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j¹c polecenieNiemców,przekazaneprzez so³tysaFr: Koz³owskiego,uda³ siê na
Komendanturêw Czersku,sk¹d przy pomocy uczciwegoNiemca uda³o mu siê
zbiec. Rankiemdotar³y do Wielawozyplebañskie,z których zrabowanowszystko, oprócz monstrancji, naczyñ liturgicznych i paramentów. Wskrzyni z obrazemMatki Boskiejznajdowa³ysiê zapaskudzone
czêœci
garderoby.Miêdzy hi¹¿kami by³y tak¿ewszystkiecztery czêœcibrewiarzah. Wryczy.
Str: 128 - odnoœniedzia³alnoœci i Organizacji Wojskowej M³odzie¿y
Kaszubskiej ijej powi¹zania z h. Wrycz¹.
Relacja ta pochodzi najprawdopodobniejod Brunona Richerta - alumna Seminarium Duchownego w Pelplinie (podano Bruno Richtera, m³odego
dzia³acza narodowego, co jest nieœcis³e).Zmiana nazwiska z »Richert« na
»Richter« nast¹pi³a po wojnie, kiedy zrobi³ to rzekomo na polecenie prez.
Bieruta, bêd¹c wizytatorem szkó³ w Min. Oœwiaty(lata piêædziesi¹te). Byæ
mo¿e,¿e relacji tej udzieli³ Autorowi w tym czasiejako »Richter«, ale w czasie okupacji i zaraz po niej by³ ,»Richert«. Ale ostatecznieto jest jego sprawa. Jednak to, co dzia³o siê w czasie okupacji, trzeba przedstawiaæœciœle
i zgodnie zfaktami - i rzeczywistoœci¹.
Poniewa¿nale¿a³emdo grona cz³onkówza³o¿ycieli O.W:M³.K., stwierdzam, ¿e organizacja nie powsta³a z inspiracji h. Wryczy,lecz myœlza³o¿enia takiej organizacji powsta³a samorzutniewœródnas, kolegów, b. uczniów
gimnazjum w Koœcierzynie,a g³ównym motorem by³ Stach Pruszak z Osowa.
Organizacjapowsta³a w pocz¹tkach listopada 1939 r: Nale¿eli do niej (jako
za³o¿yciele) Stan. Pruszak i Jan £osiñski z Osowa, E. Ka³duñski, Jan Lewandowski, Jan Lemañczyki pisz¹cy te s³owa Józef Lipski z Wiela, Brunon
Richert, który ukrywa³ siê u kolegówpo powrocie z Gubernii oraz Mahymilian Mêczykowski z Karsina.
Przysiêgê konspiracyjn¹ sk³adaliœmyw lesie na Kalwarii w Wielu.
8 grudnia 1939 r: zebraliœmysiê- cz³onkowieSodalicji Mariañskiej u kol.
Janka £osiñskiego, aby uczciæŒwiêtoNiepokalanego Poczêcia NMP naszej
Patronki. Pomodliliœmy siê wspólnie i to by³o wszystko. Nie by³ obecny
ks. Szulc, ¿adnejprzysiêgi nie przyjmowa³.
Praca naszapolega³a przede wszystkim na rozpowszechnianiuwiadomoœciz radia. Akcji zbrojnej nie by³o. Na wiosnê 1940 organizacja zosta³a
rozwi¹zana. By³em w tym czasieju¿ w Chociñskim M³ynie, gdzie wst¹pi³em
póŸniej do O. w: "Gryf Pomorski ", bêd¹c zaprzysiê¿onyprzez ks. Paw³a
Dykiera. Nie ustosunkowujê siê do przyczyn rozwi¹zania organizacji, ale
gwoli œcis³oœci
trzeba stwierdziæ,¿e nast¹pi³a wsypa i organizacja nasza rozpad³a siê. Szczêœliwie
skoñczy³osiê na tym, ¿e nie nast¹pi³y dalsze aresztowania. Jak w³aœciwieby³o, Bóg jeden wie. Tylko po co tworzy siê legendy.
Podtrzymujê to, co w monografii Karsina na ten temat by³o umieszczone.
Str: 135. Ksi¹dz partyzant kaszubski.
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Chodzi o ks. Franciszka Wo³oszyka,pochodz¹cego z Konarzyn Koœcierskich, a nie o ks. »Stanis³awa Wo³oszuka«.
fJ5lœwiêcony
w 19391: by³ do wojny kapelanem dworu w Komierowie k. Tucholi, a nie wikarym w Wielu, jakby to wynika³o z tekstu ksi¹¿ki. We wrzeœniu
przebywa³ w Wielu u Franciszka Ossowskiego na ul. D¹browskiej Prawdopodobnie mia³ kontakty z ks. Wrycz¹, który by³ wtedy u Jana Knittera w D¹browie. Razem z nim przebywa³ tak¿e u Lizakowskiego w Knieji. Uczestniczy³em
tam we Mszy œw.razem z BI: Richertem. Poniewa¿ wyrazi³ chêæroztoczenia
opieki duszpasterskiej nad pozbawionymi duszpasterzy parafianami wielewskimi, kilka razy by³em z nim w Rybakach, gdzie w domu mojej babki, Marcjanny Lipskiej, odprawia³ Msze œw.i s³ucha³ spowiedzi.
PóŸniej, gdy przeniós³ siê ks. Wo³., na Ostrów do Knittera, straci³em
z nim kontakt. Kiedy przenios³em siê do Choæ.M³yna, dochodzi³y ró¿ne wersje na temat ks. Franciszka. Niektóre niezbyt pochlebne. Osoby, które mnie
o nim informowa³y, by³y zgorszone jego postêpowaniem. Mo¿e to by³y tylko
pozory (Janina Grulkowska), wiêc os¹d jego czynów pozostawmy Panu Bogu,
gdy¿ nie wolno butami wchodziæ w czyjeœsumienie.
Na temat dzia³alnoœci pasterskiej to du¿o fantazji, któr¹ pos³u¿y³ siê
Wañkowicz (»Walcz¹cy Gryf«), relacjonuj¹c opowieœæks. Wo³., którego po
wojnie spotka³, zdaje siê w Ameryce, sk¹d chyba do Ojczyzny nie wróci³. Nie
rozumiem, dlaczego tak ludzie tworz¹ wokó³ siebie legendê.
Przypomina mi siê, co powiedzia³ kiedyœ.B. Richert - »Zmyœlamró¿newiadomoœcii opowiadania i cieszê siê, kiedy widzê, jak g³upi ludzie siê ciesz¹ z tego«.
Obrazi³a siê na niego z tego powodu Ciocia Mania. »Bujanie« mog³o byæ
usprawiedliwione, jeœli chodzi³o o podtrzymanie ducha i nadziei na rych³e ~olenie (np. koniec wojny na 8 grudnia), ale po co z" »g³upienia« ludzi cieszyæsiê!
A ju¿ udawanie po wojnie wielkich bohaterów!!! ".
W tych¿e wspomnieniach - sprostowaniach da³a o sobie znaærzeczywiœcie
chrzeœcijañskapostawa Józefa Lipskiego, prostuj¹cego w zgodzie z prawd¹ opinie
kolegów, przyjació³, s¹siadów, ksiê~... i historyków.
W przywo³anym ju¿ lakonicznym ~ciorysie dalej czytamy: "W czasieokupacji
do 1.3.1940 przebywa³em w domu rodzicielskim. Chroni¹c siê przedprzymusowym wywiezieniem na roboty przez Arbeitsamt, w marcu 1940 roku rozpocz¹³em
pracowaæjako robotnik na m³ynie w Chociñskim M³ynie, gdzie pracowa³em bez
przerwy a¿ do oswobodzeniaprzez Armiê Czerwon¹ w marcu 1945 I:
Podczas okupacji wniosku o przyjêcie do grup niemieckiej listy narodowej nie podpisa³em ".
Ten fakt z jednej strony by³ wynikiem postawy Józefa, a z drugiej sprzyjaj¹cych okolicznoœci,swoistemu schronieniu, jakie dawa³a praca we m³ynie, nale¿¹cym do zacnej familii £osiñskich, którzy tê grupê posiadali, a tym samym mogli
chroniæi WSDOma{!aÆ
innych rodaków.
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Niestety, do podpisania III grupy listy niemieckiej - Eingedeutsch w 1942 r.
zmuszony zosta³ojciec Józefawe Wielu, czego skutkiem by³o póŸniejszewci¹gniêcie m³odszego brata Tadeuszado Wehrmachtu. Odchodz¹c do niemieckiego wojska w kwietniu 1944 r., Tadeuszpozostawi³ dla brata Józefa w prezencie rysunek
¿o³nierza z karabinem i nieco ukrytym has³em "Bóg - Ojczyzna" oraz s³owami
dedykacji "szumi¹ jod³y na gór szczycie, szumi¹ sobie w dal, a m³odemu smutne ¿ycie, ci¹gle p³ynie w dal ".
Poecie, Bratu na pami¹tkê
Tadeusz Lipski ".
Tadeusznie wróci³ z wojny, a Józefna tej pami¹tce po nimju¿ póŸniej dopisa³:
"Nieborak, Tadzio. Gdzie jesteœ? Czy ¿yjesz? ".
Ju¿po pierwszych tygodniach pobytu w Chociñskim M³ynie Józef Lipski podj¹³
tajne nauczanie jêzyka polskiego, geografii i historii Polski dla dzieci w okolicy.
Miêdzy innymi uczy³ Mariê - córkê gospodarzaWaleriana £osiñskiego (oraz Irenê
Radomsk¹), która potwierdzi³a to jako mieszkanka S³upska notarialnie w 1958 r.
Podobne oœwiadczeniez³o¿y³y wówczas inne osoby, m.in. Wawrzyniec Radomski,
który stwierdzi³, ¿e JózefL. pomaga³ partyzantom i ukrywaj¹cym siê przed Niemcami, dostarczaj¹c m¹kê bez kart i pieniêdzy. Z kolei Jan Szalewski,jako dowódca
oddzia³u partyzanckiego "Szyszki" z ramienia TOW "Gryf Pomorski" i AK stwierdzi³, i¿ J. Lipski by³ tak¿e¿o³nierzemkonspiracji gryfowskiej od paŸdziernika1939 r.
i posiada³pseudonim "Jawor". Potwierdzi³ to równie¿ Stanis³aw Pruszak ps. "Marconi", oœwiadczaj¹c,jako uczestnik Polskiej Armii Powstania i Armii Krajowej
oraz b. wiêzieñ Stutthofu, ¿e J. Lipski by³ w "Gryfie" cz³onkiem wywiadu.
N a marginesie warto odnotowaæ,i¿ w 1978r. J. Lipski zosta³ cz³onkiem ZBOWiD-u na podstawie uznanej przez tê organizacjê dzia³alnoœciw tajnym nauczaniu. Nie bez znaczeniajest fakt, ¿e J. Lipski wysy³a³ tak¿epaczki ¿ywnoœciowedo
obozów w Stutthofie i Potulicach.
Urzêdnik gminy i nauczyciel niewykwalifikowany
Po wyzwoleniu 15 marca 1945 r. J. Lipski podj¹³ now¹ pracê jako sekretarz
Zarz¹du Gminnego w Konarzynach i z-ca Kierownika USC. Jednoczeœnie
najpierw
pomaga³kierownikom i nauczycielom szkó³w gminie, a potem sampodj¹³ nauczanie
w nowo otwartej szkole w Hucie Zielonej od 16 marca 1946 r. Otwarcie tej szko³y
by³o w du¿ej mierze jego osobist¹ zas³ug¹. Przepracowa³tam do 31 sierpnia 1947 r.
23 sierpnia 1945 r. poœlubi³Mariê Szymañsk¹ z Konarzyn. W roku nastêpnym urodzi³a siê w Konarzynach ich córka Maria Aniela. Trzy lata póŸniej ju¿ we
W dzydzach Tucholskich urodzi³ siê syn Tadeusz.Maria ukoñczy³a póŸniej Liceum
Pedagogicznew Koœcierzynie,a Tadeusztamtejsze Liceum Ogólnokszta³c¹ce.Dziœ
oboje jako poloniœcipo studiach wy¿szych (Tadeuszw Toruniu, Maria w Gdañsku)
s¹ nauczycielami - syn mieszka w rodzinnym Wielu, a uczy³ ostatnio w Karsinie,
córka w pobliskim £êgu.
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W kwietniu 1947 r. nasz szkólny z Konarzyn - Zielonej Huty zwróci³ siê do
Inspektoratu Oœwiatyw Chojnicach z proœb¹o przeniesienie do szko³y we W dzydzach Tucholskich, na stanowisko nauczyciela tymczasowego. Jako nauczyciel niewykwalifikowany jeszcze w 1945r. odby³ kurs pedagogiczny,a w latach nastêpnych
dalszew okresie wakacji, a jednoczeœniepodj¹³ zaocznie naukê w Liceum Pedagogicznym w Bydgoszczy.Wniosek o przeniesienieuzasadnia³niedogodnym dojazdem
- kolej¹ (z Chojnic) do Bydgoszczy i brakiem w okolicy Konarzyn kolegów w samokszta³ceniupedagogicznym.Korzystniejsza sytuacjaby³a we W dzydzach,choæi tam
do dworca PKP w Karsinie by³o 8-10 km. Proœbazosta³auwzglêdniona.
W latach 1947-1957 by³ J. Lipski szkólnym w Rybakach - Wdzydzach Tucholskich, gmina Karsin. Jednoczeœnie
pe³ni³ funkcjê kierownika, jako ¿e szko³a ta
by³a czteroklasowa o 1 nauczycielu, a klasy ³¹czone.
W 1950 r. uzyska³ prawie pe³nekwalifikacje zawodowe, zdobywaj¹c œwiadectwo dojrza³oœciLiceum Pedagogicznegow Bydgoszczy, a w 1952 r. ca³kiem pe³ne,
gdy¿ zwolniono go od obowi¹zku sk³adaniaegzaminupraktycznego,przewidzianego
Rozporz¹dzeniem PrezydentaRP z 1928r. Nie bez znaczeniaby³y kursy wakacyjne
o ró¯nych specjalnoœciach,jakie odby³ w latach 1946-1948 w Z³otowie, Sêpólnie
i dwa razy w Bydgoszczy. 1 wrzeœnia1950r. uzyska³równie¿ z Kurii Biskupiej Che³miñskiej dokument udzielenia mu "misji kanonicznej do nauczania religii rzymsko-katolickiej w szko³ach powszechnych, znajduj¹cych siê na terenie diecezji che³miñskiej,a¿do odwo³ania ". Dokument ten podpisali - ks. Sylwester Kurland
- wikariusz generalny i ks. Stefan Trzciñski - kanclerz. W jego uzyskaniu nie bez
znaczeniaby³o zaœwiadczenie
ks. prob. Bernarda Cysewskiego z Konarzyn. Stwierdza³ on, ¿eJ. Lipski jako sekretarzgminy Konarzyny w roku 1945"bezinteresownie
pomaga³ w przygotowaniu dziatwy do sakramentów œwiêtych (:..). Odznaczy³
siê dobr¹ znajomoœci¹ przedmiotu oraz jasnoœci¹ wyk³adu ".
W 1957 r. szkólny z Rybaków ukoñczy³ z wynikiem pomyœlnymkurs dla kierowników szkó³ podstawowych w Chojnicach. I tak od pocz¹tku ³¹czy³ pracê i obowi¹zki rodzinne z dokszta³caniem,zdobywaniem kolejnych kwalifikacji. Jednak¿e
na tym nie wypada³o mu poprzestaæ.Od nauczyciela wiejskiego oczekiwano, jak
i nadal siê oczekuje, bezinteresownej pracy spo³ecznej w lokalnej spo³ecznoœci
i w gminie. W Rybakach by³o podobnie. ¯ywa by³a tam te¿ pamiêæo przedwojennym szkólnym - Maksymilianie Lewandowskim, s³ynnym w koœcierskimpowiecie
mistrzu haftu kaszubskiego -wspó³pracuj¹cym z Izydorem i Teodor¹ Gulgowskimi. Józef Lipski niejako poszed³ trochê w jego œlady,ale istotniejsze by³o ¿ycie
codzienne szko³y i wsi, w którym trzeba by³o siê znaleŸæ.Sygnalizuje je zachowany artyku³, wyciêty z jakiejœgazety z 1949 r., w którym czytamy:
"Troski wiejskiego nauczyciela
Józef Lipski jest nauczycielem we wsi Wdzydze Tucholskie (zwanej przez
okolicznych mieszkañców Rybakami), po³o¿onej na granicy powiatów chojnickiego i koœcierskiego).
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Szko³a przedstawia siê ³adnie. Mieœci siê w obszernym, czystym budynku,
dysponujejedn¹ co prawda klas¹, lecz jest to klasa obszerna, schludna i widna.
Do szko³y uczêszcza 42 dzieci - mówi p. Lipski. - Rekrutuj¹ siê one
z rodzin drobnych rolników, rybaków i robotników leœnych. Wieœjest uboga,
po³o¿na daleko od miasta, nic wiêc dziwnego, ¿e szko³a jest jedynym oœrodkiem, ogniskuj¹cym w sobie ca³e ¿ycie kulturalne wsi.
Tu nauczyciel uœmiechasiê k³opotliwie: - Muszê przyznaæ, ¿e nic siê tu
nie dzieje i niewiele mo¿na zrobiæ. Brak ksi¹¿ek i czasopism. Ludzie maj¹
wiele potrzeb. Tymczasem na naszych piaskach ¿ytko roœnie ma³e. Pozostaj¹
nam tylko rybki i grzybki. A ponadto jeden listonosz obs³uguje 14 wsi. Latem
zjawia siê co drugi dzieñ, lecz w okresie zimy jest dobrze, je¿eli przyjedzie
raz na tydzieñ. Szko³a we Wdzydzach posiada niewielk¹ bibliotekê, z³o¿on¹
z 60 tomów, a dzieci maj¹ ~starczaj¹c¹
iloœæpodrêczników i zeszytów. Sta³o siê to dziêki temu, ¿e niezbêdne na ten cel fundusze zdobyliœmyzbieraniem
grzybów. Wokresie ostatniego miesi¹ca zorganizowaliœmy kilka wycieczek
do lasu, a rezultatem ich by³y pe³ne kosze grzybów, które pojecha³y do miasta. Za nie otrzymaliœmy trochê gotówki, któr¹ obróciliœmy na kupno ksi¹¿ek. W ten sposób radzi sobie wielu nauczycieli wiejskich.
Nauczyciel Lipski poczyna sobie energicznie i na innych odcinkach pracy.
Za³o¿y³ Ko³o PCK, apteczkê wiejsk¹, zorgani¿owa³ kilka imprez kulturalnych. Obecnie pracuje nad uruchomieniem wiejskiej œwietlicy.
We wsi Wdzydze, która nale¿y do najbardziej zaniedbanych wsi kaszubskich, zaczyna kie³kowaæ ¿ycie kulturalne. Jednak ostry brak œrodków finanso~ch hamuje wszelkie poczynania. Trzeba przy tym pamiêtaæ, ¿e wieœ
nale¿y do najbiedniejszych w ca³ej okolicy.
- Czekamy ci¹gle na przyjazd kina objazdowego - mówi p. Lipski - ale
do tej pory nie zawita³o do nas.
Mo¿e znajdzie siê ktoœ,kto dopomo¿e w pracy nauczycielowi Lipskiemu? ".
Kilka lat póŸniej,po publikacji przytoczonegoartyku³u,wspomnianaw nim œwietlica sta³a siê faktem. Z czasem przybywaæzaczê³o do wsi tak¿e kino objazdowe,
dostarczaj¹ceuciechy i wielkich na owe czasyprze¿yædoros³ymi dzieciom. W Kronice szkolnej Publicznej Szko³y Powszechnejw W dzydzachTucholskich gmina Karsin pow. Chojnice, rozpoczêtejdnia 10 maja 1948r., na pocz¹tku J. Lipski namalowa³
s³owami taki oto jej obraz oraz scharakteryzowa³ specyfikê historyczno-kulturow¹
wsi - najwiêkszej nad W dzydzami - jeziorem, zwanym Kaszubskim Morzem.
"Wieœ Wdzydze Tucholskie... A.D. 1948 i w dalszych latach
WieœWdzydze Tucholskie le¿y na wschodnim brzegu jeziora Wdzydze,
jednego z najwiêkszych jezior Pomorza, na po³udniowych krañcach Szwajcarii Kaszubskiej. Zamieszkana jest przez przesz³o 300 mieszkañców. Domki
przewa¿nie drewniane ze s³omianym dachem stoj¹ w wiêkszoœcina ~sokim
brzegu jeziora, tu¿ nad wod¹. S¹ tak¿e i masywñe domy. Piêknie przedstawia

