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Dla dwu kolejnych szkiców z tomu, tj. Duchowne piesnie Marcina Lutra
w t³umaczeniu Szymona Krofeja. Pomorski przyk³ad kontrafaktury oraz Ma³y
katechizm Marcina Lutra i Micha³a Pontanusa dla Kaszubów. Wokó³ s³owa,
obrazu i drzeworytów, wspólne jest  o ile dobrze odczyta³em intencje autorów 
usi³owanie wykazania wp³ywu katolicyzmu (polskiej kultury i jêzyka?) na pocz¹tki pimiennictwa Kaszubów, które jak wiadomo ³¹cz¹ siê z protestantyzmem.
W przek³adzie Krofeja stanowiæ ma o tym obecnoæ pieni katolickich, z których
najbardziej wyrazistym przyk³adem (...) jest pieñ maryjna Trzy Marje posz³y,
drog¹ masc ponios³y  (s. 33), z kolei w translacji Ma³ego katechizmu Pontanusa
 drzeworytowe ilustracje, prymarnie obce drukom protestanckim.
Zasadnicz¹ tez¹ wynikaj¹c¹ z kolejnego artyku³u w tomie jest przewiadczenie
D. Kalinowskiego, i¿ Spiskowiec, folklorysta i samotnik  Florian Ceynowa, jego
przekonania oraz dzia³alnoæ wynika³y bezporednio z paradygmatu romantycznego. Na potwierdzenie swej tezy przedstawia autor kilka argumentów (gesty powstañca, umi³owanie ludu, staro¿ytnik, slawofil i ideowy outsider), które prowadz¹
badacza do przekonuj¹cego wniosku, i¿ skala oddzia³ywania ideologii romantycznej, zapa³ w realizacji romantycznych postulatów s¹ u Ceynowy porównywalne
ze wiatopogl¹dem i praktyk¹ wielkich romantyków polskich. Z drugiej jednak strony,
Ceynowy misja spo³eczna wród Kaszubów skoñczy³a siê niepowodzeniem.
Gorzki dialog, cierpki humor i problemy filozoficzne stanowi¹ charakterystyczne wyznaczniki dwóch, utrzymanych w konwencji dialogu, kolejnych utworów tego autora, tj. O rozmòwie Pòlôcha z Kaszëb¹ i O rozmòwie Kaszëbë
z Pòlôchã. Oba utwory wykazuj¹ jednak zdaniem A. Kuik-Kalinowskiej w pierwszym rzêdzie wiêzi z kilkoma [dalszymi] wymiarami zjawisk literackich po³owy
XIX wieku: z tradycj¹ literatury dla ludu, z romantycznym mitem ludu oraz
z prepozytywistycznym modelem oddzia³ywania literatury i koncepcj¹ pracy
u podstaw. Wszystkie te zjawiska dostrzegamy i w dalszej twórczoci literackiej
i publicystycznej Ceynowy, który w swej dzia³alnoci na Kaszubach natrafia³ na
grunt jeszcze nieprzygotowany, podejmowa³ kwestie jeszcze nieprzemylane,
wreszcie kierowa³ swoje prace ku rodowiskom, które sk³onne by³y raczej monologizowaæ, nie za dialogowaæ, jak trafnie i jednoczenie nawi¹zuj¹c do problematyki dialogu w literaturze, podsumowuje s³upska literaturoznawczyni.
Kolejne dwa artyku³y powiêcone zosta³y twórczoci autora Kaszubów pod
Wiedniem. Hieronima Derdowskiego okrela w szkicu pod tym samym tytu³em
s. 5. Szkoda jednak, i¿ badacze nie uwzglêdnili w artykule Od regionalizmu do ma³ej ojczyzny równie¿ innych koncepcji, wa¿kich zarówno dla rozwoju literaturoznawstwa kaszubskiego, jak i ewentualnej historii literatury pomorskiej, jak np. literatura kaszubsko-pomorska Lecha B¹dkowskiego, kaszubska literatura regionalna Jana Drze¿d¿ona, czy te¿  co
prawda doæ egzotycznego  konceptu ba³tos³owiañskoci Zbigniewa ¯akiewicza. Mylê,
¿e w ten sposób czytelnik otrzyma³by najaktualniejszy oraz wzglêdnie dok³adny przegl¹d
najwa¿niejszych pomys³ów, jak rozumieæ nale¿y denotat zjawiska literatura kaszubska (bo
ten w³anie, niezale¿nie od innych okreleñ, powinien nas interesowaæ najbardziej).
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A. Kuik-Kalinowska mianem inspiratora literatury kaszubskiej, dla której stanowi³ on wzorzec ideowy oraz estetyczny. D. Kalinowski (¯ydzi w twórczoci
Hieronima Derdowskiego) rozpatruje z kolei motywy ¿ydowskie, bêd¹ce sta³ym
elementem artystycznego wyrazu (?), w utworach takich jak Pan Czorliñsci, Wracanie ¯ydów do Palestyny i wejcie do obiecanej ziemi oraz w kilku pomniejszych tekstach ³gorza z Wiela.
Remus  neoromantyczny wieszcz, pomimo i¿ bez w¹tpienia odziany jest
w romantyczny przyodziewek lub przynajmniej spore jego skrawki, nie jest jednak
dla D. Kalinowskiego li tylko kalk¹ romantycznych bohaterów bajronicznych,
co udowadnia w rozprawie Remus w romantycznym p³aszczu. Jest tedy Remus
kreacj¹ oryginaln¹ o cechach bynajmniej nieepigoñskich, jednak¿e zastanawiaj¹co czêsto zbudowan¹ na takich sk³adnikach obrazowania, które przywodz¹ na
myl bohaterów poematów Mickiewicza, S³owackiego, Lenartowicza, Pola czy
Ujejskiego.
O miejscu i czasie, które to zjawiska ze wzglêdu na ich znaczenie dla autorki
podlegaj¹ w prozie Anny £ajming zabiegom mitologizacyjnym, traktuje szkic
A. Kuik-Kalinowskiej (Miejsce, czas i mit. O twórczoci Anny £ajming). Chocia¿
oba zjawiska ³¹cz¹ siê w prozie autorki Czerwonych ró¿ bezporednio z terenem
Kaszub, dostrzega badaczka w literackich zobrazowaniach obu kategorii tako¿
struktury (...) bêd¹ce w³asnoci¹ ogólnoludzk¹. Pod tym aspektem analizuje
Kuik-Kalinowska m.in. utwory Dzieciñstwo, Po kartofle, Frêdzle.
Najlepszym chyba tekstem w ca³ym tomie, g³ównie dlatego, ¿e wype³nia on
spor¹ lukê w literaturoznawstwie kaszubistycznym, jest artyku³ Obrzêd, obyczaj,
historia. Ku antropologii teatru kaszubskiego. D. Kalinowski dokonuje bowiem
w nim swoistego przegl¹du historii dramatu oraz teatru kaszubskiego, a syntezy
takie s¹ niezwykle potrzebne, zw³aszcza pocz¹tkuj¹cym kaszubistom oraz mi³onikom literatury kaszubskiej.
* * *
Niektóre z niezaprzeczalnych zalet ksi¹¿ki Od Smêtka do Stolema wspominane by³y przy okazji omawiania poszczególnych artyku³ów. Przypomnê pokrótce,
¿e w mojej ocenie du¿¹ wartoæ ma wykazanie wp³ywu pimiennictwa krêgu katolickiego na pocz¹tki pimiennictwa kaszubskiego. Interesuj¹ce s¹ równie¿ argumenty, które dowodnie wykazuj¹ nie tyle obecnoæ, bo wczeniej pisa³ o tym
chocia¿by Kazimierz Cysewski, co si³ê oddzia³ywania elementów romantycznych
i postromantycznych w utworach H. Derdowskiego oraz A. Majkowskiego. Nowy,
interesuj¹cy aspekt stanowi w moim przekonaniu równie¿ zwrócenie uwagi na
perspektywê, z której pisa³ znany kaszubolog A. Bukowski swój Regionalizm kaszubski. Jako ¿e mowa jest o jednej z najwa¿niejszych pozycji dla kaszubistyki,
równie¿ literaturoznawczej, tym wiêksze znaczenie ma nowe odczytanie tej w³anie monografii przez autorów. Bowiem powiedzieæ przyjdzie, ¿e jak dot¹d nie
kwapiono siê specjalnie, by znamienny dla ksi¹¿ki Bukowskiego paradygmat
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pozytywistyczno-marksistowski podkrelaæ, a deformacje przezeñ spowodowane
 wykazywaæ. Warto dodaæ, ¿e w ksi¹¿ce nie wystêpuj¹ praktycznie b³êdy literowe,
bêd¹ce zmor¹ wielu opracowañ naukowych.
Kwesti¹, która z pewnoci¹ stanowi dobry pretekst do dyskusji, jest sformu³owanie, które wyzyskane zosta³o przez badaczy w drugim cz³onie tytulatury
publikacji, tj. Wokó³ literatury Kaszub (a nie np. Wokó³ literatury kaszubskiej).
W takim sprawy ca³ej postawieniu wyrane jest z jednej strony d¹¿enie autorów
do szerszego ujêcia problemu literatury powstaj¹cej na Pomorzu, której literatura
Kaszubów stanowi ledwie czêæ. (Taki w³anie zabieg pozwoli³ autorom na ujêcie
w recenzowanym tomie fenomenalnej prozy A. £ajming). Z drugiej strony zauwa¿yæ jednak nale¿y, i¿ podobne próby spotykamy znacznie wczeniej, przede
wszystkim we wspomnianych powy¿ej koncepcjach literatury kaszubsko-pomorskiej L. B¹dkowskiego oraz ba³tos³owiañskoci Z. ¯akiewicza. Autorzy Od
Smêtka do Stolema nie wy³o¿yli równie¿ relacji, jakie zachodziæ bêd¹, bo zachodziæ musz¹, pomiêdzy denotatem definicji literatura Kaszub a denotatami literatury kaszubsko-pomorskiej czy te¿ literatury kaszubskiej, jak i nie sprecyzowali  a podzielam tu obawê wyra¿on¹ onegdaj przez A. Nagla2  jak¹ czêæ
zajmuje literatura kaszubska w literaturze Kaszub oraz, zwa¿ywszy na deklarowany kierunek dalszych badañ Kalinowskich, w literaturze Wielkiego Pomorza. Mylê, ¿e warto by o tym problemie podyskutowaæ na nowo, zw³aszcza
¿e s³upscy literaturoznawcy wprowadzaj¹ w obieg kolejne pojêcie (nie stosuj¹ go
zreszt¹ konsekwentnie w pracy, czêsto uciekaj¹c siê do pos³ugiwania siê terminem literatura kaszubska), podczas kiedy nie do koñca panuje zgoda w kwestii
tego, co skrywa siê chocia¿by pod dwoma wymienionymi powy¿ej terminami.
A o tym, ¿e nie jest to wcale kwestia b³aha, wiadczyæ mo¿e chocia¿by sytuacja
w literaturoznawstwie sorabistycznym3.
W pracy Kalinowskich zaprezentowani zostali najbardziej znani autorzy literatury Kaszub. Zapytaæ jednak nale¿y, jakimi wzglêdami podyktowany by³ taki
w³anie wybór pisarzy oraz czemu perspektywa badawcza nie zosta³a skierowana
na innych, mniej znanych literatów? Badacze s³usznie zauwa¿aj¹, i¿ w badaniach
nad literackimi obrazami Kaszub wyczuwalna jest specyficzna dysproporcja opracowañ, charakteryzuj¹ca siê brakiem szerszych opracowañ analitycznych oraz
interpretacyjnych literatury Kaszub, jak równie¿ podkrelaj¹, ¿e zestaw proble2

3
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Pisa³ Nagel: Sk³ania³bym siê raczej ku oddzieleniu literatury kaszubskiej od pomorskiej.
Gdy bêdziemy mówili o literaturze kaszubsko-pomorskiej, to, jak s¹dzê, literaci pisz¹cy po
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literatura kaszubska 19451980, Warszawa 1986, s. 18).
Por. T. Derlatka, Jedna, dwie, a mo¿e kilka literatur (serbo-)³u¿yckich? Raz jeszcze o podstawowym problemie literaturoznawstwa sorabistycznego, w druku.
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mów badawczych literatury Kaszub jest bardzo rozleg³y i realizowany powinien
byæ (...) tak¿e przez obliczone na wiele lat studia ród³owe i prace badawcze (s. 6).
W takiej perspektywie tym bardziej uwiera kwestia wyboru autorów w ksi¹¿ce
Kalinowskich. Krofej, Pontanus, Ceynowa, Derdowski, Majkowski i jego Remus, Anna £ajming  mówimy przecie¿ o najpopularniejszych i najlepiej opracowanych autorach i tekstach literatury Kaszub, dla których przeprowadzano ju¿
dog³êbne studia ród³owe, a i prac badawczych jest ca³kiem sporo! (Por. chocia¿by wybór prac o pisarzach podawane przez Kalinowskich w przypisach kolejnych artyku³ów). Aczkolwiek autorzy siêgaj¹ do ich twórczoci, aby na nowo 
z perspektywy XXI wieku  dokonaæ namys³u, a tak¿e zapoznaæ siê z ideami
estetycznymi i spo³ecznymi, jakie przedstawili w swych utworach (s. 6). Zdaje
siê jednak, i¿ publikacja Od Smêtka do Stolema staje siê w ten sposób kolejnym
dowodem koncentracji siê literaturoznawstwa kaszubskiego (a mo¿e literaturoznawstwa polskiego?) na najciekawszych postaciach literatury Kaszub i zarazem
dowodem pomijania autorów mniej znanych. Jest rzecz¹ oczywist¹, ¿e próba nawietlenia najwa¿niejszych utworów literatury Kaszub z odmiennej ni¿ dot¹d strony
jest dla literaturoznawstwa kaszubistycznego oraz mi³oników tej literatury wa¿na,
przedstawia je bowiem w innej perspektywie, a przez to uwypukla znaczenie tych
utworów jeszcze bardziej  zadaæ jednak nale¿y pytanie, czy aby tego w³anie
literaturoznawstwo kaszubistyczne oraz literatura Kaszub potrzebuje najbardziej?
Jako ilustracjê tego problemu wykorzystajmy nastêpuj¹cy przypadek. W swej
ksi¹¿ce postuluj¹ Kalinowscy (za Z. Zielonk¹), i¿ na literaturoznawcze opracowanie w dalszym ci¹gu czeka fenomen geograficznego i spo³ecznego milieu
Kaszub (s. 24). Badacze podejmuj¹ wysi³ek nadgonienia zaleg³oci w tym aspekcie, g³ównie A. Kuik-Kalinowska w artykule o twórczoci A. £ajming, jednak
w mej ocenie w samej tylko literaturze kaszubskiej (nawet nie w literaturze
Kaszub) odnajdziemy utwory znacznie lepiej opisuj¹ce fenomen ziemi i samych
Kaszubów ani¿eli w tekstach wybranych literatów. W samym jedynie cyklu opowiadañ Alojzego Budzisza o piêknie ziemi kaszubskiej4, autora w dalszym ci¹gu
szerzej nieznanego i nieopisanego, krajobraz z nazwami miast, rzek, wsi, jezior
i wzgórz, ogólnie z natur¹, która nas otacza i osadzona jest w wyobrani jego
mieszkañców zosta³ nie tylko mo¿liwie ciekawie, lecz wrêcz z niedocignion¹
wirtuozeri¹ przedstawiony5. Utworów pisarzy kaszubskich, które w moim przekonaniu bez porównania lepiej nadawa³y by siê do zobrazowania chocia¿by problematyki spacjalnej nili wybrane przez Kalinowskich teksty, jest znacznie wiêcej
i ¿a³owaæ wypada, ¿e nie zosta³y one w tym aspekcie wspomniane, o dog³êbnej
4
5
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Gdañsk 1982.
Z kwestii teoretycznoliterackich dodaæ mo¿na, i¿ cykl Budzisza jest w tak wysokiej mierze
deskryptywny, ¿e trudno mi w chwili obecnej odnaleæ pendant do niego np. w literaturze
serbo³u¿yckiej.
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analizie literaturoznawczej nawet nie wspominaj¹c. Dlatego te¿, by nawi¹zaæ do
powy¿szej myli, szkoda, ¿e postuluj¹c koniecznoæ przeprowadzenia niew¹tpliwie bardzo oczekiwanych studiów ród³owych i prac badawczych sami Kalinowscy nie wykonali kroku dalej, tj. nie podjêli analizy i interpretacji utworów
i autorów z Kaszub nieco innych ani¿eli tylko tych najwa¿niejszych.
Na niektóre z wywodów autorów sformu³owanych na stronach publikacji nie
sposób wyraziæ zgody. Przyk³adowo na stronie 22 pojawia siê takie oto zdanie:
(...) z dzisiejszej perspektywy patrz¹c, nie mo¿na zgodziæ siê z Bukowskim, ¿e
w tradycji kaszubskiej brak niemal wyra¿ania uczuæ religijnych, po czym w przypisie 36 podawane s¹ przez autorów przyk³ady maj¹ce tezê znakomitego kaszubologa podwa¿yæ. Zasadniczym problemem, tak¿e logicznym, jest ten oto fakt, i¿
najstarszy z szeciu podanych przez Kalinowskich przyk³adów powsta³ w roku
1992, najm³odszy za w 2005 r. Obalaæ tezy Bukowskiego zawarte w jego pracy,
która wydana przecie¿ zosta³a ju¿ w roku 1950, dowodami o niemal piêædziesi¹t
lat póniejszymi  jest w moim przekonaniu zasadniczym nieporozumieniem. Jaki
bowiem badacz, nawet jeli zas³u¿ony i rzetelny, przewidzieæ mo¿e taki w³anie
rozwój w tak szerokiej jednostce czasu? Zauwa¿my przy tym, i¿ trudno mówiæ
w przypadku podanych przez Kalinowskich przyk³adów o literaturze sensu stricte,
przytoczone teksty przynale¿¹ przecie¿ bardziej do sfery pimiennictwa. Dlatego
te¿ nawet deformuj¹ce w jakim stopniu czynniki, tj. perspektywa lat piêædziesi¹tych XX wieku oraz optyka marksizmu, powtórzê: zasadnie i nowatorsko
wykazane przez autorów, w ¿aden sposób nie przes³aniaj¹ trafnoci uwagi autora
Regionalizmu kaszubskiego w kwestii obecnoci i stopnia obecnoci tematyki
religijnej w l i t e r a t u r z e kaszubskiej, a wrêcz j¹ uwydatniaj¹.
Zastosowania przez Kalinowskiego w odniesieniu do problematyki narratora
w Remusie Majkowskiego kolejnych koncepcji kategorii narratologicznych (narrator wewnêtrzny i zewnêtrzny, czytelnik wewnêtrzny) autorstwa M. Jasiñskiej,
F. Stanzla, W.C. Bootha, A. Okopieñ-S³awiñskiej i in. w dniu dzisiejszym zaaprobowaæ niepodobna. Koncepcje te nie doæ, ¿e powsta³y dawno temu, to jeszcze
podwa¿ane by³y ju¿ w chwili ich opublikowania (zw³aszcza model Stanzla). O tym,
¿e przez czterdzieci bez ma³a lat, które dziel¹ np. rozprawê Jasiñskiej od dnia
wydania pierwszej wersji artyku³u Kalinowskiego (2003), paradygmaty narratologii uleg³y ca³kowitym zmianom, nie trzeba chyba wspominaæ. Doæ zajrzeæ do
kolejnych monografii Wolfa Schmida6, z których zw³aszcza ostatnia pozycja
(w wersji niemieckiej i angielskiej) funkcjonuje w zachodniej narratologii jako
swoista evangelia narratologica, aby przekonaæ siê dowodnie, i¿ wszystkie tezy
Kalinowskiego w tym artykule odnosz¹ce siê do problematyki instancji wypo6
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W. Schmid, Narratologija, Moskva 2003; W. Schmid, Elemente der Narratologie, Berlin
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der Narratologie, Berlin 22008 (wydanie rozszerzone); W. Schmid, Narratology: an introduction, Berlin 2010.
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wiadawczych w utworach literackich (g³ównie za ta, jakoby czytelnik wewnêtrzny [okazywa³ siê] narratorem zewnêtrznym, s. 165) s¹ ca³kowicie nietrafne i 
jako takie  wprowadzaj¹ w b³¹d.
Z innych niedostatków pracy Kalinowskich wspomnieæ nale¿y o nadu¿ywaniu przez autorów pojêæ przestrzeñ oraz geografia literacka7 , oraz o pojawianiu siê w niektórych tekstach niejednoznacznych, a przez to nieprecyzyjnych,
sformu³owañ jêzykowych i terminologicznych. Odnios³em wra¿enie, ¿e autorzy
staraj¹ siê wzorowaæ styl swych artyku³ów na zasadach dyskursu w³aciwego dla
kulturowej teorii literatury, który w sferze terminologicznej wprowadzi³ do literaturoznawstwa chaos i brak naukowej cis³oci. Przyk³adami s¹ chocia¿by formulacje w rodzaju ma³o zbadana literaturoznawczo przestrzeñ kultury (s. 7) oraz
narracyjne struktury mityczne (s. 96), gdzie, zw³aszcza w drugim z przytoczonych przypadków, nie wiadomo o co chodzi, ani w perspektywie narratologicznej,
ani w optyce strukturalizmu, ani w fokusie badañ naukowych nad mitami.
D. Kalinowski zwróciæ winien tak¿e uwagê na podawanie poprawnej formy
nazwiska czeskiego uczonego, która w oryginale brzmi (Jan Evangelista) Purkyne.
Aplikowana przez autora (s. 69 i 83) forma Purkinje jest postaci¹ zgermanizowan¹,
stosowan¹ g³ównie w opracowaniach niemieckojêzycznych, jeli wiêc badacz
zdecydowa³ siê na wyzyskanie nazwiska formy nieoryginalnej, u¿yæ winien wersji spolszczonych  (Jan Ewangelista) Purkyni wzglêdnie Purkini.
* * *
Uwa¿am, ¿e ksi¹¿ka D. Kalinowskiego oraz A. Kuik-Kalinowskiej zatytu³owana Od Smêtka do Stolema stanowi bez w¹tpienia pozycjê interesuj¹c¹, która
przynosi nowe spojrzenie na najciekawsze zjawiska literatury Kaszub. Przez to
wzbogaca rzeczony zbiór artyku³ów nasz¹ wiedzê o jej najwa¿niejszych osobistociach oraz utworach. Wyliczone pokrótce miejsca sporne oraz  okrelenie
wynika z mojej subiektywnej oceny  niedostatki pracy, których zreszt¹ nie ma
tak du¿o (któ¿by ich zreszt¹ unikn¹³!), nie maj¹ prawa przes³oniæ znaczenia tej
pracy, ma³ej historii literatury Kaszub. Wyra¿am jednoczenie nadziejê, i¿ badacze w kolejnych swych artyku³ach i ksi¹¿kach zdecyduj¹ siê na omówienie tych
problemów literatury kaszubskiej, które w literaturoznawczej kaszubistyce nie
zosta³y jak dot¹d w ogóle podjête, a jeli ju¿, to w stopniu niewystarczaj¹cym.

7
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Józef Borzyszkowski

Kocierzyna i powiat kocierski w latach
II wojny wiatowej 19391945,
pod red. Andrzeja G¹siorowskiego,
wyd. Muzeum Ziemi Kocierskiej, Kocierzyna 2009, ss. 549,
ISBN 978-83-926124-8-3

Otwieraj¹c prezentowan¹ ksi¹¿kê, trafiamy najpierw na Spis treci i S³owo
od Burmistrza  Marcina Modrzejewskiego, który  stosownie do nowego zwyczaju  w miarê krótko wyjania intencje przywiecaj¹ce inicjatorom  zleceniodawcom dzie³a i dziêkuje jego twórcom. Czytamy m.in.: Pragniemy, aby ta publikacja  wydana w 70. rocznicê wybuchu II wojny wiatowej oraz masowych wysiedleñ z Kocierzyny i powiatu kocierskiego, dokonanych przez Niemców
w listopadzie 1939 roku  by³a ho³dem pamiêci z³o¿onym ludnoci kocierskiej
w myl s³ów wyrytych na Pomniku Ofiar Obozu Koncentracyjnego Stutthof: Los
nasz przestrog¹ dla Was ma byæ, nie legend¹. (s. 7)  Po S³owie od Burmistrza
nastêpuje Przedmowa redaktora tomu, profesora Andrzeja G¹siorowskiego, który
bli¿ej prezentuje okolicznoci powstania ksi¹¿ki i jej zawartoæ  a raczej twórców. Przywo³uj¹c inicjatorów  w³adzê samorz¹dow¹  wymieniaj¹c autorów,
stwierdza, i¿ stara³ siê ich zainspirowaæ, by nie tylko ukazali efekty dotychczasowych badañ, ale poszerzyli je w oparciu o nowe ród³a. W efekcie czytelnicy
otrzymuj¹ nie tylko usystematyzowan¹ wiedzê, rozproszon¹ dotychczas po wielu
opracowaniach, ale pracê poniek¹d pioniersk¹, zawieraj¹c¹ najnowsze ustalenia.
To z pewnoci¹ najwa¿niejszy walor tej monografii (s. 10).  S³owa te brzmi¹
bardzo optymistycznie i zachêcaj¹co. Jednak¿e ju¿ kolejne zdania zapewne maj¹
ostudziæ oczekiwania czytelnika: Stwierdziæ jednak nale¿y, i¿  pomimo wysi³ków autorów  nie zawsze mo¿liwe by³o znacz¹ce poszerzenie dotychczasowej
wiedzy. Na przeszkodzie sta³y g³ównie kwestie ród³owe oraz doæ krótki czas,
w jakim powstawa³y poszczególne rozdzia³y. Istniej¹ przypuszczalnie w rêkach
prywatnych ró¿ne dokumenty, pami¹tki i zdjêcia, które nie wesz³y jeszcze do publicznego obiegu. Byæ mo¿e monografia sk³oni w³acicieli do ich udostêpnienia
i rozszerzenia naszej wiedzy o nowe obszary i wydarzenia, na co licz¹ autorzy
(s. 10).  Byæ mo¿e!?! Wszystko siê liczy! Jednak¿e chyba trudno spodziewaæ siê,
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¿e w niedalekiej przysz³oci pojawi siê kolejne wydanie tej ksi¹¿ki, czy te¿ stanie
siê to, ¿e czytelnicy zast¹pi¹ w poszukiwaniach ród³owych autorów. Mo¿na te¿
s¹dziæ, ¿e wydawca  koordynator przedsiêwziêcia, Muzeum Ziemi Kocierskiej
mog³o ju¿ dotychczas dotrzeæ (obok autorów) do owych skarbów  róde³, maj¹c
za sob¹ wspania³e dokonania kocierskich regionalistów, zw³aszcza dr. Jerzego
Knyby i mgr. Kazimierza Marchewicza
Bêd¹c spragnionym nowych ustaleñ  efektów badañ ród³owych i krytycznego wykorzystania dotychczasowej literatury, mimo to  z przyjemnoci¹ stwierdzi³em wci¹¿ nieprzemijaj¹c¹ wartoæ opracowañ p. inspektora Kazimierza Marchewicza, którego ustalenia równie¿ s¹ godne krytycznej analizy i wzbogacenia.
W Przedmowie redaktor, a w ca³ej ksi¹¿ce autorzy kolejnych rozdzia³ów jakby unikali wyra¿onej wy¿ej opinii. Jest to o tyle zastanawiaj¹ce, i¿ problematyka
okupacji hitlerowskiej, a zw³aszcza zagadnienia ruchu oporu, bliskie szczególnie
redaktorowi naukowemu ksi¹¿ki, s¹ wci¹¿ przedmiotem dyskusji, polemik i zafa³szowañ. Wprawdzie ksi¹¿ka ta ma charakter nieco pomnikowy i skierowana
jest do masowego odbiorcy, a jakby mniej do historyków (choæ przeczy temu
równie¿ bogaty aparat naukowy), tym niemniej tak¿e tzw. przeciêtny czytelnik
zas³uguje na pomoc badaczy w rozwik³aniu pogmatwanych faktów i przeró¿nych,
krañcowych ocen.
Bez w¹tpienia prezentowana tu ksi¹¿ka to ambitne dzie³o ambitnych autorów, staraj¹cych siê przybli¿yæ nie tylko mieszkañcom Kocierzyny i powiatu ich
dzieje w okresie okupacji. Liczny zespó³ autorski tworz¹ nie tylko historycy. Ka¿dy z autorów swoj¹ prac¹, nie tylko historyka czy muzealnika, a nawet kap³ana,
zwi¹zany jest mniej lub wiêcej z podjêt¹ problematyk¹ i rzadziej Ziemi¹ Kociersk¹... Dla ka¿dego jednak praca nad fragmentem tej monografii nie by³a chyba
priorytetem. St¹d te¿ ogromny trud, odpowiedzialnoæ redaktora ca³oci, który
w Przedmowie, pomijaj¹c g³êbsz¹ analizê stanu badañ, krytykê róde³ i literatury,
skupi³ siê na przedstawieniu zawartoci ksi¹¿ki  kolejnych rozdzia³ów i autorów.
Tê prezentacjê w znacznej czêci mo¿e zast¹piæ Spis treci, daj¹cy ogóln¹ orientacjê w zawartoci dzie³a i sk³adzie grona autorów, uzasadniaj¹cy nieco jedno ze
wstêpnych zdañ redaktora, zawartych w Przedmowie. Brzmi ono: Podjête próby
ujednolicenia tekstu nie zawsze by³y mo¿liwe, wiêc  jak to jest zazwyczaj
w przypadku prac zbiorowych  ka¿dy z rozdzia³ów jest efektem indywidualnego
spojrzenia i stylu autora (s. 11).
Pozostawiaj¹c to zdanie bez komentarza, konieczne wydaje siê przywo³anie
zawartoci Spisu treci, a przede wszystkim tytu³ów kolejnych rozdzia³ów i ich
autorów:
I. Przygotowania do wojny i przebieg dzia³añ wojennych  Bogus³aw Breza,
II. Ogólne za³o¿enie polityki niemieckiej na polskich ziemiach wcielonych do
Rzeszy  Bogdan Chrzanowski,
III. Tworzenie administracji niemieckiej i jej zadania  Piotr Semków,
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IV.
V.
VI.
VII.

Eksterminacja i represje  El¿bieta Maria Grot,
Wysiedlenia jako element germanizacji  Boles³aw Hajduk,
Kszta³towanie nowych stosunków narodowociowych  Leszek Ja¿d¿ewski,
Gospodarka i jej przystosowanie do zadañ wojennych Niemiec  Krzysztof
Ja¿d¿ewski,
VIII. Kultura. Owiata. ¯ycie religijne  Bogus³aw Breza,
IX. Dzia³alnoæ konspiracyjna i przejawy oporu  Andrzej G¹siorowski,
X. Postawy Niemców wobec ludnoci polskiej  Alicja Paczoska-Hauke, Tomasz
Rabant,
XI. Koñcowy okres okupacji  Piotr Semkow,
XII. Deportacje mieszkañców Kocierzyny i powiatu kocierskiego do ZSRR
w 1945 r. i pocz¹tkowy okres dzia³alnoci nowych w³adz  Miros³aw Golon,
XIII. Zmiany nazw miejscowych powiatu kocierskiego  Edward Breza.
 Ponadto: Zusammenfassung i Summary, Bibliografia, Spis tabel, Spis ilustracji
i rycin, Wykaz skrótów, Indeks nazw geograficznych, Indeks nazw osobowych.
Omawiana ksi¹¿ka jest bardzo rozbudowana w swoim uk³adzie problemowo-chronologicznym; prezentuje wszelkie, nie tylko zewnêtrzne atrybuty dzie³a naukowego. St¹d te¿ zas³uguje nie tylko na wdziêcznoæ inicjatorów i czytelników,
dla których bez w¹tpienia stanowi bezcenne kompendium wiedzy o dziejach miasta i powiatu w tym najbardziej tragicznym okresie ich dziejów, ale tak¿e na rzeczow¹ krytykê. Wartoæ naukow¹ tej ksi¹¿ki uwiarygodniaj¹ obok redaktora tak¿e nazwiska recenzentów  profesorów Grzegorza Berendta z Gdañska i Jana
Szilinga z Torunia. Nie bez znaczenia jest tak¿e trud innych osób, których imiona
i nazwiska zosta³y utrwalone na stronie redakcyjnej.
Jak widaæ z przywo³anego Spisu treci, prezentacja dziejów Kocierzyny i powiatu w okresie II wojny wiatowej jest mo¿e a¿ nadto wszechstronna. Przyjêty
model zawiera bowiem w sobie niebezpieczeñstwo powtórek i nadmiar trudu dla
redaktora naukowego dzie³a oraz redakcji wydawniczej. Przywo³ana Przedmowa
nie zastêpuje braku Wstêpu i nie wyjania niektórych spraw, z którymi spotyka siê
czytelnik w trakcie lektury. Chc¹c je wszystkie wyartyku³owaæ, a przede wszystkim
zwróciæ uwagê na nowe ustalenia i
niedosyt czytelnika, wypada³oby ka¿dy
z rozdzia³ów  artyku³ów zaprezentowaæ  omówiæ szczegó³owo i oddzielnie.
Jednak¿e takie podejcie wymaga³oby wrêcz nowego dzie³a, a przynajmniej innego
 bardziej obszernego artyku³u recenzyjnego, na który ksi¹¿ka ta, bior¹c pod uwagê
pionierskie ambicje twórców, niew¹tpliwie obok wdziêcznoci zas³uguje.
Lektura ca³oci dzie³a uwiadamia, i¿ w naszych wspó³czesnych badaniach
dziejów okupacji hitlerowskiej wci¹¿ w niewielkim stopniu wykraczamy poza
ustalenia autorów publikacji sprzed 1990 roku, takich jak np. J. Sziling i W. Jastrzêbski, L. Lubecki, K. Ciechanowski i jego m³odsi koledzy  nastêpcy, A. G¹siorowski i B. Chrzanowski Ich dorobek zas³ugiwa³ na podkrelenie i wyeksponowanie we wstêpie, gdzie przywo³aæ by trzeba postaci dot¹d nieznanych mo¿e
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bli¿ej nie tylko na kocierskim gruncie, autorów takich jak E. May i R. Borchers
oraz H. Rasmus.
Szczególnym bogactwem dla twórców prezentowanej ksi¹¿ki s¹ liczne wspomnienia, z których wyró¿niæ trzeba ksi¹¿kowe publikacje B. Ja¿d¿ewskiego,
B. Brandta, B. Niedzielskiej oraz Dziennik P. Naczyka. Ka¿da z tych pozycji jest
inna, choæ cenna. Nie mo¿e jednak s³u¿yæ autorom wy³¹cznie jako zasób cytatów,
informacji  opisowych ilustracji. Ka¿da wymaga krytycznego podejcia, za
wywa¿ony charakter wspomnieñ Brandta i Niedzielskiej godzien jest podkrelenia,
a literackie zaciêcie Ja¿d¿ewskiego  zauwa¿enia, z kolei specyfika dziennika
docenienia. Na osobn¹ uwagê  krytykê zas³uguje wspomnieniowa opowieæ
ks. F. Wo³oszyka, jak te¿ wspominki kocierzaków, zw³aszcza te dotycz¹ce wysiedlenia, utrwalone niekiedy dopiero na pocz¹tku XXI wieku! Z lektury ksi¹¿ki
odnieæ mo¿na wra¿enie, ¿e wszystkie one s¹ w pe³ni wiarygodne, niemal wiernie
oddaj¹ce badan¹, opisywan¹ rzeczywistoæ. Tymczasem stopieñ ich wiarygodnoci jest bardzo zró¿nicowany, a dzie³o ks. F. Wo³oszyka a¿ nadto pachnie tak¿e
fikcj¹ , co ju¿ zasygnalizowano nie tylko w momencie ukazania siê jego dzie³a1.
Jego sk³onnoæ do prezentowania rzeczy wrêcz niemo¿liwych dla uwa¿nego historyka jest wrêcz mêcz¹ca, dla innych  ogó³u odbiorców, bior¹c nasze zami³owanie do pielêgnowania mitów, wrêcz poci¹gaj¹ca
Ze szczególn¹ satysfakcj¹ odnotowujê wykorzystanie przez kilku autorów
pracy  dokumentu E. Maya, przygotowanego do druku na ³amach Acta Cassubiana przez Rolanda Borchersa. wiadectwo E. Maya i postaæ tego niemieckiego
urzêdnika skarbowego, skierowanego z Sopotu do pracy w okupowanej Kocierzynie, nieuto¿samiaj¹cego siê z polityk¹ NSDAP, od przedwojnia zainteresowanego Kaszubami, maj¹cego w swoim dorobku wiele opracowañ dotycz¹cych dziejów powiatu kocierskiego, po czêci opublikowanych na ³amach czasopism niemieckich by³ych mieszkañców Prus Zachodnich, zas³uguje na bli¿sz¹ prezentacjê
 teraz ju¿ w innym ni¿ prezentowane tu wydawnictwo. S¹dzê, i¿ wci¹¿ niedostateczne jest wykorzystanie publikacji niemieckich, dotycz¹cych tak¿e II wojny
wiatowej i naszego regionu, a w przypadku Kocierzyny ca³ego dorobku wydawniczego niemieckich kocierzaków, którym m.in. przewodzi matka m³odego
historyka Rolanda, prowadz¹ca w³asne badania, Gisela Borchers.
Studiuj¹c kolejne rozdzia³y, z satysfakcj¹ odnotowa³em fakt wykorzystania
innych nowych róde³  miêdzy nimi zbiorów Fundacji Genera³ El¿biety Zawackiej, Archiwum Pomorskie i Muzeum AK oraz WSP w Toruniu, akt IPN dotycz¹cych choæby rehabilitacji mieszkañców Kocierzyny, niektórych tytu³ów prasy
niemieckiej z lat wojny, materia³ów na temat deportacji i strat wojennych... Przywo³ane przyk³ady nie stanowi¹ kompletu, ani nie wyczerpuj¹ realnych mo¿liwoci.
1
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¯niwo jest wci¹¿ wielkie! Dla przyk³adu warto podaæ, i¿ w Instytucie Herdera
w Marburgu znajduje siê kolekcja wspomnieñ nauczycieli niemieckich, wród
których s¹ tak¿e reprezentanci powiatów kaszubskich. W archiwum Diecezji Pelpliñskiej, do którego dotarli autorzy, s¹ dalsze materia³y dotycz¹ce okupacji, m.in.
opracowanie ks. Franciszka Janka, zawieraj¹ce minibiogramy czynnych wówczas
w diecezji duchownych. Warto te¿ uporczywie szukaæ nowych materia³ów w archiwach parafialnych, z których wykorzystano jedynie nieliczne kocierskie ksiêgi
metrykalne.
Niewyjanionym w Przedmowie lub gdzie indziej mankamentem ksi¹¿ki jest
brak okrelenia granic powiatu kocierskiego. Wiêkszoæ autorów konsekwentnie
i prawid³owo ogranicza swoje zainteresowanie do granic powiatu z lat 19391945.
Jedynie A. G¹siorowski i E. Breza wiadomie objêli swoimi artyku³ami teren okrelony aktualnymi granicami powiatu, obejmuj¹cymi m.in. czêæ by³ego powiatu
chojnickiego  konkretnie gminê Karsin. Wprawdzie takie ujêcie mo¿e siê podobaæ czytelnikom  wspó³czesnej spo³ecznoci lokalnej powiatu, jednak¿e brak
konsekwencji jest s³aboci¹ ca³ego tomu. Mo¿na by³o przyj¹æ rozwi¹zanie kompromisowe  trzymaj¹c siê terytorium z przesz³oci, a niejako na marginesie,
w uzupe³nieniu sygnalizowaæ to, co dzia³o siê wtedy obok  wówczas w powiecie
s¹siednim. W tym kontekcie znacznym mankamentem jest brak szczegó³owej
mapy. A mo¿na te¿ s¹dziæ, i¿ niejednemu z autorów przyda³aby siê dla dobra
ksi¹¿ki wizja lokalna w terenie, której bez w¹tpienia zabrak³o. S¹dzê, ¿e niejeden
z czytelników dostrze¿e fakt, i¿ dla czêci autorów rozró¿nienie miejscowoci 
wsi i pustkowi, jak i ich lokalizacja sprawiaj¹ trudnoci. Jednorodzinne pustkowie Du¿y Jab³uszek funkcjonowaæ mo¿e niemal jak so³ecka wie. Z kolei trudno
i dzi znaleæ leniczówkê Róg ko³o Skarszew (s. 327), gdzie autor powo³uje siê
na K. Ciechanowskiego (Ruch oporu , s. 180). Uwa¿ny czytelnik, zorientowany
w terenie, ³atwo domyli siê, i¿ mamy tu do czynienia z powtórzeniem b³êdu 
zamiast Skarszew winno byæ Skwieraw, podobnie jak nieco wy¿ej na tej¿e stronie
u Ciechanowskiego czytamy w rejonie Nak³a , a winno byæ Nakli2. Podobnie
nieco ma siê sprawa z Czarlinem pow. Kartuzy. Jednak¿e w tym przypadku
K. Ciechanowski nie pope³ni³ b³êdu, a przypis... 163, który brzmi: Ewidentny
b³¹d. Chodzi o Czarlinê nad Jeziorem Wdzydzkim w pow. kocierskim  mogli
wyeliminowaæ choæby przedstawiciele wydawcy lub redaktorzy odpowiedzialni
za stronê edytorsk¹ dzie³a!
Tego rodzaju b³êdów lokalizacyjnych mog³oby mo¿e byæ mniej, gdyby ostatni
rozdzia³ Zmiany nazw miejscowych... obejmowa³ wszystkie..., tak¿e osady  pustkowia, a nie tylko niektóre, choæ autor tego rozdzia³u, wg swoich zapewnieñ wstêpnych, uwzglêdni³ jedynie miejscowoci kwalifikowane jako miasto lub wie,
2
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pomijam osady (os.), wyj¹tkowo wystêpuje P³ociczno, czêci wsi, m³yny (s. 437).
 Nie³atwo to zrozumieæ. W tabeli 1. Indeks polsko-niemiecki, znajdujemy jednak
tak¿e Malary, Ownice, P³êsy  równie wielkie jak Du¿y czy Ma³y Jab³uszek
itp. osady  pustkowia, których tam nie ma!? Tymczasem one to, tak kiedy liczne
i licznie zamieszka³e, wspó³decydowa³y w du¿ej mierze o rozwoju ruchu oporu
na ziemi kaszubsko-pomorskiej, dawa³y oparcie tak partyzantom, jak i bunkrarzom, a mo¿liwe, ¿e czêsto tylko dziêki temu, i¿ ich gospodarze przyjêli III grupê
DNV.
Analizuj¹c prezentowane dzie³o, mo¿na powiedzieæ, i¿ jego wspó³autorzy
byli w stosunkowo niez³ej sytuacji, maj¹c do dyspozycji sporo ju¿ opracowañ
i opublikowanych dokumentów. Na ich podstawie B. Breza w rozdz. I przedstawi³
w szczegó³ach przygotowania do wojny i przebieg dzia³añ wojennych  s³usznie
w kontekcie planów i mo¿liwoci obrony. O ile pierwsze by³y niegdy w miarê
realne, to drugie niemal ¿adne, co wysnuæ mo¿na z narracji autora, w której ju¿ na
pierwszej stronie znajdujemy, niemal obok siebie, tak¿e wykluczaj¹ce siê stwierdzenia, jak np., ¿e pod wzglêdem warunków naturalnych mo¿liwoci obronne
by³y dogodne i to, ¿e nie trzeba byæ specjalist¹ od wojskowoci, ¿eby dostrzec,
i¿ wystarczy³oby  (s. 15), aby stwierdziæ nazbyt optymistyczne wizje obrony,
co potwierdzi³a rzeczywistoæ pierwszych dni wrzenia. Optymistyczna wizja ówczesnych polityków i czêci wojskowych udziela siê dzi niekiedy tak¿e historykom. Uwa¿ny czytelnik tego rozdzia³u, mimo optymistycznie brzmi¹cych informacji i opinii, dostrze¿e wspomniane niekonsekwencje i generalny tragizm sytuacji, jak i mo¿e znane ze wspomnieñ tragiczne skutki podjêtej za przyczyn¹ w³adz
ewakuacji  ucieczki i rozczarowania nieskuteczn¹ obron¹, rych³¹ dezorganizacj¹
 opanowaniem miasta i powiatu przez Niemców.
W przyjêtej koncepcji tego zbiorowego dzie³a trzeba przyj¹æ jako s³uszne
rozwi¹zanie, zaprezentowanie w rozdz. II przez B. Chrzanowskiego, ogólnych za³o¿eñ polityki niemieckiej na polskich ziemiach wcielonych do Rzeszy3. Pozostaje
jednak otwarte pytanie, na ile autorzy nastêpnych rozdzia³ów w swojej narracji
uwzglêdniali jego zawartoæ, podobnie jak i pierwszego (unikaj¹c powtórzeñ),
a tak¿e to, czy czytelnik w dostatecznym stopniu zrozumie podkrelon¹ przez
B. Chrzanowskiego wyj¹tkowoæ sytuacji Pomorza  ziem wcielonych do Rzeszy
w stosunku np. do Generalnego Gubernatorstwa, w którym ju¿ w 1939 r. znalaz³o
siê wielu kocierzaków.
Istotn¹ innowacj¹ jest potraktowanie w postaci osobnego artyku³u zagadnienia
Tworzenie siê administracji niemieckiej i jej zadania (rozdz. III). W tytule nie
dopowiedziano, ¿e obejmuje on nie tylko Kocierzynê i powiat, ale w pierwszym
3
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pomorskich znaleli siê tak¿e jej przedstawiciele z terenu Kocierzyny (s. 74). Szkoda, ¿e nie
poda³ ¿adnego przyk³adu Ponadto wród najbardziej znanych miejsc zbrodni wymienia
tak¿e Pelplin i Kocborowo?! Jest to chyba istotne nieporozumienie!
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rzêdzie ca³oæ Pomorza polskiego i ziem Rzeczypospolitej. Dla czytelnika najistotniejsze s¹ informacje dotycz¹ce miasta i powiatu, zaczerpniête g³ównie z literatury polskiej i niemieckiej oraz ówczesnej prasy. Zaprezentowane sk³ady osobowe  obsady wa¿niejszych stanowisk w NSDAP i administracji w miecie
i powiecie, a tak¿e w terenie, stanowi¹ cenn¹ nowoæ. Generalnie jednak poza
G. Modrowem o innych osobach z tego grona niewiele wiemy. Pozostaje niezaspokojona ciekawoæ, pytania o ich ¿yciorysy, dokonania i losy. Tym bardziej, ¿e
niektórzy z nich nosili swojsko brzmi¹ce nazwiska Wród ilustracji nie ma
zdjêcia G. Modrowa, a znajdujemy foto z 1941 r. kreisleitera Johannesa Alfreda,
o którym, podobnie jak i o jego nastêpcach, nadal nic nie wiemy. W tym chyba
rozdziale szczególnie brak bli¿szych informacji i foto zas³uguj¹cego na nasz¹
wdziêcznoæ wspomnianego ju¿ tu urzêdnika i
historyka, a przywo³anego po
raz pierwszy w podstawowym tekcie (z notk¹ w przypisie) jako informatora dopiero w nastêpnym rozdziale (s. 105), urodzonego w Kocierzynie Eitelfriedricha
Maya (18971957)4. W tym¿e chyba rozdziale, choæby z myl¹ o nastêpnych,
warto by by³o zaprezentowaæ bli¿ej okupacyjn¹ administracjê lasów  niemieckich i polskich nadleniczych i leniczych, znanych choæby z ich wspomnieñ z lat
okupacji.
Z myl¹ o upamiêtnieniu, wspomnianym na pocz¹tku ksi¹¿ki przez burmistrza, za wyj¹tkowo donios³ej wagi trzeba przyj¹æ ustalenia zawarte w dwóch
nastêpnych rozdzia³ach  III E.M. Grot, Eksterminacja i represje oraz IV B. Hajduka, Wysiedlenia jako element germanizacji. Oba arcyciekawe i wa¿ne, jednak¿e nadto ma³o klarowne i prze³adowane  III powtórkami, a IV cytatami  relacjami, wnosz¹cymi  delikatnie mówi¹c  niewiele nowego do dotychczasowego
stanu naszej wiedzy. W tekcie E. Grot s³usznie znalaz³o siê bardzo wiele nazwisk
pomordowanych, ale kryteria ich doboru nie zosta³y wyjanione, za prezentacje
niejednakowe (przy niektórych brak imion, przy wielu zawodu ). Jeszcze bardziej
niepokoj¹ce  zasmucaj¹ce s¹ szacunki dotycz¹ce ogólnej liczby ofiar  pomordowanych w konkretnym miejscu i ca³ym powiecie Reasumuj¹c, w powiecie
kocierskim  (s. 129)  autorka przywo³uje wiadectwo E. Maya  mog³o zgin¹æ jesieni¹ 1939 roku ( ) oko³o 2500 osób, a w przypisie podaje liczby dotycz¹ce ca³ego Pomorza Gdañskiego! Dalej przytacza liczby: 496  wynik pierwszych powojennych badañ i 1279 z przewodnika po miejscach pamiêci z 1966 r.
oraz 3500, dotycz¹ce ca³ego powiatu i okresu okupacji, ustalon¹ przez  K. Marchewicza, obejmuj¹c¹ zaledwie 507 ofiar znanych z imienia i nazwiska!!?  Ju¿
ten fakt sk³oniæ by móg³ IPN do wiêkszej pokory i intensywniejszego  rzetelnego
4
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Jego postaæ m.in. przywo³a³em wraz z opublikowan¹ fotografi¹ w artykule powiêconym
T.I. Gulgowskim pt. Badacze i twórcy pierwszego muzeum na wolnym powietrzu, [w:]
W krêgu badaczy kultury Kaszub i Pomorza XIX i XX wieku, red. J. Borzyszkowski, S³upsk-Gdañsk 2008, s. 103.
(Wiêcej informacji, choæ za ma³o, zawiera wprowadzenie R. Borchersa do tekstu E. Maya).
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dzia³ania, nie tylko na odcinku PRL. (W tym kontekcie mo¿na by zrozumieæ
brak odpowiedzi dyrektora IPN w Gdañsku na probê Instytutu Kaszubskiego
o przygotowanie referatu dotycz¹cego liczby polskich ofiar II wojny wiatowej
na Pomorzu, maj¹cego siê znaleæ w programie konferencji naukowej, poprzedzaj¹cej ods³oniêcie i powiêcenie w Gdañsku Pomnika Pamiêci Pomordowanych w Gdañsku i na Pomorzu Polaków podczas okupacji niemieckiej ).
W odniesieniu do III i IV rozdzia³u w¹tpliwoci i pytañ jest bardzo wiele. Nie
jestem jednak w stanie zrozumieæ, dlaczego E.M. Grot, powszechnie uznawana
za eksperta w podejmowanej przez ni¹ problematyce, powtarza bezrefleksyjnie
prostowany od lat fa³sz, i¿ w Lasach Pianickich zginê³o oko³o 12 ty. Polaków (s. 118). Ci¹g dalszy tego zdania, ca³y pianicki akapit, mo¿e byæ przyjêty jako cytat ród³owy  wiadectwo stanu naszej historiografii dotycz¹cej wojny; bardzo wartociowy dla badacza , ale utrwalaj¹cy dotychczasowe b³êdy,
zrozumia³e w relacji, lecz nie w tekcie uchodz¹cym za naukowy, wzbogaconym
obszernymi przypisami, gdzie np. ni st¹d ni zow¹d w p. 54 podano wykaz licznych
ofiar z gminy Lubichowo pow. Starogard Gd. i raz jeszcze ks. L. Heykego...!?
Dwa razy w tym¿e rozdz. III przywo³any jest fakt zamordowania tej samej osoby,
funkcjonariusza Stra¿y Granicznej Jana Kostura; raz w miejscowoci Jab³uszek
ko³o Lipusza, drugi w lesie ko³o wsi luza w pobli¿u skrzy¿owania dróg na
Dywan i Pe³k (s. 113-115). To kolejny przyczynek do znajomoci topografii.
(Lokalizacjê tego faktu mo¿na sprowadziæ do stwierdzenia, i¿ sta³o siê to w s¹siedztwie Jab³uszka  do luzy jeszcze st¹d kawa³ drogi!  w pobli¿u przywo³anego
skrzy¿owania!). Przyznajê, ¿e lektura niejednego ciekawego rozdzia³u  artyku³u,
dziêki takim i podobnym potkniêciom, staje siê mêcz¹ca.
Nie mniej rozczarowuje nieco artyku³ B. Hajduka, wybitnego i rzetelnego
badacza, powiêcony wysiedleniom. O jego ciekawej i cennej dla kocierzaków
zawartoci decyduj¹ g³ównie interesuj¹ce fotografie i relacje, znane ju¿ z wczeniejszych publikacji, pozbawione jednak niezbêdnego komentarza, analizy, krytyki i wynikaj¹cych st¹d konkluzji. D³ugie cycaty, pochodz¹ce g³ównie z najwie¿szych relacji zgromadzonych w Muzeum w Kocierzynie, s¹ niekiedy nu¿¹ce i myl¹ce, a st¹d rozczarowanie. Zabrak³o mi w tym tekcie obrazu kocierzaków
(pamiêci), jaki pozostawili po sobie na Podlasiu i bli¿szej prezentacji tych, którzy
 jak to powiedzia³ i zawsze podkrela ks. Edmund Kosznik  jako  Podlasiacy
wtedy stanêli na poziomie (s. 141)5. Wypada³oby to stwierdzenie przynajmniej
wydrukowaæ t³ust¹ czcionk¹. Z cytowanych i innych relacji wynika bowiem, ¿e
kocierzacy ¿yli tam  na Podlasiu  czêsto na wy¿szym poziomie ni¿ gospodarze.
Sygnalizuj¹ to tak¿e fotografie. Wielu znalaz³o sposób na ¿ycie w administracji
i handlu, w czym przydatna okaza³a siê znajomoæ nie tylko jêzyka niemieckiego.
5

acta_2010.p65

Trzeba jednak odnotowaæ tak¿e inny fakt, sk¹din¹d zrozumia³y, przywo³any w relacji T. Bielawskiego: Na koniec kwietnia w 1940 roku so³tys dosta³ nakaz odstawiæ ludzi do Niemiec
na roboty. No wiêc so³tys wystawi³ nas, Pomorzaków (s. 147).
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Nie mniej istotny jest fakt zale¿noci  poprawy losu Kaszubów na Podlasiu po
wymordowaniu ¯ydów, po których niejedna kocierska rodzina otrzyma³a w niejednej miejscowoci mieszkanie Ten fakt sygnalizuje w swoich wypowiedziach
równie¿, jako chyba jedyny, ks. E. Kosznik, ale jego dobitne s³owa, dotycz¹ce
owych relacji, przytacza nie B. Hajduk, a dopiero w jednym z nastêpnych rozdzia³ów B. Breza6.
Nie rozumiem od lat, dlaczego dot¹d nikt z kocierskich badaczy czy wysiedlonych lub ich nastêpców, nie podj¹³ wêdrówki po Podlasiu ladami ojców i dziadów; dlaczego w³adze kocierskie nie nawi¹za³y kontaktów partnerskich choæby
z gmin¹ Huszlew, czy £osicami, stolic¹ ówczesnego powiatu, na terenie którego
wy³adowano i osadzono gros wypêdzonych z Kaszub!?
Niejednokrotnie w niniejszej recenzji dajê wyraz swoim nie tyle odczuciom,
co spostrze¿eniom, i¿ w omawianej ksi¹¿ce, ciekawej i cennej nie tylko dla kocierzaków, historiograficznego trudu i obrazu badanej przesz³oci za ma³o, a ciut
za wiele niezweryfikowanych wspomnieñ, opisów i ustaleñ. Dotyczy to tak¿e liczby
wysiedlonych w 1939 r., szacowanej wg autora na ok. 10 tys., odwo³uj¹cego siê
do ustaleñ autorów wspomnieñ i pierwszego badacza tego zagadnienia, Marcelego
Podlaszewskiego, a ponadto przywo³uj¹cego liczbê ok. 13 tys., ustalon¹ przez
K. Marchewicza (s. 154-155). Tymczasem na tablicy na Placu Jana Paw³a II
w Kocierzynie w 2006 r. (ilustr. na s. 158), czytamy o kilku tysi¹cach kocierzaków, z czego mo¿na by wnioskowaæ, i¿ drugie tyle pochodzi³o z powiatu ?!
Pozostaje wci¹¿ pytanie  ile?
Nastêpny rozdzia³ VI, autorstwa Leszka Ja¿d¿ewskiego, powiêcony jest
Kszta³towaniu nowych stosunków narodowociowych. Zaczyna siê od bardzo
mocnego stwierdzenia  Po wymordowaniu inteligencji kaszubskiej.... (Wczeniej czytalimy tak¿e o wysiedleniach ). Autor dalej ju¿ s³usznie, choæ zbyt
lakonicznie, skupi³ siê na wynikach spisu powszechnego z 3-6 grudnia 1939 roku,
podaj¹c jednoczenie ogólne dane, przywo³uj¹c dokumenty niemieckie, a odwo³uj¹c siê w przypisach do wczeniejszych opracowañ, g³ównie W³odzimierza Jastrzêbskiego. Szkoda, ¿e nie siêgn¹³ do akt, w których utrwalono indywidualne
sytuacje, wahania, przekonania, uzasadnienia konkretnych deklaracji, bêd¹cych
czêsto wiadectwem wyj¹tkowej odwagi i patriotyzmu polskiego, wbrew przewidywanym konsekwencjom. Autor s³usznie zwraca uwagê na fakt, i¿ w pow. kocierskim znacznie wiêcej mieszkañców ni¿ w s¹siednich zadeklarowa³o jako ojczysty jêzyk polski
6
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Zob. rozdz. VIII, B. Breza, Kultura. Owiata. ¯ycie religijne, s. 290, w tym przypis 98, gdzie
czytamy: Relacja ks. Kosznika ze zbiorów Muzeum Ziemi Kocierskiej. Jest to jeden z ciekawszych opisów sytuacji wysiedlonych kocierzaków, ukazuj¹cy jej z³o¿onoci. Mówi on
wprost o ogromie jej negatywów, ale te¿ mo¿liwoci przystosowawczych wysiedlonych, przejmowania przez nich handlu po ¯ydach, sukcesów w ¿yciu codziennym, które sk³oni³y jej
autora do wypowiedzi: Gdyby nie mieræ matki, to sytuacja by³aby super.
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Dalej autor zapoznaje czytelnika ze spraw¹ niemieckiej listy narodowociowej, stwierdzaj¹c m.in., i¿ za przeprowadzenie akcji (po 10.02.1942) by³ odpowiedzialny szef powiatowej i partyjnej administracji G. Modrow, powo³uj¹c siê
na wspomnienia B. Niedzielskiej (s. 166). Tymczasem z wczeniejszego rozdzia³u, autorstwa P. Semkowa, czytelnik ju¿ siê dowiedzia³, ¿e urzêdowanie Modrowa
skoñczy³o siê w 1941 roku (s. 101). Jak by³o naprawdê?  Takich pytañ wskutek
sprzecznych informacji ró¿nych autorów jest wiêcej, choæ osoba Modrowa
w kontekcie DNV pojawia siê tak¿e w innych wspomnieniach, np. B. Ja¿d¿ewskiego. (Autor powo³uje siê tu tak¿e na opracowanie R. Borchersa i E. Maya,
jednak¿e w ich tekcie nie ma podobnego stwierdzenia !?) Czytaj¹c ten rozdzia³,
czytelnik cieszyæ siê mo¿e cytatami, ale i w¹tpiæ w formu³owane na ich podstawie
uogólnienia.
Autor badaj¹c swego czasu dzieje Kaszubów w Wehrmachcie, dotar³ m.in.
do cennych dokumentów i uczestników tamtych wydarzeñ. Temu zagadnieniu
powiêca te¿ wiele miejsca; przywo³uje przyk³ady indywidualnych losów i postawy wcielonych na si³ê do wrogiego wojska, ich manifestacje polskoci, dezercje
 zasilanie lokalnych oddzia³ów partyzanckich i polskiego, alianckiego wojska na
wszystkich frontach. Miêdzy innymi powiêca akapit grupie zwi¹zanej z ludowym Wojskiem Polskim w ZSRR, jak¹ mia³ byæ oddzia³ Jana Miêtkiego, pseudonim Wirski z Kocierzyny (s. 177). Powo³uje siê przy tym w p. 86 jedynie
na monografiê R. Nazarewicza, Polacy  spadochroniarze  wywiadowcy na zapleczu frontu wschodniego, Warszawa 1974. Dopiero kilka stron dalej, gdy wraca
ponownie do jego losów  dzia³alnoci na stronie radzieckiej, dokumentuje to
odwo³aniem siê do artyku³ów J. Tettera z 1967 r. na ³amach Liter i K. Ciechanowskiego z pracy zbiorowej z 1991 roku (s. 186). Osobê J. Miêtkiego przywo³uje
te¿ Krzysztof Ja¿d¿ewski w nastêpnym rozdziale jako ch³opca na posy³ki w niemieckim sklepie przed powo³aniem do wojska. (Tu w przypisie wskazanie na akta
w APG). Jeszcze raz spotykamy siê z nim w rozdziale nastêpnym, powiêconym
kulturze, owiacie i ¿yciu religijnemu, gdzie B. Breza przywo³uje go jako dowódcê
radzieckiej grupy spadochronowej z 1945 r. w kontekcie dowcipów okupacyjnych !?  Tu odpowiedni przypis dotyczy ca³kiem innych spraw!?  I tak dochodzimy do smutnego wniosku, i¿ ¿aden z autorów, od L. Ja¿d¿ewskiego zaczynaj¹c, nie siêgn¹³ chyba do opublikowanych przed wielu laty wspomnieñ Jana Miêtkiego i innych powiêconych jego losom publikacji, choæ w Bibliografii znajdujemy
jedn¹ pozycjê: J. Miêtki, S. Zarêbski, Nad ziemi¹ i w podziemiu: wspomnienia
spadochroniarza, Warszawa 19657.
L. Ja¿d¿ewski pod koniec swojego artyku³u przywo³uje opinie genera³a
W. Andersa i S. Maczka, dotycz¹ce ich ¿o³nierzy, m.in. dezerterów z Wehrmachtu.
7
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S¹dzê, ¿e na uwagê zas³uguj¹ tak¿e takie publikacje, jak J. Majewski, Dziewiêciu z nieba,
Gdynia 1960 itp. W kontekcie losów J. Miêtkiego warto przywo³aæ dzia³alnoæ jego ojca,
maszynisty Micha³a  zaanga¿owanego w ruchu oporu kocierskich kolejarzy
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Byæ mo¿e tu by³o najlepsze miejsce, by wspomnieæ tak¿e kocierzaków, jacy s³u¿yli pod gen. Maczkiem, a do wojska polskiego na Zachodzie przedostali siê bezporednio, zaraz na pocz¹tku wojny. By³ wród nich franciszkanin, o. Adam,
ks. Józef Narloch z Konarzyn, kapelan pancerniaków, autor wojennego dziennika,
opublikowanego we fragmentach na ³amach Pomeranii8. Los tych¿e ziomków,
podobnie jak przebywaj¹cych w obozach jenieckich i na robotach przymusowych,
zas³uguje na baczniejsz¹ uwagê badaczy.
I tak przechodzimy do rozdzia³u VII, autorstwa Krzysztofa Ja¿d¿ewskiego,
pt. Gospodarka i jej przystosowanie do zadañ wojennych Niemiec. Obok ogólnych informacji dotycz¹cych zasad gospodarki kierowanej przez okupanta, znajdujemy konkretne dane, interesuj¹ce dla wspó³czesnych mieszkañców. Chodzi
o konfiskaty polskich maj¹tków, kamienic, hoteli, gospód, rzemielniczych zak³adów, m³ynów i sklepów, gospodarstw oraz przekazanie jednostkowych przedsiêbiorstw konkretnym Niemcom. Dane te ilustrowane s¹ tak¿e w postaci tabel 
wykresów i ilustracji, dotycz¹cych równie¿ m.in. przydzia³ów kartkowych, upraw...
Zdarzaj¹ siê jednak b³êdne podpisy  np. fot. 10 Karta ¿ywnociowa dla Niemców, 1944 r., gdzie na dokumencie czytamy w jêzyku polskim dla nieniemców . A i niektóre przeliczniki, np. dotycz¹ce tuczonych gêsi, które osi¹ga³y
wagê 1416 funtów (56 kg).  Pytanie, czy to mo¿e b³¹d ród³owy, czy mo¿e
w mojej pamiêci fa³szywe przekonanie, ¿e dot¹d 1 kg to 2 funty? Jak zwykle
niewiele lub nic poza nazwiskiem wiemy o treuhändlerach, o ich przesz³oci
i póniejszym losie.
Ten ciekawy obraz stanu gospodarki miejskiej i wiejskiej uzupe³niaj¹ informacje dotycz¹ce lenictwa  dziedziny szczególnie bliskiej autorowi. Poznajemy
grono polskich zamordowanych leników i nazwy funkcjonuj¹cych dalej lenictw,
straty drzewostanów. Jednak¿e nieznani pozostaj¹ niemieccy urzêdnicy. Bogatszy
nieco zestaw informacji dotyczy spraw finansowo-skarbowych, w tym plan bud¿etu miasta na rok 1940. Przywo³ana na koniec zostaje budowa osiedla kilku
bloków mieszkalnych i doæ szczegó³owo, ale bez ilustracji, planowana i budowana do 1942 roku autostrada
Wspomniany ju¿ uprzednio rozdzia³ VII, B. Brezy Kultura. Owiata. ¯ycie
religijne, zawiera spory zasób znanych i nieznanych dot¹d informacji. Autor
w pierwszym przypisie stwierdza brak archiwaliów i wyra¿a wiadomoæ faktu,
i¿ jego opracowanie mo¿e byæ w przysz³oci uzupe³nione, co przecie¿ dotyczy
wszystkich artyku³ów. Na tej¿e stronie (s. 227) przywo³uje nieznan¹ wczeniej
kronikê szkoln¹ z Lipusza, której wojennej zawartoci, poza opini¹ autora dotycz¹c¹ lat 19201939, nam nie ujawnia, a szkoda. Równie¿ dla niego wa¿nym
ród³em jest prasa  Danziger Vorposten i nieliczne numery urzêdowego pisma
8
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Zob. J. Borzyszkowski, Kaszubsko-pomorscy duszpasterze  wspó³twórcy dziejów regionu,
Gdañsk-Pelplin 2002, s. 257-268.
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powiatu, a tak¿e ksiêgi parafialne i USC w Kocierzynie. (S¹dz¹c jednak po niewielkiej iloci cytatów, nie zosta³y one przestudiowane dostatecznie dok³adnie ).
Za wa¿ny i cenny trzeba przyj¹æ fragment pokazuj¹cy, jak Niemcy widzieli 
prezentowali wówczas przesz³oæ, cywilizacjê i kulturê, zniszczon¹ niby przez
Polaków, a przez nich odbudowywan¹, w tym zestaw niemieckich zabytków.
W odniesieniu do kultury duchowej autor mówi znowu o eksterminacji i stwierdza:
Najwiêcej jednak osób zwi¹zanych z kociersk¹ kultur¹  oprócz ksiê¿y i nauczycieli  zosta³o wysiedlonych (s. 238). Przywo³uje jednak tylko Maksymiliana
Lewandowskiego  nauczyciela i wspó³twórcê kaszubskiego haftu. W tym¿e tekcie znajdujemy wiele ogólnych, trafnych i nietrafnych opinii  ocen. Zgodziæ siê
np. trzeba, ¿e mo¿na by przejawy ówczesnego niemieckiego ¿ycia kulturowego
sprowadziæ do parad, przemarszów, wieców i krzykliwych przemówieñ... (s. 240-241). By³oby to jednak uproszczenie, bo dalej autor pokazuje inne wa¿ne fakty
kulturalne. Z drugiej strony w¹tpliwoci budzi jego nazbyt optymistyczny obraz
polskiego ¿ycia kulturalnego, które zesz³o do podziemia. Przywo³ane przyk³ady
skromnej twórczoci  polskie nieliczne wiersze kaszubskich poetów Franciszka
Sêdzickiego i Antoniego Pepliñskiego, zaistnia³y w szerszym nieco obiegu na dobre
wiele lat po wojnie, a twórczoæ Lubomira Szopiñskiego nie przekracza³a wówczas ogrodzenia obozów  Nie mo¿na przyj¹æ za pewnik stwierdzenia: Mimo
wojny, zakazów, braku radia, polskie ¿ycie kulturalne by³o powszechne, chocia¿
dla postronnego obserwatora  szczególnie niemieckiego  prawie niezauwa¿alne
(s. 250). Masowoæ piewów polskich i kaszubskich pieni po domach, lasach,
polnych drogach te¿ budziæ mo¿e w¹tpliwoci.  W wyk³adzie autora znajdujemy liczne stwierdzenia potwierdzaj¹ce te ambiwalentne, czêsto nazbyt optymistyczne s¹dy. Przyk³adem akapit ze s. 255, dotycz¹cy ró¿nic skutków wojennych
 dowiadczeñ kulturowo-jêzykowych, dostrzeganych po wojnie miêdzy wysiedlonymi a tymi, którzy okupacjê spêdzili na miejscu.
Równie ciekawe, a fragmentami dyskusyjne, s¹ czêci powiêcone owiacie
i ¿yciu religijnemu. W odniesieniu do szkó³ warto by by³o przeledziæ dorobek
wspomnieniowy i inny kocierskich, niemieckich oczywicie, gimnazjalistów
z lat wojny, wród których by³ póniejszy profesor filozofii i kaszubolog, promotor kaszubskiej powieci ¯ëce i przigodë Remusa Aleksandra Majkowskiego, Gerd
Wolantd, utrzymuj¹cy do koñca ¿ycia bliskie kontakty tak¿e z Kocierzyn¹9.
Problem kaszubski, w tym kontekcie postawa i losy profesora gimnazjum Józefa
Wilmy, to osobna historia. Przedstawiony obraz szkolnictwa wydaje siê nadto
ogólnikowy. Brak mi obrazów z zachowanych kronik szkolnych i ze wspomnieñ
wojennych nauczycieli i uczniów. S¹ one zasygnalizowane jedynie w rozbudowanych najczêciej przypisach, z których trudno niekiedy wy³owiæ to jedno, kon9
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Jego ¿yciorys zawiera SBPN, gdzie mo¿na znaleæ wiêcej postaci, godnych przypomnienia
w omawianej ksi¹¿ce.
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kretne ród³o, jak i niemo¿liwe jest zajrzenie do orygina³ów czy kserokopii
w zbiorach autora10.
Nieco nazbyt ma³o klarowne s¹ informacje dotycz¹ce funkcjonowania w niemieckim szkolnictwie nauczycieli polskich, np. niewymienionej tu z nazwiska
Gertrudy Jonasówny  siostry zamordowanego przez Niemców dzia³acza kaszubskiego Edmunda Jonasa11. Stosunkowo najwszechstronniej ukaza³ autor ¿ycie
religijne  ciekawie, ale i niekiedy bezkrytycznie wobec relacji  nie tylko ks.
F. Wo³oszyka. Przywo³uje te¿ ogólnikowo opowieci i wspomnienia dotycz¹ce
legendarnego ks. Józefa Wryczy, ponoæ ukrywaj¹cego siê w kilku miejscowociach pow. kocierskiego (s. 288). Ciekawe, gdzie? Tych miejscowoci nie przywo³ywa³ nawet sam Wrycza w owiadczeniach z³o¿onych Kurii Che³miñskiej,
czy w relacji zapisanej przez Leona Lubeckiego S¹dzê, ¿e nieco ma³o fortunne
jest te¿ zakoñczenie  ostatni akapit tego rozdzia³u
Kolejny rozdz. IX  Andrzej G¹siorowski, Dzia³alnoæ konspiracyjna i przejawy oporu, nale¿y do najobszerniejszych, obok poprzedniego B. Brezy. Dotyczy
problematyki wci¹¿ niezmiernie wa¿nej, niemal aktualnej, coraz powszechniej
dyskutowanej, a jednoczenie rzadko dzi badanej, choæ pojawiaj¹ siê nader liczne
publikacje, nowe wspomnienia i wizje, fa³szywe dokumenty i preparowane relacje  pamiêtniki, w czym powiat kocierski nale¿y do bardziej twórczych12.
Autor tego¿ rozdzia³u nale¿y do grona najbardziej uznanych historyków-politologów, a w swoim dorobku ma wiele cennych opracowañ, w tym najnowsz¹ potê¿n¹
monografiê o wymownym tytule Jan Kaszubowski i s³u¿by specjalne: Gestapo,
miersz, UB , Gdañsk 2009. Zna te¿ z osobistego dowiadczenia i przeró¿nych
kontaktów spore grono pomorskich konspiratorów, jak i manipulantów, w czym
niekiedy mia³em okazjê mu towarzyszyæ13. Zna³ i ma dostêp do spucizn dawniejszych wybitnych badaczy tej problematyki  Leona Lubeckiego i Konrada
Ciechanowskiego, zakorzenionych rodzinnie w powiecie kocierskim, co w tych
badaniach nie by³o bez znaczenia.
Autor w swoim skromnie zatytu³owanym artykule kolejno prezentuje: przygotowania do dzia³alnoci konspiracyjnej, okres pocz¹tkowy (lune grupy ukrywaj¹cych siê), Armia Krajowa, Delegatura Rz¹du RP, TOW Gryf Pomorski,
Polska Armia Powstania, Inne organizacje, Odzia³y partyzanckie, Zwalczanie
10
11
12

