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Czêœæ I

Studia i materia³y
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Marion Brandt
Gdañsk

Bije blaszany bêbenek.
Günter Grass,
Gdañsk i „prze³amanie niepamiêci”*

To pisarze byli tymi, którzy jako pierwsi przywrócili pamiêæ o niemieckiej
przesz³oœci Gdañska, w socjalistycznej Polsce przemilczanej albo demonizowanej.
Chcia³abym przedstawiæ tutaj pewien aspekt, który uruchomi³ odkrywanie starego
Gdañska w polskiej literaturze i szczególnie go ukszta³towa³ i o którym siê ma³o
mówi. Zupe³nie œwiadomie u¿ywam pojêcia „stary Gdañsk”, a nie „niemiecki
Gdañsk”, poniewa¿ wydaje mi siê, i¿ mogê wykazaæ, ¿e literacki rekonesans niektórych gdañskich pisarzy od po³owy lat siedemdziesi¹tych prowadzi³ wprawdzie
do niemieckiej przesz³oœci miasta, jednak¿e ta niemieckoœæ sama w sobie nie by³a
dla nich decyduj¹ca. Chcia³abym przy tym wspomnieæ nie tylko o Günterze Grassie
jako o cicerone starego Gdañska, ale i wskazaæ na to, ¿e jeszcze przed nim filozof
Artur Schopenhauer by³ pierwszym przewodnikiem po historii miasta.
Na planie aglomeracji, naszkicowanej przez polskich pisarzy, szczególne
miejsce zajmuje ulica Polanki, która chyba rzeczywiœcie jest jedn¹ z najciekawszych ulic miasta. Koñczy³a siê ona niegdyœ w Parku Oliwskim, a z po³o¿onych
przy niej zabudowañ roztacza³ siê widok a¿ po Morze Ba³tyckie. Œwiadcz¹ o tym
wspomnienia urodzonej w Gdañsku pisarki Joanny Schopenhauer, której rodzina
w jednym z dworów przy ulicy Polanki mia³a swoj¹ letni¹ rezydencjê:
W oœwietleniu wieczornym jak i porannym poruszone burz¹ do swych najg³êbszych g³êbin, b³yszcz¹ce w jasnym œwietle s³onecznym albo chwilowo zacienione
przez przelatuj¹ce chmury, zale¿nie od godzin dnia wiecznie zmiennie morze u¿ycza³o mi nigdy nienu¿¹cego widowiska, a gdy wieczorem nie zamknê³am okiennic,
budzi³ mnie pierwszy kr¹g s³oñca unosz¹cego siê nad Ba³tykiem. Zdarza³o siê nieraz,
¿e o pó³nocy niewypowiedziana wspania³oœæ ciep³ej nocy letniej, w czasie której s³oñce

*

Artyku³ powsta³ na podstawie wyk³adu wyg³oszonego w ramach festiwalu „Grassomania 2012.
Niepamiêæ”. Autorka dziêkuje Micha³owi Sosce za t³umaczenie oraz Kazimierzowi Nowosielskiemu za pomóc w przygotowaniu tekstu do druku.
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jakby tylko dla ¿artów chowa siê na krótkie godziny, zatrzymywa³a mnie d³ugo przy
otwartym oknie1.

W³aœnie ta ulica Polanki ze swoimi willami nale¿a³a do tych miejsc, które
polscy pisarze najpierw odkrywali z dziedzictwa niemieckiego Gdañska. Poeta Zbigniew Joachimiak w 1975 roku napisa³ poœwiêcony jej cykl wierszy. Najbardziej
znanym utworem sta³ siê ten:
EPITAFIUM dla ulicy Polanki nie nazwanej
nigdy imieniem Artura Schopenhauera
U wejœcia do kraju,
na portierze krainy œrodka, tu¿ za zaprzeczeniem
mórz,
za wzgórzami le¿y ulica – nie nazwana imieniem
filozofa.
To jest ulica.
Na samym pocz¹tku wyrwany z¹b boleje.
By³ tam d¹b jak dom,
stary spróchnia³y
– wyrwany ból – zawy³a ziemia
– upada³ d¹b – zawali³ dom
Filozof pamiêta³ go.
A dalej trochê za brukwi¹ rynsztoka
ogród niebotaniczny tam zieleni
tr¹d rajcuje i pnie siê w¹¿,
a niebosk³onki ku szczytom prawie ju¿
Fryzjer Broniewski na piêtrze pierwszym
odrapany napis trzyma: TU
– wy³amane zêby p³otu to zielsko tn¹
– na bacznoœæ staje drewniany t³um
– na lewo patrz, na prawo patrz.
Idzie czworobok: buty jak But,
g³owy jak G³owa, ruchy jak Ruch.
Idzie zielony t³um.
Naprzeciw dwie g³owy ³yse
– krata na rzêsie – Dzieci B³êdu
– w schronisku – schron w kratach
1

J. Schopenhauer, Gdañskie wspomnienia m³odoœci, prze³. i objaœni³ Tadeusz Kruszyñski, Wroc³aw 1959, s. 168.
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a napis brzmi Wzbroniony Wstêp
To ta przecznica, a za ni¹ dzielnica ...
Bia³ych Przechodniów z czarnymi plastrami
miodu na oczach
– S³odka, s³odka ciemnoœci na tej ulicy
gdzie za wojskiem schronisko dla
pope³nionych potomków.
Przechodnie nadzwyczaj cierpliwi – krawê¿nik
to interesuj¹cy próg – wiêc
lask¹ powoli, powoli i dok³adnie
zmierz ... a teraz krok, ju¿ bli¿ej
domu filozofa, który wyjecha³
w czas
i nie ogl¹da³ zamachu na godnoœæ œlepców,
na nie wart Nibelungów tryumf.
A dom jest bia³y od bia³ej brzozy
lat stu i od zielonego stawu gêstego sytoœci¹.
Okna szerokie – st¹d perspektywa myœli
wziê³a wzór:
Widaæ szpitalne stamt¹d znaki.
To nastêpny krok.
Pawilony, pawilony dla tych na wyjœciu,
dla tych na przyjœciu, dla tych na zejœciu.
Sztab czerwonokrzy¿y ranem wymyka
spod okutych wrót.
Okna adeptów kamienia filozoficznego
w wytrzeszczu: by³ zgon? by³ zgon?
W portierze kraju, tu¿ za pasmem wzgórz
œni siê ostatkiem si³ ulica
która siê koñczy co dziœ.
Jeszcze na niej nie wierzy t³um
¿e t¹ ulic¹ – snu snów –
nie przejdzie jutro ¿aden z nich.
¯e czarna g³adka pow³oka
b³ota jesienne zamknie
i jeszcze poprawi¹ ten i obok dom
i filozof umilknie
jak Poeta z Nie Tej Ulicy2.

2

Z. Joachimiak, migotania, przejaœnienia, czerwone tunele. Wybór wierszy, Gdañsk 2002,
s. 48-49.
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Podczas lektury tego wiersza towarzyszymy „ja” lirycznemu w jego poszukiwaniach willi Artura Schopenhauera, przy czym spotkamy siê tak¿e ze sposobem
postrzegania œwiata przez filozofa, jeœli czytamy o szerokich oknach, od których
„perspektywa myœli wziê³a wzór”. Pomimo kilku rozpoznawalnych budynków na
tej ulicy, jak na przyk³ad szpitala, ulica Polanki wydaje siê nierealna. Ulica Polanki
jest snem i „œni siê ostatkiem si³”. Ulica ta istnieje – tak mo¿na by powiedzieæ
razem z Schopenhauerem, w jêzyku Schopenhauera – tylko w jej w³asnym wyobra¿eniu i w wyobra¿eniu poety, i w nich jej przesz³oœæ obecna jest w tym samym
stopniu, jeœli nie nawet w jeszcze wiêkszym, co jej teraŸniejszoœæ. Ulica Polanki
„siê koñczy co dziœ”, jest przesz³oœci¹, jest martwa, a wiersz jest, jak mówi to sam
tytu³, Epitafium dla niej.
Jeœli przyjrzymy siê innym dzie³om Zbigniewa Joachimiaka z tego okresu, to
zauwa¿ymy, ¿e obraz œmierci, niebytu kojarzony jest nie tylko z ulic¹ Polanki, ale
i z ca³ym miastem Gdañsk. I tak w wierszu z tego samego cyklu, miasto, które
milczy chórem czytamy:
a za szyb¹ … miasto
a w mieœie miasto
które milczy chórem
–
milczy bo to cmentarz
proszê Pañstwa –
nikt tu siê nie myli
nikt tu w pióra nie obrasta3

Miasto jako cmentarz czêsto staje siê t³em dla wydarzeñ Grudnia 1970 roku.
Z powodu brutalnego postêpowania wojska i rz¹du przeciwko strajkuj¹cym stoczniowcom Gdañsk sta³ siê miejscem doœwiadczenia œmiertelnej przemocy; sta³ siê
– jak napisa³ Artur Nowaczewski – „przestrzeni¹ nieautentyczn¹, wrog¹, nieludzk¹.
Miasto-mur, z którym trzeba siê zmagaæ, w którym odczuwa siê przymus ucieczki
(...)”4. Doœwiadczenie przemocy, jak siê zdaje, sta³o siê powodem, by na obrze¿ach tego miasta szukaæ „innego Gdañska”.
Takimi obrze¿ami, w znaczeniu topograficznym, by³a w³aœnie ulica Polanki,
i to nie tylko dlatego, ¿e jest ona miejscem, w którym koñczy siê zabudowa miejska i zaczyna siê poroœniêty lasem ³añcuch wzgórz, ale tak¿e dlatego, ¿e w swej
nale¿¹cej do Oliwy czêœci pozosta³a ona prawie ca³kowicie wolna od nowej, socjalistycznej architektury. Wyznacza ona te¿ inn¹ przestrzeñ – w znaczeniu duchowym – miejsce alternatywnego myœlenia, albowiem filozofia Schopenhauera
daje oparcie dla poczucia istnienia, które szuka odwrotu od boleœnie doœwiadczonej rzeczywistoœci.
3
4

Tam¿e, s. 51.
A. Nowaczewski, Trzy miasta, trzy pokolenia, Gdañsk 2006, s. 53.
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Bêd¹c rzeczywistymi i metaforycznymi obrze¿ami miasta, ulica Polanki stanowi³a te¿ w latach siedemdziesi¹tych swoiste centrum Gdañska, a mianowicie
centrum w sensie intelektualnym. W bezpoœrednim s¹siedztwie tej ulicy znajduj¹
siê akademiki Uniwersytetu Gdañskiego, a kilkaset metrów dalej sam uniwersytet. Zbigniew Joachimiak studiowa³ tutaj polonistykê, podobnie jak inni poeci
i pisarze, a wœród nich Stefan Chwin i nieco póŸniej Pawe³ Huelle. Jak wspomina
W³adys³aw Zawistowski, wówczas tak¿e student polonistyki i m³ody poeta, po³o¿ona nieopodal ulica Polanki by³a dla studentów niemal¿e czêœci¹ uniwersytetu.
Tutaj odbywa³y siê zajêcia inne od tych zwyczajnych:
Fascynowa³a nas zw³aszcza zniszczona willa rodziny Schopenhauerów, pamiêtaj¹ca dzieciêciem Arthura, i zajêcia, które odbywaliœmy czasem nie w wyk³adowych
salach, a na wzgórzach nad ulic¹ Polanki, by³y tyle¿ sposobem ucieczki od rutyny
obowi¹zków, co ho³dem sk³adanym przez nas temu miejscu i jego przesz³oœci5.

Pocz¹tki uczelni chyba zawsze naznaczone s¹ szczególn¹ atmosfer¹ rozpoczêcia czegoœ nowego. To, ¿e Uniwersytet Gdañski sta³ siê centrum ¿ycia literackiego miasta, zawdziêczamy jednak w du¿ym stopniu dzia³alnoœci znanej badaczki
romantyzmu, profesor Marii Janion. Jej konwersatoria, w których wed³ug mojej
wiedzy brali udzia³ tak¿e s³uchacze, którzy bynajmniej nie d¹¿yli do uzyskania
kwalifikacji naukowych, stworzy³y przestrzeñ, gdzie na niebywale wysokim poziomie spotyka³y siê: nauka i przyjemnoœæ z rozmowy. Maria Janion mia³a wtedy
powiedzieæ, ¿e Gdañsk nie le¿y na prowincji, ale w Europie, i stosownie do tego
czyta³a ze swoimi studentami i doktorantami polsk¹ literaturê w kontekœcie europejskim. Omawia³a francuskich, angielskich, rosyjskich, a tak¿e niemieckich pisarzy, takich jak Goethe, E.T.A. Hoffmann i A. Döblin, równie¿ pisma Artura
Schopenhauera oraz Güntera Grassa, któremu poœwiêci³a 16-godzinne seminarium, gdy jego powieœæ Blaszany bêbenek ukaza³a siê w 1979 roku w drugim
obiegu6 (oficjalnie, a wiêc w pañstwowym wydawnictwie, powieœæ ta ukaza³a siê
dopiero w 1983 roku). Maria Janion uczyni³a zakazan¹, wydan¹ nielegalnie powieœæ tematem zajêæ uniwersyteckich!
M³odzi gdañscy intelektualiœci mogli wiêc na tym seminarium otrzymaæ impuls do lektury tej powieœci, a tak¿e do zrozumienia niemieckich œladów, na które
natrafiali od czasu swego dzieciñstwa w mieœcie, w którym siê urodzili. Ale dzie³o
Grassa oferowa³o wiêcej ni¿ tylko literack¹ podró¿ do starego Gdañska. Potwierdza
to protokó³ z rozmowy z Günterem Grassem na Uniwersytecie Gdañskim w 1981
roku, roku Solidarnoœci. Wówczas uczestnikom konwersatorium Marii Janion
i innym czytelnikom Grassa musia³o siê to wydawaæ cudem – nawet jeœli by³ to
5
6

W. Zawistowski, Tajemnica Szekspira czyli 9 razy o Zbigniewie Joachimiaku, [w:] Z. Joachimiak, migotania, przejaœnienia, czerwone tunele..., s. 217.
G. Grass, Blaszany bêbenek, Warszawa 1979.
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jeden poœród wielu cudów – ¿e pisarz ten zosta³ oficjalnie zaproszony do swojego
rodzinnego miasta – i rzeczywiœcie, póŸniej a¿ do 1988 roku nie móg³ ju¿ uczestniczyæ w publicznych spotkaniach w Polsce. S³owa, którymi Maria Janion rozpoczê³a
spotkanie z nim – „Nasze zapotrzebowanie duchowe na Pana jest ogromne”7
– ukazuj¹, na jak wielkie oczekiwania Grass napotka³ w tym krêgu. Uczestnicy tego
seminarium widzieli w nim autorytet duchowy i moralny. Szukali w jego dziele
analizy totalitaryzmu i mo¿liwoœci konfrontacji z nim. Staje siê to widoczne
w pytaniach o antyheglowskie pojmowanie historii przez Grassa i jego stosunek
do Schopenhauera8. Uczestnikom tej dyskusji bli¿sza by³a, tak samo jak Grassowi,
koncepcja historii Schopenhauera, któr¹ przedk³adali nad wizj¹ Hegla, poniewa¿
Schopenhauer odrzuca ideê przebiegu historii jako ci¹g³ego rozwoju, postêpu.
W ten sposób ten ostatni dostarczy³ argumentów, by zakwestionowaæ obowi¹zuj¹c¹ w socjalizmie wizjê dziejów.
Stefan Chwin tak pisa³ o wp³ywie Grassa na w³asn¹ postawê, a czyni³ to
w eseju, opublikowanym w 2006 roku w dzienniku FAZ: „Dla ludzi z mojego
pokolenia Grass by³ zawsze wa¿ny. Uczyliœmy siê od niego postawy antytotalitarnej, wolnoœci myœli, bezgranicznoœci si³y wyobraŸni. Ale tak¿e sztuki wybaczania”9. Jakim sposobem Günter Grass móg³ zyskaæ wœród m³odych gdañskich
intelektualistów taki autorytet polityczny i moralny?
Du¿e znaczenie mia³y tu zapewne jego publikacje w drugim obiegu, którymi
Grass przyczyni³ siê do prze³amania niepamiêci nie tylko o niemieckiej przesz³oœci Gdañska, lecz tak¿e o ofiarach Grudnia 1970 roku. Opowiada on o nich
w wydanej w 1977 roku powieœci Turbot, gdzie przedstawia historiê ludzkoœci
z perspektywy kuchennej. Miejscem akcji tego utworu s¹ Gdañsk i Kaszuby. Strajk
gdañskich stoczniowców jest ostatnim wydarzeniem w ukazywanym porz¹dku
wojen, si³owych staræ i protestów, które przedstawia powieœæ. W podrozdziale
A¿ do wymiotów z ostatniego rozdzia³u powieœci podczas przemawiania przed
stoczni¹ do robotników zastrzelony zostaje stoczniowiec i poeta Jan Ludkowski.
Poprzez odwo³anie do Grudnia 1970 roku powieœæ Grassa napotkaæ musia³a oczywiœcie u czytelników w Polsce, a przede wszystkim w Gdañsku, na szczególne
zainteresowanie. Pamiêæ o zastrzelonych w 1970 roku stoczniowcach by³a, jak
powszechnie wiadomo, zakazana a¿ do roku 1980. Tak wiêc pogrzeby zamordowanych odbywa³y siê po kryjomu, poniewa¿ chciano zapobiec manifestacjom.
O tym, jak du¿e znaczenie dla politycznej mobilizacji spo³eczeñstwa latem 1980
roku mia³ Grudzieñ 1970, œwiadcz¹ odbywaj¹ce siê od 1977 roku coraz wiêksze

7

8
9

S³owo powitalne profesor Marii Janion wyg³oszone podczas spotkania na Uniwersytecie
Gdañskim w dniu 08.06.1981, [w:] Günter Grass i polski Pan Kichot, red. Maria Janion,
Gdañsk 1999, s. 7.
Grass, Hegel i Syzyf. Rozmowa na Uniwersytecie Gdañskim, [w:] tam¿e, s. 9-32.
S. Chwin, Grass und das Geheimnis, „Frankfurter Allgemeine Zeitung”, 25.08.2006.
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demonstracje przed stoczni¹ oraz ¿¹danie budowy pomnika dla zamordowanych,
które wysuniête zosta³o ju¿ na pierwszym strajku gdañskich stoczniowców w sierpniu 1980 roku. Dziêki szerokiemu poparciu spo³ecznemu pomnik móg³ zostaæ
wzniesiony w ci¹gu kilku zaledwie miesiêcy, i zosta³ ods³oniêty 16 grudnia 1980
roku10. Nie dziwi wiêc, ¿e zaraz po publikacji powieœci Grassa ukazaæ siê mia³o
w „Pomeranii”, miesiêczniku Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego, polskie t³umaczenie podrozdzia³u A¿ do wymiotów – i ¿e pad³o ono ofiar¹ cenzury11.
W latach 1980/81 ten akapit wielokrotnie by³ przedrukowywany m.in. w publikacjach „Solidarnoœci”12.
Z pewnoœci¹ okazanie sympatii dla protestuj¹cych stoczniowców by³o jednym
z powodów tego, ¿e zaproponowano Grassowi publikacjê Blaszanego bêbenka
w drugim obiegu w Polsce. Jesieni¹ 1978 roku, gdy Grass przyby³ do Gdañska na
krêcenie ekranizacji tej powieœci, spotka³ siê z Miros³awem Chojeckim, kierownikiem Niezale¿nej Oficyny Wydawniczej NOWA, i przekaza³ mu prawa do swojej pierwszej powieœci. Rok póŸniej Blaszany bêbenek ukaza³ siê z przedmow¹
Lecha B¹dkowskiego w wydawnictwie NOWA. Decyzja Grassa, by powieœæ tê
wydaæ w literackim podziemiu, umotywowana by³a z pewnoœci¹ ¿yczeniem, by
wreszcie ukaza³a siê ona w Polsce. Niezale¿nie od tego udostêpnienie Blaszanego
bêbenka do nielegalnej publikacji by³o jednak wyraŸnym opowiedzeniem siê po
stronie opozycji w Polsce. By³o nim te¿ opublikowanie podrozdzia³u o strajku
z powieœci Turbot w niezale¿nym czasopiœmie literackim „Zapis” w roku 1979 13.
Ponadto Grass, podobnie jak i inni pisarze niemieccy, ju¿ wczeœniej wstawia³ siê
za przeœladowanymi robotnikami i wspiera³ polskich opozycjonistów.
Günter Grass zosta³ wiêc w tym czasie w Polsce – wyra¿aj¹c siê s³owami poety
Adama Zagajewskiego – kimœ w rodzaju „honorowego dysydenta”14. Krytyczni
i opozycyjni intelektualiœci w Gdañsku mogli widzieæ w nim potê¿nego sprzymierzeñca w walce politycznej i w walce o pamiêæ zbiorow¹ w Polsce. W jego
dziele literackim nak³ada³o siê na siebie kilka tematów tabu: (1) cenzura, która
uniemo¿liwia³a publikacjê jego ksi¹¿ek (poza opowiadaniem Kot i mysz i niektórych fragmentów innych tekstów); (2) przemilczana lub demonizowana niemiecka
przesz³oœæ miasta Gdañsk, oraz (3) zakazana pamiêæ o zamordowanych w 1970
roku stoczniowcach. O wyj¹tkowo wybuchowej sile, jak¹ dzie³o Grassa przez to
10
11
12

13
14

Zob. obszerniej o budowie pomnika Micha³ Soska: Pamiêæ o ofiarach Grudnia 1970, Wroc³aw
2010.
Zob. informacjê o tym w: „Zapis”, 1978, nr 8, s. 213.
Zob. Günter Grass. Bibliografia polska za lata 1958–2000, opracowali J. Grzybowski,
M. Mroczkiewicz, L. Rybicki, Gdañsk 2000, s. 21 oraz: „Solidarnoœæ – Ziemi Pu³awskiej.
Biuletyn Informacyjny”. Numer specjalny Pamiêci Ofiar Grudnia 1970, 16.12.1980, nr 7.
Zob. G. Grass, A¿ do wymiotów, „Zapis”, 1979, nr 9, s. 9-14.
A. Zagajewski, Lobrede auf einen strengen Deutschlehrer, „Frankfurter Allgemeine Zeitung”,
30.11.1999.

14

MARION BRANDT (GDAÑSK)

uzyska³o, œwiadczy napisany w 1980 roku wiersz Joachimiaka Wrzeszcz nad
ranem:
taksówk¹ po ulicach wszerz
Jan L. ten z Chopina – czeœæ
pijany noc¹ Wrzeszcz
bije blaszany bêbenek
œpi poetka Anna Cz. z ulicy Wroc³awskiej
œpi bo ona nie z Wrzeszcza lecz z Gdañska
œni siê jej krew choæ dzielnica
œpi nie s³ychaæ wzburzonego têtna
dzielnica niby œpi¹ca
noc¹ z dnia kpi
œni dzieñ pijany noc¹ Wrzeszcz
w dzieñ zastyga
tu mieszkam
i pilnujê nocnego pañstwa15

Tutaj przywo³ywane jest wiêc inne miasto, a nawet inne pañstwo ni¿ to istniej¹ce. Znajduje siê ono na odwrocie realnego miasta (por. przeciwieñstwo dzieñ
– noc), a zatem nie w centrum, lecz w dzielnicy Wrzeszcz, miejscu akcji Blaszanego bêbenka. Jest to miasto buntu, a z nim zwi¹zane s¹ uderzenia blaszanego
bêbenka.
Jak wspomnia³am, do m³odych intelektualistów, którzy brali udzia³ w seminarium Marii Janion na temat Grassa, nale¿a³ te¿ Pawe³ Huelle, który po st³umieniu
ruchu „Solidarnoœci” napisa³ w roku 1984 powieœæ Weiser Dawidek. Nawi¹zuje
on w niej do niektórych motywów z twórczoœci Grassa (np. historia dojrzewania,
znikniêcie g³ównego bohatera na koñcu wskazuj¹ na Kota i mysz, a nadprzyrodzone umiejêtnoœci Dawidka zdaj¹ siê zwi¹zane z postaci¹ Oskara). Podobnie jak
i Zbigniew Joachimiak tak¿e Huelle udaje siê w czasie politycznej depresji na
literacki rekonesans w nieby³¹, bêd¹c¹ tematem tabu niemieck¹ przesz³oœæ miasta.
I podobnie jak Joachimiak, tak¿e i on tê wêdrówkê zaczyna na obrze¿ach miasta.
Dzieci w jego powieœci spotykaj¹ siê na zaniedbanym niemieckim cmentarzu
w Brêtowie przy ulicy S³owackiego, a docieraj¹ do niego, id¹c wzd³u¿ starego
nasypu kolejowego, który ci¹gnie siê za ulicami Gomó³ki, Krzy¿anowskiego,
Chrzanowskiego – i krzy¿uje siê z ulic¹ Polanki. Na niej Weiser udziela dzieciom
lekcji z gdañskiej historii: opowiada im, kto ¿y³ w willach przy tej ulicy; mówi im
tak¿e o Arturze Schopenhauerze.
15

Z. Joachimiak, Wrzeszcz nad ranem, [w:] tego¿, migotania, przejaœnienia, czerwone tunele...,
s. 107.
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To, ¿e dzieci spotykaj¹ siê na niemieckim cmentarzu i stamt¹d zabierane s¹
przez Dawidka do tajemniczych przedsiêwziêæ, posiada przy tym raczej mniejsze
znaczenie. Wa¿niejszy jest fakt, ¿e cmentarz ten jest ziemi¹ niczyj¹, miejscem,
gdzie zaciera siê granica pomiêdzy realnym i wyimaginowanym miastem. Tak jak
Joachimiak, tak¿e Huelle poprzez obraz cmentarza kojarzy rzeczywiste miasto
nie tylko ze œmierci¹, ale tak¿e z zag³ad¹ i apokalips¹. W Gdañsku tego pisarza
panuje, w zwi¹zku z wymieraniem ryb w zatoce, coœ w rodzaju stanu wyj¹tkowego.
Z powodu zamkniêcia pla¿y bohaterowie szukaj¹ nowego miejsca, w którym mog¹
siê spotykaæ. I znajduj¹ je na cmentarzu, na drugim koñcu miasta. Ksi¹dz, a póŸniej i biskup, przedstawiaj¹ wymieranie ryb w zatoce oraz panuj¹c¹ przez ca³e
lato suszê jako karê za ludzkie grzechy i ukazuj¹ obraz S¹du Bo¿ego w strasznych
barwach. Na dzieci jednak o wiele mocniej oddzia³uj¹ kwieciste kazania ¯ó³toskrzyd³ego – mê¿czyzny, który uciek³ z kliniki psychiatrycznej i tak¿e przepowiada nadejœcie S¹du Ostatecznego. Dopiero pod koniec wakacji mo¿na znowu pójœæ
nad morze. Na krótko przed wypraw¹ znika Weiser, który prowadzi³ dzieci do
drugiego, tajemniczego miasta.
Ta pl¹tanina motywów – œmierci, apokalipsy i zbawienia – daje siê ³atwo
odnieœæ do czasu powstania powieœci, roku 1984. Ikon¹ tego okresu sta³o siê zdjêcie Chrisa Niedenthala z grudnia 1981 roku, na którym widzimy czo³g stoj¹cy
przed warszawskim kinem „Moskwa” z reklam¹ filmu Francisa Forda Coppoli
„Czas apokalipsy”.
Cmentarz i œmieræ powi¹zane s¹ tak¿e u Paw³a Huellego z pamiêci¹ o roku
1970, poniewa¿ jeden z towarzyszy zabaw narratora zostanie póŸniej zastrzelony
podczas protestów robotniczych. Byæ mo¿e powieœæ ta zawiera jeszcze jedn¹ aluzjê do bêd¹cej tematem tabu historii: czasem akcji jest rok 1957, gdy dzieci maj¹
jedenaœcie lat. Autobiograficzne elementy powieœci pozwalaj¹ tak¿e na grê datami
z ¿ycia samego Paw³a Huelle, który ma jedenaœcie lat w roku szeœædziesi¹tym
ósmym. Czy wiêc „Weiser” zawiera tak¿e aluzjê do znikania szkolnych kolegów
z rodzin polsko-¿ydowskich latem szeœædziesi¹tego ósmego roku? Nastêpuj¹ce
wspomnienie Antoniego Pawlaka, zainspirowane zreszt¹ lektur¹ powieœci Grassa
Przy obieraniu cebuli, dopuszcza taki wniosek:
Lato tysi¹c dziewiêæset szeœædziesi¹tego ósmego roku pachnia³o s³oñcem i wstydem. Po upalnych i bogatych w wydarzeniach wakacjach Z. – mój kolega z klasy
– znikn¹³. Nie pojawi³ siê wiêcej w szkole. Ktoœ szepn¹³, ¿e wyjecha³ do Izraela.
A mo¿e to by³a Szwecja? Niewa¿ne. Wa¿ne, ¿e wyjecha³. Bo mia³ obco brzmi¹ce
– myœleliœmy, ¿e niemieckie – nazwisko? Bo chêtnie dawa³ œci¹gi z matmy? Wyjecha³. Wszyscy w klasie sk¹dœ o tym wiedzieliœmy. Ale nikt, kompletnie nikt, nie zapyta³ dlaczego16.

16

A. Pawlak, Grass Onion, „Przegl¹d Polityczny”, 2007, nr 85/86, s. 149.
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Otwarcie gdañskich pisarzy na niemieck¹ przesz³oœæ miasta czêsto t³umaczy
siê tak, ¿e urodzone po wojnie pokolenie odkrywa³o miasto, aby mentalnie siê
w nim zadomowiæ, ¿e poczucie obcoœci w tym mieœcie by³o dla nich s³absze, ni¿
dla pokolenia ich rodziców, którzy przybyli tu z kresów wschodnich. Takie wyt³umaczenie nie wystarcza moim zdaniem, poniewa¿ nie ma ono zastosowania do
takich miast jak Szczecin czy Wroc³aw17. Fakt, ¿e w Gdañsku dosz³o do otwarcia
na niemieck¹ kulturê, powi¹zane jest z powojenn¹ histori¹ miasta, a przede wszystkim z Grudniem 1970 roku. Poczucie obcoœci, z którym Polacy od czterdziestego
pi¹tego roku ¿yli w niemieckim niegdyœ mieœcie, prawdopodobnie ustêpowa³o
wówczas, w latach siedemdziesi¹tych, a tak¿e ponownie po roku osiemdziesi¹tym pierwszym, poczuciu obcoœci w Gdañsku wspó³czesnym.
Joachimiak i Huelle odkryli niemiecki Gdañsk, poszukuj¹c alternatywy dla
socjalistycznego Gdañska, w trakcie poszukiwania miejsca, w którym mo¿na by³o
pomyœleæ o innym ¿yciu ni¿ to w socjalistycznym Gdañsku. To poszukiwanie
prowadzi do przedwojennego Gdañska bynajmniej nie dlatego, ¿e by³ on niemiecki,
lecz pomimo tego, ¿e by³ on niemiecki. Do prze³amania niepamiêci dosz³o poprzez
naruszenie kilku historycznych tematów tabu jednoczeœnie: dotyczy³y one zarówno
wydarzeñ politycznych i spo³ecznych, jak i narodowych aspektów historii.
Jeœli chodzi o dzisiejsze obszary niepamiêci w sferze spo³ecznej, to chcia³abym przyrzeæ siê opowiadaniu, w którym Pawe³ Huelle w po³owie lat dziewiêædziesi¹tych powróci³ raz jeszcze do ulicy Polanki – „ulicy zdzicza³ych ogrodów,
zapuszczonych parków i dworów, które nie mia³y w³aœcicieli”18.
Zaproszenie na party z okazji piêædziesi¹tych urodzin urzêduj¹cego prezydenta Lecha Wa³êsy w jego willi przy ulicy Polanki wywo³uje u narratora, niczym
magdalenka u Prousta, ca³y ³añcuch wspomnieñ o prze¿yciach, które ³¹cz¹ go z t¹
ulic¹. Przypomina sobie lata rewolucyjnych marzeñ, kiedy to bra³ udzia³ w drukowaniu nielegalnych pism, przypomina sobie „zapach farb drukarskich, który unosi³ siê nad Polankami pod koniec lat siedemdziesi¹tych”19, oraz czasy, kiedy ulica
ta by³a œwiadkiem nieudanego „pierwszego w naszym mieœcie awangardowego
performance”20. Teraz, w roku dziewiêædziesi¹tym pi¹tym, narrator pisze o niepodleg³oœci, która „mia³a w sobie coœ niejasnego” z powodu kompromisów „z tymi,
którzy przez lata odmawiali nam wolnoœci, którzy przez lata zamykali j¹ do wiêzieñ, którzy przed laty strzelali jej o œwicie w ty³ g³owy”21; pisze o Realpolitik,
o wolnoœci jako sloganie do przeboju disco polo, o codziennoœci pe³nej obowi¹z17
18
19
20
21

Zob. B. Cho³uj, Literarische Identitätssuche der zweiten Generation der Umsiedler in Szczecin, „Zeszyty Kulickie”/„Külzer Hefte”, 2005, nr 3, s. 203-214.
P. Huelle, Pierwsza mi³oœæ i inne opowiadania, Londyn 1996, s. 214.
Tam¿e, s. 217.
Tam¿e, s. 231.
Tam¿e, s. 242.
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ków i wyobcowania, a tak¿e – o ci¹g³ym zanurzaniu siê w coraz to nowe, robi¹ce
po czêœci doœæ nierealne wra¿enie warstwy pamiêci, które siêgaj¹ w przypadku
historii rodzinnej a¿ do pocz¹tków dwudziestego wieku w Galicji, a w przypadku
Gdañska a¿ do Artura Schopenhauera.
Wydaje siê wiêc, ¿e w stosunku do lat osiemdziesi¹tych ma³o siê zmieni³o:
pamiêæ o przesz³oœci ma w obliczu zdegradowanej w ró¿nych aspektach rzeczywistoœci eskapistyczny charakter. Jednak nie posiada ona ju¿ buntowniczego, rewolucyjnego potencja³u, pe³ni za to o wiele bardziej funkcjê kompensacyjn¹.
Niektóre aspekty opowiadania Paw³a Huelle daj¹ siê zapewne po³¹czyæ ze
wspó³czesn¹ kultur¹ pamiêci w Gdañsku. I tak pisarze i historycy konstatuj¹ dzisiaj
nie tyle niepamiêæ, brak pamiêci, co nadmiar pamiêci, a w tym ró¿ne formy tej
pamiêci: strywializowan¹ i skomercjalizowan¹; oficjaln¹, która chce uczyniæ
z Gdañska miasto historycznych symboli (muzeów, pomników), oraz indywidualn¹, ¿yw¹ pamiêæ22.
Huelle przypomina w swoim opowiadaniu te¿ – przypuszczalnie nawet w pierwszym rzêdzie – o spo³ecznym zrywie pod koniec lat siedemdziesi¹tych, i pyta,
co siê z nim sta³o. Postulaty z tamtych czasów spe³nione zosta³y poprzez transformacjê z roku osiemdziesi¹tego dziewi¹tego tylko czêœciowo. Istnieje nadal historyczna otwartoœæ pierwszej „Solidarnoœci”; obiektywnie koliduje ona z d¹¿eniem
do zamkniêcia jej w muzeum, do opieczêtowania jej historii pomnikiem. Wobec
takich d¹¿eñ, w których obrêbie powstaj¹ nowe obszary niepamiêci, chcia³abym powo³ywaæ siê na Güntera Grassa: pisarz skutecznie siê przeciwstawi³, gdy chciano go
posadziæ jako rzeŸbê obok Oskara Matzeratha na ³aweczce na Placu Wybickiego.
Grass stwierdzi³, ¿e dopóki ¿yje, nie chce siedzieæ w Gdañsku jako pomnik.
Zamiast wydaæ pieni¹dze na pomnik, raczej powinno siê poprawiæ warunki mieszkalne w jego starym domu rodzinnym. Sprzeciw „Solidarnoœci” wobec uczynienia z bramy Stoczni Gdañskiej muzealnego obiektu ma dla mnie bardzo podobny
charakter (przy czym dochodzi tu jeszcze krzywdz¹cy dla ludzi uczestnicz¹cych
w walce z socjalizmem moment powrotu Lenina na bramê stoczni). Postawê Grassa
w³adze miasta zaakceptowa³y, jego pomnika nie wzniesiono. Byæ mo¿e miasto
zaakceptuje te¿ postawê tych, którzy sprzeciwiaj¹ siê historyzowaniu stoczniowej bramy? Mielibyœmy wówczas w Gdañsku wprawdzie mniej pomników, ale
wiêcej ¿ywej pamiêci.

22

Zob. P.O. Loew, Gdañsk i jego przesz³oœæ. Kultura historyczna miasta od koñca XVIII wieku
do dzisiaj, prze³. Janusz Mosakowski, Gdañsk 2012, s. 414-439 (rozdzia³ 8. Gdañsk po 1997:
miasto z wieloma historiami).
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The Tin Drum is Beating: Günter Grass,
Gdañsk and the “Breaking out of Oblivion”
(Based on a lecture at the Festival Grassmania 2012)
SUMMARY
The fact the Gdañsk opened before 1989 to a German consul is connected, according
to the author, with the events of December 1970 and also martial law in the years of 1981–
1983. Some Gdañsk writers discovered German Gdañsk by searching for a place where
it would be possible to have a different life than the one in Communist Gdañsk which was
a place of deadly violence and social lethargy. That search lead to Gdañsk before the war,
not because it was German, but in spite of the fact that it was German. A break in the
oblivion regarding the past of Gdañsk came after touching perceived historical subjects
which at one time were taboo. An important ally in the fight for a common remembrance
was Günther Grass.
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Zuzanna Szwedek-Kwieciñska
S³upsk-Gdañsk

Legenda o pustelniku
– mit o ocaleniu

Legenda o pustelniku1 (1957) to jeden z ciekawszych utworów autorstwa
Lecha B¹dkowskiego. Dziwi wiêc fakt, i¿ poza dwiema recenzjami ksi¹¿ki opublikowanymi na ³amach „Pomeranii”2, nikt z badaczy kaszubsko-pomorskich nie
podj¹³ siê szerszego omówienia tego krótkiego, zaledwie 28-stronicowego utworu.
Pierwsza recenzja autorstwa Lidii K¹tnej, pt. Pustelnicze dywagacje, ukaza³a
siê w 1974 roku, tu¿ po wydaniu drukiem Legendy. Autorka tekstu zauwa¿a, ¿e
„koncepcji pojêcia ksi¹¿ki bêdzie wiele”3, przy czym ka¿da oka¿e siê s³uszna.
Pisze, i¿: „podaje tylko myœl”4, a interpretacjê pozostawia czytelnikowi. Recenzentka zwraca przede wszystkim uwagê na problemy jednostki przywo³ane
w Legendzie o pustelniku. Zauwa¿a, i¿ utwór Lecha B¹dkowskiego ukazuje obraz
cz³owieka m³odego, zbuntowanego wobec zastanej rzeczywistoœci5. Dostrzega
przy tym analogiê pomiêdzy postaw¹ autora Legendy – Lecha B¹dkowskiego,
a zachowaniem g³ównego bohatera utworu6. Dzia³ania Pustelnika, zdaniem Lidii
K¹tnej, mo¿na uto¿samiaæ z ówczesn¹ aktywnoœci¹ Lecha B¹dkowskiego, któremu
zale¿a³o na pobudzeniu ludnoœci pomorskiej do dzia³ania oraz odrzuceniu bezwzglêdnego autorytetu w³adzy, nieinteresuj¹cej siê dobrem lokalnej spo³ecznoœci.
Sam utwór da siê wiêc czytaæ jako poœrednie nawi¹zanie do ówczesnej sytuacji
politycznej nie tylko na Pomorzu, ale i w ca³ym kraju.
1

2
3
4
5
6

Po raz pierwszy Legenda o pustelniku wysz³a drukiem w 1974 w Gdañsku. Drugie wydanie
z grafikami Tomasza Góreckiego ukaza³o siê w 2004 roku. Informacja za: T. Bedyñski, Lech
B¹dkowski – znany i nieznany. Monografia bibliograficzna za lata 1941–2009, Gdañsk 2009,
s. 39.
Zob. L. K¹tna, Pustelnicze dywagacje. „Pomerania”, 1974, nr 5, s. 106-113; G.J. Schramke,
Frapuj¹ca legenda. „Pomerania”, 2004, nr 2, s. 42.
L. K¹tna, op. cit., s. 108.
Tam¿e, s. 110.
Tam¿e, s. 109-111.
Tam¿e, s. 111.
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Druga, a zarazem ostatnia recenzja Legendy o pustelniku, ukazuje siê przy
okazji wznowienia ksi¹¿ki w dwudziest¹ rocznicê œmierci autora7. Grzegorz
J. Schramke pisze: „Legenda (…) to rzecz niezwyk³a. (…) bogactwem swej treœci, dramatyzmem fabu³y i przepe³nion¹ symbolizmem wymow¹ zaprz¹ta myœli
przez jeszcze wiele dni. Nie bez przesady zalicza siê do jednych z najwybitniejszych osi¹gniêæ B¹dkowskiego (…)”8. Autor szkicu zauwa¿a liczne powi¹zania
intertekstualne oraz interkulturalne, dostrzega „pokrewieñstwo duchowe” g³ównego bohatera ksi¹¿ki B¹dkowskiego zarówno z Mesjaszem, jak i z Remusem.
G.J. Schramke zwraca szczególn¹ uwagê na znacz¹ce podobieñstwo Pustelnika
i Remusa, zauwa¿a, i¿ obie postaci s¹ niedosz³ymi, niezrealizowanymi przywódcami. Ponadto wskazuje na nawi¹zania w tekœcie do mitologii greckiej (mit prometejski). Zauwa¿a, jak znamienna w kontekœcie czytania utworu mo¿e byæ data
jego powstania (1957), rok po œmierci Stalina i zwi¹zana z ni¹ tzw. odwil¿. Autor
recenzji, podobnie jak i Lidia K¹tna przed laty, wskazuje, i¿ Legendê mo¿na tak¿e
rozpatrywaæ przez pryzmat biografii jej twórcy, czy te¿ czytaæ j¹, co znamienne –
„bez jakiejkolwiek straty interpretacyjnej – jako niepowi¹zan¹ z niczym ca³oœæ”9.
Badaczka literatury Pomorza – Krystyna Turo w swoich rozwa¿aniach odnoœnie do twórczoœci Lecha B¹dkowskiego wspomina o tym, i¿ autor w 1957 roku
napisa³ utwór, ale interpretacja, bêd¹ca raczej ocen¹ badaczki, ogranicza siê do
jednego s³owa, jakim opisuje ona Legendê o pustelniku: „piêkna”10. Na czym
jednak owo piêkno polega? Warto odpowiedzieæ na to pytanie.
Zacznê od przybli¿enia treœci Legendy o pustelniku, a nastêpnie próby jej
interpretacji. Wczeœniej jednak nale¿a³oby umiejscowiæ opowiadanie wœród innych prac autora. Legenda o pustelniku jest obok dramatów11 jednym z wczeœniejszych utworów literackich Lecha B¹dkowskiego, którego debiut literacki
przypad³ na lata piêædziesi¹te12. Spogl¹daj¹c na pierwsze dziesiêæ lat dzia³alnoœci
pisarskiej Lecha B¹dkowskiego, uderza przede wszystkim ró¿norodnoœæ gatunków (opowiadanie, powieœæ, dramat), jakimi pos³ugiwa³ siê wówczas m³ody literat.
7
8
9
10

11

12

G.J. Schramke, op. cit., s. 42.
Tam¿e.
Tam¿e.
Zob. K. Turo, Dzia³alnoœæ pisarska Lecha B¹dkowskiego w latach piêædziesi¹tych XX wieku,
[w:] Lech B¹dkowski. Literatura i wartoœci, pod red. D. Kalinowskiego, Bytów-S³upsk-Gdañsk
2009, s. 103.
O Z³otym œnie (1957), S¹dzie nieostatecznym (1958), Zaklêtej królewiance (1959) pisali m.in.
J. Samp, Problem dobra i z³a a Smêtek w „S¹dzie nieostatecznym” Lecha B¹dkowskiego,
[w:] tego¿, Smêtek. Studium kreacji literackich, Gdañsk 1984, s. 217-222; ten¿e, W zapad³ym
zamku Lecha B¹dkowskiego, [w:] tego¿, Mitopeje Pobrze¿a Ba³tyku, Gdañsk 2009, s. 206-209, 213-217. Z opracowañ nowszych zob. D. Kalinowski, Miêdzy moralitetem a baœni¹.
Dramaty Lecha B¹dkowskiego, [w:] Lech B¹dkowski. Literatura i wartoœci..., s. 129-141.
Patrz: K. Turo, Dzia³alnoœæ pisarska Lecha B¹dkowskiego..., s. 93-104.
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Myœlê, i¿ by³ to okres eksperymentów, kiedy to autor Legendy o pustelniku próbowa³ swoich si³ w rozmaitych formach literackich. W pisanych i publikowanych
wówczas utworach obecna jest zarówno tematyka wojenna, jak i spo³eczna. Lech
B¹dkowski pisze o problemach, z którymi zmaga³a siê w pierwszych latach po
II wojnie œwiatowej ludnoœæ pomorska. Odwo³uje siê on do trudnoœci, z jakimi
mierzyli siê wówczas miejscowi rolnicy przymuszani do oddawania swych ziem
w ramach kolektywizacji rolnictwa. Zauwa¿a, i¿ m³odzi ludzie nie garn¹ siê do
¿ycia na wsi, a czêœæ z nich wyje¿d¿a do miast. Obok problemów mieszkañców
wsi Lech B¹dkowski zwraca tak¿e uwagê na trudnoœci, z jakimi zmagali siê
w tym okresie ludzie morza. I tak, pojawia siê kwestia zrzeszania siê rybaków,
pragn¹cych za³o¿yæ spó³dzielniê, by ta broni³a interesów ich grupy zawodowej.
Przywo³any zostaje równie¿ problem rodzin marynarzy, których bliscy stracili
¿ycie, walcz¹c na wojnie. Pisarz chêtnie siêga tak¿e po tematyczne motywy kaszubskie. W jego ówczesnej twórczoœci nie brak równie¿ refleksji nad poszukiwaniem prawdy o cz³owieku, jego miejscu we wszechœwiecie, a tak¿e wœród
innych ludzi13. I w³aœnie do ostatniej grupy tematycznej zdaje siê przynale¿eæ
Legenda o pustelniku.
S¹dzê, ¿e w tym miejscu warto tak¿e zauwa¿yæ, ¿e Legenda o pustelniku
wpisuje siê w popularny po wojnie nurt pisarstwa parabolicznego. Do tej formy
nawi¹zuj¹ w tym okresie miêdzy innymi: Jacek Bocheñski, Jerzy Andrzejewski
czy Tadeusz Parnicki. Parabolicznoœæ w literaturze powojennej w du¿ej mierze
nie opiera siê na uogólnieniu, jak dotychczas mia³o to miejsce, lecz na uszczegó³owieniu wymowy danego utworu zgodnie z intencj¹ autora14. Powsta³e wówczas
teksty w sposób zakamuflowany traktowa³y o bie¿¹cych problemach politycznych.
Na noœnoœæ paraboli wp³ywa³o swego rodzaju porozumienie autora z czytelnikami,
poniewa¿ to oni decydowali o aktualnoœci poruszanych w danym utworze problemów, a co za tym idzie – stanowili o tym, czy dany tekst mo¿na jeszcze okreœliæ
mianem paraboli, czy ju¿ nie15. Rozrachunek z okresem stalinizmu nie wyczerpuje jednak ca³kowicie parabolicznego znaczenia Legendy o pustelniku. S¹dzê, i¿
ciekawszym kluczem interpretacyjnym mo¿e okazaæ siê zwrócenie uwagi na gatunek utworu, który tak¿e wskazuje na przynale¿noœæ danego tekstu do pisarstwa
parabolicznego. Legendê B¹dkowskiego mo¿na zatem czytaæ jako parabolê, która

13

14

Mam tutaj na myœli nastêpuj¹ce tytu³y: M³yñskie ko³o, Gdynia 1950; Kuter na str¹dzie, Gdañsk
1951; Pan grodziska i inne opowiadania, Warszawa 1955; Z³oty sen, Gdynia 1957; S¹d nieostateczny, Gdynia 1958; Zaklêta królewianka, Gdynia 1959; Po³ów nadziei, Gdynia 1959.
Krótkiej charakterystyki wskazanych przeze mnie opublikowanych w latach 50. utworów Lecha
B¹dkowskiego dokonuje Tomasz Bedyñski w monografii bibliograficznej poœwiêconej pisarzowi. Patrz: T. Bedyñski, Lech B¹dkowski – znany i nieznany..., s. 35-37.
Zob. A. Nasi³owska. Has³o: Parabola, Parabolicznoœæ, [w:] S³ownik terminów literackich, pod
red. Aliny Brodzkiej, Wroc³aw 1992, s. 763. Zob. W. Ligêza, Parabole Mro¿ka, [w:] W krêgu
przemian polskiej prozy XX wieku, pod red. T. Bujnickiego, Wroc³aw 1978, s. 95-108.
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rozumiana jest jako: forma narracyjna bêd¹ca wyk³adni¹ uniwersalnych prawide³
ludzkiej egzystencji, postaw wobec ¿ycia i losu (…), przy czym u¿ycie terminu
„parabola” jest celowe, gdy literatura, pos³uguj¹c siê fabu³¹, wytwarza lub przenosi z tradycji rodzaj umownego kodu, tj. odwo³uje siê do wzoru biblijnego czy
te¿ do mitologii greckiej16. Dzie³o to bowiem, przywo³uj¹c mity z krêgu kultury
œródziemnomorskiej, niesie za sob¹ pewne ponadczasowe przes³anie i naukê.
Zanim jednak przyst¹piê do szczegó³owej analizy utworu, s¹dzê, ¿e warto
przywo³aæ pokrótce jego treœæ. Tytu³owy Pustelnik po wielu latach spêdzonych
na wygnaniu powraca do ojczystego kraju. Jego pojawienie siê na rodzimej ziemi
zbiega siê ze sprawowaniem corocznego obrzêdu, w czasie którego w³adze utwierdzaj¹ miejscowy lud w przekonaniu, i¿ nie warto wprowadzaæ jakichkolwiek zmian
w ich ¿yciu. Ponadto jakakolwiek inicjatywa ze strony spo³ecznoœci jest zbêdna,
nale¿y bowiem ca³kowicie zawierzyæ swój los w³adzy, która roœci sobie prawo do
rz¹dów o charakterze niemal¿e absolutnym. Pustelnik jest przeciwny takiej metodzie sprawowania w³adzy. Nie godzi siê on równie¿ z biern¹ postaw¹ ziomków,
przystaj¹cych na wszystko, co zaproponuj¹ rz¹dz¹cy. Namawia lud do opuszczenia kraju, aby zrzuciæ jarzmo niewoli. Co odwa¿niejsi od³¹czaj¹ siê od spolegliwego t³umu i przystaj¹ do buntownika. Niestety, ¿adnemu z pod¹¿aj¹cych za Pustelnikiem nie udaje siê przekroczyæ granicy ojczystej ziemi. Ponadto, próbuj¹c
tego dokonaæ, czêœæ z nich p³aci cenê najwy¿sz¹, jak¹ jest utrata ¿ycia. Pustelnik
ponosi wiêc klêskê i samotnie powraca do swojej pustelni.
Legenda o pustelniku jest dzie³em przepe³nionym aluzjami do ró¿norodnych
tekstów kultury z poszczególnych epok. Owe odwo³ania powoduj¹ grê znaczeñ,
podczas której stare rozumienie zostaje zast¹pione nowym17. Jest to tak¿e forma
przechowywania fragmentów wyrwanych z innych tekstów, co z kolei chroni je
przed zag³ad¹ zapomnienia18. Intertekstualny charakter literatury warunkuje jej
zdolnoœæ do przenoszenia cz³owieka do przesz³oœci, przy jednoczesnym byciu
w teraŸniejszoœci. Jest wiêc sposobem na doœwiadczanie œwiatów minionych19.
S¹dzê, i¿ pochylaj¹c siê nad Legend¹ o pustelniku, interesuj¹c¹ perspektyw¹ badawcz¹ dla utworu mog¹ okazaæ siê badania inspirowane antropologi¹ literatury20.
Oprócz przywo³anej przeze mnie koncepcji badawczej interesuj¹ce jest równie¿
pojêcie intertekstualnoœci.
15
16
17

18
19
20

Tam¿e, s. 766-767.
Tam¿e, s. 763.
O roli intertekstualnoœci w badaniach antropologii literatury pisa³ Wolfgang Iser. Zob. W. Iser,
Czym jest antropologia literatury? Ró¿nica miêdzy fikcjami wyjaœniaj¹cymi a odkrywaj¹cymi,
„Teksty Drugie”, 2006, nr 5, s. 29-34.
Tam¿e, s. 31.
Tam¿e, s. 32, 34.
Szczególnie bliskie jest mi rozumienie antropologii literatury proponowane m.in. przez Wolfganga Isera, Annê £ebkowsk¹ oraz Paw³a Rodaka. Zob. A. £ebkowska, Miêdzy antropologi¹
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Istota ludzka jest kszta³towana miêdzy innymi przez to, co uzewnêtrznia,
a zatem poprzez kulturê, któr¹ mo¿na uznaæ za wytwór, a tak¿e zapis ludzkich
dzia³añ21. Elementem wspó³tworz¹cym kulturê jest literatura. Interesuje mnie zatem
antropologia literatury rozumiana przede wszystkim jako doœwiadczanie œwiata
poprzez literaturê, w tym przypadku Legendê o pustelniku, utwór intertekstualny
ods³aniaj¹cy poszczególne œwiaty, kultury, a w nich szereg rozmaitych zjawisk
nie tylko literackich, ale i spo³ecznych.
Eksplikacjê Legendy o pustelniku pragnê rozpocz¹æ od refleksji nad tytu³em
utworu, w którym to przywo³any zostaje konkretny gatunek literacki, co pozostaje
nie bez znaczenia, jeœli chodzi o odbiór dzie³a. Gatunek literacki wystêpuj¹cy
w tytule spopularyzowany zosta³ w epoce œredniowiecza. Legenda œredniowieczna
by³a to: „opowieœæ o treœci fantastycznej nasyconej pierwiastkami cudownoœci
i niezwyk³oœci, szczególnie z ¿ycia œwiêtych, aposto³ów i mêczenników zas³u¿onych w krzewieniu wiary chrzeœcijañskiej”22. W drugiej po³owie XVIII wieku
zmieni³o siê rozumienie gatunku, poniewa¿ w jego zakres wesz³y podania ludowe, tym samym sta³ siê on form¹ folkloru literackiego23. Kolejne stulecia przynios³y przede wszystkim wykorzystywanie motywów legendowych w utworach,
których to sposób funkcjonowania w tekœcie by³ zbli¿ony do motywów biblijnych
i mitologicznych, tzn. dane treœci mia³y wp³ywaæ na œwiatopogl¹d czytaj¹cego24.
Warto tak¿e nadmieniæ, i¿ legenda w jêzyku ³aciñskim, znaczy dos³ownie: „to, co
winno byæ przeczytane”25.
Siêgaj¹c po Legendê o pustelniku i sugeruj¹c siê tytu³em, rodzi siê pewne
oczekiwanie czytelnicze warunkowane wy¿ej wspomnian¹ form¹. Nie zostaje jednak ono w pe³ni zaspokojone. Utwór stanowi bowiem raczej swobodne nawi¹zanie do gatunku, przy czym nale¿y zauwa¿yæ, i¿ w tekœcie obecne s¹ wybrane elementy definiuj¹ce go. I tak Legenda Lecha B¹dkowskiego ukazuje losy Pustelnika,
który wyposa¿ony zosta³ w przymioty cz³owieka œwiêtego, takie jak: m¹droœæ,
roztropnoœæ, sk³onnoœæ do poœwiêcenia w imiê dobra drugiego cz³owieka, ale jego
postawa nie ma swego Ÿród³a w religii chrzeœcijañskiej, ani w ¿adnej innej.

21
22
23
24
25

literatury i antropologi¹ literack¹. „Teksty Drugie”, 2007, nr 6, s. 9-23; P. Rodak, Narracja-dziennik-to¿samoœæ. Przes³anki (projektowanej) antropologii literatury, [w:] Narracja i to¿samoœæ. Narracje w kulturze, red. W. Bolecki, R. Nycz, Warszawa 2004, s. 218-230. Inspiracj¹
do rozwa¿añ zawartych w rozdziale by³a dla mnie tak¿e praca Adeli Kuik-Kalinowskiej,
Tatczëzna. Literackie przestrzenie Kaszub, Gdañsk-S³upsk 2011, s. 125-133, 147-150, 181-187, 231-234.
Patrz: W. Iser, Czym jest antropologia literatury?..., s. 12, 13.
Zob. J. S³awiñski. Has³o: Legenda, [w:] S³ownik terminów literackich, pod red. J. S³awiñskiego,
Wroc³aw 2002, s. 271.
Tam¿e.
Tam¿e.
Tam¿e.
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Ponadto treœæ utworu nie jest fantastyczna i nie obfituje w zdarzenia niezwyk³e,
cudowne, aczkolwiek lekturze towarzyszy pewne poczucie odrealnienia œwiata
ukazanego w utworze, a to za spraw¹ pewnego przerysowania opisanych tam sytuacji. W ¿ycie mieszkañców mitycznej krainy, do której przybywa Pustelnik, nie
ingeruj¹ tak¿e ¿adne si³y wy¿sze.
Legenda w tytule utworu Lecha B¹dkowskiego zdaje siê przede wszystkim
znaczyæ tyle, co historia, dzieje, losy pewnego wyró¿niaj¹cego siê na tle danej
spo³ecznoœci cz³owieka. Nie unika jednak autor dydaktycznej wymowy tekstu,
sytuuj¹c tym samym Legendê o pustelniku w grupie utworów „tych, co winne byæ
przeczytane”26 ze wzglêdu na zawarty w nich przekaz. Uwzglêdnienie moralizatorskiego wymiaru œredniowiecznego gatunku w Legendzie B¹dkowskiego ma
przede wszystkim podnieœæ znaczenie omawianych w niej problemów ukazanych
na przyk³adzie losu Pustelnika i jego ziomków.
Drugi cz³on tytu³u przywo³uje wymienion¹ ju¿ wczeœniej postaæ Pustelnika27,
a wiêc cz³owieka, który ¿yje w odosobnieniu, poœwiêcaj¹c swój czas przede wszystkim na rozwój duchowy, by osi¹gn¹æ Ziemiê Obiecan¹ i zbawienie. By jednak
osi¹gn¹æ upragniony cel, wpierw nale¿y udaæ siê na pustyniê, staæ siê pustelnikiem,
odci¹æ od zgie³ku œwiata codziennego, w ciszy i samotnoœci szukaæ odpowiedzi
na nurtuj¹ce pytania o cz³owieka i jego istnienie. Pustynia jest wiêc miejscem
utraty wszystkiego, co doczesne, ale i przestrzeni¹, w której cz³owiek zyskuje
nowe ¿ycie. Pustelnik, o którym mowa w utworze B¹dkowskiego, przybywa
z takiego w³aœnie miejsca, które ukszta³towa³o go na nowo jako cz³owieka, pozwoli³o zyskaæ œwie¿e spojrzenie na rzeczywistoœæ, w której funkcjonowa³, zanim
podj¹³ decyzjê o opuszczeniu rodzinnych stron. Jego powrót do domu w tekœcie
ukazany jest nastêpuj¹co:
Powoli wstêpowa³em na ostatni szczyt, z którego mia³ roztoczyæ siê widok na
rodzinn¹ ziemiê. Po wielu latach wraca³em do niej z w³asnej woli (...). Stan¹³em na
szczycie. Nagle uderzy³ mnie wiatr i dreszcz przebieg³ po ciele. By³em pierwszym
i jedynym cz³onkiem tego narodu, który na rodzinn¹ ziemiê patrzy³ z wysokoœci okalaj¹cych gór. Wiedzia³em, ¿e gdybym opowiada³ ziomkom, jak st¹d wygl¹da ich kraj,
s³uchaliby mnie z niedowierzaniem, a nawet zgorszeniem (...) zacz¹³em siê wahaæ.
(...) Wbrew woli zajrza³em w oczy swej prawdzie. By³em nieodrodnym synem tego
ludu, a bardziej s³abym ni¿ inni, bo wzi¹³em na siebie ciê¿ar ich s³aboœci. Posiad³em
pewn¹ wiedzê o nêdzy poczynañ i nikczemnoœci têsknot tocz¹cych rdzeñ mego narodu.
Nios¹c mu naukê wyzwolenia, uleg³em niewoli strachu. (...). Wiedza, œwiadomoœæ
i pamiêæ daje si³ê, jakiej nie daje ich brak. I mnie siê tak zdawa³o, a przeœwiadczenie
to swego czasu olœni³o mnie i upoi³o, i sta³o siê przyczyn¹ najg³êbszego upadku28.
26
27
28

Por. J. S³awiñski. Has³o: Legenda, [w:] S³ownik terminów literackich...
Zob. W. Kopaliñski. Has³o: Pustelnia, [w:] S³ownik mitów i tradycji kultury, pod red.
W. Kopaliñskiego, Warszawa 1985, s. 950.
L. B¹dkowski, Legenda o pustelniku, Gdañsk 1974, s. 5-6.
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Zmieniony sposób widzenia ojczyzny, do której powraca Pustelnik, sygnalizuje chocia¿by u¿yta w tekœcie metafora szczytu górskiego, wskazuj¹ca zarówno
na oddalenie stoj¹cego na szczycie od tego, co obserwowane, a zatem pewnego
rodzaju alienacjê, ale i na posiadanie przez niego pewnej w³adzy wzglêdem obserwowanego ludu. Na takie rozumienie metafory szczytu górskiego wp³ywa tak¿e
fakt, i¿ stoj¹cy na nim cz³owiek znajduje siê na wysokoœci chmur i nieba, bli¿ej mu
wiêc do istoty boskiej, ani¿eli ludzkiej, wszak niebo od wieków kojarzone by³o
jako miejsce zamieszkiwane przez bogów. Pustelnik doœæ szybko zostaje jednak
zdesakralizowany, poniewa¿, jak siê okazuje jest on doœæ mocno osadzony w œwiecie doczesnym. Jest osob¹ niezwykle emocjonaln¹, bardzo silnie odczuwaj¹c¹ lêk
i wahanie, niemal na ka¿dym kroku poddaj¹c¹ swoje dzia³ania autorefleksji.
Pustelnik analizuje b³êdy przesz³oœci i wyci¹ga wnioski. Wspomniana przeze
mnie autorefleksja postaci ma przynieœæ korzyœæ nie tyle jej samej, co raczej ludowi, do którego powraca po latach ¿ycia w odosobnieniu. Pustelnik niejako sk³ada
ofiarê ze swego ¿ycia, aby „zbawiæ” jego lud. Soteriologiczne konotacje s¹ w tym
miejscu jak najbardziej s³uszne. Pustelnik B¹dkowskiego ma bowiem w sobie coœ
z Mesjasza, poniewa¿ pragnie on ocaliæ „swój” naród przed „wiecznym potêpieniem”. To, z czym przysz³o walczyæ Pustelnikowi, wyra¿one zostaje w specyficznym „obrzêdzie:
Powtarza³ siê raz do roku w zimie, kiedy noce by³y najd³u¿sze, i trwa³ od œwitu do
zmroku. [Ludzie] porzucali pracê, zbierali siê w gromady i mówili, wpierw szeptem,
potem coraz g³oœniej o tym, co ich nurtowa³o. (...) Wreszcie rankiem, najkrótszego
dnia grupy ludzi zaczyna³y sp³ywaæ (...) na plac. Tu, pod œcian¹ œwi¹tyni, na niewielkim podwy¿szeniu czeka³ ju¿ Komitet Obrzêdów sk³adaj¹cy siê z najmêdrszych. (...)
Dopiero ko³o po³udnia z piekielnego chaosu ¿alów, narzekañ i gniewu wy³ania³y siê
dwa chóry wo³aj¹ce na przemian:
– Co mamy robiæ?...
– W któr¹ stronê iœæ?..
(...). Kap³ani podpierali g³owy rêkami i w skupieniu rozwa¿ali odpowiedŸ. (...)
Wreszcie jeden z nich, najodwa¿niejszy, wspina³ siê na ramiona s¹siadów i z tej wysokoœci góruj¹c nad narodem, wo³a³ co si³:
– Bracia, kto nas poprowadzi?...
(...) T³um zamiera³ (...). W uroczystej ciszy arcykap³an oznajmia³:
– Bracia, gdy przyjdzie czas, staniemy na czele narodu i poprowadzimy go drog¹
do szczêœcia. B¹dŸcie dobrej myœli i miejcie ufnoœæ dla tych, których sami powo³aliœcie na przywódców waszych. Oni czuwaj¹ za was. RozejdŸcie siê w pokoju.
My wam powiemy, kiedy wybije godzina. (...) Tak dzia³o siê od najwczeœniejszych
lat mego dzieciñstwa, tak dzia³o siê zawsze29.

29

L. B¹dkowski, op. cit., s. 8-11.
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Specyfika owego „obrzêdu” polega na tym, i¿ nie ma on sakralnego, uœwiêcaj¹cego dan¹ spo³ecznoœæ charakteru. Nie ma tu mowy o obrzêdzie, który ³¹czy
dany lud z bogami poprzez ich naœladowanie30. Obrzêd ulega tu swoistej desakralizacji, tzn. jego rozumienie zostaje sprowadzone do pewnego powtarzaj¹cego siê
regularnie dzia³ania, w tym wypadku sta³o siê nim zbiorowe narzekanie i trwanie
w postawie biernoœci. Niechêæ do zmian ziomków Pustelnika, pewne zamkniêcie
siê na to, co nowe, oddaje tak¿e opis ziem, na których ¿yj¹:
Przede mn¹ rozci¹ga³y siê szerokie równiny pól uprawnych, pastwisk i bogato
kszta³towane brzegi jezior. £añcuch wody, jak okrê¿na fosa, otacza³ tê wielk¹ kotlinê,
a sam by³ otoczony ³añcuchem gór. Wszêdzie bieg³y liczne, krête œcie¿ki, gdy¿ nawet
nad w¹skimi odnogami jezior nie budowano mostu; jeœli woda by³a p³ytka, przechodzono j¹ w bród. I teraz, chocia¿ mróz trzyma³ od wielu dni, œcie¿ki nie przecina³y
lodu. Ziomkowie obchodzili g³êbie, które napawa³y ich strachem31.

