lokalnych na Kaszubach jest ci¹gle bardzo ma³e (literatura niemiecka
nie jest zasadniczo znana, a literatura polska jest nader uboga). St¹d tak interesuj¹ca
jest publikacja historyka-amatora z Rumi (ale z Gochów rodem). Ksi¹¿ka sk³ada
siê z prawie trzydziestu szkiców, przedstawiaj¹cych dzieje reformacji na Pomorzu,
w tym na Ziemi Cz³uchowskiej i w Prusach Zachodnich, nastêpnie g³ówne skupiska ewangelików na Gochach, poszczególne rodziny ewangelickie, ¿ycie parafialne, cmentarze, szkolnictwo itd. Autor dotar³ nie tylko do dokumentów historycznych (wykaz wraz z literatur¹ w bibliografii, a wiele reprodukcji w aneksach),
ale tak¿e zebra³ relacje by³ych mieszkañców Gochów. Ca³oæ bogato ilustrowana,
co podnosi walor ksi¹¿ki.
Zjazdy Kaszubów. (Kronika), opr. Witold Bobrowski, Kazimierz Klawiter,
Gdañsk-G³odnica 2008, wyd. Oddzia³ Gdañski Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego, Orodek Edukacji Kaszubskiej na G³odnicy, ss. 192
Publikacja ma charakter albumowo-dokumentacyjny. Zgodnie z tytu³em zawiera
dokumentacjê dziesiêciu Zjazdów Kaszubów, jakie odby³y siê miêdzy 1999 a 2008 r.
Zaczê³y siê w Chojnicach po tym, jak w wyniku reformy administracyjnej ca³e
Kaszuby znalaz³y siê w granicach województwa pomorskiego. Ale ksi¹¿ka zaczyna
siê wstêpem przypominaj¹cym inne, wczeniejsze masowe spotkania Kaszubów
 zalubiny Polski z morzem, ods³oniêcie pomnika Hieronima Derdowskiego we
Wielu, spotkania z Papie¿em w Gdyni i Sopocie, pielgrzymki do Ziemi wiêtej
i do Watykanu itd. Prezentacja ka¿dego ze zjazdów to krótki opis wydarzenia,
bogata kronika fotograficzna, ale tak¿e przedruki materia³ów prasowych.
Maciej Hejger, Przekszta³cenia narodowociowe na Ziemiach Zachodnich i Pó³nocnych Polski w latach 19451959, S³upsk 2008, wyd. Akademia Pomorska
w S³upsku, ss. 464
Obszerny tom autorstwa s³upskiego historyka, który ma w swoim dorobku sporo
ju¿ prac powiêconych kwestiom narodowociowym i etnicznym na Pomorzu.
Tym razem zmierzy³ siê z problemem przekszta³ceñ narodowociowych w skali
ca³ych Ziem Zachodnich i Pó³nocnych. Na ksi¹¿kê sk³ada siê siedem rozdzia³ów,
w których autor kolejno przedstawia: osiedlenie ludnoci polskiej na ZZiP, sytuacjê
ludnoci niemieckiej na tym terenie, ludnoæ autochtoniczn¹ (ten rozdzia³ dla czy-
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telnika kaszubskiego bêdzie z pewnoci¹ najciekawszy), nastêpnie sytuacjê ludnoci ukraiñskiej, ¿ydowskiej i innych, ma³ych grup narodowociowych oraz
wyznaniowych (Czesi, Cyganie, Karaimowie, Tatarzy, Ormianie, Serbo³u¿yczanie).
Osobny rozdzia³ przeznaczy³ na omówienie takich kwestii, jak rehabilitacja narodowociowa, repatriacja obywateli radzieckich czy te¿ sytuacja obcokrajowców
na Ziemiach Zachodnich i Pó³nocnych. Ca³oæ koñczy zakoñczenie, streszczenia
po niemiecku i angielsku, obszerna bibliografia, indeks osobowy i geograficzny.
Bydgoszcz 3-4 wrzenia 1939. Studia i dokumenty, red. Tomasz Chaciñski, Pawe³
Machcewicz, Warszawa 2008, wyd. Instytut Pamiêci Narodowej, ss. 886 + 18
nlb il.
Ogromny tom powiêcony jednemu z najbardziej kontrowersyjnych wydarzeñ
pocz¹tku wojny, zapamiêtanych i opisywanych ca³kowicie odmiennie w historiografii polskiej i niemieckiej. Ksi¹¿ka dzieli siê na dwie czêci. W pierwszej znalaz³o siê dziesiêæ artyku³ów. Otwiera je tekst P. Machcewicza, przedstawiaj¹cy kontekst sporów wokó³ wydarzeñ w Bydgoszczy. Nastêpnie zostaje opisana mniejszoæ
niemiecka na Pomorzu i w Wielkopolsce, oraz osobno w Bydgoszczy, w okresie
miêdzywojennym. S¹ tak¿e artyku³y o sytuacji militarnej w rejonie dzia³ania Armii
Pomorze oraz niemieckiej dywersji na Pomorzu. Z kolei Janusz Kutta i W³odzimierz Jastrzêbski przedstawili wydarzenia bydgoskie w historiografii i publicystyce polskiej i niemieckiej. Druga czêæ to obszerny wybór dokumentów: wojskowych, dyplomatycznych, s¹dowych, relacji oficerów i ¿o³nierzy polskich i niemieckich, zeznania wiadków polskich i Niemców z Bydgoszczy. Ca³oæ koñczy
obszerna bibliografia, streszczenie w jêzyku niemieckim oraz indeks osobowy.
Dzieje ziemi i powiatu chojnickiego, t. IV: Dzieje ziemi chojnickiej w wypisach,
red. Jacek Knopek, Chojnice 2008, wyd. Przedsiêbiorstwo Marketingowe
LOGO, ss. 253
Tom ten inicjuje powstanie monografii dziejów Ziemi Chojnickiej. Pomys³, aby
zaczynaæ od koñca, czyli od tomu czwartego jest  trzeba przyznaæ  doæ oryginalny, ale redaktor ca³oci J. Knopek uzasadnia to tym, ¿e praca historyka zaczyna
siê od poznania róde³. St¹d te¿ zamys³, aby najpierw czytelnikom udostêpniæ
wykaz róde³ W siedmiu czêciach u³o¿onych chronologicznie zgromadzono
wiêc blisko sto dokumentów  od czasów krzy¿ackich a¿ po sprawozdanie z dzia³alnoci Rady Powiatu Chojnickiego za lata 19982002. S¹ tu ró¿ne dokumenty:
od zapisów z kroniki D³ugosza, przez wspomnienia, lustracje, sprawozdania, doniesienia, korespondencje, po dokumenty wojskowe, propagandowe, gospodarcze
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Dzieje wsi pomorskiej. VII Miêdzynarodowa Konferencja Naukowa, red. Andrzej Chludziñski, Rados³aw Gaziñski, Dygowo  Szczecin  Pruszcz Gdañski 2008, wyd. Gminny Zespó³ Owiaty i Kultury, ss. 371 + 8nlb
Tak jak w poprzednich tomach przynosz¹cych pok³osia kolejnych pomorskich
konferencji w Dygowie, tak i w tym teksty zosta³y zgrupowane w czterech dzia³ach: Historia, Literaturoznawstwo i etnografia, Jêzykoznawstwo i wreszcie Krajoznawstwo i nauki przyrodnicze. Uk³ad ten doæ dobrze odzwierciedla interdyscyplinarnych charakter konferencji oraz publikacji. Najwiêcej, bo a¿ 12 tekstów
zamieszczono w dziale historia, a wród nich: Andrzej Groth, Dobra rodziny Krokowskich w wietle inwentarza z 1796 roku czy te¿ Arkadiusza Rzepkowskiego,
Poziom wykszta³cenia ludnoci wiejskiej w województwie pomorskim w wietle
powszechnych spisów ludnoci z roku 1921 i 1931. Z pozosta³ych dzia³ów warto
choæby zwróciæ uwagê na teksty Anny Kwaniewskiej, Swoi i obcy w kulturze wsi pomorskiej czy Daniela Kalinowskiego, Powrót i wrastanie. Obrazy
literackie na polskim Pomorzu 19451965.
Zapiski Tucholskie, 2008, nr 4, wyd. Miejska Biblioteka Publiczna w Tucholi,
ss. 208
Ten numer Zapisków zaczyna siê od borowiackiego rapu! Ale potem jest ju¿
bardziej tradycyjnie. W pierwszej czêci wród kilkunastu artyku³ów warto poleciæ artyku³ Marii Ollick, Obraz ¿ycia Borowiaków w oczach badaczy czy te¿ Józefa
Spornego portret prof. Józefa Kozieleckiego, jednego z najwybitniejszych polskich
psychologów, o którym ma³o kto wie, ¿e rodem pochodzi z Tucholi. S¹ te¿ ciekawe
materia³y ród³owe, przyczynki wspomnieniowe i biograficzne oraz bardzo obszerny dzia³ sprawozdawczy. Zamieszczono tu tak¿e sporo wspomnieñ pomiertnych, w tym o Franciszku Wegnerze, przez wiele lat prezesie oddzia³u ZK-P
w Tucholi.
Warsztaty Regionalne Remusowa Kara 2008. Materia³y pokonferencyjne,
Gdañsk 2008, wyd. Zarz¹d G³ówny Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego, ss. 68
Tom autorstwa m³odych dzia³aczy regionalnych, powiêcony przede wszystkim
sprawom jêzyka. £ukasz Grzêdzicki przedstawi³ Europejsk¹ kartê jêzyków regionalnych lub mniejszociowych i jej znaczenia dla jêzyka kaszubskiego (na koñcu
zamieszczono tekst karty). Micha³ Kargul podj¹³ siê krytycznej refleksji nad stanem i perspektywami jêzyka kaszubskiego, Ludmi³a Go³¹bek zastanawia siê, jak
zachowaæ jêzyk, k³ad¹c nacisk na samokszta³cenie. Natomiast Iwona Makurat
powiêci³a swój tekst powieci A. Majkowskiego o Remusie, a Tatiana Kumierska przygotowa³a artyku³ powiêcony kaszubskiej demonologii.
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Zygmunt Rohde, Ludnoæ polska Wejherowa i okolic w czasie II wojny wiatowej, Wejherowo-Banino 2008, wyd. Wydawnictwo ROST, ss. 400
Obszerny tom bêd¹cy pok³osiem doktoratu obronionego na politologii na UG.
Sk³ada siê on z czterech rozdzia³ów: Agresja niemiecka i walki w obronne na
ziemi wejherowskiej, Ziemia wejherowska pod okupacj¹ niemieck¹, Dzia³alnoæ
konspiracyjna na ziemi wejherowskiej oraz Osadzanie mieszkañców ziemi wejherowskiej w Stutthofie i wysiedlanie do obozu w Potulicach. Zamieszczono tu te¿
ponad 30 biogramów, ale dlaczego nie s¹ one w uk³adzie alfabetycznym  tego
ju¿ trudno dociec. W aneksach podano wykazy osób uwiêzionych m.in. w Stutthofie czy Potulicach, a wreszcie znalaz³o siê tu tak¿e sporo kopii dokumentów
ród³owych. Ca³oæ koñczy bibliografia i indeks osobowy.
Przemys³aw £agosz, Bo¿e Narodzenie w tradycji kaszubskiej, Szopa 2008, nak³adem autora, ss. 79
Niewielka ksi¹¿eczka prezentuj¹ca kaszubsk¹ obrzêdowoæ bo¿onarodzeniow¹ 
od adwentu a¿ po Trzech Króli. Ca³oæ opatrzy³ autor tekstami literackimi, kolêdami (towarzyszom im s³owniczki trudniejszych wyrazów kaszubskich), zdjêciami
dokumentacyjnymi, bibliografi¹. W zamierzeniu ma byæ ta publikacja pomocna
nauczycielom chc¹cym w jakim stopniu wraz z uczniami praktykowaæ kaszubskie obyczaje, które przypadaj¹ na prze³om roku.
Zeszyty Chojnickie, 2008, nr 23, wyd. Chojnickie Towarzystwo Przyjació³
Nauk, ss. 215
Wród kilkunastu zgromadzonych tu artyku³ów i regionalnych przyczynków mo¿na
skupiæ uwagê np. na tekcie Paw³a Mynarczyka o nieobyczajnym postêpowaniu
kap³anów z archidiakonatu kamieñskiego, Katarzyny Ichnowskiej artykule o swoim
dziadku, znanym chojnickim regionalicie Maksymilianie Ichnowskim czy te¿
Jagody Drzewieckiej o losach chojnickich policjantów w czasie II wojny wiatowej. S¹ tu te¿ ciekawe sprawozdania, recenzje, wspominki, noty bibliograficzne
o Ziemi Chojnickiej itd.
Acta Cassubiana, t. 10, Gdañsk 2008, wyd. Instytut Kaszubski, ss. 383
Dziesi¹ty tom rocznika naukowego Instytutu Kaszubskiego zosta³ podzielony na
szeæ czêci. W pierwszej znalaz³y siê m.in. artyku³y Marcina Kurra, Studenci
Bytowa, Lêborka i £eby w okresie redniowiecza do 1525 roku, Agaty Bachórz,
Obraz kultury polskiej w oczach Rosjan w Gdañsku oraz Józefa Borzyszkowskiego
o skansenach we Wdzydzach i Nadolu. W czêci drugiej (Pomorskie syntezy
i refleksje uczonych) zawarto artyku³ Gerarda Labudy: Obodryci, Wieleci, Kaszubi
a Polacy i Niemcy  na drogach zagubionej i odnalezionej wspólnoty. Wród
materia³ów ród³owych znaleæ mo¿na dwa teksty dotycz¹ce Marca 1968 w Gdañsku
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i w rodowisku kaszubsko-pomorskim oraz unikatowy niemiecki dokument dotycz¹cy Jesieni 1939 roku w Kocierzynie. Ponadto w tomie tym s¹, jak zwykle, obszerny dzia³ recenzji, kronika naukowa oraz kilka wspomnieñ w dziale Pro memoria.
Tradycje gdañskiej humanistyki, red. Józef Borzyszkowski, Cezary Obracht-Prondzyñski, Gdañsk 2008, wyd. Instytut Kaszubski, ss. 440
Tom zawiera materia³y z konferencji zorganizowanej z okazji jubileuszu Wydzia³u
Filologiczno-Historycznego UG (tu¿ przed jego podzia³em na dwa odrêbne).
Oprócz wstêpu znalaz³o siê w nim ponad 20 tekstów powiêconych dorobkowi
gdañskiego rodowiska humanistycznego w ró¿nych dyscyplinach i obszarach
badawczych: od historii, przez jêzykoznawstwo i historiê literatury, po filozofiê,
psychologiê, socjologiê czy historiê sztuki. Warto te¿ podkreliæ, ¿e jako pierwszy
znalaz³ siê artyku³ Romana Wapiñskiego, Udzia³ gdañskich rodowisk humanistycznych w tworzeniu Uniwersytetu Gdañskiego, w mojej pamiêci.
Wojciech Gruszczyñski, Wolne Miasto Gdañsk. Przewodnik po miecie, Gdañsk
2008, wyd. Yelow Factory, ss. 165
Doæ oryginalny pomys³, aby dzisiejszego mieszkañca Gdañska zabraæ w podró¿
po miecie, ale w realiach sprzed kilkudziesiêciu lat. Autor zaczyna od powstania
miasta, oraz omawia jego granice. A potem jest ju¿ jak w typowym przewodniku:
co zrobiæ po przyjedzie do miasta, jak poruszaæ siê tramwajami, jakie s¹ w³adze
w miecie, jaki pieni¹dz, jak dzia³a policja i wreszcie co warto zobaczyæ w poszczególnych czêciach miasta. Ca³oæ ilustrowana dziesi¹tkami archiwalnych zdjêæ,
pozwalaj¹cych wyczuæ dawny klimat nadmot³awskiego grodu. Ksi¹¿kê wieñcz¹
uwagi dotycz¹ce koñca Wolnego Miasta, przy czym autor upatruje jego pocz¹tek w uchwale gdañskiego Senatu z 23.08.1939 r., oddaj¹cej pe³niê w³adzy w rêce
Alberta Forstera (by³o to z³amanie gdañskiej konstytucji). Formalnie to mo¿e i siê
zgadza, ale chyba by³a to jednak konsekwencja postaw i atmosfery, która zapanowa³a w miecie ju¿ znacznie wczeniej
Józef Golec, Sopocki album biograficzny, Cieszyn 2008, wyd. Offsetdruk i Media, ss. 536
To chyba najwiêkszy pomorski s³ownik biograficzny przygotowany przez jednego
autora. Ogromny tom w formacie A4 licz¹cy ponad pó³ tysi¹ca stron prezentuje
biogramy osób, które by³y zwi¹zane z Sopotem urodzeniem, zamieszkaniem lub
ró¿norak¹ dzia³alnoci¹. Ksi¹¿ka sk³ada siê z dwóch czêci. W pierwszej  Odeszli
w cieñ  autor prezentuje biogramy osób ju¿ nie¿yj¹cych. W drugiej  ¯yj¹
wród nas  pisze o tych, którzy z Sopotem s¹ nadal zwi¹zani. Co wa¿ne  przy
wiêkszoci biogramów zamieszczono tak¿e zdjêcie portretowe i wskazówki bibliograficzne.
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Miscellanea pomorskie. Studia z dziejów Pomorza Zachodniego i Nadwilañskiego, red. Wojciech Skóra, S³upsk 2008, wyd. Akademia Pomorska w S³upsku, ss. 193
Czternacie zamieszczonych tu artyku³ów ma ró¿ny charakter i tematykê, a zakres
chronologiczny siêga od XVII wieku po wspó³czesnoæ. Warto w tym miejscu
zwróciæ uwagê choæby na teksty na tekst Adama Kucharskiego, Pomorze Nadwilañskie w wietle wybranych pamiêtników podró¿y (16001772), Zygmunta Szultki, Sprawy miast na sejmiku starostwa lêborsko-bytowskiego w latach 17401772
czy te¿ W³odzimierza Jastrzêbskiego, Rola gdañskiej NSDAP w dyskryminacji
i germanizacji ludnoci Polskiej na Pomorzu Nadwilañskim w latach 19391945.
Józef Torliñski, Przes¹dy i obyczaje lecznicze kaszubskich rybaków nadmorskich (reprint). Wspomnienia syna Lecha Torliñskiego i ucznia Profesora Adama
Wrzoska Romana K. Meissnera, Poznañ 2008, wyd. Poznañskie Towarzystwo
Przyjació³ Nauk, ss. 56+66
Tytu³ i podtytu³ informuj¹ dok³adnie o zawartoci tej ksi¹¿ki. W pierwszej czêci
znalaz³ siê szkic wspomnieniowo-genealogiczny Lecha Torliñskiego, obecnie profesora poznañskiej medycyny o ojcu Józefie Torliñskim (19111968) oraz o swojej rodzinie. Po drugie, w tej czêci jest szkic R. Meissnera o promotorze doktoratu
J. Torliñskiego  prof. Adamie Wrzosku, sk¹din¹d znanym kolekcjonerze kaszubskiej sztuki ludowej i twórcy muzeum w Dêbkach. Obydwa szkice zosta³y opatrzone ciekawymi, unikatowymi zdjêciami. Natomiast w drugiej czêci na zasadzie reprintu przedrukowano trudno ju¿ dzi dostêpny tekst J. Toruñskiego o zwyczajach leczniczych na pó³nocnych Kaszubach. To ciekawy dokument nie tylko
etnograficznie czy kulturowo, ale tak¿e dlatego, ¿e mo¿emy zobaczyæ, jak przed
wojn¹ wygl¹da³y prace doktorskie.
Lucyna Przybylska, Zró¿nicowanie przestrzeni sakralnej Gdyni, Gdynia-Pelplin 2008, wyd. Wydawnictwo Bernardinum, ss. 144
Praca ukaza³a siê w serii Regiony Nadmorskie firmowanej przez Katedrê Geografii
Rozwoju Regionalnego UG. A poniewa¿ mamy bardzo niewiele opracowañ z zakresu geografii religii Kaszub i Pomorza, warto j¹ uwa¿nie przestudiowaæ. We
wstêpie autorka prezentuje cele pracy, pojêcie przestrzeni sakralnej oraz omawia
wykorzystan¹ literaturê i ród³a. Nastêpnie w szeciu rozdzia³ach omawia: zarys
historyczny zwi¹zków wyznaniowych w Gdyni do koñca II wojny wiatowej, sieæ
parafialn¹ Kocio³a katolickiego oraz domy zakonne, funkcjonuj¹ce w Gdyni,
nastêpnie nierzymskokatolickie zwi¹zki wyznaniowe, pozosta³e elementy przestrzeni sakralnej (np. cmentarze, krzy¿e i kapliczki). Wreszcie stara siê stworzyæ
model przestrzeni sakralnej Gdyni. Podaje tak¿e wykorzystan¹ bibliografiê oraz
wybór zdjêciowy miejsc wiêtych w Gdyni.
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Historia Pruszcza Gdañskiego do 1989 roku, red. B³a¿ej liwiñski, Pruszcz
Gdañski 2008, wyd. Urz¹d Miasta Pruszcz Gdañski, ss. 252
Kolejna pomorska monografia miasta. Sk³ada siê z siedmiu czêci u³o¿onych chronologicznie. O archeologii, która na terenie Pruszcza i w okolicy jest niezwykle
bogata, pisz¹ Marian Kochanowski i Marcin St¹porek. Okres redniowiecza zosta³ opracowany przez Beatê Mo¿ejko i B³a¿eja liwiñskiego, czasy nowo¿ytne
(do 1815 roku) przez Edmunda Kizika, a okres zaborczy przez Marka Sta¿ewskiego. Dwa rozdzia³y napisa³ Grzegorz Berendt: o miêdzywojniu i okresie wojny
oraz o latach 19451989. Ca³oæ koñczy tekst E. Kizika o zabytkach Pruszcza
(plebania, domy, koció³ Podwy¿szenia Krzy¿a wiêtego). Jest jeszcze bibliografia, a w tekcie kilka kolorowych zdjêæ (w ostatnim rozdziale).
Regina Osowicka, Leksykon Wejherowian, Wejherowo 2008, Wydawnictwo
ACTEN, ss. 266
Kolejny lokalny s³ownik biograficzny i kolejne dzie³o znanej wejherowskiej dziennikarki i popularyzatorki wiedzy o miecie i regionie. Znalaz³o siê tu grubo ponad
300 biogramów osób ju¿ nie¿yj¹cych, jak i tych, które nadal wspó³tworz¹ oblicze
miasta (tu siê urodzi³y lub mieszkaj¹, lub te¿ w jakim stopniu s¹ z miastem zwi¹zane). Przy wiêkszoci biogramów s¹ zdjêcia, a na koñcu zamieszczono bibliografiê.
Pó³ wieku w s³u¿bie dziedzictwa morskiego, op. zbior., Gdañsk 2008, wyd. Towarzystwo Przyjació³ Centralnego Muzeum Morskiego, ss. 89
Estetycznie wydana ksi¹¿ka dokumentuj¹ca wielkie zas³ugi Towarzystwa Przyjació³ Centralnego Muzeum Morskiego (z okazji 50-lecia dzia³alnoci). Znalaz³y
siê tu wspomnienia i refleksje, opis organizacji morskiego muzeum i roli, jak¹
odegra³o w tym dziele Towarzystwo, opis póniejszej dzia³alnoci TPCMM, szkic
historyczny o rekonstrukcji ³odzi w. Wojciecha w 1997 roku. Przedstawiono tak¿e
kolejne w³adze Towarzystwa, jego cz³onków honorowych itd. Ca³oæ zosta³a bardzo
bogato zilustrowana zdjêciami, dokumentami itp.
Alina i Kazimierz Wajdowie, O polskoæ Borów Tucholskich, Gdynia 2008,
Wydawnictwo Region, ss. 249
Jest to monografia dzia³alnoci Polskiego Zwi¹zku Zachodniego na terenie Borów
w okresie miêdzywojennym. W pierwszej czêci autorzy przedstawiaj¹ genezê
i dzia³alnoæ PZZ. Nastêpnie odnosz¹ j¹ do terenu Pomorza Gdañskiego, wspominaj¹ osobno o problemie kaszubskim oraz o pracy Instytutu Ba³tyckiego, a wreszcie opisuj¹ funkcjonowanie struktur PZZ ju¿ na terenie samych Borów (g³ównie
w powiecie tucholskim). Równie wa¿na jest czêæ druga, w której autorzy przed-
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stawiaj¹ s³ownik biograficzny dzia³aczy PZZ z powiatu tucholskiego, a dodatkowo
wykazy cz³onków zarz¹dów z s¹siadów s¹siednich. Do tego dochodzi bibliografia, indeks miejscowoci i osób. W tekcie sporo zdjêæ portretowych (zw³aszcza
w s³owniku), kopii dokumentów, artyku³ów prasowych itp.
Kocierskie Zeszyty Muzealne, 2009, nr 3, wyd. Muzeum Ziemi Kocierskiej
w Kocierzynie, ss. 226
Kolejny numer nowego pisma muzealnego przynosi w pierwszej czêci osiem
artyku³ów i rozpraw, a wród nich Andrzeja Grotha, Kocierzyna w latach 1812
1831. Z problematyki ma³ego miasta pomorskiego, Jerzego Knypy, Czarne ¿niwa
na Kaszubach wczoraj i dzi oraz Jerzego Rudzika trzeci¹ czêæ powiêcon¹ kocierskim pomnikom (tym razem o pomnikach wyznaniowych). W drugiej czêci
zamieszczono cztery przyczynki, w tym artyku³ Tadeusza Sadkowskiego o XIX-wiecznym rynku w Kocierzynie. Znalaz³y siê tu tak¿e trzy artyku³y z konferencji powiêconej A. Majkowskiemu, dwa wspomnienia pomiertne, w tym o Janie
Machucie, jedna recenzja i obszerna kronika ¿ycia naukowego i kulturalnego.
Edmund Zieliñski, Na cie¿kach wspomnieñ..., Gdañsk 2009, wyd. nak³adem
autora, ss. 594
Obszerny tom wspomnieniowy jednego z najbardziej znanych i cenionych rzebiarzy Pomorza. Sk³ada siê z omiu czêci, w których autor kolejno przedstawia:
swoj¹ rodzinê i biogramy kilku wybranych osób, zapiski autobiograficzne, tradycje czêsto ju¿ zapomniane, a w mojej rodzinie kultywowane, relacje i refleksje
z ró¿nych wydarzeñ kulturowych, g³ównie z terenu Kociewia, biografie przyjació³, szkice z dziejów Zblewa i okolicy, wreszcie fragmenty korespondencji i recenzji. Jest to wiêc swoiste silva rerum, ³¹cz¹ce w sobie wspomnienia, szkice
historyczne, biograficzne, etnograficzne itd. Ciekawy przyczynek do poznania
kultury regionalnej Pomorza, zw³aszcza za Kociewia.
Hanna Domañska, Sopockie rozmaitoci, Gdañsk 2009, Wydawnictwo Oskar-Polnord, ss. 183
Ostatnia ksi¹¿ka zmar³ej niedawno badaczki i popularyzatorki dziejów Sopotu,
Gdañska i Pomorza. Sk³ada siê ona z kilkudziesiêciu szkiców powiêconych wydarzeniom, instytucjom czy te¿ organizacjom. Mo¿na tu przeczytaæ o sopockim Banku
Ludowym, garnkach, majtkach i tabace od Pauliny, farmazoñskiej firmie
Hahn&Loechel, willach, kamienicach i zameczkach, o teatrach, szko³ach i restauracjach itd. Ca³oæ opatrzono indeksem osobowym, ilustracjami, przypisami i wybran¹ bibliografi¹.
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Hanna Popowska-Taborska, Ewa Rzetelska-Feleszko, Dialekty kaszubskie
w wietle XIX-wiecznych materia³ów archiwalnych. Prezentacja i opracowanie
kaszubskich materia³ów jêzykowych zebranych przez Georga Wenkera w latach
18791887, Warszawa 2009, wyd. Slawistyczny Orodek Wydawniczy, ss. 309
Podtytu³ mówi dok³adnie, czemu powiêcona jest ta praca. Sk³ada siê ona z trzech
czêci. Pierwsza ma charakter ród³owy i przedstawia czterdzieci zdañ z ankiety
Wenkera oraz ich t³umaczenia na kaszubski z 81 wsi na Kaszubach wraz z ich
lokalizacj¹. W drugiej czêci znalaz³y siê artyku³y E. Rzetelskiej-Feleszko powiêcone zebranemu materia³owi, w tym przede wszystkim omówienie samego
atlasu Wenkera i jego znaczenia dla badañ dokumentacyjnych kaszubszczyzny.
Ponadto w tej czêci znalaz³y siê opracowane przez H. Popowsk¹-Taborsk¹ charakterystyki wsi, w których robiono badania oraz przedstawiono podzia³y Kaszub
uwidocznione w materia³ach ankietowych (wszystkie zosta³y uwidocznione na
za³¹czonych mapach, co bardzo u³atwia odbiór materia³u jêzykoznawczego). Czêæ
trzecia to wykazy, indeksy, informacje bibliograficzne.
My Kashubian Heritage. A Collection of Short Coverig The Land of My Ancestors. Writt and Collected by: Peter von Pazatka Lipinsky, Edmonton 2009,
ss. 159
Kolejne wydawnictwo, które powsta³o z potrzeby udokumentowania kaszubskich
korzeni i nadal podtrzymywanych przez emigrantów zwi¹zków z dawn¹ ojczyzn¹.
Sk³ada siê ona z kilku czêci, w których autor kolejno przedstawia dzieje swojej
rodziny, prezentuje swoj¹ obecnoæ podczas spotkañ genealogicznych, wystaw
i konferencji, udostêpnia bardzo liczne zdjêcia i dokumenty rodzinne, zdjêcia
z miejsc przez siebie odwiedzanych, a zwi¹zanych z losami opisywanej familii,
przytacza prowadzon¹ korespondencjê itd.
Tradycyjne sady przydomowe, red. Renata Sobierajska, Jaros³aw Paj¹kowski, wiecie 20082009, wyd.: Towarzystwo Przyjació³ Dolnej Wis³y, Zespó³
Parków Krajobrazowych Che³miñskiego i Nadwilañskiego, ss. 236
Pionierska w zasadzie praca powiêcona sadownictwu nad Doln¹ Wis³¹. Jego historia otwiera ksi¹¿kê, nastêpnie przedstawiona zostaje problematyka zasobu genetycznego rolin u¿ytkowych, dzia³anie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich,
kwestie zwi¹zane z prowadzeniem tradycyjnych sadów przydomowych, charakterystyka starych odmian drzew owocowych i ich ochrony. Znalaz³o siê tak¿e
miejsce dla wybranych przepisów kulinarnych, a ca³oæ koñczy analiza przyrodniczego znaczenia sadów przydomowych. Ksi¹¿ka zosta³a bardzo bogata zilustrowana, wydana estetycznie (twarda oprawa, dobra jakoæ papieru, wykresy,
tabele, mapy itd.). Mi³onicy pomorskiej przyrody i lokalnych tradycji ogrodniczych winni j¹ koniecznie przestudiowaæ.
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Adam Wêsierski, Dzieje parafii w. Katarzyny w liwicach w czasach zaboru
pruskiego (18701920), liwice 2009, wyd. Przedsiêbiorstwo Marketingowe
LOGO, ss. 171
Kolejna monografia dotycz¹ca dziejów Kocio³a katolickiego na Pomorzu w trudnym okresie prze³omu XIX i XX wieku. Sk³ada siê ona z szeciu rozdzia³ów,
w których autor omawia najpierw terytorium i stosunki ludnociowe w parafii
liwickiej, nastêpnie przedstawia lokalne towarzystwa gospodarcze i spo³eczno-kulturalne. Osobny rozdzia³ powiêci³ ¿yciu religijnemu i miejscom kultu, szkolnictwu oraz duchowieñstwu, prezentuj¹c sylwetki proboszczów i wikarych oraz
omawiaj¹c ich dzia³alnoæ. A trzeba podkreliæ, ¿e ze liwicami zwi¹zane by³o
ca³e grono wybitnych ksiê¿y, w tym przede wszystkim ks. dr Stanis³aw Sychowski.
El¿bieta Szybowska, ¯ywa historia jezuity o. Stanis³awa Czapiewskiego SJ,
Kocierzyna 2009, wyd. nak³adem autorki, ss. 144
S¹ to w zasadzie wspomnienia o. Czapiewskiego spisane i opracowane przez
E. Szybowsk¹. Autor opowiada o swojej rodzinie (a urodzi³ siê w 1911 roku na
wybudowaniu Liniewa), o kszta³ceniu, o wywózce na wschód w czasie II wojny
wiatowej, o s³u¿bie kap³añskiej w Armii Andersa, o pobycie na Bliskim Wschodzie, w Wielkiej Brytanii, o pracy duszpasterskiej w Ameryce... Ca³oæ zosta³a
zilustrowana dziesi¹tkami zdjêæ, czêsto zupe³nie unikatowymi.
Przemys³aw Woniak, Chojnicki chór Lutnia. Zarys historii, Chojnice 2009,
wyd. parafia ciêcia w. Jana Chrzciciela w Chojnicach, ss. 76
Historia licz¹cego 90 lat chóru zwi¹zanego z g³ówn¹ chojnick¹ parafi¹ sk³ada siê
z jedenastu czêci, w których przedstawiono nie tylko syntetycznie dzieje chóru
wraz z kalendarium, ale tak¿e bogat¹ dokumentacjê fotograficzn¹ prezentuj¹c¹
jego aktywnoæ koncertow¹, wycieczki, jubileusze, uroczystoci, sylwetki dyrygentów, ciekawsze wpisy do kroniki, afisze, pami¹tki po profesorze Franciszku
Gierszewskim itd. Jest to ciekawy przyczynek do kultury muzycznej Pomorza.
Martyrologia mieszkañców gminy Brusy, zebra³ i opracowa³ Marian Jutrzenka
Trzebiatowski, Chojnice 2009, wyd. Europejskie Stowarzyszenie Pomerania,
ss. 123
Mo¿na by powiedzieæ: wreszcie! Od wielu lat czekano, a¿ M. Jutrzenka Trzebiatowski opracuje i wyda gromadzone przez siebie materia³y dotycz¹ce losów mieszkañców gminy Brusy w czasie II wojny wiatowej i tu¿ po jej zakoñczeniu. Praca
sk³ada siê z trzech rozdzia³ów. W pierwszym omówiono eksterminacjê ludnoci
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miejscowej od momentu wybuchu wojny do jej zakoñczenia. W drugiej przedstawiono lokalne losy po wkroczeniu Armii Czerwonej, w pierwszym okresie tworzenia siê w³adzy ludowej wraz z przedstawieniem podziemia niepodleg³ociowego.
Wreszcie w trzecim, bodaj najcenniejszym, znalaz³y siê biogramy ofiar i wykaz
osób deportowanych do ZSRR po wojnie.
W³adys³aw Szulist, Jubileusz. Jubilee. 19592009, Gdañsk-Lipusz 2009, wyd.
Wydawnictwo DJ, ss. 172
Swego rodzaju ksiêga pami¹tkowa przygotowana przez ks. Szulista z okazji jego
60-lecia kap³añstwa. Zaczyna siê ona osobist¹ refleksj¹ oraz dwoma szkicami
powiêconymi ks. Szulistowi autorstwa ks. prof. Zygmunta Zieliñskiego i ks. prof.
Anastazego Nadolnego (te trzy teksty s¹ w jêzyku angielskim). W dalszej czêci
jest jeszcze jeden szkic powiêcony ks. Szulistowi autorstwa Krzysztofa Ja¿d¿ewskiego (tym razem po polsku). Ponadto autor zamieci³ tu kilka swoich tekstów
powiêconych ks. Stanis³awowi Gruntowi oraz ks. A. Nadolnemu, rodzinom Dunajskich, Chrapkowskich i Suchy-Lipiñskich. Wreszcie umieci³ tu cenn¹ bibliografiê swoich prac z lat 19572009.
Kartuzy 1939. Wspomnienia, zebra³, przedmow¹ i wstêpem opatrzy³ Norbert
Maczulis, Kartuzy 2009, wyd. Muzeum Kaszubskie w Kartuzach, ss. 285
Prócz wstêpu i przedmowy ksi¹¿ka sk³ada siê z dwóch czêci. W pierwszej znalaz³y siê wspomnienia i relacje oficerów Wojska Polskiego bior¹cych udzia³ w wojnie obronnej w 1939 roku. W drugiej natomiast 5 relacji ludnoci cywilnej. Trzeba
podkreliæ, ¿e czêæ z przywo³anych tu relacji nie by³a dotychczas publikowana,
a ponadto zamieszczono tu sporo zdjêæ (szkoda jednak, ¿e znaczna ich czêæ jest
bardzo s³abej jakoci). W sumie to ciekawy przyczynek do dziejów Kaszub w czasie ostatniej wojny.
Klonowo nad Brd¹. Mieszkañcy wobec dziedzictwa przesz³oci, red. Marek Sass,
Bydgoszcz-Klonowo 2009, wyd. Magraf s.c., ss. 176
Ksi¹¿ka wydana na zlecenie Stowarzyszenia Edukacji i Rozwoju Wsi Klonowo
Klon w powiecie tucholskim. Sk³ada siê ona z dwóch niejako czêci. W pierwszej
M. Sass omawia przesz³oæ wsi i jej kulturê (³¹cznie z lokaln¹ gwar¹ i nazewnictwem). Natomiast w drugiej zebrano opowieci klonowskie Grzegorza Górki, legendy opracowane przez W³odzimierza Dêbickiego oraz wiersze Leokadii Górki.
Ca³oæ wieñczy bibliografia, spis tabel oraz bogaty i ró¿norodny aneks fotograficzny (w ca³ej ksi¹¿ce sporo zdjêæ archiwalnych i reprodukcji dokumentów).
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Biblioteka Wy¿szego Seminarium Duchownego w Pelplinie. Historia i dzieñ
dzisiejszy, opr. ks. Stanis³aw Grunt, ks. Anastazy Nadolny, Pelplin 2009,
Wydawnictwo Bernardinum, ss. 142
Publikacja omawiaj¹ca jedn¹ z najwa¿niejszych ksi¹¿nic na Pomorzu, wydana
z okazji otwarcia jej nowej siedziby. Sk³ada siê z siedmiu rozdzia³ów, powiêconych najpierw losom biblioteki od 1828 roku a¿ do wspó³czesnoci. Ponadto znalaz³o siê tu omówienie dziejów budynku bibliotecznego, jego nowego projektu
architektonicznego, realizacji budowlanej oraz finansom. Ca³oæ zilustrowano
wieloma zdjêciami kolorowymi, planami architektonicznymi, wykresami itd.
Studia Pelpliñskie, t. 41, Pelplin 2009, Wydawnictwo Bernardinum, ss. 331
Kolejny tom pelpliñskiego rocznika dedykowany zosta³ ks. dr Edwardowi Hinzowi,
wybitnemu znawcy muzyki kocielnej i jej historii. Wród kilkunastu tekstów
warto przyk³adowo zwróciæ uwagê na artyku³ Krzysztofa Rafa³a Prokopa, Sakry
i sukcesja wiêceñ biskupich pasterzy diecezji che³miñskiej w ostatnich dwóch
wiekach jej istnienia (17851992) czy te¿ Mariusza Kardasa, Zarys dziejów parafii pw. przemienienia Pañskiego i Najwiêtszej Marii Panny Królowej Polski
w Somoninie.
Katarzyna Ichnowska, Maksymilian Ichnowski. ¯ycie, twórczoæ, dzia³alnoæ
regionalna i genealogiczna, Chojnice 2009, wyd. Stowarzyszenie Acana Historii we wspó³pracy z Europejskim Stowarzyszeniem Pomerania, ss. 314
Ksi¹¿ka jest w zasadzie drukowan¹ wersj¹ pracy magisterskiej wnuczki Maksymiliana Ichnowskiego, jednej z najciekawszych postaci w powojennych Chojnicach. Sk³ada siê z dwóch czêci. W pierwszej autorka przedstawi³a biografiê
M. Ichnowskiego, jego twórczoæ, zaanga¿owanie w propagowaniu wiedzy o Chojnicach i kulturze kaszubskiej oraz dzia³alnoæ kronikarsk¹ i genealogiczn¹. Natomiast druga czêæ zawiera autorskie dzie³a Ichnowskiego i jest o tyle cenna, ¿e
wiele z wydrukowanych tu materia³ów to rzeczy dotychczas niepublikowane, jak
choæby opowiadania i dziennik z lat 19421944. W ksi¹¿ce umieszczono tak¿e
kilkadziesi¹t zdjêæ.
Niemcy o Kaszubach w XIX wieku. Obraz Kaszubów w pracach G. L. Lorka,
W. Seidla i F. Tetznera. Deutsche Berichte über die Kaszuben im 19 Jahrhundert. Das Bild der Kaschuben in den Abhandlungen von G. L. Lorek, W. Seidel
und F. Tetzner, t³um. Z jêzyka niemieckiego M. Darska-£ogin, t³um. z jêz.
Polskiego M. Borzyszkowska-Szewczyk, A. Popien, red. J. Borzyszkowski,
Gdañsk 2009, wyd. Instytut Kaszubski, ss. 272
W ksi¹¿ce zamieszczono trzy klasyczne teksty niemieckich autorów o Kaszubach
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z II po³owy XIX wieku w jêzyku orygina³u oraz w t³umaczeniu na jêzyk polski.
Wybrane teksty najczêciej komentowane i wykorzystywane przez badaczy, a jednoczenie dzi trudno dostêpne dla przeciêtnego czytelnika. Ca³oæ poprzedza
naukowy wstêp autorstwa J. Borzyszkowskiego, a uzupe³niaj¹ tak¿e ilustracje,
przede wszystkim zaczerpniête z oryginalnych prac tu zamieszczonych.
Ziemia Zaborska. Biuletyn, nr 2 (lato 2009), wyd. Zaborskie Towarzystwo
Naukowe, ss. 84
Drugi zeszyt bruskiego biuletynu rozpoczynaj¹ szkice biograficzne o Janie Karnowskim i Wandzie Ki¿ewskiej autorstwa Zbigniewa Gierszewskiego. Wród
pozosta³ych kilkunastu artyku³ów i przyczynków (ekologicznych, przyrodniczych,