13
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Zdarzaj¹ siê przypisy: zob , zbiory autora! To zob. jest chyba zbyteczne!
Zob. s. 266 i p. 66 zaciemniaj¹cy raczej obraz oraz porównaj z tym, co napisa³em w Pro
memoria Edmund Jonas. Zebra³ i oprac. J. Borzyszkowski, Gdañsk 2007.
Zob. Naji Gochë i ich stronê internetow¹, gdzie Z. Talewski dokumentuje przebieg swoich
potyczek i sprawy s¹dowej toczonej w s¹dzie s³upskim z jego powództwa przeciw tzw. etosowcom Gryfa Pomorskiego. Szkoda, ¿e autor-redaktor ksi¹¿ki ¿adnym s³owem  zdaniem
nie odcina siê od tego rodowiska, w którym aktywna jest kocierzanka
Obaj bylimy wiadkami na wniosek powoda w s³upskim s¹dzie, którego wyrok potwierdzi³
(...) fa³szowanie przesz³oci...
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konspiracji w Kocierzynie i powiecie Po zajêciu kocierskiego przez wojska
radzieckie.  W takim uk³adzie przedstawi³ niemal maksymalnie wszechstronnie
i dok³adnie obraz ruchu oporu w aktualnym powiecie kocierskim, zas³uguj¹cy na
uznania i  zgodnie z swoimi oczekiwaniami jako redaktora  na rzeteln¹ krytykê.
W trakcie lektury odnios³em wra¿enie, i¿ jego obraz tej¿e problematyki niewiele
ró¿ni siê od tego, jaki ponad 30 lat temu zaprezentowa³ K. Ciechanowski. Wra¿enie
to wynika przede wszystkim st¹d, i¿ nadal o tym¿e obrazie w nadmiernym stopniu
decyduj¹ jeszcze dzi mno¿one przy ró¿nych okazjach relacje, rzadko konfrontowane, a traktowane niemal na równi z innymi ród³ami, choæ wiem, ¿e autor
w rzeczywistoci, ceni¹c ich ogromn¹ wartoæ, zna te¿ ich s³aboci
Tak siê sk³ada, ¿e równie¿ znam wiele z wykorzystanych przez autora róde³,
ich bohaterów i twórców Nieraz mia³em okazjê mniej lub bardziej delikatnie
prostowaæ puszczane przez nich w obieg mity. Najbardziej spektakularnym przyk³adem jest zaprezentowana tu w pierwotnej wersji, w podrozdziale Inne organizacje (s. 346-347), w postaci wymylonej przez Brunona Richerta Organizacja
Wojskowa M³odzie¿y Kaszubskiej. Wprawdzie w przypisach 219 i 221 pojawia
siê delikatny sygna³ o nêdznej wiarygodnoci B. Richerta, ale liczy siê dla wiêkszoci czytelników to, co jest w tekcie zasadniczym. Smuci mnie to tym bardziej,
i¿ ju¿ ponad 30 lat temu dotar³em do kilku ludzi wymienionych przez B. Richerta
jako cz³onków tej organizacji, którzy potwierdzili jedynie fakt spotkañ o charakterze raczej modlitewnym, a na pewno nie wojskowym. Jeden z nich, p. Józef
Lipski z Wiela, zwi¹zany bardzo blisko z ks. J. Wrycz¹, pozostawi³ rzeczywisty
obraz tej organizacji w swoich wspomnieniach, obejmuj¹cych postaæ ks. Wryczy, który tak¿e nie potwierdzi³ kontaktów z Richertem14. Podobnie ma siê sprawa z dzia³alnoci¹ ks. Wo³oszyka, piêknie, plastycznie utrwalon¹ na kartach jego
wspomnieñ wydanych w Ameryce15. Wa¿nym fragmentem tego¿ artyku³u s¹ koñcowe informacje o rozpracowaniu rodowiska gryfowców ju¿ tu¿ po wojnie przez
UBP w Gdañsku.
Pozosta³e rozdzia³y omawianej pracy w du¿ej mierze stanowi¹ o innowacyjnych walorach ca³ej ksi¹¿ki. Oparte zosta³y w znacznej czêci na niewykorzystanych dot¹d w odniesieniu do Kocierzyny materia³ach archiwalnych. Mêcz¹ce s¹
nieco kolejne powtórzenia, dotycz¹ce m.in. eksterminacji, ¿ycia religijnego, ale
cieszy np. fakt, i¿ w pracy A. Paczoski-Hauke i T. Rabanta po raz pierwszy poja14

15
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Zob. J. Borzyszkowski, Tam gdze Kaszub kuñc. Monografia wsi Karsin, Gdañsk 1973,
s. 106-107 oraz ten¿e, Nieznane dokumenty dotycz¹ce ¿ycia i mitu ks. Józef Wryczy, Studia
Pelpliñskie, t. XXXIII, 2002, wydanie specjalne, Pelplin 2002, s. 171-192 oraz ten¿e, Niezwykly szkólny (Józef Lipski 19302000), Pomerania, 2000, nr 1, s. 54
Zob. i porównaj tekst A. G¹siorowskiego (s. 340-341) oraz J. Borzyszkowskiego, O niektórych mitach... Inny jeszcze przyk³ad  W³adys³awa Ostrowskiego, cz³onka S¹du Kole¿eñskiego
TOW Gryf Pomorski, wówczas studenta, który i tutaj przywo³any jest jako sêdzia..., jakim
zosta³ kilka lat po wojnie.
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wia siê z imienia i nazwiska piêknie zapisany w tragicznych dziejach Lipusza
Alfons Schwandtke (s. 384). Szkoda, ¿e nie opublikowano charakterystycznego
obrazka z Karpna z jego postaci¹, jak i nie uda³o siê rozpoznaæ dalszych jego losów.
W rozdz. XI, autorstwa Piotra Semkowa, o ostatnim roku wojny, cenne s¹ m.in.
ilustracje, podobnie jak w ca³ej ksi¹¿ce, wiadcz¹ce o wcale niema³ych zasobach
tego rodzaju dokumentacji. Brak mi informacji na temat ich autorów i róde³ przechowywania, choæ niektóre przypominaj¹ zebrane przeze mnie w trakcie przygotowywania ksi¹¿ki Lipusz  Dziemiany. Monografia, i tam publikowane16.
Ciekawy artyku³ Miros³awa Golona, Deportacje mieszkañców Kocierzyny
i powiatu kocierskiego do ZSRR w 1945 roku i pocz¹tkowy okres dzia³alnoci
nowych w³adz, jak mówi sam tytu³, wykracza nieco poza cezury chronologiczne
ca³ej ksi¹¿ki. Dla wielu czytelników najwa¿niejsze bêd¹ informacje dotycz¹ce
wywózek w g³¹b Rosji, a zw³aszcza lista ofiar miertelnych z tabeli 1, sporz¹dzona
na bazie akt IPN w Gdañsku, którego autor jest kierownikiem, podobnie jak druga
lista z tab. 2, osób deportowanych z poszczególnych gmin, oparta na aktach APG
w Gdyni. Jest na niej m.in. Czes³aw Kobierowski z Lipusza, rocznik 1929, który
powróci³ i spisa³ przed laty warte spopularyzowania, niezwykle interesuj¹ce wspomnienia, nieznane M. Golonowi17. W odniesieniu do problematyki tego¿ rozdzia³u
ciekawe informacje znaleæ te¿ mo¿na we wspomnieniach Anny £ajming, która
wraz z rodzin¹ ostatni okres wojny i tu¿ po wyzwoleniu spêdzi³a w Lipuszu18.
Przypomnienie takich postaci jak Cz. Kobierowski czy A. £ajming, którzy w swoich
wspomnieniach dalecy s¹ od czarno-bia³ych schematów w relacjach polsko-niemieckich i polsko-rosyjskich, to tak¿e zadanie historyków. Bez w¹tpienia plusem
omawianej ksi¹¿ki jest to, i¿ stanowi ona rzeczywicie próbê nieschematycznego
podejcia i prezentacji dziejów Kocierzyny i powiatu kocierskiego w okresie
okupacji hitlerowskiej.
Jej naukowy charakter podkrela redaktor tomu tak¿e w streszczeniach w jêzyku niemieckim i angielskim, gdzie znajdujemy elementy brakuj¹cego wstêpu
i najwa¿niejsze, rozbudowane nieco, fragmenty Przedmowy. Ten naukowy charakter wzmacnia bardzo rozbudowana Bibliografia, której niejednolita konstrukcja,
w przypadku zbiorów niektórych archiwów nazbyt szczegó³owa, sygnalizuje ró¿norodnoæ warsztatów lub ich braki, jak i ogrom trudu, jaki stan¹³ przed redaktorem naukowym dzie³a. Zdarzaj¹ siê w niej niezbyt klarowne zapisy, powtórzenia
czy nieprecyzyjne  jakby humorystyczne sformu³owania. Obok archiwów IPN
w Warszawie i w Gdañsku mamy te¿ archiwum nieznanej mi instytucji  Archiwum Okrêgowej Komisji cigania IPN w Gdañsku! Podobnych, nieprecyzyjnych
16
17
18
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Zob. Lipusz  Dziemiany. Monografia, pod red. J. Borzyszkowskiego, Gdañsk 1994.
Cz. Kobierowski po powrocie zamieszka³ w Gdañsku, gdzie zmar³.
Zob. Pro memoria Anna £ajming (19042003), zebr. i opr. J. Borzyszkowski, Gdañsk 2004,
s. 283-287.
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informacji jest wiêcej. Szczególn¹ nowoci¹ jest tu pozycja Pryczkowska A.,
Pryczkowski A. , Tajna Organizacja Wojskowa Gryf Kaszubski  Pomorski
19392001. Geneza. Obsada personalna w kierownictwie. Przeladowania
powojenne, Gdynia 2001, wydruk komputerowy w zbiorach A. G¹siorowskiego.
 Brak krytycznej analizy róde³ i literatury powoduje, ¿e w przypisach dzie³a
wszystkich autorów czy relacje funkcjonuj¹ na jednakowych prawach, dla przeciêtnego odbiorcy równie wiarygodne!? Jakie st¹d mog¹ byæ skutki!?.
Obok róde³ archiwalnych w Bibliografii wyodrêbniono Publikacje ród³owe,
relacje i wspomnienia, gdzie wiele zapisów pozbawionych jest np. nazwisk
redaktorów naukowych i autorów wstêpów, albo i odwrotnie  redaktor figuruje
jako autor  np. Pryczkowski E., Wspomnienia kaszubskich sybiraków, Banino
2006. Kolejne czêci Bibliografii to: Publikacje konspiracyjne, Prasa konspiracyjna, Prasa niemiecka z okresu wojny  (Tu wyj¹tkowo podano roczniki, co
warto odnotowaæ na koncie plusów). Dalej kilka pozycji  Wydawnictwa niemieckie z okresu wojny  w tym nawet Kreisblatt !? Ostatni, najbogatszy
dzia³, to Monografie i opracowania, gdzie znajdujemy m.in. Nowy bedeker kaszubski T. Bolduana i B. Borka cie¿ki, bezdro¿a i drogi oraz Chojnice w latach
19391945, a nawet A. Hitlera Mein Kampf (Moja walka)!? Podobnie innowacyjne jest wyodrêbnienie dzia³u Artyku³y, gdzie obok naukowych podano publikacje  relacje nawet z codziennej prasy. Jest te¿ na koniec jedna pozycja
w dziale Strony internetowe. Ponadto ksi¹¿kê zamykaj¹ Spis tabel i Spis
ilustracji i rycin, Wykaz skrótów (nie obejmuje rozdzia³u XIII)19, a tak¿e Indeks nazw geograficznych (nie obejmuje has³a Kocierzyna, przypisów, bibliografii oraz rozdzia³u XIII, w którym zamieszczono odrêbne indeksy), Indeks
nazw osobowych (Indeks nie obejmuje przypisów i bibliografii) i dwie wolne
strony przewidziane na Notatki .
Samo przywo³anie tych oryginalnych sformu³owañ  pe³nych tytu³ów dzia³ów z Bibliografii i Indeksów sygnalizuje bogactwo zagadnieñ do dyskusji  nie
tyle wród kocierzaków, co historyków i edytorów. Pozostaje bowiem wci¹¿ otwarty
problem jakoci pracy naukowej  standardów, tak¿e strony zewnêtrznej i redakcyjnej naszych i innych publikacji.
Strona redakcyjna tego¿ dzie³a zawiera multum informacji. Dowiadujemy siê
np., ¿e opracowanie redakcyjne jest dzie³em A. G¹siorowskiego, a korekta  Moniki Burakiewicz, Andrzeja Chludziñskiego i Katarzyny Wodzikowskiej. Ponadto
osobno Dobór ilustracji , Fotografie ze zbiorów  i Opracowanie graficzne.... Najwa¿niejsze s¹ dwie pierwsze informacje i owe cztery nazwiska.
S¹dzê, i¿ pomylono tu pracê redaktora naukowego z redakcj¹ i korekt¹ edytorsk¹.
Ta druga redakcja zwykle wspomaga naukow¹, nadaje ostateczny szlif dzie³u;
dzia³a na rzecz ujednolicenia  ograniczenia indywidualnych cech jêzyka i warsz19
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tatu ró¿nych autorów; ogranicza iloæ mo¿liwych zawsze i wszêdzie b³êdów, pomy³ek nie tylko jêzykowych, redakcyjnych czy nawet rzeczowych. Tak by³o kiedy
 dzi jest ró¿nie. Tê nasza ró¿norodnoæ wzbogaca zaprezentowane dzie³o.
Pamiêtamy z Przedmowy, i¿ ma ono niejako pionierski charakter. Powsta³o
byæ mo¿e w zbyt krótkim czasie i w za szybkim tempie, bez dostatecznego udzia³u
pracy recenzentów wydawniczych i wydawcy. Nadmiar autorów i tekstów, ich
ró¿norodnoæ, wielce utrudni³y pracê redaktora naukowego, ale nie t³umacz¹
wszystkiego St¹d ów pionierski charakter zamierzeñ ; st¹d mo¿e praca bardziej tylko pionierska ni¿ wzorcowa. Mo¿e ona u³atwiæ zaprojektowanie i zrealizowanie kolejnych, bardzo potrzebnych w odniesieniu do wszystkich powiatów,
jak i ca³ego Pomorza  Gdañskiego i Nadwilañskiego w pierwszym rzêdzie.
Pamiêtaj¹c o monografii Kocierzyny, wydanej przed kilku laty, obejmuj¹cej
tylko okres do 1939 roku, o zapowiedzianym nastêpnym tomie, warto podkreliæ
fakt, i¿ omówiona tu ksi¹¿ka stanowi niez³e doñ przygotowanie. Byæ mo¿e nie
tylko t. II popularnonaukowej monografii miasta, ale nawet dwóch, powiêconych dziejom Kocierzyny czy powiatu kocierskiego.
Zaprezentowany obraz dziejów Kocierzyny i powiatu odpowiada spo³ecznym
oczekiwaniom, zw³aszcza tak bardzo dotychczas ho³dowanym ujêciom martyrologiczno-bohaterskim, jak i nowym tendencjom odchodzenia od czarno-bia³ych
schematów. Jeszcze nie czas byæ mo¿e na rzeczywist¹ krytykê relacji, odbr¹zowiania pseudobohaterów, ujawniania manipulatorów i innych , choæby wspó³pracowników obcej w³adzy, która kierowa³a siê nie tylko nienawici¹, ale i rozumem.
Na sam koniec mo¿na zauwa¿yæ, i¿ ksi¹¿ka ta pokazuje ogrom i znaczenie
dorobku naszych poprzedników, profesjonalistów i amatorów  pasjonatów, takich
jak Kazimierz Marchewicz, którzy przez lata trudzili siê nad badaniem i upamiêtnianiem, zw³aszcza miejsc i ofiar zbrodni. wiadcz¹ o tym ich prace  publikacje
i materia³y archiwalne oraz pamiêtniki. Jak wiemy i ta najnowsza ksi¹¿ka ma
w intencjach inicjatorów i sponsorów charakter pomnikowy Wydana zosta³a
w twardej  pomnikowej ok³adce, zawieraj¹cej symboliczne  wielce znacz¹ce
i cenne ilustracje, które mog¹ byæ punktem wyjcia kolejnego studium  opracowania.
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Eugeniusz S. Kruszewski

Józef Borzyszkowski, Katarzyna Kulikowska,
Cezary Obracht-Prondzyñski,
Kaszubi a Gdañsk, Kaszubi w Gdañsku,
wyd. Instytut Kaszubski, Gdañsk 2009, ss. 175, ilustr.

Gdañsk po³o¿ony u ujcia Wis³y by³ od zawsze orodkiem miêdzynarodowego
zainteresowania tak pó³nocnych s¹siadów przez Ba³tyk, jak i s¹siadów na l¹dzie
od zachodu i wschodu, na po³udniowym jego wybrze¿u.
Gród i samorz¹dne miasto, per³a w polskiej koronie, mog³a siê rozwijaæ dziêki
zapleczu l¹dowemu i bogactwu morskiemu  rybo³ówstwu, handlowi, ¿egludze.
Jako orodek ¿eglugowo-handlowy przyci¹ga³ energicznych, odwa¿nych i przedsiêbiorczych ludzi, które jak nam mówi¹ jego dzieje  stwarza³y warunki do zachowania indywidualnej oryginalnoci i bogacenia siê, tak duchowego, jak i materialnego. Myl¹c o zapleczu l¹dowym, zwracamy uwagê na ludnoæ osiad³¹, która
te dobra tworzy³a. Z czasem sta³ siê orodkiem wybitnych ludzi nauki i sztuki,
pochodz¹cych nie tylko z polskiego zaplecza, ale z ró¿nych krajów Europy, których s³awa daleko wybiega³a poza Polskê.
Nale¿y s¹dziæ, ¿e Gdañsk by³ postrzegany przez Kaszubów jako centrum
Pomorza Nadwilañskiego, do którego siê jecha³o w sprawach handlowych i finansowych, a tak¿e administracyjnych. Natomiast nie by³ miejscem, które masowo
przyci¹ga³o Kaszubów, podobnie jak Litwinów by³o wówczas w Wilnie nie wiêcej ni¿ Kaszubów w Gdañsku (s. 57). Wsie i miasteczka Pomorza by³y ich baz¹
i ostoj¹ z pokolenia na pokolenie z towarzysz¹cym im pimiennictwem, w tym
pelpliñskiego Pielgrzyma czy Gazety Grudzi¹dzkiej.
Autorzy dzie³a, dziel¹c siê prac¹, wykazali bardzo cenn¹ umiejêtnoæ uzupe³niania siê wraz z zachowaniem swojej indywidualnoci.
Ksi¹¿ka zawiera cenny tekst pióra Józefa Borzyszkowskiego Duch Gdañska
 gdañski genius loci, daj¹c przegl¹d wêz³owych wydarzeñ w dziejach miasta
i szerzej Pomorza Nadwilañskiego oraz problemów, jakie miasto spotyka³o
w tysi¹cletnich jego dziejach. Autor niezwykle umiejêtnie scala jego przesz³oæ
w ró¿nych aspektach, czasem ³¹cz¹c je, tak¿e krytycznie, z dziejami najnowszymi
i wspó³czesnymi.
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Akapit o pierwszym biskupie che³miñskim, który bywa³ na synodzie wroc³awskim biskupów polskich, aczkolwiek diecezja che³miñska nale¿a³a do arcybiskupstwa w Rydze, oraz fakt, ¿e ten¿e biskup koronowa³ na króla litewskiego
Mendoga, to tylko jedna z kilku pere³ek historycznych. Dodajmy, ¿e koronacja
odby³a siê za zezwoleniem papie¿a Innocentego IV w 1253 r.
Przytoczona legenda o ³abêdziach z dalekiej pó³nocy, które przyby³y na pomoc
gdañskiemu bardowi, piewcy wolnoci, skazanemu na mieræ przez Krzy¿aków,
jak¿e bliska jest wspó³czesnoci i walce z narzucon¹ w³adz¹, którego g³ówne
gniazdo by³o w stoczni gdañskiej, a pomoc dla niego i umêczonego narodu wyp³ywa³a przez lata ze Skandynawii.
Wkroczenie w 1793 r. Prusaków do Gdañska by³o pocz¹tkiem d³ugiej, bo
przesz³o wiekowej degradacji zarówno miasta, jak i jego mieszkañców wraz z ich
zapleczem. Jak s³usznie podkrelono, w nastêpnym stuleciu, pog³êbia³y siê ró¿nice
m.in. w aspiracjach pañstwowych miêdzy Polakami i Niemcami, zakoñczone u tych
ostatnich wybuchem zatrutego nacjonalizmu...
W czasach nam najbli¿szych wspomnê tylko, ¿e orodek myli morskiej, technicznej i humanistycznej opiera³ siê na specjalistach niepodleg³ej Polski, m.in.
Politechnice i bli¿szej mi Wy¿szej Szkole Handlu Morskiego (póniejszej Wy¿szej Szkole Ekonomicznej) w Sopocie, w której po 1956 r. kie³kowa³a myl powo³ania Uniwersytetu. Wymieñmy chocia¿by takie postacie profesorów, jak Boles³aw Kasprowicz i Tadeusz Ocioszyñski (w czasie wojny nauczyciele podziemnego Uniwersytetu Ziem Zachodnich), Józef Kulikowski i Tadeusz Pierzchalski,
z przedwojennej kadry, wymienitych praktyków i teoretyków, oraz z m³odszej
generacji, matematyka Henryka Edela Kryñskiego i historyka Wac³awa Odyñca.
Najwiêkszym wówczas przeciwnikiem utworzenia uniwersytetu by³ wszechw³adny
na terenie województwa sekretarz partii Jan Ptasiñski (19601967).
Autor eseju stara siê obiektywnie przedstawiaæ mniej chwalebne wydarzenia, jak sprawa tolerancji religijnej i despotyzmu monarchów, traktowania przez
rajców biedoty, czy porównania poziomu kultury gdañskiego mieszczanina, znaj¹cego ³acinê ze szlachcicem polskim  wszystko na 30 stronach!
Autorzy wspólnego rozdzia³u J. Borzyszkowski i Cezary Obracht-Prondzyñski  Gdañska droga kaszubska, omawiaj¹ i ilustruj¹ zbiorowy i indywidualny
wk³ad do kaszubskiego Gdañska. Obecna katolicka archikatedra w Oliwie zajmuje poczesne miejsce w tym¿e rozdziale, a to ze wzglêdu na miejsce spoczynku
ksi¹¿¹t gdañskich, jak i przylegaj¹cych do niej trzech muzeów. Wspomniany
II Kongres Kaszubski w 1992 r. prócz g³êbokich prze¿yæ i osobistych wspomnieñ,
by³ niew¹tpliwie punktem zwrotnym w powojennych dziejach Kaszubów.
Pozwoli³ on uskrzydlonemu gryfowi na przyspieszenie biegu i rozprzestrzeniania
ca³ego bogactwa kultury wród zasiedzia³ych od pokoleñ mieszkañców oraz budowania autentycznych wiêzi i patriotyzmu ma³ej ojczyzny razem z nowo przyby³ymi z Kresów Wschodnich i Zachodnich po 1945 r. gdañszczanami.
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S³usznie wiêc przypomina siê pionierów w powojennych dziejach Gdañska,
którzy swym istnieniem dawali dowód, czêsto nie bez problemów, podtrzymywania tradycji oraz wiadczyli o bogactwie kaszubsko-pomorskim.
Dobrze, ¿e autorzy przywo³uj¹ tak¿e osoby, które zwi¹za³y swoje ¿ycie
z Gdañskiem oraz kaszubsko-pomorsk¹ kultur¹. Co charakterystyczne, ¿e ci
adoptowani do spo³ecznoci pochodz¹ swoim urodzeniem z Poznañskiego, jak
przyk³adowo Jan i Maciej Kilarscy, ojciec i syn, matematyk i kulturoznawca oraz
architekt i malarz, bo te¿ od wieków ziemia ta by³a w ³¹cznoci z Pomorzem.
Oczywicie, mamy te¿ innych wybitnych, takich jak absolwent gdañskiej ASP,
rysownik i satyryk Zbigniew Jujka rodem ze Starego Targu, ale spokrewniony
z Wielkopolsk¹ lub uczony bibliotekarz Kazimierz Tymecki, który w 1937 r.
wygra³ konkurs na kierownika Miejskiej Biblioteki w Gdyni, i wówczas Lwów
zamieni³ na zawsze na Gdyniê. Oni wszyscy i wielu innych wielce siê zas³u¿yli
miastu nad Mot³aw¹ i Kaszubom, a wici o tym niezwyk³ym grodzie zanieli daleko
poza granice kraju.
Autorzy przypomnieli, ¿e na Zaspie s¹ pochowani m.in. obroñcy Poczty Polskiej i ks. Feliks Bolt. Wspó³wiêzieñ ze Stutthofu, redemptorysta Jan Szymaszek,
dyrektor gimnazjum w Toruniu do 1939 r., który prze¿y³ obozy Sachsenhausen
i Dachau, tak wspomina³ o konfratrach w Stutthofie: Ks. F. Bolt (18641940),
siwiuteñki, cichy starzec, senator Rzeczypospolitej, nieugiêty bojownik o polskoæ
Pomorza, broni¹cy jego praw jeszcze w sejmie pruskim przed pierwsz¹ wojn¹
wiatow¹, zmar³ w Stutthofie 7 kwietnia 1940 r. i zosta³ pochowany w trumnie
posmarowanej sadz¹. Tam zosta³ tak¿e zamordowany ks. Alfons Mañkowski
(18701941), historyk, cz³onek PAU, prezes Towarzystwa Naukowego w Toruniu i wiceprezes Instytutu Ba³tyckiego.
Dodajmy, ¿e w Stutthofie by³ równie¿ ks. Stefan Wincenty Frelichowski
(19131945), kapelan Pomorskiej Chor¹gwi Zwi¹zku Harcerstwa Polskiego z kocio³a NMP w Toruniu. Zmar³ w obozie koncentracyjnym w Dachau 23 II 1945 r.
Zosta³ beatyfikowany 7 VI 1999 r. przez papie¿a Jana Paw³a II w Toruniu. Dodam,
¿e patronowa³ Zlotowi polskich harcerzy i harcerek z kilkunastu krajów wiata na
stuleciu polskiego skautingu w Zegrzu (24 VII3 VIII 2010), chc¹c w ten sposób
dotkn¹æ swoich korzeni.
Trzecim segmentem ksi¹¿ki jest rozdzia³ trojga autorów Kim s¹ Kaszubi?.
Sk³ada siê ze skondensowanego tekstu wprowadzaj¹cego, krótkich not informacyjnych zas³u¿onych dla Kaszub osobistoci, fragmentów pisarstwa Aleksandra
Majkowskiego, hymnu kaszubskiego (tekst Jarosz Derdowski, muzyka Feliks
Nowowiejski), cennego przypomnienia dramatu Tragedia o bogaczu i £azarzu
(Anonim, 1643) i innych dokumentów historycznych, ³¹cznie z bogatymi ilustracjami, sugestywnie przybli¿aj¹cymi przesz³oæ do wspó³czesnoci, wraz ze zlokalizowaniem wydarzeñ.
W Zamiast zakoñczenia autorzy przypominaj¹ fragment z ksi¹¿ki historyka
Józefa Kisielewskiego (19051966) Ziemia gromadzi prochy (Poznañ 1939,
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ss. 498, illustr.). Ksi¹¿ka jest zbiorem reporta¿y z podró¿y po narodowosocjalistycznych Niemczech, zwiastuj¹cych wojnê. Jej autor dzia³a³ w Poznaniu, Grudzi¹dzu, a od 1939 r. na emigracji (Londyn), ale zawsze by³ wyczulony na germañski Drang nach Osten.
Pruskie kartki pocztowe oraz wspó³czesne wydawnictwa w jêzyku polskim,
kaszubskim i niemieckim przypominaj¹ intensywne przenikaniu kultur na tych
terenach.
W czasach najnowszych, gdy Gdañsk odseparowano granic¹ administracyjn¹
od Polski, dzia³a³y na rzecz polskoci wybitne jednostki. W 1939 r. wielu sta³o siê
bohaterami w walce z najedcami w samym miecie, jako obroñcy Poczty Polskiej i Westerplatte. Wczeniej, w pokojowej walce w obronie polskoci dzia³a³
w Toruniu Instytut Ba³tycki oraz Instytut Zachodni w Poznaniu. Pocz¹tek budowy
Gdyni stanowi³ has³o do inwazji Wybrze¿a przez ludzi z g³êbi kraju, lecz najliczniej przybywali chyba poznaniacy.
Od XIII stulecia, gdy ksi¹¿ê Przemys³aw II, który po uk³adzie w Kêpnie
z Mestwinem po³¹czy³ Gdañsk i Pomorze z Wielkopolsk¹, czyli Star¹ Polsk¹,
i koronowa³ siê na króla, w obu regionach pozostaj¹ w wiadomoci ich mieszkañców cis³e wiêzy ³¹cz¹ce obie krainy.
Wyró¿niæ nale¿y bardzo estetyczne i sugestywnie opracowanie graficznie oraz
sk³ad autorstwa Anny Maciejewskiej i Macieja Ostoja-Lniskiego.
Ksi¹¿ka stanowi cenny wk³ad do literatury regionalnej, obok której nie mo¿na
przejæ obojêtnie.
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Ireneusz Pieróg, Florian Stanis³aw Ceynowa.
¯ycie i dzia³alnoæ,
Wydawnictwo Adam Marsza³ek, Toruñ 2009, ss. 353,
ISBN 978-83-7611-560-3

Pisz¹c przed kilku laty artyku³ O Florianie Ceynowie i jego biografach, opublikowany w Nad Ba³tykiem, Prego³¹ i £yn¹ (XVIXX wiek). Ksiêga pami¹tkowa
powiêcona Jubileuszowi 60-lecia pracy naukowej Profesora Janusza Jasiñskiego,
pod red. Z. Rondomañskiej, Olsztyn 2006, zakoñczy³em go refleksj¹, i¿ wci¹¿
brak jego biografii A przecie¿ chodzi o postaæ, która odegra³a najwybitniejsz¹
rolê w dziejach najnowszych Kaszubów, która jest najbardziej znana sporód spo³ecznoci kaszubskiej w wiecie zachodnim i s³owiañskim1. Tê moj¹ opiniê przywo³uje na samym koñcu autor prezentowanej tu ksi¹¿ki zdaniem: Mam nadziejê,
¿e niniejsza publikacja w pewnym stopniu wype³nia tê pustkê2. (Autor jest nauczycielem historii w szko³ach podstawowych wiecia, a mieszka w Przysiersku 
wsi parafialnej w gminie Bukowiec, na cmentarzu której spoczywaj¹ F. Ceynowa
i jego bliscy).
Przeczytawszy raz i drugi tê najnowsz¹ biografiê Floriana Ceynowy  ojca
regionalizmu kaszubskiego i pierwszego twórcy literatury w jêzyku kaszubskim,
mogê zapewniæ autora, ¿e jego nadzieja nie jest bezpodstawna! Bez w¹tpienia
jego dzie³o, bêd¹ce rozpraw¹ doktorsk¹, przygotowywan¹ przez kilkanacie lat
pod kierunkiem prof. S³awomira Kalembki na UMK w Toruniu, obronione w 2008
roku, ukazuj¹ce siê rok póniej w druku, stanowi nie tylko wa¿ne osi¹gniêcie
autora, ale i licz¹c¹ siê pozycjê w biografistyce pomorskiej.
Przyjmuj¹c, ¿e wersja opublikowana uwzglêdnia uwagi recenzentów rozprawy
doktorskiej, którymi byli znani profesorowie  Szczepan Wierzchos³awski  badacz
ruchu narodowego i elit polskich zaboru pruskiego oraz Janusz Jasiñski  wspó³1

2
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autor Historii Pomorza i jeden z dotychczasowych biografów bohatera prezentowanej ksi¹¿ki. Potwierdzenie spe³nienia nadziei autora nie oznacza jednak realizacji nadziei oczekuj¹cych na pe³n¹ biografiê tego najwybitniejszego Kaszuby
XIX wieku, o którym wielu autorów napisa³o ju¿ wiele. To bogactwo dotychczasowej literatury, przyczynków, biogramów, biografii nawet stanowi jednoczenie
u³atwienie i ród³o pewnych trudnoci dla autora tego nowego dzie³a. Poniewa¿
jest to pierwotnie rozprawa doktorska, przyjmujê, ¿e szczególnie znacz¹cy udzia³
w dopracowaniu tej ksi¹¿ki maj¹ jej recenzenci, a wrêcz po czêci wspó³twórc¹
by³  winien byæ promotor. Bior¹c pod uwagê dorobek naukowy promotora, mia³em nadziejê na szczególnie ciekaw¹ prezentacjê zwi¹zków F. Ceynowy i jego
myli spo³ecznej z Wielk¹ Emigracj¹, choæby z Towarzystwem Demokratycznym
Polskim, które by³o inicjatorem i realizatorem powstania z 1846 roku, w jakim
zas³yn¹³ F. Ceynowa jako przywódca nieudanej wyprawy na Starogard Gdañski
Tymczasem warto tu na pocz¹tek bli¿ej zaprezentowaæ tê now¹ biografiê 
mo¿na powiedzieæ  pierwsz¹ tak obszern¹.
Ireneusz Pieróg ¿ycie i dzia³alnoæ Floriana Ceynowy zaprezentowa³ w dziewiêciu rozdzia³ach w uk³adzie generalnie chronologicznym. Uk³ad ten i zawartoæ ksi¹¿ki sygnalizuj¹ tytu³y kolejnych rozdzia³ów: rodowisko rodzinne i dzieciñstwo na Kaszubach; Wród chojnickich gimnazjalistów; W murach Uniwersytetu Wroc³awskiego; Na Albertynie w Królewcu; Udzia³ Ceynowy w wydarzeniach
1846 i 1848 roku; Ukoñczenie studiów i doktorat z medycyny; Na s³u¿bie u Czapskich w Bukowcu; W zaciszu w³asnego domostwa; Ambasador ideowy ludu kaszubskiego. Ca³oæ zamyka Podsumowanie, a obramowuj¹ Spis tabel i tablic
genealogicznych, Spis ilustracji, Ilustracje, Bibliografia i Indeks osobowy.
We Wstêpie autor napisa³: Niniejsza praca dotyczy, jak sam tytu³ wskazuje,
¿ycia i dzia³alnoci Floriana Ceynowy. Dzia³alnoci zarówno politycznej, spo³ecznej, jak i naukowej. Nie dokonuje siê w niej g³êbokiej analizy i oceny jego
twórczoci oraz naukowych osi¹gniêæ. Ma ona natomiast wype³niæ pewne pustki
w ogólnie dostêpnej wiedzy o Florianie Ceynowie ( ) Ostatni natomiast rozdzia³
powiêcony jest ocenie jego dzia³alnoci patriotycznej oraz przedstawia bli¿ej
jego dzia³alnoæ spo³eczn¹ i regionaln¹, a tak¿e dorobek naukowy dotycz¹cy jêzyka
i folkloru kaszubskiego. Ukazuje równie¿ barwnoæ jego poczynañ i oryginalnoæ
zachowañ, a tak¿e przedstawia w pewnym sensie jego ideologiczne czasami osamotnienie.
Pamiêtaj¹c o tych za³o¿eniach podczas lektury ksi¹¿ki, musimy stwierdziæ,
¿e autor dotrzyma³ niejako s³owa danego nam we Wstêpie. Rzeczywicie, ukazuj¹c ¿ycie i dzia³alnoæ bohatera, nie zag³êbia siê w jego myli, a tym bardziej nie
analizuje ich uwarunkowañ oraz odbioru wówczas i w nastêpnych pokoleniach.
Pomija tak¿e szerszy kontekst krajowy i europejski, w jakich Ceynowa wyrós³ na
ideologa Kaszubów i sformu³owa³ swój program odrodzenia kaszubszczyzny.
Myl¹c o tym, analizuj¹c bazê ród³ow¹ i literaturê wykorzystan¹ przez autora,
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nie zauwa¿y³em, by korzysta³ z tak wa¿nych w tej materii publikacji, jak choæby
Miros³aw Hroch o ruchu narodowym ma³ych ludów Europy i ksi¹¿ek Antoniego
Gizy o najnowszych dziejach narodów s³owiañskich i relacjach polsko-czeskich3.
Warto w przysz³oci spojrzeæ  zanalizowaæ ¿ycie i myl Ceynowy w³anie
w tym kontekcie  przebudzenia ma³ych narodów w Europie i idei panslawizmu,
a tym samym dostrzec oryginalnoæ sformu³owanego przezeñ programu, udoskonalanego przez nastêpców, zw³aszcza m³odokaszubów na pocz¹tku XX wieku.
Bazê ród³ow¹ omawianej pracy stanowi¹ stosunkowo nieliczne nowe ród³a archiwalne, w tym bardzo cenne ksiêgi metrykalne parafii w Przysiersku
i gruntowe z akt S¹du Rejonowego w wieciu oraz wykorzystywane ju¿ wczeniej przez innych autorów dokumenty z archiwów pañstwowych w Bydgoszczy,
Toruniu i Poznaniu. I. Pieróg dotar³ te¿ m.in. do Archiwum Uniwersyteckiego we
Wroc³awiu i Biblioteki Raczyñskich w Poznaniu. W miarê skrupulatnie wykorzysta³ polsk¹ prasê i przede wszystkim dotychczasowe opracowania biografii  ¿ycia
i dzia³alnoci Ceynowy, ró¿nych jego okresów i p³aszczyzn dzia³ania, autorstwa
g³ównie Andrzeja Bukowskiego, Jana Karnowskiego, Jerzego Tredera, Janusza
Jasiñskiego, Zygmunta Szultki i innych. Trudno mu stawiaæ zarzuty, i¿ osobicie
nie spenetrowa³ archiwaliów zagranicznych, a zaufa³ tym, którzy to zrobili przed
nim. Promotor móg³by mo¿e zachêciæ do g³êbszej i krytycznej analizy róde³
i literatury, do czêstszej konfrontacji ró¿nych opinii , do siêgniêcia do innych
jeszcze róde³ i pozycji bibliograficznych, ale tak chyba nie uczyni³ St¹d wci¹¿
otwarta przed nami pozostaje m.in. np. sprawa kwerendy ród³owej ówczesnej
prasy niemieckiej, gdzie mo¿na by siê spodziewaæ innego jeszcze spojrzenia na
dzia³alnoæ Ceynowy.
Generalnie autor omawianej monografii stara³ siê na swój sposób w miarê
wszechstronnie pokazaæ ¿ycie i dzia³alnoæ bohatera swej rozprawy, wyjaniaj¹c
okolicznoci jego czynów i myli, broni¹c go przed wspó³czesnymi mu i innymi
krytykami.
S³owo bohater jest tu jak najbardziej na miejscu. W ca³ej biografii pojawia
siê ono bardzo czêsto, nie tylko w kontekcie dzia³alnoci niepodleg³ociowokonspiracyjnej F. Ceynowy i jej skutków z procesem berliñskim i wyrokiem kary
mierci jako kulminacji. Niew¹tpliwie innowacj¹ w tej biografii jest bli¿sze pokazanie postaci i dzia³alnoci narodowej w³acicieli Bukowca, rodziny Czapskich
i stanu ich dóbr, w których pracê znalaz³ Ceynowa. (Nie okrela³bym jej jednak
jako s³u¿ba u Czapskich. By³a to praca F. Ceynowy jako lekarza w ustanowionej
i zarz¹dzanej przez nich fundacji szpitalnej. Nie twierdzi³bym równie¿, ¿e pisano
o nich dot¹d tylko le ). Nie mniej nowe jest zaprezentowanie struktury w³asno3
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ciowej i narodowociowej oraz ¿ycia gospodarczego samego Bukowca, w którym
osiad³ Ceynowa. Niekiedy odnoszê wra¿enie, ¿e jest to nawet zbyt szczegó³owe,
wykraczaj¹ce poza potrzeby biografii, bardziej pasuj¹ce do monografii wsi, któr¹
ksi¹¿ka ta nie jest i nawet namiastk¹ byæ nie mo¿e  nie powinna.
Doceniæ trzeba trudy autora zmierzaj¹cego obj¹æ wszystkie etapy i szczegó³y
¿ycia Ceynowy w ujêciu chronologicznym na zasadzie jakby relacji z badañ róde³
i literatury. Bez w¹tpienia zawa¿y³a na tym autorsko-promotorska koncepcja rozprawy, jak i unikanie przez I. Pieroga odniesieñ do dotychczasowej biografistyki
i metodologii tej dziedziny historiografii. Autor, bêd¹c pe³en ¿yczliwoci, uznania, wrêcz podziwu dla bohatera swojej pracy, nie tylko, unika krytyki jego myli,
ale tak¿e ich g³êbszej analizy i szerszej konfrontacji przywo³anych przez siebie
róde³ z innymi. Zaprezentowana praca, mimo bardzo bogatego aparatu naukowego, mo¿e i nadmiaru przypisów, przypomina nieco swoim charakterem publikacje popularnonaukowe. Dobrym zabiegiem autorskim jest zamykanie ka¿dego
rozdzia³u, jak i ca³oci ksi¹¿ki podsumowaniem. Szkoda jednak, ¿e sprowadzaj¹
siê one g³ównie do spi¿owych  obroñczych  chwalebnych opinii. A przecie¿
F. Ceynowa by³ i jest postaci¹ tak wybitn¹, ¿e prawdziwa cnota krytyki siê nie
boi  krytyka mu w niczym nie zagra¿a
Gromadz¹c od lat materia³y do biografii F. Ceynowy, czekaj¹c na ksi¹¿kê
I. Pieroga, o której przygotowaniu jako rozprawy doktorskiej by³o wiadome, z pewnym niepokojem przystêpowa³em do lektury prezentowanego dzie³a, obawiaj¹c
siê, i¿ przekreli ono potrzebê i sens mojej i innych osób dalszej pracy. Doceniaj¹c
dzi trudy autora omawianego dzie³a, widz¹c jego zalety i braki, których ¿adne
dzie³o pozbawione nie jest, mogê jednak twierdziæ, i¿ potrzeba kolejnej biografii
F. Ceynowy nadal jest aktualna, poniewa¿ F. Ceynowa  jego ¿ycie i dzie³o  jest
nadto wyizolowane z szerokiego europejskiego kontekstu. Nie mniej istotne jest
uwzglêdnienie szerszej bazy ród³owej i wykorzystanie pe³niejszego zasobu literatury, wzbogaconej w ostatnich latach miêdzy innymi dziêki jêzykoznawcom
i etnologom, których badania I. Pieróg raczej pomija³. Nie uwzglêdni³ te¿ np.
najnowszego i krytycznego wydania dzie³a A. Hilferdinga4, ani wielu innych ni¿
tylko Teksty wiêzienne... publikacji Z. Szultki5, który niew¹tpliwie jego dzie³o
uhonoruje osobn¹ publikacj¹. Ze róde³, które koniecznie trzeba uwzglêdniæ, wskazaæ mo¿na np. J.I. Kraszewskiego Rachunki z roku 1867, Pamiêtnik wojenny
A. Majkowskiego6 i choæby jedn¹ prac¹ magistersk¹ napisan¹ przed laty na seminarium prof. A. Bukowskiego przez mieszkankê Bukowca. Nie mo¿na natomiast
4
5
6
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Zob. A. Hilferding, Resztki S³owian na po³udniowym brzegu morza Ba³tyckiego, t³um. Nina
Perczyñska, oprac. Jerzy Treder i Hanna Popowska-Taborska, Gdañsk 1990.
Zob. C. Obracht-Prondzyñski, Bibliografia do studiowania spraw kaszubsko-pomorskich,
Gdañsk 2004.
[J.I. Kraszewski], B. Boles³awita, Z roku 1867 Rachunki, Poznañ 1868; A. Majkowski, Pamiêtnik z wojny europejskiej roku 1914, oprac. T. Linkner, Wejherowo  Pelplin 2000.
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mieæ do autora pretensji o niewykorzystanie tomu pierwszego Biblioteki Pisarzy
Kaszubskich, zawieraj¹cego najwa¿niejsze dzie³a literackie F. Ceynowy, przygotowane do druku w Instytucie Kaszubskim7. Generalnie nadal aktualne jest zadanie zbadania, zanalizowania i ukazania ¿ycia F. Ceynowy po ¿yciu  zw³aszcza
w pismach, programach i dzia³aniach kolejnych pokoleñ pisarzy kaszubskich
i regionalistów kaszubsko-pomorskich. Piêknie, i¿ I. Pieróg przywo³a³ w swojej
ksi¹¿ce wiersz Hieronima Derdowskiego pt. Wojkasyn ze S³awoszena 8, napisany
po mierci Ceynowy, w którym zawarty jest istotny sygna³ dotycz¹cy rangi bohatera i koniecznoci analizy jego ¿ycia i myli w szerokich kontekstach s³owiañskich, nie tylko s³owianofilstwa, jakie daj¹ o sobie znaæ wiek póniej, np. w Pomorskiej myli politycznej Lecha B¹dkowskiego, Londyn 1945. S¹dzê, ¿e ju¿ dzi
mo¿na by przygotowaæ krytyczn¹ antologiê wierszy kaszubskich powiêconych
F. Ceynowie, przedstawiæ jego portret w tych wierszach, a szerzej  w literaturze
polskiej, kaszubsko-pomorskiej, z niema³¹ rol¹ powieci Franciszka Fenikowskiego
D³ugie morze (mo¿e nieznanej autorowi ?), to nie tylko mo¿liwy fragment
kolejnej biografii, ale i temat na osobne opracowanie, choæby tylko historyczno-literackie. I. Pieróg we Wstêpie uprzedzi³, ¿e tych spraw nie zg³êbia, ale nie oznacza to, ¿e tak¿e w nowej biografii Ceynowy mo¿na je pomin¹æ, a tu prace historyków literatury, nie tylko A. Bukowskiego (rzeczywicie najbardziej oddanego
Ceynowie biografisty) mog¹ nam sporo pomóc. Wiele sygna³ów dotycz¹cych tej
problematyki znaleæ mo¿na na ³amach powojennych pomorskich czasopism spo³eczno-kulturalnych, a przede wszystkim zrzeszeniowej Pomeranii.
Jednym z problemów interesuj¹cych mnie od lat w kontekcie biografii Ceynowy jest sprawa stosunku do niego i kaszubszczyzny innych przedstawicieli inteligencji pomorskiej, ni¿ dot¹d  w tym i tych przywo³ywanych przez I. Pieroga.
¯a³ujê, i¿ nikt dot¹d nie poszed³ za sformu³owanymi choæby przeze mnie sygna³ami, dotycz¹cymi takich postaci jak prekursor pelpliñskiej szko³y historycznej,
ks. Augustyn Hildebrandt, uwzglêdniaj¹cy na swój sposób sprawê kaszubsk¹
w dziele pt. Wiadomoci niektóre o dawniejszym archidiakonacie pomorskim...9.
Nie mniej ciekawa jest postaæ ks. Antoniego Pomieczyñskiego, pochodz¹cego
z Gnie¿d¿ewa, brata Andrzeja obecnego w biografii F. Ceynowy, otrzymuj¹cego
listy od przyjaciela w jêzyku kaszubskim wiele lat przed pismami Ceynowy10.
Takich przyk³adów mo¿na szukaæ i wskazaæ wiêcej.
7
8
9
10
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Zob. F.S. Ceynowa, Rozmòwa Pòlôcha z Kaszëb¹. Rozmòwa Kaszëbë z Pòlôchã, oprac., wstêp
i przypisy Jerzy Treder, Gdañsk 2007.
W omawianej monografii, s. 283 tytu³ ten zapisano w postaci Wojkasyn ze S³owoszewa (!),
zamiast S³awoszena.
A. Hildebrandt, Wiadomoci niektóre o dawniejszym archidyakonacie pomorskim, a teraz
znacznej czêci diecezji che³miñskiej, Pelplin 1862.
Zob. J. Borzyszkowski, Inteligencja polska w Prusach Zachodnich 18481920, Gdañsk 1986,
s. 184-185.
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Nie tylko I. Pieróg przywo³uje pierwsze publikacje F. Ceynowy, wród których artyku³ o germanizacji Kaszubów odgrywa decyduj¹c¹ rolê. Zawiera on ostr¹
krytykê m.in., Kocio³a, a zw³aszcza ks. bpa Anastazego Sedlaga, przywo³an¹ bez
komentarza w omawianym dziele. Nie przekrelaj¹c generalnie trafnoci tej oceny,
warto by j¹ jednak sprowadziæ do rzeczywistoci11, dostrzec w niej nadmiar publicystyki, uwzglêdniæ ówczesne realia i skonfrontowaæ je ze s³owami bohatera
biografii.
Autor omawianej ksi¹¿ki doæ czêsto wyra¿a opiniê, ¿e dot¹d czego nie
uwzglêdniono, np. ¿e wówczas za ma³o osób czyta³o prace Ceynowy itp. Nie
s¹dzê, by taka postawa historyka by³a s³uszna. Normaln¹ bowiem jest rzecz¹ to,
¿e ka¿de dzie³o  tak¿e nasze  nie obejmuje, nie uwzglêdnia wszystkich mo¿liwoci.
A taka opinia, ¿e wówczas  150 lat temu ma³o ludzi czyta³o pisma Ceynowy,
wydaje mi siê szczególnie ahistoryczna i nietrafna  zw³aszcza jeli uwzglêdnimy
skargi na stan czytelnictwa prac naukowych w póniejszych od Ceynowego okresach i zarazem opinie jego krytycznych biografów  choæby ksiê¿y Gustawa Pob³ockiego i Alfonsa Mañkowskiego Tak¿e wspomnienia pomiertne z prasy
pomorskiej i has³a w encyklopediach ogólnopolskich wiadcz¹ o tym, ¿e pisma
Ceynowy mia³y raczej wielu czytelników za jego ¿ycia, a mo¿e nawet wiêcej
tak¿e po jego mierci, co wiadczy jak najlepiej o autorze, o jego wyprzedzaniu
swojej epoki. Warto pamiêtaæ o cytowanym przez autora stwierdzeniu ze wspomnienia pomiertnego, opublikowanego na ³amach Gazety Toruñskiej, i¿
F. Ceynowie w ostatniej drodze towarzyszyli licznie przybyli mieszkañcy okolic,
zarówno z wy¿szych, jak i ni¿szych warstw spo³eczeñstwa, a wszyscy okazywali
jak najwiêksz¹ boleæ nad strat¹ szanowanego i kochanego lekarza!!! A tak¿e krytyczny bardzo ks. A. Mañkowski w biografii Ceynowy z PSB stwierdzi³, i¿ mia³
du¿o ¿yczliwych wród znajomych, nawet miêdzy duchowieñstwem i szlacht¹.
Analizuj¹c dzie³o I. Pieroga, ciesz¹c siê z faktu powstania i ukazania siê tej
monografii, pamiêtaj¹c tu dalsze sprawy z ¿ycia i dzia³alnoci F. Ceynowy, wymagaj¹ce mo¿e szerszego rozpoznania, innego nawietlenia, za konieczne uwa¿am
sformu³owanie kilku uwag dotycz¹cych warsztatu autorskiego i strony edytorskiej
jego dzie³a. W kwestii warsztatu mo¿e nale¿a³oby dyskutowaæ w innym miejscu
i w innym gronie, niestety, ju¿ bez udzia³u promotora, p. prof. S³awomira Kalembki.
Tym niemniej jest to bardzo aktualny problem  wspó³odpowiedzialnoci promotora za jakoæ prac magisterskich, doktorskich, a nawet licencjackich. Problem
ten ma aspekt edukacyjno-metodologiczny, jaki i etyczno-moralny. Dotyczy on
miêdzy innymi rodzaju, jakoci, gêstoci i zawartoci przypisów. Nie mniej wa¿na
jest sprawa doboru i miejsca lokalizacji ilustracji.  Lepiej jako integralnej czêci

11
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Zob. ten¿e, Materia³y z 1849 roku dotycz¹ce problematyki narodowociowej na Pomorzu
Gdañskim i dzia³alnoæ biskupa che³miñskiego Anastazego Sedlaga, Zapiski Historyczne,
1984, z. 4.
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narracji, ni¿ na koñcu ksi¹¿ki, co ma miejsce w omawianym dziele. Osobny problem to jakoæ opracowania Bibliografii, wewnêtrznego jej uporz¹dkowania, klasyfikacji np. konkretnych pozycji do róde³ drukowanych czy opracowañ, wród
których nie widzia³bym artyku³ów i artykulików z prasy codziennej
Zostawiaj¹c tego rodzaju sprawy dzi na uboczu, nie przekrelaj¹c decyduj¹cej roli samego autora, który w przypadku I. Pieroga ju¿ do pierwszego rzutu
wydania swojej ksi¹¿ki sporz¹dzi³ doæ pokan¹ erratê, ze smutkiem trzeba podkreliæ wyj¹tkowo krzywdz¹c¹ go kiepsk¹ pracê edytorsk¹ wydawcy. Wprawdzie
na stronie redakcyjnej odnotowano nazwisko redaktora i bezimiennie zespó³, który przeprowadzi³ ponoæ korektê, trudno jednak oceniæ ich pracê za zadowalaj¹c¹.
Mo¿na wrêcz mówiæ o niechlujstwie. Poza b³êdami uwzglêdnionymi w erracie
autorskiej z konsekwentnie b³êdnym zapisem nazwiska H. Poro¿yñskiego na Pora¿yñski, pora¿a czytelnika i utrudnia odbiór treci ksi¹¿ki gêstoæ innych b³êdów,
tak¿e jêzykowych, nie tylko literowych. Darujê czytelnikom A.C. pe³niejszy ich
wykaz, ale kilka spoza erraty wypada wskazaæ, ¿eby nie byæ go³os³ownym.
1° Sprawa lokalizacji i poprawnej postaci nazw miejscowoci, np.: s. 25  przywo³ano w kontekcie S³awoszyna s¹siednie Subkowy z pow. przecie¿ tczewskiego, a chodzi o pow. Puck; s. 59  jest tam Wilhelm Bolt z Batoczna pow.
starogradzki, a winno byæ Bar³o¿no; s. 105  Kokoszkowo zamiast Kokoszkowy (prawid³owa postaæ w podpisie fotografii!); s. 113  Sobkowo zamiast
Subkowy; s. 119 i 129  Bytania zamiast Bytonia itp. itd. (Na mapie 
s. 139  s¹ prawid³owe nazwy!). Redaktor, korektorzy  nie tylko autor 
maj¹ te¿ k³opoty z odmian¹ nazw, imion i nazwisk, nawet z Berlinem 
s. 124!).
2° Niemal konsekwentnie w ca³ej ksi¹¿ce mamy do czynienia z iloci¹ osób
zamiast liczb¹, a jedynie s. 49 klasa liczy³a tylko 34 nazwiska! (Na s. 32
jest 300 sztuk pog³owia!).
3° Czêsto wystêpuj¹ wyliczanki imion i nazwisk, np. kolegów czy profesorów
F. Ceynowy.  Chyba zbyteczne, jeli nic wiêcej o nich i ich wp³ywie na
¿ycie i dzia³alnoæ bohatera nie mo¿emy powiedzieæ!? Podobnie czêste s¹
powtórki wielu faktów i opinii; chyba do unikniêcia w redakcji, a nawet w
korekcie.
4° Dot¹d w literaturze spotyka³em jedynie informacjê, i¿ w³óka to ok. 16,4 ha,
a tutaj (s. 160) w³óka ma mieæ ok. 18 ha!?
5° Ks. Stanis³aw Machorski z Lisewa (18071909) nie zas³u¿y³ na to, by nazywaæ go Macharskim (s. 180)! Dot¹d w Wejherowie odnotowywano jedynie
klasztor franciszkanów, a na s. 233 mowa o cystersach!? Z kolei nigdy nie
spotka³em toruñskiego Gryfa z 1909 r. (s. 260)
Tego rodzaju sytuacja to bezwzglêdnie brak szacunku wydawcy dla czytelnika
i autora. Uwzglêdniæ wypada te¿ fakt, ¿e w szanuj¹cym siê wydawnictwie nadal
stosuje siê zasadê koniecznoci zamawiania recenzji wydawniczej, od czego wielu
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wydawców, nieprzymuszonych zewnêtrznymi wymogami, dzi odchodzi. Generalnie jednak wszêdzie redaktor i korektor pracuj¹ na rzecz autora i udoskonalenia
jego dzie³a. Z nostalgi¹ mylê o tych czasach, gdy redaktor ze strony wydawnictwa sprawdza³ niekiedy tak¿e faktografiê, siêga³ do dzie³ historiograficznych oraz
do encyklopedii i s³owników Przy tego rodzaju pracy edytorskiej, jak¹ zaprezentowa³o Wydawnictwo Adam Marsza³ek, trudno spodziewaæ siê, ¿e m³odzi autorzy  badacze  naukowcy rych³o udoskonal¹ swój warsztat pisarski.
Koñcz¹c tê niedokoñczon¹ recenzjê, stwierdzam, i¿ zaprezentowana ksi¹¿ka
o ¿yciu i dzia³alnoci Floriana Ceynowy przypomina tê postaæ pokoleniom czytelników, którzy nie dotarli dot¹d do wielu wczeniejszych prac ró¿nych autorów.
Przypomina i utrwala pamiêæ nie tylko o samym Ceynowie, ale tak¿e o tych, którzy
przed laty o nim pisali. Choæ nie uwzglêdnia wszystkich aspektów biografii tego
wybitnego Kaszuby, S³owianina i Europejczyka, humanisty, prekursora , to stanowi kolejny pomnik i dzie³o wiadcz¹ce o wielkoci tej postaci. Jest ono tym
bardziej cenne, ¿e powsta³o poza Kaszubami i to w miejscu, gdzie ¿y³ i pracowa³
bohater ksi¹¿ki. A ponoæ trudno byæ prorokiem we w³asnym kraju! Ksi¹¿ka
I. Pieroga pokazuje, ¿e F. Ceynowa to potrafi³  za ¿ycia i po mierci zdoby³ sobie
wdziêcznoæ i pamiêæ otoczenia oraz najbli¿szych, których swoj¹ oryginalnoci¹
choæby w zakresie obyczajów móg³ nieco wówczas skrzywdziæ. Ksi¹¿ka ta i postaæ F. Ceynowy  jego ¿ycie i dzie³a stanowi¹ o tym, i¿ mo¿na spodziewaæ siê
kolejnych jego biografii.
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Gra¿yna Gzella, Procesy prasowe
redaktorów Gazety Grudzi¹dzkiej
w latach 18941914,
Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruñ 2010, ss. 248, ilustr.

Z zadowoleniem przyj¹æ nale¿y, ¿e trud opracowania tego wa¿nego dla poznania dziejów Gazety Grudzi¹dzkiej i w ogóle historii czasopimiennictwa
polskiego doby zaborów zagadnienia podjê³a prof. Gra¿yna Gzella, autorka cenionych prac tycz¹cych roli, funkcji i dziejów polskiej prasy w dzielnicy pruskiej. Opiniowana praca w³¹cza siê z kolei w nurt podjêtych równie¿ przez
G. Gzellê badañ nad prawnymi uwarunkowaniami funkcjonowania prasy polskiej
zaboru pruskiego1.
Ju¿ na wstêpie recenzji pragnê podkreliæ, ¿e ów szeroki ogl¹d badawczy jest
gwarancj¹ wnikliwej analizy problemu rozpatrywanego na ³amach ocenianej ksi¹¿ki,
w której autorka sumiennie, z icie detektywistyczn¹ dociekliwoci¹ ledzi, bada,
i przedstawia  g³ównie w oparciu o informacje prasowe  przyczyny, przebieg
procesów oraz orzekane wyrokami sankcje, nie zapominaj¹c o losach ludzi uwik³anych w opisywane kwestie. Dlatego te¿, w mojej opinii, jest owa ksi¹¿ka istotnym dope³nieniem dotychczasowej wiedzy, stanowi¹c z jednej strony wa¿ki problemowo wycinek dziejów Gazety Grudzi¹dzkiej, z drugiej strony  bêd¹c konkretnym wk³adem do bli¿szego poznania o wiele szerszego problemu, a mianowicie
pruskiej polityki prasowej wobec tzw. prasy mniejszociowej.
1
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Zob. m.in.: G. Gzella, Przed wysokim s¹dem. Procesy prasowe polskich redaktorów czasopism dla ch³opów w zaborze pruskim, Toruñ 2004; ta¿, Pruskie prawo prasowe w drugiej
po³owie XIX wieku, [w:] W krêgu prasy (przesz³oæ  teraniejszoæ  przysz³oæ), t. 2 pod
red. G. Gzelli i J. Gzelli, Toruñ 2001, s. 33-43; ta¿, Wiktora Kulerskiego proces z 1905 roku,
[w:] W kraju i na wychodstwie. Ksiêga pami¹tkowa ofiarowana Prof. Stanis³awowi Kalembce
w szeædziesiêciopiêciolecie urodzin, (red. Z. Karpus, N. Kasparek, L. Kuk, J. Sobczak),
Toruñ 2001, s. 303-311; ta¿, Pisma dla ludu pod zaborami w pierwszej po³owie XIX wieku,
Toruñ 1994; ta¿, Konsekwencje artyku³ów o strajku szkolnym (19061907) dla redaktorów
Gazety Grudzi¹dzkiej, Rocznik Grudzi¹dzki, t. 15, 2003, s. 39-53.
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Swoje badania autorka skupi³a na najwiêkszym (pod wzglêdem nak³adu)
i opiniotwórczym pimie polskim, tj. Gazecie Grudzi¹dzkiej Wiktora Kulerskiego. Jest to moim zdaniem decyzja ze wszech miar s³uszna. Gazeta Grudzi¹dzka bowiem, bêd¹c obok pelpliñskiego Pielgrzyma jedn¹ z najpoczytniejszych
polskich gazet w Prusach Zachodnich, pe³ni¹c odpowiedzialn¹ funkcjê pasa transmisyjnego ideologii narodowej2, by³a nieustannie nara¿ona na restrykcje i represje w³adz zaborczych. Do konfliktów znajduj¹cych swój fina³ w s¹dach pruskich prowadzi³a równie¿ generowana rozmaitymi powodami ekspansywnoæ Gazety Grudzi¹dzkiej wobec konkurencyjnych pism polskich3.
Oceniana praca napisana zosta³a w oparciu o materia³y archiwalne, ród³a drukowane oraz ówczesn¹ prasê, w tym wnikliwie przebadane, zachowane roczniki
Gazety Grudzi¹dzkiej. Warto podkreliæ, ¿e w krêgu zainteresowañ badawczych
G. Gzelli znalaz³o siê równie¿ a¿ 17 tytu³ów polskich zachodniopruskich i wielkopolskich gazet. Skrupulatne wyzyskanie przedstawionych wy¿ej materia³ów
pozwoli³o na wyczerpuj¹ce przedstawienie podjêtego problemu. Wykorzystane
onegdaj przeze mnie materia³y z archiwów zagranicznych, a przede wszystkim
z bogatych zbiorów Geheimes Staatsarchiv Preussischer Kulturbesitz w Berlinie 
Dahlem, potwierdzaj¹ jedynie wnioski i konkluzje wysnute przez autorkê w oparciu o ród³a pochodz¹ce z krajowych zasobów archiwalnych i bibliotecznych.
Warto natomiast siêgn¹æ by³o do roczników prowincjonalnej prasy niemieckiej, takiej chocia¿by jak grudzi¹dzki Der Gesellige i gdañska Westpreussisches Volksblatt  ciesz¹cych siê wród miejscowej ludnoci niemieckiej (i nie
tylko!) znaczn¹ poczytnoci¹, co pozwoli³oby, jak s¹dzê, przybli¿yæ czytelnikom
kwestie percepcji i oceniania restrykcyjnej wobec polskich pism sprawiedliwoci
pruskiej przez niemieck¹ opiniê spo³eczn¹.
Konstrukcja ksi¹¿ki Gra¿yny Gzelli oraz jej cezury nie budz¹ ¿adnych zastrze¿eñ. Problemowy uk³ad  wed³ug najczêciej stosowanych wobec prasy polskiej (w tym Gazety Grudzi¹dzkiej) restrykcyjnych przepisów pruskiego prawa
prasowego  czytelnie porz¹dkuje bogaty materia³ ród³owy i pozwala na sformu³owanie trafnych konkluzji (rozdzia³y: IIIVI)4. Równie¿ rozdzia³y pierwszy
(s. 13-32) i drugi s. 33-52), niejako wprowadzaj¹ce w zasadnicz¹ problematykê, s¹ dla pe³nego przedstawienia zagadnienia, niezbêdn¹ czêci¹ recenzowanej
2
3

4
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Zob. G. Labuda, Polska granica zachodnia. Tysi¹c lat dziejów politycznych, Poznañ 1971,
s. 174.
Zob. np. A. Romanow, Gdañska prasa polska 19811920, Warszawa 1994, s. 148-150;
ten¿e, Pielgrzym pelpliñski w latach 18691920, Gdañsk  Pelplin 2007, s. 59, 61, 64,
143-147.
Zob.: rozdzia³ III: Obraza osób i instytucji (§§ 185, 186, 187), s. 53-137; rozdzia³ IV: Podburzanie do niepos³uszeñstwa i gwa³tów (§§ 110, 130, 131), s. 138-169; rozdzia³ V: Gumowy
§360 (publiczna swawola), s. 170-197; rozdzia³ VI: Karalne wymuszenia i loterie (§§ 240,
286) oraz wystêpki przeciw prawu prasowemu (§§ 6, 11), s. 198-207.
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monografii5. Jej tekst wzbogacaj¹: aneks zawieraj¹cy chronologiczne zestawienie
procesów redaktorów Gazety Grudzi¹dzkiej w latach 18941914  87 udokumentowanych procesów! (s. 215227) oraz unikatowe ilustracje. Naukowo  informacyjn¹ stronê monografii poszerzaj¹ równie¿ przypisy bêd¹ce uzupe³nieniem
lub rozwiniêciem wyk³adu.
Celem rozprawy  jak pisze we Wstêpie autorka  jest w miarê wszechstronne
omówienie dzia³añ s¹downictwa pruskiego d¹¿¹cego do ograniczenia wolnoci
s³owa na przyk³adzie periodyku Kulerskiego, ujawnienie mechanizmów wykorzystywanych w t³umieniu rozwoju prasy, a tak¿e ukazanie odwa¿nej postawy
dziennikarzy polskich piêtnuj¹cych zapêdy germanizatorskie, broni¹cych obecnoci jêzyka polskiego w ¿yciu codziennym, kszta³tuj¹cych wiadomoæ narodow¹ i spo³eczn¹6.
Warto odnotowaæ, ¿e restrykcje w³adz dotyka³y te¿ opozycyjn¹ prasê niemieck¹7, jednakowo¿ jej redaktorzy odpowiedzialni stawali przed kratkami s¹dów z powodów innych ni¿ kwestie narodowociowe, które to najczêciej le¿a³y
u podstaw prokuratorskich interwencji wobec polskiej prasy. Polscy redaktorzy
od siedzenia, jak ówczenie zwano pracowników wydawnictw odpowiedzialnych
za treci zamieszczane w gazecie8, obwiniani byli najczêciej  co udowadnia
Gra¿yna Gzella  z mocy tzw. polskich paragrafów kodeksu karnego z 1871 r.,
tj. § 185 (zniewaga), § 186 (obmowa), § 187 (potwarz) oraz §§ 110, 130, i 131
(podburzanie do gwa³tów), a tak¿e § 360 (publiczna swawola)9, a oskar¿enia, jak
wspomina³a córka Józefa Czy¿ewskiego, wydawcy Kuriera Gdañskiego (1894
1895) i Tygodnika Gdañskiego (18951897) oraz wybitnego dzia³acza polskiego ruchu narodowego  Jadwiga Czy¿ewska, ...smarowano jadem hakatystycznej nienawici10.
Koñcz¹c niniejsz¹ ocenê, stwierdzam, ¿e autorka konsekwentnie zrealizowa³a
w swojej ksi¹¿ce przedstawione wy¿ej zamierzenia badawcze. Ponadto jej monografia jest  o czym wzmiankowa³em ju¿ wczeniej  wartociowym, poznawczym opracowaniem wzbogacaj¹cym dotychczasow¹ wiedzê o aspektach, przejawach pruskiej polityki prasowej, sygnalizuj¹cym zarazem nowe potrzeby i obszary badawcze.
5
6
7
8

9
10
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Zob.: rozdzia³ I  warunki powstania i funkcjonowania Gazety Grudzi¹dzkiej (s. 13-32);
rozdzia³ II  Redaktorzy Gazety Grudzi¹dzkiej w latach 1894  1914 (s. 33-52).
Zob. G. Gzella, Procesy prasowe redaktorów , s. 11.
Zob. I. Rieger, Die Wilhelminische Presse im Überblick 18881918, München 1957.
Zob. m.in. G. Gzella, Stanis³aw Paszliñski  polski redaktor od siedzenia, [w:] W krêgu
prasy (przesz³oæ  teraniejszoæ  przysz³oæ), t. III, red. G. Gzella i J. Gzella, Toruñ 2004,
s. 53-64.
Zob. G. Gzella, Procesy prasowe redaktorów , rozdz. IIIVI.
J. Czy¿ewska, Wspomnienia (spisane w latach 19041908), rkp do roku 1986 w posiadaniu
£ucjana Czy¿ewskiego w Gdañsku.
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W kontekcie wartociowych badañ, jakich wyniki ujrza³y ju¿ wiat³o dzienne,
a tycz¹cych wielu wa¿nych kwestii zwi¹zanych z prac¹ i ludmi grudzi¹dzkiego
orodka wydawniczego Wiktora Kulerskiego, orodka zajmuj¹cego przecie¿ znacz¹ce miejsce w historii polskiej dzia³alnoci prasowo-wydawniczej doby zaborów,
czas ju¿ mo¿e, aby podj¹æ studia nad dziejami samej Gazety Grudzi¹dzkiej,
owego fenomenu wydawniczego ówczesnego czasopimiennictwa polskiego
w Prusach Zachodnich11.