156

JÓZEF BORZYSZKOWSKI

siê wieœlatem, kiedy drzewa okryte zieleni¹ liœciprzygl¹daj¹ siê w spokojnej toni wód jeziora.
Ludnoœæ
jest rdzenniepolska. Mówi gwar¹ zbli¿on¹ do gwary kaszubskiej. Wiêkszoœæ
mieszkañcówto gospodarze rolni, gospodaruj¹cy na nieurodzajnej, piaszczystej glebie.
Dawniej wiêkza czêœæ
gospodarzytutejszychby³a wspó³w³aœcicielami
jeziora - starzy ludzie wspominaj¹ te czasyjako okresdobrobytuwe wiosce.Jednak
rz¹d pruski wody te upañstwowi³i gospodarzomodebra³prawo ³owieniaryb.
Dla odró¿nienia od s¹siedniej wioski - WdzydzeKiszewskie - po³o¿onej na pó³nocnym brzegujeziora, wioskê tutejsz¹ w mowie potocznej nazywa siê Rybaki, a czêœæ
jeziora najbli¿sz¹ - Jezioro Rybackie.
Szko³a w tut. wiosce utworzona zosta³a w latach 1870-tych i pocz¹tkowo mieœci³asiê w istniej¹cym do dziœbudynku nad drog¹ do Lipy - ostatnim
po prawej rêce.
W 1886-tym zosta³postawiony obecny masywny budynek,powiêkszony
w 1: 1910 staraniem ówczesnegonauczyciela - Lewandowskiego.
W czasie ostatniej okupacji hitlerowskiej mieszkañcy tutejsi równie¿
zaznali szykan i represji ze strony okupanta. Za nieprzyjêcie 3-ciej grupy
niemieckiej listy narodowej szereg rodzin zosta³o wyw³aszczonychi osadzonych w obozie w Potulicach. Jednak zaœwita³a
jutrzenka wolnoœcii w pierwszych dniach marca 1945 1:pod naporem zwyciêskich wojsk Armii Czerwonej wojska niemieckiezosta³y wyparte, a ziemiê kaszubsk¹ obj¹³ z powrotem
w swe w³adanie Bia³y Orze³.
Przy szkole tutejszej pracowali nastêpuj¹cy nauczyciele: Rutkowski,
Chrechowicz, Lewandowski, Ringwelska, Gilmeistrówna, Grzebieñ, Rapio³;
Kowalczyk i Wandtkedo roku 1939.
W czasie okupacji 1939-1945 nauka w szkole nie odbywa³a siê, z wyj¹tkiem dwumiesiêcznegookresu, kiedy to przyjecha³a do wioski niemiecka
nauczycielka i przez krótki czas dzieci uczy³a.
W czasie okupacji zaginê³y wszelkieksiêgi tutejszej szko³yoraz pomoce
naukowe ".
Dalej w Kronice bie¿¹cej...w odniesieniudo roku szkolnego1949/50m.in.
czytamy:
"Po d³ugich staraniach pisz¹cego te s³owa w wiosce naszej otwarta zosta³a filia Gminnej Spó³dzielni »SamopomocCh³opska« w Karsinie. Sklep
ten by³ju¿ dawnopotrzebny dla dobra tut. ludnoœci,
jednak by³ypewne trudnoœci w zwi¹zku zjego za³o¿eniem, które ostatecznie da³o siê pokonaæ
i z dniem 1O lutego sklep rozpocz¹³ sw¹ po¿yteczn¹ dzia³alnoœæ.
Nikt ju¿ nie
potrzebuje nosiætowarów z Wiela czy Karsina.
Zima tegorocznai epidemiagrypy by³ypowodemniskiejfrekwencji uczniów
tut. szko³y,która za miesi¹ce grudzieñ, styczeñi luty wynosi 79,4%.Stan ten
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ujemnie wp³ywa na \'\Yniki nauczania - ale co tu mo¿nazrobiæ,kiedy dzieci maj¹
do szko³y do przebycia 3-5 km w œniegui bez odpowiedniego obuwia ".
Szko³a wówczas liczy³a w czterech klasach 30 uczniów.
Do 1954/55 J. Lipski by³ jedynym nauczycielem, póŸniej by³o dwóch, a od
1956 r., kiedy szko³a zaczê³arealizowaæprogram 6 klas, doszed³Eugeniusz Bartosiewicz, który przepracowa³ w niej okres do emerytury, zapuszczaj¹c na sta³ekorzenie w Rybakach. Dalsz¹ naukê dzieci odbywa³y w Borsku i Karsinie.
W 1952 r. szkólny z Wdzydz "z³o¿y³ drugie kolokwium z zakresu wiadomoœci objêtych programem samokszta³cenia ideologicznego przed Okrêgow¹
Komisj¹ Kolokwialn¹ w Karsinie z \'\Ynikiem bardzo dobrym ". W roku nastêpnym kolejny" egzamin z zakresu wiadomoœciobjêtych obowi¹zkiem samokszta³-

ceniaideologicznego
" w Chojnicachzakoñczy³siê wynikiem tylko dostatecznym.
W 1954 r. KP PZPR w Chojnicach - Wydzia³ Organizacyjny zawiadomi³ go,

"¿e Egzekutywa Komitetu Powiatowego na posiedzeniu s\'\Ym dnia 30.12.531:
po przeanalizowaniu zatwierdzi³a uchwa³ê KG Karsin z dnia 16.8.53 1: dot.
skreœleniaWasz listy kandydatów Partii". - Ul¿y³o - czy tylko J. Lipskiemu!?
Czy móg³ siê spodziewaæ,¿e nie bêdzie to mia³o s³u¿bowych konsekwencji?
Nie móg³, ale ¿adnychœladówubocznych skutków tego wykluczenia nie znalaz³em.
Tymczasem "W II œwiêto wielkanocne (1953 1:) zespó³ amatorski przy
tutejszej szkole odegra³ komediê Micha³a Ba³uckiego pt. »Grube ryby«. Po
przedstawieniu odby³a siê bezalkoholowa zabawa ". Na co dzieñ szko³a by³a
wówczas zaanga¿owanaw mnóstwo œwi¹t i akcji partyjno-pañstwowych.
W roku szkolnym 1955/56,kiedy szko³a liczy³a 36 uczniów 6 klas przy dwóch
nauczycielach, kierownik J. Lipski m.in. zanotowa³ w Kronice: "Zespó³ amatorski, sk³adaj¹cy siê z cz³onków Komitetu Rodzicielskiego wyæwiczy³ przedstawienie kaszubskie pt. »Jak w Koscerznie Koscelnego obrele«, które zosta³o
odegrane w sali ob. Miêtkiego Ant. w dniu 5 lutego (:..) W dniu 6 maja zespó³ amatorski odegra³ przedstawienie kaszubskie w Górkach. Z obowi¹zku
kronikarza stwierdziæ muszê, ¿e amatorzy \'\Ywi¹zali siê ze swych ról pierwszorzêdnie - publicznoœænatomiast w Górkach nie dopisa³a ". Górczanie w tym
czasie pewnie myœlelijeszcze z zadufaniem - "có¿ ti rebóczanie nama pokózac
mog¹!? ". Dopisali jednak inni - przyjaciele i wielbiciele kultury kaszubskiej na
Kaszubach. Wdzydzkie przypomnienie sztuki A. Majkowskiego odnotowano tak¿ew Gdañsku, a Leon Roppel wieœcio nim wprowadzi³ poprzez czasopismo "Kultura Ludowa" do obiegu w ca³ym kraju. Zachowany w zbiorach rodziny list ks.
Franciszka Gruczy z Sopotu wyjaœnia,kto i czym pomóg³ lub mia³ pomóc J. Lipskiemu w przygotowaniu przedstawienia - premiery we W dzydzach Tucholskich:
Sop. 22/1X 1956 1:
Szanowny Panie Kierowniku!
A¿ dziœ dochodzê do tego, aby Panu przes³aæ po¿yczony rêkopis Koœcielnego. Bardzo przepraszam, ¿e tak opóŸni³em, nie dotrzymuj¹c terminu
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zwrotu. Ale cz³owiek jest tak zaharowany prac¹, ¿e po prostu nie ma czasu
nawet na tyle, aby poza³atwiaæ korespondencjê. Po przestudiowaniu spra³1-Y
widzê, ¿e Majkowski przerobi³ ca³¹ rzecz, je¿eli chodzi szczególnie o metrykê wiersza, daje mu kaszubskie zupe³nie podejœcie w swoich zrêkowinach.
Przy sposobnoœci mogê daæ Panu do wgl¹du.
Pro! Bieszk, jak mówiliœmy, ma Panu Kierownikowi przes³aæ do ³1-Ystawienia trzy rzeczy do ³1-Yboru,jak równie¿ i »Remusa«.
Z pozdrowieniem ".
W roku nastêpnym 1956/57- w czasiepaŸdziernikowej odwil¿y w PRL szko³a
we W dzydzachotrzyma³atrzeciego nauczycielai podniesionazosta³ado rangi o pe³nym wymiarze 7 klas.
"Dnia 23 grudnia, nawi¹zuj¹c do starej tradycji, urz¹dzono wieczorek
gwiazdko³1-Yzjase³kami, kolêdami i œw.Miko³ajem ". Kolejna wizytacja inspektora oœwiatyumocni³a dobr¹ opiniê prze³o¿onych o kierowniku szko³y i jego pracy
we Wdzydzach.
W marcu 1957 r. zwróci³ siê J. Lipski do Prezydium PRN w Chojnicach o przeniesienie z pocz¹tkiem nowego roku szkolnegodo szko³y w Górkach. Zadecydowa³o
o tym dogodniejszepo³o¿enie,wa¿neze wzglêdu na stanzdrowia utrudniaj¹cy dojazdy rowerem do Wiela i Karsina. Okolicznoœci¹ sprzyjaj¹c¹ zmianie by³ fakt podniesienia stopnia organizacyjnegogórczañskiej szko³y do 5 klas o dwóch nauczycielach.
Sprawa zosta³awczeœniejuzgodniona z Teodor¹ Janikowsk¹, póŸniejsz¹ Kobusow¹
- dotychczasow¹ szkóln¹ - wcale niebêd¹c¹ krewn¹ Franciszki Janikowskiej, znan¹
przez lata kierowniczk¹ szko³y we Wielu, której wówczas podlega³y Górki jako filia.
W Górkach bli¿ej Karsina i Wiela
Z dniem 1 wrzeœnia1957 r. Józef Lipski zosta³ kierownikiem szko³y w Górkach z wszelkimi obowi¹zkami i przywilejami. W latach 1961-1964skorzysta³z dogodniejszych warunków ³¹cznoœcize œwiatemi odby³ studia na Wydziale Zaocznym dla Pracuj¹cych Studium Nauczycielskiego w Bydgoszczy, kierunek filologia
polska, koñcz¹c je z wynikiem dobrym. W nastêpnych latach przysz³o mu jeszcze
zaliczyæniejeden kurs pedagogiczny, a i takie, jak w zakresie obrony przeciwlotniczej i przeciwatomowej w 1962 r. Dopiero w 1972 r. z dniem pierwszego maja
zosta³ mianowany na sta³enauczycielem Szko³y Podstawowej w Górkach, podleg³ej wówczas Gminnemu Dyrektorowi Szkó³ - Albinowi Pob³ockiemu w Karsinie.
Kolejne wizytacje koñczy³y siê opiniami, i¿ dobrze organizuje proces dydaktyczny, osi¹ga dobre wyniki nauczania, cieszy siê dobr¹ opini¹ we wsi. Œwiadczy³
o tym m.in. fakt, i¿ w wyborach do Rady Gromadzkiej w Borsku w 1961 r. z miejsca niemandatowego zosta³jej cz³onkiem. O pracy spo³ecznej na rzecz wsi i gromady, o problemach, z którymi musia³ borykaæsiê szkólny w Górkach, podobnie
jak inni na Zaborach, mówi¹ jednak wiêcej protoko³y posiedzeñ GRN i zebrañ
wiejskich, a tak¿e szkolna kronika.
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W latach 70. do zasadniczegowynagrodzenia doszed³ ekwiwalent za prowadzenie ogniska przedszkolnego i opiekê nad szkoln¹ bibliotek¹.
Jako szkólny korzysta³ tak¿ez kawa³ka ziemi - przypisanej do szko³y. W Górkach po wojnie otrzyma³a ona nadzia³ ziemi 1,44 ha z maj¹tku Cisewie w ramach
reformy rolnej. O ile pamiêtam, nie by³o tam jednak nigdy typowego dla podobnych szkó³ gospodarstwa, a tym bardziej krowy, któr¹ gdzie indziej nieraz musia³y
popasaæszkolne dzieci.
Lata p³ynê³y, ¿ycie codzienne przynosi³o nowe problemy, radoœcii rozczarowania. Pewne radoœciby³y efektem nieŸle ustawionego swego czasuprawa i przyzwoitej pracy-postawy prze³o¿onych lub kolegów. St¹d w 1974 r. odznaczono J.
Lipskiego Z³otym Krzy¿em Zas³ugi za 20-letni¹ nienagann¹ pracê pedagogiczn¹;
w 1980 Medalem Edukacji Narodowej za zas³ugi dla oœwiatyi wychowania. To
drugie odznaczenieby³o efektem starañ kolegów ze Zwi¹zku Nauczycielstwa Polskiego, w którym J. Lipski nie by³ biernym cz³onkiem.
Zdawaæby siê mog³o, ¿eniewielkie i sympatyczniepo³o¿oneoraz prezentuj¹ce
siê mile Górki by³y dla ich szkólnego oaz¹pokoju w socjalistycznym œwiecie,têtni¹cym nieco bujniejszym ¿yciem co najwy¿ej w oœrodkachgminnych czy parafialnych,
gdzie bli¿ej w³adzy i konfliktów miêdzy PanemWójtem i Plebanem.Tymczasemto
tylko pozory. Tak¿eGórki mia³y swoje problemy, choæbytakie,jak remonty czy budowa dróg, remizy OSP itp., w czym oczekiwano wiele tak¿e od szkólnego. Jednak¿e
najwiêkszym problemem by³a samaszko³a,a zw³aszczakolejne etapyjej reorganizacji - zmniejszenia lub zwiêkszenia liczby klas, co warunkowa³a generalnie polityka
pañstwa i stan liczby gromadki górczañskich dzieci. Szczególnie trudnym momentem by³ rok 1960,kiedy Komitet Rodzicielski Szko³y Podstawowej w Górkach - nie
bez udzia³u kierownika - podj¹³ dzia³ania na rzecz utworzenia obok dotychczasowych piêciu tak¿e VI i VII klasê. Uzasadniano to liczb¹ dzieci, która dosz³a do 50
i trudnymi warunkami dochodzeniastarszychdo Karsina(z Górek) i do Wiela (z Kliczków). Zachêt¹ by³ tak¿efakt, i¿w podobnym budynku szkolnym w Borsku urz¹dzono szko³ê 7-klasow¹. Wa¿nymi dla mieszkañców argumentami by³e te¿w ich mniemaniu spowodowanedochodzeniemdo s¹siednich wsi przypadki upoœledzenia
dzieci
na s³uchu (!), czêste choroby i to, ¿e "gdzie wiêcej dzieci, tam wiêksze zgorszenie ", a do tego autai inne przeszkody,które uniemo¿liwia³y ponoædalszedochodzenie. Wa¿neniew¹tpliwie dla wielu rodziców by³o to, ¿e dochodz¹ce do Wiela czy
Karsina starszedzieci mniej mog³y pomagaæw gospodarstwie.
Tymczasem w³adze oœwiatowe,które reprezentowa³na zebraniach wiejskich
inspektor Franciszek Kummer, przewidywa³y wrêcz coœodwrotnego, zmniejszenie
liczby klas i nauczycieliw wielu szko³ach,w tym w Górkach.Tylko na zasadziewyj¹tku
jeszcze rok mia³a byætam klasa V. Oczywiœcie,¿ewielu we wsi nie chcia³o siê z tym
zgodziæ.Powo³ano komisjê, mierzono "dwumetrow¹ miar¹" dok³adnie odleg³oœci,
jakie musia³y pokonywaædzieci do szko³y, analizowano wszystko z ka¿dej strony
i uznano, ¿e jednak "nie mo¿napodnieœæ
stopnia organizacyjnego szko³y w Gór-
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³ach ". Wieœtego nie zaakceptowa³a.Niektórzy w tym werdykcie dopatrywali siê
wp³ywów diab³a,inni grozili strajkiem, ajeszczeinni stwierdzili, ¿ewszystkiemu jest
winny kierownik szko³y.Zaczêtote¿formu³owaæprzeciw niemu ró¿nezarzuty,a¿do
tego, i¿ "jest przeciw gromadzie i w takim wypadku musi odejœæ
". Zarzuty dotknê³y te¿ przewodnicz¹cego Komitetu Rodzicielskiego - "¿e wspó³pracuje z kierownikiem szko³y", na co ten gotów by³ zrezygnowaæz funkcji. Wyjaœnienia,apele
o zgodêze strony przedstawicieli inspektoratui ludzi rozs¹dnych, d³ugo nie pomaga³y. Plusemtej ca³ejhistorii by³y dalszeopinie o pracy nauczyciela z Górek,jakie sformu³owano wówczas w szko³achwe Wielu i Karsinie.
Na jednym z zebrañ wiejskich pod adresem J. Lipskiego pad³y w stronê inspektora Kurnrnera nastêpuj¹ce g³osy: "Panie Inspektorze, Lipski tu nie mo¿e
byæ kierownikiem, bo on do koœcio³a chodzi", "Jego knop jest ministrantem", "Jego córka wita³a biskupa wierszem" - czytamy w uzupe³nieniu do
oficjalnego protoko³u, sporz¹dzonego na gor¹co przez J. Lipskiego wraz z dalszymi równie znamiennymi dziœuwagami. "Reakcja kol. Kummera na powy¿sze Kolego, to s¹ katolicy? Pfuj! (splun¹³).
Poniewa¿protoko³uj¹cy tego epizodu nie uj¹³ w protokóle, dla œc~³oœci
utrwali³em to zgodnie z moim sumieniem.Bo to bardzo bola³o i jeszcze boli. Józef Lipski ".
By³y te¿ inne przykre dlañ doœwiadczeniai jego walka o dobre imiê, o odwo³anie oszczerstw,co dziêki uporowi J. Lipskiego po roku ró¿nych dzia³añ zakoñczy³o siê przeprosinami i ugod¹ stron. Jednak¿ebez kaszubskiego uporu szkólnego
nigdy by do tego nie dosz³o. By³o to o tyle wa¿ne, ¿eju¿ we Wdzydzach Tucholskich prze¿y³ on nieco podobne doœwiadczenia.Wówczas to jeden z tzw. zacnych
obywateli wypuœci³poza wieœfa³szyw¹ pog³oskê w Karsinie, jakoby" nauczyciel
Lipski w Rybakach z³ama³ krzy¿". Gdy inni - w tym Rozalia Narlochówna - to
dementowali, otrzymywali odpowiedŸ: "Gdyby to nie by³a prawda, to ludzie
takich rzeczy nie opowiadaliby". A jednak opowiadali tak d³ugo, a¿ dosz³o do
przeprosin i sprostowania na posiedzeniu Prezydium GRN w Karsinie.
Spokojny, zrównowa¿ony szkólny J. Lipski wyprowadzony z równowagi potrafi³ walczyæ o swoje.
W tych trudnych latach nie brakowa³o sytuacji pe³nych wówczas i dziœiœcie
kaszubskiego humoru, ¿ywego w pamiêci wspó³czesnych. - By³y to czasy, kiedy
sekretarzem POP w Górkach by³ Józef Miloch - "Cymka" - oddany nie tylko
partii, ale tak¿eszkole i kierownikowi. Zebrania POP odbywa³y siê zwykle w szkole.
Przedtem Sekretarzprzychodzi³ do mieszkania szkólnego i mówi³:
,,- Niech bêdzie pochwalony Jezus Chrystus! Panie Kierowniku, móg³by
pan nam daæklasê, bo mamy zebranie partyjne?". I tak te¿ by³o.
Swego czasu w Górkach, jak mi opowiadano, na Malarach, odbywa³o siê
wesele Teresy Warnke z Alfonsem Œledziem.Goœci³tam te¿ ks. Wikaryjczak wikary z Wiela. Wieczorem pojecha³ siê przebraæi wraca³ z Wiela na bal motorem. W Górkach na ulicy wychodz¹cej na Borsk ktoœzdzieli³ go ga³êzi¹.
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Interpretowano to w ten sposób,¿ejakiœkonkurent Alfonsa (Œledziaoczywiœcie)myœla³,¿e to w przebraniu wraca m³ody pan i r¹bn¹³ go przez plecy. Nie
wiedzia³ nieborak, ¿e trafi³ w plecy wielebnego.
W Górkach rodzinê szkólnego i ca³¹ wieœna progu lat 60. zasta³aelektryfIkacja. Wiadomo ju¿ wówczas by³o, czymjest socjalizm (w³adza rad + elektryfikacja).
Zdawaæby siê wiêc mog³o, ¿e socjalizm by³ tam w pehli. Ale jeszcze 2-3 lata
wczeœniejszkólna T. Janikowska kultywowa³a zwyczaj, ¿edzieci musia³y przychodziædo klasy na 7.30, bo pani odpytywa³a ze znajomoœcipieœnikoœcielnych.O 8.00
zaczyna³a siê urzêdowa czêœæ
œwieckaszkolnego dnia.
Szko³abez w¹tpienia pehli³a kulturotwórcz¹ rolê w tej, podobnie jak w ka¿dej
wsi. By³a wa¿nympodmiotem wspólnoty, gromadzi³awokó³ siebiei szkólnegomieszkañców wsi - za lub przeciw lub jednoczeœniei tak, i tak, ale zawsze razem. Wa¿n¹ rolê pe³ni³a biblioteka szkolna, na pocz¹tku licz¹ca kilkadziesi¹t, potem kilkaset
ksi¹¿ek. Korzysta³a z nich dosyæpowszechnie m³odzie¿. By³y one zaczytywane.
Przychodzili te¿ po nie ¿ohlierze z Borska, gdzie w tamtych latach w najlepsze
zakorzeniona by³a pó³tajnie jednostka wojskowa.
W szkole by³ te¿ pierwszy telefon -ludzie przychodzili, by dzwoniæ.PóŸniej
nasta³pierwszy telewizor. Te¿przychodzili ludzie, a kierownik szko³yjako jedyny zna³
siê na tych guzikach. By³ wiêc osob¹ nieodzown¹:.. Przy okazji dowiadywa³ siê
o wszystkim, co dzia³o siê i co kto mówi³, nie tylko o szkole i nie tylko we wsi. Z myœl¹o elektryfikacji i telewizorach warto pamiêtaæ,¿ewczeœniejni¿ w szko³achpojawi³y siê one na plebaniach, ale anteny proboszczowskie,jak mówi¹ dobrze poinformowani na Zaborach,instalowanona strychu, ¿ebyparafianom w oczy siê nie pcha³y.
Gdy do szko³y przyjecha³ pewien podinspektor, zdarza³o siê, ¿e wobec braku
u Lipskich na koniec wizytacji wódki, posy³a³ po ni¹ syna szkólnego z pieniêdzmi
i kartk¹ dla sklepowej. Bywa³o, ¿e wódki nie by³o, a wtedy pada³y z ust w³adzy
wcale piêkne s³owa, o których z bólem i humorem opowiada siê do dziœw gronie
kolejnych pokoleñ szkólnych.
Panowa³a bowiem w rodzinie szkólnego w Górkach, a i w ca³ej szkole, atmosfera familijna, co oznaczate¿religijna z koegzystencj¹ wewnêtrznego matriarchatu z patriarchatem na zewn¹trz.
Z jej goœcinnoœci
korzystali miêdzy innymi wielewscy ksiê¿a,a z czasem,gdy
dzieci szkólnego zatrzyma³y siê na kilka lat w Koœcierzynie, tak¿e ich kole¿anki
i koledzy. W póŸniejszych latach byli to studenci z Gdañska i Torunia, przedstawiciele obydwóch dzia³aj¹cych tam wówczas przy Zrzeszeniu Kaszubsko-Pomorskim Klubów "Pomorania". Zdarzy³o siê, ¿e w Górkach zatrzyma³a siê ca³a ferajna uczestników letniej wanogi "Pomoranii", id¹cej od Wdzydz dalej w kierunku
Wiela, Karsina, Odrów i Czerska. Tata Józef Lipski by³ równ¹ dusz¹ m³odego
towarzystwa, przypominaj¹c mu i sobie swoje gimnazjalne lata i wêdrówki, a i nieobecne w oficjalnym wówczas repertuarze patriotyczne czy nawet sodalicyjne lub
pnrippk1p n1P~ni
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W œródnadzwyczajnych goœcidomu Lipskich i szko³y w Górkach by³ m.in.
wzmiankowany na pocz¹tku niby wizytator ministerialny i... dr Brunon Richert.
Swoj¹ twórcz¹ pod ró¿nymi wzglêdami obecnoœæ
utrwali³, podobnie jak w innych
szko³achna Zaborach (np. w Karsinie), pe³nym w³asnych urzêdowych tytu³ów i...
s³ów uznania dla nauczyciela, wpisem do Kroniki szkolnej.
Po tej wizycie, pozawpisem do Kroniki i zapisemw pamiêci gospodarzy,szko³a
wcale nie by³a bogatsza ani lepsza, ale wspomnienia s¹ ¿ywe do dziœ.
Szczególnie piêkn¹ cech¹ Józefa Lipskiego by³o oddanie sprawom rodziny,
wynikaj¹ce z wspania³ych relacji Ojciec - syn i to w trzech pokoleniach.