Z powy¿szego opisu wynika, i¿ by³ to teren oddzielony od innych ziem zarówno górami, jak i wodami, po³o¿ony w kotlinie. Szczególnie ciekawe jest tak¿e
zagospodarowanie opisywanej przestrzeni, na której rozci¹gaj¹ siê pola uprawne
i pastwiska. Ziomkowie Pustelnika s¹ wiêc ludŸmi prostymi, rolnikami i pasterzami, a zatem istnieje œcis³y zwi¹zek pomiêdzy nimi a u¿ytkowan¹ przez nich
ziemi¹.
Niezwykle istotny jest tak¿e opis wody, której g³êbia napawa³a miejscowy
lud lêkiem, a jej obecnoœæ lub brak wytycza³y œcie¿ki, jakimi pod¹¿ali pobratymcy
Pustelnika. Obecnoœæ akwenów wp³ywa³a wiêc bezpoœrednio na ¿ycie lokalnej
spo³ecznoœci, ograniczaj¹c przestrzeñ, w jakiej ¿yli. W Legendzie o pustelniku
woda nie symbolizuje ¿ycia, si³ witalnych, wrêcz przeciwnie, kojarzona jest ze
œmierci¹32 . Woda jest ¿ywio³em, który parali¿uje i napawa lêkiem. Zamarzniête
jeziora symbolizuj¹ stan ducha ziomków Pustelnika i mimo ¿e w ich sercach jest
¿ycie, pewna si³a witalna, chêæ do dzia³ania, zmian, ale wszystko to jest jakby
uœpione, czeka na odpowiedni moment, który jednak nie nadchodzi.
By stopiæ lód, potrzebny jest ogieñ. Mity greckie ucz¹, i¿ ludzkoœci zosta³ on
przekazany przez Prometeusza, tytana, który z³o¿y³ swoje ¿ycie w ofierze dla dobra ka¿dego cz³owieka33. Ogieñ oczyszcza, chroni, jest darem niebios. Pustelnik
pragnie byæ Prometeuszem, przynosi wiêc swojemu ludowi zarzewie ognia, który
30
31
32
33

Zob. M. Eliade, Mit-wzorzec, [w:] tego¿, Sacrum. Mit. Historia, prze³. A. Tatarkiewicz, wstêpem opatrzy³ M. Czerwiñski, Warszawa 1993, s. 109-113.
L. B¹dkowski, Legenda o pustelniku..., s. 6.
O symbolice wody pisa³ m.in.: M. Eliade. Patrz: M. Eliade, Struktura symboliki akwatycznej,
[w:] tego¿, Sacrum. Mit. Historia..., s. 135-141.
Obszernej interpretacji mitu Prometeusza oraz jego realizacji w literaturze na przestrzeni wieków dokonuje C. Rowiñski w haœle Prometeusz, [w:] Mit. Cz³owiek. Literatura, pod red.
S. Stabry³y, Warszawa 1992, s. 13-40.
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nosi w sobie. Jako jedyny sprzeciwia siê „obrzêdowi”, ma w sobie ¿ycie, ogieñ,
dlatego pod jego stopami topnieje lód34. Jest niczym Chrystus chodz¹cy po wodzie.
Czyni cud, sprawiaj¹c, i¿ ci, którzy spali, przebudzili siê i uwierzyli. Pustelnik, co
prawda, nie st¹pa po wodzie, lecz po lodzie i nie jest jednak Chrystusem, ale i on
pragnie ofiarowaæ swojemu ludowi nowe ¿ycie, poci¹ga za sob¹ grupê ludzi, którzy
mieli odwagê pójœæ za nim. Tym, co odró¿nia go jednak od Syna Bo¿ego, jest jego
postawa wzglêdem pod¹¿aj¹cych za nim, Pustelnik nie chce byæ ich Panem, lecz
tylko i wy³¹cznie bratem, dlatego mówi: „PodejdŸcie bli¿ej, bracia, którzy siê
odwa¿yliœcie byæ pierwszymi. Idziemy przecie¿ razem”35. W chwili zagro¿enia
¿ycia swoich ziomków ponownie zwraca siê do nich: „Bracia, wierzcie mi, pragnê waszego ocalenia. Szybciej przyjdŸcie do mnie i razem pobiegniemy do
przodu”36. Oni jednak ci¹gle odmawiaj¹ mu, poniewa¿ nie czuj¹ siê na tyle mocni,
by iœæ z Pustelnikiem, dlatego wol¹ iœæ za nim, po jego œladach, swoje zachowanie
t³umacz¹c tym, i¿: „(...) Zbyt wielki ¿ar bije od ciebie [od Pustelnika – Z.S.-K.].
Ale pójdziemy za tob¹”37. Pustelnik, choæ nie tego pragn¹³, wchodzi w rolê nauczyciela, mistrza prowadz¹cego grupê, „jak uroczyst¹ procesjê Prometeuszy”38
biednego ludu. Nazywaj¹c owych ludzi Prometeuszami, Pustelnik jeszcze bardziej
podkreœla bratersk¹ wiêŸ ze swoim narodem, którego by³ i jest czêœci¹. Przywo³any
w tekœcie po raz kolejny prometejski mit ma na celu tak¿e uœwiêcenie ofiary, jak¹
z³o¿¹ z siebie najodwa¿niejsi z ludu. Jednak, jak siê oka¿e, ¿aden z nich nie stanie
siê Prometeuszem – boskim buntownikiem na miarê Pustelnika. Czêœæ z nich ju¿
na pocz¹tku drogi zw¹tpi i zawróci, pozostali uton¹ w odmêtach wody kryj¹cej
siê pod tafl¹ lodu:
Doszli do miejsca, gdzie zatrzyma³em siê przedtem. Z trzaskiem za³ama³ siê lód
i kilku od razu wpad³o w g³êbinê. Reszta skoczy³a w przód. (...) Na nowy krzyk
obejrza³em siê. Znów za³ama³ siê lód i reszta pogr¹¿y³a siê w wodzie. Ostatni z nich,
ten, w którym czu³em podobnego do mnie cz³owieka, trzymaj¹c siê jeszcze krawêdzi
pêkaj¹cego lodu, zawo³a³ rozpaczliwe:
– Nie stój w miejscu i nie wracaj. Ty musisz ¿yæ, abyœ wiedzia³ wszystko. I mo¿e
kiedyœ...39

Ziomkowie Pustelnika zap³acili ¿yciem, decyduj¹c siê na pójœcie za nim.
Jednak zdaje siê, ¿e on sam poniós³ najsro¿sz¹ karê. Odseparowany od swojego
ludu, z dala od ukochanej ziemi, ¿y³, znaj¹c prawdê, wiedzia³ wszystko, ¿y³ wiêc
34
35
36
37
38
39

Tam¿e, s. 26.
Tam¿e, s. 24.
Tam¿e, s. 27.
Tam¿e, s. 24.
Tam¿e, s. 25.
Tam¿e, s. 27.
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tak, jak nakaza³ mu ostatni z grupy Prometeuszy jego ludu. Có¿ jednak Pustelnikowi po prawdzie, skoro wraz z ni¹ przysz³a tak¿e œwiadomoœæ, i¿ „prawda
jednego cz³owieka jest bezsilna, nie liczy siê, nie istnieje”40? Sama pustelnia zaœ
przybra³a nowy, tragiczny wymiar, staj¹c siê stanem ducha Pustelnika. Pozosta³a
mu jedynie nadzieja, ¿e mo¿e przeniknê³o coœ do jego ludu, który to: „(...) poruszony niezwyk³ym zdarzeniem, jeœli nawet da³ siê nawróciæ do rytualnego lamentu
– a wróci³ na pewno – zachowa³ pamiêæ”41.
Legenda o pustelniku, nie jest lektur¹ powszechnie znan¹, a szkoda. Treœci
w niej zawarte odnosz¹ siê nie tylko do problemów Pomorzan, lecz maj¹ one
charakter uniwersalny. Wiêcej, Legenda zawiera przekaz, który mo¿e te¿ staæ siê
remedium na bol¹czki wspó³czesnego indywidualisty. Niniejszy szkic zaledwie
sygnalizuje z³o¿onoœæ problematyki utworu. Obrana przeze mnie metoda badawcza sytuuje ów tekst w krêgu badañ inspirowanych antropologi¹ literatury. Postaæ
Pustelnika w kontekœcie przywo³anego w opowiadaniu mitu prometejskiego, problem desakralizacji obrzêdów, symbolika ¿ywio³ów, a zw³aszcza wody oraz ognia
stanowi¹ tu g³ówny obszar moich rozwa¿añ.

Zuzanna Szwedek-Kwieciñska

The Legend of the Recluse – The Myth of Salvation
SUMMARY
The Legend of the Recluse is one of the most interesting pieces written by Lech B¹dkowski. B¹dkowski talks not only about the problems of the Pomeranians but also considers their universal character.
The story belongs to a popular post war parabolic style. Its parabolic meaning is not
limited to reconciling of the period of Stalinism. B¹dkowski’s Legend could also be read
as a parable that could be understood as a form of narration illustrating universal rules
of human existence, attitudes toward life and fate while recalling patterns from the Bible
and Greek mythology.
This article barely touches the complexity of the issues presented in the original text.
The scientific method chosen by the author places this story within the body of literary
research inspired by anthropology. The nature of the recluse as it appears in the story
could be understood in the context of two key Mediterranean myths, Prometheus and Christ.
The author touches also the problems of secularization of ceremonial rites and customs
mentioned in the story and the symbolic meaning of the elements mentioned in the story,
especially fire and water.

40
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Tam¿e, s. 28.
Tam¿e.
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Ks. Janusz St. Pasierb (1929–1993)
a ma³e i wielkie Ojczyzny Europy

Dobrze siê sta³o, ¿e kociewskie oddzia³y Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego
– w Tczewie, Pelplinie i Zblewie – swoim wnioskiem do Rady Naczelnej ZK-P,
obraduj¹cej 11 czerwca 2011 r., spowodowa³y uchwa³ê o og³oszeniu A.D. 2013
Rokiem Ks. Janusza St. Pasierba. W uzasadnieniu wniosku, obok ¿yciorysu, którego tu przywo³ywaæ nie trzeba, znalaz³y siê s³owa o nim jako o wybitnym Pomorzaninie, kap³anie, poecie, eseiœcie i historyku sztuki – cz³owieku œwiata, zakorzenionym w naszej ma³ej ojczyŸnie pomorskiej, podkreœlaj¹cym swoje przywi¹zanie do niej – nie tylko do Kociewia i Kaszub…, promuj¹cym j¹ niczym
ambasador w wielkiej ojczyŸnie Polsce i nie tylko w Europie…1 We wniosku tym
przywo³ano te¿ jego uniwersalne myœli – s³owa i fakty, których pomin¹æ nie wolno.
A pisaæ o ks. Januszu Pasierbie – jego ¿yciu i dorobku twórczym w ograniczonym
objêtoœciowo artykule, to wrêcz karko³omne zadanie. St¹d dalej tylko sygna³y,
a przede wszystkim ju¿ teraz s³owa gor¹cej zachêty do studiowania dzie³, przejmowania myœli i wskazañ ks. Janusza oraz pamiêtania o nich w naszym ¿yciu
i wspó³¿yciu na co dzieñ.
Chc¹c nieco bli¿ej poznaæ patrona nie tylko LO w Pelplinie, Zespo³u Szkó³
Ekonomicznych w Tczewie i bie¿¹cego roku, warto siêgn¹æ przynajmniej do kilku
poœwiêconych mu ksi¹¿ek, jakie ukaza³y siê po jego œmierci. S¹ to przede wszystkim dzie³a zbiorowe:
1. Pomorskie drogi ks. Janusza Pasierba, pod red. Bogdana Wiœniewskiego,
Pelplin 1994. – Zawiera ona m. in. Kalendarium ¿ycia i twórczoœci ks. Janusza
Pasierba, opracowane przez redaktora, który okreœla bohatera tomu jako „Cz³owieka kultury”. Najbarwniejsz¹ czêœæ ksi¹¿ki stanowi¹ liczne wspomnienia przyjació³, znajomych i wychowanków Ks. Profesora, z których niejeden przebywa
dziœ ju¿ wraz z nim po drugiej stronie ¿ycia…
1

Wniosek ów w archiwum ZG ZK-P w Gdañsku i zbiorach wiceprezesa Krzysztofa Kordy
w Tczewie, któremu dziêkujê za „wtajemniczenie” w jego treœæ.
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S¹ to przyk³adowo m.in. wspomnienia przyjaciela, ks. abpa Henryka Muszyñskiego, zatytu³owane Spotkamy siê po drugiej stronie ¿ycia i prze³o¿onego,
ks. bpa Jana Bernarda Szlagi, który w swojej homilii pogrzebowej niejednokrotnie stwierdzi³, i¿ ka¿dy przyjazd tego wielkiego humanisty i Europejczyka do
Pelplina by³ zawsze wydarzeniem. Wspomnienie bpa Wies³awa Meringa zatytu³owane jest zwyczajnie i znamiennie Mistrz, a Marii Wilczek Œpieszy³ siê kochaæ
ludzi. – I tak mo¿na by dalej przywo³ywaæ tytu³y tych wspomnieñ, gdzie dzisiejszy bp Wies³aw Œmigiel swoje zapowiedzia³ s³owami Kocha³ m³odych.
Niejednemu z nas po g³owie ko³acz¹ siê s³owa ks. Janusza z Ma³ej recepty na
szczêœcie doczesne:
mieæ dwadzieœcia lat
zdrowie trochê gorsza
i byæ we W³oszech latem z kimœ
kogo siê kocha2.

W tomie Pomorskie drogi ks. Janusza Pasierba znajdujemy te¿ najwa¿niejsze
jego teksty poœwiêcone ma³ej ojczyŸnie pomorskiej, obejmuj¹cej rodzinê, miejsca i krajobrazy oraz osoby i zdarzenia. Warto tu podkreœliæ, i¿ wœród osób, które
wyró¿ni³ ks. J. Pasierb, bêd¹cych, jak sam zauwa¿y³, „mistrzami bardzo trudnej
sztuki bycia cz³owiekiem”, by³ S³uga Bo¿y ks. bp Konstantyn Dominik, o którym
kiedyœ napisa³, i¿ nadzwyczajna w jego ¿yciu by³a zwyczajnoœæ3. – Podobnie mo¿emy i my powiedzieæ o ks. Januszu…
Bogdan Wiœniewski w przywo³anej ksi¹¿ce zawar³ te¿ wiersze dedykowane
pamiêci ks. Janusza, a jest ich sporo, jak te¿ pierwsz¹ Bibliografiê jego publikacji, opracowan¹ przez sk¹din¹d równie wspania³ego i nieod¿a³owanej pamiêci
ks. Henryka Mrossa4. Ca³oœæ tomu zamykaj¹ Interpretacje, m.in. tekst Ma³gorzaty
Ogonowskiej, zatytu³owany znamiennie Poeta wiary i mi³oœci.
Mo¿na powiedzieæ, i¿ jest to pierwsza ksiêga pami¹tkowa, przybli¿aj¹ca postaæ Patrona Roku 2013, do zawartoœci której mniej lub wiêcej nawi¹zuj¹ autorzy
– redaktorzy nastêpnych.
2
3

4

Zob. J. Pasierb, Ten i tamten brzeg, Warszawa 1993 oraz M. Mikulska, Byæ pos³añcem,
[w:] Pomorskie drogi ks. Janusza Pasierba, Pelplin 1994, s. 359-362.
Zob. J. Pasierb, Wizerunek biskupa, „Tygodnik Powszechny”, 1967, nr 34, s. 3, i ten¿e, m.in.
Ga³êzie i liœcie, Poznañ 1985, s. 271-279, gdzie ostatni akapit g³osi:
„Jeœli zostanie kiedyœ og³oszony b³ogos³awionym, a mo¿e i œwiêtym, bêdzie patronem prostoty,
¿yczliwoœci i ³agodnoœci, przyjacielem prostych, skromnych i nieœmia³ych ludzi”. Zob. te¿.
Ksi¹dz biskup Dominik. Droga do œwiêtoœci, pod red. J. Borzyszkowskiego, Gdañsk 1997,
gdzie m. in. teksty: J.B. Szlaga, Œwiêta zwyczajnoœæ; F. Sawicki, Ten ci jest mi³oœnik braci
i ca³ego ludu oraz J. Pasierb, Nadzwyczajna w tym ¿yciu by³a zwyczajnoœæ.
Zob. te¿. H. Mross, Pracownicy naukowo-dydaktyczni Wy¿szego Seminarium Duchownego
Pelplin 1939–95. S³ownik bio-bibliograficzny, Pelplin 1997, s. 184-197 oraz S. Decowski,
Przeszed³ dobrze czyni¹c Ks. Henryk Mross (1928–2000), Pelplin 2001.
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2. Druga równie wa¿na, ciekawa, bezcenna jako dokument, jest ksi¹¿ka pt. Wstêpuj¹cy na wzgórze, zawieraj¹ca obok pomorskich wspomnieñ podobne œwiadectwa przyjació³ i uczniów ks. Janusza nie tylko z Warszawy, zredagowana przez
niezawodn¹ Mariê Wilczek, wydana po raz pierwszy w Pelplinie w 1995 roku,
a czwarty o wzbogaconej zawartoœci w 2011. W niej to znajdziemy m.in. wspomnienie warszawskiego duszpasterza œrodowisk twórczych, ks. Wies³awa Niewêg³owskiego, towarzysz¹cego ks. Januszowi do ostatniego tchnienia… A obok przeczytaæ mo¿na s³owa takich koryfeuszy polskiego œwiata ducha – nauki i kultury,
jak: abp Edmund Piszcz i o. Jacek Salij, profesorowie – Aleksander Gieysztor,
ks. Micha³ Czajkowski, Tadeusz Chrzanowski, Aleksander Jackowski, Jan Miodek czy Krzysztof Zanussi, a tak¿e ks. Jan Twardowski i Artur Miêdzyrzecki…
Czytajmy...! Na rynku dostêpne czwarte wydanie.
3. Maria Wilczek wspólnie z Tomaszem Tomasikiem oraz wielu wybitnych koryfeuszy nauki i kultury polskiej, a tak¿e osób spoza Rzeczypospolitej, przygotowa³a
równie¿ kolejn¹ ksiêgê pami¹tkow¹ o wielce wymownym tytule: Trwaæ oznacza
ocaliæ dobro i piêkno. Pamiêci ks. Janusza St. Pasierba w 15-lecie œmierci, red.
M. Wilczek i T. Tomasik, Pelplin 2008 – wydawca: Fundacja im. Ks. J. Pasierba.
Wszystkim zapewne te¿ nie jest wiadome, i¿ Maria Wilczek jest za³o¿ycielk¹
i prezesk¹ Fundacji im. Ks. Janusza Pasierba w Warszawie, promuj¹cej nieustannie i na ró¿ne sposoby dorobek Mistrza, nie tylko naukowy i poetycko-literacki,
wspó³pracuj¹c m.in. z Wydawnictwem „Bernardinum” w Pelplinie. Temu wydawnictwu zawdziêczamy wydanie dzie³ ks. Janusza i kolejn¹ o nim ksi¹¿kê, do
której odsy³am zainteresowanych. Jest to:
4. Monografia Tomasza Tomasika, pt. Na skrzy¿owaniach dróg. O poezji Janusza
St. Pasierba, Pelplin 2004, pierwotnie rozprawa doktorska, przygotowana na seminarium prof. Ma³gorzaty Czermiñskiej na Uniwersytecie Gdañskim. (Podobnych
rozpraw powsta³o wiêcej…).
W ka¿dej z przywo³anych ksi¹¿ek znajdziemy bogat¹ bio-bibliografiê, dotycz¹c¹ ks. Janusza. Ka¿d¹ z nich, podobnie jak utwory, a zw³aszcza eseje i wiersze
samego Bohatera i Patrona Roku 2013, warto studiowaæ wiêcej razy…
Ks. Janusz Pasierb pyta³ siê sam siebie: „Kim¿e ja w³aœciwie jestem: kap³anem, historykiem sztuki, pisarzem, poet¹, profesorem, wychowawc¹ czy uczniem”?
– By³ przede wszystkim ksiêdzem i cz³owiekiem kultury, a tak¿e nauczycielem
i wychowawc¹; cz³owiekiem ciekawym ludzi i œwiata, nios¹cym radoœæ ¿ycia
i tryskaj¹cym niepowtarzalnym poczuciem humoru.
Zastanawiaj¹cym siê g³êbiej nad pytaniem, kim by³ ks. Janusz Pasierb, ów
cz³owiek œwiata, humanista, kap³an i twórca kultury, prezentuj¹cy uniwersalne
spojrzenie na œwiat i ludzkoœæ, mam nadziejê bliskie ka¿demu z nas, mo¿na przy-
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wo³aæ tak¿e inne jego w³asne s³owa. – 10 X 1990 r. powsta³ wiersz, zawarty
w tomiku Ten i tamten brzeg, tomiku nios¹cym doœæ smutne, nieco przygnêbiaj¹ce
przes³anie, ale niepozbawione nadziei… Ks. Janusz z nut¹ skargi i autoironii
stwierdzi³:
poœród uczonych jestem podejrzanym artyst¹
poœród poetów znowu¿ jakimœ profesorom
pomiêdzy ksiê¿mi jednym i drugim
w Polsce Europejczykiem a tutaj Polakiem (…)
w najlepszym razie pos³añcem5.

– By³ pos³añcem Dobrej Nowiny, marz¹cym tak¿e o szczêœciu, nie tylko wiecznym, nios¹cym innym radoœæ i szczêœcie – szczêœcie przebywania z nim i jego
wierszami, tekstami…. Tak by³o nie tylko w Warszawie czy Rzymie, Tczewie czy
Pelplinie, ale szczególnie mo¿e w ¯arnowcu, gdzie (dziœ œp.) ..... s. Dorota Depka,
wspominaj¹c wspania³e poczucie humoru ks. Janusza, który przywita³ j¹ kiedyœ s³owami: „Siostra Dorota spad³a z p³ota, sp³oszy³a kota”, sama dodaj¹c szybko: „co za
niecnota”, wkrótce odwdziêczy³a siê mu ¿artem ukutym z tytu³ów jego ksi¹¿ek:
O Ty, który jak miasto na górze
czas otwarty masz zawsze na wiecznoœæ
nie bacz¹c na ¿adne kategorie przestrzeni,
b¹dŸ dla nas œwiat³em i sol¹,
abyœmy na skrzy¿owaniu dróg
ga³êzie i liœcie z odpowiednich drzew odnaleŸli
i nie wpadli bez zrywania pieczêci do czarnej skrzynki.

Ona te¿ po œmierci ks. Janusza przes³a³a mu ¿yczenia w zaœwiaty – „niech Ci
kwitnie z³oty ¿arnowiec w niebie…”6 – ¿arnowiec, który ks. Janusz podziwia³,
podobnie jak z³ote pola rzepaku czy równie piêkne ³ubinów…
Bêd¹c w Niebie, ks. Janusz nadal pozostaje wœród nas, tu na ziemi, nie tylko
w krajobrazach Pomorza.
Analizuj¹c ¿ycie i dokonania ks. profesora Janusza Pasierba, móg³by ktoœ
powiedzieæ, i¿ przy jego wspania³ym dorobku doœæ skromnie prezentuj¹ siê nagrody i honory, jakimi wyró¿niono go za ¿ycia, zarówno w œrodowiskach œwieckich, jak i duchownych. Wyró¿niono go przede wszystkim powo³aniem do wielu
odpowiedzialnych krajowych i miêdzynarodowych zespo³ów i komisji, czy te¿
organizacji w rodzaju PEN-Clubu (1975). Jednak dopiero jako profesor zwyczajny
nauk humanistycznych w 1982 roku zosta³, za przyczyn¹ ostatniego biskupa che³miñskiego, ks. Mariana Przykuckiego, pra³atem honorowym Jego Œwiêtobliwoœci...
5
6

J. Pasierb, Ten i tamten brzeg, Warszawa 1993.
Zob. S. Dorota Depka OSB, Ale nazwisko jakieœ mia³, [w:] Pomorskie drogi…, s. 95-99.
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W 1990 r. otrzyma³ Krzy¿ Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, a w 1991 tytu³
Honorowego Obywatela Miasta Tczewa7.
Ka¿de z tych odznaczeñ i godnoœci znaczy³o niew¹tpliwie i dla niego wiele,
choæ zapewne wiêcej dla jego przyjació³ i dla nas samych. Dla nas wszystkich
jednak – tu na Pomorzu – najbardziej znacz¹ce, mo¿na rzec owocne, sta³o siê
wyró¿nienie pod nazw¹ Medal im. Bernarda Chrzanowskiego „Poruszy³ wiatr od
morza”, ustanowiony w 1989 r. przez Zarz¹d G³ówny Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego jako najwy¿sze uhonorowanie osób, zespo³ów lub instytucji dzia³aj¹cych poza terenem Pomorza na rzecz tego regionu, przyczyniaj¹cych siê do rozwoju i promocji jego kultury, nauki i gospodarki. Ks. Janusz Pasierb zosta³ pierwszym laureatem tego medalu, który Kapitu³a pod przewodnictwem prof. Gerarda
Labudy przyzna³a mu „za twórczoœæ kszta³tuj¹c¹ duchowe oblicze Kaszub i Pomorza, ze szczególnym uwzglêdnieniem tomu esejów zatytu³owanych Ga³êzie
i liœcie. Dziêki uniwersalnym treœciom wchodz¹ one w ¿ywy obieg kultury europejskiej, a poprzez zawarte w nich w¹tki zaznaczaj¹ wyraziœcie niepowtarzalne,
inspiruj¹ce piêkno ziemi oraz wartoœæ kultury pomorskiej i kaszubskiej” – napisano w uzasadnieniu8.
To w Ga³êziach i liœciach znajdujemy przywo³ane te¿ na wystawie towarzysz¹cej inauguracji – Roku Ks. Janusza St. Pasierba s³owa:
Galilejska uroda Kociewia i Kaszub, lato na Kaszubach z cieniami bia³ych masywnych ob³oków, wêdruj¹cych po wzgórzach, nad polami z dojrzewaj¹cym ¿ytem,
nad jasnymi kartofliskami, nad ciemnymi lasami, z jeziorami rozsypanymi jak rybie
³uski, nad ³ubinami krzycz¹cymi z radoœci! Tylko Toskania mo¿e stan¹æ obok tej
uœmiechniêtej ziemi. I jak tu nie wierzyæ, ¿e jest to ziemia Chrystusa, który po niej
chodzi³ i zosta³ ukrzy¿owany na Kalwarii Wejherowskiej, dok¹d z pobo¿nym weselem sz³o siê na Wniebowst¹pienie z pielgrzymk¹ z Redy. To oczywiste, ¿e w Pucku
obchodzi siê odpust na œw. Piotra i Paw³a, bo Piotr z towarzyszami rybaczyli przecie¿
na Zatoce, któr¹ Nowaczyñski jeszcze przed I wojn¹ nazywa³ »Bo¿¹ Zatoczk¹«, gdzie
wci¹¿ jedna z toni nazywa siê »Pioterkowe Stopy«, a Matka Boska mieszka w Swarzewie, dok¹d pielgrzymowa³em w deszczu na 8 wrzeœnia. Aposto³owie zreszt¹ to
dwanaœcie wielkich g³azów na pla¿y w stronê Rzucewa… A ilu tu ¿yje do dziœ Abramów i Abrahamów?
Piêkny kaszubski œwiat… Dlatego pewnie w »pust¹ noc« œpiewa siê w imieniu
zmar³ego tak rzewne po¿egnanie »¯egnaj mi, mój œwiecie weso³y…«
Œpiewaliœmy to w któr¹œ œwiêtojañsk¹ noc nad Jeziorem Wdzydzkim, kiedy na
ca³ych Kaszubach pal¹ siê ognie przeciwko z³ym mocom 9.
7
8
9

Zob. B. Wiœniewski, Kalendarium ¿ycia i twórczoœci ksiêdza profesora Janusza St. Pasierba,
[w:] Pomorskie drogi…, s. 14-22.
Zob. Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie, Poruszy³ wiatr od morza. Medal im. Bernarda Chrzanowskiego, Gdañsk 2006, s. 8.
J. Pasierb, Ga³êzie i liœcie, Poznañ 1985, s. 171. Zob. te¿ katalog: Galilejska uroda Kociewia.
Wystawa obrazów Aleksandra Popowa, oprac. Zofia Massowa, Tczew 2013.
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S¹dzê, i¿ szczególnie na Kociewiu i w rodzinnym dla ks. Janusza Tczewie
s³owa te w ca³oœci zas³uguj¹ na nadzwyczajne uznanie i stanowi¹ swoiste zobowi¹zanie do poznania, zachowania i pomno¿enia dziedzictwa kociewsko-kaszubskiej wspólnoty, naszego pomorskiego bogactwa w ró¿norodnoœci. (Wœród kolejnych laureatów Medalu im. B. Chrzanowskiego s¹ m.in. Günter Grass, Gerard
Labuda, Edward Pa³asz, Jerzy Œlaski, Marianne Wannow…).
Ks. J. Pasierb, odebrawszy 25 czerwca 1989 r. w Kaplicy Królewskiej w Gdañsku ów medal, wyg³osi³ wówczas swoist¹ laudacjê naszej ma³ej ojczyzny, zawieraj¹c w niej uniwersalne przes³anie do wszystkich ludzi, nie tylko regionalistów,
przynajmniej w Polsce i Europie… Mówi³ w niej o morzu i Pomorzu, o Gdañsku
i Kaszubach w kontekœcie polskim i europejskim, podkreœlaj¹c, ¿e chodzi o to, by
Zbli¿aæ to, co nasze i ma³e, ku temu co wielkie, nie pozwalaj¹c temu, co ma³e,
bezkszta³tnie siê rozp³yn¹æ. (…)
Dzisiaj, kiedy zanikaj¹ wszechœwiaty prywatne na rzecz kultury globalnej, bêd¹cej tak czêsto pustk¹ ss¹co-t³ocz¹c¹, jest to bardzo wa¿ne – dostrzegaæ, ceniæ
odrêbnoœæ, jedynoœæ, niepowtarzalnoœæ zjawisk. (…)
Patrz¹c na Kaszuby, na Pomorze, na Gdañsk nie mo¿na nie spostrzec, ¿e tutaj siê
zawar³a jakoœ tajemnica tej czêœci globu, to jest jakby Europa Œrodkowa w miniaturze,
Europa Œrodka. I w ogóle Europa, która i dziœ musi ¿yæ nec temere, nec timide,
pomiêdzy kolosami.
Ma³e jest piêkne. To prawda, ¿e piêkno wyzwala mi³oœæ. Ale wyzwala tak¿e osobliw¹ agresjê. Broñmy przed ni¹ nasz¹ ziemiê: miasta, zabytki, krajobrazy, drzewa
i wody. (…) Droga do uczestnictwa w kulturze – w Europie, w œwiecie – prowadzi
przez prze¿ycie w³asnej to¿samoœci. Przez prze¿ycie w³asnej osobowoœci idzie siê
do prze¿ycia wiêkszych wspólnot. (…)
Ma³e Ojczyzny ucz¹ ¿yæ w Ojczyznach wielkich, w wielkiej ojczyŸnie ludzi. Kto
nie broni i nie rozwija tego, co bliskie – trudno uwierzyæ, ¿eby by³ zdolny do wielkich
uczuæ w stosunku do tego, co wielkie i najwiêksze w ¿yciu i na œwiecie. (…)
Skupiaj¹c siê na tym, co bliskie i niedu¿e, mamy jak¹œ pewnoœæ, ¿e starczy nam
na to serca, ¿e to mi³oœæ na nasz¹ miarê. I mamy jeszcze jedn¹ szansê, lekcjê ¿ycia,
wynikaj¹c¹ z faktu, ¿e to, co niewielkie, co nie rozci¹ga siê bez granic, musi rosn¹æ
w g³¹b i wzwy¿. Tak rozwijaj¹ siê korzenie, tak wznosz¹ siê ku niebu ga³êzie i liœcie
i jest w tym jakaœ nadzieja na owoce 10.

– I na tych s³owach ks. Janusza mo¿na by dziœ, zawsze, nasze rozwa¿ania
o spoczywaj¹cych na nas – konsumentach jego myœli i twórczoœci – zobowi¹zaniach, zakoñczyæ. Jednak zbli¿aj¹c siê do koñca niniejszych refleksji, trzeba przywo³aæ i podkreœliæ choæby kilka optymizmem napawaj¹cych faktów, œwiadcz¹cych
o ¿ywotnoœci jego myœli, o jego ¿yciu po ¿yciu…

10

Zob. J. Pasierb, St¹d powia³ najwiêkszy wiatr, „Pomerania”, 1989, nr 10, s. 1-2 oraz Pomorskie drogi…, s. 301-305.
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Poza przywo³anymi wydawnictwami jego dzie³ w³asnych i ksi¹¿ek o nim,
bêd¹cych tak¿e przejawami tej ¿ywotnoœci – b³ogos³awionymi owocami ¿ycia
i twórczoœci ks. Janusza, wa¿ne s¹ dokonania choæby takich instytucji, jak szko³y
jego imienia w Pelplinie i w Tczewie oraz niepowtarzalna Fundacja ks. J. Pasierba
w Warszawie. Nie mniej wa¿ne fakty to pamiêtne i przywo³ywane do dziœ w ró¿nych œrodowiskach jego historyczne wyst¹pienia na Kongresie Kultury Polskiej
w Warszawie w 1981 roku i II Kongresie Kaszubskim w Gdañsku w 1992. To
drugie, zatytu³owane „W perspektywie kultury”11, sta³o siê cz¹stk¹ swoistej konstytucji regionalistów polskich, skupionych w Radzie Krajowej Regionalnych
Towarzystw Kultury, przy której od niedawna dzia³a tak¿e Klub Ksiê¿y Regionalistów pod przewodnictwem ks. prof. Henryka Skorowskiego… z Rumi – Warszawy.
Z wielu publikacji dowiadujemy siê, i¿ ks. prof. J. Pasierb, od czasu studiów
w seminarium pelpliñskim, ¿y³ i tworzy³, wstêpowa³ na wzgórze, znajduj¹c siê
w krêgu odbiorców i wspó³twórców „Tygodnika Powszechnego”. Jego redaktor
naczelny œp. Jerzy Turowicz porówna³ kiedyœ ks. Pasierba do swojego mistrza,
obdarzaj¹c go mianem „polskiego Mertona”12. Tomasz Tomasik, odpowiadaj¹c
na pytanie, kim by³ Pasierb? – sformu³owa³ je inaczej: kim pozosta³ Pasierb
w polskiej kulturze? Zarazem stwierdzi³:
Jeœliby spojrzeæ na kulturê polsk¹ XX wieku z dystansem, jaki z ka¿dym rokiem
coraz bardziej siê zwiêksza, to wy³ania siê z niej osobliwy fenomen, bo nie jest to
zjawisko powszechne w skali œwiatowej, mianowicie, wyraŸne piêtno, jakie odcisnê³y
na tej kulturze postaci takie, jak Wojty³a. Tischner, Twardowski, wczeœniej Korni³owicz, Zieja, a mo¿na dorzuciæ te¿ kilka nazwisk osób œwieckich, zaczynaj¹c od
Turowicza, Kamieñskiej i wielu innych, Krótko mówi¹c, s¹ to wolni od fundamentalistycznych i ideologicznych skaz – apologeci chrzeœcijañstwa w czasach wielkiej
próby dla cywilizacji i kultury europejskiej. A równoczeœnie obroñcy cz³owieka, zagro¿onego przez teorie redukuj¹ce jego istotê do poziomu animal bez rationale, czyli
do wymiaru bilogii, fizjologii, psychologii czy ekonomii. S¹ to myœliciele traktuj¹cy
cz³owieka jako personê i podmiot. Poza tym s¹ to ludzie buduj¹cy mosty nad przepa11

12

Zob. J. Pasierb, W perspektywie kultury, [w:] „Przysz³oœæ kaszubszczyzny”. Ksiêga Pami¹tkowa II Kongresu Kaszubskiego, red. C. Obracht-Prondzyñski, Gdañsk 1991 oraz to¿ z Pos³owiem ks. Wies³awa Niewêg³owskiego, Wroc³aw 1994, wydane przez Dolnoœl¹skie Towarzystwo Spo³eczno-Kulturalne z okazji Kongresu Regionalnych Towarzystw Kultury Wroc³aw 23-25 IX 1994.
Zob. T. Tomasik, op. cit., s. 12 (Tomasz Merton 1915–1968, œwiatowej s³awy amerykañski
pisarz, poeta i mistyk, ³¹cz¹cy mistykê obiektywn¹, zintegrowan¹ z powszechnym, intelektualnym dziedzictwem Koœcio³a, nawo³uj¹cy m.in. do zwrócenia siê Koœcio³a do œwiata wspó³czesnego, innych koœcio³ów i religii pozachrzeœijañskich, podejmuj¹cy tak¿e problemy wolnoœci cz³owieka i walkê z wszelk¹ dyskryminacj¹…). Szkoda, ¿e obecnoœci ks. Janusza St.
Pasierba w œrodowisku „Tygodnika Powszechnego” nie dostrzegli autorzy pokaŸnej ksiêgi
Kr¹g Turowicza. Tygodnik, czasy, ludzie. 1945–1999 – Witold Bereœ, Krzysztof Brunetko,
Joanna Podsadecka, Limanowa-Kraków 2012.
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œciami wspó³czesnego œwiata. W tym towarzystwie dostrzegamy tak¿e postaæ Janusza Stanis³awa Pasierba13.

Przywo³ane przez T. Tomasika postacie wspania³ych rodaków z Karolem
Wojty³¹ – Janem Paw³em II na czele podkreœlaj¹ wielkoœæ osoby i dokonañ
ks. Janusza Pasierba. Ka¿da z nich wraz z nim zas³uguje na nasz¹ wdziêcznoœæ
i pamiêæ, mo¿na rzec tak¿e mi³oœæ, podobnie jak nasza ma³a ojczyzna Pomorze.
– „Bo kochaæ mo¿na to, co siê zna”14. Wiêc trzeba tak¿e Pomorze nieustannie i na
nowo poznawaæ, podobnie jak s³owa i dokonania wspomnianych postaci, by pójœæ
ich drogami…
Wœród tych postaci jest podziwiany tak¿e przez ks. Janusza papie¿ Jan Pawe³ II. Ks. Janusz ¿y³ w epoce kilku papie¿y – Piusa XI, Piusa XII, Jana XXIII,
Paw³a VI, Jana Paw³a I i Jana Paw³a II. ¯y³ w okresie II Soboru Watykañskiego
i z entuzjazmem przyjmowa³ jego reformy oraz uczestniczy³ w realizacji jego
postanowieñ. By³ pod urokiem przede wszystkim B³ogos³awionego Jana XXIII,
czego niejedno œwiadectwo odnajdujemy w Czasie otwartym15. Polecam tê lekturê,
gdzie m.in. czytamy: „Dziœ, gdy wolnoœæ jest tak boleœnie zagro¿ona z zewn¹trz
i z wewn¹trz, Koœció³ bardziej ni¿ kiedykolwiek musi d¹¿yæ do tego, by – w wolnoœci – by³ goœcinnym domem dla wszystkich ludzi dobrej woli”. To cytat z Künga.
Wspania³a szansa Koœcio³a: qui potest capere capiat, [Kto mo¿e poj¹æ – niech
pojmuje] nie upominaæ siê w kó³ko w swoj¹ wolnoœæ, wytrzymaæ nawet, ¿eby nie
mówiæ o wolnoœci religii, kulturze itd. Mówiæ po prostu o wolnoœci cz³owieka
i jego sumienia, które wszystkie te wolnoœci zawiera.
Na tym polega³o wielkie odkrycie Jana XXIII, ¿e w encyklikach swoich mówi³
nie tyle o sytuacji katolika, chrzeœcijanina czy nawet cz³owieka wierz¹cego, co
o sytuacji i prawach cz³owieka w ogóle. Jan XXIII ukaza³ przedkonfesjonalny
charakter Koœcio³a. Okaza³ wielkoœæ serca, której œwiat zawsze od chrzeœcijañstwa siê spodziewa³, na któr¹ – podœwiadomie mo¿e czeka³. Papie¿ zobaczy³ po
prostu cz³owieka. Nie mo¿na nie przypomnieæ tutaj Norwida:
…Dewocja tylko tego nie postrzega³a,
¯e za koœcio³em cz³owiek o ratunek wo³a,
¯e kona – ¿e a¿eby krew go nie ubieg³a,
To ornat drze siê w pasy i zwi¹zuje rany…16.
13
14

15
16

T. Tomasik, op. cit., s. 15.
Zob. E. Piszcz, Fragmenty homilii abp. warmiñskiego Edmunda Piszcza, wyg³oszonej na
zakoñczenie Kongresu Pomorskiego w Szczecinie (…) 7 VI 1998, [w:] Ksiêga Pami¹tkowa
Kongresu Pomorskiego Gdañsk 1997 – Szczecin 1998, red. J. Borzyszkowski, C. Obracht-Prondzyñski, St. Pestka, Gdañsk 1999, s. 331-332.
Zob. J. Pasierb, Czas otwarty, Poznañ-Warszawa 1972.
Tam¿e, s. 211-212.
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Ks. Janusz kroczy³ drogami pomorskimi, Europy i œwiata, m.in. id¹c œladami
Norwida i Jana XXIII. O Janie XXIII powiedzia³: „Byli na pewno papie¿e zrêczniejsi, ale od dawna nie by³o na Stolicy Piotrowej takiego geniusza serca...”17.
– Podobieñstwo ks. Janusza do Jana XXIII, a i Jana Paw³a II, widzê m.in. w jego
wierszach zatytu³owanych Innoœæ i BliŸni, sk¹d Pasierbowe zawo³anie „Cieszê
siê, ¿e jesteœ… inny”18 – Cz³owiek, piêkno, mi³oœæ, to pojêcia i wartoœci dominuj¹ce w poezji i myœli Janusza Pasierba, œwiadomego si³y wiary i przemijania postaci tego œwiata, œwiadomego wartoœci ¿ycia i jego niepowtarzalnoœci, o czym
mówi dramatycznie w swoim credo – wierszu pt. Wierzê:
Wiem, ¿e jesteœ ¯yciem
przecie¿ umieram19.

Jednoczeœnie by³ œwiadom wartoœci s³owa i zawartego w nim serca, uczuæ
do œwiata i cz³owieka. Odczuwali to jego uczniowie i przyjaciele, szczêœliwcy,
którzy spotykali go na drogach swojego ¿ycia. Nale¿y do nich tczewianin,
ks. poeta Tomasz Czapiewski, dziœ nadal wraz z innymi odczuwaj¹cy jego brak
wœród nas, który zwracaj¹c siê do ks. Janusza tu¿ po jego œmierci, powiedzia³:
Tyle jeszcze ¿ycia
w cembrowinie oczu
b³êkitu pomorskiego nieba
w wyostrzonym b³ysku
z leniwymi chmurami
i s³oñcem
które œmiej¹c siê promiennie
sp³ywa na lustro wody
Tyle jeszcze myœli
a ka¿da ¿artem lêkiem modlitw¹
i wiedz¹ o ¿yciu i œmierci
Tyle wspomnieñ
(…)
Tyle jeszcze s³ów
(…)
Tyle ¿e cia³o jak woskowy werniks
oplecione rozdartym po¿ó³k³ym kokonem
z którego wylecia³ najpiêkniejszy motyl20.

17
18
19
20

Tam¿e, s. 240.
Zob. T. Tomasik, op. cit., s. 108-109.
Tam¿e, s. 183.
Zob. T. Czapiewski, Januszowi St. P., [w:] Pomorskie drogi…, s. 316 i „Gwiazda Morza”,
1994, nr 1.
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– Ów najpiêkniejszy motyl, dusza ks. J. Pasierba, mo¿e siê niektórym wydawaæ, i¿ odlecia³a tak¿e z Pomorza, czy choæby samego WSD wraz z katedr¹
w Pelplinie, o których napisa³ tak wiele i tak piêknie, dziêki tak¿e któremu to
miasto mog³o i mo¿e pretendowaæ do zaszczytnego miana Pomorskich Aten… To
on stwierdzi³, i¿ ksi¹dz winien byæ tak¿e cz³owiekiem kultury. Mamy, na szczêœcie, takich na Pomorzu, nie tylko – ale przede wszystkim – ks. Franciszka Kameckiego w Grucznie. Z nadziej¹ myœlê o owocach Roku Ks. Janusza Pasierba,
m.in. o spotkaniu jego dawniejszych i wspó³czesnych uczniów, kontynuatorów
jego myœli i nauczania, postawy wobec œwiata i ludzi.

Józef Borzyszkowski

Father Janusz St Pasierb (1929-1993) in His Small
and Larger European Homeland
SUMMARY
The head advisors of Kaszubian-Pomeranian Association, upon application of the Kociewie branches, announced that 2013 AD would be the Year of Father Janusz St Pasierb.
The author of the article describes the universal thoughts Father Pasierb in relationship
not only to his immediate homeland of the Kaszubs but also to Pomerania containing Gdañsk,
a city of many ethnicities, languages, religions and cultures. Mentioned also are books
about him, as well as the activities of the foundation in Warsaw bearing his name, plus
publications by “Bernardinium” of Pelplin which republished his writings (and poetry)
plus scientific works about him. The article discusses the Pelplin-Kraków-Warsaw-European roots of Father Pasierb stemming from Pomeranian tradition and the Second Vatican
Council.
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Zygmunt Szultka
S³upsk

Pastor Paul Bolduan.
Ze studiów nad XVII-wiecznym
piœmiennictwem i kultur¹ Pomorza

Pastor Paul Bolduan nie jest postaci¹ nieznan¹. Obecnoœæ na kartach bibliografii, historii i historii Koœcio³a zawdziêcza swemu wcale bogatemu piœmiennictwu, ale z regu³y pomijanemu przez badaczy. Nie uj¹³ go nawet w swej bibliografii
Pomorza Zachodniego Herbert Spruth1, nie wspomnia³ Bolduana i nie wykorzysta³
jego publikacji Hellmuth Heyden w swej Kirchengeschichte Pommerns 2. Przemilcza³ go równie¿ Walther Bartholdy w swej monografii S³upska, w której tak wa¿ne
miejsce zajmuj¹ stosunki koœcielne, zw³aszcza przebudowa stosunków koœcielnych po proklamowaniu reformacji przez ksi¹¿¹t pomorskich w 1534/1535 r.3
Jakie s¹ tego przyczyny? OdpowiedŸ na postawione pytanie wyczerpuj¹c¹ byæ nie
bêdzie, gdy¿ wymaga³aby d³ugich i specjalistycznych studiów nad piœmiennictwem europejskim, zw³aszcza koœcielnym pocz¹tków XVII wieku. Ograniczymy
siê wiêc tylko do sformu³owania kilku hipotez, które w wyniku dalszych badañ
mog¹ ulec korekcie.
Dotychczasowa wiedza o pastorze Paulu Bolduanie jest relatywnie bardzo
skromna. Najszerszy o nim przekaz da³ Erich Müller w swej fundamentalnej biografii duchowieñstwa protestanckiego rejencji koszaliñskiej od reformacji do pocz¹tków XX w.4 Wykazuj¹c go wœród wieszyñskich pastorów, stwierdzi³: „Mgr
Paul Bolduan, syn ch³opa z Kobylnicy, ur. 21 lutego 1563 r., zmar³ 1626 r. On
wystêpuje wœród pomorskich uczonych, którzy zostali ujêci w papieskim „Aucto1

2
3
4

H. Spruth, Landes- und familiengeschichtliche Biographie für Pommern. Drucke und Handschriften, Neustadt a.d. Aisch 1962–1965. Dotyczy to druków, gdy¿ zaznaczy³, ¿e by³ on
autorem maszynopisu: „Genealogien von 65 pommerschen Familien”.
H. Heyden, Kirchengeschichte Pommerns, Bd. I–II; 2. Aufl., Köln-Braunsfeld 1957.
W. Bartholdy, „O Stolpa, du bist ehrenreich...”, Stolp 1910.
E. Müller, Die evangelischen Geistlichen Pommerns von der Reformation bis zur Gegenwart.
II. Teil: Der Regierungsbezirk Köslin. Die reformierten Gemeinden Pommerns. Die Generalsuperintenden. Stettin 1912, s. 481.
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rum damnatorum et prohibitorum”. Gdy chodzi o datê urodzenia, to nie wzbudza
ona w¹tpliwoœci, gdy¿ pastor P. Bolduan w dedicatorii do swej Bibliothecae Philosophicae... poda³ tak¹ w³aœnie datê swych narodzin5. Stwierdzi³ równie¿, ¿e naukê
w s³upskiej szkole partykularnej, czyli ³aciñskiej pod patronatem rady miejskiej
i nadzorem w zakresie nauczania pastora g³ównego koœcio³a parafialnego – Mariackiego podj¹³ w 1579 r., tzn. w 16. roku ¿ycia. Poniewa¿ nie poda³ miejsca
urodzenia i nie okreœli³ swych rodziców, szczególn¹ wartoœæ ma inna jego informacja, a œciœlej s³owa piêknego podziêkowania skierowane pod adresem diakona
s³upskiego koœcio³a Mariackiego od Wielkanocy 1568 r., ale ordynowanego
w 1567 r., prawdopodobnie urodzonego w S³upsku Joachima Bonina i od tego
roku pastora w Bobolicach, który w nastêpnym roku obj¹³ funkcjê diakona koœcio³a Mariackiego w S³upsku6, za trud zwi¹zany z przygotowaniem do nauki
w s³upskiej szkole7. Mo¿emy wiêc przyj¹æ z du¿ym prawdopodobieñstwem prawdziwoœci, ¿e Paul Bolduan urodzi³ siê w którejœ z wsi przynale¿nych do koœcio³a
w Kobylnicy, ówczeœnie filii s³upskiego koœcio³a Mariackiego, czyli w Kobylnicy
lub Widzinie. Sprawê rozstrzygn¹³ H. Freytag, który nazwa³ go kobylniczaninem
(cublicensis)8.
Wiadomo, ¿e w 1521 r. mieszkañcem, prawdopodobnie obywatelem S³upska
by³ Matthias Bolduan. W pierwszej po³owie XVI w. w Kobylnicy mieszkali trzej
bracia Bolduanowie – Hans, Marcin i Joachim oraz Gories, urodzony oko³o 1528 r.
W œwietle protoko³u wizytacji koœcio³a w Kobylnicy z 7 lipca 1590 r. „diakonem”
(cz³onkiem dozoru koœcielnego) od 1580 r. by³ Jakub Bolduan, który z tytu³u sprawowanej funkcji pielêgnowa³ 11 uli pastora. Najprawdopodobniej zmar³ on krótko
przed 1604 r., zaœ w 1613 r. urz¹d ten sprawowa³ Micha³ Bolduan. Oprócz niego
tego roku mieszkali w Kobylnicy pe³noletni Marcin, Jakub, Jerzy i Joachim Bolduanowie. Wynika wiêc, ¿e przez ca³y XVI i pocz¹tek XVII w. w Kobylnicy mieszka³o kilka rodzin – Bolduanów. Nie znamy natomiast ¿adnego przedstawiciela tej
rodziny z Widzina. W XVI w. Bolduanowie wystêpowali te¿ w nastêpuj¹cych
wsiach miasta S³upska: Dêbnicy Kaszubskiej, Kruszynie, Luleminie i Siemianicach oraz w niedalekim Ob³ê¿u i niezidentyfikowanej miejscowoœci Kankelin9.
Spotykamy wiêcej Bolduanów ¿yj¹cych i dzia³aj¹cych w XVI stuleciu. Najbardziej
5

6

7
8
9

P. Bolduan, Bibliotheca Philosophica..., Dedicatoria, nlb. Pe³ny opis bibliograficzny w dalszej czêœci. Potwierdzi³ j¹ H. Freytag, Ein Stolper Ordiniertenverzeichnis von 1574 bis 1591,
Archiv für Reformationsgeschichte 10:1912/13, s. 370.
E. Müller, Die evangelischen Geistlichen..., s. 461, 466, 573; W. Bartholdy, „O Stolpa”...,
s. 404; R. Schuppius, Die Familiennamen von Stolp und Umgebung im 16. Jahrhundert,
2. Aufl. Stolp 1930, s. 7.
P. Bolduan, jak przypis 5.
H. Freytag, Ein Stolper Ordiniertenverzeichnis..., s. 370.
Archiwum Pañstwowe w Szczecinie (dalej AP Szczecin), Archiwum Ksi¹¿¹t Szczeciñskich
(dalej AKS.), I/6199, s. 2, 5, 10, 18; R. Schuppius, Die Familiennamen..., s. 6.
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znany jest niew¹tpliwie bia³obocki opat norbertanów – Johannes, urodzony
w Gryficach, nale¿¹cy do prekursorów luteranizmu na Pomorzu Zachodnim. Hans
z Dar³owa by³ w po³owie omawianego stulecia znanym budowniczym organów.
Jürgen mieszka³ w Bytowie i zmar³ krótko przed 1604 r. Nieco póŸniej spotykamy
w Gdañsku Georga, notariusza, którego syn Johann Georg by³ pastorem w Przytoniu k. £obza, a potem w Krosinie k. Szczecinka10.
W XVI w. Boldunowie rozsiani byli po wsiach i miastach Pomorza Zachodniego na wschód od Odry, najczêœciej wystêpowali jednak – wed³ug dotychczasowej wiedzy – w S³upsku i jego okolicach. Znamy jednak jedynie trudn¹ do okreœlenia cz¹stkê przedstawicieli tego rodu (rodów), niew¹tpliwie miejscowego kaszubskiego rodowodu, w omawianym okresie w niemo¿liwym do okreœlenia
zakresie ju¿ wynarodowionego, tzn. ¿yj¹cego w przewadze na co dzieñ wed³ug
wzorca kultury niemieckiej i pos³uguj¹cego siê zapewne jêzykiem niemieckim.
Dziêki temu odgrywali znacz¹c¹ rolê w kulturze Pomorza Zachodniego.
Wszystko to odnosi siê równie¿ do Paula Bolduana, urodzonego najpewniej
w rodzinie ch³opskiej w pods³upskiej Kobylnicy w 1563 r., którego zdolnoœci
rozpozna³ póŸniejszy diakon koœcio³a Mariackiego w S³upsku, sprawuj¹cy opiekê duszpastersk¹ nad jego fili¹ w Kobylnicy – Joachim Bonin oraz przygotowa³
go do podjêcia w 1579 r. nauki w s³upskiej szkole partykularnej, w której g³ównym przedmiotem i jêzykiem nauczania by³a ówczeœnie ³acina11.
S³upska szko³a mia³a ju¿ za sob¹ pierwszy poreformacyjny okres œwietnoœci.
W roku rozpoczêcia nauki przez 16-letniego Bolduana jej rektorem od siedmiu lat
by³ magister Joachim Bocatius (Bochatius, 1572–1590), rodem z Bia³ogardu, absolwent Uniwersytetu we Frankfurcie n. Odr¹ (im. 1572)12, konrektorem czy te¿
kantorem, w ka¿dym razie nauczycielem Michael Jande (Jandeke) (1577–1595)13,
preceptorem, zaœ od 1581 r. kantorem, s³upszczanin, absolwent Wittenbergi Jakob
Wibenius (Wiebe, Wibe)14 oraz Peter Colrepius (Colupes, Kolrep), s³upszczanin,
10