11
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Zob. T. Cielak, Gazeta Grudzi¹dzka 18941914, fenomen wydawniczy, Studia i Materia³y
do Dziejów Wielkopolski i Pomorza, t. III, 1957, z. 2, s. 175-188.
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Jerzy Treder

Opinia o kaszubskim przek³adzie
Ewangelii w. £ukasza E. Go³¹bka

Do opublikowania tekstu tej wewnêtrznej recenzji z 1986 r., czyli na 7 lat
przed wydrukowaniem Swiêtëch Pismión Nowégo Testameñtu (1993) w skaszëbienim E. Go³¹bka (na podstawie Biblii Tysi¹clecia, wyd. 3, 1982) sk³oni³ mnie
dowód zawodnej  jak zwykle  pamiêci ludzkiej, jaki przynosi obszerny i ogólnie ciekawy wywiad EG, wydrukowany w Stegnie 2 z 2010 r. (Pomerania,
2010), gdzie na s. 3 czytamy: Jesz mni zastrzegów miô³ prof. Tréder. Jego dwie
czë trzë pòdpòwiescë w sprawie s³ów jem ùwzglãdni³, np. s³owò skrãtny (òbmëslny,
zrãczny) w nôdpisu akapitu: Skrãtny rzadca. Nawiasem mówi¹c, w tekcie recenzji akurat o tym wyrazie nie ma wzmianki, ale przecie¿ wiele (!) konkretnych
uwag zapisa³em wprost na marginesie nades³anego mi tekstu t³umaczenia, a tym
nie dysponujê. Z mojej podpowiedzi w przek³adach Biblii funkcjonuje m.in. rólnik, a nie gbùr!
Pobie¿ne porównanie uwag z tej opinii z tekstem drukowanym przek³adu
pokazuje, w ilu miejscach t³umacz z uwag recenzenta skorzysta³. A ile zyska³
z przes³añ ogólnych? Niestety, nie zawsze postawienie na swoim wychodzi na
dobre temu dzie³u! Swoje zdanie o translacji ca³ego Nowego Testamentu wyrazi³em sw¹ analiz¹ w: J. Treder, T³umaczenia Biblii na jêzyk kaszubski, w: Biblia
w kulturze, pod red. S. Rzepczyñskiego, S³upsk 1996, s. 273-293; przedruk w:
J. Treder, Historia kaszubszczyzny literackiej. Studia, 2005, s. 266-286. Zdania
o tym t³umaczenia nie zmieni³em nawet po ukazaniu siê przek³adów ks. F. Gruczy
(1992) i o. A.R. Sikory (2001 i nn.). Dodam jeszcze, ¿e ogólny charakter przek³adu Go³¹bka znany by³ z wydanych Wëjimków z Nowégo Testameñtu (1982).
A oto tekst opinii (z zachowaniem ówczesnej pisowni kaszubskiej):
Ewangeliê w. £ukasza w kaszubskim t³umaczeniu E. Go³¹bka czyta³em
z uwag¹ i rosn¹c¹ radoci¹, poniewa¿ przek³ad to nie tylko wierny, ale równie¿
jêzykowo udany, pomijaj¹c na razie ró¿ne dyskusyjne szczegó³y. T³umacz wczu³
siê nie tylko w treæ Ewangelii, lecz tak¿e w atmosferê jej jêzyka. Kaszubskie
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t³umaczenie w pe³ni uwzglêdnia ten fakt, w moim odczuciu nawet w pog³êbionym wymiarze, a wiêc oddaje go ze wzmo¿onym skutkiem. Sta³o siê to m.in.
dziêki harmonii miêdzy rzeczonym duchem jêzyka Ewangelii i kaszubszczyzny
w ogóle, zw³aszcza za w sferze s³ownictwa i sk³adni.
Kaszubszczyzna tego przek³adu powinna byæ zrozumia³a dla ka¿dego Kaszuby
dlatego, ¿e zasadza siê na autentycznej wspó³czesnej mowie kaszubskiej, nie za
na wykszta³conej kaszubszczynie literackiej, w której wspó³istniej¹ te¿ inne z³o¿a.
Niezmiernie to istotna zaleta przek³adu, zwa¿ywszy przecie¿ na to, i¿ Kaszubi
z domu wynosz¹ ró¿ne lokalne odmiany swojej macierzystej mowy. Wobec takiej
postawy i dziêki temu, ¿e t³umacz nie zmierza do podkrelania ró¿nic s³ownikowych miêdzy kaszubszczyzn¹ a ogóln¹ polszczyzn¹, szukaj¹c raczej podobieñstw
miêdzy nimi, przek³ad zrozumie równie¿ nie-Kaszuba, co oczywicie nie jest konieczne, gdy¿ jego adresatem czyni siê przede wszystkim Kaszubê. W pewnych
wszak¿e miejscach analogie miêdzy omawianym przek³adem kaszubskim a oficjaln¹ wersj¹ polsk¹ mog³yby byæ, z jednej strony, jeszcze bli¿sze bez wiêkszego
czy wrêcz bez ¿adnego uszczerbku dla autentycznej kaszubszczyzny, z drugiej
natomiast strony mo¿na by by³o niekiedy przek³ad ten uczyniæ niejako jeszcze
bardziej kaszubskim bez obawy o to, ¿e tekst bêdzie mniej zrozumia³y dla Kaszuby
(czy nie-Kaszuby). Na marginesie maszynopisu poczyni³em odpowiednie w tym
zakresie uwagi, wychwytuj¹c ponadto pewne przeoczenia czy b³êdy, które t³umacz mo¿e uwzglêdniæ, jeli uzna je za trafne, zgodne z przyjêt¹ przez niego
ogóln¹ koncepcj¹ przek³adu.
Podkreliæ bowiem trzeba, i¿ w t³umaczeniu takowa koncepcja siê uwidacznia w przestrzeganiu u¿ywania okrelonych w³aciwoci wymawianiowych (tu
czytelnych w ortografii), s³ownikowych i sk³adniowych. Zastosowana ogólna formu³a przek³adu, eliminuj¹ca na przyk³ad elementy wy³¹cznie literackiej kaszubszczyzny, spowodowa³a jednak pewne ograniczenia w mo¿liwych do wyzyskania,
istniej¹cych bowiem w kaszubszczynie rodków, zubo¿aj¹c porednio jêzyk przek³adu. Najbardziej uzewnêtrznia siê to chyba w zakresie stosowanych wskaników zespolenia wypowiedzeñ z³o¿onych, wród których nie pojawiaj¹ siê w ogóle
np. chtëren, cziedë, tec/toc, inne natomiast wystêpuj¹ wyj¹tkowo dopiero w dalszych czêciach przek³adu, np. czë, ë¿, ko, skorno, tedë, choæ wczeniej tak¿e
mog³y zostaæ u¿yte. Spowodowa³o to w rezultacie wiêksz¹ czêstotliwoæ u¿ywania innych, np. a, ale, bo, co, ë, i, cziej, jaczi, le, ¿ebë. Z tego powodu kumuluj¹
one wiele ró¿nych szczegó³owych funkcji sk³adniowych, a przy tym w ich stosowaniu zauwa¿a siê brak konsekwencji, jeli porównuje siê przek³ad z wersj¹ polsk¹.
Nie przeszkadza to jednak w zrozumieniu treci. W kaszubszczynie mówionej
imies³owowe równowa¿niki zdañ (tylko z imies³owem typu sedz¹cë) wystêpuj¹
rzadko, a zatem s³usznie t³umacz ograniczy³ ich u¿ycie, zastêpuj¹c je najczêciej
wypowiedzeniem podrzêdnym, rzadziej wspó³rzêdnym.
Gdy chodzi ogólnie o ortografiê, to nale¿a³oby uporz¹dkowaæ pisowniê wielk¹
liter¹, np. Dobrô Nowina, Matka, szczególnie zaimków osobowych Go, Jego, Mu,
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Mie itd. Kierowaæ siê w tym trzeba wersj¹ polsk¹. Podobnie nale¿y rozwi¹zaæ
kwestiê szeroko pojmowanej interpunkcji, tj. stawiania kropek, redników, przecinków, wykrzykników, pytajników, nadto cudzys³owów i asterysków (gwiazdek).
Przecinek w przyk³adach typu chwôtô, tak ¿e przenieæ trzeba przed ¿e, mimo i¿
w Biblii Tysi¹clecia wydrukowano go równie¿ przed tak. Analogicznie post¹piæ
winien t³umacz z ³¹czn¹ i rozdzieln¹ pisowni¹, np. partyku³a ¿e z trybem rozkazuj¹cym ³¹cznie, np. ostani¿e. Czêsto wszak¿e partyku³a ta w t³umaczeniu nie ma
uzasadnienia, np. pojmë¿e (2,15).
Ortografia kaszubska nie budzi na ogó³ zastrze¿eñ. Szczegó³y zaznaczy³em
w maszynopisie. Z dwóch mo¿liwoci zapisu koñcówek -em/-ê, -om/-óm osobicie opowiada³bym siê za pierwszymi, lepiej oddaj¹cymi najszersz¹ [terytorialnie]
wymowê. Niektóre kwestie ortograficzne cilej ³¹cz¹ siê z brzmieniem wyrazów,
które wykazuj¹ fonetyczne zró¿nicowanie w kaszubszczynie. By³bym zawsze za
akceptacj¹ postaci wykazuj¹cych szersz¹ geografiê, np. bêdê, nie: b¹dê; na to,
nie: nó to; precz, nie: précz. T³umacz konsekwentnie dla polskiego siê przyj¹³
kasz. so, w³aciwe odmianie mówionej, w której wystêpuje tak¿e sê, jak najczêciej w kaszubszczynie literackiej. Owo so nie nastrêcza trudnoci wymawianiowych, ale zlewa siê nieraz z innym so, mianowicie skróceniem od sobie. B³êdne
z punktu widzenia zasad pisowni s¹ zapisy form trybu rozkazuj¹cego typu ostawië, klepiëta, miëta itd. zamiast ostawi, klepita, miéjta itd.
Jedynie czêciowo i porednio z pisowni¹ wi¹¿¹ siê stosowane w t³umaczeniu formy czasu przesz³ego: a) w 3. os. l.poj. rodz. ¿eñskiego typu osta³a obok
osta, ostôwa/ ostôwa³a, pozdrowia/ pozdrowi³a, uzdrowia/ uzdrowi³a, krziknê/
krziknê³a, uwierza/ uwierzë³a, obwinê/ obwinê³a itd. Postacie ze ci¹gniêciem
-a³a w -a, -ê³a w -ê (wymawiane jako a nosowe) wystêpuj¹ obok nieci¹gniêtych
na pó³nocy, rzadziej w centrum Kaszub. Ju¿ niektóre podane przyk³ady dowodz¹,
i¿ t³umacz stosuje równie¿ skrócenia -i³a/ -y³a w -a. Opowiada³bym siê za wy³¹cznym stosowaniem w tym tekcie pierwotnych i powszechniejszych postaci
typu osta³a, poczê³a, m.in. tak¿e dlatego, ¿e skrócone mog¹ byæ niekiedy dwuznaczne, np. poczê (tj. poczê³a) z wymow¹ pocza jako skrócenie od poczë³a,
a po³o¿a (tj. po³o¿ë³a) wzglêdem po³o¿ê (czas przysz³y) z wymow¹ po³o¿a;
b) w odmianie archaicznej typu (jô) kupi³ jem, (të) jes kupi³, (më) jesmë kupilë,
(wa) kupi³a jesta  ze swobodnym szykiem tych komponentów  zaimki 1. i 2. os.
obu liczb s¹ w³aciwie zbêdne, a zatem nale¿a³oby je opuciæ, zostawiaj¹c je tylko
wówczas, gdy mia³oby to wyraniejsze uzasadnienie, np. sugerowa³oby jêzyk
potoczny. Obci¹¿aj¹ one niepotrzebnie tekst! Zaimki te s¹ oczywicie konieczne
w nowszej odmianie tzw. analitycznej typu jô, të kupi³ itd. W t³umaczeniu wystêpuj¹ obok siebie oba te typy czasu przesz³ego. Wola³bym przyjêcie w tym
tekcie archaiczniejszych form, chocia¿ w ¿ywej mowie Kaszubów rzadziej wystêpuj¹cych.
Jeli chodzi o obecnoæ lub nieobecnoæ zaimków osobowych, to odnosi siê
to tak¿e do form czasu teraniejszego, np. jô proszê (14,19). W tym przypadku
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sk³ania³bym siê do ich zachowania jedynie wtedy, gdy wystêpuj¹ one tak¿e
w wersji polskiej, np. Ja powiadam
T³umacz zastosowa³ w odmianie czasownika i zaimka formy tzw. pluralis
maiestaticus, rzadkie ju¿ dzi w ¿ywej kaszubszczynie, jak te¿ w innych dialektach, nieobecne w literackiej polszczynie, np. Ale na Wasze s³owo (5,4),
Odeñdzëce od mie, Panie (5,8), Panie, ¿elë Wë chcece, mo¿ece (5,12), Ko më
jedlë i pilë z Wami, a Wë jesce uczëlë (13,26). Nie zawsze wydaje siê to uzasadnione, np. Jô Was proszê, uznôjce mie (14,18). Rozwi¹zanie takie jest co prawda zgodne z duchem kaszubszczyzny, ale mam w¹tpliwoci, czy to konieczne
i czy gwarantuje odpowiedni efekt. Poza tym równie¿ w nich zaimki osobowe s¹
w³aciwie zbyteczne, np. zamiast ¿elë Wë chcece wystarczy ¿elë chcece czy
zamiast jak Wë jesce kôzelë wystarczy jesce kôzelë lub kôzelë jesce (14,22).
Postacie z zaimkami, pisanymi rzecz jasna wielk¹ liter¹, niepotrzebnie przeci¹¿aj¹ tekst.
Wiêcej ró¿nych, drobnych i dyskusyjnych uwag dostarcza warstwa leksykalna
przek³adu. Doæ liczne s¹ niekonsekwencje w t³umaczeniu, np. pokój lub ubëtk za
pol. pokój; lud lub lëdztwo za pol. lud, gdy nadto lëdztwo zwykle za pol. t³um(y);
w swojim rodnym miesce lub we swojim rodnym kraju (lepiej by³oby mo¿e:
w swoji tatczëznie?) za pol. w swojej ojczynie (4,24); Judea lub raz ¿ëdowskô
zemia za pol. Judea (4,42). Wydaje mi siê, i¿ w t³umaczeniu takich tekstów licz¹
siê nawet tak drobne ró¿nice, jak np. szed³ za pol. chodzi³ (5,27); rzek³ za pol.
mówi³ (6,20); vocativus bogôczowie za datiwus bogaczom (6,24); weznie za pol.
bierze (6,29); uzdrowi³ za uzdrawia³ (9,11); bia³ka za niewiasta (10,38), gdy zwykle za to daje kasz. niasta; o mionie obok mionê za pol. imieniem (10,38, 39), ale
te¿ miono miô³ (23,50); ¿ëwot za ³ono (11,27), kiedy najczêciej za pol. ³ono jest
kasz. klin; wrocy³ so za pol. wróci³ (17,15), gdy zwykle stosuje konstrukcjê kasz.
przëszed³ nazôd itp. Nienaturalne dla kaszubszczyzny s¹ formy Ojcze! (15,12)
czy Jezësu! (18,38), lepiej by³oby: Tata!, Jezu!, a z kolei naturalne w kaszubszczynie gbur  przez wzgl¹d na dodatkowe skojarzenia  proponowa³bym zast¹piæ ogólniejszym rólnik lub gospodarz (20,9 i nn). Prawda, ¿e ró¿nice te czy niedok³adnoci t³umaczenia nie wp³ywaj¹ w sposób zasadniczy na treæ, co zachodzi
przy opuszczeniu wyrazu sêpy w: tam orz³ë so zgromadz¹ (17,37)  lub w t³umaczeniu pol. W ca³ej górskiej krainie Judei na kasz. W górach ca³i Judei (1,65).
Ca³kowicie niepotrzebne s¹ objaniaj¹ce uzupe³nienia typu nie znajê ¿ëcô
z ch³opê, gdy wystarczy nie znajê ch³opa (1,34), nie obskar¿iwôjta dlô zwësku
za pol. nikogo nie uciskajcie (3,11), Ni móm mocë, ¿ebë kopac za pol. Kopaæ
nie mogê (16,3). Zbyteczne s¹ równie¿ wszystkie wtrêty nawiasowe sygnowane
inicja³em E.G., a wiêc jako pochodz¹ce od t³umacza, bez nich bowiem tekst jest
tak¿e zrozumia³y, a przeszkadzaj¹ one tylko w czytaniu.
Nie widzê koniecznoci t³umaczenia pol. miêta na kasz. ura¿ewé zelé, bisior
na drod¿é p³ótno, arka na okrêt czy dziedzic na erba (20,14), bo Kaszubi i tak
tekst zrozumiej¹, podobnie jak np. farizejskô swiêtosc ob³uda, a zreszt¹ w innych
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miejscach zostawia siê nieznane w kaszubszczynie wyrazy, np. purpura, swi¹tinia, dzesêcëna, sykomóra, mina (strzébra), stadión itd., chocia¿ dla dwóch
pierwszych lepiej mo¿e daæ kasz. lilewizna i koscó³? Dla pol. mój dom dom Bo¿y
nie bardzo pasuje kasz. moje dodóm czy mój budink (19,45). Ponadto proponowa³bym rozwa¿yæ zast¹pienie: pol. m³odzieniec kasz. borénk lub parobk, gdy
teraz jest knôp ch³opiec (7,14); pol. wzgl¹d kasz. bôczënk (10,17); za baro so
wzruszi³ lepiej kasz. sta³o mu so baro mitko (10,33), a wzruszi³ so zast¹piæ kasz.
zmi(ê)kczi³ (15,20); za pol. nawóz kasz. naniwnik, nie: gnój (13,8, 14,35). Nie
bêdzie chyba zrozumia³y wyraz do³o¿nosc za pol. przywilej, który J. Trepczyk
t³umaczy na apartné prawo.
Jeli unika t³umacz lokalnych postaci rechcëc i rechcëcel, daj¹c zawsze ogólne
chrzcëc i Chrzcëcel, to nie ma tak¿e uzasadnienia i potrzeby u¿ywania lokalnego
kurón za kur (22,34) czy môg za rozëm (24,45), zaakceptowaæ natomiast mo¿na
lokalne kasz. zbo¿ownica za pol. spichlerz.
W zakresie licznych nazw w³asnych opory budzi we mnie tylko odmiana
nazw Jeruzalem i Kafarnaum. Pozostawi³bym je bez odmiany.
Przedstawione tutaj i zaznaczone w maszynopisie dalsze kwestie nale¿¹ do
dyskusyjnych, mo¿e i subiektywnych. Nie maj¹ one podwa¿aæ wyra¿onej zaraz
na wstêpie pozytywnej oceny przek³adu. T³umacz winien je przyj¹æ jako zdanie
jednego z odbiorców, którzy s¹ bardzo zainteresowani tym, by kaszubskie t³umaczenie Pisma wiêtego jak najrychlej siê ukaza³o drukiem, mo¿liwie w jak najlepszym kszta³cie jêzykowym. Nie musi ich jednak wcale wprowadzaæ! Czêæ
wykazanych niby niekonsekwencji czy ró¿norodnoci tkwi w samej kaszubszczynie. T³umacz stara³ siê pogodziæ wspó³istniej¹ce w niej elementy dawne
i nowe, silnie zró¿nicowane terytorialnie. Preferuje w tym zabiegu raczej cechy
kaszubszczyzny pó³nocnej, jednak bez skrajnoci.
Na koniec wyra¿am wielk¹ radoæ z tego, ¿e taki przek³ad powsta³, ¿e znalaz³
siê odwa¿ny i dobrze przygotowany do podjêcia takiego zadania. ¯yczê t³umaczowi wytrwa³oci w doprowadzeniu dzie³a do szczêliwego fina³u. Mylê te¿, ¿e
w³adze kocielne dzie³u temu udziel¹ swojego b³ogos³awieñstwa i imprimatur.
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Eugeniusz Gò³¹bk

Mòje òdniesenia do ks¹¿czi pn.
Ewangelia wed³ug w. Jana
na kaszubski t³umaczona
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A.R. Sikora, Ewangelia wed³ug w. Jana na kaszubski t³umaczona, Uniwersytet im A. Mickiewicza, Wydzia³ Teologiczny, Poznañ 2006.
W ks¹¿ce na s. 21.
Ò mòjëch tekstach je wiedzec, ¿e s¹ òne prze³o¿oné z pòlsczégò na nasze. Tak samò,
z pòlsczégò, przënômni wikszim dzélã, t³ómaczi³ ne sztërë Ewanielie ks. Grëcza, co dokôzô³
prof. Edward Bréza i z czim sã na ògle zgôdzô ò. Sykòra. Prôwdac, na òbk³ôdkù Biblëji
stoji: Z ³acëznë prze³o¿ë³...

365

11-01-19, 01:25

EUGENIUSZ GÒ£¥BK

366

4

acta_2010.p65

Swiêté Pismiona Nowégò Testameñtu, na podstawie Biblii Tysi¹clecia, wyd. II popr. skaszëbi³
Eugeniusz Go³¹bk, Gdañsk-Pelplin 1993.
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Kaszëbskô Biblëjô, Nowi Testament, IV Ewanjelje. Z ³acëznë prze³o¿ë³ na kaszëbsczi jãzëk
ks. Franciszek Grucza. Hlondianum, Poznañ 1992.
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Szkòda, ¿e ò. Sykòra, pisz¹c tã ks¹¿kã, nie zwrócy³ sã prosto do mie. Tej jô bë mù niejedne
rzeczë szerzi wëjasni³.
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Wiém ò tim òd bia³czi ze Sopòtu (krewny Jerzégò i Henrika Stachùrsczich), chtërna w nëch
pòwòjnowëch latach mieszka krótkò na plebanii.
Ks. Grëcza w przedes³owie do Ewanielii pisze: Pragnê dopomóc m³odszym pokoleniom
Kaszubów, aby nie zapomnieli jêzyka swych ojców, któremu grozi zag³ada. (...) Pragnê im
przybli¿yæ autentycznoæ wymowy i daæ im do rêki niejako »elementarz kaszubski« w postaci
Pisma wiêtego.
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Tu nawetka mògã sã przëznac, ¿e dzãka pòmòcë Jinstitutu Kaszëbsczégò (prof. J. Bòrzëszkòwsczégò), móm ju disketczi z zeskanowónym tekstã mòjégò NT. Le nôprzód mùszã skùñczëc
s³owôrz pòlskò-kaszëbsczi. A jem z tim jesz baro dalek w pòlu.
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Józef Borzyszkowski

O Dramatach kaszubskich Jana Rompskiego*

Dramaty kaszubskie Jana Rompskiego stanowi¹, jak wiemy, t. IV Biblioteki
Pisarzy Kaszubskich. Tom ten to wyj¹tkowo wspólne dzie³o Instytutu Kaszubskiego, w którym zaczê³a wychodziæ ta seria i Muzeum Pimiennictwa i Muzyki
Kaszubsko-Pomorskiej, w³aciciela spucizny J. Rompskiego. Ten wyj¹tek powinien byæ mo¿e norm¹, ale, jak wiemy, w Polsce od lat, a mo¿e i wieków, czêsto
z normami ca³kiem niele ¿yjemy na bakier.
Seria Biblioteka Pisarzy Kaszubskich, wzorowana na Bibliotece Narodowej
wydawanej przez Ossolineum, narodzi³a siê na naszej ziemi z inspiracji pisarza
i historyka literatury prof. Zbigniewa Zielonki oraz  i to przede wszystkim 
trudu organizacyjnego prof. Cezarego Obracht-Prondzyñskiego i merytorycznego
prof. J. Tredera  g³ównego wspó³twórcy wszystkich tomów, autora nie tylko
jêzykoznawczych czêci wstêpów, wspieranego przy kolejnych tomach przez
innych kolegów historyków literatury  ks. prof. Jana Walkusza, Jerzego Sampa
i Eugeniusza Go³¹bka, a przy najnowszym tomie IV przez ma³¿eñsk¹ parê profesorsk¹ ze S³upska  Adelê i Daniela Kalinowskich. (Niedawno promowano w Muzeum ich redakcyjne i autorskie dzie³a  Wielkie Pomorze. Mit i literatura oraz
Od Smêtka do Stolema, zwiastuj¹ce nowy etap w badaniach historyczno-literackich dzie³ twórców literatury Kaszubów).
Znaj¹c wzorzec Biblioteki Narodowej, mo¿emy mówiæ o naszej Bibliotece
Pisarzy Kaszubskich, i¿ nie ustêpuje ona dzie³om edytorskim zrodzonym na najwy¿szych poziomach nauki polskiej. Seria ta budzi ogromne zainteresowanie
i uznanie w wiecie  przede wszystkim slawistów; mam nadziejê, ¿e tak¿e w stosownej czêci u rodzimych kaszubologów. Wydajemy j¹ dziêki pomocy MSWiA
 funduszy wspieraj¹cych rozwój jêzyków mniejszociowych w Polsce ¯adna
*
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Tekst wyg³oszony podczas promocji dzie³a w Muzeum Pimiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie 12.03.2010.
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z mniejszoci regionalnych czy narodowych, nie tylko w RP, nie mo¿e wskazaæ na
podobne wydarzenia edytorskie. Jest to ogromna zas³uga Jerzego Tredera i innych
cz³onków Instytutu Kaszubskiego, którzy wraz z nim przygotowuj¹ kolejne tomy,
choæ spotykaj¹ nas niema³e trudnoci, jak choæby w przypadku Dramatów Bernarda Sychty. To kuriozalne dowiadczenie, godne osobnego seminarium i publikacji. Sygnalizuje ono, jakie zagro¿enia dla przysz³oci jêzyka i literatury kaszubskiej niesie nadmierna komercjalizacja  tak po stronie tych, do których nale¿¹
prawa autorskie, jak i przeró¿nych wydawców i ich wspó³pracowników. Zwrócili
nam na to ostatnio uwagê gocie  sorabici z Lipska.
Promuj¹c Dramaty kaszubskie Jana Rompskiego, poznajemy te¿ twórcz¹ pracê
autorów ich opracowania  A. i D. Kalinowskich oraz J. Tredera. Ich teksty to
niemal osobna monografia historyczno-literacka i jêzykoznawcza, powiêcona
¿yciu i twórczoci oraz jêzykowi dzie³ Jana Rompskiego, najm³odszego z grona
mocno wpisanych w dzieje Wejherowa i Muzeum zrzeszeñców. (Gdy powsta³o
ZRK, Jan Rompski mia³ 16 lat, a wkrótce sta³ siê bliskim partnerem i tak¿e cz³onkiem rodziny mëstra Jana Trepczyka, maj¹cego wp³yw na jego ¿ycie i twórczoæ).
Myl¹c o prezentowanym tomie, z trudem i bezustannie odpêdzam myl
o pewnej humorystycznej opowieci ks. Kazimierza Raepkego, dotycz¹cej twórczoci malarskiej ks. B. Sychty. Przywo³ujê j¹ czêsto na seminariach magisterskich, a zw³aszcza doktoranckich, lecz ma ona równie¿ swój sens w odniesieniu
do kolejnych tomów naszej serii, w której ukazuj¹ siê najwybitniejsze dzie³a najwiêkszych twórców literatury kaszubskiej. Jednak tak jak w przypadku ka¿dego
obrazu mo¿na pe³niej za pomoc¹ ram ukazaæ jego walory, ale i te¿ pomniejszyæ
wartoæ dzie³a, tak w przypadku tomów BPK  kolejnych dzie³ mistrzów literatury
 niezmiernie wa¿ne jest ich opracowanie  swoiste obramowanie tekstami uczonych, ukazuj¹cymi ca³oæ spraw zwi¹zanych z ich narodzinami, przes³aniem,
wartoci¹ artystyczn¹ itp., itd.
Mylê, ¿e dzi odbiorca t. IV BPK nie musi pytaæ, komu J. Rompski zawdziêcza wspania³e ramy do wspania³ych, jak na nasze realia, dramatów. O ich wartociach artystycznych, literackich i jêzykowych szeroko rozprawiaj¹ we wstêpie
wspomniani uczeni z Wejherowa i S³upska. Polecam uwa¿n¹ lekturê ich artyku³ów, u³atwiaj¹c¹ poznanie ¿ycia i twórczoci  wyj¹tkowoci dzie³ dramatycznych Jana Rompskiego, pochodz¹cego z Prokowa, zwi¹zanego g³ównie z Toruniem, a pochowanego w Kartuzach  stolicy ZRK, zapisanego w naszych dziejach kaszubsko-pomorskich przed i po II wojnie wiatowej. W ¿yciu J. Rompskiego,
ale i w jego twórczoci, wa¿ny jest tak¿e okres II wojny wiatowej, który spêdzi³
w Wejherowie i KL Stutthof.
Zawartoæ prezentowanego tomu przybli¿a nam Spis treci! Warto go tu przytoczyæ:

acta_2010.p65

375

11-01-19, 01:25

JÓZEF BORZYSZKOWSKI

376

Daniel Kalinowski
Dramaty Jana Rompskiego. Tematy, idee, techniki
1. Jan Rompski  portret artysty.
2. Teatralny wiat Jana Rompskiego  kilka s³ów o recepcji.
3. Dramaty mistyczno-historyczne.
4. Dramaty ideowo-polityczne.
5. Dramaty spo³eczno-obyczajowe.
6. Dramaty obrzêdowo-ludowe.
7. Artystyczny monolog czy niezrealizowany dialog?
Adela Kuik-Kalinowska
Walory artystyczne dramaturgii Jana Rompskiego
1. Aliks jako bohater romantyczny.
2. Si³a obrzêdu i mitu (Ò¿niwinë i cinanie kani).
3. Nawòlskô i Semsczi  psychologia postaci w Jô chcã na swiat.
4. Symbolika tytu³ów i imion.
5. Ku ca³oci.
Jerzy Treder
Kaszubszczyzna dramatów Jana Rompskiego
1. Dotychczasowa wiedza o jêzyku pisarza.
2. Pod³o¿e dialektalne kaszubszczyzny literackiej Rompskiego.
3. Zmiany pisowni.
4. Wymowa a pisownia.
5. Wybrane cechy fleksyjne.
6. Wybrane kwestie sk³adniowe.
7. Wybrane zagadnienia s³owotwórcze.
8. Charakterystyka leksyki.
9. Frazeologia.
10. Przys³owia, powiedzenia i podobne; metafory.
11. Styl i stylizacja; s³owo na scenie.
12. Podsumowanie.
13. Charakterystyka ród³owych tekstów drukowanych
oraz pozostaj¹cych w rêkopisach i maszynopisach.
Bibliografia.
Vzenjik Arkonë. Tragedejô v 4 aktach
WZÉNIK ARKÓNË. TRAGEDIÔ W 4 AKTACH
Wo¿njivjinë. Vjidzavjisko ¿njivni v 3 wobrozkach
Ò¯NIWINË. WIDZAWISKÒ ¯NIWNÉ W 3 ÒBRÔZKACH
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JÔ CHCÃ NA SWIAT. KÒMÉDIA W TRZECH AKTACH
LELEK. DRAMAT W SZTERZECH AKTACH
ZEMIA. DRAMAT W TRZECH AKTACH
PÒRÉNK. TRAGEDIÔ W TRZECH AKTACH
LEPSZÉ CHËCZE. SZÔ£OBÙ£KA W 3 AKTACH
ROZTRÃBARCH. KÒMÉDIA W DWÙCH AKTACH
JIWER ÒSTATNËCH. DRAMA W DWÙCH DZÉLACH
S£OWNICZEK KASZUBSKO-POLSKI
ANEKS
1. Odpis recenzji cenzury sztuki Pòrénk.
2. List J. Rompskiego do L. B¹dkowskiego.
Tak siê sk³ada, ¿e dziêki Klubowi Studenckiemu Pomorania i naszej przyjani z L. i J. Trepczykami by³em swego czasu w domu Rompskich w Toruniu,
gdzie  podobnie jak na spotkaniu z toruñskimi Pomorañcami  razem z Janem
Rompskim piewalimy Trepczykowe pieni. Miêdzy innymi us³ysza³em tam po
raz pierwszy pieñ Kaszëbskô, rodnó zemiô, o kraju mój, të jes mie w óczach
wiedno
Zapiewalimy j¹ p. Janowi Rompskiemu podczas jego pogrzebu w Kartuzach, gdzie nale¿a³em do grona nios¹cych trumnê. Gdy mylê o Rompskim
i o losie jego dzie³, utworów, o tym, i¿ tak niewielka ich czêæ ukaza³a siê drukiem
za jego ¿ycia, s¹dzê, i¿ by³a w tym i jego zas³uga. Wynika³a ona z faktu ¿mudnej pracy nad wierszem i utworem, z doskonalenia dzie³a, przypominaj¹cego mi
treæ i sens wiersza ks. Leona Heykego pt. Kaszëbskò
Kaszëbskô
Jô cë pomnik chcô³ wëstawic
I po ca³ym kraju szukô³,
I dze jaczi bé³ le kamiéñ,
Rzezbë m³otem jô go st³ukô³.
Ale wszëtczié sê w obróbce
Mie pod rêk¹ rozsëpa³ë,
Bo od d³ud¿iego le¿eniô
Bë³ë one rozwietrza³é.
Smutny jô do chëczë wrócy³,
Sôd³ na progu zniechêcony
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I so zdrzô³ na pola naszé
Wiéld¿im spikem umorzoné.
I jô rzek³: o biédny kraju,
Wstanij¿e i rzeczë s³owo
Stô³ sê cud, Kaszëbskô wsta³a
I zaczynô jic na nowo.
Ona sz³a obutô w krasê.
Z³oty pas jij sukniê trzymô.
Ona sz³a i z pô³nia rogu
¯ëcô semiona wëjimô.
W zamërgnieniu krôj zaszëmi,
Kwiatë, g³osë! Mie sê zdaje,
¯e sê roda przemieni³a,
Taczié skl¹ sê cudné raje.
Wiosna jidze, w³os jij wieje,
Bór i pole, krój i morze
Lsni¹ce jij sê wëstroji³ë,
Jô sê k³óniajê w pokorze.
Ona rzecze: Wez, zaspiéwôj. 
I mie z³ot¹ lutniê da³a;
We mie serce zadërga³o,
Prysn¹³ zdrój i rêka gra³a.
W boru szum i morza gromë
Mojij spiewë wtór sê wstawi:
¯yj Kaszëbskô! Twojij chwa³ë
Pomnik w piesni sê ujawi!
W czasie pierwszych konkursów Rodné Mòwë æwiczy³em recytacjê tego
utworu z dzieæmi z £¹czyñskiej Huty, jak i z w³asnymi. Odt¹d jest on mi szczególnie bliski, bo w moim odczuciu egzemplifikuje  symbolizuje on trudy i efekty
mistrzów kaszubszczyzny i literatury kaszubskiej, zarówno autorów dzie³, jak
i twórców kolejnych tomów BPK. Do grona tego nale¿y obecny wród nas Jan
Zbrzyca. Oby Jan Rompski, Jan Zbrzyca, jak pozostali autorzy BPK  tak¿e twórcy
owych ram do prezentowanych tu utworów, dramatów J. Rompskiego, byli wzorem
i mistrzami dla kolejnych pokoleñ twórców literatury kaszubskiej i kaszubsko-pomorskiej. Oby dziêki jednym i drugim, a i trzecim, wchodzi³a ona w jak najszerszy krwiobieg ¿ycia duchowego Kaszubów i Pomorza, Polaków i S³owian
oraz innych ludów, nie tylko Europy.
Dziêki serdeczne A. i D. Kalinowskim oraz J. Trederowi za t. IV Biblioteki
Pisarzy Kaszubskich; dziêki wszystkim za poprzednie i nastêpne. Tom V zawie-
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raæ bêdzie najwybitniejsze dzie³o kaszubskiej prozy  ¯ëcé i przigodë Remusa
Aleksandra Majkowskiego.
Na przyk³adzie ¿ycia i twórczoci J. Rompskiego, podobnie jak innych twórców, a zw³aszcza A. Majkowskiego, mo¿emy mówiæ o tragicznej czêsto specyfice
naszych dziejów i naszej literatury. S¹dzê, i¿ nieraz do tych spraw wrócimy, do
poznawania kontekstu narodzin konkretnych pisarzy i ich konkretnych dzie³; do
zg³êbiania relacji: ¿ycia (tak rodzinnego, jak zawodowego i spo³ecznego) i twórczoci, jej efektów i oddzia³ywania, do relacji mistrz  uczeñ, a przede wszystkim
cz³owieczy  pisarza, twórcy  los.
Cz³owieczy los nie jest bajk¹ ani snem . Znamy te s³owa piosenki piewanej kiedy przez Annê German. Znamy te¿, ale warto przypomnieæ wiersz
J. Trepczyka, napisany na po¿egnanie Jana Rompskiego przed 40 laty!.
Zrzesziñc
(wdôr na odiñdzenié J. Rompscziégo)
Ju ni ma Ce
Të równak jes,
Bo westrzód swojëch wiernëch drëchów
Rozjimôsz skrzid³a na lecënk,
I zwënëguwôsz karna dëchów,
Co z Twoj¹ dej¹ rzesz¹ zdënk!
Choc ni ma Ce,
Te równak jes,
Bo p³omem ¿ôlisz nóm sê ca³i,
Podskôcaj¹cë w przódk nasz gón!
Dobëtno czidôsz we widza³i,
Na znowawstanié, Doma zwón!
Urwónô Twoja spiewa,
Dzys jakbë jiwru jêk,
Mdze sê dali usmiewa,
Cziéj mie³ot dërgnie zwêk.
Téj Twój widza³i dokôz
Dlô naj domocëznë
Swiêti mdze dlô nas nôkôz,
Mdze swiôdkem odrodë!...
Bo równak jes
I wiedno mdzesz.
 I tak siê sta³o! Tak jest!
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Cezary Obracht-Prondzyñski

Tomasz Kamusella, The Politics of Language
and nationalism in Modern Central Europe,
Palgrave Macmillan, Houndmills  New York 2009,
ss. XXIII+1140

Opiniê o tej ksi¹¿ce nale¿a³oby zacz¹æ od stwierdzenia, ¿e o problemie jêzykowym i jego powi¹zaniu z kwestiami narodowymi (i pañstwowymi) w Europie
w ogólnoci, a w Europie rodkowej w szczególnoci, pisano doæ du¿o i w Polsce, i za granic¹ (choæby warto przywo³aæ Petera Burkea, autora wprowadzenia
do tej ksi¹¿ki, a przy tym autora jednej z podstawowych prac, wydanych ostatnio
tak¿e po polsku: Jêzyki i spo³ecznoci w Europie wczesnonowo¿ytnej). Jednak
dotychczas ¿aden autor nie uj¹³ tego tematu z tak szerok¹ perspektyw¹ historyczn¹,
porównawcz¹ i komparatystyczn¹. Mo¿na by nawet powiedzieæ, ¿e zadziwia fakt,
i¿ takiego opracowania podj¹³ siê jeden autor, bo wszak wymaga³o to przepracowania ogromnej, wielojêzycznej i czêsto trudno dostêpnej literatury (a jej wykaz
zamieszczony na koñcu ksi¹¿ki jest prawdziwie imponuj¹cy  ponad 50 stron
drobnego druku  tak¿e jeli idzie o jej wielojêzycznoæ, bo s¹ tu prace nie tylko
po polsku, angielsku czy niemiecku, ale i czesku, s³owacku, wêgiersku, rosyjsku,
macedoñsku ).
Ale baza ród³owa i literatura to dopiero pierwszy walor tej ksi¹¿ki. Najistotniejszy jest jej interdyscyplinarny charakter. Tak siê bowiem sk³ada, ¿e w naukach humanistycznych i spo³ecznych postulat interdyscyplinarnoci podnoszony
jest bodaj najczêciej, ale jak przychodzi do wykonania, to jednak trzymamy siê
w¹sko w³asnych specjalizacji. Tymczasem temat, który wybra³ sobie T. Kamusella,
wymaga³ integracji wiedzy etno- i socjolingwistycznej, filologicznej, socjologicznej, antropologicznej, politologicznej (ogromn¹ rolê odgrywaj¹ tu analizy polityki pañstw), literaturoznawczej, a wszystko to w ujêciu historycznym. I tu byæ
mo¿e nieco myl¹cy jest tytu³ ksi¹¿ki, bowiem autor w wielu miejscach siêga jednak g³êbiej ni¿ w wiat nowoczesny. Mo¿na wiêc powiedzieæ, ¿e T. Kamusella
spe³ni³ znakomicie postulat metodologiczny wyra¿ony przez Grzegorza Babiñskiego, pisz¹cego, ¿e problematyka etniczna jest interdyscyplinarna1. Inaczej
1
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te¿ nie powinno siê do z³o¿onych kwestii etnicznych i narodowociowych podchodziæ.
I tu kolejna kwestia wiadcz¹ca pozytywnie o tej pracy  temat relacji jêzykowo-narodowych z dodatkiem uwarunkowañ polityczno-pañstwowych by³ i nadal
jest jednym z najtrudniejszych nie tylko od strony naukowej, ale tak¿e politycznej.
Autorowi uda³o siê nie tylko unikn¹æ tych uwik³añ politycznych, lecz wrêcz je
uczyniæ podstawowym przedmiotem analiz.
Ta obszerna praca poza wprowadzeniem autorstwa P. Burkea, wstêpem, zawieraj¹cym w³aciwie wskazówki nie tylko co do stanu badañ, ale i co do inspiracji autorskich, oraz podziêkowaniami (nader d³uga to lista osób, którym autor
dziêkuje, ale te¿ pokazuje ona, w jakich krêgach i w ilu krajach swoje tezy konsultowa³ i gdzie szuka³ podpowiedzi, wskazówek itd.) sk³ada siê z trzech rozdzia³ów wprowadzaj¹cych oraz dziewiêciu rozdzia³ów zasadniczych podzielonych na
dwie czêci.
Te rozdzia³y wprowadzaj¹ce maj¹ charakter, po pierwsze, teoretyczny, poniewa¿ autor stara siê rekonstruowaæ pojêcia dla siebie zasadnicze, m.in. Europy
rodkowej, polityki jêzykowej, narodu itd. Oczywicie i tu nie udaje siê unikn¹æ
kontekstu historycznego, zw³aszcza wtedy, gdy autor przedstawia, jak zmienia³o
siê pojêcie Europy rodkowej, czy jak kszta³towa³ siê izomorfizm normatywny,
które to pojêcie jest dla niego bodaj pojêciem centralnym.
W czêci wstêpnej przedstawia te¿ autor sytuacjê jêzykow¹ w Europie rodkowej historycznie i wspó³czenie (w zasadzie mo¿na by nawet powiedzieæ, ¿e
gdyby autor zechcia³ na wczeniejszym etapie swoj¹ pracê podzieliæ na dwie osobne
ksi¹¿ki, to te rozdzia³y wstêpne prezentuj¹ce sytuacjê jêzykow¹ naszej czêci
Europy z³o¿y³yby siê na bardzo interesuj¹c¹ i wyczerpuj¹c¹ monografiê etnolingwistyczn¹ czy te¿ historyczno-lingwistyczn¹).
Najwa¿niejsze s¹ jednak dwie czêci, z których pierwsza zajmuje siê d³ugim XIX wiekiem, a druga analizuje nacjonalizm i jêzyk w wieku XX. Przy czym
autor jako przedmiot swoich analiz wybra³ cztery narody: polski, wêgierski, czeski i s³owacki. Szuka przy tym pewnych podobieñstw miêdzy procesami jêzykowymi w nich, ale jednoczenie zwraca uwagê, ¿e choæ znajdowa³y siê one obok
siebie po s¹siedzku, to sytuacja polityczna i kulturowa, w jakiej by³y i w XIX,
i w XX wieku, powodowa³y, ¿e procesy jêzykowe i etniczne przebiega³y tu zgo³a
odmiennie.
Wspólne s¹ dla tych narodów, a interesuj¹ce autora szczególnie, zabiegi oko³ojêzykowe, mitologizacja jêzyka, proces ideologizacji, jego instrumentalizacja
w walce politycznej, w budowaniu narodu, umacnianiu poczucia wiêzi etnicznych. Podobne by³y tak¿e mechanizmy wykorzystywania argumentów naukowych
w sporach i zabiegach politycznych.
Natomiast ka¿da z grup mia³a swoje specyficzne problemy i obszary, wokó³
których koncentrowa³y siê dyskusje (akademickie, ideologiczne), a jednoczenie
organizowa³y siê dzia³ania polityczne. W odniesieniu do Polaków T. Kamusella
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podejmuje choæby ciekawy problem koncepcji lechickiej (dla mnie osobicie o tyle
ciekawy, ¿e koncepcja lechicka by³a wykorzystywana do przedstawienia statusu
kaszubszczyzny i jej zwi¹zków z jêzykiem polskim). Z kolei w odniesieniu do
Czech interesuj¹cy jest problem panslawizmu, dla S³owaków kwestia madziaryzacji i koniecznoæ zmierzenia siê z koncepcj¹ czechos³owakizmu, a dla Wêgier
wejcie jêzyka wêgierskiego w rolê jêzyka pañstwowego w XIX wieku. Ale to
tylko wybrane problemy z ogromnie bogatej i ró¿norodnej gamy spraw podejmowanych przez T. Kamusellê. Bo w drugiej czêci przedstawia on przyk³adowo
przejcie od wieloetnicznoci Polski do monojêzykowego pañstwa narodowego,
szok traktatu z Trianon dla Wêgrów i jego skutki dla ich sytuacji jêzykowej
i oczywicie specyficzn¹ oraz nader skomplikowan¹ sytuacjê jêzykow¹ w Czechos³owacji...
Równie interesuj¹ce jak historyczne, polityczne i etnolingwistyczne analizy
konkretnych przypadków jest zakoñczenie, w którym autor pokusi³ siê o pewne
konkluzje. Ale  znowu  nie tylko. Bo przyk³adowo prowadzi ciekaw¹ analizê
polityki s³ownikowej, wskazuj¹c na ró¿nice miêdzy czterema omawianymi narodami. Zreszt¹ w ca³ej pracy przewija siê mnóstwo ciekawych uwag dotycz¹cych
np. znaczenia standaryzacji jêzyka, roli ortografii, zabiegów zwi¹zanych z literatur¹ narodow¹, roli badañ naukowych, g³ównie jêzykoznawczych itd. (w tym te¿
kontekcie kilkakrotnie na kartach ksi¹¿ki pojawia siê problematyka kaszubska).
W mojej ocenie ksi¹¿ka tak wielow¹tkowa, a jednoczenie koncepcyjnie
i merytorycznie zwarta, tak interdyscyplinarna, a jednoczenie klarowna konstrukcyjnie, oparta o tak bogaty i ró¿norodny materia³ ród³owy, a jednoczenie obejmuj¹ca swoj¹ analiz¹ tak zró¿nicowane krêgi kulturowe jest osi¹gniêciem wyj¹tkowym nie tylko w nauce polskiej. Wymaga skupionej i cierpliwej lektury, bo to
wszak ponad 1000 stron gêstego tekstu (ma³¹ czcionk¹!).
Ca³oæ ksi¹¿ki uzupe³niona zosta³a oprócz przywo³anej ju¿ bibliografii, bardzo
po¿ytecznymi indeksami (rzeczowym, osobowym i geograficznym oraz osobnym
indeksem s³owników), co niew¹tpliwie u³atwia lekturê ksi¹¿ki.
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Dzieje Lêborka, praca zbiorowa
pod red. Józefa Borzyszkowskiego
Miejska Biblioteka Publiczna w Lêborku, Instytut Kaszubski,
Lêbork-Gdañsk 2009, ss. 848

Recenzowana ksi¹¿ka to nowa monografia historyczna Lêborka. Na powstanie takiej monografii mieszkañcy Lêborka oraz badacze zainteresowani histori¹
Pomorza czekali od dawna. Dla mieszkañców, co zrozumia³e, najwa¿niejsz¹ kwesti¹ jest ukazanie zmiennego oblicza  spo³ecznego, gospodarczego, politycznego,
kulturowego, religijnego  miasta. Ale dla badaczy spoza Lêborka monografia ta
jest wa¿na przede wszystkim ze wzglêdu na znaczenie tego¿ miasta w dziejach
Pomorza, jego newralgiczne usytuowanie (miêdzy Pomorzem Wschodnim lub
szerzej  Nadwilañskim i Zachodnim) oraz ze wzglêdu oddzia³ywanie na szersz¹
okolicê (i dlatego w ksi¹¿ce tej, zw³aszcza w odniesieniu do epok wczeniejszych,
znajduje siê sporo odniesieñ do kontekstu lokalnego i regionalnego).
Mo¿na postawiæ generalne pytanie: jaki jest cel monografii miast i wsi? Jeli
idzie o walory poznawcze, to monografia z jednej strony podsumowuje dotychczasow¹ wiedzê, syntetyzuje j¹. Z drugiej jednak strony, dobra monografia powinna odkrywaæ rzeczy nowe, opisywaæ fakty albo nieznane, albo opacznie dotychczas w literaturze, a zw³aszcza w potocznych wyobra¿eniach przedstawiane.
Wyznacza tak¿e nowe pola badawcze.
Poza tym ci¹gle uczymy siê na pewne rzeczy i zjawiska patrzeæ inaczej, bo
teraz wreszcie mo¿emy to zrobiæ bez obci¹¿eñ ideologicznych czy nacisków politycznych (nie nale¿y ich oczywicie wyolbrzymiaæ, ale nie mo¿na te¿ lekcewa¿yæ). Dobrym przyk³adem s¹ tu relacje miêdzyetniczne. Otó¿ wyranie w recenzowanej monografii podkrela siê specyfikê miasta zwi¹zan¹ z jego pogranicznym charakterem. To nie jest ani historia Niemców w Lêborku (co by³o domen¹
historiografii niemieckiej), ani te¿ historia Polaków czy Kaszubów w miecie. Tu
wielobarwnoæ, wielokulturowoæ, wieloreligijnoæ miasta zosta³a pokazana
w pe³ni. W ca³ym jej skomplikowaniu, w ca³ym zapêtleniu ludzkich losów, w ca³ym
piêknie i dramatyzmie. Ani nie jest to sielanka etniczna czy te¿ religijna, bo wszak
nie brakowa³o na pograniczu konfliktów, a sprzecznoæ interesów miêdzy Polakami
i Niemcami by³a faktem. Ale dzieje Lêborka to nie by³o te¿ jedno pasmo sporów
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czy napaci, jak to czasami dawniej przedstawiano, bo w ¿yciu codziennym kontakty  towarzyskie, biznesowe, kulturalne  by³y oczywistoci¹. S¹siedztwo bywa³o trudne, ale bywa³o te¿ szlachetne. Jak to na pograniczu.
W jakiej mierze niniejsza monografia jest te¿ wiadectwem poszukiwania
to¿samoci przez wspó³czesnych mieszkañców miasta. Jest odpowiedzi¹ na istniej¹ce
spo³eczne zapotrzebowanie. Na ile wp³ynie rzeczywicie na kszta³towanie siê to¿samoci, dopiero czas poka¿e. Jednak jej to¿samociotwórcze oddzia³ywanie
wydaje siê czym oczywistym, ju¿ choæby z racji ogromnego zasobu wiadomoci,
przekazanych w doæ atrakcyjny sposób. Kiedy przegl¹da siê tê monografiê, rodzi
siê pytanie: co tu trwa, co siê zmienia, co i jak kszta³tuje to¿samoæ wspólnoty
mieszkañców, co ich ³¹czy, z czym siê identyfikuj¹, jakie s¹ ich wspólnotowe
symbole, znaki pamiêci, jakie postaci, wydarzenia, fakty i miejsca konstytuuj¹
zbiorow¹ wyobraniê? Odpowied na te pytania wymaga³aby oczywicie pog³êbionych badañ socjologicznych i etnologicznych, jednak ju¿ teraz otrzymalimy
solidne kompendium wiedzy umo¿liwiaj¹ce stawianie dalszych problemów.
Podstawow¹ jednak funkcj¹, obok tej to¿samociowej, jest funkcja poznawcza, mo¿na nawet powiedzieæ: owieceniowa  wszak wielu wspó³czesnych mieszkañców Lêborka to ludzie nowi. Oni musz¹ dopiero tego miasta siê nauczyæ,
poznaæ, zrozumieæ. Ksi¹¿ka mo¿e im w tym wspaniale pomóc.
Monografie bywaj¹ ró¿ne. Dzi mamy do czynienia niemal z prawdziwym
wysypem ró¿nych opracowañ monograficznych. Po lewej stronie Wis³y w województwie pomorskim wiêkszoæ miast (poza S³upskiem) ma ju¿ swoje nowe monografie, a i sporo wsi (Sierakowice, Parchowo, Karsin, Krokowa ). Lêbork
do³¹cza do tego grona doæ póno, ale mo¿e to i dobrze, ¿e trochê odczeka³.
Dziêki temu mo¿na by³o zobaczyæ, jak to idzie innym, zobaczyæ, jakie pope³niaj¹
b³êdy, co siê czytelnikom i recenzentom podoba, a czego nale¿y unikaæ
Najwa¿niejszy jest, jak zawsze, zespó³ autorów. Pomorskiemu, i nie tylko,
rodowisku naukowemu postaæ redaktora tomu jest doskonale znana. Warto mo¿e
w tym miejscu tylko podkreliæ, ¿e prof. J. Borzyszkowski ma za sob¹ ju¿ wiele
wczeniejszych dowiadczeñ w przygotowywaniu  redagowaniu i wspó³tworzeniu
 monografii miejscowoci (Wiela, Karsina, Brus, Dziemian, Parchowa, Wejherowa, Redy, Nadola, Chojnic, Sierakowic). To dowiadczenie by³o niezbêdne przy
zaprojektowaniu i zredagowaniu monografii Lêborka.
Ksi¹¿kê rozpoczyna rozdzia³ autorstwa prof. Klemensa Bruskiego (Instytut
Historii UG), który te¿ ju¿ ma za sob¹ kilka dowiadczeñ monograficznych. Wyjania
on m.in. kwestie czasu powstania miasta. A ponadto w oparciu o dostêpne ród³a
opisuje miasto a¿ do XV wieku, zahaczaj¹c o wojnê 13-letni¹.
Tam, gdzie koñczy swoj¹ czêæ K. Bruski, rozpoczyna nastêpn¹ prof. Zygmunt Szultka (Instytut Historii PAN). Okres przezeñ opisywany 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
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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 prof. Marek Sta¿ewski
(Instytut Historii UG), ukazuj¹c procesy modernizacji, zmian ustrojowych (samorz¹d miejski), a przede wszystkim wielostronne zmiany spo³eczne (wyznaniowe,
narodowociowe).
Kolejny autor, zwi¹zany z IH UG, prof. Grzegorz Berendt omówi³ dwa okresy
 miêdzywojnie i lata wojny.
Natomiast dwójka autorów lêborskich dr Joanna Schodziñska i dr Bogdan
Libich zmierzyli siê z okresem PRL oraz okresem transformacji ustrojowej.
Jak widaæ, monografia historyczna Lêborka jest wieloaspektowa. Zachowano
w niej klasyczny uk³ad chronologiczny, a ca³oæ podzielono na piêæ g³ównych
czêci. Wewn¹trz poszczególnych czêci wprowadzono uk³ad chronologiczno-problemowy, co u³atwia korzystanie z ksi¹¿ki (np. kto, kto bêdzie zainteresowany
stosunkami wyznaniowymi czy rozwojem gospodarczym na przestrzeni wieków,
bez problemu mo¿e to zrekonstruowaæ, korzystaj¹c z wydzielonych rozdzia³ów;
podobnie z ¿yciem gospodarczym czy politycznym).
Analizuj¹c i oceniaj¹c tê ksi¹¿kê, trzeba koniecznie zwróciæ uwagê na jej
bazê ród³ow¹. Wykorzystano tu nie tylko, oczywisty dla historyków, materia³
archiwalny (w tym wiele zupe³nie nowego, dotychczas niewykorzystywanego,
zgromadzonego w archiwach w Polsce i Niemczech), ale tak¿e siêgano do wspomnieñ i pamiêtników, do prasy, do listów... Uzupe³nieniem wywodów autorów
z pewnoci¹ s¹ liczne ilustracje, bibliografia i indeks osobowy.
Autorzy podobnych opracowañ stoj¹ zawsze przed dwoma najwa¿niejszymi
problemami. Pierwszy dotyczy tego, ¿e trudno jak¹ miejscowoæ wyizolowaæ
z szerszego kontekstu. Trzeba wiêc pokazywaæ dzieje miasta na tle dziejów najbli¿szej okolicy oraz regionu. Czy uda³o siê autorom monografii zachowaæ tu równowagê? Wydaje mi siê, ¿e tak. W ka¿dej czêci s¹ odes³ania do tego, co dzia³o siê
w otoczeniu Lêborka i jakie by³y powi¹zania miasta z jego bezporednim zapleczem.
Drugim problemem jej narracja. Autorzy musz¹ umiejêtnie wywa¿yæ miêdzy
wymaganiami opracowania naukowego, a wiêc u¿ywania okrelonego jêzyka,
aparatu pojêciowego, a wymaganiami czytelników, którzy oczekuj¹ potoczystej,
przystêpnej narracji. Widaæ, ¿e ka¿dy z autorów stara³ siê znaleæ tu z³oty rodek.
Ostateczny jednak kszta³t zawdziêczaj¹ one pracy redaktora ca³ego tomu.
I jeszcze jedna bardzo wa¿na rzecz na zakoñczenie. Historiê tworz¹ ludzie!
Oni s¹ g³ównymi aktorami dziejów. Autorzy o tym pamiêtali (mobilizowani dodatkowo przez redaktora tomu)  to monografia spersonalizowana. Widzimy tu nie
tylko procesy i wydarzenia, ale tak¿e ich g³ównych twórców, aktorów miejskiej
sceny. Co wiêcej  aktorzy ci s¹ bardzo ró¿ni: Niemcy, ¯ydzi, Kaszubi, Polacy,
bogaci i biedni, rzemielnicy, kupcy, politycy, dziennikarze, artyci, duchowni...
Jakoæ tej monografii zosta³a te¿ doceniona przez akademickie rodowisko
historyczne  zosta³a ona wyró¿niona nagrod¹ Rektora Uniwersytetu Gdañskiego.
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ladami ¿ydowskimi po Kaszubach.
Przewodnik. Jüdische Spuren in der Kaschubei.
Ein Reisenbuch,
red. Mi³os³awa Borzyszkowska-Szewczyk,
Christian Pletzing,
wyd. Martin Meidenbauer Verlagsbuchhandlung,
Akademia Baltica, Instytut Kaszubski,
Lübeck-Gdañsk-München 2010, ss. 448

Przestawiana tu ksi¹¿ka jest efektem miêdzynarodowego projektu pt. Odczytuj¹c mowê kamieni. ladami ¿ydowskimi po Kaszubach, realizowanego od 2006
roku przez Academiê Baltica z Lubeki oraz Instytut Kaszubski, przy wspó³udziale:
Pracowni Historii Pomorza i Krajów Nadba³tyckich Uniwersytetu Gdañskiego,
Zak³adu Niemieckojêzycznej Literatury Gdañska na Uniwersytecie Gdañskim oraz
Instytutu Historii Niemieckich ¯ydów w Hamburgu. Ale tak naprawdê to tych
partnerów by³o znacznie wiêcej: muzea, instytucje kultury, lokalne redakcje i organizacje, a przede wszystkim szeroki kr¹g osób prywatnych, którym bliska jest
przesz³oæ Pomorza i Kaszub (wystarczy spojrzeæ na obszern¹ listê podziêkowañ).
Projekt ten nie wzi¹³ siê znik¹d. Wczeniej ju¿ zrobiono sporo dla udokumentowania ¿ydowskiej obecnoci na Pomorzu. Przyczyni³o siê do tego wiele
osób, ale nale¿y tu koniecznie wspomnieæ wieloletni¹ pracê i zaanga¿owanie p.
Hanny Domañskiej.
W rodowisku kaszubskim równie¿ pracowano nad t¹ problematyk¹, o czym
mog¹ wiadczyæ choæby publikowane fragmenty wspomnieñ Gertrudy Schneider
na ³amach Pomeranii, a przede wszystkim to, co wydarzy³o siê w zwi¹zku ze
wspomnieniami Elsy Pintus, wydanymi kilka lat temu przez Instytut Kaszubski.
O samym projekcie bêdzie jeszcze mowa poni¿ej, ale ju¿ tu trzeba o nim
wspomnieæ, bo przecie¿ bez niego nie by³oby tej ksi¹¿ki, a przede wszystkim bez
zaanga¿owania i uczestnictwa grona blisko 20 wspó³autorów, maj¹cych ró¿ne
korzenie: kaszubskie, polskie, niemieckie, ¿ydowskie Reprezentuj¹ oni ró¿ne
wykszta³cenie i zawody, bo s¹ wród nich historycy, germanici, slawici, judaici,
kulturoznawcy, t³umacze, akademicy, dziennikarze, publicyci Jest to wiêc ro-
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dowisko bardzo wielokulturowe (Polacy i Kaszubi mieszkaj¹cy w Niemczech,
Niemcy mieszkaj¹cy w Polsce itd.). Ksi¹¿ka jest napisana w ró¿nych jêzykach,
gdy¿ obok dwóch g³ównych jêzyków, w których przygotowano ca³oæ, wystêpuj¹
tu fragmenty w jêzyku kaszubskim, a zdarzaj¹ siê te¿ na s³owa i zdania w jidysz
czy po hebrajsku (np. na ilustracjach).
Nale¿y te¿ podkreliæ, ¿e ten kilkuletni projekt zosta³ wymylony, przygotowany i zrealizowany przez m³odych ludzi (nawet jeli w gronie wspó³autorów s¹
osoby nieco starsze, to nie zmienia to faktu, ¿e to raczej ludzie m³odzi wziêli siê
za jego wykonanie  i jest to bardzo symptomatyczne). Koordynatorami projektu,
a zarazem redaktorami tomu, s¹ dr Mi³os³awa Borzyszkowska-Szewczyk oraz
dr Christian Pletzing.
Czym jest ta ksi¹¿ka, co jest w niej szczególnie wa¿ne, intryguj¹ce, wyj¹tkowe?
Gdybym mia³ u¿yæ jednego s³owa, aby j¹ scharakteryzowaæ, napisa³bym, ¿e jest
ona dopominaniem (by u¿yæ sformu³owania prof. Huberta Or³owskiego). Przywracaniem pamiêci nam  wspó³czesnym mieszkañcom Kaszub, Pomorza, Polski,
w jakiej mierze tak¿e Niemiec o tych, którzy tu, na naszej ziemi przez setki lat
obok nas egzystowali. A po których pozosta³o No w³anie  jeszcze nie tak
dawno wydawa³o siê, ¿e tak niewiele ladów. A tymczasem Ksi¹¿ka dokumentuje, ¿e jest ich ca³kiem sporo. Trzeba umieæ tylko szukaæ, trzeba chcieæ zauwa¿yæ i doceniæ.
Po lekturze ksi¹¿ki przychodzi na myl metafora kultury jako palimpsestu.
Czas zaciera lady po dawnych tekstach, obrazach Ale nigdy do koñca, nigdy
ca³kowicie. Gdzie pod wierzchnimi warstwami kultury zachowa³y siê te dawniejsze, czasami celowo zacierane, niszczone, a czasami zapominane w sposób ot
 zwyczajny. Byli, a nie ma Nie ma wiêc komu o nich pamiêtaæ.
Autorzy tego tomu pokazuj¹ jednak, ¿e s¹ tacy, którzy uwa¿aj¹, i¿ warto pamiêtaæ. Warto nie tylko dla tych, których ju¿ nie ma. Ale dla nas samych, abymy
pe³niej zdali sobie sprawê, kim tu jestemy.
Ksi¹¿ka nosi tytu³ ladami ¿ydowskimi po Kaszubach. Przewodnik. Wskazuje
na to wyranie uk³ad wewnêtrzny: oprócz wprowadzenia autorzy prowadz¹ nas
ladami ¿ydowskimi po kolejnych kaszubskich terytoriach: pó³nocy i rodkowych
Kaszubach (od Pucka po Dziemiany), przez Kaszuby po³udniowe (od Brus po
Chojnice i Cz³uchów), Kaszuby zachodnie (Bytów, Lêbork, S³upsk) oraz Trójmiasto. Ponadto  co zrozumia³e  osobna czêæ zosta³a powiêcona obozowi
w Stutthofie.
Przy ka¿dej miejscowoci zastosowano ten sam uk³ad: trochê o historii, w poszukiwaniu ¿ydowskich ladów oraz bibliografia. Towarzysz¹ temu mapy i plany
miejscowoci (jak to w przewodniku), które umo¿liwiaj¹ lokalizacjê poszczególnych miejsc w terenie.
Ale kiedy uwa¿niej przyjrzymy siê tej ksi¹¿ce, to na pewno stwierdzimy, ¿e
to co znacznie wiêcej, ni¿ przewodnik. Bo jest ona tak¿e po czêci:
 s³ownikiem biograficznym (mylê, ¿e wiele osób bêdzie zaskoczonych tym,
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jak znakomite osobistoci ze wiata ¿ydowskiego zwi¹zane s¹ z Kaszubami
i Pomorzem),
 ksiêg¹ genealogiczn¹ (s¹ tu historie ró¿nych rodów),
 jest te¿ albumem (warstwa ilustracyjna od razu rzuca siê w oczy, a s¹ tu zdjêcia archiwalne i wspó³czesne)  przy tym zdjêcia to nie tylko uzupe³nienie
treci; tu fotografie mówi¹, szczególnie wtedy, gdy s¹ kontrapunktem (tego,
co dzi w stosunku do tego, co dawniej; tego co widaæ, w stosunku do tego,
co pisano lub co wspominano); szczególnie wa¿ne s¹ przy tym zdjêcia portretowe, bo one uzupe³niaj¹ warstwê biograficzn¹,
 ksi¹¿ka jest te¿ tomem wypisów ród³owych  fragmenty wspomnieñ, opracowania historyczne, dokumenty archiwalne, artyku³y prasowe itd.
 to tak¿e namiastka niezwykle po¿ytecznej bibliografii,
 a przy tym minileksykon wiedzy o kulturze ¿ydowskiej (zob. s³owniczek na
koñcu)
Jest te¿ ksiêg¹ pamiêci, bo dokumentuje, ¿e jednak pamiêæ o ¯ydach na Kaszubach w ró¿nych miejscach ¿yje, o czym zawiadczaj¹ wcale liczne tablice
pami¹tkowe, obeliski, chronione cmentarze oraz ludzie, zbieraj¹cy ró¿norodne
pami¹tki i lady ¿ydowskie.
Przygl¹daj¹c siê powstawaniu tej publikacji, powiedzia³bym, ¿e jest ona efektem swoistej archeologii wiedzy oraz archeologii kultury. A to dlatego, ¿e by³a
to czêsto praca w typie archeologa, choæ wykopaliska robiono w bibliotekach,
archiwach, muzeach, a mo¿e przede wszystkim w ludzkiej pamiêci. Podkrelê
przy tym, ¿e pracowano w terenie  to nie jest ksi¹¿ka, która mog³aby powstaæ za
biurkiem. Ona musia³a siê zrodziæ w wyniku intensywnej pracy terenowej, w czasie spotkañ z ludmi, w efekcie eksploracji wa¿nych instytucji i ich zasobów
Ksi¹¿ka ma z za³o¿enia formê popularn¹, ale jednoczenie prezentuje wysoki
poziom akademickiej roboty. I nie idzie mi tylko o przejrzystoæ jêzyka czy te¿
aparat naukowy, choæby w postaci bibliografii. Idzie mi o co znacznie wa¿niejszego, a mianowicie nieunikanie krytycznych s¹dów i spraw dra¿liwych. Relacje
kaszubsko-polsko-niemiecko-¿ydowskie na Pomorzu s¹ tu pokazane w ca³ym ich
skomplikowaniu, zapêtleniu, pogmatwaniu Mowa tu bowiem i o przejawach
antysemityzmu, i o oskar¿eniach o mordy rytualne, i o asymilacji, i o dystansach
miêdzygrupowych To nie by³a sielanka. A ta ksi¹¿ka nie jest sentymentaln¹
podró¿¹ w przesz³oæ po to, aby j¹ zag³askaæ. Tu nie ma mowy o bezrefleksyjnym
powtarzaniu: by³o fajnie, bo by³o ró¿norodnie. ¯e by³o ró¿norodnie to prawda.
Ale prawd¹ jest te¿, ¿e nie zawsze by³o fajnie.
I tu dotykamy, jak s¹dzê, podstawowej funkcji tej publikacji: funkcji edukacyjnej. Nie rozumiem jej jednak wy³¹cznie w kategoriach edukacji szkolnej, choæ
i dla niej jest to ksi¹¿ka niezwykle po¿yteczna. Mylê o edukacji szerzej  o edukowaniu ca³ych spo³ecznoci lokalnych. Jestem przekonany, ¿e dla wielu osób na
Kaszubach bêdzie to zaskoczenie: o, tu u nas, tu obok tyle jest ladów bytnoci
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¯ydów. Nic o tym nie wiedzielimy. Warto tym spo³ecznociom uwiadamiaæ, ¿e
tak w³anie jest.
Co wiêcej  uwa¿am, ¿e ta ksi¹¿ka bêdzie te¿ powa¿nym wyzwaniem nie
tylko dla badaczy (tyle jeszcze bia³ych plam!), szkó³ (generalnie przecie¿ zupe³nie o tym nie uczono w szko³ach na Kaszubach) oraz dla wspólnot samorz¹dowych i organizacji regionalnych. Zobaczmy  ile jeszcze miejsc nale¿y otoczyæ
opiek¹, ile chroniæ, ile przywróciæ ludzkiej pamiêci. I ile upamiêtniæ! Tak¿e po to,
abymy byli dumni (jednym z najwymowniejszych przyk³adów jest wiatowej
s³awy jêzykoznawca i antropolog Edward Sapir, urodzony w Lêborku).
Jest to wiêc znakomity materia³ poznawczy, edukacyjny, promocyjny... Warto
ksiêgê tê studiowaæ i szukaæ w niej tak¿e inspiracji do kolejnych badañ.
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Wies³aw A. Wójcik, Saba³a,
Tatrzañski Park Narodowy, Zakopane 2009, ss. 414,
ISBN 978-83-61788-01-0