krajoznawczych, historycznych itd.) warto jeszcze uwagê zwróciæ na tekst
J. wierczka, Flisacy na Brdzie czy te¿ A. Ciemiñskiego, Jak wykorzystywano
miejscowe ³¹ki do robienia torfu jako ród³a energii cieplnej.
Wielkie Pomorze. Mit i literatura, red. A. Kuik-Kalinowska, S³upsk-Gdañsk
2009, wyd. Akademia Pomorska w S³upsku, Instytut Kaszubski, ss. 210
Ksi¹¿ka zawiera materia³y z konferencji, która odby³a siê w S³upsku jesieni¹ 2007
roku zgrupowane w trzech dzia³ach: Przestrzeñ historyczna  przestrzeñ mityczna
(m.in. Joanna Flinik, Et in Arcadia ego  Pomorze w niemieckiej prozie wspomnieniowej), Pó³noc Pomorza (m.in. Tadeusz Linkner, O S³owiñcach w naszej
literaturze (18801938) czy te¿ Daniel Kalinowski, Arkona  od literackiego mitu
ku antropologii kulturowej) oraz trzecia czêæ: Twórcy, dzie³a, obecnoæ kultury
(m.in. Józef Borzyszkowski, Wielkie Pomorze w poezji i pieni Jana Trepczyka
czy te¿ Isabel Selheim, Pommern im Zeichenewerk von Rudolf Hardow).
Gdy mylê Gdañsk..., wstêp Józef Borzyszkowski, Cezary Obracht-Prondzyñski,
Gdañsk 2009, wyd. Instytut Kaszubski, Oddzia³ Gdañski Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego, ss. 96
Zamieszczono tu ponad 40 wypowiedzi na tytu³owy temat pisarzy, artystów, publicystów, uczonych, ksiê¿y, polityków itd. Oprócz jednego autorstwa Marcelego
Bulli opublikowane zosta³y w 1997 roku na ³amach Pomeranii przy okazji
obchodów 1000-lecia Gdañska. Teraz jednak zebrane w jednym miejscu, uzupe³nione wstêpem, Uchwa³¹ Kongresu Pomorskiego i zilustrowane grafikami Ryszarda Stryjca tworz¹ now¹ jakoæ, bêd¹c ciekawym przyczynkiem do dyskusji
o to¿samoci Gdañska.
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Trzebiatowscy, czêæ IX, red. Zdzis³aw Zmuda Trzebiatowski, Bytów-Sominy
2009, wyd. Rada Rodzin Trzebiatowskich, ss. 203
Kolejny tom materia³ów przygotowany na zjazd rodzinny, który odby³ siê we
wrzeniu 2009 roku w Bytowie i Sominach. W tym swoistym rodzinnym silva
rerum sporo ciekawych materia³ów przede wszystkim o (tak¿e o Wantoch-Rekowskich, Cisewskich, Jakusz-Gostomskich). Wród szkiców historycznych, genealogicznych czy wspomnieniowych warto choæby przeczytaæ tekst o Trzebiatowskich z podbytowskiej Czarnej D¹browy, a wiêc o tym miejscu, gdzie rodzi³
siê Gryf Pomorski i gdzie ukrywa³ siê ks. Józef Wrycza.
Ludzie, idee, wojny. Studia z dziejów Europy rodkowowschodniej. Ksiêga pami¹tkowa z okazji 70. rocznicy urodzin Profesora W³odzimierza Jastrzêbskiego,
red. Tomasz Kawski, Jacek Maciejewski, Bydgoszcz 2009, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, ss. 343
Jak to zwykle bywa w tego typu publikacjach rozrzut tematyczny jest doæ znaczny.
Ksiêgê otwiera ¿yciorys Jubilata  wybitnego historyka dziejów Pomorza, wykaz
jego dorobku naukowego oraz zestaw przygotowanych pod jego kierunkiem prac
doktorskich i dyplomowych. Nastêpnie zamieszczono kilkadziesi¹t artyku³ów,
z których kilka dotyczy Pomorza, np. Ryszard Koz³owski, Idea uniwersytecka na
Pomorzu Nadwilañskim przed utworzeniem Uniwersytetu Miko³aja Kopernika
w Toruniu, Mieczys³aw Wojciechowski, Strajk polskich dzieci szkolnych na Pomorzu w 1906 r. w opinii prasy polskiej (Pielgrzym) i niemieckiej (Neue Preussiche Zeitung) oraz Józef Borzyszkowski, Partyzantka Borów Tucholskich
w XX w.  mity a rzeczywistoæ (przyk³ad braci Gnaciñskich).
Maria Wardzyñska, By³ rok 1939. Operacja niemieckiej policji bezpieczeñstwa
w Polsce Intelligenzaktion, Warszawa 2009, wyd. Instytut Pamiêci Narodowej, ss. 352
Ksi¹¿ka przedstawia jeden z najbardziej dramatycznych okresów w dziejach Polski,
czyli pierwsze miesi¹ce po wkroczeniu hitlerowców na ziemie polskie po kampanii
wrzeniowej 1939 roku. Walorem pracy jest to, ¿e pokazuje ona niemieck¹ politykê
eksterminacyjn¹ realizowan¹ w stosunku do elit polskich w skali ca³ego kraju, ale
z pokazaniem specyfiki w poszczególnych regionach. Wród omiu rozdzia³ów
jest tak¿e osobny powiêcony Akcji bezporedniej (Direkte Kation) na Pomorzu.
Ale i w innych rozdzia³ach sporo tu pomorskich akcentów, np. w rozdziale I,
gdzie autorka pisze o przygotowaniach politycznych i propagandowych do wojny,
powiêca sporo uwagi mniejszoci niemieckiej w Polsce (tak¿e na Pomorzu) oraz
Polakom w Wolnym Miecie i na Kaszubach. Ponadto pisz¹c o wrzeniu 1939 r.,
osobno wspomina o aresztowaniach Polaków w Rzeszy (na Pomorzu) i Gdañsku.
Korzystanie z ksi¹¿ki u³atwiaj¹ indeksy osobowy i geograficzny.
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Eugeniusz Pryczkowski, Si³a ¯ukowa, ¯ukowo-Banino 2009, wyd. Wydawnictwo ROST, ss. 215
Trudno sklasyfikowaæ tê ksi¹¿kê, ale niew¹tpliwie jest to ksiêga chwalebna kaszubskoci ¯ukowa. Sk³ada siê ona z kilku rozdzia³ów. W pierwszym autor przedstawia kaszubskie karty z dziejów ¯ukowa, szczególnie wiele uwagi powiêcaj¹c
klasztorowi norbertanek oraz podtrzymuje mit o klasztornych, redniowiecznych
korzeniach haftu kaszubskiego ze szko³y ¿ukowskiej. W drugim przedstawia (niemal hagiograficznie) postaæ Karola Krefta, a w trzecim (najobszerniejszym) dzieje
oddzia³u Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego w ¯ukowie. Znalaz³o siê tu tak¿e
miejsce dla ¿ukowskiego zespo³u kaszubskiego Bazuny (rozdz. czwarty), dla
szkiców biograficznych o kilkunastu osobach zas³u¿onych z tej i dla tej ziemi
oraz dokumentacyjnego aneksu zawieraj¹cego kilka wybranych artyku³ów, wykazy
cz³onków oddzia³u ZK-P, protokó³ z zebrania za³o¿ycielskiego Zrzeszenia itd.
Notes. Rocznik dziennikarzy Pomorza 2008, Gdañsk 2009, wyd. Stowarzyszenie Dziennikarzy Rzeczpospolitej Polskiej, Oddzia³ Morski w Gdañsku,
ss. 248
O zamiarach, intencjach towarzysz¹cych powstaniu tego¿ rocznika (¿e ma to byæ
rocznik sugeruje tytu³) pisze we wstêpie redaktor tomu Jerzy Model i widaæ ju¿
z tego wstêpu, ¿e jedn¹ z najwiêkszych bol¹czek tego rodowiska jest odniesienie
siê do w³asnego dorobku z okresu PRL. W jakiej mierz znajduje to odzwierciedlenie w spisie treci. Zaczyna siê co prawda od dwóch tekstów powiêconych
aktualnym problemem dziennikarstwa (warto przeczytaæ szczególnie krytyczny
tekst Aliny Kietrys), ale potem nastêpuj¹ materia³y wspomnieniowe (Na po¿egnanie Domu Prasy; Monografie i wspomnienia; ród³a i dokumenty), w których
znajduje siê szereg ciekawych artyku³ów, przyczynków, wspomnieñ i dokumentów odnosz¹cych siê do ca³kiem niedawnej przesz³oci rodowiska dziennikarskiego w Gdañsku i na Pomorzu. Warto mo¿e w tym kontekcie zwróciæ uwagê na
krótki tekst p. red. Tadeusza Bolduana, Czasopimiennictwo kaszubskie po 1945
roku (nigdy wczeniej niepublikowany) oraz szkic Henryki Dobosz-Kinaszewskiej, Lech B¹dkowski  ¯ycie na hutawce.
Stanis³aw Kosznik, Eugenia Latoszewska, Bo¿ena Skierka, Z dziejów Pañstwowego Liceum Pedagogicznego w ¯ukowie (19531970). Spotkania po latach
i wspomnienia, ¯ukowo 2009, ss. 300
Ksi¹¿ka powiêcona jednej z wa¿niejszych placówek edukacyjnych na Kaszubach. W 2009 roku wspominano w ró¿nych miejscach Licea Pedagogiczne, bo
przypada³a wówczas rocznica ich likwidacji w 1969 r., z tej okazji odby³o siê
szereg zjazdów absolwentów, tak by³o te¿ w ¯ukowie i z tej w³anie okazji ukaza³a
siê ta ksi¹¿ka. Sk³ada siê ona z trzech czêci. W pierwszej opisano funkcjonowania
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liceów pedagogicznych w okresie przed powstaniem szko³y w ¯ukowie, jej organizacjê i funkcjonowanie do czasu likwidacji, zaprezentowano uczniów, nauczycieli i kadrê kierownicz¹ oraz przedstawiono pracê dydaktyczno-wychowawcz¹
szko³y i jej wspó³pracê ze rodowiskiem. W drugiej czêci znalaz³a siê bogata
dokumentacja fotograficzna (uczniowie, nauczyciele, ¯ycie artystyczne, sport,
turystyka itd.). I wreszcie w czêci trzeciej zamieszczono dokumentacjê kolejnych zjazdów rocznicowych i interesuj¹ce wspomnienia absolwentów. Ca³oæ
koñczy bibliografia. W sumie ten obszerny tom jest wa¿nym i ciekawym przyczynkiem nie tylko do dziejów owiaty na Kaszubach czy te¿ do dziejów ¯ukowa,
ale tak¿e do dziejów kultury na Kaszubach.
Przemys³aw Pragert, Herbarz szlachty kaszubskiej, t. 3, Gdañsk 2009, wyd.
Wydawnictwo BiT, ss. 352
Kolejny tom wydawnictwa ciesz¹cego siê rosn¹c¹ popularnoci¹ (bo te¿ ronie
zainteresowanie w³asn¹ genealogi¹, szczególnie za korzeniami szlacheckimi).
Autor, podobnie jak w dwóch pierwszych tomach, przedstawia herby rodów kaszubskich, a tylko z rzadka wspomina o innych rodach, które na Kaszubach mocno
siê zakorzeni³y. Pomija wiêc herby rodzin szlacheckich polskich i niemieckich,
które na Kaszuby i Pomorze w ci¹gu minionych wieków nap³ywa³y wcale licznie.
Ksi¹¿ka sk³ada siê ze wstêpu, wykazu skrótów, wskazówek bibliograficznych,
indeksów osobowego i geograficznego. Najwa¿niejsza jest jednak prezentacja
wybranych rodzin szlacheckich oraz ich herbów. A w tomie tym znalaz³y siê tak
znane kaszubskie rodziny, jak np. Rekowscy, Wêgierscy, Gostkowscy, Kêtrzyñski, Kliñscy czy Sikorscy.
Lidia Burzyñska-Wentland, Strajki szkolne w Prusach Zachodnich w latach
19061907, Gdañsk 2009, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdañskiego, ss. 168
W literaturze pomorzoznawczej brakowa³o nowego opracowania problemu strajku
szkolnego z pocz¹tku XX wieku. Dobrze wiêc, ¿e ukaza³a siê niniejsza monografia,
bo wype³nia ona powa¿n¹ lukê w naszej historiografii. Ksi¹¿ka sk³ada siê z czterech
rozdzia³ów: Geneza strajków szkolnych w Prusach Zachodnich w latach 19061907;
Przebieg strajków szkolnych na terenie Prus Zachodnich w latach 19061907;
Metody i formy przeciwdzia³ania strajkom szkolnym oraz Dzia³ania spo³eczeñstwa polskiego w obronie jêzyka ojczystego a strajki szkolne. Cenne s¹ te¿ aneksy,
wród nich przedrukowano list Henryka Sienkiewicza z 1906 roku, wybrane dokumenty zwi¹zane ze strajkiem, wykazy szkó³, gdzie strajkowano, dla kilku powiatów podano tak¿e zestawienia osób, które strajkowa³y. Ca³oæ koñczy bibliografia, spisy tabel, wykaz fotografii oraz wykaz aneksów (szkoda jednak, ¿e nie
ma indeksu osobowego).
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Tomasz Rembalski, Szkice historyczne kaszubskich gniazd rodowych, nr 1: Studzienice, Bytów 2009, wyd. Kurier s.c., ss. 68
W zamierzeniu autora i wydawców jest to popularna monografia znanej na Kaszubach bytowskich wsi gminnej. Sk³ada siê z przedmowy i wstêpu, zarysu historii Studzienic, opisu dziejów miejscowego kocio³a, prezentacji wybranych rodów, wraz z ich herbami oraz swoistego aneksu dokumentacyjnego, w którym
podano wykazy mieszkañców wsi wedle róde³ z ró¿nych okresów. Ca³oæ opatrzona zosta³a bibliografi¹ i ciekawie dobranymi ilustracjami.
Tomasz Rembalski, Szkice historyczne kaszubskich gniazd rodowych, nr 2:
Piaszno, Bytów 2009, wyd. Kurier s.c., ss. 55
Podobnie jak w pierwszym tomie z tej serii mamy tu krótki opis dziejów wsi,
prezentacjê rodów wpisanych w jej historiê, wykazy mieszkañców oraz bibliografiê. I podobnie jak w tomie pierwszym zamieszczono tu ciekawe ilustracje
oraz reprodukcje dokumentów.
Monika Mazurek, W poszukiwaniu to¿samoci. Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie w oczach socjologa, Gdañsk 2009, wyd. Zarz¹d G³ówny Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego, ss. 235
Pierwsza taka monografia w dziejach kaszubsko-pomorskiego regionalizmu.
Autorka rozpoczyna od zaprezentowania przesz³oci i wspó³czesnoci ZK-P.
W rozdziale II prezentuje osoby badane  ich powody wst¹pienia do organizacji
oraz oczekiwania. W nastêpnym podejmuje kwestie komunikacji wewn¹trz organizacji, a w rozdziale IV mierzy siê z trudnym problemem Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie a wiat polityki. Pracê koñczy rozdzia³ V traktuj¹cy o ZK-P jako
organizacji etnicznej. Na koñcu zamieszczono bibliografiê, spis tabel, wykresów
itd. Jednym s³owem  lektura obowi¹zkowa dla kaszubsko-pomorskich regionalistów.
Nasze Pomorze. Rocznik Muzeum Zachodnio-Kaszubskiego w Bytowie,
nr 10 (2008), Bytów 2009, ss. 239
Kolejny tom bytowskiego rocznika naukowego przynosi kilkanacie artyku³ów
z zakresu archeologii, historii, jêzykoznawstwa, etnologii i antropologii (w tym
przypadku znalaz³y siê tu materia³y z jesiennych warsztatów antropologicznych,
które odby³y siê jaki czas temu w Brusach, a by³y powiêcone filmowi i fotografii
w antropologii). Koniecznie te¿ nale¿y zwróciæ uwagê na blok tekstów z sesji
kaszuboznawczej powiêconej twórczoci zrzeszyñców. Ca³oæ koñczy dzia³ sprawozdañ, w których m.in. informacja o pracy bytowskiego muzeum w latach 2007
2008.
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Wielokulturowe Pomorze. Wielokulturowy S³upsk, opr. Gra¿yna Przybylak,
S³upsk 2009, wyd. Orodek Doskonalenia Nauczycieli w S³upsku, ss. 112
Tom zawiera materia³y z IV Forum Edukacji Regionalnej w S³upsku. Warto choæby
zwróciæ uwagê na tekst Antoniego Szredera, Kaszubi w S³upsku czy te¿ Zdzis³awa
Machury, Ksi¹¿êta s³upscy w wiadomoci wspó³czesnych mieszkañców S³upska.
Ale zgodnie z tytu³em znalaz³y siê tu tak¿e artyku³y o tematyce ¿ydowskiej, ukraiñskiej, niemieckiej czy bia³oruskiej.
Pomorze w ogniu. Historia II wojny wiatowej i nieznane relacje wiadków,
opr. Marcin Rêczmin, Maciej Drzewicki, Gdañsk 2009, wyd. Gazeta Wyborcza, ss. 271
Autorzy  gdañscy dziennikarze  postanowili w sposób przystêpny i popularny
zaprezentowaæ szerszemu krêgowi czytelników historiê II wojny wiatowej na
Pomorzu (s³u¿y³o temu tak¿e publikowanie fragmentów ksi¹¿ki na ³amach Gazety Wyborczej. Trójmiasto). Ca³oæ sk³ada siê z 17 rozdzia³ów  od gazyfikacji
Gdañska, przez opis pierwszego dnia wojny, wydarzeñ na Westerplatte, obrony
Poczty Polskiej (nacisk na sytuacjê w Gdañsku widoczny jest w ca³ej ksi¹¿ce),
wysiedleñ Polaków i zbrodni niemieckich na ludnoci pomorskiej, a¿ po wydarzenia z roku 1945. Osobny rozdzia³ powiêcili wojnie w kinematografii. Na pewno
mocn¹ stron¹ ksi¹¿ki jest warstwa ilustracyjna. Natomiast niew¹tpliwym zgrzytem jest zamieszczenie wywiadu z Romanem Dambkiem, który nie tylko mitologizuje postaæ Józefa Dambka (zupe³nie niepotrzebnie, bo jego zas³ug nikt nie podwa¿a), ale zarzuca Józefowi Gierszewskiemu, ¿e zosta³ skazany m.in. za zdradê
organizacji na rzecz Niemców i za defraudacjê pieniêdzy. A redaktorzy pozostawiaj¹ to bez komentarza. Jak w publikacji popularnej, ale z aspiracjami, mo¿na
takie co publikowaæ  trudno zrozumieæ...
Iwona Ja¿ewicz, Funkcjonowanie ma³ych miast Pomorza rodkowego w okresie
transformacji systemowej, S³upsk 2009, wyd. Akademia Pomorska w S³upsku,
ss. 152
Nie mamy zbyt wielu podobnych opracowañ, wiêc nale¿y tej pracy przygl¹daæ siê
uwa¿nie. Autorka wybra³a do analizy ma³e miasta pomorskie z terenu dawnych województw koszaliñskiego i s³upskiego (chcia³oby siê przeczytaæ porównawcz¹ pracê
powiêcon¹ miastom w dzisiejszym województwie pomorskim). Ksi¹¿ka w czterech rozdzia³ach omawia nastêpuj¹ce kwestie: Miejsce ma³ych miast w sieci i systemie osadniczym Pomorza rodkowego, Procesy rozwoju demograficznego ma³ych
miast Pomorza rodkowego, Kierunki zmian w podstawach gospodarczych ma³ych
miast oraz Tendencje zmian bazy ekonomicznej ma³ych miast. Autorka stara siê
tak¿e zrobiæ swoist¹ klasyfikacjê miast pod wzglêdem poziomu rozwoju spo³eczno-gospodarczego. I choæ  jak zwykle  nale¿y doæ krytycznie podchodziæ do
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wszelkich tego typu rankingów, to jednak wydaje siê, ¿e mogliby siê z lektury tej
ksi¹¿ki sporo dowiedzieæ nie tylko badacze, ale tak¿e samorz¹dowi w³odarze
Barbara Bossak-Herbst, Antropolis. Wspó³czesny Gdañsk w wymiarze symbolicznym, Warszawa 2009, Wydawnictwo TRIO, ss. 290
Autorka we wstêpie pisze: Na przyk³adzie Gdañska oraz s¹siaduj¹cych z nim
Gdyni i Sopotu, a konkretnie na podstawie stworzonych przez ¿yj¹cych w nich
pisarzy, internautów oraz dziennikarzy, analizujê podstawowe treci dowiadczenia »bycia u siebie«  tego, w jaki sposób jest ono dzi wyra¿ane i intencjonalnie
tworzone. W pierwszym rozdziale przedstawia podstawowe kategorie opisu i pojêcia. W kolejnym przedstawia Trójmiasto we wspó³czesnej literaturze na przyk³adzie twórczoci Paw³a Huelle, Marii Odyniec i Stefana Chwina. W rozdziale trzecim analizuje zawartoæ pisma 30 DNI. I wreszcie ostatni rozdzia³ zosta³ powiêcony miastu w sieci. I choæ zarówno sposób doboru materia³u ród³owego,
jak i jego interpretacje zmuszaj¹ do dyskusji i polemiki, to jednak jest to bardzo
interesuj¹ca propozycja nowego, odmiennego odczytania dyskursu to¿samociowego nie tylko w Gdañsku, ale w Trójmiecie i w zasadzie na ca³ym Pomorzu.
Pelplin  nasza ma³a ojczyzna. Srebrny jubileusz Oddzia³u Kociewskiego Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego w Pelplinie, red. Bogdan Winiewski, Pelplin
2009, Wydawnictwo Bernardinum, ss. 69
Niewielka ksi¹¿eczka zaczyna siê symbolicznie  wybranymi cytatami z ks. Stanis³awa Pasierba o Kociewiu i Kaszubach oraz hymnem Kociewia autorstwa ks.
Bernarda Sychty. Potem nastêpuje opis historii oddzia³u ZK-P w Pelplinie, kalendarium oraz wykaz prezesów i pelpliñski alfabet (kilkadziesi¹t hase³  w zasadzie minibedeker). Jest te¿ ciekawy aneks fotograficzno-dokumentacyjny.
¯u³awy w poszukiwaniu to¿samoci, red. Anna Weronika Brzeziñska, Gdañsk
2009, wyd. Wydawnictwo JASNE, Muzeum Narodowe w Gdañsku, ss. 154
¯u³awy nie ma³y dotychczas zbyt wiele szczêcia do badañ o charakterze antropologicznym, tym uwa¿niej nale¿y przestudiowaæ niniejszy tom. Jego za³o¿enia oraz
przebieg badañ przedstawi³a redaktorka we wstêpie (¯u³awy pod lup¹). A póniej
nastêpuje 15 artyku³ów o bardzo ró¿nej tematyce. S¹ tu raporty dotycz¹ce architektury drewnianej, dziedzictwa osadnictwa olêderskiego, edukacji regionalnej,
zespo³ów regionalnych czy dzia³alnoci Muzeum ¯u³awskiego w Nowym Dworze
Gdañskim. Ale najistotniejsze s¹ jednak teksty oparte na przeprowadzonych wywiadach, dziêki którym otrzymujemy analizy wspomnieñ osiedleñców, charakterystykê ludnoci ukraiñskiej, studia powiêcone to¿samoci i stylom ¿ycia mieszkañców wybranych miejscowoci itd. Ca³oæ koñczy bibliografia.
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Kazimierz Ostrowski, Bedeker chojnicki A  ¯, Chojnice 2009, wyd. Urz¹d
Miejski w Chojnicach, ss. 417
Z tym obszernym tomem móg³by siê równaæ wród wydanych w ostatnich latach
wielu pomorskich bedekerów chyba tylko Bedeker wejherowski autorstwa Reginy
Osowickiej. Kilka setek hase³ opowiada w zasadzie o wszystkim: osobach, zdarzeniach, miejscach, instytucjach, czasopismach, firmach, osiedlach, politykach
itd. Ale jest jeszcze co  Kto jest kim w Chojnicach, czyli ponad setka biogramów
osób, które co obecnie w miecie i okolicy znacz¹. Ca³oæ  dajmy  zosta³a
zilustrowana dziesi¹tkami zdjêæ, tak¿e kolorowych i wydana w twardej oprawie.
Autorytety: Lech B¹dkowski, opr. zbior., Gdañsk 2009, wyd. Europejskie Centrum Solidarnoci, ss. 40
Publikacja towarzyszy³a wystawie powiêconej Lechowi B¹dkowskiemu, zorganizowanej przez ECS we wspó³pracy z Kaszubskim Zespo³em Parlamentarnym,
Instytutem Kaszubskim i Zrzeszeniem Kaszubsko-Pomorskim. Dlatego te¿ g³ówn¹
czêæ stanowi¹ w ksi¹¿ce fotografie, ale oprócz tego jest tu wprowadzaj¹cy tekst
Donalda Tuska, Paw³a Zbierskiego rozwa¿ania pt. Szko³a B¹dkowskiego oraz kilka
wypowiedzi m³odych dzia³aczy kaszubsko-pomorskich  nastêpców B¹dkowskiego.
Zapiski Puckie. Pùcczé Skriblënë, 2009, nr 8, wyd. Muzeum Ziemi Puckiej
im. Floriana Ceynowy, Urz¹d Miasta Puck, ss. 167
W kolejnym tomie puckiego rocznika wród kilkunastu artyku³ów zamieszczonych w pierwszej czêci warto zwróciæ uwagê przyk³adowo na tekst Andrzeja
Grotha o garnizonie wojsk królewskich w Pucku w 1635 r., Micha³a Starskiego
o badaniach archeologicznych na puckim rynku, Wojciecha Drze¿d¿ona o dziejach
wsi Starzyno czy Romana Drze¿d¿ona o pisarzu Janie Bilocie. W drugiej czêci
znalaz³o siê kilka szkiców biograficznych powiêconych osobom zas³u¿onym dla
sprawy morskiej, recenzje, sprawozdania itd.
Lustracje domen bytowskiej i lêborskiej z XVI wieku, wybór, wstêp i opracowanie Zygmunt Szultka, Bogdan Wachowiak, Warszawa 2009, wyd. Naczelna Dyrekcja Archiwów Pañstwowych w Warszawie, Archiwum Pañstwowe
w Szczecinie, ss. 579
Krytyczna edycja unikatowych róde³, niezwykle wa¿nych nie tylko dla dziejów
Ziemi Bytowsko-Lêborskiej, ale ca³ej spo³ecznoci kaszubskiej i Pomorza. We
wstêpie autorzy przedstawiaj¹, na czym polega wyj¹tkowe znaczenie zgromadzonych tu róde³ z czasów panowania na tym terenie ksi¹¿¹t zachodniopomorskich:
s¹ w nich dane nie tylko o areale gospodarstw, sytuacji ekonomicznej, stanie zamków, funkcjonowaniu gospodarki folwarcznej, ale tak¿e o stosunkach jêzykowych,
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nazwiskach, statusie prawnym drobnej szlachty (np. s¹ informacje o nieznanych
przywilejach i nadaniach z czasów redniowiecznych) itd. W pierwszej czêci
zamieszczono 14 dokumentów dotycz¹cych domeny bytowskiej z lat 15381596,
a w czêci drugiej 24 dokumenty z domeny lêborskiej z lat 15591588.
Roman Szul, Jêzyk, naród, pañstwo. Jêzyk jako zjawisko polityczne, Warszawa
2009, wyd. Wydawnictwo Naukowe PWN, ss. 415
Pierwszy rozdzia³ ma charakter ogólny, teoretyczny, przedstawiaj¹cy nie tylko
kwestie definicyjne, ale przede wszystkim omawiaj¹cy mo¿liwe relacje miêdzy
pañstwem, jêzykiem i narodem. Kolejne za rozdzia³y to ju¿ analiza sytuacji
w konkretnych miejscach na wiecie. I ju¿ w drugim rozdziale, gdzie autor omawia
model relacji: jêzyk  naród  pañstwo, w ostatniej grupie, gdzie omawia ruchy
etnoregionalne w Europie znalaz³o siê miejsce tak¿e dla jêzyka kaszubskiego. Ale
w ca³ej ksi¹¿ce wiêcej jest odwo³añ do naszego przyk³adu, przy czym wartoæ
tego polega te¿ na tym, ¿e mo¿na sytuacjê na Kaszubach porównaæ z sytuacj¹
w ró¿nych zak¹tkach wiata.
Podró¿ i miejsce w perspektywie antropologicznej, red. Dorota Rancew-Sikora,
Gdañsk 2009, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdañskiego, ss. 312
Ksi¹¿ka jest pok³osiem dorocznego seminarium Sekcji Antropologii Spo³ecznej
Polskiego Towarzystwa Socjologicznego, które odby³o siê w 2008 roku w Helu.
Znalaz³y siê tu te¿ trzy teksty o tematyce pomorskiej: Les³awa Micha³owskiego,
Negatywne strony podró¿owania do wód, czyli o kurorcie jako miejscu sprzecznych interesów turystów i mieszkañców (przyk³ad Sopotu), Magdaleny Lemañczyk, Mój Heimat to Gdañsk  nostalgiczne podró¿e Danzigerów i Cezarego Obracht-Prondzyñskiego, Z wra¿eñ kaszubskich, czyli o polskich relacjach z podró¿y na Kaszuby.
Bo¿ena Stelmachowska, Zwyczaje rybaków polskiego wybrze¿a Ba³tyku, Hel
2009, wyd. Stowarzyszenie Przyjaciele Helu, ss. 368
Jak pisze we wstêpie Miros³aw Kuklik, wreszcie po 70 latach ukazuje siê jedna
z wa¿niejszych prac etnograficznych powiêconych rybo³ówstwu i Kaszubom.
To monografia Bo¿eny Stelmachowskiej, przygotowana na podstawie materia³ów zgromadzonych w latach trzydziestych. Zasadnicza czêæ pracy sk³ada siê a¿
z 46 rozdzia³ów, w których przedstawione zosta³y praca rybaka, narzêdzia, techniki i organizacja po³owów, wiedza i przes¹dy dotycz¹ce ryb, ale tak¿e lecznictwo, demonologia, humor W aneksie znalaz³y siê kwestionariusze, którymi pos³ugiwa³a siê autorka, dokumenty, tekst piosenki rybackiej, kopie ankiet trzech
rybaków, w tym Augustyna Necla, wreszcie po¿yteczny s³ownik u¿ywanych nazw
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kaszubskich z zapisem w oryginale, w t³umaczeniu na polski i we wspó³czesnym
zapisie w obowi¹zuj¹cej ortografii kaszubskiej. Sporo tu te¿ zdjêæ archiwalnych.
Buczkowskie Konferencje Naukowe (19982004), red. Jowita Kêciñska-Kaczmarek, Gdañsk  Wielki Buczek 2009, wyd. Oddzia³ Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego w Wielkim Buczku, Stowarzyszenie Przyjazna Edukacja,
Instytut Kaszubski, Studio Oko, ss. 164
To swoisty fenomen, ¿e w ma³ej krajeñskiej wsi od ponad 10 lat odbywaj¹ siê
systematycznie konferencje naukowe, w których uczestnicz¹ mieszkañcy wsi oraz
liczni gocie ze stron dalszych (np. z Niemiec) i bli¿szych (np. ze S³upska czy Gdañska). O idei konferencji pisze we wstêpie ich animatorka i jednoczenie redaktorka
ksi¹¿ki  Jowita Kêciñska-Kaczmarek. A potem nastêpuje prezentacja wybranych
referatów z siedmiu kolejnych konferencji powiêconych m.in. Zwi¹zkowi Polaków w Niemczech, szkolnictwu polskiemu, pomorskiej rodzinie nauczycielskiej,
Prawdom Polaków w Niemczech czy ksiêdzu Patronowi Boles³awowi Domañskiemu. Tekstom towarzysz¹ zdjêcia, kopie zaproszeñ, materia³ów prasowych itd.
Biuletyn Stowarzyszenia Muzeów na Wolnym Powietrzu, nr 11, Wdzydze
2009, ss. 180
Na kolejny tom sk³adaj¹ siê przede wszystkim materia³y z dwóch sesji skansenologicznych. Pierwsza dotyczy³a roli muzeów na wolnym powietrzu w przekazywaniu kulturowego dziedzictwa regionu. Tu wród jedenastu tekstów jest tak¿e
jeden o tematyce kaszubskiej: Miros³aw Kuklik, Plenerowa ekspozycja ³odzi
i narzêdzi rybackich Muzeum Rybo³ówstwa w Helu i jej znaczenie dla odtworzenia tradycyjnego ¿eglarstwa na kaszubskim wybrze¿u. Druga konferencja dotyczy³a zachowania obiektów niedrewnianych w muzeach skansenowskich i by³a
zorganizowana przy okazji jubileuszu muzeum w Nadolu. Tu warto zwróciæ uwagê
choæby na artyku³y Tadeusza Sadkowskiego, Kamieñ i glina w tradycyjnym
budownictwie wiejskim na Kaszubach czy Miros³awa Kuklika, Przyczynek do
badañ nad wykorzystaniem kamienia polnego w tradycyjnym budownictwie
na przyk³adzie Kaszub pó³nocnych.
Izydor Gulgowski, Kaszubi, Gdynia 2009, Wydawnictwo Region, ss. 79
Wznowienie popularnej ksi¹¿eczki Izydora Gulgowskiego wydanej pierwotnie
w 1924 roku w Krakowie w serii Biblioteki Geograficznej Orbis. Dzi to dzie³ko jest ju¿ bardzo rzadkie i dlatego dobrze, ¿e Wydawnictwo Region postanowi³o
wydaæ je ponownie. Dla u³atwienia opatrzone ono zosta³o komentarzami w przypisach, choæ nie wiadomo, kto jest ich autorem, a czasami mo¿na by mieæ do tych
objanieñ drobne uwagi. Ale na szczêcie zachowano warstwê ilustracyjn¹ oraz
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oryginalny jêzyk autora (mimo ¿e dzi z pewnoci¹ wyda siê on ju¿ mocno archaiczny).
W³adys³aw Szulist, Przesz³oæ obecnych obszarów diecezji pelpliñskiej, t. III:
19201939, Pelplin 2009, Wydawnictwo Bernardinum, ss. 228
Trzeci tom monograficznego ujêcia historii obszarów dzisiejszej diecezji pelpliñskiej, tym razem powiêcony okresowi miêdzywojennemu. Autor zaczyna od
omówienia stanu badañ w czêci I, a w czêci II przedstawia kolejno takie kwestie,
jak struktury diecezjalne, rz¹dców diecezji, instytucje, duchowieñstwo, zakony,
duszpasterstwo parafialne, sanktuaria (maryjne i pasyjne), kultura religijna. Nie
pomija tak¿e problematyki innowierców, aktywnoci ludnoci niemieckiej. Na
koñcu zamieszcza obszern¹ bibliografiê, spis miejscowoci i indeks osobowy.
W tekcie wystêpuje te¿ sporo ilustracji.
OST-WEST. Europäische Perspektiven, 2009, Heft 1, wyd. Zentralkomitee
der deutschen Katholiken, ss. 80
W pierwszym numerze z 2009 roku jednego z najwa¿niejszych periodyków niemieckich katolików, powiêconym w ca³oci tematyce Europy Regionów, wród
tekstów traktuj¹cych m.in. o Dalmacji, £atgalii, Lotaryngii czy Karelii znalaz³ siê
tekst o Kaszubach: Piotr Dziekanowski, Die Kaschubei im Wandel der Zeiten.
Antoni Zió³kiewicz, Adam Paczuski, Toruñskie pomniki. (Pomniki  tablice 
kamienie), Toruñ 2009, Wydawnictwo Urbañski, ss. 144
We wstêpie autorzy pisz¹, ¿e pierwsze wydanie ksi¹¿ki, które ukaza³o siê w 2002
roku, rozesz³o siê b³yskawicznie. I nie by³o wolne od b³êdów i niecis³oci. Dlatego
przygotowali now¹, pe³niejsz¹ i poprawiona wersjê. £¹cznie zosta³o tu opisane a¿
141 pomników, tablic, pami¹tkowych obelisków i kamieni... (zaskakuj¹ce, ¿e a¿
tyle jest ich w miecie). Autorzy opisuj¹ ka¿dy obiekt, wspominaj¹ o jego historii,
znaczeniu, wyjaniaj¹, z jakich materia³ów zosta³ wykonany, kto go projektowa³,
o kim lub o czym traktuje itd. Opisom towarzysz¹ tak¿e kolorowe zdjêcia. Na
koñcu podali te¿ skromn¹ bibliografie.
Mi³os³awa Borzyszkowska-Szewczyk, Pamiêæ dla przysz³oci. Literatura wspomnieniowa potomków szlachty pruskiej z Pomorza Zachodniego i Prus Wschodnich po 1945 roku, Wroc³aw 2009, Oficyna Wydawnicza ATUT, Wroc³awskie
Wydawnictwo Owiatowe, ss. 320
Ksi¹¿ka ukaza³a siê we wroc³awskiej serii Zrozumieæ Niemcy jako tom szósty.
Sk³ada siê, oprócz obszernego wstêpu, z trzech czêci. W pierwszej autorka oma-
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wia syntetycznie dzieje dwóch tytu³owych krain, wskazuj¹c przy tym na podobieñstwa i ró¿nice. W drugiej rekonstruuje etos szlachty pruskiej zaklêty w jej
pamiêci (¿ycie na maj¹tku, pamiêæ o miejscach i postaciach wydarzenia, o których
nie wolno zapomnieæ, portrety zbiorowe, czyli autowizerunek, kategoria obcego,
i powojenny wizerunek Polski i Polaka, dowiadczenie pogranicza itd.). Trzeci
za rozdzia³ powiêcony jest literaturze wspomnieniowej w s³u¿bie pamiêci
szlachty. Ca³oæ koñczy bibliografia i indeks geograficzny. Znalaz³o siê tu te¿
nieco ilustracji.
Kulturowa odmiennoæ w dzia³aniu. Kultury i narody bez pañstwa, red. Ewa
Nowicka, Kraków 2009, Wydawnictwo NOMOS, ss. 154
Wród zamieszczonych tu dziewiêciu tekstów dwa dotykaj¹ problematyki kaszubskiej: Monika Mazurek, Jêzyk kaszubski jako wyznacznik to¿samoci kaszubskiej,
Cezary Obracht-Prondzyñski, Kaszubi  naród niereprezentowany czy reprezentowany nie-naród?
Media  biznes  kultura, red. Jan Kreft, Józef Majewski, Gdañsk 2009,
Wydawnictwo Marpress, ss. 290
Tom dedykowany prof. Wiktorowi Pepliñskiemu, twórcy dziennikarstwa na Uniwersytecie Gdañskim. Ksi¹¿ka sk³ada siê z czterech czêci i w trzech pierwszych
znalaz³o siê kilka tekstów o tematyce pomorskiej (czêæ czwarta powiêcona aspektom etycznym, prawnym i kulturowym ma charakter bardziej uniwersalny).
W pierwszej Wspó³czesne i historyczne uwarunkowania polskiego rynku medialnego w skali kraju i regionu s¹ to np. teksty Bogdana Chrzanowskiego, Robotnik
Wybrze¿a (19791980), czy te¿ Andrzeja Romanowa, Ekonomiczne podstawy
funkcjonowania polskich przedsiêbiorstw prasowo-wydawniczych w Prusach
Zachodnich w po³owie XIX i na pocz¹tku XX wieku. W drugiej czêci powiêconej jêzykowi wspó³czesnych mediów i reklamy warto choæby zwróciæ uwagê na
artyku³ Jolanty Maækiewicz, Narodziny polskiego jêzyka tabloidów. Casus: Wieczór Wybrze¿a, a w czêci trzeciej (Media a biznes) na tekst Ma³gorzaty £osiewicz, Relacje miêdzy mediami a public relations na podstawie przedsiêbiorstw
województwa pomorskiego.
Dzieje Lêborka, red. Józef Borzyszkowski, Lêbork  Gdañsk 2009, wyd. Miejska Biblioteka Publiczna w Lêborku, Instytut Kaszubski, ss. 848
Potê¿na monografia Lêborka jest dzie³em gdañsko-s³upsko-lêborskim, bo autorzy z tymi orodkami s¹ zwi¹zani. Ksi¹¿kê rozpoczyna rozdzia³ autorstwa Klemensa Bruskiego, powiêcony redniowieczu. Tam, gdzie koñczy swoj¹ czêæ
K. Bruski, tam rozpoczyna nastêpn¹ Zygmunt Szultka. Okres przezeñ opisywany
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sk³ada siê niejako z trzech ró¿nych, zwi¹zanych z odmienn¹ przynale¿noci¹ pañstwow¹ Lêborka. Najpierw jest to okres panowania ksi¹¿¹t zachodnio-pomorskich,
a¿ po rok 1637. Nastêpnie autor omawia krótki, ale jak¿e wa¿ny okres 20 lat
przynale¿noci do Rzeczypospolitej (16371657/58). I wreszcie trzeci okres po
przejêciu Ziemi Bytowsko-Lêborskiej przez Brandenburczyków (a¿ do wojen napoleoñskich). Wiek XIX (po kres I wojny wiatowej) przedstawi³ Marek Sta¿ewski, a Grzegorz Berendt omówi³ dwa okresy  miêdzywojnie i lata wojny. Natomiast dwójka autorów lêborskich: Joanna Schodziñska i Bogdan Libich zmierzyli
siê z okresem PRL oraz okresem transformacji ustrojowej. Ksi¹¿ka zosta³a opatrzona obszern¹ bibliografi¹, indeksem osobowym oraz licznymi ilustracjami.
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Cezary Obracht-Prondzyñski
Tomasz Rembalski

