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nie¿poznañscy cz³onkowie Zwi¹zku Studentów £u¿yckich i mój redakcyjny mentor
Tadeusz Paczkowski, który pokaza³ mi kiedyœ Antoniego Nawkê, dodaj¹c, ¿e nazwi-
sko czyta siê "Nauka". Tam te¿, w takiej pro³u¿yckiej okolicy przy Che³moñskiego,
przy Kossaka, pojawia³ siê znany poznañski poeta Wojciech B¹k, który koniec wojny
spêdzi³ w Chociebu¿u, który ³atwo zidentyfIkowaliœmy jako Cottbus.

Z zapisu pamiêci odszukujê sentymentalne prawie spotkanie w³aœnie w owym
mieœcie, odszukujê Kukow, jak z baœni omglony zarys pañczyckiego klasztoru.
Ró¿ant, jak ³u¿ycka Czêstochowa. Po rozœpiewanej mszy m³ody murarz (co do-
brze zapamiêta³em) spisa³ mi Modlitwê Pañsk¹: "Wotce nas, ki¿ sy w njebje-
sach... ". Chruœcice z pomnikiem polskich czo³gistów po tragicznym boju z grup¹
Schoernera. Nad stawem w dolinie pomnik Barta Cisinskiego. Symultaniczny ko-
œció³ budziszyñski, gdzie na pó³ce z pras¹ katolicki "Kato Iski Po sol" s¹siaduje
z ewangelickim "Pomhaj Boh". Budziszyñskie odkrycie œladów Ottoñskiej piel-
grzymki do grobu œw. Wojciecha w GnieŸnie. Schad¿owanka w Kamjencu. Oskal-
powana ziemia wokó³ Czarnej Studni... Dawne w³asne moje dzieje...

O swoich w³asnych przyjaŸniach z ziemi¹ i ludŸmi opowiadaj¹ w³aœnie Kube-
ra z Sobeckim, a jest to opowieœæ ciekawa i pouczaj¹ca. Jan Solta, jeden z poznañ-
skich studentów £u¿yczan, w swoim Zarysie dziejów Serbo³u¿yczan przypomi-
na tendencyjn¹ historiografiê g³osz¹c¹, ¿e na widowniê dziejow¹ naród wstêpuje
jedynie i dopiero w postaci pañstwa. Narody "beZpañstwowe", które nigdy nie
wykszta³ci³y w³asnej pañstwowoœci lub utraci³y j¹ na rzecz innych pañstw, utraci³y
prawo do w³asnych dziejów. OczywiŒcie to ju¿ nie historia, a totalna herezja. To
prawda, ¿e przodkowie £u¿yczan nie zd¹¿yli wytworzyæ w³asnego organizmu pañ-
stwowego i ju¿ w koñcu X wieku utracili niezaleŸnoœæ. Po krótkotrwa³ej przynale¿-
noœci do Polski, od roku 1038 ju¿ stale znajdowali siê w sk³adzie zmieniaj¹cych siê
pañstw niemieckich. Tak wiêc do koñca XVI wieku znaczna ich czêœæ uleg³a,
czêsto pod przymusem, germanizacji. W swoim j¹drze jednak przetrwa³a w owej

"bezpañstwowoœci" jako naród, który przemóg³ wszystkie klêski, przeœladowania,
uciski, przenosz¹c swojskoœæ etniczn¹ zwyciêsko - chcia³oby siê powiedzieæ -

œpiewaj¹c zaadaptowany przez Handrija Zejlera do w³asnej sytuacji polski hymn
Hisce Serbstwo njezhubjenne.

W chodz¹c w sedno serbo³u¿yckiej tematyki, Marian Kubera opowiada swoj¹
drogê do £u¿yc, doœæ d³ug¹ i doœæ okrêŸn¹, bo prowadzi³a go przez m³odzie¿owy
obóz na Rugii i poprzez szkic Pola o Arkonie, a potem ju¿ - uœmiechnijmy siê
dobrotliwie - przez budziszyñsk¹" Wanogê" i zaprzyjaŸnionych w niej przy rade-

bergerze ludzi. A pierwszym z nich by³ pisarz i publicysta Ben Budar. I jêdrna
anegdota o ujmuj¹cym siê za Serbo³u¿yczanami Osmañczyku i generale Sierowie
(który nazywa siê Iwanow) pragn¹cym "Serbów" z £u¿yc odes³aæ do Tity.

Z Sobeckim by³o inaczej. "Moja ³u¿ycka przygoda - rozpoczyna rozdzia³
zatytu³owany Na pocz¹tku by³ Lipsk - rozpoczê³a siê... ". I tu ju¿ od siebie rela-

cjonujê: "w z³otych latach polskiego filmu" na Miêdzynarodowym Festiwalu fil-
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mów Dokumentalnych w Lipsku. W hotelowym barze przysiad³o siê do "polskiej
grupy" kilku niemieckich studentów, a niektórzy porozumiewali siê w jakimœ jêzy-
ku o s³owiañskim brzmieniu. Okaza³o siê, ¿e byli to £u¿yczanie. Tamtej te¿ nocy dr
Alfred Krautz i student Toni Bruk zwierzyli siê ze swych œmia³ych planów stwo-
rzenia podwalin pod ³u¿yck¹ kinematografiê. I tak to Krautzowe Ko³o £u¿yckich
Filmowców przybra³o z czasem ksztah Serbskiej Filmowej Skupiny. Wygl¹da na

to, ¿e dró¿ka prowadzi³a ku pierwszej ³u¿ycko-polskiej koprodukcji. Ów"Kierunek
Budziszyn" wspomni póŸniej serdeczny Sobeckiego przewodnik po £u¿ycach Ge-
rat Hendrich. Przez niego pozna³ Wiktora Be³kota, kaprala 21. Pu³ku U³anów Nad-
wiœlañskich, który po wojennych i romansowych przygodach osiad³ na £u¿ycach
i nie przesta³ czuæ siê Polakiem, choæ ju¿ kiepsko u niego z polszczyzn¹. Sobeckie-
go bruderszafty - Nowak, Hendrich, Krawza, Budar, Womar, poszerzane zainte-
resowaniami jego ¿ony Marty Sobeckiej ³u¿yck¹ literatur¹ dzieciêc¹ i jej odkry-
ciem powinowactwa ³u¿yckiego Krabata z kaszubskim Remusem - te bruderszafty

Sobeckiego z £u¿ycami pojawia³y siê w budziszyñskim" Vjelbiku", gdzie "wszyst-
ko ma swój koniec, a kie³basa nawet dwa".

No i Kubera po drodze, a z nim i Anton Nawka, bohater filmu. O Antonie
i w ogóle Nawkach opowiadanie Kubery brzmi jak nowy scenariusz. Nie o sa-

mym Antonie, a w ogóle o losie ³u¿yckim.
Tytu³y rozdzia³ów same ju¿ opowiadaj¹ o za¿y³ej przyjaŸni. Sobecki: Gerat-

dobry cz³owiek z Budziszyna. Kubera: Topniej¹ca bry³ka lodu z przypomnie-
niem wspomnianego tu wczeœniej Dietricha Scholze - S¹siedzi. I szkic z owym

dla ca³oœci tomiku przejmuj¹cym tytu³em: Tysi¹c lat i co dalej... .
Socjologia, etnografia, cmentarze. Koniecznie przerwa w lekturze dla nabra-

nia g³êbszego oddechu.
Poszukiwanie odpowiedzi na to dramatyczne pytanie mog³oby samo i oddziel-

nie podkreœliæ potrzebê spotkania z ksi¹¿k¹ Kubery i Sobeckiego. Co zrobi historia
z tym wytrwa³ym, heroicznym narodem nad Szprew¹ i Elster¹? Jakie znajdzie on
dla siebie miejsce w Europie regionów? Czy ten cudownie wytrwa³y, cierpliwy lud

zdo³a obroniæ sw¹ narodow¹ samoistnoœæ?
Po oskalpowaniu wêglodajnej ziemi, po kolektywizacji, po odp³ywie m³odej

si³y roboczej ze wsi do miast, przy rw¹cych siê wiêzach miêdzypokoleniowych,
kiedy dziadek ledwie porozumieæ siê umie z wnukiem w rodzimym jêzyku, przy
cywilizacyjnym spustoszeniu, jakie niesie popkultura i elektroniczne media, przy
rozcieñczeniu duchowej materii, glajchszaltuj¹cego samoœwiadomoœæ wojska i stu-

denckich styków z tzw. wielkim œwiatem ijego postmodernistyczn¹politur¹, przy
mieszanych ma³¿eñstwach - przy tych wszystkich negatywnych doznaniach od-
œrodkowego przechy³u na wielkim cywilizacyjnym zakrêcie - znajdzie siêjeszcze

miejsce dla historii, tradycji i wyraŸnego g³odu ¿yciodajnych korzeni? Pomog¹ czy
zaszkodz¹ pañstwowe zabiegi Saksonii i Brandenburgii w ratowaniu skarbu "ma-
³ych ojczyzn", czy te¿ dalej topnieæ bêdzie bry³ka lodu i ani siê spostrze¿emy, jak na



403ZAGRO¯ENI POBRATYMCY

£u¿ycach powstanie rezerwat "ostatnich Indian Europy" - turystyczny magnes,

skansen i krajoznawcza ciekawostka?
To pytania, które nam podsuwaj¹ szkice Kubery i Sobeckiego. Adresowane

s¹ tak¿e do naszych sumieñ, jakby trac¹cych wra¿liwoœæ na losy s¹siadów, pobra-
tymców i przyjació³ z £u¿yc.

Ksi¹:¿ka Kubery i Sobeckiego zosta³a - powtarzam - napisana serdecznym

atramentem, emanuje ciep³em osobistego prze¿ycia. Jest tak¿e opowieœci¹ o uro-
dzie ziemi, która wyhodowa³a jeden z najpiêkniejszych kwiatów histoñi - niepodle-

g³ego cz³owieka.

Marian Kubera, W³adys³aw Sobecki, Tysi¹c lat i co dalej.., wyd. Instytut
Kaszubski i Muzeum piœmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej, Gdañsk-
Wejherowo 2002
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Krzysztof Bartowski, Zbigniewa Bu³awa, Chojnice - miejsca pamiêci,

Chojnice 2003, wyd. Urz¹d Miejski w Chojnicach, ss. 84
To wyj¹tkowa pozycja w piœmiennictwie pomorskim, poniewa¿ do tej pory

w³aœciwie ¿adne miasto nie doczeka³o siê tak pe³nego rejestru wszystkich miejsc
pamiêci. Ksi¹¿ka poprzedzona wstêpem znanego chojnickiego regionalisty red.
Kazimierza Ostrowskiego sk³ada siê z piêciu czêœci uzupe³nionych map¹, na której
zaznaczono lokalizacjê wszystkich wymienionych obiektów. W czêœci pierwszej
opisano piêtnaœcie chojnickich pomników (a warto dodaæ, ¿e ka¿demu opisowi
towarzyszy kolorowe zdjêcie). S¹ tu m.in. pomniki Jana III Sobieskiego, Hieroni-
ma Derdowskiego, Floriana Ceynowy czy Chrystusa Króla. W czêœci drugiej przed-
stawiono 51 tablic pami¹tkowych poœwiêconych poszczególnym osobom indywi-
dualnym (np. Stanis³awowi Sikorskiemu) lub te¿ grupom zawodowym (np.

pomordowanym nauczycielom czy pocztowcom), nastêpnie wa¿nym wydarzeniom
(np. uzyskaniu niepodleg³oœci w 1920 r.) oraz instytucjom i organizacjom (np. "Ga-
zecie Chojnickiej" czy te¿ klubom sportowym). W czêœci trzeciej przedstawiono
istniej¹ce chojnickiecmentarze, a w czêœci czwartej nekropolie dawne (m.in. cmen-
tarze ¿ydowskie i tzw. Francuskie Do³y). Wreszcie w czêœci ostatniej wspomniano
o miejscach zapomnianych, czyli dawnych cmentarzach przykoœcielnych i kryp-
tach grobowych w granicach murów miejskich.

Jowita Kêciñska, Geografia ¿ycia literackiego na Pomorzu Nadwiœlañ-
skim 1772-1920. Polski i kaszubski kr¹g kulturowy, Gdañsk-S³upsk 2003,
wyd. Instytut Kaszubski, Pomorska Akademia Pedagogiczna, ss. 624

Ksi¹¿ka jest monografi¹ zawieraj¹c¹ obraz kultury literackiej Pomorza od
drugiej po³owy XVIII wieku po moment w³¹czenia tego regionu ponownie w gra-
nice pañstwa polskiego. Sk³ada siê z dwóch czêœci: Instytucje, stowarzyszenia
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i organizacje zwi¹zane z ¿yciem literackim i umys³owym Pomorza (drukarnie,
ksiêgarnie, biblioteki i czytelnie, ¿ycie teatralne); Miejsca urodzenia i dzia³alno-
œci ludzi pióra i kultury umys³owej na Pomorzu w kontekœcie ich biografii
(g³ówn¹ czêœci¹jest tu przewodnik po miejscach urodzenia i dzia³alnoœci ludzi pió-
ra i kultury umys³owej). Ca³oœæ wywodów autorki uzupe³niaj¹ liczne mapy oraz

bibliografia.

Dzieje wsi pomorskiej. II Miêdzynarodowa Konferencja Naukowa, red.
R. Gaziñski, A. Chludziñski, Dygowo-Szczecin 2003, wyd. Gminny Zespó³
Oœwiaty i Kultury w Dygowie, ss. 270

W ksi¹¿ce zamieszczono, oprócz wstêpu, dwadzieœcia dwa teksty pogrupo-
wane w czterech dzia³ach. W pierwszym poœwiêconym Ÿród³oznawstwu i historii
warto zwróciæ uwagê na artyku³ Rados³awa Gaziñskiego poœwiêcony Ÿród³om do
dziejów wsi pomorskiej w Archiwum Ksi¹¿¹t Szczeciñskich oraz na artyku³ Bogu-
s³awa Polaka o Organizacji Wojskowej Pomorza w latach 1918-1920. W drugim
dziale Etnografia i literaturoznawstwo interesuj¹cy jest tekst autorstwa Agnieszki
Szczepaniak-Kroll o czarownicach w prasie i literaturze pomorskiej pocz¹tku
XX wieku. Dyskusyjny jest natomiast artyku³ Daniela Kalinowskiego pt. Teatr
kaszubski. Od folkloru ku antropologii teatralnej (choæby z tego wzglêdu, ¿e
bardzo uboga jest jego podstawa Ÿród³owa). W tym¿e dziale warto te¿ zwróciæ
uwagê na tekst bytowskich muzealników Tomasza Siemiñskiego i Macieja K waœ-
kiewicza pt. Czar i przekleñstwo Pañstwowych Gospodarstw Rolnych (na przy-
k³adzie gminy Dygowo). W kolejnych dwóch dzia³ach zamieszczono artyku³y
poœwiêcone problematyce jêzykoznawczej (np. Marii Paj¹kowskiej, ̄ ywotnoœæ
gwary w repertuarze teatrów wiejskich w Borach Tucholskich) oraz historii
sztuki i krajoznawstwu. Warto podkreœliæ, ¿e ka¿dy artyku³ zosta³ opatrzony obco-
jêzycznym streszczeniem, a ca³oœæ ksi¹¿ki ubogacaj¹ liczne ilustracje, tak¿e kolo-
rowe.

Gerard Kosmala, Granica reliktowa. Trwa³oœæ by³ej granicy polsko-nie-
mieckiej miêdzy Sulmierzycami a Rychtalem w krajobrazie i w œwiadomo-
œci, Toruñ 2003, wyd. Dom Wydawniczy DUET, ss. 232

Autor we W stêpie podkreœli³, ¿e jego celem by³o "mo¿liwie szczegó³owe zba-
danie pozosta³oœci po granicy politycznej, czyli stanu zachowania granicy re-
liktowej - prawie 60 lat od jej formalnej likwidacji ". Rzeczywistoœæ, któr¹ przed-

stawia w swojej ksi¹¿ce, jest bardzo podobna do tej, z któr¹ mamy do czynienia na
terenie dawnego pogranicza na Kaszubach. W pierwszych dwóch rozdzia³ach pisze
ogólnie o problematyce badañ granic reliktowych oraz o dawnym pograniczu Œl¹ska,
a tak¿e o historycznych losach granicy polsko-niemieckiej na interesuj¹cym go ob-
szarze. Jednak naj ciekawsze s¹ nastêpne rozdzia³y, w których autor przedstawia
zachowanie dawnej granicy pañstwowej w przebiegu granic administracyjnych
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w okresie powojennym (w granicach miêdzywojewódzkich, powiatowych czy gmin-
nych). Podkreœla przy tym, ¿e dawny podzia³ zwi¹zany z granic¹ pañstwow¹ utrzy-
mywa³ siê d³ugo po wojnie. Pisze równie¿ o trwa³oœci granicy w krajobrazie (tu bar-
dzo skrupulatnie bada pozostawione w terenie znaki graniczne i inne elementy ochrony
granic: kamienie graniczne, rowy i miedze graniczne, kopce i drogi graniczne, budyn-
ki Urzêdów Celnych i Stra¿y Granicznej). Poniewa¿ praca wpisuje siê w nurt geo-
grafii politycznej, wszystkie te elementy zosta³y odnotowane na licznych mapach
(dawnych niemieckich i polskich wspó³czesnych) oraz udokumentowane na kilku-
dziesiêciu kolorowych zdjêciach. Ostatni rozdzia³ ma charakter bardziej socjologicz-
ny. Dotyczy on mianowicie trwa³oœci dawnej granicy w œwiadomoœci mieszkañców
terenów nadgranicznych. Autor przeprowadzi³ kilkadziesi¹t obszernych wywiadów
z przedstawicielami kilku pokoleñ. Na ich podstawie rekonstruuje m.in. obraz daw-
nej granicy, jej przebieg i jej wytyczenie, czemu towarzyszy³o wiele konfliktów, kwe-
stie zwi¹zane z przekraczaniem granicy, kontrol¹ i przemytem, relacje ze stra¿nikami
i mieszkañcami po drugiej stronie, problemy zwi¹zane z likwidacj¹ granicy w mo-
mencie wybuchu wojny i nastêpnie po wojnie oraz zacieranie œladów dawnej granicy
w okresie powojennym. S¹ tu równie¿ analizy przemian spo³ecznoœci pogranicza, na
które wp³yw mia³o zarówno wytyczenie granicy (np. rozdzielenie rodzin, podzia³ go-
spodarstw itd.), jak i jej likwidacja. Nale¿y ¿a³owaæ, ¿e podobne opracowanie nie
powsta³o w odniesieniu do dawnych granic polsko-niemieckiej i polsko-gdañskiej na
terenie Kaszub i Kociewia.

Drogi do Niepodleg³oœci. Ziemie polskie w dobie odbudowy Pañstwa
Polskiego, red. Z. Karpus, M. Wojciechowski, Toruñ 2003, wyd. Uniwersy-
tet Miko³aja Kopernika, ss. 303

Tom zosta³ przygotowany przez toruñskie œrodowisko historyczne, a wydano
go z okazji 85 rocznicy odzyskania Niepodleg³oœci. Spoœród 20 tekstów, pogrupo-
wanych w trzech czêœciach, kilka odnosi siê do terenu Pomorza. Warto zwróciæ
uwagê m.in. na teksty Ryszarda Sudziñskiego, Miejsce Pomorza w koncepcjach

podzia³u terytorialnego Drugiej Rzeczpospolitej, Tomasza Chinciñskiego, Zwi¹z-
ki kombatanckie w województwie pomorskim w okresie miêdzywojennym
wobec obchodów rocznic odzyskania niepodleg³oœci, Miros³awa Golona, Ob-
chody rocznic odzyskania niepodleg³oœci na Pomorzu od lat dwudziestych
do dziewiêædziesi¹tych XX wieku, a zw³aszcza na tekst Jana Be³kota, Integra-
cja Pomorza z kultur¹ narodow¹ po odzyskaniu niepodleg³oœci. Ca³oœæ uzu-
pe³niaj¹ u³atwiaj¹ce korzystanie z ksi¹¿ki indeksy osobowy i geograficzny.

"Biuletyn Historyczny Lêborskiego Bractwa Historycznego i Muzeum
w Lêborku", 2003, nr 21, ss. 114

W tym zeszycie zamieszczono materia³y z sesji naukowej "Ziemia Lêborska
w wiekach œrednich". Wœród siedmiu zamieszczonych tu tekstów szersze grono
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odbiorców mog¹ zainteresowaæ artyku³y Marka Smoliñskiego, Ksiêstwo Bia³o-
gardzkie oraz B³a¿eja Œliwiñskiego, Ksi¹¿ê bia³ogardzki Racibo1: Problematyki
œciœle lokalnej dotycz¹ pozosta³e teksty, m.in. Beaty Mo¿ejko, Œredniowieczne
dzieje Ziemi Lêborskiej w œwietle dotychczas rozpoznanych Ÿróde³ przecho-
wywanych w Archiwum Pañstwowym w Gdañsku czy Krzysztofa Macieja Ko-
walskiego, Œwieczniki gotyckie z koœcio³a parafialnego pw. œw. Jakuba w Lê-
borku. Z pewnoœci¹ du¿y walor dokumentacyjny ma te¿ Sprawozdanie z badañ
archeologicznych przy koœciele œw. Jakuba w Lêborku napisane przez Agnieszkê

Krzysiak.