Postaæ Saba³y  Jana G¹sienicy Krzeptowskiego (18091894)  góralskiego
gawêdziarza, muzykanta i przewodnika tatrzañskiego, towarzysza i przyjaciela
najwybitniejszych odkrywców i propagatorów Tatr z dr. Tadeuszem Cha³ubiñskim na czele, jest doæ powszechnie znana wszystkim pokoleniom Polaków. Co
roku, od wielu lat, setki, a i tysi¹ce mo¿e szkolnych wycieczek zwiedzaj¹cych
Zakopane zatrzymuje siê przy pomniku Tytusa Cha³ubiñskiego, u którego stóp
siedzi Saba³a ze swymi skrzypkami  gêlikami. Wys³uchuj¹ zwykle wiêcej z Saba³owej legendy, ni¿ o jego rzeczywistym ¿yciu i dokonaniach. Saba³a bowiem,
dziêki swojej czêstej obecnoci na kartach literatury piêknej, a tak¿e wspomnieniowej i krajoznawczej, od lat jest niemal legendarnym bohaterem i wa¿n¹ cz¹stk¹
tatrzañskiego mitu, szczególnie utrwalonego przez M³od¹ Polskê. Niejeden z wielkich twórców literatury, nie tylko m³odopolskiej, dumny by³ z przyjani z tym dla
swoich nazbyt oryginalnym ziomkiem, gawêdziarzem  analfabet¹, przewodnikiem i muzykantem, a i myliwym  k³usownikiem, nienaprzykrzaj¹cym siê rodzinie i Panu Bogu prac¹, odmawianiem paciorka i gorza³ki. Ju¿ za ¿ycia sta³ siê
on dla tatrzañskich goci postaci¹ bardziej legendarn¹ ni¿ rzeczywist¹
St¹d te¿ ogromny trud, jaki stan¹³ przed autorem prezentowanego dzie³a 
Wies³awem Wójcikiem, znanym nie tylko na Podhalu i w Krakowie, przewodnikiem i krajoznawc¹, redaktorem Wierchów i autorem wielu opracowañ, artyku³ów powiêconych Tatrom i ludziom Podhala. Jak napisa³ on w s³owie wstêpnym
Od autora, przystêpuj¹c do dzie³a (które zajê³o mu niemal æwieræ wieku!), zamierza³ skromnie jedynie nale¿ycie udokumentowaæ zarówno postaæ Saba³y, jak
i zwi¹zane z nim sui generis zjawisko kulturowe, nosz¹ce nazwê »Saba³a«, a 
w miarê potrzeb  skomentowaæ je, aby czytelnikowi interesuj¹cemu siê tym s³ynnym góralem daæ rzetelny materia³, który ewentualnie mo¿e te¿ okazaæ siê zajmuj¹cy
dla historyków lub antropologów kultury. (s. 19). Pierwotnie biografia Saba³y
mia³a siê ukazaæ w Oficynie Podhalañskiej, kierowanej przez Zofiê Stojakowsk¹-Staich, ju¿ w 1994 roku na stulecie mierci Saba³y. Ostatecznie ukaza³a siê
w 2009  w 200-lecie narodzin i 115-lecie mierci bohatera ksi¹¿ki. Autor, bêd¹cy
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pod presj¹ pomocnych mu przyjació³ (lista tych, którym w tym¿e wstêpie dziêkuje,
jest ogromna), stworzy³ nie tylko biografiê bohatera, ale i swoje opus magnum
vitae. Pisze o swojej ksi¹¿ce zawsze skromnie: stara³em siê podaæ w niej rzeteln¹ wiedzê o tym najs³ynniejszym polskim góralu. Pisa³em sine ira et studio,
d¹¿¹c do tego, aby nie zajmowaæ wobec jego osoby emocjonalnej postawy, przytaczaj¹c wszystkie odnalezione przeze mnie fakty i opinie o nim, zarówno dobre,
jak i z³e. Nie pisa³em wiêc ani dla pokrzepienia serc, ani dla pobudzania patriotyzmu lokalnego czy dumy góralskiej. Sz³o mi wy³¹cznie o to, by zgromadziæ
w miarê mo¿liwoci bogate dossier, które z³o¿y³oby siê na mo¿liwie najpe³niejszy wizerunek osoby Jana Krzeptowskiego, jego dokonañ i jego obecnoci w polskiej, najszerzej rozumianej kulturze (s. 17).
Wies³aw Wójcik znakomicie zrealizowa³ tak sformu³owany swój projekt badawczy, wiedz¹c, ¿e w przypadku jego bohatera czyste fakty niemal nie istniej¹, a on sam do nielicznych dotar³ jako pierwszy.
Nieporównanie wiêcej, aczkolwiek  jeli wzi¹æ pod uwagê prawdziwie
wielk¹ s³awê otaczaj¹c¹ zakopiañskiego Homera  stosunkowo równie¿ niezbyt
wiele, jest wszelkiego rodzaju o nim opinii, zw³aszcza tych pochodz¹cych od
wiadków jego ¿ycia. Przekazy te, choæ niekiedy wyra¿aj¹ce zupe³nie przeciwstawne os¹dy, starczyæ jednak musz¹ za fakty. Oczywicie mozaika biografii u³o¿ona z tego rodzaju elementów nie daje  z natury rzeczy  w pe³ni ostrego obrazu,
niemniej pozwala na wyrobienie ogólnego pogl¹du o przebiegu ¿ycia Saba³y. I to
jest przedmiotem dociekañ w pierwszej czêci ksi¹¿ki (s. 18).
Czêæ I prezentowanego tu dzie³a zatytu³owana jest ¯ywot i sprawy Jana
G¹sienicy Krzeptowskiego zwanego Saba³¹. Obejmuje rodowisko rodzinne, etymologiê przydomka, dzieciñstwo, mylistwo i k³usownictwo, zbójnictwo, poszukiwanie skarbów, domnieman¹ s³u¿bê wojskow¹, ma³¿eñstwo i rodzinê, powstanie chocho³owskie, przewodnictwo górskie, gawêdziarstwo, muzykowanie, kontakty z wybitnymi ludmi epoki, sk³onnoæ do alkoholu, filozofiê ¿ycia, ciekawoæ
wiata i mieræ.  Rzeczywicie, tak zaprezentowane ¿ycie to prawdziwa mozaika
¿yciowa  mozaika, jakich ma³o na gruncie polskim, a tym samym niezmiennie
ciekawa i odkrywcza, pasjonuj¹ca lektura.
Czêæ II autor zatytu³owa³ Dzieje recepcji i kultu Saba³y. Przedstawi³ w niej
postaæ Saba³y w literaturze polskiej, w malarstwie i grafice, fotografii i rzebie
oraz na widokówkach; dalej osobno w muzyce powa¿nej, wydawnictwach encyklopedycznych i s³ownikowych. A ponadto zaprezentowa³ odniesienia do Saba³y
i takie sprawy, jak onomastika, chata i grób Saba³y, pami¹tki po nim, rocznice
i Saba³owe Bajania, jego obraz w oczach górali, w numizmatyce i za granic¹!
Czêæ III to Kalendarium ¿ycia Jana Krzeptowskiego Saba³y, a czêæ IV stanowi Bibliographia sabaliana (Materia³y). Ostatnia czêæ, bardzo rozbudowana,
jak sam autor okreli³, bogata i uboga, najpe³niej prezentuje ród³a wiedzy Wies³awa Wójcika o bohaterze. Bogat¹ jest ta wiedza dotycz¹ca Tatr i Podhala,
w której zawsze wystêpuje Saba³a. Uboga to ta bezporednio dotycz¹ca bohatera.
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Ca³oæ nie obejmuje jednak kompletu wykorzystanych materia³ów. Niektóre, drugorzêdne, odnotowano jedynie w przypisach.
Bibliografia podzielona zosta³a na dwie czêci. Pierwsza obejmuje pimiennictwo popularne i naukowe; druga literaturê piêkn¹  osobno prozê, poezjê
i dramat. Lektura tej bibliografii jest niezwykle ciekawa. Nie znajdujemy w niej
jednak m.in. biografii kaszubskiego Saba³y  pióra Kazimierza Ostrowskiego pt.
Pieniarz z ziemi jezior. O Wincentym Rogali z Wiela, Gdañsk 1985, przywo³anego
dwukrotnie w tekcie cz. II i w przypisach. Autor jest wiadom, i¿ nie wszystkie
odniesienia do Saba³y, nie tylko w przypadku W. Rogali, s¹ trafne, uzasadnione.
Warto zauwa¿yæ, ¿e do Saba³y porównywano tak¿e ks. prof. Józefa Tischnera
(który niejednokrotnie w swej teologii odwo³ywa³ siê do jego ludowych filozoficznych m¹droci), jak i samego Papie¿a
W dziedzinie poezji najwiêcej twórczej uwagi, jak zauwa¿y³ W. Wójcik, powiêci³ Sabale Stanis³aw Nêdza Kubiniec, którego najlepszy w tym kontekcie
wiersz mieræ Saba³y, opublikowany zosta³ po raz pierwszy w czasopimie Pomorze w 1955 roku!
Korzystanie z ksi¹¿ki W. Wójcika i jej docenienie u³atwia zamykaj¹cy publikacjê Skorowidz nazwisk. Do lektury tej pracy zachêca za na pocz¹tku dzie³a, w przedmowie pt. Saba³a, Saba³a , sam Jacek Kolbuszewski, najwybitniejszy znawca
kultury, nie tylko folkloru, Podhala. Przywo³uje w niej miêdzy innymi nieprzemijaj¹ce dzie³o Kazimierza Tetmajera Na skalnym Podhalu oraz inne innych autorów,
z którymi spotyka³ siê Saba³a, a oni byli dumni z tej znajomoci  przyjani. Albowiem ju¿ na prze³omie XIX i XX wieku zaistnia³a swoista moda na Saba³ê, nie
tylko w muzyce.  By³ on ( ) swoist¹ osi¹, wokó³ której obraca³o siê zakopiañsko-tatrzañskie ¿ycie, którego przecie¿ sam nie organizowa³. W tym sensie by³ swoistym,
bodaj niepowtarzalnym fenomenem ( ). By³ tu artyst¹ suwerennym i w pe³ni
oryginalnym, maj¹cym swój w³asny, odrêbny styl (»saba³owa nuta«)... (s. 8 i 10).
Swoj¹ refleksjê saba³owo-wójcikow¹ J. Kolbuszewski zakoñczy³ dobitnym
stwierdzeniem pod adresem autora i bohatera jego ksi¹¿ki: Tego niezwyk³ego
cz³owieka w jego ¿yciowych sprawach i w jego niezwyk³ej oryginalnoci, nieznajduj¹cej odpowiednika w innych kulturach ni¿ polska, ukazuje prawdziwie piêknie
m¹dra ksi¹¿ka Wies³awa Wójcika, daj¹ca cenny wk³ad do wiedzy o kulturze polskiej (s. 13).  S¹dzê, i¿ lektura dzie³a W. Wójcika na kaszubsko-pomorskim
gruncie wzmocniæ mo¿e nie tylko coraz ¿ywsze wiêzi podhalañsko-kaszubskie,
ale i zmobilizowaæ jakie pióro, podobne Wójcikowemu czy K. Ostrowskiego, do
napisania podobnego, nowego dzie³a o naszym Wicku Rogali, który bez w¹tpienia
jedynie w muzykowaniu by³ nieco podobny do Jana Krzeptowskiego Saba³y, prezentuj¹c daleko inn¹ osobowoæ, inne dowiadczenia ¿yciowe, dzia³alnoæ i myli,
godne ponownego i szerszego zbadania, przypomnienia, spopularyzowania.
Legenda ¿ycia i Saba³owe bajania s¹ cz¹stk¹ legendy  mitu Tatr i Podhala,
zaistnia³ego na dobre u schy³ku epoki zaborów. ¯ycie i twórczoæ, dzia³alnoæ
i myli Wincentego Rogali, zakorzenione i ukszta³towane s¹ niemal w tym¿e
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samym czasie, ale w innych realiach  kultury zachodnich Niemiec i wieloetnicznego, wielokulturowego Pomorza, w spo³eczeñstwie obywatelskim; reprezentuj¹
inny ni¿ saba³owy wiat, choæ niemniej znacz¹ce dokonania i wzorce. Mo¿na
rzec, ¿e s¹ tak¿e cz¹stk¹ rodz¹cego siê w odrodzonej II Rzeczypospolitej mitu
Kaszub, morza i Pomorza, którego piewc¹ by³ m.in. Franciszek Fenikowski, autor
piêknego wiersza o Wicku Rogali z Wiela, którego  chyba nies³usznie  skojarzono z Saba³¹. W ka¿dym b¹d razie dzie³o W. Wójcika pokazuje realia narodzin
i rozwoju mitu Saba³y, jednego z istotnych mitów nie tylko Podhala, ale i Polski,
tym samym co wa¿nego z kultury polskiej. Na gruncie kaszubskim trudno wskazaæ podobn¹ postaæ, bo ani Wick Rogala, ani Antoni Abraham, ani najbardziej
mitologiczny dzi ks. Józef Wrycza nie byli reprezentantami tej dziedziny ¿ycia
i naszej kultury, kojarzonej z folklorem, który uosabia³ Saba³a.
Z wielu wspó³twórców mitu Saba³y i promotorów jego postaci, okrelonej
tak¿e mianem Homera Tatr, najwiêksze zas³ugi po³o¿y³ Henryk Sienkiewicz, którego Saba³owa bajka z 1889 roku, (Czas, 1889, nr 170), przet³umaczona na
kilka jêzyków, rozs³awi³a tê postaæ i Tatry, a i trochê galicyjsk¹ Polskê w ówczesnym wiecie. Nie mniej znacz¹ca jest rola Stanis³awa Witkiewicza  jego dzie³a
Na prze³êczy. Wra¿enia i obrazy z Tatr  opublikowanego w wydaniu ksi¹¿kowym, Warszawa 1891.
Ksi¹¿ka W. Wójcika, dokumentuj¹cego fantastyczn¹ karierê Saba³y i jego mitu,
stanowi najpiêkniejszy pomnik, jaki mo¿na by³o wystawiæ temu Góralowi, Tatrom
i ich piewcom w kulturze polskiej. Dzie³o to charakteryzuje te¿ po trochu Polaków
i kulturê polsk¹, gdzie zapotrzebowanie na mity i uto¿samianie siê z mitami jest
przeogromne. Ma ona w sobie tak¿e znacz¹cy walor inspiracji i zachêty do podobnych badañ ¿ycia i dokonañ, obecnoci w kulturze polskiej innych postaci...
Na sam koniec pragnê podkreliæ, i¿ chyba nadszed³ czas, by zacz¹æ pisaæ
Górale w znaczeniu Podhalanie  w³anie tak, z du¿ej litery. Fascynuj¹ce dzie³o
W. Wójcika nie jest mo¿e tradycyjn¹ rozpraw¹ cile naukow¹, lecz równie¿ nie
tylko bogat¹ dokumentacj¹ ¿ycia i mitu bohatera, z której czerpaæ bêd¹ przez
pokolenia nie tylko historycy czy antropolodzy. Dlatego szczególnie interesuj¹co
przedstawia siê jego bibliografia, zestawiona w sposób odmienny od stosowanego
zwykle w opracowaniach naukowych. W jej czêci I Pimiennictwo popularne
i naukowe znalaz³y siê obok siebie opracowania uczonych, wspomnienia, relacje,
notatki prasowe, a i materia³y archiwalne  rêkopisy i maszynopisy  jedynie
z Zakopanego i Krakowa. Autor nie prowadzi³ bowiem poszukiwañ archiwalnych
poza Ma³opolsk¹, np. w Ossolineum we Wroc³awiu czy w Kórniku, jak i w spuciznach wielu mi³oników Tatr i cz³onków Towarzystwa Tatrzañskiego z ró¿nych
ziem polskich. Równie¿ do cz. II Saba³a w literaturze piêknej mo¿na by mieæ
uwagi dotycz¹ce klasyfikacji niektórych pozycji  np. s³ownikowych czy wspomnieniowych. St¹d ci, którzy mog¹ mieæ pretensje do wspania³ej pracy W. Wójcika,
maj¹ przed sob¹ nieograniczone pole do popisu. Mnie marz¹ siê podobne dzie³a
dotycz¹ce postaci ze wiata Kaszub i Pomorza.
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Maria Dyczewska, Opowieci naszych starków,
Sierakowice 2009, ss. 250, ISBN 978-83-62042-08-1

Opowieci naszych starków to wyj¹tkowe dzie³o z zakresu memuarystyki,
nie tylko na Kaszubach. Maria Dyczewska opowiedzia³a  opisa³a  utrwali³a
w nim, zanotowane pierwotnie na tamie i papierze, wspomnienia z przesz³oci
23 seniorów z gminy Sierakowice. Powsta³y one w latach 19962006 w drodze
przygotowanych i wielogodzinnych rozmów  spotkañ z ich bohaterami  pierwotnymi autorami  narratorami. Dopracowane przez Pani¹ Mariê do prezentowanej postaci, uzupe³niane dziêki dalszym spotkaniom i rozmowom, zosta³y opublikowane po raz pierwszy przed laty na ³amach samorz¹dowego czasopisma Wiadomoci Sierakowickie.
Maria Dyczewska, bêd¹c z wykszta³cenia i powo³ania nauczycielk¹, swoje
aktywne zawodowo lata tej profesji prze¿y³a poza Sierakowicami. Do koñca PRL-u
by³a nauczycielem akademickim przedmiotów pedagogicznych w WSP w S³upsku.
Z chwil¹ narodzin III RP wróci³a w rodzinne strony i zamieszka³a w domu ojców.
Zaanga¿owa³a siê w budowanie i pracê samorz¹du gminnego (w latach 1990
2003 jako zastêpca wójta Sierakowic) i kszta³towanie spo³eczeñstwa obywatelskiego. By³a wspó³twórczyni¹ i wspó³redaktork¹ wspomnianego gminnego czasopisma  miesiêcznika, na ³amach którego w publikowanych artyku³ach, obok
bie¿¹cych wydarzeñ i problemów z ¿ycia gminy, prezentowano czêsto teksty dotycz¹ce przesz³oci  dziejów i kultury gminy i kaszubskiego regionu, wybitne
ponadlokalne postacie i nie mniej ciekawe osoby z grona spo³ecznoci gminnej.
Wród nich pojawili siê seniorzy, opowiadaj¹cy Pani Marii o swoim ¿yciu i dowiadczeniach, zarazem o dziejach Sierakowic i okolicy, g³ównie w I po³owie XX
wieku. Oczywiste, ¿e wielu siêga³o pamiêci¹ w wiek XIX, a niewielu prze¿y³o
prze³om wieków XX i XXI. Dzi bowiem wiêkszoæ bohaterów prezentowanej
ksi¹¿ki ¿yje po ¿yciu, g³ównie w swoich wspomnieniach, zanotowanych przez
Pani¹ Mariê, udostêpnionych nam raz jeszcze na kartach prezentowanej ksi¹¿ki.
Przedmiotem wszystkich opowieci jest g³ównie ¿ycie rodzinne i codzienne
na Kaszubach w XX wieku, zachodz¹ce w nim zmiany, nastêpuj¹ce nowoci,
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bliskie narratorom postacie, reprezentuj¹ce szeroki przekrój spo³ecznoci gminnej,
mo¿na rzec kaszubsko-wiejskiej w szczególnoci, choæ ju¿ od pocz¹tku XX wieku
pojawi³y siê w Sierakowicach i okolicy postacie reprezentuj¹ce stan trzeci, czyli
redni, rozwijaj¹ce siê drobnomieszczañstwo. Dzisiejsze Sierakowice swoj¹ wspó³czesn¹ postaæ zawdziêczaj¹ takim ludziom jak bohaterowie ksi¹¿ki. Oni to, urodzeni pod koniec XIX lub na pocz¹tku XX wieku, wspominali wydarzenia wielkie i ma³e, ogólnonarodowe, gminno-parafialne i rodzinne z pierwszej po³owy
XX stulecia, obejmuj¹ce I wojnê wiatow¹ i koñcz¹ce j¹ lata narodzin II Rzeczypospolitej, zapocz¹tkowane powrotem Pomorza do odrodzonej Polski i wojn¹ bolszewicko-polsk¹. Najwiêcej szczegó³ów zapamiêtali z dwudziestolecia miêdzywojennego, bogatego tak¿e w kryzysy i biedê, ale przede wszystkim wyró¿niaj¹cego siê bujnym ¿yciem spo³eczno-kulturalnym w gminie  parafii i powiecie.
Postaci¹ centraln¹ niejako wielu opowieci z tamtych lat jest proboszcz sierakowicki  ks. kanonik Bernard £osiñski, pose³ do parlamentu niemieckiego i odrodzonego sejmu polskiego, kaszubski ks. Piotr Wawrzyniak, zamordowany przez
hitlerowców w obozie koncentracyjnym. II wojna wiatowa i lata powojenne,
¿ycie w PRL, jego radoci i smutki, to drugi wyró¿niony w opowieciach starków
okres ich ¿ycia i dziejów gminy.
Narratorami opowieci  bohaterami ksi¹¿ki Marii Dyczewskiej s¹ generalnie niby tzw. proci ludzie, ale niezwyk³e osoby, wyj¹tkowo twórcze  aktywne
tak¿e w ¿yciu publicznym wieckim  nie tylko rodzinnym i Kocio³a  reprezentanci ró¿nych wsi i zawodów. Dominuj¹ rolnicy i rzemielnicy, ale nie brak przedstawicieli wiêkszych przedsiêbiorców, walcz¹cych w PRL o zachowanie lub zwrot
swoich zak³adów, jak i lokalnej inteligencji, kszta³tuj¹cej osobowoci wielu pokoleñ m³odzie¿y.
Bohaterem  narratorem pierwszej opowieci jest Józef Kos (19002007)
wspominaj¹cy lata ¿o³nierskie w czasie I wojny wiatowej i rewolucji w Niemczech oraz wojny bolszewickiej, na któr¹ poszed³ jako ochotnik. W latach pokoju
wyuczy³ siê szewstwa, za³o¿y³ w³asny warsztat i rodzinê, zbudowa³ dom, dochowa³ siê grona dzieci i doczeka³ II wojny wiatowej. Po klêsce wrzeniowej 1939
roku prze¿y³ obóz jeniecki, z którego po kilku tygodniach wróci³ do domu, by
przetrwaæ okupacjê  kolejne dowiadczenia, nie wyrzekaj¹c siê polskoci. Równie
tragiczny koniec II wojny zapocz¹tkowa³ nie³atwe, nie tylko dla prywatnego rzemios³a, lata PRL-u. St¹d praca w ró¿nych miejscach i zawodach, okraszana przyjemnociami domu i pszczelarstwa. Na staroæ nie przesta³ siê interesowaæ wydarzeniami w kraju i wiecie; martwi³ siê np. chorob¹ Matki Teresy i prezydenta
Wac³awa Havla. Jako pszczelarz przypomina³, i¿ najlepszym lekarstwem, zw³aszcza dla ludzi starszych, jest miód.
Podobnie ciekawe i urozmaicone s¹ inne opowieci i ¿yciorysy, swoiste sagi
rodzinne, tworzone czêsto przez panie, mê¿ne niewiasty, matki czy samotne kobiety, pracuj¹ce ca³e ¿ycie na rzecz blinich. S¹ wród nich Waleria Kiedrowska
 uosobienie kaszubskiej matki i Bronis³awa Polaszk, zmagaj¹ca siê ca³e ¿ycie
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z truskawkow¹ legend¹ o prawdê, dotycz¹c¹ wprowadzenia przez jej siostrê uprawy tej popularnej nie tylko dzi w Sierakowicach kaszubskiej jagody  malënë
Ostatnia opowieæ dotyczy ¿ycia i dzia³alnoci nauczycielki, a tak¿e mi³oniczki
pszczó³, Agaty Stenki  matki s³ynnej aktorki. Zawartoæ ca³oci sygnalizuj¹ tytu³y kolejnych opowieci. Oto one: Nigdy w ogniu. Józef Kos; Kaszubska matka.
Waleria Kiedrowska; Pod urokiem orkiestry dêtej. Jan Miotk; Furman u kanonika. Jan Piotrowski; O przodkach sióstr Reiter; Wnuczki o pierwszym wójcie.
Otton Karszny; Po trudach ¿ycia b³oga staroæ. Jan Grzenkowicz; Mistrz.
Franciszek M³yñski; Siostra Tymotea wspomina; Artylerzysta dzielny na zawsze.
Konrad Grucha³a; Truskawkowa potêga i gorycz. Bronis³awa Polaszk; Znawca
dobrej kie³basy i motocykli. Brunon Kobiela; Ca³e ¿ycie w licznej rodzinie.
El¿bieta Bronk; Prywatna wojna o tartak. Stanis³aw Bronk; Kaszubskoæ opisywana dla teatru. Aleksy Pepliñski; Trzej bracia i las. Antoni Treder; Pó³ wieku
doli i niedoli. Zofia i Edmund Lewiczowie; Stolarz, skrzypek i amator historii.
Stefan Kolka; Dzielna Kaszubka. Stefania Zalewska; Spo³ecznik ze Starej Huty.
Franciszek Syldatk; Córka kowala, ¿ona krawca. Helena Czaja; Umiech pani
Stasi. Anastazja B³aszkowska; Wybra³a Gowidlino i pokocha³a pszczo³y. Agata
Stenka.  Ka¿da opowieæ mog³aby byæ kanw¹ do osobnej powieci.
Lektura tego swoistego Spisu treci mo¿e i winna zachêciæ do lektury tomu
w ca³oci i czerpania z tego rodzaju róde³, nie tylko przez historyków. Zosta³y
one ju¿ wykorzystane w wydanej kilka lat wczeniej monografii gminy Sierakowice, jakby ma³o udanej i st¹d niepromowanej nawet przez Gminê  sponsora
wydania. Opowieci naszych starków stanowi¹ wymienite uzupe³nienie, uszczegó³owienie obrazu dziejów gminy w XX wieku, zaprezentowanego w tej¿e monografii. Ich wielkim walorem  tak w wersji pierwotnej na ³amach Wiadomoci
Sierakowickich, jak i w ksi¹¿kowej (choæ tu trochê skromniej)  jest bogactwo
ilustracji, fotografii i dokumentów, uwiarygodniaj¹cych i ubarwiaj¹cych opowieci naszych dziadków. Opowieci te, podobnie jak pamiêæ ludzka, bywaj¹ jednak
niekiedy zawodne, st¹d zas³uguj¹ na krytyczn¹ analizê i opracowanie, a przynajmniej komentarz historyka. W prezentowanej postaci s¹ one pozbawione przypisów czy komentarza autorki ksi¹¿ki. Historyk móg³by i winien niejednokrotnie
sprostowaæ niektóre fragmenty tych opowieci lub nawietliæ pewne wydarzenia
bardziej wszechstronnie, przynajmniej z innej strony. Na szczególn¹ uwagê zas³uguj¹ przywo³ywane postacie, takie na przyk³ad, jak wystêpuj¹cy w pierwszej
opowieci Józefa Kosa, gdañski przywódca kaszubsko-kociewskich ochotników
na wojnê bolszewick¹, wybitny i zas³u¿ony dzia³acz Polonii Gdañskiej, zwany
Królem Kaszubów, Józef Czy¿ewski (18571935), przedstawiony w tekcie jako
Józef Ciszewski (s. 17). Tego rodzaju nieliczne niecis³oci nie zmniejszaj¹
wartoci ca³ego dzie³a, ksi¹¿ki stanowi¹cej piêkny pomnik pomiêci jej bohaterów
i narratorów opowieci, utrwalonych przez Mariê Dyczewsk¹. Znaj¹c jej ¿yciowe
przygotowanie i zakorzenienie w dziejach i kulturze Sierakowic i Kaszub, zachêcam j¹ do kontynuacji tego rodzaju dzia³alnoci i twórczoci, do przygotowania
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kolejnego tomu, który obj¹³by kolejne rodziny  rodzinne opowieci i sagi, np.
Majkowskich z Sierakowic, czyli w³asnej rodziny i jej osobistych losów, a¿ po
dzieje najnowsze lokalnej spo³ecznoci, narodzin i rozwoju samorz¹du gminnego
oraz trudów i ograniczeñ, wrêcz barier w kszta³towaniu spo³eczeñstwa obywatelskiego. Najnowsze dzieje gminy Sierakowice, których jest ona wspó³twórc¹ i obserwatork¹, to wrêcz temat na osobn¹ ksiêgê jej wspomnieñ, mo¿e nie od razu
gotowych do druku, tym niemniej bezcennego dokumentu dla przysz³oci
Ksi¹¿ka Opowieci naszych starków ukaza³a siê jako tom 2 Biblioteki Miesiêcznika Wiadomoci Sierakowickie. Tom 1 to 2007 Rok Pamiêci Ksiêdza
Doktora Bernarda Sychty, redaktor Maria Kolka, Sierakowice 2008. Jako m³ode
wydawnictwo i pocz¹tkuj¹cy wydawca, Gmina Sierakowice nie docenia jeszcze
potrzeby pracy cile edytorskiej, na jak¹ zas³ugujê ka¿de autorskie dzie³o, nawet
najlepiej dopracowane i najlepszego mistrza. W tradycji dobrej roboty edytorów
jest te¿ zaanga¿owanie obok redaktora i korektora ka¿dej ksi¹¿ki, tak¿e recenzenta
wydawniczego, pracuj¹cych na rzecz autora i ksi¹¿ki, dobre imiê wydawcy, o których udziale w prezentowanej tu ksi¹¿ce nie ma ladu tak¿e na stronie redakcyjnej. A szkoda! Wspania³a praca Marii Dyczewskiej mog³aby w trakcie obróbki
edytorskiej zyskaæ na wartoci. Mam nadziejê, ¿e tak bêdzie w przypadku tomu
2 Opowieci naszych starków z Gminy Sierakowice, do których to grona ju¿ dzi
nale¿y tak¿e wci¹¿ m³oda i godna najwiêkszego uznania oraz powszechnej wdziêcznoci autorka tomu 1. Stworzenie podobnych dzie³ polecam szkólnym i redaktorom gminnych pism w innych k¹tach Kaszub i Pomorza, zw³aszcza tych, które
dot¹d nie maj¹ swoich dziejopisarzy i monografii.
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Noty wydawnicze

Rocznik Gdañski, t. LXVIILXVIII, za lata 20072008, Gdañsk 2009, wyd.
Gdañskie Towarzystwo Naukowe, ss. 197
Niestety, zas³u¿one gdañskie pismo naukowe ci¹gle boryka siê z problemem terminowoci wydawania, a zmiana redakcji niewiele tu zmieni³a. Podwójny numer
za lata 20072008 przynosi piêæ rozpraw, w tym Edmunda Kizika o ubiorach
gdañskich mieszczek w okresie nowo¿ytnym czy te¿ ciekawy przyczynek B³a¿eja
liwiñskiego, dotycz¹cy nazw jezior Zaspa i Brzeno. W dziale ród³owym zamieszczono trzy materia³y, w tym interesuj¹cy dla historyków dziejów najnowszych plan pacyfikacji Gdañska w wietle materia³ów IPN. Obszerna jest czêæ
wspomnieniowa  znalaz³o siê tu a¿ siedem wspomnieñ pomiertnych, powiêconych m.in. prof. Romanowi Wapiñskiemu, dr Zofii Kratochwil czy te¿ prof.
Edmundowi Cielakowi. Warto te¿ zwróciæ uwagê na polemiczny artyku³ Sylwii
Bykowskiej dotycz¹cy publikacji Leszka Olejnika o Polakach wpisanych na Niemieck¹ Listê Narodowociow¹.
Günter Grass. Literatura  sztuka  polityka, red. Marion Brandt, Marek Jaroszewski, Miros³aw Ossowski, Gdañsk 2009, wyd. Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdañskiego, ss. 329
Interesuj¹cy tom zawieraj¹cy materia³y z miêdzynarodowej konferencji grassologicznej, która odby³a siê w padzierniku 2007 roku. Zamieszczone tu artyku³y
uszeregowano w kilku czêciach: Literatura (np. M. Ossowski, Gdañsk-Wrzeszcz
u Güntera Grassa w kontekcie biograficznym czy te¿ Dieter Scholtz, Przy obieraniu cebuli, czyli Mam w pamiêci ), Natura (np. Marek Jaroszewski i Ewa
Ko³aczkowska, Flora i fauna Kaszub w trylogii gdañskiej Güntera Grassa), Inni
autorzy, inne kraje (np. Sofia Varetska, Recepcja Güntera Grassa na Ukrainie),
Sztuka (np. Andrzej Wirth, Günter Grass jako plastyk. Rzeby kameralne) i wreszcie
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Polityka i Historia (tu szczególnie ciekawy jest tekst M. Brandt, Trudna przyjañ.
Günter Grass a opozycja w Polsce w latach siedemdziesi¹tych i osiemdziesi¹tych). Ksi¹¿kê uzupe³niaj¹ zdjêcia z konferencji, po¿yteczny indeks osobowy oraz
informacje o autorach.
Cywilizacja i Polityka. Zeszyty Naukowe, Toruñ 2009, nr 7, Wydawnictwo
Adam Marsza³ek, ss. 367
W kolejnym tomie pisma naukowego, tworzonego g³ównie si³ami gdañskich politologów, mo¿na zwróciæ uwagê na dwa teksty o tematyce kaszubsko-pomorskiej:
Andrzeja G¹siorowskiego, Kaszubi w Wehrmachcie oraz Marka Dziêcielskiego:
Od Ericha v. Zelewskiego do Ericha von dem Bacha (na marginesie dyskusji
o pochodzeniu genera³a SS i Policji).
Ireneusz Pieróg, Florian Stanis³aw Ceynowa. ¯ycie i dzia³alnoæ, Toruñ 2009,
Wydawnictwo Adam Marsza³ek, ss. 354
Ksi¹¿ka pierwotnie by³a prac¹ doktorsk¹ autora, któr¹ obroni³ na UMK w Toruniu.
Sk³ada siê ona z dziewiêciu rozdzia³ów, prezentuj¹cych ¿ycie i dzia³alnoæ Ceynowy w uk³adzie chronologicznym. Najpierw autor omawia rodowisko rodzinne
i dzieciñstwo na Kaszubach, nastêpnie naukê w chojnickim gimnazjum, studia we
Wroc³awiu i Królewcu, kluczowy moment w jego ¿yciu, czyli udzia³ w wydarzeniach 1846 i 1848 roku, wreszcie dalsze koleje losu, czyli ukoñczenie studiów
medycznych, praca w maj¹tku Czapskich Bukowcu oraz funkcjonowanie jego
w³asnej rodziny. Ostatni rozdzia³ pod tytu³em: ambasador ideowy ludu kaszubskiego, zosta³ powiêcony aktywnoci Ceynowy w sferze spo³ecznej, kulturalnej,
politycznej i naukowej. Ca³oæ uzupe³niaj¹ liczne ilustracje, tablice genealogiczne,
bibliografia i indeks osobowy.
Kluka. Biuletyn Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego w Chojnicach, opr.
Kazimierz Ostrowski, Chojnice 2009, ss. 40
Bogate s¹ dokonania wydawnicze chojnickiego oddzia³u ZK-P. Wydawa³ on tak¿e
w³asny biuletyn pod tytu³em Bazuny (w latach 19781987). W 2008 roku postanowiono do tej tradycji powróciæ, ale tym razem oddzia³owe pismo nosi tytu³
Kluka. W jego drugim numerze znalaz³y siê przede wszystkim materia³y dotycz¹ce Jana Karnowskiego (szkic biograficzny, kaszubski wiersz Roczna oraz wspomnienia o poecie z Czarnowa autorstwa Juliana Rydzkowskiego, Franciszka Pabicha i Aleksandra Wysockiego. Oprócz tego w tym numerze znalaz³y siê interesuj¹ce dokumenty dotycz¹ce chojnickiego rodowiska zrzeszeniowego z lat
piêædziesi¹tych i siedemdziesi¹tych, w tym charakterystyka sporz¹dzona przez
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S³u¿bê Bezpieczeñstwa w 1959 r. (dokumenty komentarzem opatrzy³ K. Ostrowski). Zamieszono tu ponadto fotograficzn¹ kronikê dzia³alnoci w 2009 roku, materia³y z konkursu historycznego oraz szkice biograficzne o Maksymilianie Ichnowskim i Klemensie Szczepañskim.
Rze Gdañska z 1308 roku w wietle najnowszych badañ. Materia³y z sesji
naukowej 12-13 listopada 2008 roku, red. B³a¿ej liwiñski, Gdañsk 2009, wyd.
Muzeum Historyczne Miasta Gdañska, ss. 214
W odniesieniu do redniowiecznych dziejów Gdañska trudno znaleæ wydarzenie,
które by siê mocniej wpisa³o w wiadomoæ historyczn¹ mieszkañców Pomorza
(mo¿e poza wizyt¹ w. Wojciecha). Nie dziwi wiêc, ¿e z okazji okr¹g³ej rocznicy
tego wydarzenia zorganizowano konferencjê, podczas której raz jeszcze zmierzono
siê z problemem rzezi. Kilkanacie zamieszczonych tu tekstów porusza m.in.
takie tematy, jak po³o¿enie miasta lubeckiego w Gdañsku, relacje miêdzy Hanz¹
a Gdañskiem na prze³omie XIII i XIV wieku, stosunki z Brandenburgi¹ czy te¿
stosunek W³adys³awa £okietka do Pomorza. Najwa¿niejszy jest jednak tekst
redaktora tomu B. liwiñskiego, który postanowi³ zrekonstruowaæ rzeczywisty
przebieg wydarzeñ z 12/13 listopada 1308 roku oraz tych, które bezporednio po
nich nast¹pi³y. Co ciekawe, znalaz³y siê tu tak¿e teksty analizuj¹ce, jak te¿ wydarzenia owe zapisa³y siê w pamiêci mieszkañców Gdañska, jak przedstawiali je
kronikarze, czy te¿ jak by³y one pokazywane w dzie³ach sztuki. Dla jeszcze pe³niejszego obrazu zamieszczono w ksi¹¿ce kilkanacie ród³owych dokumentów,
które odnosz¹ siê do tych wydarzeñ.
Über Schulen, ihre Lehrer und Schüler im ehemaligen Kreis Bütow in Pommern, hrsg. von K.-D. Kreplin, Herdecke 2009, ss. 185
Opracowanie historyczne by³ego mieszkañca powiatu bytowskiego, historyka-amatora Klausa-Dietera Kreplina, na temat szkó³, nauczycieli i uczniów w dawnym powiecie bytowskim na Pomorzu, sk³ada siê z trzech czêci. W pierwszej
przedstawiono ogólne t³o historyczne i dzieje szkolnictwa na Ziemi Bytowskiej
od redniowiecza do XX wieku. Zamieszczono tu równie¿ sylwetki nauczycieli
i wspomnienia uczniów. W czêci drugiej autor zamieci³ dzieje poszczególnych
szkó³, osobno w miecie i osobno we wsiach. W czêci trzeciej znalaz³y siê spisy
nauczycieli i indeksy nazw geograficznych oraz bibliografia. Ksi¹¿ka wzbogacona
jest licznymi ilustracjami i mimo i¿ posiada wiele mankamentów typowych dla
opracowañ amatorskich, mo¿na w niej znaleæ sporo ciekawych, dot¹d nieznanych
informacji.
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Rydwan. Roczniki Muzealne Muzeum Ziemi Kociewskiej w Starogardzie
Gdañskim, 2009, nr 1, ss. 264
Kolejny przyk³ad pisma muzealnego. Z zamieszczonych tu ponad dwudziestu artyku³ów i przyczynków warto zwróciæ uwagê na kilka, np. Viktora Ignacego Koz³owskiego o pomorskich emigrantach w Brazylii, na blok materia³ów dotycz¹cych II wojny wiatowej na Kociewiu (np. Ryszarda Szwocha tekst o eksterminacji mieszkañców Starogardu na pocz¹tku wojny), czy te¿ na ciekawy tekst Tadeusza
Sadkowskiego, podejmuj¹cy kwestiê mo¿liwoci utworzenia w Starogardzie muzeum na wolnym powietrzu. Znalaz³y siê tu tak¿e trzy teksty dotycz¹ce edukacji
regionalnej. Szkoda jednak, ¿e nie ma w pimie dzia³u recenzji, a czêæ informacyjna jest tak skromna (nie ma przyk³adowo nic o dzia³alnoci samego muzeum?).
Klaus-Dieter Kreplin, Mühlen im ehemaligen Kreis Bütow in Pommern und
Mühlenbesitzer nach dem Adreßbüchern (mit Ergänzungen). Eine Materialsammlung, [b.m.w.] 2009, ss. 79
Jak g³osi tytu³, to zbiór materia³ów do dziejów m³ynów w by³ym powiecie bytowskim, wraz z informacjami o ich w³acicielach z ksi¹g adresowych, z uzupe³nieniami, które wyda³ Klaus-Dieter Kreplin. Autor, przedwojenny bytowianin, jest
niestrudzonym badaczem przesz³oci Ziemi Bytowskiej, maj¹cym na swym koncie niejedn¹ publikacjê na ten temat. Tym razem ze znanej sobie literatury i róde³
sporz¹dzi³ zbiór informacji o m³ynach i m³ynarzach na Ziemi Bytowskiej. Na
wstêpie przedstawi³ krótk¹ charakterystykê cieków wodnych, nastêpnie opisa³
m³yny znajduj¹ce siê na terenie miasta Bytów, po czym przeszed³ do omawiania
m³ynów w poszczególnych wsiach powiatu. Zamieci³ te¿ podania o m³ynach
i wspomnienia dawnych m³ynarzy lub cz³onków ich rodzin. Broszurê wzbogacaj¹
reprodukcje zdjêæ przedwojennych m³ynów oraz fragmenty map.
Dzieñ Kaszubski w Szczecinie 16 maja 2009 AD, opr. Alicja £ojko, Ryszard
Stoltmann, Szczecin 2009, wyd. Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Oddzia³
w Szczecinie, Oficyna Wydawnicza Archiwum Pañstwowego w Szczecinie Dokument, ss. 66
Ta bogato ilustrowana publikacja zawiera materia³y z pierwszego Dnia Kaszubskiego, zorganizowanego w Szczecinie w maju 2009 roku. Oprócz s³owa wstêpnego prezesa oddzia³u ZKP i wspó³redaktora tomu R. Stoltmanna, znalaz³y siê tu
m.in. materia³y dokumentuj¹ce uroczyste zebranie szczeciñskiego oddzia³u ZKP,
po³¹czone z promocj¹ ksi¹¿ki Z. Szultki, zawieraj¹cej wizytacje domen bytowskiej i lêborskiej w XVI wieku, zdjêcia z mszy w. odprawionej przez abpa Mariana Przykuckiego, opatrzone fragmentami jego homilii, czy te¿ zdjêcia z otwarcia wystawy powiêconej Lechowi B¹dkowskiemu oraz drugiej wystawy o dzia-
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³alnoci ZKP. W koñcu zamieszczono tu tak¿e tekst wyst¹pienia prof. J. Borzyszkowskiego pt. O historii Kaszubów w dziejach Pomorza (zosta³ on wyg³oszony
podczas Zamkowych Spotkañ Historycznych).
Trzebiatów  spotkania pomorskie 2008, red. Janina Kochanowska, Pruszcz
Gdañski-Trzebiatów 2009, Wydawnictwo Jasne, ss. 287
Ksi¹¿ka zawiera materia³y z kolejnego seminarium naukowego powiêconego
miastu Trzebiatów oraz przesz³oci i kulturze Pomorza. Organizatorem by³ Trzebiatowski Orodek Kultury, a seminarium odby³o siê z okazji 450 rocznicy mierci
Jana Bugenhagena, jednej z najwa¿niejszych postaci w dziejach Pomorza, g³ównego
reformatora religijnego na tym terenie. W 24 zamieszczonych tu artyku³ach opisano
m.in. stan zachowania i pozosta³oci po sztuce wikiñskiej u ujcia Odry, religijnoæ pomorsk¹ w XVIXVIII wieku, dzieje wsi Che³m Gryficki do 1945 r., losy
klasztorów ¿eñskich po reformacji, budownictwo folwarczne na Pomorzu na przyk³adzie powiatu gryfickiego itd. Przedstawiono te¿ dzia³alnoæ i dokonania kilku
organizacji i instytucji, m.in. Trzebiatowskiego Towarzystwa Kultury czy miejscowej biblioteki publicznej. Wszystkie teksty zosta³y opatrzone obszernymi streszczeniami po polsku (w przypadku tekstów niemieckojêzycznych) lub po niemiecku.
Sporo tu te¿ ciekawych ilustracji (tak¿e kolorowych), szkiców, planów etc.
Nasze wspomnienia nie umieraj¹. Relacje o wysiedleniu Niemców ze wsi Tuchomie w latach 19451947, zebra³a, oprac. i t³um. E. Szada-Borzyszkowska,
wyd. Uniwersytetu Gdañskiego, Gdañsk 2009, ss. 224
Kolejny zbiór wspomnieñ i relacji (jest ich w ksi¹¿ce 39) wiadków z tragicznych
wydarzeñ z roku 1945 i lat bezporednio po zakoñczeniu wojny. Autorka zebra³a
wspomnienia niemieckich mieszkañców wsi Tuchomie w powiecie bytowskim,
spisywane od lat piêædziesi¹tych XX wieku. Opublikowa³ je na swojej stronie
internetowej by³y mieszkaniec Tuchomia, obecnie zamieszka³y w Szwajcarii, Karl
H. Radde, a El¿bieta Szada-Borzyszkowska przet³umaczy³a je na jêzyk polski.
Niew¹tpliwym atutem ksi¹¿ki jest fakt, i¿ autorka do³¹czy³a do wspomnieñ niemieckich tak¿e relacje obecnych mieszkañców Tuchomia i okolic, zarówno Kaszubów, jak i przyby³ych na te tereny Polaków, czêsto by³ych robotników przymusowych. Ksi¹¿kê wzbogacaj¹ do³¹czone mapki i reprodukcje zdjêæ archiwalnych.
Maria Dyczewska, Opowieci naszych starków, Sierakowice 2009, wyd. Gmina
Sierakowice, ss. 251
Ksi¹¿ka ukazuje siê jako tom 2 Biblioteki Wiadomoci Sierakowickich. Zawiera
bowiem 22 relacje i wspomnienia, które wczeniej (w latach 19962006) by³y
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prezentowane na ³amach tego lokalnego pisma, a przygotowane zosta³y i zebrane
przez Mariê Dyczewsk¹, autorkê ca³ego opracowania, która opatrzy³a ten zbiór
tak¿e w³asnym wstêpem. Nale¿y podkreliæ, ¿e jest to bardzo interesuj¹cy zbiór
kaszubskich opowieci, przedstawiaj¹cych losy tej spo³ecznoci w ca³ym XX
wieku. W dodatku zosta³y one opatrzone licznymi, czêsto unikatowymi, zdjêciami
z rodzinnych archiwów. Nie tylko dla mi³oników regionu, ale tak¿e dla badaczy
spo³ecznych oraz historyków to bardzo cenny dokument ród³owy i nale¿a³oby
sobie ¿yczyæ, aby i w innych czêciach Kaszub takie relacje zosta³y zebrane.
B³a¿ej liwiñski, Pocz¹tki Gdañska. Dzieje ziem nad zachodnim brzegiem
Zatoki Gdañskiej w I po³owie X wieku, wyd. Muzeum Historyczne Miasta Gdañska (=ród³a i Monografie Muzeum Historycznego Miasta Gdañska, t. I),
Gdañsk 2009, ss. 298
Otwieraj¹ca now¹ seriê wydawnicz¹ Muzeum Historycznego Miasta Gdañska
praca znanego i cenionego gdañskiego mediewisty B³a¿eja liwiñskiego jest ostatnim g³osem w tocz¹cej siê w historiografii od wielu dziesiêcioleci dyskusji na
temat pocz¹tków panowania Piastów nad Pomorzem Nadwilañskim i roli Gdañska
w jego dziejach. Mo¿na rzec, i¿ jest to praca rewolucyjna, gdy¿ obala dotychczasowe pogl¹dy na temat odwiecznej sto³ecznoci Gdañska w tej czêci Pomorza.
Autor w przekonuj¹cy sposób dowiód³, i¿ Gdañsk w pocz¹tkach swych dziejów
by³ jedynie jednym z licznych grodów-stra¿nic terytorium plemiennego, którego
centrum znajdowa³o siê na Kêpie Oksywskiej, za jego g³ówny port znajdowa³
siê w pobli¿u wspó³czesnego Pucka.
Lech B¹dkowski w wywiadach radiowych, zebra³ i opracowa³ Andrzej Busler,
Gdynia 2009, wyd. Miejska Biblioteka Publiczna w Gdyni, Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Oddzia³ w Gdyni, ss. 81
Ksi¹¿ka by³a kolejnym wydawnictwem, które ukaza³o siê w Roku Lecha B¹dkowskiego, og³oszonym w 2009 r. przez Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie. Oprócz
wstêpu oraz koñcowego szkicu biograficznego autorstwa A. Buslera znalaz³y siê
tu cztery wywiady z L. B¹dkowskim z lat 1972, 1975 oraz z 1980 r. (ten ostatni
sk³ada siê z dwóch czêci  przeprowadzi³a go Alina Kietrys dla Muzeum Literatury w Warszawie). Atrakcyjnoæ tej publikacji podnosi fakt, ¿e zosta³a do niej
do³¹czona p³yta, na której umieszczono wszystkie te wywiady oraz ostatnie nagranie Lecha B¹dkowskiego przed jego mierci¹. Dziêki temu mo¿na nie tylko
poznaæ opinie i pogl¹dy pisarza, ale tak¿e pos³uchaæ jego g³osu.
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Samorz¹d Pomorza. Zeszyt Problemowy, 2009, nr 1: Lech B¹dkowski a
samorz¹dna Rzeczpospolita, red. Brunon Synak, wyd. Urz¹d Marsza³kowski
Województwa Pomorskiego, ss. 127
Kolejny zeszyt samorz¹dowego czasopisma zawiera materia³y z sesji powiêconej Lechowi B¹dkowskiemu i problematyce samorz¹dowej. Sesja ta odby³a siê na
Uniwersytecie Gdañskim, a wzi¹³ w niej udzia³ Premier Donald Tusk oraz liczne
grono badaczy, samorz¹dowców oraz dzia³aczy regionalnych. Znalaz³y siê tu,
oprócz wstêpu redaktora tomu, tak¿e g³os Premiera D. Tuska oraz cztery referaty:
J. Borzyszkowskiego: Dziedzictwo myli politycznej Lecha B¹dkowskiego, Bohdana Ja³owieckiego: To¿samoæ lokalna w wiecie p³ynnej nowoczesnoci, Marka
S. Szczepañskiego, Anny liz, Ma³gorzaty Suchackiej: Socjologiczny obraz samorz¹dowca  rejestr cnót podstawowych oraz C. Obracht-Prondzyñskiego: Spo³eczeñstwo obywatelskie a samorz¹dy w RP. Ca³oæ uzupe³niaj¹ g³osy wypowiedziane w dyskusji, która odby³a siê po referatach.
Kazimierz Ma³kowski, Gdynia  nasze miasto. Kolibki, Or³owo, Red³owo, Ma³y
Kack, wyd. POLNORD  Wydawnictwo Oskar, Gdañsk 2009, ss. 152
Autor pracy, Kazimierz Ma³kowski, to m.in. trójmiejski przewodnik turystyczny,
cz³onek Towarzystwa Mi³oników Gdyni i przede wszystkim autor i wspó³autor
kilku ksi¹¿ek o swoim rodzinnym miecie, w tym niezast¹pionego Bedekera gdyñskiego. Tomik Gdynia  nasze miasto, pierwszy z zapowiadanej serii na temat
gdyñskich dzielnic, sk³ada siê ze wstêpu, siedmiu rozdzia³ów, minis³ownika biograficznego, zatytu³owanego Wybitne osoby zwi¹zane z Kolibkami, Or³owem, Red³owem i Ma³ym Kackiem oraz z bibliografii. Niew¹tpliw¹ zalet¹ pracy Ma³kowskiego s¹ liczne, niepublikowane dot¹d informacje o konkretnych mieszkañcach
i ich rodzinach. Czêsto s¹ to tzw. zwykli obywatele, których losy, jak¿e wa¿ne
w swej masie w historii miasta, najczêciej s¹ niedostrzegane w innych pracach.
Ponadto Autor przytacza ciekawe i ma³o znane historie budynków, liczne anegdoty i legendy oraz wci¹¿ zmieniaj¹c¹ siê teraniejszoæ. Wreszcie, opisuje, znany
z opowiadañ lub autopsji, przebieg nieistniej¹cych szlaków i dróg. Wszystko stara
siê przekazaæ przystêpnym i barwnym jêzykiem. Zdecydowanie jest to praca popularna, a w trakcie lektury mo¿na niekiedy napotkaæ dyskusyjne lub b³êdne tezy,
które nie s¹ poparte miarodajnymi ród³ami.
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¯ycie z pasj¹. Leksykon artystów zwi¹zanych z Gminn¹ Bibliotek¹ Publiczn¹
im. Aleksandra Labudy w Bolszewie, red. Janina Borchmann, Bart³omieja Wi¹zowatego, Bolszewo 2009, wyd. Urz¹d Gminy Wejherowo, Biblioteka Publiczna
Gminy Wejherowo im. Aleksandra Labudy w Bolszewie, ss. 209
Tytu³ jest nieco myl¹cy, bowiem to nie tylko leksykon biograficzny. Po pierwsze,
zamieszczono tu kilkadziesi¹t szkiców biograficznych artystów albo mieszkaj¹cych
na terenie gminy i powiatu wejherowskiego, albo te¿ wspó³pracuj¹cych z bibliotek¹ (wystawy, wystêpy, spotkania autorskie etc.). Ponadto zamieszczono tu kilkanacie szkiców informacyjnych o zespo³ach i instytucjach, które mia³y okazje
zrealizowaæ jakie przedsiêwziêcie kulturalne wspólnie z bibliotek¹. Ale oprócz
tej pierwszej czêci znalaz³y siê tu wybrane utwory literackie, tak¿e po kaszubsku, autorów przywo³anych w rozdziale biograficznym oraz obszerne kalendarium
wydarzeñ kulturalnych, jakie mia³u miejsce w bibliotece w latach 20052009,
opatrzone bardzo licznymi kolorowymi fotografiami, dokumentuj¹cymi te wydarzenia, pokazuj¹cymi poszczególne dzie³a malarskie, fotografie wystawianych
rzeb itd. Jest to wiêc interesuj¹cy przyczynek umo¿liwiaj¹cy zapoznanie siê
z funkcjonowanie lokalnej instytucji kultury oraz zmuszaj¹cy do refleksji nad
nowymi zadaniami i formami aktywnoci bibliotek wiejskich.
Jaros³aw Ellwart, Bory Tucholskie i ich mieszkañcy. Kultura duchowa i materialna Borowiaków, Gdynia 2009, Wydawnictwo Region, ss. 48
Niewielka broszurka z zadaniem przedstawienia w pigu³ce informacji o Borach
i Borowiakach (dlatego te¿ u¿yty w niej podtytu³ nale¿y uznaæ za nieco na
wyrost). Autor w kilku czêciach charakteryzuje Bory geograficznie i przyrodniczo,
przedstawia kwestie historyczne, omawia gwarê (zamieszcza minis³owniczek),
obrzêdy i obyczaje, kulturê materialn¹ oraz wybrane instytucje kultury. Ca³oæ
jest bogato zilustrowana, co niew¹tpliwie uatrakcyjnia tê ksi¹¿eczkê.
Marek Dziêcielski, Aktywnoæ spo³eczno-polityczna szlachty pogranicza lêborskiego, wyd. Wydawnictwo UG, Gdañsk 2009, ss. 863
Najnowsze opracowanie Marka Dziêcielskiego o szlachcie lêborskiej, które wzbudzi³o sporo kontrowersji w rodowisku naukowym, niew¹tpliwie jest faktograficzn¹ kopalni¹ wiedzy o tej warstwie spo³ecznej od redniowiecza po wspó³czesnoæ. Praca powsta³a w oparciu o bogat¹ bibliografiê, w tym liczne, niepublikowane dot¹d materia³y ród³owe z polskich, niemieckich i szwedzkich archiwów.
Sk³ada siê z piêciu rozdzia³ów, w których autor omawia kolejno: kszta³towanie
siê stosunków w³asnociowych, spo³ecznych i etnicznych w przestrzeni Ziemi
Lêborskiej; aktywnoæ intelektualn¹ i kulturê religijn¹ szlachty lêborskiej; kulturê
polityczn¹ szlachty lêborskiej w okresie zmian pañstwowo-administracyjnych;
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kariery wojskowe szlachty lêborskiej oraz kulturê spo³eczno-polityczn¹ junkierstwa lêborskiego. Ksi¹¿ka zawiera 85 tabel, 48 rycin i 16 map.
Acta Cassubiana, t. 11, Gdañsk 2009, wyd. Instytut Kaszubski, ss. 511
Jedenasty tom rocznika naukowego Instytutu Kaszubskiego zosta³ podzielony na
szeæ czêci. W pierwszej znalaz³o siê a¿ 15 artyku³ów naukowych, w tym tak¿e
w jêzyku niemieckim (np. Jensa Stübena z Oldenburga o literaturze w Wolnym
Miecie Gdañsku czy te¿ Lutza Oberdörfera z Gryfii o powstaniu WMG) oraz
w jêzyku kaszubskim (Marka Cybulskiego o kaszubszczynie w Gdañsku oraz
Eugeniusza Go³¹bka o sporach wokó³ standardu literackiego kaszubszczyzny).
Oprócz tego czêæ pierwsza zawiera tu kilka tekstów jêzykoznawczych, np.
J. Tredera o frazeologii dialektalnej, czy te¿ Zenona Licy o polskich adaptacjach
nazwisk pomorskich genetycznie niemieckich. Warto te¿ zwróciæ uwagê na przegl¹dowy tekst J. Borzyszkowskiego powiêcony problematyce kaszubskiej na
³amach Rocznika Gdañskiego od momentu jego powstania w 1927 roku.
W czêci drugiej (Pomorskie syntezy i refleksje uczonych) zamieszczono artyku³
Kazimierza Koz³owskiego: Wokó³ procesów spo³ecznych i losów jednostek na Pomorzu Zachodnim 19452009. Wród materia³ów ród³owych znaleæ mo¿na dwa
teksty dotycz¹ce Lecha B¹dkowskiego, w tym jego interesuj¹ce listy do Tadeusza
Fiszbacha, sekretarza KW PZPR w Gdañsku. Ponadto w tomie tym s¹, jak zwykle,
obszerny dzia³ recenzji, kronika naukowa oraz kilka wspomnieñ w dziale Pro
memoria (m.in. powiêcone cz³onkowi honorowemu Instytutu Kaszubskiego prof.
El¿biecie Zawackiej). W tym numerze artyku³y zosta³y opatrzone streszczeniami
w jêzyku niemieckim, a na koñcu zamieszczono spis treci równie¿ w tym¿e jêzyku.
Gerard i Grzegorz (Aubracht) Prondziñscy, Dzieje rodu Aubracht Prondziñskich z P³otów Du¿ych pochodz¹cych z Pr¹dzony, [Bytów] 2009, nak³adem
autorów, ss. 67
Ksi¹¿ka, autorstwa dwóch genealogów amatorów (ojca i syna), przedstawia dzieje
starej kaszubskiej rodziny Aubracht-Pr¹dzyñskich (-Prondziñskich) z Pr¹dzony
na Gochach oraz kilku rodzin spokrewnionych, jak Modrzejewskich, Wantoch-Rekowskich, Mrozek-Gliszczyñskich i innych. Pocz¹tkowe ramy chronologiczne
opracowania siêgaj¹ redniowiecza, lecz najciekawsze i najbardziej wiarygodne
informacje dotycz¹ koñca XIX i XX stulecia. Te ostatnie to niew¹tpliwa zas³uga
Gerarda Prondziñskiego, w m³odoci bacznego obserwatora i wiernego s³uchacza
rodzinnych opowieci, a obecnie niestrudzonego rodzinnego kronikarza. Wiele
tez postawionych przez autorów nie znajdzie uznania wród zawodowych badaczy, ale niektóre w¹tki zawarte w ksi¹¿ce stanowi¹ cenny przyczynek do dziejów
rodziny oraz wiosek Pr¹dzona i P³otowo Du¿e.
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Rocznik Toruñski, t. 36, 2009, wyd. Towarzystwo Mi³oników Torunia, Uniwersytet Miko³aja Kopernika, ss. 436
W kolejnym tomie Rocznika wród artyku³ów warto zwróciæ uwagê m.in. na
tekst Karoliny Zimnej-Kaweckiej, Organizacja budownictwa w miêdzywojennym
Toruniu czy te¿ Barbary Gawêckiej o dziejach pomnika pierwszego wojewody
pomorskiego Stefana £aszewskiego. Znalaz³ siê tu równie¿ tekst J. Borzyszkowskiego, Lech B¹dkowski (19201984)  ¿o³nierz, pisarz i obywatel  rzecznik
Kaszubów i samorz¹dnej Rzeczpospolitej. Ponadto, jak w ka¿dym numerze, mo¿na poczytaæ recenzje, sprawozdania i obszern¹ bibliografiê bie¿¹c¹ Torunia.
Mariola Pobidyñska, Zemia rodnô Jana Trepczyka. Analiza literacko-ideowa,
Gdynia 2009, Wydawnictwo Region, ss. 30
Broszurka powiêcona pieni J. Trepczyka, któr¹ czêæ rodowisk kaszubskich
postrzega jako hymn kaszubski, do czego zreszt¹ autorka wprost nawi¹zuje, podaj¹c m.in. kto i w jakich okolicznociach jako takowy hymn j¹ wykonuje. G³ównie
koncentruje siê na analizie literackiej, na przes³aniu ideowym pieni w kontekcie pogl¹dów J. Trepczyka i zrzeszeñców. Zamieszcza tak¿e kilka t³umaczeñ na
jêzyk polski oraz podrêczn¹ bibliografiê.
Bogus³aw G³odowski, Sulêczyno. Z dziejów parafii i gminy, Z³ota Karczma
2009, Wydawnictwo ROST, ss. 256
Po raz trzeci ks. B. G³odowski, znany kaszubski kap³an rodem z Sulêczyna, podchodzi do opisania swojej rodzinnej parafii i wsi (wczeniejsze ksi¹¿ki ukaza³y
siê w latach 1995 i 1998). Ta wersja jest najobszerniejsza  autor nie tylko wykorzysta³ nowe ród³a i publikacje, ale przede wszystkim znacz¹co wzbogaci³ ksi¹¿kê
mnóstwem zdjêæ, szczególnie z ostatnich lat, przez co zyskuje ona po trosze charakter kroniki (w dwóch ostatnich czêciach autor opisuje ró¿nego rodzaju inicjatywy, wydarzenia, dzia³alnoæ ró¿norodnych lokalnych instytucji, nie pomijaj¹c
swojego udzia³u w ¿yciu lokalnej spo³ecznoci  i w³anie te wydarzenia s¹ najpe³niej udokumentowane zdjêciami). We wczeniejszych rozdzia³ach przedstawia historiê wsi  od czasów prehistorycznych po wspó³czesnoæ, a osobny rozdzia³ powiêca kwestiom religijnym, pisz¹c jednak nie tylko o parafiach funkcjonuj¹cych na tym terenie, ale wspominaj¹c tak¿e np. o ewangelikach, których ju¿
tu nie ma, ale kiedy stanowili istotn¹ cz¹stkê lokalnej spo³ecznoci.
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Diecezja che³miñska w czasach komunizmu (19451990), t. II, red. Wojciech
Polak, Waldemar Rozenkowski, Jan Sziling, Pelplin 2009, Wydawnictwo Bernardinum, ss. 389
Z kilkunastu zamieszczonych tu artyku³ów i rozpraw warto zwróciæ uwagê choæby
na przyczynek do biografii biskupa che³miñskiego Józefa Kowalskiego autorstwa
J. Szilinga, czy te¿ dwa teksty powiêcone temu, jak S³u¿ba Bezpieczeñstwa zajmowa³a siê sanktuariami pomorskimi  w Sianowie (Kamil B³aszczyk) czy te¿
w Piasecznie (W. Polak). Interesuj¹cym przyczynkiem do dziejów lokalnego kocio³a jest tak¿e artyku³ o karach finansowych stosowanych wobec pelpliñskiego
seminarium duchownego (Arkadiusz Cwo³ek).
Anna Sobiecka, Dzieje teatru w S³upsku 19452008. Zarys historyczno-dokumentacyjny, S³upsk 2009, wyd. Akademia Pomorska w S³upsku, ss. 281
Jak sam tytu³ informuje, autorka podjê³a siê zadania przedstawienia ¿ycia teatralnego w S³upsku w ca³ym okresie powojennym. W pierwszym rozdziale stara siê
dokonaæ systematycznego opisu losów instytucji teatralnych w rodowisku, przyjmuj¹c kilka wa¿nych cezur czasowych, m.in. za³o¿enie czy te¿ likwidacjê zawodowego teatru dramatycznego. W rozdziale II opisuje teatry pierwszorzêdne,
a wiêc te, które przede wszystkim tworzy³y lokalne ¿ycie teatralne (Têcza, S³upski
Teatr Dramatyczny, Teatr Rondo i Nowy Teatr). Opisuje nie tylko kto, gdzie
i w jakich okolicznociach wspó³tworzy³ te instytucje, ale podaje tak¿e w uk³adzie chronologicznym im repertuar. W rozdziale III za w podobnym uk³adzie
przedstawia inne inicjatywy teatralne (np. teatr autorski Daniela Kalinowskiego
czy Teatr W³adca Lalek). Podsumowuje ksi¹¿kê w szkicu koñcowym pod wymownym tytu³em: Teatralna prowincja czynnikiem kulturotwórczym? Oprócz tego
zamieszcza tu bibliografiê, streszczenie po angielsku, indeks nazwisk i ciekawy
aneks ilustracyjny, gdzie s¹ m.in. reprodukcje plakatów teatralnych.
Maria Ollick, Od adwentu do adwentu. Doroczne obrzêdy i zwyczaje w Borach,
Gdynia 2009, Wydawnictwo Region, ss. 104
Kolejna popularyzuj¹ca publikacja znanej borowiackiej animatorki kultury z Tucholi. Tym razem M. Ollick postanowi³a przedstawiæ doroczn¹ obrzêdowoæ
w Borach, ale nie odwo³uj¹c siê tylko do róde³ historycznych, lecz pokazuj¹c
tak¿e, co z tych obrzêdów pozosta³o, jak s¹ one przestrzegane i pielêgnowane
wspó³czenie. Dlatego te¿ sporo tu ciekawie dobranych zdjêæ, pokazuj¹cych w³anie wspó³czesne oblicze tej lokalnej obrzêdowoci. Ale oprócz tego mnóstwo tu
przywo³anych powiedzeñ i przys³ów, cytatów z literatury piêknej i legend oraz
podañ, a w osobnych ramkach objanieñ g³ównych wi¹t i zwyczajów z nimi zwi¹zanych. Na koñcu ciekawa podrêczna bibliografia, a na pocz¹tku krótki szkic ogólnie prezentuj¹cy kulturê borowiack¹.
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Jerzi Tréder, Spòdlowô wiédza ò kaszëbiznie, Gdañsk 2009, Oficyna CZEC,
ss. 64
Bardzo potrzebna i po¿yteczna ksi¹¿eczka prezentuj¹ca w syntetyczny sposób
wiedzê o kaszubszczynie, w dodatku zaprezentowana w jêzyku kaszubskim! Autor
przedstawia kolejno granice jêzykowe dawniej i dzi, badania nad kaszubszczyzn¹,
gramatyki kaszubskie, stosunek kaszubszczyzny i jêzyka polskiego, jej wewnêtrzne
zró¿nicowanie, pocz¹tki i rozwój kaszubszczyzny literackiej oraz problemy zwi¹zane z normalizacj¹ i standaryzacj¹ jêzyka. Dodaje s³owniczek z objanieniami
niektórych terminów oraz podstawow¹ bibliografiê.
Leszek Molendowski, Dzieje ojców Jezuitów i szkolnictwa jezuickiego w Gdyni,
Kraków 2009, Wydawnictwo Avalon, ss. 304
Ksi¹¿ka m³odego gdañskiego historyka, oparta na bogatej i ró¿norodnej bazie
ród³owej, bêd¹ca pierwszym opracowaniem szkolnictwa jezuickiego w Gdyni,
które mo¿e i powinno zainteresowaæ nie tylko historyków owiaty czy te¿ mi³oników przesz³oci miasta. Autor w pierwszym rozdziale omówi³ pokrótce dzieje
Gdyni i w tym kontekcie tak¿e losy miejscowego zgromadzenia jezuitów. Ponadto znalaz³ siê tutaj obszerny fragment dotycz¹cy dr. Teofila Zegarskiego i jego
gimnazjum w Or³owie (ono w³anie zosta³o przejête przez jezuitów i sta³o siê
punktem wyjciowym do rozwoju szkolnictwa zakonnego w Gdyni). W drugim
rozdziale przedstawiono rozwój i dzia³alnoæ placówki, koncentruj¹c siê na
analizie organizacyjno-instytucjonalnej, za w trzecim pokazano funkcjonowanie
wspólnoty szkolnej przed i po II wojnie wiatowej. Sporo tu informacji o kadrze,
uczniach, programach, a przede wszystkim o ró¿norodnych problemach (choæby
politycznych, zwi¹zanych z likwidacj¹ szko³y i przejêciem jej przez ZNP, a nastêpnie próbach odtworzenia, które powiod³y siê w koñcu, ale dopiero w 1994
roku). Oprócz bibliografii na koñcu zamieszczono ciekawy aneks ród³owy.
Zwi¹zki Chojnic i Cz³uchowa na przestrzeni dziejów, red. Wiktor Zyba³o, Cz³uchów 2009, wyd. Muzeum Regionalne w Cz³uchowie, Towarzystwo Mi³oników Ziemi Cz³uchowskiej, ss. 97
Niniejsza publikacja zawiera materia³y z konferencji pod tym samym tytu³em,
jaka odby³a siê w czerwcu 2008 rok w ramach obchodów 660-lecia Cz³uchowa.
Zamieszczono tu siedem artyku³ów, a wród nich: Maksymilian Grzegorz, Lokacja
Cz³uchowa (19.06.1348 r.), W. Zyba³o, Ziemia cz³uchowsko-chojnicka w okresie
drugiej wojny pó³nocnej (16551660) czy te¿ ciekawy przyczynek Mariana Frydy,
Nieznany raport z przebiegu wytyczania w dniach 16 i 17 lutego 1920 r. granicy
polsko-niemieckiej na odcinku cz³uchowsko-chojnickim. Oprócz tego s¹ tu noty
o autorach i kilka zdjêæ z konferencji.
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Andrzej Groth, Ma³e miasta pomorskie w latach 17721806, S³upsk 2009, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej w S³upsku, ss. 160 + mapa
Praca ta kontynuuje wczeniejsze prace p. prof. Stanis³awa Gierszewskiego nad
dziejami ma³ych miast pomorskich w okresie nowo¿ytnym. Autor tej ksi¹¿ki postanowi³ opisaæ 16 miast pomorskich w trudnym i prze³omowym okresie miêdzy
w³¹czeniem Pomorza do Prus w wyniku I rozbioru Polski a wybuchem wojen
napoleoñskich. Wykorzystuj¹c bogat¹ i ró¿norodn¹ bazê ród³ow¹ oraz obszern¹
literaturê, w kolejnych rozdzia³ach przedstawia w³adze miejskie, zabudowê, finanse
miejskie, stosunki ludnociowe oraz gospodarkê. Po bibliografii i streszczeniu niemieckim zamieszcza tak¿e kilka interesuj¹cych aneksów, dotycz¹cych mieszkañców kilku wybranych miast z ró¿nych lat (m.in. Gniewu, Tucholi, Kocierzyny).
Popularny s³ownik kociewski. Co o kulturze i przyrodzie regionu warto, a nawet
trzeba wiedzieæ, red. Maria Paj¹kowska-Kensik, Gruczno-wiecie 2009, wyd.
Towarzystwo Przyjació³ Dolnej Wis³y, ss. 192 + mapa Kociewia
Tytu³ jest nieco myl¹cy, bo s³ownik kociewski, choæ jest wa¿n¹ czêci¹ ksi¹¿ki, to
jednak nie wype³nia jej nawet w po³owie. Rzeczywicie, jest to raczej rodzaj regionalnego informatora, bo sporo tu tekstów, z których mo¿emy siê dowiedzieæ,
co warto wiedzieæ o Kociewiu. S¹ tu bowiem teksty o przyrodzie Kociewia,
o stanie badañ nad gwarami kociewskimi, o badaczach kultury regionu, o edukacji
regionalnej (na przyk³adzie szko³y w Przysiersku), ciekawa rozprawa o tym, jak
to ze strojem i haftem na Kociewiu by³o oraz bibliografia prac o tym¿e regionie
(w tym osobna bibliografia prac redaktorki tomu oraz jej tekst o badaniach regionalnych nad Kociewiem prowadzonych na bydgoskiej uczelni). Ca³oæ opatrzono
wieloma interesuj¹cymi fotografiami, rycinami, szkicami
Bory Tucholskie. Region wielu kultur i narodowoci, red. Jacek Wony, W³odzimierz Jastrzêbski, Bydgoszcz-Tuchola 2009, wyd. Starostwo Powiatowe
w Tucholi, ss. 125
Badania nad wielokulturowoci¹ Pomorza staj¹ siê coraz modniejsze i obejmuj¹
tak¿e prace nad zró¿nicowaniem etnicznym spo³ecznoci lokalnych. Ksi¹¿ka niniejsza jest tego najlepszym przyk³adem. W dziewiêciu szkicach przedstawiono
m.in. pradzieje etniczne regionu w wietle polskich i niemieckich badañ archeologicznych, zró¿nicowanie narodowociowe Borów w okresie nowo¿ytnym,
wspó³¿ycie polsko-niemiecko-¿ydowskie w warunkach zaborowych, czy te¿ funkcjonowanie mniejszoci na terenie powiatu tucholskiego w okresie miêdzywojennym. Warto te¿ zwróciæ uwagê na artyku³ o tym, jak przejawia siê dawna wielokulturowoæ tego regionu w zabytkach kultury materialnej (sporo tu ciekawych
ilustracji dokumentuj¹cych w³anie to wielokulturowe dziedzictwo).
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Zeszyty Kulickie. Külzer Hefte, 2009, nr 5, wyd. Fundacja Akademia Europejska Kulice-Külz, ss. 199
Pi¹ty tom polsko-niemieckiego pisma, redagowanego przez Lisawetê von Zitzewitz, zawiera materia³y z konferencji pt. Rodzinne Pomorze  dawniej i dzi, jaka
odby³a siê w 2006 roku w Kulicach. Wród 11 zamieszczonych tu tekstów warto
zwróciæ uwagê np. na artyku³y J. Borzyszkowskiego, Kaszubi  pomost miêdzy
przesz³oci¹ a teraniejszoci¹ Pomorza, Roswithy Wisniewski o obrazie stosunków prusko-kaszubskich w powieci Die Kaschubenbraut (Oblubienieca Kaszuba)
Heleny Blum-Gliewe czy Rafa³a Foltyna i Dawida Gonciarza o kulturze osadników z Wileñszczyzny na Pomorzu rodkowym. Ka¿dy z tekstów zosta³ opatrzony
streszczeniem po polsku lub niemiecku, a ponadto podano podstawowe informacje o autorach.
Ma³gorzata G³owacka-Grajper, Mniejszociowe grupy etniczne w systemie
szkolnictwa w Polsce. Przekaz kulturowy a wiê etniczna, Warszawa 2009,
Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, ss. 312
Ksi¹¿ka, któr¹ powinni przestudiowaæ wszyscy zajmuj¹cy siê edukacj¹ na Kaszubach. Autorka, opieraj¹c siê na pog³êbionych, jakociowych badaniach socjologicznych, opisa³a problemy edukacyjne Litwinów, Ukraiñców, Romów i w³anie
Kaszubów (rozdzia³ 5: Wymogi regionalnoci  jêzyk i kultura kaszubska w polskiej szkole). Oprócz tego s¹ tu dwa rozdzia³y wstêpne zajmuj¹ce siê problemami
grup etnicznych we wspó³czesnym pañstwie oraz stosunkiem tego¿ pañstwa wobec ró¿nic etnicznych. Istotny jest tak¿e rozdzia³ ostatni, podsumowuj¹cy, kiedy
to autorka stara siê uogólniæ wyniki swoich badañ, pisz¹c np. o roli szkolnictwa
w budowaniu wiêzi grupowej.
Maksymilian Grzegorz, S³ownik historyczno-geograficzny komturstwa gniewskiego i okrêgu nowskiego wójtostwa tczewskiego w redniowieczu, Gniew 2009,
wyd. Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna im. Ks. Fabiana Wierzchowskiego w Gniewie, ss. 147
Kolejny, po Chojnicach i Cz³uchowie, tom s³ownika historyczno-geograficznego
opracowany przez prof. M. Grzegorza. Autor ma zamiar wydaæ takie s³owniki dla
wszystkich subregionów Pomorza Gdañskiego. Po wprowadzeniu i objanieniu
skrótów dokumentacyjno-ród³owych przedstawiono mapê dawnego komturstwa
i okrêgu nowskiego na tle wspó³czesnych podzia³ów administracyjnych. A nastêpnie w uk³adzie alfabetycznym (choæ Gniew i Nowe podano jako pierwsze)
podano wykaz miejscowoci z obydwu czêci dawnego pañstwa krzy¿ackiego.
Ka¿d¹ miejscowoæ opisano wedle tego samego schematu w omiu punktach,
obejmuj¹cych m.in. charakterystykê osady, jej przynale¿noæ administracyjn¹
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i polityczn¹, granice oraz znajduj¹ce siê tu obiekty fizjograficzne i komunikacyjne,
nastêpnie w³asnoæ osady, zaludnienie, prawo lokacyjne, informacje o kociele
lub kaplicy, jeli takowe by³y w danej wsi etc. Uk³ad jest wiêc jednorodny, klarowny, a przez to u³atwia on wszelkie porównania, zestawienia, uogólnienia
Kodeks tczewski z Lubeki, red. Jaros³aw Mykowski, Tczew 2009, wyd. Oficyna
Pomorska Jaros³aw Mykowski, ss. 94
Bardzo starannie opracowane wydanie unikatowych dokumentów redniowiecznych, bêd¹cych w istocie konstytucj¹ ¿ycia miejskiego jednego z najwa¿niejszych orodków Pomorza. S¹ to trzy dokumenty: przywilej ksiêcia Sambora II dla
Tczewa z 1260 roku, zapis ³aciñski Kodeksu Lubeckiego dla Tczewa, odnaleziony
w 2005 r. w Statutach £askiego wydrukowanych w 1506 roku oraz pismo mieszczan tczewskich z 6 lutego 1309 r. do Krzy¿aków. W pracy zamieszczono faksymile tych¿e dokumentów (trudno tu przeceniæ walor estetyczny), ich t³umaczenia
na jêzyk polski (autorstwa Romana Dziêgielewskiego) oraz komentarze historyczne prof. B³a¿eja liwiñskiego. Ponadto redaktor tomu opisa³ te¿ historiê zwi¹zan¹ z odkryciem i recepcj¹ tych¿e dokumentów. W sumie jest to bardzo ciekawy
przyk³ad po³¹czenia sztuki edytorskiej i mo¿liwoci badawczych profesjonalnych
historyków z pozytywnym efektem dla spo³ecznoci lokalnej.
Dzieje wsi pomorskiej. VIII Miêdzynarodowa Konferencja Naukowa, red. Andrzej Chludziñski, Rados³aw Gaziñski, Dygowo  Szczecin  Pruszcz Gdañski
2009, wyd. Gminny Zespó³ Owiaty i Kultury, ss. 355 + 8nlb
Tak jak w poprzednich tomach przynosz¹cych pok³osia kolejnych pomorskich
konferencji w Dygowie, tak i w tym teksty zosta³y zgrupowane w czterech dzia³ach:
ród³oznawstwo i 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 historycznym, a wród nich: Tomasz Rembalski, Obraz drobnej szlachty kaszubskiej z okolic Bytowa w wietle akt s¹dowych (wybrane przyk³ady z XVII i XVIII wieku) czy te¿ Arkadiusz Rzepkowski,
Struktura spo³eczna ludnoci wiejskiej województwa pomorskiego w okresie
II Rzeczpospolitej w wietle powszechnych spisów ludnoci. Z pozosta³ych dzia³ów warto choæby zwróciæ uwagê na teksty Jacka Weso³owskiego, Pomorze
w literaturze  zagadnienia teoretycznoliterackie, Adeli Kuik-Kalinowskiej, Ze
Stolemowego rodu? Mê¿czyni Kaszub. Literackie portrety i kreacje, czy te¿
Tomasza Siemiñskiego, Estetyzacja codziennoci. Wokó³ ikonosfery wsi po³udniowo-zachodnich Kaszub.
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Marek Andrzejewski, Wolne Miasto Gdañsk (19201939). Leksykon biograficzny, Gdañsk 2009, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdañskiego, ss. 146
Ksi¹¿ka jest nieco rozwiniêt¹ wersj¹ wczeniejszej publikacji sprzed dziesiêciu
lat Ludzie Wolnego Miasta Gdañska. Oprócz wstêpu zawiera przede wszystkim
czêæ biograficzn¹, w której zgromadzono ok. 400 hase³ prezentuj¹cych osoby
znacz¹ce w ró¿nych sferach ¿ycia WMG. Druga czêæ to kalendarium wydarzeñ
w miecie, okolicy lub te¿ z Gdañskiem zwi¹zanych. A czêæ trzecia to aneksy,
w których s¹ m.in. wykazy przedstawicieli najwy¿szych w³adz WMG, lista Komisarzy Ligi Narodów, wyniki wyborów do Volkstagu etc.
Teki Kociewskie, 2009, nr 3, wyd. Oddzia³ Kociewski Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego w Tczewie, ss. 152
Trzeci zeszyt kociewskiego czasopisma przynosi w pierwszej czêci piêæ artyku³ów, z których mo¿na przywo³aæ np. refleksjê Jana Kulasa, Na ile myl i spucizna
Lecha B¹dkowskiego jest aktualna oraz mo¿e byæ atrakcyjna, czy te¿ Micha³a
Kargula, Kaszubi, Kociewiacy, Pomorzanie  w XXI-wiecznej recepcji pogl¹dów
Lecha B¹dkowskiego. Druga czêæ zosta³a powiêcona II wojnie wiatowej. Mo¿na
tu przywo³aæ choæby artyku³ Jakuba Borkowicza, Walki o Tczew w dniu 1 wrzenia
1939 roku czy Krzysztofa Kordy, Zarys dzia³alnoci Tajnej Organizacji Wojskowej
Gryf Pomorski na terenie Tczewa w okresie drugiej wojny wiatowej. Trzecia
czêæ to informacje i sprawozdania z dzia³añ podejmowanych w regionalnym rodowisku Tczewa.
Nationalism Today, red. Tomasz Kamusella, Krzysztof Jasku³owski, Oxford-Bern-Berlin-Bruxelles-Frankfurt am Main-New York-Wien 2009, wyd. Peter
Lang, ss. 334
Ksi¹¿ka ukaza³a siê jako pierwszy tom w nowej serii powiêconej kwestiom etnicznym, któr¹ zamierza wydawaæ znane, miêdzynarodowe humanistyczne wydawnictwo. Wród zamieszczonych tu kilku tekstów odnosz¹cych siê do Europy
rodkowej i Wschodniej oraz Po³udniowej Afryki jest tak¿e tekst C. Obracht-Prondzyñskiego o Kaszubach: The Kashubs: Language, Identity Problems and
the Kashubian Movement.
Kreacje i nostalgie. Antropologiczne spojrzenie na tradycje w nowoczesnych
kontekstach, red. Gra¿yna Woroniecka, Cezary Obracht-Prondzyñski, Dorota
Rancew-Sikora, Gdañsk 2009, wyd. Polskie Towarzystwo Socjologiczne, ss. 374
Zawarte tu zosta³y materia³y dorocznej konferencji Sekcji Antropologii Spo³ecznej
PTS. Wród kilkunastu artyku³ów s¹ tak¿e teksty o tematyce pomorskiej: C. Obracht-Prondzyñski, Rytua³y nowe i stare jak nowe, czyli o zmianach w kulturze
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kaszubskiej, Jerzy Kuniewski, Tradycje wspólnotowego ¿ycia w opiniach kobiet
kaszubskich, Karolina Ciechorska-Kulesza, Nowo tworzone tradycje Elbl¹ga
i ¯u³aw Wilanych, Monika Mazurek, Zjazdy Kaszubów jako przyk³ad sytuacji
etnicyzuj¹cej. Zwracam szczególnie uwagê na tekst Agaty Bachórz i Les³awa Micha³owskiego, Gdzie bije prawdziwe serce Kaszub? Przypadek dyskursu o nieuprawnionej tradycjonalizacji, bêd¹cy pierwszym studium nad Centrum Edukacji i Promocji Regionu w Szymbarku.
Asymilacja/akulturacja na pograniczach kulturowych Europy rodkowo-Wschodniej w XIX i XX wieku, t. 1: Stereotypy i pamiêæ, red. Robert Traba,
Warszawa 2009, wyd. Instytut Studiów Politycznych PAN, Niemiecki Instytut Historyczny, ss. 296
Sporód kilkunastu zamieszczonych tu rozpraw, maj¹cych b¹d to ogólny charakter, b¹d te¿ analizuj¹cych konkretne przypadki i regiony, warto zwróciæ uwagê
przynajmniej na dwa teksty: Ralph Schattkowsky, Dynamika postrzegania i procesy narodowotwórcze w Prusach Zachodnich przed I wojn¹ wiatow¹ oraz Jens
Boysen, Stereotypy narodowe na pograniczu polsko-niemieckim pod panowaniem
niemiecko-pruskim 1815191. Przypadek stosunków narodowociowych w armii
pruskiej.
Krzysztof Walenta, Leno i mikroregion w okresie rzymskim, Chojnice 2009,
wyd. Muzeum Historyczno-Etnograficzne w Chojnicach, Zak³ad Archeologii
Pomorza Instytutu Archeologii Uniwersytetu £ódzkiego, ss. 250
Bogato ilustrowana ksi¹¿ka prezentuj¹ca archeologiczne zabytki Lena z wykorzystaniem najnowszych wyników badañ terenowych. Autor najpierw opisuje
cmentarzysko grobów ksi¹¿êcych, jednak najwiêcej miejsca, co zrozumia³e, zajmuje szczegó³owy opis cmentarzyska kurhanowego w Lenie, z którego wie s³ynie.
Scharakteryzowano tu same kurhany i wieñce kamienne, nastêpnie groby p³askie
i przedstawiono dok³adn¹ analizê materia³ów pozyskanych w wyniku prowadzonych wykopalisk, po czym opisano obrz¹dek grzebalny i uk³ad przestrzenny cmentarzyska. W koñcowym rozdziale krótko napisano o osadach kultury wielbarskiej
w mikroregionie lenieñskim. Po czêci opisowej nastêpuje ponad sto stron tablic, zdjêæ, szkiców etc. A na koñcu umieszczono analizy specjalistyczne (np.
antropologiczne).