Dzia³alnoæ Instytutu Kaszubskiego
w 2009 roku

W dniu 24 kwietnia 2009 roku odby³o siê kolejne zebranie sprawozdawczo-wyborcze Instytutu Kaszubskiego. Towarzyszy³a mu uroczystoæ wrêczenia dyplomu Cz³onka Honorowego Instytutu profesorowi Andrzejowi Zbierskiemu oraz wyst¹pienie naukowe prof. Kazimierza Koz³owskiego ze Szczecina: Pomorze Zachodnie
w powojennym 60-leciu  spory wokó³ procesów spo³ecznych i losów jednostek.
W organizacyjnej czêci zebrania przedstawiono sprawozdanie z dzia³alnoci
Instytutu Kaszubskiego w latach 20062008 oraz sprawozdanie finansowe. Udzielono ustêpuj¹cemu Zarz¹dowi absolutorium, a nastêpnie wybrano nowy na lata
20092012. Prezesem ponownie zosta³ prof. Józef Borzyszkowski. Natomiast
w sk³ad Zarz¹du wesz³y nastêpuj¹ce osoby: prof. Cezary Obracht-Prondzyñski 
wiceprezes, dr Monika Mazurek  sekretarz, dr Anna Kwaniewska  skarbnik
oraz jako cz³onkowie: prof. Andrzej Romanow, prof. Daniel Kalinowski i prof.
Andrzej Ceynowa. W sk³ad Komisji Rewizyjnej weszli prof. Jerzy Szukalski, prof.
Zbigniew Zielonka oraz dr Tomasz Rembalski.
Zebrania Zarz¹du odby³y siê w 2009 r. trzykrotnie, w dniach: 26 marca, 21 maja
i 29 padziernika. W poczet cz³onków przyjêto dziewiêæ nowych osób: prof. Edmunda Wnuk-Lipiñskiego, mgr. Leszka Molendowskiego, prof. Edwarda W³odarczyka, dr. Marka Dziêcielskiego, dr. Tomasza Siemiñskiego, prof. Anastazego
Nadolnego, dr Magdalenê Sacha, dr. Zbigniewa Sobisza i prof. Tadeusza Palmowskiego. Niestety, w mijaj¹cym roku zmar³y prof. Ewa Rzetelska-Feleszko oraz
prof. El¿bieta Zawacka  Cz³onek Honorowy Instytutu. Aktualnie Instytut Kaszubski liczy 107 cz³onków.
W roku 2009 w biurze Instytutu Kaszubskiego pracowa³a Anna Kawalec, a sta¿
w ramach umowy z PUP w Gdañsku odby³y nastêpuj¹ce osoby: Joanna Maciejczak i Bernadeta Szymañska.
W 2009 r. uda³o siê Instytutowi zrealizowaæ wiele zadañ i projektów. Dziêki
zdobytym dotacjom i darowiznom oraz spo³ecznemu zaanga¿owaniu cz³onków
przygotowano szereg imprez i wydano kilkanacie publikacji.
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Instytut Kaszubski by³ patronem wystawy przygotowanej przez Europejskie
Centrum Solidarnoci, m.in. na bazie naszych zbiorów, pt. Autorytety: Lech B¹dkowski. Zosta³a ona pokazana po raz pierwszy w Senacie RP w dniu 18 lutego.
Nastêpnie mo¿na by³o j¹ obejrzeæ podczas Dnia Jednoci Kaszubów w Bytowie,
a póniej w wielu miejscach na ca³ych Kaszubach i Pomorzu. (By³a pokazywana
w ramach imprez organizowanych z okazji Roku Lecha B¹dkowskiego, og³oszonego przez Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie).
Instytut by³ te¿ wspó³organizatorem kilku konferencji i seminariów.
Z udzia³em Pracowni Historii Pomorza i Krajów Nadba³tyckich Instytutu
Historii Uniwersytetu Gdañskiego dnia 3 czerwca w budynku Biblioteki G³ównej
UG odby³o siê V seminarium z cyklu: Dziejów kultura Pomorza w XIXXX wieku.
W pierwszej czêci obrad, któr¹ poprowadzi³ prof. Eugeniusz Koko, referaty wyg³osili: mgr £ukasz Mielewczyk  ¯ycie codzienne pomorskiego gimnazjalisty
na prze³omie XIX i XX wieku, na podstawie wspomnieñ relacji i pamiêtników,
mgr Leszek Molendowski  Dr Teofil Zegarski i jego Gimnazjum Koedukacyjne
w Gdyni, mgr Miros³aw Kuklik  Sytuacja spo³eczno-ekonomiczna rybaków
kaszubskich w dwudziestoleciu miêdzywojennym oraz mgr Zygmunt Winiewski
 Rada Szkolna Okrêgowa w Województwie Pkomorskim (19271931). Po przerwie przewodnictwo obrad obj¹³ dr Tomasz Rembalski, a referaty wyg³osili: mgr
Oskar Myszor  Gdynia jako baza niemieckiej marynarki wojennej (19391945),
mgr Krzysztof S³awski  Relacje pomiêdzy lokalnymi elitami politycznymi po
II wojnie wiatowej na przyk³adzie powiatu wejherowskiego (lata 19451948) oraz
mgr Krzysztof Wirkus  W³adza wobec problemu wyjazdów Kaszubów po 1945 r.
Prof. Józef Borzyszkowski w podsumowaniu konferencji zapowiedzia³ przygotowanie do druku kolejnego tomu wspomnianej serii.
Nastêpnego dnia odby³a siê w Muzeum Miasta Gdyni konferencja pt. Pomorze
w centrum przemian demokratycznych w Europie rodkowej, przygotowana g³ównie si³ami oddzia³u ZK-P w Gdyni. Instytut Kaszubski by³ tu partnerem, a referat
podczas konferencji wyg³osi³ m.in. prof. Cezary Obracht-Prondzyñski, Udzia³
Kaszubów w demokratycznych przemianach koñca XX wieku.
Wspólnie z innym oddzia³em Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego, tym razem z Wielkiego Buczka, 19 wrzenia Instytut wspó³organizowa³ kolejn¹, XII
ju¿, Buczkowsk¹ Konferencjê Naukow¹ pt. Polska Pieñ to Z³ote Wrota. Zebrani
wys³uchali referaty: Marii Cho³odowskiej 125 lat wród dwiêków i nut 
o z³otowskiej Cecylii; Jowity Kêciñskiej-Kaczmarek Polska pieñ w Buczku
miêdzywojennym na kartach kroniki szkolnej; Ewy Stachowskiej Ona ma
15 lat  o miasteckiej Lutni; Z. Kowalskiego Co wie to pieñ  o zespo³ach ludowych pó³nocnej Wielkopolski obecnie; Józefa Borzyszkowskiego Jan
Trepczyk i inni twórcy pieni kaszubskiej; S. Dawidenko Polska pieñ  ludu
potêga  rola pieni polskiej w ¿yciu Polaków na Litwie. Konferencji towarzyszy³ bardzo bogaty, jak zwykle, program artystyczny obecnych w referatach zespo³ów z Krajniakami z Wielkiego Buczka na czele. Gospodarze uraczyli te¿
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goci mnogimi przysmakami kuchni krajniackiej i zaprezentowali owoce kolejnego
konkursu Moja Matka Boska Radosna. Spiritus movens Buczkowskich konferencji prof. Jowita Kêciñska wobec bardzo wa¿nych goci zapowiedzia³a kolejne...
Niemal miesi¹c póniej, bo w dniach 13-15 padziernika, Instytut by³ jednym
z organizatorów drugiej edycji Miêdzynarodowych Konfrontacji Kulturowych
w S³upsku, tym razem pod tytu³em: Wielkie Pomorze. To¿samoæ i wielokulturowoæ. Rozpoczê³y siê one od promocji w Orodku Teatralnym Rondo ksi¹¿ki
Wielkie Pomorze. Mit i literatura, zawieraj¹cej materia³y z konferencji w 2007 r.
oraz z prezentacji projektu muzyczno-literackiego Linie pó³nocne, do którego teksty
przygotowa³ Daniel Odija, a o muzykê zadba³ Marcin Emiter Dymitr.
Konferencja zainicjowana zosta³a nastêpnego dnia w Muzeum Pomorza rodkowego w S³upsku, a referaty wyg³osili: prof. Cezary Obracht-Prondzyñski, Pomorze w poszukiwaniu to¿samoci  pytania o model wielokulturowoci; prof.
Roman Drozd, Ukraiñcy na Pomorzu. W poszukiwaniu nowej ojczyzny?; prof.
Józef Borzyszkowski, Wielkie Pomorze w myli Lecha B¹dkowskiego; dr Bronis³aw Nowak, Horyzonty kronikarskich powinnoci. O kszta³cie Pomeranii i dylematach Tomasza Kantzowa; prof. Tadeusz Linkner, W pêtach Wybrze¿a Bernarda Chrzanowskiego; ks. prof. Jan Turkiel, Dieter Boenhoffer  to¿samoæ cz³owieka w czasie totalitaryzmu; prof. Jan Perszon, Kultura religijna jako element
to¿samoci Kaszubów; prof. Jowita Kêciñska, Krajna  ziemia wielkich zasiedleñ i spotkañ; dr Joanna Flinik, O niemo¿liwej mi³oci, czyli to¿samoæ i narodowe stereotypy w powieci Helene Blum-Gliewe Kaszubska panna m³oda (Kaschubenbraut); prof. Krystyna Turo, Poetycki zapis zakorzenienia w liryce Jana
Piotra Grabowskiego; mgr Isabel Sellheim, Die Geschichte der Stadt Stolp in
Pommern von 18001945  ein unveröffentliches Werk von Otto Landau; prof.
Maciej Hejger, Niemcy na Pomorzu Zachodnim po zakoñczeniu akcji ³¹czenia
rodzin; prof. Klaus Hammer, ...aber Dickköpfe waren sie alle. Das PommernBild des Autors und Lebensphilosophen Ehm Welk; prof. Daniel Kalinowski,
Hymny pomorskie  polski, kaszubski i niemiecki g³os ideologiczny i dr Jaros³aw
Chaciñski, Pommernlied  o etnicznoci i narodowoci w muzyce i edukacji
muzycznej.
Dodaæ jeszcze nale¿y, ¿e w ramach konferencji w Orodku Teatralnym Rondo
odby³o siê szereg przedsiêwziêæ towarzysz¹cych: wyk³ad pastora Hansa-Udo
Voglera, Die Tradition der pommerschen Adventsrose. Eine Erinnerung an die
Christianisierung in Pommern, projekcja: Die pommersche Adventsrose/Pomorska ró¿a adwentowa. Ein Historienspiel von Hans-Udo Vogler/Sztuka historyczna Hansa-Udo Foglera, spektakl Moje dni (tekst: relacje polskich mieszkañców
S³upska; re¿yseria: D. Kalinowski) przygotowany przez Teatr Uniwersytetu Trzeciego Wieku w S³upsku oraz projekcja filmu Bilder aus Ostpommern, oprac.
R. Steineck (rok produkcji 1928).
Organizatorami Konfrontacji by³o kilka instytucji: Instytut Polonistyki Akademii Pomorskiej w S³upsku, Muzeum Pomorza rodkowego w S³upsku, Instytut
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Kaszubski, Starostwo Powiatowe w S³upsku, Urz¹d Miejski w S³upsku oraz S³upski
Orodek Kultury  Teatr Rondo. Kierownikiem naukowym tej konferencji by³a
dr Adela Kuik-Kalinowska.
Kilka dni póniej mia³o miejsce kolejne wa¿ne przedsiêwziêcie  19 padziernika wspólnie z Sejmikiem Województwa Pomorskiego oraz Zrzeszeniem
Kaszubsko-Pomorskim zorganizowano konferencjê Lech B¹dkowski a samorz¹dna
Rzeczpospolita. Odby³a siê ona w nowym budynku Wydzia³u Nauk Spo³ecznych
Uniwersytetu Gdañskiego, a swoj¹ obecnoci¹ uwietni³ j¹ i otworzy³, po zagajeniu
i powitaniu przez prof. Brunona Synaka bardzo licznie przyby³ych goci, Premier
RP Donald Tusk. Podczas konferencji wyg³oszono cztery referaty: prof. Józef
Borzyszkowski: Dziedzictwo myli politycznej Lecha B¹dkowskiego; prof. Bohdan Ja³owiecki (Uniwersytet Warszawski): To¿samoæ lokalna w wiecie p³ynnej
nowoczesnoci; prof. Cezary Obracht-Prondzyñski: Spo³eczeñstwo obywatelskie
a samorz¹dy w RP oraz prof. Marek S. Szczepañski (Uniwersytet l¹ski): Socjologiczny obraz samorz¹dowca  rejestr cnót podstawowych.
W dniu 26 padziernika w Muzeum Zachodnio-Kaszubskim w Bytowie wraz
z Kaszubskim Uniwersytetem Ludowym, oddzia³em bytowskim Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego, Starostwami Powiatowymi w Kartuzach i Bytowie Instytut
zorganizowa³ seminarium Edukacja regionalna, a wielokulturowoæ Pomorza.
Oprócz dwóch referatów wprowadzaj¹cych: Renaty Mistarz (Centrum Edukacji
Nauczycieli w Gdañsku), Edukacja interkulturowa w spo³ecznoci lokalnej  problemy teoretyczne i dylematy praktyczne oraz prof. Cezarego Obracht-Prondzyñskiego Ujawniona i zanikaj¹ca wielokulturowoæ Pomorza zaprezentowano
kilka konkretnych inicjatyw i przedsiêwziêæ zwi¹zanych z edukacjê miêdzykulturow¹ na Pomorzu: Gra¿yna Przybylak (Orodek Doskonalenia Nauczycieli w S³upsku), S³upskie forum regionalne, cele i specyfika; Katarzyna Dziekanowska (nauczyciel Zespo³u Szkó³ Ekonomiczno-Rolniczych w Bytowie), O programie Mozaika Etniczna; Jaromir Szroeder (Muzeum Zachodnio-Kaszubskie w Bytowie),
Kilka refleksji na temat dzia³añ w obszarze wielokulturowoci  na podstawie
w³asnych dowiadczeñ; Miros³awa Hanasko (nauczycielka jêzyka ukraiñskiego
w Szkole Podstawowej Nr 5 w Bytowie), Moje ¿ycie jak czterolistna koniczyna;
Arkadiusz Goliñski (Dom Spotkañ im. Maksymiliana Kolbego w Gdañsku), Na
drodze pojednania. Edukacja miêdzykulturowa w pracy domu Pojednania i Spotkañ im. w. M. Kolbego oraz Anna Dereñ (Powiatowy Orodek Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Kartuzach), Po drugiej stronie lustra, czyli animacja
kulturowa.
Miesi¹c póniej, tak¿e na zamku w Bytowie, odby³a siê VIII Konferencja
Kaszuboznawcza: Lech B¹dkowski. Literatura i wartoci. Referaty wyg³osili: prof.
Józef Borzyszkowski, Kr¹g wspó³pracowników sprawy kaszubskiej Lecha B¹dkowskiego; prof. Jerzy Samp, Lecha B¹dkowskiego Pomorza dzieje bajeczne, prof.
Zbigniew Zielonka, Pomorze w powieciach historycznych Lecha B¹dkowskiego,
mgr Mi³os³awa Kosmulska, Lech B¹dkowski i jego literackie przyjanie na
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podstawie listów z innymi pisarzami, prof. Krystyna Turo, Dzia³alnoæ pisarska
Lecha B¹dkowskiego w latach piêædziesi¹tych XX wieku, prof. Jowita Kêciñska,
Czasy pogañskie w prozie Lecha B¹dkowskiego oraz prof. Daniel Kalinowski,
Miêdzy moralitetem a bani¹. O dramatach Lecha B¹dkowskiego. Organizatorami
konferencji by³y nastêpuj¹ce instytucje: Muzeum Zachodnio-Kaszubskie w Bytowie, Zak³ad Antropologii Literatury i Badañ Kaszubsko-Pomorskich Akademii
Pomorskiej w S³upsku, Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Odzia³ w Bytowie oraz
Instytut Kaszubski, a spiritus movens ca³oci prof. Daniel Kalinowski.
Prezentuj¹c ró¿norodne przedsiêwziêcia Instytutu w roku 2009, nie mo¿na
pomin¹æ przygotowania Dnia Kaszubskiego w Szczecinie. Z ramienia Instytutu
organizacj¹ ca³ego przedsiêwziêcia zajmowa³ siê prof. Kazimierz Koz³owski.
Partnerami w przygotowaniu Dnia by³y ponadto: oddzia³ Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego w Szczecinie, Uniwersytet Szczeciñski, Archiwum Pañstwowe
w Szczecinie.
Program by³ bardzo bogaty, a starania Instytutu koncentrowa³y siê na tym,
aby ca³e przedsiêwziêcie nie utraci³o charakteru poznawczego i popularyzuj¹cego
naukê. Ju¿ w przeddzieñ, czyli w pi¹tek 15 maja, odby³a siê w Archiwum Pañstwowym, po zebraniu oddzia³u ZK-P, promocja ksi¹¿ki przygotowanej przez prof.
Bogdana Wachowiaka i prof. Zygmunta Szultkê pt. Wizytacje domen bytowskiej
i lêborskiej z XVI wieku (Warszawa 2009, wyd. Naczelna Dyrekcja Archiwów
Pañstwowych w Warszawie, Archiwum Pañstwowe w Szczecinie).
W sobotê rano Dzieñ Kaszubski zainaugurowa³a Msza w. z liturgi¹ w jêzyku
kaszubskim w Bazylice Mniejszej p.w. w. Jana Chrzciciela. Mszê odprawi³ abp
senior Marian Przykucki, a liturgiê wzbogaci³ wystêp Chóru Akademii Morskiej
pod dyrekcj¹ Sylwii Fabiañczyk-Makuch. Nastêpnie w Bibliotece G³ównej Uniwersytetu Szczeciñskiego wyk³ad pt. ¯ycie, twórczoæ i dzia³alnoæ Lecha B¹dkowskiego wyg³osi³ prof. Józef Borzyszkowski. Przy tej okazji nast¹pi³a tak¿e
prezentacja wspomnianej ju¿ wystawy dotycz¹cej Lecha B¹dkowskiego. W Bibliotece równie¿ mia³a miejsce prezentacja pracy i dorobku Instytutu, przygotowana
przez prof. Cezarego Obracht-Prondzyñskiego, a przy okazji wystawa instytutowych wydawnictw. Na tych wystawach siê nie skoñczy³o. W innej bibliotece,
a mianowicie w Ksi¹¿nicy Pomorskiej zaprezentowano wystawê: Kaszubi  kultura, jêzyk.
Po po³udniu najwa¿niejszym przedsiêwziêciem by³o Zamkowe Spotkanie
Historyczne: Tradycja i dzieñ dzisiejszy Kaszubów, prowadzone przez prof. Kazimierza Koz³owskiego. Referaty wyg³osili: prof. Józef Borzyszkowski, O dziejach
Kaszubów, prof. Cezary Obracht-Prondzyñski, Kaszubów dzieñ dzisiejszy oraz
dr Ryszard Stoltmann, Kaszubi szczeciñscy wspó³czenie. W czêci artystycznej
wyst¹pi³ ponownie Chór Akademii Morskiej w Szczecinie pod dyrekcj¹ Sylwii
Fabiañczyk-Makuch, prezentuj¹c w swoim repertuarze tak¿e utwory kaszubskie
i morskie! Na koniec dnia odby³a siê projekcja filmu Kaszëbë w kinie zamkowym.
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Równie owocna jak dzia³ania konferencyjne by³a aktywnoæ wydawnicza.
Do pocz¹tku listopada 2009 r. Instytut Kaszubski wyda³ 11 pozycji ksi¹¿kowych.
S¹ to:
1. Gdy mylê Gdañsk , wstêp Józef Borzyszkowski, Cezary Obracht-Prondzyñski, Gdañsk 2009, wyd. Instytut Kaszubski, Oddzia³ Gdañski Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego.
2. Marian Szczodrowski, Gdañskie neofilologie: geneza, stan i perspektywa
(Tradycje gdañskiej humanistyki. Suplement), Gdañsk 2009, wyd. Instytut
Kaszubski.
3. Gabriela Szubstarska, a jednak..., Gdañsk 2009, wyd. Instytut Kaszubski (tomik wierszy).
4. Niemcy o Kaszubach w XIX wieku. Obraz Kaszubów w pracach G.L. Lorka,
W. Seidla i F. Tetznera. Deutsche Berichte über die Kaszuben im 19 Jahrhundert. Das Bild der Kaschuben in den Abhandlungen von G. L. Lorek, W. Seidel und F. Tetzner, t³um. z jêzyka niemieckiego Magdalena Darska-£ogin,
t³um. z jêz. polskiego Mi³os³awa Borzyszkowska-Szewczyk, Astrid Popien,
red. naukowa J. Borzyszkowski, Gdañsk 2009, wyd. Instytut Kaszubski.
5. Konrad Kaczmarek, Obelnik. Opowieæ bartna z pradziejów Krajny, Wielki
Buczek-Gdañsk-Dzierz¹¿enko 2009, wyd. Instytut Kaszubski, Oddzia³ ZK-P
w Wielkim Buczku.
6. Wielkie Pomorze. Mit i literatura, red. Adela Kuik-Kalinowska, S³upsk-Gdañsk
2009, wyd. Akademia Pomorska w S³upsku, Instytut Kaszubski.
7. Dzieje Lêborka, praca zbiorowa pod redakcj¹ Józefa Borzyszkowskiego, Lêbork-Gdañsk 2009, wyd. Instytut Kaszubski, Miejska Biblioteka Publiczna
w Lêborku.
8. Buczkowskie Konferencje Naukowe (19982004), red. Jowita Kêciñska-Kaczmarek, Gdañsk-Wielki Buczek 2009, wyd. Oddzia³ Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego w Wielkim Buczku, Stowarzyszenie Przyjazna Edukacja, Instytut Kaszubski, Studio Oko.
9. Acta Cassubiana, t. 11.
10. Adela Kuik-Kalinowska, Daniel Kalinowski, Od Smêtka do Stolema. Wokó³
literatury Kaszub, S³upsk-Gdañsk 2009, wyd. Akademia Pomorska w S³upsku, Instytut Kaszubski.
11. Gdañsk na Kaszubach. Kaszubi w Gdañsku, oprac. Józef Borzyszkowski, Katarzyna Kulikowska oraz Cezary Obracht-Prondzyñski, Gdañsk 2009, wyd.
Instytut Kaszubski.
Kilka nastêpnych pozycji by³o w opracowaniu redakcyjnym, a ich wydanie
zaplanowano na koniec 2009 r.
Wydawnictwom Instytutu Kaszubskiego towarzyszy³y liczne promocje, prezentacje i spotkania. Dnia 5 lutego 2009 r. w Tawernie Kaszubskiej Mestwin
odby³o siê spotkanie promocyjne dwóch ksi¹¿ek opracowanych przez prof. J. Borzyszkowskiego: Pro memoria. Wincenty Mazurkiewicz (19382004) oraz Pro
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memoria. Augustyn Szprêga (18961949). Spotkanie poprowadzi³ prof. C. Obracht-Prondzyñski, laudacjê wyg³osi³ dr Jaros³aw Paj¹kowski, a g³os w dyskusji
zabra³a wnuczka A. Szprêgi, Gabriela Wierzbicka.
Dnia 26 lutego odby³a siê promocja ksi¹¿ki Cezarego Obracht-Prondzyñskiego
Kaszubskich pami¹tek skarbnice. O muzeach na Kaszubach  ich dziejach, twórcach i funkcjach spo³ecznych. Zebranych w Tawernie Mestwin goci powita³
prof. J. Borzyszkowski, natomiast laudacjê wyg³osi³ prof. Andrzej G¹siorowski.
Na koniec bogatej w w¹tki dyskusji Cezary Obracht-Prondzyñski powiedzia³ m.in.
o swym marzeniu: Zbudowania wystawy w oparciu o Historiê Kaszubów Gerarda
Labudy. A najlepszym miejscem dla takiej wystawy by³by Gdañsk.
Ksi¹¿ka o kaszubskim muzealnictwie by³a tak¿e promowana na bytowskim
zamku 20 kwietnia 2009 r. (spotkanie przygotowa³ bytowski oddzia³ ZK-P).
W dniu 31 marca 2009 r. w Miejskim Domu Kultury w Malborku odby³a siê
promocja ksi¹¿ki Pro memoria. Augustyn Szprêga (18961949), podczas której
laudacjê wyg³osi³ mgr Andrzej Lubiñski. Wspó³gospodarzem spotkania by³ Oddzia³ Malborski ZK-P.
Dnia 7 maja 2009 r. w Tawernie Mestwin odby³o siê spotkanie promocyjne
ksi¹¿ki Gdy mylê Gdañsk, bêd¹cej opracowaniem zbiorowym pod redakcj¹
J. Borzyszkowskiego i C. Obracht-Prondzyñskiego. Licznie zebranych goci powita³ pierwszy wspó³redaktor, a nastêpnie C. Obracht-Prondzyñski wyjani³ genezê ksi¹¿ki i jej wspó³autorów, z których kilkoro by³o obecnych i zabra³o g³os
w dyskusji, m.in. H. Zabuska, H. Pob³ocki, A. Piskozub. Warto podkreliæ, ¿e ta
sama pozycja by³a promowana podczas spotkania w Filii Gdañskiej Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w dn. 15 padziernika 2009 r.
W dniu 18 czerwca podczas spotkania w Tawernie Mestwin, promowano
tomik poezji G. Szubstarskiej a jednak... Wiersze autorki czyta³a Halina Winiarska.
Ksi¹¿ka ks. Paulusa Herrmanna, Relacja o czasach polskich i rosyjskich
w Elbl¹gu od stycznia 1945 do maja 1946 / Bericht über die Polen- und Russenzeit in Elbing von Januar 1945 bis Mai 1946, przygotowana do druku przez ks. dr.
Mieczys³awa Józefczyka z udzia³em t³umaczki Ró¿y Jamróz, pod red. naukow¹
Marion Brandt i Józefa Borzyszkowskiego (który w tej¿e publikacji przedstawi³
sylwetkê nastêpcy g³ównego autora  M. Józefczyka), by³a promowana w Elbl¹skiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej w dniu 26 czerwca 2009 roku. Prezentacji dokona³ prof. Cezary Obracht-Prondzyñski, a w dyskusji wziê³o udzia³ kilkanacie osób, dotykaj¹c zarówno kwestii zwi¹zanych z wydarzeniami opisywanymi
przez ks. Hermanna, jak i relacji polsko-niemieckich oraz roli w nich historii.
Dnia 25 wrzenia 2009 r. w Sali Rady Ratusza w Lêborku mia³a miejsce
promocja monografii Dzieje Lêborka, pod redakcj¹ Józefa Borzyszkowskiego.
Poza wyst¹pieniami redaktora i wspó³autorów odby³ siê równie¿ pokaz multimedialny, przygotowany przez Zofiê Biskupsk¹, dyr. Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Lêborku, oraz wyró¿nienie autorów monografii przez w³adze miasta m.in. Medalem Burmistrza W³odzimierza Klaty.
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Obydwie powy¿sze ksi¹¿ki, czyli Dzieje Lêborka oraz relacja ks. P. Hermanna,
by³y promowane 29 padziernika 2009 r. w Domu Kaszubskim w Gdañsku, a promocji dokona³ prof. Cezary Obracht-Prondzyñski.
Z dzia³alnoci¹ Instytutu mo¿na zapoznaæ siê na stronie www.instytutkaszubski.pl, na której przygotowane s¹ wydawnictwa bêd¹ce aktualnie w naszej ofercie
i dokonaæ zamówienia interesuj¹cych pozycji.
Realizacja ró¿norodnych projektów by³a mo¿liwa dziêki otrzymanym dotacjom
i wsparciu ze strony ró¿nych instytucji czy osób prywatnych oraz dziêki wspó³pracy z naszymi partnerami.
W 2009 r. Instytut Kaszubski otrzyma³ dotacjê z Urzêdu Marsza³kowskiego
w Gdañsku na wydanie XI tomu rocznika Acta Cassubiana oraz na ksi¹¿kê
Gdañsk na Kaszubach. Kaszubi w Gdañsku, Józefa Borzyszkowskiego, Katarzyny
Kulikowskiej oraz Cezarego Obracht-Prondzyñskiego. Na Acta Cassubiana
pozyskano tak¿e dotacjê z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego. Ponadto,
tak jak w minionych latach, dzia³alnoæ Instytutu wspar³o Ministerstwo Spraw
Wewnêtrznych i Administracji dotacj¹ podmiotow¹ na zatrudnienie pracownika
w biurze oraz us³ugi ksiêgowe. Z kolei Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego przyzna³o dotacjê na dwa projekty: Badania etnologiczne na Kaszubach
(projekt na lata 20082009) oraz na opracowanie i wydanie zbioru niepublikowanych artyku³ów Józef Gajka Struktura etniczna i kultura ludowa Pomorza, w opracowaniu Anny Kwaniewskiej. Wydanie dokumentu x. P. Hermanna wspar³a Fundacja Wspó³pracy Polsko-Niemieckiej w Warszawie, a ksi¹¿ki Niemcy o Kaszubach w XIX wieku Hermann-Niermann Stiffung w Dusseldorfie.
W realizacjê naszych projektów zaanga¿owany by³ szereg partnerów, wspomagaj¹cych nas merytorycznie i materialnie. Wymieniæ tu nale¿y: Zrzeszenie
Kaszubsko-Pomorskie, a zw³aszcza jego oddzia³y terenowe w Gdañsku, Malborku,
Gdyni, Wielkim Buczku, Bytowie, Chojnicach, Wierzchucinie, Szczecinie i in.,
Muzeum Pimiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie, Muzeum
Zachodnio-Kaszubskie w Bytowie, Muzeum Pomorza rodkowego w S³upsku,
Muzeum Historyczno-Etnograficzne w Chojnicach, Muzeum Miasta Gdyni, Kaszubski Uniwersytet Ludowy, Uniwersytet Gdañski, Akademiê Pomorsk¹ w S³upsku, Uniwersytet Szczeciñski, Elbl¹sk¹ Uczelniê Humanistyczno-Ekonomiczn¹,
Bibliotekê Gdañsk¹ PAN, Wojewódzk¹ i Miejsk¹ Bibliotekê Publiczn¹ w Gdañsku,
Miejsk¹ Bibliotekê Publiczn¹ w Lêborku, Miejsk¹ Bibliotekê Publiczn¹ w Gdyni,
Ksi¹¿nicê Pomorsk¹ w Szczecinie, Bibliotekê G³ówn¹ Uniwersytetu Szczeciñskiego, Archiwum Pañstwowe w Szczecinie, Academia Baltica w Lubece oraz
szereg samorz¹dów, od Urzêdu Marsza³kowskiego zaczynaj¹c, przez samorz¹dy
powiatów kartuskiego i bytowskiego, po samorz¹dy miejskie i gminne: Gdañska,
Lêborka, Bytowa...
W tym miejscu podziêkowaæ nale¿y wszystkim instytucjom i osobom prywatnym, które w jakikolwiek sposób, materialnie, rad¹ czy prac¹ wolontariack¹
wspomog³y dzia³ania Instytutu Kaszubskiego w roku 2009. Podkreliæ te¿ trzeba,
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¿e osi¹gniêcia i sukcesy Instytutu s¹ efektem zaanga¿owania i oddania cz³onków
oraz pracowników stowarzyszenia. O tym, jaki jest zwi¹zek poszczególnych cz³onków z Instytutem, niech wiadczy choæby fakt przekazania wiosn¹ 2009 r. obszernego zbioru ksi¹¿ek i archiwaliów dotycz¹cych Polonii kaszubsko-pomorskiej na
rzecz naszej biblioteki przez ks. W³adys³awa Szulista. To nie pierwszy i  mamy
nadziejê  nie ostatni taki dar. Takie gesty oraz bezinteresowne zaanga¿owanie
w pracê Instytutu ka¿¹ wierzyæ w sens jego dzia³añ oraz ich znaczenie spo³eczne.
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Sprawozdanie z VII Forum Kultury S³owa
Polskie jêzyki. O jêzykach zawodowych
i rodowiskowych
Gdañsk, 911 X 2008 r.

W dniach 911 padziernika 2008 roku odby³o siê w Gdañsku VII Forum Kultury S³owa, powiêcone odmianom zawodowym i rodowiskowym polszczyzny,
pn. Polskie jêzyki. O jêzykach zawodowych i rodowiskowych. Organizatorami
VII Forum Kultury S³owa byli: Rada Jêzyka Polskiego przy Prezydium PAN,
Uniwersytet Gdañski, Szko³a Wy¿sza Psychologii Spo³ecznej oraz Towarzystwo
Naukowe Warszawskie. Z ramienia Uniwersytetu Gdañskiego organizacj¹ Forum
zajmowa³ siê Instytut Filologii Polskiej: Zak³ad Wspó³czesnego Jêzyka Polskiego
oraz Zak³ad Pragmatyki i Tekstologii Jêzykoznawczej. Funkcjê patrona honorowego VII Forum Kultury S³owa obj¹³ Marsza³ek Senatu RP, Bogdan Borusewicz,
za mecenasem konferencji by³o Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeñ Ergo Hestia
Spó³ka Akcyjna.
Tematyka VII Forum dotyczy³a ró¿norodnoci i bogactwa wspó³czesnej polszczyzny, wyra¿aj¹cych siê istnieniem jêzyków zawodowych i rodowiskowych.
Referaty wyg³osili oraz udzia³ w dyskusji wziêli  zgodnie z tradycj¹ forów kultury s³owa  jêzykoznawcy, socjologowie, medioznawcy, prasoznawcy, literaturoznawcy oraz naukowcy reprezentuj¹cy inne specjalnoci naukowe (np. medycyna, matematyka).
Pierwszego dnia konferencji, 9 padziernika, wyg³oszono 7 referatów. Bogdan
Walczak mówi³ O jêzykach, które odchodz¹. Wyst¹pienie Tadeusza Zgó³ki dotyczy³o Parametrów odró¿niaj¹cych odmiany jêzykowe. Tekst autorstwa Rafa³a
L. Górskiego i Marka £aziñskiego nosi³ tytu³ Wzór stylu i wzór na styl. Statystyczne
wyznaczniki rejestrów polszczyzny w Narodowym Korpusie Jêzyka Polskiego.
Tematem wyst¹pienia Adama Paw³owskiego by³y Zawody w jêzyku. Charakterystyka jakociowa i typologiczna polskich profesjonimów. Na materiale tekstów
prasowych z lat 1953 i 2004. Referat wyg³oszony przez Jerzego Tredera powiêcony by³ Wybranym aspektom jêzyka kaszubskich rybaków morskich. Ewa Ko³odziejek przedstawi³a Spo³eczne i kulturowe uwarunkowania wspó³czesnych odmian
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zawodowych (na materiale profesjolektów marynarzy, ¿o³nierzy i policjantów).
Barbara Pêdzich odpowiada³a na pytanie: Jak powstaje rodowiskowa odmiana
jêzyka (na przyk³adzie leksyki paralotniarskiej).
Drugiego dnia konferencji, 10 padziernika, uczestnicy obrad mieli okazjê
wys³uchaæ 5 referatów. Z referatu Marka Kochana s³uchacze mogli siê dowiedzieæ,
Jak mówi¹ biznesmeni? Jacek Wasilewski podj¹³ problem: Jêzyk marketingu:
o specjalistach od marketingu i marketingowcach. Agata H¹cia mówi³a O bezpieczeñstwie i niebezpieczeñstwach jêzyka firm ubezpieczeniowych. Rados³aw Pawelec i Natalia Ogrodnikowa przedstawili referat pt. Ludzie w sieci, czyli nowe
s³ownictwo polskie odnosz¹ce siê do osób, których aktywnoæ jest nierozerwalnie
zwi¹zana z Internetem. Wojciech Chlebda zaprezentowa³ Pozarodowiskowe funkcje frazeologii rodowiskowej (jêzyk sportu a polszczyzna ogólna). Po po³udniu
odby³ siê panel dyskusyjny pn. O przenikaniu elementów zawodowych i rodowiskowych do polszczyzny ogólnej. Prowadzi³a go Katarzyna K³osiñska, a wziêli w nim
udzia³ Pawe³ Adamowicz, Jerzy Bralczyk, Stefan Chwin i Wies³aw Przyczyna.
11 padziernika s³uchacze zapoznali siê z 4 referatami. Tematem pierwszego
z nich, autorstwa Jana Doroszewskiego, by³ Jêzyk nauki i praktyki medycznej.
Romualda Piêtkowa omówi³a Style konwersacyjne dyskursu naukowego. Magdalena Zawis³awska uczyni³a przedmiotem swego wyst¹pienia Awarie mózgu, powabne kwarki i czarne dziury  funkcje metafory w jêzyku naukowym. Grzegorz
D¹bkowski postawi³ sobie pytanie: Jêzyk muzyków  profesjolekt czy socjolekt?
Czytelników pisma Acta Cassubiana móg³ zainteresowaæ przede wszystkim referat Jerzego Tredera pt. Wybrane aspekty jêzyka kaszubskich rybaków
morskich. Podstawowe w³aciwoci jêzyka kaszubskich rybaków morskich zosta³y w nim ukazane w czterech aspektach: historyczno-chronologicznym, terytorialnym i osadniczym, kognitywnym oraz strukturalnojêzykowym.
Pierwszy z tych aspektów ka¿e widzieæ mowê rybaków morskich jako sk³adnik kaszubszczyzny, odmiany dialektalnej powsta³ej w redniowieczu z rozpadu
pras³owiañszczyzny, której potwierdzenie filologiczne nie wykracza jednak poza
1586 r., kiedy drukiem wysz³y Duchowne piesnie dr. Marcina Luthera S. Krofeja,
reprezentuj¹ce pocz¹tki odmiany pisanej jêzyka kaszubskiego i w jakim sensie
jego odmianê religijn¹.
W aspekcie terytorialnym i osadniczym Kaszubi stanowi¹ dzi na Pomorzu
dziedzictwo historycznych Pomorzan, przy czym na tzw. Kaszubach w³aciwych
ci¹g³oæ osadnicza nigdy nie zosta³a przerwana, natomiast Kaszubi-protestanci
mieszkaj¹cy na zachód od rzeki Pianicy, których czêci¹ byli tzw. S³owiñcy, mieszkaj¹cy nad jeziorami Gardno i £ebsko, zostali zgermanizowani ostatecznie w XX w.
Potomkowie dawnych Kaszubów-rybaków dominuj¹ dzi jeszcze we wsiach i miastach województwa pomorskiego nad Mô³im Morzã, czyli Zatok¹ Puck¹ (np. Mechelinki, Rewa, Puck, Swarzewo) lub nad Wiôld¿im Morzã , czyli nad Bô³tã (np.
W³adys³awowo, Karwia). Osady te przez wieki mia³y charakter rolniczo-rybacki
lub (np. na Pó³wyspie Helskim) wy³¹cznie rybacki.
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Aspekt kognitywny kaszubszczyzny rybaków morskich  zdaniem Jerzego
Tredera  tkwi przede wszystkim w leksyce. Ujawnia siê on m.in. ju¿ w gwarowym tekcie s³owiñskim zapisanym w roku 1856 przez rosyjskiego badacza Aleksandra Hilferdinga pt. Izbicki rybak opowiada o swoim powszednim ¿yciu i pracy,
zawieraj¹cym liczne nazwy sieci, gatunków ryb, ubrañ rybaków itp. Mowa rybaków charakteryzuje siê  w opozycji do leksyki i frazeologii tzw. rolniczej  odmiennoci¹ s³ownictwa i frazeologii nazywaj¹cych przedmiot dzia³alnoci rybaków (gatunki i rodzaje ryb) i ich narzêdzi (sieci, ich elementy), a tak¿e bogactwem okreleñ dotycz¹cych wody, stanu morza i wiatrów. Poza specyficzn¹ leksyk¹
apelatywn¹ rodowisko rybaków wytworzy³o wiele nazw w³asnych, takich jak
nazwiska i przezwiska oraz nazwy maszoperii, czyli zrzeszeñ rybaków (np.
Jakùbòldowa), a przede wszystkim nazwy odnosz¹ce siê do akwenu po³owów,
w tym nazwy zwi¹zane z fizjografi¹ dna morskiego (np. mielizna Pioterkowe Stopy
miêdzy Kunic¹ i Jastarni¹) i nazwy toni rybackich (np. Nad Piotrã  toñ naprzeciw Pucka, wzglêdem wie¿y kocio³a wiêtych Piotra i Paw³a).
W aspekcie strukturalnojêzykowym, czyli gramatycznym, kaszubszczyzna
rybaków morskich nie stanowi odrêbnej odmiany, reprezentuje bowiem kaszubszczyznê pó³nocn¹, która charakteryzuje siê z jednej strony wiêksz¹ liczb¹ archaizmów (np. akcentem oksytonicznym przymiotników, wymow¹ typu warna, wô³k
i trzisc oraz odmian¹ typu kòchajã kocham i typu jem robi³), z drugiej  liczniejszymi innowacjami (np. tzw. bylaczeniem, czyli wymow¹ ³ jako l; stwardnieniem
ñ i innych spó³g³osek, np. grenca, kamen; przymiotnikow¹ koñcówk¹ dope³niacza -éwo).
Jêzyk kaszubskich rybaków morskich to  zdaniem Jerzego Tredera  jêzyk,
który ci¹gle ewoluuje, czego przyk³adami s¹ zanik ró¿nic miêdzy gwarami Boru
i Jastarni oraz zmiany nazw zwi¹zane ze zmianami w konstrukcji sprzêtu rybackiego.
Teksty referatów, wyst¹pieñ panelowych oraz innych wypowiedzi wyg³oszonych podczas VII Forum Kultury S³owa wejd¹ w sk³ad tomu pokonferencyjnego,
który uka¿e siê nak³adem Wydawnictwa Uniwersytetu Gdañskiego.
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Sprawozdanie z XII Sympozjum
Dialektologiczno-Onomastycznego
Nazwy i dialekty Pomorza dawniej i dzi
Rewa, 1718 XI 2008 r.