Zbigniew Suliga, Gabriela W³odarska, Muzeum Wsi S³owiñskiej w Klu-
kach. Das Museum des Slovinzischen Dor/es in Kluki, S³upsk 2003, wyd.
Muzeum Pomorza Œrodkowego, ss. 70

Albumowe wydanie dwujêzycznej minimonografii i jednoczeœnie przewodni-
ka po s³owiñskim skansenie. Zamieszczone w nim 76 zdjêæ autorstwa Z. Suligi
w pe³ni prezentuje walory muzeum w Klukach (tak¿e to, jak muzeum ¿yje, czyli
jakie odbywaj¹ siê tu imprezy i jak pielêgnuje siê tu dawny styl ¿ycia - ³¹cznie np.

z kopaniem torfu, wyrobem wêdlin czy pieczeniem chleba). Tekst opisuje powsta-
nie muzeum i jego program, a nastêpnie najwa¿niejsze zabytki: zagrody Reiman-
nów, Josta i Klicka, magazyn i sza³as rybacki, charupê Charlotty Klick, cha³upê
z ̄ oruchowa, zagrodê Augusta Kliicka i zagrodê Keitschicków, wreszcie cmen-
tarz. Na koñcu zamieszczono plan muzeum widziany z lotu ptaka, który z pewno-
œci¹pomo¿e w zwiedzaniu.

Miroslav Hroch, Ma³e narody Europy. Perspektywa historyczna, Wro-
c³aw-Warszawa-Kraków 2003, wyd. Ossolineum, ss. 168

W kontekœcie daj¹cego siê zauwa¿yæ w ca³ej Europie renesansu idei narodo-
wych ksi¹¿ka mo¿e siê okazaæ pomocna w zrozumieniu tego zjawiska. Autor oma-
wia tu losy i kszta³towanie siê 27 narodów, okreœlanych przez niego "ma³ymi", przy
czym grupa ta jest bardzo zró¿nicowana (s¹ tu zarówno narody, które nigdy nie
mia³y w³asnego pañstwa, jak i te o bardzo d³ugiej i bogatej tradycji pañstwowej).
S¹ tu wiêc i £u¿yczanie, Macedoñczycy, Walijczycy czy Bretoñczycy, ale tak¿e
Litwini, Bu³garzy, Wêgrzy czy Czesi. Autor po zaprezentowaniu tych grup prze-
chodzi do analizy porównawczej, zajmuj¹c siê m.in. takimi zagadnieniami, jak sk³ad
spo³eczny patriotów, rola inteligencji w ruchu narodowym, pozycja szlachty i ch³op-
stwa, rola oœrodków miejskich i elit mieszczañskich. W czêœci drugiej przechodzi
do analizy teoretycznej, prezentuj¹c ró¿ne pogl¹dy na nacjonalizm, naród i proces
jego powstania. Wreszcie w czêœci ostatniej analizuje przyczyny formowania siê
ma³ych narodów i wp³yw takich zjawisk, jak rola jêzyka, procesy modernizacyjne
czy te¿ pamiêæ zbiorowa. Ca³oœæ ksi¹¿ki uzupe³nia ciekawa bibliografia.
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Ryszard Struck, Pó³wysep Helski od A do Z, Gdynia 2003, wyd. Re-
gion, ss. 125

Kolejny lokalny kaszubski bedeker. Tym razem autor w ponad 70 has³ach
w syntetyczny sposób prezentuje, jego zdaniem, naj ciekawsze elementy kultury,
historii i wspó³czesnoœci Pó³wyspu Helskiego (dla zainteresowanych zamieszczo-
no tu tak¿e bibliografiê, ale szkoda, ¿e nie ma indeksu osobowego). Ca³oœæ zosta³a
zilustrowana licznymi fotografiami, planami miast, reprodukcjami stron tytu³owych
ksi¹¿ek itd.

Ziemia S³upska. Dzieje i kultura, mapa etnograficzno-historyczna po-
wiatu s³upskiego oraz Marzena Mazur, Henryk Soja, Objaœnienia do mapy
etnograficzno-historycznej powiatu s³upskiego, S³upsk 2003, wyd. Muzeum
Pomorza Œrodkowego w S³upsku, ss. 74

Wyj¹tkowe przedsiêwziêcie, poniewa¿ do tej pory ¿aden inny powiat w woje-
wództwie pomorskim, a i chyba na ca³ym Pomorzu, nie doczeka³ siê podobnej mapy
wraz z objaœnieniami do niej. Na wykonanej w pomys³owy sposób mapie naniesio-
no miniwizerunki symbolicznych dla poszczególnych miejscowoœci budowli, obiek-
tów przyrodniczych, symboli kulturowych itp. Nawi¹zano w ten sposób do podob-
nej mapy wydanej w 1929 roku przez Rudolfa Hardow, która by³a bezpoœredni¹
inspiratork¹ dla wspó³czesnych autorów. W ksi¹¿ce zawieraj¹cej objaœnienia krót-
ko scharakteryzowano ca³y powiat s³upski i poszczególne gminy, a nastêpnie w uk³a-
dzie alfabetycznym podano informacje o poszczególnych miejscowoœciach i znaj-
duj¹cych siê w nich pa³acach (przy ka¿dym jest zdjêcie). Kolejne dwie czêœci
zawieraj¹ informacje o naj ciekawszych zjawiskach kulturowo-historycznych i ar-
cheologicznych Ziemi S³upskiej. Ca³oœæ stanowi œwietny materia³ poznawczy i dy-

daktyczny.

Anna Forecka, Polski mur, Pi³a 2003, wyd. Media Zet. Wydawnictwo,
ss. 175

Zbiór czternastu reporta¿y o ludziach Krajny Z³otowskiej. Przegl¹d z³o¿o-
nych i skomplikowanych losów tej krainy -losów przed II wojn¹ œwiatow¹, w czasie
jej trwania, po zakoñczeniu i w ostatnich latach. Czêsto brzmi w nich nuta boha-
terstwa, upartego trwania przy polskoœci, ale i nuta rozczarowania, rozgoryczenia.
Wiele tu ludzkiego samozaparcia, ale i ludzkiej krzywdy, podzia³ów w rodzinach,
problemów z wyjazdami do Niemiec... Ksi¹¿ka zosta³a opatrzona ciekawymi zdjê-
ciami - wspó³czesnymi i archiwalnymi oraz indeksem osobowym.

Julian Rydzkowski, Chojniczanie opowiadaj¹, Chojnice 2003, wyd. Zrze-
szenie Kaszubsko-Pomorskie, Muzeum Historyczno-Etnograficzne, ss. 31

Skromny, ale bardzo intryguj¹cy, zbiór opowiadañ o dawnych Chojnicach. W koñ-
cowym szkicu Chojnice na prze³omie wieków Kazimierz Ostrowski wyjaœnia oko-
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licznoœci powstania tego¿ zbioru, istniej¹cego dotychczas tylko w postaci maszynopi-
su. Otó¿ J. Rydzkowski kilkakrotnie zbiera³ opowieœci dawnych znanych mieszkañ-
ców miasta, a w 1973 r. kaza³ je wszystkie przepisaæ i pozostawi³ w maszynopisie.
Teraz, z okazji 25 rocznicy jego œmierci, miejscowi regionaliœci postanowili wydaæ go
drukiem. Sk³adaj¹ siê nañ opowieœci Maksa Bennewitza o Bractwie Kurkowym,
Gustawa Raschke o pierwszym poci¹gu w Chojnicach, Jana Lenza o chojnickich
stró¿ach nocnych, Paw³a Wilke o gazowni, Jana Schulza o "kaflach z gliny berliñ-
skiej ", Marii K¹dzielowej o chojnickich restauracjach (45!), Ottona Weilanda o lu-
dziach i wydarzeniach niecodziennych w dawnych Chojnicach (pojawiaj¹ siê tu m.in.
postacie miejscowych ¯ydów) wreszcie wspomnienie samego J. Rydzkowskiego:
Coraz wiêcej Polski. Ksi¹¿kê zilustrowano dawnymi pocztówkami Chojnic z ko-
lekcji Tadeusza Œwiêcickiego (K. Ostrowski napisa³ tu te¿ o samej kolekcji). W su-
mie jest to bardzo interesuj¹cy dokument obrazuj¹cy zmiany w ¿yciu Chojnic w XX wie-
ku oraz wa¿ny przyczynek do biografii J. Rydzkowskiego.

Gerard Labuda. Doctor Honoris Cusa Uniwersytetu Szczeciñskiego,
Szczecin 2003, wyd. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczeciñskie-
go, ss. 74

Okolicznoœciowa publikacja wydana z okazji wyró¿nienia najwy¿szym tytu-
³em akademickim nestora kaszubskich uczonych przez Uniwersytet Szczeciñski.
Sk³ada siê na ni¹: reprodukcja dyplomu doktorskiego prof. G. Labudy, wyst¹pienie
rektora USz. podczas uroczystego posiedzenia Senatu uczelni, wniosek promotor-
ski autorstwa prof. W³odzimierza Stêpiñskiego, omówienie dorobku laureata przy-
gotowane przez prof. W³adys³awa Filipowiaka, recenzje dorobku autorstwa prof.
Henryka Samsonowicza i prof. Bogdana Wachowiaka. Jest tu te¿ tekst wyst¹pie-
nia samego laureata: Moja naukowa droga do Szczecina.

Marek Starowieyski, Spotkania i wêdrówki, Pelplin 2003, wyd. WDP
"Bernardinum", ss. 362

Ksi¹¿ka jednej z ciekawszych postaci w polskim Koœciele zawiera zbiór pu-
blikowanych ju¿ w ró¿nych miejscach i w ró¿nym czasie tekstów u³o¿onych tu
w dwóch czêœciach. W pierwszej autor prezentuje swoje spotkania z ciekawymi
ludŸmi, w drugiej zaœ relacje z wêdrówek po ca³ej praktycznie Europie. Tu w³aœnie
jako rozdzia³ ósmy znalaz³a siê opowieœæ o wyprawie na Kaszuby pt. Kaszubska
wanoga. Warto j¹ przeczytaæ jako œwiadectwo spotkania z kaszubszczyzn¹ osoby
z zewn¹trz - nastawionego pozytywnie, ale jednak laika. To okazja do przejrzenia
siê w lustrze cudzych wyobra¿eñ i... zaskoczeñ.

Alfons Kiedrowski, Moje ¿ycie, Gdañsk 2003, wyd. Oficyna Czec, ss. 215
Jedne z ciekawszych kaszubskich wspomnieñ wydanych w ostatnich latach.

Podtytu³ najlepiej informuje o tym, o czym jest ta ksi¹¿ka: Dzieciñstwo w nadgra-
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nicznym Nierostowie, czas okupacji i s³u¿ba w wermachcie, areszt NKWD i ³\-Y-
wózka do gu³agu, pierwsze lata po powrocie na Kaszuby. Ca³oœæ do druku
przygotowa³ Wojciech Kiedrowski, który te¿ opatrzy³ wspomnienia pos³owiem.
Zamieszczono tu tak¿e kilka rodzinnych zdjêæ.

"Zeszyty Chojnickie", 2003, nr 18, wyd. Chojnickie Towarzystwo Przy-
jació³ Nauk, ss. 145

W kolejnym numerze chojnickiego pisma zamieszczono w dziale Artyku³y
i rozpral-i-Y piêæ tekstów, m.in. Paw³a M³ynarczyka o procesach s¹dowych miê-
dzy augustianami a miastem Chojnice oraz Anny Goszki o chojnickim cmentarzu
parafialnym przy farze. W dziale Materia³y Ÿród³owe Adam Szweda prezentuje
Koœcieln¹ historiê Chojnic burmistrza Izaaka Goedtkego, a Jacek Knopek (red.
naczelny pisma) przedstawia wyniki referendum ludowego w 1946 r. na Ziemi
Chojnickiej. Trochê dziwne jest wydzielenie kolejnego dzia³u Referaty, w którym
umieszczono dwa teksty: K. Ostrowskiego o koœciele œw. Jana oraz Damiana Pi-
lackiego i Arseniusza Finstera o problemach z wyliczeniem podstawy podatku miesz-
kaniowego (ten akurat tekst odstaje od profilu pisma). Ciekawy natomiast jest
dzia³ nastêpny zawieraj¹cy kilka szkiców biograficznych (m.in. o ks. Antonim
Kowalkowskim, ks. Antonim Wolszlegierze, mec. Hipolicie Ostoi-Lniskim oraz
znanych chojnickich postaciach mec. Alfonsie Lahnie i Wandzie Tyborskiej). Ca-
³oœæ uzupe³niaj¹ sprawozdania i recenzje.

Dzieje ¯ukowa, red. B. Œliwiñski, ¯ukowo 2003, wyd. Miasto i Gmina
¯ukowo, Spó³ka Wydawnicza "Remus" Kartuzy, ss. 505

Kolejna monografia pomorskiego miasta przygotowana przez œrodowisko
gdañskich historyków. Zachowano w niej generalnie uk³ad chronologiczny, choæ
nie ma tu konsekwencji. Ksi¹¿ka zaczyna siê omówieniem przez Sobies³awa Szyb-
kowskiego losów zakonu norbertanów i norbertanek, z którym ¯ukowo historycz-
nie jest œciœle zwi¹zane, jako siedziba ich klasztoru. Nastêpnie najdawniejsze dzieje
¯ukowa omawia B³a¿ej Œliwiñski, losy osady na prze³omie XIII i XIV wieku przed-
stawia on wspólnie z Markiem Smoliñskim. Kolejne okresy prezentuj¹ zaœ Beata
Mozejko (od XIV do XVI w.), Andrzej Groth (do pocz¹tku XIX w.), w latach
zaboru pruskiego Andrzej Romanow, w okresie miêdzywojennym Mieczys³aw
Widemik, natomiast w latach II wojny œwiatowej Boles³aw Hajduk, a po jej zakoñ-
czeniu Eugeniusz Koko. Ponadto zamieszczono tu tekst B. Mo¿ejko o herbie mia-
sta i Krzysztofa Kowalskiego o zabytkach ¯ukowa. Ostatnie lata po prze³omie
demokratycznym zaprezentowa³ Antoni Grzêdzicki, ale tylko w postaci kalenda-
rium wydarzeñ, co z pewnoœci¹ nie jest rozwi¹zaniem satysfakcjonuj¹cym czytel-
nika. Z ca³¹ te¿ pewnoœci¹ niezbyt szczêœliwym rozwi¹zaniem by³o umieszczenie
wszystkich przypisów na koñcu ksi¹¿ki, po tekstach (korzystanie z nich jest bardzo
uci¹¿liwe). Po przypisach znajduje siê bibliografia, ale jej uk³ad jest zagadk¹ redak-
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tora (nie jest to ani bibliografia do ca³oœci pracy, ani.bibliografia do poszczególnych
rozdzia³ów). Zreszt¹ do strony redakcyjnej mo¿na mieæ wiele innych uwag, choæ-
by nie staranna korekta. S¹ natomiast pomocne w korzystaniu z ksi¹¿ki indeksy
osobowy i geograficzny oraz zestawienia tabel i ilustracji, a tych jest tu sporo.

Krzysztof Kowalkowski, Z dziejów wsi i parafii Barlo¿no oraz wsi do
niej nale¿¹cych, Gdañsk 2003, wyd. Wydawnictwo MYYK, ss. 296

NajpokaŸniejsza i chyba najlepiej prezentuj¹ca siê graficznie monografia w ca³ej

serii opracowanych i wydanych dotychczas przez gdañskiego historyka-amatora
(ukaza³o siê ich 5: Rytla, Mi³ob¹dza, Pszczó³ek, Krêgu i Brze•I1a Wielkiego). Ksi¹¿ka
sk³ada siê z trzynastu rozdzia³ów, przedmowy bp. pelpliñskiego Jana Bernarda Szlagi,
odautorskiego s³owa oraz bibliografii. Do³¹czono tu tak¿e szereg kolorowych ilu-
stracji dokumentuj¹cych ostatnie lata w dziejach spo³ecznoœci wiejskiej i parafii.
Autor rozpoczyna swoj¹ opowieœæ od przedstawienia po³o¿enia wsi i jej wspó³cze-
snoœci, pochodzenia jej nazwy oraz zarysu historii. Nastêpnie prezentuje organiza-
cje spo³eczne dzia³aj¹ce dawniej i obecnie we wsi, losy miejscowej parafii, sylwet-
ki proboszczów i wikariuszy. Potem omawia kolejno wsie nale¿¹ce do parafii i szko³y
funkcjonuj¹ce w okolicy. Cztery ostatnie rozdzia³y maj¹ charakter minis³ownika
biograficznego - autor przedstawia tu sylwetki osób zwi¹zanych z parafi¹ oraz
sylwetki ksiê¿y i zakonników z niej siê wywodz¹cych (m.in. znany polski dzia³acz
narodowy okresu rozbioru i senator w okresie miêdzywojennym - ks. Feliks Bolt).

Dalej zaœ wymienia osoby poleg³e w czasie I i II wojny œwiatowej. Mocn¹ stron¹
tej monografii, podobnie jak i wczeœniejszych, s¹ liczne zdjêcia, reprodukcje daw-

nych planów wsi i map najbli¿szej okolicy.

Tadeusz Staich - cz³owiek gór, s³uga s³owa, red. W.A. Wójcik, Kraków
2003, wyd. Centralny Oœrodek Turystyki Górskiej PTTK im. Edwarda

Moskaly, ss. 176
Ksi¹¿ka zawiera materia³y z sesji, poœwiêconej tej jednej znajbarwniejszych

postaci kultury Podhala XX wieku, jaka odby³a siê w Krakowie w grudniu 2003 roku.
Wœród oœmiu zamieszczonych tu artyku³ów jest tak¿e tekst Józefa Borzyszkow-
skiego: Tadeusz Staich a Kaszuby. Autor pisze o Staichu, ¿e by³ "Piewc¹ Tatr
i przyjacielem Kaszub ". Ale jest to nie tyle opowieœæ o tym znanym podhalañ-
skim regionaliœcie, ile raczej minirozprawka po³¹czona ze wspomnieniami dotycz¹-
cymi kontaktów kaszubsko-góralskich, regionalistów pomorskich i podhalañskim.
I w tym sensie jest to ciekawy przyczynek nie tylko do biografii T. Staicha, ale
tak¿e do dziejów polskiego regionaliZmu. Zarówno ten tekst, jak i wszystkie pozo-
sta³e zosta³y bogato zilustrowane licznymi zdjêciami, reprodukcjami ró¿nego ro-
dzaju dokumentów, fra~entami artyku³ów i wierszy T. Staicha itd.
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Mniejszoœci narodowe i etniczne w Polsce. Informator 2003, red.
L.M. Nijakowski, S. Lodziñski, Warszawa 2003, wyd. Wydawnictwo Sej-
mowe, ss. 280

Jest to zmieniona i uzupe³niona wersja podobnego informatora, który ukaza³
siê w 1994 r. Poniewa¿ od tego czasu zasz³y doœæ istotne zmiany na polskiej scenie
etnicznej, pojawi³a siê koniecznoœæ ponownego jej opisania. Ca³oœæ podzielono na
dwie czêœci. W pierwszej autorzy przeprowadzaj¹ najpierw ogóln¹ charakterysty-
kê mniejszoœci narodowych i etnicznych w Polsce (dodaæ nale¿y, ¿e Kaszubi nie
s¹ uznawani za mniejszoœæ etniczn¹, a wiêc nie zostali tu uwzglêdnieni). Nastêpnie
przechodz¹ do omówienia kwestii prawnych zwi¹zanych z ochron¹ osób nale¿¹-
cych do mniejszoœci - najpierw w perspektywie europejskiej i w œwietle prawa

miêdzynarodowego, a potem w realiach polskich (tu m.in. analizuj¹ politykê ró¿-
nych organów pañstwa wobec mniejszoœci, udzia³ mniejszoœci w ¿yciu politycz-
nym, dostêp do œrodków masowego przekazu oraz spory i konflikty o miejsca pa-
miêci). W czêœci drugiej zaprezentowane zosta³y organizacje, zwi¹zki religijne i prasa
mniejszoœci, z tym ¿e tym razem uwzglêdniono tak¿e mniejszoœci jêzykowe, a wiêc
i Kaszubów. Trzeba jednak przyznaæ, ¿e poszczególne mniejszoœci zosta³y tu po-
traktowane bardzo ró¿nie - przy niektórych wymieniono wiele ró¿nych organizacji
i instytucji wraz z adresami (np. przy Niemcach), a przy innych podano tylko jedn¹
organizacjê i jeden adres (tak w³aœnie przy Kaszubach, a przecie¿ instytucji, orga-
nizacji, mediów kaszubskich jest znacznie wiêcej). Zamieszczono tu równie¿ frag-
menty najwa¿niejszych aktów prawnych dotycz¹cych mniejszoœci, bibliografiê
wybranych prac ich dotycz¹cych, wykaz udzielonych dotacji ministerialnych (do-
piero przegl¹daj¹c ten wykaz, mo¿na siê przekonaæ, w jak niewielkim stopniu w po-
równaniu z innymi grupami wsparcie otrzymuje spo³ecznoœæ kaszubska). Na sa-
mym koñcu zaprezentowano wyniki ostatniego Spisu Powszechnego w 2002 r.

Wyznania religijne. Stowarzyszenia narodowoœciowe i etniczne w Polsce
2000-2002, red. L. Adamczuk, G. Gudaszewski, Warszawa 2003, wyd. G³ów-
ny Urz¹d Statystyczny, ss. 359

To ju¿ czwarte wydanie po¿ytecznego infoffi1atora o wyznaniach religijnych
i stowarzyszeniach etnicznych w Polsce. Zgodnie z tytu³em sk³ada siê z dwóch
czêœci. Pierwsz¹ poœwiêcono zwi¹zkom wyznaniowym, drug¹ - stowarzyszeniom

mniejszoœciowym. Tu rozpoczêto od przedstawienia statystyki narodowoœciowej
w Polsce, ogólnie tylko odwo³uj¹c siê do wyników Spisu Powszechnego w 2002 r.
(bez podania jego wyników). Nastêpnie zaprezentowano ogólny obraz stowarzy-
szeñ mniejszoœciowych w Polsce (w uk³adzie chronologicznym i przestrzennym).
G³ówny jednak trzon stanowi wykaz poszczególnych organizacji (najpierw wykaz
w uk³adzie alfabetycznym, w porz¹dku chronologicznym powstania, a nastêpnie
wed³ug liczby cz³onków oraz wed³ug poszczególnych grup). Taki uk³ad jest bardzo
porêczny w korzystaniu i daje pe³niejszy obraz stowarzyszeñ (wiadomo np. od razu,
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która grupa ma najwiêcej organizacji, a która naj liczniej sze). Wreszcie s¹ karty
informacyjne poszczególnych stowarzyszeñ (podaje siê tu nazwê, adres, rok po-
wstania i rejestracji, liczbê cz³onków za ostatnie lata, zasiêg terytorialny, jednostki
terenowe, jeœli takie s¹, wydawnictwa, placówki kulturalne itd.). •ród³em tych
informacji s¹ ankiety sprawozdawcze przysy³ane przez same stowarzyszenia. Tym
bardziej powinno dziwiæ, ¿e Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie znalaz³o siê wœród
organizacji o "niepe³nych danych ".