acta_2010.p65

414

11-01-20, 07:46

NOTY WYDAWNICZE

415

Józef Borzyszkowski, Katarzyna Kulikowska, Cezary Obracht-Prondzyñski, Kaszubi a Gdañsk. Kaszubi w Gdañsku, Gdañsk 2009, wyd. Instytut Kaszubski, ss. 176
Autorzy tej bogato ilustrowanej pozycji proponuj¹ potencjalnemu turycie czy
te¿ innemu mi³onikowi kultury Gdañska wêdrówkê po miecie kaszubskimi ladami (ksi¹¿ka jest efektem wystawy, jaka towarzyszy³a X Zjazdowi Kaszubów
w Gdañsku i cieszy³a siê wówczas bardzo du¿ym powodzeniem). Zawiera ona
oprócz eseju powiêconego kaszubskiej drodze w Gdañsku oraz zdjêæ ze wspomnianej wystawy, kilkanacie rozdzia³ów, w których zaprezentowane zosta³y poszczególne miejsca, osoby i wydarzenia z nimi zwi¹zane, a jednoczenie dokumentuj¹ce kaszubskie lady w Gdañsku. Prezentacji dokonano za pomoc¹ krótkich tekstów, dokumentów, archiwalnych fotografii i zdjêæ innych przedmiotów,
zwi¹zanych z histori¹ kaszubsk¹ w Gdañsku.
Adela Kuik-Kalinowska, Daniel Kalinowski, Od Smêtka do Stolema. Wokó³
literatury Kaszub, Gdañsk-S³upsk 2009, wyd. Instytut Kaszubski, Akademia
Pomorska w S³upsku, ss. 226
Publikacja dokonuje przegl¹du kilku wa¿nych zjawisk literatury tworzonej w du¿ej mierze przez Kaszubów i w kaszubskiej przestrzeni kulturowej. Ukazuje niektóre zwi¹zki literackie miêdzy tradycj¹ kaszubsk¹ i polsk¹, czasami siêgaj¹c ku
tradycji niemieckiej. Metaforycznie przywo³ane figury Smêtka i Stolema okrelaj¹ literacki status ma³ej ojczyzny Kaszub, ukazuj¹ literaturê Kaszub w szczególnym napiêciu: czasu Smêtka i czasu Stolema. Wród dziesiêciu zamieszczonych tu szkiców warto wskazaæ choæby na kilka: Spiskowiec, folklorysta i samotnik
 Florian Cejnowa a romantyzm; Hieronim Derdowski  inspirator literatury
kaszubskiej, ¯ydzi w twórczoci Hieronima Derdowskiego czy te¿ Obrzêd, obyczaj, historia. Ku antropologii teatru kaszubskiego.
Lech B¹dkowski. Literatura i wartoci, red. Daniel Kalinowski, Bytów-S³upsk-Gdañsk 2009, wyd. Instytut Kaszubski, Akademia Pomorska w S³upsku,
Muzeum Zachodnio-Kaszubskie w Bytowie, ss. 210
Rok 2009 zosta³ og³oszony przez Zarz¹d G³ówny Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego Rokiem Lecha B¹dkowskiego. Odby³o siê przy tej okazji wiele konferencji i seminariów. Jednym z nich by³a kolejna ju¿ Konferencja Kaszuboznawcza
w Bytowie, której w roku 2009 patronowa³ w³anie L. B¹dkowski. Sporód zamieszczonych tu tekstów mo¿na przywo³aæ choæby wstêpny artyku³ Józefa Borzyszkowskiego, Kr¹g wspó³pracowników sprawy kaszubskiej Lecha B¹dkowskiego, Jerzego Sampa, Lecha B¹dkowskiego dzieje bajeczne Pomorza czy Jerzego
Tredera, Stylizacja jêzykowa w dokonaniach Lecha B¹dkowskiego.
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Studia Socjologiczne, 2010, nr 3, wyd. IFiS PAN, Komitet Socjologii PAN,
SWPS, ss. 325
Jaki czas temu uleg³a zmianie redakcja najwa¿niejszego pisma socjologicznego
w Polsce i przyjê³a ona inn¹ koncepcjê prowadzenia pisma, w której znalaz³o siê
miejsce na numery monograficzne. Po ukazaniu siê nie tak dawno numeru l¹skiego, przyszed³ czas na pomorski. Zredagowali go Brunon Synak i Micha³ Kaczmarczyk (obydwaj z UG), a ca³oæ nosi trafny tytu³: Pomorze  portret regionu.
Na numer ten sk³ada siê czternacie tekstów: Cezary Obracht-Prondzyñski: Stosunki etniczne na Pomorzu  uwarunkowania i kontekst wspó³czesny; Nicole Dolowy-Rybiñska: Odwracanie zmiany jêzykowej na Kaszubach; Monika Mazurek:
Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie: miêdzy parti¹ polityczn¹ a organizacj¹ etniczno-regionaln¹; Magdalena Lemañczyk: To¿samoæ narodowa pomorskich liderów
mniejszoci niemieckiej; Jaros³aw Za³êcki: Obraz Niemca w wiadomoci gdañszczan; Dorota Rancew-Sikora: Spo³eczne i symboliczne znaczenie morza; Les³aw
Micha³owski, Tomasz Tobis: Sopot. Od elitarnego uzdrowiska do kurortu dla mas;
Ma³gorzata Dymnicka, Tomasz Parteka: Wytwarzanie przestrzeni metropolitalnej
Trójmiasta; Grzegorz Grzelak: Wokó³ idei samorz¹du regionalnego Pomorza; Jerzy
Boczoñ, Janusz Erenc: Rozwój sektora pozarz¹dowego na Pomorzu; Jerzy Bartkowski: Zachowania wyborcze Pomorzan; Micha³ Kaczmarczyk: Wielowymiarowa teoria Solidarnoci; El¿bieta Ci¿ewska: Powstanie Solidarnoci na Wybrze¿u
w wietle teorii ruchów spo³ecznych; Homa Firouzbakhch: Rewolucja islamska
w Iranie a rewolucja Solidarnoci w Polsce.
Solidarnoæ  dowiadczenie i pamiêæ, praca przygotowana przez Ireneusza
Krzemiñskiego wraz z zespo³em, Gdañsk 2010, wyd. Europejskie Centrum
Solidarnoci, ss. 359
Pierwsza w socjologicznym pimiennictwie polskim tego typu praca, poruszaj¹ca
g³ównie kwestie pamiêci okresu pierwszej Solidarnoci i lat osiemdziesi¹tych.
Zespó³ I. Krzemiñskiego przeprowadzi³ obszerne badania ilociowe i jakociowe,
wykorzysta³ te¿ wszystkie wczeniejsze badania i na tej podstawie szuka³ odpowiedzi na g³ówne pytanie: czym by³a, jak¹ rolê odegra³a pierwsza Solidarnoæ
i jak oceniaj¹ j¹ Polacy. Badaniu poddano bardzo ró¿ne aspekty: kwestie idea³ów
pierwszej Solidarnoci i jej postulatów oraz tego, jak zosta³y zapamiêtane, kwestie zmian ruchu w latach osiemdziesi¹tych i póniejszych sprzecznych interpretacji na temat ówczesnych wydarzeñ, oceny porozumienia opozycji i w³adzy,
a tak¿e bardzo interesuj¹cy problem wyobra¿eñ o Solidarnoci w m³odym pokoleniu. Dla nas opracowanie to jest tym ciekawsze, ¿e zastosowano w nim tak¿e
klucz terytorialny, wyró¿niaj¹c tu tak¿e (co nie powinno dziwiæ) Trójmiasto.
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Monika Mazurek, Jêzyk  przestrzeñ  pochodzenie. Analiza to¿samoci kaszubskiej, Gdañsk 2010, wyd. Instytut Kaszubski, ss. 405
Kolejne studium powiêcone z³o¿onemu problemowi kaszubskiej to¿samoci
i jej przemianom. We wprowadzeniu autorka przedstawia za³o¿enia teoretyczno-empiryczne, a trzeba podkreliæ, ¿e praca oparta jest na obszernych i pog³êbionych badaniach socjologicznych. W nastêpnym rozdziale krótko przedstawia podstawowe informacje o Kaszubach (historiê, Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie,
problem statusu Kaszubów oraz ich geograficzne rozlokowanie), a w kolejnym
wyczerpuj¹co przybli¿a przyjêt¹ metodologiê. Potem za przechodzi do opisania
relacji miêdzy jêzykiem, przestrzeni¹ i genealogi¹ a kaszubsk¹ to¿samoci¹, co
zreszt¹ mocno wybi³a w tytule pracy. Dwa ostatnie rozdzia³y zosta³y powiêcone
zawi³ociom kaszubskiej to¿samoci (jej poziomom, kwestii polskoci Kaszubów,
stereotypów i autostereotypów) oraz procesowi etnicyzacji (widocznemu w ró¿nych zachowaniach publicznego celebrowania kaszubskoci). Ksi¹¿kê zamykaj¹
rozwa¿ania koñcowe, aneksy (zawieraj¹ce sporo materia³u ród³owego, statystycznego wraz z objanieniami), bibliografia oraz indeks osobowy.
Komunikaty Instytutu Ba³tyckiego, Gdañsk 2010, z. 48, ss. 195
Kolejny zeszyt naukowego organu Instytutu Ba³tyckiego wród jedenastu artyku³ów naukowych przynosi m.in. przyczynek do biografii Lecha B¹dkowskiego
(W. Pater, Podporucznik marynarki Lech Bentkowski (B¹dkowski), artyku³
B. Gogola o dzia³alnoci gdañskiej cenzury (Pomorze Gdañskie w krêgu ingerencji cenzury. Z dzia³añ Wojewódzkiego Urzêdu Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk w Gdañsku w latach 19451970) oraz tekst o ci¹gle ma³o znanych ucieczkach Polaków drog¹ pó³nocn¹ po roku 1945 (P. Semków). W zeszycie tak¿e kilka
recenzji, kronika dotycz¹ca pracy Instytutu Ba³tyckiego oraz pomiertne wspomnienie o prof. R. Wapiñskim.
Dariusz Szymikowski, Zrzesz Kaszëbskô w latach 19331939, Bolszewo 2010,
wyd. Urz¹d Gminy Wejherowo, Biblioteka Publiczna Gminy Wejherowo im.
A. Labudy w Bolszewie, ss. 227
To pierwsza monografia wa¿nego pisma i rodowiska kaszubskiego, przygotowana przez admiratora kierunku ideowego reprezentowanego przez Zrzesz. Autor
tej swojej admiracji nie ukrywa, eksponuj¹c j¹ we wstêpie i deklaruj¹c, ¿e ksi¹¿ka
powsta³a, aby sprostowaæ wiele stereotypowych, krzywdz¹cych opinii o pimie.
Jednoczenie stwierdza, ¿e Ruch kaszubski (w tym czasopimiennictwo) nie
doczeka³ siê wszechstronnego i rzetelnego opracowania (s. 16). Nale¿y siê wiêc
domylaæ, ¿e dopiero ta praca odkrywa po raz pierwszy prawdziwe oblicze tego¿
ruchu i rzetelnie go opisuje (przynajmniej w jakiej czêci). Autor ma prawo do
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swoich s¹dów, ale te¿ winien je popieraæ jakimi dowodami. A tych w pracy zabrak³o, poza doæ publicystyczn¹ w stylu polemik¹ z pogl¹dami A. Bukowskiego,
tak¿e branymi w oderwaniu od kontekstu historycznego. W³anie ten brak ujêcia
kontekstowego, szczególnie przy opisywaniu w¹tków ideologicznych, które przecie¿ w publicystyce Zrzeszy dominowa³y, jest g³ówn¹ s³aboci¹ ksi¹¿ki. Za jej
mocn¹ stron¹ jest baza ród³owa. Ksi¹¿ka sk³ada siê z czterech rozdzia³ów, powiêconych kolejno sprawom organizacyjno-wydawniczym, zagadnieniom spo³eczno-politycznym, pryncypiom ideowym oraz stosunkowi do wczeniejszych
dzia³aczy kaszubskich (Ceynowa, Derdowski, m³odokaszubi) i konkurentów ideowych, dzia³aj¹cych w rodowisku kaszubskim w okresie miêdzywojennym. Ca³oæ
uzupe³nia obszerny aneks, bêd¹cy zbiorem artyku³ów skonfiskowanych przez cenzurê oraz bibliografia i kilka ilustracji.
Eugeniusz Go³¹bek, Dzieje okolic Gdañska i Gdyni, Gdañsk 2010, wyd. Wydawnictwo MER Rekowski, ss. 495
Unikatowe dzie³o autora znanego dot¹d g³ównie z t³umaczeñ na jêzyk kaszubski
(nie tylko Nowego Testamentu) oraz z licznych wypowiedzi dotycz¹cych tego¿
jêzyka. Tym razem autor wcieli³ siê w kronikarza podtrójmiejskich okolic. Ksi¹¿ka
jest zbiorem nieco ponad 100 szkiców powiêconych miejscowociom (g³ównie
wsiom oraz dwóm miastom  ¯ukowo i Pruszcz), po³o¿onych w bezporednim
s¹siedztwie Gdañska i Gdyni lub te¿ ju¿ w³¹czonych w ich granice. Szkice te s¹
po³¹czeniem s³ownika historyczno-geograficznego, wypisów ze róde³ i literatury,
fragmentów wspomnieñ i relacji (autor zebra³ ich ca³kiem sporo i doæ obszernie
je cytuje), biograficznych miniopracowañ i genealogii Wszystko to opatrzono
spor¹ iloci¹ ilustracji, tak¿e kolorowych, wykazem róde³ oraz krótkim szkicem
historycznym, dotycz¹cym ca³oci tego obszaru. Na pewno bêdzie to po¿yteczna
pozycja, mog¹ca cieszyæ i zawodowych badaczy, i regionalistów amatorów.
Jerzy Nikitorowicz, Grupy etniczne w wielokulturowym wiecie, Sopot 2010,
Gdañskie Wydawnictwo Psychologiczne, ss. 439
Autor podzieli³ ksi¹¿kê na dwie zasadnicze czêci. W pierwszej przedstawia etnicznoæ globu ziemskiego w historii i wspó³czenie, przedstawiaj¹c zró¿nicowanie etniczne na poszczególnych kontynentach. W drugiej natomiast podj¹³ siê
zaprezentowania (tak¿e w uk³adzie historycznym i wspó³czenie) mniejszoci
narodowych i etnicznych w Polsce. W tym dziale na s. 320-335 znajduje siê obszerny fragment powiêcony Kaszubom. Ksi¹¿kê zamykaj¹ uwagi koñcowe, czyli
o potrzebie permanentnej edukacji w warunkach wielokulturowoci i ustawicznie
kreowanej to¿samoci, a ponadto bibliografia, indeks osobowy i rzeczowy.
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Bogdan K. Bieliñski, In¿. Elektryk Kazimierz Nikodem Bieliñski Obywatel
Gdyni, Gdañsk 2010, wyd. Stowarzyszenie Autorów Polskich, Rada Oddzia³u w Gdañsku z siedzib¹ w Sopocie, ss. 111
Opracowanie wydane dziêki finansowemu zaanga¿owaniu autora, bêd¹ce zbiorem artyku³ów i dokumentów o charakterze biograficznym odnosz¹cym siê do
( ) Kazimierza Bieliñskiego, za³o¿yciela i dyrektora Miejskich Zak³adów Elektrycznych w Gdyni, zamordowanego przez Niemców w 1939 r. w Pianicy.
W pracy zamieszczono bogaty ¿yciorys i genealogiê bohatera, jak równie¿ liczne
fotografie rodzinne i dokumenty.
Dariusz Majkowski, Tatczëzna. W miono Bòsczi nôrodni wzénik, Gdynia 2010,
Wydawnictwo Region, ss. 79
Niewielka broszurka maj¹ca byæ w zamierzeniu autora i wydawcy monografi¹
kaszubskiego pisma, ukazuj¹cego siê w latach 19901991. Autor przedstawia dzieje
pisma i kszta³towanie siê skupionego wokó³ niego rodowiska m³odych wówczas
dzia³aczy kaszubskich, a nastêpnie omawia g³ówne obszary problemowe, których
dotyczy³a publicystyka zamieszczana na ³amach pisma: jêzyk kaszubski, wiadomoæ Kaszubów, kwestie religijne itp. W ostatniej czêci przedstawia owoce
m³odzieñczego zapa³u, podtrzymuj¹c tezê o wyj¹tkowym znaczeniu tej grupy
w ruchu kaszubskim po 1989 r. (przedstawia te¿ biogramy twórców pisma i jego
redaktorów). Ca³oæ uzupe³nia kilkanacie fotografii. W sumie jest to ciekawy
przyczynek do dziejów ruchu kaszubskiego oraz czasopimiennictwa, nawet jeli
autorowi nie zawsze uda³o siê ustrzec przed przecenianiem tego rodowiska oraz
przed budowaniem nadmiernie optymistycznego jego obrazu.
Trzebiatowscy, cz. X, pod red. Zdzis³awa Zmuda Trzebiatowskiego, wyd. Rada
Rodzin Trzebiatowskich, Kocierzyna-Wdzydze Kiszewskie 2010, ss. 199
Od kilkunastu lat zjazdy rodzinne s¹ czym naturalnym na Pomorzu. Niew¹tpliwie prym wiod¹ w nim rodziny Trzebiatowskich (g³ównie dwie Zmuda/¯muda
i Jutrzenka), a ukoronowaniem tych zjazdów s¹ wydawane cyklicznie od 10 lat
tomiki materia³ów historyczno-genealogiczno-sprawozdawczych, których od kilku
lat redaktorem jest Zdzis³aw Zmuda-Trzebiatowski. W dziesi¹tej czêci, która
promowana by³a na XI zjedzie w Kocierzynie i Wdzydzach Kiszewskich w dn.
1719 IX 2010 r., zamieszczono 18 tekstów, w tym m.in. genealogiê Malotka-Trzebiatowskich z £ê¿yc, wspomnienia ks. Zygmunta Jutrzenka-Trzebiatowskiego
oraz dwa przyczynki do dziejów szlachty kaszubskiej na Gochach, autorstwa
Tomasza Rembalskiego.
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W³adys³aw Szulist, Przesz³oæ obecnych obszarów diecezji pelpliñskiej w latach
19451980, t. V, cz. 1, Gdañsk 2010, ss. 91+12 nlb; cz. 2, Gdañsk 2010, ss. 135
Ks. W³adys³aw Szulist to obecnie jeden z najbardziej p³odnych duchownych-historyków na Pomorzu. Dwie broszury, przypuszczalnie wydane nak³adem autora
(wydawcy nie odnotowano na stronie redakcyjnej), to kontynuacje trzech pierwszych obszernych monografii historycznych diecezji che³miñskiej w Pelplinie do
1939 r., wydanych przez wydawnictwo Bernardinum. Rozdzia³y publikacji w obydwu broszurach zachowuj¹ ci¹g³oæ. Tak wiêc w pierwszej znalaz³y siê trzy rozdzia³y, powiêcone strukturze geograficznej diecezji pelpliñskiej, powojennym
losom terenów stanowi¹cych obecn¹ diecezjê pelpliñsk¹ oraz omówienie grupy
duchowieñstwa. Druga broszura kontynuuje uk³ad z pierwszej, dlatego piêæ zamieszczonych tu rozdzia³ów zaczyna siê od czwartego. Omawiaj¹ one kolejno
duszpasterstwo parafialne, represje i ograniczanie praw Kocio³a, stanowisko
Kocio³a wobec wydarzeñ politycznych, wk³ad Kocio³a w kulturê oraz nieco
odstaj¹cy tematyk¹ od ca³oci rozdzia³ VIII. Polonia kaszubska. Niew¹tpliw¹
zalet¹ obydwu broszur s¹ przypisy i obszerna bibliografia, jak równie¿ ró¿nobarwne zdjêcia.
W³adys³aw Szulist, Lipuskie opowieci, wyd. Wydawnictwo DJ, Gdañsk-Lipusz
2010, ss. 88
Broszura jest zbiorem kilku ró¿nych krótkich tekstów autora, w których odnosi
siê do swojego jubileuszu kap³añstwa, wspó³czesnej sytuacji Kocio³a, stosunków
polsko-niemieckich czy genealogii dwóch rodzin (Jakubków i R¹bców). Zawiera
te¿ recenzjê monografii Sierakowic, wydanej w 2008 r. pod red. Andrzeja Grotha.
Du¿¹ czêæ broszury zajmuj¹ reprodukcje wspó³czesnych fotografii, bliskich autorowi osób.
Edmund Zieliñski, O³tarz papieski d³utem stworzony, Gdañsk 2010, nak³adem
autora, ss. 159
Ciekawy dokument, przygotowany przez znanego pomorskiego artystê ludowego,
jednego z twórców papieskiego o³tarza w Sopocie w 1999 roku. Jest on po³¹czeniem wspomnienia, relacji, dziennika, wypisów z dokumentów, artyku³ów i listów... Autor po kolei opisuje swój udzia³ w powstawaniu o³tarza, wyj¹tkow¹ rolê
Mistrza Mariana Ko³odzieja, autora ca³ej koncepcji i osoby, która przygotowa³a
ten unikatowy o³tarz, kolejne spotkania z nim, plener papieski, w którym wziêli
udzia³ pomorscy artyci ludowi; przedstawia te¿ sylwetki twórców poszczególnych figur (dokumentuje ca³oæ prac tak¿e na licznych zamieszczonych tu fotografiach). Podaje tak¿e losy poszczególnych figur po zakoñczeniu pielgrzymki
oraz ich obecn¹ lokalizacjê, dziêki czemu osoby zainteresowane bêd¹ mog³y
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w czasie wêdrówek po Pomorzu zobaczyæ wiele z elementów papieskiego o³tarza
rozproszonych po ca³ym regionie.
Irena Elsner, Ród von Dziêcielski, wyd. Elsir, Amberg 2010, ss. 124
Niefortunny tytu³ mo¿e sugerowaæ, i¿ tematem ksi¹¿ki jest genealogia ca³ego pomorskiego rodu Dziêcielskich/Dziecielskich, wspó³czenie najliczniej wystêpuj¹cego na pó³nocnych Kaszubach. Tymczasem autorka, opieraj¹c siê g³ównie na
niemieckiej literaturze sprzed 1945 r. i kilku polskich herbarzach, opracowa³a
genealogiê niemieckiej ga³êzi rodu von Diezelsky, posiadaj¹cego kilka dóbr ziemskich w dawnym powiecie lêborskim. Ksi¹¿ka nie wnosi nic nowego do naszej
wiedzy o tym rodzie, zw³aszcza w konfrontacji z licznymi opracowaniami na ten
temat, autorstwa Marka Dziêcielskiego.
The Role of Religious Minorities in Functioning of the Society of Gdañsk and
the Chosen European Cities. The Experiences of the Past, Contemporary Days
and the Prognosis for the Future, red. Krzysztof Kowalik, Krzysztof Ulanowski, Gdañsk 2010, wyd. Instytut Kaszubski, ss. 192
Celem ksi¹¿ki jest przedstawienie bogactwa mniejszoci religijnych i grup religijnych mieszkaj¹cych w Gdañsku w przesz³oci, obecnie oraz przewidywania rozwoju
na przysz³oæ. Ksi¹¿ka zwraca uwagê na zwiêkszenie roli mniejszoci w kszta³towaniu kulturalnych, spo³ecznych i religijnych ró¿norodnoci i zwi¹zanych z tym
sukcesów i bogactwa Gdañska oraz wybranych miast europejskich. Pierwsza czêæ,
zawieraj¹ca szeæ artyku³ów, ma charakter historyczny (warto zwróciæ m.in. uwagê
na tekst K. Ulanowskiego o ¿ydowskim eksodusie z Gdañska w okresie miêdzywojennym czy te¿ S³awomira Kocielaka o katolikach w protestanckim Gdañsku
w XVIXVIII wieku). Druga natomiast czêæ ma charakter socjologiczny i porusza g³ównie problemy imigrantów czy te¿ relacji muzu³mañsko-chrzecijañskich.
Rumia w ró¿nej perspektywie, red. Jan Drwal, Rumia 2010, wyd. Rada Miejska Rumi, ss. 53
Broszura zawiera materia³y z panelu dyskusyjnego pod tym samym tytu³em, zorganizowanego przez Przewodnicz¹cego Rady Miejskiej 21 wrzenia 2009 roku,
z okazji 55-lecia nadania praw miejskich Rumi. Otwieraj¹ j¹ wypowiedzi m.in.
senatora Edmunda Wittbrodta (Rumia w perspektywie europejskiej), ks. dr Marka
Wosia, Rumia w perspektywie salezjañskiej oraz C. Obracht-Prondzyñskiego,
Rumia w perspektywie kaszubskiej. W drugiej czêci zamieszczono g³osy dyskusyjne panelistów oraz wypowiedzi uczestników spotkania, reprezentuj¹cych ró¿ne
rodowiska rumskie.
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Mniejszoci narodowe i etniczne w Polsce po II wojnie wiatowej. Wybrane elementy polityki pañstwa, red. Stefan Dudra, Bernadetta Nitschke, Kraków 2010,
wyd. NOMOS, ss. 413
Praca powiêcona zosta³a wszystkim mniejszociom narodowym i etnicznym uznawanym w Polsce. Otwieraj¹ j¹ przedmowa Andrzeja Saksona oraz S³awomira
£odziñskiego o polityce wobec mniejszoci w Polsce po 1945 roku a¿ do czasów
wspó³czesnych. Nastêpnie przestawiono szkice powiêcone poszczególnym mniejszociom, a ponadto tak¿e dwa osobne teksty o l¹zakach i Kaszubach (ten autorstwa C. Obracht-Prondzyñskiego).
Feliks Loszek Sikora, Z dziejów Towarzystwa Powstañców i Wojaków imienia
Tadeusza Kociuszki w Luzinie 19231939, Luzino 2010, Drukarnia i Wydawnictwo ACTEN, ss. 76
Niewielka ksi¹¿eczka przedstawiaj¹ca jeden z lokalnych oddzia³ów stowarzyszenia, które odgrywa³o bardzo wa¿n¹ rolê kulturow¹, spo³eczn¹ i polityczn¹ na
przedwojennym Pomorzu, a dzi jest ju¿ niemal ca³kowicie zapomniane. Dlatego
bardzo dobrze, ¿e powsta³a ta ksi¹¿eczka, bo jest ona niew¹tpliwie ciekawym
przyczynkiem do poznania dziejów nie tylko samego Towarzystwa, ale i lokalnej
historii na Kaszubach. Autor zaczyna od wspomnienia  spotkania z jednym
z powstañców wielkopolskich, który by³ rozgoryczony brakiem pamiêci o tym
wysi³ku powstañczym i pomijaniem go w edukacji szkolnej. W kolejnych dwóch
rozdzia³ach krótko opisuje sytuacjê w Luzinie w okresie zaborczym i u progu
niepodleg³oci. Wreszcie szczegó³owo przedstawia okolicznoci powstania pierwszego oddzia³u Towarzystwa na Kaszubach, czyli w³anie w Luzinie w 1923 roku;
stara siê opisaæ jego dzia³alnoæ (na tyle, na ile pozwala brak zachowanych dokumentów), w tym tak¿e okolicznoci powstania pomnika Wolnoci w Luzinie
oraz schy³ek dzia³alnoci organizacji po dojciu do w³adzy sanacji. Sporo uwagi
powiêca równie¿ na opisanie prób odtworzenia pomnika w okresie powojennym. Ca³oæ zosta³a opatrzona wieloma, czêsto unikatowymi zdjêciami i dokumentami oraz bibliografi¹.
Nicole Do³owy, Kaszubi z Pomorza, Gdynia 2010, Wydawnictwo Region, ss. 153
Zamiarem autorki by³o w przystêpny i syntetyczny sposób przedstawiæ spo³ecznoæ kaszubsk¹. Rozpoczê³a od historii Kaszub, nazwy grupowej, liczebnoci
Kaszubów, a nastêpnie przedstawi³a problemy zwi¹zane z jêzykiem kaszubskim,
jego statusem i funkcjonowaniem. Omówi³a te¿ ruch kaszubski (dawniej i wspó³czenie), kaszubsk¹ symbolikê, obyczaje i tradycjê, wreszcie literaturê i szerzej 
kulturê kaszubsk¹. Ca³oæ koñczy wybór bibliografii, a w pracy zamieszczono
kilka zdjêæ oraz mapy, ale s¹ one, niestety, zbyt ma³e, przez co zupe³nie nieczytelne
(poza tym nie podano przy nich ród³a!).
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Stowarzyszenie Odbudowy Gotyckiego Kocio³a w. Jana w Gdañsku (19922001),
wstêp i wybór dokumentów Józef Borzyszkowski, Gdañsk 2010, ss. 448
Zaprezentowany w tej ksi¹¿ce zestaw dokumentów prezentuje dzia³alnoæ Stowarzyszenia i jego zaanga¿owanie na rzecz odbudowy kocio³a w. Jana. Ksi¹¿kê
rozpoczyna s³owo ks. abpa Tadeusz Goc³owskiego oraz obszerny wstêp prof.
J. Borzyszkowskiego, prezesa Stowarzyszenia, prezentuj¹cy dzia³alnoæ organizacji. Nastêpnie w czêci I przedstawiono dokumenty za³o¿ycielskie oraz te
z pierwszego okresu dzia³alnoci (to m.in. protoko³y z posiedzeñ zarz¹du i walnych
zebrañ, okresowe sprawozdania, a tak¿e fragmenty obfitej korespondencji prowadzonej w imieniu Stowarzyszenia). W drugiej czêci znalaz³y siê dokumenty zwi¹zane z walnym zebraniem cz³onków w 1994 roku oraz zawarte w wyniku niego
porozumienia, przekazuj¹ce zadania zwi¹zane z odbudow¹ i adaptacj¹ Nadba³tyckiemu Centrum Kultury. Wreszcie w ostatnich trzech czêciach przedrukowano
ulotkê promocyjno-informacyjn¹ z 1995 roku, opisano inicjatywê Klubu wiêtojañskiego oraz za³o¿enia i przygotowania do powstania Centrum w. Jana i zakoñczenia dzia³alnoci Stowarzyszenia. Sporo tu kopii dokumentów, fotografii, relacji
prasowych
Pamiêæ  przestrzeñ  to¿samoæ, red. S³awomir Kapralski, Warszawa 2010,
Wydawnictwo Naukowe Scholar, ss. 281
Sporód zamieszczonych w tym tomie tekstów warto zwróciæ uwagê na te, które
prezentuj¹ problematykê pomorsk¹: Magdalena Saryusz-Wolska, Pamiêæ kulturowa Gdañska i Wroc³awia. Dowiadczenia i lady, Les³aw Micha³owski, Trójmiasto. Jedna przestrzeñ, trzy mity, C. Obracht-Prondzyñski, Nigdze ju nie nalezesz dzys na swiece k¹tka / Gdze bë po nôs Kaszëbach nie bë³a pami¹tka. Rzecz
o symbolach, to¿samoci i pamiêci Kaszubów. Jednak równie interesuj¹ce mog¹
siê okazaæ artyku³y choæby Romana Szula, Wskrzeszanie jêzyków jako symboli
to¿samoci, pamiêci i przestrzeni narodów czy te¿ El¿biety Seku³y, Kultury
pamiêci Górnol¹zaków.
Droga ¿yciowa Remusa w streszczeniu i obrazach, red. Janina Borchmann,
Jaromira Labuda, Maciej Tamkun, Bart³omiej Wiszowaty, Bolszewo 2010,
wyd. Urz¹d Gminy Wejherowo, Biblioteka Publiczna Gminy Wejherowo im.
Aleksandra Labudy w Bolszewie, ss. 64
Ksi¹¿eczka oprócz wstêpu autorstwa J. Borchmann, zawiera szkic o sytuacji Kaszubów w XIX wieku (B. Wiszowaty), streszczenie powieci A. Majkowskiego
o Remusie (B. Labuda) oraz ciekawy esej M. Tamkuna Wybrane tematy malarskie
inspirowane powieci¹ Aleksandra Majkowskiego ¯ycie i przygody Remusa.
Jest on te¿ dobrym wprowadzeniem do drugiej czêci ksi¹¿ki, która zawiera
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prezentacjê dorobku artystów malarzy skupionych w Kole Pasji Twórczych dzia³aj¹cym przy bolszewskiej bibliotece. A dorobek ten by³ inspirowany w³anie powieci¹ A. Majkowskiego (oprócz reprodukcji wybranych dzie³ s¹ tak¿e krótkie
biogramy i prezentacje pracy twórczej poszczególnych artystów).
Ewa Czerniakowska, Bernard Zygmunt Milski (18561926), zas³u¿ony dziennikarz, wydawca i dzia³acz spo³eczny w Wielkopolsce, na Pomorzu i Mazurach,
Pruszcz Gdañski 2010, Wydawnictwo Jasne, ss. 36; Bernard Zygmunt Milski
(18561926) jako obroñca jêzyka polskiego w Gdañsku (w 110. rocznicê gdañskiego wydania Krzy¿aków), Pruszcz Gdañski 2010, Wydawnictwo Jasne,
ss. 20
Dwie niewielkie, ale bogato zilustrowane, broszurki powiêcone wydawcy i publicycie bardzo zas³u¿onemu dla prasy polskiej i sprawy narodowej w pó³nocnej
Polsce (by³ m.in. redaktorem Gazety Gdañskiej).
Zarys dziejów szkolnictwa podstawowego w Starzynie, red. Wojciech Drze¿d¿on,
Pelplin 2010, Wydawnictwo Bernardinum, ss. 510
Pokany tom, którego tytu³ jest jednak myl¹cy. Ksi¹¿ka bowiem zawiera sporo
materia³ów wykraczaj¹cych poza tytu³owe losy szkolnictwa w Starzynie. W pierwszej czêci na kilkudziesiêciu stronach przedstawiono piêæ szkiców dotycz¹cych
dziejów szkolnictwa na Pomorzu od wczesnego redniowiecza po wspó³czesnoæ.
W drugiej czêci opisano dzieje wsi Starzyno. Dopiero trzecia czêæ dotyczy szko³y
w tej¿e wsi. Opisano tu nie tylko dzieje tej placówki, ale przedstawiono tak¿e
obsadê kadrow¹ (kierownicz¹ i nauczycielsk¹), opisano spo³ecznoæ uczniowsk¹
i losy absolwentów (podano tak¿e listê absolwentów). Ca³oæ uzupe³nia pokany
aneks fotograficzny, obszerna literatura, liczne tabele, mapy, streszczenia po angielsku i niemiecku, indeksy osobowy oraz absolwentów.
Wilhelm Ferdynand Zernecke, Ca³y Gdañsk za dwadziecia srebrnych groszy.
Najnowszy przewodnik po Gdañsku i okolicy. Alfabetycznie u³o¿ony opis wszystkiego, co w Gdañsku i okolicy jest godne uwagi lub w jakikolwiek sposób interesuj¹ce. Wraz z dodatkiem: Trzy dni w Gdañsku i okolicy, t³um. i wyjanieniami
opatrzyli Aleksander Mas³owski, Roman Kowald, Gdañsk 2010, wyd. Yellow
Factory, ss. 242
Pierwsze t³umaczenie na jêzyk polski intryguj¹cej publikacji z 1843 roku, bêd¹cej pierwszym, swoistym gdañskim bedekerem, a dzi pozostaj¹cym kopalni¹
wiedzy o miecie i okolicy nie tylko w tym okresie. O znaczeniu tej ksi¹¿ki pisze
w przedmowie Andrzej Januszajtis, a sami autorzy t³umaczenia we wstêpie.
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Nastêpnie przedstawiaj¹ oni sylwetkê autora przewodnika i zamieszczaj¹ t³umaczenie jego ksi¹¿ki, opatruj¹c je bardzo bogatymi, a niezbêdnymi przypisami.
Ponadto korzystanie z ksi¹¿ki u³atwia indeks osobowy, bibliografia oraz aneksy,
zawieraj¹ce wykazy jednostek miary i pieniêdzy u¿ywanych w dawnym Gdañsku
oraz konkordancjê nazw ulic. W dodatku do ksi¹¿ki dodano plan miasta z tego
okresu, jest to wiêc bardzo ciekawa i po¿yteczna lektura dla wszystkich mi³oników przesz³oci Gdañska.
Leon M³yñski, V wieków Za³akowa, Sierakowice 2010, wyd. Gmina Sierakowice, Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Oddzia³ Sierakowice, ss. 148
Wznowienie jednej z pierwszych monografii wsi kaszubskich, opracowanej
i wydanej w 1967 r. przez znanego regionalistê i historyka-amatora L. M³yñskiego.
Niniejsze wydanie przygotowa³ i wstêpem opatrzy³ jego wnuk, Piotr Niwiñski,
dzi profesor na Uniwersytecie Gdañskim. On te¿, wspólnie z Andrzejem Dworzaczkiem, doda³ now¹ czêæ  VI wiek Za³akowa, pisz¹c o dziejach wsi w XX
wieku  od okresu miêdzywojennego, przez lata okupacji, okres PRL, a¿ po lata
III RP. Osobno napisali te¿ o szkole w tej wsi oraz o Skrzeszewie. Dodali te¿
aneks ilustracyjny, obejmuj¹cy g³ównie zdjêcia rodzinne oraz dotycz¹ce wspó³czesnego ¿ycia wsi.
Lech B¹dkowski i Jerzy Pachlowski w tygodniku Ziemia i Morze, red. Józef
Borzyszkowski, Kazimierz Koz³owski, Szczecin-Gdañsk 2010, wyd. Wydawnictwo Dokument, Instytut Kaszubski
Ksi¹¿kê otwieraj¹ trzy szkice: J. Borzyszkowskiego o zwi¹zkach Lecha B¹dkowskiego ze Szczecinem i Pomorzem Zachodnim, Eryka Krasuckiego o tygodniku
Ziemia i Morze na tle prze³omu 1956 roku oraz refleksja Jerzego Pachlowskiego
w zwi¹zku z jego 80. urodzinami. Zasadniczy trzon tej publikacji stanowi¹ teksty
B¹dkowskiego i Pachlowskiego zamieszczane na ³amach pisma (³¹cznie jest tu
siedem tekstów tego pierwszego i osiem tego drugiego). Jest to ciekawy przyczynek nie tylko do biografii obydwu pisarzy, ale te¿ do poznania powojennej pomorskiej publicystyki, zw³aszcza w tak gor¹cym okresie jak lata 19561957.
Rok pierwszy. Powstanie i dzia³alnoæ aparatu bezpieczeñstwa publicznego na
Pomorzu i Kujawach (luty-grudzieñ 1945), redakcja naukowa Beata Binaszewska i Piotr Rybarczyk, wstêp Piotr Rybarczyk, wybór i opracowanie Krzysztof
Bartosik, Beata Binaszewska, Robert Gajos, Andrzej Huniewicz, Joanna Jaworska, Maciej £opatka, Piotr Rybarczyk, Bart³omiej Siwiec, Warszawa 
Bydgoszcz  Gdañsk 2010, wyd. IPN, ss. 543 + 16 nlb (seria Dokumenty, t. 37)
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Jak informuje tytu³, jest to obszerny zbiór dokumentów (120) zawieraj¹cy informacje terenowych oddzia³ów Urzêdu Bezpieczeñstwa, ale tak¿e grup operacyjnych, maj¹cych tworzyæ lokaln¹ w³adzê, charakteryzuj¹cych sytuacjê na Pomorzu
i Kujawach w pierwszych miesi¹cach po zakoñczeniu wojny. Sporo tu dokumentów, m.in. z Chojnic, Tucholi, Grudzi¹dza, Che³mna, Torunia itd. Na koñcu podano te¿ obsadê stanowisk kierowniczych w urzêdach bezpieczeñstwa publicznego
na terenie ówczesnego województwa pomorskiego (bydgoskiego), indeks osobowy
i geograficzny.
Brunon Hering, Heringowie. Zarys genealogii rodu, t. I: Od roku 1665 do
I Zjazdu Heringów w roku 2010, Pi³a 2010, wyd. Zak³ad Poligraficzno-Wydawniczy M-Druk, ss. 171
Kolejny przyk³ad rodzinnego opracowania, przygotowany w³anie z myl¹ o wspomnianym w tytule rodowym zjedzie. Ksi¹¿kê otwiera wprowadzenie, które
w istocie jest zarysem dziejów rodu, od czasu przybycie protestanckiego szlachcica Carla Heringa z Saksonii do Polski w 1697 roku do po³owy wieku XIX.
Fascynuj¹ca jest tu przede wszystkim wêdrówka rodziny z Saksonii przez ziemie
Polski centralnej, do Wielkopolski i stamt¹d na Pomorze i Kaszuby. A równie
intryguj¹ca jest przemiana rodziny z familii protestanckiej w katolick¹, i to
w okresie, gdy  wydawaæ by siê mog³o  na Pomorzu raczej nastêpowa³y przejcia z katolicyzmu na protestantyzm. W kolejnych rozdzia³ach autor skrupulatnie
przedstawia kolejne odnogi rodzinne, opatruj¹c ka¿d¹ czêæ drzewem genealogicznym oraz zdjêciami z rodzinnych archiwów. Jest to w sumie bardzo ciekawy
przyczynek do losów rodzinnych na pomorskim pograniczu (a w³aciwie szerzej:
na ca³ym pograniczu polsko-niemieckim).
Barbara Szczepu³a, Rajski ogród, Gdañsk-Warszawa 2010, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Muzeum II Wojny wiatowej, ss. 351
Zbiór opowieci ³¹cz¹cych cechy reporta¿u, szkicu biograficznego, eseju i wywiadu, powiêconych jak¿e skomplikowanym i dramatycznym losom mieszkañców Pomorza w XX wieku. Autorka podzieli³a je na dwie czêci. W pierwszej 
Tutejsi  przedstawia w 18 szkicach losom Pomorzan ró¿nych, co trzeba podkreliæ, opcji narodowych (a w³aciwie pokazuje, ¿e tu nic nie by³o oczywiste i klarowne, tym bardziej podzia³y narodowe i etniczne). W drugiej czêci  Przybysze
 opisuje losy tych, których historia dobrowolnie lub pod przymusem skierowa³a
na Pomorze (15 szkiców). Na walory poznawcze i dokumentacyjne tych tekstów
wskazuje w pos³owiu Janusz Marszalec. A walory te podnosz¹ jeszcze zdjêcia,
czêsto unikatowe. Podano tu równie¿ bibliografiê oraz indeksy osobowe i miejscowoci.