17 i 18 listopada 2008 roku odbywa³o siê w Rewie XII Sympozjum Dialektologiczno-Onomastyczne Nazwy i dialekty Pomorza dawniej i dzi, zorganizowane
przez Zak³ad Historii Jêzyka Polskiego, Dialektologii i Onomastyki Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Gdañskiego, Komisjê Jêzykoznawcz¹ Gdañskiego
Towarzystwa Naukowego przy wspó³udziale Rady Jêzyka Kaszubskiego przy Zrzeszeniu Kaszubsko-Pomorskim dla uczczenia pamiêci prof. dr. hab. Huberta Górnowicza, twórcy gdañskiej szko³y onomastycznej i badacza gwar pomorskich, oraz
dla zaprezentowania dorobku pracowników gdañskiej lingwistyki. Podstawowym
tematem tegorocznego sympozjum by³y procesy normalizacyjne jêzyka kaszubskiego, choæ tradycyjnie obok g³ównego nurtu w programie sympozjum pojawi³y
siê referaty poruszaj¹ce równie¿ inne zagadnienia.
Konferencjê otworzy³ prof. dr hab. Jerzy Treder, kierownik Zak³adu Historii
Jêzyka Polskiego, Dialektologii i Onomastyki, przypominaj¹c historiê gdañskich
sympozjów dialektologiczno-onomastycznych oraz serii wydawniczej Nazwy
i dialekty Pomorza dawniej i dzi, stanowi¹cej pok³osie tej konferencji.
Obrady przedpo³udniowe powiêcone by³y ró¿nym aspektom funkcjonowania kaszubskiej normy jêzykowej.
Autorka pierwszego referatu, zatytu³owanego Praca Rady Jêzyka Kaszubskiego nad normalizacj¹ kaszubszczyzny, Ró¿a Wosiak-liwa, w swoim wyst¹pieniu przypomnia³a, kiedy powsta³a Rada, z ilu i jakich sk³ada siê sekcji i jak
wygl¹da tryb jej pracy, wymieni³a te¿ jej cz³onków, a nastêpnie przytoczy³a uchwa³y
Rady, które czêsto s¹ odpowiedzi¹ na konkretne zapotrzebowanie rodowisk zwi¹zanych z kaszubszczyzn¹ zawodowo (na przyk³ad na proby o rozstrzygniêcie,
jak¹ terminologiê kaszubsk¹ stosowaæ w szkole lub w mediach).
Kolejny referat, pt. Oczekiwania kaszubskich pisarzy wzglêdem normalizacyjnych inicjatyw Rady Jêzyka Kaszubskiego, wyg³osi³ jeden z kaszubskich literatów, Roman Drze¿d¿on. Podzieli³ siê on ze s³uchaczami problemami, jakie stoj¹
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przed pisz¹cymi po kaszubsku, szczególnie m³odymi i tymi, którzy nie wynieli
kaszubszczyzny ze rodowisk rodzinnych, co do wyboru okrelonych form, wyrazów i wyra¿eñ kaszubskojêzycznych. Wymieni³ te¿ rodzaje wydawnictw i innych
opracowañ, jakich te rodowiska oczekuj¹ od Rady Jêzyka Kaszubskiego; s¹ to
przede wszystkim: kaszubski s³ownik ortograficzny, gramatyka kaszubska, s³ownik polsko-kaszubski i kaszubsko-polski, kaszubski s³ownik frazeologiczny, a tak¿e
program komputerowy do sprawdzania pisowni kaszubskiej.
Referat nieobecnego Edwarda Brezy, pt. Normalizacja kaszubskich imion,
odczyta³ Zenon Lica. Autor tekstu podzieli³ siê w nim ze s³uchaczami uwagami na
temat rozstrzygniêæ, jakie przyjê³a Komisja Standaryzacji Rady Jêzyka Kaszubskiego przy opracowywaniu wykazu imion kaszubskich w postaci oficjalnej i nieoficjalnej.
Kolejne wyst¹pienie autorstwa Jerzego Tredera powiêcone zosta³o Normalizacji jêzyka w reedycjach dzie³ literatury kaszubskiej na przyk³adzie dramatów
Bernarda Sychty. Mówca, korzystaj¹c z okazji, ustosunkowa³ siê krytycznie do
niedawnego kolejnego wydania ksi¹¿ki Jak w Kòscérznie kòscélnégò òbrelë, wskazuj¹c na b³êdy i niekonsekwencje tej reedycji. Odnosz¹c siê za do zagadnienia
wymienionego w tytule wyst¹pienia, referent zaznaczy³, ¿e edytorzy dramatów
Sychty pozostali wierni autorowi w zakresie leksyki i frazeologii, zdecydowali
siê tylko unormowaæ stosowane przez Sychtê formy fleksyjne poprzez przyjêcie
koñcówek bêd¹cych dzi w szerszym u¿yciu.
Pi¹ty referent, Marek Cybulski, poruszy³ w swoim wyst¹pieniu problem Alternacji morfonologicznych w £iskawicy Stanis³awa Jankego. Prelegent zauwa¿y³, ¿e w zakresie jakociowych alternacji samog³oskowych w deklinacji rzeczownikowej pisarz wykaza³ siê du¿¹ niekonsekwencj¹, stosuj¹c alternacjê regularnie
tylko w obrêbie samog³osek ó : o (jak w polszczynie), podczas gdy na przyk³ad
obocznoci ô : a nie zastosowa³ wcale, u¿ywaj¹c form z ô lub a w tematach wszystkich przypadków gramatycznych. Przed kolejnym wydaniem powieci Jankego
trzeba by wiêc, zdaniem referenta, jego tekst gruntownie poprawiæ.
Po wys³uchaniu wyst¹pieñ na temat normalizacji kaszubskich tekstów beletrystycznych podjêto na ten temat dyskusjê. Ró¿a Wosiak-liwa, Jerzy Hoppe,
Aneta Lewiñska zadali pytania dotycz¹ce szczegó³owych problemów zwi¹zanych
z wyg³oszonymi referatami, natomiast Jerzy Treder zwróci³ uwagê na pewne kwestie ogólniejsze pojawiaj¹ce siê w kontekcie pracy Rady Jêzyka Kaszubskiego.
W uchwa³ach Rady wystêpuj¹, jego zdaniem, lapsusy jêzykowe, ponadto sformu³owania w nich u¿yte s¹ niekiedy nieprecyzyjne. Jerzy Treder zaproponowa³ równie¿, by o opinie na temat poprawnoci jêzykowej zwracaæ siê równie¿ do autorytetów spoza Rady. By³oby tak¿e po¿¹dane, by Rada na bie¿¹co zauwa¿a³a i recenzowa³a nowoci ukazuj¹ce siê w kaszubskim pimiennictwie.
Po przerwie obiadowej obrady rozpoczê³y siê referatem Witolda Mañczaka
z Krakowa, zatytu³owanym Nieregularny rozwój fonetyczny spowodowany frekwencj¹ w S³owniku etymologicznym kaszubszczyzny (has³a opracowane przez
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W. Borysia). Profesor Mañczak od lat g³osi pogl¹d, ¿e nieregularny rozwój spowodowany frekwencj¹ jest trzeci¹  obok regularnego rozwoju fonetycznego
i zmian o charakterze analogicznym  przyczyn¹ zmian postaci fonetycznej wyrazów. Tym razem dla udowodnienia swej tezy pos³u¿y³ siê on has³ami ze S³ownika
etymologicznego kaszubszczyzny, opracowanymi przez Wies³awa Borysia.
Autorka kolejnego referatu, Ewa Rogowska-Cybulska, zajê³a siê Nazwami
rolin motywowanymi czêciami ludzkiego cia³a w S³owniku gwar kaszubskich
na tle kultury ludowej Bernarda Sychty. Referentka przedstawi³a wyniki analiz
tych 64 z 1150 zawartych w s³owniku ks. Sychty nazw rolin, które zosta³y utworzone od nazw czêci ludzkiego cia³a. U¿ycie w kaszubskich fitonimach nazw
czêci ludzkiego cia³a motywowane jest najczêciej podobieñstwem kszta³tu lub
innych w³aciwoci rolin i ich czêci do czêci cia³a, zastosowaniem danej roliny
w leczeniu dolegliwoci danej czêci cia³a lub innymi zastosowaniami rolin zwi¹zanymi z dan¹ czêci¹ cia³a, ponadto wierzeniami, ¿e kontakt z dan¹ rolin¹ mo¿e
wywo³aæ dolegliwoci okrelonej czêci cia³a.
Trzecia po przerwie referentka, Ma³gorzata Milewska-Stawiany, porówna³a
Kaszubskie i górno³u¿yckie deminutiva od rzeczowników osobowych. Udowodni³a
ona, ¿e w zakresie tworzenia zdrobnieñ od nazw osobowych wystêpuj¹ w kaszubszczynie i górno³u¿ycczynie znaczne podobieñstwa, zarówno pod wzglêdem repertuaru formantów, jak i semantyki podstaw.
Nastêpna mówczyni, Justyna Pomierska, w swym wyst¹pieniu zajê³a siê Zbie¿nociami kaszubsko-cieszyñskimi w zbiorach paremiograficznych. Okazuje siê,
¿e bardzo trudno wyt³umaczyæ, sk¹d w zbiorach paremiograficznych pochodz¹cych z regionów tak od siebie odleg³ych wziê³y siê tak zaskakuj¹co liczne podobieñstwa.
Kolejny referat, autorstwa Urszuli Kêsikowej, powiêcony by³ Bursztynowi
w utworach Juliusza S³owackiego. Profesor Kêsikowa zanalizowa³a konteksty
semantyczne, w jakich funkcjonuje w twórczoci Juliusza S³owackiego s³owo bursztyn i jego derywaty s³owotwórcze, oraz omówi³a symbolikê bursztynu w twórczoci S³owackiego.
Ostatni tego dnia referat, autorstwa Anety i Zenona Liców, zatytu³owany Siedemnastowieczne nazwiska mieszkañców Tczewa w wietle GSD E. Kloss, odczyta³ Zenon Lica. Referent omówi³ etymologiê wybranych nazwisk zarejestrowanych
w analizowanym dokumencie, zebranych przez przedwojenn¹ badaczkê zasobów
tczewskiego archiwum.
Podczas dyskusji, która nast¹pi³a po tej serii referatów, rozwiniêto niektóre
z omawianych w nich problemów. Zastanawiano siê szczególnie nad zagadnieniem
miejsca kaszubszczyzny w rodzinie jêzyków s³owiañskich w wietle koncepcji
pokrewieñstwa jêzykowego sformu³owanej przez Witolda Mañczaka oraz nad
intryguj¹c¹ zbie¿noci¹ przys³ów kaszubskich i cieszyñskich zarejestrowanych
w dawnych zbiorach paremiograficznych.

446

MAREK CYBULSKI

We wtorek, 18 listopada 2008 r., uczestnicy konferencji mogli uczestniczyæ
we Mszy w., która zosta³a odprawiona w miejscowym kociele za zmar³ych gdañskich jêzykoznawców, profesora Huberta Górnowicza, patrona sympozjów, i profesora Bogus³awa Krejê, projektodawcê ich nazwy.
Pierwszy wtorkowy referat, zatytu³owany Wielka i ma³a historia w nazwach
ulic Tczewa, wyg³osi³a Aneta Lewiñska. Prelegentka porówna³a nazwy ulic miasta
wyekscerpowane z przedwojennego planu z nazwami ulic funkcjonuj¹cymi wspó³czenie, szczegó³owo omawiaj¹c zwi¹zek tych ostatnich z dziejami Polski i histori¹
Tczewa.
Ostatni podczas rewskiego sympozjum referat, pt. Motywy akwatyczne w poezji
Zbigniewa Herberta, wyg³osi³a Ewa Badyda. Mówczyni podkreli³a, ¿e poeta,
jakkolwiek przez pewien okres mieszka³ w Sopocie, nie mia³ osobistych dowiadczeñ z morzem, a poniewa¿ interesowa³ siê antykiem i wiatem kultury grecko-rzymskiej, tytu³owe motywy akwatyczne dotycz¹ w jego twórczoci przede wszystkim Morza ródziemnego, nie za Ba³tyku.
Zamkniêcia XII Sympozjum Dialektologiczno-Onomastyczne Nazwy i dialekty Pomorza dawniej i dzi dokona³ Jerzy Treder, dziêkuj¹c organizatorom
i gociom.
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Sprawozdanie z wejherowskiego seminarium
pn. Leon Roppel (19121978)
i wejherowska Klëka (19371939)
oraz jej wspó³pracownicy

Dnia 16 grudnia 2008 roku w Muzeum Pimiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie odby³o siê kolejne seminarium z cyklu Spotkania pisz¹cych po kaszubsku (Zetkonia pisz¹cëch pò kaszëbskù ), zorganizowane przez
Muzeum we wspó³pracy z Zarz¹dem G³ównym Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego i Instytutem Kaszubskim. Temat tego seminarium brzmia³: Leon Roppel
(19121978) i wejherowska Klëka (19371939) oraz jej wspó³pracownicy.
W seminarium powiêconym Leonowi Ropplowi i wejherowskiej Klëce
wziê³o udzia³ czterech referentów: prof. Józef Borzyszkowski z Instytutu Historii
Uniwersytetu Gdañskiego, prof. Jerzy Treder z Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Gdañskiego, mgr Justyna Pomierska z Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Gdañskiego oraz Ewa Kminikowska, starszy asystent muzealny z Dzia³u Literatury i Prasy Muzeum Pimiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej
w Wejherowie.
Spotkanie otworzy³ dyrektor Muzeum, mgr Rados³aw Kamiñski.
Pierwsza wyg³osi³a swój referat  w jêzyku kaszubskim  Ewa Kminikowska.
Tematem jej wyst¹pienia by³a Klëka  jej program, twórcy i wspó³pracownicy.
Prelegentka przedstawi³a genezê biuletynu oraz jego rozwój, wymieni³a i scharakteryzowa³a g³ównych redaktorów pisma i jego inicjatorów, omówi³a tak¿e teksty
publikowane w Klëce i przybli¿y³a polityczny charakter biuletynu na tle sytuacji ekonomiczno-administracyjnej Kaszub w okresie miêdzywojennym i ówczesnej publicystyki kaszubskiej (zw³aszcza Gryfa, powsta³ego z inicjatywy Aleksandra Majkowskiego, oraz Przyjaciela Ludu Kaszubskiego, redagowanego przez
Friedricha Lorenza). Omówi³a równie¿ bli¿ej rolê Franciszka Schroedera, Paw³a
Szefki, Konrada Ponki, Józefa Ceynowy, Jana Ryszarda R¹bcy, Klemensa Derca,
Jana Biangi i, oczywicie, Leona Roppla.
Drugi referat, zatytu³owany Leon Roppel a Klëka oraz ich miejsce w dziejach
ruchu kaszubsko-pomorskiego, wyg³osi³ prof. Józef Borzyszkowski. Prelegent
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przybli¿y³ postaæ Leona Roppla z okazji trzydziestolecia jego mierci. Scharakteryzowa³ jego twórczoæ literack¹ i dziennikarsk¹, wspomnia³ tragediê spalenia
jego dzie³ przez hitlerowców na wejherowskim rynku, podkreli³ mi³oæ pisarza
do Kaszub i opisa³ jego relacje z mieszkañcami Pomorza. Omówi³ równie¿ charakter utworów kaszubskiego pisarza, a tak¿e ich zwi¹zek z twórczoci¹ Floriana
Ceynowy, wzmiankuj¹c te¿ o wspó³pracownikach Leona Roppla: Andrzeju Bukowskim, Tadeuszu Bolduanie i Izabelli Trojanowskiej.
Kolejne wyst¹pienie mia³o charakter jêzykoznawczy. Kaszubszczynie utworów literackich publikowanych na ³amach Klëki powiêci³ swój tekst prof.
Jerzy Treder. Referent zwróci³ najpierw uwagê na zró¿nicowanie normalizacji
kaszubszczyzny literackiej w toku jej dziejów i krótko scharakteryzowa³ koncepcje
Floriana Ceynowy, Hieronima Derdowskiego, Aleksandra Majkowskiego i zrzeszeñców, a na ich tle  koncepcjê pisarzy zwanych klëkowcami. Jego zdaniem
nawi¹zywali oni przede wszystkim do pogl¹dów Derdowskiego i m³odokaszubów,
zw³aszcza za Franciszka Sêdzickiego. Nastêpnie autor przeszed³ do charakterystyki Klëki i publikowanych w niej tekstów, osobno polskojêzycznych, osobno
kaszubskojêzycznych. Zwróci³ uwagê na umieszczane w czasopimie reklamy
w jêzyku kaszubskim oraz teksty humorystyczne. Omówi³ kaszubskojêzyczne teksty Jana Biangi, Józefa Ceynowy, Jana Konrada Kot³owskiego, Leona Roppla,
Franciszka Schroedera i Paw³a Szefki. Prelegent przybli¿y³ równie¿ w³aciwoci
jêzyka, w których by³y publikowane artyku³y klëkowców. Jego zdaniem reprezentuje on mowê przeciêtnego kaszubskiego inteligenta, zachowuj¹cego jedynie
niektóre w³aciwoci swej mowy rodzinnej, np. dialektu bylackiego u Józefa Ceynowy, gwary luziñskiej u Leona Roppla.
Ostatni referat, zatytu³owany Leon Roppel jako paremiograf, wyg³osi³a mgr
Justyna Pomierska, przedstawiaj¹c charakterystykê przys³ów wyekscerpowanych
przez Leona Roppla z pimiennictwa kaszubskiego. Prelegentka zwróci³a uwagê
na fakt, ¿e a¿ 75 proc. (620 na ok. 800) kaszubskich przys³ów zamieszczonych
w Nowej ksiêdze przys³ów polskich stanowi¹ przys³owia wyekscerpowane przez
Roppla. Wród przedstawianych porzekade³ znalaz³y siê sentencje takie jak:
W kò¿dim kòscele mówi³ zdrowaskã, a w kò¿di karczmie wëpi³ sznapsu faskã; Do
tuñca ni ma kùñca, a do robòtë bòl¹ gnôtë; Pò smiercë lësa kùrë nie p³acz¹;
Lepszô jedna rëba w sécë jak tës¹c w mòrzu. Autorka podkreli³a, ¿e zarówno
ilociowy, jak i jakociowy wymiar dorobku paremiograficznego Roppla jest bardzo znacz¹cy.
Po wys³uchaniu referatów prowadz¹cy obrady podziêkowa³ prelegentom i odda³
g³os s³uchaczom. Najwiêksze zainteresowanie wzbudzi³a wród zebranych osoba
Leona Roppla. Pad³o pytanie, jakim cz³owiekiem by³ Leon Roppel? G³ównym
wnioskiem z dyskusji nad tym problemem by³a sugestia, ¿e by³ to cz³owiek, który
zrzesza³ innych.
Na zakoñczenie seminarium mia³a miejsce prezentacja czasopisma Zymk.
Przedstawiono zespó³ redakcyjny pisma, dokonano charakterystyki treci zawartej
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w jego bie¿¹cym numerze, zebrani mieli te¿ okazjê wys³uchaæ drukowanych
w biuletynie utworów.
Wejherowskie seminarium by³o bardzo po¿yteczne i interesuj¹ce. Umo¿liwi³o
poznanie miejsca wejherowskiej Klëki w dziejach pimiennictwa kaszubskiego,
przybli¿y³o s³uchaczom charakter jêzyka kaszubskiego w okresie miêdzywojennym oraz utrwali³o pamiêæ o dzia³alnoci Leona Roppla, postaci zas³u¿onej dla
regionu kaszubskiego.
Owocem spotkania jest wydana przez Muzeum Pimiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie we wspó³pracy z Zarz¹dem G³ównym Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego i Instytutem Kaszubskim, przy wsparciu finansowym Ministra Spraw Wewnêtrznych i Administracji, publikacja ksi¹¿kowa pt.
Leon Roppel i wejherowska Klëka (Wejherowo 2008). Sk³adaj¹ siê na ni¹ teksty
referatów wyg³oszonych podczas seminarium (s. 572), opatrzone przedmow¹
dyrektora Muzeum (s. 3) i wzbogacone zdjêciami dokumentuj¹cymi historiê Klëki
i klëkowców (s. 7384).
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Sprawozdanie z konferencji naukowej
pn. Dramaty Jana Rompskiego
Wejherowo, 21 czerwca 2009 r.

W dniu 21 czerwca 2009 roku w ramach Dni Otwartych w Muzeum Pimiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie odby³o siê sympozjum
naukowe zatytu³owane Dramaty Jana Rompskiego, które stanowi³o kolejne ze
Spotkañ pisz¹cych po kaszubsku, realizowanych dziêki dotacji Ministra Spraw
Wewnêtrznych i Administracji. Konferencjê otworzy³ dyrektor Muzeum, Rados³aw Kamiñski. W sympozjum wziê³o udzia³ trzech referentów: prof. Jerzy Treder
z Uniwersytetu Gdañskiego, a tak¿e dr Adela Kulik-Kalinowska oraz prof. Daniel
Kalinowski, oboje z Akademii Pomorskiej w S³upsku. Celem spotkania by³o omówienie wstêpnych planów publikacji dramatów Rompskiego.
Pierwszy referat, pt. Wybrane wiadomoci o kaszubszczynie utworów Jana
Rompskiego, wyg³osi³ J. Treder. Prelegent omówi³ dwa problemy zwi¹zane z literack¹ kaszubszczyzn¹ Rompskiego (19121969): dotychczasow¹ wiedzê o jêzyku pisarza oraz grafiê Rompskiego  zmiany w zakresie pisowni. Na wstêpie referent przybli¿y³ biografiê dramatopisarza oraz charakter jego twórczoci. Zwróci³
szczególn¹ uwagê na fakt, ¿e autor cinania kani zna³ jêzyk niemiecki i ³acinê, co
uwidacznia siê w jego rêkopisach. Prelegent zaznaczy³, ¿e jêzyk Rompskiego znacznie oddali³ siê od jêzyka ludowego, gdy¿ pos³ugiwa³ siê on neologizmami, które
by³y bardzo trudne w odbiorze dla przeciêtnego u¿ytkownika mowy kaszubskiej.
Zacytowane zosta³o zdanie Ferdynanda Neureitera o stylu pisarza (Nieco sztuczna
kaszubszczyzna. Styl miejscami wydaje siê prze³adowany i napuszony), a tak¿e
opinie Jana Zbrzycy (Rompski stosowa³ archaizacjê jako ekspresjê) i Jana
Drze¿d¿ona (Rompski pos³uguje siê w³asn¹ melodi¹ s³owa kaszubskiego). J. Treder zwróci³ te¿ uwagê na charakter poezji Rompskiego, na jej sylabotonizm, brak
istotnej roli rymów oraz odrzucenie spontanicznoci, co uwidoczni³o siê w intensywnej pracy pisarza nad jêzykiem. Omówiony zosta³ równie¿ problem diakrytów wystêpuj¹cych w tekstach Rompskiego (które zale¿ne by³y m.in. od typu
maszyny do pisania) oraz problem pisowni: Jan Rompski w po³owie lat piêædziesi¹tych XX wieku nawi¹zywa³ do trzech pisowni kaszubskich. Na zakoñczenie
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swego referatu J. Treder zapowiedzia³ publikacjê utworów w dwóch wersjach:
oryginalnej i wspó³czesnej.
Dwa kolejne wyst¹pienia mia³y charakter literaturoznawczy. W pierwszym
z nich, pt. Walory artystyczne dramatów Jana Rompskiego, A. Kulik-Kalinowska
wyró¿ni³a w twórczoci dramatycznej autora Vzenjika Arkonë trzy krêgi tematyczne: obrzêdowy, mityczny i spo³eczno-obyczajowy. Prelegentka skupi³a siê na
kreacji wiata magii i obrazu czasów przedchrzecijañskich w dramatach Rompskiego, koncentruj¹c siê na ich wymiarze ideowym, o którym decyduj¹ odwo³ania
do romantyzmu. Poruszy³a równie¿ problematykê konfrontacji dwóch rodowisk:
s³owiañskiego i germañskiego, akcentuj¹c rolê topografii Pomorza. A. Kulik-Kalinowska omówi³a równie¿ wystêpuj¹ce w dramatach w¹tki mityczno-obrzêdowe,
psychologiê postaci oraz symbolikê tytu³ów. Zwróci³a tak¿e uwagê na humor utworów Rompskiego, jej zdaniem autor kreuje radoæ w dramatach poprzez wprowadzenie muzyki.
D. Kalinowski przedstawi³ natomiast referat zatytu³owany Dramaturgia Jana
Rompskiego. Tematy, idee, techniki. Omówi³ w nim warstwê stylistyczn¹ utworów
Rompskiego, wskaza³ równie¿ na ich fragmentarycznoæ. Referent przybli¿y³ te¿
g³ówne problemy zawarte w poszczególnych dramatach Rompskiego, wyró¿niaj¹c wród nich 4 grupy. Do dramatów mityczno-historycznych zaliczy³ Vzernjik
Arkonë i Jiwer òstatnëch, utwory odwo³uj¹ce siê do tradycji romantycznej i m³odokaszubskiej. Drug¹ grupê wród dramatów Rompskiego stanowi¹ jego zdaniem
sceniczne utwory ideowo-polityczne, czyli Lelek, Pòrénk i Za zemiã. W pierwszym z nich, którego tematem jest akcja zbrojna przeciwko Niemcom w noc wiêtojañsk¹ (utwór zosta³ napisany podczas okupacji hitlerowskiej), wystêpuje motyw ofiary i heroizmu. Drugi przedstawia problematykê repolonizacji, natomiast
trzeci, zawieraj¹cy obraz nieudanej kolektywizacji, stanowi wiadectwo kaszubskiej odwil¿y po mierci Stalina. Dramaty spo³eczno-obyczajowe  Jô chc¹ na
swiat i Lepszé checze  przynosz¹ wizjê lepszej przysz³oci. Natomiast utwory
obrzêdowo-ludowe  cinanie kani i Òznjivjinë  s¹ wiadectwem doceniania roli
obrzêdowej tradycji kaszubskiej.
Po wyg³oszeniu referatów odby³a siê dyskusja na temat twórczoci Jana Rompskiego oraz nad robocz¹ wersj¹ przygotowywanej publikacji.
Sympozjum na temat twórczoci dramatycznej Jana Rompskiego umo¿liwi³o
s³uchaczom poznanie twórczoci kaszubskiego dramatopisarza zarówno od strony
jêzykoznawczej, jak i literaturoznawczej, a tak¿e wp³ynê³o na g³êbsze zrozumienie
problemów spo³eczno-kulturowych ruchu kaszubskiego w okresie wspó³czesnym
pisarzowi.

PIOTR KOCYBA

452
Piotr Kocyba

Dialogische Begegnungen.
Minderheiten  Mehrheiten interferent gedacht
Bautzen / Budyin, 15 maja  17 maja 2009
Sorbisches Institut Bautzen / Serbski Instytut Budyin

Inauguracja konferencji 15 maja 2009 roku nast¹pi³a wraz z uroczystym otwarciem wystawy Modern aus Tradition. Ansichten zu den Kulturen der Roma /
Zigeuner w Muzeum £u¿yckim (Sorbisches Museum) w Budziszynie przy muzyce
cygañskiego zespo³u Teresa Mirga i Ka³e Ba³a. Naukow¹ czêæ sympozjum odbywaj¹cego siê w budziszyñskim Ratuszu i zorganizowanego przez Instytut £u¿ycki (Sorbisches Institut) otworzy³a nastêpnego dnia po powitaniu goci przez burmistrza Michaela Böhmera oraz radnego powiatu Michaela Hariga docent Elka
Tschernokoshewa (Budziszyn) swoim wprowadzaj¹cym wyk³adem, w którym
przedstawi³a nastêpuj¹ce tezy. Po pierwsze, mniejszoci posiadaj¹ z regu³y du¿¹
wprawê w dialogu miêdzykulturowym, a po drugie, istnieje potrzeba nowego podejcia do sprawy regionów wieloetnicznych, w których obcoæ powinna byæ
pojmowana jako czêæ w³asnej kultury wiêkszociowej.
Prof. dr Ursula Hemetek (Wiedeñ) rozpoczê³a referat, cytuj¹c wypowied
jednego ze swoich respondentów: Kultura zawsze jest zbiorem, z którego mo¿na
czerpaæ. Takie pojmowanie twórczoci muzyków mniejszociowych odpowiada
naukowemu spojrzeniu prof. Hemetek, która analizuje selektywne przejmowanie
muzycznych motywów w muzyce mniejszoci narodowych i etnicznych. Za muzyka cygañska jest jednym z najwyraniejszych przyk³adów stapiania siê nierównych stylów, o czym wiadcz¹ na przyk³ad ró¿ne wersje hymnu cygañskiego. Aspekt
mniejszoci cygañskiej podjê³a równie¿ dr Alenka Barbar-Kersovan (Hamburg).
Na przyk³adzie twórczoci Emira Kusturicy i Gorana Bregoviæa przedstawi³a ona,
jak obaj z jednej strony nawi¹zywali do typowo cygañskich stereotypów, przedstawiaj¹cych Cyganów jako bezrobotnych autsajderów ¿yj¹cych na marginesie
spo³eczeñstwa, jednoczenie jednak opuszczali tradycyjne sposoby przedstawienia Romów, ukazuj¹c ich jako pewnych siebie bohaterów.
Na sprzecznoæ w koncepcji ³u¿yckiego programu radiowego Serbski rozh³ós
/ Studio Bautzen, który w ramach codziennej trzygodzinnej emisji programu
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w jêzyku ³u¿yckim oficjalnie nie gra muzyki niemieckiej, zwróci³a uwagê prof.
dr Rosemarie Statelova (Sofia). Nadawana w tym programie muzyka ³u¿ycka w wielu
przypadkach zosta³a wyprodukowana przez Niemców, o czym moderatorzy radiowi z regu³y nie wspominaj¹. Badania prof. Statelovej wskazuj¹ równie¿ na to,
¿e jednoznaczne rozdzielenie sfery muzyki w regionie bikulturalnym wbrew za³o¿eniom programu radiowego jest niemo¿liwe.
Prof. dr Andreas J. Wiesand (Bonn) przedstawi³ pierwsze wyniki projektu
naukowego Sharing Diversity: National Approaches to Intercultural Dialogue
in Europe, którym kierowa³ na zlecenie Komisji Europejskiej. Celem jego badañ
nie by³o samo porównanie ró¿nych koncepcji dialogu miêdzykulturowego w poszczególnych pañstwach, lecz tak¿e rozwiniêcie nowej wspólnej strategii dla ca³ej
Unii Europejskiej. Podsumowuj¹c prof. Wiesand stwierdzi³, ¿e wiêkszoæ krajów stara³a siê pokazaæ drogi oraz zbudowaæ mosty, podczas gdy potrzebne
jest przede wszystkim zerwanie murów i zbudowanie wspólnej przestrzeni
dowiadczeñ.
Mgr Katharina Elle (Budziszyn) przeprowadzi³a analizê roli mediów w konstruowaniu, rozpowszechnianiu i podtrzymywaniu stereotypów na przyk³adzie
Stanislawa Tillicha, premiera kraju zwi¹zkowego Saksonia. Jedynie dwa artyku³y
reprezentowa³y jawnie pejoratywne postawy  w tym jeden w renomowanym periodyku Der Spiegel. Wiêkszoæ artyku³ów dotycz¹cych nominacji nowego premiera odnosi³a siê do jego ³u¿yckiego pochodzenia, przy czym niezale¿nie od
nastawienia w stosunku do £u¿yczan wiêkszoæ publikacji korzysta³a z tradycyjnych stereotypów jak pobo¿noæ, wspomina³a wielkanocnych jedców konnych
oraz regionalne tradycyjne stroje.
Dwa referaty dotyczy³y austriackiej spo³ecznoci fanów Bollywood. Prof. dr
Bernhard Fuchs (Wiedeñ) analizowa³ procesy recepcji filmów produkcji indyjskiej, które wyró¿niaj¹ siê na przyk³ad swoj¹ wielojêzycznoci¹ (hindi, bengalski,
pend¿abski itd.). Mi³onicy Bollywood rezygnuj¹ czêsto z niemieckojêzycznych
wersji synchronizowanych i siêgaj¹ po wydania oryginalne z przewa¿nie w z³ej
jakoci t³umaczonymi angielskimi napisami. Bez wystarczaj¹cych kompetencji
w wielojêzycznoci indyjskiej (ma³a grupa fanów uczy siê co najwy¿ej jednego
z jêzyków Indii) orientalne idiomy staj¹ siê ornamentem przedstawienia filmowego. Nawet indyjska wersja angielszczyzny  wzorowana na indyjskich magazynach kinowych  jest u¿ywana na forach internetowych oraz sympozjach spo³ecznoci fanów. Natomiast student prof. Fuchsa, Max Leimstättner, relacjonowa³ z planu filmowego pierwszej austriackiej produkcji Bollywood. Kesariya
Balam  Liebe ohne Grenzen cechuje siê typowo bollywoodzkimi atrybutami,
jak muzyk¹, tañcem oraz dramatyczn¹ opowieci¹. Pó³profesjonalny film mieszkaj¹cego w Austrii hinduskiego re¿ysera Sandeepa Kumara powsta³ w kulisach
alpejskich i wiedeñskich oraz z udzia³em austriackich aktorów i wykonawców. Po
krótkim wprowadzeniu odby³a siê premiera filmu dokumentarnego Maxa Leim-
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stättnera Kesariya Balam  Making-Of-in-Progress. Po czêci naukowej pierwszy
dzieñ konferencji zakoñczy³ warsztat taneczny Tanz als dialogische Begegnung,
przeprowadzony przez Georgi Marinova.
Drugi dzieñ konferencji naukowej rozpocz¹³ dr Ludwig Elle (Budziszyn) retorycznym pytaniem Wie viele Sorben gibt es  noch? Po porównaniu ró¿nych
sposobów liczenia mniejszoci narodowych i etnicznych w Europie wskaza³ na
tradycjê nieliczenia £u¿yczan, która powsta³a juz za czasów NRD. Odst¹pienie
od okrelania ilociowego jest wed³ug dr Elle jednym z warunków przetrwania
mniejszoci ³u¿yckiej, poniewa¿ ujmowanie liczebne mniejszoci grozi marginalizacj¹ szczególnie najmniejszych grup etnicznych, chocia¿ prawa mniejszociowe
wychodz¹ z za³o¿enia, ¿e mniejszoci s¹ godne opieki z powodu ich niewielkiej
liczby.
Mgr Nina Jebsen (Kilonia) stara³a siê w swoim referacie znaleæ wyt³umaczenie dla w europejskim porównaniu stosunkowo ma³o konfliktowego wspó³¿ycia
duñskiej wiêkszoci z niemieck¹ mniejszoci¹. Jej podstawow¹ tez¹ jest znikoma
ró¿nica miêdzy obydwoma grupami, która uwidacznia siê w niewielu symbolicznych gestach, jak niewywieszaniu duñskiej flagi podczas wi¹t pañstwowych przez
cz³onków niemieckiej mniejszoci.
Analiza podrêczników szkolnych kraju zwi¹zkowego Brandenburgia przeprowadzona przez Martina Neumanna (Poczdam) wykaza³a, ¿e w wiêkszoci przypadków szko³a przekazuje powszechne stereotypy o mniejszociach. Wed³ug autorów podrêczników £u¿yczanie nosz¹ tradycyjne regionalne stroje i s¹ wielkanocnymi jedcami konnymi, których nierzadko opisuje siê w nastêpuj¹cy sposób:
W niektórych wioskach tylko najstarsi mówi¹ dla nas niezrozumia³ym jêzykiem.
Drug¹ oficjalnie uznan¹ mniejszoci¹ mieszkaj¹c¹ w Brandenburgii s¹ Romowie,
redukowani wy³¹cznie do roli ofiar Trzeciej Rzeszy, bez uwzglêdnienia ich wspó³czesnego ¿ycia w Niemczech.
Wyniki badania opinii uczniów w szko³ach budziszyñskich przedstawi³a dr
Cordula Ratajczak (Budziszyn). Analiza pierwszych kwestionariuszy uwidoczni³a
sprzecznoæ miêdzy oficjalnym uznaniem jêzykowych praw £u¿yczan i ostrze¿eniom przed kontaktem z jêzykiem ³u¿yckim. Wiêc £u¿yce przedstawiaj¹ siê nie
tyle jako przestrzeñ kontaktu kultury niemieckiej z ³u¿yck¹, lecz jako obszar wspó³¿ycia obok siebie, co w pewnym sensie, do takiego wniosku dosz³a dr Ratajczak,
chroni mniejszoæ ³u¿yck¹ przed konfliktami.
Ró¿ne strategie wykorzystywania argumentów jêzykowych przez ruchy mniejszociowe na Górnym l¹sku porówna³ mgr Piotr Kocyba (Drezno). ¯adna z tych
ideologii nie zajê³a siê prawdziw¹ tradycj¹ swej grupy narodowej, lecz konstruowaniem nowej rzeczywistoci jêzykowej. I tak ruch polski od drugiej po³owy
XIX wieku protegowa³ polski jêzyk literacki, zwalczaj¹c równoczenie typowe
cechy gwary jak germanizmy lub archaizmy. Po 1989 oficjalnie uznana mniejszoæ niemiecka tak¿e dba o prawa niemieckiego jêzyka ogólnego, ignoruj¹c gór-

DIALOGISCHE BEGEGNUNGEN. MINDERHEITEN  MEHRHEITEN...