"Biuletyn Historyczny Lêborskiego Bractwa Historycznego i Muzeum

w Lêborku", 2003, nr 22, ss. 68
Kolejny numer lêborskiego Biuletynu przynosi kilka interesuj¹cych artyku³ów

dotycz¹cych lokalnej historii, m.in. Andrzeja Barañskiego o karierach lêborskich urzêd-

ników zakonnych, tekst Zachariasza Fr¹cka o dziejach wsi i parafii w Godêtowie
czy Joanny Schodziñskiej o powojennych wysiedleniach ludnoœci niemieckiej z po-

wiatu lêborskiego. Zamieszczono tu tak¿e trzy prace z konkursu dla m³odzie¿y o hi-

storiiZiemi Lêborskiej, fragment niemieckiej pracy z 1913 r. o "polskim zagro¿eniu",
prezentacjê sylwetki Mieczys³awa Stryjewskiego, recenzje i sprawozdania.

"Biuletyn Historyczny Lêborskiego Bractwa Historycznego i Muzeum
w Lêborku. Wydanie specjalne", 2003, nr 23, ss. 206

Numer ten zawiera materia³y z sesji "Pradzieje Ziemi Lêborskiej". Wœród
jedenastu zamieszczonych tu artyku³ów warto zwróciæ uwagê choæby na tekst
Krystyny Huha³y o losach zabytków i archiwaliów dotycz¹cych schy³ku staro¿yt-
noœci na terenie powiatu lêborskiego, Rafa³a Zap³aty artyku³ o przestrzeni wytwa-
rzanej w kulturze wczesnoœredniowiecznego Pomorza czy te¿ interesuj¹cy tekst
Jacka Wierzbickiego o pograniczu Pomorza Zachodniego i Wschodniego u progu

epoki br¹zu.

Henryk Soja, Violetta Tkacz, Muzeum Wsi S³owiñskiej w Klukach. Prze-
wodnik, Kluki 2003, wyd. Muzeum Pomorza Œrodkowego. Oddzia³ Mu-
zeum Wsi S³owiñskiej w Klukach, ss. 48

Tytu³ ksi¹¿ki jest trochê myl¹cy, bo jest ona czymœ wiêcej ni¿ tylko przewod-
nikiem po skansenie. Wystarczy pokazaæ, ¿e zawiera m.in. zarys dziejów wsi Klu-
ki i ³¹cznie z mitologicznymi opowieœciami o jej pocz¹tkach, charakterystykê S³o-
wiñców i dotycz¹cych ich badañ, obszerny opis ich ¿ycia i g³ównych zajêæ
(rybo³ówstwo, rolnictwo, kulturê duchow¹ i spo³eczn¹, kwestie religijne, kulturê
materialn¹). I dopiero po tych wszystkich obszernych wyjaœnieniach autorzy prze-
chodz¹ do prezentacji Muzeum- jego historii, zbiorów, form pracy itd. A jeszcze
na koñcu dodano informacjê o powiecie s³upskim i wszystkich jego gminach. Ca-
³oœæ zosta³a bardzo estetycznie opracowana graficzne i ubarwiona licznymi kolo-
rowvmi zdieciarni.
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Grzegorz Strauchold, Myœl zachodnia i jej realizacja w Polsce Ludowej
w latach 1945, Toruñ 2003, wyd. Wydawnictwo Adam Marsza³ek, ss. 481

Ciekawa i wa¿na monografia powojennych losów osób i œrodowisk zwi¹za-
nych z realizacj¹ polskiej myœli zachodniej. Autor zaczyna od przedstawienia lo-
sów idei wyrastaj¹cych z tej myœli oraz inspirowanych ni¹ czynów w okresie fi wojny
œwiatowej (stosunek do ziem zachodnich ró¿nych œrodowisk politycznych, praca
naukowa z nimi zwi¹zana, koncepcje przysz³ych granic, dzia³anie PZZ, utworzenie
Instytut Zachodniego itd.). W drugim rozdziale prezentuje prze³om roku 1945 i pierw~
sze próby realizacji idei zachodniej (postawa Koœcio³a, stosunek PPR do tych idei,
kwestie osadnicze, stosunek do problemu autochtonów, problematyka ³u¿ycka,
odrodzenie i powstanie nowych instytutów ziem zachodnich, m.in. Instytutu Ba³-
tyckiego itp.). Trzeci rozdzia³ obejmuje okres od powo³ania Ministerstwa Ziem
Odzyskanych do wyborów sejmowych w 1947 r. Kolejne dwa rozdzia³y prezentu-
j¹ badania naukowe nad ziemiami zachodnimi - historyków (w tym badania nad

histori¹ Pomorza Zachodniego) oraz geografów. Po tych analizach autor wraca do
kontekstu politycznego, prezentuj¹c zmieniaj¹c¹ siê sytuacjê po wyborach do Sej-
mu Ustawodawczego i coraz silniejszy nacisk ideologiczny. Okres szczytowy sta-
linizmu przedstawiono w rozdziale siódmym, zaœ rozdzia³ nastêpny, ostatni, poœwiê-
cono na opisanie problematyki ziem zachodnich w czasie paŸdziernikowej odwil¿y
i po dojœciu Gomu³ki do w³adzy (Polski "Zachód" na nowo odkryty). Ksi¹¿kê
uzupe³nia obszerna bibliografia oraz indeks osobowy.

Animacja kulturalna i spo³eczno-wychowawcza w œrodowiskach lokal-
nych, red. J. ¯ebrowski, Gdañsk 2003, wyd. Gdañskie Towarzystwo Na-
ukowe, ss. 263

Kolejny, ósmy ju¿ tom, w serii "Edukacja w spo³eczeñstwie obywatelskim"
tak jak wszystkie wczeœniejsze zawiera materia³y z ogólnopolskiej konferencji na-
ukowej poœwiêconej temu¿ tematowi. 22 zamieszczone tu teksty zgrupowano
w dwóch czêœciach. Pierwsza porusza problemy" animacji kulturalnej i spo-
³eczno-11rychowawczej wobec 11ryzwañ cywilizacyjnych ". W drugiej Unterdy-
scyplinarny i polisemantyczny charakter animacji w œrodowiskach lokalnych")
znalaz³y siê trzy teksty, które mog¹ szczególnie zainteresowaæ czytelnika-regiona-
listê: K. Kossak-G³ówczewski, Antropologiczne konteksty edukacji regional-
nej w œwietle doœwiadczeñ kaszubskich, D. ¯ebrowska, Edukacyjne i anima-
cyjne funkcje 11rybranych placówek muzealnych w województwie pomorskim
(przesz³oœæ piêknem znaczona) i T. Maliszewski, Uniwersytet Ludo11ry oœrod-
kiem animacji kulturalnej w regionie (autor odwo³uje siê tu g³ównie do pracy
Kaszubskiego Uniwersytetu Ludowego we Wie¿ycy).
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Uniwersytet Ludowy - Szkola dla ¯ycia, red. M. Byczkowski, T. Mali-
szewski, E. Przybylska, Wie¿yca 2003, wyd. Kaszubski Uniwersytet Ludo-

wy, ss. 455
Obszerny ten tom j est zwieñczeniem d³ugiego, miêdzynarodowego programu

pod tym samym tytu³em (o samym projekcie zawarto informacje w aneksie na
koñcu ksi¹¿ki - jest tu kalendarium, informacja o partnerach i autorach). Ksi¹¿ka
dzieli siê na cztery dzia³y. Pierwszy poœwiêcono dziejom idei uniwersytetów ludo-

wych w ró¿nych krajach (Polska, Dania, Niemcy, Szwecja). Czêœæ druga prezen-
tuje wyniki badañ nad potrzebami edukacyjnymi w Polsce, Niemczech i Szwecji
(w Polsce badania realizowano w gminie Somonino). W czêœci trzeciej zawarto
materia³y opracowane w ramach projektu - s¹ tu informacje dotycz¹ce regulacji

prawnych odnoœnie do uniwersytetów ludowych w ró¿nych krajach, prezentacje
pracy poszczególnych placówek oraz seria rozwa¿añ teoretycznych nad podsta-
wami prac tego typu placówek. Wreszcie czêœæ czwarta to "Ulowskie impresje",
czyli ró¿nego rodzaju refleksje, uwagi. Poniewa¿ projekt by³ miêdzynarodowy, czêœæ
tekstów opublikowano tu w jêzyku niemieckim (a równolegle ukaza³a siê wersja
anglojêzyczna ca³ego tomu). Jest to w tej chwili chyba najpe³niejsza prezentacja
idei ulowskich w piœmiennictwie polskim.

"Acta Cassubiana", 2003, t. 5, wyd. Instytut Kaszubski, ss. 402
W pierwszej czêœci pt. Studia i materia³y znajduj¹ siê m.in. teksty: Zygmunta

Szultki Uwagi o najnowszych publikacjach dotycz¹cych liczebnoœci ludnoœci
kaszubskiej na Pomorzu Zachodnim, Wojciecha Konkela o dziejach k¹pieliska
w BrzeŸnie, Maji Wawrzyk o kobietach z elity politycznej Pomorza Gdañskiego (1989-
2003) oraz Renaty Pa³czyñskiej-Goœciniak i Iwony Ulenberg o przedsiêbiorczoœci na
terenie gminy Koœcierzyna w latach 1989-2002. Ponadto znalaz³y siê tu kolejne tek-
sty prezentuj¹ce spuœciznê Andrzeja Bukowskiego w Bibliotece G³ównej Uniwersy-
tetu Gdañskiego, ci¹g dalszy rozwa¿añ Edwarda Brezy o nazwiskach pomorskich
oraz blok artyku³ów z zakresu jêzykoznawstwa (o mitonimie gryf w nazewnictwie
Pomorza Zachodniego, o aktywnoœci s³owotwórczej derywatów od nazw roœlin
w S³owniku gwar kaszubskich na tle kultury ludowej Bernarda Sychty, o na-
zwach w³asnych w utworach Jana Piepki itd.). W dziale Pomorskie syntezy i re-
flek.\'je uczonych zamieszczono tekst Zbigniewa Zielonki O historiê literatury ka-
szubskiej, a w materia³ach Ÿród³owych JózefBorzyszkowski opublikowa³ memoria³
dotycz¹cy projektu autostrady pomorskiej. Ponadto jak zwyk³e w piœmie s¹recenzje,
noty wydawnicze, kronika oraz wspomnienia poœmiertne.

"Karta', 2003, nr 39, wyd. Fundacja Oœrodka KARTA, ss. 160
W kolejnym tomie znanego historycznego czasopisma znalaz³y siê dwa mate-

ña³y dotycz¹ce Kaszub. Pierwszy dotyczy zbioru fotografii znanego chmieleñskie-

go fotografa W³adys³awa Baranowskiego. Najpierw Krystyna Krynicka przedsta-
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wi³a samego autora oraz losy jego kolekcji (do³¹czono tu tak¿e szereg opisanych
fotografii), a nastêpnie zamieszczono blok zdjêæ portretowych z jego kolekcji (Por-
tret na tle). Znalaz³a siê tu tak¿e ciekawa prezentacja zasobu... butelki Piotra
Itrycha z Pa³ubina k. Starej Kiszewy, który w 1979 r. opisa³ wierszem swoje ¿ycie
i zakopa³ je w butelce. Teraz ta oryginalna spuœcizna trafi³a do KARTY, a w pi-
œmie zamieszczono kilka utworów, interesuj¹cych na równi dla historyków, jak
i jêzykoznawców.

Kosznajderia - kraina i ludzie miêdzy Chojnicami a Tuchol¹ (XV-XX w.j,

red. W. Jastrzêbski, Bydgoszcz-Tuchola 2003, wyd. Instytut Historii Aka-
demii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego, Starostwo Powiatowe w Tu-
choli, ss. 240

Bardzo wa¿na ksi¹¿ka zawieraj¹ca materia³y z konferencji naukowej, która
odby³a siê we wrzeœniu 2003 roku w Tucholi. Czytelnik otrzymuje kompetentne
wypowiedzi dotycz¹ce subregionu chyba najs³abiej obecnego w pracach polskich
historyków Pomorza. Zgromadzone tu artyku³y podzielono na dwie czêœci. Pierw-
sza dotyczy ogólnie dziejów Kosznajderii. Warto tu zwróciæ uwagê na teksty
J. Borzyszkowskiego, Grupy etniczne Pomorza, S. Zonenberga, Powstanie i dzie-
je wsi kosznajderskich do 1466 roku czy W. Jastrzêbskiego, Kosznajdrzy
i Kosznajderia w latach 1920-1945. Druga czêœæ ilositytu³: Kosznajderia/Kosz-
najdrzy w literaturze, edukacji i biografistyce. Znalaz³o siê tu siedem artyku-
³ów, m.in. E. Brezy o nazwiskach Kosznajdrów, L. £uniewskiej o etymologii nazw
niektórych wsi kosznajderskich czy A. Kilian o œwiadomoœci i to¿samoœci regio-
nalnej i czynnikach j¹ kszta³tuj¹cych na przyk³adzie Kosznajderii w XX wieku. Na
koñcu zamieszczono kilka fotografii.

¯ycie dawnych Pomorzan, t. 2, red. W. Lysiak, Bytów-S³upsk 2003,
wyd. Pomorska Akademia Pedagogiczna w S³upsku, Muzeum Zachodnio-
Kaszubskie w Bytowie, ss. 304

Ksi¹¿ka zawiera materia³y z drugiej konferencji pod tym samym tytu³em, któ-
ra odby³a siê w paŸdzierniku 2002 r. w bytowskim muzeum. Wœród 23 tekstów
znaleŸæ mo¿na opracowania odnosz¹ce siê do archeologii, literatury, historii i tej
dawniejszej, i tej najnowszej, do historii sztuki, i etnografii oraz folklorystyki. Wœród
tych tekstów warto zwróciæ uwagê na choæby kilka: V. Tkacz, Obraz kultury
rodzimych mieszkañców Izbicy w oczach pierwszych powojennych osadni-
ków, E. Szalewska, Trendy regionalne w architekturze Ziemi Bytowskiej, A. Ku-
ik-Kalinowska, Zachodnie kresy. Kaszubski œwiat w prozie Anny £ajming,
W. Skóra, Liczebnoœæ, rozmieszczenie i stan posiadania Kaszubów w powie-
cie bytowskim w dwudziestoleciu miêdzywojennym. Na koñcu zamieszczono
indeksy osobowy i geograficzny.
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Korzenie Gdyni, cz. 1, materia³y z konferencji historycznej 2.10.2002,
pr. zbiorowa, Gdynia 2003, wyd. Oficyna Verbi Causa, ss. 136

W œród jedenastu zamieszczonych tu tekstów dotycz¹cych historii najnowszej
miasta warto zwróciæ uwagê na opracowanie W. Kwiatkowskiej, Starcie Kaszu-
bów z osadnikami - od partykularzymu do integracji.

Korzenie Gdyni, cz. 2, materia³y z konferencji historycznej 6.03.2003,
pr. zbiorowa, Gdynia 2003, wyd. Oficyna Verbi Causa, ss. 91

Tym razem, w drugim tomie dotycz¹cym najnowszej historii Gdyni, zaprezen-
towano piêæ tekstów, wœród nich M. Soko³owskiej o powojennych wysiedleniach
z miasta oraz J. Marsza1ca o Gdyni w raportach bezpieki z lat 1950-1956.

Andrzej Januszajtis, Gdañskie zegary, dzwony i karyliony, Gdañsk 2003,
wyd.. WDP "Bernardinum", ss. 166

Kolejny tom w serii "Ma³ej Biblioteczki Gdañskiej". Tym razem A. Januszaj-
tis, znany mi³oœnik dawnego Gdañska, opowiada o tym, jak mierzono czas nad
Mot³aw¹ i zaznaczano jego up³yw. W pierwszej czêœci przedstawia gdañskich ze-
gannistrzów i gdañskie zegary (tak¿e morskie i portowe, s³oneczne, domowe, a na-
wet zegary... dla uciechy i rozrywki). Jest tu tak¿e aneks zawieraj¹cy wykaz ze-

garmistrzów dawnego Gdañska. W czêœci drugiej opisuje dzwony, kuranty, karyliony
i ich twórców (m.in. pisze o muzyce dzwonów). Tu tak¿e jest aneks, zawieraj¹cy
zestawienia gdañskich ustawiaczy kuranta ratuszowego, karylionistów od œw.
Katarzyny oraz twórców gdañskich dzwonów. Ca³oœæ koñczy obszerna bibliografia.

"Biuletyn Instytutu Pamiêci Narodowej", 2003-2004, nr 12-1, ss. 92
Numer otwiera rozmowa z prof. W. Kulesz¹ o sporze wokó³ "Krwawej Nie-

dzieli" w Bydgoszczy, podtrzymuj¹c zasadniczo ustalenia historyków polskich. O sa-
mym zaœ sporze pisze w tym samym numerze T. Chinciñski: Koniec mitu "Bydgo-
skiej Krwawej Niedzieli ". W œród innych materia³ów warto zwróciæ uwagê jeszcze
na artyku³y M. Tomkiewicz, ~siedlenia z Gdyni w 1939, A. Paczoski, Dzieci
Potulic oraz J. Marszalca o tym, jak w³adze PRL walczy³y z legend¹ Grudnia' 70.
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Pro memoria Anna £ajming (1904-2003), zebra³ i opracowa³ Józef Bo-
rzyszkowski, Gdañsk 2004, wyd. Instytut Kaszubski, ss. 527

Tom \yydany z okazji setnej rocznicy urodzin i pierwszej rocznicy œmierci
naj\yybitniejszej i najpopularniejszej pisarki kaszubskiej Anny Lajming. Sk³ada siê
nañ kilkadziesi¹t tekstów pogrupowanych w szeœciu czêœciach. W pierwszej czê-
œci Curriculum vitae zamieszczono m.in. w³asny ¿yciorys pisarki, szkic biogra-
ficzny autorstwa Piotra Kuncewicza, zestawienie bibliograficzne ksi¹¿ek A. L¹j-
ming i artyku³ów jej poœwiêconych or~ szkic Joanny Gil-Œlebody Laurka dla
nieistniej¹cego teatru, w którym wspomina ona teatr BELECO z Zapcenia i swoje
kontakty z pisark¹. W czêœci drugiej zamieszczono szeœæ obszernych szkiców po-
œwiêconych ¿yciu i twórczoœci A. Lajming (o jej rodzinie i domu rodzinnym oraz
ich wizerunku w trylogii wspomnieniowej, o dzieciñstwie i m³odoœci spêdzonej na
Kociewiu w Gorzêdzieju, o "œwiecie przedstawionym "w jej pisarstwie oraz o przy-
s³owiach i ich funkcji w utworach autorki Mroku i œwitu). Jest tu te¿ opis "Lite-
rackiego szlaku turystycznego im. Anny £ajming ". W czêœci trzeciej znalaz³y
siê "opinie krytyków i wypowiedzi pisarki" - dwadzieœcia recenzji i omówieñ

jej kolejnych ksi¹¿ek, wywiady oraz artyku³y prezentuj¹ce sam¹ pisarkê ijej kr¹g
rodzinny. Na koñcu tej czêœci zamieszczono reprodukcje dedykowanych jej' ksi¹-
¿ek przez ró¿nych pisarzy i ludzi nauki. Czêœæ czwarta jest najobszerniejsza, choæ
jest to tylko skromniuteñki \yybór z niezwykle bogatej korespondencji pisarki do
ró¿nych osób - rodziny, przyjació³, czytelników. W czêœci pi¹tej zamieszczono re-

produkcje dyplomów, listów gratulacyjnych, artyku³ów jubileuszo\yych, ¿yczeñ
kierowanych do Anny Lajming. S¹ tu tak¿e liczne zdjêcia z rodzin¹ i przyjació³mi

\yykonane przy ró¿nych okazjach, przede wszystkich uroczystych (ca³a zreszt¹
ksi¹¿kajest bogato przetykana zdjêciami i reprodukcjami dokumentów osobistych
pisarki). I wreszcie w czêœci ostatniej zamieszczono materia³y zwi¹zane ze œmier-
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ci¹, pogrzebem i pamiêci¹ o A. Lajming. S¹ tu poœwiêcone jej okolicznoœciowe
wiersze, ¿egnaj¹ce pisarkê artyku³y, wypowiedzi z uroczystoœci pogrzebowej w S³up-
sku, wspomnienia (czêœæ z nich powsta³¹ specjalnie z myœl¹ o tej ksi¹¿ce).