Ojciec i syn x 2
Ju¿w 1950r. J. Lipski wyst¹pi³ do InspektoratuSzkolnegow Chojnicach
z proœb¹o przeniesienie do Wie1a- "na stanowisko nauczyciela Publicznej
Szko³yPodstawowejw Wielu" . Uzasadnia³to s³owami:"We Wielumieszkamój
Ojciec - jest sam obecnie,a chcia³bymzapewniæmu spokojn¹ staroœæ,
by nie
potrzebowa³ o nic k³opotaæsiê. Uczyniæto mogê przez wspólne z nim zamieszkanie.Poniewa¿ w szkole w Wielu - o ile wiadomo - brak odpowiedniego mieszkania dla nauczyciela, odpada k³opot o mieszkanie nauczycielskie, gdy¿ zamieszkamu Ojca (..) ". Niestety! Na podaniu figuruje odrêczna
notatka - "Za³atwiam odmowniez braku zwolnionych miejsc w Wielu", wraz
z dat¹ i nieczyteln¹paratk¹z Wiela lub Chojnic.
TymczasemOjciec Józefado œmiercimieszka³sam,odwiedzanybardzoczêstoprzezsynai jego rodzinê.Do koñcate¿pracowa³jako koœcielny,
s³u¿¹cpomoc¹proboszczowii parafianomwielewskim.Zmar³28.08.1961r. Zanim zmar³,sporz¹dzi³ nastêpuj¹cytestament:
"A¿ebypo mojej œmiercinie by³o ¿adnychnieporozumieñ,co do podzia³u mebli i rzeczy,które zostan¹ do podzia³u - rozporz¹dzam co nastêpuje:
Jg.4gig.jako najstarsza otrzyma kobierce i mo¿e jeszcze co tam zostanie. lfgJ.q
jako druga otrzyma maszynê do szycia i radioaparat i mo¿ejeszcze co, jak zostanie.

Agnieszka jako trzecia otrzyma kanapê okr¹g³¹, stó³ z nakryciem, 6~sokich krzese³ i du¿¹ szafê.
l.Q.{jako czwarty otrzyma 4 krzes³a ~bijane, 4 krzes³a okr¹g³e, le¿ankê z przykryciem i makatê, jeden stó³ d³ugi. MaZJ!la Jadzi otrzyma jedn¹ pierzynê i lustro. MaZJ!lka Józiowa otrzyma 1 pierzynê i umywalkê.

~

otrzyma letni garnitul; futro i kurtkê otrzyma Jóœsp³aci to we-

d³ug uzgodnienia (4 ostatnie wyrazy skreœlone - T:L.). Bielizna, koszule to
dla ch³opców Jerzyka, Staœkai Rysia i Tadeuszapoza tym s¹ 4 pow³oki, 4 przeœcierad³a i 4 pow³oczki, ka¿dy po jednej.
P³aszcz i czarna kurtka dla Jerzyka i Stacha oraz letni p³aszcz.
Firany to wed³ug uzgodnienia i reszta pozosta³oœcijeœli warte koc i szafa w sieni. £ó¿ko ciemne Jóœ.
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Trzecie Agnieszka,poniewa¿ju¿ jedno ma Tadeusz,otrzyma rower do
doje¿d¿ania.
To popisa³em i myœlê,¿e bêdzieciezadowoleni.
Abyœciesiê przy tym nie pok³ócili - o to was bardzoproszê
wasz kochaj¹cy Ojciec" *
* Jadzia,Hela, Agnieszka,Jóœ- dzieci Leona;pozosta³eto imiona wnuków.
Ta "Ostatnia wola" Leona Lipskiego, krawca i koœcielnego,
ukazujejego
materialnei duchowebogactwo,charakteryzujepo trochu relacje miêdzy ojcem
i dzieæmi,zw³aszczaz synemJózefem- zwanym"Jóœ".
Jej uzupe³nieniemjestzachowanyw spuœciŸnie
JózefaLipskiegotekst" S³owa po¿egnania œp.Taty naszego28.08.61/31.08.61.W imieniu zmar³ego Ojca chcia³bym na tym miejscu przeprosiæwszystkich tych, którym Zmar³y za ¿ycia mimo woli jak¹kolwiek przykroœæ
wyrz¹dzi³, jak równie¿ oœwiadczam,¿e Zmar³y przebaczy³ tym wszystkim, którzy
Jemu jak¹kolwiek krzywdê wyrz¹dzili.
W imieniu w smutkupogr¹¿onej rodziny sk³adamserdeczneBóg zap³aæ!
CzcigodnemuKsiêdzu Proboszczowi za Ofiarê Mszy Œw.i przewodniczenie
¿a³obnymobrzêdom,oraz za tak serdecznes³owapo¿egnaniaZmar³ego.Czcig.
Ks. Walentemuza Ofiarê Mszy œw.i udzia³ w ¿a³obnych obrzêdach. Panu
Organiœciei chórzystomza pienia ¿a³obne,p. Koœcielnemui Ministrantom za
pos³ugê, delegacjomz Chojnic i miejscowymoraz wszystkimSiostrom i Braciom wielewskiej rodziny parafialnej i spoza niej, którzy tak licznym udzia³em swoim oddali ostatni¹ pos³ugê Zmar³emu.
Chcia³bym równie¿ serdecznym»Bóg zap³aæ«podziêkowaæprzyjacio³om Zmar³ego, s¹siadom i krewnym za odwiedzanieZmar³ego w czasiejego
choroby oraz p. Dr Schmergalskieji Cioci Francce za starania o ulgê w cierpieniach, które Zmar³emu dokucza³y.
W imieniu Zmar³ego i rodzinyjeszcze raz »Bóg zap³aæ«.
Chcia³bymjeszcze do Ciebie, Tato, s³ów parê skierowaæ.Po œmiercinaszej Mamy poœwiêci³eœ
swe ¿ycie osobistedla dobra nas, Twoich dzieci. By³eœ
Ojcem wymagaj¹cym, nieraz surowym, ale mia³eœserce, które potrafi³o zast¹piæ ciep³o serca kochaj¹cego Matki.
Cia³o Twesk³adamydo grobu obok Mamy,pod drzewem,które tyle razy
nam pokazywa³eœze stopni naszego domu mówi¹c: patrzcie, tam pod tym
œwierkiemle¿y naszaMama.
Wierz¹c w »Œwiêtychobcowanie«, ufamy, ¿e dusza Twa, dziêki Mi³osierdziu Bo¿emuspotka³a siê tam, sk¹d siê nie wraca i z Mam¹ i zmar³ymi
krewnymi i z Tadziem,którego los tragicznego ¿o³nierza tak bardzo le¿a³ Ci
na sercu i bola³.
Œpij spokojnie, do zobaczenia.
(Nie wyg³osi³emtego ó..)".
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Ciocia Francka to akuszerka Daszkowska - póŸniej mieszka³a w Karsinie,
przedtem we Wielu, tam gdzie jest restauracja.
Nie wyg³osi³!, bo pogrzebowe emocje i jego skrêpowanie, skromnoœæ,
kaza³y
mu milczeæ.Ale zachowa³ ów tekst ku pamiêci w³asnej i nastêpców.
Samjako Ojciec dba³z równym oddaniemo swojedzieci i dalsz¹ rodzinê,o zgodê
i wzajemn¹ mi³oœæ,
solidarnoœæ,
¿yczliwoœæ
na co dzieñ, zw³aszczaw trudnych chwilach, kiedy to, co dobre, poddawanejest ciê¿kiej próbie. Doczeka³ siê wnuków i prawnuków - we Wielu i £êgu. W ostatnim okresie, po latach nie³atwego ¿ycia, kiedy
jako emeryt zamieszka³w domu Ojca, a potem u córki, móg³ mieæsatysfakcjêz udanego ¿ycia rodzinnego, sukcesówzawodowych i pokoju w rodzinach swoich dzieci.
Ale zanim do tego dosz³o przeszed³jeszcze doœæ
typow¹, nauczycielsk¹ "drogê przez mêkê" do renty i emerytury.
Bêd¹c w Górkach dwukrotnie, ze wzglêdy na nêkaj¹ce go choroby korzysta³
z rocznych urlopów zdrowotnych. Pod koniec 1976 r. rozchorowa³ siê "na dobre".
W listopadzie roku 1977 Wojewódzka Komisja Lekarska do Spraw Inwalidztwa
i Zatrudnienia w Gdañsku wyda³a orzeczenie zaliczaj¹ce go czasowo do inwalidów III grupy "z ogólnego stanu zdrowia (..J w zwi¹zku z 1'IYpadkiemw pracy - wypadkiem w zatrudnieniu i stwierdzenie o ograniczeniu zdolnoœci do
zarobkowania ".
W zwi¹zku z tym i faktem, ¿e szko³a w Górkach uleg³a ju¿ likwidacji w roku
szkolnym 1977/78, skorzysta³ z urlopu bezp³atnegoi... gromadzi³ dokumenty - zaœwiadczenia,oœwiadczenia,wykazy zarobków, niezbêdne do obliczenia przys³uguj¹cej mu ju¿ emerytury. W czerwcu 1978 r. Zbiorcza Szko³a Gminna w Karsinie
rozwi¹za³a z nim stosunek s³u¿bowy. W miêdzyczasie Józef Lipski opuœci³budynek szko³y w Górkach i przeniós³ siê wraz z ¿on¹ do Wiela. Tam zamieszka³ w domu, nale¿¹cym kiedyœdo Ojca, w którym ju¿ kilka lat wczeœniejjako nauczyciel
wielewskiej szko³y osiad³ - jego syn Tadeuszz rodzin¹. Tam te¿ rozpocz¹³ kolejny
twórczy etap ¿ycia emeryta.
Szkólnego z Górek - emeryta zajêcia we Wielu
Mieszkaj¹c na poddaszu, mia³ Józef Lipski dobry widok na ul. D¹browsk¹
i stoj¹c¹ niedaleko - naprzeciwko - wielewsk¹ szko³ê im. Wincentego Rogali, którego mo¿e ciut mniej ni¿ ks. J. Wryczê - ale dobrze pamiêta³, czêsto wspomina³
i równie¿ wysoko ceni³. Plusem szczególnym stanu emeryckiego i w jego przypadku by³ nareszcie wolny czas na lektury licznych ksi¹¿ek i czasopism.
Od elektryfikacji (ogrzewanie dodatkowe) i telewizji te¿ nie stroni³. By³ teraz
szczególnie blisko ukochanego wielewskiego koœcio³ai kalwarii. W koœció³kubywa³ prawie co dzieñ, na kalwariach od wiosny do jesieni doœæ
czêsto. Pemi³ bowiem honorowo stanowisko jednego z najbardziej cenionych, a i zaufanych osób
ks. proboszczów - przewodnika po wielewskiej Kalwarii. Kolejni Kustosze tego
sanktuarium maryjno-kalwaryjskiego chêtnie i czêstokorzystali z jego pomocy, zle-
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caj¹c mu nawet co trudniejsz¹ korespondencjê- odpowiedzi na listy przychodz¹ce
na plebaniê z proœbamio historyczne wiadomoœciczy wspó³czesneopinie.
Za czasów ks. kan. Ottona Glocka bywa³ na plebanii szczególniemile widzianym goœciem,ale unikaj¹cym zbyt czêstych wizyt. Gdy nasta³ks. Ryszard Osiñski,
zdawa³o siê wielki refonnator (zacz¹³ od przebudowy ksiê¿owskiej obory na dom
parafialny przy udziale pary zacnych artystów z Rybaków - Ryszarda i Zofii Na³êcz-Jaweckich),J. Lipski najpierw na proœbêproboszczazinwentaryzowa³ ksi¹¿ki spuœciznê
po ks. Glocku. Potem podj¹³ siê opieki nad biblioteczk¹ parafialn¹. By³o to
w ramachdzia³alnoœci
ma³oznanego"KOK Wiele" (Katolicki Oœrodek
Kultury w Wielu). W œródksi¹¿ek by³y jeszczetakie, co pochodzi³y z przedwojennej Biblioteki TCL
i Biblioteki Parafialnej im. R. Dmowskiego. Mia³ z tego tytu³u pocz¹tkowo sporo
satysfakcji, ale po odejœciuproboszcza tak¿e k³opoty. Zmuszony by³ broniædobra
wspólnego, co w relacjach z duchownymi wcale nie by³o dlañ ³atwe.
W przypadkachmo¿liwoœcii potrzeby pracowa³te¿wówczas doraŸniew szkole; towarzyszy³ m³odzie¿y w wycieczkach po okolicy i dalszych, choæbydo Gdyni
i Gdañska. Pomaga³ szkólnym, wœródktórych byli jego syn i synowa.
Chodzi³o wiêc wówczas po Wielu dwóch szkólnych Lipskich. Wielewianie czêsto spotkaæmogli na swojej drodze ojca i syna, doœæ
mocno do siebie podobnych.
Zdarzy³osiêpewnegorazu,¿eTadeuszaspotka³na ulicy EdmundKonkolewski i mówi:
"Ale ty dobrze wygl¹dasz! Jesteœbardzo zdrowy, wypielêgnowany. Który ty
jesteœ rocznik - 20 czy 21? Tadzio siê uœmiecha,a Edmund prawie krzyczy Jezusie! Do kogo ja mówiê? To jest syn, nie ojciec! Myœla³em,¿e rozmawiam
z Józiem. Przepraszam". Ale tym razem przecie¿ naprawdê nie by³o trzeba.
Wspomina³ te¿ Józef i odwiedza³ seniorów ¿ycia kulturalnego we Wielu. Pisa³
o nich na ³amach "Pomeranii". W swoim kalendarzu Tadeusz odnotowa³ co wa¿niejsze, czêsto bardzo go bulwersuj¹ce wiejskie i parafialne wypadki. Np. pod dat¹
6 kwiecieñ 1986 r. czytamy: "Na spotkaniu z Rad¹ Parafialn¹ ks. Osiñski»Jestem Ojcem parafii. Rada nie z³o¿y³a mi ¿yczeñ imieninowych. Nie chcê
prezentu, ale ¿¹dam szacunku! Tu s¹ ode mnie starsi, ale ja jestem proboszczem«". Zapis ten jest dla mnie œladembólu i rozpaczy tak¿e PanaJózefa, nêkaj¹cych go w podobnych sytuacjach. Wiele prze¿ywa³o wówczas wielkie poruszenie
na tle zmiany ludzi na stanowisku proboszcza.
Po ks. R. Osiñskim (dziœju¿ tak¿eœ.p.)nasta³ks. Eugeniusz Filipski - szkolny
kolega syna Tadeusza,dotychczasowy prokurator - dyrektor ekonomiczny Seminarium Duchownego w Pelplinie. Znaj¹c obydwu Lipskich, nowy ks. proboszczszczególnie ceni³ sobiepomoc, najak¹ móg³ liczyæze strony PanaJózefa- tak¿ejako przewodnika po Kalwarii i nadalswoistegosekretBrzasanktuariumMatki Bo¿ejPocieszenia.
Odwiedzaj¹c Pana Józefa we Wielu, a i potem w £êgu, zawsze gor¹co prosi³em o spisanietylko jemu znanych dziejów Wiela i Górek oraz w³asnych ¿yciowych
wspomnieñ.By³ w tej sprawiebardzowstrzemiêŸliwy,ale nigdy nie przekreœli³moich
nadziei. (Zob. np. Wspomnienie o druhu Jasiu (Nowaczyku), "Pomerania", 1988,
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nr 11, s. 48). Cz¹stk¹ przygotowania tego w rzeczywistoœcibliskiego mu zadania
i dzie³ajest byæmo¿e spory zestaw ró¿nych zapisów. S¹ wœródnich wykazy ksiê¿y
pochodz¹cych z wielewskiej parafii oraz wielewskich proboszczów z :xx wieku i ich
wikariuszy; a co istotniejsze tak¿e organistów, koœcielnych- zakrystianów i grabarzy, o których pracy ma³o kto po latach pamiêta. Osobno uwzglêdni³ te¿siostry i braci zakonnych, z których szczególnieby³ mu bliski Brat Akkursy (August) Pruszakfranciszkanin z Niepokalanowa, rodem z Osowa,bardzo oddany duchownym i wielu
ludziom tak¿e z kaszubskiej "rodnej zemi", ale niekiedy na plebaniach traktowany
inaczej ni¿ zakonnicy - kap³ani. By³ to (zmar³ przed kilku laty) cz³owiek, którego
przyjmowa³ do nowicjatu O. Maksymilian Kolbe. Pan Józef nie zd¹¿y³ napisaæo nim
wspomnieñ. Zostawi³ jednak nam swoje wspomnienia o ks. Wryczy.