11

12
13
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H. Heyden, Kirchengeschichte, Bd. I..., s. 202; Bd. II, s. 78; W. Paap, Kloster Belbuck um die
Wende des 16. Jahrhunderts, „Baltische Studien” (dalej B. Stud.) 16: 1912, s. 44 n.; H. Moderow, Die evangelichen Geistlichen Pommerns von der Reformation bis zur Gegenwart.
I. Teil: Der Regierungsbezirk Stettin, Stettin 1903, s. 292; C. Fredrich, Die ehemalige
Marienkirche zu Stettin und ihr Besitz, B. Stud. 21:1918, s. 238.
Ch.W. Haken, Historische Nachrichten von der Raths- und Stadt-Schule zu Stolp in Hinterpommern und derselben Lehrern, Pommersches Archiv der Wissenschaften und des Geschmaks, hrsg. von J.Ph. A. Hahn und G.F. Pauli, Stettin-Anklam Stück 3, 1784, s. 289-292, dalej
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syn by³ego rektora Petera (1540–1561), który zmar³ w Gdañsku w 1610 r.15 Bolduan w 1620 r. najwiêcej ciep³ych s³ów skierowa³ jednak pod adresem innego
rektora s³upskiej szko³y – chocia¿ ten go nie uczy³ – Ludolpha Rolvincusa (Ralvinck), magdeburczyka z urodzenia, absolwenta filozofii w Wittenberdze i konrektora szko³y w Salzwedel, od 1590 r. rektora szko³y s³upskiej, krytycznie ocenionego przez jej badaczy – pastorów, w du¿ej czêœci pod wp³ywem jego stosunku
do kleru16. Pastor Bolduan jest tu wyj¹tkiem, gdy¿ nazwa³ go swoim „szczerym
i wielkim przyjacielem”. Nie szczêdzi³ te¿ s³ów pochwa³y pod adresem rektora
w latach 1603/4–1636, chocia¿ ten nie by³ jego nauczycielem17.
Pozostaje niewiadom¹, dlaczego Paul Bolduan, ukoñczywszy s³upsk¹ szko³ê
³aciñsk¹, w której uczy³ siê maksymalnie 6 lat, zaœ rok 1585/86 w szczeciñskim
Pedagogium, podj¹³ w 1586 r. studia teologiczne we Frankfurcie n. Odr¹18, a nie
w tak silnie zwi¹zan¹ z reformacj¹ w pañstwie Gryfitów i najczêœciej odwiedzan¹
przez Pomorzan Wittenberg¹. Wydaje siê, ¿e odwiedzi³ on wiêcej oœrodków uniwersyteckich, zw³aszcza saskie, chocia¿ nie mamy na to dowodów oraz prawdopodobnie równie¿ nadba³tyckie (Greifswald, Rostok), w których studiowali trzej
jego synowie. W ka¿dym razie o kolejnych 15-20 latach (licz¹c od 1586 r.) jego
¿ycia niewiele mo¿emy powiedzieæ. Pewnym jest jedno, i¿ w tym okresie gromadzi³ materia³y bibliograficzne o ca³ym piœmiennictwie europejskim, drukowanym
i rêkopiœmiennym. Tego móg³ dokonaæ jedynie w du¿ym oœrodku uniwersyteckim i wydawniczym. Poniewa¿ swe publikacje wyda³ w Jenie i Lipsku, przypuszczamy, ¿e równie¿ w tych miastach studiowa³ lub po studiach przebywa³ przez
jakiœ okres, maj¹c sta³e Ÿród³o dochodu, pozwalaj¹ce na zakup ksi¹¿ek.
Najpewniej d³u¿szy okres czasu przebywa³ te¿ w Szczecinie gdzie korzysta³
z bibliotek: ksi¹¿¹t szczeciñskich, ich kronikarza Jürgena V. Wintera (1578–1623)
oraz lekarza ksi¹¿êcego dr. medycyny Constantina D. Oeslera (1552–ok. 1627).
W tym czasie zapewne zawar³ równie¿ przyjaŸñ z najwybitniejszym kronikarzem
Pomorza (Zachodniego) pocz¹tków XVII w. – Danielem Cramerem (1568–1637)19.
Zgromadziæ musia³ w Wieszynie powa¿ny zbiór biblioteczny, który przej¹³ jego
syn i nastêpca na stanowisku wieszyñskiego pastora – Johann, ciesz¹cy siê ju¿
w drugiej æwierci XVII w. okaza³ym i znanym ksiêgozbiorem teologicznym i historycznym20.
15
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Nie wiemy, kiedy Paul Bolduan wróci³ do Kobylnicy czy na Pomorze. Odnoœnie do powo³ania go na pastora w odleg³ym 7 km od S³upska Wieszynie opinie
badaczy s¹ rozbie¿ne, chocia¿ od 1913 r. znamy datê dzienn¹ jego ordynacji.
E. Müller stwierdzi³ tylko, ¿e jego poprzednikiem by³ pastor Kasper Brager, powo³any na pocz¹tku 1590 r., który zmar³ ju¿ w nastêpnym roku, ale bli¿szej daty
nie poda³21. H. Spruth okreœli³ tê datê na „oko³o 1600”22. Wiêkszoœæ badaczy nie
wypowiedzia³a siê w tej sprawie, chocia¿ niektórzy, np. Christian W. Haken, s³upski prepozyt lat 1771–1791 przestudiowa³ publikacje Bolduana. Przybli¿y j¹ rozpatrzenie szcz¹tkowych informacji o jego rodzinie. E. Müller poda³, ¿e pastor
Paul Bolduan obj¹³ wieszyñsk¹ parafiê po 1591 r. i zmar³ w 1626 r., zaœ jego
nastêpc¹ w latach 1626–1661 r. by³ syn Johann23. Z badañ Richarda Schuppiusa
wynika, ¿e Johann zosta³ immatryku³owany w Greifswaldzie w 1615 r., zaœ jego
brat Daniel równie¿ w tym oœrodku w 1621 r. oraz w Rostocku dwa lata póŸniej.
Badacz ten przypuszcza³, i¿ trzecim synem Paw³a móg³ byæ Martin, wpisany do
metryk uniwersyteckich w Greifswaldzie w 1618 r., zaœ w Rostocku w 1620 r.24
Przypuszczenie okaza³o siê trafne, bo w poczet uczniów Pedagogium w Szczecinie zostali wpisani jego synowie: Johann (1617), Martin (1618) i Daniel (1620),
zaœ w schediasmae zamieszczonej po wstêpie (prefatio) do Bibliotheca Historica25, wydanej w 1620 r., Paul Bolduan zamieœci³ skierowane do siebie wierszowane dedykacje ³acinskie, podpisane kolejno przez: Johannes Bolduanus, Athenaei Lubecensis alumnus, Martinus Bolduanus Lycaei Stolp[ensis] alumnus,
Daniel Bolduanus, Phrontisterii Stolp[ensis] alumnus. Nie ulega w¹tpliwoœci, ¿e
Paul Bolduan by³ ojcem Martina oraz i¿ zapewni³ swym trzem synom uniwersyteckie wykszta³cenie. Pastor Paul zosta³ wpisany do metryki uniwersyteckiej
w wieku 23 lat, ale – jako ch³opski syn – naukê w gimnazjum rozpocz¹³ dopiero
w 16. roku ¿ycia. Jego synowie te etapy przeszli najpewniej w m³odszym wieku;
przyjmujemy, ¿e studia podjêli, maj¹c oko³o 17-18 lat26. Oznacza to, ¿e najstarszy
znany syn – Johann urodzi³ siê oko³o 1597 r., ale nie musia³ on byæ najstarszym
dzieckiem pastora Paula Bolduana, który otrzyma³ akt nominacji na wieszyñsk¹
parafiê 11 maja 1591 r. i prawdopodobnie obj¹³ j¹ tego lub na pocz¹tku nastêpnego
roku27.
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Drugim, m³odszym synem by³ Martin. Wynika to z przytoczonej kolejnoœci
w „Bibliotece Historycznej” i lat studiów uniwersyteckich. Nale¿y dodaæ, ¿e m³ody
Martin napisa³ Disputationes de anima vegetante et ejus affectionibus proprus
vita et morte, de anima sensitiva in genere (...), którymi zwróci³ uwagê archidiakona koœcio³a Œwiêtego Jakuba, czy te¿ koœcio³a Mariackiego (1597–1633) i profesora Pedagogium w Szczecinie Joachima Praetoriusa28, który poœwiêci³ im
w 1619 r. specjaln¹ rozprawê29. Martin, po studiach filozoficznych w Rostocku,
które trwa³y nie rok (1620), ale dwa lata d³u¿ej (1622–1623), od oko³o 1627/28 r.
do koñca 1658 r. (zmar³ 26 XII) by³ pastorem w ma³ym miasteczku ko³o Stargardu
Szczeciñskiego – Suchaniu30.
Pastorem nie zosta³ trzeci syn Dawid, który po studiach w Rostocku by³ pisarzem zbo¿owym w S³upsku (1632, prawdopodobnie w s³upskiej domenie), a potem browarnikiem (1635). W 1637 r. poœlubi³ za ¿onê s³upszczankê Margarete
Zander31.
Jak wspomniano, najstarszy syn Johann zosta³ w 1628 r. nastêpc¹ ojca na
wieszyñskim probostwie, który mia³ umrzeæ w 1626 r.32 Nie dotarliœmy do Ÿróde³
daty te potwierdzaj¹cych lub kwestionuj¹cych. Przyjmujemy, ¿e pastor P. Bolduan
¿y³ 63 lata.
Przybywaj¹c do Wieszyna, pastor P. Bolduan zasta³ wieœ i parafiê w trudnym
po³o¿eniu gospodarczym, prawnym i religijnym. Wieszyno nale¿a³o do prawdopodobnie kaszubskiego rodu von Woytenów, który bardzo wczeœnie opowiedzia³
siê za reformacj¹, uzyskuj¹c w zamian (a mo¿e dlatego) od ksiêcia Barnima IX
³¹kê na roz³ogach miasta S³upska, z której zbierano rocznie 40 wozów siana.
Woytenowie jako patroni miejscowego koœcio³a przyjêli reformacjê ju¿ przed
1539 r., bo w czasie przeprowadzonej tego roku wizytacji koœcio³a stwierdzono,
¿e jego drugi ju¿ pastor mieszka w S³upsku, chocia¿ we wsi by³a plebania, do
której przynale¿a³y 4 ³any ziemi, które pastor wydzier¿awia³33. Wieszyno w 1628 r.
by³o wprawdzie œredniej wielkoœci wsi¹, opodatkowan¹ z 21,5 ma³ego ³ana ziemi
ch³opskiej, w której znajdowa³ siê m³yn oraz dwie owczarnie, czyli najpewniej
28
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dwa folwarki. By³o jednak bardzo rozdrobnione pod wzglêdem w³asnoœciowym,
gdy¿ przynale¿a³o do czterech w³aœcicieli prawdopodobnie kaszubskiego rodowodu rodu von Woyten. Na prze³omie XVI/XVII wieku von Woytenowie byli
jednak bardzo powa¿nie zad³u¿eni i niep³ac¹cy zaci¹gniêtych po¿yczek. Z tego
tytu³u Martin, posiadaj¹cy najmniejszy nadzia³ gruntów, musia³ go przekazaæ Adrianowi v. Massowowi. Równie wa¿ne by³o, ¿e na trzech z czterech czêœci von
Woytenów z Wieszyna, w tym dwóch najwiêkszych, gospodarowa³y wdowy lub
(i) niepe³noletnie dzieci. Ród by³ wiêc na wymarciu. Do niego nale¿a³o te¿ wprawdzie prawie ca³e Redzikowo, ale jego w³aœcicielka, wdowa po Tobiaszu v. Woytenie, tkwi³a w d³ugach i je nie sp³aca³a. Sprawom tym poœwiêcono tak wiele miejsca,
gdy¿ v. Woytenowie z Wieszyna i Redzikowa byli patronami koœcio³a wieszyñskiego34 i z tego tytu³u mieli powa¿ny wp³yw na jego funkcjonowanie i ¿ycie
religijne ca³ej parafii, zw³aszcza na obsadê personaln¹ koœcio³a, sytuacjê materialn¹ pastora oraz stan techniczny budynku koœcielnego. Sprawy te nie mog³y
prezentowaæ siê tu korzystnie, skoro od przejêcia koœcio³a przez luteran, albo
przejœcia von Woytenów na protestantyzm do 1591 r. koœció³ w Wieszynie mia³ a¿
15 pastorów – proboszczów. Tak wielkiej fluktuacji nie by³o w ¿adnej parafii
synodu s³upskiego, a byæ mo¿e nawet na ca³ym Pomorzu Zachodnim. Kultura
religijna musia³a staæ na bardzo niskim poziomie. Potwierdzi³a to wizytacja generalna synodu w 1590 r., w czasie której stwierdzono, ¿e w koœciele nie by³o ¿adnej
z najwa¿niejszych dla Koœcio³a pomorskiego ksi¹g koœcielnych, za to znajdowa³
siê katolicki msza³35.
Pastor Bolduan, otrzymuj¹c od von Woytenów wokacjê na wieszyñsk¹ parafiê,
zasta³ jej patronów w bardzo trudnej sytuacji gospodarczej i rodzinnej. Taki stan
utrzymywa³ siê od dziesi¹tków lat i z up³ywem czasu siê pog³êbia³. Nieprawdopodobnie czêste zmiany duszpasterzy powodowa³y, ¿e ¿ycie religijne w ca³ej parafii
sta³o nad niskim poziomie. Nie jesteœmy w stanie wskazaæ przyczyn objêcia przez
niego tak podupad³ej i w dodatku ma³ej, bo czterowioskowej parafii. Jeœli mimo
tego zdo³a³ zapewniæ trzem synom uniwersyteckie wykszta³cenie oraz systematycznie – jak zobaczymy – powiêkszaæ sw¹ biblioteczkê, to musia³ posiadaæ dodatkowe Ÿród³a dochodów, których nie znamy.
Pastor Paul Bolduan swe ksi¹¿ki – ówczesnym zwyczajem – opatrywa³ panegirycznymi dedykacjami. Osobliwoœci¹ – zdaje siê – by³o natomiast, ¿e w niektó34
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rych z nich zamieœci³ równie¿ dedykowane sobie z regu³y wierszowane dedykacje, wyra¿aj¹ce uznanie dla jego trudu i osi¹gniêæ. Dziêki temu mo¿emy poznaæ
szeroki kr¹g najbli¿szych mu osób, tj. wobec których ¿ywi³ on wdziêcznoœæ
i szacunek oraz osoby, które podobnymi uczuciami mu siê odwzajemnia³y, czyli
jego spo³eczny kr¹g kulturowy.
Nie uda³o siê dotrzeæ do pierwszej znanej publikacji pastora Bolduana, wydanej w Jenie 1614 r. pt.: Bibliotheca Theologica, sive Elenchus scriptorum Ecclesiasticorum illustrium, Rabinorum, Patrum, Protestantium, Calvinianorum et Pontificiorum, qui in sacros Biblicos libros V. ac N. Testamenti, nec non praecipua
capita doctrina Christianae et homilias etc. de tempore scripserant. Jenae 1614.
V. 4 ap Thom[as] Schurer36 . Wydaje siê, ¿e drugie poszerzone i uzupe³nione jej
wydanie ukaza³o siê w Lipsku w 1622 r. pod tytu³em: Bibliothecae Theologicae
sive: Elenchi scriptorum ecclesiasticorum sellectiorum, Protestantium, Calvinianorum et Pontificiorum, qui quaequo doctrinae Christianae Controversae capita
ac locos Communes Theologicos [...], quovis tempore idiomatere conscripserunt,
illustrarunt et exornarunt, complementum, justa serie Auctorumque nominibus
ordine Alphabetico, subnexis, pag. 142, inserendum. Preaemissa est Praefatio
de Divinitate, Antiquitate, Diquitate, Utilitate et indedependente Neccessitate
ac diffucultate S.S. Ministerij verbi reconciliationis. Omnibus S.S. Theologiae
et Pietatis Studiosis, ad studia sua facilius instituenda et felicius continuanda,
apprime utile et probe necessarium. Concinatum studia et opera Pauli Bolduani
Stolpa – Pomerani, Ecclesiae Christi, quam Vessini sibi colligit, pastoris. Elige
quae prosunt, non omnibus omnia quadrant. Lipsiae, excudebat Johann Glück.
Anno M.DC. XXII. Impensis Haeredum Thomae Schürer 37.
Ostatni tytu³ otwiera praefatio dedykowane plurimum venerando, clarissimo
ac spectatissimo Viro, Dn. Ludolpho Rolevinco, SS. Theologiae Doctori eximio,
Comitatus Barbyensis Superattendenti vigilantissimo, concionatorique ibidem [...]
nec non reverendis, humanissimis, pietate eruditioneque praestantissimis ae omni
virtutum genere ornatissimi Vivis [27] ecclesiarum pastoribus dignissimis ac
meritisa Syndo Rugevvaldianae.... Obecnie, w jeszcze wiêkszym stopniu wspó³czesnych na pocz¹tku XVII w. zwraca³o uwagê, ¿e najwa¿niejsz¹ dla teologa-pastora-autora i jemu wspó³czesnych ksi¹¿kê, Paul Bolduan dedykowa³ kontrowersyjnemu Ludolphowi Rolvinckowi, rektorowi s³upskiej szko³y ³aciñskiej od
1590 r., urodzonemu w Magdeburgu (1560), studiuj¹cemu w Wittenberdze, potem
konrektorowi szko³y ³aciñskiej w Salzwedel. Sta³ siê on przedmiotem wieloletniego sporu miêdzy rad¹ miejsk¹ a pastorem koœcio³a Mariackiego w S³upsku
36
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jako lokalnego inspektora wymienionej szko³y i z tego tytu³u maj¹cego prawo
i obowi¹zek opiniowania kandydatów na urz¹d rektora szko³y miejskiej. Tymczasem rada miejska powo³a³a go na rektora nawet bez wiedzy pastora miasta, co
wywo³a³o jego wielkie oburzenie, podzielone przez generalnych wizytatorów
koœcielnych, w tym zastêpcy generalnego superintendenta Pomorza, dr. Johanna
Koglera. Ich oburzenie by³o tym wiêksze, ¿e kandydat na rektora szko³y winien
poddaæ siê egzaminowi przed w³aœciwym superintendentem, czego Rolvinck równie¿ nie dope³ni³. Wizytatorzy stanowczo za¿¹dali, aby obwiniony dope³ni³ wymaganych formalnoœci i dodatkowo przed³o¿y³ œwiadectwo „prawego postêpowania” w poprzednim miejscu zamieszkania pod groŸb¹ utraty zajmowanego stanowiska. W obronie rektora interweniowa³a u ksiêcia Jana Fryderyka rada miejska,
w wyniku czego ksi¹¿ê 10 paŸdziernika 1590 r. uchyli³ ¿¹dania wizytatorów, za
co Rolvinck odwdziêczy³ siê ksiêciu specjaln¹ „mow¹” na jego czeœæ, wydan¹
drukiem po œmierci ksiêcia38. Jednak rektor niebawem popad³ w nowy konflikt
z rad¹, która pozbawi³a go funkcji rektora i powierzy³a j¹ s³upszczanowi, Jakobowi
Hartwigowi, synowi Ambro¿ego, rektora w latach 1561–1572, który kierowa³
s³upsk¹ szko³¹ do 1599 r., tj. objêcia na 2 lata funkcji konrektora, a nastêpnie
pastora staromiejskiego koœcio³a s³upskiego39.
Magister Rolvinck nieoczekiwanie na dwa lata wróci³ w 1599 r. na urz¹d
rektora, ale w S³upsku mieszka³ do pocz¹tków 1609 r. W tym czasie uzyska³ doktorat z teologii i zapewne na prze³omie 1608/09 r. zosta³ powo³any na superintendenta i kapelana nadwornego w Barby, na po³udnie od Magdeburga40. Wiele wskazuje na to, ¿e w tych latach mia³a miejsce bliska wspó³praca naukowa (w ówczesnym tego s³owa znaczeniu) miêdzy Rolvinckiem i Bolduanem, która rzutowa³a
te¿ na stosunki rodzinne, jak wynika z przedmowy tego ostatniego do „Biblioteki
Filozoficznej”. Jest mo¿liwe, ¿e Rolvinck poœredniczy³ czy pomaga³ Bolduanowi
w sprawach wydawniczych w Jenie i Lipsku. Przyjacielskie miêdzy nimi stosunki
oraz konflikty Rolvincka z pastorami S³upska t³umacz¹, dlaczego Bolduan sw¹
„Bibliotekê Teologiczn¹” dedykowa³ konfratrom synodu dar³owskiego, a nie s³upskiego.
Nie najlepsze stosunki Bolduana z klerem miasta S³upska i synodu s³upskiego
poœrednio potwierdzaj¹ te¿ dedykacje pod adresem autora „Biblioteki Teologicznej”, w niej zamieszczone. Ich autorami byli kolejno pastor Daniel Cramer
SS. Th. Doctor, Ecclesiae Cathedralis apud Sedinensis Pastor, ac illustris Paedagogus ducalis ibidem Profesor. Dodaæ nale¿y, ¿e pastor Cramer (1568–1637) by³
rektorem szczeciñskiego ksi¹¿êcego Pedagogium, placówki kszta³c¹cej kadry dla
38
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nowego Koœcio³a i w³adz ksi¹¿êcych od 1593 r. oraz profesorem logiki, ponadto
ksi¹¿êcym kapelanem nadwornym i asesorem Konsystorza Ewangelickiego
w Szczecinie, który wszed³ do historiografii pomorskiej przede wszystkim jako
autor: Pommerische Kirchen Chronika 41. Opublikowa³ jednak wiele innych prac42.
Dedykacja dr. Cramera w „Bibliotece Teologicznej” nie by³a zapewne dzie³em
przypadku. £¹czy³y ich zapewne zainteresowania i kontakty naukowe. By³a zaszczytem dla Bolduana i wzmacnia³a powagê i wartoœæ jego dzie³a, zw³aszcza
wœród kleru pomorskiego.
Hipotezie tej z pozoru zaprzecza kolejna dedykacja, mianowicie Andreasa
Prolaeusa, który podpisa³ siê skromnie: Ecclesiae Christi, quam sibi Stolpae Colligit, Minister. W tym czasie by³ formalnie tylko diakonem koœcio³a Mariackiego
w S³upsku, dopiero w 1623 r. zosta³ pierwszym kaznodziej¹ miasta S³upska, zaœ
w 1636 r. kapelanem nadwornym ksiê¿nej Anny von Croy i prepozytem synodu
s³upskiego43. Opublikowanie dedykacji Prolaeusa przez Bolduana by³o aktem odwagi obu stron i musia³o zwróciæ uwagê s³upskiego kleru i dworu ksi¹¿êcego.
Musia³y byæ tego wa¿ne przyczyny, których nie znamy.
Autorem trzeciej dedykacji by³ student teologii w Wittenberdze (1622)
Johannes Tidäus, pochodz¹cy najpewniej ze s³upskiej rodziny rzemieœlniczej, która
w przesz³oœci i w przysz³oœci nie zaznaczy³a siê wyraŸniej w historii miasta. By³
on rówieœnikiem synów Bolduana, zaœ po studiach przez 33 lata (1624–1657)
pastorem w Kr¹gu w synodzie s³awieñskim44. Nie uda³o siê ustaliæ przyczyn jego
wyró¿nienia przez pastora Bolduana.
Pastor P. Bolduan w 1616 r. wyda³ w Jenie Bibliotheca Philosophica sive:
Elenchus scriptorum philosophicorum atque philologicorum illustrium, qui philosophiam ejusque partes aut omnes aut praecipuas, quovis tempore idiomatere
usque in annum praesentem Redemptionis M.DC. XIV. descripserunt, illustrarunt
et exornarunt, secundum artes et disciplinas, tum liberales tum Mechanicas earumque titulos et locos communes, autorumque nomina ordine alphabetico digesta.
Accesserunt graecae latinaeque lingvarum tum prosarum tum ligatarum Autores
41
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classici, illorum aetetes atque interpretes, ac inde extructa variarum linqvarum
Lexica, Loci communes, Apophthegmata, Colloquia, Phrases, etc. additis ubivis
loco, tempore et forma impressionis. Universis et singulis omnium artium et scientiarum Studiosis, ad studia sua commodius formanda, maxime utilis et pernecessarius. Concinnatus studio at opera. Pauli Bolduani Stolp. Pom. Ecclesiae
Christi, quam Vessini sibi collegit, Pastoris. Janae apud Joannem Weidnerum,
Impensis. Haeredum Thomae Schureri, Bibl. Lips. to DC. XVI..
Ksi¹¿kê tê pastor Bolduan dedykowa³ compatribus et amicis [...] florentis
scholae Stolpensis collegis fidelissimis ac integerrimis, ucz¹cym w 1614 r., mianowicie, rektorowi Peterowi Myrschäusowi, konrektorowi Johannowi Maderowi,
subrektorowi Johannowi Gottingowi oraz kantorowi Michaelowi Drenckhanowi.
Wydaje siê, ¿e motywy decyzji pastora poznamy, jeœli przeœledzimy biogramy
tych nauczycieli, ze szczególnym uwzglêdnieniem stosunków ³¹cz¹cych ich
z duchownymi koœcio³a Mariackiego. Na pierwszym miejscu wymieniony zosta³
rektor magister Peter Myrschäus, nie tylko z tytu³u sprawowanej funkcji, ale przede
wszystkim ogromnej erudycji i kwalifikacji. Studiowa³ bowiem we Frankfurcie
n.O. (1596), Wittenberdze (1597), Heidelbergu (1598), Strasburgu, Pary¿u i na
uniwersytetach w³oskich. Zwiedzi³ ca³¹ zachodni¹ i po³udniow¹ Europê. By³ poliglot¹ doskonale znaj¹cym grekê i ³acinê, ale przede wszystkim – jak pisa³ pastor
– logicum disertissimum et disputatorem acutissimum. By³ autorem najmniej siedmiu ksi¹¿ek wydanych w Szczecinie i Wittenberdze, w tym piêciu w okresie sprawowania urzêdu rektora s³upskiej szko³y, tj. w latach 1604–1622, o tematyce teologicznej, filozoficznej i spo³eczno-politycznej.
Peter Myrschäus, za spraw¹ faworyzuj¹cego go burmistrza miasta, w dniu objêcia stanowiska, wszed³ w konflikt z diakonem koœcio³a Mariackiego. Tego ostatniego popierali konsekwentnie prawie wszyscy duchowni tego koœcio³a. Dlatego
w ci¹gu 18. lat sprawowania funkcji rektora Myrschäus dozna³ wiele przykroœci
i upokorzeñ, które sta³y siê powodem rezygnacji z urzêdu i przejœcia do Ko³obrzegu, gdzie niebawem zmar³45. Rektor Myrschäus œwiadom swej wy¿szoœci, wiedzy
teologicznej i filozoficznej nad swymi adwersarzami, czemu dawa³ wyraz w swych
publikacjach, by³ w podobnej sytuacji jak pastor Bolduan. Na tym pod³o¿u i zainteresowaniach naukowych ukszta³towa³a siê miêdzy nimi przyjaŸñ.
W s³upskiej szkole na pocz¹tku XVII w. wyró¿niaj¹c¹ siê postaci¹ – obok
rektora – by³ pyrzyczanin, konrektor w latach 1607–1619, Johann Mader. Pastor
Bolduan w swej dedykacji okreœli³ go astronomum peritissimum, itidem compatrem meum longe jucundissimum. Pozostali dwaj nauczyciele zostali wymienieni
45
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– zdaje siê – ze wzglêdów grzecznoœciowych, ale równie¿ im poœwiêci³ dobre
s³owo. Kantor Johann Gotting (1599–1601, 1607–1618) mia³ byæ scholasticae
informatorem diligentissimum, zaœ preceptor Michael Drenckhan (1607–1618)
musicum artificiosissimum.
Trzeci¹ sw¹ ksi¹¿kê pastor Boduan zatytuowa³: Bibliotheca Historica sive:
elenchus scriptorum historicorum et geographicorum selectissimorum, qui
Historias vel Universales totuus Orbis: vel Particulares certae cujusdam Provinciae, indeque extructa Chronica, Annales etc. quovis tempore idiomatere, usque
ad annum presentem [...] M.DC XX scripserunt, justa serie ac Methodo secundi
partes ac Regiones Mundi, Auctorumque nomina Ordine Alphabetico subnexae
additis Classicorum utplurimum vitis fuccinckisque argumentis: Cum Indice
gemino, Rerum uno, Auctorum altero: Nec non loco, tempore et forma impressionis. Premissa est Praefatio de antiquitate, Dignitate, Necessitate, utilitate, jucunditate ac Methodo Historiarum, omnibus studiosis Historiarum et Antiquitatum,
ad studia sua, majori cum felicitate et frucktu uberiori instituenda, maxime utilis
et necessarius, Concinnatus Studio & Opera, Pauli Bolduani Stolp. Pom. Ecclesiae Christi, quam Vessini sibi colligit, Pastoris. Lipsiê, Excudebatur a Friderico
Lanckisio. Anno M.DC. XX. Impensis Haredum Thomae Schüreri.
Ksi¹¿kê tê autor zadedykowa³ ostatnim ¿yj¹cym czterem ksi¹¿êtom pomorskim, mianowicie Filipowi II (1573–3 II 1618), Franciszkowi I (1577–1620),
Bogus³awowi XIV (1580–1637) i Ulrykowi (1589–1622) oraz amplissimis et consultissimis Viris [...] Consulibus, Camerariis, caeterisque inclytae Reipub. Stolpensis, ale ¿adnego spoœród nich nie wymieni³ imiennie. Wynika wiêc, ¿e zostali
oni grzecznoœciowo dopisani. Pominiêcie ksiêcia Jerzego II (1582–27 III 1617),
ujêcie zaœ Filipa II œwiadczy, ¿e faktycznie Bolduan rêkopis odda³ do druku nie
w 1620 r., ale najpóŸniej 3 lutego 1618 r.
Autorska dedykacja mia³a zwyczajny charakter. Wiêcej do naszych rozwa¿añ
wnosi Schediasma. In Bibliothecam Historicam reverendi et clarissimi Vivi Dn.
Pauli Bolduani..., któr¹ otwiera Jurga-Valentino Winthero J.U.D. Comite Palatino,
et aula Sedin[ensis] Consiliario, autor nieskoñczonej kroniki Ksiêstwa Pomorskiego, pisanej na zamówienie ksiêcia Filipa II, pt. Pomeranographia Jurgae Valentini Wintheri ex Historiographis atque ex Chronicis tam impressis, quam Mss.,
in Bibliotheca Philippo-Pomeranica axtantibus, bona fide collecta et in lucem
edita46.
Bardzo interesuj¹c¹ postaci¹ jest równie¿ gratuluj¹cy pastorowi Bolduanowi
„Biblioteki Historycznej” Johannes Himmelius, który podpisa³ siê jako Stolp[en46

Georg v. Winter (Winther) (1578–1623), syn burmistrza Trzebiatowa n.R., po studiach na
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sis] Pom[eraniae] SS. Theologiae Doctor, et Ecclesiastes Spirensis. Pastor
Bolduan zaliczy³ go 4 lata wczeœniej w przedmowie do „Biblioteki Filozoficznej”
do najwybitniejszych s³upszczan jemu wspó³czesnych, chocia¿ wówczas by³ rektorem w Spirze (Speyer). W 1618 r. by³ ju¿ doktorem teologii i zajmowa³ jak¹œ
wa¿n¹ funkcjê w Koœciele ewangelickim tego miasta. Istotne jest, ¿e wywodzi³
siê on ze s³upskiej rodziny szewskiej, w 1601 r. zapisa³ siê w rejestr studentów
Wittenbergi, zaœ w 1607 r. – Jeny47. W zakresie pochodzenia spo³ecznego widaæ
du¿e podobieñstwa z Johannem Tidäusem, w 1622 r. studentem teologii w Wittenberdze. Studentem Uniwersytetu we Frankfurcie n.O. w 1602 r. by³ Abraham
Jeske (Jeschius), syn pastora Dawida z pods³upskiego Duninowa, którego gratulacje dla Bolduana znalaz³y siê równie¿ w „Bibliotece Historycznej”48. Do niego
wrócimy jeszcze ni¿ej.
Znamy dwóch nastêpnych autorów dedykacji, mianowicie rektora s³upskiej
szko³y ³aciñskiej Petera Myrschäusa i jego zastêpcê Johanna Madera, którzy odwzajemnili siê pastorowi Bolduanowi za jego ich przed cztery lata wyró¿nienie.
Listê gratuluj¹cych zamykaj¹ trzej synowie pastora Bolduana.
Pastor Paul Bolduan wywodz¹cy siê z rodziny ch³opskiej, co by³o w XVI w.
rzadkoœci¹, przyjêty zosta³ do ³aciñskiej szko³y partykularnej dziêki ¿yczliwoœci
i pomocy diakona Bonina, pochodz¹cego ze s³upskiej rodziny rzemieœlniczej.
Chocia¿ Bolduan ukoñczy³ studia teologiczne i w ich trakcie oraz po nich imponowa³ wiedz¹ oraz przejawia³ naukowe zainteresowania, to otrzyma³ jedn¹ z dwóch
parafii synodu s³upskiego o najni¿szych dochodach, której stan organizacyjny
pozostawia³ wiele do ¿yczenia, zaœ ¿ycie religijne sta³o na bardzo niskim poziomie. Pochodz¹cy z niskich warstw spo³ecznych protestanccy duchowni w pierwszym pokoleniu nie zdo³ali siê przebiæ na wy¿szy stopieñ w hierarchii koœcielnej
i zadowoliæ siê musieli ma³ymi parafiami i niskimi dochodami, chocia¿ – jak
w przypadku Bolduana – mieli wy¿sze ni¿ przeciêtne wiedzê i umiejêtnoœci duszpasterskie. Z tego te¿ powodu ¿ywili poczucie krzywdy i ich stosunki z prze³o¿onymi za ciep³e, przyjazne czy serdeczne uznane byæ nie mog¹. Te przes³anki sk³ania³y te¿ do udzielania pomocy, okazywania ¿yczliwoœci, a nawet faworyzowania
uczniów i studentów o podobnym rodowodzie spo³ecznym.
¯ycie codzienne i kariera duchowna Paula Bolduana w wiêkszym stopniu
kszta³towa³y pochodzenie spo³eczne ni¿ czynniki merytoryczne. Swoje zainteresowania i badania prowadzi³ on wiêcej we wspó³pracy, a co za tym idzie najbli¿sze stosunki i przyjaŸnie utrzymywa³ nie tyle z luterañskim duchowieñstwem, ile
z nauczycielami miejskich szkó³ partykularnych. Bliskie kontakty z pastorem
dr. D. Cramerem tezie tej nie przecz¹, bo by³ on równie¿ rektorem i wyk³adowc¹
szczeciñskiego Pedagogium. Piœmiennictwo pastora Bolduana wskazuje, ¿e g³ów47
48
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nym noœnikiem idei renesansowych na Pomorzu Zachodnim w XVI i pocz¹tkach
XVII w. by³y miejskie szko³y ³aciñskie, najprê¿niejsze w tych du¿ych i œrednich
oœrodkach, w których do czasu proklamacji reformacji w pañstwie Gryfitów by³o
dobrze rozwiniête szkolnictwo katolickie.
Pastor Bolduan podj¹³ próbê ujêcia prawie ca³ego ³aciñskiego i po czêœci
niemieckiego oraz greckiego piœmiennictwa europejskiego, drukowanego i rêkopiœmiennego, do pocz¹tków XVII w. Od razu nasuwa siê pytanie: czy tak¹ bibliografiê móg³ sporz¹dziæ pastor w pods³upskiej wsi Wieszyno? OdpowiedŸ jest prosta: móg³, bo wykona³, ale czy prawid³owo? Tego rozstrzygn¹æ nie jestem w stanie.
Ograniczê siê do zarysowania koncepcji jego trzech bibliografii: teologicznej, filozoficznej (i literatury) oraz historycznej (i geograficznej), doœæ klarownie wy³o¿onej na karcie tytu³owej ka¿dej z nich, której treœci i uk³ad nie by³y – zdaje siê –
oryginalnym dzie³em Bolduana.
Na karcie tytu³owej znajduj¹ siê: 1. Mo¿liwie jak najadekwatniejszy do treœci
d³ugi tytu³ ksi¹¿ki, niekiedy uzupe³niany jeszcze podtytu³em. 2. Informacja o treœci
przedmowy autora. 3. Podana w zachêcaj¹cej do kupna czy lektury ksi¹¿ki informacja o potencjalnym czytelniku. 4. Zwiêz³a informacja o autorze oraz 5. Informacja o miejscu i czasie druku oraz nak³adcy. Celem karty tytu³owej by³o przekazanie potencjalnemu czytelnikowi i nabywcy mo¿liwie najwiêcej informacji
o ksi¹¿ce i jej zawartoœci. Pod koniec tytu³u znajdowa³a siê te¿ wzmianka o indeksie.
Nikogo nie trzeba przekonywaæ o wielkiej roli indeksów w bibliografiach. S¹
one najwa¿niejsz¹ pomoc¹ u³atwiaj¹c¹ dotarcie do interesuj¹cych informacji.
Tymczasem we wszystkich ksi¹¿kach Bolduana s¹ one oraz niepe³ne opisy bibliograficzne ujêtych ksi¹¿ek – najs³absz¹ ich stron¹. „Biblioteka Teologiczna” zawiera ³aciñsko-niemiecki indeks hase³ przedmiotowych (tematycznych), wed³ug
których sporz¹dzono bibliografiê oraz bêd¹cy jego niemal¿e powtórzeniem alfabetyczny indeks rzeczowy. Oba indeksy licz¹ 6 stron druku, podczas gdy bibliografia liczy 345 s. i zawiera oko³o 3500-4000 pozycji bibliograficznych. W tym
stanie rzeczy indeks nie spe³nia³ swej podstawowej funkcji. Jeszcze wa¿niejsze,
¿e zawiera tak du¿o b³êdów literowych i cyfrowych, i¿ inaczej nie mo¿e byæ okreœlony jak niechlujny.
„Biblioteka Filozoficzna” posiada: Index locorum sive rerum, a w³aœciwie
³aciñsko-niemiecki alfabetyczny indeks osobowy i rzeczowy, licz¹cy ³¹cznie
7 stron, ujmuj¹cych 647 stron druku bibliografii. Wszystko, co powiedziano wy¿ej
o indeksie „Biblioteki Teologicznej”, odnosi siê równie¿ do niego. Nieco korzystniej prezentuje index rerum „Biblioteki Historycznej” (3 strony), który uzupe³nia
23-stronicowy: Index Autorum selectissimorum. Jest on nie tylko selektywny, bo
pomija np. pastora P. Bolduana, który na s. 646 wykaza³ sw¹ „Bibliotekê Teologiczn¹”, ale zawiera – podobnie jak wy¿ej wymienione indeksy – masê omy³ek.
Wykazanie ich maleñkiej nawet cz¹stki nie jest mo¿liwe. Jako ciekawostkê mo¿na zaznaczyæ, ¿e wœród autorów figuruje ksi¹¿ê Bogus³aw X. Mia³ on napisaæ
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druk, wykazany na s. 26, na której czytamy: Bogus³aw X Dux Pomeraniae scripsit
itinerarium in terram sanctam. Niezliczone b³êdy sprawi³y, ze bibliografie pastora
Bolduana nie spe³ni³y swej funkcji informacyjnej i na trwa³e nie wesz³y do obiegu
naukowego, ale w pocz¹tkach XVII w. by³y inaczej oceniane, czego dowodem
dwa wydania „Biblioteki Teologicznej”. W po³owie XVIII w. ich os¹d – jak zobaczymy – by³ ju¿ bardzo krytyczny.
Otwiera je praefatio autora z³o¿one z dwóch czêœci. W pierwszej pastor Bolduan podj¹³ próbê charakterystyki cz³owieka jako stworzenia Bo¿ego i okreœlenia
jego ³¹cznoœci z Bogiem od stworzenia przez grzech pierworodny do odkupienia
przez œmieræ krzy¿ow¹ i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Drug¹ czêœæ stanowi¹ rozwa¿ania o misterium Koœcio³a, jego Boskiej istocie i rozwoju od staro¿ytnoœci po wspó³czesnoœæ.
Dla badañ nad dziejami Pomorza Zachodniego, a zw³aszcza S³upska, du¿¹
wartoœæ ma Bolduana wstêp do „Biblioteki Filozoficznej”. Sk³ada siê on równie¿
z dwóch czêœci. W pierwszej podjêto próbê objaœnienia pojêcia filozofia oraz
ukazania zmian jego znaczenia od staro¿ytnoœci po wspó³czesnoœæ. Szczególnie
wyartyku³owano jego rozumienie przez Arystotelesa i Platona.
Punktem wyjœcia drugiej czêœci wstêpu by³a opinia Davida Chyträusa o S³upsku, s³awi¹cego miasto, g³ównie zaœ jego szko³ê, z której wyszed³ Peter Swave,
Marcina Lutra familiarus i chorus 49. Pastor Bolduan myœl tê kontynuowa³, wymieniaj¹c jej rektorów od reformacji oraz podnosz¹c zas³ugi dla niej wyœwiadczone
przez znakomitych jej dyrektorów Korneliusa Prusinusa, L. Rolvincka i P. Myrschäusa. Wymieni³ te¿ najznakomitszych jej uczniów sprzed reformacji, mianowicie biskupa kamieñskiego Henninga Ivena (1446/49–1468) oraz Heinricha von
Ramela, kanclerza ksiêcia Jana Fryderyka (1569–1600), a potem królów duñskich
Fryderyka II (1559–1588) i Christiana IV (1588–1648), a nastêpnie po reformacji.
Zaprezentowa³ te¿ najbardziej zas³u¿onych dla S³upska burmistrzów i szafarzy
z XV–XVI w., prawników, do których zaliczy³ Nikolausa Klemptzena, sekretarza
ksiêcia Barnima IX (1541–1569) i rzekomego autora kroniki Pomorza50, Jonatasa
Gützlaviusa – rektora szczeciñskiego Pedagogium (1570–1576)51, póŸniej radcy
ksiêcia Jana Fryderyka i kanclerza ksiêcia holsztyñskiego, Frolieliusa Pritzego –
dyrektora Konsystorza Ewangelickiego w Szczecinie oraz s³awnych s³upskich
49
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D. Chyträus, Vandalia, Regionum ad mare Balthicum, Mechelburgiae, Pomeraniae, Borussiae, Livoniae, Moscoviae, Poloniae et vicinarum aliquot gentium, Principes et statum Reip.
et ecclesiae, partum et nostra memoria summatim exponens, Rostochii 1589, s. 37-38.
Th. Kantzow, Pomerania. Kronika pomorska z XVI wieku, t. I (ks. 1 i 2), t³um. K. Go³da,
przypisy i komentarze T. Bia³ecki i E. Rymar, Szczecin 2005, s. 24 n.
W. Buchholz, Frühmoderne Staatsbildung, Reformation und Fürstenschule. Das Pädagogium in Stettin und seine Studenten im 16. Jahrhundert, [w:] W. Buchoholz (Hg.), Kindheit
und Jugend in der Neuzeit 1500–1900. Das Herzogtum Pommern (seit 1815 preußische Provinz als Beispiel), Stuttgart 2000, s. 45.
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medyków oraz ewangelickich teologów, wœród których wymieni³ Laurentiusa Mollerusa, rektora szko³y w Hidesheim, domownika i przyjaciela Lutra i Filipa Melanchtona, brata ostatniego opata klasztoru cystersów w Neuenkamp – Johanna52.
Swe rozwa¿ania o s³awnych s³upszczanach i s³upskiej szkole ³aciñskiej zakoñczy³ wyliczeniem szlacheckich rodów ziemi s³upskiej, które rozs³awi³y j¹ na Pomorzu i w Rzeszy.
Pastora Bolduana praefatio do „Biblioteki Filozoficznej” stanowi wartoœciowy rzut oka na dzieje miasta S³upska i subregionu s³upskiego w XVI i w pocz¹tkach
XVII w., ze szczególnym uwzglêdnieniem szkolnictwa i stosunków koœcielnych.
By³ on wnikliwym, rzetelnym i relatywnie obiektywnym dziejopisem. Prezentuj¹c
tê problematykê, ani razu nie dokona³ ataku na Koœció³ katolicki. Niektóre jego
ustalenia nieznacznie tylko zosta³y skorygowane lub uzupe³nione przez póŸniejszych badaczy, rzadko siê na niego powo³uj¹cych. Przekaza³ on wiele informacji,
zw³aszcza biograficznych, które do dziœ nie zosta³y wykorzystane lub rozwiniête.
Jest to – z dzisiejszego punktu widzenia – najwartoœciowsza czêœæ ca³ego drukowanego piœmiennictwa pastora Bolduana.
Rozwa¿ania powy¿sze zapewne lepiej mieœci³yby siê w jego „Bibliotece Historycznej” ni¿ „Filozoficznej”. Ta pierwsza te¿ zosta³a poprzedzona praefatio,
z³o¿onym z dwóch czêœci: historiograficznej i metodologicznej. Poprzez historiê
rozumia³ on rerum Magnarum, a Deo et Magnis Principibus in Ecclesia, Imperiis
et Rebuspub., bello et pace gestarum, vera perspicua et exquisita expositio, actiones, vitamque, humanam dirigens 53. Fundamentem tak pojmowanej historii jest
prawda54. Prezentuj¹c historyków staro¿ytnego Rzymu, zwróci³ uwagê na ró¿ne
mo¿liwoœci jej przedstawiania i du¿¹ zale¿noœæ historii od poezji. Dokona³ te¿
periodyzacji dziejów, wyró¿niaj¹c epoki: staro¿ytn¹, chaldejsk¹, egipsk¹, persk¹,
greck¹, rzymsk¹ i germano-pomorsk¹, do której wrócimy.
Rozwa¿ania metodologiczne rozpocz¹³ on od „godnoœci” (dignitas) historii,
która jest „¿ywym Ÿród³em wszystkich sztuk i nauk”, odzwierciedla kulturê duszy
i piêkno ¿ycia oraz syntez¹ wszystkich sztuk. Dlatego jej uprawianie i znajomoœæ
s¹ koniecznoœci¹ (necessitas). Podkreœli³, ¿e z najwiêksz¹ uwag¹ podchodziæ nale¿y do historii „teologicznej”, bo jej badanie prowadzi do poznania rzeczy œwiêtych i kontrowersji w Koœciele oraz ich przezwyciê¿ania. W historii s¹ zawarte
i z niej wyp³ywaj¹ wszystkie prawa i ich owoce, bowiem jest ona uzdrowicielk¹
¿ycia i mo¿e nie tylko nieœæ pomoc, ale te¿ radowaæ i urzekaæ. Jej poznanie jest
wiêc koniecznoœci¹ równie¿ dlatego, ¿e p³yn¹ z niej wielorakie po¿ytki (utilitas),
na które zwróci³ uwagê ju¿ Ciceron, mówi¹c, ¿e historia magistram vitae (est).
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By³ on autorem interesuj¹cego szkicu pt. Litterae ad Ordinem Senatorium Civitatis Stolpe,
Pommersche Bibliothek 4:1755, s. 139-150.
P. Bolduan, Bibliotheca Historica..., Praefatio, nlb.
Autor stwierdzi³: Veritas lumen historiae.
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Jednym s³owem, wstêp pastora Bolduana do „Biblioteki Historycznej” to panegiryk
na rzecz historii.
Na tym tle ra¿¹co skromnie prezentuj¹ siê pomeranica w jego „Bibliotece
Historycznej” (s. 227-228). Pastor wykaza³ tylko 16 pozycji, w tym dwa manuskrypty. Naturalnie do formy zapisu i odsy³aczy mo¿na mieæ bardzo wiele zastrze¿eñ. Powy¿sze w ca³ej rozci¹g³oœci odnosi siê równie¿ do has³a polonica
(s. 155). Johann C. Dähnert ju¿ w po³owie XVIII w. stwierdzi³, ¿e bibliografie
Bolduana przez to, ¿e zawieraj¹ tak¿e mnóstwo b³êdów, niejednego badacza wprowadzi³y w b³¹d55. Na plus poczytaæ nale¿y, ¿e znalaz³y siê w niej has³a: America:
India Occidentalis: novus orbis (s. 258-263) oraz Australia (s. 263-264). Widaæ, ¿e
dla Bolduana œwiat nie ogranicza³ siê do Europy i chrzeœcijañstwa. Uwagi powy¿sze wyjaœniaj¹, dlaczego piœmiennictwo pastora Bolduana nie wesz³o do obiegu
historiografii (zachodnio)pomorskiej. Nie mog³o zadowoliæ badaczy, bo wykaz
druków i manuskryptów by³ zaledwie cz¹stkowy, ich opisy omy³kowe, zaœ odsy³acze b³êdne. Wszystko to sprawia, ¿e w celu uchwycenia wszystkich pozycji
dotycz¹cych np. Pomorza (zachodniego) konieczne jest uwa¿ne przejrzenie kartka
po kartce wszystkich trzech „bibliotek” pastora. Dopiero wówczas i po analizie
porównawczej z podobnymi drukami bibliograficznymi tego czasu mo¿na bêdzie
dokonaæ oceny piœmiennictwa pastora Bolduana.
Ju¿ pod koniec XVIII w. dziejopisarze pomorscy – Johann C. Dähnert56 i Christian W. Haken57 doszli do wniosku, ¿e wymienione ksi¹¿ki pastora P. Bolduana
sw¹ s³awê zawdziêczaj¹ przede wszystkim dziêki umieszczeniu w urzêdowym
wykazie ksi¹g zakazanych przez Koœció³ katolicki pod sankcj¹ ekskomuniki, og³oszonym pierwszy raz w 1559 r. przez Paw³a IV (1555–1559) (index librorum prohibitorum et expurgandorum). Wszystkie trzy „biblioteki” znalaz³y siê na indeksie
firmowanym przez generalnego inkwizytora dr. Antonio a Soto maior, wydanym
w 1667 r. w Madrycie58. Drugie wydanie nosi³o tytu³: Index librorum prohibitorum ac expurgandorum novissimus. Pro universis Hispaniarum Regnis Serenissimi
Ferdinandi VI. regis catholici, hac ultima editione illust[riss]mi ac rev[erendiss]mi
d.d. Francisci Perez de Prado ... correctus. De Consilio Supremi Senatus Inquisitionis Generalis juxta exemplar excussus..., Madriti... M.DCC. XLVII i ukaza³o
siê po 180 latach. W stosunku do pierwszego wydania wprowadzone korekty by³y
nieznaczne i dotyczy³y tylko – zdaje siê – „Biblioteki Historycznej”59.
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J.C. Dähnert, Von Pommerschen Gelehrten die in die Päpstl. Indices Auctorum damnatorum
et prohibitorum gesetzet worden, Pommersche Bibliothek Bd. 2:1753, Stück 4, s. 137.
J.C. Dähnert, Von Pommerschen Gelehrten..., s. 135-137.
Ch.W. Haken, Kurze Lebensbeschreibung einiger berühmten und gelehrten Stolper, Pommersches Archiv, 1785, Stück 2, s. 205.
J.C. Dähnert, op. cit., s. 135.
Wynika to z porównania analiz J.C. Dähnerta i Ch.W. Hakena pierwszego wydania z tekstem
drugiego wydania, z którego korzysta³ ni¿ej podpisany.
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Trzeba podkreœliæ, ¿e mo¿liwoœci ingerencyjne inkwizytora w bibliografie
Bolduana z natury rzeczy by³y ograniczone, gdy¿: 1. ujmowa³y one druki i rêkopisy katolickie i protestanckie, 2. podawa³y (czêsto w skróconej i niepe³nej formie)
autorów i tytu³y, miejsce, rok i format druku, 3. niekiedy szersze informacje
o treœci wystêpowa³y jedynie odnoœnie do tytu³ów (pozycji bibliograficznych)
wielotomowych i nie jestem w stanie ustaliæ, czy by³y one oryginalnym wk³adem
pastora Bolduana, czy te¿ zosta³y przepisane z podobnych katolickich lub protestanckich wydawnictw bibliograficznych. Ujêcie w wykazie ksi¹g zakazanych
danego druku oznacza³o, ¿e jego treœæ lub jego fragment(y) by³y niezgodne z dogmatami i nauk¹ Koœcio³a katolickiego. W zale¿noœci od skali tych sprzecznoœci
wpisane do indeksu ksi¹¿ki by³y zaliczane do I lub II klasy. Wpisanie ksi¹¿ki do
indeksu czyni³o autora i jego publikacjê s³awnymi; dla katolickich autorów by³o
powa¿nym problemem, w ekstremalnych przypadkach prowadzi³o na stos, dla
protestanckich zaœ powodem do dumy i satysfakcji. Wszystkie „biblioteki” pastora Bolduana zosta³y zaliczone do I klasy ksi¹g zakazanych (drugie wydanie)60,
chocia¿ ingerencje inkwizytora zasadniczo ogranicza³y siê do przedmów i dedykacji, co trafnie podniós³ ju¿ J.C. Dähnert61.
Generalny inkwizytor uzna³, ¿e z katolickiego punktu widzenia nie mo¿na
zaakceptowaæ okreœlenia siê przez pastora Bolduana: Ecclesiae Christi, quam
Vessini sibi colligit, Pastor. Jego zdaniem pastor Bolduan nie mia³ prawa swej
„Biblioteki Teologicznej” dedykowaæ reverendis, humanissimis pietate eruditioeque praestantissimis ae omni virtutum genere ornatissimis viris, tj. pastorom
synodu dar³owskiego, okreœlonym przez niego równie¿ ecclesiarum pastoribus
dagnissimis ac meritisa, podczas gdy zdaniem inkwizytora byli oni sectariis damnata memoriae. Za niemo¿liwe do zaakceptowania uzna³ równie¿ ca³e 17-stronicowe praefatio Bolduana62. Te i jeszcze inne nieprawid³owoœci wystêpowaæ
mia³y w pierwszym wydaniu „Biblioteki Teologicznej” (1614), do którego nie
dotarliœmy.
Gdy chodzi o „Bibliotheca Philosophica”, inkwizytor uzna³, ¿e jej autor nie
mia³ prawa okreœliæ siê na karcie tytu³owej „pastorem wieszyñskiego koœcio³a
Chrystusa” i jako taki pozdrowiæ potencjalnych czytelników jego ksi¹¿ki w imiê
Trójcy Œwiêtej. Odrzuci³ te¿ dwa fragmenty wstêpu Bolduana, w których rozwa¿a³ problem woli, wolnoœci i rozumu oraz stawia³ pytania: jak¹ drog¹ wybraæ?
Drugi fragment dotyczy³ nieprzebieraj¹cej w s³owach krytyki katolickich kolegiów kanoników oraz klasztorów i panuj¹cego w nich systemu szkolnictwa, by na
tym tle przedstawiæ œwietnoœæ s³upskiej szko³y partykularnej63.
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Index librorum prohibitorum... (1747), s. 893-894.
J.C. Dähnert, Von Pommerschen Gelehrten..., s. 135.
Index librorum prohibitorum... (1747), s. 894.
Tam¿e.
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Inkwizytor zakwestionowa³ te¿ niektóre okreœlenia z karty tytu³owej i praefatio „Bibliothecae Historicae”. Za najpowa¿niejszy zarzut – pomijaj¹c samookreœlenie siê pastora Bolduana – uznaæ nale¿y, ¿e autor nazwa³ ostatnich czterech ¿yj¹cych ksi¹¿¹t pomorskich Ecclesiae Christi Scholarum, zaœ burmistrzowie i szafarze s³upscy zostali okreœleni Ecclesia Christi genuinam et incorruptam
doctrinam amplectentis. Pozosta³e wykreœlenia z praefatio by³y niewielkie i nie
deformowa³y pojmowania historii przez pastora Bolduana. Dotyczy³y g³ównie
interpretacji historii przez staro¿ytnych autorów64. Trzeba jednak dodaæ, ¿e wykreœlenia inkwizytora w 1747 by³y inne ni¿ w 1667 r., kiedy dopuszczono siê
omy³ek, które sk³oni³y pastora Hakena do nazwania generalnego inkwizytora Soto
ignorantem 65.
W dobie doprawdy ekumenizmu trudno obiektywnie oceniæ wykreœlenia generalnego inkwizytora ksi¹g zakazanych w publikacjach pastora Bolduana i równie trudno zrozumieæ motywy zaliczenia ich do szkodliwych „I klasy” dla Koœcio³a katolickiego.
Wydaje siê, ¿e nie by³o przypadkiem i¿ pastor z tak wielkim entuzjazmem
wypowiedzia³ siê w przedmowie do „Biblioteki Historycznej” o potrzebie i po¿ytkach p³yn¹cych z badañ historycznych oraz wykaza³ œwietn¹ znajomoœæ dziejów S³upska i subregionu s³upskiego od po³owy XV do pocz¹tków XVII w. we
wstêpie do „Biblioteki Filozoficznej”. Wprawdzie posiada³ Vandaliê D. Chyträusa
oraz kronikê T. Kantzowa w rêkopisie N. Klempzena, ale przekazane przez niego
informacje, zw³aszcza biograficzne, daleko je przekracza³y. Wiele wskazuje na
to, ¿e gromadzi³ materia³y nie tylko o szlachcie ówczesnego landwójtostwa s³awieñsko-s³upskiego, które pozwoli³y mu na opracowanie: Genealogien von
65 pommerschen Familien 66, wykorzystywanych przez póŸniejszych badaczy szlacheckich rodzin wschodniej czêœci Pomorza Zachodniego, ale równie¿ Ÿród³a genealogiczne dotycz¹ce Gryfitów. Musia³ w tym zakresie byæ znanym daleko poza
S³upskiem, skoro z polecenia ksiêcia Filipa II. mia³ opracowaæ czêœæ genealogiczno-historyczn¹ do przygotowywanej przez swego przyjaciela G.V. Wintera kroniki Pomorza i jego domu ksi¹¿êcego67. Dr Winter swego dzie³a nie ukoñczy³.
Jego rêkopisy, a wraz z nimi materia³y pastora Bolduana uleg³y zniszczeniu. Znane
s¹ jedynie ich szcz¹tki.
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Tam¿e, s. 894-895.
Ch.W. Haken, Kurze Lebensbeschreibung einiger berühmten und gelehrten Stolper..., s. 205.
H. Spruth, Landes- und familiengeschichtliche Biographie, Bd. 2..., s. 431.
Jak przypis 43.
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Pastor Paul Bolduan. From Studies of XVIIIth Century
Pomeranian Writing and Culture
SUMMARY
Pastor Paul Bolduan (1563–1626) came from a rural Germanized Kaszubian family
that resided in Kobylnica near S³upsk. He graduated from the S³upsk Latin School, and
studied theology in Frankfurt on the Oder and probably other universities. He was the head
pastor in Wieszyno (1591–1626) near S³upsk. Although today such a large task does not
seem possible, he compiled both printed and manuscript retrospective bibliographies of
European theological documents (1st edition Jena 1614, 2nd edition Leipzig 1622), philosophical and philological documents (Leipzig 1616) as well as historical and geographic
documents (Leipzig 1620). We do not know how his works were received by contemporary scientists, but from the end of the XVIIIth century they were not considered to be
scientific publications because of the many mistakes and lack of construction. Our investigations verify that opinion.
All the biographies begin with introductions consisting of eulogies and dedications
of the author to Pomeranian princes and to his colleagues and collaborators. From today’s
perspective, it is the introductions that have the largest scientific value since they shed
additional light on the broad conceptions of the culture of the eastern part of the Pomeranian principality.
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Micha³ Hinc
Gdañsk

Historia niespe³nionej nadziei.
Polskie Stronnictwo Ludowe
w powiecie morskim w latach 1945–1947
(wstêp do dyskusji)

W celu zwalczania PSL postanawia siê
zdwoiæ wszystkie si³y w bloku demokratycznym,
szczególnie w obecnym okresie przedwyborczym1.

S³owo wstêpne
Dzieje powojennego Polskiego Stronnictwa Ludowego by³y niew¹tpliwie
œwiadectwem próby wypracowania mo¿liwie najwiêkszego wp³ywu na sytuacjê
w zniszczonym kraju. Politycy PSL, dysponuj¹cy po 1945 r. ogromnym poparciem spo³ecznym, byli w rzeczywistoœci najsilniejszymi reprezentantami demokratycznych idei i wpisywali siê w ogólnonarodow¹ potrzebê jawnoœci ¿ycia spo³ecznego i politycznego2. Wreszcie to PSL stanowi³ w³aœciwie jedyn¹ alternatywê
i solidn¹ przeciwwagê wobec próbuj¹cych zaw³aszczyæ pe³niê w³adzy polityków
Polskiej Partii Robotniczej, dysponuj¹cych minimalnym poparciem spo³ecznym3.
Próba odnalezienia siê PSL w warunkach nieustabilizowanego re¿imu komunistycznego okaza³a siê niemo¿liwa ze wzglêdu na obsadzenie przez PPR resortów
si³owych, podporz¹dkowania s³u¿b policyjnych i co najwa¿niejsze absolutnej
kontroli w resorcie bezpieczeñstwa4. Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego
[PKWN], wystêpuj¹c od lipca 1944 r. w charakterze polskiego rz¹du, nie posiada³
1
2
3
4

Cyt. za: Archiwum Pañstwowe w Gdañsku [dalej: APG], 2609, t. 6, Protokó³ z posiedzenia
Miêdzypartyjnej Powiatowej Komisji Porozumiewawczej, Wejherowo 7 I 1946 r., k. 77.
A.L. Sowa, Historia polityczna Polski 1944–1991, Kraków 2011, s. 65-66.
S. £ach, Polskie Stronnictwo Ludowe w konfrontacji z w³adz¹ komunistyczn¹ na Pomorzu
Zachodnim w latach 1945–1947, S³upsk 2001, s. 13-16.
R. Terlecki, Miecz i tarcza komunizmu. Historia aparatu bezpieczeñstwa w Polsce 1944–
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mandatu i zaufania spo³ecznego. Zgodnie z postanowieniami konferencji w Ja³cie
i Poczdamie w³adze polskie zosta³y zobowi¹zane jak najszybciej przeprowadziæ
wolne wybory parlamentarne przy nieskrêpowanym udziale partii demokratycznych5. W³adze PSL widzia³y wówczas w tej gwarancji mo¿liwoœæ demokratycznego ujêcia sterów w³adzy, a tym samym zepchniêcia w polityczny niebyt cz³onków PPR6. Historia powojennego stronnictwa w postaci PSL-u znalaz³a w³aœciwe
sobie miejsce we wspó³czesnej literaturze przedmiotu oraz licznych artyku³ach
naukowych, dziêki którym nasza wiedza o funkcjonowaniu PSL w omawianym
okresie jest doœæ szeroka, to jednak dzieje powiatowych struktur partii wci¹¿ jeszcze czekaj¹ na odkrycie. Kieruj¹c siê takim za³o¿eniem, podj¹³em siê zbadania
dzia³alnoœci PSL w powiecie morskim z siedzib¹ w Wejherowie.

Baza Ÿród³owa i trudnoœci badawcze
G³ówny trzon informacji dotycz¹cych PSL w powiecie morskim przechowywany w Archiwum Pañstwowym w Gdañsku to w³aœciwie zbiór szcz¹tków zespo³u.
Zgromadzone na zaledwie kilkunastu stronach maszynopisu sprawozdania, protoko³y i korespondencja Zarz¹du Powiatowego PSL pozwalaj¹ jedynie twierdziæ,
¿e taka lokalna struktura partii istnia³a i wykazywa³a pewn¹ dzia³alnoœæ7. Na szczêœcie to nie jedyne Ÿród³o informacji na ten temat. W zasobach Archiwum znajduje
siê doœæ obszerna jednostka dotycz¹ca dzia³alnoœci Zarz¹du Wojewódzkiego PSL
w Gdañsku dysponuj¹cego podstawowymi informacjami na temat podleg³ych mu
powiatowych instancji8. W zasobach Instytutu Pamiêci Narodowej, Oddzia³owego
Biura Archiwizacji i Udostêpniania Dokumentów w Gdañsku, niestety, nie zachowa³y siê sprawozdania Powiatowego Urzêdu Bezpieczeñstwa Publicznego
[PUBP] w Wejherowie traktuj¹ce o inwigilacji PSL w okresie przed Referendum
i Wyborami do Sejmu Ustawodawczego w styczniu 1947 r. Istnieje jednak szereg
Ÿróde³ pobocznych, poœrednio traktuj¹cych o „wywrotowej” dzia³alnoœci stronnictwa. Nale¿¹ do nich przede wszystkim Protoko³y z komisji porozumiewawczych
pomiêdzy dzia³aj¹cymi stronnictwami w powiecie9. Niezbêdne dla zobrazowania

5
6
7
8
9

–1990, Kraków 2007, s. 29-40. Patrz te¿ P. Gontarczyk, Polska Partia Robotnicza. Droga
do w³adzy [1941–1944], Warszawa 2006, s. 384 i n.
A. Friszke, Przystosowanie i opór. Studia z dziejów PRL, Warszawa 2007, s. 9-11.
Idem, Polska. Losy Pañstwa i Narodu 1939–1989, Warszawa 2005, s. 123.
APG, 2598, t. 17, Sprawozdania Zarz¹du Powiatowego PSL w Wejherowie [jednostka dostêpna w zespole Komitetu Wojewódzkiego PPR w Gdañsku, mps].
APG, 2598 t. 16, Sprawozdania Zarz¹du Wojewódzkiego PSL w Gdañsku [mps w zespole
KW PPR w Gdañsku].
APG, 2609, t. 6, Protoko³y z posiedzenia Miêdzypartyjnej Komisji Porozumiewawczej
w Wejherowie.
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tematu by³y równie¿ akta dotycz¹ce dzia³alnoœci wejherowskiej PSL w okresie
bezpoœredniej konfrontacji z Blokiem Wyborczym oraz rozpadu jej struktur
w pocz¹tkach 1947 r.10

Powstanie i dzia³alnoœæ PSL w powiecie morskim
Zanim ustalimy szczegó³y i zakres dzia³alnoœci PSL w powiecie morskim,
przytoczymy kilka istotnych faktów dotycz¹cych obszaru, œrodowiska spo³eczno-politycznego i warunków ekonomicznych interesuj¹cego nas terenu. Istnienie
powiatu sankcjonowa³o Rozporz¹dzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z 29 lutego
1928 r., sytuuj¹ce go w granicach województwa pomorskiego11. Nazwê powiatu
utrzymano do lipca 1951 r., lecz ju¿ w granicach województwa gdañskiego12.
Zamieszka³a tu ludnoœæ po zakoñczeniu dzia³añ wojennych znajdowa³a siê w katastrofalnej sytuacji aprowizacyjnej i bytowej. Brakowa³o dos³ownie wszystkiego,
od podstawowych produktów spo¿ywczych po ¿ywy i martwy inwentarz na wsi
przy szalej¹cej dro¿yŸnie i spekulacji, zjawiskach szczególnie silnych na tym
obszarze13. Na forum Powiatowej Miêdzypartyjnej Komisji Porozumiewawczej,
(o której bêdê pisa³ w dalszej czêœci artyku³u) tak omówiono stan aprowizacyjny
powiatu morskiego: „Po zreferowaniu sprawy katastrofalnego aprowizacyjnego
miasta Wejherowa i powiatu morskiego przez Wydzia³ Aprowizacyjny Starostwa
Morskiego, a mianowicie kompletnego braku chleba na kartki dla klasy pracuj¹cej ju¿ od przesz³o 4 tygodni i wobec wielkiego wzburzenia z tego tytu³u w miejscowej ludnoœci robotniczej, komisja porozumiewawcza miêdzypartyjna w Wejherowie uchwala celem unikniêcia niedaj¹cych siê przewidzieæ w skutkach o gro¿¹cych wyst¹pieñ ulicy: Zwróciæ siê do Obywatela Starosty Morskiego z ¿¹daniem
natychmiastowego wydania dla ludnoœci pracuj¹cej miasta Wejherowa i powiatu
morskiego w miesi¹cu sierpniu r. b. potrzebnej iloœci m¹ki dla wypieku chleba
kartkowego”14. Oprócz problemów ze zdobyciem chleba spo³eczeñstwo musia³o
10
11

12

13
14

APG, 2609, t. 13, Referendum z 30 VI 1946 r. w powiecie morskim; APG 2609 t. 14, Wybory
do Sejmu Ustawodawczego z 19 I 1947 r. w powiecie morskim.
Dziennik Ustaw (dalej Dz. U.) 1928, nr 25, poz. 221. Rozporz¹dzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 29 lutego 1928 r. w sprawie zmiany art. 1 rozporz¹dzenia z dnia 30 paŸdziernika 1926 r. o utworzeniu powiatu morskiego w Gdyni.
Dz. U. 1951, nr 35, poz. 270. Rozporz¹dzenie Rady Ministrów z dnia 23 czerwca 1951 r.
w sprawie zmiany nazwy powiatu morskiego. „Nazwê powiatu morskiego w województwie
gdañskim zmienia siê na wejherowski”.
APG, 1164, t. 89, Sprawozdanie z dzia³alnoœci starostwa morskiego, Wejherowo, lipiec 1945,
k. 37.
Cyt. za: APG, 2609, t. 6, Protokó³ z posiedzenia Miêdzypartyjnej Komisji Porozumiewawczej, Wejherowo 21 VIII 1945 r., k. 17.
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borykaæ siê z maruderami zarówno polskich, jak i sowieckich jednostek wojskowych, dopuszczaj¹cych siê szeregu przestêpstw g³ównie wobec ludnoœci wiejskiej15. Strach, obawa o bezpieczeñstwo w³asne i najbli¿szych, usilne starania o
zapewnienie sta³ego wy¿ywienia i opa³u ca³kowicie absorbowa³y si³y mieszkañców powiatu. Trudno przy tego rodzaju ¿yciowych troskach znaleŸæ czas na politykê, a jednak dla wielu by³a ona tematem powszednim i stawia³a lokaln¹ spo³ecznoœæ po ró¿nych stronach politycznej barykady.
Szczególnie istotny dla okreœlenia politycznej strategii PSL by³ I Wojewódzki Zjazd, który odby³ siê 18 listopada 1945 r. w Gdañsku. W czasie Zjazdu wa¿na
by³a wypowiedŸ ówczesnego Ministra Administracji Publicznej W³adys³awa Kiernika, który, oceniaj¹c pozycjê polityczn¹ ludowców, stwierdzi³: „My w narodzie
stanowimy pragmatyczn¹ wiêkszoœæ. Jestem pewien, ¿e gdyby teraz odby³y siê
wybory, to za PSL wypowiedzia³oby siê 70-80% obywateli. (…) My nie potrzebujemy reakcji do pomocy, my jako ludowcy nie potrzebujemy ¿adnych organów
– nie liczymy i nie chcemy, wystarczymy sami sobie. Jesteœmy na drodze zupe³nego zjednoczenia myœli polskiej. Obecne PSL jest to samo co przedwojenne Stronnictwo Ludowe. Musieliœmy dodaæ s³owo „Polskie” celem odró¿nienia od obecnego SL, które nigdy nic wspólnego ze wsi¹ nie mia³o”16. Podobny zabieg zmiany
nazewnictwa uczyni³y zarz¹dy powiatowe partii17. Ten z pozoru prozaiczny zabieg by³ niezwykle wa¿ny ze wzglêdu na mo¿liwe w najbli¿szej przysz³oœci pomy³ki wyborcze, które w sposób istotny mog³y zaszkodziæ spodziewanym wysokim wynikom wyborczym. ZP PSL z powiatu morskiego uczyni³ to 4 listopada
1945 r., informuj¹c o tym fakcie w nastêpuj¹cych s³owach: „Komunikujemy, ¿e
na zjeŸdzie powiatowym Stronnictwa Ludowego powiatu morskiego w dniu 4 XI
rb. Delegaci Kó³ powziêli uchwa³ê wst¹pienia w szeregi Polskiego Stronnictwa
Ludowego, a to w tym celu niedopuszczenia do rozbicia ruchu ludowego na terenie powiatu”18. Ta deklaracja jest jednoczeœnie najstarszym zachowanym dokumentem œwiadcz¹cym o powojennej dzia³alnoœci ludowców na terenie powiatu
morskiego wytworzonym przez ZP, oficjalnie u¿ywaj¹cego odt¹d nazwy Polskie

15
16

17

18

Cyt. za: APG, 1164, t. 89, Sprawozdanie sytuacyjne starostwa morskiego za paŸdziernik 1945 r.,
Wejherowo b. d., k. 30.
Cyt. za: APG, 2598, t. 16, Protokó³ z I Zjazdu ZW PSL, Gdañsk 18.11.1945 r., k. 5; S. £ach,
Polskie Stronnictwo Ludowe w konfrontacji…, s. 14-15. PSL powsta³o ze struktur konspiracyjnego SL „Roch” celem odró¿nienia od istniej¹cego SL „lubelskiego”, partii koncesjonowanej przez PPR. Na prze³omie 1944 i 1945 roku trwa³y usilne zabiegi obu partii zmierzaj¹ce
do przyci¹gania cz³onków i potencjalnych stronników na swoj¹ stronê.
A. S³owakiewicz, Koncepcje programowe Polskiego Stronnictwa Ludowego w latach 1945–
1947, Warszawa 1989, s. 8-10. Stanis³aw Miko³ajczyk podj¹³ decyzjê o zmianie nazwy na
Polskie Stronnictwo Ludowe dnia 22.08.1945 r.
Cyt. za: APG 2598, t. 17, Komunikat ZP PSL do Powiatowej Komisji Miêdzypartyjnej, Wejherowo 7 XI 1945 r., k. 48.

HISTORIA NIESPE£NIONEJ NADZIEI. POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE...