Spo³eczeñstwo pomorskie w latach okupacji niemieckiej 1939-1945, red.
K. Minczykowska, J. Sziling, Toruñ 2004, wyd. Fundacja "Archiwum Po-
morskie Armii Krajowej oraz Wojskowej S³u¿by Kobiet", ss. 195

Ksi¹¿ka zawiera materia³y z konferencji naukowej, która odby³a siê w Toru-
niu w listopadzie 2003 roku. Zasadniczy jej zr¹b stanowi siedem wyg³oszonych
podczas konferencji referatów (oprócz tego zamieszczono tu zdjêcia uczestników
konferencji, indeksy osobowy i geograficzny, streszczenia po angielsku i niemiecku
oraz dwa g³osy z dyskusji). W pierwszym Józef Borzyszkowski pisze o "niektó-
rych mitach i realiach ¿ycia codziennego Pomorza pod okupacj¹ hitlerow-
sk¹". Nastêpnie Bogdan Chrzanowski pisze o "kszta³towaniu siê nastrojów lud-
noœci polskiej i niemieckiej na Pomorzu w œwietle Ÿróde³ konspiracyjnych ",
Andrzej G¹siorowski o "¿yciu codziennym na Pomorzu Gdañskim w latach
1939-1945", a Marcin Owsiñski (wszyscy z Muzeum Stutthof) tak¿e o ¿yciu
codziennym, ale na podstawie akt personalnych wiêŸniów KZ Stutthof. Co cieka-
we - autorzy ci, siêgaj¹c do Ÿróde³ konspiracyjnych i do prasy podziemnej, pokazu-
j¹,jak niepe³na, cz¹stkowa, wybiórcza by³a czêsto wiedza pisz¹cych o pomorskich
realiach. To z kolei oznacza, ¿e Ÿród³a te nale¿y czytaæ i interpretowaæ bardzo
ostro¿nie. O ma³o znanym fragmencie ¿ycia okupacyjnego pisze z kolei Sylwia
Grochowina, a mianowicie o niemieckim szkolnictwie powszechnym na Pomorzu
w okresie okupacji (autorka zwraca uwagê nie tylko na szko³êjako instytucjê, ale
tak¿e na treœci przez ni¹ przekazywane, zwi¹zane z ideologi¹ hitlerowsk¹). Podob-

nej problematyki dotyczy artyku³ Jana Szilinga, który przedstawi³ problem u¿ywa-
nia jêzyka polskiego na Pomorzu w czasie okupacji. Ca³oœæ ksi¹¿ki uzupe³nia tekst
Bogdana Zió³kowskiego o okupacji na Kujawach Wschodnich.

Borzyszkowy i Borzyszkowscy. B¹k - Karsin. Studia i materia³y do dzie-
jów wsi i rodziny zebra³ i opracowa³ Józef Borzyszkowski, t. 7, Gdañsk
2004, wyd. Instytut Kaszubski, ss. 544

Ksi¹¿ka zosta³a wydana z okazji kolejnego zjazdu rodziny Borzyszkowskich.
Tom zawiera ponad szeœædziesi¹t tekstów pogrupowanych w czterech dzia³ach.
W pierwszym zawarto przede wszystkim materia³y historyczne i krajoznawcze. Warto
tu przede wszystkim zwróciæ uwagê na omówienie dwóch dokumentów krzy¿ackich
z lat 1352 i 1354 zwi¹zanych z Borzyszkowami autorstwa Lecha Stoltmana, a tak¿e
artyku³ Przemys³awa Pragerta o nazwisku i herbach familii Borzyszkowskich oraz
na cenny S³ownik nazw geograficznych gminy Lipnica (ponad 370 hase³) autor-
stwa Aliny i Tomasza Drzazgów. Jest tu ponadto m.in. szkic o historii oddzia³u Zrze-
szenia Kaszubsko-Pomorskiego w Lipnicy (napisany po kaszubsku przez Andrzeja
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Lemañczyka). W czêœci drugiej znajdujemy m.in. wspomnienie o ksiê¿ach z Go-
chów: Franciszku Perschke i Sylwestrze Felchnerze, ciekaw¹ kronikê szko³y w Lip-
nicy, sporz¹dzon¹ przez znan¹ na Gochach postaæ, kaszubskiego dzia³acza - Bole-

s³awa Machuta (jest tu tak¿e jego w³asny ¿yciorys), s¹ fragmenty z Ksiêgi protoko³ów
zarz¹du Koœcio³a katolickiego w Borzyszkowach, szkic o zespole "Gochy" i in. Czêœæ
czwarta ma charakter wspominkowy (zawiera m.in. wspomnienia o ks. prof. Maria-
nie Borzyszkowskim). W ostatniej zaœ czêœci zamieszczono du¿¹ porcjê kaszubskiej
poezji. Ca³oœæ zosta³a wzbogacona licznymi zdjêciami i rysunkami.

Las w kulturze polskiej, t. 3, red. W. Lysiak, Poznañ 2004, Wydawnic-
two "Eco", ss. 638

W œród kilkudziesiêciu ró¿norodnych artyku³ów zamieszczonych w tym tomie
dwa dotycz¹ Pomorza: Tomasz Siemiñski napisa³ o Œwiêtych drzewach na Ka-
szubach, a Wojciech £ysiak o Pomorskim wizerunku leœnej bestii.

Joanna Grochowska, Bogus³aw Breza, Marek Sta¿ewski, Kurkowe
Bractwo Strzeleckie w Wejherowie. Historia i wspó³czesnoœæ, Wejherowo
2004, wyd. Muzeum Piœmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wej-
herowie, Bractwo Strzeleckie w Wejherowie, ss. 144

Ksi¹¿ka wydana z okazji lO-lecia reaktywowania wejherowskiego Bractwa
Strzeleckiego. Historiê podzielona na trzy okresy - najstarszy od 1836 do 1920

opracowa³ M. Sta¿ewski, lata 1920-1945 opisa³ B. Breza, a funkcjonowanie Brac-
twa po jego reaktywacji w 1993 r. przedstawi³a J. Grochowska. Niew¹tpliwie
wielkim atutem ksi¹¿ki jest jej warstwa ilustracyjna - dziesi¹tki reprodukowanych

zdjêæ, dokumentów z ró¿nych epok, artyku³ów prasowych itp.

Pawe³ Zbierski, Na w³asny rachunek. Rzecz o Lechu Bqdkowskim,
Gdañsk 2004, wyd. s³ow%braz/terytoria, ss. 302

Ksi¹¿ka rodzi³a siê z gór¹ dwadzieœcia lat! Wreszcie autor, wspierany przez
przyjació³, rodzinê, dawnych bliskich i dalszych znajomych Lecha B¹dkowskiego,
doprowadzi³ do koñca swoj¹ opowieœæ o jednym znajwybitniejszych Pomorzan
XX wieku. Ksi¹¿ka ³¹czy w sobie elementy biografii popularnonaukowej (zamiesz-
czono w niej zarys bibliografii Lecha B¹dkowskiego, wykaz najwa¿niejszych prac
o nim, charakterystykê wykorzystanych Ÿróde³ oraz indeks osobowy), eseju i publi-
cystyki historycznej. Bogato ilustrowana publikacja sk³ada siê z trzydziestu jeden
rozdzia³ów opowiadaj¹cych o ró¿nych sferach ¿ycia i twórczoœci B¹dkowskiego
(zachowano jednak uk³ad chronologiczny). Jest to pierwsza próba ca³oœciowego
ogl¹du myœli i dzia³añ jednego z liderów powojennego ruchu kaszubsko-pomorskie-
go (zreszt¹ wydaje siê, ¿e dla wielu osób znaj¹cych L. B¹dkowskiego z jego dzia-
³alnoœci w œrodowisku literackim i opozycyjnym ta w³aœnie "dzia³ka kaszubsko-
pomorska" mo¿e byæ sporym zaskoczeniem, bo z tego by³ mniej znany w Polsce).
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Edmund Lewandowski, Pejza¿ etniczny Europy, Warszawa 2004, wyd.
Wydawnictwo Literackie MUZA S.A, ss. 485

Kolejny tom w serii "Spectrum" przynosi interesuj¹ce rozwa¿ania nad skom-
plikowan¹rzeczywistoœci¹ etniczn¹ Europy. Ca³oœæ sk³ada siê z piêciu rozdzia³ów.
W pierwszym autor prezentuje rozwa¿ania nad "fenomenem ¿ycia etnicznego ".
W drugim omawia ogólnie Europê, czyli "najwiêkszy pó³wysep œwiata ", zwra-
caj¹c uwagê na uk³ady geopolityczne, narodziny i rozwój Europy oraz jej wewnêtrzne
granice. Rozdzia³ trzeci prezentuje doœæ kontrowersyjne podejœcie do "charakte-
rów narodowych" narodów nordyckich, germañskich i romañskich (autor zreszt¹
ju¿ we wczeœniejszych artyku³ach zajmowa³ siê samym pojêciem "charakter naro-
dowy"). Dla nas chyba najciekawszy jest rozdzia³ czwarty: Œwit narodów wschod-
nich. Autor prezentuje tu osobno "m³odzieñcze narody s³owiañskie ", czyli Ro-
sjan, Polaków, Czechów i S³owaków, nastêpnie omawia œwiat "Cekanii", czyli
mozaikê etniczn¹ na terenach dawnych Austro-Wêgier (st¹d nazwa od c.-k.) oraz
skomplikowan¹ sytuacjê na Ba³kanach. Ostatni rozdzia³ poœwiêci³ "fenomenom
etnicznym ", czyli ¯ydom, Cyganom, Wêgrom i Litwinom. Choæ autor nie odnosi
siê do sytuacji pomorskiej, to jednak wydaje siê to byæ ksi¹¿ka szczególnie przydat-
na w œrodowisku kaszubskim, gdzie dyskusja wokó³ kwestii etnicznych i narodo-
wych przybiera na sile.

Walter ¯elazny, Etnicznoœæ. £ad - konflikt - sprawiedliwoœæ, Poznañ

2004, wyd. Wydawnictwo Poznañskie, ss. 261
Pierwszy w³aœciwie w jêzyku polskim systematyczny wyk³ad problematyki

etnicznoœci w szerokiej perspektywie porównawczej. Autor rozwa¿a kwestie me-
todologiczne (m.in. Ÿród³a pojêcia etnicznoœci, przedmiot badañ etnicznych, kwe-
stie konfliktów etnicznych), analizuje pojêcie to¿samoœci etnicznej, relacje miêdzy
pañstwem a mniejszoœciami, przedstawia ró¿ne sposoby defIniowania i rozumienia
w poszczególnych teoriach, relacje miêdzy etnicznoœci¹ a innymi zjawiskami spo-
³ecznymi (m.in. religi¹, jêzykiem, terytorium). Zamieœci³ tu tak¿e rozwa¿ania o pra-
wach indywidualnych i grupowych (kwestia prawnej ochrony mniejszoœci) oraz
o stronie politycznej etnicznoœci (etnopolityka). Na koñcu zamieszczona zosta³a
obszerna bibliografia. Dla jakoœci dyskusji etnicznych w œrodowisku kaszubskim
obowi¹zkowa lektura tej pracy by³aby wielce po¿yteczna!

Joanna Piotrowska, 80 lat muzealnictwa w S³upsku 1924-2004, S³upsk
2004, wyd. Muzeum Pomorza Œrodkowego w S³upsku, ss. 115

Bardzo przydatne opracowanie wydane z okazji jubileuszu s³upskiego muze-
alnictwa (o jubileuszowym charakterze œwiadcz¹ tak¿e zamieszczone na pocz¹tku
ksi¹¿ki liczne listy gratulacyjne oraz wstêp dyr. Muzeum M. Jaroszewicza). W ksi¹¿-
ce zaprezentowano rozwój s³upskiego muzeum od prapocz¹tków w okresie nie-
mieckim (Heimatmuseum dzia³aj¹ce w latach 1924-1945), przez kolejne okresy
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powojenne (najpierw trudne pocz¹tki w latach 1948-1964 i rozwój po 1965 r. kiedy
to muzeum przenios³o siê do wyremontowanego Zamku Ksi¹¿¹t Pomorskich i przy-
jê³o nazwê Muzeum Pomorza Œrodkowego, pod któr¹ pracuj e do dziœ). Omówiono
tu najwa¿niejsze wydarzenia, podejmowane akcje (np. utworzenie skansenu w Klu-
kach i Muzeum Szko³y Polskiej w P³otowie), scharakteryzowano rozrastaj¹ce siê
zbiory, w tym szczególnie kolekcjê witkacowsk¹, z której s³ynie s³upskie muzeum
daleko poza Polsk¹, przedstawiono pracê poszczególnych dzia³ów i komórek mu-
zealnych, wreszcie zamieszczono wykaz wszystkich wystaw oraz pracowników
muzeum. Ca³oœæ zosta³a zilustrowana bardzo licznymi fotografiami, tak¿e koloro-

wymI.

Zdzis³aw Machura, Zamek Ksi¹¿¹t Pomorskich w S³upsku, S³upsk 2004,
wyd. Muzeum Pomorza Œrodkowego w S³upsku, Stowarzyszenie Przyjació³
MPŒ w S³upsku, ss. 119

Kolejna publikacja wydana z okazji jubileuszu 8O-lecia muzealnictwa s³up-
skiego. Jest to opracowania ³¹cz¹ce cechy pozycji naukowej i albumu (dziesi¹tki
zdjêæ zamku ijego fragmentów, tak¿e z okresu powojennej odbudowy, reprodukcji
dawnych szkiców, planów i map, portretów w³aœcicieli zamku itd.). Ca³oœæ, oprócz
wstêpu, zakoñczenia, bibliografii i niemieckiego streszczenia, sk³ada siê z oœmiu
rozdzia³ów. Autor rozpoczyna swoj¹ opowieœæ od Iiajstarszych dziejów grodu nad
S³upi¹ i prapocz¹tków ksi¹¿êcej siedziby. Nastêpnie omawia budowê rezydencjo-
nalnego zamku przez ksiêcia Bogus³awa X, jego przebudowê za Jana Fryderyka,
sytuacjê zamku za czasów kolejnych gospodarzy (ksiê¿nej Erdmuty i Anny von
Croy). Rozdzia³ siódmy prezentuje losy zamku w czasach brandenburskich i pru-
skich a¿ po 1945 r., zaœ w rozdziale ostatnim szeroko zaprezentowano powojenn¹
odbudow¹ i nowe urz¹dzanie zamku. To pierwsza monografia najbardziej znanego
s³upskiego zabytku, w dodatku piêknie ilustrowana i ciekawie opracowana graficz-
nie. Rzadko który zabytek na Pomorzu doczeka³ siê tak estetycznej monografii.

Henryk Galus, Spo³ecznoœæ kaszubska. Odrêbnoœæ i przynale¿noœæ, cz. 1:
Identyfikacja i d¹¿enia, cz. 2: Ograniczenia ci¹g³oœci kulturowej, Gdañsk
2004, wyd. nak³adem autora, ss. cz. 1 148, cz. 2 252

Interesuj¹cy, a jednoczeœnie miejscami dyskusyjny, zbiór studiów i szkiców
gdañskiego socjologa i dziennikarza, niegdyœ blisko zwi¹zanego z ruchem kaszub-
sko-pomorskim. W pierwszej czêœci autor zamieœci³ trzy nowe szkice. Najpierw
w tekœcie Kaszubskie dylematy. Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie na rozdro-
¿u 2002-2004 zaj¹³ siê dyskutowan¹ w tych latach kwesti¹ mniejszoœciowego
statusu Kaszubów oraz sporami wokó³ Spisu Powszechnego i wywo³anej nim akcji
na rzecz powo³ania narodu kaszubskiego. Do tego szkicu do³¹czy³ obszerny wykaz
dokumentów obrazuj¹cych owe spory i dyskusje. Dwa nastêpne szkice poœwiêci³
na dyskusjê z ustaleniami dotycz¹cymi Kaszubów zawartymi w pracach Marka
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Latoszka i Brunona Synaka. W czêœci drugiej zamieœci³ swoje w³asne teksty odno-
sz¹ce siê do spraw kaszubsko-pomorskich z lat 1986-1989.

Ksi¹dz Patron Boles³aw Domañski (1872-1939) a tradycje Zwi¹zku Po-
laków w Niemczech na Krajnie, red. J. Kêciñska, Gdañsk-Wielki Buczek
2004, wyd. Instytut Kaszubski, Oddzia³ ZK-P w Wielkim Buczku, ss. 103

Pomys³ na powstanie tej ksi¹¿ki narodzi³ siê podczas kolejnej konferencji po-
œwiêconej 1rndycji Krajny Z³otowskiej, które dorocznie odbywaj¹ siê w Wielkim Buczku
(pisze o tym we wstêpie redaktorka tomu J. Kêciñska, jednoczeœnie organizatorka
tych¿e sesji). Sk³ada siê na ni¹ poprawiona wersja wczeœniejszego opracowania
biograficznego o ksiêdzu Domañskim pióra Józefa Borzyszkowskiego wraz z jego
pos³owiem i obszern¹ bibliografi¹. Ponadto zamieszczono tu tekst J. Kêciñskiej Oto
Matka Radosna, poœwiêcony kultowi maryjnemu zwi¹zanemu z sanktuarium w Górce
Klasztornej oraz kaplic¹ Matki Boskiej Radosnej w Zakrzewie (by³a patronk¹ Pola-
ków w Niemczech) oraz tekst Zbigniewa Zielonki: Co zosta³o z tradycji z³otow-
skich w konkretnym dzia³aniu dnia dzisiejszego? Ksi¹¿ka zosta³a bogato opa-
trzona ilustracjami zwi¹zanymi z ks. Domañskim, Zwi¹zkiem Polaków w Niemczech
i Krajn¹. Zamieszczono tu tak¿e wykaz ofiarodawców, wœród których, co godne
podkreœlenia, by³a tak¿e m³odzie¿ z zakrzewskiego gimnazjum.

"Na pocz¹tku by³o Oksywie". Ksiêga pami¹tkowa z oka;ji 750-lecia
okreœlenia granic parafii oksywskiej 1253-2003, zebra³ i opracowa³ J. Bo-
rzyszkowski, Pelplin 2004, wyd. WDP "Bernardinum" przy wspó³pracy
Instytutu Kaszubskiego, ss. 211

Ksi¹¿kê otwiera przedmowa abpa Tadeusza Goc³owskiego oraz prezentuj¹-
cy zarys dziejów parafii i zawartoœæ tomu wstêp autorstwa J. Borzyszkowskiego.
Nastêpnie zamieszczono referaty wyg³oszone na sesji jubileuszowej: Jerzego Sampa,
tropi¹cego œlady literackiej obecnoœci Oksywia, ks. Tomasza Czapiewskiego
o oksywskim koœciele, Paw³a Dzianisza o oksywskiej nekropolii oraz J. Borzysz-
kowskiego o miejscowych duszpasterzach. W nastêpnej czêœci opublikowano wybór
dokumentów z oksywskiego archiwum parafialnego, w tym tak¿e zarys dziejów
parafii autorstwa ks. Klemensa Przewoskiego z 1927 roku. Trzecia czêœæ sk³ada
siê z materia³ów opublikowanych wczeœniej na ³amach czasopism, w tym wspo-
mnienia miejscowych ksiê¿y. Bardzo interesuj¹cy jest tak¿e inwentarz bogatego
archiwum parafialnego przygotowany przez ks. Anastazego Nadolnego. Ca³oœæ
zosta³a wzbogacona dziesi¹tkami zdjêæ oraz fotokopiami dokumentów.

Krzysztof Melchert, Beata Wilczewska-Ry¿ycka, Gorycz klêski i wy-
zwolenia. Bytów i okolice w lutym i marcu 1945 roku w faktach i wspomnie-
niach, Bytów 2004, wyd. Szko³a Podstawowa nr 2 w Bytowie, ss. 108

Pionierskie opracowanie dwójki m³odych historyków bytowskich, maj¹ce na
celu rekonstrukcjê wydarzeñ na Ziemi Bytowskiej w trudnych chwilach koñca
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wojny i pocz¹tku pokoju. Swoj¹ opowieœæ zaczynaj¹ oni od zaprezentowania sytu-
acji na froncie oraz sytuacji ludnoœci cywilnej Bytowa w przededniu wyzwolenia.
Nastêpnie omawiaj¹ walki o Bytów, zajêcia miasta przez Armiê Czerwon¹ i "tra-
gediê miasta ". Zamieszczaj¹ tu tak¿e obszerne wspomnienia polskich i niemiec-
kich mieszkañców Ziemi Bytowskiej, fragmenty pisanych na gor¹co koresponden-
cji czy te¿ zapisy w ksiêgach parafialnych. Oddaj¹c g³os œwiadkom histoñi, pokazuj¹
jak skomplikowana by³a sytuacja w tej czêœci Pomorza po przejœciu frontu. Ca³oœæ
uzupehlia bibliografia i ciekawe, czêsto unikatowe fotografie.

Nasz Dom. 100 lat Spó³dzielni Mieszkaniowej w Chojnicach, opr.
K. Ostrowski, Chojnice 2004, wyd. Spó³dzielnia Mieszkaniowa w Chojni-
cach, Oddzia³ ZK-P w Chojnicach, ss. 52

Tak jak bogate s¹ tradycje spó³dzielcze na Pomorzu, tak te¿ s¹ nieznane!
Dobrze siê wiêc sta³o, ¿e Kazimierz Ostrowski przypomnia³ losy chojnickiej spó³-
dzielczoœci mieszkaniowej, siêgaj¹c a¿ do pierwszej tego typu inicjatywy powo³a-
nej do ¿ycia przez niemieckich urzêdników w 1904 roku (do wybuchu I wojny
œwiatowej wybudowa³a 17 domów!). Po wojnie spó³dzielnia ta przekszta³ci³a siê
w polsk¹, ale tak¿e urzêdnicz¹. Jej cz³onkami by³o wielu najbardziej znanych i po-
wa¿anych chojnickich obywateli, w tym i regionalistów (m.in. Bogumi³ Hoffmann
czy Stefan Bieszk). Nastêpnie K. Ostrowski omawia losy spó³dzielczego maj¹tku
w czasie II wojny œwiatowej oraz rozwój spó³dzielni po jej zakoñczeniu (w 1950
przemianowana na Spó³dzielniê Mieszkaniow¹ w Chojnicach).

Etyczny wymiar to¿samoœci kulturowej. Studia z antropologii spo³ecznej,
red. M. Flis, Kraków 2004, wyd. Zak³ad Wydawniczy "Nomos", ss. 212

Jeden z ciekawszych zbiorów prac poœwiêconych coraz czêœciej dyskutowa-
nej kwestii to¿samoœci etnicznej. Dla czytelnika pomorskiego szczególnie interesu-
j¹ce mog¹ siê wydaæ teksty Katarzyny Warmiñskiej Spis powszechny a etyczny
wymiar to¿samoœci jednostki (jako przyk³ad przywo³ani zostali Tatarzy), Jacka
Nowaka Niepokoje to¿samoœciowe Rusinów oraz Ewy Michny Etyczny wy-
miar to¿samoœci etnicznej w sytuacji zmiany identyfikacji narodowej (tu tak-
¿e g³ówne przyk³ady zaczerpniête zosta³y ze œrodowiska Rusinów). Wiele z opisy-
wanych tu dylematów i procesów mo¿na odnosiæ tak¿e do spo³ecznoœci kaszubskiej.