Fragmenty wspomnieñ o ks. J. Wryczy
W trakciewielu naszychspotkañ,po trochu z powodumoich historycznych
zainteresowañdziejami inteligencji i dzia³alnoœci¹
duchowieñstwapomorskiego,
czêstoby³a wœródnad obecnapostaæks. Wryczy. St¹d z du¿¹ radoœci¹przyj¹³em
fakt napisaniaprzezJózefaLipskiego wspomnieño wielewskim proboszczu,pomorskim pu³kowniku i tucholskimkanoniku.Opublikowa³je w "wypracowanej"
wersji w nr. 9 "Bazun" z 1984r., wydawanychprzezoddzia³ZK-P w Chojnicach.
Wersjapierwotnajest jednak pe³niejszai ciekawsza;a zw³aszczajej fragmentdotycz¹cy dzia³alnoœci
ks. Wryczy w samymWielu, który tu prezentujê:
"Niech mi wolno bêdzieparê s³ów powiedzieæna temat dzia³alnoœciks.
J. Wryczyna tle ówczesnychstosunków wielewskich.
Wiadomo,¿e by³ on przede wszystkimkap³anemi st¹d wielka by³ajego
troska o zdrowie moralne powierzonej mu parafii. Pragnê powtórzyæ,¿e by³
kap³anem.Jego mi³oœæ
Boga, Koœcio³a,ludzi uwidacznia³asiê nie tylko w duszpasterstwie,ale i w dzia³alnoœci
spo³ecznej,na polu walki ¿o³nierskieji w szrankach polityki. By³ gwa³townikiembo¿ym,by³ w ka¿dejsprawie ca³ym i sob¹.
Nie jestem oczywiœcieuprawniony do tego, by wydawaæs¹d o nim, powiem tylko to, co widzia³em,a co moim zdaniemnale¿yu~pukliæ, by biografia ks. Wryczyby³a pe³na i jasno obrazowa³a ca³ejego tak bogate ¿ycie.
Mamy tu w Wielu du¿opami¹tek po nim. Na cmentarzuwspólna mogi³a
ojca i siostry, których pochowa³ krótko po przybyciu do Wiela.
W g³ównej alei cmentarzamonumentalnypomnik Ukrzy¿owanego,wzniesiony jego sumptemdla uczczeniapamiêci poleg³ych za Ojczyznêbohaterów.
Wiêcejjest pami¹tek na cmentarzu.
Na Kalwarii ojego trosce œwiadcz¹wolno stoj¹ce figury stacyjne Drogi
Krzy¿owej w liczbie 6.
W roku 1935 pokry³ blach¹ wie¿ê koœcio³a.Figura œw.Józefa obok
Domu Kultury. To tylko niektóre, materialne i widocznedzisiaj pami¹tki pra""
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Jak pamiêtamy, w sierpniu 1957 1: ods³oniêty zosta³ pomnik wielkiego wielewianina Jarosza Derdowskiego. Ju¿ w 1: 1930 myœluczczenia pamiêci Derdowskiego podj¹³ ks. Wrycza, stawiaj¹c na cmentarzu pamnik. Mimo ¿e powinien fakt ten przysporzyæ dumy i radoœci wielewianom, przeciwnie - przyby³o
inicjatorowi tego przedsiêwziêcia tylko k³opotu i zmartwieñ. Chc¹c ks. Wryczy
dokuczyæ,polityczni jego przeciwnicy raz zdjêli popiersie z kamiennego postumentu i przenieœli za mur cmentarny przy ulicy. Kiedy pomnik uroczyœcie
ods³oniêto, dokonano wandalizmu: smo³¹ posmarowano ca³e popiersie poety.
Fakt ten bardzo bola³ ks. Wryczê, a znaj¹c jego sangwiniczny temperament,
mo¿emy zdaæsobie sprawê z faktu, ile ta sprawa go kosztowa³a.
Zorganizowa³ te¿ Czytelniê Parafialn¹ im. Romana Derdowskiego, co
równie¿ by³o sol¹ w oku jego politycznych przeciwników.
Strajk szkolny
W roku 1935 zosta³ ks. Wrycza aresztowany i osadzony w klasztorze
w Rywa³dzie, gdzie odby³ karê 2-miesiêcznego aresztu z wyroku S¹du Okrêgowego w Chojnicach.
Powodem oskar¿enia by³ fakt zorganizowania w grudniu 1933 !: strajku szkolnego jako protestu rodziców przeciw dzia³alnoœci wychowawczej
ówczesnego kierownika szko³y. Ró¿ne by³y przYczyny, których ze wzglêdu na
ich delikatnoœænie chcia³bym tu wymieniaæ.
T³o walki by³o polityczne. Ks. Wrycza by³ zagorza³ym narodowcem kie!: szko³y zagorza³ym zwolennikiem sanacji. Wobec niezdecydowanej postawy czêœcirodziców, strajk siê nie uda³, na strajkuj¹cych posypa³y siê kary,
a ks. Wrycza zosta³ skazany na areszt.
Wzruszaj¹ce by³o po¿egnanie parafian - z odje¿d¿aj¹cym, a powitanie
powracaj¹cego po odbyciu kary przerodzi³o siê w triumfaln¹ manifestacjê
na czeœæ
powracaj¹cego.
Aby udostêpniæ i,umo¿liwiæ m³odzie¿y rozwój tê¿yznyfizycznej, z inicjatywy ks. Wryczy zosta³o za³o¿one Boisko Parafialne na terenie miêdzy cmentarzem a jeziorem. Teren oparkowano, wewn¹trz wykonano urz¹dzenia, boisko, bie¿nie, skocznie, postawiono trybunê, bramê wejœciow¹, a na bramie
zawieszono tablice z napisem »Boisko Parafialne im. Romana Dmowskiego«.
Uroczyste otwarcie mia³o nast¹piæ 29 czerwca 1933 !: Wnoc poprzedzaj¹c¹
nieznani rzekomo sprawcy zerwali z bramy tablicê i ukradli j¹.
W czasiegdy odbywa³y siê zawody sportowe oraz wieczorem, w czasie zabawy tanecznej, ponownie pijani osobnicy d¹¿yli do rozbicia igrzysk sportowych
i zabawy, wywo³uj¹c awantury pijackie i burdy, nie reaguj¹c na uwagi cz³onków stra¿y porz¹dkowej. Dosz³o do bijatyki, której epilog znalaz³ siê w s¹dzie.
Jak widaæ, starano siê rozbiæpracê i wp³yw ks. Wryczy na m³odzie¿ i starych, przysparzaj¹c przez to jeszcze niema³o zmartwieñ i k³opotów.
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Naœwietlenia wymaga jeszcze sprawa organizacji Tow. Powst. i Wojaków.
Ks. Wrycza, jako b. duszpasterz wojskowy, poza prac¹ duszpastersk¹ zaanga¿owany by³ tak¿e w pracach organizacji skupiaj¹cej b. wojskowych pod nazw¹
Tow. Powstañców i Wojaków D.O.K VIII (Dowództwo Okrêgu Korpusu VIII).
Kiedy wœródcz³onków zarz¹du okrêgowego w D.O.K VIII zaczê³y rosn¹æ
wp³ywy sanacji, ks. Wrycza przy³¹czy³ siê do Tow. Powst. Wojsk D.O.K VII
w Poznaniu. Kiedy i tam zaczê³y wzrastaæwp³ywy sanacji, ks. Wrycza, nie chc¹c
z sanacj¹ mieænic wspólnego, za³o¿y³ odrêbn¹ organizacjê kombatanck¹ pod
nazw¹ »Pomorscy Rycerze Eucharystycznego Jezusa« z siedzib¹ w Tczewie.
I jeszcze jedna sprawa. Nale¿a³oby omówiæjeszcze sprawê antysemityzmu ks. Wryczy. Jako narodowiec, g³osi³ antysemityzm, bo to wynika³o z programu ideologicznego Stronnictwa Narodowego, którego by³ czynnym cz³onkiem. Swego czasu wykonano pocztówkê przedstawiaj¹c¹ ks. Wryczê w kijem
wyganiaj¹cego ¯ydów rozproszonych w ucieczce. Prawda, ¿e g³osi³ bojkot
gospodarczy ¯ydów, popieraj¹c interesy polskie. Objawia³o siê to zw³aszcza
w czasie jarmarków wielewskich, kiedy chodzi³ wœród kupuj¹cych i przypomina³ im, ¿e maj¹ popieraæ w³asny handel polski, nie ¿ydowski.
Taka postawa cz³onka w³adz wielewskiego Banku Ludowego, nastêpcy
takich ksiê¿y jak ks. Bolt, Szydzik i in. by³a i jest chyba zrozumia³a i jasna.
Taka postawa cz³onka Na!: Dem. by³a chyba oczyWista, a przecie¿ nie nawo³ywa³ do czynnego bicia ¯ydów, ale do gospodarczego bojkotu.
Mo¿emy go porównaæ do innych g³oœnych przedwojennych antysemitów w sutannach (ks. Godlewski, ks. Trzeciak), którzy, uprzednio nawo³uj¹c
do bojkotu gospodarczego ¯ydów, w ogniu próby, jak¹ by³a okupacja, nie
wahali siê nara¿aæswojego ¿ycia, by ratowaæ ¿ycie ¯ydom, tak srodze przeœladowanym przez wroga.
Z ca³¹ pewnoœci¹ twierdzê, ¿e ks. Wrycza, mimo swej antysemickiej pod
wzglêdem gospodarczym postawy w ogniu próby w stosunku do ¯ydów post¹pi³by podobnie.
.
S¹dzê, ¿e tych parê s³ów pozwala w minimalnym chocia¿ stopniu zobrazowaæpostaæ ks. Wryczy z Wiela na tle jego dzia³alnoœciduszpasterskiej i spo³ecznej w Wielu ".
Barwna postaæi takie¿ ¿ycie ks. Wryczy jest dziœw znacznej mierze czêœci¹
kaszubsko-pomorskiej mitologii. Mimo wielu opracowañjego ¿yciorysu, dalecy jesteœmyod poznania go w pe³ni. S¹dzê, ¿e z czasem doczekamy siê naukowej biografii, a nie hagiografii. Wówczas wspomnienia J. Lipskiego bêd¹ równie cenne
jak dziœ.
Józef Lipski mia³ w krêgu swoich znajomych i przyjació³ wielu ksiê¿y. Jednym z nich by³ swomegacki proboszcz z lat wojny ks. Tyron - Niemiec, który
pozosta³ po zakoñczeniu okupacji hitlerowskiej wœródKaszubów a¿ do œmierci.
Zawsze liczy³em. ¿e J. Lipski spisze iev;odzieje. Niestety, nie zdo³a³.
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Niedosz³ym ksiêdzem, który wkrótce po terminie nieodbytych œwiêceñ
w Gdañsku, z powodu aresztowania X Bpa C.M. Spletta, zaprosi³ swoich znajomych i przyjació³ na œlubkoœcielny do Sianowa, by³ przywo³ywany ju¿ Brunon
Richert. Skomplikowane by³y jego ¿yciowe drogi i œcie¿ki,tak¿e losy rodziny. Pod
koniec ¿ycia by³ z ¿on¹ nieco samotny i opuszczony, nawet przez swoich synów.
Wówczas to stara³ siê gorliwie i gor¹co odnowiæstareprzyjaŸnie, zw³aszcza z kolegami gimnazjalnymi czy kaszubologami bêd¹cymi ksiê¯mi (np. ks. A. Pepliñski,
ks. E. Kosznik i ks. F. Grucza). Do tego grona zaliczy³ te¿ Józefa Lipskiego, bombarduj¹c go ró¿nymi zwierzeniami i proœbami,zw³aszczao pomoc w zbieraniu materia³ów do ¿yciorysów wielewskich postaci, które przygotowa³ dla S³ownika biograficznego katolicyzmu spo³ecznego,redagowanego w Warszawie. Dziêki temu
narodzi³a siê ciekawa korespondencja- kolekcja listów s³anychz Opalenia do Wiela
i £êga. Przytaczaj¹c kilka z nich, chcê wyraziæwdziêcznoœæ
œp.Józefowi Lipskiemu za walne przyczynienie siê do bli¿szego poznania prawdy o Organizacji Wojskowej M³odzie¿y Kaszubskiej w Wielu i twórcy jej mitu Brunonie Richercie.
B. Richert w swoich listach do Przyjaciela
Bêd¹c w Rybakach w 1952 r., Brunon Richert ofiarowa³ Józefowi Lipskiemu
szczególnie wa¿n¹ w dziejach chrzeœcijañstwaksi¹¿kê. S¹ to ~znania œw.Augustyna, wyd. II, Kraków 1945. Na trzeciej stronie ok³adki jest jego odrêczna
notatka: "Die 28 X 1952 - Hora 13. 28. Initium vitae novae. B.R."
Ten pocz¹tek nowego ¿ycia, inicjowanego - zamierzanegowiele razy na nowo
- jakoby nast¹pi³ dopiero w latach 80., gdy Richert jako inwalida mieszka³ w Opaleniu, gdzie kiedyœ pracowa³ w Ba³tyckim Uniwersytecie Ludowym, a potem
w Mœciszewicach,gdzie znalaz³ mieszkanie dziêki ¿yczliwej pomocy ks. A. Pepliñskiego. B. Richert to postaætak¿e godna osobnego opracowania biograficznego. Jego listy to wa¿nacz¹stka naszych - moich i rodzinnych wspomnieñ o Józefie
Lipskim. Syn Józefa Tadeuszna moje proœbywybra³ z nich siedem:

Opalenie, 4 XII 1984
+ Drogi Przyjacielu,
dziœœw.Franciszka, który by³ ¿yj¹cym promieniem mi³oœciBo¿ej A wiêc
Bracie, czas na wybaczenie wzajemne wszystkich uraz, kwasów,pretensji,
zadanych np. jêzykiem krzywd. Oczywiœcie,
je¿eli Ewangeliê i Boga bierzemy na serio i powa¿nie,je¿eli chcemy tak jak kiedyœrewolucji Jezusowej.
O moim losie nie bêdêsiê rozpisywa³,dotkn¹³ mnie sprawiedli~ digitus
Dei. Bogu dziêki za nawrócenie, za mo¿liwoœæ
pokuty, za ka¿dy dzieñ danego mi ¿ycia. I Ciebie proszê o ~baczenie tego, com tobie zrobi³ Ÿle!
¯yjê w Opaleniu,gdzieprzed amputacj¹ nóg by³emwicedyrektoremi~k³adowc¹ Ba³tyckiego UniwersytetuLudowego. Razemz synem,pilotem por-

170

JÓZEF BORZYSZKOWSKI

tu gdyñskiego, kupiliœmycha³upê pod lasem i 70 arów ziemi. Starszy syn
p³ywa na statku "Szenwald" jako I oficer Polsko-Chiñskiego Towarzystwa
¯eglugowego. Córka od 3 lat za murami wroc³awskiegoKarmelu.
Ostatni raz w Wielu by³em w sierpniu 1981 I: z wycieczk¹ z Jastrzêbiej
Góry, na turnieju gawêdziarzy ludowych. W maju widzia³em siê z Edkiem
Konkolewskim w £ubianie (Kornem) na ods³oniêciupomnika partyzantów.
W mojej samotniczasemmnie odwiedzaj¹ ¿yczliwi.By³ kilka razy ks.prob.
Grucza z Sopot (terazjest na pó³ roku w Kanadzie), ks. Rompa z Tczewa,ks.
J. Dominik, ks. N. Partyka zZamartego (87 lat!), koledzy szkolni, uczniowie,
harcerze, by³ wiceminister oœwiatyp. Kupper (mój by³y inspektor szkolny,
przyjaciel prof Wilmy).
W dniach 17 i 18 sierpnia bl: mieliœmyw Koœcierzynie,
Gorêczyniei Mœciszewicach zjazd maturzystów z 1939 I: koœcierskiejbudy (45 lat minê³o od
matury). Prócz mnie byli: ks. kan. E. Kosznik z Gorêczyna,ks. prob. Antoni
Pepliñski z Mœciszewic,Klemens Kwidziñski z Grenoble (b. generalny dyrektor zjednoczeniagarbarskiego we Francji), Zygfryd Zoppa z Warszawy(ma
chatêpo ojcu w Leœniei tam siedzi od wiosny do jesieni) - em. radca prawny
Ministerstwa Komunikacji, Kazio Marchewicz z Koœcierzyny,em. inspektor
szkolnyi Jasiu Kossaterz Koœcierzyny
em. dyrektor WSS»Spo³em«.By³o wiele
radoœci,œpiewów.
Ale by³y te¿mszeœw.pro defulictio et vivis, a na koñcu ³zy!
Wszyscybyli dla mnie tak dobrzy, wozili samochodami,na moim wózku,
dŸwigali, przenosili...
Nie przyjecha³ Heniek Christ z Anglii, bo za póŸno zdoby³emjego adres. Jak chyba wiesz, nie ¿yj¹: Józef Kuczkowski, Alojzy Kie³pin, Edmund
Schutzi Zygmunt To³wiñski.R. i P. Modliliœmysiê za nich i jak dawniej wszyscy przyst¹pili do komunii.
Naznaczyliœmy
sobie nastêpnespotkanieza 5 lat, w 50 rocznicê matury,
17 V 1989 I: Kto przyjedzie? Deus scit - Dei voluntas!
Chocia¿¿emkaleka i chory na cukrzycê i arteriosklerozê, choroby, których opanowaniezawdziêczamlekom dos"tarczanym
mi przez "Kiciego" Kwidziñskiego,jednak z dobroci Boga pracujê.
Przede wszystkimpiszê po kaszubsku»Opowiescedzejowi« i »Legendê
kaszebszczy«,
stosuj¹c w³asn¹ pisowniê (prof Bieszka). Ukoñczy³emobszerne
studium biograficzne o ks. prof Kazimierzu Bieszku (do XIV t. »Chrzeœcijanina«). Obecnie dla »Znaku« ci¹gnê biograficzn¹ opowieœæ
o ks. Wryczy,
mam termin umowy do 30 IV 1985 I: Odnalaz³emb. obszernewspomnienia
ks. J. Wryczy(5 zeszytów,brulionów 1O-kartkowych). Obecnie, (w tym roku
ju¿ zakoñczê),pracujê nad 3-tomowym wydawnictwem»S³ownik biograficzny katolicyzmu spo³ecznegow Polsce 1832 - 1939«, oczywiœcie
jestem tylko
jednym ze wspó³autorów.Opracowa³em60 bio~ramów dzia³aczy i myœlicieli
katolickiej nauki spo³ecznejz Pomorza (diec. che³miñskiej) od Bieliñski Jan
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do ks. Ziemkiewicz Jan. Tom Iju¿ w druku, a w nim m.in. mój biogram ~
Boi. Domañskiego Ul: w Przy tarni. Z »wielewian« w t. II bêdzie mego autorstwa biogram ks. Bernarda £osiñskiego (Sierakowice) i RóŸki Narloch. Zaœ
w t. III: Tomek Rogala i lliQ.êk (g³ównie z racji przynale¿noœci w Niemczech
do Zjed. Zaw. Pol. (Ch.D) i Towarzystwa Robotników Katolickich, a po wojnie z racji przynale¿enia do NSR, a póŸniej NPR - oraz ks. J. Wrycza.
Je¿eli ju¿ siê na mnie nie boczysz (tylko na mi³y Bóg, nie wiem o co), to
w ramach mi³osierdzia i Tygodnia Mi³osierdzia zrób dla mnie:
1. Podaj dok³adny opis dzia³alnoœci RóŸki w organiza~iach koœcielnych.
szczególnie Akc;.ii Katolicki~i. Podaj dok³adna dat~ œmierci (u Neureitera _iest
1961. z Karsina ,l2odali mi 1963.) O dzia³alnoœci katolickiej RóŸki mam zbyt
wiele ogólników.
2. Proszê o z¹i~cie ks.,l2rob.J. Wryczy (fotkê lub ta znana pocztówka).
Zrobi~ odbitke i zwróc~. Dla celów s³ownika nie mogê zrobiæ odbitki z gazet,
bo odbija siê kratka drukarska (np. s¹ zdjêcia w Pomeranii, ale do moich
celów nieprz_vdatn~).
3. Proszê o ar~ku³ Tw~i w»Bazunach« o ks. J. Wrycz_v.musz~ go w³¹czyædo bibliografii przy biogramie w s³owniku i do opowieœci bibliograficznej. »Bazuny« wyœlij za pobraniem pocztowym: Zdjêcie ks. Wrycz_v(bo innych posiadam) jest mi b. ,l2otrzebne. bo .ieszcze w ~m miesiacu musi b_væ
w drukarni. Otó¿ wydawca OD/SS przy ka¿dym biogramie umieszcza w S³owniku... z¹i~cie ,l2ostaci. Naprawdê Ciê proszê o to zdjêcie ks. Wryczy.
Do biografii ks. Wryczy, która ma iœædo druku w przysz³ym roku, ~
zbiera³ jeszcze dalsze zdjêcia ks. Wryczy.
A wiêc Bracie, zechci~i mi ,l2omóc.Tylko nie s¹dŸ, ¿e to jest istotny powód
mego listu do Ciebie, czysto utylitarny i lukratywny. Nie! Z listem do Ciebie
noszê siê od roku. Zdoby³em adres Staszka Pruszaka, bo ma tu znajomych, czy
by³ tu na pogrzebie, ponadto adres jego póŸniej da³ mi Kazik Marchewicz,
Pisa³em do niego. Odpisa³ mi 2 pocztówkami. Obieca³ list i przyjazd. Nic z ~ch
rzeczy. Prosi³em te¿ o Tw~i adres i nie otrzyma³em. Dopiero wiadomoœæ,
gdzie
mieszkasz i co siê z Tob¹ dzieje, otrzyma³em w sierpniu bl: z Karsina.~
~bacz chaos myœli, takie cicer cum caule ... Cz³owiek chcia³by z otwartego serca przekazaæ to, c~m ¿y'ie. Zreszt¹ najlepiej, jak siê jest sob¹. Nawet
ascetyka chrzeœcijañska stoi na stanowisku niet³umaczenia indywidualnoœci.
~bacz pismo, ale nie wypada³o mi po tylu latach (40!!!) pisaæ do Ciebie
na maszynie. A ³apa nieco szwank~ie.
Odpisz. a jeszcze lepiej l!.rz;::iedŸ!Zapraszam z ca³ego serca. Jest o czym
pomówiæ. Tak chcia³bym siê z Tob¹ raz _ieszczezobacz_væ.
Do Opalenia mo¿na PKS-em przyjechaæ bezpoœrednioz Tczewa (1 godz.
drogi), lub Gniewa (20 min.), lub ze sta~ii PKP Sm~towo x) (10 minut).
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Bywaj Bracie! Proszê o modlitwê i obiecujê za Ciebie memento w codziennych wspominkachpro amicis et benefactoribus.
Czeœæ
Maryi! Nos cum prole pia, benedicat Virgo Maria! Z Bogiem.
Brunon.
Kiedym by³ w szpitalu u ks. Józefa Winkowskiego z Zakopanego, po
amputacjijego nogi, coœmnie trzyma³o,¿e mnie czekato samo! To mi œrubowa³o g³owê, myœl....
x)bozE. Konkol. by³a b. krótka rozmowaw £ubianie. [Podkreœlenia
B. Richerta - J.B.l.

Opalenie, 14 XI 1984.
»Wiele trzeba siê modliæ,
wiele pracowaæ,
wiele cierpieæ,
ale najwiêcej mi³owaæ«.
Tymi s³owami S³ugi Bo¿ego ks. bp Konstantyna Dominika rozpoczynam
Drogi Bracie mój list. W tym duchu dziêkujê Tobie za dobry, obszerny i m¹dry list. Dziêkujê równie¿ za artyku³ o ks. Wryciy w: »Bazunach«. List Twój
sprawi³ mi wiele radoœci, wywo³a³ wiele piêknych kart naszego wspólnego
¿ycia. Prze¿ywa³em go kilka dni. fJ)lbacz Drogi Bracie, ¿e nie odpiszê Ci na
wszystkie poruszane przez Ciebie sprawy. Po prostu boli mnie palec wskazuj¹cy prawej d³oni, bom przeholowa³ w pracy, odbi³em go sobie o d³ugopis,
a teraz muszê nieco sfolgowaæ w pisaniu.
Pozwól wiêc, ¿e odpiszê Ci i porUszê tylko czêœæ
interesuj¹cych nas spraw.
Dla przejrzystoœci je ponumerujê.
1. Pochwalam artyku³ o ks. Wryczy. Napisany z rozwag¹, prawd¹, obiektywizmem. Ja równie¿ tak jak Ty w liœcie uwa¿am, ¿e pisz¹cy o ks. w: zapominaj¹, ¿e by³ on imprimis i nade wszystko kap³anem. Jego mi³oœæBoga, Koœcio³a,wiary - uwidacznia³a siê nie tylko w duszpasterstwie, ale w dzia³alnoœci
spo³ecznej, na polu walki ¿o³nierskiej, w szrankach polityki. A ¿e by³ »Gwa³townikiem« - wiêc! Nie by³ warcho³em, by³ w ka¿dej sprawie ca~m isoba.
Czy¿ warcho³em nazwalibyœmy Savonarolê, Bernaswsa, Maritaina, a nawet
Œw.Maksymiliana. To s¹ szaleñcy Bo¿y,jak to kiedyœZofia Kossak napisa³a!
2. Czyta³em Twoje artyku³y w »Pomeranii«! Pisz! Pisz! Ijeszcze raz pisz!

3. Z utêsknieniemczekamna Ciebie. Opaleniek. Gniewa, St. kolej. ~
~
Autobusy dochodz¹ do Opalenia (z Tczewa,Gniewa i Smêtowa). Tyle
spraw do omówienia!
4. Po ostatnim liœcieks. Jasia Dominika (bratanek bp Dominika) - chcê
Ci zaproponowaæwspólne napisanie obszernej biografii S³ugi Bo¿ego ks.
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Konstantyna. Od ks. Jasia (znaszgo z SM przed wojn¹) otrzymamyprzesz³o
600 ró¿nych listów, wypowiedzi na piœmie,kazañ itd. i przesz³o300 fotografii ks. bp. Dominika. A wiêc Józku przyjedŸ i do roboty!
5. Dnia 24 mb (sobota)mam urodziny 63 lat - czekamna Ciebie.Pewnie
bêdziei ks. Dominik. Ciekawostka:Piszemi, ¿egdy by³ na audiencjiw maju ub.
roku, Jan Pawe³ pamiêta nas 2 Kaszubów ze Œnie¿nicy(kurs sodalicyjny)
w 1938 1:
6. Odpisz mi - b³agam s~bko - szybko.
Proszê o dzia³alnoœækatolicko-spo³eczn¹ RóŸki Narloch i z wielewskiego archiwum ,Rar{ifialnego (na pewno jest, mówi³ mi ks. H. Mross, pod @La
20 m{iia 1865 (ale to jest data urodzin), a trzeba szukaæw ksi~dze chrztów.
(wiêc chyba po tej dacie) - Bernard £osiñski imi~ ~ica. imi~ i nazwisko rodowe matki (de domQ). zawód rodziców. Pisa³em do parafii waszej 6 tyg. temu -

bez echa.A ja muszê tymi danymi uzupe³niæbiogram ks. Bernarda £osiñskiego (do 1939 kanonik i prob. w Sierakowicach) - urodzonegowe Wielu!
Czekamna list i ,Rr~iazd!
Czeœæ
Maryi! Z Bogiem!
Twój brat Brunon.