455

nol¹sk¹ tradycjê spolonizowanego niemieckiego jêzyka potocznego, którym w³ada³a niemieckojêzyczna wiêkszoæ Górnol¹zaków przed wojn¹.
Przegl¹dem historii noszenia tradycyjnych ³u¿yckich strojów przez nie-£u¿yczan rozpoczê³a swój odczyt dr Ines Keller (Budziszyn). Na przyk³ad w XIX-wiecznym Berlinie strój ³u¿ycki nie sygnalizowa³ przynale¿noci do grupy etnicznej
£u¿yczan, lecz do grupy zawodowej mamek. Za dzi mo¿na spotkaæ Niemki,
których ¿yczeniem jest noszenie stroju ³u¿yckiego podczas Pierwszej Komunii w.
W wiêkszoci tych przypadków z tak¹ decyzj¹ wi¹¿e siê chêæ nauki jêzyka ³u¿yckiego, co ilustruje zwi¹zek miêdzy kultur¹ materialn¹ i dialogiem miêdzykulturowym, oraz wrêcz zainteresowaniem cz³onków grupy wiêkszociowej kultur¹
mniejszoci.
Celem wyst¹pienia Viktora Zakara (Lipsk) by³o przedstawienie polityki mniejszociowej Macedonii jako wzoru dla Unii Europejskiej. Eksperyment po³¹czenia wielu narodów pod jednym politycznym dachem, tak twierdzi³ V. Zakar, robi
z ma³ego pañstwa ba³kañskiego Uniê Europejsk¹ w mikroskopijnej skali. Kontrowersyjnie zosta³ równie¿ odebrany referat mgr Marii Schwertl (Monachium),
w którym badaczka przedstawi³a rezultaty badañ mieszkañ Niemców pochodzenia tureckiego ¿yj¹cych w Niemczech w drugiej lub trzeciej generacji. Na podstawie urz¹dzenia tych mieszkañ jak i wywiadów, które prowadzi³a na miejscu,
M. Schwertl wyci¹gnê³a wniosek o transkulturalnym ¿yciu swych respondentów,
które uwidacznia siê w obiektach turecko-niemieckich jak i zrytualizowanych zachowaniach.
Problematyka zró¿nicowania wewn¹trz grupy £u¿yczan by³a przedmiotem
wyk³adu dr Martina Walde (Budziszyn). £u¿yczanie dziel¹ siê tradycyjnie na grupê
prusk¹ i saksoñsk¹, katolick¹ i protestanck¹, górn¹ i doln¹, itd. Dr Walde stwierdzi³ równie¿, ¿e niesnaski miêdzy tymi grupami do dzi odgrywaj¹ rolê, poniewa¿
nie dopuszczaj¹ do dyskusji nad tym, co aktualnie wyró¿nia £u¿yczan jako mniejszoæ etniczn¹. Dr Marija Juriæ Pahor (Lublana) przedstawi³a podstawowe za³o¿enia swojego nowego projektu badawczego, w ramach którego zajmie siê wp³ywami regionu Alp i Adrii, który jeszcze przed koñcem rz¹dów komunistycznych
by³ platform¹ wspó³pracy regionalnej w po³udniowej Europie, na to¿samoæ jego
mieszkañców.
Prezentowanym wyk³adom towarzyszy³y dyskusje, w których aktywnie uczestniczy³a grupa studentów z Uniwersytetu w Jenie. Zainteresowanie tematyk¹ wykazali równie¿ liczni gocie spo³ecznoci ³u¿yckiej. Wyg³oszone referaty zostan¹
wydane w najbli¿szym czasie w pokonferencyjnej publikacji.
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Klotylda (Maria Zofia) Skorecka

Wspomnienie pomiertne o ksiêdzu pra³acie
Tadeuszu Glemmie
(przygotowa³ do druku Krzysztof R. Prokop)

NOTA EDYTORSKA
O urodzonym w Che³m¿y i nale¿¹cym do prezbiterium diecezji che³miñskiej
ksiêdzu Tadeuszu Glemmie, w pocz¹tkowym okresie pracy duszpasterskiej wikarym w Gdañsku oraz Bar³o¿nie, póniej prefekcie gimnazjalnym w Kocierzynie
i wyk³adowcy seminaryjnym w Pelplinie, wreszcie za d³ugoletnim profesorze
historii Kocio³a na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Jagielloñskiego w Krakowie (tam¿e dziekanie w trudnych latach II wojny wiatowej), mowa by³a ju¿
niegdy na ³amach Acta Cassubiana  w kontekcie obecnoci w jego spucinie naukowej problematyki kaszubskiej 1. Nie ma zatem potrzeby raz jeszcze przybli¿aæ w tym miejscu czytelnikom drogi ¿yciowej rzeczonego kap³ana i uczonego
 zw³aszcza ¿e w zwi¹zku z przypadaj¹c¹ w ubieg³ym roku piêædziesi¹t¹ rocznic¹
mierci T. Glemmy wydana zosta³a drukiem traktuj¹ca o jego ¿yciu i dokonaniach
ksi¹¿kowa biografia 2. Co wiêcej, tak¿e prezentowany poni¿ej tekst o charakterze
ród³owym zawiera pewien zasób podstawowych danych biograficznych, odnosz¹cych siê do curriculum vitae postaci, o której traktuje to wspomnienie, st¹d
przytaczanie ich w ramach wstêpu edytorskiego jawi siê w zupe³noci zbyteczne 3.
1
2

3

K.R. Prokop, Tematyka kaszubska w publikacjach ksiêdza profesora Tadeusza Glemmy, Acta
Cassubiana, 2005, t. 7, s. 99-112.
K.R. Prokop, Ksi¹dz Tadeusz Glemma (18951958). Profesor i dziekan Wydzia³u Teologicznego Uniwersytetu Jagielloñskiego, Kraków 2008 (Studia do Dziejów Wydzia³u Teologicznego Uniwersytetu Jagielloñskiego, t. 19). Zob. recenzjê pióra J. Borzyszkowskiego w Zapiskach Historycznych, t. 74, 2009, nr 1, s. 174-178.
W tym miejscu wspomnieæ mo¿na nadto o jednym wiêcej fakcie z ¿yciorysu ksiêdza Tadeusza
Glemmy, o którym nie ma mowy we wskazanej w poprzednim przypisie publikacji ksi¹¿kowej,
wiadcz¹cym o niezmiennie bliskich jego zwi¹zkach z rodzinnym Pomorzem Nadwilañskim
równie¿ w czasach po zamieszkaniu na sta³e w Krakowie. Mianowicie w roku 1938 ów kap³an-uczony znalaz³ siê w gronie osób (sk¹din¹d o to proszonych), które zadeklarowa³y gotowoæ
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Przedk³adane uwadze czytelnika Wspomnienie pomiertne o Ksiêdzu Pra³acie Tadeuszu Glemmie nie by³o dotychczas publikowane w ca³oci, a jedynie wybrane jego fragmenty zamieszczone zosta³y w wy¿ej wspomnianej biografii,
w ramach Aneksu ród³owego4. Nie ma potrzeby dowodziæ, ¿e jest to wiadectwo
cenne i warte opublikowania  o tym przekona sama jego lektura. Godzi siê natomiast wspomnieæ, jakie okolicznoci sk³aniaj¹ wydawcê do zaprezentowania owego
materia³u w³anie teraz, przede wszystkim za wskazaæ na osobê, spod której pióra wspomnienie to wysz³o. Byæ mo¿e zreszt¹ stosowniejsze by³oby opublikowanie
rzeczonego wiadectwa w roku ubieg³ym, kiedy przypad³a wzmiankowana piêædziesi¹ta rocznica mierci ksiêdza profesora Tadeusza Glemmy, niemniej równie¿
w roku bie¿¹cym zachodz¹ istotne po temu przes³anki. Publikowane poni¿ej wspomnienie, którego orygina³ (w postaci maszynopisu) przechowywany jest w Archiwum Prowincjalnym Sióstr Urszulanek Unii Rzymskiej w Krakowie, natomiast
kopia (sk¹din¹d jedna z kilku) znajduje siê w Archiwum Diecezjalnym w Pelplinie, nosi datê 2 II 1959 r., a zatem w tym w³anie roku mija piêædziesi¹t lat od jego
spisania. Z kolei przed dwudziestu laty, w roku 1989, dobieg³o kresu ¿ycie siostry
Klotyldy Skoreckiej, autorki Wspomnienia pomiertnego o Ksiêdzu Pra³acie Tadeuszu Glemmie, gdy znów w roku przysz³ym up³ynie sto lat od jej narodzin (1910).
Wszystko to  w ³¹cznym ujêciu  sprawia, ¿e poni¿sza edycja wydaje siê byæ na
czasie, nim wszak¿e umo¿liwimy czytelnikowi obcowanie z samym tekstem ród³a, trudno nie zawrzeæ tu wpierw jeszcze garci najistotniejszych informacji odnonie do curriculum vitae K. Skoreckiej, jako ¿e dysponowaniem pewnym zasobem wiedzy na temat osoby autorki wydaje siê bez w¹tpienia po¿yteczne.
Maria Zofia (w zakonie Klotylda) Skorecka urodzi³a siê 2 II 1910 r. (a zatem
rzeczone wspomnienie ukoñczy³a pisaæ dok³adnie w dniu 49. rocznicy przyjcia
na wiat) w galicyjskiej wtenczas Ko³omyi (obecnie na Ukrainie), jako córka urzêdnika pocztowego Kornela i Rozalii z domu Gregorowicz. W rodzinnej miejscowoci uczêszcza³a w latach 19171924 do siedmioklasowej szko³y powszechnej,
maj¹cej za patronkê królow¹ Jadwigê Andegaweñsk¹ (dzi wiêt¹), po czym
w latach 19241932 kszta³ci³a siê w prowadzonym tam¿e przez Siostry Urszulanki
Unii Rzymskiej prywatnym gimnazjum, gdzie te¿ uzyska³a 17 VI 1932 r. wiadectwo maturalne. Nie od razu dojrza³o w niej powo³anie do ¿ycia zakonnego, lecz
po maturze zapisa³a siê na Wydzia³ Prawa Uniwersytetu Jana Kazimierza we
Lwowie, gdzie studiowa³a przez dwa lata (19321934). Ostatecznie jednak urszulañski charyzmat, z którym styka³a siê na co dzieñ w okresie gimnazjalnym,

4

zawiadczenia na pimie o heroicznoci cnót niegdysiejszego biskupa wpierw che³miñskiego,
a nastêpnie warmiñskiego, kardyna³a Stanis³awa Hozjusza, tudzie¿ zeznawania w jego procesie
beatyfikacyjnym, którego poprowadzenia podjê³a siê w³anie diecezja che³miñska.  J. Ob³¹k,
S³owo wstêpne na otwarcie sympozjum ku czci Stanis³awa Hozjusza dnia 22 padziernika
1978 r., Studia Warmiñskie, 1981, t. 18, s. 12.
K.R. Prokop, Ksi¹dz Tadeusz Glemma , s. 216-222 § 2.
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okaza³ siê dla M.Z. Skoreckiej poci¹gaj¹cy w sposób przemo¿ny, co zaowocowa³o
wst¹pieniem do zakonu w dniu 15 VIII 1934 r. (a wiêc przed 75 laty).
Po rocznym postulacie przyjêta 2 VII 1935 r. do nowicjatu, maj¹cego siedzibê
w Pokrzywnie ko³o Poznania, tam w³anie z³o¿y³a 16 VIII 1937 r. pierwsze luby,
po czym skierowana zosta³a przez zwierzchnoæ zakonn¹ do Krakowa, gdzie w roku
akademickim 1937/1938 podjê³a na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Jagielloñskiego studia w zakresie filologii klasycznej, które kontynuowa³a równie¿
w kolejnym roku. Przerwa³ je wybuch II wojny wiatowej i zamkniêcie przez hitlerowskiego okupanta uczelni w podbitej Polsce, tym niemniej siostra Klotylda Skorecka pozosta³a nadal w Krakowie, podejmuj¹c obowi¹zki opiekunki dzieci w domu
dla wysiedlonych przy ul. Krupniczej 38, tudzie¿ nauczaj¹c ³aciny na tajnych
kompletach. W roku 1941 przeniesiona do Tarnowa, gdzie te¿ 12 IX tr. z³o¿y³a
luby wieczyste, przez dwa lata pracowa³a w tamtejszym domu macierzystego
zakonu jako ogrodniczka, by w roku 1943 trafiæ z kolei do Warszawy. W okupowanej stolicy by³a opiekunk¹ m³odych pensjonarek w bursie dla dziewcz¹t przy
ul. Przejazd 5, tak¿e tu udzielaj¹c siê w ramach tajnego nauczania. Po wybuchu
powstania warszawskiego znalaz³a siê w sierpniu 1944 r.  wraz z grup¹ sióstr
oraz dotychczasowych podopiecznych z bursy ¿eñskiej  w obozie przejciowym
w Bietigheim, a nastêpnie na przymusowych robotach w Heilbronn (oba te miasta
po³o¿one s¹ w BadeniiWirtembergii), sk¹d wszak¿e ju¿ w listopadzie tr. dane jej
by³o powróciæ do Krakowa. Tu przysz³o K. Skoreckiej sprawowaæ do koñca wojny
opiekê nad wysiedleñcami w klasztorze przy ul. Starowilnej, gdzie zamieszkiwa³
równie¿ ksi¹dz profesor Tadeusz Glemma, jak te¿ na powrót podjê³a studia
w dziedzinie filologii klastycznej na Wydziale Humanistycznym UJ, uwieñczone
29 XI 1946 r. dyplomem magistra. Jeszcze w roku 1945, po ustaniu okupacji hitlerowskiej, przysz³o jej obj¹æ funkcjê kierowniczki pensjonatu oraz internatu dla
studentek (zarazem tam¿e wychowawczyni), któr¹ by³a do roku 1950, w latach
19461948 ³¹cz¹c te obowi¹zki z nauczaniem religii i ³aciny w prywatnym Liceum Sióstr Urszulanek w Krakowie (w tym czasie uzyska³a 14 X 1948 r. dyplom
nauczyciela szkó³ rednich).
W roku 1950 siostra Klotylda Skorecka znalaz³a siê na powrót w Warszawie,
gdzie przez trzy lata (do roku 1958) by³a kierowniczk¹ i zarazem wychowawczyni¹
w bursie dla dziewcz¹t przy ul. Ursynowskiej 36-38 oraz prefekt¹ (asystentk¹
prze³o¿onej) tamtejszego domu zakonnego. Kolejne trzechlecie w jej biografii to
prze³o¿eñstwo w Bardzie l¹skim (19531956), a nastêpnie analogiczna funkcja
w Polanicy (19561957), po czym ponowne zamieszkanie w Krakowie, gdzie
w latach 19571962 by³a prefekt¹ domu przy ul. Starowilnej i zarazem  przez
jeden rok  opiekunk¹ w internacie zakonnym (na ten w³anie czas przypada mieræ
ksiêdza profesora Tadeusza Glemmy oraz spisanie publikowanego poni¿ej wspomnienia). Po tak intensywnej pracy nad odpowiedzialnych stanowiskach, do tego
w trudnych realiach powojennych (mowa zw³aszcza o dobie stalinizmu), w kraju
poddanym programowej ateizacji, której pierwsz¹ ods³onê stanowi³a walka
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z Kocio³em (w tym równie¿ z zakonami), siostra Klotylda Skorecka mog³a wyjechaæ w roku 1962 na dwa lata zagranicê, na okres tak zwanej drugiej probacji
(odnowy duchowej), spêdzony w klasztorach we Francji oraz w Rzymie, by po
powrocie do kraju w roku 1964 zostaæ asystentk¹ prze³o¿onej (prefekt¹) domu
zakonnego w Poznaniu (19641965). Nastêpnie na krótko objê³a obowi¹zki asystentki prze³o¿onej i ekonomki klasztoru w Rokicinach Podhalañskich (19681969),
gdzie niegdy sw¹ ostatni¹ Wielkanoc prze¿y³ ksi¹dz Tadeusz Glemma, po czym
w roku 1969 przenios³a siê do Wroc³awia. Przypad³a jej tam rola nauczycielki
³aciny oraz bibliotekarki szkolnej w miejscowym prywatnym Liceum Ogólnokszta³c¹cym Sióstr Urszulanek, przy czym w stolicy Dolnego l¹ska siostra Klotylda
Skorecka spêdzi³a dwie koñcowe dekady ¿ycia, w ostatnim okresie udzielaj¹c ju¿
tylko lekcji prywatnych tudzie¿ prowadz¹c kronikê domu zakonnego. Zmar³a tam¿e
we Wroc³awiu 23 XI 1989 r., na zaledwie dziesiêæ tygodni przed swoimi dziewiêædziesi¹tymi urodzinami 5.
Prezentowany poni¿ej materia³ ród³owy wydawca zdecydowa³ siê nie opatrywaæ aparatem naukowych komentarzy. W sytuacji gdy ksi¹dz Tadeusz Glemma
doczeka³ siê ju¿ monografii ¿ycia i spucizny, wszystkie wydarzenia oraz dzie³a,
o których mowa we wspomnieniu K. Skoreckiej, posiadaj¹ nale¿ycie rozpoznany
kontekst i zbyteczna wydaje siê ich powtórna egzegeza. Tak¿e wiêkszoæ postaci,
których nazwiska pojawiaj¹ siê w owym tekcie, to osoby uhonorowane ¿yciorysami w rozmaitych kompendiach biograficznych (rzecz dotyczy w szczególnoci
hierarchów Kocio³a oraz cz³onków profesury akademickiej), st¹d zamieszczanie
w przypisach traktuj¹cych o nich notek tak samo wydaje siê zabiegiem zbytecznym, a w ka¿dym razie o znikomej wartoci poznawczej. Dodaæ przy tym nale¿y,
¿e niniejsza publikacja stanowi zarazem zamkniêcie w dorobku badawczym
pisz¹cego te s³owa bloku prac traktuj¹cych o ¿yciu i spucinie naukowej pochodz¹cego z Che³m¿y, niemniej przez znaczn¹ czêæ ¿ycia zwi¹zanego z Krakowem 6
kap³ana i uczonego 7.
5

6

7

Archiwum Prowincjalne Urszulanek Unii Rzymskiej (APUUR) w Krakowie, sygn. AZ 620.
Za wynotowanie z akt personalnych i udostêpnienie pisz¹cemu te s³owa informacji na temat
curriculum vitae siostry Klotyldy Skoreckiej, wydawca Wspomnienia pomiertnego dziêkuje
archiwistce prowincjalnej, siostrze Iwonie Naglik OSU.
Na marginesie nie od rzeczy bêdzie w tym miejscu odnotowaæ, i¿ postaæ ksiêdza profesora
Tadeusza Glemmy obecna jest równie¿ w pamiêci aktualnego metropolity krakowskiego, kardyna³a Stanis³awa Dziwisza, gdy¿ jako kleryk wtenczas najm³odszego (pierwszego) rocznika
alumnów Seminarium Metropolitalnego w Krakowie bra³ on udzia³ w uroczystociach pogrzebowych rzeczonego kap³ana-uczonego w bazylice archikatedralnej na Wawelu (10 V 1958).
Obok pozycji wskazanych powy¿ej w przypisach 1 i 2, s¹ to nastêpuj¹ce tytu³y: K.R. Prokop,
Ksi¹dz Tadeusz Glemma (18951958). Biografia kap³ana i uczonego, Studia Pelpliñskie,
1999, t. 28, s. 291370; ten¿e, Katowiccy kap³ani  uczestnicy seminarium historycznego ks.
prof. Tadeusza Glemmy na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Jagielloñskiego (19301939
i 19451954), [w:] Wielokulturowoæ Katowic (Katowice w 139. rocznicê uzyskania praw
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TEKST RÓD£A
Colligite fragmenta ne pereant
(Zbierzcie u³omki, aby nie zginê³y)
(J 6,12)

Zapewne w swoim czasie dotar³a do wszystkich naszych domów smutna wiadomoæ o mierci p. ks. Tadeusza Glemmy, brata Czcigodnej Matki Jadwigi Glemmówny  wiadomoæ tym smutniejsza, ¿e nieoczekiwana, gdy¿ by³a to mieræ
przedwczesna kap³ana mog¹cego  po ludzku rzecz bior¹c  wiele jeszcze zdzia³aæ we wszystkich dziedzinach swych prac kap³añskich i naukowych. Z domem
krakowskim [sióstr urszulanek] by³ p. Zmar³y szczególnie zwi¹zany przez d³ugie
lata przedwojenne, wojenno-okupacyjne i powojenne; doæ znaczny okres jego ¿ycia
up³yn¹³ pod naszym dachem, dlatego od nas wychodzi niniejsze wspomnienie.
Na wstêpie przytoczê zebrane pobie¿nie najwa¿niejsze dane biograficzne. Ksi¹dz
Tadeusz Glemma, syn Jana i Antoni z Jankowskich, urodzi³ siê dnia 25 padziernika 1895 r. w Che³m¿y, na Pomorzu, tam te¿ rozpocz¹³ sw¹ naukê szkoln¹, by
w 1914 r. otrzymaæ w Che³mnie maturalny dyplom klasycznego gimnazjum (z postêpem celuj¹cym). Prawie bezporednio po maturze wst¹pi³ m³ody absolwent do
Seminarium Duchownego w Pelplinie i po ukoñczeniu studiów teologicznych otrzyma³ wiêcenia kap³añskie 7 kwietnia 1918 r.
Teraz nastêpuj¹ po sobie ró¿ne placówki pracy duszpasterskiej w diecezji
che³miñskiej, gdzie ks. Glemma da³ siê poznaæ ze swych uzdolnieñ i niezwykle
subtelnego charakteru ówczesnemu biskupowi [Augustynowi] Rosentreterowi.
Wys³any przez niego w 1921 r. na dalsze studia do Krakowa, zamieszka³ najpierw
miejskich), pod red. A. Barciaka, Katowice 2005, s. 318350; ten¿e, Litwa w publikacjach
ksiê¿y Jana Fija³ka i Tadeusza Glemmy  profesorów historii Kocio³a w Polsce Uniwersytetu
Jagielloñskiego, [w:] Kultura polityczna w Polsce, t. 6  Litwa w polskiej tradycji i kulturze
politycznej, cz. 1, pod red. M. Kosmana, Poznañ 2006, s. 347368; ten¿e, Piêæ listów
ks. Boles³awa Kumora do ks. Tadeusza Glemmy z lat 19521957, Archiwa, Biblioteki i Muzea
Kocielne, 2006, t. 85, s. 379387. Wydawca Wspomnienia pomiertnego poda³ te¿ do druku
nastêpuj¹ce teksty w³asne ksiêdza Tadeusza Glemmy, uprzednio niepublikowane: T. Glemma,
Odnowienie klasztoru bernardynów w Lubawie przez biskupa che³miñskiego Piotra Kostkê,
wyd. K.R. Prokop, Zapiski Historyczne, 1997, t. 62, nr 4, s. 113122; ten¿e, Bieg mego
¿ycia w latach wojny, wyd. K.R. Prokop, Przegl¹d Kalwaryjski, 5 (1998), s. 125127; ten¿e,
T. Glemma, Udzia³ ordynariusza che³miñskiego Piotra Kostki w konsekracjach biskupich,
wyd. K.R. Prokop, Saeculum Christianum, 5 (1998) nr 1, s. 5358; ten¿e, Brat Albert (zarys
biografii), wyd. K.R. Prokop, [w:] Servus Pauperum. W dwudziestopiêciolecie beatyfikacji
Brata Alberta  Adama Chmielowskiego, pod red. K.R. Prokopa i K. Tuni, Kraków  Igo³omia 2008, s. 3764.
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 jako student teologii Uniwersytetu Jagielloñskiego  w gocinnym domu pañstwa
Wakowskich, rodziców drogiej naszej m. Marii [Wakowskiej], przy ul. w.
Gertrudy 3, gdzie otoczony atmosfer¹ serdecznej ¿yczliwoci i szacunku mia³ jak
najlepsze warunki do spokojnej pracy naukowej. Wkrótce przez sw¹ siostrê,
m. Jadwigê [Glemmównê], zbli¿y³ siê do klasztoru urszulanek, a na propozycjê
ówczesnej prze³o¿onej krakowskiej, m. Cecylii £ubieñskiej, zacz¹³ przychodziæ
z drug¹ Msz¹ w. dla tutejszych pensjonarek. Nastêpnie obj¹³ w kilku klasach
naszego liceum lekcje religii i jêzyka ³aciñskiego, i zacz¹³ spowiadaæ uczennice
Zak³adu. Z chwil¹ gdy wykoñczono budowê gmachu Seminarium Czêstochowskiego pod Wawelem, przeniós³ siê tam od pañstwa Wakowskich i mieszka³ do
listopada 1939 r.
Poza obowi¹zkami kap³añskiego stanu oddany by³ ks. Glemma od pocz¹tku
swego pobytu w Krakowie bez reszty pracy naukowej na kwitn¹cym wówczas
w ca³ej pe³ni Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Jagielloñskiego, gdzie swymi
nieprzeciêtnymi zdolnociami oraz niezwyk³¹ pracowitoci¹ zwróci³ na siebie
uwagê profesorów. Sporód nich najwiêkszy wp³yw na m³odego studenta mia³
niezrównany mistrz w dziedzinie historii Kocio³a w Polsce  ks. prof. Jan Nepomucen Fija³ek, który zainteresowa³ siê nowym s³uchaczem, widz¹c w nim swym
wytrawnym i dowiadczonym okiem materia³ na uczonego nieprzeciêtnej miary.
I tak  mimo wybitnego przygotowania do studiów filologicznych przez gruntown¹ znajomoæ jêzyka ³aciñskiego, greckiego, hebrajskiego, a tak¿e niemieckiego  wszed³ ks. Glemma zdecydowanie na drogê badañ naukowych nad histori¹ Kocio³a w Polsce. Tej dziedzinie wiedzy odda³ ca³y swój zapa³ i ca³¹ sw¹
sumienn¹ pracê, poci¹gniêty siln¹ indywidualnoci¹ ks. Fija³ka, darzony jego pe³nym uznaniem i szczerym zaufaniem. Przej¹³ siê te¿ prawdziwie s³owami tego
profesora, który w poczuciu swego autorytetu, ale po przyjacielsku, doradza³ mu:
Pamiêtaj, pracuj nad problemami zasadniczymi: non multa, sed multum. Pod
jego bezporednim kierunkiem rozpocz¹³ i kontynuowa³ w roli asystenta wnikliwe
i gruntowne seminaria, co doprowadzi³o systematycznie do zdobycia w roku 1924
stopnia doktora teologii, na podstawie pracy z zakresu dziejów diecezji che³miñskiej i wietnie zdanego egzaminu. Uczucie radoci i zadowolenia z tego osi¹gniêcia wyra¿a ksi¹dz-doktorant w licie do kogo z rodziny, gdy pisze: Marzenia
moje a¿ nazbyt siê spe³ni³y. Darzony niezas³u¿enie ³ask¹ Bo¿¹, wspierany przez
mego mistrza, zosta³em doktorem teologii Uniwersytetu Jagielloñskiego.
Wzbogacony tak gruntown¹ wiedz¹, ks. dr Glemma wróci³ na Pomorze, gdzie
przez szereg lat pracuje jako katecheta w gimnazjum kocierzyñskim, a niebawem
zostaje mianowany przez biskupa [Stanis³awa Wojciecha] Okoniewskiego profesorem Seminarium Duchownego w Pelplinie. Nie by³ to jednak kres osi¹gniêæ
ks. Glemmy. Katedra [historii Kocio³a w Polsce] krakowskiej Almae Matris przyci¹gnê³a go ponownie w roku 1929, by daæ mu niebawem stanowisko profesora
w miejsce ustêpuj¹cego w stan spoczynku ks. prof. Fija³ka. I tu ks. Tadeusz Glemma
przepracowa³ swe najpiêkniejsze lata jako profesor wpierw nadzwyczajny, potem
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zwyczajny, nastêpnie jako dziekan, to znów jako prodziekan Wydzia³u Teologicznego, by nadal po swym mistrzu utrzymaæ wysoki poziom studium historii Kocio³a, podnosz¹c przy tym stale swój osobisty autorytet naukowy, przy bardzo
cichym, choæ nie mniej silnym wp³ywie na m³odzie¿ duchown¹ w swej dwudziestoomioletniej pracy naukowo-pedagogicznej na UJ oraz w Metropolitalnym Seminarium Duchownym.
Do roku 1939, to jest do wybuchu wojny, zdobycze wiedzy ks. prof. Glemmy
rozrasta³y siê i wzbogaca³y w normalnej atmosferze, któr¹ stwarza i zabezpiecza
pokój. Lecz ten zosta³ zachwiany jak¿e brutalnie i bezwzglêdnie Odbi³o siê to
oczywicie na pracy naszego kap³ana-uczonego. Najpierw straci³ Ksi¹dz Profesor
dotychczasowe locum w czêstochowskim Seminarium Duchownym, gdy¿ z dniem
1 listopada w³adze hitlerowskie przejê³y nowo wybudowany gmach, a wtedy
w dniu 2 listopada krakowski klasztor [sióstr urszulanek] otworzy³ mu gocinne
bramy. Lecz ju¿ za cztery dni, tj. 6 listopada, nast¹pi³o aresztowanie profesorów
UJ, wród których znajdowa³ siê i ks. Glemma. Uniwersytet Jagielloñski zamkniêto,
a profesorów wywieziono do obozu koncentracyjnego w Sachsenhausen, gdzie
wraz z innymi spêdzi³ ks. Glemma kilka miesiêcy, co zupe³nie wystarczy³o do
podkopania jego si³ fizycznych. Prze³o¿on¹ krakowsk¹ by³a wówczas m. Jadwiga
Glemmówna. Niejednokrotnie razem z ni¹ modli³ymy siê o szczêliwy powrót
Ksiêdza Profesora, ale szczególnie gorliwa w tym by³a s. Apolonia oraz pomocnica
furtianki Marysia i s³u¿¹ca Stefcia, niektóre za osoby wieckie dawa³y na Mszê
w. w tej intencji. Dnia 9 lutego 1940, w imieniny wiekowej s. Apolonii, matka
prowincjalna, sk³adaj¹c jej ¿yczenia, wymieni³a i to, by jej modlitwy przyprowadzi³y z obozu ks. Glemmê. Pos³uszna s. Apolonia nie wypuszcza³a z r¹k ró¿añca,
prosz¹c Matkê Najwiêtsz¹ o tê ³askê. Jaka¿ by³a wiêc radoæ staruszki, a i nas
wszystkich, gdy tego samego dnia Bóg to ¿yczenie spe³ni³ i w po³udnie u furty
pojawi³ siê uwolniony z obozu Ksi¹dz Profesor  brat matki prze³o¿onej.
Od tej te¿ chwili zaczyna siê w jego ¿yciu okres urszulañski. Zamieszkuje
u nas na sta³e  najpierw na pierwszym piêtrze pod numerem 7. Potem, gdy i tu
wtargnêli Niemcy, otrzyma³ pokój pod numerem 11, by po odejciu okupantów
w styczniu 1945 r. zaj¹æ znów pod numerem 3 najlepsze z dotychczasowych, dwupokojowe mieszkanie. Lecz nied³ugo [póniej], po zajêciu naszego gmachu szkolnego przez Pañstwow¹ [Wy¿sz¹] Szko³ê Muzyczn¹, [znów] przenosi siê pod numer 7, a¿ wreszcie, gdy w sierpniu 1954 r. zlikwidowano nasz internat i zabrano
siódemkê, [w zwi¹zku z czym] na naszym terenie nie by³o ju¿ ¿adnych mo¿liwoci, otrzyma³ ks. pra³at Glemma od kapitu³y krakowskiej dogodne mieszkanie
na Wawelu, z piêknym widokiem na Wis³ê  w powa¿nym i dostojnym otoczeniu
wawelskiej katedry i królewskiego zamku.
W ci¹gu tych¿e lat mia³ymy mo¿noæ poznaæ i oceniæ zalety charakteru Ksiêdza Pra³ata  jego cichoæ, pracowitoæ, pokorê i niezwyk³¹ delikatnoæ, sta³¹ gotowoæ s³u¿enia czym i jak tylko móg³. W niejednej trudnej sytuacji s³u¿y³ klasztorowi sw¹ rad¹, nigdy jednak sam siê z ni¹ nie narzucaj¹c. Doskonale dyskretny,
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nigdy nie dopytywa³ siê o sprawy dotycz¹ce domu [zakonnego] czy poszczególnych osób, nigdy te¿ nie da³ choæby cienia powodu do nieuniknionych nieraz
w ¿yciu taræ czy nieporozumieñ.
¯ycie prowadzi³ ascetyczne i samotne, a samotnoæ tê urozmaica³y jedynie
wizyty studentów-kleryków, korzystaj¹cych z tajnego nauczania swego Ksiêdza
Profesora i zg³aszaj¹cych siê na prywatne egzaminy. Klasztor nasz w tych latach
okupacji, jak ju¿ i przed wojn¹, korzysta³ z pomocy Ksiêdza Pra³ata, który stale
odprawia³ u nas drug¹ Mszê w., spowiada³ zakonnice i jak¿e czêsto zaopatrywa³
je na ostatni¹ drogê ku wiecznoci, na ka¿de zawo³anie we dnie i w nocy spiesz¹c
z absolucj¹ i Olejami w. Wiele te¿ czasu, a zawsze chêtnie, powiêca³ naszym
uczennicom, to udzielaj¹c im Pierwszej Komunii w., to g³osz¹c dla nich niedzielne egzorty w naszej kaplicy, jak d³ugo istnia³a u nas szko³a podstawowa,
oraz spowiadaj¹c  zw³aszcza najm³odsze pensjonarki m. Celiny, sta³e penitentki
Ksiêdza Dziekana, którego prawdziwie czci³y i kocha³y. Warto je by³o widzieæ,
gdy w towarzystwie swej mistrzyni oraz kierowniczki internatu sz³y w wigiliê w.
[Judy] Tadeusza z wi¹zankami kwiatów i laurk¹, by z uroczystymi minami i lekk¹
trem¹ winszowaæ swemu ksiêdzu i wyg³aszaæ przed nim wyuczone wierszyki. Ale
i nie mniej uroczycie sk³ada³y corocznie ¿yczenia imieninowe Solenizantowi
zakonnice, czego zawsze bardzo gorliwie dopilnowywa³a m. Stefania. Do takich
te¿ uroczystoci nale¿a³ w 1949 r. ma³y jubileusz dziesiêcioletniego pobytu Ksiêdza Pra³ata w naszym domu, kiedy to zupe³nie niespodziewanie i nieoczekiwanie,
ca³kiem niewiadoma tej rocznicy, przyjecha³a z jakimi sprawami m. Jadwiga
[Glemmówna], która ju¿ w tym czasie by³a prze³o¿on¹ w Lublinie, powiêkszaj¹c
swym przybyciem prawie ¿e rodzinn¹ radoæ dnia.
Ksi¹dz Pra³at znany by³ ze swej ³atwoci czynienia dobrze. Bardzo chêtnie
po¿ycza³ dzie³a ze swej biblioteki podrêcznej, a podobno i nieraz potrzebuj¹cym
mniejsze lub wiêksze sumy pieniê¿ne, nie czekaj¹c nigdy ich zwrotu. Ró¿ne biedne osoby wspiera³ sta³¹ miesiêczn¹ zapomog¹, udzielan¹ ze swoich oszczêdnoci,
a drobne ja³mu¿ny by³y u Niego na porz¹dku dziennym. Wielu te¿ mia³ przyjació³
wród osób duchownych, a tak¿e wieckich znajomych, a gdy niektórzy z nich
odchodzili do wiecznoci, jak np. pan Stanis³aw Cho³dyk czy pan Wojciech Gielecki, kustosz Biblioteki Jagielloñskiej, ¿ywo odczuwa³ smutek i ¿al, a rodzinom
ich okazywa³ wiele wspó³czucia.
¯ycie obozowe w Sachsenhausen, ze wszystkimi brakami i udrêkami, podkopa³o powa¿nie i tak w¹t³e zawsze zdrowie Ksiêdza Pra³ata. Nastêpstwem tego
by³y ró¿ne niedomagania, a ustawiczna dieta nie dawa³a potrzebnych si³ do ci¹g³ej
pracy umys³owej. Od kiedy Ksi¹dz Pra³at zamieszka³ na Wawelu, utrzymywa³
nadal kontakt z klasztorem na Starowilnej, przychodz¹c w ka¿d¹ niedzielê ze
Msz¹ w. na godzinê 830, a w ostatnim czasie mia³ tê radoæ, ¿e przy tej okazji
móg³ widywaæ siê w rozmównicy z m. Jadwig¹, która po prze³o¿eñstwie gdyñskim przyjecha³a na sta³e do Krakowa. Poza tym raz w tygodniu, tj. w ka¿dy
wtorek, sumiennie stawia³ siê Ksi¹dz Pra³at do spowiadania sióstr z internatu
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zakonnego. Poniewa¿ jednak w ostatnich miesi¹cach czu³ siê gorzej, ogranicza³
coraz wiêcej to przychodzenie, [a] w koñcu musia³ zrezygnowaæ z niedzielnych
Mszy w. u nas, ale jeszcze spowiada³, jak dawniej.
W niedzielê Mêki Pañskiej, dnia 23 marca [1958], Ksi¹dz Pra³at przyszed³
popo³udniu po¿egnaæ siê, gdy¿ nazajutrz wybiera³ siê do Rokicin na ferie wi¹teczne. Przy okazji wyspowiada³ kilkanacie zakonnic w kaplicy kurialnej, a potem w du¿ej rozmównicy sk³ada³ i nawzajem przyjmowa³ ¿yczenia na zbli¿aj¹ce
siê wiêta Wielkanocne. Wygl¹da³ bardzo mizernie, a jednak nikt wtedy nie przeczuwa³, ¿e to by³a ostatnia wizyta. Pobyt w górach, w owym roku przyspieszony
i d³u¿szy ni¿ kiedykolwiek, mia³ poratowaæ i wzmocniæ dziwnie ubywaj¹ce si³y,
lecz ju¿ w Wielkim Tygodniu stan siê pogorszy³ tak, ¿e Ksi¹dz Pra³at odprawi³
tylko wielkoczwartkow¹ Mszê w., a dalsze ceremonie i rezurekcjê pozostawi³ ks.
[Aleksandrowi] Bieliñskiemu, kapelanowi rokiciñskiemu. Sam modli³ siê, bêd¹c
obecny w kaplicy a¿ do koñca. W najbli¿szy pi¹tek po wiêtach zdecydowa³ siê
prêdzej ni¿ to poprzednio mia³ w planie wróciæ do Krakowa, wycieñczony bezsennoci¹. Lekarz zaleci³ le¿enie i forsowniejsze nieco od¿ywanie, lecz po kilku dniach
okaza³o siê to spónione i bezskuteczne. Lekki parali¿ lewostronny, a nastêpstwie
i dalsze komplikacje, podciê³y do reszty wyczerpany organizm. Zaopatrzony wiêtymi Sakramentami w sobotê 3 maja [1958] przez wiernego i oddanego przyjaciela,
ks. kanonika [Kazimierza] Figlewicza, proboszcza archikatedralnego, otoczony
niezwykle troskliw¹ i serdeczn¹ opiek¹ swej dobrej siostry, pani Jadwigi Ci¿ewskiej, zgas³ cicho i spokojnie w nocy 7 maja [1958].
Do nas niepokoj¹ce wieci dosz³y ju¿ 7 maja wieczorem. Pani Mira Cho³dykowa, na probê m. Jadwigi, uda³a siê do mieszkania chorego, by wraz z pani¹
Ci¿ewsk¹ spêdziæ noc przy ³ó¿ku umieraj¹cego. Dopiero rano 8 maja dowiedzia³ymy siê o zgonie ksiêdza [Tadeusza Glemmy], tak ¿e u nas druga Msza w. mog³a
byæ ju¿ odprawiona za spokój duszy Zmar³ego. W dniu 9 maja, o godzinie 18,
odby³a siê eksportacja zw³ok z mieszkania [na Wawelu] do katedry. Na te smutne
obrzêdy uda³y siê na Wawel nasza matka prze³o¿ona z grupk¹ zakonnic oraz
m. Konstantyna z m. Jadwig¹.
Sobota 10 maja by³a dniem pogrzebu ks. Glemmy. Msza w. ¿a³obna w katedrze
wawelskiej wyznaczona by³a na godzinê 10. Udzia³ w uroczystociach ¿a³obnych
wziê³y: matka prze³o¿ona, m. Konstancja, prze³o¿ona Domu Studiów, m. Jadwiga
i kilka zakonnic. Zajê³ymy miejsca przy g³ównym o³tarzu. Kanonicy katedralni
odprawiali Vigiliae przy zw³okach, piewaj¹c psalmy razem z klerykami wszystkich trzech seminariów: krakowskiego, czêstochowskiego i l¹skiego. Jasna, dêbowa trumna spoczywa³a na katafalku. We Mszy w. wzi¹³ udzia³ Jego Ekscelencja
Ksi¹dz Arcybiskup Eugeniusz Baziak, zajmuj¹c miejsce na faldistorium, po prawej
stronie o³tarza g³ównego. Mszê w. celebrowa³ ks. prof. W³adys³aw Wicher, na
chórze Requiem piewali klerycy.
Po skoñczonej Mszy w. kustosz bernardynów, o. prof. Hieronim [Eugeniusz]
Wyczawski, asystent zmar³ego Ksiêdza Pra³ata, wyg³osi³ piêkne i wzruszaj¹ce