acta_2010.p65

426

11-01-20, 07:46

NOTY WYDAWNICZE

427

Od wojny do wolnoci. Wybuch i konsekwencje II wojny wiatowej 19391989,
red. Marek Andrzejewski, Grzegorz Berendt, Tomasz Chinciñski, Andrzej
Trzeciak, Gdañsk-Warszawa 2010, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Muzeum
II Wojny wiatowej, ss. 234
Ksi¹¿ka sk³ada siê z trzech czêci. W pierwszej zamieszczono teksty analizuj¹ce
sytuacjê w Polsce i wiecie w 1939 roku. Warto tu zwróciæ uwagê na tekst
G. Berendta i M. Andrzejewskiego, Gdañsk, miejsce rozpoczêcia II wojny wiatowej. W czêci drugiej poruszane s¹ problemy pamiêci spo³ecznej (Kszta³ty
pamiêci wojny). Oprócz trzech tekstów, m.in. Andrzeja Szociñskiego, II wojna
wiatowa w badaniach socjologicznych (do roku 2009), znalaz³ siê tu obszerny
zapis debaty powiêconej pamiêci II wojny wiatowej. I wreszcie w czêci trzeciej zamieszczono kilka tekstów zwi¹zanych z sytuacj¹ w Europie po zakoñczeniu wojny, a przed prze³omem w 1989 r. (m.in. Jerzego Holzera, Polska 1945.
Wojna wygrana czy przegrana?).
Zapiski Puckie. Pùcczé Skriblënë, 2010, nr 9, wyd. Muzeum Ziemi Puckiej
im. Floriana Ceynowy, Urz¹d Miasta Puck, ss. 232
W kolejnym tomie puckiego rocznika wród kilkunastu artyku³ów zamieszczonych w pierwszej czêci warto zwróciæ uwagê przyk³adowo na teksty Wojciecha
Drze¿d¿ona o p. bp. Andrzeju liwiñskim, Miros³awa Kuklika o zachowaniach
zdrowotnych mieszkañców pó³nocnych Kaszub w wietle przekazów historycznych, czy te¿ szkic biograficzny Romana Drze¿d¿ona o pisarzu kaszubskim Antonim Pieperze (napisany w ca³oci po kaszubsku). W drugiej czêci znalaz³o siê
kilka szkiców biograficznych powiêconych osobom zas³u¿onym dla sprawy
morskiej, recenzje, sprawozdania itd.
Ulrich Dorow, Zapomniana przesz³oæ. Upadek pomorskich maj¹tków rolnych
na przyk³adzie powiatu lêborskiego, t³um. Irena Elsner, red. Andrzej Chludziñski, Pruszcz Gdañski 2010, Wydawnictwo Jasne, ss. 487
Ksi¹¿ka U. Dorowa ukaza³a siê po raz pierwszy w Niemczech w 1994 roku,
a niniejsze t³umaczenie oparte jest na jej drugim wydaniu z 2006 roku. Redaktor
tomu zastrzega siê, ¿e wydawca nie ingerowa³ w przytaczane przez autora fakty,
ani te¿ nie ocenia³a odczuæ i opinii autora oraz innych osób wypowiadaj¹cych
siê na kartach tej ksi¹¿ki. Zastrze¿enie to jest potrzebne, ale nie wiem, czy wystarczaj¹ce, bo czasami niewyrobiony czytelnik zostaje pozostawiony sam na sam
z faktami, a zw³aszcza z opiniami, które wyranie k³óc¹ siê z ustaleniami polskiej
nauki. Tak czy inaczej jest to ciekawe ród³o do poznania nie tylko lokalnej historii,
ale te¿ jej postrzegania z perspektywy niemieckiej. Autor najpierw charakteryzuje
powiat lêborski, nastêpnie przedstawia stan rolnictwa do czasu wybuchu wojny
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i w koñcu w rozdziale III zajmuje siê sytuacj¹ w poszczególnych maj¹tkach
10 marca 1945 roku. Wymowny jest tutaj brak jakichkolwiek wzmianek o tym, co
siê dzia³o w tych maj¹tkach przed t¹ dat¹. Gdyby kto siê chcia³ dowiedzieæ np.
o pracuj¹cych tu robotnikach przymusowych, to nie bêdzie mia³ szansy. S¹ natomiast opisy skutków wkroczenia Armii Czerwonej. W oczywisty sposób s¹ one
miejscami dramatyczne (szczególnie w przywo³ywanych szeroko relacjach wiadków), ale bez szerszego kontekstu historycznego w³aciwie nie wiadomo, czego
to wkroczenie by³o skutkiem. Wydawcy opatrzyli ksi¹¿kê tak¿e bibliografi¹ i indeksem miejscowoci.
Tomasz Bedyñski (przy wspó³pracy Ma³gorzaty Smyl, Leszka Rybickiego,
Andrzeja Faca), Lech B¹dkowski  znany i nieznany. Monografia bibliograficzna za lata 19412009, Gdañsk 2010, wyd. Wojewódzka i Miejska Biblioteka
Publiczna w Gdañsku, ss. 358
Ksi¹¿ka ta rozpoczyna siê od obszernego wstêpu, w którym wyjaniono zasady
oraz wykorzystane ród³a. W nastêpnej czêci zawarto biogram L. B¹dkowskiego,
a w czêci trzeciej przedstawiono bibliografiê jego twórczoci z podzia³em na
prace zwarte, utwory sceniczne, publikacje w antologiach, w czasopismach, wreszcie przek³ady, wstêpy, prace redakcyjne i wywiady. W nastêpnej czêci zestawiono opracowania zwi¹zane z ¿yciem B¹dkowskiego (w bibliografiach, s³ownikach,
historiach literatury, w opracowaniach ogólnych) oraz informacje bibliograficzne
dotycz¹ce poszczególnych utworów. Ciekawe s¹ te¿ pozosta³e materia³y biograficzne, gdzie odnotowano wiele prac inspirowanych lub te¿ komentuj¹cych myl
B¹dkowskiego. Ponadto podano tu tak¿e spis utworów powiêconych pisarzowi,
wykaz stron internetowych mu powiêconych i kilka indeksów (pseudonimów,
kryptonimów itd., indeks tytu³ów utworów B¹dkowskiego, czasopism, w których
publikowa³ czy te¿ czasopism, w których publikowano teksty o nim).
Brunon Synak, Moja kaszubska Stegna, Pelplin 2010, Wydawnictwo Bernardinum, ss. 343
Pierwsza taka publikacja reprezentanta kaszubskiej inteligencji, ukszta³towanej
w okresie powojennym i wp³ywaj¹cej w zasadniczy sposób na wspó³czesnoæ
Kaszub. Autor  socjolog, profesor Uniwersytetu Gdañskiego, by³y prezes Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego i regionalny polityk opisa³ swoj¹ kaszubsk¹ drogê,
nie ukrywaj¹c przy tym ró¿nych trudnych sytuacji i dowiadczeñ, które by³y jego
udzia³em. Rozpoczyna od charakterystyki rodowiska rodzinnego, pisze o odkrywaniu, uwiadamianiu sobie w³asnej kaszubskoci i traumach z tym zwi¹zanych,
o wchodzeniu w wiat doros³ych, uprawianiu nauki, coraz bardziej skoncentrowanej na problematyce kaszubskiej, wreszcie o aktywnoci publicznej. Koñczy
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w tonie obrachunkowym, prezentuj¹c sprawy trudne i niejednoznaczne, a tak¿e
podejmuj¹c refleksjê nad wspó³czesn¹ kondycj¹ Kaszubów i ich jêzyka oraz nad
mo¿liwymi scenariuszami w przysz³oci. Ksi¹¿ka zosta³a opatrzona kilkunastoma
zdjêciami rodzinnymi.
Józefa Kranicka, ¯u³awy Gdañskie w historiê Pomorza Gdañskiego wpisane,
Pruszcz Gdañski 2010, wyd. FPP AGNI, ss. 342
Próba przedstawienia syntezy dziejów ¯u³aw Gdañskich w kontekcie dziejów
Pomorza. Ksi¹¿ka zawiera a¿ 21 rozdzia³ów w uk³adzie chronologicznym, od prehistorii po okres powojenny (opowieæ koñczy siê w latach siedemdziesi¹tych
XX wieku). Szkoda tylko, ¿e czêsto kontekst pomorski przewa¿a nad ¿u³awskim
konkretem, ale i tak mo¿na to uznaæ za próbê opisania dziejów tej nadmorskiej
krainy. Dodatkowym atutem s¹ ilustracje, mapy i szkice (choæ czêæ z nich s³abej
jakoci) i bibliografia.
Wyznania religijne, stowarzyszenia narodowociowe i etniczne w Polsce 2006
2008, red. Grzegorz Gaduszewski, Mariusz Chmielewski, Warszawa 2010,
wyd. G³ówny Urz¹d Statystyczny
Kolejny tom materia³ów statystycznych dotycz¹cych wyznañ i organizacji mniejszociowych w Polsce (pierwszy ukaza³ siê w 1993 r.). Ksi¹¿ka dzieli siê na dwie
czêci. Pierwsz¹ powiêcono wyznaniom, a zaczêto j¹ od wyjanienia problemów
metodologicznych zwi¹zanych ze statystycznym badaniem nad wyznaniami religijnymi oraz wymieniono ród³a, wykorzystane w pracy. Nastêpnie podano indeksy wyznañ i przedstawiono kolejne grupy religijne: katolickie, prawos³awne,
protestanckie, islamskie, judaistyczne, orientalne i inne. W czêci drugiej, powiêconej stowarzyszeniom narodowociowym i etnicznym, zastosowano podobny
klucz: najpierw uwagi metodologiczne, opis róde³ danych, indeksy, a nastêpnie
przedstawienie statystyczne organizacji poszczególnych grup i mniejszoci. Znalaz³a siê tu tak¿e informacja o Zrzeszeniu Kaszubsko-Pomorskim, ale po jej lekturze wskazana jest ostro¿noæ w przyjmowaniu tak¿e pozosta³ych danych zawartych w tej publikacji.
Krzysztof Kowalkowski, Z dziejów gminy Kaliska oraz wsi do niej nale¿¹cych,
Gdynia 2010, Wydawnictwo Region, ss. 557 +16 nlb
Kolejna, tym razem najobszerniejsza publikacja w dorobku gdañskiego historyka-amatora. Tak jak w innych jego opracowaniach zaczyna siê od przedstawienia
po³o¿enia gminy Kaliska i krótkiej jej charakterystyki. Nastêpnie autor na kilkudziesiêciu stronach przedstawia dzieje terenów gminy od czasów prehistorycznych
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po wspó³czesnoæ. Czêæ trzecia traktuje o przedsiêbiorstwach, instytucjach i organizacjach o zasiêgu gminnym dzia³aj¹cych w Kaliskach (dziêki temu mo¿na siê
lepiej zorientowaæ w realiach gospodarczych oraz w aktywnoci spo³ecznej mieszkañców gminy). W kolejnych czêciach zawarto opis wsi i so³ectw, nale¿¹cych do
gminy Kaliska, parafie dzia³aj¹ce na tym terenie oraz szkolnictwo. W zakoñczeniu
znalaz³ siê minis³ownik biograficzny osób zwi¹zanych z gmin¹ Kaliska (duchownych
i wieckich) oraz wykaz osób, które zginê³y w czasie II wojny wiatowej. Jest te¿
indeks nazwisk i obszerna bibliografia (widaæ, ¿e autor korzysta³ te¿ z kilkudziesiêciu relacji). W ksi¹¿ce znalaz³o siê sporo zdjêæ, map i szkiców, a ponadto na
koñcu kilkanacie stron ze zdjêciami, pokazuj¹cymi wspó³czesne oblicze gminy.
Wyniszczyæ  Wypêdziæ  Wynarodowiæ. Szkice do dziejów okupacji niemieckiej
na Kaszubach i Kociewiu (19391945), red. Grzegorz Berendt, Gdañsk 2010,
wyd. IPN, ss. 200
Ksi¹¿ka zawiera szeæ interesuj¹cych szkiców i przyczynków, poszerzaj¹cych nasz¹
wiedzê o okupacji na Pomorzu, m.in. Barbara Mêczykowska, Przejêcie firm polskich przez okupanta w Gdyni w latach 19391945, Jolanta Musia³, Straty materialne mieszkañców gminy Chwaszczyno w latach 19391945 czy te¿ G. Berendt,
¯ydzi w Okrêgu Rzeszy Gdañsk-Prusy Zachodnie w latach 19391945.
Kamil Kajkowski, Andrzej Kuczkowski, Religia Pomorzan we wczesnym redniowieczu, Pruszcz Gdañski 2010, Wydawnictwo Jasne, ss. 155
Ksi¹¿ka ukazuje siê jako tom 2. serii Etnografia dla ka¿dego i rzeczywicie ma
charakter popularny, choæ opiera siê na doæ bogatej literaturze i ród³ach (podane s¹ w bibliografii umieszczonej na koñcu). Autorzy, bêd¹cy muzealnikami zwi¹zanymi z muzeami w Bytowie i Koszalinie, u³o¿yli ksi¹¿kê w osiem dzia³ów,
omawiaj¹cych po kolei najpierw ogólnie religiê S³owian, a nastêpnie: wiête góry,
wiête gaje, kamienie i g³azy, wiêt¹ wodê, wi¹tynie i pos¹gi, wiat zmar³ych
i wreszcie magiê i obrzêdy. Lekturê u³atwi z pewnoci¹ zamieszczonych tu kilkanacie zdjêæ i szkiców.
Charles Ogier, Dziennik podró¿y do Polski 16351636, przek³ad i opracowanie Zenon Go³aszewski, Gdansk 2010, Wydawnictwo Maszoperia Literacka,
ss. 350
Nowe t³umaczenie i wydanie jednego z najciekawszych i najwa¿niejszych dokumentów (relacji) odnosz¹cych siê do Gdañska i Pomorza w okresie nowo¿ytnym.
We wstêpie autor t³umaczenia i opracowania szkicuje t³o historyczne powstania
tej relacji oraz omawia dotychczasow¹ jej historiê (t³umaczenia, recepcja). Podaje
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te¿ zasady zastosowane w nowej edycji. A potem jest ju¿ ponad 300 stron relacji
francuskiego pos³a Na koñcu zamieszczono po¿yteczne indeksy osobowy i geograficzny.
Kryptonim Klan. S³u¿ba Bezpieczeñstwa wobec NSZZ Solidarnoæ w Gdañsku, t. 1: Wrzesieñ 1980  wrzesieñ 1981, wstêp S³awomir Cenckiewicz, wybór
i opracowanie Marzena Kruk, Rados³aw ¯ydonik (wspó³praca S³awomir
Cenckiewicz), Warszawa-Gdañsk 2010, wyd. IPN, ss. 800 (seria Dokumenty,
t. 45)
Ogromny tom przynosz¹cy 258 dokumentów dotycz¹cych Solidarnoci, rodowisk
opozycyjnych, sytuacji w zak³adach pracy itd. z jak¿e wa¿nego okresu w naszej
najnowszej historii. Dokumenty te maj¹ ró¿ny charakter  s¹ wród nich raporty,
notatki s³u¿bowe, materia³y pozyskane w wyniku pracy operacyjnej, zalecenia,
wyci¹gi z innych dokumentów, szyfrogramy, informacje pozyskane o tajnych
wspó³pracownikach etc. We wstêpie obszernie opisano kontekst ca³ej operacji
skierowanej przeciwko zwi¹zkowi, a nastêpnie zamieszczono notê edytorsk¹ (a trzeba
przyznaæ, ¿e autorzy wykonali tu ogromn¹ pracê, przede wszystkim staraj¹c siê
w przypisach przybli¿yæ sylwetki osób przywo³ywanych w tych dokumentach).
Jan Lichosyt, Dzieje Tucholi w zarysie, Pelplin 2010, Wydawnictwo Bernardinum, ss. 396
Ksi¹¿ka autorstwa tucholskiego proboszcza przynosi ró¿norodny i ciekawy materia³ (na pewno nie jest ona klasyczn¹ monografi¹, jak zdaje siê sugerowaæ tytu³).
Pierwsza czêæ zawiera ogólne wiadomoci o Tucholi, nie tylko przyrodniczogeograficzne, ale tak¿e historyczne (te jednak w tej czêci koñcz¹ siê na okresie
miêdzywojennym). Czêæ druga to opis kocio³ów i kaplic w Tucholi, z dodaniem
informacji o cmentarzu i archiwum parafialnym. W czêci trzeciej autor wraca do
historii miasta i opisuje j¹ od II wojny do roku 1988. Czêæ czwarta to znowu
przejcie do dziejów Kocio³a, a mianowicie opis powstania nowych parafii w miecie, a przy ty tak¿e przedstawienie starañ o upamiêtnienie ofiar wojny w Rudzkim Mocie. Czêæ to bardzo obszerna, a to z tego wzglêdu, ¿e autor zna te wydarzenia z autopsji, bo w nich sam uczestniczy³ i by³ ich wiadkiem. Wreszcie czêæ
pi¹ta przynosi informacje o figurach, krzy¿ach, kapliczkach i tablicach pami¹tkowych w Tucholi. I na koniec interesuj¹cy minis³ownik biograficzny, w którym
pomieszczono przede wszystkim biogramy tucholskich duchownych lub te¿ kap³anów pochodz¹cych z Tucholi, ale te¿ kilkunastu innych osób. Ca³oæ zamyka
bibliografia (szkoda, ¿e nie ma indeksu osobowego!)

acta_2010.p65

431

11-01-20, 07:46

CEZARY OBRACHT-PRONDZYÑSKI

432

Miasto nie-miasto. Refleksje o miecie jako spo³eczno-kulturowej hybrydzie,
red. Les³aw Micha³owski, Dorota Rancew-Sikora, Agata Bachórz, Gdañsk
2010, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdañskiego, ss. 350
Wród kilkunastu zamieszczonych tu artyku³ów s¹ te¿ odnosz¹ce siê do miast
pomorskich: Jaros³aw Za³êcki, Przestrzeñ spo³eczna Gdañska w wietle badañ
socjologicznych. Rozwój zrównowa¿ony czy przypadkowa hybrydyzacja?, Magdalena Szmytkowska, Miasta w miecie czy monofunkcyjne dzielnice rezydencjonalne? Wspó³czesne zespo³y mieszkaniowe na przyk³adzie Gdyni Zachód czy
te¿ Karolina Ciechorska-Kulesza, Przywracanie pamiêci miasta. Przypadek elbl¹skiej starówki.
Aparat Bezpieczeñstwa w województwie gdañskim w latach 19451990. Obsada
stanowisk kierowniczych. Informator, wstêp i opracowanie Marcin Wêgliñski, Gdañsk 2010, wyd. IPN, ss. 432 (Publikacje gdañskiego oddzia³u IPN:
tom 5)
Od jakiego czasu IPN prowadzi badania i wydaje kolejne tomy prezentuj¹ce
obsadê struktur bezpieczeñstwa w poszczególnych województwach (z pomorskich
województw takiego opracowania doczeka³o siê m.in. województwo koszaliñskie). Niniejszy tom prezentuje obsadê na terenie województwa gdañskiego i bêdzie z ca³¹ pewnoci¹ pomocnym ród³em w badaniach nad histori¹ najnowsz¹
naszego regionu.
Leszek Ja¿d¿ewski, Osiem wieków parafii wiêtej Trójcy w Kocierzynie 1210
2010, Pelplin 2010, Wydawnictwo Bernardinum, ss. 466
Jubileuszowa monografia, prezentuj¹ca w pierwszych szeciu rozdzia³ach dzieje
parafii od czasów najdawniejszych po prze³om w 1989 roku. Rozdzia³ siódmy
opisuje funkcjonowanie parafii po jej objêciu przez ks. Mariana Szczypiñskiego.
Natomiast w kolejnych autor przedstawia duszpasterstwo pielgrzymkowe, kocierskie sanktuaria maryjne, miejsca kultu, a po zakoñczeniu dodaje jeszcze biogramy proboszczów i w aneksie biogram Prymasa Polski  ks. abpa Henryka
Muszyñskiego, pochodz¹cego z Kocierzyny. Ksi¹¿kê zamyka bibliografia oraz
spis tabel. Ca³oæ zosta³a doæ bogato zilustrowana, tak¿e kolorowymi zdjêciami
(szkoda tylko, ¿e nie ma indeksu osobowego!).
Olga Podolska, Kalendarium ¿ycia kulturalnego i literackiego Wejherowa w dwudziestoleciu miêdzywojennym, Wejherowo 2010, Wydawnictwo IPJ, ss. 294
Autorka g³ównie w oparciu o prasê lokaln¹ i regionaln¹ dokona³a analizy i u³o¿y³a
chronologicznie wydarzenia kulturalne i literackie, jakie mia³y miejsce w Wejhe-
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rowie w okresie II Rzeczypospolitej. Ca³oæ poprzedza doæ obszernym zarysem
¿ycia kulturalnego i literackiego Wejherowa w latach 19201939, a nastêpnie
rok po roku przedstawia wa¿niejsze wydarzenia (co istotne, przy ka¿dym podaje
te¿ ród³o bibliograficzne, co pozwala zainteresowanym na dotarcie do pe³nego
tekstu informacji). Na koñcu jeszcze autorka sporz¹dzi³a zestawienie tabelaryczne,
tak¿e w uk³adzie chronologicznym rok po roku, ale ju¿ z wyró¿nieniem w osobnych kolumnach szkolnictwa, bibliotek, drukarni i prasy, odczytów, wydarzeñ
teatralnych, muzyki i piewu, kina i sztuki.
Uniwersytet Gdañski 19702010, red. Anna Paner, Arnold K³onczyñski, Gdañsk
2010, wyd. Uniwersytet Gdañski, ss. 720
Ogromny tom wydany z okazji 40-lecia najwiêkszej uczelni w Polsce pó³nocnej.
Po s³owie wstêpnym rektora nastêpuje krótka historia Uniwersytetu (Marek Andrzejewski), przedstawienie kolejnych rektorów oraz doktorów honoris causa,
a potem ju¿ szkice monograficzne powiêcone poszczególnym wydzia³om (a jest
ich obecnie 11, w tym jeden miêdzyuczelniany) oraz innym jednostkom uczelnianym (Biblioteka G³ówna, Studium Wychowania Fizycznego i Sportu, Wydawnictwo UG, Gdañska Fundacja Kszta³cenia Menad¿erów, Akademickie Centrum
Kultury, Uniwersytet Trzeciego Wieku, zwi¹zki zawodowe itd.). Ca³oæ zosta³a
doæ bogato zilustrowana.
Andrzej Konias, Kartografia topograficzna pañstwa i zaboru pruskiego od
II po³owy XVIII wieku do po³owy XX wieku, S³upsk 2010, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej w S³upsku, ss. 232
Gratka dla wszystkich mi³oników map! Autor wykona³ pokan¹ pracê badawcz¹
i analityczn¹, pokazuj¹c, jak dzia³a³y i jak wa¿ne by³y s³u¿by kartograficzne
w pañstwie pruskim. Rozpoczyna od scharakteryzowania g³ównych etapów rozwoju pañstwowej pruskiej kartografii. Nastêpnie przedstawia poszczególne inicjatywy w pierwszym okresie, zaczynaj¹c od kartografii fryderycjañskiej. Potem
omawia wa¿ne prace wykonywane w sztabie generalnym armii pruskiej po 1815
roku, wreszcie dok³adnie opisuje dzia³alnoæ Królewsko-Pruskiego Urzêdu Pomiaru Kraju i jego publikacje. Co wa¿ne  nie jest tu tylko opis dzia³ania instytucji, ale tak¿e (a mo¿e przede wszystkim) drobiazgowa analiza metodologii prac
kartograficznych. Ilustrowana jest ona wieloma zamieszczonymi tu tabelami, szkicami, instrukcjami, a przede wszystkim licznymi reprodukcjami dawnych map.
Dla u³atwienia autor przedstawia te¿ prace wykonywane na by³ych ziemiach polskich w rozbiciu na regiony, wyró¿niaj¹c tak¿e Pomorze. Ca³oæ koñcz¹ aneksy,
zawieraj¹ce m.in. wykazy znaków u¿ywanych na pruskich mapach czy te¿ wykaz
jednostek miar w pañstwie pruskim. Jest te¿ bibliografia oraz streszczenia angielskie i niemieckie.
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Pro memoria. Albin Makowski (19081982), zebra³, opracowa³ oraz wstêpem
opatrzy³ Józef Borzyszkowski przy udziale Anny Czapczyk, Gdañsk-Chojnice 2010, wyd. Instytut Kaszubski, Muzeum Historyczno-Etnograficzne w
Chojnicach, ss. 597
Czternasty ju¿ tom z serii Pro memoria, tym razem powiêcony wybitnemu regionalicie i kolekcjonerowi chojnickiemu, Albinowi Makowskiemu. W pierwszej
czêci zawiera on materia³y biograficzne, m.in. jego w³asny ¿yciorys, pamiêtnik
z 1930 r., kronikê rodow¹ i drzewo genealogiczne, wypowied o dzia³alnoci spo³ecznej etc. Znalaz³y siê tu tak¿e materia³y dotycz¹ce siostry  Agnieszki Makowskiej, a ponadto nekrologi, wspomnienia pomiertne i testament. Czêæ druga dokumentuje kolekcjê historyczno-regionaln¹ rodziny Makowskich w dokumentach
jej twórcy i ocenach zwiedzaj¹cych. Czêæ trzecia to wybór wa¿niejszych opracowañ autorstwa Makowskiego, jego artyku³y prasowe i fragmenty korespondencji.
I wreszcie czêæ czwarta zawiera przede wszystkim materia³y z seminarium historycznego, które odby³o siê w rocznicê mierci Makowskiego w Chojnicach.
Nasze korzenie. Wokó³ poszukiwañ genealogicznych rodzin pomorskich, t. II,
red. Józef Borzyszkowski, Tomasz Rembalski, Gdañsk 2010, wyd. Instytut
Kaszubski, ss. 149
Drugi tom genealogicznych poszukiwañ przynosi cztery teksty ogólne oraz kilka
materia³ów dotycz¹cych poszczególnych rodów. W czêci pierwszej znalaz³y siê
teksty Józefa Borzyszkowskiego, Obraz spo³ecznoci kaszubsko-pomorskiej
w wietle publikacji genealogicznych a rzeczywistoæ, Tomasza Rembalskiego,
Kaszubsko-pomorskie pozametrykalne ród³a archiwalne do ustalania faktów
genealogicznych. Wybrane przyk³ady z XVIII i XIX wieku, Wojciecha Beszczyñskiego, Digitalizacja i indeksowanie ksi¹g metrykalnych na Pomorzu  jeden
z g³ównych celów Pomorskiego Towarzystwa Genealogicznego oraz Przemys³awa
Pragerta, Znaczenie genealogii w badaniach heraldycznych na przyk³adzie kilku
herbów z kocio³ów na Kaszubach. Ze studiów rodzinnych nale¿y zwróciæ uwagê
przede wszystkim na dwa: Barbary Bojarskiej, Ze wspomnieñ mojej matki. Przyczynek do dziejów mieszkañców Brus i okolicy oraz Stanis³awa Donimirskiego,
Donimirscy herbu Brochwicz odmienny.
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Dzia³alnoæ Instytutu Kaszubskiego
w 2010 roku

W dniu 26 kwietnia 2010 roku odby³o siê kolejne walne zebranie cz³onków
Instytutu Kaszubskiego. Towarzyszy³a mu promocja 11. tomu rocznika Acta
Cassubiana oraz 4. tomu z serii Biblioteka Pisarzy Kaszubskich: Jan Rompski,
Dramaty kaszubskie. Promocji dokonali prof. D. Kalinowski oraz prof. C. Obracht-Prondzyñski).
W organizacyjnej czêci zebrania przedstawiono sprawozdania za 2009 rok:
z dzia³alnoci Instytutu Kaszubskiego, finansowe oraz Komisji Rewizyjnej.
Nastêpnie odby³a siê dyskusja nad sprawozdaniami i planowanymi zadaniami na
2010 rok.
Zebrania Zarz¹du w 2010 roku odby³y siê trzykrotnie, w dniach: 18 lutego,
17 czerwca oraz 30 wrzenia. W poczet cz³onków przyjêto jedn¹ osobê  dr. hab.
Zdzis³awa Aleksandra. Aktualnie Instytut Kaszubski liczy 107 cz³onków.
1 padziernika zmar³ prof. Gerard Labuda  wybitny historyk, mediewista,
specjalista w dziedzinie historii Pomorza i Kaszub, cz³onek za³o¿yciel oraz honorowy cz³onek Instytutu Kaszubskiego, doktor honoris causa wielu krajowych uczelni. Uroczystoci pogrzebowe, poprzedzone po¿egnaniem Profesora w Poznaniu,
z udzia³em m.in. premiera RP Donalda Tuska i prymasa-seniora Polski ks. kard.
Henryka Muszyñskiego, odby³y siê w rodzinnym Luzinie Profesora w dniach 89
padziernika 2010 r. Uroczystoci te sta³y siê wielk¹ manifestacj¹ Kaszubów.
W roku 2010 w biurze Instytutu Kaszubskiego pracowa³a p. Anna Kawalec,
która od 27 stycznia br. przesz³a na urlop macierzyñski, nastêpnie wychowawczy.
Jej obowi¹zki od 16 lutego przejê³a p. Joanna Bobko. Sta¿ w ramach umowy
z PUP w Gdañsku odby³y nastêpuj¹ce osoby: Marta Drozd (od 8 marca do 7 wrzenia) i Maria Block (od 4 padziernika do 4 listopada). Z dniem 8 wrzenia 2010 r.
podpisano umowê o pracê z p. Mart¹ Drozd.
W 2010 roku uda³o siê Instytutowi zrealizowaæ sporo zadañ i projektów. Dziêki
zdobytym dotacjom i darowiznom oraz spo³ecznemu zaanga¿owaniu cz³onków
przygotowano szereg imprez i wydano kilka publikacji.
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Instytut by³ wspó³organizatorem kilkunastu konferencji, seminariów i spotkañ. W dniu 26 lutego odby³o siê w Domu Kaszubskim spotkanie zorganizowane
wspólnie z Ruchem Stowarzyszeñ Regionalnych RP. Referaty wyg³osili: ks. prof.
Henryk Skorowski z UKSW oraz dr Aneta Szopny z KPSW. Podczas spotkania
prof. Józefowi Borzyszkowskiemu wrêczono medal Za zas³ugi dla kultury Gloria
Artis, a prof. Cezaremu Obracht-Prondzyñskiemu honorow¹ odznakê Zas³u¿ony
dla kultury polskiej.
Wa¿nym przedsiêwziêciem by³a organizacja II Dnia Kaszubskiego w Szczecinie. Z ramienia Instytutu organizacj¹ ca³ego przedsiêwziêcia zajmowa³ siê prof.
Kazimierz Koz³owski. Partnerami w przygotowaniu Dnia Kaszubskiego by³y ponadto: Oddzia³ Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego w Szczecinie, Uniwersytet
Szczeciñski, Archiwum Pañstwowe w Szczecinie i Zamek Ksi¹¿¹t Pomorskich
w Szczecinie, gdzie 7 maja 2010 r. odby³a siê sesja naukowa pt. Kaszubi zachodniopomorscy. Historia i kultura, podczas której referaty wyg³osili: prof. Kazimierz
Koz³owski, prof. Zygmunt Szultka, prof. Józef Borzyszkowski, dr Eryk Krasucki,
dr Jan Macholak, dr Jan Mordawski i Rados³aw Pawlik.
Donios³¹ inicjatyw¹ naukow¹ by³o zapocz¹tkowanie wspó³pracy miêdzy Instytutem Kaszubskim a Instytutem Sorabistycznym Uniwersytetu w Lipsku. Efektem
tego¿ sta³o siê podpisanie umowy o wspó³pracy miêdzy naszymi instytucjami
4 marca 2010 roku. Dzieñ wczeniej na Uniwersytecie Gdañskim odby³o siê spotkanie z goæmi z Instytutu Sorabistycznego, podczas którego wyk³ady wyg³osili:
mgr Lechos³aw Jocz, O wybranych aspektach badañ nad fonetyk¹ jêzyków mniejszociowych oraz dr Tomasz Derlatka, Typologiczne podobieñstwa najwiêkszych
utworów prozatorskich Serbo³u¿yczan i Kaszubów. Po po³udniu, w Domu Kaszubskim przy ul. Straganiarskiej 20-22 mia³o miejsce spotkanie z udzia³em goci
z Lipska i pracowników naukowych z UG, powiêcone prezentacji sorabistyki
w Lipsku i kaszubistyki w Gdañsku.
Kolejnym wydarzeniem by³a wizyta dziekana Wydzia³u Filologicznego Uniwersytetu w Lipsku prof. dr. Wolfganga Lörschera oraz prof. T. Derlatki z Instytutu
Sorabistycznego w Gdañsku. Oprócz wyk³adów na UG (m.in. prof. T. Derlatki
2 czerwca w Instytucie Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa: Umieraj¹cy etnos?
O wspó³czesnej sytuacji Serbo³u¿yczan w Niemczech) 27 maja odby³o siê spotkanie w Domu Kaszubskim, podczas którego omawiano dalsze perspektywy wspó³pracy rodowisk filologicznych. Wizyta ta zakoñczy³a siê podpisaniem umowy
miêdzy wydzia³ami filologicznymi w Gdañsku i Lipsku, która ma skutkowaæ uruchomieniem studiów w systemie master-duo sorabistyczno-kaszubologicznych.
W tym kontekcie nale¿y tak¿e podkreliæ zaanga¿owanie cz³onków Instytutu
w prace nad uruchomieniem kierunku kaszubistyka. Temat ten by³ przedmiotem
wielu spotkañ, dyskusji i debat. W 2010 roku prace nabra³y przyspieszenia  kwestia nie tyle kaszubistyki, ile filologii mniejszociowej (obejmuj¹cej tak¿e kaszubistykê) by³a przedmiotem dyskusji na posiedzeniu Komisji Wspólnej Rz¹du
i Mniejszoci w MSWiA w dn. 12 maja, a nastêpnie osobnego spotkania w Mini-
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sterstwie Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego w dn. 9 czerwca. W dyskusjach tych
udzia³ brali prof. C. Obracht-Prondzyñski oraz dr Tomasz Wicherkiewicz (jednoczenie przedstawiciel Rady G³ównej Szkolnictwa Wy¿szego).
W dniu 7 lipca 2010 r. goæmi Instytutu, podejmowanymi przez prof. Józefa
Borzyszkowskiego, byli studenci z uniwersytetu w Chemnitz, którym przewodzi³
prof. Milo Øeznik  prodziekan tamtejszego Philosophischen Fakultät oraz cz³onek IK.
W lipcu Instytut Kaszubski wystosowa³ pismo do premiera landu Schleswig-Holstein, z moralnym wsparciem dla Academia Baltica w Lubece, która boryka
siê w ostatnim czasie z du¿ymi problemami finansowymi. Odpowied z Kilonii
nadesz³a jeszcze tego samego miesi¹ca, w którym w³adze landu t³umaczy³y swe
postêpowanie wobec Akademii znacz¹cym deficytem bud¿etowym.
W koñcu lipca 2010 r. Instytut Kaszubski podpisa³ umowê partnersk¹ z Muzeum Narodowym w Gdañsku dla Funduszu Wymiany Kulturalnej w ramach
Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego.
Przedmiotem partnerstwa jest realizacja projektu pt. Ocaliæ Narodow¹ Spuciznê,
który bêdzie realizowany w Norwegii, Islandii oraz Polsce w okresie od sierpnia
2010 do sierpnia 2011 r. Wspó³praca Partnerów w realizacji projektu ma polegaæ
na pomocy merytorycznej Instytutu Kaszubskiego w trakcie realizacji projektu
realizowanego przez Muzeum Narodowe w Gdañsku, polegaj¹cej na udostêpnieniu tekstów ród³owych oraz zdjêæ i informacji na temat kapliczek kaszubskich,
bêd¹cych w posiadaniu Instytutu Kaszubskiego oraz nieodp³atne napisanie wstêpu
do albumu przez prof. Józefa Borzyszkowskiego.
Pónym latem Instytut Kaszubski obj¹³ patronat nad IX Dyktandem Kaszubskim Królewiònka w pa³acu, które odby³o siê 6 listopada w Bytowie.
W dniu 8 padziernika prof. Józef Borzyszkowski  prezes IK  zosta³ zaproszony na spotkanie z grup¹ studyjn¹ nauczycieli historii z Niemiec, która przebywa³a w Polsce na zaproszenie Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Pod jego nieobecnoæ, spowodowan¹ organizacj¹ uroczystoci pogrzebowych prof. Gerarda
Labudy, Instytut reprezentowa³ wiceprezes prof. Cezary Obracht-Prondzyñski.
Cz³onkowie Instytutu wystêpuj¹ tak¿e z okolicznociowymi referatami. Przyk³adowo 8 maja 2010 roku, w ramach Dnia Tczewskiego IV Kongresu Kociewskiego, prof. Józef Borzyszkowski wyg³osi³ referat pod tytu³em Kaszubsko-kociewska wspólnota dziejów i kultury oraz odpowiedzialnoci za przysz³oæ nie
tylko Pomorza.
Z kolei prof. C. Obracht-Prondzyñski przedstawi³ sylwetkê Jana Karnowskiego
podczas spotkania w Bibliotece Gminnej w Bolszewie 9 maja 2010 roku. W tym
samym miejscu 20 padziernika prof. Józef Borzyszkowski wyg³osi³ referat Zwi¹zki
Aleksandra Majkowskiego ze zrzeszyñcami. Przy okazji odby³y siê promocje dwóch
ksi¹¿ek z serii Pro memoria: Feliks Marsza³kowski (19111987) oraz Pro memoria Edmund Jonas (18931940).
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Dr Tomasz Rembalski w Orodku Kultury Kaszubsko-Pomorskiej w Gdyni
wyg³osi³ cykl wyk³adów (roz³o¿ony na ca³y rok, od 3 marca do 1 grudnia 2010)
O najstarszych dzielnicach Gdyni. W dn. 12 czerwca 2010 r. wyg³osi³ te¿ referat
w sopockiej siedzibie Pomorskiego Towarzystwa Genealogicznego pt. Znaczenie
genealogii w badaniach historycznych epoki nowo¿ytnej na przyk³adzie Gdyni,
natomiast w dniu 9 listopada w siedzibie klubu ZK-P w Gdyni-Wielkim Kacku
referat pt. Dzieje Wielkiego Kacka.
18 wrzenia 2010 r. Instytut Kaszubski by³ wspó³organizatorem, wraz z Krajniakami z Wielkiego Buczka, Oddzia³ami ZK-P w Wielkim Buczku i Miasteczku
Krajeñskim oraz Zak³adem Antropologii Literatury i Badañ Kaszubsko-Pomorskich Akademii Pomorskiej w S³upsku, XIII Buczkowskiej Konferencji Naukowej
Polska Pieñ Stubarwna Wstêga w Wiejskim Domu Kultury w Wielkim Buczku.
Poza licznymi wystêpami artystycznymi, referaty wyg³osili: prof. J. Borzyszkowski, O morzu w kolêdzie kaszubskiej; dr M. Fryda, Pieñ i muzyka w tradycyjnej
rodzinie kaszubskiej; dr M. Cho³odowska, Historia w pieni: Polska pieñ 
ludu wstêga oraz prof. J. Kêciñska-Kaczmarek, Or³y, soko³y...  Pieñ polska
na Pograniczu w okresie miêdzywojennym.
W dniach 18-19 padziernika 2010 r. w siedzibie Muzeum Miasta Gdyni,
przy wspó³pracy Uniwersytetu Gdañskiego, Akademii Morskiej w Gdyni i Academia Europa Nostra, zosta³a zorganizowana konferencja naukowa pt. Morze nasze
i nie nasze. Konferencja by³a podzielona na trzy sekcje: Morze w ogniu, Turystyka, gospodarka i morze oraz Morze w kulturze. Wród licznych uczestników konferencji znalaz³o siê kilku cz³onków Instytutu Kaszubskiego. Sporód
nich referaty wyg³osili: prof. Józef Borzyszkowski, Morze w kaszubskiej kolêdzie; prof. Tadeusz Palmowski, Europa ba³tycka. Od idei do rzeczywistoci;
dr Bogdan Libich, Dzia³alnoæ Eugeniusza Kwiatkowskiego przy odbudowie polskiego wybrze¿a oraz dr hab. Piotr Semków, Marynici polscy i ich wk³ad w rozwój myli morskiej po 1918 r. (próba analizy problemu).
W dniach 2628 padziernika 2010 r. odby³a siê interdyscyplinarna konferencja naukowa Nekropolie Pomorza, której organizatorem by³o Nadba³tyckie
Centrum Kultury w Gdañsku oraz Instytut Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa
UG. Konferencja powsta³a przy wspó³pracy Muzeum Archeologicznego w Gdañsku, Wydzia³u Architektury Politechniki Gdañskiej, Regionalnego Orodka Badañ
i Dokumentacji Zabytków, Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
oraz Instytutu Kaszubskiego w Gdañsku. Kuratork¹ projektu, w ramach którego
zorganizowano konferencjê, by³a Bronis³awa Dejna, natomiast konsultantami
naukowymi prof. Józef Borzyszkowski, prof. Cezary Obracht-Prondzyñski i dr
Magdalena Gajewska. W tym miejscu nale¿y nadmieniæ, i¿ obaj wymienieni profesorowie byli przewodnikami wyjazdu studyjnego po kaszubskich cmentarzach,
który by³ integraln¹ czêci¹ wspomnianego projektu, zaplanowanego na lata 2009
2011, a odby³ siê 3 lipca 2010 r. Szlak wyjazdu studyjnego wiód³ od ¯ukowa,
poprzez Kartuzy, Parchowo, ¯ukówko, Bytów, Niezabyszewo, P³otowo, Pyszno,
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Sier¿no a¿ do K³obuczyna. Uczestnicy mieli okazjê zwiedzenia cennych i niekiedy
zapomnianych cmentarzy na Kaszubach. W czasie konferencji wyg³oszono a¿
42 referaty, a wród nich znalaz³y siê równie¿ wyst¹pienia cz³onków Instytutu
Kaszubskiego. Ks. prof. Jan Perszon wyg³osi³ referat pt. Cmentarz jako przestrzeñ spotkania, dr Adela Kuik-Kalinowska, Grób czy mogi³a? Symbolika
fanatyczna w literaturze kaszubskiej, prof. Józef Borzyszkowski, Ks. Szczepan
Keller a Pusta noc  kaszubski zwyczaj dawniej i dzi, dr Mi³os³awa Borzyszkowska-Szewczyk, Odpominania na pograniczu. Cmentarze ¿ydowskie na Kaszubach jako przestrzeñ (nie)pamiêci, dr Tomasz Rembalski, Nekropolie gdyñskie przed 1926 rokiem, prof. Daniel Kalinowski, Byæ nie bêd¹c O buddyjskich pogrzebach na Pomorzu, dr Marian Fryda, Przewodnik po zabytkowych
cmentarzach ziemi cz³uchowskiej oraz dr Bogdan Libich i mgr Zachariasz Fr¹czek, Zapomniane cmentarze ziemi lêborskiej (z pokazem filmu Zachowaæ).
Konferencjê zakoñczy³o zwiedzanie wystawy w Muzeum Archeologicznym
w Gdañsku pt. Kultura funeralna nowo¿ytnego Gdañska.
18 listopada 2010 r. Instytut Kaszubski, obok Muzeum Zachodnio-Kaszubskiego w Bytowie i Zak³adu Antropologii Literatury i Badañ Kaszubsko-Pomorskich Akademii Pomorskiej w S³upsku, by³ wspó³organizatorem IX Konferencji
Kaszuboznawczej Zabory. Kr¹g autorów i tematów. Podczas jej obrad wyg³oszono nastêpuj¹ce referaty: Kazimierz Ostrowski, Charakterystyka rodowiska
kulturalnego Chojnic okresu miêdzywojennego, Józef Borzyszkowski, Problematyka historyczna w Zaborach, Edmund Kamiñski, Miesiêcznik Zabory.
Charakterystyka literacka, Anna Czapczyk, Zawartoæ merytoryczna czasopisma
Zabory, Jowita Kêciñska-Kaczmarek, Maria Matysikowi i Helena Hoffmanowa,
czyli kobiety w Zaborach, Adela Kuik-Kalinowska, Liryka kaszubska Stefana
Bieszka oraz Daniel Kalinowski, Heroizm i historyzm. Dramaturgia polska Stefana
Bieszka.
23 listopada 2010 r. w Domu Spotkañ z Histori¹ w Warszawie zorganizowano
spotkanie z prof. Józefem Borzyszkowskim, zatytu³owane Kaszuby dawniej a dzi
w ramach wieczoru wokó³ wystawy zdjêæ z kolekcji Alexandra Treichla, Polacy,
Niemcy i Kaszubi ¯ycie codzienne, obyczaje i kultura ludowa. Spotkanie zosta³o urozmaicone pokazem filmu dokumentalnego Miros³awa Borka pt. Kaszubi,
Niemcy i Polacy. Pomiêdzy narodami (2000 r.).
Do koñca listopada 2010 r. Instytut Kaszubski, samodzielnie lub we wspó³pracy z ró¿nymi instytucjami, wyda³ 9 pozycji ksi¹¿kowych. S¹ to:
 ladami ¿ydowskimi po Kaszubach. Przewodnik  Jüdische Spuren in der
Kaschubei. Ein Reisehandbuch, pod red. / hg. von Mi³os³awa Borzyszkowska-Szewczyk, Christian Pletzing, Lübeck-Gdañsk 2010;
 Hieronim Jarosz Derdowski, Jasiek, Walek & Szemek , t³um. Blanche Krbechek i Stanis³aw Frymark, przedmowa i pos³owie Józef Borzyszkowski,
Gdañsk 2010;
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Stowarzyszenie Odbudowy Gotyckiego Kocio³a w. Jana w Gdañsku (1992
2001), wstêp i wybór dokumentów Józef Borzyszkowski, Gdañsk 2010;
 Józef Borzyszkowski, Kazimierz Rolbiecki, Kaszuby. Ziemia i ludzie, Gdañsk
2010 (II wydanie albumu);
 Lech B¹dkowski i Jerzy Pachlowski w tygodniku Ziemia i Morze, red.
Józef Borzyszkowski, Kazimierz Koz³owski, Gdañsk-Szczecin 2010, wyd.
wspólnie z Wydawnictwem Dokument. Oficyn¹ Archiwum Pañstwowego
w Szczecinie;
 Nasze korzenie. Wokó³ poszukiwañ genealogicznych rodzin pomorskich,
t. II, pod red. Józefa Borzyszkowskiego i Tomasza Rembalskiego, Gdañsk
2010;
 Konrad Kaczmarek, Stenka, Jomsborg-Wolin 2010;
 Pro memoria. Albin Makowski (19081982), zebra³, opracowa³ oraz wstêpem
opatrzy³ Józef Borzyszkowski przy udziale Annay Czapczyk, GdañskChojnice 2010 (wspólnie z Muzeum Historyczno-Etnograficznym w Chojnicach);
 Monika Mazurek, Jêzyk  przestrzeñ  pochodzenie. Socjologiczna analiza
to¿samoci kaszubskiej, Gdañsk 2010.
Kilka nastêpnych pozycji znajduje siê w opracowaniu redakcyjnym, a ich
wydanie planowane jest na koniec 2010 lub pocz¹tek 2011 r.
Wydawnictwom Instytutu Kaszubskiego towarzyszy³y promocje, prezentacje i spotkania. W dniu 11 lutego 2010 roku odby³a siê promocja trzech ksi¹¿ek
wydanych przez Instytut Kaszubski (lub przy jego udziale). Zebranych w Tawernie Mestwin przywita³ prof. Józef Borzyszkowski, szczególnie za autorów
i laudatorów oraz wybitnych goci: Hannê i Romana Taborskich, Jagodê i W³odzimierza £ajmingów, Stanis³awa Pestkê oraz Mariê Paj¹kowsk¹. Pierwsz¹ promowan¹ ksi¹¿k¹ by³o Wielkie Pomorze. Mit i literatura, pod red. Adeli Kuik-Kalinowskiej, S³upsk 2009. Praca ta dotyczy Wielkiego Pomorza jako idei wielonarodowej przestrzeni kulturowej, rozci¹gaj¹cej siê wed³ug wspó³czesnych podzia³ów terytorialnych na ziemiach polskiego Pomorza Wschodniego i Zachodniego oraz niemieckiego Pomorza Przedniego i Meklemburgii. Myl o wielkim
Pomorzu, rozumiana politycznie i administracyjnie, realizowana by³a przez dynastiê Gryfitów, osi¹gaj¹c najpe³niejszy wymiar w XVI wieku. Za dzisiejszych spadkobierców mitycznego wymiaru wielkiego Pomorza uwa¿aj¹ siê zarówno Polacy,
Niemcy, jak i Kaszubi. Wielkie Pomorze rozpoczyna siê od ma³ej ojczyzny. Od
emocjonalnego uwiadamiania sobie w³asnego domu i jego najbli¿szego otoczenia:
drzewa, kamienia i wody. Potem perspektywa siê rozszerza... Zaczyna siê myleæ
o okrêgu, pobliskich miastach i regionie w kategoriach jednoci historycznej
i kulturowej. Myl o Wielkim Pomorzu nie prowadzi do wy³¹czenia z ojczyzny
czy poczucia narodu. To raczej decyzja o zanurzeniu siê w wiat przesz³oci, aby
go w mo¿liwie pe³ny sposób prze¿ywaæ tu i teraz. To przekonanie, ¿e na Wielkim
Pomorzu wypracowano takie sposoby prze¿ywania rzeczywistoci, które wci¹¿
warto utrzymywaæ.
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Nastêpnie zaprezentowano ksi¹¿kê wspó³autorstwa Adeli Kuik-Kalinowskiej
i Daniela Kalinowskiego, Od Smêtka do Stolema. Wokó³ literatury Kaszub, Gdañsk-S³upsk 2009. W publikacji tej dokonuje siê przegl¹du kilku wa¿nych zjawisk
literatury tworzonej w du¿ej mierze przez Kaszubów i w kaszubskiej przestrzeni
kulturowej. Ukazuje niektóre zwi¹zki literackie miêdzy tradycj¹ kaszubsk¹ i polsk¹,
czasami siêgaj¹c ku tradycji niemieckiej. Metaforycznie przywo³ane figury Smêtka
i Stolema okrelaj¹ literacki status ma³ej ojczyzny Kaszub, ukazuj¹ literaturê
Kaszub w szczególnym napiêciu: czasu Smêtka i czasu Stolema.
Laudacji obu ksi¹¿ek dokona³ prof. Jerzy Treder, podkrelaj¹c m.in., i¿
w ostatnim czasie rodek ciê¿koci badañ kaszubologicznych przesun¹³ siê do
s³upskiego orodka akademickiego, co nale¿y uznaæ za zjawisko optymistyczne.
Wspomnia³ te¿ o prof. Józefie Borzyszkowskim jako jedynym historyku wkraczaj¹cym na grunt literatury kaszubskiej oraz prof. Cezarym Obracht-Prondzyñskim, który wykorzysta³ literaturê kaszubsk¹ w swej pracy habilitacyjnej Kaszubi
 Miêdzy dyskryminacj¹ a regionaln¹ podmiotowoci¹, Gdañsk 2002.
Wreszcie trzecia ksi¹¿ka Niemcy o Kaszubach w XIX wieku. Obraz Kaszubów w pracach G.L. Lorka, W. Seidla i F. Tetznera / Deutsche Berichte über die
Kaschuben im 19. Jahrhundert. Das Bild der Kaschuben in den Abhandlungen
von G.L. Lorek, W. Seidel i F. Tetzner, red. naukowa Józef Borzyszkowski, t³um.
Magdalena Darska-£ogin, Mi³os³awa Borzyszkowska-Szewczyk, Astrid Popien,
Gdañsk 2009, jak wskazuje tytu³, jest opisem Kaszub, autorstwa niemieckich XIX-wiecznych naukowców. Laudacji tej ksi¹¿ki dokona³ prof. Daniel Kalinowski,
przedstawiaj¹c historiê oryginalnych publikacji i ich autorów. Nastêpnie prof.
J. Borzyszkowski w swym wyst¹pieniu nawi¹za³ do sylwetek trzech autorów
(Niemców) publikowanych tekstów. Podkreli³ te¿ wa¿ny udzia³ t³umaczek, germanistek w powstaniu tej ksi¹¿ki. Do postaci G.L. Lorka powróci³ w swym wyst¹pieniu prof. J. Treder. Spotkanie zakoñczy³ J. Borzyszkowski, puentuj¹c je
stwierdzeniem, ¿e ka¿dy, kto chce co wiedzieæ o Pomorzu i Kaszubach, powinien studiowaæ dzie³a niemieckie, polskie i kaszubskie.
W dniu 16 marca 2010 r. w Berlinie mia³a miejsce pierwsza promocja ksi¹¿ki
ladami ¿ydowskimi po Kaszubach. Jüdische Spuren in der Kaschubei, pod red.
Mi³os³awy Borzyszkowskiej-Szewczyk i Christiana Pletzinga. Ksi¹¿ka jest wynikiem polsko-kaszubsko-niemiecko-izraelskiego projektu, którego realizacja rozpoczê³a siê w 2006 roku. Dziêki programowi Geschichtswerkstatt Europa Fundacji Pamiêæ, Odpowiedzialnoæ i Przysz³oæ oraz Fundacji im. Roberta Boscha
mia³a miejsce mo¿liwoæ g³êbszego zajêcia siê histori¹ i kultur¹ ¯ydów na Kaszubach. Autorzy i redaktorzy postawili sobie za cel dokumentacjê ladów ¿ydowskiej obecnoci na tym obszarze oraz podjêcie próby z³o¿enia w spójny obraz
dziejów ¿ydowskich mieszkañców poszczególnych miejscowoci na podstawie
informacji zawartych w rozmaitych publikacjach i pojedynczych artyku³ach, bêd¹cych zapisem ustaleñ historyków, relacji wiadków oraz pasjonatów historii
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lokalnej, a tak¿e wynikiem w³asnych poszukiwañ. Ów przewodnik mo¿na potraktowaæ jako jeden z kroków w procesie przywracania pamiêci.
Polska promocja tej ksi¹¿ki, której organizatorami, obok Instytutu Kaszubskiego, by³y Nadba³tyckie Centrum Kultury, Acadamia Baltica z Lubeki oraz Fundacja
Pamiêæ, Odpowiedzialnoæ i Przysz³oæ z Berlina, mia³a miejsce 24 maja 2010 r.
w gdañskim Ratuszu Staromiejskim. Licznie zebranym gociom ksi¹¿kê zaprezentowa³ prof. Cezary Obracht-Prondzyñski, za jej fragmenty czyta³a Halina S³ojewska.
W dniu 18 marca 2010 r. w Tawernie Mestwin odby³a siê promocja dwóch
ksi¹¿ek: Edmunda Zieliñskiego, O³tarz papieski d³utem stworzony oraz Józefa
Gajka, Struktura etniczna i kultura ludowa Pomorza, w opracowaniu Anny Kwaniewskiej. Pierwsz¹ ksi¹¿kê przedstawi³a zebranym Halina S³ojewska, natomiast
promocji drugiej dokona³ dyrektor muzeum w Pucku Miros³aw Kuklik. W opracowaniu stworzonym przez A. Kwaniewsk¹ zamieszczono: niepublikowane artyku³y i sprawozdania z badañ prowadzonych na Kaszubach i Pomorzu przed
1939 r. przez Józefa Gajka; nastêpnie tego¿ trzy opublikowane przed 1939 r. artyku³y, które znajduj¹ siê w trudno dzi dostêpnych czasopismach i publikacjach;
wstêpne opracowanie materia³ów z badañ nad strojem ludowym, wykonane przez
J. Gajka w oparciu o wyniki ankiety z 1938 r. oraz materia³y ilustracyjne do rekonstrukcji strojów ludowych, wykonane na podstawie wskazówek J. Gajka
w 1938 r. Na koñcu zamieszczono katalog spucizny naukowej J. Gajka, znajduj¹cy siê w Muzeum Pimiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie, opracowany przez Annê Kwaniewsk¹. Promocja tej drugiej ksi¹¿ki odby³a
siê tak¿e w Muzeum Pimiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie 16 czerwca, a ksi¹¿kê zaprezentowa³ ponownie dyr. M. Kuklik.
Miejscem kolejnej promocji by³a Tawerna Mestwin 8 kwietnia 2010 r. Tym
razem licznie zabranym gociom zaprezentowano opracowanie Kaszubi a Gdañsk.
Kaszubi w Gdañsku, autorstwa Józefa Borzyszkowskiego, Katarzyny Kulikowskiej i Cezarego Obracht-Prondzyñskiego, którzy w sensie jak najbardziej dos³ownym postanowili zaproponowaæ potencjalnemu turycie, czy te¿ innemu mi³onikowi kultury Gdañska, wêdrówkê po miecie kaszubskimi ladami. Nie da
siê wszak oddzieliæ ducha Gdañska od jego kaszubskiej cz¹stki. Przygotowuj¹c tê
publikacjê, autorzy zmierzyli siê z problemem wyboru znacz¹cych wydarzeñ,
miejsc, postaci sporód wielu potencjalnych zestawieñ. Ostatecznie za punkt wyjcia wybrali przestrzenie Gdañska w szczególny sposób naznaczone kaszubsk¹
obecnoci¹. Za pomoc¹ krótkich tekstów, dokumentów, archiwalnych fotografii
i innych przedmiotów opowiedzieli o wyj¹tkowych ludziach, zwi¹zanych jednoczenie z Gdañskiem i Kaszubami. Zebranych powita³ prof. Józef Borzyszkowski
i po krótkim wprowadzeniu poprosi³ ks. abp. Tadeusza Goc³owskiego o dokonanie promocji ksi¹¿ki. Ks. abp T. Goc³owski na wstêpie podziêkowa³ za zaproszenie, po czym w swym przemówieniu nawi¹za³ do sto³ecznoci Gdañska  stolicy
Kaszubów. Nastêpnie przedstawi³ sylwetki autorów i treæ ksi¹¿ki oraz poprosi³
prof. J. Borzyszkowskiego o odczytanie fragmentu Remusa Aleksandra Majkow-
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skiego. Nastêpnie g³os zabrali autorzy, dziêkuj¹c promotorowi i zebranym. W dyskusji jako pierwsza g³os zabra³a dr Magdalena Sacha, pytaj¹c o losy wystawy
Kaszubi a Gdañsk. Kaszubi w Gdañsku, która poprzedzi³a powstanie ksi¹¿ki.
W odpowiedzi Katarzyna Kulikowska stwierdzi³a, ¿e owocem wystawy jest promowana ksi¹¿ka. Wówczas g³os zabra³ prof. Andrzej G¹siorowski, który jako
historyk i muzealnik, podkreli³ przemijalnoæ wystaw czasowych, wyra¿aj¹c
radoæ z powodu powstania tej ksi¹¿ki, bêd¹cej pok³osiem wystawy czasowej.
Nastêpnie d³u¿sz¹ wypowied wyg³osi³ ks. abp T. Goc³owski, snuj¹c refleksje na
temat literatury kaszubskiej i w³¹czenia jêzyka kaszubskiego do liturgii kocielnej. Wskaza³ na wielk¹ rolê Bulli Papieskiej z 1992 roku, zmieniaj¹cej granice
diecezji Kocio³a katolickiego w Polsce, gdy¿ odt¹d diecezja gdañska, sta³a siê
diecezj¹ kaszubsk¹, a biskup gdañski sta³ siê biskupem kaszubskim. Na koniec
uznanie dla autorów wyrazi³a dr Janina Borówko.
16 kwietnia 2010 r. dokonano w Tawernie Mestwin promocji dwóch publikacji Instytutu Kaszubskiego. Pierwsza z nich to Jana Rompskiego, Dramaty kaszubskie, w opracowaniu Adeli Kuik-Kalinowskiej, Daniela Kalinowskiego i Jerzego Tredera, które wydano w ramach serii Biblioteka Pisarzy Kaszubskich,
t. IV. Tom obejmuje 9 dramatów Rompskiego w jêzyku kaszubskim, a wiêc nie
ma w nim dramatów polskojêzycznych. Ogólna koncepcja wydania utworów
Rompskiego jest taka sama jak w poprzednich tomach BPK, a zatem obok wersji
w zapisie jêzykowym oryginalnym autora równie¿ wersje znormalizowane ortograficznie i jêzykowo, za których formê  wraz z komentarzami jêzykowymi
i s³owniczkiem  pe³n¹ odpowiedzialnoæ przyj¹³ J. Treder. Prezentacji publikacji
dokona³ prof. D. Kalinowski, przedstawiaj¹c wspó³twórców opracowania, autora
dramatów oraz ich treæ.
Promocji drugiej publikacji, rocznika Acta Cassubiana, t. XI, zawieraj¹cego
m.in. 18 artyku³ów, dokona³ prof. C. Obracht-Prondzyñski. W swym wyst¹pieniu
podkreli³ wyj¹tkowoæ tego rocznika na rynku czasopimiennictwa etnicznego,
podkrelaj¹c ich etnoregionalnoæ i poliglotycznoæ.
W dn. 12 marca 2010 r. promocja ksi¹¿ki Jana Rompskiego, Dramaty kaszubskie, w opracowaniu Adeli Kuik-Kalinowskiej, Daniela Kalinowskiego i Jerzego Tredera odby³a siê równie¿ w Muzeum Pimiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie, które jest wspó³wydawc¹ tej pracy.
Pierwsza promocja ksi¹¿ki Hieronima Jarosza Derdowskiego pt. Jasiek, Walek & Szemek..., Gdañsk 2010, która zawiera trzy utwory autora, w jêzyku orygina³u i t³umaczeniu na jêzyk angielski, tj. Jasiek z Knieji, spòrô kùpa ³garstw
kaszëbsczëch, Toruñ 1885; Walek na Jarmarku, Toruñ 1883; Jasiek z Knieji i Szymek z Wiela w podró¿y do Ameryki, Winona 1889  mia³a miejsce 21 sierpnia
2010 r. w Domu Kultury we Wielu, podczas Turnieju Gawêdziarzy. Na promocji
obecni byli: autor przedmowy i pos³owia prof. Józef Borzyszkowski oraz t³umacze
Blanche Krbechek i Stanis³aw Frymark. Gdañska promocja ksi¹¿ki odby³a siê
14 padziernika w Tawernie Mestwin, o czym poni¿ej.
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Dnia 30 wrzenia 2010 r., równie¿ w Tawernie Mestwin, odby³a siê promocja dwóch ksi¹¿ek firmowanych (powsta³ych przy wspó³udziale) Instytutu
Kaszubskiego w Gdañsku. Pierwsza z nich, to Lech B¹dkowski. Literatura i wartoci, pod red. Daniela Kalinowskiego (BytówS³upskGdañsk 2009), bêd¹ca pok³osiem VIII Konferencji Kaszuboznawczej pod tym samym tytu³em, która mia³a
miejsce w Muzeum Zachodnio-Kaszubskim w Bytowie w listopadzie 2009 r. Druga,
nosz¹ca tytu³ Lech B¹dkowski i Jerzy Pachlowski w tygodniku Ziemia i Morze
(SzczecinGdañsk 2010), powsta³a pod redakcj¹ Józefa Borzyszkowskiego i Kazimierza Koz³owskiego. Podczas promocji laudacjê wyg³osi³ prof. Cezary Obracht-Prondzyñski.
14 padziernika 2010 r. w Tawernie Mestwin, mia³a miejsce promocja kolejnych dwóch ksi¹¿ek, wydanych przez Instytut: Hieronima Jarosza Derdowskiego pt. Jasiek, Walek & Szemek oraz Nasze korzenie. Wokó³ poszukiwañ
genealogicznych rodzin pomorskich, t. II, pod red. Józefa Borzyszkowskiego
i Tomasza Rembalskiego (Gdañsk 2010). Dla pierwszej wymienionej ksi¹¿ki by³a
to ju¿ druga promocja, o czym ju¿ wy¿ej wspomniano. Licznie zebranych goci
powita³ prof. Józef Borzyszkowski. Po czym, pod nieobecnoæ prof. Andrzeja
Ceynowy, ksi¹¿kê Jasiek, Walek & Szemek... zaprezentowa³ prof. Cezary Obracht-Prondzyñski. Nastêpnie przedstawiono ksi¹¿kê Nasze korzenie..., która jest
pok³osiem II Seminarium Genealogicznego, które mia³o miejsce w kwietniu 2008 r.
w Muzeum Miasta Gdyni. Laudacjê wyg³osi³ Zdzis³aw Zmuda-Trzebiatowski,
podczas której wnikliwe przedstawi³ kolejne artyku³y dwunastu autorów, nie szczêdz¹c pochwa³, ale i krytycznych uwag pod ich adresem. Nastêpnie g³os zabra³
Stanis³aw Frymark, jeden z t³umaczy dzie³ Derdowskiego, który pokrótce przybli¿y³ historiê powstawania t³umaczenia oraz przedstawi³ sw¹ wspó³pracowniczkê
Blanche Krbechek  Amerykankê o kaszubskich korzeniach. G³os zabrali równie¿ wspó³redaktorzy Naszych korzeni, prof. J. Borzyszkowski i dr T. Rembalski, prezentuj¹c w skrócie swoje refleksje na temat powsta³ego dzie³a. Prof. Cezary
Obracht-Prondzyñski wysun¹³ pomys³ zorganizowania w 2011 r. III Seminarium
Genealogicznego, którego tematem przewodnim mog³oby byæ has³o Internet
a badania genealogiczne. Jednoczenie zaapelowa³ do obecnych na sali genealogów o zbieranie materia³ów i przygotowywanie tekstów do kolejnego tomu Naszych korzeni. Ta wypowied pobudzi³a do rozmowy obecnych na sali. Jako
pierwszy g³os zabra³ Andrzej Lubiñski ze Sztumu, usprawiedliwiaj¹c nieobecnoæ i przesy³aj¹c pozdrowienia dla uczestników promocji od Stanis³awa Donimirskiego z Warszawy  jednego ze wspó³autorów Naszych korzeni. Tony Zdzis³aw Czarnecki z Londynu poleci³ swoj¹ stronê internetow¹, dotycz¹c¹ genealogii
rodziny. Pose³ Jan Kulas zarekomendowa³ najnowsz¹ pracê Janiny Niwiñskiej
o rodzinach z Powila. Przy tej okazji nawi¹za³a siê dyskusja na temat obecnej
kondycji Zwi¹zku Polaków w Niemczech i braku zainteresowania losem Polaków
w Niemczech ze strony Stowarzyszenia Wspólnota Polska. Siegfired J. von
Janowski z Lubeki zaapelowa³ do obecnych o pomoc w identyfikacji fotografii
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(zw³aszcza osób na nich siê znajduj¹cych), które zlokalizowane s¹ w zbiorach
Archiwum Diecezjalnego w Pelplinie. To sprowokowa³o dyskusjê na temat digitalizacji fotografii pomorskich, w której g³ównymi uczestnikami byli prof. C. Obracht-Prondzyñski i T.Z. Czarnecki, po czym wspomniany profesor zakoñczy³
spotkanie.
W realizacjê projektów Instytutu Kaszubskiego w Gdañsku zaanga¿owany
by³ szereg partnerów, wspomagaj¹cych nas merytorycznie i materialnie. Wymieniæ
tu nale¿y: Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie, a zw³aszcza jego oddzia³y terenowe
w Gdañsku, 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, Academiê Baltica
w Lubece oraz szereg samorz¹dów, od Urzêdu Marsza³kowskiego zaczynaj¹c,
przez samorz¹dy powiatowe a¿ po samorz¹dy miejskie i gminne.
W tym miejscu podziêkowaæ nale¿y wszystkim instytucjom i osobom prywatnym, które w jakikolwiek sposób, materialnie, rad¹ czy prac¹ wolontariuszow¹
wspomog³y dzia³ania Instytutu Kaszubskiego w roku 2010. Podkreliæ te¿ trzeba,
¿e osi¹gniêcia i sukcesy Instytutu s¹ efektem zaanga¿owania i oddania pracowników oraz cz³onków stowarzyszenia.
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The first issue of Przyjaciel Ludu Kaszubskiego
(Przëjòcél Lëdu Kaszëbsczégò, Friend
of the Kashubian People) appeared in 1997.
The Kashubian Association of North America
was formally launched

In the United States, and in Canada too, many people were becoming interested in their roots, but they lacked some knowledge about history. People with
origins in Pomerania were excited when they found naturalization papers telling
that their ancestors renounced allegiance to the King of Prussia, so they concluded they were German. First they had to learn about the Partitions  that Poland
was partitioned off the map for 124 years and, in spite of this, the people still
thought of themselves as Poles. Witness the first line of the Polish National Anthem
which in a rough translation says, As long as there are Polish people, there will
be a Poland. Hurdle number one was crossed; people recognized their heritage as
Polish. But it was not so easy as that. More history lessons were in order. It was
time to learn about early Proto-Slavic tribes, in particular the Kaszubian tribe
(and perhaps also about the Polanie tribe that gave its name to Poland), and to
learn about Pomerania and the Pomeranian Princes. And it was time to realize that
they were not simply Polish, but actually belonged to a special group of Poles,
an ethnic minority  the Kashubs.
There was a need for an organization so the Kashubian Association of North
America (KANA) was founded to promote everything Kashubian. There are many
genealogical societies which were founded to help to learn about family history;
however KANAs mission is much broader although it does not neglect genealogical considerations. The mission statement reads,
The Kashubian Association of North America exists to preserve and promote
Kashubian culture in North America and to provide and encourage exchange with
Kashubs in Poland and world wide. In fulfilling this mission we hope to raise
awareness of Kashubian ethnicity in North America, to stimulate an interest in
and provide an educational exchange of everything relating to Kashubia and the
Kashubs.
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The newsletter, Przyjaciel Ludu Kaszubskiego, exists to fulfill this mission
and it including articles, many translated into English from Polish or Kashubian.
It aims to help descendents understand the history of the region where their ancestors at one time lived as well as to understand contemporary history, to understand life in Kashubia today and what it was like in the past, to discover about folk
art and folk music, to read translations of the works of significant Kashubian
authors, to learn about points of interest, special activities and travel in the area
today, and lastly to provide a forum to communicate with others of similar interest, even sometimes find distant relatives or connect with another who is planning a trip to the region.
Although the quarterly newsletter is the primary activity of KANA at this
time, the organization has collaborated with the Polish Genealogy Society of Minnesota, the Minnesota Genealogy Society and the Pommern Regional Group of
Minnesota, among others, to provide joint presentations about Kaszubia. In addition, KANA members have presented speeches in other locations in America.
The newsletter has been published in Minnesota continuously since the first
issue in 1997, under the direction of the founding and present president, Blanche
Krbechek or Minneapolis, Minnesota, and Kaszuba (Leno), Poland. The editor
of the first three issues was Keith Kaszubowski, who abruptly resigned. Anne
Kasuboski of Green Bay, Wisconsin, took over and served as editor for approximately the following two years. Since then Renata Stachowicz of Andover, Minnesota, formerly of Kielce, Poland, has been the editor. Kamil Frymark of Gdynia,
Poland, is the editor of the web page which he created. Many, too numerous to
mention, have contributed articles and given support over the years.
Next year, 2011, will be the 15th year of publication as KANA continues to
present material about the Kashubian region and Kashubians.
For more information: KA-NA.org or KAofNA@yahoo.com
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Sesja Kaszubi zachodniopomorscy.
Historia i kultura
 Szczecin 7.05.2010

W ramach Drugiego Dnia Kaszubskiego w Szczecinie (pierwszy odby³ siê
w maju 2009 r.) 7 maja 2010 r. w Zamku Ksi¹¿¹t Pomorskich odby³a siê sesja
naukowa pt. Kaszubi zachodniopomorscy. Historia i kultura. Organizatorami
sesji by³y nastêpuj¹ce instytucje: Uniwersytet Szczeciñski, Instytut Kaszubski
w Gdañsku, Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Oddzia³ Szczecin oraz Archiwum
Pañstwowe w Szczecinie. Czêæ merytoryczn¹ przygotowali profesorowie Zygmunt Szultka i Kazimierz Koz³owski, a organizacyjn¹ dr Ryszard Stoltman, prezes oddzia³u. Dzieñ Kaszubski odbywa³ siê pod patronatem marsza³ka województwa zachodniopomorskiego W³adys³awa Husejki.
Otwieraj¹c sesjê, dyrektor Zamku Ksi¹¿¹t Pomorskich Wioleta Anders poprosi³a prof. K. Koz³owskiego o przewodniczenie obradom oraz wyg³oszenie
pierwszego referatu pt. O potrzebie upowszechnienia wiedzy i prowadzeniu badañ o tradycji kaszubskiej na Pomorzu Zachodnim. Kazimierz Koz³owski powiedzia³ m.in., i¿ nawet w krêgu elit województwa nie ma ugruntowanej wiadomoci o historii s³owiañsko-pomorskiej regionu (do XIII w.) oraz wiadomoci, i¿
w przesz³oci Kaszubi przebywali tak¿e w zachodnich obszarach Pomorza, czyli
w Ksiêstwie Szczeciñskim. Tak wiêc nie tylko dla znacznego skupiska ludnoci
kaszubskiej zamieszkuj¹cej Szczecin i inne orodki województwa zachodniopomorskiego, ale tak¿e dla elit potrzebna jest obiektywna wiedza o przesz³oci.
Wiedza ta powinna byæ przydatna w dobie wspó³czesnej, aby, upowszechniaj¹c
wiedzê o historii Pomorza do 1945 roku, prezentowaæ obok tradycji niemieckiej
tak¿e s³owiañsk¹.
Prof. Zygmunt Szultka, znany badacz historii Pomorza z Instytutu Historii
i Stosunków Miêdzynarodowych Uniwersytetu Szczeciñskiego, od wielu lat zwi¹zany z Instytutem Kaszubskim, autor i redaktor wielu znacz¹cych publikacji powiêconych m.in. losom ludnoci kaszubskiej w regionie, zaprezentowa³ wyk³ad
pt. Ludnoæ kaszubska na Pomorzu Zachodnim do czasów reformacji. Wa¿ne
te¿ by³o wyst¹pienie doktoranta prof. Szultki, mgr. Rados³awa Pawlika z Archi-
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wum Pañstwowego, który w oparciu o rzeteln¹ kwerendê archiwaln¹ przedstawi³
informacjê pt. Kaszuba Bernard Sculetti domownikiem i szafarzem dwóch papie¿y oraz prepozytem szczeciñskim (14991518). Referat prof. Józefa Borzyszkowskiego Kaszubi gdañscy a Pomorze Zachodnie w XIXXX wieku w imieniu
autora przedstawi³ prof. Andrzej Romanow, d³ugoletni aktywny dzia³acz Instytutu
Kaszubskiego, od kilku lat zwi¹zany z Uniwersytetem Szczeciñskim. Do tematyki
wspó³czesnej nawi¹zuje tak¿e referat dr. Eryka Krasuckiego, historyka idei z Uniwersytetu Szczeciñskiego Tematyka kaszubska na ³amach tygodnika »Ziemia
i Morze«. Przewodnicz¹cy obrad poinformowa³ zebranych, i¿ do druku przygotowana zostanie informacja autorstwa dyrektora Archiwum Pañstwowego w Szczecinie dr. Jana Macholaka i kierownika Oddzia³u I tej instytucji, dr. Paw³a Guta pt.
ród³a do dziejów Kaszubów zachodniopomorskich w zasobie Archiwum Pañstwowego w Szczecinie. Z du¿ym zainteresowaniem zebranych spotka³ siê referat dr. Jana Mordawskiego z Instytutu Kaszubskiego Kaszubi  Pomorzanie i kto
jeszcze? O to¿samoci mieszkañców Pomorza Zachodniego doby wspó³czesnej.
Za wa¿n¹ czêæ sesji uznaæ mo¿na informacjê o zawartoci treciowej przygotowanej do druku staraniem Instytutu Kaszubskiego oraz Oficyny Wydawniczej Archiwum Pañstwowego w Szczecinie Dokument ksi¹¿ki pt. Lech B¹dkowski i Jerzy Pachlowski w tygodniku Ziemia i Morze. Praca ta zosta³a przygotowana przez profesorów Józefa Borzyszkowskiego i Kazimierza Koz³owskiego.
Ksi¹¿ka ta wydana zosta³a zarówno dla upamiêtnienia Roku Lecha B¹dkowskiego,
jak i 80. rocznicy urodzin literata-marynisty Jerzego Pachlowskiego. We wstêpie
wspomniani redaktorzy napisali: Ksi¹¿ka ta powiêcona jest zarówno wspomnianemu tygodnikowi, jak i ukierunkowana na pokazanie aktywnoci dwóch jego
redaktorów: Lecha B¹dkowskiego i Jerzego Pachlowskiego. Wydanie tej pracy
wi¹¿e siê z faktem, i¿ w 2010 roku, a konkretnie 15 maja, Jerzy Pachlowski koñczy
80 lat, za rok 2009 by³ dedykowany pamiêci Lecha B¹dkowskiego. Instytut Kaszubski w wielu swych publikacjach, sesjach naukowych i w innej formie prezentowa³ dorobek tego wybitnego lidera ruchu kaszubskiego, szlachetnego i twórczego syna ziemi pomorskiej. (...) Chcemy przypomnieæ, i¿ Jerzy Pachlowski,
który wspó³pracowa³ z Lechem B¹dkowskim w redakcji »Ziemia i Morze» jest
bodaj¿e jedynym ¿yj¹cym cz³onkiem zespo³u tego tygodnika. Uznalimy wiêc, i¿
dobr¹ form¹ upowszechnienia zarówno dorobku zaprzyjanionych pisarzy z Gdañska i Szczecina, jak i przypomnienia niew¹tpliwego dorobku tygodnika Ziemia
i Morze dotycz¹cego przemian intelektualnych, politycznych, spo³eczno-kulturalnych zwi¹zanych z Padziernikiem 56, mo¿e byæ wydawnictwo zawieraj¹ce
oryginalne teksty tych literatów.
Warto powiedzieæ kilka s³ów o zawartoci treciowej ww. ksi¹¿ki. Józef Borzyszkowski przedstawia w niej tekst pt. Lech B¹dkowski a Pomorze Zachodnie,
Szczecin i Jerzy Pachlowski. Jerzy Pachlowski za na swoje 80. urodziny wybra³
fragmenty swych artyku³ów og³oszonych w 1988 r. w Pomeranii, uzupe³nionych wspó³czesnymi przemyleniami. Pachlowski na zakoñczenie pisze m.in.: Po
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przywo³anych refleksjach o morzu i o Szczecinie, chcê wyraziæ radoæ, ¿e w tej
ksi¹¿ce przypomniano wa¿ny dla Pomorza tygodnik »Ziemia i Morze«. Poprzez
teksty mojego kolegi z Gdañska Lecha B¹dkowskiego i moje, uda³o siê ukazaæ
sposób mylenia o Polsce i o regionie w okresie odwil¿y. Bardzo za to dziêkujê.
Wspomniany ju¿ dr Eryk Krasucki w artykule Tygodnik »Ziemia i Morze«
na tle prze³omu 1956 r. z ogromn¹ starannoci¹ zebra³ informacje i przedstawi³
ze wspó³czesnej perspektywy refleksjê na temat znaczenia prze³omu polityczno-spo³ecznego w 1956 r. dla regionu. Autor ten przeanalizowa³ wszystkie najwa¿niejsze teksty, które ukazywa³y siê w tygodniku obejmuj¹cym swym zainteresowaniem ca³e wybrze¿e, a którego redakcja mieci³a siê w Szczecinie. W ksi¹¿ce
tej zamieszczono 15 wybranych, uznanych przez redaktorów za bardzo wa¿ne,
artyku³ów z tego tygodnika, a tak¿e kilkanacie zdjêæ ze zbiorów Jerzego Pachlowskiego. Odnotowaæ warto, i¿ wspomniane wydawnictwo dofinansowane
zosta³o przez w³adze miasta Szczecin.
Wrêczenie ksi¹¿ki Jerzemu Pachlowskiemu w 80. rocznicê jego urodzin odby³o siê w Archiwum Pañstwowym w Szczecinie z udzia³em prezesa Instytutu
Kaszubskiego prof. Józefa Borzyszkowskiego, który wyg³osi³ laudacjê powiêcon¹ jubilatowi, artyku³uj¹c jego piêkn¹ wspó³pracê z Lechem B¹dkowskim.
W uroczystym spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele w³adz regionalnych z przewodnicz¹cym Rady Miasta dr. Bazylim Baranem oraz kilkudziesiêciu szczeciñskich twórców i naukowców. Mo¿na uznaæ, ¿e wspomniana ksi¹¿ka wzbogaci³a
sesjê naukow¹ Kaszubi zachodniopomorscy. Historia i kultura i przyczyni³a
siê do upowszechnienia wiedzy o Kaszubach doby wspó³czesnej na Pomorzu
Zachodnim.
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Józef Borzyszkowski