OJJalenie,
10 XII 1984.
+ Drogi Bracie,
dziêkujê za ostatni list i za informacje o RóŸce.By³y mi pomocne, pozwoli³y zweryfikowaæto, co zosta³o w mojej pamiêci.
Koñczê pracê nad biogramami do »S³ownika biograficznego katolicyzmu spo³ecznegowPolsce 1832-1939«.Ju¿ mi nieco dojad³a ta praca. Ka¿dy biogram to zebranie licznego materia³u z archiwów, sprawozdañi biogramów,póŸniejz tego ~chodz¹ biogramy 1 stl:, 2 stl:, 3 stl:, do 5-stronico~ch.
Oszczêdnoœæ
stylu, ka¿dezbytecznes³owo jest szlifowane, ~rzucone. Dziœ
np. by³ na warsztacieks. kan. Bernard £osiñski. Z 14 stl: maszynopisuzosta³
»skoncentrowany«do równych 2 stl: maszynopisu.Buduj¹c biogram, trzeba
ukazaæ»ca³¹ postaæ«,ale i imprimio katolickiego dzia³acza. Trzeba obalaæ
schematy¿yciorysowe, mity i legendy, wszystko~wa¿one »sine ira et studio«, ale bez maseczek,koturnu i br¹zu.
Kaszubski œwiatekjest galeri¹ ludzi zadufanych w sobie, a przy tym
ograniczonych,zawistnych nemopropheta in patria sua.
A tu trzeba inaczej Gdy Pawe³ z Tarsu siedzia³ w wiêzieniu rzymskim,
przyszli do niego uczniowie i powiedzieli, ¿e w Azji Mniejszej chodz¹ nauczyciele g³osz¹cy Jezusa, ale zaprzeczaj¹cy Paw³a. Zapyta³ wtedy: »A czy
oni g³osz¹ Jezusa Ukrzy¿owanego?«.Mówi¹: »Tak«. »To dobrze - powiada
Pawe³ - wa¿nyjest Chrystus,a nie Pawe³. Sapienti sat!«
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Józiu Drogi! W 1 liœcieœw.Jana Ap. napisanejest: »Jeœlinas obwinia
serce nasze,wi~ksz:v
_jestBóg ni¿ serce naszei wie wszvstko«.Jaka¿to pociecha dla tak wielkiego grzesznikajak ja.
Otrzyma³emostatnio ks. Sawickiego»Bógjest mi³oœci¹«.Kiedy umiera³,
to ks. Sawicki kaza³j¹ sobie w³o¿yædo trumny. Cudowna ksi¹¿ka! Autor jest
nie tylko doctus, ale a Deo illuminatus.
Koñczê, jak pisa³em ju¿, te biogramy, jeszcze kilka dni, potem lekka

œwi¹teczna
pauza- i ruszamdo pracy nad S³ug¹ Bo¿ymbp. Konstantynem
Dominikiem. Tu nie wystarczy g³owa i rêka, tu trzeba serca, medytacji, modlitwy. Trzeba siê zachowaæjak Izraelici wobec Arki Przymierza.
By³ ks. JaœDominik u mnie - 2 i 3 bm. Przywióz³ multum materia³ów po
biskupie i o biskupie. I dalej nadsy³a. Sam pisaæ nie mo¿e, bo to by³oby pro
familia sua. Wobec tego namówi³em go na biografiê przedobrej, œwi¹tobliwej Matki Teresy DettloJf, urszulanki unii rzymskiej, Kaszubki zm. w Krakowie i te¿ odda³em zebrane materia³y.
Moja propozycja wspólnego autorstwa jest dal~j aktualna. Sprawê g³êboko Jl.rzem_vœl~
i Ci wszystko na_visz~na ten temat. jeœli nie mo¿eszprzyjechaæ. Na_visz~nast~vn_vlist za kilka dni.
Wczoraj by³ chrzest mojego wnuka - Sambor »dali mu na chrzcie«.
Têskniê za Kaszubami. Têskniê do Wiela i leŸ¹c w szpitalu stale myœla³em,
by u Waszamieszkaæ.Niestety. Chcia³aby dusza do raju... . Co do tej J2(mii E.4m
Konkolewskiego. Istotnie napisa³em kiedyœdo mojej kole¿anki w Karsinie, ale
i Edkowi Konkol. te¿ powiedzia³em (1981), ¿e mam pretensje do 2 Józefów
Lipskiego i Borzyszkowskiego, o ocenê konspirac~jna. nie roboty (patrz, monografia Karsina). I to tyle! Ale ch_vba_vrzekreœliliœmv
)2rzesz³oœæ!.
Nie wracajmy
do b³êdów i grzechów przesz³oœci.Recedant yetera, noya sint omnia!
Pozdrawiam Twoich bliskich. ŒciskamCiê, pozdrawiam i b³ogos³awiê (bo to
przystoi uczniom Pana). Nos cum prole pia, benedicat Virgo Maria. Czeœæ
Maryi!
Brunon

»Przy wigilijnym stole
£ami¹c op³atek œwiêty,
Pomnijcie, ¿e dzieñ ten radosny,
W mi³oœcijest poczêty«.
(J. Kasprowicz)
Jednoœci w mi³oœci, chrzeœcijañstwa we wierze i czynie, dawnej sodalicyjnej przyjaŸni - Tobie i Twoim bliskim.
a/"lrllJ
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Drogi Bracie! Bóg zap³aæza list i ¿yczenia.Napiszê,ale wpierw muszê
wyjœæ
ze letargu duchowego i nocy duszy.
Brunon

Napiszê na pewno! Maryja!

Opalenie, 25.06.1985.
Maryja!
Carissime!
Trochêsiê opuœci³em
w korespondenc;ji.I to totalnie, na wszystkichfronfach.

W maju i czerwcu bl: przebywa³em w szpitalu rehabilitacyjnym w Dzier¿¹¿nie ko³o Kartuz. Naby³em sprawnoœcifizycznej; u³atwiaj¹cej mi codzienne ¿ycie. Otrzyma³em no~ wózek inwalidzki (znacznie praktyczniejszy). Przebywaj¹c ca³y dzieñ w piêknym lesie, wróci³em do równowagi psychicznej.
Najcenniejszym jednak by³o to, ¿e codziennie mo¿na by³o byæ na Mszy œw.,
majowym i czerwcowym, adorowaæ Jezusa w kaplicy szpitalnej. Zorganizowaliœmy »Dzieñ Modlitw« o rych³¹ beatyfikacjê S³. Bo¿ego bp. Dominika,
a ja mia³em to szczêœcieg³osiæ homiliê w czasie uroczystej Mszy œw.Na ka¿dym kroku by³y mo¿liwoœci œwiadczenia caritas fraternis.
Wróci³em do swej pustelni i pracy, trybu ¿ycia eremity w Wie¿y z koœci
s³oniowej.
W zwi¹zku z prac¹ o S³. Bo¿ym bp Dominiku mam dwie proœby. Chodzi
o piœmienne odpowiedzi:
1. Kiedy bp Dominik œwiêci³koœció³w Odrach? Czy w 1933? Mam zdjêcie,
ale bez podpisu, bez dok³adnej daty. Jest tylko na zdjêciu koœció³w Odrach (to
rozpozna³em) i bp Dominik, œlicznykoœció³w procesjonalnym obrzêdzie.
2. Wg posiadanych zdjêæ z wizytacji bp. Dominika w Wielu:
- 29 lipca 1933 bp Dominik przed bram¹ powitaln¹ SMP (mêsk¹ i¿eñsk¹),
- 31 VII 1933 koniec wizytacji, odjazd bryczk¹ (k. plebanii wielewskiej),
- jest jeszcze zdjêcie z relaksu po wizytacji: przeja¿d¿ka ³odzi¹ po wielewskim jeziorze (obok WB. bp. Dominika w ³odzi znajduj¹ siê ks. prob.
J. Wrycza i ks. Aleksander Lewañczyk).
Proszê Ciê, zbierz z pamiêci w³asnej i parafian wielewskich dalsze szczegó³y z tej wizytacji, zapisz i notki mi przyœlij. Z góry »Bóg zap³aæ«.
Musi byæ teraz piêknie we Wielu, nad jeziorem, na kalwariach. Mogê
tylko o tym pomyœleæi wyobraŸni¹ wêdrowaæ po wielewskich stronach.
Ale i ja wierzê, ¿e za spraw¹ Panienki Sianowskiej i S³ugi Bo¿ego Dominika wrócê na Kaszuby i tu spocznê na zawsze.
Robiê starania, choædo tej pory bez skutku, ale wiem, wierzê, ufam - ¿e
wrócê na ukochane Kaszuby.
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W czasie tegorocznej jesieni jedziemy samochodemz ¿on¹, ks. pra³.
Grucz¹ z Sopot i b. uczniem S³awkiemKupperem (ojciec jego jest wiceministrem oœwiaty,ale to Kaszebaz Kolana k. Ostrzyc) do RFN; Francji, Szwajcarii i Rzymu.
Napisz - jak ¿yjesz,co s³ychaæ.Zastanów siê, jak Twoim zdaniem my,
ostatni uczniowie ks. dr L. Heykego, winniœmyuczciæ100-leciejego urodzin
(10%1885). A musimytozrobiæ/lINos cumprolepia, benedicatVirgoMaria.
Twój brat - Bruno Sodalis Marianus.

+ Ut in omnibusglorificetur Deusl
Drogi Bracie,
piszê kolejny list, ale nie wymagam odpowiedzi. Chcê Ci tylko ¿yczyæ
pomno¿enia£aski ¿ycia wewnêtrznego,wiele mi³oœciBoga i ludzi. Bo na tym
polega œwiêtoœæ,
do której s¹ powo³ani wszyscy chrzeœcijanie.I chcê Ciê
zapewniæo moich skromnychmodlitwach za Braci, a szczególnieza Ciebie.
Wreszciezasy³am Ci ¿yczeniazdrowia, spokoju i ludzkiej radoœci.A jeszcze
przy okazji [pragnê] zawiadomiæ,¿e bêdê we Wielu 17 i 18 sierpnia, bo postanowi³em braæudzia³ w turnieju gawêdziarzy kaszubskich.Mam nadziejê,
¿e znajdzieszdla mnie nieco czasu,aby pogawêdziæ,
jak illo temporebywa³o.
No có¿ stary Druhu - choæjestem ju¿ w poczekalni œmierci,ale jeszcze
Z Bogiem
Opalenie 15.07.85.
Brunon

Opalenie, 27. 01.1986 1:

Nos cum prole pia, benedicatvirgo Maria!
+ Drogi Bracie i Przyjacielu,
to mo¿eparadoks, ¿e stary rencista ma tak ma³o czasu.No bo kiedy siê
czujê dobrze, to abyssusabyssuminvecat,jedna robota wywo³uje ca³y ³añcuch innych, kiedy zaœzdrowie nie dopisuje, to i do pisania listu trudno siê
zapêdziæ!Ale jak mawiaj¹ Kaszebji - »¯nij zgnje³igo o zemja«!
Jakoœtam jeszcze ¿yjê. Za ka¿dydzieñjestem wdziêcznyPanu. I cieszê
siê, ¿e On _iesti_ia_iestemw Jego obliczu. Z Jego rêki chyba jedno jeszcze
dobro: przesta³em grzebaæsiê we w³asnym ¿yciu, w grzesznej przesz³oœci.
Przecie¿ babranie w brudach nikomu nie pomog³o w postêpie duchowym.
Cieszêsiê na Twój przyjazd ze StachemPruszakiem.Naprawdê siê Cieszê. Co u Ciebie? Jak zdrowie Ma³¿onki i Twoje? Uk³ony dla Niej i Syna
Tadeusza,którego chêtnie czytam. Moja Pani, tak siê dobrze czuje, ¿e chce
zawiesiærentê (III g1:) i wróciædo pracy w szkole. Napisz kiedy przyje¿d¿acie, bo ija chcê ~ruszyæ na wiosnê do archiwów i bibliotek (Pelplin, ¯arno-
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wiec, Gdañsk, Toruñ), a i przeprowadzka na Kaszuby mnie czeka. Chyba do

¯arnowca. W cieñ opactwa benedyktynek.CD. za kilka dni. Z Bogiem. Bl: ",
Pisz¹c wspomnienia o Józefie Lipskim, pozostawiam listy B. Richerta bez
nale¿negoim komentarza, na który przyjdzie jeszcze czas.Poœredniopokazuj¹ one
tak¿e osobowoœæ
bohatera niniejszego tekstu, ukszta³towanego podobnie jak B.
Richert w krêgu Sodalicji Mariañskiej. Tyle ¿e u jednego idee SM zadecydowa³y
o skromnoœcii na co dzieñ chrzeœcijañskim¿yciu, a u drugiego ujawni³y siê w bogactwie s³ów, zaklêæi egz~ltacji, której swoistemu urokowi (czêsto wynikaj ¹cemu
z piêknej kaszubszczyzny,jak¹ operowa³ wœródswoich B. Richert) ulegali ich adresaci - najczêœciejduchowni, kaszubolodzy, mniej szkólny z zaborskiej ziemi.
Ostatnie ¿yczenie i po¿egnanie Józefa Lipskiego
Mieszkaj¹c od kilku lat w £êgu, Józef Lipski coraz rzadziej opuszcza³ dom;
rzadkoi dawnonie by³ w rodzinnymWielu. W lutym A.D. 2000 niespodziewanie
powa¿nie zaniemóg£ Miejscowy
szpitala w Koœcierzynie.

lekarz, nie mog¹c Mu pomóc, skierowa³ go do

Jego ostatnim ¿yczeniem wyra¿onym wobec najbli¿szych by³o: "Chcia³bym

biegaæpo polach ...". Zmar³ 17 lutego 2000 roku.
Pochowany zosta³ w sobotê 19 lutego w rodzinnym Wielu.
Rodzina i uczestnicy ¿a³obnychuroczystoœci,w tym cz³onkowie licznych delegacji szkó³ i samorz¹dów prze¿yli dziêki Niemu kolejne niezapomnianechwile. Jedn¹
z wa¿niejszychprze¿y³sam synju¿ w plebanii, gdzie na pytanie, ile wynosi op³ataza
pogrzeb, us³ysza³piêkne s³owaks. ProboszczaE. Filipskiego: "Tata d³ugie lata s³u¿y³
tej parafii. By³ przewodnikiem po Kalwarii. Jestteraz czas sp³aty d³ugu!".
Po pogrzebie poszed³ w œwiatkomentarz rodzinny: "Lepiej posz³o naszemu
Tacie we Wielu, ni¿ Jerzemu Waldorfowi w Warszawie na Pow¹zkach". £adnie
te¿ mówi³ nad grobem KrzyœGrabowski.
KrzyœGrabowski to nasz kolega i przyjaciel od lat szkolnych w Liceum Pedagogicznym w Koœcierzynie,od wielu lat twórczy dyrektor szko³y w tak¿e i jego
rodzinnym Wielu.
S³uchaczewspomnianego po¿egnaniaJózefa Lipskiego na cmentarzu przyjêli
je podobnie jak rodzina - z wdziêcznoœci¹, a niektórzy nawet z no~
podziwem
dla Zmar³ego, dowiedziawszy siê o jego ca³kiem prywatnym - piêknym hobby,
dziêki któremu tak¿e prawdziwie po chrzeœcijañskus³u¿y³ bliŸniemu. A oto tezy
Krzysiowego przemówienia:
"Tezy po¿egnania pogrzebowego
œp.Józefa Lipskiego na wielewskim cmentarzu
19 luty 2000.
- Drogê zawodow¹ ¿egnanego przez nas dzisiaj œp.Józefa Lipskiego

przypomnia³ w swo;e; homilii ks. JJroboszcz.
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- Mnie jako nastêpcy zmar³ego w organizowaniu nauczania na tym
skrawku polskiej ziemi przychodzi zaœwiadczyæo Jego nauczycielstwie.
- .Wojnê spêdzi³ w Chociñskim M³ynie jako pomocnik m³ynarza. To szczególnie chlubny okres ¿ycia m³odego cz³owieka i nauczyciela. W rejestrach
dokumentuj¹cych tajne nauczanie na Kaszubach w czasie II wojny œwiatowej figuruje nazwisko Józefa Lipskiego.
- Po wojnie nie by³o mu ³atwo ani ¿yæ,ani pracowaæ. Dozna³ od ludzi
wielu niegodziwoœci. Znosi³ to z pokor¹ i godnoœci¹.
- By³ cz³owiekiem niez³omych zasad, bezkonfliktowym i ¿yczliwym. Wartoœci ducha przedk³ada³ ponad dobra materialne.
- Nawet hobby wybra³ sobie inne ni¿ wszyscy, z którymi ¿y³ i pracowa³.
By³ znawc¹ pisma Breille 'a. Przez ca³e swoje aktywne ¿ycie prowadzi³ korespondencjê z ociemnia³ymi przyjació³mi.
- Sk³adam ho³d œp.Józefowi Lipskiemu nie tylko za Jego tajne nauczanie, za prawoœæcharakteru, za nauczycielski trud, ale przede wszystkim za
to, i¿ swoim ¿yciem dowiód³, ¿e mo¿na prze¿yæ¿ycie godnie, bez wik³ania siê
w wojny z ludŸmi.
- Czeœæ
Twej pamiêci ".
I tak dope³ni³o siê twórcze ¿ycie tego cz³owieka, zakoñczy³a siê ostatnia droga niby zwyk³ego, ajednak niezwyk³ego kaszubskiego szkólnego rodem zWiela.
Non omnis moriar.

ANGELIKA D¥BAL. ANTONI KAKAREKO

Z PRAC NAD
ANDRZEJA
BUI(OWSI(IEGO
W BIBLIOTECE
G£ÓWNEJ UNIWERSYTETU GDAÑSKIEGO

Po raz czwarty ju¿ (aktualnie dwuosobowy!) zespó³ pracowników Oddzia³u
Zbiorów Specjalnych BG UG, opracowuj¹cy monumentaln¹ i o wielkiej wartoœci
historycznej oraz Ÿród³owej spuœciznêAndrzeja Bukowskiego, pragnie przedstawiæ Czytelnikom "Acta Cassubiana" informacjê o zawartoœcikolejnej, zinwentaryzowanej i skatalogowanej partii materia³ów2.
Ni¿ej podpisany prezentuje 57 kolekcji biograficznych, dotycz¹cych wybitnych przedstawicieli ¿ycia spo³eczno-politycznego,nauki, kultury i literatury, zwi¹zanych z obszarem dzisiejszej Polski pó³nocno-wschodniej, tj. regionem Pomorza
z Kaszubami oraz Warmii i Mazur.
W drugim opracowaniu zaœAngelika D¹bal przedstawia zawartoœæ
dwóch
kolekcji warsztatowych Andrzeja Bukowskiego, dotycz¹cych tematyki strajków
szkolnych na Pomorzu w latach 1905-1907 oraz problematyki kó³ek rolniczych na
tym terenie, w ró¿nych okresach historycznych.
Procesinwentaryzacji spuœciznytrwa nieprzerwanie. Aktualnie objêtych nim
jest szereg- wczeœniejzewidencjonowanych akcesyjnie - kolekcji warsztatowych,
przed opracowaniem znajduj¹cych siê w kartonach Xa i Xb, zatytu³owanych "Wiek
XIX na Pomorzu". Równolegle zosta³oju¿ zapocz¹tkowane porz¹dkowanie w celu opracowania (najpierw akcesyjnego) kolejnych kartonów3 spuœcizny,zawieraW sk³adzie Angelika D¹bal i Antoni Kakarekoo
Dotychczasowe opracowania ukaza³y siê w nastêpuj¹cych tomach "Acta Cassubiana": toIII, 2001,
So176-189 (Ao Kakareko, Kolekcje warsztatowe dotycz¹ce Hieronima Derdowskiego, Izydora Gulgowskiego, Ks. Leona Heyke, Jana Karnowskiego, W³adys³awaPniewskiego i Franciszka Sêdzickiego); toIV, 2002, So113-135 (Ao Kakareko Jo£uszczyñska,Kolekcje warsztatowe dotycz¹ce osób
[000] oraz œrodowisk,organizacji, towarzystw i instytucji (o.J); to V; 2003, So89-117 (Ao Kakareko,
Kolekcje warsztatowe dotycz¹ce czasopiœmiennictwa,literatury oraz biografistyki i leiYykografii
Pomorza i Kaszub; Ao D¹bal, Kolekcja warsztatowa dotycz¹ca Waplewa i rodziny Sierakowskich)o
Okreœlenie "kartony" stosuje siê tutaj wnownie, gdy¿ po przejœciu przez proces odka¿ania
w komorze, mateña³y spuœciznyzosta³y powi¹zane w pakiety i oznaczone nwnerami kartonów
wg wykazu Mo Bukowskiei-Schielmanno
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j¹cych kolekcje warsztatowe mateña³ów do kwestii bêd¹cych g³ównym przedmiotem zainteresowania A. Bukowskiego, tj. problematyki kaszubskiej oraz literatury
na Pomorzu i o Pomorzu.
W dalszej kolejnoœci czeka na opracowanie osobista dokumentacja twórcy
spuœcizny,tzn. mateña³y dotycz¹ce jego dzia³alnoœcidydaktycznej i spo³ecznejoraz
liczne kartoteki fiszek Ÿród³owych,bibliograficznych i in.
Owoc powy¿szej pracy zaprezentowany zostanie oczywiœcie Czytelnikom
w kolejnych
opracowaniach.
I

Antoni Kakareko
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57 BIOGRAFICZNYCH KOLEKCJI WARSZTATOWYCH
DOTYCZ¥CYCH OSÓB ZAS£U¯ONYCH
DLA POMORZ¥