468

KLOTYLDA (MARIA ZOFIA) SKORECKA

przemówienie pogrzebowe na temat: Co cz³owiek sieje, to i ¿¹æ bêdzie, rozwijaj¹c
koleje ¿ycia, pracy i osi¹gniêæ p. ks. prof. Tadeusza Glemmy, który pochwa³ nie
potrzebuje, bo ¿ycie Jego i wi¹tobliwoæ kap³ana s¹ same przez siê najwy¿sz¹
pochwa³¹. Nastêpnie Ksi¹dz Arcybiskup, w otoczeniu kleru, odprawi³ przy trumnie
Exequiae. Po skoñczonych ceremoniach ¿a³obnych na Wawelu, trumnê przewieziono autokarem na Cmentarz [Rakowicki]. Przemówienie nad grobem wyg³osi³
pan prof. Adam Vetulani w imieniu [Polskiej] Akademii Umiejêtnoci, której
Zmar³y by³ cz³onkiem, podkrelaj¹c raz jeszcze Jego zas³ugi na polu naukowym.
Ksi¹dz Arcybiskup zakoñczy³ ceremonie pogrzebowe. Trumnê p. Zmar³ego umieszczono w grobowcu urszulañskim.
Na rêce ks. kanonika Figlewicza zaczê³y nap³ywaæ pod adresem kapitu³y krakowskiej oraz przyjació³ Zmar³ego i bliskich depesze kondolencyjne, miêdzy innymi od biskupa [Zdzis³awa] Goliñskiego i biskupa [Stanis³awa] Czajki z Czêstochowy, od biskupa [Franciszka] Jopa z Opola, od biskupa [Boles³awa] Kominka
z Wroc³awia, od biskupa [Juliusza] Bieñka z Katowic i inne. Biskup [Kazimierz
Józef] Kowalski, ordynariusz diecezji che³miñskiej, której wychowankiem by³
ks. pra³at Glemma, wyrazi³ swoje wspó³czucie w licie odrêcznym, gdzie pisze
miêdzy innymi: Odszed³ od nas kap³an nie tylko uczony, ale prawdziwy przyjaciel i chluba naszej diecezji che³miñskiej. Skoro nieraz mia³em okazjê podnieæ
z uznaniem wysoki poziom ¿ycia duchowego i naukowego kleru pomorskiego,
i podkreliæ jego powa¿ny wk³ad w dzie³a budowy kultury religijnej naszego kraju,
wtenczas mia³em na myli g³ównie p. Ksiêdza Tadeusza, którego od dawna zna³em
i z którym mnie ³¹czy³ wêze³ habilitacji na tym¿e Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Jagielloñskiego.
p. Zmar³y skromnoci¹, cichoci¹ i umiejêtnoci¹ niezwracania na siebie
uwagi pokrywa³ wielkie zalety swego umys³u, nie zdradzaj¹c siê nigdy nawet
wobec najbli¿szych osób ze swych osi¹gniêæ na polu wiedzy, ze swych zas³ug
w badawczej i twórczej pracy naukowej. W klasztorze znany by³ raczej jako gorliwy kap³an ni¿ jako wybitny uczony. Znaczenie na polu nauki, jego wydane
i niewydane dzie³a, osi¹gniêcia wieloletniej, mrówczej pracy kap³ana-naukowca,
ujawniaj¹ siê teraz, po Jego odejciu. Taki te¿ cel zapoznania zainteresowanych
osób z bogat¹ spucizn¹ naukow¹ i pimiennicz¹ zmar³ego Ksiêdza Profesora oraz
z³o¿enie czci i ho³du pomiertnego mia³o ¿a³obne posiedzenie Polskiego Towarzystwa Teologicznego, mniej wiêcej w pó³ roku po mierci, urz¹dzone w Auli
Metropolitalnego Seminarium Duchownego [w Krakowie] w dniu 19 listopada
[1958]. Rano tego¿ dnia odby³o siê w kociele [akademickim] w. Anny uroczyste
Requiem wraz z Libera, celebrowane przez Jego Ekscelencjê Ksiêdza Biskupa
Karola Wojty³ê. W akademii ¿a³obnej, wród zaproszonych goci, wziê³a udzia³
m. Jadwiga w towarzystwie trzech zakonnic. Obecni te¿ byli Jego Ekscelencja
Ksi¹dz Arcybiskup [Eugeniusz] Baziak i Jego Ekscelencja Ksi¹dz Biskup [Karol]
Wojty³a, ks. pra³at [Józef] Grochocki z Pelplina, przedstawiciele kapitu³y katedralnej, ksiê¿a profesorowie Seminarium Duchownego wraz z alumnami, profesorowie
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Uniwersytetu Jagielloñskiego oraz przyjaciele Zmar³ego. Centrum programu tego
zebrania stanowi³ obszerny i wyczerpuj¹cy wyk³ad o. Hieronima [Eugeniusza]
Wyczawskiego, [który] na podstawie sumiennie zebranych materia³ów przedstawi³
obszernie ¿ycie i ca³okszta³t dzia³alnoci naukowej. Z pozostawionych przesz³o
stu pozycji wymieni³ tytu³y najwa¿niejszych monografii, rozpraw naukowych,
artyku³ów i recenzji  obok dzie³ fundamentalnych z dziedziny historii Kocio³a
w Polsce, szczególnie za dzieje diecezji che³miñskiej i krakowskiej. Wszystkie
prace zmar³ego autora cechuje du¿a wnikliwoæ naukowa, wysoki poziom wiedzy
opartej o najnowsze ród³a. Jego niegdy podró¿e do Rzymu, Wiednia, Królewca,
Fromborka czy Gdañska mia³y zawsze cel naukowo-odkrywczy i przyczynia³y siê
do pog³êbienia badanego problemu.
Kocha³ gor¹co  s¹ to s³owa o. Wyczawskiego  swój przedmiot, chcia³
uczniów swych zachêciæ do pracy, otacza³ troskliw¹ opiek¹ adeptów swej specjalnoci, szanowa³ zawsze ich indywidualnoæ i osobiste zainteresowania, i to
najbardziej wi¹za³o go trwale ze s³uchaczami. Kszta³ci³ ich i wychowywa³ z du¿¹
si³¹ przekonania i cichego oddzia³ywania, a tajemnic¹ szczerego szacunku, jakim
darzyli swego Czcigodnego Profesora, by³a jego znana delikatnoæ i wrodzony
takt postêpowania z ludmi. To te¿ po jego odejciu nauka kocielna, jak i m³odzi
studenci-klerycy ponieli wielk¹ materialn¹ i moraln¹ stratê. Pozosta³o jednak
niezniszczalne dzie³o Zmar³ego  jego spucizna naukowa, a na dalsze pokolenia
przejdzie niew¹tpliwie pamiêæ o ks. prof. Tadeuszu Glemmie, jako wybitnym uczonym, dobrym cz³owieku i wi¹tobliwym kap³anie.
Kraków, dnia 2 II 1959 r.
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Helena z Bruskich
primo voto Ba³achowska, secundo voto Chomaniowa
(19142007)

Helena Chomaniowa  emerytowana nauczycielka, przedwojenna absolwentka
¯eñskiego Seminarium Nauczycielskiego w Toruniu (19301935), wiêniarka
Stutthofu, po wojnie szkólna, m.in. w Tucholi i Bydgoszczy, zmar³a w Redzie,
gdzie spoczê³a na tamtejszym cmentarzu parafialnym. Nale¿a³a do grona tych
postaci, którym wiek XX nie pozwoli³ na rozwiniêcie skrzyde³, pe³ny rozwój
i wykorzystanie w³asnych talentów, ukazanie wiatu swojego wewnêtrznego bogactwa, wzbogacenie naszego dziedzictwa kultury  literatury.
Urodzi³a siê 23 marca 1914 roku w przysió³ku Robaczkowo, nale¿¹cym do
wsi Przytarnia w parafii Wiele, gmina Karsin, w s¹siedztwie Jezior Wdzydzkich,
gdzie w domu i okolicy ¿ywe by³y i s¹ tradycje kultury kaszubskiej i polskiego
patriotyzmu. By³a córk¹ mê¿nej niewiasty, £ucji z £osiñskich i Jana Bruskiego,
wzorowego gospodarza  rolnika i dzielnego spo³ecznika, zaanga¿owanego w ¿yciu
lokalnej spo³ecznoci, a zw³aszcza parafii, której przewodzili niepospolici duszpasterze  ksiê¿a Józef Szydzik  budowniczy wielewskiej kalwarii i jego nastêpca,
legendarny ju¿ za ¿ycia Józef Wrycza. Obaj byli zaprzyjanieni z domem Bruskich, w którym równie gocinnie i serdecznie przyjmowano innych goci, a zw³aszcza spokrewnionego z nimi wspania³ego Wicka Rogalê, piewaka, poetê i muzyka,
nazwanego kaszubskim Saba³¹. Te tradycje rozwija³, kontynuowa³ przede wszystkim starszy brat Heleny, Józef Bruski (19081974)  lekarz, uczestnik pomorskiego i francuskiego ruchu oporu, dzia³acz Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego
i gawêdziarz jakich ma³o.
Pani¹ Helenê pozna³em najpierw drog¹ korespondencji  po mierci dr. Józefa,
gdym zacz¹³ zbieraæ wspomnienia o nim i jego gadki, rozproszone po wiecie.
Zachêcany w tym zbieraniu przez p. Lecha B¹dkowskiego (19201984), rozes³a³em w ró¿ne strony proby Odpowiedzi nadesz³o, niestety, niewiele. Miêdzy
innymi dwie z Bydgoszczy. Odpowiedzia³a wówczas dzi ju¿ p. pani redaktor
Anna Jachnina z Polskiego Radia, która nagra³a dziesi¹tki tam z opowieciami
i gadkami Doktora. Tamy te pozosta³y w archiwum Bydgoskiego Radia. Nie uda³o
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siê do nich dotrzeæ. Jedynie kilka gadek mog³em odtworzyæ z zapisków Doktora
i z tych fragmentów tam, które Pani Anna zachowa³a u siebie w domu. Druga
odpowied przysz³a z bydgoskiego przedmiecia Smuka³a (dzi ul. Smukalskiej),
gdzie wówczas mieszka³a Helena Chomaniowa wraz z drugim mê¿em  Tadeuszem, równie¿ emerytowanym nauczycielem. Swoje wspomnienie o Bracie, zredagowane przy pomocy siostry Marii Orlikowskiej, mieszkaj¹cej po wojnie nadal
na Robaczkowie, podpisa³a tak¿e jej imieniem i nazwiskiem. By³ i jest to niezwykle
ciekawy, liryczny tekst wspomnieniowy, zdradzaj¹cy wielk¹ wra¿liwoæ i wspania³e opanowanie jêzyka polskiego. Tekst ten ukaza³ siê na ³amach Pomeranii
nr 1/1977 pt. O Józefie Bruskim z lat wczesnej m³odoci wspomnienie.
Po latach, wróciwszy do idei wydania ksi¹¿ki powiêconej dr. Józefowi Bruskiemu, tym razem w serii Pro memoria, odszuka³em Pani¹ Helenê, mieszkaj¹c¹
ju¿ wówczas w Redzie. (Po mierci mê¿a i sprzeda¿y domku w Smukale kupi³a
mieszkanie w Redzie, gdzie zamieszka³a z siostrzenic¹, Dank¹ Orlikowsk¹  równie¿ rodem z Robaczkowa, które zmar³a w 2004 r., przegrawszy walkê z rakiem ).
Odwiedziny w Redzie i nasza korespondencja, liczne rozmowy telefoniczne,
zaowocowa³y wzruszaj¹cymi opowieciami  wspomnieniami, wiadcz¹cymi
o tym, i¿ Helena by³a nie mniej uzdolnionym dzieckiem Bruskich jak s³ynny Józef.
Dokumentem jej literackich zdolnoci i wra¿liwoci, zatytu³owanym Dom £ucji
(opowieæ o mojej Matce) oraz swoimi Kartkami z kalendarza dzieciñstwa, stworzy³a wspania³y pomnik Matce i ca³ej rodzinie, pracowitemu Ojcu, oddanej bliskim cioci Józce oraz licznemu rodzeñstwu Dziêki temu tom nosi tytu³ Pro
memoria Józef Bruski (19081974) i Robaczkowo (Gdañsk 2003). Robaczkowo
bowiem na równi z Józefem jest bohaterem niemal ca³ej ksi¹¿ki, pokazuj¹cej na
pierwszy rzut oka sielankê ¿ycia w rodzinnym domu Bruskich i okolicy.
Tê niby sielankê ¿ycia na Robaczkowie kaszubsko-polskiej rodziny gburskiej przerwa³a wojna. Szczególnie tragiczny by³ los rodziców, pozbawionych za
odmowê podpisania niemieckiej listy narodowociowej domu i gospodarstwa,
osadzonych w obozie w Potulicach, podporz¹dkowanym KL Stutthof, gdzie ju¿
wczeniej za udzia³ w ruchu oporu znalaz³a siê Helena. (Okolicznoci jej uwiêzienia i tragiczne wspomnienia z obozu to osobna historia).
Helena tu¿ przed wojn¹, bêd¹c pocz¹tkuj¹c¹ nauczycielk¹, pracuj¹c¹ najpierw
jako wolontariuszka w Karsinie, a w latach 19371939 w Prywatnej Szkole Powszechnej Towarzystwa Gimnazjum ¯eñskiego w Brodnicy, 14 sierpnia 1939 r.
wysz³a za m¹¿, za swojego nauczyciela z Przytarni  wielce przystojnego i sympatycznego, zarazem cierpliwego w staraniach o jej rêkê, Brunona Ba³achowskiego
(19041939). Ba³achowski pochodzi³ ze wsi Lisie Jamy w parafii wygodzkiej.
Pod jego opiek¹ Helena w 1928 r. ukoñczy³a szko³ê w Przytarni. Wkrótce po
lubie poszed³ na wojnê i zgin¹³ Pozosta³a po nim wdziêczna pamiêæ wród
uczniów i do koñca ¿ycia ból po jego stracie w wiadomoci Pani Heleny, jak
równie¿ dokumenty jego pedagogicznej pracy i zaanga¿owania socjalnego w aktach Kuratorium Pomorskiego Okrêgu Szkolnego w Toruniu, przechowywanych
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w Archiwum Pañstwowym w Bydgoszczy, które przywo³a³em w monografiach
wsi i gminy Karsin.
Helena pocz¹tek wojny spêdzi³a na Robaczkowie, gdzie w czerwcu 1940 r.
za pomoc ludziom ruchu oporu zosta³a aresztowana przez gestapo i uwiêziona
w Gdañsku. Stamt¹d 9 lipca 1940 r. przekazano j¹ do Stuthofu, gdzie otrzyma³a nr
obozowy 9881, z którym 31 stycznia 1942 wys³ano j¹ do Potulic. W Potulicach
wraz z rodzicami przebywa³a do wyzwolenia 21 stycznia 1945 r. Dope³nieniem
tragedii rodziny  zw³aszcza matki i ojca, by³o pozbawienie ich domu i gospodarstwa na mocy reformy rolnej.
Prze¿ywszy obóz, Helena nigdy nie wyzwoli³a siê od wspomnieñ o jego okropnociach i o tych, którzy tam zginêli. Po wojnie pracowa³a najpierw jako kierowniczka szko³y w £ukowie k. Czerska, potem w Dziemionach pow. Toruñ, Mi³om³ynie pow. Ostróda, Krotoszynach k. Brodnicy. Tam pozna³a Tadeusza Chomania (19041989)  kierownika szko³y pochodz¹cego z Rzeszowa, uczestnika ruchu
oporu w Kieleckiem, bêd¹cego tu¿ po wojnie starost¹ starachowickim do 1948 r.
W 1952 r. mia³ miejsce ich lub w Nowym Miecie Lubawskim. W nastêpnych
latach pracowali razem m.in. w Tucholi (wród jej uczniów by³ póniejszy malarz
Marian Thiede) i na koniec w Bydgoszczy, dziel¹c swoje radoci i smutki oraz
troski o szkolne i w³asne przybrane dzieci Mieszkali jako emeryci (p. Helena
od 1969 r.) w Smukale Dolnej w swoim domku, w którym po sprzeda¿y w 1994 r.
Helena zapewni³a sobie do¿ywotni¹ s³u¿ebnoæ  skromniutkie mieszkanko, a sk¹d
kilka lat póniej przenios³a siê do Redy.
Jako nauczycielka i przedwojenna instruktorka ZHP w Toruniu nigdy nie stroni³a od pracy spo³ecznej. Wrêcz przeciwnie, bez ograniczeñ anga¿owa³a siê
w organizacjê ¿ycia kulturalnego lokalnych spo³ecznoci i dzia³ania na rzecz dalszej edukacji powierzonych jej uczniów. Swoimi dowiadczeniami dzieli³a siê
z czytelnikami nauczycielskich czasopism, zw³aszcza ¯ycia Szko³y i s³uchaczami Polskiego Radia, zyskuj¹c niejednokrotnie wyrazy szczególnego uznania
i nagrody. Pracuj¹c w £ukowie, w 1948 r. uzyska³a nagrodê za pracê Pocz¹tek
pracy spo³ecznej w naszej szkole w ramach konkursu zorganizowanego przez
¯ycie Szko³y. W 1962 r. Komitet Festiwalów Teatralnych Polski Pó³nocnej w Toruniu pod przewodnictwem prof. Bronis³awa Nadolskiego przyzna³ jej II nagrodê
za najlepsz¹ wypowied na temat zwi¹zany z teatrem pt. Czego ¿¹dam od wspó³czesnego teatru. W ksi¹¿ce Wolny czas nauczycieli, pod redakcj¹ Jana Daneckiego, Warszawa 1969 opublikowano jej pracê pt. Sygnalizujê. Bez w¹tpienia nale¿a³a do wyró¿niaj¹cych siê pedagogów i mi³oników ksi¹¿ek oraz teatru wród
nauczycieli. Dokumentem tych pasji jest m.in. list Kiry Ga³czyñskiej z 1964 r.
adresowany do jej podopiecznych mi³oników teatru i literatury, zawieraj¹cy zaproszenie do Warszawy
W trakcie naszej znajomoci i przyjani zaistnia³a Fundacja Polsko-Niemieckie Pojednanie i mo¿liwoæ uzyskania finansowej rekompensaty za cierpienia
prze¿yte w obozie koncentracyjnym. Pani Helena d³ugo waha³a siê z wype³nieniem
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i wys³aniem stosownego wniosku, a potem kolejnych dokumentów. Mia³a ogromne
w¹tpliwoci, czy jej wolno braæ pieni¹dze, bo przecie¿ ona prze¿y³a, a tylu wspó³wiêniów straci³o tam ¿ycie Jej wewnêtrzny opór przed siêgniêciem po nale¿ne
odszkodowanie prze³ama³o to, i¿ otrzymane rodki bêdzie mog³a wykorzystaæ na
wsparcie innych, w jej poczuciu sprawiedliwoci bardziej potrzebuj¹cych. (Ju¿
wówczas wiedzia³em, zauwa¿y³em, jak skromnie ¿yje i jak wiele z swojej emerytury wysy³a w ró¿ne strony ).
Otrzymawszy owo zadoæuczynienie, Pani Helena spor¹ czêæ przeznaczy³a
na Kaszubski Fundusz Stypendialny im. Kazimierza Sikorskiego, istniej¹cy wówczas przy Instytucie Kaszubskim w Gdañsku. Niestety, podobnych sponsorów jak
Pani Helena i g³ówny sponsor Funduszu, W³adys³aw Brzozowski z Bychowa nie
uda³o siê odkryæ. St¹d po kilku latach funkcjonowania Funduszu (20002003)
trzeba by³o jego dzia³alnoæ zawiesiæ z powodu braku rodków.
W skromniutkiej spucinie pomiertnej Pani Heleny, jaka trafi³a do mnie lato
na Robaczkowie w zaprzyjanionym domu Joli i Jasia Orlikowskich, podczas kolejnej uroczystoci ku pamiêci Józefa Bruskiego, znalaz³a siê m.in. koperta z napisem
Ró¿ne. Powodzianie, a w niej liczne dokumenty wp³at na pobo¿ne i charytatywne
cele. Potwierdzaj¹ one dostrze¿on¹ ju¿ wczeniej dzia³alnoæ Pani Heleny jako dobrodziejki potrzebuj¹cych  krewnych, znajomych lub wrêcz obcych osób, o problemach których dowiadywa³a siê np. z mediów. St¹d s³a³a mniej lub bardziej regularnie pieni¹¿ki do W³oc³awka, Dar¿ewa, Piaszczyc, Szczecina, Elbl¹ga... Czêsto równie¿ wysy³a³a paczki, otrzymuj¹c dziêkczynne listy i delikatne proby o kolejne
rzeczy  ubranka itp. Wspar³a te¿ niejeden Dom Samotnej Matki, UNICEF  Fundacjê Narodów Zjednoczonych na rzecz Dzieci, czy Referat Misyjny w Pieniê¿nie, dok¹d wysy³a³a tak¿e intencje mszalne. Nie zapomina³a o podobnych intencjach w rodzinnej wielewskiej parafii i tych, w których mieszka³a przez lata. Na
gor¹co reagowa³a na apele w rodzaju o pomoc dla Powodzian czy Podaj rêkê.
Wszystko to czyni³a tak¿e w warunkach szczególnie ciê¿kich dla niej samej,
po prze¿ytych chorobach  wylewie i tragicznym upadku w autobusie, z których
wychodzi³a dziêki w³asnemu uporowi w pokonywaniu choroby i pomocy bliskich
jej ludzi. Warto te¿ odnotowaæ fakt, i¿ w 1990 r. przekaza³a na rzecz Funduszu
Daru Narodowego 2 z³ote obr¹czki i 1 srebrny piercionek z bursztynowym
oczkiem, za co otrzyma³a podziêkowanie Andrzeja Wajdy. W 1999 r. podziêkowa³a Zarz¹dowi Fundacji Polsko-Niemieckie Pojednanie za umieszczenie jej
na licie osób uprawnionych do otrzymania pomocy ze strony szwajcarskiego
funduszu... Dziêkuj¹c, napisa³a: Równoczenie informujê, ¿e nie zamierzam
z tego Funduszu korzystaæ, gdy¿ celem jego jest wsparcie humanitarne, jest wiêc
przeznaczone dla osób potrzebuj¹cych takiej pomocy. W moim po³o¿eniu wsparcia nie potrzebujê, wystarcza mi bowiem do ¿ycia to, co pobieram: 1/2 zapracowanej emerytury + renta inwalidztwa wojennego ( ) Jeszcze raz dziêkujê ( )
Przyjani¹c siê z Pani¹ Helen¹, chodz¹c z ni¹ po Robaczkowie A.D. 2001
podczas ods³oniêcia pomnika ku czci brata Józefa i spotykaj¹c siê w Redzie czy
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£¹czyñskiej Hucie, kiedy to na nowo nawi¹za³a kontakty z rodzin¹ Ba³achowskich, s³uchaj¹c jej zajmuj¹cych wspomnieñ i opowieci, nieustannie namawia³em
i prosi³em o spisanie tych niepowtarzalnych historii. Z wdziêcznoci¹ s³ucha³em
o wra¿eniach z jej licznych lektur; dziel¹c siê nowymi ksi¹¿kami, chciwie przyjmowa³em opowieci o ludziach, z którymi utrzymywa³a kontakty, o odkrywanych
dalekich krewnych, np. E.J. Skwierawskich z Krakowa, czy losach kole¿anki 
przyjació³ki z dzieciñstwa  Pani Adeli z Gdyni. Wci¹¿ powtarza³em proby o ich
spisanie, prowadzenie dziennika Pani Helena odpowiada³a, ¿e próbuje, ale nie
idzie, ¿e ju¿ za s³aba, za póno, choæ pokazywane fragmenty wiadczy³y o niewyczerpanych mo¿liwociach  zdolnociach, a jedynie ograniczeniach fizycznych,
wynikaj¹cych z choroby.
Wiadomoæ o mierci Pani Heleny by³a i dla mnie wielkim zaskoczeniem.
Up³ynê³o sporo czasu, zanim skromne pozosta³oci jej rêkopimiennej spucizny
trafi³y w moje rêce. Jest to kilka szkolnych zeszytów, w których zaczyna³a pisaæ
czy to dzienniki, czy kolejne fragmenty wspomnieñ, czy snuæ fascynuj¹c¹ opowieæ o ¿yciu Pani Adeli Zeszyty te pozbawione s¹ czêci kart  maj¹ lady
wyrywanych fragmentowo zapisek Pani Helena wci¹¿ bowiem boryka³a siê
z w¹tpliwociami  czy warto, czy wolno, czy to, co wie  opowiada, godne jest
przeniesienia na karty papieru. O niektórych opowiedzianych mi historiach zastrzeg³a na gor¹co  tego nie wolno mi i panu napisaæ!  I tak teraz ja ¿yjê dalej
z podobnymi do jej w¹tpliwociami, generalnie szanuj¹c jej ¿yczenia.
Tymczasem zawarte w zeszytach fragmenty zapisów Pani Heleny wiadcz¹
o tym, i¿ nosi³a w sobie niepospolity talent pisarki. Niesprzyjaj¹cy los, jak to nieraz
bywa, zadecydowa³, i¿ talent ten nie zosta³ dostatecznie wczenie odkryty, nie
mia³ warunków na pe³ny rozkwit. Tym bardziej chcia³bym lady po nim tutaj
utrwaliæ, a jednoczeni postaæ Pani Heleny przybli¿yæ St¹d jeszcze kilka fragmentów z jej zapocz¹tkowanych dzienników i opowieci.
Przed dziesiêciu laty Pani Helena napisa³a:
1.09.99 r. Dlaczego w³aciwie postanowi³am rozpocz¹æ pisaæ ten dziennik 
pamiêtnik, czy jak to zwaæ? Mam 85 lat. Dzi mijaj¹ 2 lata odk¹d sprowadzi³am
siê tutaj, do Redy, by prze¿yæ ostatni przedzia³, Ostatni etap mojego ¿ycia.
[Tu fragment rodkowy dwóch kart wyrwano !?].
Dzi 60-ta rocznica wybuchu wojny. Pamiêtam: z matk¹ Danki, Marysi¹
zbudzi³ymy siê wczesnym rankiem, us³ysza³ymy kanonadê z kierunku Chojnic
i powiedzia³ymy sobie: Wojna!
Dzi, o 60 lat starsza równie¿ wsta³am wczenie. Posz³am do kocio³a, by
uczestniczyæ we Mszy w., któr¹ zamówi³am za duszê p. Brunona. Nat³ok myli,
nat³ok obrazów [Kolejny fragment wyrwany  J.B.].
Z dyskusji o nowych ksi¹¿kach zanotowa³am: Odojewski: Roxana?... Trzeba
bêdzie j¹ zdobyæ, trzeba bêdzie j¹ przeczytaæ. Wprawdzie to rzecz o mi³oci, lecz
3.9.99. Wys³a³am dzi list, kto by powiedzia³ dziwny list. Do ksiêdza proboszcza
parafii Trojanów, przes³a³am mu równie¿ przekaz pieniê¿ny (50 z³) z prob¹
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o Mszê w. za duszê Brunona Znajduje siê tam podobno (w/g relacji Luli) olbrzymi cmentarz ¿o³nierzy poleg³ych w wojnie obronnej we wrzeniu 39 r.  Jeszcze
ma³a iskierka: mo¿e Brunon tam le¿y? Tyle minê³o lat, a przecie¿ A jednak
chcia³abym zobaczyæ skrawek ziemi, pod którym le¿y i przy tym skrawku uklêkn¹æ...
( )
9.9.99 w/g Nostradamusa  koniec wiata: 5 dziewi¹tek w dacie!
Dzi pojecha³am do Adeli. Kupi³am dla niej kurczaka z ro¿na, sa³atê, cytrynkê,
kefir, by przyrz¹dziæ jej obiad. S¹dz¹c z jej telefonu, przypuszcza³am, ¿e le¿y.
Kupi³am te¿ ¿el Olsen zalecany przez Ludkê, a mo¿e jej pomo¿e?
Zasta³am j¹ ubran¹, na nogach, jak siê to mówi na Kaszubach o kim, kto
nie le¿y, mimo ¿e jest chory. Noga opuchniêta w kolanie, obanda¿owana liæmi
kapusty i aloesu (nie pomagaj¹!); chodzi, utykaj¹c. Swoim zwyczajem wymawia³a mi, ¿e jej co przynios³am i orzek³a, ¿e obiad ju¿ zjad³a. Zgodzi³a siê jednak, ¿e moje zakupy zu¿yje na obiad jutrzejszy. Nie chce iæ do lekarza. T³umaczy
mi: jednego dnia bêdzie czekaæ w kolejce parê godzin, potem lekarz przyjmuj¹cy
przeka¿e j¹ do drugiego, do specjalisty. Tam bêdzie znowu w nastêpnym dniu
czekaæ kilka godzin. Nie warto!
Wyt³umaczy³am jej: to bêd¹ tylko 2 dni udrêki, za to póniej bêdzie ca³e
30 dni spokoju i leczenia z byæ mo¿e dobrym skutkiem. Zdaje siê, matematyczne
rozliczenie trafi³o do jej wyobrani.
Rozmawia³ymy d³ugo, jak zawsze o Przytarni. W tej ma³ej wiosce, przedwojennej, biednej, dzia³y siê takie historie, jakich nie powstydzi³by siê drugi Reymont wzi¹æ na kanwê nowej powieci o ch³opach. ( )
¯a³ujê, ¿e Pani Helena tej powieci nie napisa³a, choæ chyba cosik próbowa³a,
o czym za chwilê. Tymczasem w Dzienniku dalej czytamy:
08.01.2000
Patrzê i oczom nie wierzê. Ile minê³o czasu od ostatniego zapisu! Danka
wyje¿d¿aj¹ca do Hiszpanii (razem z Witkiem), przedtem mój nieszczêliwy pobyt
w Robaczkowie, gdzie zapad³am na tê chorobê ci¹gn¹c¹ siê do dzisiaj, wiele ¿yczliwoci okazanej mi ze strony Danki, ale te¿ i Bo¿eny i Joli, wyjazd Danki, przyjazd Joli, niezapomniany pobyt Luli, przyjazd Broni, potem wiêta, wiêta, Nowy
Rok, mnóstwo kartek, ¿yczeñ zdrowia, pytañ o zdrowie.
Wielka przerwa w pisaniu, chocia¿ przyrzek³am Luli, ¿e pisaæ bêdê codziennie. Nie mogê mówiæ. Piszê okropnie. Najpierw nieczytelnie ( ).
Dalej jeszcze zaledwie kilkanacie zapisanych kartek, coraz czytelniejszym
pismem. Odnotowano na nich z przerwami ró¿noci, m.in. 12.06.05 wspania³¹
gocinê  obiad i kawê w rodzinie p. Reni, opiekuj¹cej siê w ostatnim okresie
Pani¹ Helen¹. Rodzina Reni sta³a siê blisk¹  redzk¹ rodzin¹ p. Heleny, budz¹c jej
podziw; nie tylko ma³a Ewelina
Zasypiaj¹c, widzia³am Ewelinê w otoczeniu rodziny: Ka¿dy stara³ siê wywo³aæ umiech na jej buzi. Ona z ufnoci¹ do ka¿dego z osobna wyci¹ga³a r¹czki
I pomyla³am: To jest szczêcie w³anie .
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Dalej sporo tak¿e smutnych wieci  o tych, co odeszli i o tych bliskich,
którzy sprawiaj¹ od dawna k³opoty Miêdzy innymi ciekawe wspominki o zachodniopomorskiej wsi, gdzie po wojnie osiad³a siostra Apolonia z rodzin¹, wsi
zamieszkanej przez Kaszubów, Ukraiñców, Polaków i Niemców , gdzie ¿ycie
by³o dalekie od marzeñ jej siostry.
Wczeniej (styczeñ 2000) Pani Helena utrwali³a w Pamiêtniczku m.in. fragment z artyku³u Jacka Fileka (?) Tajna wielkoæ twego ¿ycia, opublikowanego na
³amach Tygodnika Powszechnego, którego by³a wiern¹ czytelniczk¹; artyku³u
zakoñczonego zdaniem Prawdziwie wielka jest twoja wielkoæ w codziennoci,
powszechnoci ¿ycia, ¿ycia z innymi. Potem nastêpuje zdanie p. Heleny:
Do przemylenia. Pisa³am tê stronniczkê 1 godzinê. Postêp.
A ja dopisa³bym: Pani Heleny wielkoæ uwidocznia³a siê w³anie w codziennoci I jeszcze jeden fragment z jej Dziennika:
10.02.2002 r.
Ile¿ czasu up³ynê³o, odk¹d przesta³am pisaæ. Ile¿ siê wydarzy³o nowych spraw,
które zajmowa³y mnie do ¿ywego, nowych ludzi, których pozna³am. Cieszê siê, ¿e
jeszcze przejmujê siê, ¿e zdarza siê co, co mnie boli, co co smuci, co, co cieszy.
Wiêc nie jestem obojêtna, otêpia³a, czujê, mylê, prze¿ywam. Zbli¿y³am siê bardzo
z Bo¿en¹, od której ostatnio po¿yczy³am Notatnik Kamieñskiej. Wypisa³am
zeñ to, co mnie b. zainteresowa³o, zajê³o, rzec by mo¿na, widzê tam siebie:
Cierpliwie i zawczasu  umieram.
Tak wiele zajmuje mi to czasu.
Mog³abym powiedzieæ niemal jak Lec: Nie mogê pracowaæ,
zajêta jestem wewnêtrznym umieraniem.
Wszystkiego siê zrzekam, wszystko z siebie zrzucam,
Wszystko oddajê.
Oczywicie ci¹gle jeszcze co zatrzymujê dla siebie.
Ale to dlatego w³anie umieram powoli, nie od razu.
Jakie¿ to prawdziwe! ( ).
W innym zeszycie, na ok³adce którego czytamy Klimat w Redzie, a w rodku
znajdujemy zapisy dotycz¹ce pogody w okresie grudzieñ 97  wrzesieñ 99 r.
i próbê ze stycznia 2000 r., przed któr¹ Pani Helena napisa³a:
Od po³owy wrzenia do koñca grudnia nie by³o zapisu temperatury (nie umia³am pisaæ czytelnie). Grudzieñ 98 r. bez wielkich mrozów, spad³ nieg. Bo¿e Narodzenie po lodzie. Prawie od po³owy grudnia le¿y nieg.
Z zeszytu tego wyrwano pocz¹tkowych kilkanacie kartek. Luzem zachowa³y
siê cztery, zapisane przez Pani¹ Helenê czerwonym atramentem, poplamione, ale
w wiêkszoci czytelne
Z ich lektury wynika, ¿e to pocz¹tek ciekawej opowieci o ¿yciu Adeli, wówczas jeszcze mieszkanki Gdyni, ostatnio Olsztyna, dok¹d zabra³a j¹ krewniaczka Opowieæ zaczyna siê obrazem z Gdyni, rych³o jednak narrator wprowadza
nas w pocz¹tek znajomoci i przyjani Heleny i Adeli w szkole w Przytarni, sk¹d
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znowu przechodzi do Gdyni i opowieci bohaterki o swoim ¿yciu.  No i teraz
wiesz  jakie by³o moje ¿ycie  powiedzia³a w koñcu.  Nie mia³am dzieciñstwa,
nie by³o te¿ m³odoci, tylko praca. Nie zazna³am radoci, nawet ¿adnego ch³opaka nie mia³am, bo by³am brzydka, nikt siê za mn¹ nie chcia³ obejrzeæ. A teraz
staroæ Warunki takie, jakie widzisz. Emeryturê mam tak¹, ¿e byle koniec
z koñcem zwi¹zaæ. ( ).
We wspomnieniach Adeli, córki gburskiego syna, który za o¿enek z mi³oci
zosta³ wydziedziczony przez bogatych rodziców z maj¹tku, odnajdujemy obraz
¿ycia codziennego wsi i wielodzietnej rodziny, w której niemal ka¿de dziecko
pracuje, a starsze, zaledwie odrastaj¹ce od ziemi, wychowuj¹ m³odsze i obci¹¿one
s¹ wszelkimi obowi¹zkami. Starsza siostra Adeli, Bronia ju¿ zarabia³a na siebie,
chodzi³a do pani szkólnej, bo by³a zrêczna, wiêc nie zawsze, ale niekiedy jako
pomoc do prania, sprz¹tania by³a potrzebna. Czasem dostawa³a za to kawek chleba
ze smalcem, czasem przynios³a bluzkê dla mamy, ale bez guzików, bo te by³y za
³adne, mog³y siê przydaæ pani nauczycielowej do innej bluzki O, bo by³a ona,
jak sama mówi³a  nie chciwa, tylko oszczêdna ( ).
Przejmuj¹cy ci¹g dalszy losów Adeli, zwi¹zany z dziejami Gdyni, pozna³em
co nieco dziêki Pani Helenie i
¿a³owaæ nie przestanê, ¿e nie skoñczy³a tej opowieci Sama wiele czyta³a, prze¿ywa³a i ceni³a lektury, powieci, wspomnienia
i wiersze, listy i przyjanie , kole¿eñskie i rodzinne spotkania. Prowadzi³a stosunkowo szerok¹ korespondencjê, z której osta³o siê zaledwie kilka listów  m.in.
kole¿anki Stefanii Koz³owskiej z L¹dka Zdroju
Zachowa³ siê te¿ kolejny zeszyt Notatnik, znowu z wyrwan¹ czêci¹ kartek, w którym znajdujemy zaledwie kilka wierszy, niby anonimowych, ale wiemy,
¿e w³asnych Pani Heleny. Ich tytu³y: Do Siostry, Nic nie ginie, Wspomnienie,
Czas, Halince na Jej jubileusz, Zatrzymaj czas (napisane na 40-lecie ma³¿eñstwa
Hani i Józefa Szulców 9 V 1985 r.), Hau, hau, hau (napisany dla Marysi na jej
6-te urodziny), ¯yczenia imieninowe (wys³ane Lusi na 13 grudnia) [do Anglii 
J.B.] i ostatni wpis  pocz¹tek wiersza: Dzi by³ dzieñ pe³en wra¿eñ
Ca³e d³ugie, mimo wszystko mo¿na rzec piêkne ¿ycie Pani Heleny by³o pe³ne
wra¿eñ. Zaledwie cz¹stka z nich znalaz³a swoje odzwierciedlenie na kartkach 
w jej wspomnieniach i wierszach, a g³ównie w pocz¹tkach opowieci. Z wierszy
na koniec warto przytoczyæ dwa:
Nic nie ginie
Nic nie ginie
w pamiêci trwa
czyje s³owo, czyje spojrzenie
po latach wraca niepostrze¿enie
i w duszy drga
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Spotkanie przelotne, s³owa ulotne
p³ugiem pamiêci ¿³obi¹ lad.
Bezu¿ytecznie nic nie mija
i z biegiem lat
myl jaka  myl czyja?
wraca pytaniem
czy warto by³o? 
Czy to, co minê³o:
Spojrzenie, s³owo, gest
Czy by³o przyczyn¹
czy prób¹ ucieczki od tego, co jest
Nic nie ginie 
Umiech, spojrzenie, gest