63

Stronnictwo Ludowe19. Nie wiadomo, kiedy wejherowscy stronnicy Miko³ajczyka ujawnili swoje struktury, wychodz¹c z konspiracyjnego SL „Roch”. W ca³ym
kraju w pierwszych miesi¹cach 1945 r. zaczê³y siê ujawniaæ wspomniane struktury. Pierwsza wzmianka œwiadcz¹ca o w³¹czeniu siê SL-u w pracê spo³eczn¹ na
rzecz powiatu morskiego to udzia³ Rudolfa Roleckiego w miêdzypartyjnej komisji porozumiewawczej 16 czerwca 1945 r. w lokalu PPR w Wejherowie20. Ludowcy aktywnie w³¹czyli siê do pracy na forum miêdzypartyjnym, anga¿uj¹c siê w
rozwi¹zywanie pal¹cych problemów, takich jak aprowizacja ludnoœci oraz likwidacja skutków zniszczeñ wojennych21.
Istotne jest równie¿ to, w jaki sposób w³adze wojewódzkie PPR ocenia³y
przekonania i preferencje polityczne Kaszubów, ludnoœci dominuj¹cej miêdzy
innymi w powiecie morskim. Podczas posiedzenia Wydzia³u Rolnego KW PZPR
opisano ich w nastêpuj¹cych s³owach: „do zajmowania siê polityk¹ i nale¿enia do
partii politycznych niechêtni, jest to wynik represji, jakie stosowa³ okupant za
przynale¿noœæ do Zwi¹zku Zachodniego, g³êboko religijni i ho³duj¹cy niezdrowemu nacjonalizmowi, wrogo ustosunkowaniu do Zw. Radzieckiego. Znikomy procent Kaszubów nale¿y do naszej partii, zdobywamy ich zaufanie, rozszerzamy
swoje wp³ywy. Wœród Kaszubów posiadamy spore iloœci cz³onków nale¿¹cych do
b. KPP albo KPN (Komunistycznej Partii Niemiec), jak np. Bigus i tow. Kobiela”22.
Wydarzenia z prze³omu lat 1945/1946 by³y niew¹tpliwym sukcesem organizacyjnym PSL w województwie gdañskim. Wizyta Stanis³awa Miko³ajczyka
26 sierpnia 1945 r. w Gdañsku, pierwszy listopadowy zjazd partii przy licznym
udziale ludnoœci manifestuj¹cej swe poparcie dla idei demokratycznych reprezentowanych przez PSL przyczyni³y siê do systematycznego wzrostu szeregów
partii w Zarz¹dach Powiatowych23. Tu¿ przed Referendum Ludowym w 1946
roku PSL z powiatu morskiego osi¹gnê³a poziom 900 24 zarejestrowanych
19
20
21
22
23

24

Na temat podobnych procesów patrz te¿ J. Wojciechowska, Ruch ludowy na Pomorzu Zachodnim w latach 1945–1949, Koszalin 1979, s. 53.
APG, 2609 t. 6, Protokó³ z posiedzenia komisji porozumiewawczej miêdzypartyjnej, Wejherowo 16 VI 1945 r., k. 27.
Tam¿e.
APG, 2598, t. 82, Sprawozdanie Wydzia³u Rolnego KW PPR, Gdañsk paŸdziernik 1947 r.,
k. 168.
W. Aleksandrowicz, Ruch ludowy w województwie gdañskim w latach 1945–1949, Gdañsk
1973, s. 44. „W ruchu ludowym przed zjazdem oraz po zjeŸdzie nast¹pi³ wiêc znaczny wzrost
wp³ywów S. Miko³ajczyka, którzy coraz czêœciej dawali do zrozumienia, ¿e d¹¿¹ do przejêcia
SL. W listopadzie i grudniu PSL pozyska³o organizacje powiatowe SL w Lêborku, czêœciowo
Malborku, Wejherowie, Elbl¹gu, Gdañsku i Koœcierzynie”.
R. Wapiñski, Pierwsze lata w³adzy ludowej na wybrze¿u gdañskim, Gdañsk 1970, s. 100.
Rzeczywiœcie I Wojewódzki Zjazd PSL mia³ wp³yw na dynamiczny wzrost szeregów partyjnych. Na koniec 1945 r. PSL w powiecie morskim liczy³o 412 cz³onków, natomiast w przeddzieñ Referendum Ludowego ju¿ 900.
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cz³onków skupionych w 51 ko³ach25. Ten wynik stawia³ wejherowsk¹ organizacjê na trzecim miejscu pod wzglêdem liczebnoœci w powiatach kaszubskich26. Dziêki wspomnieniom Eugeniusza Kacyka, funkcjonariusza UB przy
PUBP w Wejherowie wiemy, ¿e aparat bezpieczeñstwa bacznie przygl¹da³ siê
rozwojowi PSL. W relacji funkcjonariusza czytamy: „Po powrocie z £odzi dowiedzia³em siê, ¿e doœæ dobrze rozwin¹³ siê PSL, której prezesem by³ ob. Rolecki.
Has³a g³oszone by³y antypolskie. Na wskutek tego czêœæ i trzeba by³o aresztowaæ
i przytrzymaæ. Niektórych, którzy nie chcieli zmieniæ swej polityki trzeba by³o
przetrzymaæ d³u¿ej”27. Zaznaczono, ¿e autor relacjonowa³ wydarzenia z lat 1945/
1946, wiêc prawdopodobnie wspomniane przez niego represje dotyczy³y okresu
przedwyborczego. Wspierane przez PPR „lubelskie” SL przegrywa³o konfrontacjê z opozycyjnym miko³ajczykowskim stronnictwem. Najbardziej wyrazistym
tego przyk³adem by³a wejherowska organizacja ludowców, która odnios³a niebywa³y sukces, wch³aniaj¹c koncesjonowane SL w swoje szeregi28. 4 listopada
1945 r. odby³ siê Powiatowy Zjazd PSL w siedzibie wejherowskiego PSL przy
ul. Wa³owej 25. Na zjazd przyby³o 32 cz³onków stronnictwa, w tym przedstawiciel
ZW SL w Sopocie NiedŸwiecki oraz burmistrz Wejherowa z osob¹ towarzysz¹c¹.
Przewodnictwo Zjazdu obj¹³ Rudolf Rolecki (prezes PSL na powiat morski),
a sekretarzem zosta³ Jan Klimczak29. Tematem przewodnim zjazdu by³a sprawa
rozbicia ruchu ludowego na przeciwstawne sobie stronnictwa SL i PSL, co
w istotny sposób wp³ywa³o na dezorientacjê i niezrozumienie wœród potencjalnych wyborców wywodz¹cych siê przede wszystkim ze œrodowiska wiejskiego30.
25
26

27
28
29
30

APG, 2384, t. 2352, Stefan Ryszkowski, Dzia³alnoœæ Polskiego Stronnictwa Ludowego na
terenie województwa gdañskiego w latach 1945–1949, Gdañsk 1963, mps. pr. mgr., s. 52.
C. Obracht-Prondzyñski, Kaszubi. Miêdzy dyskryminacj¹ a regionaln¹ podmiotowoœci¹,
Gdañsk 2002, s. 658. Dla porównania w pozosta³ych powiatach liczebnoœæ cz³onków PSL
kszta³towa³a siê nastêpuj¹co: kartuski – 1200, koœcierski – 645, gdyñski – 800, lêborski –
1200, bytowski – 380.
APG, 2384, t. 11785, Relacja Eugeniusza Kacyka nades³ana przez KP do Referatu Historii
Partii do KW PZPR w Gdañsku 8 V 1962 r., k. 2.
Tam¿e.
APG 2609, t. 6, Protokó³ z Powiatowego Zjazdu PSL, Wejherowo 4 XI 1945 r., k. 37.
Tam¿e. Nale¿y zwróciæ uwagê na wypowiedŸ NiedŸwieckiego – przedstawiciela ZW SL
w Sopocie, który „zobrazowa³ w d³u¿szym przemówieniu usi³owania SL i PSL do po³¹czenia
ruchu ludowego w jedn¹ ca³oœæ. Po ustaleniu na konferencji w Moskwie Rz¹du Jednoœci
Narodowej. W³adze Stronnictwa Ludowego zaproponowa³y Miko³ajczykowi 30% mandatów
we w³adzach Stronnictwa. Miko³ajczyk propozycji tej nie akceptuje i wysun¹³ propozycjê
50% na 50%. Propozycja ta zosta³a przyjêta. Na tej platformie mia³o dojœæ do po³¹czenia, lecz
NKW wysun¹³ dalsze ¿¹dania u³o¿enia wspólnej platformy ideowo-politycznej, na co PSL
nie wyrazi³o zgody, poniewa¿ program ideowo-polityczny uk³ada i zatwierdza Kongres. Dalej
mówca oœwietla fakty rozbicia w NKW SL i powstania Grupy Bañczyka, która nie zaakceptowa³a stanowiska Grupy Baranowskiego. Dalej mówca zilustrowa³ usi³owanie Bañczyka do po³¹czenia ruchu ludowego w jedn¹ ca³oœæ. W tym celu odby³ siê Zjazd w Warszawie, w którym
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Jeszcze tego samego dnia podano pod g³osowanie wniosek nastêpuj¹cej treœci:
„Kto jest za tym, aby SL po³¹czy³o siê z PSL w jedno stronnictwo PSL”31.
Wniosek przyjêto niemal jednog³oœnie, 30 osób g³osowa³o za, dwie natomiast
wstrzyma³y siê od g³osu32. „Wobec takiego wyniku g³osowania przewodnicz¹cy
stwierdzi³, ¿e SL powiatu morskiego przesz³o do PSL w celu utrzymania jednoœci ruchu ludowego”33. Likwidacja SL w powiecie morskim nie by³a jednak
przes¹dzona, a sukces PSL wcale nie tak oczywisty jak mog³oby siê wydawaæ. Nie
wszyscy wejherowscy dzia³acze SL podporz¹dkowali siê uchwa³om Zjazdu34. Ju¿
5 listopada dzia³acze SL Leon Wojewski, Antoni Rybakowski, Boles³aw Zaparucha
reaktywowali dzia³alnoœæ lubelskiego stronnictwa, ponownie je rejestruj¹c ju¿ na
pocz¹tku grudnia 1945 roku35. Oddolne inicjatywy unifikacyjne dzia³aczy ludowych znacznie os³abi³y terenowe struktury SL, które pozosta³o obecne na szczeblu centralnym i w wiêkszoœci województw (Do PSL przesz³y miêdzy innymi
ZW SL z £odzi, Wroc³awia i Gdañska)36.
Przedstawiciel ZW SL w Sopocie NiedŸwiecki wyrazi³ zadowolenie z faktu
po³¹czenia lokalnych partii ludowych, przedstawiaj¹c w skrócie platformê programow¹ nieco zreformowanego PSL-u, czyni¹c jednak wyraŸny uk³on w stronê
idei przyœwiecaj¹cym politykom SL-u. „PSL stoi na stanowisku, ¿e sojusz ch³opsko-robotniczy jest podstaw¹ dzisiejszej Polski Demokratycznej. Ponadto z ca³ym naciskiem stwierdza, ¿e nasz sojusz ze Zwi¹zkiem Radzieckim jest jedynie
s³uszn¹ polityk¹ Rz¹du Jednoœci Narodowej i ¿e tylko Zwi¹zkowi Radzieckiemu
zawdziêczamy oparcie naszych granic na Odrze i Nysie. Niech nikt nie próbuje
nam wmawiaæ co innego. Ch³opi to doskonale winni zrozumieæ. Anglia i Ameryka tego dla nas nie zrobi³aby. Wynik g³osowania wita z zadowoleniem, bo widzi
w nim zapowiedzi po³¹czenia ruchu ludowego i od góry”37.

31
32

33
34

35
36
37

udzia³ brali przedstawiciele NKW SL. W czasie obrad nadszed³ list Sekretarza NKW SL
z zawiadomieniem, ¿e delegaci NKW s¹ w charakterze prywatnym. W tym stanie rzeczy do
porozumienia nie dosz³o i nie dosz³o do projektowanego Kongresu Ch³opskiego, któryby
ustali³ autorytatywnie liniê polityczn¹ ruchu ludowego”.
Tam¿e, k. 38.
W. Aleksandrowicz, op. cit., s. 40-42. Niepokoj¹ce nastroje ówczesnych komunistów zauwa¿y³ równie¿ autor opracowania, s³usznie twierdz¹c, ¿e „rozbicie ruchu ludowego znalaz³o
najwiêkszy oddŸwiêk w pow. morskim”.
APG, 2609, t. 6, Protokó³ z Powiatowego Zjazdu PSL, Wejherowo 4 XI 1945 r., k. 38.
APG, 2609, t. 8, Informacja KP PPR dla KW PPR w Gdañsku, Wejherowo 5 XI 1945 r.,
k. b.p. W liœcie tym z niepokojem informowano o niebezpiecznej dla komunistów sytuacji.
„Pomimo naszej czujnoœci, jak równie¿ przyrzeczeñ cz³onków Stronnictwa Ludowego, to
jednak w niedziele dnia 4.11.45 r. po zebraniu wszyscy cz³onkowie SL przeszli do PSL. My
ze swej strony robimy wszystko aby nie dopuœciæ do zrealizowania ich planów”.
C. Obracht-Prondzyñski, op. cit., s. 658.
S. £ach, Polskie Stronnictwo Ludowe w konfrontacji…, s. 25.
Cyt. za: APG, 2609, t. 6, Protokó³ z Powiatowego Zjazdu PSL, Wejherowo 4 XI 1945 r., k. 38.
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Nastêpnie podjêto zobowi¹zania organizacyjne, które sprowadza³y siê do
trzech zasadniczych punktów, mianowicie:
1) „Zawiadomiæ o dokonanym po³¹czeniu ruchu ludowego w PSL odpowiednie
w³adze Partyjne, Polityczne, Urzêdy i Partie.
2) Zawiadomiæ Ko³a o ZjeŸdzie Wojewódzkim w Gdañsku w dniu 18.11.1945
r.b. o godz. 10-tej celem wys³ania po jednym delegacie na ten Zjazd.
3) Rozwin¹æ energiczn¹ akcjê organizacyjn¹, któr¹ daæ jako materia³ na Kongres Ch³opski”38.
Zanim dosz³o do zjednoczenia, podczas zjazdu mia³a miejsce dyskusja delegatów stronnictw ludowych, która przebiega³a w atmosferze ogólnej zgody i zrozumienia co do koniecznoœci utworzenia jednolitego stronnictwa. Zgodnie uwa¿ano równie¿, ¿e trwa³e rozbicie ludowców mo¿e byæ bardzo szkodliwe dla ochrony
interesów wsi i jej mieszkañców. Powtarzano, ¿e „im wiêcej partyj, tym gorzej
dla ch³opów”39.
Komitet Powiatowy PPR wyraŸnie zaniepokojony z faktu unifikacji ruchu
ludowego i utraty kontroli nad wspieranym przez siebie stronnictwem tak oceni³
tê sytuacjê: „Po podaniu obecnym do wiadomoœci, ¿e na terenie Wejherowa przeistoczy³o siê Stronnictwo Ludowe w Polskie Stronnictwo Ludowe, a to rzekomo
ze wzglêdu na to, aby nie dopuœciæ do rozbicia ruchu ludowego. Po obszernej
dyskusji na ten temat ustalono, ¿e równie dobrze mo¿na by³o nie dopuœciæ do
rozbicia ruchu ludowego przez niedopuszczenie do siebie agitatorów z PSL.
W ka¿dym b¹dŸ razie postanowiono zwiêkszyæ czujnoœæ co do dzia³alnoœci tak
³atwo przeistoczonego stronnictwa”40.
WyraŸnie zaniepokojony aktyw KP PPR wykorzystywa³ wszelkie dostêpne
œrodki, by zniszczyæ politycznych rywali. Udokumentowanym œwiadectwem uzasadnionych pretensji PSL by³o blokowanie przez PPR akcesu do Powiatowej
Komisji Wspó³dzia³ania Partyjnego Stronnictw Politycznych41. KP PPR zosta³o
38
39
40
41

Tam¿e.
Tam¿e, k. 37.
Cyt. za: APG, 2609, t. 2, Sprawozdanie KP PPR, Wejherowo 9 XI 1945 r., k. 18.
APG, 2598, t. 17, List ZP PSL do Przewodnicz¹cego Powiatowej Komisji Miêdzypartyjnej,
Wejherowo 27 II 1946 r., b. p. „Pismami z dnia 7 listopada 1945 r. zawiadomiliœmy Ob.
Przewodnicz¹cego Komisji Porozumiewawczej Miêdzypartyjnej i Obywateli Przewodnicz¹cych Miejskiej i Powiatowej Rad Narodowych o przekszta³ceniu Stronnictwa Ludowego
w Polskie Stronnictwo Ludowe. Przez powy¿sze zawiadomienie zg³osiliœmy nasz akces do
wspó³pracy z pozosta³ymi Partiami Politycznymi. Mimo naszego zg³oszenia Obywatel Przewodnicz¹cy nie zechcia³ od tego czasu ani razu wezwaæ przedstawicieli naszego Stronnictwa
na posiedzenia Komisji Miêdzypartyjnej. W ubieg³ym tygodniu w ustnej rozmowie Obywatel
Przewodnicz¹cy zakomunikowa³ mi, ¿e nie wzywa³ na posiedzenia Komisji przedstawicieli
naszego Stronnictwa, poniewa¿ mia³ takie dyrektywy z WKR, które obecnie zosta³y zniesione
i wobec powy¿szego mamy zg³osiæ nasz akces do Komisji. Wskaza³em Obywatelowi, ¿e akces
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zobligowane do blokowania udzia³u PSL w komisji miêdzypartyjnej na podstawie instrukcji z KW PPR w Gdañsku adresowanej do I Sekretarza PPR w Wejherowie Kazimierza Kujawy. Instrukcja ta zawiera³a polecenie nastêpuj¹cej treœci:
„Na najbli¿szym posiedzeniu komisji nale¿y oœwiadczyæ, ¿e PSL nie mo¿e byæ
dopuszczone do udzia³u w komisjach porozumiewawczych i w radach narodowych do ich zg³oszenia siê i przyjêcia ich do Wojewódzkiej Kom. Miêdzypartyjnej i do czasu otrzymania przez was instrukcji od Woj. Kom. Poroz. O dopuszczenie PSL do udzia³u w Komisjach Powiatowych i radach narodowych naszego
województwa”42. Do pocz¹tku 1946 roku powiatowi sekretarze PPR posi³kowali
siê zaleceniami Komitetu Wojewódzkiego, który rzeczywiœcie pragn¹³ wyrugowaæ ludowców z ¿ycia publicznego. Komuniœci z województwa gdañskiego, kieruj¹c siê trudnym do ukrycia strachem przed utrat¹ w³adzy, pos³ugiwali siê niedemokratycznymi zasadami, jawnie dyskryminuj¹c cz³onków PSL. Jedna z instrukcji przeznaczona dla sekretarzy powiatowych PPR traktowa³a o tym, by „czuwaæ
nad PSL, co wnosz¹ w dziele odbudowy pañstwa i gdy nie pracuje usuwaæ
i nie dopuszczaæ do stanowisk i Rad Narodowych”43. Atmosfera silnych animozji udziela³a siê tak¿e podczas posiedzenia komisji porozumiewawczej w siedzibie zarz¹du miejskiego w Pucku. Obecny tam I Sekretarz KP PPR Kazimierz
Kujawa oœwiadczy³, ¿e „PSL nie ma prawa braæ udzia³u w Komisjach Porozumiewawczych i ¿e poprzednie uchwa³y, które dopuszcza³y PSL do brania udzia³u
w obradach MKP s¹ niewa¿ne”44. Szybka riposta cz³onka PSL polega³a na odczytaniu okólnika Centralnej Komisji Porozumiewawczej, z którego w jasny sposób

42
43

44

nasz zg³osiliœmy pismem z dnia 7 listopada 1945 r. i prosi³em Obywatela o zwo³anie Komisji
na podstawie powy¿ej wymienionego zg³oszenia. Mimo mej proœby Obywatel Komisji takiej
nie zwo³a³, a ponadto wniós³ na posiedzeniu Miejskiej Rady Narodowej w dniu 25 lutego
r. b. o zawieszenie w prawach naszych przedstawicieli. Nadmieniam, ¿e pismami z dnia
7 listopada 1945 r. prosi³em Przewodnicz¹cych Rad o pozostawienie ich jako przedstawicieli Polskiego Stronnictwa Ludowego, poniewa¿ Stronnictwo Ludowe na terenie miasta i powiatu nie istnia³o. W celu ostatecznego uregulowania tej sprawy prosimy na zasadzie
art. 5 1. Ustawy o Radach Narodowych zwo³aæ Komisjê Miêdzypartyjn¹ w celu ustalenia
sk³adu Miejskiej i Powiatowej Rad Narodowych”.
Cyt. za: APG, 2609, t. 6, Instrukcja KW PPR dla I Sekretarza KP PPR w Wejherowie Kazimierza
Kujawy, Gdañsk 22 I 1946 r., k. 48.
Cyt. za: APG, 2598, t. 21, Protokó³ z posiedzenia sekretarzy powiatowych i miejskich województwa gdañskiego, Gdañsk 6 X 1945 r., k. 10. „Do Polski nap³ynê³y nowe elementy Miko³ajczykowskie. Daje to o¿ywienie reakcji. Zw³aszcza i to wg oceny KC atak reakcji poszed³
w kierunku SL. Elementy reakcyjne w SL ustosunkowuj¹ siê negatywnie do ZSRR, reformy
rolnej, upañstwowienia przemys³u. Elementy œredniowieczne od³amuj¹ siê od Stronnictwa
Ludowego. Nale¿y poprzez elementy biedniejsze, od³am lewicy SL. PSL jest dywers. W ruchu
ludowym. Nale¿y tak dzia³aæ, by zmniejszaæ szeregi PSL, eliminowaæ ich z rad narodowych
i stanowisk. Organizacje partyjne w terenie winny popieraæ SL wi¹zaæ siê z nim, pomagaæ”.
APG, 2609 t. 23, Protokó³ z posiedzenia Miêdzypartyjnej Komisji Porozumiewawczej w siedzibie Zarz¹du Miejskiego, Puck, styczeñ 1946 r., k. 43.
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wynika³o, ¿e ludowcy maj¹ czynne prawo braæ udzia³ w obradach tego organu.
OdpowiedŸ I Sekretarza jeszcze raz udowodni³a nieustêpliwoœæ PPR w tej kwestii: „Ob. Kujawa stwierdzi³, ¿e okólnik odczytany przez ob. Malagê nie jest miarodajny, bo jest to okólnik PSL i udowadnia, ¿e PSL nie ma prawa braæ udzia³u
w Komisjach Porozumiewawczych, dopóki oficjalnie na wiecach publicznych nie
przyrzeknie wspó³pracy z pozosta³ymi partiami demokratycznymi, oraz ¿¹da aby
przedstawiciele PSL wykazali, co zrobili dla pañstwa do 1939 r., w czasie okupacji i co robi¹ obecnie”45. Podobne stanowisko deklarowali przedstawiciele SL
i PPS choæ w nieco ³agodniejszym tonie. Cz³onkowie PSL, widz¹c jawn¹ wrogoœæ i z³¹ wolê przedmówców jak i bezzasadnoœæ kontynuowania dyskusji,
w geœcie protestu opuœcili salê obrad w Pucku. Listowne interwencje przedstawicieli PSL by³y jedynie desperackim wo³aniem o naprawienie krzywd i deklaracjê
chêci ponownego wspó³udzia³u w pracach Komisji. Wkrótce ludowcy otrzymali
zgodê i ju¿ w marcu 1946 roku Rudolf Rolecki i Józef Gniech byli obecni na
posiedzeniu Komisji Miêdzypartyjnej46.

Referendum Ludowe, Wybory do Sejmu Ustawodawczego
i Lista Kaszubska
Udzia³ peeselowców we wspomnianej komisji wspó³dzia³ania oznacza³ dla
nich samotn¹ walkê z cz³onkami PPR, PPS, SD i koncesjonowanego SL. Spór
ideologiczny narasta³ wraz ze zbli¿aniem siê referendum ludowego, którego termin zaplanowano na 30 czerwca 1946 roku47. Podczas zebrania powiatowego
aktywu stronnictw silnie zaatakowano politykê PSL, zarzucaj¹c jej cz³onkom, ¿e
nie potrafi¹ wznieœæ siê ponad partyjny interes48. I Sekretarz KP PPR Kazimierz
Kujawa nie kry³ swego negatywnego stosunku do cz³onków ZP PSL i w obraŸliwych epitetach sprowadza³ dyskusjê na wyraŸnie ni¿szy poziom, mówi¹c, ¿e „na
naszych sztandarach jest wypisane has³o dobrobyt dla mas pracuj¹cych i has³o
sprawiedliwoœæ. Na sztandarach zaœ PSL jedynie ambicja i chêæ zysku”49. Nastêp45
46
47
48

49

Tam¿e.
APG, 2609 t. 6, Protokó³ z posiedzenia Komisji Miêdzypartyjnej w lokalu PPR, Wejherowo
17 III 1946 r., k. 54.
A. Paczkowski, Referendum z 30 czerwca 1946 r. Przebieg i wyniki, Warszawa 1993.
APG, 2609, t. 6, Protokó³ z zebrania aktywu Stronnictw Demokratycznych, Wejherowo 17 III
1946 r., k. 54. „W chwili obecnej, w jakiej siê znajduje naród polski, prze³omowej i ciê¿kiej
potrzeba nam jednoœci. PSL odrzuci³o t¹ jednoœæ i nie przyst¹pi³o do bloku wyborczego stronnictw demokratycznych. PSL zaczê³o prowadziæ politykê niezgody i to w okresie czasu gdy
w ca³ej Europie stan gospodarczy jest katastrofalny, gdy Anglia odczuwa niezwykle silnie
wszelki niedobór, a co dopiero mówiæ o naszej Polsce, która tak strasznie ucierpia³a wskutek
dzia³añ wojennych”.
Tam¿e, k. 55.
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nie I Sekretarz zaproponowa³ „powziêcie uchwa³y, aby PSL powiatu morskiego
wypowiedzia³o siê do dnia 24.3.46, czy idzie za blokiem demokratycznym stronnictw. Apeluje siê do cz³onków PSL, aby jak najliczniej stawili siê na zjeŸdzie
aktywów w dniu 24.3.46 r.”50. Podczas kolejnego zebrania komisji porozumiewawczej z 23 marca, w kameralnym sk³adzie liderów politycznych stronnictw
powiatu morskiego, komuniœci starali siê jeszcze raz choæ bezskutecznie namówiæ cz³onków PSL do wst¹pienia do bloku demokratycznego kontrolowanego przez
komunistów51. PSL reprezentowane przez prezesa Rudolfa Roleckiego trzyma³o
siê œciœle strategii Naczelnego Komitetu Wykonawczego i nie zgadza³o siê na propozycjê pozosta³ych stronnictw52. Nastêpnego dnia odby³o siê zebranie ZP PSL
w lokalu partii przy ul. Wa³owej 25 w Wejherowie przy udziale 14 cz³onków.
Tematem spotkania by³a kwestia zasadnoœci udzia³u ludowców w strukturach
porozumienia miêdzypartyjnego oraz strategia przedwyborcza53. Przemówienie
cz³onka zarz¹du Józefa Gniecha, wype³nione nut¹ goryczy i rezygnacji, stawia³o
znak zapytania nad sensem dalszego istnienia partii wyraŸnie zmêczonej nieczyst¹
rywalizacj¹ z komunistycznym aparatem w³adzy. „Gniech w przemowie swej
wyjaœni³ w pierwszym rzêdzie jako atut dla PSL, który to nie wspó³pracuje,
nie daje na powiat instrukcje ze wskazaniem kierunku po którym ma iœæ
PSL, na poszczególnych placówkach, powinni powiedzieæ nam jasno, czy jesteœmy w porz¹dku wobec rz¹du i jako stronnictwo legalne, bo jeœli nie, to
my PSL na terenie Wejherowa rozwi¹zujemy, a ja sam, mówi Gniech, pragnê
dobra ch³opa i mogê pracowaæ spo³ecznie w innej partii. Spoœród zebranych
50

51

52

53

Tam¿e, k. 57, Wniosek zjazdowy sformu³owano w sposób nastêpuj¹cy: „Zjazd aktywów stronnictw demokratycznych powiatu morskiego PPR, PPS, SL, SD wzywa o przyst¹pienie do
bloku wyborczego PSL powiatu morskiego i danie konkretnej pisemnej odpowiedzi do dnia
24.3.46 na rêce komisji porozumiewawczej. Wniosek zostaje przeg³osowany za wyj¹tkiem
jednego wstrzymuj¹cego siê od g³osowania”.
PSL w Wejherowie, Kartuzach i Sopocie za jednym blokiem wyborczym, „Dziennik Ba³tycki”,
27 III 1946, nr 85, s. 3. Na ³amach popularnej gazety codziennej w sposób celowy b³êdnie
podano informacjê, ¿e PSL w powiecie morskim przystêpuje do wspólnej listy bloku wyborczego w najbli¿szych wyborach parlamentarnych. To sprawi³o, ¿e czêœæ wyborców poœwiêci³a
swój g³os na listê Bloku Wyborczego w przekonaniu, ¿e poprze równie¿ PSL. Do publicznej
wiadomoœci podano informacjê nastêpuj¹cej treœci: „W obecnym okresie wszystkie Stronnictwa Demokratyczne musz¹ w pe³ni odgrodziæ siê od reakcji i pracowaæ nad utrwaleniem
sojuszu ch³opsko-robotniczego. Zebrani delegaci jednog³oœnie stwierdzaj¹, ¿e wspólny blok
wyborczy zaoszczêdzi Krajowi i jego obywatelom napiêcia przedwyborczego, wprowadzi
atmosferê spokoju”. Tego typu zabieg by³ niew¹tpliwie elementem walki politycznej, tym
razem w postaci dezinformacji.
APG, 2609, t. 6, Protokó³ z posiedzenia komisji porozumiewawczej miêdzypartyjnej, Wejherowo 23 III 1946 r., k. 58. Na posiedzeniu obecni byli z ramienia PPS: Darmochwa³ i Wardejn, PPR: Kazimierz Kujawa i Strzelczyk, PSL: Rudolf Rolecki, SL: Gumpert, Naczk, SD:
Dworzañski, Stanis³awski.
APG 2598, t. 17, Sprawozdanie z zebrania ZP PSL, Wejherowo 24 III 1946 r., k. 496.
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cz³onków PSL wszyscy zgodzili siê jednog³oœnie z przemówieniem Gniecha”54.
Frustracja cz³onków partii zmêczonych dotychczasowymi szykanami ze strony
PPR i administracji by³a tak du¿a, ¿e zgadzano siê nawet na rozwi¹zanie PSL-u
w powiecie morskim. Trudno dziœ dokonaæ rzeczywistej oceny skali szykan i represji stosowanych wówczas wobec ludowców, gdy¿ nie zachowa³a siê dokumentacja PUBP traktuj¹ca o inwigilacji opozycji politycznej w powiecie. Powy¿sze
sprawozdanie ka¿e jednak domniemywaæ, ¿e biernoœæ i poczucie bezsilnoœci ludowców wynika³y przede wszystkim z inwigilacji aparatu bezpieczeñstwa oraz
w³adz partyjno-pañstwowych. Józef Gniech wskazywa³ na czêœciowo zakamuflowany charakter dzia³alnoœci PSL w powiecie. Brak wspó³pracy i nieinformowanie
KP PPR o podstawowych planach i strategii politycznej stronnictwa mia³o wed³ug Gniecha uchroniæ cz³onków przed atakami i zniwelowaæ pole do konfliktu55.
Strategia nieujawniania intencji sta³a siê jednak jednym z podstawowych elementów formu³owania zarzutów przez KP PPR w zwi¹zku z brakiem aktywnoœci PSL-u
na polu spo³eczno-politycznym. Komuniœci z powiatu ujêli to w sposób nastêpuj¹cy: „Nie chcemy iœæ dalej trybem sanacji. Brak nam na naszym zjeŸdzie stronnictw wiêcej cz³onków PSL. Dlaczego jedynie ta partia na naszym terenie nie
ujawnia aktywnoœci w pracy spo³ecznej i gospodarczej powiatu. Winna tak
jak wszystkie inne stronnictwa demokratyczne wyst¹piæ oficjalnie ze swym programem, pracowaæ z nami, pokazaæ nam sw¹ dzia³alnoœæ, czy to w akcji œwiadczeñ rzeczowych, czy w akcji siewnej, czy w akcji charytatywnej. Pomimo ¿e
PSL prowokacyjnie za¿¹da³o 75%, chc¹c rozbiæ jednoœæ narodow¹”56. Czy rzeczywiœcie polityka PSL w powiecie by³a tak daleko zakonspirowana? Czy Komitet Powiatowy PPR nie wiedzia³ nic na temat spo³eczno-politycznej dzia³alnoœci
ludowców w powiecie morskim? Podczas kwerendy archiwalnej nie napotkano
na dokumentacjê œwiadcz¹c¹ o deklarowaniu przez PSL w³asnego programu podczas posiedzeñ KP PPR. Obowi¹zek dostarczania sprawozdañ z dzia³alnoœci ludowców w powiatach nak³ada³ jednak Zarz¹d Wojewódzki PSL w Gdañsku57.
Tego typu sprawozdawczoœæ z pewnoœci¹ powstawa³a, ale niestety, zapewne w wyniku brakowania czêœci dokumentów do dziœ siê nie zachowa³a. By³y to równie¿
54
55
56
57

Tam¿e. Zarz¹d Powiatowy PSL poprosi³ o umieszczenie sprawozdania z powy¿szego zebrania w najbli¿szym numerze gazety „Zrzesz Kaszëbskô”.
Tam¿e.
APG, 2609, t. 6, Protokó³ z zebrania aktywu Stronnictw Demokratycznych, Wejherowo 17 III
1946 r., k. 56.
APG, 2598, t. 16, Okólnik organizacyjny ZW PSL, Gdañsk 8 II 1946 r., k. 25. Punkt czwarty
dokumentu brzmia³ nastêpuj¹co: „Prosimy o nadsy³anie do Zarz¹du Wojewódzkiego pisemnych meldunków o wa¿niejszych wydarzeniach na terenie powiatu. Nale¿y równie¿ sporz¹dziæ notatki z zebrañ konferencji miêdzypartyjnych, gospodarczych i innych, w których bior¹
nasi przedstawiciele udzia³, oraz notatki z rozmów przeprowadzonych z w³adzami. Wa¿niejsze
notatki nadsy³aæ do Zarz¹du Wojewódzkiego. Podkreœlamy obowi¹zek nadsy³ania nam meldunków o nadu¿yciach w³adz i organów bezpieczeñstwa”.
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dokumenty wewn¹trzpartyjne, do których PPR nie mia³a wgl¹du. Widoczna s³aboœæ PSL i chêæ rozwi¹zania jej powiatowych struktur przed wyborami, zapewni³oby komunistom pozbycie siê problemu opozycji bez wiêkszego zaanga¿owania
si³ i œrodków. Niestety, nie wiadomo jak taka postawa stronnictwa odbi³a siê szerzej na opiniach jej cz³onków. Faktem jest jednak to, ¿e czêœæ znacz¹cych cz³onków nie zgadza³a siê z polityk¹ PSL-u zmierzaj¹c¹ do samodzielnego wystêpowania w najbli¿szych wyborach do Sejmu Ustawodawczego. List Leona Seredyñskiego, który zrezygnowa³ z cz³onkostwa w partii ludowej jest przyk³adem takiej
postawy. Nie do zweryfikowania jest obecnie fakt, czy opinia by³ego cz³onka by³a
jego suwerenn¹ decyzj¹, czy te¿ podyktowana presj¹ pewnych osób, instytucji
lub aparatu represji. Niemniej jednak warto przytoczyæ fragment wspomnianego
listu: „Jako by³y prezes Wici i zarz¹du SL, wst¹pi³em do PSL œwiadomie i jako
cz³owiek m³ody w pe³ni si³ i zapa³u do pracy spo³ecznej i politycznej zabra³em siê
szczerze do pracy, lecz nie przyst¹pienie PSL do bloku wyborczego i rozbijanie
Jednoœci Narodowej spowodowa³o me stanowcze wyst¹pienie, poniewa¿ nie uwa¿am za s³uszne w obecnej chwili tracenia si³ potrzebnych do odbudowy na niepotrzebne walki polityczne, lecz pragnê zu¿yæ je dla odbudowy silnej Polski Ludowej opartej na sojuszu robotniczo-ch³opskim”58. Prawdopodobnie strach przed
represjami sk³oni³ autora listu do wycofania siê z cz³onkostwa w PSL. List powy¿szy jest jednoczeœnie œwiadectwem rezygnacji z walki politycznej pewnej
czêœci cz³onków stronnictwa. WypowiedŸ Józefa Gniecha i popieraj¹cych go cz³onków jest dowodem na przyjêcie postawy defensywnej i szukania alternatywnej
drogi spo³eczno-politycznej dzia³alnoœci zmierzaj¹cej do instytucjonalnej obrony
interesów ch³opskich59.
Powiatowe w³adze bezpieczeñstwa dostrzega³y równoczeœnie powi¹zania
peeselowców z inicjatywami promuj¹cymi spo³eczno-kulturalne wysi³ki Kaszubów60. Jeden z czo³owych dzia³aczy ZP PSL, wspominany niejednokrotnie Józef
Gniech, wzi¹³ udzia³ w zorganizowanym w Wejherowie Kongresie Kaszubskim
12 i 13 stycznia 1946 r.61 Podczas kongresu, który zgromadzi³ rzesze literatów,
artystów ludowych, pisarzy i dzia³aczy regionalnych, omawiano sprawy istotne
dla Kaszubów62 . Kaszubi, spotykaj¹c siê z nieufnym stosunkiem w³adz, pragnêli
58
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APG, 2598, t. 17, List Leona Seredyñskiego do ZP PSL, Wejherowo 27 IV 1946 r., k. 121.
Tam¿e, Sprawozdanie z zebrania ZP PSL, Wejherowo 24 III 1946 r., k. 496.
Patrz te¿ A. Paczoska-Hauke, Dzia³ania aparatu bezpieczeñstwa wobec dzia³aczy kaszubskich w latach 1945–1956, [w:] Kaszubi w PRL, pod red. M. Adamkowicz, I. Joæ, Gdañsk
2007, s. 83-96.
T. Bolduan, Nie dali siê z³amaæ. Spojrzenie na ruch kaszubski 1939–1995, Gdañsk 1996, s. 96.
APG, 2384, t. 2352, S. Ryszkowski, Dzia³alnoœæ Polskiego Stronnictwa Ludowego na terenie
województwa gdañskiego w latach 1945–1949, Gdañsk 1963, k. 55. „PSL udzieli³o wydatnej
pomocy dla zorganizowania Zjazdu Kaszubów. St¹d te¿ przez d³ugi okres PSL posiada³o
du¿e wp³ywy w takich powiatach, jak: Wejherowo, Kartuzy, Tczew i Koœcierzyna”.
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jasnych deklaracji co do zakresu i realizacji spo³eczno-kulturalnych aspiracji.
Widocznie zaznaczy³ siê tu polityczny akcent ZP PSL aktywnie wspieraj¹cego
dzia³aczy kaszubskich. Tadeusz Bolduan tak opisa³ przebieg Kongresu: „Burz¹
oklasków powitano wchodz¹cego na trybunê stosunkowo m³odego dzia³acza kaszubskiego, a przede wszystkim Polskiego Stronnictwa Ludowego, Józefa Gniecha.
Powiedzia³ on z w³aœciw¹ mu przesad¹, ¿e teraz Kaszubi maj¹ dostêp do wszystkich urzêdów w przeciwieñstwie do czasów sanacji, kiedy nawet woŸnych sprowadzano z g³êbi kraju, bo Kaszubi – jak mówiono – nie byli doœæ inteligentni.
Gniech jako delegat œrodowiska kaszubskiego w Wejherowie, by³ w Warszawie
i rozmawia³ z przewodnicz¹cym KRN Boles³awem Bierutem (…) Bierut mia³ mu
powiedzieæ – cytujê s³owa Gniecha – ¿e szanuje lud kaszubski, który jedyny przez
150 lat okupacji utrzyma³ jêzyk i tradycje. W razie potrzeby Kaszubi znajd¹
u w³adz opiekê i pomoc”63. Takie cechy jak charyzma i zdolnoœci przywódcze
wspomnianego dzia³acza nie usz³y uwadze PUBP w Wejherowie. W sprawozdaniu o rozpracowywaniu by³ych dzia³aczy ludowych w latach piêædziesi¹tych czytamy: „Na w/w za³o¿ono rozpracowanie w celu ujawnienia jego konkretnej wrogiej dzia³alnoœci i zdemaskowanie go w oczach Kaszubów, który nazywa siê i jest
nazywany przez Kaszubów „Królem Kaszubów”, który w latach 1945-1947
d¹¿y³ do utworzenia autonomicznej republiki kaszubskiej”64. Fragment raportu aparatu bezpieczeñstwa jest odzwierciedleniem ówczesnych obaw wynikaj¹cych z trudnej przesz³oœci Kaszubów niezrozumia³ej przez wspó³czesnych z trudem nad¹¿aj¹cych za niegroŸnymi inicjatywami dzia³aczy kaszubskich opowiadaj¹cych siê co najwy¿ej za pewn¹ autonomi¹ kulturow¹, któr¹ b³êdnie i niekiedy
celowo odczytywano jako d¹¿enia separatystyczne65. Kolejny wiec tym razem
przedwyborczy mia³ miejsce 29 grudnia 1946 r. w Wejherowie, na którym Józef
Gniech otwarcie skrytykowa³ sposób uprawiania polityki przez komunistów na
Kaszubach. Politycy PPR-u tak odebrali jego przemowê: „Jako pierwszy przemawia³ Gniech Józef, mowa jego ca³y czas by³a nacechowana wycieczkami pod adresem partii demokratycznych wyra¿one s³owami, ¿e po wyzwoleniu na teren
Kaszub przyjechali ludzie legitymuj¹cy siê ró¿nymi legitymacjami partyjnymi po
to, by naród kaszubski skraœæ z mebli i dobytku, nazywaj¹c szabrownikami partyjnymi. Nastêpnie wyrazi³ siê kilka razy, ¿e Kaszubom nie potrzeba ¿adnych
partii, bo ich partia to koœció³, a prezesem to pan Jezus. Ca³a treœæ przemówienia
bi³a w blok demokratyczny, wywo³uj¹c u s³uchaczy entuzjazm”66. Opis powy¿szy
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Cyt. za: T. Bolduan, op. cit., s. 98.
Archiwum Instytutu Pamiêci Narodowej w Gdañsku (dalej AIPNGd) 0046/199 t. 4, Sprawozdanie PUBP za wrzesieñ 1952 r., Wejherowo 1 X 1952 r., k. 251.
A. Paczoska-Hauke, Oskar¿eni o separatyzm. Dzia³ania tajnych s³u¿b PRL wobec dzia³aczy
kaszubskich w latach 1945–1970, [w:] Kaszubi…, s. 100-105.
APG, 2609, t. 7, Protokó³ z odbytego wiecu kaszubskiego, Wejherowo 29 XII 1946 r., b. p.
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jest kolejnym potwierdzeniem oratorskich umiejêtnoœci cz³onka PSL. Obawiano
siê popularnoœci „kaszubskiego trybuna ludowego”, który potrafi³ skutecznie zjednaæ sobie lokaln¹ spo³ecznoœæ, odwo³uj¹c siê do kluczowych dla Kaszubów wartoœci religijnych67. Faktem jest, ¿e wykorzystywanie uczuæ patriotycznych i religijnych, gesty pojednawcze zarówno ze strony partii bloku jak i PSL by³y podstawowym elementem kampanii wyborczej drugiej po³owy 1946 roku. Atak Gniecha by³ jednoczeœnie odpowiedzi¹ na zmasowan¹ akcjê propagandow¹ aktywistów wyborczych zblokowanych partii. G³êbokie przywi¹zanie Kaszubów do katolicyzmu by³o istotn¹ przeszkod¹ dla partyjnych grup propagandowych wspieranych przez jednostki wojskowe. Wielkie znaczenie dla utrwalania antykomunistycznych postaw na Kaszubach mia³a koœcielna agitacja, która z ca³¹ moc¹ podczas
niedzielnych kazañ wystêpowa³a przeciw partiom Bloku Demokratycznego.
O powy¿szych trudnoœciach MO informowa³a w specjalnym raporcie dotycz¹cym
spo³ecznej sytuacji przedwyborczej, w którym czytamy: „na terenie zagro¿onym
PSL-em b¹dŸ terenie rdzennie kaszubskim, gdzie dotychczasowe wyniki akcji
propagandowej s¹ bardzo s³abe. Sytuacja polityczna na terenach kaszubskich znajduje siê pod znakiem zapytania. Na taki stan rzeczy wp³ynê³y nastêpuj¹ce wypadki i warunki: Kaszubi s¹ przywi¹zani do koœcio³a rzym-kat. I pozostaj¹ pod
wp³ywem kleru, który w swych kazaniach nazywa Blok Demokratyczny blokiem
»szatañskim«. Ponadto ci sami ksiê¿a oddzia³uj¹ na ludnoœæ przy spowiedzi
i w rozmowach indywidualnych, propaguj¹c PSL jako partiê katolick¹. Do powiatów pozostaj¹cych pod wp³ywem koœcio³a nale¿¹: Kartuzy, Koœcierzyna, Wejherowo i Starogard. Celem zg³êbienia panuj¹cych nastrojów w spo³eczeñstwie kaszubskim organizatorzy wieców przyst¹pili do nak³aniania po odbytych prelekcjach,
ch³opów kaszubskich do podpisywania rezolucji, by w ten sposób przekonaæ siê
o ich nastawieniu. Kaszubi zwykle w takich momentach wycofywali siê z sali,
zaledwie tylko kilkunastu ludzi podpisa³o rezolucje”68. Spo³eczeñstwo powiatu
by³o codziennie atakowane komunistyczn¹ propagand¹ zachêcaj¹c¹ do g³osowania za blokiem. Cz³onkowie PSL z trudem przebijali siê przez g¹szcz marksistowskich idei, a za próby g³oszenia swoich pogl¹dów byli nieustannie piêtnowani.
Wczeœniejsze, marcowe inicjatywy komunistów dotycz¹ce udzia³u cz³onków
ZP PSL w bloku wyborczym zakoñczy³y siê ich niepowodzeniem. Z oczywistych
67
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APG, 2609, t. 6, Protokó³ z posiedzenia Miêdzypartyjnej Komisji Porozumiewawczej, Wejherowo 7 X 1946 r., k. 77. Józef Gniech by³ uczestnikiem i organizatorem niejednego wiecu
z udzia³em Kaszubów, poniewa¿ cz³onkowie bloku zwracali uwagê na jego uporczywe i nieznoœne zaanga¿owanie. „Komisja miêdzypartyjna zwraca uwagê na niew³aœciwe zadawanie
siê i stale wystêpuj¹cego w »imieniu Kaszubów« z okazji ró¿nych okolicznoœci przez cz³onka
PSL ob. Gniecha Józefa, do czego wymieniony ani powo³any, ani upowa¿niony nie jest, tym
wiêcej, ¿e czyni to zwykle w sposób demagogiczny i prowokacyjny w stosunku do innych
partii i stronnictw politycznych i wiêkszoœci obywateli Polski”.
Cyt za: AIPN Gd 05/4 t. 18, Raport specjalny B z sytuacji przedwyborczej i stanu pracy politwych za okres od 27 XII 1946 r. do 6 I 1947 r., Gdañsk 5 I 1947 r., k. 4.

74

MICHA£ HINC (GDAÑSK)

wzglêdów PPR obawia³o siê konfrontacji wyborczej, dlatego te¿ usilnie forsowa³o koncepcjê jednego bloku wszystkich partii i podzielenie zdobytych mandatów
wedle ustalonego wczeœniej klucza69. Zgoda cz³onków PSL na udzia³ w bloku
oznacza³aby rezygnacjê z walki wyborczej i zgodê na dominacjê PPR i uzale¿nionych od niej satelickich stronnictw70. Pomimo oczywistych deklaracji i zapewnieñ mocarstw o koniecznoœci przeprowadzenia w Polsce wolnych i nieskrêpowanych wyborów, komuniœci permanentnie przeci¹gali ich termin, zdobywaj¹c
nowe przyczó³ki w³adzy. By lepiej orientowaæ siê w geografii politycznych wp³ywów, partie bloku podjê³y decyzjê o przeprowadzeniu referendum. W³adze PSL,
œwietnie zorientowane w strategii komunistów, odczyta³y tê decyzjê jak¹ swoist¹
grê na czas i niepotrzebn¹ zw³okê71.
W powiecie morskim z ca³¹ moc¹ zabrano siê za organizacjê propagandowych wieców. O w³aœciw¹ i sprawn¹ akcjê agitacyjn¹ apelowa³ zarówno starosta
Jan Oderowski, jak i I Sekretarz PPR Kazimierz Kujawa. Ten ostatni stwierdzi³,
¿e „nale¿y wyjaœniæ spo³eczeñstwu poszczególne pytania, by ich nie zaagitowaæ
chwilowo, lecz by spo³eczeñstwo przekonaæ apelujê ze swej strony o przejêcie siê
tak wa¿n¹ spraw¹ i branie czynnego udzia³u w akcjach masowych przeprowadzanych w terenie i zaznacza o wyci¹gniêciu najdalej id¹cych konsekwencji w stosunku do tych, którzy siê bêd¹ uchylaæ od powierzonej im pracy”72. Rzeczywiœcie zadbano o to, by ka¿dy komunistyczny dzia³acz dotar³ w wyznaczone miejsce i zorganizowa³ wiec z udzia³em jak najwiêkszej liczby uczestników. Podobnie
uczyniono na odprawie funkcjonariuszy Komendy Powiatowej MO w Wejherowie, gdzie I Sekretarz wyg³osi³ przemówienie, w którym potêpi³ politykê PSL,
nawo³uj¹c do aktywnego poparcia polityki rz¹du73. Cz³onkowie PSL tak¿e prowadzili konkurencyjne spotkania z sympatykami, otwarcie przekonuj¹c do g³osowania 1 x NIE, 2 x TAK. Referendum odby³o siê 30 czerwca 1946 r. Uczestnikom
referendum kazano odpowiedzieæ twierdz¹co lub przecz¹co na trzy pytania dotycz¹ce przemian ustrojowych i korekt granicznych. OdpowiedŸ 3 x TAK mia³a
utwierdziæ komunistów i spo³eczeñstwo w przekonaniu, ¿e proponowane przez
nich przemiany zostan¹ zaakceptowane. Wed³ug opracowania Andrzeja Paczkowskiego wyniki Referendum w powiecie morskim wskazywa³y na zdecydowany
sprzeciw wyborców wobec komunistycznej w³adzy i proponowanych modyfikacji ustrojowych i gospodarczych. Oficjalnie og³oszono jednoznaczne zwyciêstwo
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P. Sêkowski, Polskie Stronnictwo Ludowe w Krakowie i powiecie krakowskim w latach 1945–
–1949, Warszawa 2011, s. 124-125.
A. Friszke, Polska. Losy Pañstwa i Narodu 1939–1989, Warszawa 2003, s. 123.
R. Turkowski, Polskie Stronnictwo Ludowe-model oporu politycznego (1945–1947) [w:]
Represje wobec wsi i ruchu ludowego (1944–1956), pod red. J. Gmitruka i Z. Nawrockiego,
Warszawa 2003, s. 15.
APG, 2609, t. 2, Protokó³ z posiedzenia KP PPR, Wejherowo 22 V 1946 r., k. 27.
APG, 2609, t. 18, Protokó³ z zebrania komórki PPR przy KPMO, Wejherowo 19 III 1946 r.,
k. 5.
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i masowe oddanie g³osów 3x TAK, co zreszt¹ potwierdzono na ³amach „Dziennika Ba³tyckiego”74.
Tabela 1.
Oficjalne wyniki g³osowania ludowego z 30 czerwca 1946 r. w powiecie morskim
Pytanie I

Pytanie II

Pytanie III

tak

nie

tak

nie

tak

nie

12 871

3 129

13 396

2 604

15 838

162

Źród³o: Opracowanie w³asne na podstawie: C. Obracht-Prondzyñski, Wejherowo w latach 1945–
–1995, [w:] Historia Wejherowa, red. J. Borzyszkowski, Wejherowo 1998, s. 413.

Tabela 2.
Rzeczywiste wyniki g³osowania ludowego z 30 czerwca 1946 r. w powiecie morskim
Pytanie I
tak

%

4 124

11,6

nie

Pytanie II
%

31 241 88,4

Pytanie III

tak

%

nie

%

5 849

16,5

29 516

85,5

tak

%

nie

%

19 172 54,1 16 193 45,9

Źród³o: Opracowanie w³asne na podstawie: Referendum z 30 czerwca 1946 r.: przebieg i wyniki,
oprac. A. Paczkowski, Warszawa 1993, s. 103.

Oceniaj¹c okres kampanii i referendum, komuniœci, choæ z niechêci¹, to jednak doceniali i dostrzegali si³ê i popularnoœæ peeselowców w powiecie. „PSL
pos³u¿y³o siê w swej propagandzie klerem oraz ma³omieszczañstwem. Referendum
dla nas cz³onków partii jest szko³¹, która by³a bezwzglêdnie konieczna i po¿yteczna, maj¹c na uwadze nied³ugi okres czasu, jaki nas dzieli od nadchodz¹cych
wyborów. Nale¿y podkreœliæ, ¿e wybory nie przejd¹ w takim wzglêdnym spokoju
w jakim przesz³o g³osowanie ludowe. PSL bêdzie siê pos³ugiwa³o wszelkimi œrodkami i nie zawsze godnymi w walce wyborczej”75.
Zgodnie z powy¿sz¹ ocen¹, zaanga¿owanie si³ i œrodków w nadchodz¹cej
walce wyborczej mia³o byæ wiêksze i skuteczniejsze76. KP PPR traktowa³
74
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Tymczasowy wynik wyborów Okrêgu Gdañskiego, „Dziennik Ba³tycki”, 3 VII 1946, nr 181,
s. 1.
APG, 2609, t. 2, Protokó³ z posiedzenia KP PPR, Wejherowo 18 VII 1946 r., k. 28.
Tam¿e, Wejherowo 3 IX 1946 r., k. 31. Faktem jest, ¿e komuniœci zdawali sobie sprawê z si³y
PSL, pamiêtaj¹c rozgrywki polityczne, w których czêsto ulegali ludowcom. II Sekretarz PPR
stwierdzi³, ¿e „jest Ÿle na skutek tego, ¿e aktyw powiatowy nie pracuje. Najjaskrawszym
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doœwiadczenia referendum jako swoisty trening przed ostateczn¹ batali¹, której
celem by³o wyeliminowanie, wzglêdnie podporz¹dkowanie lokalnego aktywu PSL.
Istotnym posuniêciem komunistów wpisuj¹cym siê w strategiê organizacyjnego
upoœledzania cz³onków PSL by³o oficjalne zerwanie wspó³pracy z ludowcami na
forum komisji miêdzypartyjnej dnia 7 paŸdziernika 1946 r.77 oraz odebranie im
lokalu partyjnego przy ul. Wa³owej 25 w Wejherowie i przydzielenie go cz³onkom SL. Pozbawienie ludowców lokalu argumentowano jego wczeœniejszym bezprawnym przejêciem przez PSL. Wniosek zosta³ jednog³oœnie przyjêty przez polityków partii bloku przy nieobecnoœci dotychczasowych lokatorów78. Niestety,
nie znamy argumentacji ZP PSL, ani te¿ okolicznoœci prawnych u¿ytkowania przez
nich nieruchomoœci, poniewa¿ taka dokumentacja siê nie zachowa³a.
Oprócz partyjnych wieców i spotkañ przedwyborczych w zak³adach pracy,
pewnym sta³ym elementem by³o ideologiczne przygotowanie si³ policyjnych, które
stanowi³y bezpoœredni¹ ochronê lokali wyborczych. Komuniœci musieli byæ pewni, ¿e jednostki MO w kluczowym momencie nie zawiod¹. Cz³onek komórki PPR
przy KP MO w Wejherowie odczyta³ referat pt. „PSL – Sojusznik Reakcji”,
w którym stwierdzi³, ¿e „PSL jest nadbudówk¹ band podziemnych oraz zwolennikiem tych, którzy strzelaj¹ zza wêg³a i chc¹cych obaliæ zdobycze demokracji, aby
oddaæ prawo rz¹dzenia w Polsce przedwojennym kapitalistom”79. Wszystko po
to, by ostatecznie potwierdziæ, ¿e w nadchodz¹cych wyborach funkcjonariusze
demonstracyjnie i masowo oddadz¹ g³osy na listê Bloku Demokratycznego80.
W ten sposób politycy PPR konsekwentnie tu¿ przed wyborami „zobowi¹zywali”
podporz¹dkowane sobie si³y do œwiadomego trwania i aktywnego wsparcia komunistów przy wyborczej mistyfikacji. Funkcjonariusze MO stali siê kolejnym
elementem terroru wobec opozycji. Œcis³e dzia³anie jednostek MO, UB i Marynarki Wojennej pozwoli³o na stworzenie atmosfery powszechnego strachu. Ich
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objawem tego to wybory do prezydium Pow. Rady Narodowej. Jest Ÿle, bo organizacja ta na
tym terenie cofa siê i to dlatego, ¿e nie postêpuje naprzód. Oceniaj¹c, zaznacza sekretarz
wzrost partii i to w niewspó³miernym stosunku. Obecnie po referendum wszelka praca zanika, podczas gdy reakcja, gdy PSL dzia³a i to dzia³a bardzo sprawnie, chocia¿by dlatego, ¿e
potrafi³o przeprowadziæ wybór Prezydium Rady Narodowej w takim sk³adzie, w jakim siê
ono znajduje”.
APG, 2609, t. 6, Protokó³ z posiedzenia Komisji Miêdzypartyjnej, Wejherowo 7 X 1946 r.,
k. 77.
Tam¿e.
Cyt. za: APG, 2609 t. 18, Protokó³ z zebrania komórki PPR przy KPMO, Wejherowo 2 I 1947 r.,
k. 179.
Tam¿e. Szczególnie wa¿ny jest tekst rezolucji, który niew¹tpliwie przybra³ formê przysiêgi
wiernoœci funkcjonariuszy MO. „My milicjanci Komendy Powiatowej MO w Wejherowie
zgrupowani w Partiach zblokowanych przyrzekamy, ¿e w dniu wyborów bêdziemy g³osowali
demonstracyjnie na BLOK WYBORCZY LISTY NR 3. Gdy¿ uznajemy s³uszn¹ politykê Rz¹du
Jednoœci Narodowej, czy to na kontynencie POLSKI, czy w polityce Zagranicznej”.
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obecnoœæ by³a jednoczeœnie manifestacj¹ si³y i rzeczywistej w³adzy politycznej
PPR. W jednym ze sprawozdañ KP MO czytamy: „obsadzono wszystkie obwody
g³osowania. Pocz¹wszy od czasu sprawozdawczego, przeprowadzono 18 rewizji
w tym 15 pozytywnych, sprawy przekazano UBP b¹dŸ te¿ Prokuratorowi. Je¿eli
chodzi o teren pow. Morskiego, to przez zmo¿on¹ czujnoœæ jak równie¿ obsady
Marynarki Wojennej przestêpstwa natury kryminalnej zupe³nie usta³y w terenie
i nie s¹ notowane. By³o 2 przypadki zerwania afiszy propagandowych, winnych
ujêto i wraz z dowodami rzeczowymi przekazano do UBP. Wybory do Sejmu
Ustawodawczego odby³y siê w zupe³nym porz¹dku bez najmniejszego zak³ócenia
spokoju. (…) Rozpracowany teren pod wzglêdem politycznym przez grupy
propagandowe Marynarki Wojennej osi¹gn¹³ swój cel i temu mo¿emy tylko
zawdziêczaæ zwyciêstwo Bloku Demokratycznego na terenie pow. Morskiego. W czasie przedwyborczym usuniêto z szeregów milicji niektóre elementy szkodliwe w szeregach milicji i zast¹piono je uzupe³nieniem doboru ludzi z ORMO”81.
Wszyscy powiatowi komendanci MO otrzymali instrukcje postêpowania i plan
z podzia³em na obwody wyborcze. Obowi¹zkiem funkcjonariuszy by³o zorganizowanie w okolicach obwodów tymczasowych posterunków obserwacyjnych
i alarmowych82.
Wydarzenia zwi¹zane z organizacj¹ wyborów do Sejmu Ustawodawczego
w 1947 roku doczeka³y siê wielu solidnych opracowañ, w zwi¹zku z czym wydaje
siê tu zbêdne przytaczanie szczegó³ów ordynacji. Wa¿ne jest natomiast to, w jaki
sposób wejherowscy dzia³acze radzili sobie w tym trudnym dla nich okresie. Wobec
zaanga¿owania wiêkszoœci cz³onków PPR w agitacjê i publiczne niszczenie wizerunku PSL przyrównywanego do rabunkowych band podziemnych siêgniêto równie¿ do œrodków si³owych uderzaj¹cych w podstawy bytu i godnoœci jej cz³onków. Prze³om lat 1946/1947 zapisa³ siê w pamiêci miko³ajczykowskich dzia³aczy
szczególnie ponuro. W miarê zbli¿ania siê daty wyborów 19 stycznia 1947 r. represje aparatu bezpieczeñstwa nasili³y siê na tyle, by ostatecznie z³amaæ krêgos³up niezale¿nej myœli politycznej w powiecie morskim. Doœæ szcz¹tkowa dokumentacja powiatowego aparatu represji pozwala jednak odkryæ przera¿aj¹c¹ statystykê, która dla cz³onków UB by³a miernikiem aktywnoœci i poczucia dobrze
wykonanej „pracy”. W sprawozdaniach PUBP z drugiej po³owy stycznia czytamy:
„W okresie sprawozdawczym zatrzymano 50 osób prewencyjnie, cz³onków
PSL – i element antypañstwowy”83. Terror funkcjonariuszy UB, szczególnie
81
82
83

Cyt. za: AIPN Gd 05/4 t. 18, Raport sytuacyjny Milicji Obywatelskiej, Wejherowo, styczeñ
1947 r., k. 8.
AIPN Gd 05/4 t. 18, Instrukcja dla komendantów powiatowych Milicji Obywatelskiej, Gdañsk
8 I 1947 r., k. 12.
Cyt. za: AIPN Gd 0046/199 t. 1, Sprawozdanie dekadowe za okres od 14 I do 24 I 1947 r.,
Wejherowo 24 I 1947 r., k. 118. Wed³ug sprawozdania datowanego równie¿ na 24 stycznia
podawano ju¿ sumê 175 cz³onków, którzy zrezygnowali z cz³onkostwa w ZP PSL w Wejherowie.
APG, 2598 t. 16, Wyst¹pienia z PSL w województwie gdañskim, Gdañsk 24 I 1947 r., k. 135.
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silny tu¿ przed wyborami, by³ powodem stopniowego zmniejszania siê liczby cz³onków w ko³ach PSL. Najbardziej brutaln¹ form¹ represji ze strony w³adz by³o aresztowanie, a nastêpnie zamordowanie miko³ajczykowskiego dzia³acza Leona Kowalewskiego z Zelewa przez PUBP w Wejherowie. Rodzinê powiadomiono, ¿e
zmar³ w wyniku udanej próby samobójczej. W nastêpstwie politycznych przemian „polskiego paŸdziernika” 1956 roku powszechnie poddawano krytyce dotychczasowy sposób sprawowania w³adzy i nieuzasadnionych represji84. Na skutek pewnego zliberalizowania ustroju ju¿ w nastêpnym roku ¿ona zmar³ego Anastazja Kowalewska dziêki relacjom œwiadków pozna³a rzeczywiste okolicznoœci
œmierci mê¿a, której powodem by³a jego antyrz¹dowa, spo³eczna i polityczna dzia³alnoœæ. W 1959 r. po kilkuletnim procesie wyjaœniaj¹cym wdowie przyznano zadoœæuczynienie w formie niewielkiego finansowego odszkodowania85.
Zgodnie z treœci¹ zachowanych danych z protoko³ów ZW PSL w Gdañsku,
w powiecie morskim w pierwszych dniach stycznia uleg³o rozwi¹zaniu 5 kó³ gminnych (Reda, Szemud, Wejherowo-wieœ, Karwieñskie – B³ota oraz ko³o grodzkie
w Pucku)86 zrzeszaj¹cych ³¹cznie 144 cz³onków, a w kolejnych dniach wyst¹pi³o
jeszcze 20 osób legitymuj¹cych siê przynale¿noœci¹ do struktur stronnictwa87.
Postêpy w zakresie marginalizacji znaczenia politycznego ludowców powiatowe
w³adze PPR skrupulatnie odnotowywa³y, powiadamiaj¹c o swych „sukcesach”
KW PPR w Gdañsku. KP PPR informowa³a w swych sprawozdaniach, ¿e ko³a
PSL w gminach przesta³y istnieæ, wskazuj¹c jednoczeœnie, i¿ jedynie zarz¹d wykazuje pewn¹ dzia³alnoœæ. W³adze powiatowe miko³ajczykowskiego stronnictwa
w dogorywaj¹cych strukturach jeszcze niezale¿nej partii przedstawia³y siê nastêpuj¹co: funkcjê prezesa piastowa³ Rudolf Rolecki, zastêpowa³ go wiceprezes Alfons
Landowski oraz cz³onek komisji rewizyjnej Boles³aw Niklas. Sytuacja ludowców
by³a dramatyczna, bowiem z licz¹cej siê si³y politycznej z dnia na dzieñ stawali
siê kanapowym stronnictwem pozbawionym wp³ywu na rzeczywistoœæ. W pierwszych dniach stycznia 1947 r. komuniœci stwierdzili, ¿e „w Wejherowie jest
32 cz³onków PSL, którzy od chwili wyst¹pienia na zebrania nie uczêszczaj¹ i na
zebraniach siê nie udzielaj¹. Lokal PSL istnieje, ¿adnych zebrañ siê nie urz¹dza”88. Powy¿sze fakty œwiadcz¹ o tym, ¿e tu¿ przed wyborami powiatowe struk-
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Zob. W. Kunz, Gimnazjaliœci luziñscy w Warszawie – fina³ ogólnopolskiego projektu Œladami
zbrodni, „Luzino. Biuletyn Informacyjny Rady i Wójta Gminy”, 19 XII 2008, s. 3-4.
C. Obracht-Prondzyñski, op. cit., s. 662-663. Obszerna relacja œwiadka Brunona Szpicy wspominaj¹cego losy Leona Kowalewskiego znajduje siê w zbiorach Muzeum Piœmiennictwa
i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie.
Tam¿e.
APG, 2598, t. 16, Rozk³ad PSL w powiatach województwa gdañskiego, Gdañsk 11 I 1947 r.,
k. 132.
Cyt. za: APG, 2598 t. 17, Informacja dla KW PPR w Gdañsku, Wejherowo 9 I 1947 r., k. 37.
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tury PSL by³y kompletnie rozbite i ca³kowicie niezdolne do prowadzenia walki
politycznej89.
Pewnym uzupe³nieniem wiedzy na temat wyborczego starcia w styczniu 1947 r.
na interesuj¹cym nas terenie jest praca magisterska Stefana Ryszkowskiego, traktuj¹ca o historii PSL w województwie gdañskim w latach 1945-1947. Wprawdzie
napisana w 1963 r. i zawieraj¹ca pewien ³adunek ideologiczny, to jednak zas³uguj¹ca na zainteresowanie choæby ze wzglêdu na przytaczanie przez autora nieistniej¹cych ju¿ obecnie dokumentów90. Województwo gdañskie zosta³o podzielone
na 2 okrêgi wyborcze: gdañski z numerem 23 oraz gdyñski z numerem 24. W sk³ad
tego ostatniego wchodzi³ miêdzy innymi powiat morski. W gdyñskim okrêgu wyborczym by³o 5 list, a listê PSL oznaczono numerem 4, umieszczaj¹c na niej kandydatów na pos³a. Powiat morski zosta³ podzielony na 18 obwodów wyborczych.
Z listy PSL zarejestrowano czterech kandydatów na pos³a z powiatu morskiego.
Byli to: Józef ¯aczek oraz Józef Œliwiñski – rolnicy z Wejherowa91, a tak¿e Stanis³aw Grabski i Franciszek Wenta równie¿ pochodz¹cy z Wejherowa92. Wszyscy
oni zrezygnowali ze swych kandydatur w wyniku maltretowania i represji ze strony
UB93. Opiniê publiczn¹ poinformowano, ¿e powy¿si kandydaci z³o¿yli oœwiadczenia, w których napisali, ¿e ich dzia³anie by³o b³êdne94.
W zwi¹zku z tym w pisemnym proteœcie w³adz wojewódzkich PSL podano
informacjê nastêpuj¹cej treœci: „Terror w okrêgu gdyñskim rozpocz¹³ Urz¹d Bez89
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APG, 2598, t. 16, Instrukcja ZW PSL dla sekretarzy powiatowych i miejskich, Gdañsk 7 I
1947 r., k. 122. ZW PSL w Gdañsku poleci³ wszystkim Zarz¹dom Powiatowym skrupulatnie
monitorowaæ proces sta³ego wówczas topnienia stanu liczbowego cz³onków PSL w poszczególnych powiatach. „W zwi¹zku z rozk³adem organizacyjnym PSL na terenie naszego województwa, polecamy zebraæ wszystkie materia³y œwiadcz¹ce o rozk³adzie organizacyjnym na
terenie powiatu, miasta (...)”.
APG, 2384, t. 2352, S. Ryszkowski, Dzia³alnoœæ Polskiego Stronnictwa Ludowego na terenie
województwa gdañskiego w latach 1945–1949, Gdañsk 1963.
Tam¿e, k. 80-81.
APG, 2598, t. 16, Protest przeciwko wa¿noœci wyborów do Sejmu Ustawodawczego w okrêgu
wyborczym nr 24 Gdynia, 1 II 1947 r., k. 154.
Tam¿e.
APG, 2384, t. 2352, S. Ryszkowski, Dzia³alnoœæ Polskiego Stronnictwa Ludowego na terenie
województwa gdañskiego w latach 1945–1949, Gdañsk 1963, k. 82. Autor pracy przytacza
oœwiadczenia dzia³aczy ubiegaj¹cych siê o mandat poselski, nie wspominaj¹c, co zrozumia³e,
o wczeœniejszym zmuszeniu ich do tego przez aparat represji. „Charakterystyczne by³y niektóre oœwiadczenia kandydatów na pos³ów, którzy w toku kampanii przedwyborczej zrezygnowali z kandydowania. Wójt gminy Szemud, powiat Wejherowo Józef ¯aczek w dniu
3 stycznia oœwiadczy³: Zrzekam siê kandydowania na pos³a, gdy¿ widzê b³êdn¹ politykê,
a jako szczery Polak walczy³em w »Gryfie Pomorskim«, by³em wiêŸniem Sztutthofu i dziœ
chcê jednoœci i zgody w narodzie. Kandydat na pos³a, rolnik Józef Œliwiñski ze wsi Werblin
[Werblinia – M.H.] stwierdzi³: Nie chcê byæ pos³em, przedstawicielem ch³opów z ramienia
tych, co m¹c¹ spokój rolnikom i w jednej kieszeni nosz¹ legitymacjê z podpisem Miko³ajczyka,
a w drugiej pistolet”.