KASZUB ORAZ WARMII I MAZUR

Materia³y biograficzne bêd¹ce przedmiotem niniejszej informacji, przed opracowaniem tworzy³y zasób kartonów XIa i XIb, zatytu³owanych "Biogramy". Stanowi¹ wiêc czêœæ
zespo³u, prezentowanego przeze mnie w poprzednim opracowaniu, w t. V "Acta Cassubiana"4.S¹ to typowe kolekcje ró¿norodnej dokumentacji,
dotycz¹cej osób z krêgu zainteresowañ badawczych Andrzeja Bukowskiego. S³u¿y³a ona twórcy spuœciznyjako materia³ warsztatowy, s³u¿¹cy do napisania biogramu czy te¿ innego tekstu o charakterze biograficznym. Poszczególne kolekcje s¹
zró¿nicowane wzglêdem siebie nie tylko merytorycznie, ale równie¿ i w aspekcie
wielkoœci oraz zawartoœci.W obrêbie danej jednostki osobowej znajduj¹ siê zarówno oryginalne dokumenty i rêkopisy, jak te¿ ich odpisy, fotokopie i kserokopie,
a tak¿e notatki i opracowania biograficzne samego twórcy spuœciznyoraz innych
autorów. Znajduje siê tam tak¿e - w niektórych przypadkach bardzo bogata iloœciowo- korespondencja A. Bukowskiego, zwi¹zana z poszukiwaniem przez niego materia³ów na temat poszczególnej postaci. Opisywane przeze mnie kolekcje
stanowi¹ zbiór zamkniêty obrêbem sygnatur Rs II 274 -Rs II 330. Materia³y
powy¿sze dotycz¹ osób ¿yj¹cych w ró¿nych okresach historycznych, pocz¹wszy
od wieku XVIII, skoñczywszy zaœna czasach nam wspó³czesnych. Dotycz¹ te¿
one osób ró¿nej profesji oraz ró¿nego statusu spo³ecznegoi maj¹tkowego. Wspólnym mianownikiem ich obecnoœciw spuœci¿niejest miejsce, jakie zajmuj¹ i ich
znaczenie w ró¿nych wymiarach (spo³eczno-politycznym, naukowo-literackim,
kulturalnym) dziejów Pomorza Nadwiœlañskiegoi Kaszub, a tak¿e Warmii i Mazur. W obrêbie wspomnianego wy¿ej zespo³u sygnatur wystêpuj¹ one wg porz¹dku alfabetycznego. Znajduj¹ siê tutaj wiêc materia³y biograficzne dotycz¹ce: GabrielaBenno [Bennoni] (Rs II 274), JanaBieliñskiego (Rs II 275), Alojzego Budzisza
(Rs II 276), Alfonsa Chmielewskiego (Rs II 277), Józefa Chociszewskiego (Rs II
278), Leona Czarliñskiego (Rs II 279), Mieczys³awa Czychowskiego (Rs II 280),
JanuszaDmochowskiego (Rs II 281), Rodziny Donimirskich (Rs II 282), Antoniego G¹siorowskiego (Rs II 283), Jakuba Glinieckiego (Rs II 284), Józefa Gó³kowskiego (Rs II 285), Wilhelma Grimsmanna (Rs II 286), Teodory i Izydora Gulgowskich (Rs II 287), Wiktora Hirscha (Rs II 288), Bogumi³a Hoffinanna (Rs II 289),
4

A. Kakareko,Kolekcje warsztatowedotycz¹ceczasopiœmiennictwa,
literatury oraz biografistyki
i leksvkof!rafii Pomorza i Kaszub...
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Rodziny Jackowskich (Rs II 290), Micha³a Kajki (Rs 11291), Rodziny Kamrowskich (Rs 11292),Boles³awa Kasprowicza (Rs 11293), Franciszka Krêckiego (Rs II
294), Aleksandra Labudy (Rs 11295), Wincentego £¹ckiego (Rs 11296), Rodziny
£angowskich (Rs II 297); W³adys³awa £ebiñskiego (Rs II 298), Friedricha Lorentza (Rs II 299), Ignacego £yskowskiego (Rs II 300), Mieczys³awa £yskowskiego (Rs 11301), Aleksandra MajkowskiegoS (Rs 11302), Albina Makowskiego
(Rs 11303), Feliksa Marsza³kowskiego (Rs 11304), Antoniego Miotka (Rs 11305),
Krzysztofa Celestyna Mrongowiusza (Rs II 306), Augustyna Necla (Rs II 307),
Franciszka Nierzwickiego (Rs II 308), Heinricha Nitschmanna (Rs II 309), Bernarda Nuszkowskiego ~s II 310), Tadeusza Odrowskiego (Rs II 310), Erazma
Parczewskiego (Rs II 311), Jana Patocka (Rs II 311), Józefa Piechowskiego (Rs II
314), JanaPiepki (Rs 11315), Antoniego Pikarskiego (Rs 11316), ksiê¿y: Gustawa,
Juliusza i Wojciecha Pob³ockich (Rs 11317), Romana Pollaka (Rs 11318), Rodziny
Pomierskich (Rs II 319), Stanis³awa Radkiewicza (Rs II 320), Micha³a Rakowskiego (Rs II 321), Jana Rohra (Rs II 322), Jana Rompskiego (Rs II 323), Leona
Roppla ~s 11324), Rodziny Ró¿yckich (Rs 11325), Fryderyka hr. Skarbka (Rs II
326), Walentego Stefañskiego (Rs 11327), Ignacego Szutenberga(Rs 11328), Jana
Trepczyka (Rs II 329), Jana ¯aczka (Rs II 330).
Wœródpostaci, których materia³y znajduj¹ siê w omawianym zbiorze kolekcji,
przewa¿aj¹ dwie kategorie:obroñcy polskoœcii dzia³aczena niwie narodowej (zarówno na sceniespo³eczno-politycznej,jak i na polu szerokopojêtej kultury i dzia³alnoœci
oœwiatowej)w okresie zaborów, a tak¿e w okresie II RP oraz szerzyciele- równie¿
szeroko rozumianej - kwestii kaszubskiej, zw³aszczazaœwybitni twórcy kaszubscy.
Trzeci¹ kategoriê osób,któr¹ mo¿natutaj wydrêbniæ,stanowi¹ ludzie nauki.
Charakterystykê poszczególnych kolekcji chronologicznie wypada zacz¹æod
materia³ów dotycz¹cych Krzysztofa Celestyna Mrongowiusza (1764-1855),
wywodz¹cego siê z Mazur, a zakorzenionegopó¿niej w Gdañskupastorai wielkiego
krzewicielajêzyka polskiego6. Papiery powy¿sze(g³ÓMlfiiewypisy, notatki oraz opracowania twórcy spuœciznyi innych autorów?) objête zosta³y sygnatur¹ Rs II 306.
Licz¹ one ³¹cznie 36 jednostek merytorycznych. Spoœródopracowañ autorstwa
Andrzeja Bukowskiego wymieniæ warto: Gdañszczanin opêtany mi³oœci¹jêzyka
polskiego (w dwusetn¹ rocznicê urodzin K. C. Mrongowiusza)8, Setna rocznica
5

Dodatkowe materia³y,uzupe³niaj¹cew pewnym stopniu wczeœniejju¿ opracowan¹ kolekcjê

6

Zob. biogramMrongowiuszaautorstwaH. Dzienis w S³ownikuBiograficznymPomorzaNadwi-

dotycz¹c¹ lidera M³odokaszubów, a obejmuj¹c¹ blok sygnatur Rs 11115 - Rs 11128.
œlañskiego(SBPN): t. 3: L-P., Gdañsk 1997, s. 265-267. Tam¿e dalsza bibliografia.
7

Np. K. Mê¿yñskiego,K. C. Mrongowiuszjako kondydatna profesora gramatykijêzyków s³owiañskich w gimnazjum krzemienieckim. (Nieznane listy Mrongowiusza do G.E. Grodka), Nadbitka z "Rocznika Gdañskiego", 1962, t. XXI, s. 112, sygn. Rs 11306/19 (egzemplarz z odrêczn¹
dedykacj¹ autora dla A.B.).

8

Rkps. k. 2. Sygn.Rs II 306/10.
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zgonu Mrongowiusza9, Krzysztof Celestyn Mrongowiusz - obroñca polskoœci,
Gdañska i Pomorza 10, Bojownikowi o polskoœæw Prusach - Krzysztofowi
Celestynowi Mrongowiuszowf1, Obroñca polskiego slowal2.
Mieszkañcem Gdañskaby³ te¿prokurent handlowy polskiego Domu Komisowego Aleksander Makowski-Ludwik Kendzior und Co, Jan Roehr (1816-1877),
który w okresie powstania styczniowego organizowa³ przerzuty broni dla powstañCÓWI3.Pod sygnatur¹ RS II 322 znajduj¹ siê odpisy maszynowe z "Gazety Toruñskiej" z roku 1877, zawieraj¹ce jego nekrologi i biograficzne artyku³y o niml4. Sygnatura Rs II 316 zawiera materia³y15 dotycz¹ce innego powstañca z roku 1863
(a w³aœciwiejego grobu na cmentarzu oliwskim), Antoniego Pikarskiego.
Z Gdañskiem by³ te¿ zwi¹zany œciœle
Jakub GIiniecki (1849-1932), krzewiciel polskoœci na tym terenie i jeden z inspiratorów powstania "Gazety Gdañskiej"16

.

Dotycz¹ca jego kolekcja, oznaczonasygn. Rs II 284, liczy zaledwie 4 jednostki merytoryczne, jednak o wielkiej wartoœciŸród³owej Szczególniecennes¹ osobisterelacje córki za³o¿ycielagdañskiego"Ogniwa", Jadwigi z Glinieckich Kurowskiej, zatytu³owane:"Wspomnienia o ¿yciu i rozwoju Polonii Gdañskiejw latach 1875-1900"17,
gdzie to opisuje szeroko dzia³alnoœæ
swego ojca. Dokument powy¿szy uzupe³niaj¹
dwie fotografie, przedstawiaj¹ce JakubaGlinieckiego18i autorki powy¿szych wspomnieñl9 oraz korespondencja A. Bukowskiego z s~em Jadwigi z Glinieckich Kurowskiej (wnukiem J. Glinieckiego), Witoldem Kurowskim20.
Kolejny gdañszczanin, obecny w omawianym tutaj zespole, to wspó³za³o¿yciel i pierwszy prezes Towarzystwa Przyjació³ Nauki i Sztuki w Wolnym Mieœcie
Gdañsku, Jan Kanty Pomierski (1855-1926). Na kolekcjê21 odnosz¹cych siê
do niego materia³ów sk³adaj¹ siê: notatki, wypisy Ÿród³owe, opracowania22oraz
korespondencja biograficzna Andrzeja Bukowskiego.
9
10

II
12

Maszyn.,k. 2, sygn. Rs II 306/14.
Maszyn.,k. 1, sygn. Rs II 306/15.
Maszyn. i rkps, 4 k., sygn. Rs II 306/16.
Wyc. Z: Rejsy", dod. do "Dziennika Ba³tyckiego",27.05.1957,sygn.Rs II 306/17.

13 Zob.A.Bukowski,PomorzeGdañskiewPowstaniuStycznio~m,Gdañsk

1964, s. 50,79, 85,123;

A. Romanow, Obraz demograficzny miasta, [w:] Historia Gdañska, t. 1V/1, Sopot 1998, s. 22.

14
15

£¹cznie trzy jednostki merytoryczne.
Dokumentacjadotyczylokalizacji i próby likwidacji grobówA. Pikarskiegoi jego ¿onyAmelii,
³¹cznie 3 j.m.

16

Zob.biogramautorstwa
A. Bukowskiego
w SBPN,t. 2: G-K,Gdañsk1994,s. 61-62.

17

Maszynopis, k. 4, sygn. Rs II 284/4.

18
19

Fot. cz.b., 8,5x13,5cm, sygn.Rs II 284/2.
Fot. cz.b.,9x13,5 cm, sygn.Rs II 284/3.

20 1 list W. Kurowskiego do A. Bukowskiego z r. 1977, maszyn. z autografem, k. 1, sygn. Rs 11284/1.
2I

£¹cznie24jednostkimerytoryczne.

22

"Jan Kanty Pomierski - Wspó³za³o¿ycieli pierwszy prezes Towarzystwa Przyjació³ Nauki
i Sztuki w Gdañsku",rkps, k 12; "Pomierski JanKanty (1855-1926)...", rkps, 2 k.; "Pomierski
Jan Kanty (1855-1926)...". kserokopiaz odrecznymipoprawkami.k. 5.
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Nastêpne "gdañskie" kolekcje dotycz¹ postaci Franciszka Leona Krêckiego (1883-1940) oraz Wiktora Hirscha (1886-1940). Materia³y dotycz¹ce
pierwszego z nich oznaczone zosta³y sygnatur¹ Rs II 294. Znajduj¹ siê tutaj m.in.
dwa urzêdowe zaœwiadczenia:"Anmeldebeschreibung"23 z roku 1911 oraz "Bescheinigung24z roku 1913. Osobie Wiktora Hirscha, znanego lekarza dentysty oraz
dzia³aczapolskiego w WMG, poœwiêconajest kolekcja o sygn. Rs II 288. Znajduje
siê tam korespondencja z jego ¿on¹ - Helen¹25 oraz synem Wiktorem26, a tak¿e
dwie fotografie27.
Wybitnym dziennikarzem i redaktorem wspomnianej wy¿ej "Gazety Gdañskiej" by³ Wilhelm Krystian Grimsmann (1883-1940), syn Polki i rodowitego
Niemca, zamordowany przez swoich wspó³ziomków w Stutthofie za sprawê polsk¹28. Zachowa³a siê opinia z dn. 29 paŸdziernika 1913 r. o jego pracy w Redakcji
"Gazety Gdañskiej"29.
Niemieckim pochodzeniem,a wielkim sercemdo Polaków i polskoœci,zw³aszcza
do kultury polskiej, odznacza³siê elbl¹¿anin Heinrich Eduard Nitschmann (18261906)30. Dotycz¹ca jego osoby kolekcja w zbiorach A. Bukowskiego liczy 21 jednostekmerytorycznych,oznaczonychsygnatur¹ Rs II 309. S¹ to g³ównie notatki i wypisy
Ÿród³owetwórcy spuœciznyoraz opracowaniajeg031i innych autorów32.
Z Elbl¹giem by³a tak¿e zwi¹zana postaædr. medycyny Gabriela Benno33,
¿yj¹cego w XIX w. Kserokopie dokumentów, zwi¹zanych z jego studiami na Uniwersytecie w Berlinie, a znajduj¹cych siê w Archiv Humboldt Universitat zu Berlin, oznaczone zosta³y sygnatur¹Rs II 274.
Czasów studenckich (w Gryfii, Wroc³awiu i w Berlinie) innego dr. medycyny,
zwi¹zanego póŸniej z Sopotem, a tak¿e wybitnego dzia³acza na niwie narodowej,
Jana ¯aczka (1841-1889)34, dotyczy kolekcja oznaczona symbolem inwent. Rs

.

23
24
2S
26
27

Rs II 294/2.
Rs II 294/1.
2 listy z r. 1959,maszyn.,sygn.Rs II 288/2 (l k.) oraz Rs II 288/5 (3 k.).
l list z r. 1959,maszyn.,I k.
PortretW. Hirscha(cz.b.,9xl4 cm, sygn.Rs II 288/3)oraz fot. z balu akademickiegow Sopocie
w r. 1938 (cz.b., 14x9 cm, sygn. Rs II 288/4).

28

29
30
31
32

Zob. biogramautorstwaA. Romanowaw SBPN,t. 2..., s. 109-110.
Maszynopis,I k., sygn. Rs II 286.
Zob. biogram autorstwaL. Jarzêbowskiegow SBPN,t. III..., s. 325-326.
Biogram bez tyt., rkps, k. 5, sygn.Rs II 309/9.
M. in.: Z. MrozekJ. Pa³asz,DziejekultuMickiewiczana Pomorzu,rkps,k. II, sygn.Rs II 309/10;
J. Kolendo, Niemiec-popularyzator polskiej kultury",Mazury i Warmia". Pismo Spo³eczno-Kultw-alne, sierpieñ-wrzesieñ 1955, nr 4-5, s. 88-89, 122, sygn. Rs II 309/13; L. Jarzêbowski, Henryk Nitschman"- mi³oœnikkultury polskiej, nadbitka z: "zeszyty Naukowe Uniwersytetu Miko³aja Kopernika
w Toruniu. Nauki Humanistyczno-Spo³eczne", z. 3,. Filologia Polska (II), s. 215-247, Rs II 309/16.

33

Urodzony w Elbl¹gu 25 lutego 1828 r., syn Bernhardai Rosetty z d. Aschenheim,wyznania

34

moj¿eszowego(Vita, Rs II 274/3a).
Zob. biogramautorstwaS. Gierszewskiegow SBPN,t. IV: R-¯, Gdañsk1997,s. 537.
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II 330, zawieraj¹ca 8 jednostek merytorycznych. S¹ to g³ównie notatki i wypisy
Ÿród³owe A. Bukowskiego oraz fotokopia i odpisy korespondencji Jana ¯aczka
(jako stypendysty Towarzystwa Pomocy Naukowej w Che³mnie) z Florianem
Ceynow¹35, a tak¿e odpisy innych dokumentów z okresu studiów lekarskich póŸniejszego czo³owego lekarza s³ynnego k¹pieliska w Sopocie. Dwie fotografie36
Jana ¯aczka oraz opracowanie A. Bukowskiego (,,0 towarzyszu, co »opuœci³
uSzy«"37)uzupe³niaj¹ powy¿szy zbiór.
Ca³y szeregkolekcji opisywanego tutaj zespo³u dotyczy wybitnych dzia³aczy
pomorskich na niwie umacniania i krzewienia polskoœcizarówno w sferze spo³eczno-politycznej,jak i kulturalno-oœwiatowej, w XIX i pocz. XX w, tj. w okresie
zaborów. S¹ to przedstawiciele ró¿nych warstw spo³ecznych.Poka¿n¹ liczbê wœród
nich stanowi¹ osoby ze œrodowiskaziemiañskiego. I tutaj chronologia nakazuje
zacz¹æod postaci Floriana Fryderyka hr. Skarbka {1792-1866)38. Pod sygnatur¹ Rs II 326 znajduj¹ siê odpisy maszynowe (z "K³osów", 1865) fragmentów
z jego pamiêtników39 oraz artyku³u biograficznego Kazimierza W³adys³awa W ójcickiego4O.W nastêpnej kolejnoœcinale¿y opisaæznajduj¹ce siê w zbiorze kolekcje materia³ów biograficznych dotycz¹cych wybitnych przedstawicieli, takich pomorskich rodzin (o rodowodzie ziemiañsko-szlacheckim, tworz¹cych zarazem
czo³ówkê ówczesnejpolskiej inteligencji na tym terenie41) jak: Chmielewscy, Czarliñscy, Donimirscy, Jackowscy, Langowscy, Lebiñscy, Lyskowscy, Parczewscy, Radkiewicze, Rakowscy.
Sygnatura Rs II 277, zawiera fotokopie42 szeregu akt "Magistrats zu Culm",
przechowywanych w Archiwum Pañstwowym w Poznaniu, odnosz¹cych siê zaœ
do sêdziego Alfonsa Chmielewskiego (1849-1934), wybitnego dzia³acza narodowego, wspó³twórcy szeregu towarzystw i instytucji ludowych43. Unikatowy
druk44, zawieraj¹cy mowê ¿a³obn¹ ks. Józefa K³osa, wyg³oszon¹ na pogrzebie
wieloletniego prezesa Ko³a Polskiego w sejmie pruskim i wiceprezesa takiego¿
Ko³a w parlamencie Rzeszy Niemieckiej, Leona Schedlin Czarliñskiego (18351918), oznaczono sygnatur¹ Rs II 279/2. Kolekcjê uzupe³nia list Adama Leona
3S

Fotokopia listu Floriana Ceynowy do Dyrekcji Towarzystwa Pomocy Naukowej z dn. 28. wrzeœnia

1864 f., z proœb¹o udzielenie pomocy finansowej J. ¯aczkowi (sygn. Rs II 330/4) oraz jego odpis
maszyn., a tak¿e odpis maszyn. (2 k) listu J. ¯aczka do Floriana Ceynowy z dn. 22.10.1867 f.
36 Czarno-bia³e, 20x30 cm, sygn. Rs 11330/1 oraz Rs II 330/2.
37 Rkps, 2 k., sygn.: Rs II 330/8.
38
Zob. biogram autorstwa J. Wojtowicza w SBPN, t. IV..., s. 222-224.
39
Spe³niona Kl¹twa. Ustêp z pamiêtników Fryderyka hr. Skarbka. ("K³osy", . 865,t. I, nr 5, s. 50),
maszyn., k. 3, sygn. Rs II 326/1.
Fryderyk hl: Skarbek ("K³osy", 1865, t. I, nr 2, s. 18-19), maszyn., 7 k., sygn. Rs II 326/2.
41 Zob. m.in.: J. Borzyszkowski, Inteligencjapolskaw Prusach zachodnich 1848-1920, Gdañsk 1986.
42
65 jedno merytorycznych na 71 k.
43 Zob. biogram autorstwa A. Bukowskiego w SBPN, t. I: A-F, Gdañsk 1992, s. 206-207.
44 Wyd. w Poznaniu w f. 1918 nak³adem..Rodziny". ..czcionkami Drukami i Ksieflami Œw.Wojciecha".
40
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Micha³a Czarliñskiego do A. Bukowskiego z roku 1938, z szeregiem informacji
o ojcu, Leonie45.Pod sygnatur¹Rs II 282, znajdziemy zaœnotatki Ÿród³owe46A. Bukowskiego nt. wybitnych przedstawicieli rodziny Donimirskich: Teodora (18051884), Jana (1847-1929) oraz Witolda (1874-1939). Rodziny Jackowskich,
zw³aszcza zaœpostaci wielce zas³u¿onegona niwie spo³eczno-narodowej Hiacynta (1805-1877), dotycz¹ materia³y biograficzne objête sygn. Rs II 290: notatki,
wypisy i odpisy Ÿróde³(zw³aszcza z "Pielgrzyma"47) oraz korespondencja A. Bukowskiego, zwi¹zana z poszukiwaniem informacji o Jackowskich48. Obfit¹ korespondencjê i szereg interesuj¹cych materia³ów49 zawiera kolekcja5° oznaczona
sygn. Rs II 297, a dotycz¹ca rodziny £angowskich, zw³aszczazaœwybitnego dzia³acza niepodleg³oœciowegoJana Leona Langowskiego (1883-1939), w³aœciciela
wzorcowego (w okresie miêdzywojennym) maj¹tku w Mileszewach w pow. brodnickim, zamordowanego przez hitlerowców w roku 1939. Innego zwolennika pracy organicznej, z urodzenia równie¿ ziemianina, z tym ¿e dzia³aj¹cego póŸniej bardziej piórem ni¿ p³ugiem, W³adys³awa Lebiñskiego (1840-1907), dotyczy zbiór
fotokopii51 z akt Polizeipraesidium Posen,znajduj¹cych siê w Archiwum Pañstwowym w Poznaniu, a stanowi¹cych jednostkê inwentarzow¹ Rs II 298. Podobny
zbiorek fotokopii akt, pochodz¹cych z tego samegozespo³u,oznaczony zaœsymbolem Rs II 30 l, odnosi siê do wielce zas³u¿onejna polu dzia³alnoœcinarodowej postaci Mieczys³awa Lyskowskiego52. Kolejnego wYbitnego przedstawiciela rodu
£yskowskich, Ignacego (1820-1886), ziemianina i czo³owego parlamentarzysty
Ko³a Polskiego w Berlinie, dotyczy zbiór materia³ów osygnowany symbolem Rs II
300. S¹ to odpisy maszyn. obszernych nekrologów biograficznych z "Tygodnika
llustrowanego"53 oraz broszurka Witolda Jakóbczyka: Listy Ignacego £yskowskiego do Wojciecha Lipskiego.54 Pod sygn. Rs II 320 zgromadzono materia³y
odnosz¹ce siê do postaci Stanis³awa Radkiewicza (1799-1875), ziemianina osiad³ego w BrzeŸnie, w powiecie œwieckim,w okresie powstania styczniowego naczelnika Prus Zachodnich, póŸniej m.in. prezesaKo³a Polskiego w Berlinie i wspó³twórcy wielu inicjatyw spo³ecznych, gospodarczych i na polu oœwiaty55.W sk³ad
zbiorku wchodz¹ maszynowe odpisy nekrologów i artyku³ów okolicznoœciowych~

49

RkpS, 1 k.
RkpS, 6 k.
Roczniki: 1874 i 1877.
£¹cznie 16 jedno merytorycznych na 22 k.: rêkopisy i maszynopisy.
Na szczególn¹ uwagê zas³uguje kserokopia artyku³u J. P³a¿ewskiego, Mileszewy - Leon £angow-

50

ski: intensywny warsztat gospodarki rolnej, "Dzieñ Pomorski", 10.09.1937, S. 5.
£¹cznie 17 jedno merytorycznych: rkps, maszyn. i wyc. pras.