Dzieje wsi pomorskiej. III Miêdzynarodowa Konferencja Naukowa, red.
R. Gaziñski, A. Chludziñski, Dygowo-Szczecin 2004, wyd. Gminny Zespó³
Oœwiaty i Kultury w Dygowie, Uniwersytet Szczeciñski, ss. 313

Tom zawiera materia³y z kolejnej konferencji poœwiêconej wsi pomorskiej,
która odby³a siê we W³oœciborzu w maju 2004 r. (zwraca uwagê b³yskawiczne
tempo wydania ksi¹¿ki!). Teksty pogrupowano w czterech dzia³ach. W pierwszym
(•ród³oznawstwo i historia) zamieszczono siedem artyku³ów, m.in. Sylwii Weso-
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³owskiej o szkolnictwie wiejskim na Pomorzu w XVIII w., Agnieszki Chlebowskiej
o opiece nad ubogimi na wsi pomorskiej w XIX wieku, Macieja Szuka³y o samo-
bójstwach w okresie III Rzeszy czy C. Obracht-Prondzyñskiego o dwudziesto-
wiecznych metamorfozach wsi kaszubskiej. W drugiej czêœci poœwiêconej etno-
grafii i literaturoznawstwu zamieszczono osiem szkiców, m.in. szkic Tadeusz
Linknera o obrazie wsi pomorskiej w szkicach ks. Konstatnego Damrota. W dziale
trzecim, jêzykoznawczym, zwraca uwagê artyku³ Marii Paj¹kowskiej- Kêsik o ob-
razie wsi pomorskiej w Sadze kociewskiej Boles³awa Eckerta. Wreszcie w ostat-
niej czêœci poœwiêconej historii sztuki i zabytkoznawstwu warto szczególnie zapo-
znaæ siê z tekstem Andrzeja Bierca o wiejskich pomnikach upamiêtniaj¹cych
poleg³ych w I wojnie œwiatowej. Ksi¹¿ka jest bogato ilustrowana, a ka¿dy artyku³
opatrzony zosta³ streszczeniem w jêzyku niemieckim (zamieszczono tu tak¿e tek-
sty autorów niemieckich, np. Kurta Droge o kulturowym obliczu wsi pomorskiej;
te artyku³y opatrzono streszczeniem polskim). Warto te¿ podkreœliæ, ¿e ksi¹¿ce
towarzyszy p³yta CD, na której umieszczono wszystkie "ksi¹¿kowe" materia³y.

"Zeszyty Gminy Puck", 2004, z. 3, wyd. Oœrodek Kultury, Sportu i Tu-
rystyki w Gminie Puck, ss. 103

"zeszyty" to kolejny przyk³ad lokalnego pisma z aspiracjami popularyzowa-
nia wiedzy o regionie. W numerze tym znalaz³y siê materia³y nawi¹zuj¹ce do licz-
nych uroczystoœci i rocznic zwi¹zanych z bohaterami kaszubskimi Ziemi Puckiej.
W œród dziesiêciu artyku³ów zwracaj¹ uwagê m.in. wspomnienia Stanis³awa Za-
koñskiego o Wiktorze Czapiewskim, patronie szko³y W Rekowie Górnym, tekst
Boles³awa Borka i Beaty Mieczkowskiej o dziejach tej¿e szko³y, relacja Jana P. De-
tlaffa o uroczystoœciach zwi¹zanych z 80-leciem œmierci Antoniego Abrahama
i ods³oniêcia poœwiêconego mu pomnika w Zdradzie, artyku³ J. Borzyszkowskiego
o miejscu A. Abrahama w kulturze kaszubskiej czy te¿ obszerne opracowanie
J.P. Detlaffa o dziejach OSP w Gnie¿d¿ewie. Wszystkie artyku³y zosta³y opatrzo-
ne licznymi i ciekawymi ilustracjami.

Magdalena Bonowska, Przemijanie. Œmieræ, pogrzeb i ¿ycie pozagro-
bowe w wyobra¿eniach mieszkañców Pomorza Zachodniego na prze³omie XIX
i XX wieku, Poznañ 2004, wyd. Wydawnictwo "Eco", ss. 197

Praca analizuje sztukê umierania dawnych mieszkañców Pomorza Zachod-
niego, a wiêc po czêœci tak¿e Kaszubów. Sk³ada siê z szeœciu rozdzia³ów. Pierw-
szy omawia ogólnie problem stosunku cz³owieka do œmierci. Nastêpnie autorka
prezentuje plastyczne wyobra¿enia œmierci, obrzêdowoœæ zwi¹zan¹ ze œmierci¹
i pogrzebem, wierzenia Pomorzan o ¿yciu pozagrobowym, cmentarz i jego rolê
w kulcie zmar³ych wreszcie "komemoracjê", a wiêc znaki pamiêci, statki wo-
tywne, pomniki poœwiêcone poleg³ym, lapidaria itp. Ca³oœæ koñczy obszerna praca
i przydatny indeks nazw geograficznych oraz osobowych. Szkoda tylko, ¿e tak
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s³abo prezentuje siê warstwa ikonograficzna, a temat z pewnoœci¹ zas³ugiwa³ na
znacznie lepsze udokumentowanie fotograficzne.

ldentitiitenwandel und nationale Mobilisierung in Regionen Diversitiit.
Ein regionaler Vergleich zwischen Westpreussen und Galizien am Ende des
19. und Anfang des 20. Jahrhunderts, red. R. Schattkowsky, M.G. Miiller,
Marburg 2004, wyd. Verlag Herder-Institut, ss. 183

Ksi¹¿ka zawiera osiem referatów zaprezentowanych podczas konferencji,
która odby³a siê we wrzeœniu 2001 r. w Marburgu. Pomorza dotycz¹ dwa teksty:
E. Janusa, Deutsche Katholiken und die polnische Nation im preussischen
Osten (am Beispiel Westpreussens) oraz C. Obracht-Prondzyñskiego, Die Ka-
schuben - zwischen polnischer Kultur und deutscher Zivilisation.

Korzenie Gdyni, cz. 3, materia³y z konferencji historycznej 30.01.2004,
pr. zbiorowa, Gdynia 2004, wyd. Oficyna Verbi Causa, ss. 101

W trzecim tomie zawieraj¹cym materia³y z kolejnej sesji popularnonaukowej
uwagê zwraca tekst M. Soko³owskiej o przenosinach wa¿niejszych instytucji z Gdyni
do Gdañska po wojnie. To ciekawy przyczynek nie tylko do historii politycznej
i kultury Pomorza, ale tak¿e materia³ wyjaœniaj¹cy skomplikowane relacje miêdzy
najwiêkszymi pomorskimi miastami.

"Biuletyn Instytutu Pamiêci Narodowej", 2004, nr 5, ss. 100
Ten numer "Biuletynu" poœwiêcono wojennym wypêdzeniom Polaków. Sytu-

acji w naszym regionie dotyczy artyku³ B. Charnowskiego, ~pêdzenia z Pomo-
rza oraz ciekawy wywiad z tym historykiem (Powrót do ruin czy rejs do ziemi
obiecanej?). Jest tu tak¿e artyku³ P. Szubarczyka i P. Semkówa: Erica z Rumi
o Erice Steinbach. W dziale wspomnieñ zamieszczono tekst B. Wietrzykowskiego
o wysiedleniu jego rodziny z Gdyni.

Z dziejów kultury Pomorza w XVIII-XX wieku, t. 2, red. J. Borzysz-
kowski, C. Obracht-Prondzyñski, Gdañsk 2004, wyd. Instytut Kaszubski
i Uniwersytet Gdañski, ss. 393

Ksi¹¿ka sk³ada siê z 13 referatów wyg³oszonych podczas drugiego semina-
rium poœwiêconego historii kultury Pomorza, które odby³o siê na UG w 2003 r.:
Jowita Kêciñska: Geografia organizacji i stowarzyszeñ polskich zwi¹zanych
z ¿yciem umys³owym na Pomorzu w latach 1772-1920; Helena Kowalska: Pa-
stor Adolf Mundt z Kiezmarku i dzieje jego kolekcji; Bogus³aw G³odowski:
Ruch trzeŸwoœciowy na Pomorzu przed 1920 rokiem i jego oddzia³ywanie
spo³eczne. •ród³a i stan badañ; Natalia Gromow: Obraz Pomorza w dwudzie-

stoleciu miêdzywojennym w pamiêtnikach i wspomnieniach ch³opów; Maciej
Walkowski: Sanacja w satyrze" S³owa Pomorskief!o"; Joanna Schodziñska:
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Integracyjna rola czasopism regionalnych na Pomorzu Gdañskim w dwu-
dziestoleciu miêdzywojennym na przyk³adzie wejherowskiej "Kleki"; Bogu-
s³aw Breza: Wspó³¿ycie polsko-niemieckie w Koœcierzynie w latach 1920-1939;
El¿bieta Brzeska: Uczestnictwo w kulturze mieszkañców ma³ych miast pomor-
skich na przyk³adzie Chojnic w dwudziestoleciu miêdzywojennym; Krzysztof
S³awski: Kszta³towanie siê lokalnych elit politycznych na Pomorzu po II woj-
nie œwiatowej - przypadek Bytowa; Anna Kwaœniewska: Wieœ rybacka Rewa
- 40 lat po badaniach Andrzeja Ropelewskiego; Aleksander £osiñski: Krzy¿e
i kapliczki przydro¿ne w kulturze Kaszubów; El¿bieta Kal: Fascynacje i uniki.
Motywy etniczne i regionalne w malarstwie "szko³y sopockiej" i Cezary Ob-
racht-Prondzyñski: Kim s¹ Kaszubi - stare pytania, nowe odpowiedzi? Wiêk-

szoœæ artyku³ów zosta³o opatrzonych ciekawymi ilustracjami.
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W 2004 ROI<U

W 2004 roku pracami Instytutu kierowa³ Zarz¹d wy³oniony podczas walnego
zebrania cz³onków w kwietniu 2003 r. w sk³adzie: JózefBorzyszkowski - prezes,
Zbigniew Zielonka - wiceprezes, Renata Pa³czyñska-Goœciniak - skarbnik, Ceza-
ry Obracht-Prondzyñski - sekretarz, Andrzej Romanow, Zygmunt Szultka, Bole-
s³aw Hajduk - cz³onkowie. Kolejne walne zebranie cz³onków odby³o siê 19 kwiet-

nia 2004 r., a najwa¯lliejsz¹podjêt¹ wówczas decyzj¹ by³y zmiany statutowe.
W 2004 r. Zarz¹d spotyka³ siê czterokrotnie, tj. 6 lutego, 18 marca, 3 czerwca

i 23 wrzeœnia. W tym czasie do grona cz³onków Instytutu przyjêto 4 osoby: ks.
prof. Jana Walkusza z Lublina, prof. Miros³awa Ossowskiego z Gdañska, dr. Ol-
gierda Sochackiego z Gdañska i dr. Christiana Pletzinga z Lubeki. W koñcu 2004 r.
Instytut liczy³ 77 cz³onków, w tym 7 zagranicznych.

W 2004 r. w biurze Instytutu Kaszubskiego pracowali kolejno: Micha³ Bruski
(najpierw jego zatrudnienie dofinansowywa³ Wojewódzki Urz¹d Pracy w ramach
programu wspierania zatrudnienia absolwentów, nastêpnie ciê¿ar zatrudnienia przej¹³
na siebie Instytut), Krzysztof Korda oraz od pocz¹tku listopada Rados³aw Komas
(w ramach umowy z Powiatowym Urzêdem Pracy w Tczewie).

Mimo kolejnego trudnego roku finansowego i problemów kadrowych uda³o
siê Instytutowi zrealizowaæ wiele zadañ i projektów. Dziêki zdobytym dotacjom,
darowiznom osób prywatnych oraz spo³ecznemu zaanga¿owaniu cz³onków przy-
gotowano szereg imprez i wydano kilka publikacji.

W œród naszych przedsiêwziêæ wymieniæ nale¿y przede wszystkim konferen-
cje. Ju¿ 27 stycznia 2004 r. zorganizowaliœmy w Tczewie sympozjum: "Pomorze
w kontekœcie stosunków polsko-niemieckich a wypêdzenia- fakty i mity", (wspó³-
organizatorami by³y nastêpuj¹ce podmioty: Pracownia Historii Pomorza i Krajów
Nadba³tyckich Instytutu Historii Uniwersytetu Gdañskiego, Zwi¹zek Przyjació³
Pomorza i Towarzystwo Mi³oœników Ziemi Tczewskiej). Referaty wyg³osili: prof.
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Anna Wolf-Powêska, Instytut Zachodni w Poznaniu, Polacy-Niemcy. Pamiêæ hi-
storyczna, pamiêæ europejska; prof. Jan Sziling, Uniwersytet Miko³aja Koperni-
ka, Akcje wysiedleñcze na Pomorzu w latach 1939-1940, ze szczególnym
uwzglêdnieniem Ziemi Che³miñskiej i po³udnio³1rych regionów Województwa
Pomorskiego; prof. Boles³aw Hajduk, Uniwersytet Szczeciñski, Realizacja ak-
cji ³1rysiedleñczej w "Szwajcarii Kaszubskiej" - jej specyfika; dr Grzegorz
Berendt, Uniwersytet Gdañski, Wysiedlenia z Gdañska i pó³nocnych Kaszub
w latach 1938-1946; prof. Andrzej G¹siorowski, Muzeum Stutthoff, Hitlerow-
ska polityka ³1rysiedleñ, ze szczególnym uwzglêdnieniem Kociewia - jej odbi-

cie na ³amach konspiracyjnej prasy i innych wydawnictw polskiego ruchu
oporu. Sympozjum odby³o siê pod patronatem Marsza³ka Województwa Pomor-
skiego i Prezydenta Miasta Tczewa.

W miesi¹c póŸniej, 23 lutego 2004 r., w Gdañsku przygotowaliœmy kolejne sym-
pozjum, tym razem pod patronatem Prezydenta Gdañska: "Pro memoña. Lech B¹d-
kowski (1920-1984). ¯o³nierz - pisarz - obywatel" (w 20 rocznicê œmierci). Tym

razem wspó³organizatorami byli: Pracownia Histoñi Pomorza i Krajów Nadba³tyc-
kich Instytutu Histoñi Uniwersytetu Gdañskiego oraz Centralne Muzeum Morskie
w Gdañsku. Referaty przedstawili: red. Tadeusz Bolduan, Lech B¹dkowski a "So-
lidarnoœæ" i "Samorz¹dnoœæ "; prof. Ma³gorzata Czermiñska, Uniwersytet Gdañ-
ski, Pisarz wobec historii. Kilka rejlehji; prof. Krystyna Turo, Uniwersytet Gdañski,
Pisarstwo Lecha B¹dkowskiego wobec morza i Pomorza; prof. Józef Borzysz-
kowski, Uniwersytet Gdañski, Pomorska myœl polityczna Lecha B¹dkowskiego -

jego udzia³ w ruchu kaszubsko-pomorskim. W czêœci artystycznej wyst¹pi³ Pol-
ski Chór Kameralny "Schola Cantorum Gedanensis" pod dyr. Jana £ukaszewskie-
go. W przeddzieñ sympozjum, w niedzielê 22 lutego 2004 r. w koœciele œw. Jana ks.
KrzysztofNieda³towski odprawi³ mszê œw. w intencji Lecha B¹dkowskiego. Zaœ we
wtorek 24 lutego na cmentarzu Srebrzysko z³o¿ono kwiaty na mogile œp. Lecha
B¹dkowskiego oraz przygotowano spotkanie wspominkowe rodziny i przyjació³ w Ta-
wernie Kaszubskiej "Mestwin" (wspó³organizatorami by³o Towarzystwo PoIska-
Niderlandy oraz Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie).

Nastêpne w kolejnoœci by³o seminañum w Parchimiu ("Europaseminar: Mec-
klenburg - Pommem - Kaschubien", 23-25.04.2004), przygotowane wspólnie z Kul-

turbund Mecklenburg- Vorpommern i Kaszubskim Uniwersytetem Ludowym. Refe-
raty wyg³osili: prof. Cezary Obracht-Prondzyñski, Uniwersytet Gdañski, Die
Kaschuben und ihre Kultur im geiinderten gesselschaftlichen Kontext; prof.
Horst Wernicke, Ernst-Moñtz-Arndt-Universitat Greifswald, Die Hansestiidte von
Wismar bis Danzig und ihr Einjluss auf die wirtschaftliche und kulturelle En-
twicklung des Hinterlandes; prof. Józef Borzyszkowski, Uniwersytet Gdañski,
Kaschuben und Danzig im Laufe der Geschichte; prof. Kaspar Elm; Berlin, Die
Zisterzienser - Briickenbauer im mittelalterlichen Europa am Beispiel des Klo-

sters Doberan und seiner Tochterkloster; prof. Wilfried Steinmiiller, Universitat
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Rostock, Wirtschaftlichhe und kulturelle Perspektiven der Regionen Mecklen-
burg, Pommern und Kaschubien im zusammenwachse~den Europa.

We wrzeœniu, tradycyjnie ju¿ jak co roku, Instytut by³ wspó³organizatorem
konferencji przygotowanej przez oddzia³ ZK-P w Wielkim Buczku (g³ówna w tym
zas³uga dr Jowity Kêciñskiej). G³ównym tematem spotkania, które odby³o siê
25 wrzeœnia, by³y "Banki Ludowe i organizacje gospodarcze na Z³otowszczyŸnie.
Tradycje i ~spó³czesnoœæ". Referaty wyg³osili: prof. Józef Borzyszkowski, Uni-
wersytet Gdañski, Dlaczego Ksiêdza Doktora Domañskiego zwano patronem?;
dr Józef M³ynarczyk, Zwi¹zek Polaków w Niemczech, Banki spó³dzielcze i or-
ganizacje gospodarcze w œwietle materia³ów archiwalnych Zwi¹zku Polaków
w Niemczech; dr Jowita Kêciñska, Pomorska Akademia Pedagogiczna, Polskie
organizacje gospodarcze na Krajnie Z³otowskiej w okresie zaboru; prof. Zbi-
gniew Zielonka, Ba³tycka Wy¿sza Szko³a Humanistyczna, Gdy nadzieja wszelka
znika, idŸ do banku, do "Rolnika". Jak poeci reklamowali polskie instytucje
gospodarcze. W ramach sesji odby³a siê tak¿e promocja najnowszej ksi¹¿ki o ks.
B. Domañskim oraz wystêpy zespo³ów krajniackich z Miasteczka Krajeñskiego
i Wielkiego Buczka.

23 paŸdziernika 2004 r. we Wielu odby³a siê sesja naukowa poœwiêcona ¿yciu
i twórczoœci Leonarda Brzeziñskiego w 100 rocznicê urodzin oraz 20 rocznicê
œmierci (wspó³organizatorami by³y: Muzeum Ziemi Zaborskiej, Muzeum Historycz-
no-Etnograficzne w Chojnicach oraz Muzeum Piœmiennictwa i Muzyki Kaszub-
sko-Pomorskiej w Wejherowie). Wyg³oszono nastêpuj¹ce referaty: prof. Józef Bo-
rzyszkowski, Uniwersytet Gdañski, Biografia Leonarda Brzeziñskiego, prof.
Cezary Obracht-Prondzyñski, Uniwersytet Gdañski, Muzeum Ziemi Zaborskiej
a regionalne muzea pomorskie; mgr Tadeusz Lipski, Wiele, Leonard Brzeziñski
w pamiêci mieszkañców Wiela; dr Jadwiga Cherek, Muzeum Historyczno-Etno-
graficzne w Chojnicach, Brzeziñski nieznany w œwietle zachowanej spuœcizny;
mgr Anna Kwaœniewska, Muzeum Piœmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomor-
skiej w Wejherowie, Muzealna kolekcja Leonarda Brzeziñskiego; mgr Lidia
Bia³kowska, Muzeum Historyczno-Etnograficzne w Chojnicach, Haft Leonarda

Brzeziñskiego.
Kolejn¹ konferencj¹ wspó³organizowan¹ przez Instytut w 2004 r. by³a

VIII Konferencja Kaszubsko-Pomorska. Odby³a siê ona w dniach 19-20 listopada
w S³upsku i koñczy³a obchody 80-lecia muzealnictwa s³upskiego. Z tego te¿ po-
wodu jej tematem by³y: "Muzea pomorskie - twórcy, zbiory i funkcje kulturowe".