80

MICHA£ HINC (GDAÑSK)

pieczeñstwa Publicznego przeciwko cz³onkom Polskiego Stronnictwa Ludowego
w dniu 14 listopada 1946 r., a wiêc bezpoœrednio po oficjalnym og³oszeniu wyborów95. Mimo tego, i¿ ustawa wyraŸnie zezwala na odbywanie zebrañ przedwyborczych bez zezwolenia w³adz bezpieczeñstwa wzglêdnie administracji publicznej (za wyj¹tkiem zgromadzeñ publicznych) UB nie dopuœci³ na terenie Okrêgu
wyborczego Nr. 24 ani do jednego nawet zebrania cz³onków PSL chocia¿by
w charakterze zebrañ organizacyjnych. Gdzie takie zebranie zwo³ano, wpadali
funkcjonariusze UB i pod groŸb¹ u¿ycia broni zebrania rozwi¹zywali, przeprowadzali rewizje w lokalu”96. Podobnie jak w innych powiatach okrêgu gdyñskiego,
tak i w powiecie morskim przedstawiciele PSL nie wchodzili w sk³ad obwodowych
komisji wyborczych ani jako przewodnicz¹cy, ani jako wiceprzewodnicz¹cy, czy
te¿ mê¿owie zaufania pe³ni¹cy czêsto rolê obserwatorów przebiegu g³osowania.
Pomimo dope³nienia niezbêdnych formalnoœci i pism wniesionych do Wojewódzkiej Rady Narodowej w Gdañsku ludowcy nie doczekali siê odpowiedniej reprezentacji w komisjach wyborczych. Œwiadkiem takich praktyk maj¹cych miejsce
na interesuj¹cym nas obszarze, by³ miêdzy innymi Rudolf Rolecki prezes wejherowskiego stronnictwa97.
Zbiorowy protest ZW PSL w Gdañsku, udokumentowany relacjami dziesi¹tek osób, nie znalaz³ w³aœciwego adresata98. Wyj¹tkowo trafna ocena wyborów
zosta³a zawarta w opinii wojewódzkiego prezesa stronnictwa dr. Stanis³awa Tabisza, który stwierdzi³, ¿e „wola wyborców zosta³a sfa³szowana, a odbyte w dniu
19 stycznia 1947 r. wybory s¹ parodi¹ wyborów”99.
W³adze zdawa³y sobie sprawê, ¿e Kaszubi w zdecydowanej wiêkszoœci byli
przeciwni narzucanym zmianom ustrojowym i niechêtni, aby im siê podporz¹d95
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99

Dokumenty fa³szerstw wyborczych w Polsce w roku 1947. Drugi memoria³ Polskiego Stronnictwa Ludowego w sprawie wyborów w Polsce, z³o¿ony wraz z za³¹cznikami w dniu
18 grudnia 1946 roku Ambasadorom Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i Zwi¹zku
Sowieckiego w Warszawie, oprac. M. Adamczyk, J. Gmitruk, Warszawa 2000, s. 8. Prezydium
Krajowej Rady Narodowej dnia 12 listopada 1946 r. wyda³o ogólne zarz¹dzenie o przeprowadzeniu wyborów, wyznaczaj¹c ich termin na 19 stycznia 1947 r.
Cyt. za: tam¿e, k. 154.
Tam¿e, k. 155. Terror funkcjonariuszy UB wobec mê¿ów zaufania w³adze wojewódzkie PSL
odnotowa³y bez wyj¹tku we wszystkich komisjach obwodowych okrêgu 24. „Po przed³o¿eniu spisu mê¿ów zaufania listy Nr. 4 UB przeprowadzi³o u wszystkich kandydatów na terenie
ca³ego Okrêgu Wyborczego Nr. 24 rewizje, aresztowania i zmuszano kandydatów na mê¿ów
zaufania do wyst¹pienia z PSL wzglêdnie nieprzyjêcia czynnoœci mê¿a zaufania”.
R. Turkowski, Polskie Stronnictwo Ludowe w obronie suwerennej i demokratycznej Polski
(1945–1947), [w:] Dzieje i przysz³oœæ polskiego ruchu ludowego, Polska Ludowa 1944/45–
–1989, pod red. W. Paruch, S.J. Pastuszka, R. Turkowskiego, Warszawa 2002, s. 36-42. Patrz
te¿ B. Rogowska, Walka propagandowa PPR z Polskim Stronnictwem Ludowym w okresie
wyborów do Sejmu Ustawodawczego w 1947 roku, [w:] tam¿e.
Cyt. za: APG, 2598 t. 16, Protest przeciwko wa¿noœci wyborów do Sejmu Ustawodawczego
w okrêgu wyborczym nr 24 Gdynia, 1 II 1947 r., k. 159.
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kowaæ. Postanowi³y jednak wykorzystaæ silnie manifestowany wówczas regionalizm kaszubski dla w³asnych celów wyborczych. W koñcu 1946 r., zra¿one nieskuteczn¹ agitacj¹ wyborcz¹ w powiatach kaszubskich, postanowi³y wprowadziæ
niezale¿n¹, bezpartyjn¹ listê wyborcz¹, której nadano nazwê Listy Ziemi Kaszubskiej. Tworzenie lokalnych, formalnie bezpartyjnych list wyborczych mia³o na
celu os³abienie wp³ywów PSL. Inicjatywa lokalnych list pojawi³a po to, by w³adze mog³y dotrzeæ do szczególnie „trudnych œrodowisk” wyborczych, a do takich
zaliczano w³aœnie Kaszubów. Do tworzenia listy w powiatach kaszubskich zaanga¿owano dzia³aczy ró¿nych opcji politycznych, czêsto cz³onków lub sympatyków PPR i pozosta³ych partii Bloku. Nale¿eli do nich m.in. Bernard Szczêsny,
cz³onek PPR i burmistrz Wejherowa oraz Ignacy Szutenberg zwi¹zany z czasopismem „Kaszubska WiêŸ”, prezentuj¹cy wówczas lewicowe pogl¹dy. Najwiêksz¹
strat¹ dla ZP PSL w Wejherowie by³o przyst¹pienia do Listy Kaszubskiej Józefa
Gniecha, który przed wyborami przejawia³ coraz bardziej konformistyczne stanowisko100. W ocenie PPR s³usznym taktycznie posuniêciem by³ udzia³ w terenowej agitacji na rzecz listy starszego oficera Marynarki Wojennej Gereona Grzeni-Romanowskiego. Podobne stanowisko prezentowa³ aparat bezpieczeñstwa.
„Jednym z najtrafniejszych posuniêæ tej partii [PPR] by³o wystawienie Z-cy 12-tej
Dywizji pp³k Grzeni- Romanowskiego Gereona na kandydata specjalnej listy »kaszubskiej«. Pu³kownik ten, bêd¹c Kaszubem, obje¿d¿a³ liczne wsie i osady, przeprowadza³ wiece i zebrania oraz zbiera³ podpisy na kandydatów listy »kaszubskiej«. Tego rodzaju posuniêcie polityczne mia³o na celu wykluczyæ zakorzenione wp³ywy PSL-u, jednoczeœnie ¿ywio³ kaszubski, widz¹c mo¿liwoœci
osi¹gniêcia w³asnych miejsc w Sejmie Ustawodawczym, wyrazi³ chêæ oddania swych g³osów na Listê Kaszubsk¹ Nr 1 (okrêg gdyñski)”101. Lista Kaszubska spe³ni³a swe zadanie, bowiem skutecznie odebra³a g³osy lokalnym komitetom
PSL, przyczyniaj¹c siê do dywersyfikacji cennych g³osów na rzecz partii Bloku.
Postawa Gniecha, który bêd¹c cz³onkiem PSL, pragn¹³ zarazem byæ reprezentantem Kaszubów w sejmowej ³awie, wp³ynê³a na os³abienie tej partii w powiecie.
Rzeczywiœcie w parlamencie nie znalaz³o siê miejsce dla ¿adnego kaszubskiego
reprezentanta, zaœ powszechnie szanowani Kaszubi, czêsto dotychczas wspieraj¹cy PSL, zrobili dok³adnie tak, jak pragnê³y tego komunistyczne w³adze. Oficjalne
wyniki wyborów do Sejmu Ustawodawczego w okrêgu gdyñskim kszta³towa³y
siê w sposób nastêpuj¹cy: Blok Demokratyczny – 85,08%, PSL – 5,1%, Lista
Ziemi Kaszubskiej – 6,5%, Stronnictwo Pracy – 2,03%, PSL Nowe Wyzwolenie
– 1,02%102. Trudno interpretowaæ wyniki, nie znaj¹c rzeczywistej skali fa³szer100
101
102

C. Osêkowski, Wybory do Sejmu z 19 stycznia 1947 w Polsce, Poznañ 2000, s. 147.
Cyt. za: AIPN Gd 05/4 t. 18, Sytuacja polityczna w okresie przedwyborczym na terenie województwa gdañskiego, Gdañsk 29 I 1947 r., k. 272.
C. Obracht-Prondzyñski, op. cit., s. 664.
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stwa, faktem jest jednak to, ¿e wprowadzona przez PPR Lista Kaszubska pozwoli³a na zmniejszenie skali wyborczych nadu¿yæ i skutecznie odebra³a ludowcom
cenne g³osy. Politycy PPR obawiali siê, ¿e wyborcy, nie chc¹c g³osowaæ za Blokiem, mog¹ przyczyniæ siê do sukcesu LZK kosztem PSL, co równie¿ by³o niepo¿¹dane, dlatego te¿ w dniu wyborów wycofano kaszubsk¹ listê z wiêkszoœci lokali
okrêgu gdyñskiego103. Paradoksalnie to sami reprezentanci PSL stali siê wykonawcami komunistycznej ofensywy w nieczystej walce o w³adzê, pieczêtuj¹c klêskê tej partii w powiatach kaszubskich104.
Bezpoœrednio po wyborach wszystkie zarz¹dy powiatowe PSL w województwie gdañskim zosta³y rozbite organizacyjnie i zdziesi¹tkowane pod wzglêdem
liczby cz³onków. Niektórzy cz³onkowie wycofali siê z ¿ycia politycznego, inni
zaœ znaleŸli miejsce w strukturach pozosta³ych stronnictw. Wiêkszoœæ znalaz³a
miejsce w PPS, jednak wejherowscy dzia³acze w przeciwieñstwie do s¹siednich
powiatów przez pewien czas wstrzymywali siê z wyborem przysz³ej politycznej
drogi. I Sekretarz PPR Kujawa stwierdzi³, ¿e bezpoœrednio po wyborach czêœæ
dzia³aczy „PSL uciek³o pod p³aszczyk SL”105, pamiêtaj¹c niedawn¹ jeszcze unifikacjê i krótk¹ wspó³pracê w ramach PSL. Po pora¿ce wyborczej zwiastuj¹cej
definitywny koniec nadziei na samodzieln¹ i siln¹ opozycjê wobec komunistów,
byli cz³onkowie PSL, realnie oceniaj¹c mo¿liwoœci politycznych manewrów, przystêpowali do PPS oraz w szeregi PPR. Zgodnie z raportem politycznym KPMO
w Wejherowie w kwietniu 1947 r. na terenie powiatu morskiego istnia³o 6 partii
politycznych (PPR, PPS, SL, SD, SP, PSL106). „Partie SD, SP i SL s¹ bardzo ma³o
aktywne, a partia PSL jest ju¿ nawet w stanie rozk³adu; cz³onkowie tej partii wstêpuj¹ do PPS-u i PPR-u”107. Komuniœci s³usznie jednak nie bagatelizowali wp³ywów PSL w powiecie, wnikliwie œledz¹c œcie¿ki kariery poszczególnych jej cz³onków108. Ostatnia nadzieja na niezale¿noœæ upad³a ju¿ wkrótce wraz z emigracj¹
prezesa Stanis³awa Miko³ajczyka.
103
104

105
106
107
108

A. Paczoska-Hauke, Dzia³ania aparatu…, s. 88.
Co do politycznego znaczenia Listy Kaszubskiej nie mia³ w¹tpliwoœci burmistrz Wejherowa
Bernard Szczêsny, który otwarcie przyzna³, ¿e „Lista ta nie mia³a na celu wyodrêbnienia
Kaszub, by³a elementem walki politycznej doœæ ostro wtedy przebiegaj¹cej w Polsce miêdzy
PPR a PSL-em Miko³ajczyka. Lista kaszubska dopomog³a w rozbiciu listy PSL, przyczyniaj¹c siê do zwyciêstwa PPR w powiatach kaszubskich”. Cyt. za: A. Paczoska-Hauke, op. cit.
Cyt. za: APG, 2598, t. 21, Protokó³ z posiedzenia sekretarzy powiatowych i miejskich w KW
PPR, Gdañsk 1 III 1947 r., k. 68.
AIPN Gd 05/4 t. 12, Sprawozdanie KPMO za okres od 3 IV 1947 do 3 V 1947 r., Wejherowo
3 V 1947 r., k. 5.
Tam¿e.
AIPN Gd 05/4 t. 12, Sprawozdanie KPMO, Wejherowo 5 IX 1947 r., k. 34. Sprawozdanie
MO pozwala uchwyciæ stan organizacyjny poszczególnych stronnictw oraz równie wa¿nych
nastrojów politycznych mieszkañców powiatu. „Na terenie powiatu w Wejherowie istniej¹
nastêpuj¹ce partie polityczne, PPR licz¹ce oko³o 1750 cz³onków, PPS oko³o 1800 cz³onków,
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Ju¿ w lutym 1947 r. w obliczu przegranych wyborów w NKW PSL zawi¹za³a
siê wewnêtrzna opozycja wobec Stanis³awa Miko³ajczyka reprezentowana przez
Józefa Nieækê, Czes³awa Wycecha i Kazimierza Banacha. Politycy ci wyraŸnie
zmierzali do porozumienia z PPR w ramach stronnictwa ch³opskiego. W atmosferze powszechnego strachu, terroru i aresztowañ dzia³aczy ludowych, Miko³ajczyk opuœci³ kraj z pomoc¹ amerykañskiej ambasady w nocy z 20 na 21 paŸdziernika 1947 r.109 Wydarzenie to by³o wielkim ciosem dla struktur PSL w ca³ym
kraju i przyspieszy³o proces „komunizacji” jego dotychczasowych struktur110.
W zwi¹zku z tymi wydarzeniami, KW PPR w Gdañsku zorganizowa³o odprawê
sekretarzy powiatowych, celem omówienia dalszego podporz¹dkowania i ograniczania PSL. W instrukcji zawarto szczegó³y tej strategii: „Wyeliminowaæ PSL
z Gm. I P. Rad Narod. Ewentualnie zast¹piæ twórczymi wzglêdnie SL. Obserwowaæ i oczyszczaæ z oddzia³ywania b. cz³onków PSL na SL jak równie¿ w PPS.
B. cz³. PSL mog¹ reaktywowaæ dzia³alnoœæ PSL”111. Innym wa¿nym posuniêciem
by³a organizacja propagandowych wieców antypeeselowskich w województwie
gdañskim. Spoœród 11 powiatów województwa w 5 zorganizowano wiece, których
celem by³o publiczne napiêtnowanie postaci Miko³ajczyka i jego stronników. Dnia
30 listopada 1947 r. w powiecie morskim odby³o siê 9 takich zgromadzeñ przy
manifestacyjnym udziale 1500 uczestników112 . G³ównym ich organizatorem by³a
PPR, a bezpoœrednim wykonawc¹ komitety gminne partii przy wsparciu rad narodowych lokalnego szczebla. Wed³ug komunistów, wiece te „mia³y na celu zobrazowanie tego, czym by³ Miko³ajczyk w Polsce i za granic¹, do czego zd¹¿a³
i dlaczego uciek³. Wiece te mia³y równie¿ na celu nakreœlenie masom ludowym
na wsi obecnej sytuacji w Polskim Stronnictwie Ludowym po ucieczce Miko³ajczyka. Wiece te na ogó³ uda³y siê poza pewnymi wyj¹tkami, czego powodem by³y
strony techniczne, czy nieprzychylne ustosunkowanie ksiê¿y, którzy byli proszeni

109

110
111
112

SL 220 cz³onków, SD 200 cz³onków, SP 10 cz³onków i PSL jawnych niebior¹cych udzia³u
Polityczno-Spo³ecznego oko³o 200 cz³onków. Zasadniczo PSL jest ju¿ w zupe³nym rozk³adzie, gdy¿ czêœciowo przeszli do SL i PPS-u mimo to w dalszym ci¹gu nie ma do nich zaufania, gdy¿ wiceprzewodnicz¹cy jest równie¿ by³y PSL-owiec (Wicestarosta Gumpert). Inne
partie [oprócz PPR i PPS] nic szczególnego na terenie powiatu morskiego nie wykona³y za
wyj¹tkiem SL-u, które przez by³ego PSL-owca teraŸniejszego SL-owca Wiceprzewodnicz¹cego SL-u Gumperta przyst¹pili do organizacji po wyborach do chwili obecnego Stronnictwa Ludowego”.
J. Kuku³ka, Klientelizm proradziecki ludowców w Polsce Ludowej, [w:] Dzieje i przysz³oœæ
polskiego ruchu ludowego, t. 2, pod red. W. Paruch, S.J. Pastuszka, R. Turkowskiego, Warszawa 2002, s. 449.
A.L. Sowa, Historia polityczna…, s. 102-103.
APG, 2598 t. 21, Protokó³ z nadzwyczajnej odprawy sekretarzy powiatowych PPR, Gdañsk
11 XI 1947 r., k. 133.
APG, 2598 t. 16, Wykaz odbytych wieców antymiko³ajczykowskich w województwie gdañskim, Gdañsk b.d., b.p.
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o og³oszenie o maj¹cych siê odbyæ wiecach”113. Komuniœci powiatu morskiego
w sposób maksymalny wykorzystali upadek ZP PSL, staraj¹c siê zniszczyæ ich
pozytywny wizerunek spo³eczny, zarówno publicznie na wiecach, jak i na ³amach
prasy codziennej. PóŸniejsze represje zwi¹zane z podporz¹dkowywaniem i selekcj¹ ludowców w ramach partii bêd¹cej przed³u¿eniem polityki PPR na wsi
nale¿¹ ju¿ do kolejnego rozdzia³u tej burzliwej lokalnej historii.

Udzia³ cz³onków PSL w instytucjach powiatu morskiego
W raportach KP PPR, traktuj¹cych o sytuacji politycznej w powiecie morskim z po³owy 1946 roku, komuniœci zauwa¿ali niepokoj¹cy dla nich uk³ad si³
politycznych i sympatiê spo³eczeñstwa dla PSL. Czêsto podkreœlano, ¿e „wp³ywy
ich szczególnie s¹ mocne w aparacie administracyjnym wœród nauczycielstwa
i bogatego ch³opstwa. Wykorzystuj¹ oni zrêcznie trudnoœci powojenne i czêsto
niechêtny stosunek do Armii Czerwonej. Z tych wzglêdów Partia nasza przechodzi do ofensywy w walce z PSL”114. I Sekretarz KP PPR Kazimierz Kujawa stwierdzi³ równie¿, ¿e „w aparacie pañstwowym i Radach Narodowych nale¿y rugowaæ
z aparatu pañstwowego, czyœciæ elementy z PSL i reakcyjne. Elementem kluczowym s¹ wójtowie na wsi, tych ludzi nale¿y czyœciæ z ca³¹ stanowczoœci¹. Nale¿y
to powi¹zaæ z walk¹ z nadu¿yciami, wójt ma wielkie uprawnienia i mo¿e
so³tysów i mo¿e swoj¹ funkcj¹ prowadziæ oddzia³ywanie na masy wiejskie”115.
Silne wp³ywy PSL w powiecie morskim najlepiej odzwierciedla³ uk³ad si³ w Powiatowej Radzie Narodowej. W zwi¹zku z reorganizacj¹ tej instytucji ustalono,
¿e na 60 cz³onków przypadaj¹ 22 mandaty dla stronnictw politycznych. Ostatecznego podzia³u mandatów dokona³a miêdzypartyjna komisja porozumiewawcza
z nastêpuj¹cym skutkiem:
– Polskiemu Stronnictwu Ludowemu – 5 mandatów;
– Stronnictwu Ludowemu – 5 mandatów;
– Stronnictwu Demokratycznemu – 4 mandaty;
– Polskiej Partii Socjalistycznej – 4 mandaty;
– Polskiej Partii Robotniczej – 4 mandaty116.

113
114
115
116

AIPN Gd 05/4 t. 12, Sprawozdanie KPMO od 1 XI 1947 r. do 30 XI 1947 r., Wejherowo
4 XII 1947 r., k. 60.
APG, 2598, t. 21, Protokó³ z zebrania sekretarzy powiatowych PPR województwa gdañskiego,
Gdañsk 6 VI 1946 r., k. 38.
Tam¿e, 4 V 1946 r., k. 34.
APG, 2609, t. 6, Protokó³ z posiedzenia komisji miêdzypartyjnej w lokalu PPR, Wejherowo,
17 IV 1946 r., k. 66.
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Wydaje siê, ¿e najwiêksze wp³ywy PSL w powiecie morskim przypada³y na
okres tu¿ po wyzwoleniu i w czasie tworzenia powiatowej administracji. Œwiadczy
o tym sk³ad Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Wejherowie wyraŸnie
zdominowany przez stronników Stanis³awa Miko³ajczyka.
Tabela 3.
Sk³ad Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Wejherowie (wybrany 16 maja
1945 r.)
Imiê i nazwisko

Data
urodzenia

Zawód

Miejsce
zamieszkania

Partia

Grabski Stanis³aw

18 XII1883

rolnik

Zamostne

PSL

Wojewski Leon

20 IV 1898

kupiec, rolnik

Karczemki

PSL

Szutta W³adys³aw

19 X 1916

piekarz

Wejherowo

PPR

Czajka-Oton
Kazimierz

12 II 1904

handlowiec,
technik

Puck

PPS

Grabowski Adolf

27 XI 1870

budowniczy

Puck

PSL

Źród³o: Opracowanie w³asne na podstawie APG, 37, t. 656, Spis cz³onków Powiatowej Rady
Narodowej, Wejherowo 21 V 1946 r., k. 4.

Powy¿szy sk³ad personalny Prezydium wybranego w maju 1945 r., utrzyma³
siê a¿ do maja roku nastêpnego, czyli do pierwszej powa¿nej batalii politycznej,
jakim by³o Referendum Ludowe117.
Sk³ad Prezydium nie odzwierciedla³ jednak uk³adu si³ w Powiatowej Radzie
Narodowej, sk³adaj¹cej siê z 54 cz³onków, który nie by³ ju¿ tak korzystny dla
PSL. Prawdopodobnie stosunkowo du¿a liczba bezpartyjnych cz³onków sympatyzuj¹cych z ludowcami mog³a zadecydowaæ o powy¿szym sk³adzie Prezydium,
s³usznie obawiaj¹c siê dominacji komunistów.
Tabela 4.
Uk³ad si³ politycznych Powiatowej Rady Narodowej w Wejherowie (stan na maj
1946 r.)
Partia
Liczba cz³onków

bezpartyjni

PPR

PPS

SL

PSL

SD

17

11

8

7

7

4

Źród³o: Opracowanie w³asne na podstawie APG, 37, t. 656, Spis cz³onków Powiatowej Rady
Narodowej, Wejherowo 21 V 1946 r., k. 1-3.
117

APG, 37, t. 656, Spis cz³onków Powiatowej Rady Narodowej, Wejherowo 21 V 1946 r., k. 4.
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¯adne z przedstawionych powy¿ej ugrupowañ nie mia³o absolutnej wiêkszoœci. Wprawdzie PPR posiada³a 11 cz³onków Rady, ale w sprawach spornych g³os
decyduj¹cy mia³o bli¿ej niezidentyfikowane w sympatiach œrodowisko 17 bezpartyjnych polityków. Do grona bezpartyjnych zaliczali siê przede wszystkim rolnicy, posiadacze kilkudziesiêciu hektarów ziemi, urzêdnicy pañstwowi, nauczyciel oraz pracownicy umys³owi118. Po³owa z nich, tzn. rolnicy indywidualni, posiadaj¹cy od 10 do 100 ha ziemi, z racji dba³oœci o interes w³asny nie mog³a
popieraæ takich stronnictw jak PPR, czy koncesjonowany SL pragn¹cych pe³nej
nacjonalizacji gospodarki i sowietyzacji Polski. Ich naturalnym sojusznikiem
i obroñc¹ status quo mog³o byæ jedynie PSL wspierane w niektórych kwestiach
przez niema³¹ reprezentacjê PPS. Nie sposób poznaæ osobistych opinii politycznych cz³onków PRN, natomiast jedno stwierdziæ mo¿na na pewno, wiêkszoœæ
z nich stara³a siê zablokowaæ kandydatury polityków PPR-u na kluczowe stanowiska w powiecie. St¹d te¿ prawdopodobnie taki a nie inny sk³ad Prezydium ustalony podczas g³osowania ogólnego cz³onków PRN w Wejherowie. Te lokalne inicjatywy wypierania PPR z wp³ywu na kszta³towanie aktualnej polityki s¹ dowodem na niepopularnoœæ polityków komunistycznych, którzy przetrwali na scenie
politycznej tylko dziêki aparatowi terroru119. Mimo tego wejherowscy dzia³acze
PSL-u byli na tyle silni, by w okresie trwaj¹cej wci¹¿ jeszcze walki o w³adzê,
wygrywaæ polityczne rozgrywki na szczeblu powiatu.
Niestety, kluczowe stanowiska administracyjne w powiecie by³y obsadzone
przez cz³onków PPR, co pozwala³o im na pe³n¹ kontrolê nad utrwalaniem w³adzy
ludowej. W drugiej po³owie 1945 r. zajmowali stanowiska starosty powiatu, burmistrza i wiceburmistrza Wejherowa, burmistrza Pucka, naczelnika wejherowskiego
wiêzienia, powiatowego kierownika Pañstwowego Urzêdu Repatriacyjnego, inspektora œwiadczeñ rzeczowych, kierownika referatu aprowizacji oraz dyrektorów
wa¿niejszych przedsiêbiorstw120. W tym samym czasie znacznie popularniejsi
politycy PPS zajmowali du¿o mniej odpowiedzialne stanowiska w powiecie.
Nale¿a³y do nich: inspektor szkolny, in¿ynier cementowni, kierownik œledczy MO,
dyrektor PKO121. Stronnictwu Demokratycznemu pozostawiono stanowisko dyrektora rzeŸni miejskiej oraz wiceprzewodnicz¹cego Miejskiej Rady Narodowej
w Wejherowie122. ZP PSL posiada³ spore wp³ywy w Zwi¹zku Samopomocy Ch³opskiej (ZSCh), który w za³o¿eniu mia³ byæ skutecznym organizacyjnym ramieniem
118
119

120
121
122

Tam¿e, k. 1-3.
Patrz te¿ A. Kura, Aparat Bezpieczeñstwa i Wymiar Sprawiedliwoœci wobec kolektywizacji
wsi polskiej, Warszawa 2006, s. 72 i n; H. Dominiczak, Organy bezpieczeñstwa PRL 1944–
–1990. Rozwój i dzia³alnoœæ w œwietle dokumentów MSW, Warszawa 1997, s. 15 i n.
APG, 2609 t. 42, Lista cz³onków PPR na odpowiedzialnych stanowiskach, Wejherowo grudzieñ 1945 r., k. 21.
Tam¿e, k. 22.
Tam¿e, k. 23.
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PPR w budowaniu socjalizmu na wsi. Czo³owe stanowiska w ZSCh z ramienia
PSL zajmowali m.in. Rotger, Rolecki oraz Gniech123.
Niestety, tu¿ przed Referendum Ludowym miejscowi komuniœci zdo³ali
niemal ca³kowicie opanowaæ w³adzê zarówno w aparacie administracyjnym, jak
i w kluczowych organizacjach spo³ecznych i gospodarczych.
Tabela 5.
Uk³ad si³ partyjnych w instytucjach powiatu morskiego (stan na maj 1946 r.)
Instytucja

PPR

PPS

PSL

SL

SD

Aparat administracyjny

58

16

3

14

17

UB i MO

98

11

–

–

2

Zwi¹zek Samopomocy Ch³opskiej

113

–

–

–

–

Zwi¹zki zawodowe

83

50

–

5

14

Źród³o: Opracowanie w³asne na podstawie APG, 2609, t. 42, Ankieta sprawozdawcza wydzia³u
personalnego Komitetu Powiatowego PPR, Wejherowo 3 V 1946 r., k. 33-34.

W po³owie 1946 r. cz³onkowie PPR mogli byæ znacznie spokojniejsi o pe³ny
i niemal nieograniczony dostêp do w³adzy, ni¿ choæby w 1945 r. Komuniœci zdawali sobie sprawê z niewielkiego poparcia spo³ecznego, musieli wiêc budowaæ
swoj¹ pozycjê przy pomocy niedemokratycznych metod. Po sfa³szowanych wyborach do Sejmu Ustawodawczego niezale¿ni ludowcy zostali niemal ca³kowicie
wyparci z ¿ycia publicznego.

Zakoñczenie
Historia Zarz¹du Powiatowego Polskiego Stronnictwa Ludowego w Wejherowie w latach 1945-1947 to kolejny przyk³ad niespe³nionych nadziei na zbudowanie wolnej i demokratycznej Polski. Maj¹c na uwadze zas³ugi tak wybitnych
dzia³aczy NKW PSL, jak Wincenty Witos, Stanis³aw Miko³ajczyk oraz znaczenie
potê¿nego oœrodka wp³ywów ludowców jak choæby Kraków wraz z powiatem,
nie nale¿y bagatelizowaæ roli ogromnej rzeszy osób, które nie szczêdz¹c si³, czêsto z nara¿eniem ¿ycia stara³y siê wypracowaæ w powojennej Polsce tyle demokracji, na ile pozwala³y ówczesne realia. Wejherowscy dzia³acze PSL nie mieli

123

APG, 2598 t. 21, Sprawozdanie KW PPR, Gdañsk b.d., k. 49. „Samopomoc prawie opanowana przez PSL przewod. jest Rotger. Poza nim wybitniejszymi dzia³aczami s¹ Rolecki
i Gniech”.
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szans w starciu z aparatem bezpieczeñstwa, podporz¹dkowanym politycznie PPR.
Cz³onkowie PSL padli ofiar¹ upokorzeñ, zastraszeñ i aresztowañ, co sprawi³o, ¿e
czêœæ z nich opuœci³a szeregi stronnictwa, inni zaœ znaleŸli swe miejsce w strukturach PPR i PPS. Sfa³szowane zwyciêstwo partii Bloku Demokratycznego w styczniu 1947 r. by³o ostatecznym ciosem dla PSL i wymaza³o wszelkie nadzieje na
w pe³ni demokratyczny ustrój w Polsce. Wprowadzanie lokalnych list wyborczych
dezorientowa³o ludnoœæ kaszubsk¹, która nieœwiadomie oddaj¹c swe g³osy na Listê
Kaszubsk¹, odbiera³a g³osy PSL, sprawiaj¹c, ¿e ugrupowanie to jeszcze bardziej
straci³o na znaczeniu.

Micha³ Hinc

History of hope unfulfilled. Polish Peasant Party
in the poviat morski in the years 1945–1947
(Enter discussion)
SUMMARY
Members of the independent peasants party in the morski poviat took the name of
the Polish Peasant Party (PSL) 4 November 1945. Members of the party have done so
in order to distinguish it from a Communist-controlled so-called „Lublin” Peasant Party
(SL). Poviat committee of the Polish Peasant Party, based in Wejherowo quickly increase
their ranks. At the end of 1945 there were 412 PSL members, while in the mid-1946 years
already 900. The biggest organizational success of PSL was incorporation of SL, however
SL was controlled by the Polish Workers Party (PPR). The success did not last too long.
SL members revived the party in December 1945. Communists verified their social support. They organized a referendum. The referendum results were falsified, but members
of the PPR knew that PSL was the real winner of this political struggle. Repression of
the security forces and administration to PSL activists came in the second half of 1946, just
before the legislative elections in January 1947. Security forces arrested 50 members of
the PSL. Management PSL lost its local. Members of the party withdrew from public life
and joined the other Party (PPR, PPS, SL). Legislative elections were also rigged. During
the election campaign the communists introduced a “List of Earth Kashubian” in the
counties of Kashubian. Residents of the county voted for this list, because they wanted
to Kashubians were parliamentarians. List of Earth Kashubian votes took PSL and was
withdrawn on the day of the election. The president of the NKW PSL Stanislaw Miko³ajczyk, escaped to the U.S. This event had weakened the Polish Peasant Party across
the country. The poviat morski in 1947 left only 200 members of the PSL, who did not
participate in the social life.
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Historia i aktualna sytuacja mniejszoœci
etnicznych w Polsce i Japonii na przyk³adzie
Kaszubów, Ajnów i Okinawañczyków

G³ównym tematem niniejszego artyku³u jest próba porównania historii i aktualnej sytuacji mniejszoœci etnicznych w Polsce i Japonii. Od lat zajmujê siê
histori¹ Kaszubów, szczególnie t¹ w pierwszej po³owie XIX wieku, zwracaj¹c
uwagê przede wszystkim na po³o¿enie spo³eczne Kaszubów w okresie uw³aszczania ch³opów w Prusach Zachodnich. Nie jest tu jednak miejsce na omawianie
tego tematu. Z drugiej strony muszê podkreœliæ, ¿e pisz¹c o historii Kaszubów,
zawsze mam na myœli mniejszoœci etniczne w Japonii: Ajnów i Okinawañczyków.
Tak¿e dlatego, ¿e wspólnym mianownikiem ³¹cz¹cym te trzy spo³ecznoœci jest
fakt, ¿e nie posiadaj¹ one w³asnego pañstwa.
Analizuj¹c problem mniejszoœciowy w perspektywie globalnej, mo¿na powiedzieæ, ¿e prawie na ca³ym œwiecie daje siê zaobserwowaæ renesans ruchów
etnicznych. Oznacza to równoczeœnie, ¿e w wielu miejscach istnieje tendencja do
przekszta³cania siê pañstw w pañstwa wielokulturowe, czego efektem jest te¿ ochrona prawna mniejszoœci etnicznych. Przyk³adowo w Japonii 21 stycznia 2012 r.
powsta³a Partia Ajnów (Ainu Party), maj¹ca na celu przyznanie Ajnom praw jako
lud tubylczy. Na Okinawie natomiast przejawia siê wœród rodzimej inteligencji
d¹¿noœæ do domagania siê autonomii regionalnej, a nawet niepodleg³oœci, co wi¹¿e siê œciœle z wielkimi demonstracjami mieszkañców przeciwko bazom amerykañskim oraz rz¹dowi japoñskiemu. W dniu 9 wrzeœnia 2012 r. ponad 100 tysiêcy
osób protestowa³o przeciwko rozmieszczeniu w miejscowej amerykañskiej bazie
uwa¿anych za niebezpieczne samolotów transportowych pionowego startu i l¹dowania MV-22 Osprey. Warto dodaæ, ¿e liczba demonstrantów stanowi³a 10 proc.
mieszkañców Okinawy!
Powracaj¹c do tematu Kaszubów, stwierdzam, ¿e ich to¿samoœæ etniczna
i narodowa budzi wci¹¿ ¿ywe zainteresowanie. W Narodowym Spisie Powszechnym z 2011 r. etniczn¹ deklaracjê kaszubsk¹ z³o¿y³o 232.547 osób, w tym dla
16.377 by³a to to¿samoœæ jedyna. Oznacza to, ¿e to¿samoœæ podwójn¹ – polsk¹
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i kaszubsk¹ – zadeklarowa³o 216.170 osób, co stanowi prawie 93 proc. wszystkich deklaracji kaszubskich.
Jak widaæ, zdecydowana wiêkszoœæ Kaszubów ma podwójn¹ to¿samoœæ: kaszubsk¹ i polsk¹. Czy taka z³o¿ona to¿samoœæ Kaszubów wystêpuje w ten sposób:
„Wielu Kaszubów w ¿yciu codziennym identyfikuje siê z Kaszubami, w ¿yciu
oficjalnym zaœ z Polakami”. Czy mo¿na twierdziæ, ¿e to¿samoœæ kaszubska i polska siê nie wykluczaj¹? W jednej z niedawnych prac napisano: „Twierdzenie to
jednak w ostatnim czasie zosta³o poddane pod dyskusjê. Czy rzeczywiœcie Kaszubi maj¹ podwójn¹ to¿samoœæ (kaszubsk¹ i polsk¹)? I czy to dobrze?”
Ustosunkowanie siê do tej sprawy zale¿y od konkretnej sytuacji, w jakiej
znajduje siê dana mniejszoœæ etniczna. Przyk³adowo w tym samym spisie identyfikacjê œl¹sk¹ zadeklarowa³o ponad 800 000 osób, w tym po³owa deklaruje siê
wy³¹cznie jako Œl¹zacy. S¹dziê, ¿e nie pope³niê b³êdu, gdy przyjmê, ¿e w takiej
postawie odbija siê wyraŸnie niezadowolenie czy te¿ sprzeciw Œl¹zaków wobec
swoich niekorzystnych warunków spo³eczno-ekonomicznych, w jakich dane jest
im ¿yæ (a z pewnoœci¹ tak¿e kwestie kulturowe maj¹ tu swoje znaczenie). Na
œwiadomoœæ zaœ Kaszubów z pewnoœci¹ oddzia³uje pozytywnie sytuacja jêzyka
kaszubskiego, który znajduje siê pod ochron¹ prawn¹ od 2005 roku, kiedy to podniesiono jego status do jêzyka regionalnego. Ju¿ wczeœniej zaczêto te¿ wprowadzanie jêzyka kaszubskiego do szkó³ (od podstawówek do liceów). Tymczasem
w odniesieniu do jêzyka œl¹skiego polskie prawo nie jest tak ³askawe i nie przyznano mu jeszcze statusu jêzyka regionalnego. To równie¿ jest jednym z powodów, ¿e wœród Œl¹zaków ¿ywa jest tendencja do ¿¹dania regionu autonomicznego
(przyk³adem jest dzia³alnoœæ Ruchu Autonomii Œl¹ska).
Widaæ tu wiele podobieñstw do sytuacji na Okinawie i do dzia³añ Okinawañczyków, wystêpuj¹cych przeciwko polityce rz¹du japoñskiego.
Oczywiœcie, jest ci¹gle kwesti¹ dyskusyjn¹, czym jest mniejszoœæ narodowa
albo etniczna. Wed³ug powszechnego okreœlenia mniejszoœæ etniczna w odró¿nieniu od mniejszoœci narodowej nie posiada i nigdy nie posiada³a w³asnego pañstwa. Takie okreœlenie jednak nie odpowiada rzeczywistoœci, poniewa¿ na ca³ym
œwiecie istnieje sporo mniejszoœci narodowych, czyli narodów, bez w³asnego pañstwa, które walcz¹ od wielu pokoleñ o w³asny kraj. Nie mo¿na te¿ zaprzeczyæ
mo¿liwoœci przekszta³cenia siê mniejszoœci etnicznej w narodow¹. Tak wiêc doœæ
trudno precyzyjnie okreœliæ klarowne kryterium pozwalaj¹ce oddzieliæ mniejszoœæ
etniczn¹ od narodowej. W prawie miêdzynarodowym jeszcze nie ustalono jednej,
uniwersalnej definicji ani mniejszoœci etnicznej, ani narodowej. Jest to efektem
tego, ¿e pojêcia „naród” czy „narodowoœæ” s¹ wieloznaczne i bardzo z³o¿one,
a tak¿e zale¿ne od lokalnej tradycji, a nawet jêzyka (ró¿nie s¹ definiowane
w ró¿nych jêzykach). Dlatego te¿ jest tak wiele problemów z ich zdefiniowaniem
i ustaleniem wspólnej listy elementów, cech typowych dla zjawiska okreœlanego
mianem „naród”.
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W historiografii i socjologii nie tyko polskiej, ale tak¿e japoñskiej kwestia
stosunków etniczno-narodowych by³a wielokrotnie poruszana. W ostatnich te¿
latach ponownie przybiera na znaczeniu. Nie ma tu miejsca na szersz¹ analizê, ale
warto wspomnieæ o podobnych tendencjach b¹dŸ d¹¿noœciach w ruchach mniejszoœciowych w Japonii.
Nasuwa siê pytanie, jakie elementy odgrywaj¹ podstawow¹ rolê w formowaniu siê mniejszoœci narodowej nieposiadaj¹cej w³asnego pañstwa? Ruch kaszubski, jak wiadomo, powsta³ w po³owie XIX wieku w³aœnie z racji oporu przeciwko
germanizacji. Florian Ceynowa, pierwszy dzia³acz ruchu kaszubskiego, uwa¿a³,
¿e podstaw¹ to¿samoœci Kaszubów powinna byæ kultura kaszubska, m.in. ich jêzyk rodzimy. Ceynowa mia³ na myœli, ¿e podkreœlenie swojej odrêbnoœci jêzykowej mo¿e doprowadziæ nie tylko do podniesienia statusu ludu kaszubskiego, ale
tak¿e do sformowania siê narodu kaszubskiego (w rodzinie narodów s³owiañskich, tak jak by³y one wówczas pojmowane). W tym celu zacz¹³ pisaæ po kaszubsku i badaæ jêzyk oraz folklor Kaszubów, tworz¹c pierwsz¹ pisowniê kaszubsk¹.
Na pocz¹tku XX wieku (1908 r.) Aleksander Majkowski zacz¹³ wydawaæ kaszubskie pismo „Gryf”, maj¹c na celu ukszta³towanie ruchu inteligenckiego zwanego
m³odokaszubskim. W dzia³alnoœci ruchu m³odokaszubskiego poœwiêcono równie¿
wiele uwagi podniesieniu rangi jêzyka kaszubskiego do statusu nowoczesnego
jêzyka literackiego. Jêzyk stanowi zatem podstawow¹ przes³ankê dla rozwoju
i ci¹g³oœci spo³ecznoœci kaszubskiej.
Jak ju¿ wspominano, obecnie jêzyk kaszubski jest uznany jako jêzyk regionalny. Polskie prawo jednak jeszcze nie przyznaje Kaszubom statusu mniejszoœci
etnicznej b¹dŸ narodowej. Pod tym wzglêdem mo¿na przypuszczaæ, ¿e w przysz³oœci Kaszubi (a przynajmniej ich czêœæ) bêd¹ roœciæ sobie prawo do samookreœlenia przyznanego mniejszoœciom narodowym i etnicznym w Polsce. To mo¿e
prowadziæ do postawienia postulatu pe³nego równouprawnienia jêzyka kaszubskiego, tak jak domaga siê tego stowarzyszenie Kaszëbskô Jednota. Warto przy
tym przytoczyæ twierdzenie Edwarda Brezy: „Wzgl¹d polityczny, a wiêc to, ¿e
zwykle osobny naród ma te¿ osobny jêzyk i osobne pañstwo, móg³by przemawiaæ
za tez¹, ¿e mowa Kaszubów to dialekt jêzyka polskiego. Nie jest to jednak motyw
rozstrzygaj¹cy, mamy bowiem narody mówi¹ce osobnymi jêzykami, a niemaj¹ce
swego pañstwa czy federacji, jak np. jêzyki ³u¿yckie czy jêzyk retoromañski
w Szwajcarii. Z wy¿ej podanych rozwa¿añ wynika zatem, ¿e kaszubszczyzna to
osobny jêzyk s³owiañski”.
Do elementów przyczyniaj¹cych siê do ukszta³towania siê tzw. œwiadomoœci
narodowej, nale¿y zaliczyæ, oprócz rodzimej kultury (wliczaj¹c do tego jêzyk,
tradycje i obyczaje), np. romantyzm historyczny, doœwiadczenia historyczne,
wspólnotê losu, postawê wobec aktualnej sytuacji polityczno-ekonomicznej itp.
Wskazuje na to Józef Chlebowczyk: „I tak na tle rozwijaj¹cej siê œwiadomoœci
przynale¿noœci do aktualnej wspólnoty jêzykowo-etnicznej, zwi¹zanej z wspólnymi losami i dziedzictwem przesz³oœci, wytwarza siê wiêŸ narodowa, jako
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kategoria ideologiczna (w przeciwieñstwie do czysto technicznej zrazu roli wiêzi
jêzykowej w pocz¹tkowej fazie ruchu narodowego)”.
Je¿eli wzi¹æ pod uwagê ruchy mniejszoœciowe w Japonii, powa¿niejsz¹ rolê
w ukszta³towaniu siê œwiadomoœci etnicznej lub narodowej odgrywa nie jêzyk
rodzimy, a raczej doœwiadczenia historyczne oraz wspólnota losu w przesz³oœci.
Co do struktury etniczno-narodowoœciowej, w Japonii ok. 98-98,5% mieszkañców
to rdzenni Japoñczycy. Do najliczniejszych mniejszoœci narodowych zaliczaj¹ siê:
Koreañczycy (0,6-0,8 mln), Chiñczycy (0,5-0,6 mln), Brazylijczycy (0,3-0,5 mln)
i Filipiñczycy (0,2 mln). W sumie liczebnoœæ mniejszoœci narodowych szacuje siê
na ok. 2-2,5 mln, co stanowi ok. 1,5-1,7 proc. populacji Japonii. Do mniejszoœci
etnicznych zaliczaj¹ siê natomiast Okinawañczycy (1,2-1,4 mln) i Ajnowie (kilkanaœcie tysiêcy, dok³adna liczba nie jest znana, bo brakuje badañ). Wiêkszoœæ Okinawañczyków jednak uwa¿a siê za Japoñczyków, o czym bêdzie jeszcze mowa.
Natomiast Ajnowie czêsto s¹ uznani za tubylczy lud Japonii.
Ajnowie, zamieszkuj¹cy wyspê Hokkaido, posiadaj¹ w³asny jêzyk, uchodz¹cy
za izolowany od innych. Pod wzglêdem wiêc kulturowym i antropologicznym
Ajnowie charakteryzuj¹ siê wyj¹tkow¹ odrêbnoœci¹ od innych grup etnicznych.
Podstaw¹ ich gospodarki by³o rybo³ówstwo, myœlistwo i zbieractwo, a dopiero od
XIX wieku zaczê³o siê rozwijaæ rolnictwo (uprawa prosa) pod wp³ywem Japoñczyków. Odrêbnoœæ kulturowa znajduje wyraz przede wszystkim w ich religii,
czyli animizmie i szamanizmie. Szczególnie znany jest kult niedŸwiedzia, uwa¿anego za œwiête zwierzê. W wyniku przymusowej asymilacji z Japoñczykami odrêbnoœæ kulturowa Ajnów by³a stale zagro¿ona, a dziœ spo³ecznoœci tej grozi wymarcie. Liczebnoœæ Ajnów, licz¹ca ok. 100 tys. w po³owie XIX wieku, wspó³czeœnie drastycznie siê zmniejszy³a. Obecnie jêzykiem ajnoskim mówi biegle zaledwie
kilkanaœcie osób, a kilkaset zna go w nieznacznym stopniu. Od 7000 lat Ajnowie
zamieszkuj¹ Hokkaido, a w mniejszej mierze te¿ Wyspy Kurylskie i Sachalin. Od
koñca XII wieku Ajnowie podlegali japoñskiemu feuda³owi z klanu Matsumae.
Wyzyskiwano Ajnów tak bezwzglêdnie, ¿e niekiedy zdarza³y siê ich wyst¹pienia
zbrojne, m.in. najwiêksze powstanie w 1781 r. Po przewrocie Meiji (1868 r.) rozpoczê³y siê intensywne procesy modernizacji oraz industrializacji, zwi¹zane nie
tylko z postêpami gospodarki kapitalistycznej, ale równie¿ z integracj¹ narodow¹
w Japonii. Odt¹d rozpoczêto intensywn¹ kolonizacjê Japoñczyków na Hokkaido,
co mia³o fatalne skutki dla Ajnów. Od 1877 r. pozbawiano ich ziemi, na której
mieszkali, pod pretekstem braku prawa w³asnoœci w sensie nowoczesnym. Równolegle prowadzono politykê asymilacyjn¹, nazywaj¹c oficjalnie Ajnów „dawnymi
autochtonami” , uznanymi za „wymieraj¹c¹ rasê”. Mo¿na bez cienia przesady
powiedzieæ, ¿e stosowano wówczas wobec Ajnów politykê rasistowsk¹. Kolejno
zabraniano im u¿ywania w³asnego jêzyka, praktykowania tradycyjnych obyczajów, a nawet stosowania nazwisk po ajnowsku, nak³aniaj¹c ich do zrezygnowania
z dotychczasowego stylu ¿ycia.
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D³ugo nie by³o oporu w œrodowisku Ajnów przeciwko tym praktykom. Pierwsze zal¹¿ki ruchu inteligencji ajnowskiej pojawi³y siê na prze³omie XIX i XX
wieku, ale dopiero w 1930 r. powsta³o Stowarzyszenie Ajnów Hokkaido, którego
celem by³o podniesienie ich spo³ecznego statusu. Po II wojnie œwiatowej bardziej
aktywnie zaczê³a siê rozwijaæ dzia³alnoœæ ajnowskiej grupy inteligencji, domagaj¹cej siê przede wszystkim odzyskania utraconych ziem. W 1980 r. Shigeru Kayano (1926–2006), etnograf, jêzykoznawca i pierwszy pose³ pochodzenia ajnowskiego (1994–1998) otworzy³ pierwsz¹ szko³ê jêzyka ajnowskiego. W 1984 r. Stowarzyszenie Ajnów Hokkaido wysunê³o przed Japoñskim Zgromadzeniem Narodowym projekt ustawy, który domaga³ siê zniesienia dyskryminacyjnej Ustawy
o ochronie dawnych autochtonów na Hokkaido (1899) oraz przyznania Ajnom
praw udzia³u w ¿yciu politycznym, prawa do edukacji, prawa wolnoœci kulturalnej, prawa po³owu ryb itd. Momentem pobudzaj¹cym do stawania oporu przeciwko rz¹dowi japoñskiemu sta³y siê wypowiedzi ówczesnego premiera Yasuhiro
Nakasone w 1986 r. Podkreœla³ on, ¿e wy¿szy poziom edukacji japoñskiej sprowadza siê do jej mono-etnicznoœci. Wywo³a³o to wielkie oburzenie i surow¹ krytykê
ze strony Ajnów. W nastêpnym roku (1987) Stowarzyszenie Ajnów Hokkaido
wys³a³o delegacjê do Grupy Roboczej ds. Ludów Tubylczych ONZ z proœb¹
o uznanie Ajnów za lud tubylczy. W konsekwencji rokowañ miêdzy ONZ a Japoni¹
w 1997 roku Japoñskie Zgromadzenie Narodowe uchwali³o Ustawê o promocji
kultury i tradycji Ajnów. Na mocy tej ustawy pañstwo japoñskie powinno ochraniaæ i wspieraæ ajnowsk¹ kulturê i tradycjê. Dodaæ nale¿y, ¿e dopiero w 2008 r.
Japoñskie Zgromadzenie Narodowe przyjê³o rezolucjê wzywaj¹c¹ rz¹d do uznania
Ajnów za lud tubylczy i zlikwidowania wobec nich dyskryminacji. Wspomniana
ju¿ Partia Ajnów zmierza do ostatecznego uznania praw Ajnów jako ludu tubylczego (mniejszoœci etnicznej) i zrealizowania idei spo³eczeñstwa wielokulturowego w Japonii. Protestuje stanowczo równie¿ przeciwko uruchomianiu elektrowni j¹drowych, bazuj¹c na podstawie ajnowskich wierzeñ animistycznych.
Planuje te¿ w bliskim czasie wys³aæ swoich pos³ów do Japoñskiego Zgromadzenia Narodowego. Warto podkreœliæ, ¿e cz³onkowie tej Partii to s¹ nie tylko Ajnowie, ale tak¿e Japoñczycy, którzy solidaryzuj¹ siê z ruchami mniejszoœciowymi.
Bardziej skomplikowana jest kwestia odrêbnoœci Okinawañczyków (Riukiuañczyków), którzy zamieszkuj¹ prefekturê Okinawa, najdalej wysuniêt¹ na po³udnie czêœæ Japonii. G³ównym powodem jest fakt, ¿e posiadali oni a¿ do 1879 r.
w³asne pañstwo (Królestwo Riukiu) i dziœ odwo³uj¹ siê do tej tradycji.
Ludnoœæ Okinawy wynosi ok. 1400 tys., czyli ok. 1,06 proc. populacji Japonii.
Wyspy w 1972 roku zosta³y przez USA ponownie przekazane pod w³adzê Japonii,
jednak nadal miejscowe amerykañskie bazy wojskowe zajmuj¹ prawie 1/5 g³ównej wyspy. Jeszcze inaczej – 75 proc. wszystkich amerykañskich baz w Japonii
skupia siê na samej Okinawie. Jak ju¿ wspomniano, na Okinawie coraz wiêcej
mieszkañców protestuje przeciwko bazom amerykañskim i rz¹dowi japoñskiemu.
Konflikt ten wp³ywa w zasadniczy sposób na rozwój œwiadomoœci narodowej
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Okinawañczyków. Wed³ug nieoficjalnych badañ nad identyfikacj¹ ludnoœci Okinawy w 2005 r. 41,6 proc. ankietowanych zadeklarowa³o wy³¹cznie narodowoœæ
okinawsk¹: „Nie jestem Japoñczykiem, lecz Okinawañczykiem”. Ponadto idea
niepodleg³oœci Riukiu (Okinawy) cieszy siê poparciem ok. jednej czwartej mieszkañców (24,9 proc.), chocia¿ wiêkszoœæ mieszkañców sprzeciwia siê niepodleg³oœci (58,7 proc.). Z tego wynika, jak siê wydaje, ¿e wiêkszoœæ Okinawañczyków, podobnie jak Kaszubi, ma podwójn¹ to¿samoœæ (okinawsk¹ i japoñsk¹).
Ró¿nica polega na tym, ¿e na Kaszubach nie ma d¹¿noœci czy te¿ postulatów
dotycz¹cych niepodleg³oœci.
Pojawia siê zasadnicze pytanie: kim s¹ Okinawañczycy, dok³adniej mówi¹c
Riukiuañczycy i jaka jest ich to¿samoœæ? Odpowiedzi nale¿y szukaæ w ich specyficznej historii.
Na ogó³ historia Okinawy dzieli siê na dwie wyraŸne czêœci: historiê dawnego
Królestwa Riukiu i historiê wspó³czesnej japoñskiej prefektury Okinawa. Geneza
Królestwa Riukiu (Druga Dynastia Shou) siêga XV wieku (1429 r.), kiedy jego
terytorium obejmowa³o Okinawê (g³ówn¹ wyspê), wyspy Amami-Oshima (aktualnie nale¿¹ce do prefektury Kagoshima) oraz wyspy Yaeyama (prefektura Okinawa). Królestwo wtedy by³o wasalem Chin, które mimo to nigdy nie interweniowa³y w wewnêtrzne sprawy królestwa. Dziêki handlowi zamorskiemu i trybutarnemu z Chinami oraz innymi krajami azjatyckimi królestwo by³o w pe³nym
rozkwicie. I pewnie w³aœnie dlatego w 1609 r. zosta³o podbite przez Japoniê (japoñski klan Shimazu-Satsuma), która okupowa³a wyspy Amami-Oshima. Od tego
roku królestwo sta³o siê pañstwem wasalnym zarówno Chin, jak i Japonii. Epoka
ta, tak zwany okres podwójnej zale¿noœci lub z³oty okres trwa³a do upadku królestwa, co nast¹pi³o w 1879 r.
W XIX wieku sytuacja uleg³a dynamicznym przemianom szczególnie po przewrocie Meiji (1868 r.). Odt¹d Japonia wkroczy³a we w³aœciwy okres kapitalizmu
i zaczê³a przygotowania do ekspansji imperialistycznej. Jej przejawem by³o w³aœnie wys³anie ¿o³nierzy i anektowanie (11 marca 1879 r.) Królestwa Riukiu. Nie
napotkano ¿adnego oporu, a aneksja ograniczy³a siê do odczytania edyktu cesarza
o ustanowieniu prefektury Okinawa. Próba interwencji ze strony Chin okaza³a siê
klêsk¹. Przegrana Chin w wojnie z Japoni¹ w 1895 roku ostatecznie przes¹dzi³a
o przynale¿noœci Okinawy. Po up³ywie 450 lat od jego powstania zakoñczy³o siê
trwanie Królestwa Riukiu.
Po aneksji proces integracji Okinawy z Japoni¹ przebieg³ powoli, ale systematycznie, co wi¹za³o siê z modernizacj¹ spo³eczeñstwa (np. reform¹ roln¹) oraz
zlikwidowaniem prze¿ytków feudalnych. W miarê centralizacji w³adz politycznych
w Japonii równoczeœnie Okinawañczyków objêto polityk¹ pañstwowo-narodow¹.
W 1873 r. wprowadzono w Japonii powszechn¹ s³u¿bê wojskow¹, a w 1898 r.
rozszerzono j¹ na Okinawê. W 1909 r. utworzono parlament prefektury, a w 1912 r.
przyznano Okinawañczykom prawo wyborcze i dwa miejsca w parlamencie japoñskim. Towarzyszy³a temu polityka intensywnej asymilacji, podjêta od razu po
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wygranej wojnie z Chinami w 1895 r. Podobnie jak w przypadku Ajnów na Hokkaido, zabroniono mieszkañcom tradycyjnej kultury i obyczajów oraz u¿ywania
jêzyka rodzimego. Pod groŸb¹ kary nak³adanej na uczniów zaczê³o siê rugowanie
jêzyka okinawskiego (jêzyków riukiuañskich) ze szkó³ elementarnych. Mimo to
spoœród podbitych narodów Okinawañczyków zaliczano do najbardziej zasymilowanych z Japoni¹. Proces asymilacji mia³ charakter przymusowy i naturalny.
Dla Japoñczyków kultura okinawska by³a ni¿sza, dlatego Okinawañczycy byli
pogardzani i dyskryminowani podobnie jak Tajwañczycy, Koreañczycy i Ajnowie. Z drugiej strony wielu Okinawañczyków uwa¿a³o swoj¹ kulturê i tradycjê za
zacofany relikt feudalny. Trudno siê wiêc dziwiæ, ¿e uzyskiwanie pewnego awansu spo³ecznego przez Okinwañczyków nieraz zmusza³o ich do porzucenia w³asnej narodowoœci.
W czasie II wojny œwiatowej bitwa o Okinawê w 1945 r. (1 kwietnia do
22 czerwca) by³a pierwsz¹ i ostatni¹ walk¹ l¹dow¹ w Japonii i poch³onê³a wiele
ofiar: ok. 100 tys. ¿o³nierzy japoñskich, ponad 100 tys. cywilów (tzn. Okinawañczyków) oraz 14 tys. Amerykanów. Dla Okinawañczyków bitwa ta sta³a siê najwiêksz¹ tragedi¹ narodow¹ w ich historii. Okaza³o siê bowiem w czasie bitwy, ¿e
¿o³nierze japoñscy nie uwa¿ali mieszkañców za swoich rodaków, raczej traktowali ich jako obcokrajowców, a niejednokrotnie wrogów. Rabowali mieszkañcom ¿ywnoœæ i mordowali ich jako szpiegów amerykañskich, dlatego ¿e nie mówili „porz¹dnie” po japoñsku. Poza tym zdarzy³o siê, ¿e armia japoñska zmusza³a
ludzi do pope³nienia zbiorowego samobójstwa, uzasadniaj¹c to obowi¹zkiem lojalnych poddanych cesarza. Pamiêæ o tej bitwie wci¹¿ budzi miêdzy Okinawañczykami nieufnoœæ wobec Japoñczyków, stanowi¹c jeden z fundamentów poczucia odrêbnoœci narodowej.
W latach powojennych (1945–1972) Okinawa by³a okupowana przez Stany
Zjednoczone. Armia amerykañska wyw³aszcza³a obszarnicz¹ ziemiê (1/5 g³ównej wyspy) i zbudowa³a gigantyczne bazy wojskowe. W tym okresie (nawet dziœ)
czêsto zdarza³y siê przestêpstwa amerykañskich ¿o³nierzy (morderstwo, gwa³t,
wypadki drogowe itd.), ale bardzo rzadko aresztowano i oskar¿ano sprawców.
W 1972 r. Okinawa zosta³a zwrócona przez Stany Zjednoczone Japonii, poniewa¿ za czasów okupacji amerykañskiej zdecydowana wiêkszoœæ mieszkañców
¿¹da³a powrotu do Japonii, zamiast odzyskania niepodleg³oœci. Czy to œwiadczy
o ich to¿samoœci japoñskiej? W 2012 roku od tego momentu minê³o 40 lat. Bazy
amerykañskie wci¹¿ zajmuj¹ dominuj¹c¹ pozycjê i mieszkañcy wyspy stale maj¹
obawy zwi¹zane z przestêpczoœci¹ Amerykanów. Dodatkowo g³êboki niepokój
wzbudza niebezpieczeñstwo rozmieszczenia samolotów amerykañskich, szczególnie Ospreyów. Powrót do Japonii rzeczywiœcie wcale nie odpowiada oczekiwaniom Okinawañczyków, którzy ¿¹dali zlikwidowania wszelkich baz amerykañskich i spokojnego oraz bezpiecznego ¿ycia. Dodaæ nale¿y, ¿e pod wzglêdem
ekonomicznym sytuacja Okinawy zawsze by³a gorsza ni¿ innych czêœci Japonii:
jest tu najni¿szy dochód i najwy¿sze bezrobocie. W tym kontekœcie nic dziwnego,
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W 1945 r. na Okinawie armia japoñska zmusi³a kobiety i dzieci
do pope³nienia zbiorowego samobójstwa.