45
46
47

48

51

8jednomerytorycznych
na 15k.

52

Zob. biogram M. Lyskowskiego autorstwa A. Bukowskiego w SBPN, t.III..., S. 128-130.
Zob. 1886 r. Autorem jednego z biogramów jest Antoni Donimirski (1846-1912), sygn. Rs 11300/2.
Wyd. w Toruniu, nak³ademTowarzystwa Naukowego Toruñskiego,w r. 1939,S. 11,sygn. Rs 11300/1.
Zob. m.in. biogram autorstwa B. Okoniewskiej w SBPN, t. IV..., S. 27-28.

53
54

55
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z "Gazety Toruñskiej"56 oraz oprac. Ÿród³owe57A. Bukowskiego. Kolekcja o podobnym sk³adzie rodzajów materia³ów58, a opatrzona sygnatur¹ Rs II 312 dotyczy
osoby Erazma Parczewskiego (1826-1915), równie¿ ziemianina i wybitnego
dzia³acza na niwie gospodarki, oœwiatyi ró¯nych przedsiêwziêæspo³ecznych59.
Ch³opskim zaœpochodzeniem legitymowa³ siê Franciszek Nierzwicki (18211904) spod Skarszew, niezwykle zas³u¿onydzia³acz oœwiatowyi propagator oraz
kolporter polskiej prasy i wydawnictw ksi¹¿kowych60. W omawianym zbiorze znajduj¹ siê - opatrzone symbolem sygn. Rs II 308 - fotokopie opracowania biograficznego, autorstwa (nieznanegobli¿ej) ks. Tomasza:"¯yciorys StaregoFranka"61.
Z rodziny ch³opskiej pochodzi³ równie¿ piewca polskoœcina Mazurach i wybitny
dzia³acz spo³eczno-polityczny tej ziemi, Micha³ Kajka (1858-1940)62.Zbiór dotycz¹cy jego osoby, obejmuje dwa opracowania biograficzne autorstwa A. Bukowskiego63 oraz antologiê utworów poetyckich tego czo³owego barda ludowego
Mazur64. Materia³y powy¿sze stanowi¹ jednostkê inwentarzow¹ Rs II 291.
Zas³ugi polskiego duchowieñstwakatolickiego na ziemiach pomorsko-kaszubskich s¹ oczywiste, niezaprzeczalnei nie do podwa¿enia.W omawianym tutaj zbiorze
kolekcji biograficznych grupê powy¿sz¹ reprezentuj¹, po³¹czeni wiêzami krwi rodzinnej, ksiê¿a Pob³occy: Gustaw (1840-1915)65, Juliusz (1835-1915)66 i Wojciech (1853-1923)67. Materia³y ich dotycz¹ce ~puje jednostka inwentarzowa
Rs II 31768.S¹ to g³ównie kserokopie materia³ów archiwalnych z akt - znajduj¹cego siê w poznañskim Archiwum Pañstwowym - zespo³u Naczelnego Prezy56
57
58

Zob. 1875r., ³¹cznie 4 teksty na 3 k., sygn.Rs II 320/2 i Rs II 320/3.
"Stanis³awRadkiewicz...", rkps, 3 k.
M.in.: 4 jednokorespondencjibiograf. A. Bukowskiegoz r. 1978(listy: od TadeuszaParczew-

skiego, od i do Walentego Parczewskiego, od Wiktora Fr¹ckowiaka); 3 odpisy nekrologów
E.P. z r. 1915 w: "Pielgrzymie", "K³osach" i w "Pracy"; oprac. A. Bukowskiego Erazm Parczewski (1826-1915), dzia³acz spo³eczno-narodo~ na Pomorzu i Warmii, maszyn., 2 k.
59 Zob. biogram autorstwa K. Bro¿ka w SBPN, t. III , s. 389.
60
61
62

Zob. biogramautorstwaR. Szwochaw SBPN,t. III..., s. 318-319.
3 fot., 13x18cm.
Zob. biogramautorstwaT. Orackiegow: Literatura Polska.PrzewodnikEncyklopedyczny,
t. I: AM, Warszawa 1984, s. 407-408.

63

Micha³ Kajka (1858-1940),rkps, 4 k.; Micha³ Kajka (1858-1940),maszynopis,k. 20 (od k. 9

64

antologiatekstów poetyckich).
Znajduj¹ siê tutaj nstp. utwory M. Kajki: Drzewo, Mazury, Têsknoœæ
za ojczyst¹ mow¹, Hymn

65

nadziei,Dom rodzinny,Z duchowejmej ni~, Sierota,Dwie beczki,S³oñcesiê te¿oddali³o.
Zob. biogramy: autorstwaA. Bukowskiego w SBPN, t. III..., s. 445-448 oraz autorstwaks.
HenrykaMrossaw: S³ownikbiograficznykap³anówdiecezjiche³miñskiej~œwiêconychw latach
1821-1920,Pelplin 1995,s. 244-245.

66

Zob. biogramy: autorstwa JanaWalkusza w SBPN, t. III..., s. 448-449 oraz autorstwa ks. H. Mrossa

67

w: S³ownikbiograficznykap³anówdiecezjiche³miñskiej...,s. 245.
Zob. biogramautorstwaks. H. Mrossaw: S³ownikbiograficznykap³anówdiecezjiche³miñskiej...
s. 245-246.

68 £acznie 34 iedn. merYtorYczne.
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dium w Poznaniu oraz korespondencji ze zbiorów Towarzystwa Naukowego Toruñskiego. Papiery te dotycz¹ szczególnie postaci ks. Gustawa Pob³ockiego. Uzupe³nieniem kolekcji jest kserokopia wspomnieñ poœmiertnychks. Alfonsa Mañkowskiego z kolekcji W. Fia³ka69, opracowania Ÿród³owe A. Bukowskieg07Ooraz
jego korespondencja biograficzna, m.in. z ks. Kazimierzem Kirsteinem z Wtelna,
który sporz¹dzi³ równie¿ na proœbêA. Bukowskoiego "Wykaz prac ks. Gustawa
Pob³ockiego"71.. Szczególn¹ wagê Ÿród³ow¹ przedstawiaj¹ trzy czarno-bia³e fotografie portretowe. Pierwsza ukazuje sylwetkê ks. Wojciecha Pob³ockieg072.Na
drugiej widzimy ca³¹ trójkê omawianych kap³anów73. Trzeciaprzedstawiazaœ
ks.
kanonika, dr. Juliusza Pob³ockieg074.
Ludzie kultury, zw³aszcza ksi¹¿ki i prasy, a wœródnich drukarze, ksiêgarze
i wydawcy, zajmuj¹ znacznemiejsce w prezentowanym tutaj zespole kolekcji biograficznych w spuœciŸnieAndrzeja Bukowskiego. Zacz¹æwypada od za³o¿yciela
(w Che³mnie w roku 1849) pierwszej (w dziewiêtnastym stuleciu) drukami polskiej na Pomorzu Gdañskim, Józefa Szczepana Gó³kowskiego (1787-1871),
wydawcy "Szkó³ki Narodowej", "Nadwiœlanina" i innych czasopism oraz druków
polskich75. Kolekcjê76 - dotycz¹cych jego postaci - notatek i wypisów Ÿród³owych A. Bukowskiego, oznaczono symbolem inw. Rs II 285. Postaci innego wybitnego drukarza polskiego, dzia³aj¹cego w Brodnicy, Antoniego G¹siorowskiego (1821-1878), dotyczy korespondencja biograficzna A. Bukowskiego z roku
1948, sygn. Rs II 283. G¹siorowski by³ uczniem Walentego Macieja Stefañskiego (1813-1877), s³ynnego drukarza (a tak¿e dzia³acza narodowego) z Poznania. Odpis artyku³u77jego autorstwa, zamieszczonegow "Nadwiœlaninie" z roku 1861 znaleŸæmoŸna pod sygn. Rs II 327. Do postaci Kazimierza Ró¿yckiego
(1869-1915)78oraz innych przedstawicieli ksiêgarskiej rodziny Ró¿yckich, odnosz¹ siê notatki i korespondencja biograficzna A. Bukowskiego, tworz¹ca jednostkê inwentarzow¹ Rs II 32579.PokaŸny zbiór fotokopii niemieckich akt policyjnych8O, dotycz¹cych osoby pisarza, redaktora i wydawcy oraz dzia³acza
69 Ko 2, sygno Rs 11317/270
70 "Pob³ocki Juliusz (1835-1915) [000]'"rkpS z 1981 r., ko 3, sygnoRs 11317/33; "Pob³ocki Gustaw
(1840-1915) ['00]'" rkps, ko 4, sygno Rs 11317/340
71
72

Maszyno,ko 3, sygnoRs 11317/260
13x17cm, sygnoRs 11317/1.

73 Wojciecha, Juliusza i Gustawa, 13x17 cm, sygn. Rs 11317/20
74

13x17cm, sygnoRs II 317/3.

75 Zobo biogram
76

77
78
79
80

autorstwa

Ao Bukowskiego

w SBPN, to 1100"SO89-90.

£¹cznie 7 jednomerytorycznych.
"Co terazrobiæ",maszyno,4 ko
ZobobiogramautorstwaEoCzemiakowskiejw SBPN,toIVo.o,So96-97.
£¹cznie 7 jednomerytorycznycho
Z zespo³uPo1izeiPraezidiumPosenw Archiwum Pañstwowymw Poznaniu,³¹cznie 36 jedno
mervtorvcznvch na 57 ko foto
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spo³ecznego, zarazem drukarza i ksiêgarza, Józefa Romana Chociszewskiego
(1837-1914)81. Sygnatur¹ Rs II 275 objêta zosta³a kolekcja materia³ów biograficznych odnosz¹cych siê do postaci znanego dziennikarza i wydawcy, m.in. "Pielgrzyma" oraz "Gazety Kartuskiej", Jana Bieliñskiego (1870-1964)82. W jej
sk³ad wchodz¹ m.in. 2 nekrologi oraz "¯yciorys Jana Bieliñskiego", opracowany
przezjego synaStanis³awaw roku 196483
. Osoby wielkiego dziennikarza pomorskiego, redaktora m.in. "Gazety Grudzi¹dzkiej", Jana Micha³a Rakowskiego (18591939)84 dotycz¹ kserokopie akt Polizei Praesidium Posen, opatrzone symbolem
inw. Rs II 32185.Kolejny zbiór (sygn. Rs II 310) kserokopii z akt archiwalnych,
tym razem pochodz¹cych z Archiwum Pañstwowego m.st. Warszawy86,zawiera
informacje i dokumenty z okresu studiów w Wy¿szejSzkole Dziennikarskiej w Warszawie w latach 1930-1932, znakomitego dziennikarza pomorskiego z okresu II
RP, Bernarda Edmunda Nuszkowskiego (1913-1944?)87.
Z innych pomorskich kolekcji z okresuII RP wymieniænale¿y(oznaczonysygn.
Rs II 311) zbiór materia³ów dotycz¹cy postaci rolnika i dzia³acza spo³ecznegona
Powiœlu, Tadeusza Odrowskiego (1891-1957)88. Na kolekcjê sk³ada siê korespondencjabiograficzna A. Bukowskieg089,m.in. z córk¹ T. Odrowskiego, Danut¹
Paszczukow¹, która w swoich listach zamieszczabogat¹ faktografiê z ¿ycia i dzia³alnoœciswego ojca9O.Stanowi¹ca jednostkê inwentarzow¹ Rs II 29691korespondencja A. Bukowskiego z Iren¹ £¹ck¹ z roku 1964 zawiera równie¿ obfit¹ bazê
faktograficzn¹, dotycz¹c¹ jej mê¿a, starosty krajowego pomorskiego Wincentego
Paw³a £¹ckiego (1898-1964)92.Sygnatur¹ inw. Rs II 314 oznaczono kserokopiê
urzêdowego (w j. niem.) dokumentu z roku 1885,zawieraj¹cego daneosobowe (nieznanego bli¿ej) Józefa Piechowskiego. Odrêczne zapiski93 W³adys³awy Kanczkowskiej z danymi odnosz¹cymi siê do - pochodz¹cej z Kociewia - rodziny Kamrowskich (ks. Edmunda, Leona i Mañana), obejmuje sygn. Rs II 292.
Omawianie drugiej wielkiej grupy opisywanych w niniejszym opracowaniu
kolekcji osobowych, któr¹ to nazwaæby mo¿naumownie "kaszubsk¹', rozpoczête
81
82
83

Zob.biogramautorstwa
B. Cygieraw SBPN,t.I..., s.208-209.
Zob. biogramautorstwaW. Pepliñskiegow SBPN,t.I..., s. 101-102.
Maszynopis z dn. 18.05.1964r., k. 5 + I k. listu przewodniegoStanis³awaBieliñskiego do

A. Bukowskiego.
Zob. biogramautorstwaT. Orackiegow SBPN,t. IV..., s. 34.
85 5 jednomerytorycznych.
86 5 k. kserokopii+ list przewodnidyr. Archiwum Pañstw.M.St. W-wy, JózefaKazimierskiegodo
84

87
88
89
90
91
92
93

A. Bukowskiegoz r. 1976.
Zob. biogramautorstwaA. Bukowskiegow SBPN,t. III..., s. 339-340.
Zob. biogramT. Odrowskiego,autorstwaT. Orackiegow SBPN,t. III..., s. 346-347.
£¹cznie 7 jednomerytorycznych.
Dwa listy z r. 1978,maszyn.,2+2 k, sygn. Rs II 311/1 oraz Rs II 311/2.
£¹cznie 4 jednomerytoryczne,rkps i maszyn.,7 k.
Zob. biogram W. £¹ckiego autorstwaK. Przybyszewskiegow SBPN,t. III..., S. 103-104.
List W. Kanczkowskiejdo A. Bukowskiegoz dn. 22.03.1988,rkps, 4 k.
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zostanie od materia³ów biograficznych dotycz¹cych Teodory 0860-1951) i Izydora (1874-1925) Gulgowskich94. Stanowi¹ one jednostkê inwentarzow¹ Rs II
287. Zbiorek zawiera: list Teodory Gulgowskiej do A. Bukowskiego z roku 195095,
oprac. A. Bukowskiego: Dzia³alnoœæTeodory Gulgowskiej"96,wyc. z art. Czes³awa Skonki: Œladami Izydora Gulgowskiego97, kserokopiê fot. Izydora Gulgowskieg098, fotografiê cz.b. grobu Gulgowskich99, notatkê A. Bukowskiego:
"Muzeum skansenowskie"loo, 5 wyc. pras. z lat 1968-1974 dotycz¹cych skansenu we W dzydzach101 , fot. Zbigniewa Kosycarza z koncertu kaszubskiego zespo³u
ludowego w skansenie we Wdzydzachl02.
Nastêpny "kaszubski" zbiór materia³ów biograficznych odnosi siê do osoby
wspó³twórcy (wespó³ m.in. z Izydorem Gulgowskim) s³ynnego Verein fur kaschubische Volkskunde i jednego z najwiêkszych niemieckich znawców problematyki
kaszubskiej, Friedricha Wilhelma Lorentza (1870-1937)1°3. Oznaczona symbolem inw. Rs II 299 kolekcja zawiera ³¹cznie 77 jednostek merytorycznych. Z dokumentów oryginalnych zawiera ona 3 listy Lorentza do Franciszka Krêckiego
z lat 1911-1912104.Pozosta³e materia³y to notatki i wypisy Ÿród³owe oraz oprac.
biograficzne i Ÿród³oweA. Bukowskiegol05 . Wiele miejsca zajmuje w zbiorze ko-

94
95
96

97
98

Zob. ich biogramy autorstwaA. Bukowskiegow SBPN,t. n..., s. 135-138.
Napisanyna odwrociu widokówki ukazuj¹cejjez. Wdzydze,sygn.Rs n 287/1.
Maszyn., 3 k., sygn. Rs n 287/2.
"Dziennik Ba³tycki", 22/23.04.1978,nr 92, sygn.Rs n 287/3.
l k., sygn. Rs n 287/4. Pod fot. podpis: "Izydor Gulgowski,Wdzydze.Za³o¿ycielkaszubskiego
przemys³u ludowego". Pod drukowanym podpisem odrêczna zapiska nt.. eksponatów przemys³u ludowego na Pomorskiej Wystawie Rolnictwa i Przemys³u w Grudzi¹dzu.

99

9x14 cm, sygn.Rs n 287/5.

101

Rkps, l k., sygn. Rs n 287/6.
Wyc. z "¿ycia Warszawy" (z 28.07.1974, nr 205: (maj), ¯yj¹cy skansen na Kaszubach; z "Dzien-

102

nika Ba³tyckiego" (z 27/28.06.1971,nr 152): H. Otto, Skansenwe Wdzydzach;i z "G³osu Wybrze¿a" (3 wyc.: z 12.07.1968,nr 165, z 11/12.09.1971,nr 216, z7.11.1973, nr 265): I.T.,
K³opotyz wdzydzkimskansenem,
Kaszubskipark etnograficzny,(fot. Z. Kosycarz);I. Trojanowska,Kryzys w skansenie;sygn. Rs n 287/7-11.
Fot cz.b., 24x18,5cm, sygn.Rs n 287/12.

103

Zob. biogran1y F. Lorentza autorstwa A. Bukowskiego w Polskim S³owniku Biograficznym, t. XVII/

100

4, z. 75, Wroc³aw-Warszawa1972,s. 551-554oraz autorstwaJ. Zieniukowej w SBPN,t.III...,
s. 80-82.
104

RkpS w j. niem., wszystkie trzy listy pisane w Kartuzach, dwa pierwsze (z 3.12 i z 19.12.1911 r.)

napisane o³ówkiem, trzeci (z 16.01.1912 r.) pisany ju¿ czarnym atramentem. Sygn. Rs n 299/1-3.
105

Konspekt i opracowania(³¹cznie 8 jednomeryt.) stanowi¹cemateria³roboczy do planowanym
wydawnictwie nt. Lorentza, rkps i maszyn., k. 28, sygn. Rs n 299/15-22; "Lorentz Friedrich (18701937)...", maszyn. z r. 1971,9 k., sygn. Rs n 299/4; "Lorentz Friedrich Wilhelm...", szczotka druk.
biogran1u autorstwa A. Bukowskiego w PSB, k. 3, sygn. Rs n 299/5; "Herr Dr Friedrich Lorentz",
maszyn. z 25.05.1983, k. 4, sygn. Rs n 299/6; "Herr dr Friedrich Lorentz", 2 egz. wyc. z: "Dziennik
Ba³tycki",25.05.1983,nr 102,sygn.Rsn 299/7orazRsn 299/8;"z tajnych archiwów niemieckich.
GadzinówkiFriedrichaLorentza".maszvn..k. 8. SVIm.Rs n 299/9.
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respondencjalO6oraz opracowania polemiczne1o7A. Bukowskiego odnoœniedo
oceny dzia³alnoœcikaszubskiej Friedricha Lorentza, zw³aszczaw zakresie publicystyki w okresie II Rzeczypospolitej. Bukowski nie uwa¿a³ go bowiem - oglêdnie
rzecz ujmuj¹c - za przyjaciela Polski i Polaków, doceniaj¹c jednak zas³ugi Lorentza na polu naukowym, zw³aszcza w zakresie dialektologii s³owiñskiej i kaszubskiej. Krytycznie ju¿ jednak ocenia³, powo³uj¹c siê m.in. na opinie Jana Kamowskiego i W³adys³awa Pniewskiego,'jego twórczoœæ
historyczn¹lO8.
Uzupe³nieniem znajduj¹cej siê w spuœciŸnieA. Bukowskiego, kolekcji biograficznej dotycz¹cej Aleksandra MajkowskiegolO9, która by³a ju¿ wczeœniejopisywanallO, jest jedno inw. Rs II 302, zawieraj¹ca kserokopie stron tyto dwóch
tomików autora ¯ece i przigode Remusa: Spiewe ifrantowci (Poznañ 1905)111
oraz Jak w Koscerznie koscelnygo obrele abo piêc kawalerów a jedna brutka (Gdañsk 1899)112.
Wieloletnim sekretarzemMajkowskiego i (póŸniej) "stró¿em" jego spuœcizny
by³ Feliks Marsza³kowski (1914-1987)113.W omawianym tutaj zespole znajduje siê (pod sygn. Rs 11304) niewielki zbiorek materia³ów biograficznych odnosz¹cych siê do tej bardzo zas³u¿onejdla ruchu kaszubskiego postaci. S¹ to: oryginalne odpisy aktów urodzenial14 i zgonul15 F. Marsza³kowskiego, jego list do
A. Bukowskiego z roku 1974116oraz korespondencja biograficzna.
106

M. in. korespondencja z Prezydentem Miasta Sopotu, Henrykiem Ledóchowskim oraz z szere-

107

giem redakcji ("Dziennik Bahycki", "Panorama" TVP Gdañsk, "Pomerania") i stowarzyszeñ
(Towarzystwo Przyjació³ Sopotu, Stowarzyszenie Wis³a-Odra, Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie) nt. umieszczenia w Sopocie (na œcianiedomu, w którym mieszka³ w okresie miêdzywojennym F. Lorentz ) tablicy pami¹tkowej, czemu to A. Bukowski by³ zdecydowanie przeciwny.
£¹cznie 15 jedno meryt., sygn. Rs 11299/29-43. Wœródza³¹czników do korespondencji znajduj¹
siê teksty trzech opracowañ: Edward Breza, Kalendarz " ryerni nasziñc" po piêædziesiêciu kilku
latach, 3 k. kserokopii, sygn. Rs 11299/39; Tadeusz Bolduan, Badacz Kaszubszczyzny, k. kserokopii 3, sygn. Rs II 299/40; Andrzeja Bukowskiego, Pomy³ki docenta Edwarda Brezy, "Pomorze", 1987, nr 4, S. 22-28 (3 oryginalne k. z tekstem art.), sygn. Rs 11299/43.
"B³êdy Tadeusza Orackiego", rkps (k 12, sygn. Rs 11299/11), maszyn. (k. 7, sygn. Rs 11299/12)

109

oraz 2 egz. wyc. z: "Dziennik Ba³tycki", 9.06.1981, nr 112, sygn. Rs 11299/13,14. (Powy¿szy
artyku³ A. Bukowskiego jest odpowiedzi¹ na tekst Tadeusza Orackiego: "Andrzej Bukowski
o Friedrichu Lorentzu", maszyn., k. 5, sygn. Rs 11299/10).
Zob. np. art. A. Bukowskiego, Herr dr Friedrich Lorentz, "DziennikBahycki", 25.05.1983, nr 102.
Blok sygn. inwent. Rs II115-Rs 11128.