Andrzej liwiñski (19392009)
 Kaszuba i kaszubolog, pierwszy biskup
diecezji elbl¹skiej

Postaæ ks. dr. bpa Andrzeja liwiñskiego wpisana jest dobitnie w dzieje dwóch
diecezji pomorskich, a mo¿na powiedzieæ, ¿e nawet trzech, wchodz¹cych dzi
w sk³ad metropolii gdañskiej, jak i przede wszystkim czwartej, najwa¿niejszej 
elbl¹skiej, której zosta³ pierwszym biskupem ordynariuszem. Pierwsza by³a jednak diecezja che³miñska ze stolic¹ w Pelplinie, której spuciznê historyczn¹ odziedziczy³y g³ównie diecezja toruñska i diecezja pelpliñska, a trochê mniej gdañska.
Z Pelplinem w³anie, jako przez niemal dwa wieki stolic¹ 750-letniej diecezji
che³miñskiej, zwi¹zane s¹ najwa¿niejsze lata ¿ycia  m³odoci i kap³añskiego
pos³ugiwania ks. Andrzeja, zanim w 1992 r. przeniós³ siê do Elbl¹ga. To w³anie
diecezja elbl¹ska, powsta³a w 1992 roku, której struktury tworzy³ ze swoimi wspó³pracownikami, sta³a siê g³ównym przedmiotem jego troski i polem przeró¿nych
dowiadczeñ w ostatnim etapie ¿ycia. To w jej katedrze w. Miko³aja z³o¿ono
jego cia³o na wieki, jako pierwszego z pocztu biskupów tej m³odej diecezji, obejmuj¹cej g³ównie ¯u³awy i Powile  w tym dawn¹ diecezjê pomezañsk¹.
Ks. Andrzej urodzi³ siê 6 stycznia 1939 r. w Werblini, parafia Starzyno, dzi
archidiecezja gdañska, w rodzinie zamo¿nego gbura Józefa i Stefanii z Kolinskich, pochodz¹cej spoza Nordy  z pogranicza borowiacko-kaszubskiego  ze
wsi Ma³a Klonia, parafia Rytel nad Brd¹. Te po³udniowo-kaszubskie i borowiackie korzenie ks. Andrzeja t³umacz¹ byæ mo¿e wyj¹tkowoæ jego postaci i osobowoci w wiecie Kaszubów z Nordy, gdzie nierzadko i dzi mo¿na spotkaæ siê
z przekonaniem o ich wyj¹tkowoci, apartnoci, nie zawsze w zbli¿onej do
mitycznej postaci...
Ukoñczywszy szko³ê powszechn¹ w Werblini, Andrzej liwiñski zosta³ uczniem
Ni¿szego Seminarium Duchownego (Colegium Leonium) w Wejherowie (1952
1954), a potem Collegium Marianum w Pelplinie, zdaj¹c w 1957 r. maturê pañstwow¹ jako ekstern w Gdañsku-Wrzeszczu w s³ynnej Topolówce. Wst¹piwszy
do Wy¿szego Seminarium Duchownego w Pelplinie, sta³ siê do koñca ¿ycia cz¹stk¹
prezbiterium Kocio³a katolickiego na Pomorzu. Wród jego kursowych kolegów
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znaleli siê miêdzy innymi January Budzisz i Stanis³aw Cz³apa, a rok wy¿ej byli
Kazimierz Goldstrom i Anastazy Nadolny; w nastêpnym roczniku pojawi³ siê Jan
Szlaga..., których postacie znane s¹ nie tylko na Pomorzu.
Z nimi to wspó³tworzy³ ówczesne organizacje kleryków, przede wszystkim
Ko³o Kaszubologów, a raczej Klub Studentów Kaszubów, pe³ni¹c funkcjê króla-przewodnicz¹cego. Dzia³alnoæ Klubu nie wykroczy³a jednak wówczas dalej ni¿
pielêgnowanie kaszubskich tradycji  obyczajów roku obrzêdowego  w seminarium i mia³a charakter nieco rozrywkowy. Powrót do praktyki samokszta³cenia 
pierwotnych tradycji Ko³a Kaszubologów z czasów za³o¿yciela Jana Karnowskiego (18861939), nast¹pi³ dopiero kilka lat póniej, gdy królem obrano dzisiejszego ks. seniora z Lipusza, W³adys³awa Szulista. Bez w¹tpienia znaczny wp³yw
na ks. Andrzeja i Klub mia³ wówczas pelpliñski proboszcz, pisarz i uczony, twórca
S³ownika gwar kaszubskich, ks. Bernard Sychta (19071982), dla którego ówczeni
kaszubolodzy  klerycy Kaszubi  byli wymienitym ród³em informacji. Jednym
z bywalców plebanii by³ ks. Andrzej.
Ukoñczywszy seminarium, w 1961 roku zosta³ na trzy lata wikariuszem w Wygodzie £¹czyñskiej, pow. Kartuzy, u boku s³ynnego tam do dzi, niezapomnianego
ks. proboszcza Zygmunta Poæwiardowskiego, zmar³ego w 1979 r. Wygodzcy parafianie starszego pokolenia wspominaj¹ ks. Andrzeja przede wszystkim jako dobrego nauczyciela religii i nieschematycznego duszpasterza, swojaka i cz³owieka
z du¿ym poczuciem humoru, mi³ego uczestnika towarzyskich spotkañ  nie tylko
w czasie kolêdy. Pamiêtaj¹ go jako jedynego ksiêdza dosiadaj¹cego proboszczowskiego konia, by w ten sposób dotrzeæ, zw³aszcza zim¹, do odleg³ych zak¹tków
parafii  szkó³ rozsianych we wsiach roz³o¿onych wokó³ maleñkiej Wygody.
Pamiêtaj¹ go te¿ jako dobrego wikariusza i wspó³pracownika proboszcza Zygmunta, który by³ dlañ wzorem duszpasterza i stworzy³ w plebanii prawdziwy dom
dla wszystkich domowników i
parafian, nie tylko goci. Jednym z zadañ, których ks. Andrzej nie zd¹¿y³ zrealizowaæ by³o napisanie obiecanego wspomnienia
o ks. Z. Poæwiartowskim, do 1936 r. katechecie toruñskim (m.in. Lecha B¹dkowskiego), a nastêpnie do mierci proboszczu Wygody i gospodarzu wygodzkiej plebanki, chyba jedynej, jaka osta³a siê w pierwotnej postaci w diecezji po 1950 r.
Z Wygody ks. Andrzej wróci³ do Pelplina, a w³aciwie stamt¹d skierowany
zosta³ na studia w KUL-u, gdzie by³ przewodnicz¹cym Zrzeszenia Studentów
Polskich Wydzia³u Teologicznego, sk¹d wróci³ w 1976 r. z licencjatem w zakresie
teologii. (W 1972 roku na KUL-u uzyska³ doktorat z teologii w oparciu o rozprawê
Idea Ludu Bo¿ego we wspó³czesnej eklezjologii). Na wiele lat zosta³ profesorem
WSD, opiekunem Klubu Studentów Kaszubów i wspó³pracownikiem i kanclerzem Kurii Biskupiej (19701986) u boku ksiê¿y biskupów  Kazimierza Kowalskiego, Bernarda Czapliñskiego i Mariana Przykuckiego. Jednoczenie by³ diecezjalnym duszpasterzem akademickim i Ludzi Morza
Wówczas to zacieni³y siê nasze kontakty, znajomoæ i przyjañ, zrodzona
dziêki wspó³pracy Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego i Klubu Pomorania
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z KSK oraz ks. B. Sycht¹. Razem uczestniczylimy w kolejnych, nie tylko jubileuszowych, spotkaniach Klubu i na plebanii, czy w kanonii ks. B. Sychty, która po
jego mierci sta³a siê domem ks. kanonika i kanclerza oraz biskupa A. liwiñskiego.
W latach siedemdziesi¹tych, zachêcony przez Lecha B¹dkowskiego, podj¹³em inicjatywê skupienia przy Zrzeszeniu Kaszubsko-Pomorskim na pocz¹tek kilku
kap³anów kaszubologów, z myl¹ o g³êbszym zaanga¿owaniu duchownych diecezji
che³miñskiej w dzieje i wspó³czesnoæ ruchu kaszubsko-pomorskiego. Pierwsze
plany wspó³dzia³ania formu³owa³em g³ównie z ks. W³adys³awem Szulistem... Ostatecznie pierwsze spotkania wieckich i duchownych kaszubologów odby³y siê
w £¹czyñskiej Hucie i w Pelplinie  tak¿e w mieszkaniu ks. Andrzeja  jeszcze
w dawnym gmachu Kurii w Ogrodzie Biskupim. Uczestniczy³ w nich m.in. p.
o. Gaudenty Kustusz, duszpasterz akademicki z Katowic-Panewniki, wêdruj¹cy
co roku ze swoimi studentami po Kaszubach. W czasie owych spotkañ mówilimy
o przedsiêwziêciach maj¹cych na celu lepsze przygotowanie kleryków i wiêksze
zaanga¿owanie ksiê¿y w ¿ycie lokalnych spo³ecznoci i dzia³aniach na rzecz rozwoju kultury kaszubsko-pomorskiej. W trakcie tych rozmów skrystalizowana zosta³a idea Spotkañ Pelpliñskich, których odby³o siê 20 z jego udzia³em jako wa¿nego uczestnika, a nawet referenta.
Jako kanclerz i najbli¿szy wspó³pracownik ks. bpa Mariana Przykuckiego ks.
Andrzej u³atwia³ nam dostêp do gospodarza diecezji. Przy jego udziale mia³a miejsce w 1984 r. uroczystoæ powiêcenia przez ks. bpa M. Przykuckiego kapliczki
w. Franciszka na Pomarcinie we Wdzydzach Tucholskich, jako patrona ekologów
i naturalnego rodowiska, gdzie ufundowali j¹ mieszkaj¹cy tam artyci, Zofia
i Ryszard Na³êcz-Jaweccy, a figurê wyrzebi³ tamtejszy mistrz kaszubskiej rzeby
ludowej W³adys³aw Lica. Wszyscy g³ówni aktorzy tego wydarzenia ¿yj¹ ju¿ po
drugiej stronie, ale pamiêæ o nich i ich dokonaniach trwa. Niezapomnianym faktem pozostanie te¿ za jego przyczyn¹ wymarzony powrót na rodzinne Kaszuby
poety i pjesniodzejôrza, p. ks. Antoniego Pepliñskiego  z Czarnowa k. Torunia
do Mciszewic, owoc wspó³pracy wieckich i duchownych. Nie mniej mi³ym faktem by³a jego obecnoæ jeszcze jako kanclerza na manifestacyjnym pogrzebie p.
Lecha B¹dkowskiego w 1984 r., a tak¿e  ju¿ biskupa  na uroczystoci 90-lecia
Anny £ajming w Domu Kaszubskim w 1994 r.
Przy udziale ks. kanclerza Andrzeja uzyskalimy te¿ akceptacjê Pelplina
na odprawienie pierwszej mszy w. w jêzyku kaszubskim. Uczyni³ to w 1984 r.
w kaplicy Matki Bo¿ej Anielskiej w Wygodzie ks. Franciszek Grucza, warunkuj¹cy swoje postêpowanie aprobat¹ Pelplina. Na Wygodzie bywali wówczas ró¿ni
duchowni i wieccy, nie tylko kaszubolodzy (miêdzy innymi dr Aleksandra Gabrysiak z Elbl¹ga i dr Stanis³awa Grabska z Warszawy), ale ich obecnoæ w parafii
i kociele, jak i oazowo-rekolekcyjna praca ówczesnego proboszcza, ks. Stanis³awa
Gackowskiego i ojca duchownego kleru che³miñskiego, p. ks. Jerzego winki,
stanowi³y o wyj¹tkowoci tego miejsca. Wygodzkich rekolekcyjnych goci, podobnie jak ks. bpa Mariana i ks. kanclerza Andrzeja, przyjmowalimy tak¿e
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w £¹czyñskiej Hucie. Obaj duchowni  jako biskupi  dalecy byli od tradycyjnej
bariery dziel¹cej wieckich od ksiê¿y, a od hierarchów w szczególnoci. Ich osobowoæ przyci¹ga³a do kocio³a tak¿e w¹tpi¹cych i niewierz¹cych.
S¹dzê, ¿e za przyczyn¹ miêdzy innymi ks. Andrzeja, ju¿ jako biskupa sufragana od 19 kwietnia 1986 r. (jego konsekracja 15 czerwca by³a m.in. manifestacj¹
radoci Kaszubów), ks. bp Marian Przykucki okaza³ daleko id¹c¹ ¿yczliwoæ
i zaanga¿owanie w uzyskaniu akceptacji Konferencji Episkopatu Polski i druku
przez Bernardinum Nowego Testamentu w jêzyku kaszubskim, przet³umaczonego przez Eugeniusza Go³¹bka. Ks. Andrzej by³ jednym z recenzentów tego dzie³a.
Uczestniczy³ tak¿e w 1992 roku w II Kongresie Kaszubskim i w niejednej uroczystoci organizowanej przez Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie w Gdañsku.
W szczególnie szerokim zakresie uczestniczy³ w ¿yciu Kaszubów i spo³ecznoci zrzeszonej, rezyduj¹c jako biskup pomocniczy w Gdyni i proboszcz parafii
NSP Jezusa (19861992). Nie tylko gdyñska spo³ecznoæ zrzeszona i rodowisko
Solidarnoci cieszy³y siê wówczas jego ¿yczliwoci¹ i wsparciem. Niejednokrotnie, celebruj¹c msze wiête z liturgi¹ s³owa w jêzyku kaszubskim, sam g³osi³
kazania czêciowo po kaszubsku lub zachêca³ do tego innych, m³odszych ksiê¿y,
np. ks. Mariana Miotka, do dzi najwybitniejszego kaznodziejê kaszubskiego,
autora 2 zbiorów kazañ po kaszubsku, wydanych przez ZK-P i Instytut Kaszubski.
Wiele podobnych faktów z gdyñskiego okresu ¿ycia bpa Andrzeja zas³uguje na
przypomnienie i wdziêczn¹ pamiêæ  miêdzy innymi nie tylko duchowy udzia³
w historycznych pielgrzymkach Kaszubów, tak¿e do Rzymu i Ziemi wiêtej.
Jednak¿e bez w¹tpienia najwa¿niejszym by³o historyczne spotkanie Ojca w. Jana
Paw³a II z Ludmi Morza i Pomorza w 1987 roku w Gdyni (bp Andrzej przewodniczy³ komitetowi organizacyjnemu), gdzie pad³y wiekopomne s³owa Papie¿a,
skierowane bezporednio do Kaszubów, zwieñczone zobowi¹zaniem do strze¿enia naszej to¿samoci.
Z sentymentaln¹ nut¹ wspominam niejedno spotkanie u X bpa Andrzeja
w Gdyni oraz wspólne wizyty u jego przyjació³ i w rodzinie, m.in. obecnoæ na
urodzinach sêdziwej Mamy w domu liwiñskich w Werblini. Tak siê z³o¿y³o, ¿e
wczeniej pozna³em bli¿ej innych przedstawicieli inteligencji pomorskiej i rodu
liwiñskich  miêdzy innymi w Toruniu i W³adys³awowie. St¹d szczególne wiêzi,
kontakty, oczekiwania
Nieoczekiwanym po czêci faktem sta³a siê wielka reforma struktur diecezjalnych Kocio³a katolickiego w Polsce  powstanie nowych diecezji i metropolii, miêdzy innymi narodziny diecezji elbl¹skiej, której pierwszym biskupem
ordynariuszem z dniem 25 marca 1992 r. zosta³ mianowany X bp Andrzej liwiñski. Gros terenu nowej diecezji nale¿a³o pierwotnie do diecezji warmiñskiej
z siedzib¹ biskupa w Olsztynie, gdzie ordynariuszem, a potem pierwszym metropolit¹ by³ przyjaciel ks. bpa Andrzeja, ks. dr Edmund Piszcz, dawny kolega, profesor seminarium w Pelplinie. Nie mniej znacz¹c¹ czêæ nowej diecezji stanowi¹
parafie nale¿¹ce wczeniej do diecezji gdañskiej, której biskup i nowy metropo-
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lita, ks. abp dr Tadeusz Goc³owski darzy³ X bpa Andrzeja szczególn¹ przyjani¹
i ¿yczliwoci¹.
Wikariuszem biskupim (pierwotnie warmiñskim z siedzib¹ w Elbl¹gu) i wspó³twórc¹ struktur nowej diecezji  najbli¿szym wspó³pracownikiem ks. bpa Andrzeja  zosta³ ks. infu³at Mieczys³aw Józefczyk, wychowanek Pelplina, kolega
kursowy przyjació³ Andrzeja  ks. prof. Janusza Pasierba i ks. prob. Boles³awa
Lewiñskiego. Wród powo³anych przez bpa Andrzeja instytucji, obok Kapitu³y
Katedralnej Elbl¹skiej, s¹ obie kapitu³y konkatedralne w Kwidzynie i Prabutach,
gdzie przy jego zaanga¿owaniu prastare zabytki kocielne zajania³y nowym blaskiem. Podziwiano rych³e powstanie licznych wydzia³ów Kurii i komisji diecezjalnych, Pomezañskiego Instytutu Teologii i Wy¿szego Seminarium Duchownego,
w którym pracowali tak¿e profesorowie z Pelplina i Gdañska, diecezjalnego Caritas i Komitetu Budowy Pomnika Jana Paw³a II na czele z biskupem. Pomnik stan¹³
przed katedr¹ elbl¹sk¹. Warto te¿ odnotowaæ fakt powo³ania Archiwum Diecezji
Elbl¹skiej i w³asnego wydawnictwa.
Podczas pierwszych spotkañ u ks. Bpa Elbl¹skiego wspominalimy wielu
wspólnych znajomych i przyjació³, zw³aszcza elbl¹¿an, wród których byli (i s¹)
Kaszubi (wiceprezydent), Kociewiacy (wojewoda) i inni Pomorzanie, tak¿e wród
duchownych  np. ostatni za jego rz¹dów ekonom diecezji, dzi proboszcz parafii
katedralnej, ks. pra³at Stanis³aw B³aszkowski pochodz¹cy z Dziemian. Gospodarz
snu³ wówczas wraz ze mn¹ wizjê powo³ania i dzia³ania elbl¹skiego Oddzia³u ZK-P,
który dot¹d nie powsta³, a któremu za ¿ycia chcia³ przynajmniej patronowaæ.
Dotychczasowi biografowie ks. bpa Andrzeja i autorzy powiêconych mu
wspomnieñ pomiertnych zgodnie podkrelaj¹ jego wielkie zdolnoci organizacyjne
i dokonania oraz wspania³e relacje z duchownymi i wieckimi, a tak¿e w³adzami
wojewódzkimi i samorz¹dowymi na terenie miasta Elbl¹ga i diecezji. Z podziwem
przywo³uj¹ nie tylko fakty rych³ego zorganizowania wspomnianych instytucji...
Ze smutkiem wspominaj¹ pewne istotne pomy³ki, choæby w doborze niektórych
wspó³pracowników, zw³aszcza tych, którzy pierwotnie zawiadywali kas¹ i spowodowali, ¿e z imieniem bpa Andrzeja zwi¹zane zosta³y nader przykre wydarzenia, w wyniku których zrezygnowa³ on z funkcji ordynariusza. Stan diecezji elbl¹skiej z czasów bpa Andrzeja ilustruje m.in. Spis parafii i duchowieñstwa diecezji elbl¹skiej. Rok 2008. Zawiera on miêdzy innymi wykaz 7 sanktuariów diecezjalnych, z których najwa¿niejsze to wiêtego Wojciecha w wiêtym
Gaju, a z m³odszych Krzy¿a wiêtego w katedrze elbl¹skiej. Stoj¹cy przed ni¹
Pomnik Jana Paw³a II powsta³ po wizycie papieskiej w Elbl¹gu w 1999 r., przygotowanej pod przewodnictwem bogatego w dowiadczenia gdyñskie bpa Andrzeja.
Osobn¹ cz¹stkê biografii X bpa Andrzeja stanowi jego pos³uga jako krajowego duszpasterza sportowców i nieformalnego opiekuna  przyjaciela odradzaj¹cych siê skupisk katolików i parafii, nie tylko polskich w niedalekim Obwodzie
Kaliningradzkim i w g³êbi Rosji, z czym zwi¹zane s¹ tak¿e smutne wypadki jego
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¿ywota, sk³adaj¹ce siê na pogarszaj¹cy siê stan zdrowia i koniec pos³ugi jako
biskupa ordynariusza.
Jako biskup-senior cieszy³ siê nadal ¿yczliwoci¹ diecezjan i przyjació³, tak¿e
z Gdañska, gdzie niejednokrotnie przebywa³ na leczeniu. Zachêcalimy go wówczas do zwiêkszonej aktywnoci na polu nauki i do napisania wspomnieñ, a przede
wszystkim do spisania ksiêgi humoru che³miñsko-pelpliñskiego. Trzeba bowiem
pamiêtaæ, ¿e ks. bp Andrzej nale¿a³ do grona duchownych nie tylko wyró¿niaj¹cych
siê du¿ym poczuciem humoru, znaj¹cych multum anegdot z ¿ycia wybitnych kap³anów Pelplina i Pomorza, ale te¿ prezentuj¹cych je wspaniale z niema³ym talentem aktorskim. Niestety, dzie³o to nie powsta³o
Pamiêtamy dzi z wdziêcznoci¹ o jego domownikach elbl¹skich  siostrach
nazaretankach i ostatnio józefitkach, a przede wszystkim oddanej mu w pe³ni pani
Wandzie Woniakowej i jej ziêciu, panu Rafale  opiekuj¹cymi siê chorym do
samego koñca.
Ks. bp Andrzej, bêd¹c nieco zdrowszym, wiele czasu spêdza³ w Osieku, który
zas³yn¹³ jako ciemnogród wród borów i miejsce wspania³ych festiwali muzyki
gospel  sacrosongów , gdzie od czasów pelpliñskich mia³ swoj¹ chatê. Tam te¿
ks. prob. Zdzis³aw Osowski, jego by³y wspó³pracownik w Elbl¹gu, zapewni³ mu
minimum opieki i... dobrane towarzystwo... Do ostatnich niemal dni schorowany
bp Andrzej uczestniczy³ w niejednej uroczystoci na terenie diecezji elbl¹skiej
i pelpliñskiej oraz gdañskiej, zw³aszcza na rodzinnych Kaszubach, gdzie by³ zawsze mile widziany i przyjmowany. Jego niespodziewana mieræ 9 wrzenia 2009 r.
ugruntowa³a uczucie ¿alu, tak¿e straconych lat i dni, przerwanego, twórczego ¿ycia.
W uroczystociach pogrzebowych, pod przewodnictwem aktualnego biskupa
elbl¹skiego, ks. Jana Styrny, jako g³ówni celebransi mszy wiêtych i kaznodzieje,
uczestniczyli przede wszystkim biskupi zwi¹zani z Pelplinem  bp pelpliñski Jan
Bernard Szlaga oraz arcybiskupi Edmund Piszcz z Olsztyna i Henryk Muszyñski
z Gniezna. Ich homilie zosta³y odnotowane w okazjonalnych wydawnictwach elbl¹skich i na ³amach pelpliñskiego Pielgrzyma. Wród uczestników ¿a³obnych
uroczystoci wyró¿nia³a siê grupa ziomków ks. bpa Andrzeja z Nordy  z parafii
Strzelno i powiatu puckiego, sk¹d przywieziono na jego trumnê  grób garæ
kaszubskiej ziemi. W imieniu rodziny po¿egna³a go rodzona siostra Domicella,
dziêkuj¹c wszystkim za udzia³ w jego ostatniej drodze na miejsce wiecznego spoczynku w nowo wybudowanej krypcie katedralnej. W pogrzebie uczestniczyli tak¿e
brat ks. Andrzeja, Zbigniew  gospodarz z Werblini, którego syn przej¹³ rodzinne
gospodarstwo po zmar³ym stryju  Witoldzie. W imieniu kap³anów diecezji po¿egna³ go serdecznie ks. inf. M. Józefczyk. ¯egnaj¹c ks. bpa Andrzeja w imieniu
rodowiska akademickiego, zw³aszcza Elbl¹ga, podkreli³em jego ¿yczliwoæ
okazywan¹ tak¿e uczelniom wieckim i troskê o to¿samoæ kulturow¹ Elbl¹ga
i diecezji, jak i wspominane wczeniej umi³owanie Kaszub i kaszubszczyzny, dla
których przysz³oci, zw³aszcza w strukturach kocielnych, uczyni³ niema³o  tak
w Pelplinie, jak te¿ w Gdyni i Elbl¹gu.
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Ostatnim niejako wielkim uczynkiem zmar³ego ju¿ ks. bpa Andrzeja na rzecz
rodzinnej ziemi by³o przekazanie przez rodzinê kaszubsko-pomorskiej czêci jego
ksiêgozbioru i spucizny archiwalnej do Muzeum Pimiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie. (Wczeniej czêæ swojego ksiêgozbioru przekaza³ do Biblioteki WSD w Elbl¹gu.) Szczêliwie i ja znalaz³em siê wród obdarowanych jej pozosta³ociami, ciesz¹cych siê dzi pami¹tkami po niezapomnianym
biskupie i przyjacielu, jednym z grona biskupów  Kaszubów, zaanga¿owanych
ró¿norako w ¿ycie spo³ecznoci zrzeszonej i dzia³aniach rodowiska naukowego,
m.in. na rzecz zachowania i rozwoju kaszubszczyzny. Autor jego biografii znajdzie siê w szczêliwym i trudnym po³o¿eniu  bogactwa dokonañ i niepowodzeñ,
ró¿norodnoci opracowañ, róde³ i dokumentów, (m.in. jego relacji z pielgrzymek
do Ameryki Po³udniowej  dzienniczków pt. Zapiski z Wenezueli i Na Równiku
(Elbl¹g 2001 i 2002), opublikowanych  jak widaæ  za ¿ycia X bpa Andrzeja),
jak i ró¿nych ocen, wród których dominuj¹ zdecydowanie pozytywne  wspomnienia o dobrym cz³owieku, który jako hierarcha Kocio³a katolickiego pozosta³ nadal  takim ludzkim  wolnym od nazbyt czêsto widocznego wród nas
feudalizmu St¹d te¿ nieprzypadkowo ju¿ w 1989 roku zosta³ cz³onkiem honorowym Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego.

acta_2010.p65

461

11-01-20, 07:46

JÓZEF BORZYSZKOWSKI

462
Józef Borzyszkowski

Marian Przykucki (19242009)
 ostatni biskup che³miñski
i pierwszy arcybiskup metropolita
szczeciñsko-kamieñski

Arcybiskup Marian Przykucki urodzi³ siê w wielkopolskich Skokach 27 stycznia 1924 roku. W 1950 r. w Poznaniu przyj¹³ wiêcenia kap³añskie, a w 1974 r.
sakrê biskupi¹. Po latach s³u¿by  pracy w archidiecezji gnienieñskiej 29 maja
1981 r. zosta³ biskupem che³miñskim ze stolic¹ w Pelplinie, gdzie 15 sierpnia
odby³ swój ingres do katedry. Jako biskup przyj¹³ dewizê Beati pacifici  B³ogos³awieni pokój czyni¹cy! Tê zasadê konsekwentnie wciela³ w ¿ycie.
Pocz¹tek jego rz¹dów biskupich na Pomorzu to czas I Solidarnoci; wkrótce
przyszed³ stan wojenny, w którym biskup che³miñski i jego wspó³pracownicy
z zaanga¿owaniem wspierali uwiêzionych i przeladowanych. W stanie wojennym
miêdzy innymi dziêki spo³ecznoci zrzeszonej uczcilimy w katedrze pelpliñskiej,
fundowanej przez ksi¹¿¹t gdañskich, 700-lecie Uk³adu w Kêpnie  Zôpisu Mestwina z 1282 roku, dziêki któremu po mierci ostatniego z ksi¹¿¹t gdañsko-pomorskich nast¹pi³o zjednoczenie Pomorza z Wielkopolsk¹ i odbudowa Królestwa
Polskiego w 1295 roku. Koncelebrowanej w piêknej oprawie mszy w. przewodniczy³ ks. bp Marian, a niezapomniane kazanie wyg³osi³ wówczas ks. dr Edmund
Piszcz  wkrótce kolejny biskup, sufragan che³miñski
11 lat pos³ugi biskupiej ks. Mariana Przykuckiego w Pelplinie to czas ogromnych zmian ku wspó³czesnoci w diecezji che³miñskiej, to przede wszystkim nieustanny czas realizacji postanowieñ II Soboru Watykañskiego  kszta³towania
Kocio³a lokalnego jako wspólnoty Ludu Bo¿ego, wieckich i duchownych. To
czas ojcowsko-partnerskich kontaktów ordynariusza z podleg³ymi mu ksiê¿mi
i przede wszystkim ze wieckimi  przyk³ad dla kap³anów diecezjalnych i zakonnych. W tych¿e latach dokoñczone zosta³y w Pelplinie wczeniej zapocz¹tkowane
inwestycje  obejmuj¹ce budowê gmachów Kurii Biskupiej i Muzeum Diecezjalnego, rozbudowê  unowoczenienie Wy¿szego Seminarium Duchownego i powstanie wielu kocio³ów i innych obiektów sakralnych w diecezji...

acta_2010.p65

462

11-01-20, 07:46

MARIAN PRZYKUCKI (19242009)  OSTATNI BISKUP CHE£MIÑSKI...

463

Policzono, ¿e w czasie jego pos³ugiwania powsta³o w diecezji 76 nowych
parafii i 13 dekanatów. Z wdziêcznoci¹ wspominamy utworzenie w strukturach
Kurii Biskupiej Wydzia³u Formacji Kap³anów i erygowanie Instytutu Duszpasterstwa Sakramentalnego przy WSD w Pelplinie oraz Caritas Diecezji Che³miñskiej. Pamiêtamy te¿ o odbudowie i renowacji zabytkowych wi¹tyñ, miêdzy innymi starej fary w wieciu nad Wis³¹, gdzie powsta³o kolejne diecezjalne sanktuarium  Matki Bo¿ej Czêstochowskiej. Nie mo¿na zapomnieæ równie¿ tego, ¿e do
odbudowy tego¿ kocio³a i budowy nowych wi¹tyñ ks. bp Marian przyczyni³ siê
wielce dziêki przekazywaniu sporych sum ze swojej prywatnej kasy.
Mia³ niew¹tpliwy talent organizacyjny i wyj¹tkow¹ zdolnoæ nawi¹zywania
bliskich kontaktów z ludmi w przeró¿nych rodowiskach. Umia³ s³uchaæ, by³
ciekawy myli innych ludzi. Nie bêd¹c uczonym, czy utytu³owanym naukowo, co
rzadko siê dzi zdarza wród biskupów, nie mia³ najmniejszych kompleksów wobec
ludzi nauki. Umia³ dobieraæ wspó³pracowników, docenia³ ich zdolnoci i pracê,
promowa³ wybitnych i nie tylko m³odych. (Miêdzy innymi przyjaciele p. ks.
J. Pasierba wspominaj¹ jego wzruszenie i wdziêcznoæ za wystaran¹ dlañ przez
bpa Mariana pra³aturê papiesk¹, niby niekoniecznie mu potrzebn¹, ale podnosz¹c¹ presti¿ w wiecie duchownych).
W czasie swoich pelpliñskich rz¹dów ks. bp Marian wystara³ siê o nominacjê
czterech kolejnych biskupów pomocniczych, reprezentuj¹cych tak¿e rodowisko
naukowe. W 1982 roku biskupem zosta³ ks. dr Edmund Piszcz, wkrótce biskup
warmiñski, a od 1992 r. metropolita, obecnie abp senior w Olsztynie, zakochany
w Kaszubach i Helu. Trzy lata póniej sakrê biskupi¹ otrzyma³ ks. prof. Henryk
Muszyñski, wkrótce biskup w³oc³awski, potem abp gnienieñski i pierwszy kaszubski prymas  od niedawna wolny od administracyjnych obowi¹zków i nadrabiaj¹cy zaleg³oci nie tylko w dziedzinie nauki. On pierwszy jako sufragan che³miñski otrzyma³ siedzibê w portowej Gdyni. Bp Marian dba³ bowiem o bliski
kontakt z ksiê¿mi i duszpasterstwa rodowiskowe, m.in. ludzi nauki i morza. Obok
Gdyni wzros³a wówczas w diecezji rola Torunia, gdzie sam bp ordynariusz regularnie pe³ni³ swoje funkcje in situ, przygotowuj¹c niejako zrêby powsta³ej w 1992 r.
diecezji toruñskiej. Kolejnym biskupem  Kaszub¹ w Pelplinie, rych³o osadzonym w morskiej Gdyni, zosta³ w 1986 r. ks. dr Andrzej liwiñski, a dwa lata
póniej ks. prof. Jan B. Szlaga  obecny, pierwszy ordynariusz diecezji pelpliñskiej, nastêpca bp Mariana w charakterze gospodarza  nie tylko pa³acu biskupiego
nad Wierzyc¹. Nominacje te byæ mo¿e uwiadomi³y ludziom Kocio³a w Polsce
si³y najlepszych organicznikowskich tradycji pomorskich Aten i diecezji che³miñskiej. (Warto studiowaæ i to, co o abp. Marianie powiedzieli i napisali nie
tylko jego biskupi pomocniczy...).
Kulminacj¹ dokonañ ks. bpa Mariana i jego wspó³pracowników w diecezji
che³miñskiej by³o goszczenie w Gdyni Papie¿a, Jana Paw³a II  jego historyczne
spotkanie z ludmi morza i Pomorza, a w tym specjalne przes³anie skierowane do
Kaszubów jako pierwotnych gospodarzy ziemi pomorskiej. Przywo³ywane dzi
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na ró¿ny sposób gdyñskie wezwanie Jana Paw³a II, skierowane nie tylko do Kaszubów, (sprowadzane nazbyt czêsto jedynie do okrojonej konkluzji  Strze¿cie
Waszej to¿samoci, przy pomijaniu tego wszystkiego, co siê na ni¹ sk³ada), by³o
prze³omowym momentem w dziejach Kocio³a, obejmuj¹cego od tysi¹clecia spo³ecznoæ kaszubsko-pomorsk¹. By³ to efekt wczeniejszych kontaktów i wspó³pracy wieckich i duchownych pod patronatem bpa Mariana w Pelplinie i równie
bliskich bpa Tadeusza Goc³owskiego w Gdañsku, realizowanych dziêki inicjatywie ludzi ze spo³ecznoci zrzeszonej, uczestnicz¹cych w organizowanych wówczas Spotkaniach Pelpliñskich i Kolokwiach Gdañskich. Efektem porednim tej
wspó³pracy by³y po czêci skierowane przez biskupów do Watykanu, przed przybyciem Ojca w. na Pomorze  do Gdyni i Gdañska, dokumenty, prezentuj¹ce
dzieje i wspó³czesnoæ Kaszubów, zmagaj¹cych siê z przeciwnociami, tak¿e politycznymi w zabiegach o zachowanie i rozwój to¿samoci, o obecnoæ kaszubszczyzny w Kociele
Skupiaj¹c siê niejako na kaszubskim w¹tku w ¿yciu abpa Mariana Przykuckiego i jego kontaktach ze spo³ecznoci¹ zrzeszon¹, trzeba przywo³aæ jego uczestnictwo w kameralnej zdawa³oby siê uroczystoci powiêcenia kapliczki w. Franciszka we Wdzydzach Tucholskich na pó³wyspie Pomarcin w 1984 r. i pamiêtaæ
o podobnych spotkaniach, pobytach np. w £¹czyñskiej Hucie, zaistnia³ych dziêki
codziennej wspó³pracy i zaanga¿owaniu w sprawy kaszubskie jego ówczesnego
kanclerza  potem biskupa, ks. Andrzeja liwiñskiego. W tym kontekcie kolejnym historycznym i wiekopomnym wydarzeniem by³o przygotowanie do publikacji w Pelplinie, za pe³n¹ aprobatê Konferencji Episkopatu Polski, Pisma w. 
Nowego Testamentu w jêzyku kaszubskim  skaszubionej przez Eugeniusza Go³¹bka, a opracowanej redakcyjnie przez p. Mariê Kowalewsk¹, Biblii Tysi¹clecia,
wydanej drukiem w 1993 r., a we fragmencie ju¿ w 1987, ofiarowanej Ojcu w.
w Gdañsku na Zaspie. Wydanie to zawiera nie tylko imprimatur biskupa che³miñskiego, ale i jego znamienny Wstêp, o przygotowanie którego w postaci projektu
poprosi³ prezesa ZK-P, a co sta³o siê dziêki dopracowaniu pierwszej wersji zredagowanej przez prof. Edwarda Brezê.  Ta cecha Jego osobowoci  zaufanie okazywane ekspertom, korzystanie z pomocy  wiedzy i umiejêtnoci innych, uosabia rzeczywistych mê¿ów stanu, tak w pañstwie, jak w Kociele.
W 1987 r., dziêki bp. Marianowi i wczeniejszym porozumieniom miêdzy
Kuri¹ Biskupi¹ w Pelplinie a Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków Gdañsku,
zrealizowana  sfinalizowana zosta³a myl Izydora Gulgowskiego sprzed I wojny
wiatowej, zlokalizowania i funkcjonowania jako obiektu sakralnego i muzealnego, zabytkowego koció³ka ze Swornigaci w Kaszubskim Parku Etnograficznym
we Wdzydzach. 4 lipca 1987 r. bp Marian odprawi³ w nim  ju¿ we Wdzydzach 
pierwsz¹ Mszê wiêt¹ z elementami liturgii s³owa w jêzyku kaszubskim i tak¹¿
opraw¹ w kancelebrze z najbardziej zaanga¿owanymi we wspó³pracê ze spo³ecznoci¹ zrzeszon¹ ksiê¿mi  kaszubologami i innymi duchownymi. By³o to swoist¹
odpowiedzi¹ na gdyñskie wezwanie Papie¿a w Gdyni, do którego niejednokrot-
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nie nawi¹za³ bp Marian. O tym wydarzeniu i innych znacz¹cych faktach z udzia³em ks. bpa Mariana wówczas, wczeniej i póniej pisa³a prasa, niejednokrotnie
Pomerania, Gwiazda Morza, a tak¿e wznowiony za jego rz¹dów pelpliñski
Pielgrzym, w którego Radzie Programowej Ks. Biskup zapewni³ udzia³ tak¿e
laików.
Ks. bp Marian, znaj¹c przymiarki do reorganizacji struktur Kocio³a katolickiego w Polsce, przewiduj¹ce powstanie nowych diecezji, miêdzy innymi kosztem okrojenia obszaru diecezji che³miñskiej, pogodzi³ siê niejako z myl¹, i¿
w takiej ograniczonej owczarni bêdzie dalej pe³ni³ pos³ugê biskupi¹ na Pomorzu
Nadwilañskim. Mi³¹ w pewnym momencie niespodziank¹ dla niego, a nie mniej
mi³ym faktem dla ludzi mu ¿yczliwych, by³ jego awans na stolicê nowej metropolii
szczeciñsko-kamieñskiej i paliusz arcybiskupa metropolity w 1992 roku. Po¿egnawszy z ¿alem Pelplin, rych³o zakorzeni³ siê w Szczecinie i na Pomorzu Zachodnim,
gdzie nigdy nie zapomnia³ i nie straci³ bliskich wiêzi z Kaszubami i Pomorzem
nad Wis³¹.
Jako honorowy cz³onek spo³ecznoci zrzeszonej (godnoci¹ cz³onka honorowego ZK-P obdarzony zosta³ na Walnym Zjedzie Delegatów w grudniu 1989
roku razem z biskupami Tadeuszem Goc³owskim i Andrzejem liwiñskim oraz
profesorami Abdonem Stryszakiem i Romanem Wapiñskim) nadal ledzi³ i wspiera³
duchowo wa¿ne przedsiêwziêcia Kaszubów i Pomorzan tak¿e nad Wis³¹. W szczególnoci ciep³o wspominam jego osobisty lub duchowy udzia³ w kolejnych Spotkaniach Pelpliñskich, ¿yczliwoæ dla organizatorów II Kongresu Kaszubskiego
i pracy Instytutu Kaszubskiego oraz ogromny udzia³ w przygotowaniu i realizacji
I Kongresu Pomorskiego.
By³ to czas obchodów tysi¹clecia Gdañska, st¹d w Gdañsku  Oliwie mia³a
miejsce inauguracja Kongresu, w której uczestniczyli wszyscy biskupi z Pomorza,
³¹cznie z metropolit¹ warmiñskim, ks. abp. Edmundem Piszczem i metropolit¹
gnienieñskim Henrykiem Muszyñskim. Bez w¹tpienia ród³em satysfakcji dla
ks. abpa Mariana by³o to, ¿e obok E. Piszcza i H. Muszyñskiego, tak¿e inni uczestnicz¹cy w tej uroczystoci hierarchowie wyszli niejako spod jego rêki  biskup
elbl¹ski Andrzej liwiñski i biskup pelpliñski Jan Bernard Szlaga. Obecni byli
równie¿ biskupi  toruñski Andrzej Suski i koszaliñsko-ko³obrzeski Marian Go³êbiewski. Wa¿nym punktem programu uroczystoci inauguracyjnej by³o ods³oniêcie i powiêcenie tablicy pami¹tkowej ku czci S³ugi Bo¿ego, ks. bpa Konstantyna
Dominika, uznawanego ju¿ za ¿ycia za wiêtego, patronuj¹cego Kongresowi
w duchu s³ów ks. J. Pasierba, który powiedzia³ o nim, i¿ nadzwyczajna w jego
¿yciu by³a zwyczajnoæ
Wszyscy biskupi uzgodnili z czasem  przygotowany pod kierownictwem
ks. abpa Tadeusza Goc³owskiego, metropolity gdañskiego  list pt. S³owo Biskupów z Pomorza do Uczestników Kongresu Pomorskiego, podpisany podczas Konferencji Episkopatu Polski w Szczecinie 11 marca 1998 r. W Szczecinie te¿ mia³a
miejsce uroczystoæ zakoñczenia Kongresu, obejmuj¹ca konferencje naukowe na
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Zamku i w Uniwersytecie Szczeciñskim, Mszê w. w katedrze w. Jakuba i finalne
spotkanie na Zamku Ksi¹¿¹t Pomorskich, w których ks. abp Marian pe³ni³ rolê
wspó³gospodarza, spogl¹daj¹cego na sprawy Pomorza w duchu Kongresu, przekraczaj¹cego granice pañstw i regionów  mo¿na rzecz w duchu chrzecijañsko-europejskim.
Warto pamiêtaæ o znacznym udziale w przedsiêwziêciach i zakoñczeniu Kongresu w Szczecinie naszych niemieckich s¹siadów z Pomorza Przedniego i Meklemburgii! Oni te¿  przedstawiciele Archiwum Krajowego z Gryfii wspólnie
z archiwistami szczeciñskimi pod kierownictwem dr. Martina Schoebla i jako g³ównego inicjatora prof. Kazimierza Koz³owskiego, przygotowali wspania³¹ wystawê
Ducatus Pomeranie.
Szczególnie jednak wiele ¿yczliwoci i zaanga¿owania na rzecz spraw kaszubsko-pomorskich abp Marian okaza³ jako gospodarz archidiecezji i katedry,
w której wówczas po raz pierwszy zabrzmia³a kaszubszczyzna. W jêzyku kaszubskim odczytano bowiem m.in. jedn¹ z lekcji i fragment modlitwy powszechnej,
a piêkne kazanie o koniecznoci poznania i wynikaj¹cej z niego mi³oci ma³ej
ojczyzny wyg³osi³ ks. abp Edmund Piszcz. Myl¹ przewodni¹ tego dzi tak¿e historycznego wyst¹pienia by³y s³owa: Kochaæ mo¿na tylko to, co siê zna.
Na marginesie kongresowych wydarzeñ, daj¹cych organizatorom bardzo wiele
satysfakcji, g³ównie poza rodowiskiem ZK-P, warto zauwa¿yæ, i¿ nigdy dot¹d
nie mówiono tyle i z tak¹ sympati¹ o Kaszubach poza Kaszubami; nigdy tak dobitnie nie zosta³a potwierdzona zrzeszeniowa idea kaszubsko-pomorska; nigdy
tak wielu ludzi nie zaczê³o g³êbiej uto¿samiaæ siê z Kaszubszczyzn¹ i Pomorzem.
(A mimo to niektórzy nasi, zw³aszcza pucko-gdañscy fundamentalici, mieli pretensje do organizatorów, ¿e zaniedbali sprawy Kaszubów !?).
Bez w¹tpienia najmilsze wspomnienia zwi¹zane z osob¹ abpa Mariana dotycz¹ spotkañ nie tyle mo¿e oficjalnych, co pó³prywatnych  w pa³acu biskupim
i WSD w Pelplinie oraz w domu arcybiskupim w Szczecinie, gdzie gospodaruj¹cym
w nim zakonnicom przewodzi³a bliska mi rodzinnie s. Edyta, Kaszubka pochodz¹ca z Lipusza, której rodowód z dum¹ wskazywa³ ks. Arcybiskup. Dzi pracuje
ona w dalekiej Ameryce Po³udniowej, opiekuj¹c siê bliednymi, zw³aszcza dzieæmi
i m³odzie¿¹ pozbawion¹ domu rodzicielskiego. Z lat szczeciñskich do najmilszych
wspomnieñ  wydarzeñ zaliczam te¿ niezwyk³e spotkanie  gocinê u ks. abpa
Mariana w jego II siedzibie i katedrze w Kamieniu Pomorskim. Zaprosi³ tam nas
 kilkanacie osób z Gdañska i Zespó³u Krajniacy z Wielkiego Buczka  na
kolacjê po zakoñczeniu Kongresu. Uraczy³ wspania³ociami katedry i otoczenia
oraz uczt¹ dla cia³a; wzbogaci³ swoimi wspomnieniami i ¿yczeniami. Krajniacy
do dzi podkrelaj¹ niezwyk³oæ tej gociny i serdecznoæ Arcybiskupa; podobnie
jak i Wanda Kiedrowska, która udokumentowa³a to wydarzenie swoim fotoaparatem. Spotkalimy wówczas, tak¿e w Kamieniu Pomorskim, Kaszubów oraz ludzi
deklaruj¹cych swoj¹ przynale¿noæ do wiata kaszubskiego, choæ oni sami lub
ich rodzice pochodzili niekiedy z innych regionów Pomorza Nadwilañskiego.
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Jowita Kêciñska w swoich Refleksjach pokongresowych, opublikowanych
w Ksiêdze Pami¹tkowej Kongresu Pomorskiego Gdañsk 1997  Szczecin 1998,
Gdañsk 1999. m.in. napisa³a:
A wracaj¹c do Prawd Polaków w Niemczech  to one w³anie przychodzi³y
nam do g³owy, gdy bralimy udzia³ w Mszy w. w katedrze szczeciñskiej podczas
zakoñczenia Kongresu, gdy s³uchalimy piêknego kazania ks. arcybiskupa Edmunda Piszcza  o naszej wspólnej pomorskiej ojczynie, gdy delegacja Krajniaków sk³ada³a dary mszalne, a nam serce ros³o z dumy To naszym udzia³em by³o
spotkanie w katedrze kamieñskiej z ks. arcybiskupem M. Przykuckim, to tam
nabieralimy si³y do dalszej pracy. Niezwyk³y koncert organowy w katedrze,
powiew wielkiego wiatru od Zalewu  zawsze budz¹cy w nas niezwyk³e uczucia
 to wszystko sta³o siê niezwykle wa¿kim wêz³em ³¹cz¹cym Krajniaków z Pomorzem ( ).
 Warto studiowaæ podobne refleksje innych uczestników Kongresu i uroczystoci,
tak¿e jego fina³u w Szczecinie, których zaistnienie zawdziêczamy m.in. osobowoci ks. abpa Mariana.
Wspominaj¹c lata jego biskupiej s³u¿by w Pelplinie i Szczecinie, niekiedy,
jak dzi, staram siê wykreliæ z pamiêci przykre i smutne dowiadczenia, jakich
jemu i nam nie brakowa³o. Nie zmieniaj¹ one w niczym jego obrazu jako cz³owieka
otwartego, spolegliwego i wyrozumia³ego; doceniaj¹cego i wspieraj¹cego dobre
dzia³ania innych; ciesz¹cego siê st¹d sympati¹ i uznaniem w wiecie wieckich
i duchownych, w kraju i u s¹siadów. Potwierdzenie tego obrazu prze¿ywa³em
podczas ró¿nych uroczystoci na Kaszubach, w których ks. abp Marian ju¿ jako
senior uczestniczy³, bêd¹c honorowym gociem swoich dawniejszych podw³adnych, np. ks. Tadeusza Koseckiego na Oksywiu z okazji 750-lecia parafii. Przy
ka¿dej takiej okazji ks. abp Marian podkrela³ swoje serdeczne wiêzi z ziemi¹
kaszubsko-pomorsk¹, a Kaszubów wyró¿nia³ a¿ nadto komplementami
Komplementowa³ i wspiera³ te¿ do koñca swego ¿ycia  z wzajemnoci¹ 
Kaszubów, w tym Oddzia³ ZK-P w samym Szczecinie, uczestnicz¹c np. w uroczystociach Dnia Kaszubskiego A.D. 2009, zorganizowanego z inicjatywy i przy
du¿ym wysi³ku prof. Kazimierza Koz³owskiego jako cz³onka Instytutu Kaszubskiego w Gdañsku
Jeszcze za ¿ycia abpa Mariana kap³añskie rodowiska zwi¹zane z Pelplinem
i Szczecinem ofiarowa³y mu z okazji jubileuszu specjalne ksiêgi. W Pelplinie
jego wierny wspó³pracownik  sekretarz osobisty i kanclerz, ks. pra³. Wojciech
Kasyna, od lat nosi siê z myl¹ przygotowania biografii lub monografii powiêconej dzia³alnoci abpa Mariana jako ordynariusza diecezji che³miñskiej. W poetyckim wspomnieniu pomiertnym o swoim szefie, opublikowanym na ³amach Pielgrzyma (2009, nr 24), przywo³uj¹c najwa¿niejsze w¹tki jego pelpliñskich dokonañ i prze¿yæ, na koniec napisa³:
A potem On, Piotr naszych czasów, jak wielki bia³y go³¹b, stan¹³ nad polskim morzem w Gdyni, aby zwiastowaæ pokój ludziom dobrej woli.
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I wreszcie Ona, nieustraszona w Swej wêdrówce, której powiedzia³ wieczorn¹
godzin¹ w Lêborku 10 padziernika 1989 roku: Jako »Panna Pszeniczna« przesz³a przez urodzajne równiny Ziemi Che³miñskiej, Lubawskiej, Dzia³dowskiej,
jako Stolica M¹droci najwiêksze orodki naukowe: Gdyniê i Toruñ, jako Gwiazdê
Morza brali j¹ na ramiona marynarze i portowcy, a rybacy z Helu piewali Jej
Gwiazdo zaranna, liczna jutrzenko, przewo¿¹c J¹ swymi kutrami po Zatoce Puckiej. Wród jezior kaszubskich, unoszona wysoko spogl¹da³a z mi³oci¹ na tych,
którzy Trzymaj¹ z Bogiem, a w Borach Tucholskich podziwia³a wiarê ludu zakorzenion¹ g³êboko jak dêby stuletnie
Wspania³a Dawczyni Mi³oci, sk³adam dzi u Twoich stóp wszystkie dni radosne, trudy, pracê, wszystko to, co minê³o i wszystko to co przyjdzie, i nasze
czekanie i nasz¹ mi³oæ .
I o czym pisaæ jeszcze, gdy zastyga jak ¿ycie atrament w piórze? Chyba tylko
o tym, o czym mówi³a aktualna wówczas piosenka:
Jeli jest góra  trzeba na ni¹ wejæ
Jeli jest woda  trzeba przep³yn¹æ
Jeli cierpienie  milcz¹co znieæ
Je¿eli cz³owiek  nie min¹æ.
Podzielaj¹c pamiêæ ks. Wojciecha o ks. abpie Marianie, mam nadziejê, ¿e
doczekamy siê wyczerpuj¹cej biografii tego arcypasterza  Wielkopolanina, który
tak rych³o i g³êboko zakorzeni³ siê w naszych tradycjach kaszubsko-pomorskich
i uto¿samia³ siê z ca³ym Pomorzem nad Wis³¹ i Odr¹, od Ba³tyku po Noteæ oraz
³¹czy³ nas  Polaków z s¹siadami w kraju i wiecie, dokumentuj¹c swoim dzia³aniem, i¿ ¯yje duch Pomorza . St¹d te¿ i ¿yje w naszej pamiêci jego postaæ
jako duchowego pasterza wszystkich diecezji pomorskich.  Ks. abp Marian Przykucki zmar³ 16 padziernika 2009 r., pochowany zosta³ w katedrze w. Jakuba
w Szczecinie, w której spoczywaj¹ tak¿e prochy Gryfitów, maj¹cych w swojej
tytulaturze s³owa: dux Cassubie et Pomeranorum  ksi¹¿¹t Kaszubów i Pomorzan.
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Kazimierz Koz³owski

Beati pacifici  arcybiskup Marian Przykucki
(19242009).
Szkic do biografii

Uwagi wstêpne
16 padziernika 2009 r. zmar³ w Szczecinie pierwszy w historii metropolita
szczeciñsko-kamieñski arcybiskup Marian Przykucki. Jego dewiz¹ biskupi¹ by³y
s³owa z Kazania na Górze Beati Pacifici (B³ogos³awieni pokój czyni¹cy).
Pochowany zosta³ w katedrze szczeciñskiej. W Jego niezwykle uroczystym po¿egnaniu uczestniczyli duchowni i wieccy zwi¹zani g³ównie z trzema regionami:
Wielkopolsk¹, Ziemi¹ Che³miñsk¹ i Kaszubami oraz Pomorzem Zachodnim, czy
szerzej Pomorzem w szerokim tego s³owa znaczeniu.
Pierwszy metropolita szczeciñsko-kamieñski ¿y³ 85 lat (19242009). To
w dziejach pañstwa i narodu, poszczególnych regionów, rodowisk czy te¿ konkretnych ludzi czas bardzo zró¿nicowanych dowiadczeñ. Nie ma i nie bêdzie
jedynej s³usznej oceny czasów II Rzeczypospolitej, lat okupacji, okresu Polski
Ludowej czy III Rzeczypospolitej. Ka¿de pokolenie na nowo ocenia procesy historyczne oraz w sposób zró¿nicowany ludzi, którzy je tworzyli. Mimo tej prawdy
mo¿na wskazaæ na cechy charakterystyczne w poszczególnych okresach, wskazaæ
na prawid³owoci, które wp³ywa³y na los milionów ludzi. Spróbujmy uchwyciæ
w 2010 r., maj¹c wiadomoæ wielkiej straty, jak¹  g³ównie dla spo³eczeñstwa
Pomorza Zachodniego  by³a mieræ ks. abp. Mariana Przykuckiego, jakie by³y
czasy, które prze¿y³. Arcybiskup od przedwczesnej pe³noletnoci w warunkach
II wojny wiatowej musia³ dokonywaæ wyborów, przyjmuj¹c postawê aktywn¹ 
mo¿na by powiedzieæ  szuka³ w³asnego, godnego miejsca w zaistnia³ej sytuacji.
A nie by³o to ³atwe.
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Dzieciñstwo i m³odoæ
Urodzi³ siê 27 stycznia 1924 r. w miasteczku Skoki w Wielkopolsce, w rodzinie mistrza krawieckiego. Naukê w Gimnazjum im. Marii Magdaleny w Poznaniu
przerwa³a wojna. Mia³ wówczas 15 lat. M³odzieniec musia³ pracowaæ fizycznie.
A los Polaków w Wielkopolsce by³ w dobie okupacji niezwykle trudny. Tê historyczn¹, mo¿na by rzec, pierwsz¹ dzielnicê Polski Piastowskiej, Hitler wcieli³ do
Rzeszy, tworz¹c tzw. Kraj Warty  Warthegau. Znaczna czêæ ludnoci poddana
zosta³a akcji eksterminacyjnej i wysiedleñczej. Ofiary by³y ogromne. (S¹ to sprawy ogólnie znane).
W wiadomoci przysz³ego Arcybiskupa, o czym czêsto wspomina³, zachowa³y siê dwa obrazy wojenne wysiedleñ Polaków przez Niemców w 1939 i 1940 r.
oraz paniczna ucieczka Niemców przed frontem w pocz¹tkach 1945 r. Te prze¿ycia
wp³ynê³y m.in. na jego decyzjê, aby zostaæ ksiêdzem. Niezw³ocznie po ustaniu
dzia³añ wojennych zg³osi³ siê do Seminarium Duchownego w Poznaniu i Poznañ
sta³ siê Jego duchowym matecznikiem na ca³e ¿ycie, a jednoczenie miejscem
pos³ugi duszpasterskiej do 1981 r.

Pos³uga duszpasterska w Poznaniu
Do dowiadczeñ, prze¿yæ i przyjani z poznañskiego okresu bêdzie nawi¹zywa³ do koñca swojego ¿ycia. Tam, w krêgu wybitnych osobistoci Kocio³a, uformowa³a siê Jego osobowoæ. W archidiecezji poznañskiej pozna³ i wspó³pracowa³
z wybitnymi duchownymi epoki (nie tylko w wymiarze regionalnym). Na stronach wydanej w 2006 r. przez Oficynê Wydawnicz¹ Dokument ksi¹¿ki Beati
Pacifici w artykule Jestem pod urokiem tej osobowoci pisze, ¿e przez dwa i pó³
roku by³ kapelanem abpa Walentego Dymka  duszpasterza, którego ocenia jako
mê¿a Bo¿ego o wielkim sercu, szczerze oddanego Kocio³owi, tryskaj¹cego dobroci¹ dla swoich najbli¿szych, a szczególnie dla swoich kap³anów. Czytaj¹c tê
ocenê, mo¿na przyj¹æ, co potwierdzaj¹ te¿ bezporednie rozmowy z ks. abp. Przykuckim, i¿ w swoim ¿yciu i pos³udze przyj¹³ i pielêgnowa³ cechy swego poznañskiego mistrza  prze³o¿onego i nauczyciela.
Ale droga pos³ugi ks. abpa Dymka to tak¿e czas ponurych dowiadczeñ, jakim poddany zosta³ Koció³. Chodzi o przeladowania i ograniczenia ze strony
stalinowsko-bierutowskiego re¿imu. Warto wiêc przypomnieæ wydarzenia, które
Arcybiskup Marian prezentuje w swych wspomnieniach: Nadszed³ dzieñ 26 wrzenia 1953 r. Prymas aresztowany, biskup Kaczmarek perfidnie os¹dzony, wielu
ksiê¿y w wiêzieniach, wieccy, szczególnie AK-owcy, mordowani lub os¹dzeni
na d³ugie wiêzienia. Sytuacja Episkopatu sta³a siê trudna. Episkopat zwo³any na
28 wrzenia 1953 do Warszawy mia³ wybraæ nowego przewodnicz¹cego. Wybra³
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abp. Dymka, jedynego wówczas arcybiskupa na wolnoci i urzêduj¹cego. Arcybiskup Dymek  wiadom, i¿ w³adze nie zatwierdz¹ tego wyboru  odmawia przyjêcia urzêdu, który  jak powszechnie wiadomo  przyjmie biskup ³ódzki, Micha³
Klepacz.
Na chwilê zatrzymam siê na wspomnieniach abpa Przykuckiego, które w latach piêædziesi¹tych dotycz¹ epizodu pomorskiego zwi¹zanego z pos³ug¹ abpa
Dymka. Chodzi tu o ks. Edmunda Nowickiego i ks. Teodora Benscha, którzy po
przerwaniu w 1951 r. przez w³adze ich misji apostolskich administratorów
w Gorzowie i w Olsztynie, znaleli siê w bardzo trudnej sytuacji (wyprzedzaj¹c
chronologiê, przypominam, i¿ po 1956 r. wy¿ej wspomniani duchowni zostan¹
rz¹dcami kurii w Szczecinie i Gdañsku). Otó¿ dnia 21 wrzenia 1954 r. mia³o
miejsce niezwyk³e wydarzenie, które abp Przykucki wspomina tak: Ks. abp Dymek przy wspó³udziale bp. Bernackiego i bp. Jedwabskiego udzieli³ w sposób
tajny sakry biskupiej bp. Edmundowi Nowickiemu i bp. Benschowi. (...) wiadkami tego wydarzenia w kaplicy rezydencji biskupiej by³o tylko dwóch ludzi: ks.
dr Smorawiñski i pisz¹cy te s³owa. Trzeba dodaæ, ¿e ksi¹dz sekretarz M. Przykucki by³ nie tylko wiadkiem wspomnianego wydarzenia, lecz tak¿e uczestniczy³ w przygotowaniu tajnej sakry. Nastêpc¹ abpa Dymka by³ inny wiadek i wspó³twórca historii kocio³a w Polsce  abp Antoni Baraniak.
Arcybiskup Przykucki po przypomnieniu piêknej drogi ¿yciowej i duszpasterskiej swego nowego prze³o¿onego koncentruje siê na losach abpa Antoniego
Baraniaka jako sekretarza Prymasa Polski, który zosta³ we wrzeniu 1953 r. aresztowany wraz z kardyna³em Wyszyñskim. Jak wspomina abp Przykucki, bp Baraniak od samego pocz¹tku, gdy zosta³ uwiêziony nie wypowiedzia³ ¿adnego zastrze¿enia wobec kardyna³a Wyszyñskiego, ani nie potwierdzi³ ¿adnego zarzutu,
który kardyna³owi stawiano. Prymas Wyszyñski na pogrzebie abp. Baraniaka [sierpieñ 1977 r.] wypowiedzia³ te s³owa: »mimo i¿ by³ maltretowany, przeladowany
w wiêzieniu, przebywa³ w tak trudnych warunkach, jednak umia³ obroniæ Koció³
polski«.
Po padzierniku 1956 r., którego znaczenie w dziejach Polski i Kocio³a abp
Marian Przykucki docenia, gdy uwolniony zosta³ prymas i jego sekretarz, Stolica
Apostolska powo³a³a bpa Baraniaka na metropolitê poznañskiego (1957 r.). Ksi¹dz
Marian Przykucki by³ najpierw sekretarzem i kapelanem, a póniej biskupem pomocniczym metropolity poznañskiego. M. Przykucki wielokrotnie wspomina³,
i¿ abp Baraniak wspaniale przeprowadzi³ uroczystoci milenijne w Wielkopolsce.
Daje te¿ w swych wspomnieniach wiadectwo co do nieskutecznoci mechanizmów blokowania uroczystoci milenijnych przez w³adze partyjne i antykocielny
aparat pañstwowy.
Pamiêtajmy, ¿e w skali kraju podwójne obchody milenijne, kocielne i pañstwowe, mimo ¿e przebiega³y spokojnie i w duchu patriotycznym, powodowa³y
rozdarcie w spo³eczeñstwie. Pokaza³y jednoczenie wielk¹ si³ê i wp³ywy Kocio³a
w spo³eczeñstwie.
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W okresie gdy M. Przykucki pe³ni³ swoje odpowiedzialne funkcje kocielne
w Poznaniu i od 1981 r. w Pelplinie, mia³y miejsce tak¿e inne donios³e wydarzenia o charakterze politycznym, które wstrz¹snê³y wiadomoci¹ narodu, chodzi o:
Czerwiec 56, Grudzieñ 70 i Sierpieñ 80 oraz stan wojenny. Pamiêta³ o nich
w koñcu swego ¿ycia. Docenia³ te¿ procesy, które mia³y miejsce w latach 1945
1948.