¿e Okinawa przypomina sobie o swoich korzeniach narodowych i zaczyna odczuwaæ swoj¹ odrêbnoœæ. Na tle takiej sytuacji coraz wyraŸniej pojawia siê ruch
antyamerykañski, potêpiaj¹cy s³u¿alczoœæ rz¹du japoñskiego wobec dyplomacji
amerykañskiej.
Wspomnieæ nale¿y, ¿e w 2007 r. Japonia uzna³a Ajnów za lud tubylczy,
a jednak mimo rekomendacji ONZ jeszcze nie uznaje tubylczoœci Oknawañczyków. Powodem s¹ obawy Japonii o swoj¹ suwerennoœæ nad wyspami. Bior¹c pod
uwagê bowiem liczebnoœæ ludnoœci Okinawy (1400 tys.), nie mo¿na zignorowaæ
jej tendencji i aspiracji spo³eczno-politycznych. Liczebnoœæ Ajnów zaœ jest zbyt
nieliczna, by wykazywaæ jakiekolwiek d¹¿enia niepodleg³oœciowe. Tak wiêc Japonia jest zaniepokojona mo¿liwymi celami ruchu okinawskiego, które mog¹ zmierzaæ do prawa do samookreœlenia narodowego (do suwerennoœci wewnêtrznej)
b¹dŸ ewentualnie niepodleg³oœci (do suwerennoœci zewnêtrznej, czyli politycznej).
I chocia¿ na razie postulaty te s¹ podnoszone niemal wy³¹cznie w krêgach miejscowej inteligencji, przysz³oœæ mo¿e okazaæ siê odmienna.
W kwestiach to¿samoœci (œwiadomoœci subiektywnej) trudno zdefiniowaæ
Okinawañczyków jako mniejszoœæ etniczn¹ czy narodow¹, bo ich wiêkszoœæ
deklaruje narodowoœæ japoñsk¹, a w mniejszym stopniu podwójn¹ (japoñsko-
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Tañcz¹ce kobiety na festiwalu na Okinawie

-okinawañsk¹). Co prawda np. w porównaniu z Kaszubami mo¿na dostrzec niedojrza³oœæ ruchu okinawskiego szczególnie w zakresie kultywowania swojej kultury rodzimej (m.in. jêzyka), jednak widocznie uwydatnia siê przede wszystkim
fakt, ¿e Okinawa posiada³a w³asne pañstwo (Królestwo Riukiu) a¿ do aneksji
w 1879 r.
Czy Okinawa mo¿e wkroczyæ na drogê niepodleg³oœci w niedalekiej przysz³oœci? Innymi s³owy, czy Okinawañczycy s¹ mniejszoœci¹ narodow¹? Napotyka
to problemy definicyjne dotycz¹ce mniejszoœci narodowej. Na proces narodotwórczy wp³ywa wiele czynników, dziel¹cych siê na obiektywne i subiektywne,
przyjmuj¹c w zasadzie ich wspó³zale¿noœæ i wzajemne oddzia³ywanie na siebie.
Jednak pojêciem mniejszoœci narodowej mo¿na zdefiniowaæ prawie ka¿d¹ mniejszoœæ etniczn¹, pomin¹wszy to, ¿e w wielu przypadkach mniejszoœæ narodowa
posiada w³asne pañstwo. Nierzadko czynniki subiektywne, nale¿¹ce do sfery œwiadomoœci, odgrywaj¹ decyduj¹c¹ rolê w uformowaniu siê narodu. Na Okinawie
konfrontacja mieszkañców z elementem obcym (baz¹ amerykañsk¹), zwi¹zana
z nieufnoœci¹ wobec rz¹du japoñskiego, mog¹ przyœpieszyæ proces narodotwórczy.
Podstaw¹ mo¿e byæ te¿ œwiadomoœæ historyczna, wyra¿aj¹ca siê zarówno w „rekonstrukcji w³asnej przesz³oœci (rzeczywistej czy nawet mitycznej)”, jak i w pamiêci o dyskryminacji ze strony Japoñczyków. Aktualn¹ dyskryminacjê symbolizuje m.in. fakt, ¿e samej Okinawie, tak ma³ej wyspie, narzucone jest 75 proc.
wszystkich amerykañskich baz wojskowych stacjonuj¹cych w Japonii, zaopatrzonych niew¹tpliwie w broñ j¹drow¹.
Jednak sprawa nie jest taka prosta. By³oby nie do pomyœlenia bez uwzglêdnienia stosunków miêdzynarodowych wokó³ Okinawy, poniewa¿ (bezludne) Wyspy
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Senkaku, nale¿¹ce do prefektury Okinawa, s¹ przedmiotem sporu terytorialnego
pomiêdzy Japoni¹, Chinami i Tajwanem. Podobnie jak w wielu przypadkach trzon
kwestii mniejszoœciowej tkwi w uwarunkowaniach historycznych pogranicza.
W powy¿szym kontekœcie mo¿na stwierdziæ, ¿e proces narodotwórczy pozostaje pod wp³ywem aktualnej sytuacji spo³eczno-politycznej i skrystalizowanej
w zwi¹zku z tym œwiadomoœci historycznej. Momentem do odrodzenia narodowego staj¹ siê wydarzenia zewnêtrzne, daj¹ce impuls do wzmocnienia œwiadomoœci narodowej. W historii ruchu kaszubskiego ju¿ w chwili jego powstania
wystêpowa³o oskar¿enie o separatyzm. Za tym przemawia np. twierdzenie Jana
Karnowskiego o Ceynowie: „jednoœæ i zgoda ludów s³owiañskich w formie federacji to by³o jego idea³em”. Szczególnie w latach miêdzywojennych Polska obawia³a siê tendencji do separatyzmu na Kaszubach, a powodem by³ konflikt o terytorium Pomorza z Niemcami: „W tym konflikcie znowu postawa Kaszubów sta³a
siê problemem zasadniczym. Z jednej strony w³adze polskie mia³y w du¿ej mierze
obawy co do postawy narodowej Kaszubów i ich wiernoœci pañstwu polskiemu,
potrafi³y te¿ tê nieufnoœæ okazaæ, z drugiej strony zaœ Niemcy tak¿e podejmowali
starania o uzyskanie wp³ywu na postawy Kaszubów. Ale nie odnieœli tu wiêkszych
sukcesów”. Pomimo podejrzeñ w³adz polskich nie da³o siê dostrzec na Kaszubach przejawów separatystycznych w postaci dzia³añ politycznych. Wspó³czeœnie wiêkszoœæ Kaszubów tak¿e godzi siê z Polsk¹, zachowuj¹c i rozwijaj¹c swoj¹
odrêbnoœæ etniczn¹. Sprzyja temu polityka wielokulturowa prowadzona przez rz¹d
polski, w tym np. ustawodawstwo (od 2005 r.). Z takich osi¹gniêæ ruchu kaszubskiego mo¿na chyba wyci¹gn¹æ perspektywê albo kierunek dla przysz³oœci ruchów
mniejszoœciowych w Japonii. S¹ jednak tak¿e sygna³y alarmuj¹ce. Oto Polska
przedstawia plany budowy elektrowni j¹drowej na Pomorzu, tzn. na Kaszubach.
W œwietle naszych japoñskich doœwiadczeñ po 11 marca 2011 r. nie sposób wykluczyæ mo¿liwoœci, ¿e jak w Fukushimie awaria (eksplozja) elektrowni j¹drowej
zwi¹zana ze stopieniem rdzenia reaktora mo¿e spowodowaæ fataln¹ katastrofê
i skaziæ ca³e Pomorze promieniowaniem. Mo¿e to doprowadziæ do masowej ewakuacji prawie wszystkich mieszkañców miejscowych, co oznacza³oby totalny
upadek spo³ecznoœci kaszubskiej. Widaæ tu, ¿e podobnie jak na Okinawie Kaszubom narzucona bêdzie elektrownia j¹drowa, tak jak Okinawañczykom bazy wojskowe. To jest nic innego jak nieukryta dyskryminacja wobec mniejszoœci etnicznych zamieszkuj¹cych miejscowoœci odizolowane od metropolii pañstwa, gdzie
zaznaczaj¹ siê stagnacja gospodarcza, powa¿ne bezrobocie itp.
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Sinsuke Hosoda

The History and Current Situation of Ethnic Minorities
in Poland and Japan, Using as examples the Kashubs
and the Ainu and Okinawan People
SUMMARY
The main subject of the article is an attempt to compare the history and current situation of ethnic minorities in Poland (the Kashubs) and in Japan (the Ainu People and the
Okinawan People). The common element connecting these three societies is the fact that
they do not have their own country. Beyond the main political and cultural differences,
they deal with very similar problems of their identity, such as their position in the political system, their relationship to the past, their desire to perpetuate their cultural heritage,
their relation to the majority group and the problem of describing their own group aspirations. Also important to the three groups is the continuation of the use of their language
and their relationship to their natural environment. (This is especially significant in the
context of the nuclear plant in Japan and plans of building such a facility in Kashubia.)
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Przemiany struktur i procesów
demograficznych
w gminie Sierakowice

Kaszuby stanowi¹ niezwykle interesuj¹cy obszar badañ. Prezentowane niejednokrotnie w niniejszym roczniku opracowania traktuj¹ce m.in. o historii, literaturze czy wspó³czesnych problemach regionu staj¹ siê przyczynkiem do dalszych rozwa¿añ naukowych. Istotnym czynnikiem, zw³aszcza dla dalszego rozwoju spo³ecznego i gospodarczego, jest ludnoœæ. W przypadku Kaszub dzieje
lokalnej spo³ecznoœci, ich kultura czy postêpuj¹ca globalizacja1 maj¹ istotny wp³yw
na procesy demograficzne.
Województwo pomorskie, którego czêœci¹ s¹ Kaszuby, charakteryzuje siê
relatywnie dobr¹ kondycj¹ demograficzn¹ na tle innych jednostek administracyjnych kraju. Co prawda, równie¿ tutaj notuje siê typowe dla nowoczesnego spo³eczeñstwa zachowania demograficzne, takie jak m.in. spadek rodnoœci czy ma³¿eñskoœci2, to województwo jest nadal popularnym kierunkiem migracji, zwiêkszaj¹c tym samym swój potencja³ demograficzny. Znaczne dysproporcje pod
wzglêdem sytuacji ludnoœciowej wystêpuj¹ natomiast w miastach wzglêdem obszarów wiejskich3, z których szczególnie wyró¿nia siê gmina Sierakowice.
W zwi¹zku z powy¿szym, w niniejszym artykule mieszcz¹cym siê w nurcie
geografii spo³ecznej i socjologii, przy u¿yciu wybranych metod statystycznych,
przedstawiono zarys przemian demograficznych na przyk³adzie gminy Sierakowice. Zakres czasowy obejmuje lata 1978–2011 4. By³ to okres g³êbokich transfor1

2
3
4

A. Cicharska, J. Mordawski, Stosunki etniczne w zachodniej czêœci województwa pomorskiego,
„Acta Cassubiana”, t. 12, 2010, s. 93-122; A. Cicharska, J. Mordawski, Stosunki etniczne na
pograniczu kaszubsko-kociewskim, „Pomerania”, 2009, nr 10, s. 33-36.
I. Sobczak, Wspó³czesne i przewidywane procesy demograficzne w województwie pomorskim
i ich nastêpstwa, pod red. I. Sobczaka, Gdañsk 2009, s. 17-84.
A. Cicharska, Przemiany demograficzne na obszarach wiejskich województwa pomorskiego,
pod red. P. Szmieliñskiej-Pietraszek, W. Szymañskiej, S³upsk 2010, s. 21-29.
Analizê przemian w strukturze ludnoœci, ze wzglêdu na dostêpnoœæ danych statystycznych
zakoñczono na roku 2010.
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macji we wszystkich sferach ¿ycia, które wp³ynê³y na wskaŸniki ludnoœciowe5.
W przypadku poddanej analizie gminy przemiany te przebiega³y bardzo specyficznie i trudno je interpretowaæ w odniesieniu do dominuj¹cych obecnie teorii
naukowych.
O wyborze kaszubskiej gminy wiejskiej Sierakowice jako reprezentantki jednostek typu progresywnego zadecydowa³a jej cecha charakterystyczna, tj. rekordowy przyrost naturalny – zarówno na tle województwa pomorskiego, jak i ca³ego
kraju6. Ma to oczywiœcie œcis³y zwi¹zek z poziomem tradycjonalizmu spo³eczeñstwa wp³ywaj¹cego znacznie na zachowania prokreacyjne, matrymonialne, jak
równie¿ te dotycz¹ce wêdrówek populacji, stylem czy jakoœci¹ ¿ycia, a tak¿e struktur¹ ludnoœci wed³ug p³ci oraz wieku.
W przypadku spo³eczeñstwa typu progresywnego mamy do czynienia z ludnoœci¹ m³od¹, o stosunkowo du¿ej, wzrastaj¹cej liczbie urodzeñ, której cech¹ charakterystyczn¹ jest sta³y wzrost liczby ludnoœci. Graficznym obrazem struktury
wieku takiej zbiorowoœci jest piramida o szerokiej podstawie, przypominaj¹ca
kszta³tem trójk¹t równoramienny7. Co prawda stopa obci¹¿enia ludnoœci¹ w wieku
nieprodukcyjnym powinna przekraczaæ 65,0%, to nawet w tradycyjnych spo³eczeñstwach, w dobie modernizacji ludnoœci czy te¿ minionych transformacji demograficznych w Polsce rzutuj¹cych na obecn¹ strukturê ludnoœci (np. powojenny wy¿
demograficzny) wielkoœæ ta wydaje siê byæ nieosi¹galna8, to w granicach gminy
wiejskiej Sierakowice odsetek mieszkañców w wieku przedprodukcyjnym przewy¿sza znacznie spo³ecznoœæ najstarsz¹ (odpowiednio 29,5% i 10,0% w 2011 r.).
Punktem odwo³ania nie powinny byæ w tym przypadku narzucone teorie, a obecne trendy ludnoœciowe i komparacja wskaŸników innych jednostek terytorialnych
celem okreœlenia nowych wytycznych, dopasowuj¹c je jednoczeœnie do przyjêtych w literaturze przedmiotu struktur ludnoœci.
Na podstawie piramidy p³ci i wieku dla danego roku mo¿na ustaliæ, jak kszta³towa³ siê w przesz³oœci proces urodzeñ czy zgonów, ale tak¿e wnioskowaæ, jak
zmieni siê w przysz³oœci struktura ludnoœci9. I tak, w przypadku gminy Sierakowice, uwzglêdniaj¹c czteroletnie przedzia³y wiekowe, najwiêkszy udzia³ zameldowanych stanowi¹ osoby miêdzy 15 a 19 rokiem ¿ycia (rycina 1). Grupê t¹ tworzy
a¿ 9,0% ogó³u. Podobny odsetek wystêpuje tak¿e w przedziale wiekowym 20-24
5
6
7
8
9

Por. J. Szczepañski, Reformy. Rewolucje. Transformacje, Warszawa 1999; J. Staniszkis, Postkomunizm. Próba opisu, Gdañsk 2001.
Por. B. Cirocki, http://www.dziennikbaltycki.pl/artykul/361931,najwiecej-dzieci-rodzi-sie-wsierakowicach,id,t.html, z dnia 27.01.2011 r.
J. Z. Holzer, Demografia, Warszawa 1999, s. 144.
Obci¹¿enie ludnoœci¹ w wieku nieprodukcyjnym w Sierakowicach wynosi 39,5% (2009 rok).
W roku 1990 wynosi³o 48,1%.
I.E. Kotowska, W. Wróblewska, Zmiany demograficzne – pomiar procesów i ocena skutków
spo³eczno-ekonomicznych, pod red. T. Panek, Warszawa 2007, s. 68.
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Rycina 1. Struktura ludnoœci wed³ug p³ci i wieku w Sierakowicach w 2010 roku (w %)
Źród³o: Opracowanie w³asne na podstawie danych G³ównego Urzêdu Statystycznego10.

i 25-29, jak równie¿ wœród najm³odszych mieszkañców gminy (poni¿ej 4 roku
¿ycia). Potwierdza to tak¿e mediana wieku ludnoœci, która wynosi niewiele ponad
30 lat. Analizowana struktura populacji, w odniesieniu do 2010 roku, pozwala
stwierdziæ, i¿ eksplozja demograficzna w gminie bêdzie mia³a miejsce oko³o 2018–
–2020 roku – uwzglêdniaj¹c ogólnokrajowe tendencje do odk³adania w czasie
decyzji prokreacyjnych, jednak¿e zak³adaj¹c, ¿e saldo wêdrówek nie ulegnie drastycznemu pogorszeniu. Informacja ta jest istotna z punktu widzenia m.in. lokalnych placówek oœwiatowych (na wszystkich poziomach kszta³cenia)11, jak równie¿ przedsiêbiorców czy w³adz gminy i powiatu, którzy mog¹ napotkaæ problemy
na rynku pracy. Wzroœnie bowiem znacznie udzia³ ludnoœci w wieku produkcyjnym, ale tak¿e emerytalnym, a co za tym idzie niezbêdne mog¹ okazaæ siê dodatkowe œrodki, instrumenty pomocowe. Ciekawym zjawiskiem jest dominacja mê¿czyzn w wiêkszoœci przyjêtych grup wiekowych. Nawet wœród tak licznej populacji, jak ludnoœæ miêdzy 50 a 59 rokiem ¿ycia, w Sierakowicach wystêpuje co
prawda niewielka, ale nadwy¿ka mê¿czyzn. Odwrotna sytuacja zanotowana zosta³a w przypadku mieszkañców w wieku 10-14, 25-29, 40-44, 45-49 lat, jednak¿e
bardziej zauwa¿alne ró¿nice pojawiaj¹ siê dopiero po 70 roku ¿ycia mieszkañców
Sierakowic (œrednio o 0,8%).
10
11

Bank Danych Lokalnych G³ównego Urzêdu Statystycznego www.stat.gov.pl, z dnia 29.06.2012 r.
Por. M. Buñko, Wp³yw spadku liczby dzieci i m³odzie¿y w edukacyjnych grupach wieku na
funkcjonowanie szkolnictwa w województwie pomorskim, pod red. I Sobczaka, Gdañsk, 2009.
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Prezentowana piramida p³ci i wieku ludnoœci odzwierciedla równie¿ wartoœæ
wspó³czynnika feminizacji w gminie. W spo³eczeñstwach m³odych jest on zwykle du¿o ni¿szy ni¿ na terenach starzej¹cych siê – pod warunkiem, ¿e charakter
lokalnego rynku pracy nie wp³ywa znacznie na udzia³ obu p³ci. W Sierakowicach
maskulinizacja przez ca³y analizowany okres przekracza³a wartoœæ 100, a kobiety
stanowi³y œrednio 49,2% ogó³u. W tym przypadku gmina Sierakowice jako reprezentantka jednostek typu progresywnego nie jest wyj¹tkiem, bowiem w samym
powiecie kartuskim niski parametr feminizacji wystêpuje tak¿e w Chmielnie,
gminie wiejskiej Kartuzy, Somonino, Stê¿yca i Sulêczyno – tam jednak wskaŸnik
przyrostu naturalnego przyjmuje nieco ni¿sze wartoœci, zw³aszcza w ostatnich
latach.
Pomimo znacznego spadku odsetka mieszkañców w wieku przedprodukcynym (o 9,0% wzglêdem 1990 roku) na korzyœæ starszej grupy ludnoœci, to tempo
przyrostu osób znajduj¹cych siê w wieku poprodukcyjnym nie stanowi zagro¿enia dla kondycji demograficznej gminy. W ostatniej dekadzie udzia³ tej grupy
mieszkañców oscylowa³ w granicach 9,5%, podczas gdy na obszarach wiejskich
ca³ego województwa pomorskiego przekracza³ 11,0%. Potwierdza to równie¿
wskaŸnik obci¹¿enia demograficznego, który wzglêdem danych spisowych z 2002
roku (77,1%) spad³ do 2010 roku o 11,5%.
O progresywnym charakterze gminy Sierakowice œwiadczy tak¿e wspó³czynnik urodzeñ ¿ywych – bêd¹cy g³ównym procesem kszta³tuj¹cym przyrost naturalny
ludnoœci. Jak ju¿ wczeœniej wspomniano, omawiana gmina nale¿y do jednostek
charakteryzuj¹cych siê rekordowo wysok¹ rodnoœci¹12. W 1978 roku wskaŸnik
urodzeñ wynosi³ tu 29,8‰, osi¹gaj¹c najwy¿sz¹ wartoœæ na tle pozosta³ych gmin
nale¿¹cych obecnie do województwa pomorskiego. Zbli¿on¹ wielkoœæ zanotowano
w gminie Pszczó³ki (29,1‰) oraz Gniewino, gdzie wyniós³ 28,8 na 1000 mieszkañców. W dobie eksplozji demograficznej, tj. w 1983 roku, rodnoœæ utrzyma³a
siê na poziomie 29,7‰, podczas gdy œrednia wartoœæ dla województwa nie przekracza³a 21,0‰. Kolejne lata, pomimo pewnych wahañ, cechowa³a tendencja spadkowa rodnoœci mieszkañców gminy Sierakowice. Najni¿szy w omawianym trzydziestoleciu wskaŸnik urodzeñ mia³ miejsce w roku 2004 (15,3‰), jednak¿e przy
przeciêtnej wartoœci dla pomorskich obszarów wiejskich (10,2‰) Sierakowice
wyró¿nia³y siê korzystn¹ kondycj¹ ludnoœciow¹. Natomiast do koñca 2011 roku
parametr urodzeñ wzrós³ do 17,8‰ (rycina 2) i nadal stanowi jedn¹ z najwy¿szych wartoœci w województwie – tu¿ po gminie Stê¿yca, gdzie wyniós³ 18,8‰.
Wspomniany wczeœniej wzrost rodnoœci wzglêdem ostatnich lat zwi¹zany
jest przede wszystkim, podobnie jak w ca³ym kraju, z wejœciem w optymalny
wiek matrymonialny roczników wy¿u demograficznego lat osiemdziesi¹tych, ale
równie¿ wysokim udzia³em spo³ecznoœci pozostaj¹cych i wkraczaj¹cych w wiek
12

Por. A. Budnik, Uwarunkowania stanu i dynamiki biologicznej populacji kaszubskich w Polsce. Studium antropologiczne, Poznañ 2005.
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Rycina 2. Zmiany wspó³czynnika urodzeñ ¿ywych w gminie Sierakowice
w latach 1978–2011 (na 1000 ludnoœci)
13
Źród³o: Opracowanie w³asne na podstawie danych rozproszonych .

prokreacyjny. Trudno natomiast by³oby w tym przypadku postawiæ tezê dotycz¹c¹
silnej korelacji miêdzy rodnoœci¹ a kondycj¹ ekonomiczn¹ badanego obszaru.
Istnieje bowiem trend przeciwny. Ju¿ w po³owie lat dziewiêædziesi¹tych stopa
bezrobocia rejestrowanego przekroczy³a 17,0% (pomimo rodnoœci przekraczaj¹cej
20,0‰), zaœ na koniec omawianego przedzia³u czasowego bez zatrudnienia pozostawa³o niespe³na 5,5% mieszkañców gminy Sierakowice w wieku produkcyjnym (z przewag¹ kobiet – 56,1%). Faktyczna stopa bezrobocia mo¿e byæ jednak
nieco wy¿sza. Zwi¹zane jest to z tzw. bezrobociem ukrytym, które ma szczególne
znaczenie w gminach rolniczych. Problem ten niwelowany jest w pewien sposób
w okresie sezonu letniego poprzez prowadzenie dzia³alnoœci turystycznej przez
czêœæ mieszkañców14. Istotne znaczenie ma tutaj równie¿ pytanie, na ile nies³abn¹ca stopa urodzeñ w gminie ma zwi¹zek z wysok¹, szeroko pojmowan¹ jakoœci¹
¿ycia, a na ile przyjêty model rodziny i zachowañ prokreacyjnych zosta³ w sposób
13

14

Rocznik statystyczny województwa gdañskiego 1979, Gdañsk 1979; Rocznik statystyczny
województwa gdañskiego 1981, Gdañsk 1981; Rocznik statystyczny województwa gdañskiego
1984, Gdañsk 1984; Rocznik statystyczny województwa gdañskiego 1986, Gdañsk 1986;
Rocznik statystyczny województwa gdañskiego 1989, Gdañsk 1989; Podstawowe dane statystyczne wed³ug miast i gmin za 1991 r., Gdañsk 1992; Rocznik statystyczny województwa
gdañskiego 1994, Gdañsk 1994; Bank Danych Lokalnych G³ównego Urzêdu Statystycznego
www.stat.gov.pl, z dnia 29.06.2012 r.
Uchwa³a Rady Gminy Sierakowice z dnia 27 paŸdziernika 2009 r. w sprawie przyjêcia „Planu
odnowy miejscowoœci Sierakowice”, s. 10.
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naturalny przejêty, w wysokim stopniu powielony od poprzedniego kaszubskiego
pokolenia.
Przystêpuj¹c do analizy wspó³czynnika zgonów mieszkañców gminy Sierakowice, stwierdzono, i¿ przez ca³y omawiany okres utrzymywa³ siê, z ma³ymi
wahaniami, na podobnym poziomie przy œredniej 7,0‰. Najwy¿sz¹ jego wartoœæ
zanotowano w roku 1987, kiedy to wynosi³ 8,9 na 1000 ludnoœci. Ni¿sze natomiast utrzymuj¹ siê od po³owy lat dziewiêædziesi¹tych a¿ do 2011 (5,2‰)15 –
z wyj¹tkiem roku 2008, w którym to odnotowano umieralnoœæ na poziomie 7,1‰.
Rycina 3 potwierdza trend spadkowy tego zdarzenia demograficznego.
Spoœród pozosta³ych gmin województwa pomorskiego Sierakowice pod tym
wzglêdem plasuj¹ siê tu¿ za m³odym demograficznie miastem Reda, gmin¹ Kolbudy, ¯ukowo oraz Krynic¹ Morsk¹, gdzie wskaŸnik umieralnoœci nie przekracza
4,5‰. Potwierdza to, i¿ przede wszystkim wskaŸnik rodnoœci decyduje tutaj obecnie o wysokim przyroœcie naturalnym mieszkañców gminy Sierakowice. Nale¿y
równie¿ wspomnieæ, i¿ w 2000 roku zaledwie w trzech polskich powiatach wspó³czynnik dynamiki demograficznej przekracza³ wartoœæ 2,0, a mianowicie w powiecie kartuskim, którego czêœci¹ jest gmina Sierakowice (2,209), limanowskim
(2,067) i nowos¹deckim (2,055)16.

Rycina 3. Zmiany wspó³czynnika zgonów w gminie Sierakowice
w latach 1978–2011 (na 1000 ludnoœci)
Źród³o: Opracowanie w³asne na podstawie danych rozproszonych17.
15
16
17

Œredni wspó³czynnik zgonów na obszarach wiejskich województwa pomorskiego wynosi
obecnie 7,7‰.
A. Gawryszewski, Ludnoœæ Polski w XX wieku, Warszawa 2005, s. 202-203.
Rocznik statystyczny województwa gdañskiego 1979, Gdañsk 1979; Rocznik statystyczny
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W zwi¹zku z powy¿szym, przyrost naturalny przez ca³y analizowany okres
utrzymywa³ siê w gminie Sierakowice na wysokiej pozycji wzglêdem pozosta³ych jednostek terytorialnych województwa pomorskiego. Najwy¿sze wartoœci
osi¹ga³ oczywiœcie na pocz¹tku przyjêtego przedzia³u czasowego (1978 r. – 21,6‰,
1983 r. – 21,8‰), po czym wraz ze wskaŸnikiem rodnoœci stopniowo spada³.
Tendencjê wzrostow¹ notuje siê przede wszystkim w ostatnich latach (powy¿ej
12,0‰) i obecnie po ma³ym kryzysie w latach 2003–2004, kiedy to przyrost naturalny spad³ poni¿ej 10,0‰, wartoœæ omawianego parametru zbli¿ona jest do tej
z koñca lat dziewiêædziesi¹tych.
Bior¹c pod uwagê szacowany ruch migracyjny mieszkañców gminy Sierakowice, w przeciwieñstwie do wskaŸnika przyrostu naturalnego w pocz¹tkowym
okresie analizy przyjmowa³ on wartoœci ujemne, osi¹gaj¹c najwy¿szy odp³yw
populacji w historii gminy w 1982 roku (-10,0‰). By³ to czas trudnej sytuacji
spo³eczno-gospodarczej, który niejednokrotnie determinowa³ koniecznoœæ wêdrówek zarobkowych w poszukiwaniu poprawy jakoœci ¿ycia. Dominuj¹cy kierunek
migracji nie by³ co prawda skierowany poza granice kraju, ale do oœrodków silniej zurbanizowanych oraz innych obszarów wiejskich. Sytuacja odp³ywu ludnoœci w okresie póŸniejszym mia³a miejsce tylko w 2000 (-0,7‰), 2002 (-1,6‰),
2005 (-1,6‰) i 2011 (-0,1‰), jednak¿e ich skala jest nieporównywalna z migracjami lat osiemdziesi¹tych (zwa¿ywszy na fakt wst¹pienia Polski do struktur Unii
Europejskiej i czêœciowego otwarcia zachodnich rynków pracy). Z kolei rekordowy nap³yw mieszkañców na tereny gminy Sierakowice mia³ miejsce w pierwszej
po³owie lat dziewiêædziesi¹tych (1992 r. – 23,0‰, 1994 r. – 10,0‰). Wi¹za³o siê
to œciœle z rozbudow¹ nowo powsta³ych osiedli mieszkaniowych (przede wszystkim osiedlem Wichrowe Wzgórze), dziêki czemu w istotnym stopniu wzrós³ potencja³ demograficzny gminy. Wysoki nap³yw mieszkañców mia³ równie¿ miejsce w roku 2007 (3,0‰), co w przypadku wiejskiej gminy peryferyjnej stanowi
wartoœæ pozytywn¹.
Warto równie¿ zwróciæ uwagê na saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy,
które wœród mieszkañców gminy Sierakowice pomimo pewnego wzrostu zatrudnienia przyjmuje jednak wartoœæ ujemn¹ (-2,7 na 100 osób w wieku produkcyjnym)18 na korzyœæ oœrodków miejskich (np. Kartuz). Pomimo tego, i¿ wi¹¿e siê to
z wysokimi kosztami, zachowania lokalnej spo³ecznoœci wskazuj¹ na ich charakter
stacjonarny, co oznacza, ¿e pomimo koniecznoœci codziennego przemieszczania
siê do miejsca zatrudnienia, nie decyduj¹ siê na migracjê sta³¹, pracuj¹c w bardziej

18

województwa gdañskiego 1981, Gdañsk 1981; Rocznik statystyczny województwa gdañskiego
1984, Gdañsk 1984; Rocznik statystyczny województwa gdañskiego 1986, Gdañsk 1986;
Rocznik statystyczny województwa gdañskiego 1989, Gdañsk 1989; Podstawowe dane statystyczne wed³ug miast i gmin za 1991 r., Gdañsk 1992; Rocznik statystyczny województwa
gdañskiego 1994, Gdañsk 1994; Bank Danych Lokalnych G³ównego Urzêdu Statystycznego
www.stat.gov.pl, z dnia 29.06.2012 r.
Dane odnosz¹ce siê do 2006 r.
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dostêpnych gminach powiatu kartuskiego. Mobilnoœæ mieszkañców gminy ogranicza jednak dostêpnoœæ transportu publicznego. Ponadto brak po³¹czeñ kolejowych
z aglomeracj¹ gdañsk¹ limituje mo¿liwoœæ pracy w Trójmieœcie. Nale¿y równie¿
wspomnieæ, i¿ tereny wiejskie bêd¹ mia³y kluczowe znaczenie w rozwoju rynku
pracy na terenie powiatu kartuskiego, dlatego te¿ trzeba uwzglêdniæ ich charakter
w planowaniu dzia³añ w zakresie promocji zatrudnienia i aktywizacji rynku pracy,
co w znacznym stopniu mo¿e wp³yn¹æ zarówno na saldo przemieszczeñ siê do
miejsca zatrudnienia, jak i saldo migracji czasowych oraz sta³ych19.
W zwi¹zku z korzystnym przebiegiem zmian w zakresie sk³adowych ruchu
rzeczywistego ludnoœci (zw³aszcza przyrostu naturalnego), w latach 1978–2011
notowano wysoki przyrost mieszkañców (rycina 4). Rekordow¹ wartoœci¹ (w tym
przypadku za spraw¹ nap³ywu migracyjnego) cechuje siê rok 1992 (38,2‰), jednak¿e wysoki przyrost rzeczywisty w gminie Sierakowice mia³ miejsce tak¿e
w roku 1994 (24,0‰), 1983 (21,9‰) oraz 1993 (20,4‰). Co wa¿ne, nawet przy
du¿ym odp³ywie migracyjnym ludnoœci w pierwszej dekadzie objêtej analiz¹ nie
notowano dotychczas ubytku rzeczywistego ludnoœci. Nawet w pierwszej dekadzie XXI wieku przekracza³ on 10,0‰20 i na koniec grudnia 2011 roku przyrost

Rycina 4. Zmiany wspó³czynnika przyrostu rzeczywistego w gminie Sierakowice
w latach 1978–2011 (na 1000 ludnoœci)
Źród³o: Opracowanie w³asne na podstawie danych rozproszonych21.
19

20
21

Powiatowy Program Promocji Zatrudnienia oraz Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy
na lata 2009–2013, Kartuzy 2010; Kartuzy, Za³¹cznik do uchwa³y nr XXXIII/301/10 Rady
Powiatu Kartuskiego, s. 15, 18.
Z wyj¹tkiem roku 2002 (9,6‰) oraz 2005 (9,1‰).
Rocznik statystyczny województwa gdañskiego 1979, Gdañsk 1979; Rocznik statystyczny
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rzeczywisty mieszkañców osi¹gn¹³ wartoœæ 12,4‰, czyli zbli¿on¹ do tej z pocz¹tku
lat dziewiêædziesi¹tych. Obserwowany trend pozwala zatem po raz kolejny pozytywnie prognozowaæ rozwój demograficzny gminy Sierakowice, który bêdzie
wp³ywa³ na sytuacjê spo³eczno-ekonomiczn¹ w ca³ym powiecie.

Rycina 5. Zmiany liczby ludnoœci (w tys.) oraz dynamika zmian (w %)
w latach 1978–2011 w gminie Sierakowice (1978=100%)
Źród³o: Opracowanie w³asne na podstawie danych rozproszonych22.

Powy¿sza analiza potwierdza m.in. zmiany pod wzglêdem dynamiki liczby
ludnoœci. Omawiana gmina typu progresywnego w latach 1978–2011 zanotowa³a 53,2% wzrost stanu iloœciowego zameldowanych (z 11,5 tys. do 17,7 tys.).
Systematyczny przyrost mieszkañców zosta³ zachwiany jedynie na prze³omie lat

22

województwa gdañskiego 1981, Gdañsk 1981; Rocznik statystyczny województwa gdañskiego
1984, Gdañsk 1984; Rocznik statystyczny województwa gdañskiego 1986, Gdañsk 1986;
Rocznik statystyczny województwa gdañskiego 1989, Gdañsk 1989; Podstawowe dane statystyczne wed³ug miast i gmin za 1991 r., Gdañsk 1992; Rocznik statystyczny województwa
gdañskiego 1994, Gdañsk 1994; Bank Danych Lokalnych G³ównego Urzêdu Statystycznego
www.stat.gov.pl, z dnia 29.06.2012 r.
Rocznik statystyczny województwa gdañskiego 1979, Gdañsk 1979; Rocznik statystyczny
województwa gdañskiego 1981, Gdañsk 1981; Rocznik statystyczny województwa gdañskiego
1984, Gdañsk 1984; Rocznik statystyczny województwa gdañskiego 1986, Gdañsk 1986;
Rocznik statystyczny województwa gdañskiego 1989, Gdañsk 1989; Podstawowe dane statystyczne wed³ug miast i gmin za 1991 r., Gdañsk 1992; Rocznik statystyczny województwa
gdañskiego 1994, Gdañsk 1994; Bank Danych Lokalnych G³ównego Urzêdu Statystycznego
www.stat.gov.pl, z dnia 29.06.2012 r.
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1989/1990 – g³ównie za spraw¹ minusowego salda migracji. Interesuj¹ca jest tak¿e wysoka dynamika zmian liczby ludnoœci w ostatnich latach, ju¿ po wst¹pieniu
kraju do Unii Europejskiej (rycina 5). Na koniec analizowanego okresu nast¹pi³
bowiem wzrost populacji w gminie Sierakowice o 6,9% (tj. o 1,1 tys.). Zwi¹zane
jest to g³ównie z zauwa¿alnym nap³ywem ludnoœci z miast, który w gminie Sierakowice dotychczas wywo³a³ pozytywny skutek (np. wzrost jakoœci ¿ycia – co widaæ
na przyk³adzie sk³adowych ruchu rzeczywistego ludnoœci). W przypadku negatywnych skutków tzw. urbanizacji spo³ecznej, czyli upowszechnieniem miejskiego
stylu ¿ycia, mielibyœmy do czynienia z g³êbokim spadkiem rodnoœci, jednak¿e
peryferyjna gmina Sierakowice jest na to nadal zdecydowanie mniej nara¿ona ni¿
jednostki wiejskie znajduj¹ce siê w zasiêgu aglomeracji gdañskiej. Wspomniane
doœæ wysokie saldo migracji œwiadczy równie¿ o cechach ludnoœci stacjonarnej, co
jest z kolei przejawem pewnego rodzaju konserwatyzmu. Opieraj¹c siê na dostêpnych statystykach, wœród sierakowiczan, którzy wymeldowali siê z gminy (w 2011
roku) zaledwie 10 osób wyjecha³o za granicê, zaœ wiêkszoœæ przemieszcza siê na
linii wieœ-wieœ, a nastêpnie wieœ-miasto. Mo¿na wiêc przypuszczaæ, i¿ wysoka
dynamika zmian liczby ludnoœci nie ulegnie znacznym zmianom, gdy¿ gmina Sierakowice „zasilana” jest zbli¿onym typem kapita³u spo³ecznego.
Na obraz demograficzny gminy wp³ywa znacznie styl ¿ycia jej mieszkañców.
Obecnie, kategorie takie jak „wspó³czesna wieœ”, „mieszkañcy wsi”, „wiejski styl
¿ycia” s¹ wieloznaczne, obejmuj¹c ró¿ne znaczenia, które zawieraj¹ sk³adniki
materialne i symboliczne oraz po¿¹dane przez pewne kategorie spo³eczne elementy stylu ¿ycia alternatywnego wobec miasta i urbanizacji. Elementy te s¹ rozproszone i zawieraj¹ siê w ró¿nych przestrzeniach lokalnych, procesach ekonomicznych i to¿samoœciach spo³ecznych23. Zmiany stylu ¿ycia na obszarach wiejskich wywo³ane zosta³y m.in. transformacj¹ ustrojow¹, gospodarcz¹, nie³atw¹
zw³aszcza dla osób prowadz¹cych gospodarstwa rolne24, a tak¿e nap³ywem
w ostatnich latach ludnoœci miejskiej (w gminie Sierakowice ten drugi aspekt ma
mniejsze znaczenie), a w efekcie urbanizacj¹ spo³eczn¹. Istotna jest wiêc tutaj
odleg³oœæ od du¿ych aglomeracji i ewentualny ich wp³yw na ¿ycie codzienne populacji gmin wiejskich. Na zró¿nicowanie stylu ¿ycia na polskich wsiach (a nawet
na poziomie województwa) ma wp³yw m.in.: dostêpne pole wyboru jednostki:
wiejskoœæ z wyboru lub z koniecznoœci; rodzaj wykonywanej pracy i charakter
Ÿróde³ utrzymania; mobilnoœæ lub immobilnoœæ spo³eczna; kompetencje kulturowe i kapita³ kulturowy jednostki; zakorzenienie lub wykorzenienie ze wspólnoty
lokalnej bêd¹ce konsekwencj¹ gêstoœci dostêpnych sieci spo³ecznych; charakter
kontekstu lokalnego: dostêpnoœæ lub niedostêpnoœæ instytucji lokalnych25.
23
24

Conceptualizing Rurality, pod red. P. Cloke, T. Marsden, P.H. Mooney, London 2006,
s. 18-28.
J. Wilkin, Przekszta³cenie Pañstwowych Gospodarstw Rolnych – procesy racjonalizacji i marginalizacji, pod red. B. Fedyszak-Radziejowskiej, Warszawa 1998, s. 43-55.
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W przypadku gminy Sierakowice sytuacjê demograficzn¹ silnie warunkuj¹
kwestie kulturowe. Istota Kaszub etnicznych z o¿ywion¹ dzia³alnoœci¹ spo³eczno-kulturaln¹ o charakterze regionalnym, a do tego wysoki odsetek ludzi wierz¹cych i praktykuj¹cych26 rzutuje na wskaŸniki ruchu rzeczywistego, a w efekcie
dynamikê zmian liczby ludnoœci. Poniewa¿ gminê zamieszkuje 93,6% Kaszubów27,
wraz z typowymi dla siebie cechami, takimi jak np. tradycjonalizm28, notuje siê
tutaj niewiele na tle innych jednostek urodzeñ pozama³¿eñskich, zaœ dominuj¹ce s¹
wielodzietne gospodarstwa domowe – podobnie jak w ca³ym powiecie kartuskim29.
Przywi¹zanie do regionu czy te¿ poczucie odpowiedzialnoœci za dalsze jego losy
w pewnym stopniu prezentuje aktywnoœæ wyborcza mieszkañców. Przyk³adowo
w wyborach samorz¹dowych w 2010 roku (wed³ug danych PKW) wziê³o udzia³
55,3% uprawnionych do g³osowania, czyli o 8,4% wiêcej ni¿ w ca³ym województwie pomorskim, dlatego te¿ uznaæ mo¿na, i¿ wynik ten jest relatywnie wysoki.
Tradycyjnego stylu ¿ycia przek³adaj¹cego siê na progresywny charakter gminy
mo¿na dopatrywaæ siê równie¿, badaj¹c zale¿noœæ miêdzy wskaŸnikiem urodzeñ
¿ywych a zawieraniem ma³¿eñstw. Ma³¿eñskoœæ w Sierakowicach waha³a siê od
10,5‰ do 5,5‰, z czego wartoœæ najwy¿sza (1978 r.) pokrywa siê z rekordowym
wskaŸnikiem urodzeñ, zaœ najni¿sza (2003 r.) wi¹¿e siê ze spadkiem rodnoœci. Po
roku 2007 notuje siê równie¿ wzrost obu wskaŸników30. Dane odnosz¹ce siê do
minionego trzydziestolecia wskazuj¹ korelacjê dodatni¹ na poziomie 0,56, która
mówi o doœæ wysokiej zale¿noœci miêdzy ma³¿eñskoœci¹ a rodnoœci¹ mieszkañców gminy Sierakowice (rycina 6).
Zak³adaj¹c, ¿e: obci¹¿enie ludnoœci¹ w wieku przedprodukcyjnym powinno
przekraczaæ 27,0% ogó³u, przyrost naturalny jest wy¿szy ni¿ 10,0‰, saldo migracji ludnoœci przyjmuje wartoœæ dodatni¹, to do gmin typu progresywnego zaliczyæ
mo¿na równie¿ jednostki wiejskie, takie jak: Stê¿yca, Szemud, Wejherowo oraz
Konarzyny. W pierwszym przypadku s¹siaduj¹ca z Sierakowicami gmina sw¹
kondycjê demograficzn¹ zawdziêcza podobnym uwarunkowaniom kulturowym.
Gminê Wejherowo i Szemud, po³o¿one w strefie funkcjonalnej aglomeracji Trójmiasta, cechuje wysoki nap³yw m³odych mieszkañców w ostatnich latach, co te¿
25
26
27
28
29
30

H. Podedworna, Styl ¿ycia mieszkañców wsi, „Polskie style ¿ycia. Miêdzy miastem a wsi¹,
Wolnoœæ i Solidarnoœæ nr 31”, Gdañsk 2010, s. 39-44.
Por. Statystyka diecezji Koœcio³a katolickiego w Polsce, red. L. Adamczuk, W. Zdaniewicz,
S.H. Zarêba, Warszawa 2006.
J. Mordawski, Geografia Kaszub, Gdañsk 2008, s. 69.
Por. D. Madyñska, N. Syryca, Spo³eczny wizerunek Kaszubów – Raport z sonda¿u, Gdañsk
2009.
Por. K. Katka, http://wyborcza.pl/1,87648,11618958,Klauzula_sumienia_nic_tu_nie_zmienia.html, z dnia 26.04.2012 r.
Wyj¹tek stanowi rok 2011, w którym odnotowano niewielki spadek rodnoœci oraz wskaŸnika
zawierania zwi¹zków ma³¿eñskich.
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Rycina 6. Zale¿noœæ miêdzy ma³¿eñskoœci¹ a rodnoœci¹ w gminie Sierakowice
w latach 1978–2011 (na 1000 ludnoœci)
Źród³o: Opracowanie w³asne na podstawie danych rozproszonych31.

wp³ynê³o znacznie na sk³adowe ruchu naturalnego. Natomiast gmina wiejska
Konarzyny, pomimo i¿ spe³nia wszystkie postawione wymagania, a sytuacja demograficzna jest tam zadowalaj¹ca, charakteryzuje siê nieco wy¿szym udzia³em
ludnoœci po 20 i 40 roku ¿ycia. W zwi¹zku z tym œredni wiek populacji wynosi
36 lat, podczas gdy w pozosta³ych jednostkach typu progresywnego 32 lata. Mo¿na
wiêc j¹ uznaæ za gminê umiarkowanie progresywn¹.
Podsumowuj¹c, kluczowe w kszta³towaniu siê procesów demograficznych
w Sierakowicach s¹ uwarunkowania kulturowe. Ponadto spo³ecznoœæ analizowanej gminy jest m³oda, o czym œwiadczy wysoki udzia³ ludnoœci w wieku przedprodukcyjnym. Typow¹ cech¹ Sierakowic jest równie¿ rekordowy przyrost naturalny i relatywnie niewielka dynamika jego zmian. Ciekawym zjawiskiem jest
dodatnie saldo migracji notowane przez wiêkszoœæ analizowanego okresu, a odp³yw mieszkañców wi¹¿e siê g³ównie z krótkoterminowymi migracjami zarobkowymi. Gmina Sierakowice stanowi zatem niezwykle interesuj¹ce pole badañ, gdy¿
w dobie transformacji czy globalizacji przemiany demograficzne przebiegaj¹

31

Rocznik statystyczny województwa gdañskiego 1979, Gdañsk 1979; Rocznik statystyczny
województwa gdañskiego 1981, Gdañsk 1981; Rocznik statystyczny województwa gdañskiego
1984, Gdañsk 1984; Rocznik statystyczny województwa gdañskiego 1986, Gdañsk 1986;
Rocznik statystyczny województwa gdañskiego 1989, Gdañsk 1989; Podstawowe dane statystyczne wed³ug miast i gmin za 1991 r., Gdañsk 1992; Rocznik statystyczny województwa
gdañskiego 1994, Gdañsk 1994; Bank Danych Lokalnych G³ównego Urzêdu Statystycznego
www.stat.gov.pl, z dnia 29.06.2012 r.
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wyj¹tkowo pozytywnie, co te¿ rzutuje na dalszy rozwój spo³eczno-gospodarczy
analizowanego obszaru.

Aleksandra Cicharska, £ukasz Dopiera³a

Changes of demographic structures and processes
in the Sierakowice commune
SUMMARY
The paper presents demographic changes in Sierakowice commune in 1978–2011.
The analysis suggests that cultural factors were most important in demographic processes
of Sierakowice. Moreover, the population analyzed community’s young, as evidenced
by the high proportion of people in the pre-working age. The typical feature of Sierakowice commune is also the highest natural increase in the region and small dynamic of its
changes. An interesting phenomenon is due to net migration recorded by most of the
period, and the outflow of residents is mainly due to short-term migrations. The observed
processes allow a reasonable assumption that the socio-economic development in the
study area is characterized by a well-being in the next decade.
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Kaszubska „Baœka” w nowej ods³onie

Na Kaszubach popularne staj¹ siê turnieje w karcian¹ grê zwan¹ „Baœka”.
Artyku³ powsta³ na podstawie mojej pracy magisterskiej pod tytu³em „(Re)konstrukcja tradycji jako czynnik kszta³tuj¹cy to¿samoœæ. Na przyk³adzie gry w »Baœkê«”. G³ówne pytanie, jakie zadajê, brzmi: czy i jaki jest wp³yw (re)konstruowania tradycji na to¿samoœæ graczy? Poza poszukiwaniem odpowiedzi na to i szereg
bardziej szczegó³owych pytañ, chcia³am tak¿e stworzyæ obraz specyficznego œwiata
spo³ecznego, jaki tworzy ta gra.
Opisujê kolejno pojêcia to¿samoœci i tradycji oraz teoriê gier i zabaw Rogera
Calloisa. Nastêpnie przedstawiam metodologiê badania oraz wykorzystane techniki i charakteryzujê g³ówne cechy, jakie posiada grupa baœkarzy. Druga czêœæ
tekstu opowiada o œwiecie kart i gier karcianych oraz jak plasuje siê w nim „Baœka”.
Prezentujê tak¿e charakterystykê œwiata spo³ecznego tworzonego przez Baœkê kiedyœ i jego aktualny obraz. Ostatni¹ czêœæ stanowi¹ wyniki badañ.

Teoria – najwa¿niejsze pojêcia
Dwoma najwa¿niejszymi pojêciami dla poni¿szej analizy s¹ to¿samoœæ oraz
tradycja. Oba s¹ problematyczne do stosowania z powodu swojej niejasnoœci
i ró¿nic w sposobie ich pojmowania przez naukowców. Wiêkszoœæ z nich tworzy
dla tych pojêæ definicje projektuj¹ce, tj. takie, które tylko proponuj¹ lub zalecaj¹
rozumienie danego terminu. Przy braku jednej sta³ej definicji trudne jest podejmowanie polemiki pomiêdzy naukowcami czy stworzenie jednolitej teorii dotycz¹cej zjawiska.
Istnieje sta³y konflikt pomiêdzy wieloma identyfikacjami czynionymi przez
jednostkê i jej otoczenie, a jej poczuciem „pozostawania sob¹”. W zale¿noœci od
okolicznoœci „uruchamiany” jest jeden z elementów identyfikacji, ten, który staje
siê najwa¿niejszy w danej definicji sytuacji. ¯aden z tych elementów nie istnieje
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obiektywnie, staj¹ siê one „rzeczywiste tylko w takim stopniu, w jakim ktoœ je za
takie uwa¿a”1. Rodzi siê zatem pytanie: jak w takim razie badaæ to¿samoœæ jako
swoist¹ ca³oœæ?
Nie mo¿na analizowaæ to¿samoœci w oderwaniu od grup i kultury, które s¹
czynnikami j¹ kszta³tuj¹cymi. Stanowi to kolejny problem, poniewa¿ tworz¹ siê
trzy wymiary, w których nale¿y siê poruszaæ – wymiar jednostki, wymiar kultury
i wymiar grupy. Wymiar jednostkowy nie stanowi problemu, poniewa¿ jednostki s¹
bezpoœrednio dostêpne i mo¿liwe do zbadania. Jednak co z pozosta³ymi? Kultura
jako taka nie posiada przecie¿ mo¿liwoœci przeprowadzania aktów autoidentyfikacji. Co tak naprawdê jest przedmiotem rozwa¿añ – jednostka czy grupa?
Anzelm Strauss twierdzi³, ¿e nie mo¿na to¿samoœci jednoznacznie zdefiniowaæ, „gdy¿ jest ono [pojêcie – M.M.] tak heterogeniczne i nieuchwytne, ¿e budowanie definicji jest niewskazane”2. Ta myœl jest wci¹¿ aktualna i wydaje siê, ¿e
to¿samoœæ lepiej traktowaæ jako tzw. pojêcie uczulaj¹ce, czyli takie, które zauwa¿a problem i sygnalizuje jego istnienie3. Stosuj¹c siê do tego zalecenia i nie zag³êbiaj¹c siê w wieloœæ teorii to¿samoœci, najproœciej okreœliæ j¹ poprzez takie synonimy, jak: autodefinicja, okreœlenie siebie, narracja o sobie czy obraz siebie.
„Kultura stanowi swoisty rdzeñ to¿samoœci”4, poniewa¿ to ona stanowi kontekst, w którym to¿samoœæ siê kszta³tuje. Porz¹dkuje doœwiadczenia zarówno jednostki, jak i grupy, tworzy zewnêtrzne ramy autoidentyfikacji za pomoc¹ systemu
wartoœci, wykorzystywanych symboli, wzorców itd. Internalizuj¹c je w procesie
socjalizacji, cz³owiek nabywa tak zwanej to¿samoœci kulturowej5.
Jednym z jej elementów jest to¿samoœæ etniczna. Bliskie jej jest pojêcie etnosu, czyli „zespo³u cech charakteryzuj¹cych kulturê grupy odrêbnej etnicznie”6.
Zanurzenie w tej kulturze wynikaj¹ce z socjalizacji sprawia, ¿e jednostka czuje
siê odrêbna kulturowo od cz³onków innych zbiorowoœci. To¿samoœæ etniczna mo¿e
byæ zarówno pierwsz¹ identyfikacj¹ jednostki, jak i czymœ samoœwiadomym.
W pierwszym przypadku tradycja i kultura etniczna przyjmowane s¹ jako oczywiste, natomiast w drugim przypadku cz³owiek œwiadomie podejmuje wysi³ek
przyjêcia ich. Jako podstawowe czynniki kszta³tuj¹ce to¿samoœæ etniczn¹ Monika
1
2

3
4
5

6

R. Szwed, To¿samoœæ a obcoœæ kulturowa. Studium empiryczne na temat zwi¹zków pomiêdzy
to¿samoœci¹ spo³eczno-kulturow¹, a stosunkiem do obcych, Lublin 2003, s. 34.
I. Œlêzak, To¿samoœæ wspó³czesnych poetów. Rozwa¿ania z perspektywy interakcjonistycznej,
[w:] Wokó³ to¿samoœci; teorie, wymiary, ekspresje, red. I. Borowik, K. Leszczyñska, Kraków
2007, s. 215.
Tam¿e, s. 215.
R. Szwed, op. cit., 28.
M. Mazurek, To¿samoœæ kaszubska jako to¿samoœæ nabyta – analiza zjawiska, [w:] Œl¹zacy,
Kaszubi, Mazurzy i Warmiacy – miêdzy polskoœci¹ a niemieckoœci¹, red. A. Sakson, Poznañ
2008, s. 210.
J. Nikitorowicz, Grupy etniczne w wielokulturowym œwiecie, Sopot 2010, s. 17.
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Mazurek podaje jêzyk, przestrzeñ i pochodzenie7. Jêzyk kszta³tuje sposób rozumienia rzeczywistoœci, jak powiedzia³ Ludwig Wittgenstein: granice mojego jêzyka
wyznaczaj¹ granice mojego wszechœwiata. Przestrzeñ silnie powi¹zana jest z grupami regionalnymi i kolejnym czynnikiem, czyli pochodzeniem, co objawia siê
miêdzy innymi w ci¹g³oœci pokoleniowej w danym miejscu zamieszkania.
Drugim kluczowym pojêciem jest tradycja. Jak wspomniano wczeœniej, stosowanie tego pojêcia w nauce tak¿e jest problematyczne. Tak jak pojêcie to¿samoœci nie zosta³o ono jednoznacznie zdefiniowane, czêsto stosuje siê je w potocznym rozumieniu jako coœ oczywistego, czego definiowaæ nie ma potrzeby.
Anna Gomu³a zarzuca autorom zbyt swobodne pos³ugiwanie siê tym pojêciem,
mieszanie i zamienne stosowanie z takimi pojêciami jak dziedzictwo i dorobek.
Wed³ug autorki tradycja nie spe³nia tak¿e podstawowych kryteriów, by byæ stosowana jako termin naukowy. Jest niejasne i nie ma jednej powszechnej definicji,
lecz – co wa¿niejsze – nacechowane jest wartoœciuj¹co8, powoduje bowiem jednoznacznie pozytywne skojarzenia.
Pomimo powy¿szych zarzutów pojêcie tradycji nadal siê stosuje. Nawet rozumiana jako coœ swojego, coœ istniej¹cego i obowi¹zuj¹cego „od zawsze”, ka¿da
tradycja musia³a mieæ swój pocz¹tek, zostaæ kiedyœ przez kogoœ wymyœlona i stworzona. Podtrzymuj¹ j¹ powtarzane rytua³y, które zapewniaj¹ tak¿e poczucie przynale¿noœci, albo mog¹ je tworzyæ.
Termin tradycja wynaleziona oznacza „zespó³ dzia³añ o charakterze rytualnym
lub symbolicznym, rz¹dzonym zazwyczaj przez jawnie lub milcz¹co przyjête regu³y; dzia³ania te maj¹ wpajaæ ludziom pewne wartoœci i normy zachowania przez
ci¹g³e recepcje – co si³¹ rzeczy sugeruje kontynuowanie przesz³oœci”9. Takim rodzajem tradycji s¹ po pierwsze te, których pocz¹tki s¹ nieznane i niewyjaœnione,
gin¹ce w mroku dziejów. Po drugie, s¹ to tradycje wymyœlone stosunkowo niedawno, w celu budowania jednoœci grupy i jej poczucia to¿samoœci. Odwo³uj¹ siê
one do symboli i wartoœci znacz¹cych dla zbiorowoœci oraz do jej przesz³oœci.
Mog¹ one bazowaæ na tradycjach ju¿ istniej¹cych, modyfikuj¹c je, dodaj¹c nowe
elementy i rozszerzaj¹c ich granice.
Tradycja tak¿e kszta³tuje to¿samoœæ jednostki, pozwalaj¹c jej na umieszczenie
siebie w szerszym kontekœcie spo³eczno-kulturowym. Daje jej poczucie zakorzenienia w przesz³oœci, wp³ywaj¹c na jej teraŸniejszoœæ, mo¿e stanowiæ jedn¹ z identyfikacji. Jednostka mo¿e tak¿e interpretowaæ tradycjê na swój sposób, wtedy
staje siê ona „indywidualnie konstruowanym i wybieranym kontekstem interpre7
8
9

M. Mazurek, Jêzyk, przestrzeñ, pochodzenie. Analiza to¿samoœci kaszubskiej, Gdañsk 2010,
s. 96, 187, 229.
A. Gomu³a, Tradycja, dziedzictwo, dorobek – rekonesans terminologiczny, [w:] Tradycja:
wartoœci i przemiany, red. J. Adamowski, J. Styk, Lublin 2009, s. 11-15.
E. Habsbawm, Wprowadzenie. Wynajdywanie tradycji, [w:] Tradycja wynaleziona, red.
E. Hobsbawm, T. Ranger, Kraków 2008, s. 10.
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tacji i reinterpretacji aktualnego doœwiadczenia”10, jednym z narzêdzi do tworzenia siebie.
Dla dalszych rozwa¿añ istotna jest tak¿e teoria gier i zabaw Rogera Callois’a.
Wed³ug niego gry s¹ czynnoœciami: dobrowolnymi, wyodrêbnionymi czasoprzestrzennie, zawieraj¹cymi element niepewnoœci, bezproduktywnymi oraz ujêtymi
w normy, jakimi s¹ regu³y gry11. Nikogo nie mo¿na zmusiæ do zabawy albo do
udzia³u w grze, jego udzia³ musi byæ dobrowolny. Musi mieæ on te¿ mo¿liwoœæ
swobodnego opuszczenia gry w dowolnie wybranym przez siebie momencie. Gra
ma miejsce zawsze tu i teraz, albo za jakiœ czas, w ustalonym miejscu. Kolejna
cecha – niepewnoœæ – dotyczy oczywiœcie wyniku gry, tego, kto zwyciê¿y. W momencie, w którym stanie siê to jednoznaczne i nieodwracalne, gra przestaje sprawiaæ przyjemnoœæ. Zasady gry musz¹ byæ znane wszystkim uczestnikom – przystêpuj¹c do rozgrywki, milcz¹co akceptuje siê jej regu³y. Kto ³amie zasady, podwa¿a je, niszczy grê, poniewa¿ jej sensem jest ona sama.
Gry s¹ zjawiskiem kulturowym i posiadaj¹ wymiar spo³eczny. Gromadz¹
widowniê, umo¿liwiaj¹ rywalizacjê pomiêdzy jednostkami, prowokuj¹ powstawanie instytucji, hierarchii, struktur organizacyjnych itp. Pomimo swojego odseparowania od rzeczywistoœci, ucz¹ one tak¿e regu³ panuj¹cych w prawdziwym ¿yciu.
Przyk³adowo, podejmuj¹c grê, zak³ada siê wolê zwyciêstwa w ramach ustalonych
regu³, jednoczeœnie nale¿y liczyæ siê z mo¿liwoœci¹ pora¿ki. „Trzeba przezwyciê¿aæ przeciwnika kurtuazj¹, z zasady darzyæ go zaufaniem i pokonywaæ bez uczucia
niechêci (…) nale¿y bez z³oœci czy rozpaczy zgodziæ siê na klêskê. Ten, kto siê
obra¿a czy skar¿y, kompromituje siê”12.
W zale¿noœci od postawy gracza Callois wyró¿nia cztery typy gier:
• agon,
• elea (lub alea),
• mimicry,
• ilinix.
Dla rozwa¿añ o „Baœce” najwa¿niejsze s¹ dwa pierwsze rodzaje. Agon to gry
oparte na wspó³zawodnictwie i rywalizacji. Ich podstawow¹ zasad¹ jest równoœæ
szans wyjœciowych. Jest to sytuacja idealna i nierealna, niemniej jednak za ka¿dym razem d¹¿y siê do takiego stanu. We wspó³zawodnictwie liczy siê przewaga
jednego gracza nad drugim w aspekcie jakiejœ cechy, dlatego tak ceni siê trening
i wytrwa³oœæ w podejmowaniu wysi³ku ku samodoskonaleniu siê13. Natomiast
10
11
12
13

I. Machaj, Tradycja a kszta³towanie siê to¿samoœci spo³ecznej [w:] Tradycja: wartoœci i przemiany, red. J. Adamowski, J. Styk, Lublin 2009, s. 177.
R. Callois, Gry i ludzie, Warszawa 1997, s. 17-20.
Tam¿e, s. 17.
Tam¿e, s. 23-24.
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alea czy te¿ elea to gry zwi¹zane z przypadkiem: gracz zdaje siê w nich na los.
Elea „ujawnia, kogo los darzy sw¹ ³ask¹”14, nie chodzi tu o pokonanie fizycznego
przeciwnika, tylko w³asne szczêœcie. Do tego rodzaju nale¿¹ rozmaite gry hazardowe, na przyk³ad ruletka czy ró¿nego rodzaju loterie.
Mimicry to gry i zabawy oparte na naœladownictwie (np. teatr czy dzieci
w zabawie naœladuj¹ce doros³ych), natomiast w ilinix najwa¿niejsze jest fizyczne
oszo³omienie wywo³ane na przyk³ad skokiem adrenaliny.
Wszystkie powy¿sze typy gier mog¹ wchodziæ ze sob¹ w zwi¹zki. Niektóre
s¹ naturalne, inne przypadkowe, a jeszcze inne wrêcz zakazane. Gry karciane
nale¿¹ do naturalnego zwi¹zku agon – elea. Pomijaj¹c aspekt hazardu, przy kartach umiejêtnoœci walcz¹ z przypadkiem. Los decyduje o tym, jakie karty gracz
dostanie na rêkê, ale ich wykorzystanie zale¿y ju¿ od jego w³asnych zdolnoœci.

Metodologia oraz wykorzystane techniki badawcze
„Ludzie ¿yj¹ w œrodowisku symbolicznym, w œrodowisku obiektów obdarzonych podzielanymi przez nich znaczeniami”15. Znaczenia te kreowane s¹ w interakcjach pomiêdzy jednostk¹ a jej otoczeniem. Mo¿e nim byæ inna jednostka, ale
tak¿e na przyk³ad dzie³o sztuki czy obraz. Proces dzia³ania-nadawania znaczenia
jest jednoczesny z dekodowaniem znaczeñ, interpretowaniem ich i dostosowywaniem swoich dzia³añ do wytworzonej definicji sytuacji. S¹ to g³ówne za³o¿enia
interakcjonizmu symbolicznego, który przyjêto jako jeden z dwóch paradygmatów
pracy i badania. Zak³ada on respektowanie natury œwiata empirycznego – stosowane pojêcia, koncepcje i powstaj¹ca teoria powinny wynikaæ z obserwacji rzeczywistoœci, a nie na apriorycznie przyjêtych modelach, „pod dyktando jakiegoœ
ustalonego schematu teoretycznego czy procedury »naukowej«”16. Nale¿y postrzegaæ zjawiska tak, jak funkcjonuj¹ one w ludzkiej œwiadomoœci.
Ten sposób rozumienia badañ nazywany jest wspó³czynnikiem humanistycznym. Stanowi on podstawê drugiego z przyjêtych paradygmatów, czyli socjologii
humanistycznej, zajmuj¹cej siê w g³ównej mierze badaniem kultury. W procesie
analizy uwzglêdnia ona œwiadomoœæ jednostki, zak³adaj¹c, ¿e zjawisko obserwowane nawet tylko na poziomie behawioralnym mo¿e mieæ ró¿ne znaczenie w zale¿noœci od œwiadomoœci jednostki. Interpretacja zale¿y od definicji sytuacji
wypracowanej przez jednostkê/jednostki bior¹ce udzia³ w zdarzeniu czy nawet
obserwuj¹ce je17.
14
15
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Tam¿e, s. 25.
E. Ha³as, Interakcjonizm symboliczny. Spo³eczny kontekst znaczeñ, Warszawa 2006, s. 96.
H. Blumer, Interakcjonizm symboliczny, Kraków 2007, s. 40.
E. Mokrzycki, Do nauki przychodzi siê nie tylko z pytaniami, Warszawa 2007, s. 80.
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Wszystkie techniki wykorzystane w badaniu nale¿a³y do jakoœciowych metod badawczych. Badania tego typu traktowane s¹ jako wymiana wiedzy spo³ecznej, gdzie „metoda jest zaledwie »mediatorem« pomiêdzy badaczem, a rzeczywistoœci¹”18. Odrzucaj¹ sztywn¹ strukturê narzêdzi, dziêki czemu wymogi zwi¹zane
z metod¹ nie góruj¹ nad problemem, pojêcia wynikaj¹ z obserwacji rzeczywistoœci, a nie wczeœniejszych przewidywañ badacza.
G³ówn¹ technik¹ zbierania informacji w przeprowadzonym badaniu jest wywiad. Ju¿ sama angielska nazwa – interview – wskazuje na charakter wywiadu.
Wed³ug Steinara Kvale wiedza powstaje w wyniku interakcji w trakcie wywiadu19.
Wywiady przeprowadzano zgodnie z proponowan¹ przez Jean-Claude’a Kauffmann’a koncepcj¹ wywiadu rozumiej¹cego. Dopuszcza ona przystêpowanie do
badania z pewnymi hipotezami, do których nale¿y jednak podchodziæ elastycznie
i z dystansem20. Pozwala tak¿e na rozs¹dne zaanga¿owanie badacza w prowadzon¹ rozmowê i swobodne traktowanie struktury wywiadu, w celu zachowania
naturalnoœci toku rozmowy i szczeroœci respondenta. Nale¿y pozwoliæ mu na swobodne tworzenie w³asnej to¿samoœci i jej jednoœci w sytuacji wywiadu21.
Wywiady podzielone by³y na dwie czêœci. Pierwsz¹ by³a czêœæ narracyjna,
respondent odpowiada³ na proœbê o opowieœæ o swojej przygodzie z gr¹ w „Baœkê”.
Pytanie to u³atwia³o respondentowi wejœcie w rolê gracza i aktywowanie tego
elementu to¿samoœci i pozwala³o uzyskaæ informacje na temat obrazu przesz³oœci
œwiata spo³ecznego gry. W drugiej czêœci rozmówca odpowiada³ na przygotowane
wczeœniej pytania, zadawane w kolejnoœci wynikaj¹cej z toku rozmowy. W sumie
przeprowadzono jedn¹ rozmowê o charakterze nieformalnym na etapie eksploracji zjawiska oraz siedem wywiadów w trakcie badania.
Respondentów do wywiadów dobierano metod¹ kuli œnie¿nej. Polega ona na
pozyskaniu kontaktu do pierwszej osoby i uzyskaniu od niej kontaktów do nastêpnych rozmówców. Nie jest to próba reprezentatywna, dlatego stosuje siê j¹
najczêœciej do badañ o charakterze eksploracyjnym22. W wyniku zastosowania
takiej metody doboru próby ma ona doœæ specyficzny charakter. Zarówno pierwszy informator, z którym przeprowadzono nieformaln¹ rozmowê, jak i pierwsza
osoba, do której zg³oszono siê z propozycj¹ rozmowy, by³y osobami doœæ wysoko
postawionymi w hierarchii œrodowiska. Uzyskane kontakty prowadzi³y do podobnych osób, dlatego mo¿na powiedzieæ, ¿e w g³ównej czêœci badania brali udzia³
cz³onkowie elit tego œrodowiska.
18
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20
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A. Wyka, Badacz spo³eczny wobec doœwiadczenia, Warszawa 1983, s. 30.
S. Kvale, InterViews. Wprowadzenie do jakoœciowego wywiadu badawczego, Bia³ystok 2004,
s. 26.
J-C. Kauffmann, Wywiad rozumiej¹cy, Warszawa 2010, s. 55.
Tam¿e, s. 93.
E. Babbie, Podstawy badañ spo³ecznych, Warszawa 2008, s. 211.

120

MARIKA MARKOWSKA (GDAÑSK)

Pozosta³e wykorzystane techniki mia³y charakter pomocniczy. Pierwsz¹ z nich
jest obserwacja. Przeprowadzono dwie, ka¿d¹ na turnieju gry w „Baœkê”. Pierwsza
z nich mia³a charakter niejawny nieuczestnicz¹cy i przeprowadzono j¹ we wstêpnej fazie przygotowañ do badañ. Mia³a ona charakter eksploracyjny. Jej g³ównym
celem by³o rozeznanie, jak wygl¹da turniej. Druga obserwacja mia³a charakter
jawny nieuczestnicz¹cy. W jej trakcie przeprowadzono szereg krótkich, nieformalnych rozmów, kiedy to podpytywano g³ównie o wspomnienia zwi¹zane z gr¹.
W badaniu wykorzystano tak¿e analizê treœci. Poddano jej strony internetowe
zwi¹zane z „Baœk¹”, które przeanalizowano pod k¹tem obecnoœci treœci nawi¹zuj¹cych do kaszubskiej tradycji etnicznej oraz jêzyka kaszubskiego.

Opis badanej grupy
Badan¹ grupê tworz¹ uczestnicy rozgrywek turniejowych w karcian¹ „Baœkê”.
Bêd¹c bardziej œcis³ym, nale¿a³oby chyba raczej mówiæ o grupie z³o¿onej z podgrup, poniewa¿ istniej¹ regionalne ligi organizuj¹ce regularnie odbywaj¹ce siê
turnieje. W ramach lig prowadzona jest klasyfikacja punktowa zarówno indywidualna, jak i dru¿ynowa. Poni¿szy opis grupy jest obrazem wy³aniaj¹cym siê z obserwacji oraz rozmów z respondentami, które umo¿liwi³y zauwa¿enie pewnych
ogólnych tendencji.
Na ligowych turniejach spotyka siê zazwyczaj od oko³o czterdziestu do nawet
ponad stu osób, zale¿nie od wielkoœci ligi. Dominuj¹ ludzie starsi, po piêædziesi¹tym roku ¿ycia lub w wieku emerytalnym. M³odzi, tj. dzieci, uczniowie, studenci,
czy te¿ osoby rozpoczynaj¹ce doros³e ¿ycie, pojawiaj¹ siê sporadycznie. Œrodowisko zdominowane jest przez mê¿czyzn, w rozgrywkach bior¹ udzia³ pojedyncze
kobiety. Byæ mo¿e w³aœnie dlatego ka¿da liga przyznaje na koniec sezonu nagrodê dla kobiety, która osi¹gnê³a najlepszy wynik w ogólnej klasyfikacji, chc¹c
w ten sposób zachêciæ panie do udzia³u w rozgrywkach.