Wspomnienie
Nadchodzi taka chwila
tu¿ przed mrokiem
mg³a siê podnosi, spowija
schylone drzewa za oknem
stare konary, ga³êzie,
krzewy uschniête, badyle
i ju¿ wzrok nie dosiê¿e.
tego, co jest  wszak siê nie mylê 
to by³a kiedy, pamiêtam:
altanka, cie¿ki biegn¹ce
i krzewy ró¿ pachn¹cych
Tam spotkalimy siê w wiêta
A dzi  ta mg³a gêstniej¹ca
Ach, to mg³a zapomnienia
jak¿e¿ zmienia
obraz dawnej ciszy 
tylko ksiê¿yc ten sam
wysoko wisi
i towarzyszy nam,
nam, których ju¿ nie ma.
A jednak, mimo wszystko, dziêki swoim czynom, zapiskom i wierszom, Pani
Helena ¿yje nadal wród nas  nie tylko w naszej pamiêci.
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Józef Borzyszkowski

Halina Borzyszkowska
(19292008)

Profesor dr hab. Halina Borzyszkowska w historii nauki na Pomorzu zapisa³a
siê jako wybitna wspó³twórczyni rodowiska pedagogów specjalnych  praktyk
i uczona  wspania³a nauczycielka, wychowawczyni i promotorka pokolenia nastêpców. Bêd¹c przedstawicielk¹ najstarszej ga³êzi kaszubskiego rodu Borzyszkowskich, wyró¿niaj¹cej siê przydomkiem Szada, czu³a siê przede wszystkim
Kociewiank¹. Urodzi³a siê bowiem w stolicy Kociewia  Starogardzie Gdañskim
21 sierpnia 1929 roku jako córka Marty z Kamiñskich, pochodz¹cej z Linowca
k. Starogardu i Józefa Borzyszkowskich, syna rolnika z Zelgoszczy, w³acicieli
sklepu kolonialnego i dwóch domów czynszowych. Jej matka, straciwszy w wieku kilku lat rodziców, wychowywa³a siê w Berlinie, gdzie trzej bracia prowadzili
piekarniê i cukierniê. St¹d te¿ wnios³a do rodziny Borzyszkowskich m.in. dobr¹
znajomoæ jêzyka niemieckiego, która przyda³a siê jej nie tylko w czasie okupacji. Gdy Polska wybuch³a, Kamiñscy wrócili w rodzinne strony do Zblewa, by
dalej prowadziæ swój interes. W Zblewie poznali siê rodzice Haliny i tam by³ ich
lub oraz pierwsze wspólne mieszkanie, zanim zakorzenili siê w Starogardzie.
Choroba ojca Haliny spowodowa³a koniecznoæ sprzeda¿y sklepu w Starogardzie
i przeprowadzkê do wczeniej zakupionego domu z ogrodem w Borzechowie. Po
mierci ojca w 1935 r. w szpitalu w Tczewie, wdowa zmuszona by³a sprzedaæ
borzechowskie gospodarstwo i wraz z trzema córkami w wieku piêciu (Halina),
czterech (Maria) i trzech lat (Felicja) wróci³a do Starogardu, gdzie utrzymywa³a
siê z czynszu, a Halina, bêd¹c najstarsz¹, w 1936 r. zaczê³a uczêszczaæ do szko³y
powszechnej. Po wybuchu wojny kontynuowa³a naukê w szkole niemieckiej, któr¹
ukoñczy³a w 1944 r. Jako Polka nie mog³a wówczas podj¹æ nauki w gimnazjum,
st¹d zosta³a uczennic¹ niemieckiej szko³y handlowej.
Po wojnie w latach 19451950 by³a uczennic¹ gimnazjum w Starogardzie,
gdzie nale¿¹c do klasy matematyczno-fizycznej, uzyska³a maturê. Jako prymuska
zosta³a wytypowana na studia matematyczne w Wy¿szej Szkole Pedagogicznej.
Jednak¿e choroba matki (+1954) i bardzo trudna sytuacja materialna zmusi³y j¹
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do rezygnacji ze studiów i podjêcia pracy zawodowej. Przyjê³a wówczas zaproponowan¹ jej pracê nauczycielki w organizowanej szkole specjalnej. Jednoczenie
podjê³a studia na Pañstwowym Kursie Nauczycielskim, zorganizowanym przez
Liceum Pedagogiczne w Kwidzynie, zdaj¹c w 1951 r. egzamin dyplomowy na
nauczyciela szkó³ ogólnokszta³c¹cych stopnia podstawowego. W roku nastêpnym
skierowano j¹ na dwuletnie studia w Pañstwowym Instytucie Pedagogiki Specjalnej
w Warszawie, kierowanym przez Mariê Grzegorzewsk¹.
Do 31 stycznia 1957 r. profesor Halina Borzyszkowska pracowa³a w Szkole
Podstawowej Specjalnej Nr 5 w Starogardzie Gdañskim, a od 1 lutego 1957 do
31 stycznia 1958 r. by³a wychowawczyni¹ w Pañstwowym Domu M³odzie¿owym
w Gdañsku-Oruni. W latach 19581961, jako nauczycielka w Szkole Podstawowej
Specjalnej Nr 63 w Gdañsku, najpierw ukoñczy³a studia w PIPS, zwieñczone
prac¹ dyplomow¹ na temat Wartoci rewalidacyjne dru¿yny harcerskiej, w której
wykorzysta³a w³asne dowiadczenia zdobyte w dzia³alnoci harcerskiej, rozpoczêtej ju¿ w gimnazjum, przechodz¹c w harcerstwie wszystkie szczeble s³u¿by 
od szeregowej do hufcowej. W 1958 r. podjê³a trzyletnie zaoczne studia magisterskie dla absolwentów Studiów Nauczycielskich w WSP w Gdañsku, zakoñczone
w 1961 r. tytu³em magistra. Pracê magistersk¹, napisan¹ na seminarium u profesora
Ludwika Bandury, powiêci³a problematyce kszta³towania pojêæ czasu w szkole
dla dzieci upoledzonych umys³owo w klasach I-IV. Jako jedyna sporód absolwentów studiów zaocznych otrzyma³a nagrodê rektora i propozycjê promotora
objêcia stanowiska asystenta w macierzystej uczelni.
Z dniem 1 wrzenia 1961 r. mgr Halina Borzyszkowska zosta³a starszym asystentem w Katedrze Dydaktyki WSP, kierowanej przez prof. L. Bandurê, w latach
19651968 rektora uczelni. W 1966 roku 1 grudnia obroni³a pracê doktorsk¹,
przygotowan¹ pod jego opiek¹ naukow¹, na temat Wspó³praca szko³y specjalnej
z domem rodzinnym dziecka. Jako adiunkt od 1 lutego 1967 r. pracowa³a w WSP
i na Uniwersytecie Gdañskim, gdzie w 1979 r. awansowa³a na stanowisko docenta.
25 czerwca 1987 r., na podstawie rozprawy pt. Bud¿et czasu wolnego i sposób
jego zagospodarowania przez dzieci upoledzone umys³owo w stopniu lekkim
w wieku szko³y podstawowej, uzyska³a mistrzowski stopieñ naukowy  doktora
habilitowanego. W 1991 r. zosta³a profesorem nadzwyczajnym UG, a w 1999
przyznano jej tytu³ naukowy profesora i stanowisko profesora zwyczajnego.
W dziejach UG prof. H. Borzyszkowska zapisa³a siê jako twórca pedagogiki
specjalnej, bêd¹c ponad dwadziecia lat kierownikiem Zak³adu Pedagogiki Specjalnej  od chwili jego powstania. 16 czerwca 1999 r. w Instytucie Pedagogiki
UG odby³a siê uroczystoæ jubileuszu jej 70-lecia, zorganizowana przez pracowników Zak³adu Pedagogiki Specjalnej, wieñcz¹ca jej pracê dydaktyczn¹, naukow¹
i administracyjn¹ na Uniwersytecie Gdañskim. Przypomniano wówczas m.in. jej
pracê jako kierownika Studiów dla Pracuj¹cych na Wydziale Nauk Humanistycznych UG w latach 19781981 i prodziekana Wydzia³u odpowiedzialnego za studia
zaoczne w latach 19811984. Profesor Halina by³a tak¿e, do chwili przejcia na
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emeryturê w 1999 r., kierownikiem Studiów Podyplomowych z zakresu Pedagogiki Specjalnej w Instytucie Pedagogiki UG. Jako dydaktyk patronowa³a oko³o
czterech setkom prac magisterskich na studiach stacjonarnych i zaocznych oraz
wielu licencjackim i 9 pracom doktorskim.
Bêd¹c wybitnym specjalist¹ pedagogiki specjalnej, recenzowa³a kilkanacie
prac doktorskich, opracowa³a dziesi¹tki recenzji wydawniczych ksi¹¿ek i podrêczników oraz programów dla szkó³ specjalnych i kilka ekspertyz wyników badañ
programów wêz³owych. Jej w³asne zainteresowania badawcze koncentrowa³y siê
wokó³ czterech problemów:
 organizacja procesu dydaktycznego i wychowawczego oraz rehabilitacji w szko³ach specjalnych dla dzieci upoledzonych umys³owo w stopniu lekkim,
 charakterystyka dziecka z upoledzeniem umys³owym i jego mo¿liwoci rozwojowe,
 rodzina dziecka z upoledzeniem umys³owym,
 osoba pedagoga specjalnego.
Owocem tych¿e badañ, opartych w du¿ej mierze na w³asnych dowiadczeniach nauczycielskich, jest siedem ksi¹¿ek i skryptów oraz niemal sto dwadziecia artyku³ów, rozdzia³ów w ksi¹¿kach i podrêcznikach, recenzji i hase³ encyklopedycznych.
Profesor Halina Borzyszkowska ca³e swoje ¿ycie powiêci³a osobom niepe³nosprawnym  rozwi¹zywaniu ich trudnoci rozwojowych i spo³ecznych, warunkom u³atwiaj¹cym optymalny rozwój, rodowiskom (od rodziny zaczynaj¹c),
w jakich ¿yli i wp³ywowi tych rodowisk na ich ¿ycie. Sporo uwagi powiêci³a
tak¿e rodzinom i rodzicom dzieci specjalnej troski, przyt³oczonym swoim nieszczêciem, wspó³pracuj¹c z nimi i opiekunami, nauczycielami ich dzieci.
Jako uczona i kierownik Zak³adu Pedagogiki Specjalnej UG wspó³pracowa³a
z wieloma podobnymi orodkami w kraju, takimi jak: WSPS w Warszawie oraz
WSP w Krakowie, Bydgoszczy i Olsztynie, a tak¿e Uniwersytetami w Poznaniu
i Lublinie. Bra³a udzia³ w pracach Departamentu Kszta³cenia Specjalnego MEN;
nale¿a³a do ministerialnej Komisji do Spraw Nauczania i Podrêczników dla Szkó³
Specjalnych; od 1973 r. by³a cz³onkiem Zespo³u do Spraw Pedagogiki Specjalnej
Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN, a od 1975 r. cz³onkiem Komitetu Redakcyjnego czasopisma Szko³a Specjalna. Wspó³pracowa³a równie¿ ze szko³ami
wy¿szymi obszaru jêzyka niemieckiego, m.in. Instytutem Pedagogiki i Psychologii
Uniwersytetu w Roztoce (Rostock), Uniwersytetem Humbolta i Frei Universität
w Berlinie oraz Uniwersytetami w Lüneburgu i Hanowerze oraz WSP w Magdeburgu, uczestnicz¹c jako referent w licznych konferencjach miêdzynarodowych,
podobnie jak kongresach i sympozjach w kraju. Promowa³a udzia³ we wspó³pracy
miêdzynarodowej swoich m³odszych kole¿anek i kolegów oraz studentów. Wiele
wysi³ku w³o¿y³a w pracê Miêdzynarodowego Zespo³u przy Sekcji Pedagogiki Rehabilitacyjnej i Nauk o Komunikowaniu siê Uniwersytetu Humbolta w Berlinie.
Zespó³ ten opracowa³ S³ownik porównawczy pedagogiki specjalnej, ujednolicaj¹cy
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terminologiê ró¿nych krajów dotycz¹c¹ pedagogiki specjalnej, wydany w wielu
krajach Europy  poza Polsk¹, gdzie funkcjonuje on jedynie w zeszytach roboczych, wydanych jako materia³y uniwersytetu berliñskiego.
Profesor Halina Borzyszkowska, bêd¹c ju¿ na emeryturze, wspó³tworzy³a studia pedagogiczne  licencjackie i magisterskie Elbl¹skiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej. Od m³odoci zaanga¿owana by³a równie¿ w pracy spo³ecznej Zwi¹zku Nauczycielstwa Polskiego (Sekcja Szkolnictwa Specjalnego), a od 1970 r. jako
cz³onek Gdañskiego Towarzystwa Naukowego (m.in. pe³ni¹c funkcje przewodnicz¹cej Komisji Pedagogicznej i z-cy przewodnicz¹cego I Wydzia³u GTN). Wspó³pracuj¹c z kuratoriami pomorskimi, organizowa³a liczne konferencje i seminaria
dla nauczycieli szkó³ specjalnych. Wyrazem uznania dla jej dydaktyczno-naukowej pracy i dzia³alnoci spo³ecznej by³y liczne nagrody rektorskie oraz Ministra
Edukacji Narodowej, jak te¿ prezydenckie Krzy¿e Zas³ugi, w tym Krzy¿ Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski. Jej biogram, jako jednej z nielicznych osób ¿yj¹cych, zosta³ zamieszczony w niemieckojêzycznej bio- bibliografii pt. Pedagodzy
specjalni i osoby zas³u¿one dla rozwoju pedagogiki specjalnej w Polsce, wydanej
przez Instytut Heilpädagogik Universität w Giessen.
Bêd¹c osob¹ samotn¹, Profesor z oddaniem wspomaga³a studiuj¹c¹ m³odzie¿
 nie tylko cz³onków najbli¿szej rodziny. W rodowisku krewnych i przyjació³
znane by³o jej przywi¹zanie do Kocio³a oraz wspomaganie kocielnych inicjatyw
wychowawczych i misyjnych. Jej ulubion¹ form¹ letniego wypoczynku by³y wycieczki i pielgrzymki do licznych sanktuariów Europy i Ziemi wiêtej.
Czuj¹c siê Kociewiank¹, z sympati¹ ledzi³a dokonania Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego i Instytutu Kaszubskiego w Gdañsku. Bra³a udzia³ w kilku Ziñdzeniach  Zjazdach Familii Borzyszkowskich, którym towarzyszy okazjonalne
wydawnictwo seryjne pt. Borzyszkowy i Borzyszkowscy. W tomie VI pt. Borzyszkowy i Borzyszkowy. Tuchomie 99. Studia i materia³y do dziejów wsi i rodziny,
wydanym przez Instytut Kaszubski w Gdañsku i Oddzia³ ZK-P w Lipuszu, Gdañsk-Lipusz 1999, zosta³y opublikowane dwa teksty powiêcone profesor Halinie z okazji Jej jubileuszu 70-lecia urodzin, autorstwa jej doktorów  m³odszych kole¿anek, przedstawicielek pedagogiki specjalnej.  Danuta Grzybowska i Anna Kobylañska zaprezentowa³y swoisty portret Profesor Halina Borzyszkowska  pedagog
specjalny, a Urszula Eckert Kilka refleksji zwi¹zanych z profesor Halin¹ Borzyszkowsk¹. Ostatnie zdanie tych refleksji brzmi: Liczymy, ¿e mimo przechodzenia
na emeryturê nie wy³¹czy siê z badañ i kszta³cenia nauczycieli i nadal nie bêdzie
szczêdzi³a si³ i czasu, aby inspirowaæ wa¿ne poczynania, maj¹ce na celu dobro
osób niepe³nosprawnych, ¿e bêdzie zawsze ostoj¹ moraln¹, z której m³odzi i starsi
kole¿anki i koledzy bêd¹ z mi³oci¹, szacunkiem i wdziêcznoci¹ czerpaæ si³y
i wzorce s³u¿by drugiemu cz³owiekowi.  I tak¹ te¿ by³a do ostatnich dni ¿ycia
prof. Halina Borzyszkowska, miêdzy innymi ostoja pedagogiki specjalnej EUH-E.
Profesor Halina Borzyszkowska zmar³a po krótkiej chorobie 23 listopada 2008 r.
w Starogardzie Gdañskim, bêd¹c do koñca ¿ycia pod opiek¹ najbli¿szych i tamtej-
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szego szpitala. Pogrzeb odby³ siê trzy dni póniej w rodzimej parafii starofarnej
p.w. w. Mateusza. ¯egna³a j¹ rodzina, przyjaciele i wspó³pracownicy  nie tylko
z uczelni Gdañska i Elbl¹ga, oraz liczna reprezentacja m³odzie¿y i jej opiekunów
ze szko³y specjalnej w Starogardzie Gdañskim oraz grupa zakonnic prowadz¹cych
w Gêbicach k. Pi³y dom dla dzieci specjalnej troski. By³y to siostry felicjanki,
z którymi Zmar³a przez lata by³a bardzo zwi¹zana.
Decyzj¹ siostrzenicy Ireny Prabuckiej, spadkobierczyni i wykonawczyni testamentu Haliny Borzyszkowskiej, Jej ksiêgozbiór naukowy trafi³ do Biblioteki EUHE,
a beletrystyka do zaprzyjanionej Biblioteki Parafialnej przy kociele NSPJ w Gdañsku-Wrzeszczu  gdañskiej parafii Zmar³ej. Cz¹stka spucizny rêkopimiennej znalaz³a siê w archiwum ni¿ej podpisanego.
rodowisko gdañskich pedagogów uczci³o jubileusz prof. Haliny Borzyszkowskiej, powiêcaj¹c jej t. III swojego wydawnictwa Ars Educandi , opublikowany w 2003 r., zawieraj¹cy w czêci I zatytu³owanej W humanistycznym nurcie
refleksji o osobie niepe³nosprawnej, m.in. 3 jubileuszowe opracowania, autorstwa Danuty Grzybowskiej i Anny Kobyciñskiej: Profesor Halina Borzyszkowska. Twórca gdañskiej pedagogiki specjalnej; Bibliografia publikacji prof. dr hab.
Haliny Borzyszkowskiej; Doktorzy wypromowani przez prof. dr hab. Halinê
Borzyszkowsk¹. Ponadto w Kronice opublikowane zasta³o sprawozdanie z jubileuszu 40-lecia pracy naukowej i 70-lecia urodzin autorstwa El¿biety Garlej-Drzewiakowej, Kazimiery Nowak-Lipiñskiej i Krystyny Danuty Rzêdzickiej pt. Haliny Borzyszkowskiej portret ¿yciem malowany.
Danuta Grzybowska we Wstepie do t. III Ars Educandi, powiêconym prof.
Halinie Borzyszkowskiej, charakteryzuj¹c swoj¹ mistrzyniê, przywo³a³a s³owa
Jeana Vaniera, dla którego:
Kochaæ nie oznacza dawaæ co ze swego bogactwa, ale ukazaæ innym ich
w³asne bogactwo, ich dary, ich wartoci, to zaufaæ im i ich zdolnoci do wzrostu.
Dlatego tak wa¿nym jest, by zbli¿yæ siê do ludzi, szanuj¹c ich s³aboci i zranienia,
z wielk¹ ³agodnoci¹, nie naginaj¹c ich do samego siebie, ale przyjmuj¹c takimi,
jakimi s¹, z pokor¹ i szacunkiem1. Profesor Halina Borzyszkowska w pe³ni realizowa³a ten idea³ mi³oci drugiego  niepe³nosprawnego cz³owieka  wci¹¿ aktualny i wielce zobowi¹zuj¹cy...

1

Zob. J. Vanier, Zranione cia³o. W stronê uzdrowienia, Warszawa 1993, s. 97.
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El¿bieta Zawacka
(19092009)

Profesor El¿bieta Zawacka, legendarna kurierka i emisariuszka Zo, uczony
pedagog, inicjatorka i wspó³twórczyni wielkiego dzie³a  Fundacji Archiwum
i Muzeum Pomorskie Armii Krajowej oraz Wojskowej S³u¿by Polek, urodzi³a siê
19 marca 1909 roku w Toruniu, gdzie zmar³a 10 stycznia 2009.
Ojciec El¿biety, £adys³aw by³ urzêdnikiem s¹dowym; matka, Marianna z Nowaków, pilnowa³a domu i wychowywa³a gromadkê dzieci. El¿bieta urodzi³a siê
jako siódme, a po niej przysz³a na wiat jeszcze Klara  prawniczka, która do dzi
mieszka w Toruniu, s³u¿¹c El¿biecie w ostatnich latach ¿ycia na co dzieñ siostrzan¹ pomoc¹ i opiek¹ w chorobie. Sporód rodzeñstwa El¿biety najstarsza siostra
Maria zmar³a w 1920 r., maj¹c 23 lata; Jan zmar³ dwa lata wczeniej jako 18-letni
m³odzieniec w 1918 r.; Alfons zmar³, maj¹c lat 34 w 1935 r.; Eryk nie prze¿y³
roku; Egon zgin¹³ w Owiêcimiu w wieku 37 lat; Adelajda do¿y³a 80 lat Najm³odsze z tej ósemki, mo¿na powiedzieæ trzy siostry, osi¹gnê³y sêdziwy wiek
i z wdziêcznoci¹ wspomina³y rodziców i rodzinny domek z werand¹ i ogródkiem
na toruñskim przedmieciu Mokre. Ojciec za m³odu by³ oficerem pruskim, a dziêki
temu, przechodz¹c do cywila, otrzyma³ pracê w s¹dzie. Za jego przyczyn¹ w domu
panowa³ przys³owiowy pruski dryl; wymaga³ bowiem wiele od siebie i dzieci.
Rodzicie miêdzy sob¹ mówili po polsku, ale do dzieci zwracali siê po niemiecku,
by zwiêkszyæ ich szanse na edukacjê w szkole niemieckiej.
El¿bieta, maj¹c szeæ lat, zgodnie z pruskim prawem, posz³a do szko³y powszechnej  Miejskiej Szko³y Wydzia³owej. Jako niemal 11-letnia dziewczynka
prze¿y³a 17 stycznia 1920 r. powrót Torunia do odrodzonej w 1918 r. Rzeczypospolitej, kiedy to ojciec z wzruszenia uroni³ zapamiêtane przez Elizabeth ³zy radoci.
W szkole pojawi³a siê wówczas nauczycielka jêzyka polskiego, z którego to przedmiotu Elizabeth ju¿ po drugim roku nauki uzyska³a pi¹tkê. By³a bowiem piln¹
i zdoln¹ uczennic¹, przez ca³e ¿ycie wietnie w³adaj¹c¹ jêzykiem niemieckim, ale
jêzykiem duszy by³ dla niej zawsze jêzyk polski. W latach 19221927 uczêszcza³a
do ¿eñskiego Miejskiego Gimnazjum Humanistycznego, zdobywaj¹c tam maturê.
Marzy³a o studiach na Politechnice Gdañskiej, wybranej tak¿e przez brata Alego,
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na które nie pozwala³a sytuacja finansowa rodziców. Brat poszed³ do wojska
i zosta³ oficerem. El¿bieta, udzielaj¹c korepetycji z matematyki, zaoszczêdzi³a na
pierwszy rok studiów. Podjê³a je na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym
Uniwersytetu Poznañskiego, dorabiaj¹c podczas wakacji na toruñskiej poczcie.
W Poznaniu zetknê³a siê z dzia³alnoci¹ m.in. Akademickiego Ko³a Pomorskiego
i Korporacji Akademickiej Pomerania, ale w swoje szeregi wci¹gnê³a j¹ Organizacja Przysposobienia Kobiet do Obrony Kraju, do której trafi³a za przyczyn¹
kole¿anki ze studiów, namówiona przez ni¹ do udzia³u w nowo zak³adanym akademickim hufcu PWK. W lipcu 1931r. na obozie PWK w Garczynie pod Kocierzyn¹ przesz³a pierwszy kurs instruktorski; w latach nastêpnych pracowa³a tam
jako niezapomniana instruktorka.
W owym roku 1931 uzyska³a absolutorium, a we wrzeniu podjê³a pracê jako
nauczycielka matematyki i fizyki w Koedukacyjnym Gimnazjum Niemieckim im.
Emila Kaschubego w Sompólnie, pow. kolski; woj. ³ódzkie. Prowadzi³a te¿ zajêcia
WF, a w samym Kole za³o¿y³a hufiec PWK, sama koñcz¹c wy¿sze kursy instruktorskie. PWK sta³o siê jej ¿yciow¹ pasj¹. Po trzech latach w Sompólnie, po zamkniêciu tamtejszej szko³y, kontynuowa³a pracê nauczycielsk¹ w Zak³adzie Naukowo-Wychowawczym Sióstr Urszulanek w Otorowie, woj. poznañskie, gdzie
w ci¹gu roku zosta³a zastêpczyni¹ komendantki hufca PWK w Szamotu³ach i zorganizowa³a podobny w samych Pniewach  w centrum Zgromadzenia Sióstr Urszulanek za zgod¹ prze³o¿onej, b³ogos³awionej dzi matki Urszuli Ledóchowskiej
(18651939). W 1935 r. uzyska³a magisterium i wróci³a do Torunia, gdzie otrzyma³a pracê w Miejskim Gimnazjum ¯eñskim i równie¿ za³o¿y³a hufiec PWK.
Rok póniej zda³a pañstwowy egzamin pedagogiczny, uprawniaj¹cy do nauki
matematyki w gimnazjach pañstwowych i prywatnych z jêzykiem wyk³adowym
polskim i niemieckim.
Maj¹c pe³niê kwalifikacji jako nauczyciel szkó³ rednich, podjê³a pracê w Pañstwowym Gimnazjum ¯eñskim w Tarnowskich Górach na l¹sku, gdzie prowadzi³a
tajne wieczory wietlicowe dla uczennic tzw. liceum raciborzanek, bêd¹cych córkami
dzia³aczy Zwi¹zku Polaków w Niemczech. Tam te¿ pozna³a bli¿ej Mariê Wittek,
Komendantkê Naczeln¹ PWK; wziê³a urlop od pracy w szkole, zostaj¹c Komendantk¹ Rejonu l¹skiego, oddaj¹c siê bez reszty dzia³alnoci w tej organizacji.
G³ównym jej zadaniem by³o przygotowanie w ramach Pogotowia Spo³ecznego
PWK jak najwiêkszej liczby kobiet do s³u¿by pomocniczej na wypadek wojny.
Ostatnie tygodnie pokoju El¿bieta Zawacka spêdzi³a na obozie instruktorskim
WF i PW w Spale, gdzie zasta³ j¹ nakaz mobilizacyjny. Wróciwszy do Katowic,
organizowa³a dworcowe i szosowe placówki pomocy dla ¿o³nierzy i uciekinierów. 2 wrzenia otrzyma³a rozkaz opuszczenia miasta i udania siê na wschód.
Dotar³a do Lublina, stamt¹d do Lwowa, uczestnicz¹c w obronie miasta. Po zajêciu Lwowa przedosta³a siê do Torunia, sk¹d rych³o ruszy³a do Warszawy, gdzie na
dobre wesz³a w struktury konspiracyjne S³u¿by Zwyciêstwa Polski  w Wydzia³
£¹cznoci Konspiracyjnej, przyjmuj¹c pseudonim Zelma, a tak¿e Sulica.
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Powróci³a na Górny l¹sk, organizuj¹c siatkê S³u¿by Kobiet SZP, bêd¹c szefem ³¹cznoci w Sztabie Podokrêgu Zag³êbia D¹browskiego SZP-ZWZ.
Jednoczenie organizowa³a tajne nauczanie. By³a niezawodnym kurierem 
³¹cznikiem, nie tylko miêdzy l¹skiem wcielonym do Rzeszy a Warszaw¹ i Generalnym Gubernatorstwem. Pod koniec grudnia 1940 r. wezwano j¹ do Warszawy
i wci¹gniêto do pracy w Wydziale £¹cznoci Zagranicznej KG ZWZ  kryptonim
Za³oga, Zagroda. El¿bieta przyjê³a wówczas pseudonim Zo. Dziêki swojej
urodzie i perfekcyjnej znajomoci jêzyka niemieckiego (a tak¿e francuskiego),
zosta³a niezawodn¹ kurierk¹. Ponad 100 razy pod ró¿nymi nazwiskami, ale zawsze
pod prawdziwym imieniem, przekracza³a granice wielu krajów europejskich, przewo¿¹c pocztê kierowan¹ do Sztabu Naczelnego Wodza w Londynie, przywo¿¹c
z zagranicy pieni¹dze, organizuj¹c innym trasy kurierskie Niejedno z jej kurierskich dowiadczeñ, brawurowych ucieczek itp. wyczynów, przesz³o do legendy.
Poszukiwana przez gestapo ba³a siê tortur (co zrobi, jak nie wytrzyma bólu?)
i o los aresztowanej rodziny, z której siostra Klara zosta³a osadzona w KL Ravensbrück, a brat Egon w KL Auschwitz. Szczêliwie El¿biecie udawa³o siê unikn¹æ aresztowania, a w 1942 r. gen. Stefan Grot-Rowecki wydelegowa³ j¹ jako
emisariuszkê do Sztabu Naczelnego Wodza w Londynie. Po wielomiesiêcznych
przygotowaniach 20 grudnia 1942 r., jako Elizabeth Kubica, ruszy³a najpierw
do Pary¿a, sk¹d musia³a zawróciæ Ponownie wyruszy³a do Londynu 17 lutego
1943 r., docieraj¹c przez Niemcy, Francjê, Andorrê, Hiszpaniê i Gibraltar  czêsto
na w³asny nos  do celu 4 maja 1943 r.. Tam mia³a zdaæ gen. W³adys³awowi
Sikorskiemu raport o sytuacji w Kraju, o ³¹cznoci Warszawa-Londyn, o koniecznoci uregulowania praw ¿o³nierskich dla kobiet
Tymczasem spotka³o j¹ wielkie rozczarowanie. Spotka³a siê wprawdzie z najwybitniejszymi politykami polskimi  od prezydenta W³adys³awa Raczkiewicza
zaczynaj¹c, poprzez cz³onków rz¹du i sztabu generalnego do Naczelnego Wodza...
S³uchano..., ale nie rozumiano w pe³ni spraw, o których mówi³a. Sytuacja w Polsce by³a bowiem dla nich niewyobra¿alna.
Gen. Sikorski, przyjmuj¹c j¹, zamiast wys³uchaæ raportu ¿o³nierza z Kraju,
w czasie godzinnego spotkania 50 minut mówi³ o tym, ¿e rzucaj¹ mu k³ody pod
nogi. Jej raportu chcia³ wys³uchaæ dopiero po powrocie z wyprawy na Bliski
Wschód, sk¹d ju¿ nie wróci³ Zo przekona³a siê, i¿ Wódz dawa³ rozkazy dla
Kraju, ale nie chcia³ wiedzieæ, co siê w nim dzieje. Sztabowcy, siedz¹c w Londynie, ¿yli swoim ¿yciem  kawki, niadanka , a ¿ycie rodaków pod panowaniem
okupanta ich niezbyt interesowa³o Jak wspomina³a, ca³e nieszczêcie konspiracji w kraju polega³o m.in. na tym, ¿e wspó³pracuj¹c z Londynem, s³uchaj¹c przekazywanych z Anglii rozkazów, nie zdawano sobie sprawy, i¿ dowództwo polskie
ca³kowicie zale¿ne jest od Anglików i w du¿ej mierze zajête w³asnymi sprawami...
Rozczarowana t¹ rzeczywistoci¹ skorzysta³a z jedynej mo¿liwoci powrotu
do kraju  zrzutu lotniczego razem z cichociemnymi po wczeniejszym przeszkoleniu spadochronowym. St¹d jako jedyna kobieta zaistnia³a w naszej powo-
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jennej wiadomoci historycznej jako cichociemny w spódnicy, choæ niezgodnie z rzeczywistoci¹
Warto pos³uchaæ relacji  refleksji Profesor dotycz¹cej tej wyprawy, utrwalonej w filmie Marka Widarskiego z 2005 r., zatytu³owanego Mia³am szczêliwe
¿ycie, dostêpnego w Internecie.
Wyl¹dowawszy 9 wrzenia 1943 r., nie ca³kiem szczêliwie, na Mazowszu
Zo szybko wróci³a do Warszawy i pracy w Zagrodzie, przerwanej zdrad¹
w marcu 1944 r. Zo znowu szczêliwie uniknê³a aresztowania, ukrywaj¹c siê
w ramach tzw. kwarantanny do lipca 1944 r. jako postulantka w Klasztorze Sióstr
Niepokalanek w Szymanowie. W po³owie lipca samowolnie opuci³a klasztor
i wróci³a do pracy w szefostwie WSK na Powilu, pracuj¹c tam tak¿e w czasie
pocz¹tków powstania. Potem wykonywa³a m.in. zadania sanitariuszki i kurierki
jako zarazem oficer inspekcyjny.
Po kapitulacji, bêd¹c awansowan¹ do stopnia kapitana, Zo, nie posz³a do
niewoli; opuci³a miasto z ludnoci¹ cywiln¹. Pocz¹tkowo schronienie znalaz³a
znowu w klasztorze w Szymanowie, sk¹d dojecha³a do Krakowa, by podj¹æ dzia³alnoæ ³¹cznociowo-kuriersk¹, m.in. ze Szwajcari¹, dok¹d dziêki jej pracy organizacyjnej przerzucono emisariusza Jana Nowaka (Zdzis³awa Jeziorañskiego)
Rozkaz z 19 stycznia 1945 r. gen. Leopolda Okulickiego, dotycz¹cy rozwi¹zania AK, a tym samym rych³a demobilizacja zasta³y j¹ na wyprawie do Szwajcarii. Wracaj¹c do kraju, najpierw do Torunia, wkrótce do zrujnowanej Warszawy,
dotar³a kolej¹ do Szczêliwic, a dalej sz³a pieszo, nuc¹c Warszawiankê  Oto
dzi dzieñ krwi i chwa³y , co wspomina³a po latach z p³aczem. Rych³o wszêdzie byli ju¿ Rosjanie, którzy mieli swoich ludzi  donosicieli, uwa¿anych dot¹d
za uczciwych Polaków
El¿bieta Zawacka, szukaj¹c swoich towarzyszy walki, dokonywa³a bolesnego
rachunku wojennych strat  mêczeñstwa i mierci bliskich jej ludzi. Polecam lekturê jej wspomnieñ, zapisu cie¿ki dwiêkowej  jako bohaterki filmu dokumentalnego Losy, zrealizowanego przez W³odzimierza Stêpiñskiego, opublikowanych na ³amach Pomeranii w 1989 r. w numerach 5. i 6. pt. Losy El¿biety
Zawackiej. Tam te¿ opowiedzia³a swoje powojenne dzieje  wiêzienne dowiadczenia i póniejsze k³opoty zwi¹zane z poszukiwaniem i kontynuacj¹ pracy a¿ po
pocz¹tek lat osiemdziesi¹tych!
Tymczasem  wracaj¹c do powojennych lat  mieszkaj¹c w Warszawie,
E. Zawacka odnowi³a kontakty konspiracyjne, zaanga¿owa³a siê m.in. w dzia³alnoæ Zrzeszenia Wolnoæ i Niezale¿noæ (niedaj¹c¹ jej satysfakcji), a przede
wszystkim podjê³a rozpoczête podczas wojny na Wolnej Wszechnicy Polskiej
w Warszawie studia pedagogiczne, kontynuuj¹c je w £odzi, gdzie w 1946 r. obroni³a pracê magistersk¹ na temat metod instruktorskich w owiacie doros³ych.
W czerwcu 1946 r. podjê³a pracê w Pañstwowym Urzêdzie Wychowania Fizycznego i Przysposobienia Wojskowego przy MON, w kierowanej przez M. Wittekównê sekcji PWK. Po dwóch latach musia³a wróciæ do pracy nauczycielskiej 
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najpierw w £odzi, potem w Toruniu i Olsztynie  rodzinnym miecie matki, g³ównie w liceach dla doros³ych. Jednoczenie przygotowa³a rozprawê doktorsk¹
z zakresu pedagogiki spo³ecznej na Uniwersytecie £ódzkiem Niestety, 5 wrzenia 1952 r. aresztowano j¹ i przewieziono z Olsztyna do Warszawy, do s³ynnego
wiêzienia na Mokotowie. Kto zdradzi³? Nigdy siê nie dowiedzia³a. Oskar¿ona
o dzia³alnoæ szpiegowsk¹, skazana przez Wojskowy S¹d Rejonowy na 5 lat, a po
kolejnych odwo³aniach obroñcy na 7, nastêpnie 10 lat wiêzienia w grudniu 1952 r.
znalaz³a siê w najciê¿szym wiêzieniu dla kobiet w Fordonie (pracowa³a w kuchni).
Potem przeniesiona do Grudzi¹dza (tu praca w fabryce bielizny), nastêpnie do
Bojanowa, gdzie uczy³a m³odociane wiêniarki i pracowa³a w Korespondencyjnym Liceum Ogólnokszta³c¹cym w Lesznie. Na wolnoæ wysz³a dziêki amnestii
24 lutego 1953 i powróci³a, pomimo wielu przeszkód, do pracy nauczycielskiej
w szko³ach korespondencyjnych  najpierw w Sierpcu, potem w Toruniu, gdzie
mieszka³a ze staruszkiem Ojcem. Powróci³a te¿ do pracy naukowej. Po wielu trudach w 1965 r. obroni³a na UMK w Toruniu pracê doktorsk¹ na temat Szko³a
korespondencyjna i jej uczniowie. Promotorem by³ prof. Ludwik Bandura, dziêki
któremu jako profesorowi tak¿e WSP w Gdañsku, zosta³a adiunktem w kierowanej tu przezeñ Katedrze Dydaktyki.
W Gdañsku w WSP i na UG z powodzeniem uprawia³a dydaktykê i pracê
naukow¹; podjê³a owocn¹ wspó³pracê krajow¹ i miêdzynarodow¹ m.in. z UNESCO,
zyskuj¹c autorytet wybitnego specjalisty w zakresie kszta³cenia doros³ych. W 1972 r.
zda³a kolokwium habilitacyjne w WSP w Krakowie, a jego podstaw¹ by³a rozprawa
pt. Przeszkody i niepowodzenia w studiach pracuj¹cych nauczycieli. Rok póniej uzyska³a stanowisko docenta, a w 1975 r. powróci³a do ukochanego Torunia,
podejmuj¹c pracê na UMK.
Powierzono jej zadanie zorganizowania Zak³adu Owiaty Doros³ych, co sta³o
siê faktem. Nie dopuszczono jednak do tego, by wszed³ on w struktury Instytutu
Pedagogiki i Psychologii, ani by jego twórczyni zosta³a kierownikiem. Dosz³y do
tego inne szykany, wskutek czego doc. dr hab. El¿bieta Zawacka w 1978 r. przesz³a na emeryturê. Z wielu szykan warto przywo³aæ to, ¿e gdy w 1976 r. wraca³a
z naukowego pobytu z Anglii, gdzie spotka³a siê z tamtejsz¹ Poloni¹ i bada³a dzieje
Polski podziemnej, przede wszystkim Zagrody, w tamtejszych archiwach, na
lotnisku w Warszawie zarekwirowano jej przywiezione materia³y, g³ownie kopie
i wypisy z depesz KG AK do Sztabu Naczelnego Wodza w Londynie z lat 1943
1944 oraz czasopisma i ksi¹¿ki, w tym parysk¹ Kulturê i Panoramê Kaszubsko-Pomorsk¹, wydan¹ przez Bronis³awa Socha-Borzestowskiego. Badaj¹c i dokumentuj¹c od lat obok problemów pedagogicznych dzia³alnoæ PWK i WSK,
prof. El¿bieta Zawacka, bêd¹c na emeryturze, jako dowiadczona uczona w pe³ni
powiêci³a siê tej drugiej, a z czasem najwa¿niejszej ¿yciowej pasji badacza
i organizatora ¿ycia naukowego.
Katarzyna Minczykowska, autorka rysu biograficznego pt. El¿bieta Zawacka
Zelma, Sulica, Zo, Toruñ 2007, rozdzia³ powiêcony kolejnemu okresowi
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¿ycia Pani Profesor zatytu³owa³a Kustosz Pamiêci Narodowej.  Kustoszów w tej
dziedzinie jest wielu, ale jedn¹ jedyn¹ El¿bietê Zawack¹ mo¿na widzieæ w tej roli
jako olbrzyma, kaszubsko-pomorskiego Stolema, bowiem jej dzie³a, stworzone wraz
z przyjació³mi i wspó³pracownikami w okresie tzw. zas³u¿onej emerytury, przerastaj¹ dokonania niejednej pañstwowej instytucji, zatrudniaj¹cej dziesi¹tki osób.
Swoimi zainteresowaniami historycznymi, dotycz¹cymi udzia³u Polek w wojennej s³u¿bie, objê³a g³ównie Pomorze, pomijane nie tylko w jej odczuciu przez
autorów z orodków centralnych Polski. W³¹czy³a siê w tym celu najpierw w pracê
Komisji Historii Kobiet przy Towarzystwie Mi³oników Historii  Oddziale Polskiego Towarzystwa Historycznego w Warszawie, a w Toruniu skupi³a wokó³ siebie grono kombatantek i historyków, którzy podjêli wraz z ni¹ trud gromadzenia
zbiorów archiwalnych, dotycz¹cych udzia³u ogó³u Pomorzan w walce z hitlerowskim okupantem. Jednoczenie zaanga¿owa³a siê w dzia³alnoæ rodowiska kombatantów, skupiaj¹cych wokó³ NSZZ Solidarnoæ w Gdañsku, nie przerywaj¹c,
a wrêcz intensyfikuj¹c tê pracê w stanie wojennym. Wówczas to udziela³a wszechstronnej pomocy represjonowanym i organizowa³a wyk³ady historyczne w mieszkaniach ludzi podziemnej Solidarnoci. Wtedy te¿ bli¿ej zwi¹za³a siê ze Zrzeszeniem Kaszubsko-Pomorskim, przy którym w Toruniu w latach 19861987 powsta³
Klub Historyczny, skupiaj¹cy dzia³aczy, kombatantów, historyków i mi³oników
historii  zainteresowanych polsk¹ konspiracj¹ lat II wojny wiatowej. Wród
jego dzia³aczy znaleli siê m.in. liderzy toruñskiego oddzia³u ZK-P  Kazimierz
Przybyszewski i Jan Wyrowiñski  pierwszy prezes. O powstaniu i dzia³alnoci
Klubu pisano przed laty na ³amach Pomeranii. Jan Wyrowiñski w artykule Klub
Historyczny przy toruñskim ZK-P i Jan Zbrzyca (Stanis³aw Pestka) Co wiêcej
ni¿ pamiêæ 1  w tekcie opublikowanym z okazji przyznania Klubowi przez
redakcje naszego miesiêcznika Skry Ormuzdowej. Fakty te i dokonania Klubu,
a tak¿e powstanie i wielk¹ wagê pracy Fundacji, uwzglêdni³ tak¿e Cezary Obracht-Prondzyñski w monografii Zjednoczeni w idei. W 1988 r. Klub Historyczny przyj¹³
jako patrona Antoniego Antczaka, a rok póniej zacz¹³ siê ukazywaæ jego Biuletyn . Wspólnie z profesorami Stanis³awem Salmonowiczem i Andrzejem Tomczakiem oraz Janem £opuskim Zo doprowadzi³a do powstania w 1989 r. Stowarzyszenia ¯o³nierzy Armii Krajowej; od 1990 r. wiatowego Zwi¹zku ¯o³nierzy
AK z prê¿nym oddzia³em w Gdañsku, kierowanym do mierci przez p. prof.
Macieja Krzy¿anowskiego...
W 1989 r. prof. El¿bieta Zawacka zosta³a uhonorowana przez Klub Pomorania Medalem Stolema, zwanym kaszubskim noblem.
Najwiêkszym dzie³em Pani Profesor, powo³anym do ¿ycia w 1990 r. z udzia³em prof. Stanis³awa Salmonowicza i jego ucznia (dzi prof. KUL-u) Grzegorza
Górskiego, jest Fundacja Archiwum Pomorskie AK w Toruniu, przekszta³cona
1