110

W oprac.A. Kakareko i J. £uszczyñskiejzamieszczonymw czwartym tomie "Acta Cassubia-

108

III

112
113

114
115

na"..., S. 116-118.
Sygn. Rs II 302/1.
Sygn. Rs II 302/2.
Zob. notkê biograf. autorstwa Jowity Kêciñskiej w jej monografii: Geografia ¿ycia literackiego na
Pomorzu Nadwiœlañskim1772-1920.Polski i kaszubskikr¹g kulturo~, Gdañsk-S³upsk2003, s; 392.
Dokument wystawiony przez Urz¹d Stanu Cywilnego w Kartuzach 2.08.1988 r., sygn. Rs II 304/1.
Dokument wystawiony przez Urz¹d Stanu Cywilnego Urzêdu Miejskiego w Bydgoszczy
18.08.1987 r.

116Ma~zvn

2 k

~Vlm R~ II 104/4
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Symbolem inwentarzowym Rs 11276oznaczonozbiór notatek i wypisów Ÿród³owych oraz opracowañI 17 dotycz¹cych postaci jednego z najwybitniejszych pisarzy kaszubskich, Alojzego Bogumi³a Budzisza (1874-1934)118. Materia³y
odnosz¹ce siê do innego wybitnego folklorysty kaszubskiego z okresu miêdzywojennego, Jana Patocka (1886-1940)119obejmuje jednostka inwentarzowa Rs II
31312°.Jest to g³ównie korespondencja biograficzna A. Bukowskiego oraz jego
notatki i maszynopis biogramu do PSBI21,a tak¿e opracowania innych autorów:
Leona Witkowskiegol22 oraz F.. Hinzel23.
Aleksander Labuda (1902-1981)124,ideolog i lider œrodowiskaskupionego
od roku 1929 w Regionalnym Zrzeszeniu Kaszubów oraz jego organie "zrzeszy
Kaszebskiej", tzw. zrzeszeñców,jest dla ruchu kaszubskiego postaci¹ jedn¹ z najwa¿niejszych. Jego osoby dotyczy niewielki zbiorek notatek i wypisów Ÿród³owych
oraz korespondencji biograficznej A. Bukowskiego. Na szczególn¹ uwagê badaczy
zas³ugujelist najbli¿szejrodziny A. Labuddy do PWN, z podpisamijego ¿ony Jadwigi, czterech córek (Miros³awy, Bogus³awy, Jaromiry L. oraz Dagomiry Byczkowskiej) i dwóch synów (Wartys³awai Ratybora), w którym to zwracaj¹ siê oni z proœb¹ ,,0 wyjaœnienie na jakiej podstawie, w oparciu o jakie wiarygodne
dokumenty, najpowa¿niejsze wydawnictwo w PRL - PWN - w przewodniku
encyklopedycznym »Literatura polska« zamieœci³oinformacjê, ¿e nasz zmar³y
m¹¿ i ojciec Aleksander Labudda zdradzi³ »Zrzesziñców« i podpisa³ »volklistê« [ ...J "125 .
Ze œrodowiskiemzrzeszeñcówbyli równie¿ œciœle
zwi¹zani tacy czo³owi dzia³acze i twórcy kaszubscy jak Jan Trepczyk (1907-1989)126oraz Jan Rompski
(1913-1969)127.Pierwszego dotyczy, opatrzony sygnatur¹ Rs II 329 zbiór notatek ¿ród³owych, opracowañ 128 i korespondencjibiograficznejA. Bukowskiegol29
.
117

Na uwagê zas³uguje maszynopis ze spisem treœcii tekstem wstêpu do antologii utworów A. Budzi-

118

szaoprac.przezJ. Drze¿d¿ona
pt. Alojzy Budzisz,Utwory ~brane, k. 15, sygn.Rs II 276/17.
Zob. biogramy:autorstwaA. Bukowskiegow: Literatura Polska.PrzewodnikEncyklopedyczny,

t. L., s. 119-120 oraz autorstwa J. Drze¿d¿ona w SBPN, t. L., s. 176-177.
119Zob. biogram autorstwa J. Sampa w SBPN, t. 3..., s. 394-395.
120

£¹cznie 18jednomerytorycznych.

121K.

5, sygn.RsII 313/12.

122

Pieœnikaszubskie w wydaniu Kaszuby "Kopa Szêtopórk" - Jana Patocka - zob. "S³owo Pomor-

123

BibliographischeBeitraegezu einerGeschichteder kaschubischenLiteratur.II. JanPatock,nad-

skie", 31.01.1937, kserokopia, k. l, sygn. Rs II 313/13.
bitka z: "zeitschrift fuer Slavistik", Band XII, Heft l, s. 95-106, sygn. Rs II 313/14.. Egzemplarz
z odrêczn¹ dedykacj¹ autora dla A.B., z dat¹ 27.03.1978.
124Zob. biogram autorstwa J. Sampa w SBPN, t. IIL., s. 21-22.
125Maszynopis
z autografami
podpisów,
k.

l, sygn.Rs 11295/24.

Zob. notkê biograficzn¹ autorstwaJ. Kêciñskiej, Geografia..., s. 468-469.
127 Zob. biogram autorstwaJ. Sampaw SBPN,t. IV..., s. 86-87.
128 "Jan Trepczyk", rkps, 2 k., sygn. Rs II 329/1; "Jan Trepczyk", rkps, k. 7, sygn. Rs II 329/2.
126

129£acznie

22 jedno merYtorYczne.
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Pod nr. inw. Rs II 323 znajduj¹ siê zaœmateria³y biograficzne, odnosz¹ce siê do
Romana Rompskiegol3O.Szczególne znaczenie Ÿród³owe posiada tutaj fot. cz.b.
z roku 1929, ukazuj¹ca zespó³ drukarni "Wiarusa Pomorskiego" w Kartuzach131.
Inna fot. pochodzi wprawdzie z roku 1988, przedstawia jednak nieistniej¹cy ju¿
dom w Kartuzach, na ul. Gdañskiej 23, w którym to mieœci³asiê redakcja i administracja "Wiarusa Pomorskiego"132. Z innych dokumentów znajduj¹cych siê w kolekcji warto wymieniæ: "Wypis z akt personalnych Jana Rompskiego - b. wiêŸnia
obozu koncentracyjnego Stutthof, przechowywanych w Archiwum Muzeum Stutthof, sygn. I-III, t. 12999 [...]"133,Fotokopia nominacji na zastêpcê dyr. Muzeum
Pomorskiego w Toruniu z 28. grudnia 1951 r.134,Odpis skróc. aktu urodzenia135
J.R. Pozosta³emateria³y znajduj¹ce siê w kolekcji to korespondencja biograficzna
oraz notatki i opracowania136A. Bukowskiego.
Kolejne cztery kolekcje osobowe dotycz¹ równie¿ wybitnych Kaszubów, dzia³aj¹cych g³ównie w okresie miêdzywojennym. Pierwsza, oznaczona symbolem inwentarzowym Rs II 305137,oprócz korespondencji biograficznej zawiera równie¿
wspomnienia Antoniego Miotka (1874-1943), w³aœciciela"bazaru" w Pucku i wybitnego dzia³aczaspo³eczno-politycznegow tym mieœcie138
. Wspomnienianosz¹tytu³: "Opis przyjêcia Wojska Polskiego w Pucku w dniu 10 II 1920 r."139i s¹ bardzo
szczegó³ow¹ relacj¹ z wydarzenia, zapisanegona kartach historii Polskijako "zaœlubiny z morzem". W zbiorku znajduje siêjeszcze kserokopia dokumentu ( w j. niem.)
z 28 stycznia 1920r., wydanego przez magistrat pucki 140 oraz odpis, wiersza Wodzu,
deklamowanego na opisywanej uroczystoœciprzez córkê autora, Wandê141
.
Materia³y dotycz¹ce wybitnego gdYñskiegodzia³aczarobotniczego i na niwie
kaszubskiej, Ignacego Szutenberga (1901-1975)142,obejmuje jedno inwent. Rs II
328143.S¹ to zapiski Ÿród³owe A. Bukowskiego oraz urzêdowe odpisy aktów urojednomerytorycznych.
9x14 cm, sygn.Rs 11323/1.
14x9cm, sygn.Rs 11323/2.
Rkps,k. 4, sygn.Rs.II 323/3.
18x13cm, sygn.Rs 11323/4.

13029
131
132
133
134

135Wyd. przez Urz¹d Stanu Cywilnego w Kartuzach 24.06.1988 r., sygn. Rs 11323/5.
136"Rompski Jan (1913-1969)[...]", rkps, k. 7, sygn. Rs 11323/24; "Rompski Jan (1913-1969)[...]",
rkps, k. 6, sygn. Rs 11323/25; "Rompski Jan" (191-1969)[...]", maszyn., k. 6 + 1 fotokopia s.tyt.
pisma "zrzesz Kaszebskó".

£¹cznie 9 jednomerytorycznych.
Zob. notkê biograficzn¹ autorstwaJ. Kêciñskiej, Geografia...,S.407.
139 Kserokopiarêkopisu,k. 17, sygn.Rs II 305/8.
137
138

140

K. 1, sygn. Rs 11305/9.

K. 1, sygn.Rs 11305/7.
Zob. biogram autorstwaJ. Borzyszkowskiegow SBPN;t.N..., S.331-333.
143 £¹cznie 5 jednomerytorycznych.
144 Wyd. 20.08.1988,sygn. Rs 11328/4.
145 Wyd. 9.09.1988,sygn.Rs 11328/5.
141

142
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dzenia³44i zgonu³45,sporz¹dzone przez Urz¹d Stanu Cywilnego w Gdyni w roku
1988. Pochodzeniem robotniczym legitymowa³ siê równie¿ Jan Albin Makowski
(1908-1982), redaktor m.in. toruñskiego "Dziennika Pomorskiego" i - ukazuj¹cego siê w Chojnicach - "Ludu Pomorskiego"146.Okresu jego pobytu w obozie
koncentracyjnym Stutthof, dotycz¹ wspomnienia Stanis³awa K. Szwentnera
"Ucieczka w trzeci wymiar. (Korespondencja z b. obozu Stutthot)", znajduj¹ce siê
w opisywanym zespole materia³ów biograficznych pod sygnatur¹ Rs II 303/2147.
Pod nr. inwent. Rs II 303/1 znajduje siê zaœlist Albina Makowskiego do A. Bukowskiego z roku 1965, zawieraj¹cy wzmianki o Bogumile Hoffmannie (18901945), wybitnym historyku i pedagogu gimnazjum chojnickiego, równie¿ wiêŸniu
Stutthofu, zamordowanym w czasie"marszu œmierci"148
. Do postaciB. Hoffmanna
odnosz¹ siê tak¿e wzmiankowane wczeœniejwspomnienia K. Szwentnera a tak¿e
odrêbna kolekcja notatek, wypisów Ÿród³owych i opracowañ A. Bukowskiego,
tworz¹ca jednostkê inwentarzow¹ Rs II 289149.
Kolejne cztery kolekcje zawieraj¹ materia³y biograficzne dotycz¹ce znanych
twórców kaszubskich i pomorskich, rozpoczynaj¹cych wprawdzie swoj¹ dzia³alnoœæ
twórcz¹ jeszcze w okresie miêdzywojennym, apogeum tej ich dzia³alnoœci
przypad³o ju¿ jednak na okres po roku 1945. I tak, pod nr. inwent. Rs 11324znajduje siê -licz¹cy 35 jedno merytorycznych - zbiór korespondencji, notatek, nekrologów i innych wycinków prasowych oraz opracowañ Ÿród³owych i biograficznych,
odnosz¹cych siê do sylwetki Leona Roppla (1912-1978), pisarza, poety i folklorySty150.Na szczególn¹ uwagê zas³ugujê, znajduj¹cy siê w zbiorku, list Roppla do
Bukowskiego z roku 1960. Nastêpna kolekcja, stanowi¹cajedn. inwentarzow¹Rs
II 307, zawiera materia³yl51 odnosz¹ce siê do sylwetki wybitnego powieœciopisarza i prozaika kaszubskiego, zarazem rybaka z profesji, Augustyna Necla (19021976)152.S¹ to równie¿ g³ównie nekrologi i wycinki prasowe oraz opracowania
A. Bukowskiegol53, a tak¿e studenckie prace seminaryjnel54. Józefa Mieczys³awa Czychowskiego (1931-1996), wybitnego poety i malarza, od roku 1945
osiad³ego na Wybrze¿ul55, dotyczy folder z jego biogramem i prezentacj¹ twórZob. notkê biograf. J. Kêciñskiej w: Geografia..., s. 355.
Maszynopis, k. 4.
148 Zob. notkê biograf. J. Kêciñskiej, op. cit., s. 354.
146
147

149£¹cznie 7 jedno merytorycznych.

Zob. biogram autorstwaJ. Borzyszkowskiegow SBPN,t. IV..., S.87-88.
34 jednomerytoryczne.
152 Zob. biogram autorstwaJ. Trederaw SBPN,t. III..., S.298-300.
153 "Opowieœci
i gawêdyAugustynaNecla o rybakachmorskich", maszynopis,k. 3, sygn.Rs 11307/
150

151 £¹cznie

26; "A. Necel", rkps, k. l, sygn. Rs 11307/27; "Augustyn Necel: patriota polski", rkps, k l, sygn.
Rs II 307/28; "Augustyn Necel: spo³ecznik", rkps, k. l, sygn. Rs 11307/29; "A. Necel:pisarz
marynista", sygn. Rs 11307/30.
1544studenckie recenzje seminaryjne powieœci A. Necla, rkps, sygn. Rs 11307/31, 32, 33, 34.
155 Zob. biogram autorstwaZ.L.

Pszczó³kowskiejw SBPN, SuplementI, Gdañsk1998,S.59-60.
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czoœci,wyd. w 1980 r., z okazji wystawy malarstwa i rysunku Czychowskiego
w ramach XI Dekady Pisarzy Wybrze¿al56.Na koniec tej grupy materia³ów nale¿y wspomnieæ rêkopis recenzji powieœci Jana Piepki (1926-2001)157Dzierzby
wg/agach (W-wa 1968), autorstwa Wies³awy Wirth, stanowi¹cy jedno inwent.
Rs II 315158.
Ostatni¹ grupkê w omawianym zespole kolekcji osobowych stanowi¹ ludzie
nauki. S¹ to zaledwie dwie kolekcje.
Pierwsza, oznaczona symbolem sygn. Rs II 318, zawiera materia³y159odnosz¹ce siê do sylwetki znakomitego polskiego historyka literatury Romana Pollaka
(1886-1972), zwi¹zanego przede wszystkim z Poznaniem, ale w latach 1950-1953
wyk³adaj¹cego równie¿ na PWSP w Gdañskul60. Andrzej Bukowski by³ jego
uczniem. W zbiorze znajduj¹ siê m.in: fotografia R. Pollakal61,jego akta personalne z okresu pracy w PWSpI62, teksty pism A. Bukowskiego z roku 1980 z wnioskiem o przyznanie R. Pollakowi odznaki "zas³u¿onym Ziemi Gdañskiej"163i z uzasadnieniem powy¿szego wnioskul64, biogram R. Pollaka autorstwa Edmunda
Kotarskiego165, nekrologi prasowe R. Pollaka i poœmiertneoprac. biograficzne autorstwa Andrzeja Bukowskiego166i Tadeusza Witczakal67, a tak¿e notatki i biograficzne opracowania Ÿród³owe oraz korespondencja biograficzna A. Bukowskiego, m.in. z T. Witczakiem, B. Osmólsk¹-Piskorsk¹ iB. Nadolskim.
Druga z omawianych kolekcji dotyczy wybitnego ekonomisty polskiego, m.in.
profesoraWy¿szej Szko³y Handlu Morskiego i Wy¿szejSzko³y Ekonomicznej w Sopocie oraz Uniwersytetu Gdañskiego, Boles³awa Piotra Kasprowicza (18951982)168Zbiorek, osygnowany nr. inwent. Rs II 293, stanowi¹: zaproszenie na
uroczystoœæ
nadania tytu³u doktora h.c. UG dn. 2 grudnia 1975 r., wycinki z" Wieczoru Wybrze¿a"169z artyku³u Wojciecha Œwiêcickiego17O
oraz opracowanie bibliografii prac naukowych B. Kasprowicza za lata 1970-1975171.
156

Maszyn.powiel., k 6, sygn. Rs n 280.
Bukowskiegow: Literatura Polska.PrzewodnikEncyklopedyczny,
t.

157 Zob. biogram autorstwaA.

n..., s. 163.

Maj 1969,k. 8.
159 £¹cznie 17jednomerytorycznych,sygn.Rs n 318/2 (1-17).
160 Zob. biogram autorstwaT. Witczakaw PSB, t. XXVIl/2, s. 337-341.
161 Cz.b., Ilxl7
cm, sygn.Rs n 318/1.
162 17 dokumentówz okresu 1950-1953,w poszycie.
163 Maszyn.,k. l, sygn. Rs n 318/4.
164 Rkps, k. l, sygn.Rs n 318/3.
165 Maszyn.,k. l, sygn. Rs n 318/5.
158

166"zmar³ prof. Roman Pollak - entuzjasta morza i Wybrze¿a", rkps (k. 3) i wyc. z: "Rejsy", dod. do
"Dziennika Ba³tyckiego", 5-6.03.1972, nr 55: Pro! Roman Pollak entuzjasta morza i ~brze¿a.

167

"RomanPollak (31 lipca 1886-23lutego 1972)",nadb.z: "Pamiêtnik Literacki", t. LXIII, 1972,

168

Zob. biogram autorstwaM. Widemika w SBPN,t. n..., s. 365-366.

z. 3, sygn. Rs n 318/8.

169Nr II, 15-16.01.1977,2 wyc.
170
171

"Kawaler OrderuGdyni", sygn.Rs II 293/2.
Maszyn.,k. 2, sygn. Rs n 293/3.
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Opinia Zarz¹du "GazetyGdañskiej"z 29.10.1913r.,
wystawionared.Wilhelmowi Grimsmanowi,sygn.Rs II 286
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ANGELIKA D¥BAL

KOLEKCJEWARSZTATOWE
DOTYCZ¥CE STRAJKÓW SZKOLNYCH NA POMORZU
ORAZ KÓ£EK ROLNICZYCH
Strajki szkolne na Pomorzu
Wydarzenia lat 1905-1907 (okreœlanew historiografii czêstomianem rewolucji), które przynios³y w Królestwie Polskim ograniczone swobody demokratyczne
i zaktywizowa³y ¿ycie kulturalne oraz polityczne172,odbi³y siê echem równie¿ na
Pomorzu. Organizowano tu strajki robotnicze, a wzorem m³odzie¿y z zaboru rosyjskiego w szko³ach wyst¹piono przeciw ograniczaniu nauki w jêzyku polskim173.
Przedstawiona poni¿ej czêœæ
spuœciznydotyczy wydarzeñ tego okresu. Tematem
przewodnim s¹ strajki szkolne na Pomorzu. Niewielka czêœæ
materia³u dotyczy
równie¿ konferencji naukowych poœwiêconychkolejnym rocznicom wydarzeñ z pocz¹tku ubieg³ego wieku. Omawiany zbiór dokumentów stanowi fragment zawartoœcikartonu X174.W procesie opracowania wydzielono ³¹cznie dziewiêæjednostek inwentarzowych objêtych blokiem sygnatur Rs II 331-Rs II 338.
Prezentowanyfragment spuœcizny
rozpoczynaj¹ wypisy Ÿród³owei notatki dotycz¹ce lat 1905-1907.Wiêkszoœæ
materia³ustanowi¹ wypisy z prasy,zarówno polskiej:
"GazetyToruñskiej"i "Pracy",jak i niemieckiej:"DanzigerAllgemeineZeitung", "Danziger NeuesteNachrichten", "Danziger Zeitung", "Thorner Presse","WestpreusissischesVolksblatt". Pozosta³aczêœæ
to notatki i materia³y bibliograficzne.
Kolejna grupa dokumentów, zapisanych pod sygnatur¹ Rs II 332 to materia³y
Ÿród³owe.W œródnich znajduje siê m.in. orygmalne pismo z dn. 24 paŸdziernika1906
r., wystosowaneprzez Konigliche Kreisschulinspektion, informuj¹ce rodziców o karach za udzia³ ich dzieci w strajku szkolnym. Poza tym s¹ tam fotokopie wyci¹gów
z kronik szkolnych z terenu Pomorza, zebranew 1937 r. przez Inspektorat Szkolny
w Chojnicach175,
wykaz kronik szkolnych szkó³ podstawowych województwa gdañ-

173

M. Czajka, M. Kamler, W. Sienkiewicz, Leksykon Historii Polski, Warszawa 1995, s. 1124.
S. Kalabiñski, F. Tych, Czwarte powstanie czy pierwsza rewolucja. Lata 1905-1907 na ziemiach

174

polskich, Warszawa 1969, s. 417.
J. Borzyszkowski, SpuœciznaAndrzeja Bukowskiego (1911-1997), "ActaCassubiana", t. l, 1999,

17s

s.358.
Odpis z kroniki szko³y powszechnej w Pelplinie, w Pinczynie powiat Starogard, Grabowie powiat

172

Starogard, Piechowcach, Borkowie powiat Kartuzy, D¹brówce powiat Œwiecie,Zemostnem powiat
morski, Chehn¿y powiat Toruñ, Polskim Brzoziu, Kamionkach powiat Toruñ, Golubiu powiat
W¹brzeŸno, Ma³ym Bys³awiu powiat Tuchola, D¹brówce powiat Starogard, Litzbarku, Konarzynach k. Zblewa, Che³mnie, Karszanku - powiat Starogard, Cieciorce, Skórczu, Borku powiat