Œwiat karciany
Nie mo¿na jednoznacznie okreœliæ, kiedy wynaleziono karty, ani komu zagorzali karciarze mog¹ byæ wdziêczni. Na Zachodzie Europy ju¿ w œredniowieczu
grano tak namiêtnie, ¿e œwiêty Bernard ze Sieny w 1379 roku cisn¹³ na graj¹cych
kl¹twê23. Rozrywka ta upowszechni³a siê wraz z wynalezieniem druku, który uczyni³ produkcjê kart tañsz¹ i szybsz¹. Wczeœniej by³y one wykonywane rêcznie,

23

A. Hamerliñski-Dziero¿yñski, O kartach, karciarzach, grach poczciwych i grach szulerskich.
Szkice obyczajowe z wieków XV–XIX, Kraków 1976, s. 7.
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przez wyspecjalizowanych rzemieœlników, zwanych z niemiecka kartenmacherami,
z ³aciñska cartariusami lub po polsku carthownykami, czyli po prostu kartownikami. Do Polski karty zosta³y przywiezione przez kupców i dostojników podró¿uj¹cych za granicê. Pierwsza wzmianka w polskich dokumentach pochodzi z po³owy
XV wieku. Jest zapisem z ustawy krakowskiej bursy akademickiej i, oczywiœcie,
zakazuje „kart grawania”24.
Od tego czasu grali w karty wszyscy – od prostego ch³opa po samego króla.
Z zami³owania do karcianych rozrywek zas³yn¹³ Zygmunt Stary, o którym Kochanowski pisa³, jak to „graj¹c we flusa, i¿ mu przysz³y dwa króle, powiedzia³, ¿e ma
trzy króle; kiedy go gracze pytali »A gdzie trzeci?« »A tom ja – powiada – trzeci«
i wzi¹³ grê”25. XVIII wiek sta³ siê czasem szaleñczego hazardu, trwonienia fortun
i z³otym wiekiem dla oszustów. To wtedy zbierali najwiêksze ¿niwo, chocia¿ zawodowi oszuœci zaczêli pojawiaæ siê ju¿ sto lat wczeœniej. Moda na wielki hazard
przysz³a z Francji, z dworu Ludwika XIV. Znudzonym dworzanom hazard „pozwala³ zapomnieæ o pustce, odrzuciæ na chwilê fa³sz, konwenans, pancerz etykiety.
Darzy³ godzinami uczuæ bez k³amstwa (…)”26.
Z Francji przywêdrowa³y tak¿e karty w znanej nam dzisiaj formie. Nowa
talia zwana francusk¹ dominowa³a na dworach i liczy³a piêædziesi¹t dwie karty.
Pojawi³y siê znane nam dziœ „kolory” – pik, kier, karo, trefl. Wygrywa³ ten, kto
zdoby³ wiêcej „lew”, a nie „wzi¹tek”, rezygnuj¹cy z dalszej gry „pasowa³”, a nie
„bastowa³” lub „kaja³ siê”. „Atut” zast¹pi³ „tromf” jako okreœlenie na najsilniejszy
kolor, a taliê zaczêto „tasowaæ” miast „kartowaæ”. Zmieni³y siê nawet nazwy figur
– „as” zast¹pi³ „tuza”, „dama” „rycerza”, a „walet” „giermka”. Natomiast na wsiach
nadal u¿ywano kart polskich. Talia liczy³a trzydzieœci szeœæ kart, o czterech „maœciach”, które stanowi³y wino, czerwieñ, dzwonki i ¿o³êdzie. Nale¿y zauwa¿yæ, ¿e
do tej pory czasami stosuje siê star¹ terminologiê, nie jest to jednak powszechne.
Dopiero w XIX wieku pojawi³y siê karty z odbitym popiersiem figury, wczeœniej
postaci przedstawiano w ca³oœci27.
Karty s³u¿y³y nie tylko rozrywce, ale równie¿ celom edukacyjnym. Powstawa³y specjalne talie, jak np. patriotyczna przedstawiaj¹ca wybitnych Polaków,
biblijna z postaciami ze Starego Testamentu czy „geograficzna”, gdzie ka¿dy kolor odpowiada³ jednej krainie, a na kartach znaleŸæ mo¿na by³o ich mapy, z oznaczonymi miastami, oœrodkami handlu i g³ównymi produktami eksportowymi28.
Wspó³czeœnie karty przeniknê³y do ró¿nych sfer ¿ycia. Stosuje siê ¿argon karciany, u¿ywaj¹c takich zwrotów, jak „zagi¹æ parol” czy „dupek ¿o³êdny”. Pierwszy
24
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zwrot odwo³uje siê do zapomnianej ju¿ gry o nazwie faraon, w której zagina³o siê
róg karty, na któr¹ obstawiano ponownie wygran¹ wczeœniej sumê. Zagranie to
nazywa³o siê „parolowaniem” albo „graniem na parol”. Drugi zwrot odnosi siê do
treflowego waleta, ze staropolska zwanego w³aœnie „dupkiem”, natomiast ¿o³êdzie by³y okreœleniem na trefle. Mówimy o „pokerowej twarzy”, „asie w rêkawie” – przyk³ady karcianych odniesieñ w jêzyku mo¿na by mno¿yæ.
Motyw zadomowi³ siê tak¿e w kulturze. Karta jokera, która mo¿e zastêpowaæ dowolnie wybran¹ przez gracza kartê, kojarzona jest z niespodziank¹, niepewnoœci¹, czasem oszustwem. Tê symbolikê wykorzystali twórcy filmu Batman
i Joker, w którym tytu³owy Joker sieje chaos i zniszczenie. Na tak¹ interpretacjê
jokerów wp³ywaæ mo¿e tak¿e graficzne przedstawianie – jego postaæ zawsze przedstawiana jest w ca³oœci, zazwyczaj ubrana na mod³ê b³azeñsk¹ i z lekko niezrównowa¿onym uœmiechem na twarzy.
Symboliczna jest tak¿e karta pikowego asa. Ta zwyczajowo najbardziej zdobiona i naj³adniejsza karta w talii symbolizuje œmieræ. Amerykañscy ¿o³nierze
w trakcie wojny w Wietnamie wk³adali j¹ za opaskê na he³mie. Stanowiæ to mia³o
dla wroga symboliczny znak „celuj tutaj”, w ten sposób rzucano œmierci wyzwanie. Œwiadczy³o to o straceñczej odwadze i pogardzie dla œmierci. Od tego czasu
as pik, w którego zdobieniach czêsto wykorzystywany jest motyw ludzkiej czaszki,
nazywany jest death card (ang. karta œmierci).
Motyw kart i hazardu czêsto pojawia siê tak¿e w popkulturze, na przyk³ad
w filmach. Szczególnie w takich, które opowiadaj¹ gangsterskie przygody. D³ugi
karciane czêsto stanowi¹ pocz¹tek historii albo jej istotny element. Sk³onnoœæ do
hazardu i ryzyka bywa istotnym elementem rysu charakteru jednego z bohaterów,
tak¿e w ksi¹¿kach. Podkreœla jego niepokornoœæ, zadziornoœæ, niespokojn¹ duszê.
Dobrym przyk³adem mo¿e byæ postaæ Randall’a McMurphy’ego z ksi¹¿ki (oraz
jej ekranizacji) Lot nad kuku³czym gniazdem. Skojarzenia te wykorzystuj¹ tak¿e
muzycy, g³ównie rockowi. Pasuje to do wizerunku rockmana jako jednostki niepokornej, ¿yj¹cej bez ograniczeñ, nieprzejmuj¹cej siê konwencjami. Najbardziej
znanym utworem nawi¹zuj¹cym do hazardu jest najprawdopodobniej Ace of spades zespo³u Motörhead, który przedstawia wizjê gracza straceñczo opanowanego
przez grê. Wyra¿a on te¿ d¹¿enie do œmierci poprzez odwo³anie siê do symboliki
asa pik (ang. ace of spades).
W ten hazardowy fragment karcianego œwiata wpisuje siê tak¿e kaszubska
gra karciana „Baœka”. Dopiero od kilku lat jej charakter zmienia siê na bardziej
sportowy. Do gry wykorzystuje siê szesnaœcie kart – po cztery asy, damy, walety
i dziesi¹tki. Starsze ze staropolska nazywane s¹ „tromfami”, pozosta³e to „fele”.
Na pocz¹tku ka¿dego rozdania czterech graczy licytuje („rajcuje”), decyduj¹c
w ten sposób o punktach, starszeñstwie kart i uk³adzie „kto gra z kim”29.
29
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Gra zmienia³a siê na przestrzeni lat. „Mój ojciec, on ma teraz siedemdziesi¹t
lat, pamiêta jeszcze inn¹ Baœkê. Gra³o siê wtedy dwudziestoma kartami, jeszcze
króle wtedy by³y i spokojnie mo¿na by³o rozgrywaæ nie tylko w cztery, ale tak¿e
w piêæ osób. Albo mia³ gracz piêæ kart, a jak grali w piêciu to cztery” (W6;
N.K.)30. Ostatnie zmiany zosta³y wymuszone pojawieniem siê rozgrywek ligowych.
W ró¿nych rejonach Kaszub grano ró¿ni¹ce siê drobiazgami, ale jednak inne wersje gry. „Trzeba to by³o ujednoliciæ, potrzebne by³y zasady” (W6; N.K.). Obowi¹zuj¹ one teraz we wszystkich ligach, za wyj¹tkiem tych, które dedykowane s¹ tak
zwanej Czarnej Baœce.
Istnieje przekonanie, ¿e Baœka znana jest na Kaszubach od stuleci31. Znajomoœæ zasad przekazywano ustnie, poniewa¿ wiêkszoœæ graj¹cych nale¿a³a do
spo³ecznoœci wiejskiej, niepiœmiennej, st¹d te¿ brak pisemnych Ÿróde³ o historii
gry. Jedynym znanym faktem na temat przesz³oœci Baœki jest jej powi¹zanie
z Lisem, inn¹ gr¹ popularn¹ na Kaszubach. Nie wiadomo, jaka jest dok³adna etymologia nazwy „Baœka”. Podejrzewa siê, ¿e byæ mo¿e pochodzi ona od czczonej
na Kaszubach œw. Barbary. Inna teoria g³osi, ¿e „Baœka” pochodzi od kierowej
dziesi¹tki, tzw. maœki – „najstarsz¹ kart¹ by³a tak zwana maœka (…) mimo ¿e ona
teraz jest druga, dziesi¹tka kier” (W1; L.). Podejrzewa siê, ¿e korzenie gry mog¹
siêgaæ XVI lub XVII wieku (Inf.), a sama gra powsta³a na pocz¹tku wieku XIX32.
W Wielkopolsce gra siê w podobn¹ do Baœki grê o nazwie Kop, b¹dŸ Kopa.
„Zacz¹³em studia w Poznaniu. I o dziwo spotka³em te¿, bo ja zawsze by³em przekonany, ¿e Baœka to jest tylko kaszubska gra. No ale oni graj¹ w to samo, tylko ¿e
Kop to nazywaj¹, graj¹ w Kopa” (W2; L.). Równie czêsto wymieniano Baœkê
jednym tchem ze skatem. Wydaje siê, ¿e wynika to jednak nie z podobieñstwa
obu gier, co raczej z popularnoœci, któr¹ ciesz¹ siê na Kaszubach. Mo¿na tak¿e
spotkaæ siê z okreœleniem Baœki jako „kaszubskiego bryd¿a”. Jest to jednak skojarzenie b³êdne. Niektórzy baœkarze potrafi¹ nawet poczuæ siê ura¿eni, je¿eli u¿yje
siê tego okreœlenia (Inf.). Skojarzenie to wydaje siê tym bardziej niew³aœciwe, ¿e
Baœka jest gr¹ nieprzewidywaln¹. W zale¿noœci od pozycji gracza te same karty
mog¹ byæ wygrywaj¹ce lub przegrywaj¹ce. I co chyba najwa¿niejsze w tym przypadku, nie ma schematów zagrañ, jakie obecne s¹ w³aœnie w bryd¿u. Jest on przepe³niony powiedzonkami w rodzaju „trzecia rêka p³acze i bije” albo zasadami
grania pod najs³abszy lub najsilniejszy stó³, zale¿nie od pozycji.
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Cytaty oznaczone jako (W+liczba; wielka litera) pochodz¹ z przeprowadzonych w trakcie
badania wywiadów. Informacje uzyskane w trakcie obserwacji zakodowane s¹ jako (O; liczba),
natomiast te uzyskane w trakcie nieformalnej rozmowy przeprowadzonej na etapie eksploracji oznaczono symbolem (Inf.).
R. Górny, niepublikowana praca „Lãborsci Basci”, Lêbork 2011, s. 1.
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Baœka kiedyœ
Gra w karty by³a kiedyœ bardziej powszechn¹ rozrywk¹ ni¿ aktualnie. Baœka
najbardziej popularna by³a na wsiach i w mniejszych miejscowoœciach. Wyznacza³
to odmienny od miejskiego rytm dnia – telewizja upowszechni³a siê doœæ póŸno,
dlatego po zakoñczeniu pracy i zapadniêciu zmroku szukano innych rozrywek.
„Coœ trzeba by³o z tym czasem zrobiæ. Tak¿e generalnie spotykaliœmy siê i graliœmy” (W2; L.). Dlatego w Baœkê grali w³aœciwie wszyscy, niezale¿nie od pozycji
spo³ecznej i wieku. Gra³ ksi¹dz, dyrektor PGR, rolnik posiadaj¹cy wiele hektarów ziemi i ten, który mia³ ich tylko kilka. Tak¿e dzieci bra³y udzia³ w grze, choæ
do pewnego wieku tylko asystuj¹c doros³ym. Ich odpowiedzialnym zadaniem by³o
zarz¹dzanie pieniêdzmi – siedz¹c przy ojcu lub dziadku, albo na jego kolanach
uk³ada³y pieni¹dze w równe stosiki, dzieli³y wedle nomina³ów itp.
Dopiero po kilku latach wolno im by³o wzi¹æ bardziej bezpoœredni udzia³ w karcianych rozrywkach. Zazwyczaj nastêpowa³o to w wieku 8–12 lat. Moment zaproszenia do sto³u na równych zasadach ze starymi wyjadaczami znamionowa³ w pewien sposób uznanie za osobê doros³¹. Baœka by³a bowiem gr¹ hazardow¹ i to tak¹,
w czasie której mo¿na by³a przegraæ naprawdê ogromne sumy. „Ja siê nauczy³em
graæ, jak w wieku parunastu lat przegra³em w kilka wieczorów ca³¹ pensjê” (Inf.).
Aspekt hazardu zwyczajowo dostarcza³ ogromnych emocji. Przy sto³ach krzyczano, emocje ros³y, uderzano rêkoma z kartami o stó³, wyk³ócano siê o wygrane.
Przy rozliczaniu wa¿ny by³ ka¿dy grosz, niezale¿nie od wysokoœci stawek, na
jakie grano. I z tym bywa³o ró¿nie, w zale¿noœci od towarzystwa, w jakim toczy³y
siê rozgrywki. W rodzinie, z dzieæmi grano spokojniej. Na spotkaniach znajomych stawki potrafi³y osi¹gaæ naprawdê wysokie poziomy. Specyfika Baœki polega
na tym, ¿e nawet graj¹c na naprawdê nisk¹ pocz¹tkow¹ stawkê przy odpowiednim przebiegu licytacji i grze samemu przeciwko trzem, mo¿na byæ winnym ka¿demu z przeciwników nawet ponad trzysta z³otych. Daje to oko³o tysi¹c z³otych,
które nale¿a³o wyp³aciæ od razu, a to wszystko w ramach jednego rozdania! Nic
dziwnego, ¿e przebieg windykacji d³ugów bywa³ burzliwy i d³ugotrwa³y.
W niektórych krêgach by³ zwyczaj cotygodniowego spotykania siê na karty.
S¹siedzi i znajomi zbierali siê w domach i wieczory, a nawet i noce spêdzali
z Baœk¹. „By³ to te¿ jakiœ taki pewien nieod³¹czny element spotkania rodzinnego.
Chrzciny, wesela… a nawet i pogrzeb… czy stypa” (W2; L.). Wtedy po „oficjalnej” czêœci uroczystoœci rozstawiano sto³y i rozpoczynano rodzinny turniej. Na
takich rodzinnych spotkaniach grywa³y te¿ kobiety, które zazwyczaj nie bra³y
udzia³u w rozgrywkach miêdzy znajomymi. Przychodzi³y z mê¿ami, ale raczej
w celach towarzyskich, znikaj¹c w kuchni, „zajmuj¹c siê kobiecymi sprawami”
(O; 2). Natomiast na co dzieñ norm¹ by³o, ¿e przy jednym stole siedzia³y trzy
pokolenia, niezale¿nie od p³ci graj¹cych. Najwa¿niejsze by³o, ¿eby znalaz³ siê
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komplet graczy. W licznych rodzinach grywano nawet na kilka sto³ów jednoczeœnie, tasuj¹c siê miêdzy czwórkami. Takie rodzinno-s¹siedzkie spotkania dawa³y
ukojenie tak¿e w wojennych czasach. Gromadzono siê nielegalnie, wbrew przepisom w³adz okupacyjnych i znikano w œwiecie kart, „¿eby nie zwariowaæ” (O; 2).
We wspomnieniach pojawi³ siê obrazek mieszkania zastawionego oœmioma stolikami, przy których grano w Baœkê lub skata, a pomiêdzy nimi tañczy³y pojedyncze
pary (O; 2).
Baœka by³a obecna nie tylko w przestrzeni prywatnej, ale i publicznej, wbrew
polityce w³adz komunistycznych chc¹cych ujednoliciæ narodowoœciowo spo³eczeñstwo. Grywano w wiejskich œwietlicach, gdzie po jakimœ czasie rozlega³y siê
„wkurzone krzyki tych, co próbowali ogl¹daæ telewizjê, a w trakcie gry to ha³as
i wrzaski s¹ niesamowite” (W7; L.). Chodz¹c po wsi lub miasteczku, kieruj¹c siê
za tym ha³asem, mo¿na by³o znaleŸæ grupki graczy w najró¿niejszych miejscach.
W drzwiach bramy, na podwórzu chaty, na boku boiska po skoñczonym meczu,
przed wiejskim sklepem – wszêdzie dostrzec mo¿na by³o czwórki otoczone kibicuj¹cymi. Nie zawsze siedziano przy sto³ach, czasem grano wprost na ziemi, krzycz¹c i grupowo wyk³ócaj¹c siê o nale¿noœci.
Masowo grano w trakcie dojazdów do pracy. W ka¿dej rozmowie pojawia³o siê
wspomnienie widoku mê¿czyzn graj¹cych w poci¹gu. Zaraz po usadowieniu siê
w wagonie ktoœ wyci¹ga³ karty, wnet zbiera³a siê wokó³ grupa chêtnych i rozpoczyna³a siê gra na stole zaimprowizowanym z teczki le¿¹cej na kolanach. „To jest
dobra pod tym wzglêdem gra, ¿e to jest szybka gra; raz dwa i ju¿ jest po rozdaniu,
mo¿na wysiadaæ na swoim przystanku. Nawet jak siê wsiada³o przystanek czy
dwa wczeœniej. Tylko pieni¹dze trzeba by³o rozliczyæ, zanim siê wysiad³o [œmiech]”
(W6; N.K.). St¹d te¿ w latach szeœædziesi¹tych stawkê piêædziesiêciu groszy za
„zolo” (jeden z rodzajów gry) nazywano „stawk¹ kolejarsk¹”33. Grywano tak¿e
w innych œrodkach transportu. „Nie by³o szans, ¿eby nie graæ. JeŸdziliœmy samochodem ciê¿arowym, pod plandek¹ (…). Po drodze ¿eœmy w Baœkê grali. [PóŸniej,
w innym czasie – M.M.]. By³ taki traktor z tak¹ przyczep¹, bonanza to siê nazywa
(…) Nawet pamiêtam, zrobiliœmy tak, ¿e z ci¹gnika doprowadziliœmy ogrzewanie,
¿eby ci, którzy tam siedz¹ w przyczepie i graj¹ w Baœkê… [œmiech]. (…) Podró¿
mija³a fantastycznie, bardzo szybko, przyje¿d¿aliœmy na miejsce i do pracy, z powrotem z kolei to samo” (W1; L.).
Niezale¿nie od miejsca, w którym toczy³a siê gra, prawie zawsze obecny by³
przy niej alkohol. Nawet doje¿d¿aj¹c do pracy, wyjmowano razem z tali¹ buteleczkê czegoœ mocniejszego. Stanowi³ on na swój sposób nieod³¹czny element
gry, dodawa³ jej pikanterii i emocji. Rozochoceni nim gracze g³oœniej krzyczeli,
grali agresywniej i bardziej stanowczo wyk³ócali siê o nale¿noœci. „Jak to bywa
z alkoholem, jeden czy drugi siê czegoœ nie doliczy³ i nierzadko ludzie siê za ³by
33
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potrafili braæ” (W4; W.). Chodzi³o nie tylko o same pieni¹dze, ale te¿ o honor
i uczciwoœæ.
Jednak tego kolorowego œwiata ju¿ nie ma, czêœæ elementów znik³a, czêœæ
uleg³a zmianie. Jak wygl¹da wspó³czesny œwiat spo³eczny tworzony przez Baœkê?

Baœka dziœ
Wykonywany zawód nadal nie ró¿nicuje graczy, jednak umiejêtnoœæ gry nie
jest ju¿ tak powszechna jak kiedyœ. Posiadaj¹ j¹ g³ównie ludzie w wieku dojrza³ym lub emeryci, m³odzi niespecjalnie s¹ zainteresowani nauczeniem siê grania
w Baœkê. Nie mo¿na jednak powiedzieæ, ¿e przekaz zatrzyma³ siê ca³kowicie,
raczej po prostu niesamowicie zwolni³ i zmniejszy³ skalê. Naj³atwiej jest zainteresowaæ dzieci, z m³odzie¿¹ bywa trudniej. „Myœmy nauczyli graæ moj¹ chrzeœniaczkê. (…) Ona bêdzie mia³a teraz trzynaœcie lat, ale gra ju¿ trzy lata, czyli
mia³a dziewiêæ jak siê nauczy³a (…) Ostatnio ogra³a wujków na piêædziesi¹t
z³otych [œmiech]” (W6; N. K.). „Nauczy³em… no, mo¿e nie do koñca ja nauczy³em, ostatnio graæ moich synów. Mam trzech, dwóch gra, a trzeci (…) no! tam
raczkuje. Próbowa³em ich nauczyæ, no ale niestety, nie da³o rady, nauczyli siê
w Internecie” (W4; W.).
Spotkania dedykowane tylko i wy³¹cznie grze odbywaj¹ siê du¿o rzadziej.
Trudniej jest zebraæ graczy, poniewa¿ jest ich mniej i co za tym idzie, s¹ bardziej
rozproszeni w przestrzeni, zebranie siê w jednym miejscu wymaga nierzadko ca³ej
wyprawy. „No, s¹ koledzy, którzy namawiaj¹ mnie, ¿eby siê spotkaæ tylko po to,
¿eby graæ, ale to niezbyt czêsto. Ja jestem domatorem, nie chce mi siê czêsto
wychodziæ z domu, wiêc ja nieczêsto biorê udzia³. Ale gdy siê znajdzie kilku graj¹cych w jednym miejscu, to najczêœciej jest takie no to co? Zagramy?” (W1; L.).
Jak widaæ, gry czêœciej wynikaj¹ z przypadku, przy okazji. Ale niektórzy nadal
spotykaj¹ siê regularnie – „Mam taki swój czteroosobowy sk³ad, w którym gramy
od samego pocz¹tku. (…) Generalnie gramy co sobota” (W4; W.).
Mniejsza jest tak¿e skala hazardu. W prywatnym gronie nadal gra siê na pieni¹dze, jednak wed³ug deklaracji graczy s¹ to stawki groszowe, wrêcz symboliczne. Mimo to pieni¹dze nadal s¹ wa¿ne w takich prywatnych grach, baœkarze nie
wyobra¿aj¹ sobie, ¿e mogliby graæ bez nich. „No oczywiœcie, ¿e gramy na pieni¹dze, no a jak inaczej? Na zapa³ki mamy graæ?!” (O; 2). „To znaczy mo¿na, pewnie
¿e mo¿na sobie na punkty czy coœ, ale ja nie znam takiego przypadku, zreszt¹ sam
bym nie chcia³…” (W1; L.). Niezmienny jest za to stosunek i zasady do oddawania wygranej – „S³uchaj, oddaj mi te dziesiêæ groszy, co mi by³eœ winny z tamtej
gry! Ja ci mogê pó³ litra postawiæ, ale to dziesiêæ groszy to mi oddaj! Tak to jest!
[œmiech] Czasem jest tak, ¿e to drobnych nie ma czy coœ, to zawsze: idŸ rozmieñ,
oddasz mi nastêpnym razem, ale oddaæ trzeba! To jest taka konkretna zasada”
(W1; L.). Jedyn¹ sytuacj¹, w której wed³ug baœkarzy dopuszczalna jest gra na
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punkty, s¹ turnieje. Przyjmowana jest poprawka, ¿e s¹ one wydarzeniem publicznym, a hazard jest w takich sytuacjach prawnie zakazany.
Skoñczy³o siê granie w poci¹gach i pod sklepem, Baœka zniknê³a z przestrzeni publicznej. Wraca do niej powoli dziêki odbywaj¹cym siê turniejom, jednak ta
obecnoœæ ma inny charakter, mniej bezpoœredni. Nie widaæ ludzi, tylko informacje, takie jak og³oszenie w gazecie, czy kartkê na drzwiach informuj¹c¹, gdzie
i kiedy odbêdzie siê turniej. S¹ jednorazowe turnieje organizowane w ramach
innych wiêkszych imprez, g³ównie kaszubskich, takich jak Zjazdy czy Dni
Kaszubów.
Przy takich okazjach podejmowane s¹ tak¿e w³asne inicjatywy baœkarzy, jak
chocia¿by próba bicia rekordu Guinessa w grze w Baœkê. Niestety, akurat ta inicjatywa skoñczy³a siê niepowodzeniem, „przyjecha³a komisja i stwierdzili, ¿e dla
nich bicie rekordu Guinessa to jest gra w karty. A ju¿ w bryd¿a grali i pobili taki
rekord. A ¿e to Baœka niewa¿ne, a ¿eby pobiæ ten rekord by³o potrzebne trzy tysi¹ce,
no niestety, myœmy liczyli na piêæset, osiemset osób, w koñcu siê chyba skoñczy³o
na szeœciuset” (W1; L.).
Historia organizacji rozgrywek siêga ostatnich szeœciu – siedmiu lat. W ich
ramach prowadzona jest roczna klasyfikacja na poziomie indywidualnym i dru¿ynowym. Na koniec sezonu przyznawane s¹ nagrody rzeczowe i puchary. Pomys³
na organizacjê tego typu rozrywki jest oddolny, a pierwsze – wtedy jeszcze jednorazowe – spotkania odbywa³y siê na zamku w Bytowie. „Kaszubskie soboty, na
zamku w lipcu siê to odbywa³o… (…) by³o nudno, bo to zawsze festyn, zawsze
jakieœ zespo³y kaszubskie, wiadomo, ¿e ka¿dy gra to samo praktycznie, bo to ten
repertuar a¿ taki bogaty nie jest… a tak to wie pani, zamek, to jakieœ zawody
rycerskie… i by³ pomys³, ¿eby przywróciæ na tych dniach kaszubskich jakiœ taki
element… no, tej kaszubskiej Baœki. Wiadomo, ¿e w miejscu publicznym nie wolno
graæ na pieni¹dze, nie mo¿e byæ tego elementu hazardu, wiêc wymyœliliœmy, ¿e
bêdziemy graæ na ¿etony” (W2; L.).
Po kilku takich jednorazowych spotkaniach pojawi³ siê pomys³ zmiany ich
charakteru na bardziej cykliczny. „W gazecie przeczyta³em notatkê. I któregoœ
dnia.. w miejscowoœci Wilkowo, tam gdzie, to jest obok Lêborka, siedem kilometrów, tam jest taki m³ody so³tys.. na bazie, na tle Bytowa zorganizowali turniej,
zorganizowali mistrzostwa, mistrzostwa powiatu w Baœkê” (W1; L.). Ewoluowa³
sposób rozliczania punktowego, po ¿etonach, które okaza³y siê problematyczne,
wymyœlono punkty. Pocz¹tkowo nie by³o jednolitego systemu punktacji, gracze
nie wiedzieli, jak je przyznawaæ i zapisywaæ, wybucha³y na tym tle spory. Punkty
podliczali po zakoñczonej grze sêdziowie, którym zajmowa³o to du¿o czasu, zdarza³y siê pomy³ki.
Punktowy sposób rozliczania nie od razu spotka³ siê z przychylnym odbiorem graczy. Niektórzy buntowali siê, ¿e punkty eliminuj¹ z gry kluczowe emocje
i przez to pozbawiani s¹ przyjemnoœci, a Baœka traci sens. „Ale potem ludzie siê
przyzwyczaili, nauczyli siê liczyæ i zapisywaæ i teraz ju¿ jest wszystko w porz¹dku.
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Jak siê komuœ taka forma nie podoba, to po prostu z nami nie gra” (W4; W.).
Zdarza³o siê tak¿e podwa¿anie kompetencji sêdziów. Jeden z nich zosta³ kiedyœ
ugryziony przez niezadowolonego zawodnika, który po, doœæ brutalnym, „wyjaœnieniu” sprawy z sêdzi¹, wybieg³ z sali i zjad³ „niewygodny” protokó³ (Inf.).
Teraz, po kilku latach ludzie ju¿ przyzwyczaili siê do wprowadzonych zmian
i pojawiaj¹ siê nawet g³osy, ¿e „na punkty, to przecie¿ tak, jak na pieni¹dze”
(W4; W.).
Wbrew pocz¹tkowym obawom punkty nie wyeliminowa³y emocji z gry. Nadal
rozlegaj¹ siê pokrzykiwania, wrêcz krzyki, s³ychaæ uderzenia rêkoma w stó³ przy
wyk³adaniu kart, œmiechy, g³oœniej rzucone odzywki. „To, ¿e ktoœ podrze karty, to
tam jest na porz¹dku dziennym” (W4; W.). Wiêkszoœæ rozmów w czasie przerw
dotyczy Baœki. Gracze, np. wychodz¹c na papierosa, analizuj¹ swoje zagrania,
podpowiadaj¹ sobie, wymieniaj¹ uwagami. Po zakoñczonym turnieju wszyscy
niecierpliwie czekaj¹ na opublikowanie wyników i aktualnego rankingu. Czêœæ
sumowania punktów przerzucono z sêdziów na graczy, co przyspiesza publikowanie wyników i eliminuje wiêksz¹ czêœæ pomy³ek.
Du¿a iloœæ graczy przyje¿d¿a na turnieje wczeœniej, ¿eby poæwiczyæ na rozgrzewkê (O; 2). W takich sytuacjach gra czêsto toczy siê na pieni¹dze, ale s¹ to
dos³ownie groszowe stawki, o charakterze symbolicznym, bowiem po skoñczonej
grze ka¿dy dostaje z powrotem swoje pieni¹dze, z którymi zaczyna³. Jeszcze wiêksza iloœæ graczy zostaje w tym samym celu po turnieju.
Ograniczono tak¿e iloœæ alkoholu na turniejach. Jest on dostêpny, ale panuje
milcz¹ca zgoda, ¿e nie wypada, wrêcz nie wolno spo¿ywaæ go w wiêkszych iloœciach.
Novum stanowi mo¿liwoœæ gry w Baœkê w Internecie. Dostêpna jest na przyk³ad na platformie www.kurnik.pl udostêpniaj¹cej gry on-line. Co ciekawe, taka
forma uczestnictwa w grze jest doœæ popularna, pomimo ca³kowitego wyeliminowania czynnika hazardowego oraz kontaktu z innymi graczami. „Mnie uratowa³o, ¿e jest ta internetowa Baœka! Jak mia³em z³aman¹ nogê i nie mog³em w³aœciwie wychodziæ ³ó¿ka; siê strasznie noo… no, nudzi³em siê; to gra³em ca³ymi dniami, przestawa³em tylko dlatego, ¿e mnie oczy od patrzenia w ekran w koñcu bola³y”
(W7; L.). Taka forma gry traktowana jest jako mo¿liwoœæ sprawdzenia siê w zupe³nie nowej sytuacji, kiedy nie zna siê zupe³nie stylu pozosta³ych graczy, ich
nawyków. Polecana jest jako doskona³e miejsce, w którym bezboleœnie mo¿na siê
nauczyæ graæ. Jeden z rozmówców ³adnie podsumowa³ to zjawisko – „jest to doskona³y wype³niacz czasu, ale te¿ czasem z³odziej czasu, z³odziej czasu, a jednoczeœnie znak czasów” (W2; L.).
Turniejami zaczynaj¹ interesowaæ siê w³adze lokalne. Wójtowie, burmistrzowie, lokalni politycy pojawiaj¹ siê na wrêczeniach nagród na koniec sezonu, finansuj¹ specjalne nagrody. Nie tylko ci, którzy s¹ pasjonatami Baœki, ale równie¿ ci,
którzy graæ nie potrafi¹. Niezale¿nie od ich intencji i motywów, mo¿e to wskazywaæ na fakt, ¿e Baœka w nowej i odmienionej formie powraca do sfery publicznej.
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Walka losu ze wspó³zawodnictwem pod wspólnym sztandarem
oszo³omienia
„Tu siê mocno liczy szczêœcie, to znaczy uk³ad kart i umiejêtnoœci rozgrywki
oczywiœcie te¿ siê licz¹, jak najbardziej, ale szczêœcie, no, w karty zawsze”
(W2; L.). Najwiêksz¹ zmian¹, jaka zasz³a na przestrzeni lat w œwiecie spo³ecznym Baœki, jest zmiana proporcji pomiêdzy tymi dwoma elementami – wspó³zawodnictwem i szczêœciem, agon i alea. Do obu tych elementów mo¿na ró¿nie
podchodziæ, wiêc omawiane zmiany dotycz¹ tak¿e sposobu pojmowania Baœki
przez graczy.
Kiedyœ Baœka by³a zwi¹zana g³ównie z aspektem losowym i sta³a pod znakiem alea. Przyjemnoœæ czerpana by³a z niepewnoœci odnoœnie do wygranej lub
przegranej kwoty. Graj¹c, za ka¿dym razem rywalizowano z losem, walczono
o jego przychylnoœæ. Dowodzi tego nacisk k³adziony przez rozmówców w ich
wspomnieniach. Pojawia³y siê one w ka¿dej rozmowie, ³¹cznie ze stwierdzeniami
„nie nauczy siê pani graæ, je¿eli nie przegra pani odpowiednio du¿ej iloœci pieniêdzy” (Inf.).
Wspó³czeœnie œwiat spo³eczny Baœki podzieli³ siê na to, co prywatne i to, co
publiczne. Prywatnie nadal dominuje alea, poniewa¿ tego typu gry zawsze tocz¹
siê na pieni¹dze, a rozmówcy nie byli w stanie wyobraziæ sobie innego sposobu
rozliczania siê. Sens gry jest to¿samy z aspektem hazardowym. Zmniejszy³y siê
natomiast stawki, przynajmniej na poziomie deklaratywnym.
Natomiast œwiat publiczny jednoznacznie przeszed³ na stronê agon. Turnieje
odwo³uj¹ siê w prostej linii do wartoœci zwi¹zanych ze wspó³zawodnictwem. Licz¹
siê systematyczna praca, ¿mudne gromadzenie punktów przez ca³y sezon, które
maj¹ zapewniæ zwyciêstwo. „Jak siê gra na pieni¹dze, to wiadomo, z³otówkê wygram, z³otówkê przegram, nawet jak przegram te dziesiêæ z³otych przez wieczór,
no to trudno, to moje. A jak siê gra na punkty, to to jest dru¿ynowo, to raz. A dwa,
¿e odzyskaæ punkty... jest ciê¿ko (…) A to zale¿y jednak, ¿eby je mieæ, ¿eby nie byæ
ostatnim, no bo to jest jednak liga” (W5; M.). Gra przybiera formê zawodów, na
pocz¹tku sezonu – w momencie jej rozpoczêcia – wszyscy startuj¹ z tej samej
pozycji wyjœciowej. „To s¹ jednak inne wartoœci, je¿eli gramy na pieni¹dze, to
dzisiaj gramy, dzisiaj koñczymy. A tam jednak nie, tam zaczynamy we wrzeœniu,
koñczymy w czerwcu” (W5; M.). Przejœcie na stronê agon jest tym bardziej widoczne, ¿e nawet jeden z rozmówców zada³ ju¿ po rozmowie pytanie – na ile to
jeszcze jest po prostu gra, a na ile Baœka staje siê ju¿ sportem.
Pomimo powy¿szego rozdŸwiêku, oba œwiaty nadal silnie powi¹zane s¹
z elementem ilinix. Gra na punkty, tak jak gra hazardowa, wywo³uje w graczach
ogromne emocje. Wprawiaj¹ ich w swoiste oszo³omienie, upajaj¹ ich, urzekaj¹.
Dowodz¹ tego równie¿ krzyki przy sto³ach, burzliwe dyskusje dotycz¹ce zagrañ
i ogromne zaanga¿owanie, z jakim gracze wypowiadaj¹ siê o koniecznoœci wrêcz
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grania na pieni¹dze. Roger Callois opisa³ zwi¹zek alea z ilinix jako przypadkowy34, jednak w œwiecie Baœki jest on bardzo intensywny. Zwi¹zek agon i ilinix
okreœla on jako nienaturalny35, natomiast w przypadku turniejowej Baœki nie tylko
id¹ one ze sob¹ w pozornie groteskowej parze, ale wraz z nimi kroczy tak¿e element alea, tworz¹c doœæ zaskakuj¹c¹ kombinacjê, wymykaj¹c¹ siê klasyfikacji
wed³ug stworzonej przez Calloisa teorii gier i zabaw.

Jêzyk i pochodzenie – czynniki silnie etnicyzuj¹ce grê
Baœka jest gr¹ zakorzenion¹ w œwiadomoœci jako silnie powi¹zana z grup¹
etniczn¹. Wynika to z jêzyka u¿ywanego w trakcie rozrywki oraz z pochodzenia
gry.
Przy stole rozmawia siê po kaszubsku. Nie ma oczywiœcie takiego obowi¹zku, jednak wiêkszoœæ odzywek pochodzi z kaszubskiego. Dostosowuj¹ siê do tego
nawet gracze innego pochodzenia etnicznego, nawet je¿eli nie znaj¹ jêzyka. „Jest
takich czterech panów z Gdyni, ju¿ starszych panów, no i oni nie mówili po
kaszubsku, ale ju¿ po tych latach z³apali terminologiê i w czasie gry te¿ ju¿ po
kaszubsku daj¹” (W4; W.).
Jednoczeœnie „obserwujê, ¿e to ju¿ coraz mniej i rzadziej, to ju¿ nie [nf],
ju¿ nie kreutz, to ju¿ bardziej, bardziej, bardziej z polska idzie (…) to by³ taki
jakby ¿argon karciany i teraz... teraz ja widzê, ¿e to ju¿ jest zdecydowanie
rzadsze” (W4; W.). Mo¿e to byæ wynik zmian terminologii karcianej i przyzwyczajeñ. Wspomniany kreutz, po polsku krzy¿, jest jednym z okreœleñ na trefla.
Mo¿e to byæ tak¿e wp³yw pojawienia siê graczy niebêd¹cych Kaszubami. Niekoniecznie chc¹ albo mog¹ siê oni dostosowaæ i sama ich obecnoœæ mo¿e wp³ywaæ
na stosowan¹ terminologiê, w koñcu „nie ma tak, ¿e [w grze – M.M.] obowi¹zuje
tylko terminologia kaszubska” (W4; W.).
Oczywiœcie tak¿e pochodzenie wp³ywa na etnicyzajê Baœki. Jak wspomniano
wczeœniej, powsta³a ona na Kaszubach, z innej typowo kaszubskiej gry Lis. Podkreœlenia „korzenie by³y kaszubskie, to jest kaszubska gra” (W2; L.) pojawia³o siê
w ka¿dej rozmowie samoistnie, niewywo³ane pytaniami.
Kaszubi s¹ dumni z Baœki, traktuj¹ j¹ jako element swojej kultury, który nale¿y uchroniæ przed zapomnieniem. „To jest kaszubskie, nasze, kaszubskie, to jest
kaszubska gra i myœlê, ¿e my tu na Kaszubach powinniœmy jakoœ podtrzymywaæ tê
nasz¹ tradycjê (…) ¿eby to wszystko by³o, ¿eby nie zginê³o” (W5; M.). St¹d pomys³ na turnieje, powstaj¹ce stowarzyszenia maj¹ce na celu m.in. promocjê gry,
upowszechnianie jej i anga¿owanie w³adz w wydarzenia z ni¹ zwi¹zane.
34
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Jako element jednoznacznie kojarzony etnicznie Baœka powinna mieæ wp³yw
na to¿samoœæ graczy. I wydaje siê, ¿e tak w³aœnie jest, przynajmniej na poziomie
deklaratywnym. Od nieœmia³ych stwierdzeñ „trochê okreœla [bycie Kaszub¹ –
M.M.], w koñcu to jest taka nasza kaszubska tradycja tutaj” (W5; M.), po zdecydowane „myœlê, ¿e Kaszubi uto¿samiaj¹ siê z Baœk¹” (W4; W.). Ten wp³yw mo¿na
tak¿e zaobserwowaæ w swobodnych zachowaniach. Na turnieju ktoœ oburzony
jakimœ zagraniem czy te¿ zasadami zacz¹³ krzyczeæ „to ju¿ nie jest kaszubska
Baœka”, w odpowiedzi zosta³ zapytany o miejsce pochodzenia. Oburzony odpowiedzia³ „co tam sk¹d, wa¿ne, ¿e Kaszub i dlatego ja wiem, jak siê powinno graæ!”
(O; 2). Mo¿na wiêc chyba zaryzykowaæ stwierdzenie, ¿e umiejêtnoœæ gry w Baœkê
podtrzymuje to¿samoœæ etniczn¹, przynajmniej u osób, które siê z ni¹ identyfikuj¹.
W tym kontekœcie pojawia siê pytanie, czy pochodzenie Baœki wywiera wp³yw
na to¿samoœæ graczy, którzy Kaszubami nie s¹? Czy udzia³ w tym elemencie kultury i poznawanie jêzyka tak¿e ich kszta³tuj¹? Spojrzenia s¹ ró¿ne. Jeden z rozmówców pochodzenia kaszubskiego powiedzia³, ¿e „nawet ci, którzy tutaj z nami
graj¹ i nie s¹ Kaszubami, to ju¿ siê przez to jakoœ skaszubizowali” (W2: L.).
Wydaje siê, ¿e to jednak zale¿y od indywidualnego definiowania kaszubskoœci
przez jednostkê. Jednym z respondentów by³a osoba, która jednoznacznie powiedzia³a, ¿e Kaszub¹ nie jest, lecz uwielbia graæ w Baœkê. Doda³a jednak, ¿e „ja siê
nigdy nie bêdê czu³ Kaszub¹, bo to u mnie nie wynika z pochodzenia rodzinnego”
(W1; L.). Wydaje siê wiêc, ¿e pochodzenie nadal mo¿e byæ decyduj¹ce, jeœli
chodzi o posiadanie kaszubskiej to¿samoœci, przynajmniej, je¿eli chodzi o jej
nabywanie.

Pierwsza osoba liczby mnogiej
Turnieje Baœki posiadaj¹ wysoki potencja³ integracji ludzi. Zachodzi on na
trzech poziomach – samych baœkarzy (wewn¹trzgrupowo i zewn¹trzgrupowo),
spo³ecznoœci lokalnej oraz grupy etnicznej.
Integracja na graczy poziomie wewn¹trzgrupowym jest doœæ oczywista – spotykaj¹ siê regularnie, rozmawiaj¹, poznaj¹ siê, orientuj¹ siê, kto siê czym zajmuje
lub zajmowa³. „Ale to jest fenomen, ¿e to jest tak piêkna, swobodna gra, ¿e siedzimy przy stoliku i wszyscy s¹ równi.. nie ma tego tematu, tam nie ma in¿yniera,
magistra, dyrektora, tam jest Baœka i tyle siê liczy, ty masz ze mn¹ graæ, niewa¿ne,
kim jesteœ. To powoduje pewn¹ integracjê, teraz, po latach, my ju¿ jesteœmy wszyscy na ty” (W1; L.). Pojawiaj¹ siê sympatie i antypatie. „Oni tam maj¹ jakieœ
piersióweczki, naleweczki robi¹, siê czêstuj¹ – to te¿ jest fajne, ¿e jak ktoœ coœ ma,
to siê podzieli, a nie pójdzie w k¹t z t¹ nalewk¹ i sam wypije, tylko przyniesie
tê piersiówkê, obdzieli ni¹ dwadzieœcia osób, ka¿demu da do posmakowania,
patrzcie, co fajnego zrobi³em” (W6; N.K.). Na turnieju najwa¿niejsza jest gra, ale
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zaraz za ni¹ s¹ kontakty towarzyskie z osobami, które dziel¹ tê sam¹ pasjê.
„S¹ czasem naprawdê spore odleg³oœci, które ludzie s¹ w stanie pokonaæ, ¿eby
sobie przez tê godzinê pograæ, tak¿e ta determinacja œwiadczy o tym, jak to wci¹ga i to przecie¿ jest spotkanie, przecie¿ tam siê zdarza³y takie fajne sytuacje, ¿e
ludzie swoj¹ rodzinê odnajdywali, nie widzieli siê tam kuzynowie przez jakieœ
trzydzieœci lat i dopiero na turnieju Baœki, jak ludzie mówili, kto sk¹d jest, przy
stoliku siê spotkali, no, przecie¿ ja mam tam kuzyna, a jak ty siê nazywasz, a tak,
a to przecie¿ my jesteœmy rodzin¹! [œmiech] Romanse siê zdarza³y te¿ (…) jedno
ma³¿eñstwo by³o (…). Du¿o ludzi podkreœla, ¿e im siê tam takie fajne przyjaŸnie
pozaczyna³y” (W6; N.K.).
Niektóre symptomy wskazuj¹, ¿e grupa ta posiada potencja³, by staæ siê wspólnot¹, przynajmniej w zakresie poszczególnych lig. Wskazuj¹ na to spotkania poza
turniejami i to takie nie tylko dedykowane grze, równie¿ o charakterze czysto
towarzyskim. Pojawiaj¹ siê tak¿e wydarzenia wykraczaj¹ce poza œwiat kart, za to
zorientowane na ludzi. W jednej z lig, co roku, „w lipcu zawsze mamy zorganizowan¹ mszê za zmar³ych baœkarzy” (W4; W.). Zdarzaj¹ siê tak¿e inicjatywy samorzutnej pomocy w przypadku nieszczêœcia. Kiedy u jednego z graczy zdiagnozowano ciê¿k¹ chorobê, pozostali przeprowadzili dobrowoln¹ zrzutkê pieniêdzy
na pomoc w leczeniu. Zebrana kwota by³a raczej symboliczna w porównaniu
do potrzeb, jednak to wydarzenie tak¿e dowodzi potencja³u integracyjnego. Tak
samo jak dzia³ania na mniejsz¹ skalê, czyli na przyk³ad wysy³anie sobie ¿yczeñ
na œwiêta (O; 2).
Wymiar zewn¹trzgrupowy dotyczy inicjatyw podejmowanych przez baœkarzy
wobec osób spoza œrodowiska. S¹ to spotkania ze znajomymi i rodzin¹, miêdzy
innymi po to, ¿eby pograæ, nauczyæ ich Baœki oraz po prostu porozmawiaæ. Dziêki
temu rodzina i znajomi siê integruj¹, a tak¿e rozprzestrzenia siê umiejêtnoœæ gry,
co podtrzymuje tradycjê i kulturê.
Baœka mo¿e tak¿e integrowaæ lokaln¹ spo³ecznoœæ. S¹siedzi umawiaj¹ siê na
wspólne dojazdy na turnieje. Podejmowane s¹ tak¿e inicjatywy s³u¿¹ce wiêkszej
iloœci osób. „Z Wejherowa sporo ludzi u nas gra³o i teraz oni za³o¿yli sobie swój
klub w Wejherowie, tylko dla wejherowiaków” (W6; N. K.). Ich beneficjentami
mog¹ byæ ludzie spoza karcianego krêgu. W jednej wsi grupa znajomych spotyka
siê prywatnie, graj¹ zawsze na pieni¹dze, a wszystkie wygrane przekazywane s¹
miejscowemu Klubowi Sportowemu.
Baœka jako element kultury mog³aby tak¿e integrowaæ wokó³ siebie grupê
etniczn¹. Daj¹c ludziom poczucie wspólnoty, przynale¿noœci i odrêbnoœci powinna
dzia³aæ stymuluj¹co na to¿samoœæ etniczn¹, byæ jej zewnêtrznym potwierdzeniem.
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Rozrywka, integracja i ucieczka od ¿ony
Graj¹c w Baœkê, ludzie nadaj¹ jej jakieœ znaczenie. Nie tylko samej grze, ale
tak¿e sytuacji, w jakiej siê ona toczy. Takich definicji mo¿e istnieæ nawet kilka
jednoczeœnie36. Opisuj¹c je, nale¿y jednak oddzieliæ znaczenia przypisywane grze
turniejowej, od tych nadawanych grze samej w sobie.
Poza rywalizacj¹ turnieje maj¹ charakter towarzyski. „Dla niektórych, na
emeryturze czy na rencie to to jest okazja do wyrwania siê z domu (…) nie mówiê
sposób na ¿ycie, mo¿e to zbyt mocne s³owo, ale jakiœ element w tym ¿yciu wa¿ny”
(W2; L.). Istotna jest te¿ mo¿liwoœæ chwilowej zmiany otoczenia, a na podstawie
zachowañ przy kartach mo¿na ludzi lepiej poznaæ, „bo to obserwuj¹c, od razu
mo¿na zobaczyæ, kto jest nerwus, kto gra radoœnie, dla kogo to jest tylko zabawa”
(W6; N. K.).
Baœkarze dostrzegaj¹ tak¿e istotne funkcje spo³eczne, spe³niane przez turnieje.
Odci¹gaj¹ one na przyk³ad od alkoholu, dziêki czemu Baœka staje siê wartoœci¹
nie tylko indywidualn¹, ale tak¿e dla spo³ecznoœci. „Powiem pani tak. Jak facet
siedzi w domu, no to co? Nudzi siê. Tak samo zreszt¹ jak kobieta. No a jak siê
nudzi, no to co, idê tam sobie do Stasia, do Jasia, tam pó³ litra sobie weŸmiemy,
wypijemy i tak dalej. A jak jest ta Baœka i on w tê Baœkê idzie graæ, no to... (…)
nie pije, albo je¿eli ju¿ to ma³o, no bo to trzeba graæ; trzeba graæ m¹drze (…).
No i wiadomo, ludzie patrz¹ (…). To te¿ jest bardzo dobre, ¿e ludzie maj¹ zajêcie
przez to” (W5; M.).
Co prowadzi do najwa¿niejszego chyba znaczenia nadawanego turniejom,
które traktowane s¹ po prostu jako rozrywka. „Mówimy turniej, zawody, ale dla
wiêkszoœci to jest okazja do spotkania siê, wyjœcia z domu, pogrania, do, do, do
humoru, poœmiania siê, ni¿, ni¿ do zawodów, no, wiadomo, ¿e to cieszy jak siê
dostanie puchar czy jak¹œ nagrodê, ale nie tylko o to chodzi” (W1; L.). Nie znaczy
to jednak, ¿e element rywalizacji staje siê zupe³nie nieistotny, wrêcz przeciwnie.
„Tam jednak jest ta rywalizacja, to zale¿y, ¿eby nie byæ ostatnim, ¿eby byæ trochê
wy¿ej, czy to dru¿ynowo, czy indywidualnie” (W5; M.). Czasem ta rywalizacja
i nagrody staj¹ siê celem samym w sobie (O; 2).
Poza integracj¹, rozrywk¹ i rywalizacj¹ liczy siê gra jako taka. Przyk³ada siê
ogromn¹ wagê do rozgrywania na najwy¿szym poziomie, „w takim wypadku
[kiedy ktoœ zrobi b³¹d – M.M.] to nawet nie chodzi o pieni¹dze, proszê pani... to
nawet nie chodzi o punkty. To chodzi o sam fakt. No, co ty robisz?!” (W5; M.).
Gracze dbaj¹ o grê i je¿eli ktoœ mniej lub bardziej nieœwiadomie d¹¿y do jej
zniszczenia, reaguj¹ gwa³townie i z niechêci¹. Pokazuje to na przyk³ad przytoczona wczeœniej historia o „niekaszubskiej Baœce”. Oraz oburzenie, z jakim
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opowiadano historiê o jednym z graczy, który oszukiwa³ w trakcie rozgrywek.
£¹czy siê to tak¿e z zasad¹ fair play, która obowi¹zuje w grach typu agon.
Je¿eli ludzie nadaj¹ ró¿ne znaczenie grze, mo¿e to prowadziæ do konfliktów,
jak na przyk³ad wtedy, gdy razem przy stoliku siedzi osoba nastawiona czysto
rozrywkowo z osob¹ nastawion¹ na rywalizacjê. „No mnie na przyk³ad denerwuje,
kiedy muszê graæ z kimœ, kto tak bardzo prze¿ywa, ¿e tam nie wiem, straci dwa
z³ote, czy ¿e mu karta nie idzie” (W6; N. K.).
Drugim elementem, którego znaczenie mo¿na analizowaæ, jest Baœka jako taka.
Traktowana jest jako element kultury kaszubskiej, dlatego graj¹c, siê tê kulturê
podtrzymuje. Mo¿e byæ ona tak¿e specyficznym sposobem na ekspresjê w³asnej
to¿samoœci etnicznej. „To te¿ jest podkreœlanie korzeni, ¿e to jest kaszubskie, to
jest kaszubskie, Baœka jest kaszubska” (W2; L.).
Co ciekawe, Baœkarze odmawiaj¹ swojej grze aspektu hazardowego, poprzez
uto¿samianie go z wysokimi stawkami. „Nie jest to na pewno hazard. Bo poker,
czy tam powiedzmy oczko, to tam s¹ przecie¿ o wiele wy¿sze stawki” (W5; M.).
Wydaje siê, ¿e zdobyte lub stracone pieni¹dze s¹ traktowane jako symboliczne
podkreœlenie, kto jest zwyciêzc¹, a kto przegranym. Jako obraz „o ile”, „jak bardzo” ktoœ by³ lepszy. Mo¿e to tak¿e byæ strategia na ochronê w³asnej to¿samoœci,
poniewa¿ hazard odbierany jest w spo³eczeñstwie negatywnie i wywo³uje z³e skojarzenia. Jednoczeœnie nie wyklucza siê, ¿e Baœka mog³aby byæ kojarzona z hazardem, w koñcu „hazard mo¿na zrobiæ ze wszystkiego” (O; 2).

Publiczne a prywatne
Zmieni³ siê charakter sfery publicznej i prywatnej Baœki. Zmiany sfery prywatnej s¹ istotne, ale nie rewolucyjne. Ze znajomymi i rodzin¹ gra siê rzadziej
i mniej regularnie. Nowoœci¹ jest mo¿liwoœæ gry w Internecie, z której korzysta
coraz wiêksza iloœæ osób.
Natomiast przemiany sfery publicznej s¹ znaczne. Kiedyœ obecne by³y w niej
gry prywatne, nastêpnie Baœka zniknê³a z tej strefy, ¿eby powróciæ do niej w innej
ju¿ formie, w postaci turniejów. Wraca do œwiadomoœci ludzi, którzy sami nie s¹
graczami. „Od powstania tej naszej ligi Baœka, noo… jakby siê odrodzi³a (…).
Zastój by³ i rzadko siê o tym mówi³o, jak ktoœ mówi³, a wczoraj gra³em w Baœkê,
no to... by³o zdziwienie tak? A w tej chwili, a myœmy sobie pograli w Baœkê, to siê
robi takie, takie naturalne, normalne” (W4; W.). Ludzie przestaj¹ siê „wstydziæ”,
rozmawiaj¹ swobodnie o tym, ¿e lubi¹ graæ i graj¹. Przyczynia siê do tego tak¿e
zmiana sposobu, w jaki postrzegaj¹ j¹ ludzie spoza œrodowiska. „Kiedyœ, na pocz¹tku tych turniejów, to by³o tak... ¿e ludzie… patrzyli na to z takim... no, z takim
jakimœ politowaniem. A teraz ju¿ nie... widaæ takie jakby... jakby podchodz¹
ze zrozumieniem” (W5; M.). Nie bez wp³ywu jest zapewne zaanga¿owanie w³adz
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lokalnych w sprawy baœkarzy. Patronaty nad imprezami, obecnoœæ wójta na rozdaniu nagród, a co za tym idzie zainteresowanie lokalnych mediów, w których
Baœka siê coraz czêœciej pojawia. Wszystko to podnosi presti¿ i przyczynia siê do
wzrostu popularnoœci Baœki i jej obecnoœci w ¿yciu publicznym.
Zmieni³ siê tak¿e kierunek wp³ywu pomiêdzy sferami. Kiedyœ wa¿niejsza
by³a sfera prywatna, która wchodzi³a w sferê publiczn¹. Aktualnie kierunek chyba siê odwróci³. Zaanga¿owanie w gry turniejowe sprzyja regularnoœci i czêstoœci
gier prywatnych – „tak regularnie [spotykamy siê ze znajomymi – M.M.], to od
tych szeœciu czy siedmiu lat”. To „szeœæ czy siedem lat” jest w³aœnie okresem,
w jakim rozgrywane s¹ turnieje.

„Karty to mêska rozrywka”
Najprawdopodobniej utrzyma³ siê podzia³ na sferê prywatn¹ i publiczn¹
w aspekcie p³ci. Na turniejach gra niedu¿o kobiet, nie stanowi¹ one nawet 10%
wszystkich zawodników – „u nas jest minimum piêæ do oœmiu pañ, na œrednio
stu dwudziestu – stu trzydziestu zawodników” (W4; W.).
W przesz³oœci kobiety rzadko grywa³y poza gronem rodzinnym, chyba ¿e
„czasem jak brakowa³o czwartego czy coœ, to kobiety te¿ gra³y” (W2; L.). Mia³o
to miejsce, nawet je¿eli kobieta gra³a dobrze. Wydaje siê, ¿e g³ównym ograniczeniem móg³ byæ czynnik finansowy. Kobiety raczej nie zarabia³y, nie mia³y zatem
pieniêdzy, którymi mog³yby swobodnie dysponowaæ, a ewentualne przegrywanie
pieniêdzy mê¿a by³oby bardzo Ÿle widziane. Dowodzi tego swoboda, z jak¹ kobiety gra³y publicznie w gry innego typu, jak chocia¿by w tysi¹ca. Zdarza³y siê
jednak wyj¹tki, które budzi³y spore kontrowersje. „Ja pamiêtam [nf], ona przed
wojn¹ ju¿ jeŸdzi³a autobusem do pracy, ona œwietnie gra³a, œwietnie gra³a w Baœkê
(…) Ja j¹ pamiêtam te¿ dlatego, ¿e ona gra³a i pali³a papierosy, no w tamtych
czasach kobieta na Kaszubach z papierosem to by³a rzadkoœæ… no ale jej to wszystko tak jakby wybaczano” (W2; L.). Tak wyraŸne zapamiêtanie obrazu tej kobiety przez respondenta dowodzi, ¿e musia³a byæ postrzegana jako postaæ niesamowicie ekscentryczna. Mo¿na zaryzykowaæ stwierdzenie, ¿e swobodna gra
w karty traktowana by³a jako dowód emancypacji. Kobietê dopuszczano do mêskiego grona nie z braku czwartego, tylko dla niej samej.
Czasy siê zmieni³y, jednak w zakresie kart nadal silny pozostaje podzia³: mêskie-publiczne i kobiece-prywatne. „Ja nie wiem, mo¿e niektóre panie siê wstydz¹,
czy maj¹ jakiœ kompleks, ¿e z mê¿czyznami... no bo wiadomo, karty to jest raczej
mêska rzecz... i generalnie te panie, które przyje¿d¿aj¹ to s¹ raczej ma³¿eñstwa
(…). Ja nawet zachêcam, bo wiem, ¿e kobity graj¹, ale to najczêœciej siê koñczy
tylko na obietnicach” (W4; W.). Tego podzia³u mog¹ dowodziæ wypowiedzi takie
jak „karty to raczej mêska rzecz” (W4; W.), „to mêska rozrywka” (W5; M.),
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„w karty zawsze grali g³ównie mê¿czyŸni” (W3; L.), które pojawi³y siê w wiêkszoœci przeprowadzonych rozmów. Wynika on najprawdopodobniej z nadal utrzymuj¹cego siê na Kaszubach tradycyjnego podzia³u ról ze wzglêdu na p³eæ.

Jak bardzo tradycyjna jest ta tradycja?
Udzielaj¹c odpowiedzi na to pytanie, nale¿y oddzieliæ turnieje od gry samej
w sobie. Baœka pojmowana jest jako element kultury kaszubskiej. Na pytanie
„z czym kojarzy siê Panu Baœka?” – jeden z respondentów odpowiedzia³ „z tradycj¹” (W7; L.).
Du¿o bardziej problematyczne jest natomiast udzielenie odpowiedzi w przypadku turniejów. Nie ma w¹tpliwoœci, ¿e bazuj¹ one na tradycyjnoœci Baœki, odwo³uj¹ siê do niesionych przez ni¹ wartoœci i treœci – kaszubskoœci, pokoleniowego przekazu znajomoœci zasad itd. Mimo to jawi¹ siê one bardziej jako tradycja
wynaleziona.
Jak wspomniano wczeœniej, tradycj¹ wynalezion¹ s¹ pewne zrytualizowane
dzia³ania o charakterze symbolicznym, tworz¹ce grupowe poczucie wspólnoty
i identyfikacjê grupow¹37. Turnieje Baœki wpisuj¹ siê w tê definicjê, poniewa¿
odwo³uj¹ siê do treœci kulturowych kojarzonych jako tradycyjne i wzmacniaj¹
to¿samoœæ etniczn¹ graczy pochodzenia kaszubskiego.
Odwo³uj¹ siê tak¿e do symboli grupy. Na stronach poœwiêconych Baœce znajduj¹ siê dwojakie odwo³ania do tradycji. Po pierwsze, w rozmaitych formach pojawia siê motyw haftu kaszubskiego, np. w nag³ówku strony. Drugim odwo³aniem
jest natomiast kaszubski gryf, który po³¹czony z wachlarzykiem kart stanowi logo
Polskiego Stowarzyszenia Baœki. Bazuj¹c na dawnych tradycjach, rozszerzane s¹
tu ich granice semantyczne, co równie¿ mieœci siê w definicji tradycji wynalezionej38. Element tradycyjny (gryf), w po³¹czeniu z nowo dodanym elementem
(karty) tworzy nowe znaczenie. Trzeba jednak przyznaæ, ¿e te odwo³ania na stronach s¹ raczej sporadyczne.
Turnieje zosta³y zapocz¹tkowane nie tylko, by uchroniæ Baœkê od zapomnienia i zapewniæ rozrywkê, ale tak¿e by wzbudziæ poczucie wspólnoty – „to by³a
chêæ powrotu do tej tradycji, bo to te¿ wróci³a czy siê zaczê³a moda na kaszubszczyznê” (W6; N. K.).
Turniejowa Baœka wydaje siê nie tyle rekonstrukcj¹, co raczej now¹ konstrukcj¹ bazuj¹c¹ na tradycyjnej, zmieni³ siê bowiem jej charakter. Po pierwsze,
z prywatnej i powi¹zanej z alea sta³a siê ona publiczna i powi¹zana z agon.
Po drugie, wprowadzaj¹c rozgrywki co tydzieñ lub dwa, zamieniono spontanicz37
38

M. Mazurek, op. cit., s. 289-290.
E. Hobsbawm, op. cit., s. 14.
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noœæ regularnoœci¹. Po trzecie wreszcie, gra zosta³a rozci¹gniêta w czasie. Kiedyœ
by³a okreœlona jednorazowymi ramami czasu – gra³o siê „teraz”, a ka¿de nowe
spotkanie zaczyna³o siê „od zera”. Za spraw¹ rankingów ka¿de spotkanie jest
aktualnie swoist¹ kontynuacj¹ poprzedniego. Innymi s³owy, kiedyœ zwyciêstwo
nastêpowa³o od razu, teraz trzeba na nie czekaæ i pracowaæ miesi¹cami.
Kolejnym argumentem jest problem, jaki na pocz¹tku napotkali organizatorzy
– „potrzebne by³y zasady, ale jakie zasady? Czyje? Przecie¿ to by³o tak, ¿e tam
grali trochê inaczej, tam trochê inaczej” (W6; N.K.). Nale¿a³o te zasady ujednoliciæ, nie wiadomo, czy w trakcie tego procesu wydestylowano elementy wspólne
dla wszystkich, czy stworzono jak¹œ now¹ jakoœæ. Nie musia³o to byæ dzia³anie
celowe, jednak wprowadzone zmiany mog¹ powodowaæ, ¿e turniejowa Baœka ró¿ni
siê jednak od swej pierwotnej wersji.

Dwa mêskie pokolenia wstecz i koledzy
Przekaz umiejêtnoœci gry ma dwojaki charakter. Po pierwsze, w rodzinie,
zawsze przez ojca lub dziadka, jako coœ naturalnego, w wieku kilkunastu lat.
„Ojciec gra³ (…) Ja tak sobie siedzia³em i patrza³em i nie mog³em tej Baœki poj¹æ
(…). No i postanowi³em siê nauczyæ, ojciec mnie nauczy³” (W5; M.). Potwierdza
to zauwa¿ony wczeœniej podzia³ p³ci w grze – nikt nie nauczy³ siê graæ od matki
albo babki. Zasada ta obowi¹zuje tak¿e w sytuacjach, kiedy ¿eñska czêœæ rodziny
te¿ gra³a, a tak¿e wtedy, gdy chêæ nauki rodzi siê w wieku doros³ym. „Poprosiliœmy teœcia, ¿eby nas nauczy³ (…), zaprosiliœmy te¿ wujka, no i tak siedli z nami, no
i uczyli nas” (W6; N.K.).
Po drugie, nauczycielami s¹ rówieœnicy, albo trochê starsi koledzy. „Jako
junior wszed³em w t¹ grupê i ci mnie nauczyli. Tak po prostu na tych wyjazdach,
czy po treningu ¿eœmy grywali” (W1; L.). Przekaz zachodzi wiêc w sposób kofiguratywny oraz prefiguratywny. Wydaje siê, ¿e wp³ywaj¹ one wzajemnie na siebie.
Z jednej strony graj¹cy w domu ojciec uprawomocnia³ naukê od rówieœników.
Z drugiej, graj¹cy rówieœnicy uprawomocniali naukê od ojca, przyjêcie sposobu
rozrywki starszego pokolenia, które zazwyczaj s¹ odrzucane.
Wspó³czeœnie do dziadków, ojców i znajomych jako Ÿróde³ znajomoœci Baœki
do³¹czy³ Internet. Okazuje siê, ¿e mo¿e on byæ nawet skuteczniejszy, jeden z respondentów próbowa³ nauczyæ synów, jednak pomóg³ im w tym dopiero Internet.
Mo¿e to byæ wynik automatyzacji niektórych zachowañ. Nikt nie zastanawia siê,
jak naciska siê klamkê, po prostu siê to robi, tak samo staremu baœkarzowi mo¿e
byæ trudno wyjaœniæ niektóre zagrania. „Wiadomo, jak to czasem by³o; tak bo tak!
Ale w koñcu nauczyliœmy siê” (W6; N. K.).
Okazuje siê tak¿e, ¿e pomimo zaanga¿owania w turnieje wspó³czeœni baœkarze
raczej nie przekazuj¹ swoich umiejêtnoœci m³odszym pokoleniom. M³odzi s¹ doœæ
odporni na próby nauczenia ich gry, traktuj¹ j¹ jako „zabawê dla dziadków”. £atwiej
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jest natomiast w przypadku rówieœników, choæ baœkarze raczej nie narzucaj¹ siê
ze swoimi umiejêtnoœciami, czêœciej czekaj¹ na proœbê od znajomych. „[Czy
nauczy³ pan kogoœ graæ?] Nie. [A dlaczego?] Hm. Jakoœ nie by³o chêtnych, nikt siê
do mnie w tej sprawie nigdy...” (W5; L.). Wydaje siê, ¿e tutaj istotnym czynnikiem jest si³a elementu to¿samoœci bycia baœkarzem. Im mocniej jest on zinternalizowany, tym chêtniej jednostka chcia³aby dzieliæ siê swoimi umiejêtnoœciami,
tym czêœciej bêdzie te¿ podejmowa³a takie próby.