£¹cznie wyg³oszono w ci¹gu dwóch dni 23 referaty (a ponadto kilka tekstów z³o-
¿ono do druku): Zygmunt Szultka (IH PAN O/Poznañ) - Profesor Peter Kann-

gieser a pocz¹tki muzealnictwa na Pomorzu Zachodnim; Ignacy Skrzypek
(Muzeum Okrêgowe w Koszalinie) Organizacja i zbiory s³upskiego Heimat-. '
museum do 1945 roku; Wanda Szpllewska (Muzeum Pomorza Srodkowego
w S³upsku) - Kszta³towanie siê Muzeum Regionalnego w S³upsku; Lucjan
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Hanak (Muzeum Pomorza Œrodkowego w S³upsku) - Poza Witkacym - kolek-

cjonowanie, eksponowanie i publikowanie dzie³ sztuki z Dzia³u Sztuki Wspó³-
czesnej Muzeum Pomorza Œrodkowego w S³upsku; Beata Zgodziñska (Muzeum
Pomorza Œrodkowego w S³upsku) - Witkacy - kolekcjonowanie, eksponowa-

nie i publikowanie dzie³ sztuki z Dzia³u Sztuki Wspó³czesnej Muzeum Pomo-
rza Œrodkowego w S³upsku; Violetta Tkacz-Laskowska (Muzeum Wsi S³owiñ-
skiej w Klukach) - "Problem s³owiñski ". Od zagrody skansenowskiej do
Muzeum Wsi S³owiñskiej; Gabriela W³odarska (Muzeum Wsi S³owiñskiej w Klu-
kach) - Aktywne formy popularyzacji kultury ludowej w Muzeum Wsi S³o-
wiñskiej jako uzupe³nienie ekspozycji sta³ej; Lech Karwowski (Muzeum Na-
rodowe w Szczecinie) - Pocz¹tki Muzeum Narodowego w Szczecinie - k³opoty
z pamiêci¹; Barbara Zabel (Muzeum Orê¿a Polskiego w Ko³obrzegu) - Kolek-

cja metrologiczna w Muzeum Orê¿a Polskiego w Ko³obrzegu; Barbara Sko-
mia³ (Muzeum Orê¿a Polskiego w Ko³obrzegu) - Zbiory Muzeum Orê¿a Pol-
skiego w Ko³obrzegu - powstanie, rozwój i odbiór spo³eczny; Miros³aw Kuklik
(Muzeum Ziemi Puckiej) - Istniej¹ce i utracone kolekcje zwi¹zane z rybo³ów-

stwem morskim na obszarze Kaszubskiego ~brze¿a; Roman Tubaja (Muzeum
Etnograficzne w Toruniu) - Niezrealizowana koncepcja Muzeum Wiœlanego
w Toruniu; Jerzy Litwin (Centralne Muzeum Morskie w Gdañsku) - Czy po-

trzebne s¹ nowe muzea morskie?; Joanna Schodziñska (Lêborskie Bractwo Hi-
storyczne) - Dzia³alnoœæ Muzeum w Lêborku w latach 1952-2002 na tle ini-
cjatyw kulturalnych miasta; Janusz Kopyd³owski (Muzeum Zachodnio-Kaszubskie
w Bytowie) - Funkcjonowanie muzeum bytowskiego w warunkach zró¿nico-
wania etniczno-kulturowego spo³ecznoœci lokalnej; Janina Cherek (Muzeum
w Chojnicach) - Muzeum w Chojnicach dzie³o Juliana Rydzkowskiego i Wandy
Tyborskiej; Wiktoria Blacharska (Muzeum Etnograficzne w Gdañsku) - Siêga-

j¹c do szuflady. Zbiory prywatne w wystawiennictwie Muzeum Etnograficz-
nego w Oliwie; Barbara Miko³ajczuk (Muzeum Miasta Gdyni) - Tradycje muze-
alnicze w Gdyni w okresie miêdzywojennym; Dagmara P³aza - Opacka (Muzeum
Miasta Gdyni) - Muzeum Miasta Gdyni - obecne dzia³ania i funkcje; Tomasz
Rembalski (Muzeum Miasta Gdyni) - Charakterystyka zbiorów Muzeum Mia-
sta Gdyni; Tadeusz Sadkowski (Muzeum - Kaszubski Park Etnograficzny we
Wdzydzach) - U Ÿróde³ muzealnictwa na wolnym powietrzu na ziemiach pol-
skich. Dzie³o Gulgowskich we Wdzydzach; Bogus³aw Breza (Muzeum Piœmien-
nictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie) - Specyfika Muzeum

Piœmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie na tle innych
muzeów pomorskich i Cezary Obracht-Prondzyñski (UG, Instytut Kaszubski) -

Muzea a ruch kaszubsko-pomorski. Gospodarzem sesji, jak ju¿ od kilku lat, by³o
Muzeum Pomorza Œrodkowego w S³upsku.

Ostatnim przedsiêwziêciem by³o wspó³zorganizowane z Muzeum Piœmien-
nictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie kolejne seminarium pisz¹-
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cych po kaszubsku. Odby³o siê ono w wejherowskim muzeum 15 grudnia 2004 r.
i by³o poœwiêcone twórczoœci ks. Antoniego i Aleksego Pepliñskich. Referaty przy-
gotowali: prof. Józef Borzyszkwoski, prof. Jerzy Treder i mgr Barbara Pisarek.

Oprócz konferencji i seminariów uczestniczyliœmy w przygotowaniu innych

imprez, spotkañ itp.
W lipcu Instytut wspó³organizowa³ uroczystoœci jubileuszowe zwi¹zane z rocz-

nicami urodzin i œmierci Anny £ajming. G³ówne uroczystoœci odby³y siê l7lipca 2004 r.
w Przymuszewie. W ich ramach ods³oniêto tablicê na domu, w którym siê urodzi³a
pisarka (zosta³a przygotowana przez Instytut, a ufundowana przez Nadleœnictwo
Przymuszewo), otwarto izbê pamiêci w szkole, nadano poœmiertnie A. £ajming tytu³
honorowego obywatela gminy Brusy. Grono wspó³organizatorów tych imprez by³o
pokaŸne: Spo³eczny Komitet Obchodów 100-lecia Urodzin Anny £ajming w Przy-
muszewie, Nadleœniczy Nadleœnictwa Przymuszewo, Burmistrz Brus, Szko³a Filial-
na w Przymuszewie oraz Stowarzyszenie "ziemia Zaborska" w Leœnie.

W ramach jubileuszowych uroczystoœci odby³o siê tak¿e 24 lipca uroczyste
spotkanie w S³upsku po³¹czone z promocj¹ ksi¹¿ki Pro memoria Anna £ajming
(1904-2003) (mia³o ono miejsce na Zamku Ksi¹¿¹t Pomorskich, a wspó³organi-
zatorem by³ s³upski oddzia³ ZK-P).

W czerwcu wspominaliœmy podczas spotkania w £ebnie innego pisarza ka-
szubskiego - Jana Piepkê (tu równie¿ otwarto poœwiêcon¹ mu izbê pamiêci). Zaœ

24 wrzeœnia 2004 r. po¿egnaliœmy nasz¹przyjació³kê Mariê Kowalewsk¹. Najpierw
odby³o siê nabo¿eñstwo w koœciele œw. Jana, a nastêpnie w "Mestwinie" spotkanie
wspominkowe w krêgu przyjació³, pisarzy, regionalistów, by³ych pracowników Wy-
dawnictwa Morskiego, z którym przez lata by³a zwi¹zana M. Kowalewska...

Rozwija³y siê tak¿e kontakty miêdzynarodowe. Z grup¹ z Kulturbund Mec-
klenburg und Vorpommern podczas podró¿y studyjnej na Kaszuby (w Starbieninie
10 maja 2004 r.) spotka³ siê prof. Cezary Obracht-Prondzyñski. Przedstawi³ tam
referat o historii i aktualnej sytuacji Kaszubów. Tego samego tematu dotyczy³ re-
ferat podczas spotkania z inn¹ grup¹ goœci z Niemiec - pracowników uczelni, ad-

ministracji i biznesu z Lipska. Spotkanie zorganizowa³y dwie instytucje: Deutsch-
Polnische Gesselschaft Sachsen oraz Bildungswerk Sachsen der Deutschen
Gesellschaft e. V. Odby³o siê ono w Gdañsku 21 maja 2004 r. w Domu Kaszub-
skim i by³o te¿ okazj¹ do zaprezentowania i dzia³alnoœci, i siedziby Instytutu Ka-

szubskiego.
Wa¿nym przedsiêwziêciem by³a podró¿ studyjna grupy studentów pod kie-

runkiem prof. J. Borzyszkowskiego na Pomorze Przednie i do Meklemburgii. Od-
by³a siê ona w dniach 19-26 czerwca 2004, a jej g³ównym sponsorem by³ DAAD.
Podró¿ wspó³organizowa³ Uniwersytet Gdañski.

Podtrzymywano te¿ kontakty z Uniwersytetem w Erlangen. Prof. Klaus Ste-
inke w towarzystwie swoich asystentów - mgr Marleny Porêbskiej oraz mgr Jor-
na Achterberga - odwiedzi³ Instytut Kaszubski 14 paŸdziernika 2004 r. Mówiono
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przede wszystkim o kaszubskich badaniach M. Porêbskiej oraz o wspólnych pro-

jektach naukowych.
Nie uda³o siê zorganizowaæ w marcu konferencji o ¿yciu codziennym nad

Doln¹ Wis³¹ w XIX i XX wieku, któr¹ wspólnie planowaliœmy z Academi¹ Baltica
z Lubeki. Ale nasze kontakty s¹ podtrzymywane i rozwijane.

Instytut kontynuowa³ tak¿e prace wydawnicze. Z dat¹ wydania w roku 2004

nak³adem Instytutu ukaza³y siê nastêpuj¹ce pozycje:
- Pro memoria Anna £ajming (1904-2003), zebra³ i opracowa³ Józef Bo-

rzyszkowski, Gdañsk 2004;
- Pro memoria Lech B¹dkowski (1920-1984), zebra³ i opracowa³ Józef

Borzyszkowski, Gdañsk 2004;
- Ksi¹dz Patron Boles³aw Domañs"ki (1872-1939) a tradycje Zwi¹zku

Polaków w Niemczech na Krajnie, red. J. kêciñska, Gdañsk-Wielki Buczek 2004

(wyd. wspólnie z Oddzia³em ZK-P w Wielkim Buczku);
- Józef Borzyszkowski, Alfons Klejna, Bo¿e Mêki. Krzy¿e i kapliczki przy-

dro¿ne na Kaszubach, Pelplin-Gdañsk 2004 (wspó³wydawc¹ tego albumu jest
WDP "Bemardinum");

- Borzyszkowy i Borzyszkowscy. B¹k - Karsin. Studia i materia³y do dzie-

jów wsi i rodziny zebra³ i opracowa³ JózefBorzyszkowski, t. 7, Gdañsk 2004;
- Z dziejów kultury Pomorza XVIII-XX wieku, t. 2, red. J. Borzyszkowski,

C. Obracht-Prondzyñski, Gdañsk 2004 (wspó³wydawc¹ jest Uniwersytet Gdañski);
- "Na pocz¹tku by³o Oksywie". Ksiêga pami¹tkowa z okazji 750-lecia

okreœlenia granic parafii okywskiej 1253-2003, zebra³ i opracowa³ J. Borzysz-
kowski, Pelplin 2004, (g³ównym wydawc¹jest WDP "Bemardinum")

- Józef Borzyszkowski, O Kaszubach w Kanadzie, Gdañsk 2004 (wspó³wy-

dawcy: Uniwersytet Gdañski, Elbl¹ska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna);
- Cezary Obracht-Prondzyñski, Bibliografia do studiowania kwestii ka-

szubsko-pomorskich, Gdañsk 2004;
- Pawe³ Dzianisz, Anna Koœcielecka, Nadba³tyckie spotkania, Gdañsk 2004;
- ~siedlenia na Pomorzu w latach 1944-1948, materia³y pokonferencyj-

ne pod redakcj¹ Józefa Borzyszkowskiego, Gdañsk 2004 (wspólnie ze Zwi¹zkiem

Przyjació³ Pomorza);
- Jerzy Affeltowicz, Gdy napisy w kamieniu porosn¹ mchem. Z ¯ycia w Bo-

rach Tucholskich, Gdañsk 2004.
Ukaza³ siê te¿ kolejny, szósty tom "Acta Cassubiana" (tym razem uzyskali-

œmy dofinansowanie z KBN).
Ponadto kilka nastêpnych pozycji znajduje siê w opracowaniu redakcyjnym.
Jak zwykle wydawaniu ksi¹¿ki towarzysz¹ spotkania promocyjne. S¹ one nie

tylko okazj¹ do wymiany opinii o naszych publikacjach oraz dyskusji z autorami,
ale tak¿e - co nie jest bez znaczenia w sytuacji materialnej Instytutu - do sprzeda-

¿y ksi¹¿ek.



437INFORMACJA O PRACY INSTYTuru KASZUBSKIEGO.

Ju¿ 19 kwietnia 2004 r. w Gdañsku zorganizowaliœmy promocjê nowego V tomu
"Acta Cassubiana" i ksi¹¿ki J. Kêciñskiej, Geografia ¿ycia literackiego. Pozy-
cje te promowali prof. J. Treder i prof. Z. Zielonka.

18 lipca 2004 odby³a siê w Wierzchucinie promocja albumu Bo¿e mêki. Ka-
pliczki i krzy¿e przydro¿ne na Kaszubach. Spotkanie zorganizowa³ Oddzia³ ZK-P
w Wierzchucinie, a ksi¹¿kê promowa³ C. Obracht-Prondzyñski. W Gdañsku al-
bum ten promowano 23 wrzeœnia 2004 r. w Tawernie "Mestwin" w Domu Ka-
szubskim. Promotorami byli Mistrz Marian Ko³odziej i ks. dr KrzysztofNiedahow-
ski. Po promocji obejrzano film dokumentuj¹cy powstanie Oharza Papieskiego,
tworzonego przez kaszubsko-pomorskich rzeŸbiarzy pod okiem M. Ko³odzieja (obec-
ny na promocji Mistrz wzbogaca³ film swoim komentarzem). Wczeœniej odby³o siê
tak¿e spotkanie promuj¹ce ten album z krêgiem gdañskich dziennikarzy.

N a pocz¹tku listopada - 4 i 5 - odby³y siê dwie promocje wydawnictw insty-

tutowych: najpierw w Lêborku (przygotowa³a Miejska Biblioteka Publiczna), a na-
stêpnie w Chojnicach (przygotowa³ oddzia³ ZK-P, a impreza odby³a siê w ramach
Dni Kultury Pomorskiej). Na obydwu spotkaniach obecni byli J. Borzyszkowski
i C. Obracht-Prondzyñski.

1 grudnia 2004 r. w "Mestwinie" promowaliœmy kolejne ksi¹Ÿki: Józefa Bo-
rzyszkowskiego, O Kaszubach w Kanadzie oraz Pro memoria Lech B¹dkowski
(1920-1984). Promotorami byli ks. Jan Perszon i Cezary Obracht-Prondzyñski.

Instytut przygotowa³ te¿, we wspó³pracy z KS "Pomorania", stoisko podczas
V Targów Ksi¹¿ki Kaszubskiej i Pomorskiej w Koœcierzynie (5.08.2004 r.). God-
nym podkreœlenia jest fakt, ¿e kolejne ksi¹¿ki wydane przez Instytut uzyska³y wy-
ró¿nienie; album o kapliczkach i krzy¿ach przydro¿nych na Kaszubach autorstwa
Józefa Borzyszkowskiego i Alfonsa Klejny wyró¿niono pierwsz¹ nagrod¹ w kate-
gorii ksi¹¿ek kaszubskich, a zbiór opowiadañ Boles³awa Ja¿d¿ewskiego Jarmark
w Borzeszkach nagrod¹ drug¹ w tej samej kategorii.

Wydawnictwa Instytutu by³y tak¿e prezentowane podczas siódmego ju¿ zjaz-
du rodziny Borzyszkowskich w B¹ku i Karsinie (3-4.07.2004). Z tej okazji rodziny
Borzyszkowskich i £ajmingów ufundowa³y tablicê na domu w Kaliszu Kaszub-
skim, w którym A. £ajming napisa³a swoje pierwsze opowiadania. Poœwiêcenia
tablicy dokona³ ks. bp Wies³aw Mering.

W ramach przygotowañ do wydania nowej monografii Brus, któr¹przygotowuje
przy wsparciu gminy Instytut KasZubski, 24 maja 2004 r. jej autorzy uczestniczyli w po-
znawczym objeŸdzie gminy, a nastêpnie spotkali siê z mieszkañcami Brus i okolicy.

W realizacji niemal ka¿dego przedsiêwziêcia Instytut móg³ liczyæ na wsparcie
ze strony ró¿nych partnerów. Warto tu wymieniæ choæby Muzeum Piœmiennictwa
i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie, Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie,
Uniwersytet Gdañski, Kaszubski Uniwersytet Ludowy, Muzeum Pomorza Œrod-
kowego w S³upsku, Elbl¹sk¹ Uczelniê Humanistyczno-Ekonomiczn¹, Zwi¹zek
Przyjació³ Pomorza, Nadleœnictwa w Przymuszewie i Koœcierzynie, Kulturbund
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Mecklenburg und Vorpommem, Academiê Baltica i wiele innych. Dziêki tej wspó³-
pracy udaje siê tak¿e stale powiêkszaæ zbiory biblioteczne. Wymiana wydawnictw
prowadzona jest m.in. z Oœrodkiem Badañ im. W. Kêtrzyñskiego w Olsztynie,
Pomorsk¹ Akademi¹ Pedagogiczn¹ w S³upsku, Regionalnym Oœrodkiem Studiów
i Ochrony Œrodowiska Kulturowego w Gdañsku, Bibliotek¹ Gdañsk¹ PAN i inny-
mi. Warto wspomnieæ dar w postaci kilkudziesiêciu niemieckich ksi¹¿ek historycz-
nych przekazany Instytutowi przez Gerharda Jeske z Hamburga - znanego grafi-

ka i fotografika, autora wielu dokumentalnych filmów i audycji radiowych
zafascynowanego Kaszubami i Gdañskiem.

Wa¿ni s¹ tak¿e partnerzy finansowi w realizacji instytutowych przedsiêwziêæ.
Najczêœciej staramy siê ³¹czyæ si³y kilku podmiotów, bo tak ³atwiej i skuteczniej mo¿-
na doprowadziæ do pozytywnego koñcowego efektu. Partnerami s¹ tu przede wszyst-
kim uczelnie (UG, PAP, EUH-E), samorz¹dy (Urz¹d Marsza³kowski, Urz¹d Miasta
w Gdañsku i S³upsku, urzêdy gmin w Karsinie, Brusach, Lipce), oddzia³y ZK-P (np.
w Wielkim Buczku, Wierzchucinie, Chojnicach), Komitet Badañ Naukowych, Fun-
dacja Wspó³pracy Polsko-Niemieckiej i inni. Wdziêczni jesteœmy tak¿e wszystkim
instytucjom, firmom i osobom prywatnym, które wspieraj¹ nasz¹ dzia³alnoœæ. Bez
ich pomocy nie by³oby mo¿liwe zrealizowanie tak wielu ró¯nych przedsiêwziêæ.
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PRO MEMORIA

MARIA I<OWALEWSI<A (1921-2004)

W A.D. 2004 z krêgu przyjació³ Instytutu Kaszubskiego w Gdañsku i bliskich
nam ludzi, jeœli nieprowadz¹cych czy promuj¹cych badania kaszuboznawcze, to
przynajmniej nale¿¹cych do ich odbiorców, kolejne osoby przesz³y na drug¹ stronê
¿ycia. Wspomnieæ choæby trzeba Jerzego Trepczyka, emerytowanego szkólnego,
przyjaciela z lat szkolnych wejherowskiego gimnazjum Gerarda Labudy. Jako eme-
ryt mieszka³ w Zdradzie ko³o Pucka, gdzie w ostatnim roku ¿ycia, w czerwcu 2003,
doprowadzi³ do fina³u swój projekt ufundowania w tej wsi - w miejscu urodzenia
Antoniego Abrahama - pomnika ku czci tego¿ ,.Aposto³a narodowej sprawy".

Jerzy Trepczyk zmar³ wiosn¹ 2004 r., pochowany zosta³ w grobie rodzinnym na
cmentarzu w Sma¿ynie pow. Wejherowo.

Szczególn¹jednak stratê Instytut Kaszubski poniós³ wskutek œmierci Marii
Kowalewskiej - zas³u¿onego edytora i redaktorki wielu wydawnictw Zrzeszenia

Kaszubsko-Pomorskiego, systematycznej recenzentki publikacji naszego Instytu-
tu, przyjació³ki wielu z naj starszego pokolenia dzia³aczy spo³ecznoœci zrzeszenio-
wej i twórców literatury kaszubsko-pomorskiej.

Maria Kowalewska urodzi³a siê 8 wrzeœnia 1921 r. w Warszawie, gdzie jej
matka, Maria z £azowskich, znalaz³a schronienie po wymuszonym wojn¹ opuszcze-
niu rodzinnej Winnicy na Podolu. Ojca swojego Wac³awa Maria nigdy nie pozna³a.
Zgin¹³ gdzieœ na Wschodzie. Przed urodzeniem Marii zmar³ te¿ jej braciszek Stani-
s³aw, a matka po wszystkich tych prze¿yciach nigdy nie wróci³a do równowagi ¿y-
ciowej. (Zmar³a w 1974 r.). Marysiê wychowywa³a babcia Bronis³awa £azowska
i wujek Jan - in¿ynier. Gdy wuj za³o¿y³ w³asn¹ rodzinê, ¿eni¹c siê z Mari¹ z Sedni-

ków z ¯abikowa pod Poznaniem, Marysia sta³a siê niemal ich, a przynajmniej jego
naj starsz¹ córk¹. Jego w³asne dzieci - Jana i Janinê - Marysia do koñca ¿ycia trak-

towa³a (z wzajemnoœci¹) jako rodzeñstwo. Wraz z rodzin¹ wuja i babci¹ Marysia
przechodzi³a kolejne etapy ¿ycia, mieszkaj¹c najpierw w Luboniu pod Poznaniem,
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gdzie uczêszcza³a do szko³y powszechnej. Lato spêdza³a u rodziny w maj¹tku Ru-
szel~zyce pod Przemyœlem, poznaj¹c in situ specyfikê etniczno-wyznaniowo-kultu-
row¹ wschodnich kresów Rzeczypospolitej. Z Lubonia trafi³a do Poznania, gdzie
oddano J¹ do Pañstwowego Gimnazjum i Liceum Ogólnokszta³c¹cego im. D¹brów-
ki, zapewniaj¹c mieszkanie na rodzinnej stancji. £azowscy w 1936 r. zamieszkali
w kolejnym miejscu zatrudnienia wuja - w Skar¿ysku-Kamiennej, gdzie otrzyma³ on

pracê w fabryce amunicji. Maria bywa³a tam ju¿ doœæ rzadkim goœciem, bo œwi¹-
teczne wakacje spêdza³a najczêœciej u dalszej rodziny, a letnie g³ównie na obozach
Przysposobienia Wojskowego Kobiet, którego program w pehIi J¹poch³on¹³. 1 czerw-
ca 1939 r. uzyska³a œwiadectwo dojrza³oœci Liceum Ogólnokszta³c¹cego w VI Pañ-
stwowym Liceum i Gimnazjum im. D¹brówki w Poznaniu.