Ocena donios³ych wydarzeñ politycznych z okresu Polski Ludowej
W swych relacjach spisanych w 2005 i 2006 r. Arcybiskup powiêca prze³omowym wydarzeniom politycznym w dziejach pañstwa i narodu du¿o uwagi. Otó¿
28 czerwca 1996 r.  gdy pe³ni³ ju¿ pos³ugê w Szczecinie  zosta³ zaproszony
przez metropolitê poznañskiego do wyg³oszenia kazania zwi¹zanego z 40. rocznic¹ Poznañskiego Czerwca. Po przypomnieniu w trakcie mszy w., i¿ w tamtym
okresie by³ kapelanem i sekretarzem abpa Dymka (który ciê¿ko chory przebywa³
w szpitalu, do którego m.in. przywo¿one wtedy rannych robotników) tak mówi³:
Drogi Poznaniu, masz takich bohaterów i masz takich wiadków. Historia twoja
janieje blaskiem ich bohaterstwa i wiary. Ze wspó³czuciem wspominam tych,
którzy odnieli wtedy rany, którzy do dzi s¹ kalekami i którzy odeszli ju¿ do
Pana. Inni nadal daj¹ wiadectwo prawdzie o wydarzeniach Czerwca 1956 roku,
wiadomi, ¿e swoim cierpieniem i ofiar¹, przyczynili siê do zdobytej wolnoci.
Do Poznania uda³ siê, tak¿e jako metropolita szczeciñsko-kamieñski, aby na
zaproszenie w³adz kocielnych i pañstwowych przewodniczyæ uroczystociom
pogrzebowym historycznego lidera Polskiego Stronnictwa Ludowego (19451947),
premiera Rz¹du Polskiego na Uchodstwie (19431944), wicepremiera Tymczasowego Rz¹du Jednoci Narodowej (19451947) Stanis³awa Miko³ajczyka. Wówczas
to, 4 czerwca 2000 r., w homilii powiedzia³ m.in.: wiêtej pamiêci premierowi
wypad³o dzia³aæ w czasach ogromnie trudnych, w okresie przedwojennym, w którym dla ruchu ludowego istnia³y trudnoci i zahamowania. (...) Jak z jego ¿yciorysu
wynika, p. Stanis³aw Miko³ajczyk by³ dzielnym wspó³pracownikiem Wincentego
Witosa i z tej osobowoci czerpa³ idee dla swojej przedwojennej, wojennej i powojennej dzia³alnoci. wiêtej pamiêci Miko³ajczyk by³ wierny has³u »Bóg, Honor, Ojczyzna«  te wartoci by³y dla niego najwa¿niejsze. One wp³ywa³y na jego
szlachetn¹ dzia³alnoæ. Odwa¿am siê stwierdziæ, i¿ sta³ przez ca³e swoje ¿ycie na
stra¿y sumienia narodu.
W tym miejscu trzeba przypomnieæ, ¿e wielu politycznych przeciwników
S. Miko³ajczyka  szczególnie prawicowych radyka³ów na emigracji  nie podziela³o tak optymistycznej oceny, jak¹ zaprezentowa³ abp Przykucki. Faktem
pozostaje, ¿e pierwszy metropolita godnie i serdecznie czyni³ honory wybitnemu
synowi Wielkopolski, który mimo swego realizmu przegra³ w latach 19451947,
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w warunkach brutalnego terroru stosowanego przez PPR i aparat bezpieczeñstwa,
walkê o Polskê demokratyczn¹.
Trzeba dodaæ, ¿e abp Przykucki nad grobem prezesa Miko³ajczyka konkludowa³, i¿ zasia³ on na glebie polskiej ziarno opozycji antykomunistycznej, która
pojawi³a siê póniej w wypadkach poznañskich, wydarzeniach z roku 1970 oraz
1980 roku i zakwit³a w Solidarnoci. Trudno siê z tym nie zgodziæ, dodaj¹c, ¿e
Stanis³aw Miko³ajczyk stworzy³ opozycjê konstruktywn¹ i rozwa¿n¹  by³ zdecydowanym przeciwnikiem doprowadzenia do wojny domowej lub sprowokowania
Kremla do bezporedniej interwencji zbrojnej (armia radziecka stacjonowa³a bowiem na terytorium Polski).
Do dramatycznych wydarzeñ Grudnia 1970 r., czyli rewolty robotników Wybrze¿a, odnosi³ siê abp Przykucki wielokrotnie. Przywo³ajmy jego s³owa z 30 sierpnia 1993 r., które wyg³osi³ przy obelisku Ofiar Grudnia w Szczecinie. Powiedzia³
m.in.: W imieniu Kocio³a szczeciñsko-kamieñskiego przekazujê serdeczne pozdrowienia tym wszystkim, którzy zebrali siê przy tym obelisku pamiêci, aby swoj¹
obecnoci¹, modlitw¹ i kwiatami uczciæ tych, którzy przed 23 laty z³o¿yli ¿ycie
na o³tarzu Ojczyzny, aby upomnieæ siê o cz³owieka, jego godnoæ i odpowiednie
ziemskie bytowanie.
Pe³ni¹c urz¹d arcybiskupa szczeciñsko-kamieñskiego, abp Marian Przykucki
wielokrotnie podkrela³ znaczenie porozumieñ z Sierpnia 1980 r. oraz przemian
ustrojowych lat 19891990. Przyk³adowo 30 sierpnia 1995 r. tak mówi³ o Wydarzeniach Sierpniowych: Sierpieñ 1980 roku i nastêpuj¹ce po nim kilkanacie
miesiêcy spo³ecznej i politycznej edukacji spo³eczeñstwa polskiego s¹ najwa¿niejszym okresem w powojennej historii naszego kraju. To czas prze³omu i dope³niaj¹cy obywatelskie niepos³uszeñstwo lat 1956, 1968, 1970, 1988. Jest te¿
okres ten nonikiem idei, które leg³y u podstaw konstrukcji stosunków spo³ecznych III Rzeczypospolitej.
Specjaln¹ uwagê w swych wyst¹pieniach publicznych dotycz¹cych spraw
spo³ecznych powiêca³ stanowi wojennemu. Jako biskup che³miñski 17 grudnia
1981 r. w Gdyni, po stwierdzeniu, ¿e prawa cz³owieka pochodz¹ce od Boga,
zosta³y naruszone i pogwa³cone, wzywa³ do zachowania spokoju, a nade wszystko, aby nie dosz³o do przelewu krwi. Apelowa³, aby wyciszaæ namiêtnoci i gniew,
bo tylko w spokojnej refleksji mo¿na formowaæ przysz³oæ narodu. Po stwierdzeniu, ¿e stan wojenny jeszcze bardziej pog³êbi³ przepaæ miêdzy w³adzami
i narodem, wzywa³, aby mimo doczesnych urazów z perspektywy dobra ojczyzny ustosunkowaæ siê w myl praw Bo¿ych do nowej rzeczywistoci. Stójmy przy
Bo¿ych prawach!.
Do wydarzeñ zwi¹zanych ze stanem wojennym i oceny tego dramatycznego
czasu abp M. Przykucki wraca³ w Szczecinie tak¿e wielokrotnie. W pe³ni zdawa³
sobie sprawê, i¿ ocena tego wydarzenia dzieli spo³eczeñstwo (mniej wiêcej po
po³owie) i ¿e w warunkach III RP te podzia³y nie maj¹ twórczego charakteru.
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Okres szczeciñski Arcybiskupa
Pierwszy metropolita szczeciñsko-kamieñski pe³ni³ na tej ziemi sw¹ pos³ugê
duszpastersk¹ w warunkach szczególnych (mimo i¿ najtrudniejszy w sensie politycznym czas dotyczy³ kadencji abp. Kazimierza Majdañskiego). By³ to okres
budowy i umacniania demokracji, gospodarki rynkowej, budowania nowych sojuszy politycznych, gospodarczych i obronnych, czas nowych wyzwañ kulturowych
zwi¹zanych z coraz szerszym otwieraniem siê Polski na wiat. By³ to równie¿
czas konfrontacji ró¿nych si³ politycznych, poszukiwania strategii rozwoju regionu,
walki z niedostatkiem i bezrobociem, a tak¿e czas rozrachunku z przesz³oci¹.
By³ to równie¿ czas przygotowywania Kocio³a do Jubileuszu Roku 2000. Jego
inicjatywie i ksiêdza infu³ata Romana Kostynowicza Katedra zawdziêcza drzwi
roku 2000. W 1999 r., po skoñczeniu 75 lat, przeszed³ na emeryturê1, nadal jednak
odgrywa³ wa¿n¹ rolê spo³eczn¹ w regionie. By³ niekwestionowanym autorytetem.
Na barki abpa M. Przykuckiego, podobnie jak jego poprzednika, spad³a wielka
odpowiedzialnoæ. Ta czêæ jego misji spo³ecznej, a nie tylko religijnej wymaga
starannych badañ, których przeprowadzenie umo¿liwi obiektywn¹ ocenê. Warto
jednak zaprezentowaæ kilka przyk³adów mylenia o sprawach spo³ecznych metropolity szczeciñsko-kamieñskiego.
W czasie wyst¹pienia przy obelisku ofiar grudnia 1970 r. (30 sierpnia 1993 r.),
po oddaniu ho³du poleg³ym, których ofiara umo¿liwi³a w perspektywie budowê
Polski demokratycznej i suwerennej, abp Przykucki nawi¹za³ do problemów wspó³czesnych, w tym tak¿e gospodarczych, mówi¹c: Stale jeszcze poszukujemy drogi do budowania naszej przysz³oci. (...) Ostatnio, w oparciu o atrakcyjn¹ wizjê
dobrobytu krajów zachodnich, skutecznie zasugerowana zosta³a spo³eczeñstwu
myl, ¿e trzeba siê oprzeæ na »sprawdzonych wzorcach« i nie maj¹ sensu jakiekolwiek eksperymentu »trzeciej drogi«, wynikaj¹ce z krytycznej oceny zarówno
kolektywizmu marksistowskiego, jak i liberalnego kapitalizmu. Ten obowi¹zuj¹cy
praktycznie do dzi kierunek reform wymaga oceny i weryfikacji z punktu widzenia katolickiej nauki spo³ecznej. Do tego w¹tku, który musia³ g³êboko tkwiæ
w myleniu abpa Przykuckiego, nawi¹za³ on w jednym ze swych ostatnich wyst¹pieñ w Szczecinie 16 maja 2009 r. na spotkaniu ze rodowiskiem kaszubskim 
które bardzo ceni³  w Bazylice p.w. w. Jana Chrzciciela. Wówczas to powiedzia³ m.in.: spo³eczna nauka Kocio³a jest krytyczna zarówno wobec kapitalizmu,
jak i wobec kolektywizmu marksistowskiego. Rozpatruj¹c bowiem rzecz z punktu
widzenia rozwoju, trudno nie postawiæ pytania, jak i na ile oba systemy s¹ zdolne
do przemian i odnowy, tak by u³atwiæ lub popieraæ prawdziwy i integralny rozwój
cz³owieka i ludów we wspó³czesnym wiecie? W ka¿dym razie takie przemiany
1
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i odnowa s¹ pilne i konieczne dla sprawy wspólnego rozwoju wszystkich (Jan
Pawe³ II, Sollicitudo rei socialis, p. 21, s. 35).
Wy¿ej poruszony problem zaprz¹ta³ myli Arcybiskupa do koñca jego ¿ycia.
Solidaryzowa³ siê bowiem z tymi, których transformacja ustrojowa uderzy³a bolenie i którzy nie mieli jasnych perspektyw egzystencji. Szczególnie zaniepokojony by³ w 2008 r. wybuchem kryzysu gospodarczego w wiecie, Europie i Polsce.
Dodaæ trzeba, i¿ Arcybiskup by³ wyj¹tkowo aktywny, jeli chodzi o tzw. kontakty
z ludem. Jedzi³ bardzo czêsto w teren, odwiedza³ parafie, organizacje, szko³y,
zak³ady opieki. Wspiera³ inicjatywy owiatowe i edukacyjne. Zarówno w okresie
pe³nienia urzêdu metropolity, jak i po przejciu na emeryturê, Arcybiskup przez
ca³y swój szczeciñski okres powiêca³ sprawie pojednania polsko-polskiego. By³
tu kontynuatorem polityki swego poprzednika  abpa Kazimierza Majdañskiego.

Sprawa pojednania polsko-polskiego
Metropolita szczeciñsko-kamieñski, a póniej arcybiskup-senior stara³ siê
³agodziæ historyczne rozdarcia, jakie odziedziczy³a III RP po okresie Polski Ludowej. Da³ temu wyraz, m.in. uczestnicz¹c w pogrzebie pierwszego prezydenta
Szczecina, cz³onka PAN prof. Piotra Zaremby (dzi ta postaæ, niew¹tpliwie zwi¹zana z okresem Polski Ludowej, wspominana jest tylko przez profesjonalnych
historyków i niektórych pionierów Szczecina). Otó¿ 13 padziernika 1993 r. nad
trumn¹ prof. Zaremby Arcybiskup powiedzia³ m.in., ¿e zmar³y pierwszy prezydent Szczecina mia³ wiadomoæ, ¿e w ¿yciu i mierci nale¿ymy do Pana. (...)
W tej wielkiej perspektywie przynale¿noci do Pana p. Piotr nale¿a³ do Szczecina
polskiego i On ¿y³ dla Szczecina polskiego. (...) Dzisiaj my, szczecinianie z uczuciem wielkiej wdziêcznoci dziêkujemy Bogu za wszystko, co zrobi³ p. Zmar³y
profesor dla naszego miasta. A wiemy, ¿e zrobi³ bardzo wiele na ró¿nych p³aszczyznach. Nie³atwo by³o byæ Prezydentem Miasta Szczecina bezporednio po wojnie, gdy gruzy i zgliszcza pokrywa³y miasto, ale zauwa¿yæ trzeba, ¿e mia³ jak¹
wizjê rozwoju. (...) Ta wizja podnosi³a Go zawsze na duchu. Mimo zw¹tpieñ 
dzia³a³, umia³ wyrzekaæ siê, umia³ wytrzymaæ ró¿norodne napory i umia³ w tych
trudnych okolicznociach dzia³aæ, za co do dzi dziêkujemy Bogu. Wymowa tych
s³ów ksiêdza Arcybiskupa nie wymaga komentarza.
Arcybiskup M. Przykucki zdystansowany by³ tak¿e do tzw. procesu lustracji,
szczególnie duchowieñstwa. Broni³ ksiê¿y, a tak¿e niektórych biskupów przed
pomówieniami, oskar¿eniami w oparciu o w¹tpliw¹ bazê ród³ow¹. Da³ temu wyraz
m.in. w sprawie arcybiskupa gnienieñskiego, póniejszego Prymasa abp. Henryka
Muszyñskiego.
Znaj¹c wietnie historiê Pomorza Zachodniego, które przez wieki by³o czêci¹
Niemiec, a od okresu reformacji zdominowane by³o przez koció³ protestancki,
abp M. Przykucki stara³ siê konstruktywnie, w duchu ekumenizmu nauczania Jana
Paw³a II budowaæ relacje polsko-niemieckie.
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Relacje polsko-niemieckie i inne kontakty miêdzynarodowe
Arcybiskupa
Pierwszy metropolita szczeciñsko-kamieñski, jako syn ziemi Wielkopolskiej,
szczególnie by³ wyczulony na proces germanizacji ziem polskich od XVIII do
XX wieku, a tak¿e zbrodni nazistowskich doby II wojny wiatowej. Ta wiadomoæ nie przeszkadza³a mu w wykazywaniu szacunku dla tych Niemców, którzy
zachowali wielk¹ godnoæ humanistyczn¹ i wra¿liwoæ chrzecijañsk¹. Da³ tego
dowód m.in. 24 padziernika 1994 r. w 50. rocznicê stracenia szczeciñskich ksiê¿y.
Arcybiskup pisa³ do wiernych archidiecezji 13 listopada [1994 r.] mija piêædziesi¹t lat, gdy trzej duchowni niemieccy: pra³at Karl Lampert, ojciec Fryderyk Lorenz i ks. Herbert Simoleit, którzy duszpasterzowali w Szczecinie w czasie ostatniej wojny przy kociele w. Jana Chrzciciela, zostali straceni przez hitlerowców.
(...) Gestapo przeprowadzi³o farsê procesów, zarzucaj¹c im m.in. roztaczanie
zabronionej opieki duszpasterskiej nad Polakami wywiezionymi tu na roboty przymusowe.
23 wrzenia 1995 r., w czasie otwarcia po remoncie orodka w Kulicach,
podczas nabo¿eñstwa ekumenicznego w tamtejszym Kociele mówi³ m.in.: Radujmy siê z tego, ¿e tu, na tym miejscu Polacy i Niemcy, katolicy i ewangelicy,
gromadz¹ siê w tym kociele, który zosta³ wybudowany przez pradziadka pana
Filipa von Bismarcka w 1865 r. I na tym miejscu siê dzisiaj spotykamy i razem siê
modlimy. Chodzi bowiem o to, aby w oparciu o to miejsce umacnia³a siê wiadomoæ zobowi¹zañ, jakie mamy wobec wspólnoty europejskiej.
Odnotowaæ te¿ trzeba, ¿e ambasador pokoju, jakim by³ abp Przykucki w okresie, kiedy w Szczecinie by³y konsulaty ZSRR/Rosji, Czechos³owacji/Czech i Niemiec, odwiedza³ je i zabiera³ g³os w duchu pojednania i wspó³pracy. Uwaga ta
dotyczy tak¿e wizyt w konsulacie Federacji Rosyjskiej. Odpowiadaj¹c na pytanie
zadane w jednym z wywiadów 3 lutego 1999 r. o dialog z kocio³em w Niemczech, metropolita odpowiedzia³: Mam w Niemczech wielu przyjació³ wród
biskupów i kap³anów. Godnoci¹ kanoników honorowych obdarzy³em dwóch
kap³anów diecezji Bamberg. Szczególn¹ wiê mam poprzez Chojnê z katolikami
i protestantami z Hanoweru, którzy s¹ zainteresowani odbudow¹ chojeñskiego
kocio³a Mariackiego. Corocznie pod koniec sierpnia spotykamy siê w Chojnie
na nabo¿eñstwie ekumenicznym. Czêsto g³oszê tam S³owo Bo¿e po polsku i po
niemiecku. W wywiadzie przeprowadzonym przez publicystê B. Twardochleba2
Arcybiskup wspomnia³ te¿ o szerszej perspektywie kontaktów Szczecina: blisko

2
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mamy Niemcy, ale pamiêtajmy, ¿e s¹ inne kraje, a w Szczecinie dominacja jednych wp³ywów by³aby niedobra. Niedawno z ambasadorem Francji rozmawia³em
o potrzebie kontaktów z kultur¹ francusk¹.
Odnotowaæ trzeba symboliczne fakty, takie jak: zgoda na pochowanie szcz¹tków Gryfitów w Katedrze (protestantów w wiêkszoci przecie¿) i wmurowanie
tablicy powiêconej pamiêci wybitnego muzyka Carla Loewe; obu tym uroczystociom towarzyszy³y nabo¿eñstwa ekumeniczne. Sprowadza³ relikwie wiêtych
jako specjalne znaki: do Katedry w Szczecinie w. Wojciecha, do nowego kocio³a w. Stanis³awa i w. Bonifacego w winoujciu  w. Stanis³awa patrona Polski
i w. Bonifacego, patrona Niemiec, biskupów mêczenników. Mo¿na skonstatowaæ,
¿e abp M. Przykucki, tak jak jego poprzednik abp K. Majdañski, by³ wra¿liwy na
historiê Pomorza, bardzo siê ni¹ interesowa³3. Przywo³aæ tu mo¿na Mszê w.
z okazji 750. rocznicy nadania praw miejskich Szczecinowi, wizyty w Archiwum
Pañstwowym, dba³oæ o kocio³y zabytkowe i tradycjê kaszubsk¹ (o znaczeniu
abpa M. Przykuckiego dla ruchu kaszubskiego powinna powstaæ oddzielna publikacja).
Koñcz¹c krótkie rozwa¿ania na temat Biskupa, który niós³ pokój, warto skonstatowaæ, ¿e rezonans Jego postawy i nauczania ma charakter nie tylko regionalny,
ale w pewnym zakresie tak¿e ogólnopolski i europejski.
Mo¿na skonstatowaæ, ¿e abp Marian Przykucki:


By³ pierwszym, w historii tej ziemi i historii Kocio³a w Polsce, metropolit¹
szczeciñsko-kamieñskim na mocy decyzji papie¿a Jana Paw³a II. Tworzy³,
korzystaj¹c z dziedzictwa wczeniej dzia³aj¹cych tu diecezji, instytucje metropolii. Tworzy³ metropoliê, a potem j¹ umacnia³. Tu trzeba wspomnieæ
o dokoñczeniu budowy seminarium, afiliacji seminarium przy Wydziale Teologicznym UAM, powo³aniu sanktuariów m.in. w Szczecinie, Resku, Trzebiatowie. Zaprosi³ swego czasu do Szczecina ca³y Episkopat na dwudniowe obrady, którym towarzyszy³o ods³oniêcie pomnika Papie¿a na Jasnych B³oniach.



Wczeniej za, jako syn Ziemi Poznañskiej i sekretarz arcybiskupów Dymka
i Baraniaka oraz biskup pomocniczy tej archidiecezji, przyczyni³ siê do umocnienia Kocio³a w Wielkopolsce, formowaniu jego kadr oraz upowszechnienia wartoci patriotycznych i religijnych donios³ych dla przysz³ych pokoleñ.



Wa¿ne te¿ by³y Jego dowiadczenia jako biskupa w Pelplinie. Pe³ni¹c tê pos³ugê z wielk¹ godnoci¹, wzbudzaj¹c powszechny szacunek, uczestniczy³
w dramatycznych i donios³ych wydarzeniach lat 19811992.



Zarówno w dobie swej pos³ugi na Pomorzu Zachodnim jako metropolita oraz
arcybiskup-senior by³ otwarty na polsko-niemieckie pojednanie i wspó³pracê
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w duchu wartoci humanistycznych i nauki Kocio³a. By³ tak¿e przeciwnikiem odwetu, zemsty w relacjach polsko-polskich. Pokój czyni¹c, by³ mecenasem tych, którzy szli t¹ drog¹ (oczywicie nie wszyscy solidaryzowali siê
z nim w tym zakresie). Jego przemylenia i przyk³ad bêd¹ niew¹tpliwie przywo³ywane przez nastêpne pokolenia. Mylê, ¿e tak¿e przez zgromadzonych
tu duchownych i wieckich.
Konkluduj¹c, arcybiskup Marian Przykucki by³ wierny swemu wezwaniu
biskupiemu Beati pacifici  B³ogos³awieni, którzy wprowadzaj¹ pokój. To wezwanie mocno okrela ca³e Jego ¿ycie. Zapamiêtamy Jego serdecznoæ i dobroæ.
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Hanna Domañska (19322009)
 historyk architektury i sztuki, badaczka
i popularyzatorka dziejów kaszubsko-pomorskich
zabytków, masonerii i ¯ydów na Pomorzu
oraz Sopotu

Sopot, kszta³tuj¹c od lat swoje wspó³czesne oblicze, odzyskuje te¿ dawne
dzieje, a jego mieszkañcy maj¹ mo¿liwoæ pog³êbiania swojej wiedzy i wiadomoci historycznej dziêki ludziom, którzy za pan brat s¹ z histori¹ i krajobrazem
kulturowym miasta i regionu. O ludziach Sopotu, owych odkrywcach i badaczach,
jak i twórcach jego dziejów, kultury i zabytków piêkny Sopocki album biograficzny (Cieszyn 2008) sprezentowa³ nam Józef Golec. Tam te¿ znajdziemy Jej
biogram i fotografiê.
W dziedzinie odkrywania przesz³oci i popularyzacji wiedzy, m.in. o dawnym a zarazem wspó³czesnym Sopocie, obok niezapomnianego p. Franciszka
Mamuszki z Oliwy, najpiêkniejsze ksi¹¿ki napisa³a w³anie Ona, zmar³a w 2009
roku obywatelka tego¿ miasta, zakorzeniona w dziejach Pomorza i Polski, jak
i kulturze nie tylko europejskiej.
Hanna Domañska urodzi³a siê w Poznaniu 23 listopada 1932 r. jako córka
Leona Domañskiego i Bo¿eny z Tucholskich. Okupacjê hitlerowsk¹ prze¿y³a
w Warszawie, a po wojnie w 1946 roku zamieszka³a w Sopocie, gdzie zmar³a
10 wrzenia 2009 r. i pochowana zosta³a na tamtejszym Cmentarzu Komunalnym.
W jej bogatej twórczoci, zw³aszcza tej dotycz¹cej Sopotu, niejednokrotnie trafiamy na rodzinne w¹tki, fragmenty wspomnieñ i dokumentacjê fotograficzn¹
jej bliskich. Ukoñczywszy Szko³ê Podstawow¹ Urszulanek w Gdyni i Liceum
Hotelarskie w Sopocie (1951), jako wychowanka sopockiego Ogniska Sztuk Plastycznych studiowa³a najpierw w Wy¿szej Szkole Sztuk Plastycznych w Sopocie.
W 1953 r. przenios³a siê na UMK w Toruniu, gdzie studiowa³a zabytkoznawstwo
i konserwatorstwo na Wydziale Sztuk Piêknych, zdobywaj¹c dyplom mgr. w 1959 r.
W 1977 r. na Politechnice Wroc³awskiej uzyska³a stopieñ doktora nauk technicznych. Przez lata do emerytury w 1989 r. pracowa³a w s³u¿bach konserwatorskich
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w Gdañsku, ostatnio w Gdañskim Orodku Dokumentacji Zabytków. Dziêki temu
dotar³a do wielu róde³, miejsc i ludzi oraz zebra³a tak¿e w domowym archiwum
bogaty materia³ historyczny, umo¿liwiaj¹cy jej, po skoñczeniu pracy zawodowej,
owocn¹ dzia³alnoæ pisarsk¹. W okresie pracy zawodowej, dziêki badaniom
w zakresie konserwatorstwa zabytków, opublikowa³a wiele artyku³ów naukowych,
jakie ukaza³y siê miêdzy innymi na ³amach Kwartalnika Architektury i Urbanistyki, Rocznika Sopockiego i Rocznika Olsztyñskiego oraz w Studiach
i Materia³ach do Historii Wojskowoci. W wartociowej serii wydawnictwa Ossolineum Pomorze w zabytkach sztuki ukaza³y siê jej monografie ¯arnowca (1977)
i Pucka (1977 i 1985). Muzeum Pimiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej
w Wejherowie opublikowa³o ponadto jej ¯arnowiec. Zarys historii wsi i opactwa,
Wejherowo 1985, jak dot¹d jedyne tego rodzaju opracowanie napisane z myl¹
o szerokim odbiorcy, uzupe³niaj¹ce nieco wspania³e ksi¹¿ki siostry Ma³gorzaty
Borkowskiej, dotycz¹ce samego klasztoru i ¿ycia nie tylko ¿arnowieckich mniszek.
W dorobku pisarskim Hanny Domañskiej znacz¹ce miejsce zajmuj¹ wydane
przez Krajow¹ Agencjê Wydawnicz¹ przewodniki: Muzeum Hymnu Narodowego
w Bêdominie (Warszawa 1982 i 1985) oraz ladami gdañskich zabytków (1987).
W latach dziewiêædziesi¹tych XX wieku ukaza³y siê jej pionierskie opracowania dotycz¹ce historii  dziejów i kultury ¯ydów na Pomorzu. Pierwsze, Kamienne drzewo p³aczu, prezentuj¹ce cmentarze ¿ydowskie, ukaza³o siê jeszcze
w Krajowej Agencji Wydawniczej w 1991 r. Nastêpne, pt. Kadisz gdañskich kamieni (1995) ju¿ w Agencji Wydawniczej TU; podobnie ¯ydzi znad zatoki gdañskiej (1997, 2000)  wspólnie z Leonem Lifschesem oraz Zapomniani byli w miecie. Dzieje ¯ydów sopockich w XIX i XX wieku (2001). Ka¿da z tych ksi¹¿ek,
oparta na ró¿norodnym materiale ród³owym, archiwalnym i drukowanym, a tak¿e
na wspomnieniach i relacjach ¿yj¹cych potomków g³ównych bohaterów ksi¹¿ek,
do których dociera³a autorka lub oni do niej, to osobna historia i swoisty kamieñ
milowy na drodze poznania i przybli¿enia wspó³czesnym obrazu spo³ecznoci
¿ydowskiej przez wieki ¿yj¹cej tu, na Pomorzu  wród Niemców, Polaków i Kaszubów  w swoistym tyglu wielu etni i kultur naszej ziemi. Ksi¹¿ki te w piêkny
sposób uzupe³niaj¹ i wzbogacaj¹ obraz dziejów spo³ecznoci ¿ydowskiej na Pomorzu, udokumentowany w cile naukowych opracowaniach historyków
z orodka toruñskiego i gdañskiego, z którymi H. Domañska niejednokrotnie gotowa by³a podj¹æ uzasadnion¹ polemikê. Walorem jej opracowañ jest uwzglêdnienie ¿ycia codziennego, wrêcz rodzinnego badanej i opisywanej spo³ecznoci,
przy niejednokrotnym uzupe³nianiu brakuj¹cych szczegó³ów krelonego obrazu
wytworami w³asnej wyobrani. By³a ona bowiem nie tylko historykiem, zw³aszcza sztuki, ale i osob¹ o znacznym opanowania sztuki pisarskiej  wrêcz pisark¹.
W swoich ksi¹¿kach  opracowaniach historycznych, maj¹cych charakter popularnonaukowy, wiadomie unika³a aparatu naukowego  przypisów (rzadko zamieszczanych jedynie na koñcu ksi¹¿ki), ale zawsze  na koñcu dzie³a podawa³a
Wybrane ród³a i bibliografiê, u³atwiaj¹ce czytelnikom dotarcie do innych inte-
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resuj¹cych ich spraw, szczegó³ów. Wiêkszoæ jej ksi¹¿ek zaopatrzona jest równie¿ w Indeks osób, a wszystkie w równie interesuj¹ce jak tekst, czêsto weñ
wkomponowane ilustracje.
W ksi¹¿kach Hanny Domañskiej, bêd¹cych przyk³adem piêknej prozy, spotykamy tak¿e poezjê  przynajmniej fragmenty znanych mniej lub bardziej powszechnie utworów. Znamienny i wspania³y wiersz Oda do m³odoci Fryderyka
Schillera w równie wspania³ym przek³adzie Konstantego Ildenfonsa Ga³czyñskiego,
od 1986 roku hymn Unii Europejskiej, otwiera jej ksi¹¿kê pt. Eugenia pod ukoronowanym lwem. Dzieje lo¿y i wolnomularzy Gdañska i Sopotu XVIIIXXI wiek,
Wydawnictwo Oskar, Gdañsk 2006. W s³owach tego wiersza zawarte s¹ idee
i idea³y bliskie na co dzieñ nie tylko Hannie Domañskiej, st¹d warto i tu je przywo³aæ:
Oda do radoci
O, radoci, iskro bogów,
Kwiecie Elizejskich pól,
wiêta, na twym wiêtym progu
Staje nasz natchniony chór.
Jasnoæ twoja wszystko zaæmi,
Z³¹czy, co rozdzieli³ los,
Wszyscy ludzie bêd¹ braæmi
Tam, gdzie twój przemówi g³os.
Ona w sercu, w zbo¿u, w piewie,
Ona w splocie ludzkich r¹k,
Z niej najlichszy robak czerpie,
W niej najwiêkszy nieba kr¹g.
Wstañcie, ludzie, wstañcie wszêdzie,
Ja nowinê niosê wam:
Na gwiadzistym firmamencie
Bliska radoæ b³yszczy nam.
W Przedmowie do tej ksi¹¿ki, ukazuj¹cej udzia³ H. Domañskiej w demitologizacji problematyki masoñskiej, polemizuj¹c na koniec z niektórymi historycznymi stwierdzeniami Autorki dotycz¹cymi pocz¹tków wolnomularstwa europejskiego, Tadeusz Cegielski, podkrelaj¹c wartoæ zawartych w niej ¿yciorysów,
napisa³:
Pod mniej efektownym, nieco akademickim tytu³em »Wybrane biogramy«
kryje siê zbiorowy  choæ z³o¿ony z rekonstrukcji kilkudziesiêciu indywidualnych losów  portret elit Gdañska koñca XVIII, nastêpnego XIX i wreszcie XX
stulecia  do koñca II wojny wiatowej i zag³ady historycznego miasta. Na portret
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ten z³o¿y³y siê tak »profañskie«, jak i wolnomularskie ¿yciorysy ludzi pochodz¹cych z ró¿nych epok, ró¿nych warstw spo³ecznych, o ró¿norodnych korzeniach
etnicznych i religijnych, reprezentuj¹cych odmienne tradycje i sposoby mylenia.
¯yciorysy te rzucaj¹  w moim przekonaniu  wiele wiat³a na dwa fenomeny
tworz¹ce materiê ksi¹¿ki: wielokulturowego miasta nad ujciem Wis³y oraz »sztuki
królewskiej« wolnomularstwa. Ludzi opisanych przez Hannê Domañsk¹: Niemców, Polaków, ¯ydów, tak¿e najstarszych gospodarzy pomorskiej ziemi, Kaszubów, ³¹czy³a  jak wynika jasno z tekstu  wspólna pasja: praca na rzecz miasta,
na rzecz spo³eczeñstwa. Ta praca, która jak ujmuj¹ to rytua³y lo¿owe, jest »jedyn¹
nagrod¹ i pocieszycielk¹« brata-wolnomularza. Symbolizuj¹ j¹ bia³e fartuszki
uczniowskie, przypasywane nowo przyjêtym braciom; dowiaduj¹ siê wówczas,
¿e bez nich »nie powinni pokazywaæ siê w lo¿y«. Wraz z fartuszkiem nowy adept
otrzymuje parê bia³ych rêkawiczek, a nastêpnie zostaje poinformowany, ¿e biel
ich oznacza »czystoæ intencji«. Mo¿na te proste symbole, zaczerpniête z cechowej tradycji masonerii, interpretowaæ równie¿ w szerszej, bo w³anie spo³ecznej
p³aszczynie. Wolnomularz to kto, kto nie tylko przeszed³ symboliczne próby
w obrzêdzie wtajemniczenia  i zosta³ tym samym cz³onkiem lo¿owej wspólnoty
 lecz tak¿e wiadomy i oddany cz³onek spo³eczeñstwa, dobry obywatel i patriota.
Patriotyzm gdañszczan-wolnomularzy, opisanych przez Domañsk¹, mia³ specyficzny, owieceniowy i pozytywistyczny zarazem charakter. Nakierowany by³
na lokaln¹ wspólnotê, na typow¹ »ma³¹ ojczyznê«, jak¹ stanowi³ historyczny
Gdañsk. Patriotyzm pozbawiony zapewne cech heroicznych, daleki od romantycznego mesjanizmu, jaki w dobie porozbiorowej, a tak¿e w XX wieku cechowa³ inteligenckie rodowiska w Polsce. Ten patriotyzm stroni¹cy od wznios³ych
hase³, za to owocuj¹cy konkretnymi dokonaniami w dziedzinie owiaty, nauki,
medycyny i opieki spo³ecznej, tak¿e gospodarki, stanowi dzi, w odbudowanej
suwerennej Rzeczypospolitej wielk¹, niestety, coraz rzadsz¹ wartoæ. Warto, aby
ten w³anie przyk³ad zosta³ uratowany przed zapomnieniem (op. cit. s. 8-9).
Ten przyd³ugi cytat pokazuje szczególn¹ wartoæ ca³ego dorobku pisarstwa
historycznego i ¿ycia Hanny Domañskiej. W moim egzemplarzu Eugenii, darowanym przez Autorkê, czytam dedykacjê: Panu Profesorowi s³ów kilka o Wannowie i jego kolegach  H. Domañska, Sopot, 25.10.2006.  Wannow, przywo³any tu przez autorkê, to Heinrich Richard (18701944)  adwokat i notariusz,
jeden z kilku przedstawicieli tej rodziny obecnych na kartach ksi¹¿ki, pierwszy
przewodnicz¹cy I Rady Miasta Sopotu, bliski krewny dr Marianne Wannow, pierwszego Konsula Generalnego RFN w Gdañsku po zjednoczeniu Niemiec, o kaszubskich tak¿e korzeniach i autorki osobistej ksi¹¿ki o Kaszubach
Kontakty Pani Hanny z Kaszubami by³y zatem nie tylko bezporednie, osobiste, lecz tak¿e poprzez badane ród³a i opisywane postacie. Wa¿n¹ rolê w tym
kontekcie odegra³a problematyka ¿ydowska, podejmowana tak¿e przez Instytut
Kaszubski. H. Domañska wziê³a m.in. udzia³ jako goæ w organizowanych w 2006 r.
przez Instytut Kaszubski w Gdañsku i Akademiê Baltica w Lubece, pod kierownic-
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twem Mi³os³awy Borzyszkowskiej-Szewczyk i Christiana Pletzinga, warsztatach
historycznych ladami ¯ydów na Kaszubach. Owocem pracy uczestników warsztatów i dalszego trudu ich kierowników  redaktorów jest ksi¹¿ka ladami ¿ydowskimi po Kaszubach. Przewodnik/ Jüdische Spuren in der Kaschubei. Ein Reisehandbuch, Lübeck-Gdañsk 2010. Jej wydanie i berliñsko-gdañska promocja mia³y
miejsce w 2010 r.  ju¿ po mierci Hanny Domañskiej.
Ostatnie lata ¿ycia i twórczoci Hanny Domañskiej to niemal wy³¹cznie Sopot.
To opisywanie dziejów sopockich kamienic, ich budowniczych, gospodarzy, mieszkañców i goci  ludzi ró¿nych religii i narodowoci. To wiêcej ni¿ trylogia, bo
cztery ksi¹¿ki, ukazuj¹ce siê rok po roku pod patronatem Urzêdu Miasta Sopot
i jego wiceprezydenta, sprawuj¹cego pieczê tak¿e nad sprawami kultury, zaprzyjanionego z domem Hanny Domañskiej, Wojciecha Fu³ka. Ich tytu³y mówi¹ wiele same za siebie: Opowieci sopockich kamienic (2005), Magiczny Sopot (2007),
Tajemniczy Sopot (2008) i Sopockie rozmaitoci (2009). Wszystkie wydane przez
oficynê Oskar i promowane w ratuszu sopockim; ta ostatnia ju¿ przy nieobecnoci autorki, która znalaz³a siê wówczas w szpitalu.
Sprawuj¹cy przyjacielsk¹ opiekê nad pisark¹ Wojciech Fu³ek w swoistej przedmowie do ostatniego jej dzie³a, zatytu³owanej Pokochaæ Sopot, promuj¹c to dzie³o, zamieci³ na koñcu wiersz w³asnego autorstwa pt. Kocham to miasto  swoist¹
litaniê uwielbienia wszystkiego, co na wi¹teczny i codzienny Sopot siê sk³ada.
Na pierwszym miejscu kocha to miasto za dalek¹ lini¹ horyzontu, poza któr¹
zaczyna siê inne ¿ycie, za oddech nieskoñczonoci, który pozwala uwierzyæ we
w³asn¹ niemiertelnoæ, za postrzêpione nitki wspomnieñ, z których utkana jest
materia tego wiersza .  Wiersz ten oddaje niemal w pe³ni to, co w swoich
sopockich ksi¹¿kach ukaza³a i zawar³a Hanna Domañska, za co kocha³a Sopot,
a jej wyra¿ono wdziêcznoæ  tak za ¿ycia, jak i po mierci, szczególnie podczas
pogrzebu i we wspomnieniach pomiertnych
Z wielu odznaczeñ pañstwowych i resortowych, medali, nagród i wyró¿nieñ,
jakimi uhonorowano j¹ w miecie i w kraju, szczególnie mi³e by³y jej Sopocka
Muza i nie mniej symboliczny Medal 100-lecia Miasta Sopotu.
O pamiêæ o niej i jej twórczoæ dba miêdzy innymi jej m¹¿, Leon Lifsches,
z którym stworzyli ma³¿eñstwo  twórcz¹ parê autorsk¹. On bowiem, jako by³y
¿o³nierz i uczestnik Bitwy pod Lenino, pracownik administracji pañstwowej
i dzia³acz spo³eczny, przedstawiciel niewielkiej dzi spo³ecznoci ¿ydowskiej
w Polsce, by³ jej najbli¿szym wspó³pracownikiem i partnerem w utrzymywaniu
kontaktów i zbieraniu materia³ów do wielu ksi¹¿ek. Dzi chcia³by, by kolejna
praca  wspólne dzie³o przyjació³  utrwali³a pamiêæ o jego ¿onie  p. Hannie
Domañskiej.
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Zbigniew ¯akiewicz (19332010)
 pisarz i nauczyciel akademicki, piewca
Wileñszczyzny i kaszubszczyzny jako polskich
Kresów i ostoi kultury ba³tos³owiañskiej

Tadeusz Skutnik, jeden z g³ównych celebransów i autor wspominkowych tekstów Pomorskich Zaduszek Artystycznych, odbywaj¹cych siê co roku w okolicy
Wszystkich wiêtych w kociele w. Jana  Nadba³tyckim Centrum Kultury, na
³amach Polska Dziennik Ba³tycki z dnia 25 czerwca 2010 r. napisa³:
Wczoraj odszed³ od nas Zbigniew ¯akiewicz.
Niekiedy z ludmi odchodz¹ ca³e epoki. Po takich ludziach trzeba siê braæ do
rachunku sumienia. Czy dobrze spe³nilimy wobec nich ziemskie powinnoci, co
jeszcze mo¿emy naprawiæ. Tacy ludzie zawsze odchodz¹ nie w porê. A odchodz¹c, zabieraj¹ ze sob¹ cz¹stkê nas samych. St¹d to poczucie zubo¿enia. Takim
cz³owiekiem by³ Zbigniew ¯akiewicz. Ju¿  by³.
Przyby³ do Gdañska w burzliwym 1968 roku. Jako profesjonalista  filolog
rosyjski  nie najlepiej przyjmowany. Mia³ bowiem wielu wród Rosjan przyjació³. Choæ od rz¹dz¹cych Rosj¹ dozna³ wielu krzywd. By³ we wrzeniu 1939 wiadkiem wkroczenia do Mo³odeczna Armii Czerwonej, musia³ w 1933 lekko fa³szowaæ metrykê urodzenia, aby nie dostaæ siê w Kamasze. Ojca zostawi³ w Ziemi
Wileñskiej, repatriowa³ siê z matk¹ do £odzi. Po latach wyl¹dowa³ w Gdañsku,
przywo¿¹c ze sob¹ z polskich gór dobrego ducha  ¿onê pospolicie znan¹ jako
Dusia. Dziêki niej do¿y³ tych swoich burzliwych 77 lat.
Ale te¿ i dziêki Kaszubom, gdzie znalaz³ lustrzane odbicie swojej Wileñszczyzny i powiêci³ szmat swej prozy. Tamt¹ za zebra³ najpierw w Sadze wileñskiej (1992), a potem w Tryptyku wileñskim (2005), wydanym w nobilituj¹cej
Bibliotece Gdañskiej. Z³o¿y³y siê nañ Wilcze ³¹ki, Ród Abaczów i Willio, w g³êbokociach morza. To o kresowym nurcie jego twórczoci napisa³ znakomity krytyk
Zbigniew Bieñkowski: ¯akiewicz broni swej rodzinnej ziemi, ziemi wileñskiej,
polskiej, litewskiej, bia³oruskiej przed inwazj¹ niepamiêci. Przyzywa na ratunek
rodzinny jêzyk tej ziemi, w którym polszczyzna nie zmaga siê, lecz sprzymierza
z bia³oruszczyzn¹, aby wyraziæ ca³¹ prawdê historii, psychologii i natury.
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Tak jednak bywa z opiniami wielkich, ¿e eksponuj¹c jedno, przykrywaj¹
wszystko inne; Ch³opiec o lisiej twarzy (tytu³ debiutanckiego tomiku opowiadañ,
1962) staje siê pisarzem jednego tematu i jednej krainy. Staje siê pisarzem wybitnie niedocenionym. Na przyk³ad jako autor absolutnie fantastycznych opowieci
snutych dla ma³ych dzieci (poczynaj¹c od Krainy Sto Pi¹tej Tajemnicy 1972, 1977,
1988) albo doros³ych 1970 (Bia³y karze³ 1972, 1975; To sen tylko, Danielu 1973 ).
A có¿ mo¿na mówiæ o szkicach literackich, takich choæby jak Dziennik intymny
mego N.N. (1977) czy Po¿¹danie Wzgórz Wiekuistych (1987)?
To nie tylko pisarz, który powinien byæ zestawiany z takimi mistrzami wspó³czesnej prozy kresowej jak Tadeusz Konwicki, W³odzimierz Odojewski i Leopold
Buczkowski: nie powstydzi³aby siê go i Europa. Oj, zostawi³ nam Zbyszek jeszcze
sporo rzeczy do przepracowania na swój temat, zostawi³ Tak: odszed³ cz³owiek-epoka.
To pierwsze, spisane na gor¹co, wspomnienie przyjaciela, dziennikarza i pisarza, zwi¹zanego w ostatnich latach PRL tak¿e z Pomerani¹, trafnie sygnalizuje jedynie kolejn¹ stratê, jak¹ ponios³a kultura Gdañska i Pomorza, Kaszub
i Polski.
Zbigniew ¯akiewicz, bêd¹c w gronie pisarzy gdañskich rodem z Wileñszczyzny, którzy uto¿samiali siê zarówno ze swoj¹ ma³¹ ojczyzn¹ utracon¹, jak i Kaszubami  odnalezion¹, pracuj¹c na Uniwersytecie Gdañskim, przynale¿¹c do
Zwi¹zku Pisarzy Polskich i Stowarzyszenia Pisarzy Polskich, by³ cz³owiekiem
id¹cym nieco w³asn¹ drog¹, na ogó³ stroni¹cym od dzia³añ organizacyjnych, ograniczaj¹cym siê do pracy piórem, publikacji ksi¹¿kowych i artyku³ów, felietonów,
fragmentów prozy na ³amach regionalnych i krajowych czasopism. W latach siedemdziesi¹tych i osiemdziesi¹tych XX wieku zwi¹za³ siê bli¿ej ze spo³ecznoci¹
zrzeszon¹, bo ju¿ wczeniej bezporednio z Kaszubami. Do jego ulubionych mateczników na Kaszubach nale¿a³o miêdzy innymi Karpno, kojarzone przeze
mnie z rodzin¹  Napi¹tkami oraz miejscem masowej zbrodni hitlerowców  mordu
obywateli lipuskich w 1939 r. Lipusz nad Wd¹  Czarn¹ Wod¹, Papiernia i Karpno,
Jezioro Lubiszewskie i inne, przyci¹ga³y nie tylko Z. ¯akiewicza i zbli¿y³y do
ZK-P, którego zosta³ cz³onkiem. W swojej twórczoci coraz szerzej prezentowa³
zakorzenianie siê Wilniuków na Kaszubach, dostrzegane podobieñstwo krajobrazów i charakterów ludzi, spotykan¹ nierzadko zaciankowoæ oraz szlacheckie
tradycje i obyczaje, a nawet fochy. To on jako uczestnik Zjazdów  Spotkañ Twórców Literatury Kaszubsko-Pomorskiej we Wdzydzach, zastanawiaj¹c siê w 1987 r.,
jako jeden z referentów, Czy Kaszuby s¹ Kresami? (drugi referat  Jerzy D¹browa-Januszewski mówi³ na temat Zakorzenienie siê na Pomorzu a kultura ba³tos³owiañska), odpowiedzia³ na to pytanie twierdz¹co i wykazywa³ podobieñstwa przyrody kaszubsko-pomorskiej i kresów wschodnich, jak i promowa³ szerzej sformu³owane przez siebie pojêcie: kultura ba³tos³owiañska. Polecam lekturê
tego referatu, opublikowanego wówczas na ³amach Pomeranii (1987, nr 10,
s. 4-8), jak i relacji z owych Spotkañ Tadeusza Skutnika pt. Od Kresów do kresów.
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XVII Kaszubsko-Pomorskie Spotkanie Wdzydzkie (Pomerania, 1987, nr 12,
s. 18-19). T. Skutnik, id¹c ladami Z. ¯akiewicza, przypomina³ jego refleksje,
m.in. tê wydaje siê najistotniejsz¹:
Swojej innoci nie wolno siê wyzbyæ, porzuciæ, zaprzeczyæ. Przy swojej
to¿samoci trzeba obstawaæ niezale¿nie od warunków zewnêtrznych, zw³aszcza 
niesprzyjaj¹cych. Ten rys, w po³¹czeniu z tolerancyjnoci¹ i otwartoci¹ na wartoci reprezentowane przez innych  to w³anie powinno cechowaæ Kaszubów
jako lud kresowy teraz i na przysz³oæ.
Cechy konstytuuj¹ce kresowoæ Kaszub, poza oczywistym po³o¿eniem na
rozdro¿u kultur (ba³tyjskiej, lechickiej, germañskiej) wedle ¯akiewicza, to religijnoæ jako sposób na ¿ycie i widzenie tego ¿ycia, wielodzietnoæ jako retorta
uspo³ecznienia ju¿ od maleñkoci, wreszcie  z uwagi na nisk¹ gêstoæ zaludnienia w przesz³oci  to, ¿e cz³owieka nie kszta³towa³ tu kontakt z cz³owiekiem
(jak w gêsto zaludnionej Europie), lecz urabia³ go wiat natury.
T. Skutnik, relacjonuj¹c dalej ciekaw¹ dyskusjê, przywo³a³ s³owa m.in. Jerzego
Pachlowskiego ze Szczecina, który wyst¹pi³ przeciw wy³¹cznie geograficznemu
rozumieniu kresowoci. Kresowoæ to sprawa specyficznych wartoci duchowych
( ), a tak¿e ich twórcy i nosiciela  cz³owieka. Cz³owiek pogranicza kultur jest,
przez ci¹g³y styk z wartociami reprezentowanymi przez innych ludzi, bogatszy
duchowo, ma do dyspozycji wiêkszy zakres mo¿liwoci wyboru. Kapitalna cecha,
klucz do kresowoci, jaki poda³ ¯akiewicz, to religijnoæ jako sposób na ¿ycie.
Geografia tych ziem sprzyja wykszta³ceniu siê potrzeb metafizycznych.  Warto,
trzeba siêgn¹æ do tamtych tekstów, by choæby uwiadomiæ sobie i to, ¿e wiele dzi
modnych idei i dzia³añ, dot. np. wielokulturowoci i troski o rozwój jêzyka kaszubskiego, formu³owano ju¿ wówczas i realizowano z nadzwyczajn¹ konsekwencj¹, wbrew niesprzyjaj¹cym warunkom.
Z. ¯akiewicz dobitniej na ³amach Pomeranii zaistnia³ po Sierpniu 80 r.,
publikuj¹c fragmenty swojej prozy (Anio³ Stró¿, Kulig, Gieburstag ). Ju¿ wówczas na ³amach Gwiazdy Morza prezentowa³ swoje metafizyczne zauroczenie
Dzienniczkiem s. Faustyny  dzi wiêtej. Na ³amach Pomeranii za, w felietonach Stegn¹, porównywa³, zw³aszcza w latach 19881989, nie tylko Kaszuby
i Wileñszczyznê, analizowa³ Duszê wiata; opisywa³ cud w Mirachowie za
spraw¹ oblicza Mi³osiernego, ale tak¿e ³abêdzie i Karpno, stolemów i d¿umê,
tajemnice Pó³nocy. Po naszej aksamitnej rewolucji dzieli³ siê z czytelnikami Pomeranii opowiadaniami Znad wilii i wra¿eniami z odwiedzin  powrotu w rodzinne strony, publikuj¹c tak¿e fragmenty swoich wielkich powieci  Wilcze ³¹ki
i Ród Abaczów. Jednak przede wszystkim dzieli³ siê opowieciami, które z³o¿y³y
siê na wydany w 1988 r. przez Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie tom ¿artobliwych opowieci Ciotuleñka, ³¹cz¹cy najdobitniej dwa wiaty i folklor kresowy
z Kaszubami. (Pierwotny tytu³ brzmia³ Moja ciotuleñka). Z mi³ym zaskoczeniem
pozna³em w Ciotuleñce rodzinne  lipuskie strony i postacie, towarzysz¹ce g³ównej
bohaterce i autorowi w jego lipuskim ¿yciu. Do przyjemnoci ¿yciowych zali-

acta_2010.p65

486

11-01-20, 07:47

ZBIGNIEW ¯AKIEWICZ (19332010)  PISARZ I NAUCZYCIEL...

487

cza³ kontemplacje przyrody i picie piwa By³ bywalcem kaszubskich piwiarni,
ale przede wszystkim lasów i mi³onikiem nie tylko wdzydzkich jezior Zakorzenienie na Kaszubach by³o i jest udzia³em tak¿e jego najbli¿szej rodziny  wspania³ej ¿ony Dominiki, córek Zofii i Joanny, a zw³aszcza syna Macieja.
Zbigniew ¯akiewicz, urodzony 6 czerwca 1933 r. w Wilnie, zmar³ 24 czerwca
2010 r. w Gdañsku. By³ cz³onkiem Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego, nieprzepadaj¹cym np. za Lechem B¹dkowskim, ale ³¹cz¹cym nie tylko Wilno i Gdañsk.
£¹czy³ tak¿e sygnalizowane przez te miasta dwa wiaty i dwie spo³ecznoci, które
w kontekcie wiata kaszubsko-pomorskiego reprezentowa³y kulturê ba³tos³owiañsk¹. Do tego¿ wiata nale¿a³ m.in. jego i wielu twórców przyjaciel, grafik
Ryszard Stryjec  gdañski Dürrer, w którego pracowni na poddaszu kamieniczki
przy Targu Rybnym czêsto bywa³ ¯akiewicz. Owocem tych pobytów i tej specyficznej przyjani artystów  s¹ liczne zapisy dotycz¹ce Z. ¯akiewicza w dziennikach Stryjca i Stryjcowe dzie³a  obrazy i grafiki w domu ¯akiewiczów.
Ciekawy literacki portret Z. ¯akiewicza zaprezentowa³ Piotr Kuncewicz
w Leksykonie polskich pisarzy wspó³czesnych, gdzie w t. II [N-¯] zaraz na wstêpie powiêconego mu has³a czytamy: ... spêdzi³ dzieciñstwo w Mo³odecznie,
potem peregrynowa³ przez £ód, Wroc³aw, Opole a¿ do Gdañska, gdzie osiad³ na
sta³e, tutejsz¹ ziemiê i wódeczkê polubi³, o jednej i drugiej z wielkim sercem
pisze. Jest rusycystyki doktorem, wyk³adowc¹ na Uniwersytecie Gdañskim.
Pierwsz¹ powieæ napisa³ ju¿ w 1958, ale wyda³ j¹ po dwudziestu latach. Debiutowa³ eseist¹ w »Wiêzi« w 1959, ale »prawdziwy« ¯akiewicz rozpoczyna siê od
wydania w 1968 roku Rodu Abaczów ( ).  Koñca, finiszu jego twórczoci
literackiej jeszcze nie znamy, ani jego dzienników.
Uroczystociom pogrzebowym na Cmentarzu Centralnym Srebrzysko w Gdañsku przewodniczy³ J.E. X Abp Tadeusz Goc³owski, wypowiadaj¹c wiele serdecznych s³ów pod adresem Pisarza i jego Rodziny, przemawiaj¹c wczeniej w kociele,
a tu w kaplicy cmentarnej i nad grobem, zlokalizowanym w Alei Zas³u¿onych.
Symbolicznie w imieniu Gdañska i Kaszub po¿egna³ Z. ¯akiewicza wiceprezydent
Maciej Lisicki, a w imieniu Rzeczypospolitej i ludzi z Kresów, zakorzenionych
w Gdañsku, marsza³ek senatu Bogdan Borusewicz. W milczeniu i zadumie ¿egnali
go koledzy z Uniwersytetu, rodowisk pisarzy i spo³ecznoci zrzeszonej. Non omnis
moriar!  ¯yje w naszej pamiêci i swoich literackich dzie³ach, które  mam nadziejê  zyskaj¹ jeszcze rzesze nowych i m³odych, nie tylko w Gdañsku i na Kaszubach, czytelników. Warto bowiem zapamiêtaæ ostatni akapit z powiêconego
Z. ¯akiewiczowi has³a w Leksykonie P. Kuncewicza:
Jedne z najlepszych w dorobku ¯akiewicza to ksi¹¿ki dla dzieci, ale równie
dobrze daj¹ce siê czytaæ i przez doros³ych, bardzo silnie nadrealistyczne i poetyckie. Najs³ynniejsza to Kraina Sto Pi¹tej Tajemnicy (1972), dalej Ostatni rejs »Grubego Jana« (1975), Dwaj dzielni z Plimplañskiego Lasu, Straszne bliniêta (1979)
i Latarnia dziadka Utopka (1988).  S¹dzê, i¿ tak¿e na tym dzieciêcym gruncie,
nie tylko ZLP i UG, zrodzi³a siê przyjañ Z. ¯akiewicza z Janem Drze¿d¿onem,
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poet¹ i pisarzem z Nordy, wyk³adowc¹ UG i autorem tak¿e powieci dla dzieci.
St¹d te¿ nieprzypadkowo Z. ¯akiewicz przewodniczy³ jury Konkursu Literackiego
im. J. Drze¿d¿ona, organizowanego przez Muzeum Pimiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej, redaguj¹c tom nagrodzonych utworów. Laureaci tego¿ konkursu i ich twórczoæ wiadcz¹ tak¿e o osobowoci artystycznej Z. ¯akiewicza.
Mo¿na by doszukiwaæ siê podobieñstwa ich i jego utworów, ale by³oby to niemal
nadu¿yciem. Zbigniew ¯akiewicz nie tylko w prozie by³ nie do podrobienia
Jeli nawet za ¿ycia by³ niedoceniany, to bez w¹tpienia doceni go historia. Jego
biobibliografia historyczna czy historyczno-literacka to piêkne zadanie dla sumiennego i wra¿liwego  nie tylko na literaturê i sztukê  historyka. ¯y³ w ciekawych
czasach i takie¿ by³o jego ¿ycie; taka te¿ zapewne bêdzie biografia  ksi¹¿ka
pomnik jego ¿ywota jako cz³owieka nie zawsze, podobnie jak my wszyscy, jedynie poczciwego...
Na koñcu warto przytoczyæ jeszcze jeden fragment wypowiedzi Z. ¯akiewicza z Wdzydz z roku 1987:
Tak wiêc jak przysta³o na prawdziwe Kresy, lud kaszubski bardzo silnie
odczuwa sw¹ etniczn¹ i duchow¹ to¿samoæ, sw¹ innoæ i samoswojskoæ. wiadomoæ ta jest, w pierwszym rzêdzie, rezultatem odmiennoci jêzykowej, czy jak
chc¹ inni  gwarowej. £¹czy³a siê ona z potencjaln¹ mo¿liwoci¹ (historycznie
niezrealizowan¹), stworzenia odrêbnego narodu w krêgu kultury i jêzyka lechickiego. I tu przypomnia³y mi siê s³owa A. Go³ubiewa o pluralistycznej Szwajcarii
wschodnioeuropejskiej, jak¹ mogli przy sprzyjaj¹cych okolicznociach stworzyæ
wnukowie Radziwi³³ów, Mickiewiczów, Mackiewiczów i Wañkowiczów. ( ).
 Niekiedy sobie mylê, ¿e jeszcze dzi  nadal  przed nami stoi mo¿liwoæ
stworzenia rzeczywistoci kaszubsko-pomorskiej bliskiej mitycznej Szwajcarii.
Szwajcarii nad Ba³tykiem mamy ju¿ kilka, a jednoczenie jedn¹ Rzeczypospolit¹
 bogat¹ i zró¿nicowan¹  nie zawsze piêknie , a o takiej marzy³ nie tylko Zbigniew ¯akiewicz.
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Józef Borzyszkowski

Anna Ostrowska (19172009)
 kaszubska plecionkarka i przyjació³ka ludzi
kultury, cz³onkini zespo³u Wdzydzanki

Aneczka  wrêcz nasza Aneczka  bo w³anie tak o niej mówili wszyscy
w rodzinie oraz wród znajomych i przyjació³, dla których z czasem (dla m³odych) stawa³a siê te¿ Cioci¹,  urodzi³a siê i zmar³a we Wdzydzach Kiszewskich.
Ochrzczona zosta³a w kociele parafialnym we Wielu, a pochowana na cmentarzu
m³odej parafii W¹glikowice. Jej ojciec, rodzina, ona sama wraz z bliniacz¹ siostr¹
Helenk¹ Knutow¹, reprezentowa³a grono wdzydzkich plecionkarzy  twórców
kaszubskiej sztuki ludowej, przemys³u domowego, którego odrodzenie zawdziêczamy dzia³alnoci Izydora i Teodory Gulgowskich, twórców Kaszubskiego Parku
Etnograficznego we Wdzydzach. Chata Ostrowskich sta³a w s¹siedztwie domu
i skansenu Gulgowskich.
Aneczka, skoñczywszy wdzydzk¹ szko³ê powszechn¹, rych³o posz³a na s³u¿bê,
a w póniejszych latach wczesn¹ wiosn¹, podobnie jak ogó³ m³odych, opuszcza³a
rodzinn¹ wie, by gdzie daleko lub blisko zapracowaæ na utrzymanie rodziny,
zw³aszcza w czas zimy i niemal sta³ego przednówku. Jednym z miejsc jej m³odzieñczej s³u¿by by³o gospodarstwo szlachciców w Piechowicach-Szablewie.
Gdymy jako Pomorañcy w latach szeædziesi¹tych zawitali po raz pierwszy
z wanog¹ z Gdañska do Wdzydz, zostalimy serdecznie przyjêci i uraczeni tak¿e
opowieciami-wspomnieniami przez Aneczkê i Helenkê oraz W³adziê Winiewsk¹,
szefuj¹c¹ zespo³owi Wdzydzanki. Wdzydzanki wraz z nami uczestniczy³y
te¿ we wskrzeszeniu sobótkowego widowiska cinanie kani, zorganizowanego
w 1970 roku na wyspie Wielki Ostrów. Wszystkie te niewiasty, zwykle zapracowane, troszcz¹ce siê o innych  domowników i goci  by³y tak¿e do ró¿añca
i tañca , kochaj¹c i pielêgnuj¹c kaszubskie zwyczaje, jêzyk, a przede wszystkim
pieñ.
Chata Ostrowskich od lat piêædziesi¹tych by³a letnim domem dla wielu przyjació³  g³ównie pisarzy z Gdañska, z których wilnianka, Ró¿a Ostrowska zosta³a
 nie dziêki przypadkowej zbie¿noci nazwiska  cz³onkiem rodziny. Ró¿yczka,
bo tak o niej mówi³y Aneczka i Helenka, jej rodzina z cór¹ El¿biet¹, otrzyma³a
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niejako w wieczyste u¿ytkowanie po³owê cha³upy Ostrowskich, przyjmuj¹c w niej
wraz z gospodarzami ludzi gdañskiego teatru i literatury, wród których byli ju¿
nie¿yj¹cy Lech B¹dkowski, Franek Fenikowski, Boles³aw Fac, Izabela Trojanowska i Marysia Kowalewska oraz wielu innych, a wród nich ówczesny prezes
Zrzeszenia Bernard Szczêsny... Dziêki nim do grona przyjació³ tego domu 
chaty, jaka nie mia³a szczêcia znaleæ siê w KPE i sp³onê³a przed kilku laty,
weszli te¿ Pomorañcy z Gdañska i Torunia, utrzymuj¹cy z nim i Ann¹ serdeczne
wiêzi do koñca jej ¿ycia. Ju¿ w 1970 r. gdañski Klub Pomorania uhonorowa³
czo³owe Wdzydzanki  W³adys³awê Winiewsk¹, Helenê Kunt i Annê Ostrowsk¹
naszym noblem  Medalem Stolema. By³y to rzeczywicie stolemy  stolemki,
nie tylko w przenoni. Dla Aneczki nie by³o rzeczy niemo¿liwych. Niejeden mê¿czyzna móg³by pomarzyæ o jej mêskich umiejêtnociach. Zazdrociæ jej by³o mo¿na
mêskiego tak¿e po czêci charakteru, choæ matkowa³a niemal wszystkim
Wypada³oby tu wspomnieæ o sukcesach artystycznych Aneczki jako plecionkarki  o zdobywanych nagrodach, wyró¿nieniach i dyplomach, o uczestnictwie
w wielu plenerach i wystawach Te informacje znajdziemy w bedekerach kaszubskich i przewodnikach turystycznych oraz albumach prezentuj¹cych sztukê
ludow¹ i Kaszuby, a zw³aszcza ich po³udniowe wdzydzkie strony. Warto te¿
przegl¹daæ Pomeraniê i zajrzeæ do tomów z serii Pro memoria, powiêconych
Ró¿y Ostrowskiej i Marii Kowalewskiej. Nie mniej ciekawy jest obraz Wdzydz,
a w nim rodzinny dom Ostrowskich, utrwalony w wierszach F. Fenikowskiego
i prozie B. Faca, zw³aszcza w jego powieci Rzenia Maksa Heroda. By³ czas,
kiedy Aneczka wraz z siostr¹ Helen¹ pracowa³a ciê¿ko nie tylko dla Cepelii, ale
przede wszystkim dla syna siostry  Maksa Knuta, w³aciciela kuni-zak³adu lusarskiego On i jego rodzina przejêli spuciznê  dziedzictwo Ostrowskich.
W ich nowym domu do¿y³a swoich dni po po¿arze chaty Aneczka.
W mojej pamiêci pozostanie ona jako wspania³a, dzielna i wielce przyjazna
niewiasta. Na które z wanóg jesiennych przed niemal pó³wieczem trafilimy do
Wdzydz w dniu, kiedy obie siostry kopa³y bulwy wielkoci nieco wiêkszej ni¿
ziarna grochu, wyros³e na ich piaszczystym poletku. Towarzysz¹c im w tej pracy
nauczylimy siê kilku nowych pieni, miêdzy innymi Stefana Bieszka Wdzydze,
wypiewywanej odt¹d zawsze przy kolejnych spotkaniach. Refren tej pieni koñczy
siê znamiennym wezwaniem:
Do Wdzydz, do Wdzydz, do Wdzydz.
Aneczka, jak wszystkie wdzydzanki, by³a nie tylko pracowita i weso³a, ale te¿
m¹dra i pobo¿na, choæ paciorka i wódki bardzo czêsto w przesz³oci nie odmawia³a. Wierzy³a gor¹co w Opatrznoæ Bosk¹ i wiat zmar³ych, a tak¿e czarownic
i masonów, których dzia³alnoæ pozna³a miêdzy innymi na Szablewie, a o czym
nieraz opowiada³a zaciekawionym s³uchaczom
Jako cz³onek Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego i zespo³u Wdzydzanki
bra³a udzia³ niemal we wszystkich Zjazdach Twórców Literatury Kaszubsko-Pomor-
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skiej we Wdzydzach, wzbogacaj¹c program spotkañ, rozweselaj¹c towarzystwo.
Nale¿a³a te¿ do wdzydzkiego grona sympatyków zrzeszeniowego czasopisma
Pomerania i przyjació³ redaktora Wojciecha Kiedrowskiego oraz jego ¿ony Reni.
Z pe³nym zaanga¿owaniem, a nawet srogoci¹, broni³a dobrego imienia Wdzydz
i ich mieszkañców przed krzywdz¹cymi jej zdaniem publikacjami dziennikarzy.
Podobnie jak inne Wdzydzanki by³a bardzo blisko z¿yta ze skansenem  Muzeum  Kaszubskim Parkiem Etnograficznym. Uczestniczy³a te¿ w weselach 
m.in. naszym i naszej S³awiny  oraz w niejednym pogrzebie wspólnych drëchów.
W ostatnich latach ¿ycia sporo zimowego czasu spêdza³a niekiedy w Gdañsku
u zaprzyjanionej Magdy Tomsio Jednak¿e z regu³y niechêtnie opuszcza³a rodzinn¹ wie i chatê. Do koñca jako 80-90-latka osobicie gromadzi³a zapasy drewna
na zimê, mobilizuj¹c do pomocy cz³owieka kocierskich lasów  mê¿a Feli Basków  Jerzego Borzyszkowskiego. Z jego pomoc¹ planowa³a odbudowê spalonej
cha³upy. Przy jego pomocy, staraniem Instytutu Kaszubskiego stan¹³ u pierwotnego
wejcia do skansenu ciesz¹cy Aneczkê obelisk, upamiêtniaj¹cy obecnoæ we
Wdzydzach Ró¿y Ostrowskiej i Wdzydz w jej twórczoci literackiej Ods³oni³a
go uroczycie razem z córk¹ Ró¿yczki  El¹ i ostatnim z wielkich wileñskich
Kaszubów  Zbigniewem Szymañskim.
Warto dzi ponownie lub po raz pierwszy siêgn¹æ po wdzydzkie powieci
Ró¿y  Wyspê i Mój czas osobny, na kartach których utrwalony zosta³ klimat
dawnych, spokojnych Wdzydz oraz niezapomnianego domu i rodziny Aneczki
Ostrowskiej.
Nasze ostatnie d³u¿sze spotkanie to udzia³ w Pustej Nocy i pogrzebie zmar³ej
w 2008 r. W³adzi Winiewskiej. Aneczka jako wdzydzka seniorka i ostatnia
z dawnych Wdzydzanek zapiewa³a wraz z nami i m³odszymi Wdzydzankami
niejedn¹ pobo¿n¹ i kaszubsk¹ pieñ  tak¿e tê ukochan¹ pt. Wdzydze, której ostatni fragment brzmi:
Jô umrzëc chcã pòd brôm¹ n¹,
Niebiecie zwónë tam brzëmi¹,
Do Wdzydz, do Wdzydz, do Wdzydz.
Dzi, jad¹c do Wdzydz, najczêciej przez W¹glikowice, pozdrawiamy spoczywaj¹ce tam na cmentarzu dawne Wdzydzanki, a wród nich niezapomnian¹
Aneczkê. Jej i Helenki misterne plecionki, wspania³e hafty W³adzi Winiewskiej,
Mieci B³awat i Jadwigi Hincowej oraz jej synów i innych twórców z Wdzydz,
przechowywane w naszych mieszkaniach i domach, muzeach i galeriach, udokumentowane w krajowych i zagranicznych wydawnictwach, zapewniaj¹ im, tak¿e
Aneczce, wieczn¹ pamiêæ, ¿ycie po ¿yciu, a zw³aszcza w kulturze regionu i wiadomoci kolejnych pokoleñ  przede wszystkim obywateli Wdzydz i Kaszub, gdzie
¿ycie toczy siê dalej i od czasu do czasu piewaj¹ tak¿e Wdzydzanki 
nastêpczynie W³adzi, Mieci i Aneczki...
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Pro memoria Prof. Gerard Labuda
(19142010)

1 padziernika 2010 roku zmar³ w Poznaniu wspó³za³o¿yciel
i cz³onek honorowy Instytutu Kaszubskiego
PROFESOR GERARD LABUDA (19142010).
8 padziernika po¿egna³ Pana Profesora Poznañ msz¹ w. u OO Dominikanów i ¿a³obnym posiedzeniem Senatu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Tego¿
dnia powita³o Pana Profesora Luzino, gdzie chcia³ spocz¹æ w rodzinnej ziemi.
Pi¹tkowym uroczystociom pogrzebowym w Luzinie przewodzi³ i homiliê wyg³osi³ J.E. Ks. Abp Tadeusz Goc³owski. Uwietni³y j¹ chóry Lutnia z Luzina
i Harmonia z Wejherowa. Po mszy wiêtej odprawiona zosta³a Pusta Noc.
Pogrzeb odby³ siê 9 padziernika z udzia³em m.in. Premiera Donalda Tuska,
który na koniec mszy wiêtej, koncelebrowanej przez grono kap³anów z Kaszub
pod przewodnictwem J.E. X Abpa Metropolity Gdañskiego Leszka S³awoja G³ódzia, podziêkowa³ Panu Profesorowi za wszystkie trudy dla ma³ej i wielkiej Ojczyzny. Homiliê pogrzebow¹ wyg³osi³ zaprzyjaniony ze Zmar³ym Ks. Prymas-Senior, abp Henryk Muszyñski. Cia³o Pana Profesora spoczê³o na luziñskim cmentarzu, gdzie po¿egnali Go w im. wiata nauki  Rektor UAM prof. dr hab. Bronis³aw Marciniak, w im. Gminy Luzino i Powiatu Wejherowskiego  wójt Jaros³aw
Wejer, a w im. ZK-P i Instytutu Kaszubskiego  prof. Józef Borzyszkowski.
Pro memoria Gerard Labuda (19142010) opublikujemy w kolejnym tomie
Acta Cassubiana. Przygotowujemy te¿ kolejny tom z serii Pro memoria..., powiêcony wietlanej postaci Pana Profesora
[J.B.]
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