Zob. Pomerania, 1987, nr 7 i Pomerania, 1988, nr 12.
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w 2002 r. w Fundacjê Archiwum i Muzeum Pomorskie AK oraz Wojskowej
S³u¿by Polek. Dokonania Profesor i jej Fundacji to materia³ na osobn¹ monografiê. Pierwszym prezesem Zarz¹du by³a El¿bieta Zawacka, a Rady Fundacji Stanis³aw Salmonowicz. Dzi prac¹ Zarz¹du kieruje Dorota Zawacka-Wakarecy, a przewodnicz¹cym Rady jest senator Jan Wyrowiñski, b. prezes Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego. Dorobek Fundacji, realizuj¹cej konsekwentnie cele i zadania,
jakie postawi³a sobie Profesor Zawacka, obejmuje liczne dokonania w zakresie
upamiêtnienia, gromadzenia zbiorów archiwalnych i muzealnych, organizowania
konferencji naukowych oraz dzia³alnoci wydawniczej. Sam dorobek badawczy z
piêtnastolecia prof. S. Salmonowicz zaprezentowa³ na ³amach Zapisek Historycznych, t. LXX, 2005, z. 2-3. Na pocz¹tku zaprezentowa³ portret E. Zawackiej,
podkrelaj¹c wyj¹tkowoæ jej ¿yciorysu i samej Fundacji. Miêdzy innymi, przywo³uj¹c powstanie i dzia³alnoæ Klubu Historycznego, dzia³aj¹cego dzi u boku
Fundacji, stwierdzi³: Pocz¹tkowo Klub korzysta³ z opieki Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego. Notabene ze Zrzeszeniem, a tak¿e Instytutem Kaszubskim w
Gdañsku, kierowanym przez prof. Józefa Borzyszkowskiego, ³¹cz¹ nadal Fundacjê liczne kontakty i wspólne inicjatywy.
Pierwotn¹ siedzibê fundacji stanowi³o mieszkanie Profesor. Rych³o dziêki jej
staraniom w³adze Torunia przyzna³y Fundacji siedzibê przy ul. Wielkie Garbary 2.
Dzi stanowi j¹ godna (archiwum i muzeum) kamienica przy ul. Podmurnej 93.
W dorobku wydawniczym Fundacji na pierwszym miejscu trzeba wymieniæ wielotomowy S³ownik biograficzny Konspiracji Pomorskiej 19391945, bêd¹cy wci¹¿
in statu nascendi. Obok tego S³ownika i S³ownika biograficznego kobiet odznaczonych Orderem Wojennym Virtuti Militarii, zrealizowanego pod red. E. Zawackiej, przy wspó³pracy Doroty Kramp, t. 1 Toruñ 2004 (stanowi on t. XLIII Biblioteki Fundacji), t. 2 Toruñ 2006 i t. 3 Toruñ 2007, szczególnie cenne serie publikacji róde³, monografii dotycz¹cych AK i innych organizacji pomorskiego ruchu
oporu, a tak¿e polskich wiêniów politycznych w obozie Stutthof. Ponadto znacz¹ce s¹ syntezy  G. Górskiego Polskie Pañstwo Podziemne (Toruñ 1998) i zbiorowe dzie³o pod jego redakcj¹ Polskie Pañstwo Podziemne na Pomorzu (Toruñ
1999). Prof. S. Salmonowicz swój artyku³ zakoñczy³ s³owami Dzisiaj trudno
by³oby sobie wyobraziæ prowadzenie badañ nad dziejami okupacji niemieckiej na
Pomorzu czy wojennej s³u¿by Polek bez sta³ego kontaktu z Fundacj¹, jej zbiorami i publikacjami. Nale¿y ¿a³owaæ, i¿ ci¹gle zdarzaj¹ siê publikacje o charakterze
ogólnopolskim, które z przyczyn niejasnych nie wykorzystuj¹ tych materia³ów.
Mo¿na powiedzieæ, i¿ dorobek Fundacji, inspirowany i wspó³tworzony przez
E. Zawack¹, a zrealizowany z udzia³em m.in. historyków z Gdañska  pracowników Muzeum Stutthof i cz³onków Instytutu Kaszubskiego, stanowi wielkie dzie³o
na miarê ogólnopolsk¹ i europejsk¹. W zakresie upamiêtnienia Prof. E. Zawacka
zorganizowa³a powstanie obelisku powiêconego gen. Marii Wittek w Garczynie
w 1998 r., a w 2007 ufundowa³a jej, jako swojej mistrzyni, pomnik, jaki stan¹³ na
dziedziñcu Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie. W ramach Fundacji dzia³a
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kr¹g Jej podw³adnych i sympatyków jako Memoria³ Gen. Marii Witek, do którego nale¿y m.in. Teresa Ciesielska z Gdañska.
Do koñca ¿ycia by³a spiritus movens wszelkich fundacyjnych inicjatyw, wci¹gaj¹c do ich realizacji rzesze ludzi, o czym napisa³ w swoim wspomnieniu pomiertnym na ³amach Pomeranii Jan Wyrowiñski, a co podkreli³a w rysie biograficznym Pani Profesor Katarzyna Minczykowska. Ona te¿ stwierdzi³a na koniec:
Swoj¹ charyzm¹ i wiar¹ w sprawê potrafi poderwaæ do pracy zarówno ludzi
m³odych, jak i kombatantów. Ka¿dy, kto mia³ szczêcie spotkaæ J¹ choæ raz, zawsze bêdzie J¹ pamiêta³, J¹ i jej wiarê w sens podejmowanych dzia³añ dla dobra
Ojczyzny.
Pani Profesor chodzi³o o to, by Polska bogata kultur¹, jej ró¿norodnoci¹,
lepiej oddzia³ywa³a na kolejne generacje  wzbogaca³a je i ¿eby wzbogaca³a swoj¹
kulturê, której naród nie mo¿e zgubiæ, a nasza polskoæ musi siê te¿ znaleæ
w wiecie.  To Jej ostatnie przes³anie w przywo³anym ju¿ filmie Mia³am szczêliwe ¿ycie  szczêliwe, mimo tylu ciê¿kich dowiadczeñ, przeladowañ, strat
bliskich i innych cierpieñ; szczêliwe, bo twórcze i spe³nione, dziêki zrealizowanym we wspó³pracy z innymi wielkim celom i zadaniom.
W swoim d³ugim ¿yciu Profesor El¿bieta Zawacka, obok ciê¿kich dowiadczeñ i rozczarowañ, dozna³a licznych przyjani i spotka³a siê z wieloma wyrazami
uznania. O przyjaniach mówi sama w swoich wspomnieniach. W okresie wojny,
obok awansów wojskowych wyró¿niono j¹ m.in. dwukrotnie Orderem Virtuti
Militari, czterokrotnie Krzy¿em Walecznych oraz Krzy¿em Zas³ugi i Krzy¿em
Armii Krajowej. Nawet w PRL za spraw¹ w³adz WSP w Gdañsku otrzyma³a Z³oty
Krzy¿ Zas³ugi, którego mimo wezwañ nie odebra³a. W III RP w³adze UMK postara³y siê o nale¿ny jej tytu³ naukowy profesora, co sta³o siê dopiero w 1996 r.
W 1993 r. zosta³a honorow¹ obywatelk¹ rodzinnego miasta Torunia. Rok wczeniej jako jedyna z pierwszych otrzyma³a Order Or³a Bia³ego nadany przez prezydenta Lecha Wa³êsê, który zaprosi³ j¹ do Kapitu³y Orderu Wojennego Virtuti Militari. W 2002 r. prezes IPN uhonorowa³ j¹ tytu³em Kustosza Pamiêci Narodowej,
a w 2006 r. prezydent RP nominowa³ J¹ na stopieñ genera³a brygady. (Kapitanem
i majorem zosta³a w 1944 r., podpu³kownikiem w 1996, a pu³kownikiem w 1999).
Wyrazem uznania dla jej osi¹gniêæ naukowych i pracy spo³ecznej jest te¿ cz³onkostwo honorowe Instytutu Kaszubskiego, jakim wyró¿niono J¹ decyzj¹ Walnego
Zgromadzenia w 2003 r., równoczenie z prof. Gerardem Labud¹ i prof. Friedhelmem Hinzem z Berlina. Warto te¿ pamiêtaæ o wystawie Polka 19391945, czyli
kilka s³ów o wojennej s³u¿bie Polek w 99. urodziny gen. El¿biety Zawackiej,
otwartej w siedzibie Fundacji 19 marca 2008 r.
Kulminacj¹ ziemskiej wêdrówki Pani Profesor i Genera³, jak i wyrazem szczególnego uznania i wdziêcznoci dla Niej, by³ królewski pogrzeb, jaki sprawi³y Jej
w³adze i spo³eczeñstwo Torunia 17 stycznia 2009 r.
Trumna z Jej zw³okami zosta³a wystawiona w Sali Mieszczañskiej toruñskiego
ratusza, przy której ¿o³nierze, kombatanci, wspó³pracownicy i rodzina pe³nili kolej-
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no wartê honorow¹, a liczni mieszkañcy miasta i przybysze sk³adali ho³d Zmar³ej,
wpisuj¹c siê w d³ugiej kolejce do Ksiêgi Kondolencyjnej, wystawionej w nastêpnym tygodniu w siedzibie Fundacji. O godz. 12.00 zaczê³y siê ceremonie pogrzebowe  wyst¹pienia przedstawicieli rodowisk kombatanckich i miasta oraz modlitwy duchownych pod przewodnictwem Biskupa Polowego i Biskupów Toruñskich.
Kondukt pogrzebowy z ratusza do katedry wiêtego Jana prowadzi³a Kompania
Honorowa i Orkiestra Wojska Polskiego, za któr¹ pod¹¿a³y dziesi¹tki pocztów
sztandarowych, a wród nich Zarz¹du G³ównego ZK-P. Nabo¿eñstwu w katedrze
z udzia³em ponad 20 ksiê¿y katolickich z Torunia oraz prawos³awnego i ewangelickiego, przewodniczy³ ordynariusz diecezji toruñskiej, ks. bp Andrzej Suski,
a kazanie wyg³osi³ bp polowy WP, ks. Tadeusz P³oski. Po mszy wiêtej jeszcze
w katedrze list Prezydenta RP Lecha Kaczyñskiego odczyta³ minister Aleksander
Szczyg³o, a w imieniu Premiera Donalda Tuska przemówi³ minister W³adys³aw
Bartoszewski. Nastêpnie uformowa³ siê znowu olbrzymi kondukt, w którym na
lawecie armatniej przewieziono trumnê ze zw³okami Pani Profesor i Genera³ na
Cmentarz w. Jerzego, gdzie przygotowano dla Niej w centralnym punkcie miejsce
wiecznego spoczynku. Tu nast¹pi³y kolejne wyst¹pienia, m.in. przedstawiciela
Kapitu³y Orderu Virtuti Militari, Ministra Obrony Narodowej, Fundacji (Jana Wyrowiñskiego) i Rodziny.
W uroczystociach tych bra³a udzia³ kilkutysiêczna rzesza, w tym m.in. liczni
kombatanci, których wytrzyma³oæ na trudy kilkugodzinnych ceremonii by³y godne
podziwu. W trakcie ceremonii na cmentarzu przelecia³a kilkakrotnie nad nim grupa
3 samolotów, oddaj¹c ho³d Zmar³ej.
Pani Profesor spoczê³a na najbardziej godnym z cmentarzy toruñskich, o najstarszym rodowodzie, wród tak wybitnych postaci, jak Sylwester Buszczyñski
(18551940)  zas³u¿ony drukarz i wydawca; Zygmunt Gardzielewski (19142001)
 artysta grafik, wybitny typograf i bibliograf; prof. Karol Górski (19031988) 
wybitny badacz dziejów Pomorza; Marian Gumowski (18811974)  numizmatyk
i profesor UMK; Artur Hutnikiewicz (19162005)  historyk i teoretyk literatury;
Wilhelmina Iwanowska (19051999)  wybitny astronom i astrofizyk; profesorowie
historycy  Kazimierz Jasiñski (19201997) i Ludwik Kolankowski (18821956)
 pierwszy rektor UMK; Tadeusz Petrykowski (19211983)  prozaik, dramatopisarz i publicysta; Otton Steinborn (18681936)  lekarz, dzia³acz narodowy,
senator RP i jego dzielna ¿ona Helena (18751952); Leon Szuman (18521920) 
lekarz, chirurg, za³o¿yciel w³asnej kliniki, dzia³acz TNT i jego córka Wanda (1890
1994)  wybitny pedagog i dzia³aczka charytatywna; Ignacy Zelek (18941961)
 artysta malarz i rzebiarz, twórca rzeb i pomników m.in. we Wielu i Pelplinie;
Maria Znamierowska-Prüfferowa (18981990)  etnograf, twórca Muzeum Etnograficznego i Skansenu w Toruniu Profesor El¿bieta Zawacka znalaz³a siê tam
w godnym gronie m.in. wspó³twórców dorobku nauki i kultury Torunia i Pomorza,
wpisanych niejako z³otymi zg³oskami w ksiêgê dziejów naszej Ma³ej i Wielkiej
Ojczyzny.
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Edward Breza

Ewa Rzetelska-Feleszko
(19322009)

Trudno zamkn¹æ w krótkim omówieniu bogate ¿ycie, a jeszcze bogatszy, g³ównie jêzykoznawczy dorobek naukowy Zmar³ej, zwrócê uwagê w tym szkicu g³ównie na osi¹gniêcia w zakresie dialektologii i onomastyki pomorskiej, szczególnie
kaszubskiej, oraz zwi¹zków badawczych Profesor z gdañskim orodkiem jêzykoznawczym.
Najpierw jednak parê zwiêz³ych danych z ¿ycia. Dzieciñstwo i m³odoæ Ewy
Kamiñskiej, córki s³ynnego dzia³acza harcerskiego, wspó³za³o¿yciela Szarych
Szeregów i autora Kamieni na szaniec oraz Zoki i parasola, dzia³acza harcerskiego, prof. Uniwersytetu £ódzkiego, Aleksandra Kamiñskiego (19031978)
mocno zwi¹zane by³y z ¿yciem i dzia³alnoci¹ ojca. O tym pochodzeniu dowiedzia³em siê z ust samej Profesor, kiedymy razem jechali na któr¹ z konferencji
naukowych w ówczesnej Czechos³owacji. Maj¹c tak¿e w pamiêci zachwyty syna
Bogusia nad dokonaniami bohaterów ksi¹¿ek A. Kamiñskiego, darzy³em Zmar³¹
zawsze wielk¹ atencj¹. Du¿o szczegó³ów biograficznych Profesor Ewy poznaæ
mo¿na z pamiêtników, pisanych przez Zmar³¹ u kresu ¿ycia w szpitalu, w Warszawie, zatytu³owanych ¯ycie we wspomnieniach i wydanych przez Towarzystwo
S³owaków w Polsce w Krakowie w roku 2008, jednak kontrowersyjnie przyjêtych przez wspó³pracowników i grono kole¿eñskie.
Urodzi³a siê w Warszawie w 1932 r., okres przedwojenny spêdzi³a na l¹sku,
czas wojny w Warszawie i w Skierniewicach, szko³ê redni¹ ukoñczy³a w roku
1950 w £odzi, w liceum Czapczyñskiej. Zamiaru studiowania etnografii b¹d filologii angielskiej na miejscowym uniwersytecie zrealizowaæ nie mog³a, gdy¿
oba te kierunki zosta³y czasowo zamkniête. Zg³osi³a siê wiêc na polonistykê. Tu
poci¹ga³o j¹ jêzykoznawstwo, pozna³a bli¿ej znanych sobie ju¿ z prac profesorów
H. U³aszyna i Z. Stiebera, na zajêciach poci¹gali j¹ badaniami dialektologicznymi
K. Dejna i z Nowego nad Wis³¹ pochodz¹cy i zajmuj¹cy siê tak¿e kaszubszczyzn¹
i onomastyk¹ P. Smoczyñski. Pracami Studenckiego Ko³a Jêzykowego kierowa³
M. Szymczak, m.in. przysz³y autor Gwary wsi Domaniewka i S³ownika gwary
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Domaniewka w pow. ³êczyckim. Z tego wiêc rodowiska wynios³a zami³owanie
do badañ dialektologicznych i onomastycznych.
Po trzech latach studiów w £odzi z trudem (ze wzglêdów politycznych; dzia³alnoæ Ojca, brak przynale¿noci do komunizuj¹cych organizacji m³odzie¿owych)
dosta³a siê na studia magisterskie w UJ w Krakowie. Tu pozna³a i uczestniczy³a
w zajêciach ówczesnych s³aw jêzykoznawstwa krakowskiego: W. Taszyckiego,
promotora niepublikowanej pracy magisterskiej o nazwiskach kujawskich z XVI-wiecznych róde³ i badañ terenowych, indoeuropeistów J. Kury³owicza i T. Milewskiego, slawistów T. Lehra-Sp³awiñskiego i F. S³awskiego, ojca dialektologii
polskiej K. Nitscha, polonisty Z. Klemensiewicza. W Krakowie ostatecznie ugruntowa³a swoj¹ pasjê badawcz¹ w zakresie dialektologii i onomastyki w kontekcie
slawistycznym. Ów kontekst slawistyczny dotyczy³ g³ównie jêzyków: s³owackiego
i czeskiego oraz ³u¿yckich, by³a wiêc znawczyni¹ i badaczk¹ jêzyków zachodnios³owiañskich.
Jako rozprawê doktorsk¹ przedstawi³a pracê Dawne s³owiañskie dialekty
województwa koszaliñskiego. Najstarsze zmiany fonetyczne (Wroc³aw 1973);
zosta³a ona oceniona jako spe³niaj¹ca kryteria rozpraw habilitacyjnych.
Podstaw¹ habilitacji na Uniwersytecie £ódzkim by³a rozprawa Rozwój i zmiany toponimicznego formantu ica na obszarze zachodnios³owiañskim (Wroc³aw
1978). Mimo bogatego dorobku naukowego tytu³ profesora nadzwyczajnego otrzyma³a dopiero w roku 1988 (utrudnienia ze strony organizacji partyjnej dla dzia³aczki spo³ecznej, m.in. na stanowisku przewodnicz¹cej Rady Zak³adowej ZNP
(lata 19771980) i ko³a NSZZ Solidarnoæ przy Placówkach I Wydzia³u PAN
od 1981 r.), w roku 1990 zosta³a wybrana na stanowisko dyrektora Instytutu S³owianoznawstwa (dzi Slawistyki) PAN, któr¹ sprawowa³a przez dwie kadencje.
Ju¿ jako studentka UJ zaproszona zosta³a razem z J. Pa³kowsk¹, po mê¿u
Zieniukow¹, do prac na Atlasem jêzykowym kaszubszczyzny i dialektów s¹siednich (AJK), do którego przyst¹pi³a II Pracownia Atlasu Jêzykowego Pomorza
Lewobrze¿nego pod kierunkiem prof. Zdzis³awa Stiebera. Do AJK uczestniczy³a
w zbieraniu materia³u w 52 wsiach (czêæ onomastyczna kwestionariusza wysz³a
spod jej rêki), w samym Atlasie jest autork¹ 82 map i komentarzy do ósmego
t. w³¹cznie (jej nazwisko jako wspó³autorki wykazano jeszcze w t. IX). W czasie
pracy nad 9 tomami AJK opracowywa³a ró¿ne szczegó³owe zagadnienia jêzykowe,
informowa³a wiat naukowy o postêpach badañ nad kaszubszczyzn¹ i dialektami
pomorskimi, osobno opracowa³a dialekt kociewski, omówi³a nazwy jezior Kaszub
po³udniowych, pluralne nazwy miejscowoci typu Tuszkowy, Buszkowy.
Wspomniana Jej praca doktorska Dawne s³owiañskie dialekty województwa
koszaliñskiego rozpoczê³a cykl prac nad toponimi¹ i dialektologi¹ historyczn¹
Pomorza Szczeciñskiego i Koszaliñsko-S³upskiego. S¹ to prace wykonane ³¹cznie
ze swoim najwybitniejszym uczniem prof. dr. hab. Jerzym Dum¹, dotycz¹ one g³ównie s³owiañskich toponimów tego obszaru i cech jêzykowych, ujawnionych w nazwach geograficznych. Odnotowaæ tu przede wszystkim trzeba wspó³autorskie:
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Nazwy rzeczne Pomorza miêdzy doln¹ Wis³¹ a doln¹ Odr¹, Wroc³aw 1977, wydane
jako t. 25 Prac Onomastycznych Komitetu Jêzykoznawstwa PAN; Dawne s³owiañskie nazwy miejscowe Pomorza rodkowego, Wroc³aw 1985 i Dawne s³owiañskie nazwy miejscowe Pomorza Szczeciñskiego, Warszawa 1991 (obie te prace
recenzowa³em do druku). Na ich podstawie autorzy opracowali Jêzykow¹ przesz³oæ Pomorza Zachodniego na podstawie nazw miejscowych, Warszawa 1996.
Ostatni¹ wspólnie napisan¹ z J. Dum¹ prac¹ s¹ Nazwy terenowe Pomorza Zachodniego zawieraj¹ce elementy s³owiañskie, t. I: AO, Warszawa 2008 (równie¿
spotka³ mnie zaszczyt rekomendowania tych prac do druku).
Mia³a ambicje (i celu dopiê³a) stworzenia syntez onomastyki polskiej i s³owiañskiej, g³ównie zachodnios³owiañskiej. Du¿o pracowa³a nad terminologi¹
onomastyki s³owiañskiej. Polskie rodowisko onomastyczne przyklasnê³o jej zamys³owi zespo³owego stworzenia encyklopedii onomastycznej, z entuzjazmem
zaakceptowa³a jej inicjatywê przyjêcia na siebie roli redaktora takiej encyklopedii.
Powsta³y wiêc po dwóch posiedzeniach roboczych Polskie nazwy w³asne. Encyklopedia, pod red. Ewy Rzetelskiej-Feleszko, wydane przez Towarzystwo Naukowe Warszawskie i Instytut Jêzyka Polskiego PAN w Krakowie w roku 1998 (wyd.
II z roku 2005). G³ówne dzia³y, tj. antroponimiê opracowali onomaci krakowscy,
nazwy miejscowe sama Redaktorka, zagadnienia teoretyczne Zofia Kaleta, orodkom peryferyjnym pozosta³y  by tak powiedzieæ  obrze¿a onomastyki, Gdañskowi (reprezentowanemu przez pisz¹cego te s³owa) np. przypad³a tzw. chrematonimia nazwy obiektów kulturowych. Uporawszy siê z encyklopedi¹ onomastyki polskiej, podjê³a siê redagowaæ 2-tomow¹ encyklopediê onomastyki s³owiañskiej jako S³owiañska onomastyka. Encyklopedia, t. I, II, Warszawa  Kraków
20022003, wydana przez podane wy¿ej dwa podmioty. Wspó³redaktork¹ zosta³a
A. Cielikowa z Instytutu Jêzyka Polskiego PAN w Krakowie, wspó³udzia³ redaktorski zaznaczy³ tak¿e J. Duma. Mi³o odnotowaæ, ¿e sporód najwybitniejszych
4 onomastów przedstawiono tak¿e twórcê onomastycznej szko³y gdañskiej, tj.
prof. Huberta Górnowicza (s. 4), którego uczniami s¹ m.in. pisz¹cy te s³owa
i prof. J. Treder oraz prof. M. Biolik w UWM w Olsztynie. Pozosta³e 3 nazwiska
najwybitniejszych onomastów to: W. Taszycki, S. Rospond i H. Borek.
Pe³n¹ bibliografiê prac, licz¹c¹ 239 pozycji E. Rzetelskiej-Feleszko do roku
1997 zawiera Ksiêga jubileuszowa pt. Onomastyka i dialektologia. Prace dedykowane Pani Profesor Ewie Rzetelskiej-Feleszko, pod red. H. Popowskiej-Taborskiej i J. Dumy, Warszawa 1997. Z pozycji, które ukaza³y siê póniej, wymieniæ
trzeba przede wszystkim dwie ksi¹¿ki: W wiecie nazw w³asnych, Warszawa-Kraków
2006, gdzie m.in. znajdziemy nowe, moim zdaniem trafne omówienie znaczenia
nazwy w³asnej (nomen proprium), które mo¿e zadowoliæ tak¿e przedstawicieli
innych dyscyplin humanistycznych (poza jêzykoznawstwem). Druga pozycja ksi¹¿kowa (po licznych artyku³ach) jest wspó³opracowaniem prof. H. Popowskiej-Taborskiej i Ewy Rzetelskiej-Feleszko, mianowicie s¹ to Dialekty kaszubskie w wietle
dziewiêtnastowiecznych materia³ów archiwalnych. Prezentacja i opracowanie
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kaszubskich materia³ów jêzykowych zebranych przez Georga Wenkera w latach
18791887, Warszawa 2009.
Dodaæ trzeba, ¿e Zmar³a reprezentowa³a  razem z prof. K. Rymutem  onomastykê polsk¹ na forum miêdzynarodowym, by³a uczestniczk¹ kolejnych kongresów onomastycznych, wyg³aszaj¹c na nich referaty i uczestnicz¹c w pracach
Miêdzynarodowego Komitetu Onomastycznego (ICOS). By³a cz³onkiem wielu
towarzystw naukowych, w Towarzystwie Naukowym Warszawskim od po³owy
roku 1993 przewodniczy³a Jêzykowej Komisji Slawistycznej przy Wydziale I,
a w roku 1995 zosta³a sekretarzem generalnym Towarzystwa.
Z racji badañ onomastycznych i dialektologicznych by³y p³aszczyzny wspó³pracy miêdzy dialektologami i onomastami gdañskimi a zmar³¹ Profesor. Wyra¿a³y
siê one w uczestnictwie prof. Feleszko w konferencjach naukowych, organizowanych przez jêzykoznawców gdañskich i zamieszczaniu wyg³oszonych tu referatach
w jêzykoznawczych periodykach naukowych, recenzowaniu publikacji, recenzjach
prac doktorskich etc.; prof. Rzetelska-Feleszko by³a tak¿e cz³onkiem Instytutu
Kaszubskiego.
Po d³ugiej chorobie, z której mia³a nadziejê jeszcze wróciæ do pracy naukowej,
przy okazji bowiem telefonicznych ¿yczeñ bo¿onarodzeniowych roku 2008 nic nie
wskazywa³o na szybkie odejcie do wiecznoci, które, niestety, nast¹pi³o 22 lutego
2009 r. Spoczê³a na cmentarzu w Grabowie, gm. Mr¹gowo, u córki Katarzyny
obok mê¿a i tragicznie zmar³ego wnuka.
Sit ei terra levis!
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Walter Stark
(19242009)

Dnia 20 lutego 2009 roku zmar³ po d³u¿szej chorobie prof. dr Walter Paul
Ernst Stark. Urodzi³ siê 24 lipca 1924 r. w Gdañsku-Wrzeszczu. Po radosnym
dzieciñstwie spêdzonym we wiosce nad Nogatem, gdzie jego ojciec by³ urzêdnikiem stra¿y granicznej na pograniczu z Polsk¹, prze¿y³ on obstrza³ Westerplatte,
który da³ pocz¹tek II wojnie wiatowej. Po maturze pracowa³ w Arbeitsdienst,
a potem musia³ s³u¿yæ w Wermachcie. Po niewoli angielskiej jako jeniec wojenny
dosta³ siê do matki i starszego brata mieszkaj¹cego pod Greifswaldem. Od 1946
do 1951 r. odby³ studia historii i ³aciny w Greifswaldzie, a nastêpnie by³ zatrudniony jako nauczyciel w specjalnej instytucji Uniwersytetu w Greifswaldzie zwanej Arbeiter- und Bauernfakultät. Kiedy przesta³a ona istnieæ w 1962 r., podj¹³
pracê w Instytucie Historii tego¿ Uniwersytetu jako pracownik naukowy. W 1982 r.
Walter Stark zosta³ mianowany docentem, a w 1986 r. profesorem.
Ku jego ubolewaniu nie by³o mu dane wyk³adaæ na temat historii hanzeatyckiej. Wyk³ada³ natomiast historiê staro¿ytn¹, historiê Prus i Niemiec od XIX do pocz¹tku XX wieku. Na jego seminariach studenci poznali siê z prac¹ naukow¹ historyka skrupulatnie powo³uj¹cego siê na ród³a i widz¹cego wiat kompleksowo.
Jego wiedza uniwersalna w zakresie historii jak i literatury niemieckiej zauroczy³a
wielu ludzi. Przekaza³ on zwi¹zki historyczne, które dla oceny historyka s¹ podstawowe. Jego styl nauczania cechowany by³ nie tylko dok³adnoci¹ i obrazowoci¹, ale i wzbogacony o wtr¹cone anegdoty i historyjki. Te ostatnie zarazem zabawnie wspomaga³y pamiêæ i przedstawia³y charakterystyczne cechy zjawisk istotnych w sposób skrajnie zwiêz³y.
Za rozprawê na temat stosunków miêdzy miastem hanzeatyckim Gdañskiem
a stolic¹ Hanzy Lubek¹ Walter Stark w 1969 r. uzyska³ stopieñ naukowy doktora1.
1

Lübeck und Danzig in der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts. Untersuchungen zum Verhältnis
der wendischen und preußischen Hansestädte in der Zeit des Niederganges der Hanse,
Weimar 1973 (Abhandlungen zur Handels- und Sozialgeschichte Bd. 11).
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Gdañsk ze strony Prus stawia³ najsilniejszy opór wobec w³adzy Zakonu Niemieckiego, i ufaj¹c we w³asne si³y jako orêdownik w³adzy króla polskiego w drugiej
po³owie XV wieku prowadzi³ politykê samodzieln¹ w ramach Hanzy. Na podstawie szczegó³owej analizy drukowanego i niedrukowanego materia³u ród³owego
Walter Stark w sposób przekonuj¹cy móg³ udowodniæ, ¿e separatyzm wewn¹trzhanzeatycki, o którym wiele dyskutowano, mo¿na wyjaniæ nie tylko rozwa¿aniami psychologizuj¹cymi lub akcentowaniem jakichkolwiek szczególnych tradycji, by³ on raczej wyrazem przeciwieñstw w polityce handlowej wewn¹trz
Hanzy, które wynik³y z ró¿nych procesów rozwojowych poszczególnych miast czy
ca³ych grup miast. Praca Waltera Starka z powodu konsekwentnego powo³ania
siê na ród³a spotka³a siê z wielkim szacunkiem.
Tym samym sta³ siê on uznanym cz³onkiem greifswaldzkiej grupy roboczej
badaj¹cej Hanzê wokó³ Johannes Schildhauer. Szczegó³owe studia w archiwach
przyczyni³y siê do powstania kontaktów naukowych z badaczami polskimi
w Gdañsku, Warszawie, Toruniu i Szczecinie, które w latach nastêpnych zosta³y
rozbudowane. Znajomoæ jêzyka polskiego, która mia³a pocz¹tek w latach dzieciêcych, przy tym zawsze by³a pomocna. Wyprawy naukowe ze studentami oraz
udzia³ w konferencjach w s¹siednim kraju zacieni³y te kontakty. W podrêczniku
Allgemeine Geschichte des Mittelalters (Historia Powszechna redniowiecza)
z pióra Waltera Starka pochodz¹ rozdzia³y o historii Polski2.
Wspólnie z Johannes Schildhauer i Konrad Fritze napisa³ on jedyn¹ w czasie
istnienia NRD marksistowsk¹ historiê hanzeatyck¹, która nie tylko w NRD, ale
tak¿e w RFN zosta³a rozpowszechniona w siedmiu wydaniach i spotka³a siê z wielkim zainteresowaniem3.
Wielki wk³ad do hanzeatyckiej historii gospodarczej wniós³ Walter Stark
w swoich pracach na temat handlu hanzeatyckiego i profitu handlowego kupca
hanzeatyckiego4. Jego praca habilitacyjna o proficie handlowym Hanzeatów, napisana przede wszystkim na podstawie spucizny po Hildebrand Veckinchusen
i gdañskiego kupca Johann Pisz, zapewni³a mu niepodzielone uznanie nie tylko
badaczy Hanzy. W oparciu o subteln¹ i przenikliw¹ analizê materia³u ród³owego
udowodni³ on, ¿e przeciêtny profit handlowy przerós³ przeciêtny zysk z kapita³u
dwu-, a nawet trzykrotnie. Sposób obliczenia przez uwzglêdnienie kupna i odkupu jako czynnoæ zwi¹zan¹ z dzia³alnoci¹ umo¿liwi³ taki wynik.

2

3
4

Die Herausbildung des Feudalismus und Entstehung eines frühfeudalen Staates in Polen ,
s. 80-85; zob. te¿. Polen in der Epoche des entfalteten Feudalismus  die Herausbildung
eines Ständestaates, [w:] Allgemeine Geschichte des Mittelalters, Berlin 1985, s. 370-379.
K. Fritze, J. Schildhauer, W. Stark, Die Hanse, Berlin (Ost) 1974, 1975, 1977, 1981, 1982,
1985; Berlin (West) 1985.
Untersuchungen zum Profit beim hansischen Handelskapital in der ersten Hälfte des 15.
Jahrhunderts, Weimar 1985 (Abhandlungen zur Handels- und Sozialgeschichte, Bd. 24).
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Gonienie za mo¿liwie wysokimi i pewnymi zyskami handlowymi by³o najwa¿niejszym napêdem wszystkich akcji kupców redniowiecznych i decydowa³o
zatem bezporednio lub porednio równie¿ o skutkach dla rozwoju stosunków
spo³ecznych i politycznych oraz kultury. Walter Stark jako pierwszy szuka³ dok³adnej odpowiedzi na pytanie o powstanie i rozwój hanzeatyckich profitów handlowych, rozwijaj¹c metodê do rozwi¹zania tej problematyki i w sposób przekonuj¹cy j¹ opisuj¹c.
Dorobek Waltera Starka obejmuje tak¿e prace, w których poruszy³ on cz¹stkowe aspekty historii hanzeatyckiej. Wymieniæ tu nale¿y zarówno prace na temat
handlu sol¹, jak i prace o zwyczajach handlowych kupców hanzeatyckich lub
artyku³ o Pokoju Utrechckim5.
Po pierwszym tomie wydanych przez Michaila Lesnikowa ksi¹g kupieckich
autorstwa Hildebranda Veckinchusena pod koniec lat siedemdziesi¹tych zakoñczono tak¿e pracê nad manuskryptem drugiego tomu, zwlekano jednak z jego
wydaniem, poniewa¿ krytyka, której poddano tom pierwszy, sugerowa³a przeprowadzenie ponownego kolacjonowania tekstu z orygina³em. W 1983 r. M. Lesnikow zmar³ w Moskwie. Hanzeatycka grupa robocza NRD szuka³a redaktora, którym zosta³ Walter Stark. Mieszka³ on w Berlinie Wschodnim i codziennie jedzi³
do Berlina Zachodniego do Geheimes Staatsarchiv preußischen Kulturbesitzes
w Berlin-Dahlem, gdzie mo¿na by³o wgl¹daæ do ksi¹g kupieckich, które póniej
zosta³y oddane z powrotem do Tallin. Tê pracê zakoñczono w 1988 r. Wydawnictwo jednak nie mia³o mo¿liwoci z³o¿enia do druku gotowego manuskryptu.
Wobec tego Walter Stark zacz¹³ go przepisywaæ. Nadszed³ upadek NRD i projekt
utkn¹³ w martwym punkcie. Zarz¹d Hansischer Geschichtsverein ponownie zacz¹³
siê zajmowaæ tym projektem, który ongi powsta³ z jego inicjatywy. Przez niespe³na dwa lata dr Marc Löwener dygitalizowa³ ksiêgi kupieckie, cile to uzgadniaj¹c z Walterem Starkiem, co w³¹czy³o tak¿e natychmiastow¹ korektê wprowadzonych danych. Prace te zosta³y wielokrotnie przerwane przez choroby redaktora. ¯yczenie szczêliwego zakoñczenia dzie³a wzmacnia³o do ostatniej chwili jego
wolê wyzdrowienia, jednak nie by³o mu to dane.
Walter Stark nale¿y do pokolenia historyków NRD-owskich, którzy jeszcze
u historyka mieszczañskiego, Adolfa Hofmeistera, przyswoi³ sobie solidne rzemios³o historyka i skorzysta³ z metody i nauki marksistowskiej z jednej strony na
podstawie dowiadczeñ ¿yciowych, z drugiej z punktu widzenia teorii poznania.
Jego prace naukowe powsta³y na podstawie róde³, którymi on siê kierowa³,
i przez to sta³y siê one trwa³ymi i ciesz¹ siê uznaniem.

5

Zob. spis publikacji w: kopet uns werk by tyden  Beiträge zur hansischen und preußischen
Geschichte. Walter Stark zum 75. Geburtstag, hrsg. von N. Jörn, D. Kattinger, H. Wernicke,
Schwerin 1999, s. 289.
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Starka jest bolesn¹ strat¹. W pamiêci pozostaj¹ wspomnienia o cz³owieku niewzruszonym, wielce czcigodnym i zawsze sk³onnym do dyskusji.
T³umaczenie: Ulrich Drechsel
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