1 wrzeœnia 1939 r. zasta³ J¹ w Skar¿ysku, sk¹d z rodzinami pracowników
ewakuowanej fabryki wyruszono po kilku dniach autobusami na wschód. 1 7 wrze-
œnia 1939 r. zasta³ ich w Krzemieñcu, sk¹d po ró¿nych przygodach wrócili do Skar-
¿yska, a pod koniec 1940 r. przenieœli siê do Czêstochowy. Tam Maria i inni cz³on-
kowie rodziny od 1942 r. zasilili szeregi Wojskowej S³u¿by Kobiet, Annii Krajowej
lub Szarych Szeregów. Maria, zaliczywszy z pomyœlnym skutkiem ró¿ne kursy,
pracowa³a w fabryce papy jako przyuczona ksiêgowa.

17 stycznia 1945 r. do Czêstochowy wkroczy³a Annia Czerwona. Wkrótce
przywrócono do ¿ycia polskie szko³y. Marysia ju¿ wczeœniej zosta³a s³uchaczk¹
tajnych studiów w ramach Uniwersytetu Ziem Zachodnich pod nazw¹ Kursy Stu-
denckie w Czêstochowie - otrzymuj¹c legitymacjê z dat¹ 1 luty 1945 r. Tam te¿

zaczê³a swoje studia polonistyczne pod kierunkiem prof. Romana Pollaka.
W marcu i kwietniu 1945 r. pracowa³a ju¿ jako ksiêgowa w Elektrowni Miej-

skiej w Czêstochowie, a gdy tylko dowiedzia³a siê o mo¿liwoœci dalszych studiów
w wyzwolonym Poznaniu, wyruszy³a do stolicy Wielkopolski. Mieszkaj¹c na stan-
cjach, utrzymywa³a siê z doraŸnych prac w ksiêgowoœci, a z czasem, dziêki zatrud-
nieniu w biurze Polskiego Zwi¹zku Zachodniego, jako referentka ds. propagandy
(1946-1950). Tam pozna³a wielu ciekawych dzia³aczy, a sama z prelekcjami wy-
je¿d¿a³a niejednokrotnie na Ziemie Odzyskane. Jej koleg¹ ze studiów i dzia³alnoœci
w PZZ by³ Franciszek Fenikowski. W zwi¹zku z prac¹ w PZZ nieco póŸniej ukoñ-
czy³a studia, zdaj¹c egzamin magisterski 14 grudnia 1949 r. (Stosowny dokument
g³osi, i¿ "zda³a ostateczny egzamin na stopieñ Magistra Filozofii w zakresie
filologii polskiej"). Jej szef w PZZ, dr Czes³aw Pilichowski, zapewni³ Jej pracê
w Wydawnictwie Morskim w Gdyni, której podjêcie wymaga³o obejœcia praktyko-
wanych wówczas nakazów pracy, w ramach których przewidziano dla niej stanowi-
sko nauczycielki na Ziemiach Odzyskanych. Ostatecznie otrzyma³a nakaz z 11 stycznia
1951 r., który kierowa³ J¹ do pracy w "Wydawnictwa Morskie P.P. W. w Sopocie".
Tu w Gdañsku w roku nastêpnym zaliczy³a kurs jêzyka rosyjskiego II stopnia.

W Gdyni Marysia zjawi³a siê chyba na pocz¹tku 1951 r. Zamieszka³a u Mie-
czys³awa i Kiry Jacyniczów. Onjako kapitan ̄ eglugi Wielkiej by³ kapitanem gdyñ-
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skiego portu. Pani Kira - z pochodzenia Rosjanka - by³a na utrzymaniu mê¿a,
prowadz¹c dom - mieszkanie, w którym po jego œmierci wynajmowa³a kolejny

pokój sublokatorom. I tak rozpocz¹³ siê gdyñsko-pomorski etap ¿ycia Marysi.
Rodzina £azowskich prze¿ywa³a wówczas swoje radoœci i smutki, pomagaj¹c

innym, ciê¿ej doœwiadczonym przez wojnê. Wujostwo ostatecznie po Czêstochowie
i przejœciu na en;leryturê, zamieszkali w 1958 r. w Krynicy Górskiej, gdzie wczeœniej
pracê jako lekarz wojskowy podj¹³ ich syn Jan, a córka Janina, równie¿ lekarka,
z nakazem pracy, znalaz³a siê w Wa³brzychu. M³odzi troszczyli siê o pacjentów i swoje
rodziny. Emeryci pocz¹tkowo radzili sobie nieŸle, pomagaj¹c nawet innym.

Marysia Kowalewska, pracuj¹c jako redaktorka w Wydawnictwie Morskim
- najpierw w Gdyni, a potem w jego w³asnej siedzibie przy ul. Szerokiej na Starym
Mieœcie w Gdañsku - wspó³tworzy³a jego dorobek i skupia³a przy nim œrodowisko,

zw³aszcza literackie. By³a bowiem w tej firmie przez lata kierownikiem Dzia³u
Literatury Piêknej i przez kilka lat (1966-1972) zastêpc¹ redaktora naczelnego,
czyli dyrektorem ds. literackich, odpowiadaj¹cym tak¿e za sprawy merytoryczne
w wydawnictwie.

Z tytu³u zawodowych i kole¿eñskich kontaktów jako cz³onek Towarzystwa
Wydawców Polskich nale¿a³a do w³adz tego¿ stowarzyszenia z siedzib¹ w War-
szawie. Jej praca, znajomoœci, przyjaŸnie i doœwiadczenia w Wydawnictwie Mor-
skim to osobna i bardzo ciekawa historia. Tam w³aœnie pozna³a bli¿ej i zaprzyjaŸni-
³a siê nie tylko z Franciszkiem Fenikowskim, ale przede wszystkim z Ró¿¹
Ostrowsk¹ i Lechem B¹dkowskim, a z czasem tak¿e z Izabell¹ Trojanowsk¹, Zbi-
gniewem Szymañskim, Antonim Facem, Augustynem Neclem i innymi pisarzami,
obecnymi tak¿e w ruchu kaszubsko-pomorskim. Redaguj¹c wiele ksi¹¿ek o tema-
tyce kaszubsko-pomorskiej, wêdruj¹c po Kaszubach, przebywaj¹c wielokroæ we
W dzydzach - mateczniku Ró¿y Ostrowskiej, u sióstr Anny i Heleny Ostrowskich
- pozna³a dzieje i kulturê Kaszubów, zakorzeni³a siê tak¿e w pomorskiej tradycji.

Mieszkaj¹c i pracuj¹c przez lata w Gdyni, sta³a siê przede wszystkim gor¹c¹ rzecz-
niczk¹ i mi³oœniczk¹ swego miasta.

W 1974 r., ju¿ po œmierci obojga Jacyniczów, zdoby³a w³asne mieszkanko w Spó³-
dzielni Mieszkaniowej "Ba³tyk" przy Skwerze Koœciuszki z widokiem na morz~ i plac,
sk¹d latem nierzadko dochodzi³y doñ (zw³aszcza noc¹) nazbyt g³oœne dŸwiêki m³o-
dzie¿owej muzyki. Sta³o siê ono miejscem spotkañ z przyjació³mi i goœciny dla rodzi-
ny z g³êbi kraju. Wraz z przyjació³mi - redaktorami, wydawcami i literatami - prze-

¿ywa³a gor¹co kolejne polskie miesi¹ce oraz dzia³ania rz¹du i opozycji.
Jednym z dokumentów jej pracy i przyjaŸni w Wydawnictwie jest informator

Gdañsk literacki, opracowany przez ni¹, a wydany przez Wydawnictwo Mor-
skie, Gdynia 1964. Na jego podstawie oraz materia³ów ZLP w Gdañsku, uzupe³-
nionych wywiadami, Micha³ Misiomyopracowa³ kolejny informator Pisarze Gdañ-
scy, wydany tam¿e, Gdañsk 1968. Ma³o znany jest fakt, i¿ w roku akademickim
1973/74 prowadzi³a wyk³ad monograficzny i æwiczenia na Uniwersytecie Gdañ-
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skim dla studentów filologii polskiej w ramach przedmiotu "Podstawy organizacji
procesu produkcji i rozpowszechniania ksi¹¿ki".

W 1977 r. zachorowali Jej opiekunowie z dzieciñstwa - wujostwo Maria i Jan

Lazowscy, którzy mieszkaj¹c samotnie w Krynicy, wymagali teraz sta³ej opieki, ja-
kiej nie mog³y zapewniæ im w³asne dzieci. Ustalono wówczas, ¿e Marysia weŸmie
bezp³atny urlop i przeniesie siê do Krynicy, co te¿ siê sta³o. Rych³o okaza³o siê, ¿e to
zajêcie nie mo¿e byæ tymczasowe. St¹d Marysia, wbrew opinii przyjació³, w lutym
1978 r., maj¹c 56 lat, z³o¿y³a wniosek o przyspieszon¹ emeryturê. Tym samym na
zawsze po¿egna³a Wydawnictwo Morskie, które funkcjonowa³o jeszcze przez dalsze
kilkanaœcie lat do III RP, w której jako pañstwowa firma uleg³o likwidacji.

Mieszkaj¹c przez nastêpne lata w Krynicy, Marysia by³a gospodyni¹, opiekun-
k¹ i pielêgniark¹ swoich najbli¿szych do ich œmierci w 1980 r. Stamt¹d wróci³a pod
koniec roku do Gdyni w gor¹cy czas I Solidarnoœci i zg³osi³a siê wkrótce do Lecha
B¹dkowskiego, pe³ni¹cego funkcjê rzecznika prasowego NSZZ "Solidarnoœæ", ofe-
ruj¹c swoje umiejêtnoœci. Lechu, jak napisa³a w opracowaniu Moje wspomnienia
rodzinne, "odpowiedzia³, ¿e nie czu³ siê dobrze w zamieszaniu, jakie panuje
ko³o Wa³êsy, ¿e on sam zamierza siê ³rycofaæ i ¿e znacznie bardziej przydam siê
w Zrzeszeniu Kaszubsko-Pomorskim, które potrzebuje wydawcy-redaktora.
Przyjê³am tê propozycjê i zaanga¿owa³am siê w ruch kaszubsko-pomorski,
dzia³aj¹c bardzo intensywnie, ale to ju¿ zupe³nie inna historia ".

Tê kaszubsko-pomorsk¹ historiê, cz¹stkê ¿yciorysu Marysi Kowalewskiej, niby
wszyscy bardzo dobrze znamy i z wdziêcznoœci¹ o jej dokonaniach pamiêtamy. Œwiad-
cz¹ o niej przede wszystkim bardzo liczne ksi¹¿ki, nosz¹ce na ok³adkach znak zrze-
szeniowej oficyny wydawniczej - pieczêæ Œwiêtope³ka Wielkiego. Niemal peilly wykaz

ksi¹¿ek, opracowanych redakcyjnie przez Mariê Kowalewsk¹, kontynuuj¹c¹ kie-
rownicze dzia³ania Wojciecha Kiedrowskiego i Izabelli Trojanowskiej w oficynie od-
dzia³u Gdañskiego ZK-P, której Radê Programow¹ wraz z w/w wspó³tworzyliœmy,
znajdziemy w 2 "Katalogach wydawnictw Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego...":
a) za lata 1957-1981, Gdañsk 1981 ib) 1981-1987, Gdañsk 1988. Opracowa³a je
Maria Kowalewska, przy czym ten drugi przy udziale Tadeusza Skutnika. Warto
bowiem pamiêtaæ, ¿e w wydawnictwie ZK-P i w ,'pomeranii" w okresie stanu wo-
jennego otrzymywali pracê i minimum wynagrodzenia zwolnieni z pañstwowych posad
w ramach represji politycznych dziennikarze i redaktorzy, m.in. w³aœnie T. Skutnik
i Donald Tusk, który pod okiem Marysi zdobywa³ doœwiadczenie edytorskie.

Niezmiernie wa¿n¹ w dziejach ZK-P instytucj¹ by³a kiedyœ "Pomerania",
redagowana przez Wojciecha Kiedrowskiego, Stanis³awa Pestkê oraz Cezarego
Obracht-Prondzyñskiego, jako naczelnych, a przede wszystkim przez Krystynê
Puzdrowsk¹jako sekretarza redakcji, któr¹ wspiera³a przez lata (za symbolicznym
mo¿e niekiedy wynagrodzeniem) tak¿e Marysia Kowalewska.

Poza wydawnictwem i redakcj¹ ,'pomeranii" Maria Kowalewska, nale¿¹c do
Zarz¹du Oddzia³u Gdañskiego ZK-P, bêd¹c m.in. jego wiceprezesem, uczestniczy³a
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w organizowaniu wielu innych przedsiêwziêæ. Trwa³e œlady tej pracy znajduj¹ siê na
³amach ,'pomeranii" i kartach Kroniki Oddzia³u Gdañskiego Zrzeszenia Kaszub-

sko-Pomorskiego 1957-1988, opracowanej przez Izabellê Fillip-Greczanik, blisk¹
przyjació³kê Marysi w ostatnich latachjej ¿ycia. Miêdzy innymi Marysia by³a uczest-
niczk¹ i wspó³gospodyni¹ Seminariów Kaszubskich w L¹czyñskiej Hucie, gdy¿ nie
tylko bli¿ej pozna³a przesz³oœæ i teraŸniejszoœæ twórców literatury kaszubskiej, ale
i ich jêzyk. (L¹czyñska Huta starych Pomorañców i Dziewcza Góra Izy Trojanow-
skiej przejê³y od lat 70. dawn¹ rolê W dzydz Ró¿y Ostrowskiej). Marysia uczestni-
czy³a te¿ w niejednych Spotkaniach Wdzydzkich, Publicystycznych, Pelpliñskich i Ko-
lokwiach Gdañskich. Jej ¿yciowym dokonaniem redakcyjnym i pomyœlnym
sprawdzianem znajomoœci jêzyka kaszubskiego by³a redakcja Nowego Testamentu
- t³umaczenia na jêzyk kaszubski, dokonanego przez Eugeniusza Go³¹bka, wydane-

go w Pelplinie w 1992 r. Jak s¹dzê, nikt inny obok Marysi i E. Go³¹bka nie zna tak
dobrze Pisma Œwiêtego w jêzyku kaszubskim.

Na pocz¹tku lat 90. Marysia znowu na d³u¿szy czas opuœci³a Pomorze, wspo-
magaj¹c brata dr. Jasia w rodzinnych k³opotach, a z czasem lecz¹c siê pod jego
opiek¹ we Wroc³awiu i u siostry Janki w Wa³brzychu. Nosi³a siê wówczas z myœl¹
zamieszkania w Domu Pogodnej Jesieni na Zaspie, z czego po ró¿nych doœwiad-
czeniach jego pierwszych mieszkañców szczêœliwie zrezygnowa³a. Zmagaj¹c siê
dzielnie, dziêki pomocy najbli¿szych przyjació³, z chorobami oraz s³aboœci¹ cia³a
i ducha, do koñca mieszka³a w swoim w³asnym domu - w bloku przy Skwerze

Koœciuszki. Poza krêgiem przyjació³ z Wydawnictwa Morskiego i Zrzeszenia naj-
bli¿sze sta³o siêjej - dziêki Ewie Górskiej i ks. inf. Wies³awowi Lauerowi - œrodo-

wisko spotykaj¹ce siê w "GwieŸdzie Morza". Na jej ³amach niemal systematycz-
nie publikowa³a recenzje - omówienia publikacji ró¿nych wydawnictw

kaszubsko-pomorskich, a szczególnie Instytutu Kaszubskiego w Gdañsku. Mary-
sia jest tak¿e wspó³autork¹ naszego pierwszego tomu z serii Pro memoria, po-
œwiêconego Ró¿y Ostrowskiej, jej najbli¿szej kiedyœ przyjació³ce. Swoimi doœwiad-
czeniami i wiedz¹ nie tylko przy tej ksi¹¿ce dzieli³a siê z jej redaktork¹ S³awin¹
Kwidziñsk¹. Z niemniejszym zainteresowaniem œledzi³a pracê nad kolejnymi to-
mami, poœwiêconymi pamiêci ludzi, których bardzo dobrze zna³a i z którymi przez
lata ¿y³a w przyja¿ni - zw³aszcza z Lechem B¹dkowskim i Ann¹ Lajming, której
równie¿ poœwiêci³a w³asne wspomnienia.

Poza ZK-P, a w³aœciwie w krêgu jego dzia³aczy i sympatyków z Lechem
B¹dkowskim na czele, wiosn¹ 1981 r., czyli jeszcze w pe³ni czasu PRL-u, narodzi³
siê w Gdañsku Klub Myœli Politycznej im. 3 Maja. L. B¹dkowski zosta³ jego preze-
sem, a Maria Kowalewska sekretarzem i archiwist¹. Klub przetrwa³ do stanu
wojennego, prowadz¹c o¿ywion¹, choæ trudn¹ wówczas do pe³nego uporz¹dko-
wania dzia³alnoœæ, staraj¹c siê o urzêdow¹ rejestracjê, czego nie uzyska³. W"Spi-
sie cz³onków" znajduj¹ siê "dane" dotycz¹ce 83 osób. Otwieraj¹ go nazwiska 7 osób
z grupy inicjatywnej i dalsze 44 za³o¿ycieli, a nastêpne, od nr. 52, to przyjêci



446 JÓZEF BORZYSZKOWSKI

w czerwcu i lipcu 1981 oraz 5 sierpnia 1981 r. i na dalszych czterech zebraniach
protoko³owanych przez Mariê. Owe protoko³y - notatki i inne materia³y Marysi, to

wspania³a dokumentacja dotycz¹ca dzia³alnoœci gdañskiej opozycji demokratycz-
nej w PRL. Utrwalono w niej ciekawe opinie, niejednokrotnie smutne fakty z naj-
bardziej gor¹cego czasu w dziejach powojennego Gdañska. Klub wyda³ m.in. 3 nu-
mery pisemka - "W³asne Zdanie", ale w koñcu 1981 r. nie by³o w nim ju¿ chêci

dalszego ¿ycia, co wynika³o m.in. z zaanga¿owania Lecha B¹dkowskiego w reda-
gowaniu "Samorz¹dnoœci" i smutnego stwierdzenia, i¿ "œrodowisko gdañskie nie
jest przygotowane (brak humanistów) do tak ambitnego zamierzenia jak Klub.
Zacz¹æ od pracy organicznej" - zanotowa³a sekretarz Klubu. Dalszych, mo¿e

jeszcze ciekawszych opinii, nie wypada tu przytaczaæ, ale s¹ one o tyle na miejscu,
i¿ stanowi³y wa¿n¹ cz¹stkê ¿ycia, a i osobowoœci - pogl¹dów samej Marysi. Przyj-

dzie zapewne czas na ich pe³niejsze wykorzystanie i skonfrontowanie z tym, co
o tamtych wydarzeniach napisano w opublikowanych ju¿ wydawnictwach.

Marysia z trudem dawa³a siê sk³oniæ do napisania kilku wspomnianych ju¿
tekstów, tak¿e tego zatytu³owanego Moje wspomnienia rodzinne, przygotowane
do druku przez brata Jana £azowskiego, datowane Gdynia 2003. Zmêczona cho-
rob¹ i wspó³czesnoœci¹ twierdzi³a, i¿ dalsze pisanie przekracza jej si³y, ale mimo to
od czasu do czasu z radoœci¹ komunikowa³a o napisaniu nowego tekstu, choæby do
"Gwiazdy Morza". St¹d nie traci³em nadziei, ¿e sama utrwali na piœmie swoje
prze¿ycia - przede wszystkim z Wydawnictwa Morskiego, którego œrodowisko do

koñca by³o jej najwa¿niejszym œwiatem, jak i z ZK-P, gdzie tak¿e znalaz³a wielu
przyjació³, bêd¹c z nimi nawet w rodzinnych kontaktach.

Opuszczaj¹c coraz rzadziej Gdyniê, Maria zwi¹za³a siê bli¿ej z miejscowym
œrodowiskiem kombatanckim Annii Krajowej, dziêki czemu awansowa³a do stop-
nia podporucznika. Wspó³pracowa³a tak¿e z Fundacj¹ Archiwum Pomorskie Ar-
mii Krajowej w Toruniu, wzbogacaj¹c jej zbiory z zakresy Wojskowej S³u¿by Ko-
biet. (Jej w³asna teczka osobowa nosi sygnaturê - nr inw. 1355/WSK). Si³¹ rzeczy
bli¿szy by³ jej teraz od Oddzia³u Gdañskiego - Gdyñski 0/ ZK-P. W 2003 r. prze-

kaza³a Gdyni spor¹ porcjê ksi¹¿ek z w³asnej biblioteki na rzecz organizowanego
przez ZK-P Oœrodka Kultury Kaszubsko-Pomorskiej z siedzib¹ przy Alei Mar-
sza³ka Józefa Pi³sudskiego 18. Ma tak¿e swój udzia³, wiêcej ni¿ cegie³kê, w budo-
wie Domu Kaszubskiego w Gdañsku, zainicjowanego przez Lecha B¹dkowskie-
go, którego wspiera³a we wszystkich jego przedsiêwziêciach.

Bêd¹c, podobnie jak L. B¹dkowski, rzeczniczk¹ pracy organicznej, Marysia
by³a osob¹ kochaj¹c¹ wszystkie uroki ¿ycia, wzbogacaj¹ce si³y cia³a i ducha. Lubi-
³a tak¿e zabawy i podró¿e, równie¿ zagraniczne. Ju¿ bêd¹c ciê¿ko chor¹, po wyle-
wie, uda³a siê z grup¹ pielgrzymów, pod opiek¹ ks. Stanis³awa £ady z Pruszcza
Gdañskiego, w dalek¹ drogê do Lourdes, sk¹d wróci³a szczêœliwa, wzbogacona
o nowe doœwiadczenia i znajomoœci. St¹d te¿ liczny kr¹g jej znajomoœci i przyja-
ció³, z maleñk¹ grup¹ tych, na których mog³a liczyæ jak na rodzinê.
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Dowiedziawszy siê o potrzebie wymiany zastawki serca, z ca³¹ œwiadomoœci¹
mo¿liwych konsekwencji i nadziej¹ na pomyœlny skutek, przygotowywa³a siê do ope-
racji. Jeden z Pomorañców, z myœl¹ o Niej, odda³ honorowo niezbêdn¹ do operacji
porcjê krwi. Niestety, operacja siê nie uda³a. Marysia siê nie obudzi³a i nie powróci³a
do normalnego ¿ycia. Zmar³a po kilkunastu dniach, 12 wrzeœnia 2004 r. w AMG. Po
raz pierwszy po¿egnaliœmy J¹ rankiem 16 wrzeœnia w nowej kaplicy na cmentarzu
Srebrzysko w Gdañsku, gdzie modliliœmy siê pod przewodnictwem ks. Bogus³awa
G³odowskiego, a nastêpnie, zgodnie z Jej wol¹, nast¹pi³a kremacja Jej cia³a. Wieczo-
rem, w Jej koœciele parafialnym, NMP Królowej Polski w Gdyni, ks. inf. Wies³aw
Lauer i ks. pra³. Edmund Wierzbowski odprawili pogrzebow¹ mszê œwiêt¹, gdzie
ho³d Jej pamiêci, obok g³ównego celebransa, z³o¿yli tak¿e cz³onkowie O/Gdyñskiego
ZK - P z pocztem sztandarowym. Ostateczny pogrzeb odby³ siê w pi¹tek 24 wrzeœnia

na cmentarzu w ~icy Górskiej, gdzie urnê z Jej prochami z³o¿ono w rodzinnym
grobie, obok Marii i Jana £azowskich. W godzinê pogrzebu w Gdañsku ks. Krzysz-
tof Niedahowski, duszpasterz œrodowisk twórczych, odprawi³ w Jej intencji mszê
œw. w kaplicy Koœcio³a Œw. Jana, w której uczestniczyli najbli¿si z Wydawnictwa
Morskiego i Instytutu Kaszubskiego oraz ZK-P. Po mszy œw. spotkaliœmy siê w Ta-
wernie Kaszubskiej "Mestwin". Wspominaj¹c Mariê, s³uchaj¹c fragmentu Jej ro-
dzinnych wspomnieñ, postanowiliœmy przygotowaæ kolejny tom - "Pro memoria.

Maria Kowalewska (1921-2004)", który bêdzie jerliloczeœnie przyczynkiem do dzie-
jów Wydawnictwa Morskiego i Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego.

Na koniec trzeba powiedzieæ, i¿ za ¿ycia Maria Kowalewska niejednokrotnie
prze¿ywa³a radosne chwile wyró¿nieñ i uznania za Jej pracê zawodow¹ i spo³ecz-
n¹. Œwiadcz¹ o tym Jej zachowane odznaczenia - m.in. Z³oty Krzy¿ Zas³ugi, Krzy¿

Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (Polonia Restituta) (1981), Krzy¿ Annii
Krajowej (1996), a tak¿e odznaki honorowe -Zas³u¿onym Ziemi Gdañskiej i Za-
s³u¿ony Dzia³acz Kultury (1967), Za Zas³ugi dla Gdañska (1976), jak równie¿ licz-
ne medale jubileuszowe i okolicznoœciowe Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego,
przyznane za pracê na rzecz Kaszub i Pomorza, za wspó³redagowanie "Pomera-
nii", a przede wszystkim najwy¿sze honorowe wyró¿nienie - "kaszubski nobel"-
Medal Stolema, którym w 1984 r. wyró¿ni³ J¹ Klub "Pomorania" za pracê wydaw-
nicz¹. Stolemowe dokonania Marysi z³o¿y³y siê równie¿ na to, co w swojej mono-
grafii Kaszubi. Miêdzy dyskryminacj¹ a regionaln¹ podmiotowoœci¹ pokaza³
Cezary Obracht-Prondzyñski. By³a bowiem Maria, wbrew ludzkim s³aboœciom cia³a
i ducha, podobna do mitycznych stolemów, dokonuj¹cych, zdawa³oby siê, rzeczy
niemo¿liwych. Pozostaje w naszej pamiêci jako cz³owiek solidnej pracyorganicz-
nej i przyjaciel, a tak¿e pe³na radoœci ¿ycia urocza kobieta.





HANNA POPOWSKA- TABORSKA

WSPOMNIENIE O FRIEDHELMIE HINZE
- BADACZU KASZUBSZCZYZNY

Friedhelm Hinze po raz pierwszy przyjecha³ do Polski w roku 1956. Utwo-
rzona w niespe³na dwa lata wczeœniej przez profesora Zdzis³awa Stiebera Pra-
cownia kaszubska rozpoczyna³a dopiero badania terenowe, a jej pocz¹tkowo
dwuosobowy zespó³ powiêkszy³ siê w³aœnie o dwie nowe osoby! . Od wojny mi-
nê³o ju¿ co prawda jedenaœcie lat, ale jej œlady w Warszawie by³y jeszcze dobrze
widoczne, tak jak w ka¿dym z nas ¿ywe jeszcze by³y wojenne wspomnienia.
Friedhelm Hinze by³ naszym pierwszym goœciem zagranicznym i zarazem pierw-
szym Niemcem, z którym podejmowaliœmy wspó³pracê. Przyjecha³ z Berlina jako
uczeñ profesora H.H. Bielfeldta i zjedna³ nas sobie dobr¹ znajomoœci¹ naszej
najnowszej historii oraz niepokojem, z jakim pyta³ o wojenne losy ka¿dego z nas.
Od samego pocz¹tku stara³ siê te¿ mówiæ po polsku, a jego ¿ywe zainteresowa-
nie kaszubszczyzn¹ sta³o siê trwa³¹ podstaw¹ naszej wieloletniej póŸniejszej przy-
jaŸni. Mam w swych zbiorach fotografiê z Nadola, z jednego z pierwszych na-
szych wyjazdów na Kaszuby: Friedhelm Hinze, Zuzanna Topoliñska, Bogus³aw
Kreja i pisz¹ca te s³owa na tle jeziora po jednym z naszych pierwszych badañ
terenowych. Pamiêtam, z jakim zainteresowaniem nasz berliñski goœæ uczestni-
czy³ wówczas w tych badaniach i jak dobrze by³ ju¿ wprowadzony w jêzykowe
tajniki kaszubszczyzny: Pracowa³ ju¿ w tym czasie nad S³ownikiem pomorskim
Friedricha Lorentza. Rêkopiœmienne materia³y, zdeponowane w Berliñskiej Aka-
demii Nauk, szczêœliwie przetrwa³y wojnê i profesor Bielfeldt powierzy³ swemu
m³odemu asystentowi ostateczne przygotowanie ich do druku. Friedhelm Hinze
wype³ni³ powierzone mu zadanie z charakterystyczn¹ dla wszystkich póŸniej-
szych jego prac sumiennoœci¹ i precyzj¹.

Mowa o Zuzannie Topoliñskiej i Hannie Popowskiej ( -Taborskiej) oraz o Ewie Kamiñskiej
(-Rzetelskiej-Feleszko) i Jadwidze Pa³kowskiej (-Zieniukowej).
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Pierwszy tom S³ownika ukaza³ siê ju¿ w roku 19582, wzbudzaj¹c w œrodowi-
sku naukowym du¿e zainteresowanie i o¿ywion¹ dyskusjê3 . Przygotowany œciœle
wed³ug koncepcji autora, zawiera³ materia³ bardzo ró¿norodny (zapisany przez Lo-
rentza w terenie, zaczerpniêty z wczeœniejszych Ÿróde³ leksykalnych, wyekscerpo-
wany z utworów pisarzy kaszubskich). Dalsze tomy Pomoranisches Worterbuch
s¹ju¿ w zasadzie dzie³em Friedhelma Hinze4 , który Lorentzowsk¹ koncepcjê S³ow-
nika konsekwentnie rozbudowa³, uzupe³niaj¹c zawartoœæ dzie³a materia³em ze wszyst-
kich dostêpnych mu Ÿróde³ kaszubskich. W³¹czone tu ponadto zosta³y ca³kiem wspó³-
czesne materia³y dialektalne: kartoteka Atlasu jêzykowego kaszubszczyzny
i dialektów s¹siednich5 oraz S³ownik gwar kaszubskich na tle kultury ludowej
Bernarda Sychif. Fakt, ¿e bardzo znaczna czêœæ opracowanego w ten sposób s³ow-
nictwa zapisana zosta³a ju¿ po œmierci F. Lorentza (figuruj¹cego wci¹¿ jako autor
S³ownika), wzbudza³ wiele w¹tpliwoœci metodologicznych i sta³ siê przyczyn¹ o¿y-

wionych dyskusji naukowych. Dzisiaj, po latach, przegl¹daj¹c nasz¹prywatn¹kore-
spondencjê na ten temat, dochodzê do wniosku, ¿e dziêki mrówczej pracy i ka¿do-
razowemu skrupulatnemu oznaczaniu Ÿróde³ Friedhelm Hinze stworzy³ niebywa³y
wprost indeks kaszubskiego s³ownictwa, z którego dociekliwi badacze s¹ w stanie
odczytaæ charakter i dzieje ka¿dego z figuruj¹cych tu wyrazów. Autorzy etymolo-
gicznego s³ownika kaszubskiego8 doceniaj¹ tê jego pracê w ca³ej rozci¹g³oœci. Po-
maga nam ona oddzieliæ s³ownictwo archaiczne od pojawiaj¹cych siê w kaszubskiej
literaturze neologizmów, u³atwia wytyczenie zasiêgów poszczególnych wyrazów i sta-
nowi cenn¹ pomoc w tropieniu ró¿nego typu zapo¿yczeñ niemieckich.

Friedhelm Hinze równolegle bowiem z opracowywaniem S³ownika pomor-
skiego pracowa³ nad problemem niemieckich zapo¿yczeñ w kaszubszczyŸnie. Jego
praca doktorska9 powsta³a w œcis³ym powi¹zaniu z przygotowywan¹ jednocze-

2 F. Lorentz, Pomoranisches Worterbuch, Band I, A-P, Akademie Verlag, Berlin 1958.
3 Por. P. Smoczyñski (i inni), Nad S³ownikiem kaszubskim Fryderyka Lorentza (dyskusja), "Gdañ-

skie Zeszyty Humanistyczne", 1962, V, (te¿ odbitka). Por. te¿ analizê materia³u zawartego
w tym S³owniku w: E. Breza, Leksykografia kaszubska (hiYtoria, osi¹gniêcia, potrzeby), "Komu-
nikaty Instytutu Bahyckiego", 1974, z. 21.

4 F. Lorentz, Pomoranisches Worterbuch, II-V fortgefiihrt von Friedhelm Hinze, Berlin 1968-1983.
5 Atlas jêzyko~ kaszubszczyzny i dialektów s¹siednich, oprac. przez Zespó³ Zak³adu S³owianoznawstwa

PAN, t. I-VI pod kier. Z Stiebera, t. VII-XV pod kier. H. Popowskiej-Taborskiej, Wroc³aw 1964-1978.
6 B. Sychta, S³ownik gwar kaszubskich na tle kultury ludowej, t. I-VII, Wroc³aw 1967-1976.
7 W liœcie z 13 XI 1980, dziêkuj¹c mi za ksi¹¿kê Kaszubszczyzna. Zarys dziejów (Warszawa 1980),

F. Hinze napisa³, nawi¹zuj¹c do tej¿e dyskusji: "Œwiêta racja, ¿e zwracasz uwagê szerszego
krêgu odbiorców mego s³ownika, ¿e trzeba zawsze zdawaæ sobie sprawê z tego, co jest, z czego
zosta³o co zaczerpniête, z jakiego Ÿród³a. Bêdzie i moim obowi¹zkiem raz jeszcze wskazaæ w po-

s³owiu na charakter zacytowanego materia³u ".
8 W. Boryœ, H. Popowska- Taborska, S³ownik etymologiczny kaszubszczyzny, t. I-IV, SOW, Warsza-

wa 1994-2002 (t. V, ostatni, w przygotowaniu).
9 F. Hinze, Worterbuch und Lautlehre der deutschen Lehnworter im Pomoranischen (Kaschubi-

schen), Berlin 1965.
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œnie edycj¹Pomoranisches Worterbuch, czym t³umaczy siê wystêpuj¹ca tu znacz-
na liczba gennanizmów górnoniemieckich zwi¹zanych z niemieck¹ administracj¹
sprzed II wojny œwiatowej, dziœ ju¿ w kaszubszczyŸnie niewystêpuj¹cych. Znacz-
nie bardziej cenna jest oczywiœcie w tym S³owniku warstwa druga, ukazuj¹ca
zapo¿yczenia dolnoniemieckie, bêd¹ce odzwierciedleniem bezpoœrednich kontak-
tów dialektalnych. Rozwi¹zania i sugestie co do pochodzenia poszczególnych wy-
razów zawarte w tej pracy stanowi¹ do dziœ bardzo istotn¹ pomoc przy etymolo-
gicznych dociekaniach nad leksyk¹ kaszubsk¹.

Problemy etymologiczne fascynowa³y Friedhelma Hinze przez ca³e pó•niej-
sze ¿ycie. Z biegiem czasu zainteresowania swoje rozszerzy³ na szeroki kr¹gjêzy-
ków s³owiañskich i ba³tyckich, zawsze jednak szczególnie wiemy pozostawa³ ka-
szubszcZY•nie. Œwiadczy o tym piêædziesi¹t pozycjijego autorstwa zwi¹zanych ze
s³ownictwem kaszubskim, które uda³o mi siê zgromadziæ w roku 1996, gdy kom-
pletowa³am Bibliografiê opracowañ dotycz¹cych kaszubskiej leksykilo. A nie
jest to oczywiœcie bibliografia kompletna. Wystarczy przypomnieæ fakt, ¿e jednym
z ostatnich jego artyku³ów jest praca, w której - rozpatruj¹c ¿ycie i dzie³o Szymo-
na Krofeya - wiele miejsca poœwiêca etymologii jego nazwiskaii.

Dzieje piœmiennictwa kaszubskiego by³o - obok kaszubskiej leksyki - drug¹

wielk¹ pasj¹ badawcz¹ Zmar³ego. Ju¿ w 1967 r. opracowa³ on i opublikowa³ znaj-
duj¹ce siê w uniwersyteckiej bibliotece w Greifswaldzie dwa pochodz¹ce z para-
fialnego archiwum w Smo³dzinie zabytki rêkopiœmienne: Perykopy smo³dziñskie
(datowane na lata 1699-1701)12 oraz Œpiewnik kaszubskiI3 (zwieraj¹cy teksty
z XVI-XVIII wieku). Edytorskiej pracy towarzyszy³o szereg interesuj¹cych arty-
ku³ów na temat kaszubskich zabytków jêzykowych. Równie¿ korespondencja, jak¹
prowadzi³am z nim a¿ po ostatnie czasy, bardzo czêsto dotyczy tego tematu. F. Hinze
pracowa³ ostatnio nad S³ownikiem, w którym - jak rozumiem - mia³ opracowaæ

leksykê zabytków kaszubskich i skar¿y³ siê na "szalon¹ iloœæ stron do wypisa-
nia ". Interesowa³y go wszystkie uwagi i wzmianki dotycz¹ce dawnego piœmien-
nictwa kaszubskiego.

Z tej¿e korespondencji wynika, jak bardzo by³ dumny z otrzymania w 1983 r.
Medalu Stolema i jak mile wspomina³ swój pobyt z tej racji w Gdañsku. Zawsze
by³ doskonale zorientowany w kulturalnym i naukowym ¿yciu Kaszub. Wprowa-
dzi³y go w tê tematykê prace nad S³ownikiem pomorskim, zak³adaj¹ce koniecz-

10 H. Popowska- Taborska, Bibliografia opracowañ dotycz¹cych kaszubskiej leksyki, [w:] ta¿, W. Bo-

ryœ, Leksyka kaszubska na tle s³owiañskim, SOW, Warszawa 1996, s. 341-381.
11 F. Hinze, Zur Bezeugung und Etymologie des pommerschen Familiennamens KroJey. Zugleich

Bemerkungen zu Leben und Hauptwerk des Simon KroJey, "Zeitschrift fiir Slawistik", 2003, 4,
s.506-514.

12 Die schmolsiner Perikopen herausgegeben von F. Hinze, Mit 4 Abbi1dungen, Akademie Ver1ag,

Berlin 1967, ss. 176.
13 Altkaschubisches Gesangbuch,herausgegeben von F. Hinze, Akademie Ver1ag, Berlin 1967, ss.193.
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noœæ ekscerpcji najró¿norodniejszych Ÿróde³ (w tym te¿ czasopism i utworów lite-
rackich), póŸniej zaœ - jak myœlê - w miarê rosn¹cych kontaktów osobistych sta³o

siê to ju¿ po prostu "potrzeb¹ serca".
By³ równie¿ Friedhelm Hinze sumiennym i pilnym "zagranicznym sprawoz-

dawc¹" ¿ycia naukowego zwi¹zanego z badaniami nad kaszubszczyzn¹. Dok³ad-
ne relacje z ka¿dego kolejnego tomu Atlasu jêzykowego kaszubszczyzny i dia-
lektów s¹siednich zamieszcza³ systematycznie w "Zeitschrift rur Slawistik"
(obecnie postêpowa³ podobnie z kolejnymi tomami S³ownika etymologicznego
kaszubszczyzny). W "Zeitschrift fur Slawistik" odnaleŸæ te¿ mo¿na wiele cen-
nych recenzji jego pióra tycz¹cych innych naukowych opracowañ zwi¹zanych z ka-
szubszczyzn¹. Równie pilnie obserwowa³ rozwijaj¹cy siê na Kaszubach ruch wy-
dawniczy. Czytelnicy "Zeitschrift fur Slawistik" zawdziêczaj¹ mu liczne relacje
tycz¹ce twórczoœci wspó³czesnych kaszubskich pisarzy i ukazuj¹cych siê na Po-
morzu wydawnictw. W tym¿e czasopiœmie zamieszcza³ te¿ cenne artyku³y tycz¹-
ce wczeœniejszych badañ nad kaszubszczyzn¹ i kreœli³ sylwetki zas³u¿onych dla
Kaszub postaci. Ogólnie bior¹c, tematyka artyku³ów zamieszczanych przez niego
na przestrzeni wielu lat w "Zeitschrift fur Slawistik" jest bardzo róŸnorodna. Wiele
z nich na pewno zas³uguje na przet³umaczenie na jêzyk polski (kaszubski?) i opu-
blikowanie w oddzielnym zbiorze. Mo¿e Instytut Kaszubski pomyœli o takiej formie
poœmiertnego uczczenia dorobku niemieckiego Uczonego?

Pisz¹c wspomnienie o Friedhelmie Hinze - badaczu kaszubszczyzny, nie spo-
sób nie wspomnieæ o Friedhelmie Hinze - slawiœcie i ba³tyœcie. Jego dorobek na-

ukowy w obu tych dziedzinach jest bardzo znaczny. Uczestniczy³ w wielkim miê-
dzynarodowym przedsiêwziêciu, jakim jest Ogólnos³owiañski atlas jêzykowy
(Obsceslavjanskij lingvisticeskij atlas). By³ autorem bardzo wielu prac rozpa-
truj¹cych leksykê wschodnio s³owiañsk¹, ³u¿yck¹, po³absk¹ i polsk¹, wnikliwym
badaczem miêdzys³owiañskich kontaktów i wzajemnych oddzia³ywañ jêzykowych.
Co wiêcej, rozporz¹dza³ rozleg³¹ wiedz¹ o dialektach pruskich rozpatrywanych na
szerszym tle jêzyków ba³tyckich, udokumentowan¹ licznymi na ten temat artyku³a-
mi. Jeœli dodamy do tego mocno ugruntowan¹ znajomoœæ niemieckich dialektów,

zrozumiemy jak szerok¹ perspektyw¹ porównawcz¹ dysponowa³ zmar³y Uczony.
Ale ci, którzy mieli mo¿noœæ poznaæ Friedhelma Hinze osobiœcie, zapamiêtaj¹

Go przede wszystkim jako cz³owieka dobrego i przyjaznego ludziom, a tak¿e za-
wsze niezmiernie pogodnego - mimo niew¹tpliwych przeciwieñstw, które napoty-

ka³ na swojej drodze. By³ cz³owiekiem g³êboko wierz¹cym i nigdy nie ukrywa³
swoich pogl¹dów. W NRD, gdzie przysz³o mu spêdziæ znaczn¹ czêœæ ¿ycia, nie
by³o to dobr¹ legitymacj¹. Zawsze te¿ mia³ powa¿ne k³opoty zdrowotne, przy któ-
rych zdumiewa ogrom Jego naukowych dokonañ. Z tym wszystkim potrafi³ w tych
nie³atwych warunkach stworzyæ otwarty, przyjazny dom, w którym wraz z rodzin¹
goœci³ serdecznie wszystkich swoich licznych przyjació³. Znajdowa³ te¿ czas na
o¿ywion¹ korespondencjê, w której - obok tematyki naukowej - zawsze by³o miejsce
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Nadole 1956.
Stoj¹: F. Hinze i B. Kreja. Siedz¹cy: M. Popowska (-Taborska) i Z. Topo1iñska

na problemy osobiste i ogólne, wa¿ne w danej historycznej chwili. Ostatni list do
mnie zakoñczy³ (jak to zreszt¹ czêsto zwyk³ by³ czyniæ) po kaszubsku w tak cha-
rakterystyczny dla siebie sposób:

"przeselajeme Warna wielg¹ grep¹ noserdecznieszech zeczb(ów) b³ogos³a-
wieñstwa Bo¿ego. Bóg zap³acI Waji

Friedhelm z bia³k¹ Erik¹".
Na list ten nie zd¹¿y³amju¿ odpowiedzieæ.
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