Zakoñczenie
Na podstawie przeprowadzonych badañ jawi siê dwojaki obraz Baœki: gry
pojmowanej jako element tradycji i kultury oraz Baœka turniejowa, specyficzna
próba podtrzymania tej tradycji. Ró¿ne s¹ tak¿e znaczenia im nadawane. Turnieje
traktowane s¹ rozrywkowo i towarzysko, gra jako taka stanowi wartoœæ sam¹
w sobie. Jedne i drugie wp³ywaj¹ wzmacniaj¹co na to¿samoœæ etniczn¹ graczy.
W œwiecie spo³ecznym tworzonym przez Baœkê zasz³y zmiany. Wa¿niejszy
jest aspekt publiczny, który zaczyna dominowaæ nad prywatnym. Zmieni³a siê te¿
sama gra, pozby³a siê w znacznej mierze aspektu hazardu na rzecz rywalizacji
sportowej.

Marika Markowska

Kashubian “Baœka” in a New Form
SUMMARY
The article discusses the social world of the Kashubian card game called “Baœka” and
analyzes its influence on the personality of the players. The first part of the article has a
theoretical character. Discussed are the main concepts, identity and tradition. It also presents the theory of the game and the plays of Roger Callois. The first part also discusses the
method of investigation, the techniques used and character of the investigated group. The
second part of the article discusses the card game world and “Baœka” as one of its elements. A short history of card games is presented. It also contains the possible entomology
of “Baœka” as a social world which the game created earlier and its current situation. The
last part of the text contains results of an investigation of the reconstruction of tradition on
the personality of the players.

KASZUBSKIE PRZYMIOTNIKI PARADYGMATYCZNE (STAN WSPÓ£CZESNY)

139

Beata Milewska
Gdañsk

Kaszubskie przymiotniki paradygmatyczne
(stan wspó³czesny)

U¿ywaj¹c w tytule niniejszego artyku³u przymiotnika „kaszubski”, nale¿a³oby
na wstêpie zastrzec, ¿e mowa bêdzie o kaszubszczyŸnie w jej odmianie mówionej, dialektalnej. Przeznaczona na u¿ytek w³asnej spo³ecznoœci, a zw³aszcza krêgów nieformalnych: rodzinnych, s¹siedzkich, œrodowiskowych, zachowuje ona
pewn¹ odrêbnoœæ wobec rozwijaj¹cej siê od po³owy XIX w. (od czasów Floriana
Ceynowy) kaszubszczyzny pisanej, poddanej rygorom normalizacji – z jednej
strony, a z drugiej – otwartej na wszelkiego typu innowacje.
Wspó³czesn¹ kaszubszczyznê dialektaln¹, w jej wewnêtrznym zró¿nicowaniu, najpe³niej oddaje 7-tomowy S³ownik gwar kaszubskich na tle kultury ludowej
ks. Bernarda Sychty (1967–1976), oparty na samodzielnych badaniach terenowych autora, zapocz¹tkowanych jeszcze w latach miêdzywojennych, ale w zasadniczej czêœci prowadzonych od lat piêædziesi¹tych ubieg³ego stulecia a¿ do momentu ukazania siê dzie³a (Sychta 1967, Jak powsta³ mój s³ownik: XVI). On te¿
stanowi podstawowe Ÿród³o materia³owe pracy. Uzupe³nieniem bêdzie ukazuj¹cy
siê prawie równolegle ze s³ownikiem Atlas jêzykowy kaszubszczyzny i dialektów
s¹siednich (AJK).
Zgodnie z zapowiedzi¹ chcia³abym siê przyjrzeæ kaszubskim przymiotnikom
z formantem paradygmatycznym. Dawnoœæ i produktywnoœæ tych formacji – pisz¹
Edward Breza i Jerzy Treder w Gramatyce kaszubskiej (1981: 106) potwierdzaj¹
nazwy geograficzne, zw³aszcza terenowe, np. B¹cze (Do³y), Czajcze (B³ota), Niemcza (Góra), Recza (Noga), Gogola (Woda), Stawie (£¹ki) i in. W polu widzenia
pozostan¹ jedynie derywaty proste, motywowane przez pojedyncze wyrazy, poniewa¿ tylko w tej grupie leksemów technika polegaj¹ca na zmianie wzoru odmiany wyrazu motywowanego w stosunku do wyrazu motywuj¹cego znajduje
zastosowanie w stanie czystym (pomijaj¹c towarzysz¹ce zetkniêciu siê morfemów alternacje). Derywaty od wyra¿eñ przyimkowych nie s¹ reprezentowane
w badanym materiale (izolowany typ struktury pøedostatni – ‘przedostatni’ wymaga
chyba innej interpretacji). Composita z kolei tworzone s¹ z wykorzystaniem
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wyk³adników interfiksalnych (p³otk-o-oè-i – ‘maj¹cy oczy podobne do p³otki’)1.
Ograniczymy ponadto prezentacjê do przymiotników odrzeczownikowych ze
wzglêdu na ich wysok¹ frekwencjê (118 poœwiadczeñ), zdecydowanie przewy¿szaj¹c¹ czêstoœæ wyst¹pieñ formacji motywowanych przez przys³ówki (wielkoœæ
tej grupy zale¿eæ bêdzie od przyjêtych za³o¿eñ co do kierunku motywacji w parach
.
typu pr¹dk i – pr¹dko, por. np. pr¹dke bulvë – ‘które s¹ pr¹dko’, pr¹dk i koñ –
‘który idzie, pracuje pr¹dko’) czy te¿ czasowniki (twory bardzo nieliczne i w du¿ej mierze zleksykalizowane, np. kr¹ti – 1. ‘krêty, zygzakowaty’: Mog të tq kr¹tq
drogq vëjexac?, ale tak¿e 2. ‘nieszczery, podstêpny’: Uvažåj, to je kr¹ti brat.).
Opisu dokonam z perspektywy synchronicznej, d¹¿¹c do uwzglêdnienia
wszystkich sk³adników modelu s³owotwórczego, bêd¹cego struktur¹ trójwymiarow¹: wyraz motywuj¹cy (podstawa) – formant – derywat. Wychodz¹c od formantu jako elementu, który mo¿na wydzieliæ w sposób najbardziej obiektywny
i który stoi w centrum modelu s³owotwórczego, przedstawiê kolejno: charakterystykê jego podstaw derywacyjnych, ze zwróceniem uwagi na typowe zasady ich
selekcji, i charakterystykê semantyczn¹ derywatów – œciœlej: ich u¿yæ kontekstowych. Opisu dope³ni¹ uwagi o geografii form i o stosunku derywacji kaszubskiej
do analogicznego fragmentu systemu polszczyzny literackiej.

Charakterystyka podstaw

´

´

´

´

1

2

Kaszubskie z³o¿enia interfiksalno-paradygmatyczne stanowi¹ grupê ciekaw¹ ze wzglêdu na
dobór podstawy s³owotwórczej (w drugim cz³onie, nominalnym, regularnie wystêpuje nazwa
czêœci cia³a) oraz siln¹ tendencjê do substantywizacji. Formacjom podobnym poœwiêcano ju¿
uwagê. Materia³ kaszubski uwzglêdniaj¹ ogólniejsze prace Kwiryny Handke (1976) oraz Heleny
Grocholi-Szczepanek (2006). Zjawisko substantywizacji omawia Jadwiga Majowa (1983).
Przedstawiam pe³ny materia³, tzn. wszystkie wyrazy, dla których mo¿na znaleŸæ w Ÿródle
odpowiedni wyraz motywuj¹cy (podajê go jedynie w sytuacjach mniej oczywistych). Definicje
(z pominiêciem znaczeñ, które nie s¹ istotne dla ujawnienia wzorca derywacji) pochodz¹ od
autora s³ownika. Uwagi w nawiasach kwadratowych uzupe³niaj¹ tekst.
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Z zachowan¹ pomorsk¹ grup¹ tart. Przymiotnik mo¿e byæ utrzymany tylko we frazeologii:
´ tråva – bot. ‘szczotlicha siwa, Corynephorus canescens’: Karvå
´ tråva rosce na påskax
´
karvå
(Wielka Wieœ, Ch³apowo). Jedyne poœwiadczenie kontekstu nie jest jednak dowodem ostatecznym, gdy¿ s³ownik czêsto daje pierwszeñstwo utartym zwi¹zkom wyrazowym.
.
Formê zgøeb’ièi mo¿na wywodziæ od znanego na tym samym terenie rzeczownika zgøebc
‘m³ody konik, Ÿrebak’.
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Od n a z w r o œ l i n (1): tobaèi, adj. od tobaka.
Od i n n y c h p o d s t a w (3): roboci 1. ‘pracowity, pilny’, 2. ‘roboczy, codzienny, powszedni, przeznaczony na co dzieñ’ [z parafraz¹: ‘do robotë’ < robota], z³oti 1. ‘wykonany ze z³ota, poz³ocony’; 2. ‘maj¹cy barwê z³ota’, žarni
2. – tylko o ¿ycie: ‘zmielony na ¿arnach, razowy’.
Wymowa przedstawionych faktów jest oczywista. Spoœród wyrazów bêd¹cych podstawami przymiotników paradygmatycznych obecnych w mowie mieszkañców Kaszub na plan pierwszy wysuwaj¹ siê nazwy konkretne: osobowe (29)
i zwierzêce (86), przy czym prawdziwie uprzywilejowane w tym zakresie s¹ nazwy zwierz¹t (licz¹c z rzeczownikami na -¹, jest to prawie trzy czwarte ca³ego
zasobu), co stawia schemat rzeczownik ¿ywotny > przymiotnik paradygmatyczny
w centrum omawianego typu derywacji. Nazwy na -¹, modelowo oznaczaj¹ce
istoty niedoros³e u ludzi i zwierz¹t, wprowadzaj¹ do formacji wtórny (rozszerzony)
temat fleksyjny.
Inne podstawy derywacyjne trafiaj¹ siê sporadycznie. Na uwagê zas³uguje
przymiotnik tobaèi, motywowany przez nazwê roœliny. Z zapisów Friedricha Lorentza (LGP: 748) wynika, ¿e podobnych przymiotników mog³a znaæ kaszubszczyzna wiêcej, bo tak¿e: buèi < buk (pisowniê Lorentza sprowadzam do systemu
´ < lëpa, osèi < oska ‘osika’
zapisu przyjêtego przez Sychtê), konopli < konopla, lëpi
i slëvi
´ < slëva. U Sychty w to miejsce wchodz¹ ju¿ tylko: bukovi, lëpovi, oskovi,
slëvovi i wyj¹tkowo konoplani (widaæ ekspansjê sufiksu -ovi, który umacnia siê
w jednej ze swych tradycyjnych pozycji, por. bøozovi, bøozkovi, buèënovi, cisovi,
danovi ‘œwierkowy’, d¹bovi itd.). Brak zupe³nie w S³owniku gwar kaszubskich
poœwiadczeñ dla podstaw bêd¹cych nazwami czêœci cia³a, które tak¿e pokazuje
Lorentz w swojej gramatyce (LGP: 748–749): garli < gar³o ‘gard³o’, muñi < muña
‘warga’, z¹b’i < zqb, r¹èi < r¹ka – ten ostatni jako „czysty przymiotnik”, a wiêc
o znaczeniu zleksykalizowanym. Wymienione podstawy obs³uguj¹ dziœ sufiksy
-ni: z¹bni, r¹èni, -ati: z¹bati, muñati, -asti: muñasti.
Nie ma w badanym materiale przyk³adów formacji motywowanych przez
nazwê w³asn¹ (chocia¿ uwzglêdnia siê takie przy innych klasach s³owotwórczych,
np. na -ski). Z obserwacji poczynionych przez Lorentza (LGP: 748) wynika, ¿e
schemat: rzeczownik w³asny > przymiotnik paradygmatyczny ju¿ w czasach przedwojennych by³ na wymarciu, a najpewniej nigdy nie by³ zbyt aktywny, bo od
pocz¹tku s³owiañszczyzny jawi siê jako model peryferyczny i wtórny (por. Brodowska-Honowska 1960: 34). Badacz rejestruje 4 derywaty od nazw miejscowych – wszystkie od podstaw z sufiksalnym cz³onem -no, co mocno ogranicza
dystrybucjê formantu: lëpñi < Lëpno ‘Lipno’, s³åvñi < S³åvno ‘S³awno’, vëtovñi
< Vëtovno ‘Wytowno’, vëtrovñi < Vëtrovno ‘Wytrowno’.
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Wybierane do roli podstaw s³owotwórczych nazwy wykazuj¹ ró¿ne cechy
formalne: reprezentuj¹ wszystkie kategorie rodzajowe (r. m., ¿., n.), maj¹ ró¿ny
fonetycznie charakter tematu (twardy, miêkki, z wykorzystaniem rozmaitych klas
g³osek – trudno tu wskazaæ konkretne uwarunkowania). S¹ wœród nich nazwy
rdzenne i derywowane. Te ostatnie to prawie bezwyj¹tkowo formacje utworzone
-ñik
przez formanty z podstawowym -k-5, jak: -k (Židk), -ka (kotka),-ik (knåpik),
´
(rolñik), co ujawnia bardzo star¹ cechê s³owiañsk¹, jak¹ by³a predylekcja do tematów zakoñczonych na k, g, c, z daj¹cych po alternacji wywo³anej do³¹czeniem
elementu s³owotwórczego wyg³osowe è lub ž, które z kolei mia³o wzmocniæ
– znajduj¹cy kontynuacjê w postaci dzisiejszego formantu paradygmatycznego –
nik³y przyrostek *-jü, *-üjü (Brodowska-Honowska 1960: 33).

Charakterystyka znaczeñ kontekstowych przymiotników
Treœæ znaczeniowa badanych formacji paradygmatycznych wynikaj¹ca z ich
struktury6 jest ma³o sprecyzowana. Na tyle niewyraŸna, ¿e w wiêkszoœci wypadków autor s³ownika poprzestaje na ukazaniu samej relacji s³owotwórczej, np. brutèi,
adj. od brutka. W innych objaœnieniach pojawiaj¹ siê uniwersalne formu³y, np.
mrovèi, ‘dotycz¹cy mrówki’, tusièi ‘w³aœciwy szczeniêciu, szczeniêcy’, czasem
ze wskazaniem typowych kontekstowych relacji, np. kaèi, odm. kåèi ‘nale¿¹cy do
kaczki, podobny do kaczki, w³aœciwy kaczce’.
Brak specjalizacji znaczeniowej na poziomie leksemu oraz zale¿noœæ funkcji
znaczeniowej od kontekstu s¹ typowe dla przymiotników jako jednostek sk³adniowo niesamodzielnych. Dotyczy to zw³aszcza przymiotników odrzeczownikowych, bêd¹cych zazwyczaj wyk³adnikami cech relacyjnych, rzadziej jakoœciowych. Wraz z okreœlanymi rzeczownikami przymiotniki te informuj¹ o relacji
miêdzy dwoma przedmiotami, z których jeden nazywany jest przez rzeczownik
. .
motywuj¹cy, a drugi – przez rzeczownik okreœlany (np. w wyra¿eniu kobële mleko
chodzi o stosunek zachodz¹cy miêdzy koby³¹ a mlekiem).
Z konkretyzowaniem siê znaczeñ kontekstowych przymiotników relacyjnych
wi¹¿¹ siê dwa zjawiska – oba obserwowane w analizowanej klasie derywatów
paradygmatycznych. Po pierwsze, ten sam przymiotnik mo¿e wyra¿aæ ró¿ne relacje semantyczne w ró¿nych kontekstach, por. np. jeleñå skora ‘skóra pochodz¹ca
.
z jelenia’ (relacja genetyczna), jeleñe šlaxë ‘œlady pozostawione przez jelenia’ =
5

6

Z punktu widzenia opisowego nie s¹ podzielne s³owotwórczo nazwy istot m³odych na -¹:
zevè¹, bidl¹, cel¹, jagñ¹ itd., które albo nie maj¹ poœwiadczonych podstaw (‘m³ode… ?’),
albo pozostaj¹ tylko w relacji semantycznej (nieformalnej) do innych wyrazów.
Na znaczenie strukturalne wyrazu – przypomnijmy – sk³ada siê znaczenie komunikowane
przez temat s³owotwórczy i formant w ich wzajemnej relacji (Grzegorczykowa, Puzynina
1998: 383).
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.
.
‘jeleñ pozostawi³ œlady’ (relacja subiektowa), jeleñe no žk i: Jem ju krotko setmëzesqt lat, ale jå mom jelenë no žk i. ‘nó¿ki jak u jelenia’ (relacja symilatywna). I po
drugie, wyznaczane przez kontekst opozycje semantyczne bywaj¹ neutralizowane, co wyra¿a siê mo¿liwoœci¹ sformu³owania kilku parafraz, por. np. mrovèi kopc
‘kopiec, który usypa³y mrówki’ (wskazanie na relacjê subiektow¹) albo ‘kopiec,
który nale¿y do mrówek’ (wskazanie na relacjê dzier¿awcz¹).
Maj¹c na uwadze wymienione zjawiska, repertuar znaczeñ kontekstowych
przymiotników z formantem paradygmatycznym ustalimy nastêpuj¹co (kategoryzacja znaczeñ za Kallas 1998: 485–494)7:
U ¿ y c i a s u b i e k t o w e (SUB)

7

Po³¹czenia przymiotnika z rzeczownikiem interpretuje siê tu jako przekszta³cenia wyjœciowej
struktury predykatowo-argumentowej, co ostatecznie prowadzi do wyró¿nienia 18 ról semantycznych pe³nionych przez podstawê przymiotnika wzglêdem rzeczownika okreœlanego.
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U ¿ y c i a p o s e s y w n e i p s e u d o p o s e s y w n e (POSS)
Posesywnoœæ (zwana te¿ dzier¿awczoœci¹) jest w przedstawianym tu ujêciu
relacj¹ wyraŸnie sprecyzowan¹, w¹sko rozumian¹. Podstawa przymiotnika nazywa posiadacza (tj. subiekt posiadania), a rzeczownik okreœlany – posiadany obiekt
´ obleèink – ‘ubranie, które
(przy niewyra¿onym predykacie ‘nale¿eæ’), np. knåpièi
nale¿y do ch³opca’ (= ‘ch³opiec ma ubranie’).

U ¿ y c i a p a r t y t y w n e (PART)
Szczególn¹ grupê formacji dawniej okreœlanych jako dzier¿awcze, a dziœ jako
wskazuj¹ce na ca³oœæ w stosunku do czêœci, stanowi¹ te, które sygnalizuj¹ przynale¿noœæ organiczn¹, gdy obiektem „posiadanym” jest czêœæ cia³a. Przymiotniki
.
.
mówi¹ wówczas, o czyj¹ czêœæ cia³a chodzi, np. matèe kolano (przys³owie: Matèe
.
´
kolano je nåmitse.) – ‘kolano, które jest czêœci¹ matki’, è³oveèe
v³osë ‘w³osy,
które s¹ czêœci¹ cz³owieka’.
8

O rozszerzaniu pojêcia dzier¿awczoœci zob. Szlifersztejnowa 1960: 20–21.
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U ¿ y c i a g e n e t y c z n e (GEN)
U¿ycia genetyczne obejmowane s¹ wspóln¹ parafraz¹ ‘pochodz¹cy z…’. Ale
w odniesieniu do przymiotników motywowanych przez nazwy ludzi i zwierz¹t
nale¿a³oby wskazaæ dwie odmiany relacji.

U ¿ y c i a s y m i l a t y w n e (SIMIL)
U¿ycie porównawcze sprowadza siê do ustanowienia podobieñstwa rzeczy.
Rzeczownik motywuj¹cy wskazuje na obiekt dostarczaj¹cy wzorca, a rzeczownik okreœlany nazywa porównywany przedmiot, porównywan¹ cechê lub czyn-
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Znaczenie podobieñstwa da siê wyprowadziæ ze znaczenia dzier¿awczego na podstawie dokonanego uogólnienia relacji posiadania, np. strëšå torba – ‘torba strëxa’,
st¹d krok do wyobra¿enia charakterystycznych atrybutów opisywanego przedmiotu i w efekcie do wytworzenia siê nowej relacji pojêciowej – ‘w³aœciwa strë´ ‘taka jak u strëxa’.
xovi’,
U ¿ y c i a s y n g u l a t y w n e (SING)
Podstawa przymiotnika wskazuje na element zbioru. W badanym Ÿródle wskazano tylko jeden przyk³ad u¿ycia dokumentuj¹cy tê funkcjê: pšèeli ro j – ‘rój,
który sk³ada siê z pszczó³’.
U ¿ y c i a z a k r e s o w e (ZAKRES)
U¿ycie zakresowe, polegaj¹ce na zachodzeniu na siebie zakresów nazw obu
branych pod uwagê rzeczowników (motywuj¹cego i okreœlanego), odnajdziemy
w wyra¿eniu židèe zecë (Do naše ško³ë xozi dvoje židèix zeci.) – ‘dzieci, które s¹
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¯ydkami’. Zakres podstawy przymiotnika i zakres okreœlanego rzeczownika w tym
wypadku krzy¿uj¹ siê – ‘oba jednoczeœnie’: ‘dziecko i ¯ydek’ (por. ‘je¿eli ktoœ
jest ¯ydkiem, to nie znaczy, ¿e jest dzieckiem’ i odwrotnie).
Trzeba zauwa¿yæ ucieranie siê niektórych po³¹czeñ – ñeboraèi lud to ‘lud
biedny, ubogi’ (Pon Jezus v ž³obku pøëjq ³ nåpøod ten ñeboraèi lud, a zås potemu
bogatëx i krolov.).
U ¿ y c i a m a t e r i a ³ o w e (MAT)
W wyra¿aniu relacji materia³owej bior¹ udzia³ przymiotniki motywowane
przez nazwy przedmiotów postrzeganych jako surowiec (materia³), rzeczownik
okreœlany zaœ nazywa otrzymany w wyniku dzia³ania produkt (sam predykat po.
zostaje niewyra¿ony), np. rib’å polevka – ‘zupa wykonana z ryby’ (ryba rozumia.
.
´
na jest tu jako ‘miêso’). Por. te¿: z³oti pìstøeñ,
zegark.
U ¿ y c i a t e m p o r a l n e (TEMP)
Podstawa przymiotnika u¿ytego temporalnie jest nazw¹ odcinka czasu i sytuuje w czasie dane czynnoœci, zjawiska, rzeczy. Zaledwie jeden przyk³ad ilustruje
´
´ lata (V knåpièëx
tê funkcjê: knåpièë
latax.) – ‘lata, kiedy siê by³o ch³opcem’ (podstawa rozumiana jest tu jako okres w cyklu rozwojowym cz³owieka).
U ¿ y c i a c h a r a k t e r y s t y c z n e k o n k r e t n e (CHAR-KONKR)
Przymiotniki wskazuj¹ na charakterystyczn¹ cechê (konkretn¹, nie abstrak.
cyjn¹) obiektu nazwanego rzeczownikiem okreœlanym: robaèe jabka (Naše jabka
.
sq latos baro robaèe.), robaèi grox – ‘jab³ka, groch, zawieraj¹ce robaki’9.
U ¿ y c i a i n s t r u m e n t o w e (INSTR)
Podstawa przymiotnika nazywa œrodek czynnoœci, a rzeczownik okreœlany –
czynnoœæ lub obiekt przy niewyra¿onym predykacie: žarnå mqka – ‘m¹ka zmielo.
na na ¿arnach’, por. te¿ Žarni xleb je nåzdrovši.
U ¿ y c i a c z y n n o œ c i o w e , p r o c e s u a l n e i s t a n o w e (CZYN)

9

W podstawie nietypowo wystêpuje tu nazwa istoty ¿ywej, ale… postrzega siê j¹ specyficznie,
w masie.
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Co wynika z przedstawionego zestawienia? Rzuca siê w oczy wieloœæ mo¿liwych relacji miêdzy dwoma rzeczownikami – tym zawartym w strukturze derywatu i tym, który jest okreœlany przez dany przymiotnik. Wieloœæ ta ma jednak
swoje granice wyznaczane przez charakter bazy derywacyjnej (95 proc. wyrazów
motywuj¹cych stanowi¹ rzeczowniki bêd¹ce nazwami osób i zwierz¹t).
Do u¿yæ najpospolitszych zaliczymy u¿ycia subiektowe, posesywne, partytywne, genetyczne i symilatywne. Wszystkie one rozwinê³y siê z szeroko pojmowanej funkcji dzier¿awczej, któr¹ Lorentz (LGP: 748) uznaje za prymarn¹ dla
analizowanej grupy formacji (co ciekawe, badacz nie pokazuje funkcji symilatywnej przy formancie -i, chocia¿ ma j¹ w zestawie przyjêtych kategorii).
Pe³en zestaw ról semantycznych pe³nionych przez kaszubskie przymiotniki
paradygmatyczne wraz ze wskazaniem ich rozk³adu oraz hierarchii przedstawia
tabela. Znaki w nawiasie wskazuj¹ na marginalnoœæ danego typu u¿ycia (izolowane i rzadkie poœwiadczenia danej funkcji).
Funkcje

1.

2.

3.

4.

5.

n. osób

+

+

+

+

+

n. zwierz¹t

+

+

+

+

+

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

(+)

(+)

Podstawa

in. nazwy

(+)

(+)
(+)

(+)
(+)
(+)

(+)

1. SUB, 2. POSS, 3. PART, 4. GEN, 5. SIMIL, 6. SIGN, 7. ZAKRES, 8. MAT,
9. TEMP, 10. CHAR-KONKR, 11. INSTR, 12. CZYN

Uwagi o geografii form
Sporadyczna lokalizacja form i cytatów œwiadczy o tym, ¿e przymiotniki paradygmatyczne maj¹ zasiêg ogólnokaszubski. Notowane z czêœci pó³nocnej i pó³nocno-œrodkowej terenu wyrazy bidlëci (Kêpa Oksywska), †bocanèi (Odargowo),
´ (pn, œr), oøli
zevusi (Kêpa Swarzewska, zw³. Werblinia), kårèi (Puckie), knåpièi
(Jastarnia, Bór) †pañièi (Kêpa ¯arnowiecka), rogåli (Hel) i in. ukazuj¹ przede
wszystkim stan s³ownictwa na danym obszarze, a ich istnienie nie wp³ywa na
obraz stosunków zachodz¹cych w analizowanej klasie.
Z badañ autorów AJK (IX, cz. II: 100-108 i m. 417–418; Handke, Popowska-Taborska 1978: 95) wynika, ¿e w grupie przymiotników motywowanych przez
nazwy zwierz¹t derywaty paradygmatyczne maj¹ siln¹ konkurencjê w postaci form
z sufiksem -sk i. Obszarem o przewadze form z -i s¹ gwary œrodkowych i pó³nocnych Kaszub, nawi¹zuj¹ce pod tym wzglêdem do dialektów s³owiñskich, które
sporadycznie wyzyskiwa³y w danym zakresie drugi z wymienionych formantów.
Materia³y zgromadzone przez ks. Sychtê pozwalaj¹ do pewnego stopnia potwier-
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dziæ te obserwacje, z tym, ¿e ró¿nice terytorialne nie s¹ ukazane jako w³aœciwe
ca³ym klasom, lecz dotycz¹ poszczególnych wariantów s³owotwórczych, i zwy´ przeciê¿a tu – jak siê wydaje – norma ogólnopolska, np. powszechnemu krovi
ciwstawia siê po³udniowo-zachodnie krovsk i. Zwraca ponadto uwagê wycofywanie siê jednego typu struktur na rzecz drugiego, np. koñi w odró¿nieniu od koñsk i
otrzymuje kwalifikator „rzadko”.

Porównanie z jêzykiem polskim
W porównaniu z polskim jêzykiem literackim wspó³czesna kaszubszczyzna
nie wykazuje istotnych odrêbnoœci w zakresie tworzenia i funkcjonowania denominalnych przymiotników paradygmatycznych. Analogiê widaæ zarówno w odniesieniu do stanu staropolskiego (por. Kleszczowa 2003: 123–124), jak i obecnego (por. Kallas 1998: 496–497; Kaproñ-Charzyñska 1998).
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Beata Milewska

Kashubian paradigmatic adjectives
(contemporary)
SUMMARY
The subject of this observation is contemporary Kashubian paradigmatic formation
motivated by nouns collected in the Dictionary of Kashubain Dialects on the Background
of Folk Culture by Father Bernard Sychta (volume I-VII, 1967–1976). Synchronistic analyzing of derivatives show:
1. A number of 118 units showing paradigmatic formation high in the hierarchy of the
means;
2. Paradigmatic techniques of creation considering some adjectives derived from the
names of living creatures;
3. Specialization—the transpositional function of a noun changing forms to form an
adjective;
4. That the adjective varies slightly from north to central Kashubia;
5. Compared to Polish literary language, modern Kashubian does not show significant
differences in the process of creation and function of the paradigmatic adjective.
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Justyna Pomierska
Aneta Lewiñska
Gdañsk

Przys³owia w elementarzach z Pomorza
Gdañskiego z lat 1840–1920 a zbiory
paremiograficzne Floriana Ceynowy

Badania jêzyka elementarzy polskich wydawanych na Pomorzu Gdañskim
w latach 1840–1920 (Aneta Lewiñska1) i dziejów paremiografii kaszubskiej (Justyna Pomierska2) doprowadzi³y do odkrycia zbie¿noœci wystêpuj¹cych miêdzy wybranymi podrêcznikami i zbiorami przys³ów, wydawanymi na tym samym terenie
w rzeczonym czasie. Skoro badania dziejów XIX-wiecznej paremiografii kaszubskiej udowodni³y powszechn¹ praktykê – w owym czasie niebudz¹c¹ sprzeciwu –
przejmowania przys³ów przez paremiografów m³odszych od starszych, to zrodzi³a siê potrzeba ustalenia mo¿liwej proweniencji przys³ów wystêpuj¹cych w elementarzach, porównania zasobnoœci Ÿróde³, a na tej podstawie okreœlenia funkcji
przys³ów w XIX-wiecznym elementarzu pomorskim. Wnioski z owych prac komparatystycznych przedstawia niniejszy artyku³3.
Przys³owia wykorzystywano w dydaktyce od niepamiêtnych czasów, doceniaj¹c ich alegorycznoœæ, obrazowoœæ, zwiêz³oœæ, ponadczasowoœæ i trwa³oœæ (Pomierska 2006) oraz g³ówne œrodki artystycznego oddzia³ywania, które stanowi¹
nie tylko o ich edukacyjnej atrakcyjnoœci i wartoœci (paralelizm czy kontrast), ale
i zalecie mnemotechnicznej (rym, rytm). Obecnoœæ przys³ów w elementarzach

1

2
3

Pe³ny opis elementarzy oraz ich jêzykowa analiza w: A. Lewiñska, „Ojców mowê znaæ nale¿y...”. Jêzyk elementarzy polskich wydawanych na Pomorzu Gdañskim w latach 1840–1920
jako narzêdzie kszta³cenia i wychowania, Pelplin 2012. Zob. rec. M. Cybulskiego w „Acta
Cassubiana”, t. XIV, 2012, s. 297–299.
J. Pomierska, Przys³owia kaszubskie. Studium z paremiografii i paremiologii, niewydana dysertacja doktorska napisana pod kier. J. Sampa (2009).
Artyku³ powsta³ w oparciu o referat wyg³oszony na Ogólnopolskiej Konferencji pn. Jêzykowy,
literacki oraz kulturowy obraz Pomorza dawniej i dziœ, organizowanej przez Zak³ad Historii
Jêzyka Polskiego, Dialektologii i Onomastyki Instytutu Filologii Polskiej UG oraz IK, Gdañsk
22–23 wrzeœnia 2011 r. (zob. w Kronice naukowej w „Acta Cassubiana”, t. XIII); udzia³
ka¿dej z autorek w opracowaniu: 50%.
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w drugiej po³owie XIX w. wi¹zaæ trzeba te¿ z o¿ywion¹ dzia³alnoœci¹ polskich
etnografów, traktuj¹cych zbieranie spuœcizny ludowej jako swoisty rodzaj walki
z wynaradawianiem ludu ¿yj¹cego pod zaborami. Znany na Kaszubach obroñca
polskoœci K.C. Mrongowiusz ju¿ w 1828 r. zwróci³ uwagê m.in. na potrzebê zebrania przys³ów kaszubskich, czego w 1843 r. podj¹³ siê Kaszuba Florian Ceynowa, a jego póŸniejszy zbiór 10 centurii przys³ów (o tym¿e dalej) rozbudzi³ ciekawoœæ paremiograficzn¹ innych Kaszubów i nie-Kaszubów4. Wœród autorów elementarzy, ludzi wykszta³conych i zaanga¿owanych w obronê polskoœci, pojawiaj¹
siê nazwiska znane te¿ w etnografii. Najlepszym przyk³adem jest Ignacy £yskowski, który wyda³ w 1854 r. zbiorek przys³ów zatytu³owany Pieœni gminne i przys³owia ludu polskiego w Prusach Zachodnich, a wybór paremiograficzny z tego¿
zbioru zamieœci³ w Elementarzu polskim napisanym z polecenia Towarzystwa
Moralnych Interesów (Pelp.)5, którego pierwsze wydanie ukaza³o siê w 1878;
o zbie¿noœci £yskowskiego i Ceynowy ni¿ej.
W po³owie XIX w. na coraz bardziej zgermanizowanym Pomorzu jêzyk niemiecki obowi¹zywa³ w urzêdach, w wojsku, w szkole, jedynie katechezy uczono
po polsku, a w koœciele katolickim g³oszono polskie kazania6. Sporadycznie wydawano polskie gazety7, do nich do³¹czane by³y okazyjnie ksi¹¿eczki do nauki
jêzyka polskiego, elementarze adresowane do dzieci i doros³ych. Takich wydawnictw w latach 1840–1920 – w okresie nasilonej germanizacji a¿ do odzyskania
niepodleg³oœci8 – by³o osiem, mia³y nawet kilkadziesi¹t wydañ i wznawiano je
przez wiele lat, np. elementarz Franciszka Miernickiego wydawano 30 razy, przez
blisko pó³ wieku. Ksi¹¿eczki te czêsto pozostawa³y jedynym podrêcznikiem, który czyta³o wiejskie dziecko, musia³y zatem pe³niæ ró¿ne funkcje, uczy³y nie tylko
czytania i pisania, ale te¿ podstaw rachunków, katechizmu, zawiera³y te¿ pewn¹
sumê wiadomoœci o œwiecie koniecznych do przyswojenia na etapie szko³y elementarnej (Pilarczyk 2003: 9). Elementarze sta³y siê wa¿nym instrumentem w walce o polskoœæ dzieci zagro¿onych wynarodowieniem w pruskiej szkole.
W badanych oœmiu elementarzach znalaz³o siê blisko 200 przys³ów, a ich
liczba w poszczególnych ksi¹¿kach waha siê od kilku do kilkudziesiêciu przyk³a-

4
5

6
7
8

Paremiami z Pomorza interesowa³ siê te¿ O. Kolberg, ale w jego pracy nie pojawia siê nic
ponadto, co zebra³ i zapisa³ Rosjanin A. Hilferding, bazuj¹cy na materia³ach Ceynowy.
W badaniach uwzglêdniono po jednym wydaniu ka¿dego z analizowanych elementarzy,
w niniejszej pracy oznaczono je skrótami, których rozwi¹zanie zamieszczono na koñcu artyku³u (Wykaz Ÿróde³).
Za biskupa A. Sedlaga (bp che³miñski w latach 1834–1856) administracyjnym jêzykiem urzêdowym duchowieñstwa by³ ju¿ niemiecki.
Wœród nich d³u¿szy ¿ywot mia³y tylko „Szkó³ka Narodowa” i „Nadwiœlanin”.
Cezurê pocz¹tkow¹ stanowi¹ lata czterdzieste XIX w., pocz¹tek rz¹dów Fryderyka Wilhelma
(1840 r.) by³ bowiem ostatnim okresem swobód jêzykowych w zaborze pruskim.
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dów. Szczegó³owy rachunek (kolejnoœæ chronologiczna) przedstawia siê nastêpuj¹co: Now. – 7, Onder. – 5, Mier. – 84, Abec. – 0 (!), Elem. – 9, Pelp. – 93, Tor. – 34,
Grudz. – 12.
W przewa¿aj¹cej liczbie elementarzy paremie wystêpuj¹ wœród zdañ s³u¿¹cych nauce czytania i nie zosta³y w ¿aden sposób wyodrêbnione (Now., Onder.
Elem., Grudz.). W publikacjach tych znajduje siê od 5 do 12 paremii, przyk³ady
raczej powszechnie znane, np. Pieczone go³¹bki nie przyjd¹ same do g¹bki. (Grudz.,
s. 28), Kto siê sam chwali, chwa³y niegodzien. (Grudz., s. 27), Kto rano wstaje,
temu Pan Bóg daje, a leniwy nic nie ma. (Now., s. 10), Kto nie ko³ace, temu nie
otworz¹. (Onder., s. 63).
Interesuj¹ce spostrze¿enie przynosi porównanie trzech podrêczników autorstwa Antoniego G¹siorowskiego. Nowy Elementarz Polski (Now.) i Elementarzyk
(Elem.) zawieraj¹ podobn¹ liczbê przys³ów, choæ ¿adne nie zosta³o powtórzone
w obu ksi¹¿kach, natomiast Abecad³o (Abec.) nie ma ani jednego.
W dwóch elementarzach przys³owia zosta³y zamieszczone w oddzielnym rozdziale i opatrzone stosownym tytu³em, tzn. Niektóre przys³owia i zdania moralne
(Mier., s. 33–34), Przys³owia (Pelp., s. 16–20). W pelpliñskim podrêczniku 93
frazy u³o¿ono w porz¹dku alfabetycznym wed³ug incipitów, nadto 12 z nich zapisano drugi raz na s¹siednich stronach literami pisanymi. Te dwie publikacje stanowi¹ podstawê niniejszej analizy komparatystycznej z paremiografi¹ kaszubsk¹,
a zw³aszcza ze zbiorami F. Ceynowy.
Standardowy elementarz zawiera – zgodnie z ówczesn¹ praktyk¹ metodyczn¹
– kilka czêœci sk³adowych: czêœæ poœwiêcon¹ wprowadzeniu liter, czêœæ do nauki
sylabizowania, czêœæ wyrazow¹ i zdaniow¹, czytanki o ró¿nej funkcji, w tym te¿
tzw. czytanki naukowe (termin za: Jeleñska 1929) oraz katechizm i czêœæ matematyczn¹. Przywo³ywane w tym artykule publikacje zawiera³y zazwyczaj wszystkie
te czêœci, a analogiczny uk³ad mia³a te¿ opublikowana w 1850 r. jêzykowo odmienna od podanych wy¿ej polskich elementarzy – ale pod wzglêdem formy
i funkcji niezwykle bliska – kilkunastostronicowa broszurka ma³ego formatu Floriana Ceynowy pt. X¹¿eczka dlo Kaszebov.
Ksi¹¿eczka ta mia³a z za³o¿enia charakter elementarza, w którym obok podania
lëtrów kaszëbsczich, lëczb, pôcerza, nabò¿eñstwa codzénnégò, pòwiôstk, tôblëc
mno¿eniô (tu i ni¿ej – poza tytu³ami – w dzisiejszej pisowni) jest te¿ zamieszczony
– jako rozdzia³ pi¹ty – zbiorek pt. Przes³ovjo e nowuczki, zawieraj¹cy ³¹cznie
35 jednostek paremiologicznych9, zapisanych jedno po drugim:

9

W tym zwrot wërwôł sã z mòtëka na ksãżëc i dwa porównania frazeologiczne: cemny jak tobaka
w rogù, wmiészôł sã jak Piłôt w Credo. Poza dwoma: Bez òchòtë niespòré robòtë. i Stôropòlskô
cnota nikòmù nie zamknąc wrota. – wszystkie paremie powtarzaj¹ siê w innych zbiorach Ceynowy, mianowicie w Obrazcach (1852) i Skarbie (1866). Warto podkreœliæ, ¿e z tych dwu
tylko pierwsze przys³owie znajdziemy u Mosbacha (1847).
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Kòżdi pòczątk je trudny. Trudnosc wnet ùstąpi, czejle chãc przëstąpi. Bòga
wzëwôj, a rãce przëkładôj. Pieczoné gòłąbczi nie przińdą same do gãbczi. Chto
reno wstaje, temù Pón Bóg daje. Robiącémù Pón Bóg dopòmôgô, a próżniôka
biéda szmôgô! Bez òchòtë niespòre robòtë. Czas ùtracony nigdë sã nie wrócy.
Dôł cë Pón Bóg darë – ùżëwôj miarë! Człowiek sądzy, a Pón Bóg rządzy. Dobré
słowò niewiele kòsztëje, a wiele pòmôgô. Prôwda wiedno na wiérzch wińdze.
Trzeba wicy słëchac, jak gadac. Zdrada złi kùńc miéwô. Złé sëmienié stoji za
kata. Rozpùsta cało ë dëszã gùbi. Co sã chùtkò wzniécy, to niedługò swiécy.
Pòmału nôdali zańdzesz. Strata rozëmù ùczi, ale nie tëczi. Niebezpieczeństwa
ùczą nôbòżeństwa. Przëjazń lepszô jak złoto. Głodnémù chléb na mësli. Zgòda
bùdëje, niezgòda rujinëje. Co sã przewlecze, to nie ùcecze. Lżi kòmù radzëc, jak
dopòmòc. Dobrô rada wicy wôrt jak złoto. Żebë nié złé przëgòdë, béłbë swiat
jak gòdë. Trzeba drzéc łëkò, pòczi miôzga. Naùczã jô jegò pò kòscele gwizdac.
Głupëch nie seją, a jednak sã rodzą. Młodé lata, rozëm stôri. Stôropòlskô cnota,
nikòmù nie zamknąc wrota.
Ponadto poza owym rozdzia³em niew¹tpliwie przys³owiem koñczy siê powiastka pt. Łgôrz: Łgôrzowi nicht nie wierzi, chòc òn czasã ë prôwdã gôdô, a ponadto do
przys³ów zakwalifikowaæ mo¿na dwa zdania z modlitwy-pieœni Pòdczas żniwa:
Człowiek w ziemiã zasôł zbòże, Bóg dozdrzelec dôł. (por. NKP I 158), Pòczi pòra,
pòczi czas, bò Bóg wiedno widzy was.
Nie ulega w¹tpliwoœci, ¿e swoj¹ publikacj¹ Ceynowa chcia³, wpisuj¹c siê
w ogólnie przyjêty model walki z germanizacj¹, daæ ziomkom-Kaszubom podstawowy podrêcznik kaszubskiego, ¿e mia³ zamiar – poprzez dobrze wszystkim
znane teksty katechizmu – oswoiæ ich z kaszubszczyzn¹ pisan¹. Znane powszechnie w Polsce – notowane przez inne historyczne i gwarowe Ÿród³a – osadzone
w s³owiañskiej tradycji bajki i przys³owia, przet³umaczone na kaszubski nadaj¹
publikacji charakter s³owianofilski.
Wiek XIX nie zna³ jeszcze prawa autorskiego. Florian Ceynowa wyda³ kilka
zbiorów paremiograficznych: 1) najwczeœniejszy zbiór wszed³ w zakres opracowania zatytu³owanego Wiadomoœæ o Kaszubach przes³anego A. Mosbachowi;
datowany na rok 1847, powsta³ na pewno wczeœniej, ale w XIX w. nieopublikowany i nieznany. Zawiera³ on obok informacji o Kaszubach, s³owniczka, opisu
kilku zwyczajów tak¿e zbiorek 28 przys³ów i 32 przypowieœci, nadto 5 przys³ów
wœród zabobonów (Treder 2006: 63–68), 2) zbiór 495 numerowanych faktów paremiograficznych i frazeologicznych Obrazcy kašebskago nareèija (‘Przyk³ady
narzecza kaszubskiego’), wydany w Petersburgu w 1852 r.10 i 3) Pjrszi tés¹c
10

Zacz¹tek tego¿ zbioru wszed³ w sk³ad rêkopisu przekazanego Augustowi Mosbachowi. W wersji przes³anej do Petersburga by³o 514 przys³ów, drukuj¹c opuszczono obscena (Treder,
2001: 16). Ukazanie siê Obrazców mia³o ogromne znaczenie dla kaszubszczyzny: œwiat nauki
zwróci³ uwagê na odrêbnoœæ jêzykow¹ kaszubszczyzny, wszczêto dyskusjê nad zwi¹zkiem
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kaszébsko-s³ovjnskjch gôdk (1866); tych 10 centurii, wydrukowanych w dwóch
pierwszych numerach Skarbù, stanowi zwieñczenie prac paremiograficznych
Kaszuby ze S³awoszyna (Pomierska 2003).
Najbardziej uderza podobieñstwo zbioru z Ksi¹¿eczki Ceynowy do zbioru
z polskiego elementarza F. Miernickiego (pierwsze wydanie z 1846). Widaæ podobny uk³ad graficzny (kolejne przys³owia oddzielane s¹ od siebie myœlnikami),
liczbê (u Miernickiego 40, u Ceynowy 32 przys³owia), podobne s¹ te¿ tytu³y wydzielonych dla paremii rozdzia³ów: u Miernickiego: Niektóre przys³owia i zdania
moralne, u Ceynowy: Przes³ovjo e nowuczki. Wprawdzie w Ksi¹¿eczce Ceynowy
brakuje podzia³u na grupy, ale taki styl (tak¿e bez wyraŸnego wyznacznika problemowego i liczbowego) wykorzystany zosta³ kilka lat póŸniej w Skarbie.
Zaskakuje nagromadzenie tych samych paremii w pierwszej czêœci porównywanych zestawów, oprócz 8 to¿samych przys³ów a¿ 25 innych pokrywa siê z innymi
zbiorami Ceynowy.
1846 Miernicki Franciszek,
Elementarz do ćwiczenia się
w polskiém czytaniu….
Niektóre przysłowia i zdania moralne

Notowania w zbiorach Ceynowy – CeyO
1852, CeyS 1866 – i w Słowniku Sychty
Przesłovjo e nowuczki Ceynowy wyróżniono pogrubieniem – CeyKdK 1850

Wszystko z Bogiem a nic bez niego.

bibl. J 1,3 Omnia cum Deo, nihil sine Eo.
brak w kasz. zbiorach paremiograficznych

Chroń się złego, bo Bóg wszystko widzi.

war. Pòczi pòra, pòczi czas, bò Bóg
wiedno widzy was. CeyKdK 8,
Podczas znjiva (pieśń)

Człowiek sądzi, a Bóg rządzi.

Człowiek sądzy, a (Pón) Bóg rządzy.
CeyKdK 8, CeyO 21, CeyS 19,
Sy IV 391, V 126

U dobrych gniéw w sercach nie tkwi.

brak w kasz. zbiorach paremiograficznych

Choć czego ludzie nie widzą, Pan Bóg
widzi.

brak w kasz. zbiorach paremiograficznych

Kto raz skłamał, temu drugi raz nie
wierzą.

Chto rôz zełgôł, temù wicy nie wierzą.
Sy VI 120

kaszubszczyzny z jêzykami ludów oœciennych (polskim, rosyjskim, niemieckim). A pojawienie kilku bli¿ej nieznanych odpisów tego zbioru mia³o wp³yw na zainteresowanie siê przys³owiem kaszubskim wœród folklorystów polskich. Jakiœ odpis Obrazców za poœrednictwem
Tymoteusza Lipiñskiego trafi³ do K.W. Wójcickiego, cenionego polskiego paremiologa, który
w³aœciwie bez zmian przys³owia Ceynowy opublikowa³ w „Bibliotece Warszawskiej” (1856),
nadto opatrzy³ krytycznym komentarzem.
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Prawda zawsze na wiérzch wyjdzie.

Prôwda wiedno na wiérzch wińdze
CeyKdK 9, CeyO 11, CeyS 5, 667,
Sy VI 128

Kto nie chce słuchać, musi cierpieć.

Chto nie chce starszëch słëchac, mùszi
chlëchac. CeyO 18, CeyS 10

Trzeba więcéj słuchać, niż mówić.

Trzeba wicy słëchac, jak gadac.
CeyKdK 9

Kto pod kim dół kopie, ten sam weń
wpadnie.

Chto pòd drëdżim dółczi kòpie, ten
w nie sóm wpadnie. CeyO 7, CeyS 3

Zdrada zły koniec miéwa.

Zdrada złi kùńc miéwô. CeyKdK 9,
CeyO 21

Co się prędko wznieci, to niedługo
świeci.

Co sã chùtkò wzniécy, to niedługò
swiécy. CeyKdK 9, CeyO 11, CeyS 5

Przyjaźń lepsza niż złoto.

Przëjazń lepszô niż złoto. CeyKdK 9,
Sy IV 198

Śmierć wszystko kończy.

brak w kasz. zbiorach paremiograficznych

Dobra rada więcej warta niż złoto.

Dobrô rada wicy wôrt, jak złoto.
CeyKdK 9, CeyS 6: lëchô pòmòc
(/jak złoto).

Jaka praca, taka płaca.

Jakô prôcô, takô płôcô. CeyS 13,
Sy III 83, Sy V 316

Jak cię widzą, tak cię piszą.

Jak cã widzą, tak cã piszą. CeyO 13,
CeyS 7, Sy IV 279

Znają go jak zły grosz.

Znają jegò jak złi szeląg. CeyS 7

Poznać ptaszka po piérzu.

Pòznac ptôszka pò piórach. CeyO 14,
CeyS 7, Sy IV 214

Lepszy rydz, jak nic.

Lepszi rick, jak dëcht nick. CeyS 8

Lepiéj krzywdę znosić, niż krzywdę
czynić.

Lepi krziwdã cerpiec, nigle krziwdã
robic. Sy II 275

Nie wszystko złoto, co się świeci.

Nié wszëtkò złoto, co sã swiécy.
CeyO 6, CeyS 2, Sy VI 236

Kiedy młody nie słucha, jak mu starszy
radzi, zawsze się zdradzi.

brak w kasz. zbiorach paremiograficznych,
NKP br.

Ręka rękę myje, a noga nogę wspiéra.

Rãka rãkã mëje. Noga nogã wspiérô.
CeyO 5, CeyS 1
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Cicha woda brzegi rwie.

Cëché wòdë brzedżi pòdriwają.
CeyO 6, CeyS 2, Sy III 66

Kto się wdaje między wrony, musi
krakać jak i ony.

Chto przińdze miedzë wronë, mùszi
krakac jak ë òne. CeyS 11

Gdzie drzewo rąbią, tam wiory pryszczą.

Dze drzewò rąbią, tam wiorë (/zdrãbë)
padają. CeyO 17, CeyS 9

Musisz użyć trudu i pracy, abyś co miał.

brak w kasz. zbiorach paremiograficznych

Musisz się głogiem zakłóć, abyś różę
urwał.

brak w kasz. zbiorach paremiograficznych,
NKP III 95 róża 1, dokładnie tak!
notowane od XVI w.

Co masz zrobić jutro, zrób dzisiaj.

Co môsz dzys zjesc, schòwôj sobie na
witro, a co môsz zrobic witro, to zrobi
dzys! CeyS 13

Komu dobrze, a chce lepiéj, często
na gorsze trafi.

brak w kasz. zbiorach paremiograficznych

Kto chce jądro dostać, musi stłuc pestkę.

Chto chce jądro zjesc, mùszi òrzech
przekãsëc. CeyS 11

Co masz dziś zjeść, schowaj na jutro.

Co môsz dzys zjesc, schòwôj sobie na
witro, a co môsz zrobic witro, to zrobi
dzys! CeyS 13

Nie wart, że żyje, kto tylko na świecie
jé darmo i pije.

war. Chto wiele jé i pije w rozëm nie tije.
Sy II 97

Kto chce rybę złapać, musi się zmoczyć.

Chto chce rëbë chwatac, mùszi sã
zmaczac. CeyO 8, CeyS 3

Jedna iskra miasto spali.

war. Z môłi skrë wiôldżi òdżin. Sy II 57

Wiele masz, kiedy wiele umiész.

brak w kasz. zbiorach paremiograficznych

Bądź rzeźwym i czynnym, a wiele
zrobisz małą pracą.

brak w kasz. zbiorach paremiograficznych

Czegoś z młodu nie zebrał, tego
na starość nie znajdziesz.

Robi z młodoscë, mdzesz miôł na
starosc. CeyO 9, CeyS 4

Znoś co przykre, bo jest krótkie,
wszystko ma koniec.

Wszëtkò mô swój kùńc. Sy II 200
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Choæ miêdzy oœmioma przys³owiami w obu zbiorach zapisane zosta³y te¿
inne paremie, to zachowano tê sam¹ kolejnoœæ. Ta zadziwiaj¹co podobna grupa
nie mo¿e byæ zwyk³ym zbiegiem okolicznoœci. Mimo ¿e trudno wyjaœniæ zaniechanie powielenia pozosta³ych przys³ów, ich obecnoœæ w innych zbiorach Ceynowy
potwierdza znajomoœæ elementarza Miernickiego w ogóle. Bardzo prawdopodobne
wydaje siê, ¿e Ceynowa w wiêzieniu (1846–1848) opracowywa³ Ksi¹¿eczkê, maj¹c za wzór w³aœnie ten elementarz, nadto inne niewykorzystane w broszurce przys³owia z tego¿ przet³umaczy³ na kaszubski. Porównywane fakty zdaj¹ siê to potwierdzaæ, np. leksykalna zmiana cierpieæ na chlëchac w przys³owiu Kto nie chce
słuchać, musi cierpieć, wynika jednoznacznie z potrzeby znalezienia rymu, który
dla kaszubskiego w parze: s³ëchac – chlëchac; obocznoœæ w przys³owiu Kto chce
jądro dostać, musi stłuc pestkę – jest raczej dowodem pisania wg skojarzeñ, a nie
t³umaczenia, bo kasz. Chto chce jądro zjesc, mùszi òrzech przekãsëc jest bli¿sze
zapisom od XVI w. S¹ to najczêœciej fakty notowane w ró¿nych Ÿród³ach na terenie ca³ej Polski, tak¿e przez paremiografów kaszubskich11, powszechnie znane,
a wiêc o dobrzej utrwalonej strukturze; liczne zapisy w NKP dowodz¹ ma³ej
rozbie¿noœci notowañ.
Porównuj¹c zasób paremiograficzny X¹¿eczki dlo Kaszebov i o kilka lat wczeœniejszych materia³ów etnograficzno-folklorystycznych z Kaszub, przekazanych
przez Ceynowê Mosbachowi, nasuwa siê ciekawe spostrze¿enie dotycz¹ce odmiennego charakteru obu zbiorów. Tylko jedno przys³owie: Bez òchòtë niespòre
robòtë. – powtarza siê (przypadek?), pozosta³e s¹ ca³kiem inne, co nasuwa wniosek, ¿e w artykule, którego celem by³ szkic etnograficzny o ludzie pomorskim
przeznaczonym dla odbiorcy spoza Kaszub, przys³owia w du¿ej czêœci s¹ oryginalne, czêsto notowane tylko przez kaszubskie Ÿród³a, natomiast przys³owia z elementarza, mimo ¿e napisane po kaszubsku, s¹ t¹ czêœci¹ zasobów paremiografii kaszubskiej, która przynale¿y do ogólnopolskiej, a nawet s³owiañskiej rodziny przys³ów12. Taka konkluzja œwiadczy³aby o celowym i umiejêtnym wykorzystaniu
paremii w dzia³alnoœci publicystycznej pierwszego paremiografa kaszubskiego.
Uprawniony zatem wydaje siê s¹d, ¿e F. Ceynowa korzysta³ z elementarza
F. Miernickiego, natomiast X¹¿eczka dlo Kaszebov mog³a staæ siê Ÿród³em paremiograficznym dla innego podrêcznika. We wszystkich wydaniach Toruñskiego

11

12

Dla przejrzystoœci wywodu nie odnotowuje siê w tabeli innych paremiograficznych Ÿróde³
kaszubskich, które czasem bardzo liczne, np. Chto nie chce starszëch słëchac, mùszi chlëchac.
czy Chto chce rëbë chwatac, mùszi sã zmaczac, notowane te¿ przez, Ramu³ta, Derdowskiego,
i Patoka, drugie nadto przez Pob³ockiego i Lorentza.
Dziœ jest inaczej. Wykorzystane w procesie edukacji regionalnej przys³owie kaszubskie ma
pokazywaæ odmiennoœæ Kaszub, czego dowodzi pierwszy kaszubski elementarz W. Bobrowskiego i K. Kwiatkowskiej, Kaszëbsczé abecad³o (2000), obfituj¹cy w przys³owia wyró¿nione
na specjalnie w tym celu utworzonych kolorowych marginesach kolejnych stron (Rogowska-Cybulska E., Cybulski M., 2007).
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Elementarza Polskiego przys³owia zgrupowane zosta³y razem, chocia¿ nie oznaczono ich nag³ówkiem metatekstowym, podobieñstwo z Ceynow¹ zauwa¿yæ mo¿na
w zgrupowaniu tych samych przys³ów w jednym miejscu w obu publikacjach,
por. np.: Bòga wzëwôj, a rãce przëkładôj. Pieczoné gòłąbczi nie przińdą same do
gãbczi. Chto reno wstaje, temù Pón Bóg daje. Robiącémù Pón Bóg dopòmôgô,
a próżniôka biéda szmôgô! – i ich odpowiedniki na stronach elementarza polskiego:
Pieczone gołąbki nie przyjdą same do gąbki, Boga wzywaj, a rąk przykładaj (Tor.,
s. 32), Kto rano wstaje, temu pan Bóg daje, Pracującemu Pan Bóg dopomaga,
a próżniaka bieda smaga. (Tor., s. 31).
W zasobie badanych elementarzy znalaz³ siê te¿ elementarz wydany w Pelplinie, autorstwa I. £yskowskiego. Zbie¿noœci materia³owe miêdzy wydanym
w 1854 r. zbiorkiem £yskowskiego Pieœni gminne i przys³owia ludu polskiego...
i Ceynow¹ Obrazcy kašebskago nareèija s¹ wyraziste, ale ich przyczyny mog¹
byæ ró¿ne: mogli notowaæ materia³ z tych samych terenów, mogli korzystaæ z tych
samych Ÿróde³, bo w latach piêædziesi¹tych XIX w. oprócz Obrazców ukaza³o siê
wiele prac paremiograficznych, m.in. F. Czelakowskiego, nieco póŸniej H. Frischbiera13, które czêsto s¹siaduj¹ wœród Ÿróde³ NKP. Ale móg³ te¿ – choæ na to nie ma
dowodów – £yskowski spo¿ytkowaæ przys³owia otrzymane od Ceynowy (Treder
1998: 47), tzn. jakiœ odpis Obrazców móg³ zostaæ przes³any przez samego Ceynowê
w odpowiedzi na apel I. £yskowskiego – wykszta³conego tak¿e we Wroc³awiu,
cz³onka Towarzystwa Literacko-S³owiañskiego, autora Ksi¹¿eczki dla ludu polskiego (1849, tu kilkadziesi¹t przys³ów), który jako redaktor „Nadwiœlanina” zachêca³ w 1851 r. swoich czytelników do zbierania materia³ów folklorystycznych
i innych œwiadectw „staro¿ytnoœci”. Ceynowa przes³a³ mu opisy kilku zwyczajów
ludowych z pó³nocnych Kaszub (por. materia³y Mosbacha!), ukaza³y siê one bez
podania autora jeszcze tego samego roku w czterech kolejnych numerach pisma
(Bukowski, 1982: 395). Trudno jednoznacznie rozstrzygn¹æ o pierwotnoœci zapisów, jednak przys³owia zawarte w zbiorku Ceynowy nosz¹ znamiona oryginalnoœci. Autor Pieœni gminnych… w swoim elementarzu zamieœci³ obszerny wybór
z w³asnego zbiorku, zatem znajdujemy i tu podobieñstwo do Ceynowy.

Funkcja przys³ów w elementarzach
Przys³owia we wszystkich badanych elementarzach pe³ni¹ wiele funkcji,
a prymarne cele wyznacza im miejsce u¿ycia. Najczêœciej s³u¿¹ do æwiczenia
umiejêtnoœci czytania, poniewa¿ stanowi¹ materia³ do æwiczeñ w czytaniu zdañ,
czasem zapisane zosta³y z rozbiciem na sylaby lub czcionk¹ imituj¹c¹ pisanie
odrêczne.
13

F. Èelakovský, Mudrosloví narodu slovenského ve prislovích, Praha 1852, H. Frischbier, Preussische Sprichwörter und volksthümliche Redensarten, Berlin 1865, por. Treder 1998: 146-149.
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Przys³owia maj¹ wartoœæ poznawcz¹, pe³ni¹ funkcjê prezentacyjno-poznawcz¹
wobec kultury tradycyjnej, tzn. przekazuj¹ zaklêt¹ w s³owach wiedzê o dawnej
Polsce w wymiarze diachronicznym, którego „istot¹ jest przekazywanie w ci¹gu
nieokreœlonego czasu, z pokolenia na pokolenie, wspólnych i uogólnionych, wzbogaconych i korygowanych doœwiadczeñ w postaci tzw. m¹droœci ludowych – sk³adników, transmitorów i wyk³adników kultury” (Kowalikowa 2001: 112). Jednak¿e
w elementarzach pomorskich z lat 1840–1920 ta funkcja przys³ów ujawnia siê
w niewielkim stopniu, byæ mo¿e dlatego, ¿e by³ to wówczas œwiat ludziom bliski
i nadal wspó³czesny. Zastanawiaj¹ce, ¿e nie ma w elemntarzach przys³ów kalendarzowych, prognostyków, które od niepamiêtnych czasów wyznacza³y terminy
najwa¿niejszych prac polowych (np. siewu, zbioru), nie ma te¿ innych zawieraj¹cych rady zwi¹zne z upraw¹ roli, utrwalaj¹cych ludow¹ wiedzê na temat prowadzenia gospodarstwa. Raczej nie ma te¿ przyk³adów zawieraj¹cych wiadomoœci
z zakresu agronomii poza Pług i cep da nam chleb (Mier.) oraz podkreœlaj¹cymi
dominuj¹c¹ rol¹ mê¿czyzny w gospodarce: Złe gospodarstwo, gdzie kądziel przewodzi nad mieczem (Pelp.). Zdecydowanie wiêcej przyk³adów dotycz¹cych pracy
wi¹¿e siê z ogólnymi spostrze¿eniami: Każda praca ma swój czas; Co masz zrobić
jutro, zrób dzisiaj; Jaka praca, taka płaca (Mier.)
W badanym materiale dominuj¹ przys³owia o funkcji wychowawczej, które
stanowi¹ swoisty, przyjêty w danej spo³ecznoœci kodeks moralny.
Wybór tematyki i wartoœci ujawnia indywidualne preferencje autorów. I tak
najwiêcej przys³ów w elementarzach A. G¹siorowskiego wi¹¿e siê z obowi¹zkiem pracy i nagan¹ pró¿niactwa, np.: na 7 przys³ów w Now. a¿ 4, na 8 w Elem.
a¿ 4, np. Kto rano wstaje, temu Pan Bóg daje, a leniwy nic nie ma; Módl się a pracuj,
Pan Bóg ci błogosławić będzie; Pracą poczciwą dorabia się człowiek majątku;
Próżnowanie jest początkiem wszystkiego złego (Now.); Jaka robota, taka zapłata,
Rób byś miał, Bóg ci da (Elem.); jedno dotyczy nauki, która uchroni od biedy,
czyli uczenie staje siê ekwiwalentem pracy: Ucz się, byś miał stan i chléb (Elem.).
Warto przypomnieæ, ¿e do obu podrêczników A. G¹siorowski wybra³ inne przyk³ady, wszystkie podporz¹dkowuj¹c uwypukleniu wartoœci pracy.
W elementarzu Onderki wszystkie piêæ wybranych przys³ów dotyczy zalet
cz³owieka, jak: wytrwa³oœæ, prawdomównoœæ, prawomyœlnoœæ, przyk³adne czy
uczciwe (to mo¿e znaczyæ tak¿e pracowite) ¿ycie: Kto nie kołace, temu nie otworzą;
Pochlébstwo szkodzi temu, który jemu uwierzy; Poznać drzewo z owocu; Poznać
ptaszka po pierzu; Zły przykład psuje dobre obyczaje.
Najwiêksz¹ uniwersalnoœci¹ i niejednoznacznoœci¹ alegorii charakteryzuj¹
siê wybory przys³ów w elementarzu toruñskim i grudzi¹dzkim. Tu znalaz³y siê
– obok dziœ ju¿ maj¹cych zabarwienie archaiczne, np. Od złego dłużnika bierz
i plewy (Grudz.) – przys³owia ¿ywe do dziœ w codziennej mowie, np.: Co ma
wisieć, nie utonie; Strach ma wielkie oczy (Grudz.); Zgoda buduje, niezgoda rujnuje;
Jaka praca, taka płaca (Tor.).
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Obszerne zbiory Miernickiego i £yskowskiego mo¿na opisaæ jako zawieraj¹ce najwiêcej (bo blisko po³owê) przys³ów zwi¹zanych z charakterem cz³owieka:
Mier. – 41 i Pelp. – 39, np.: Jeszcze się taki nie urodził, coby wszystkim dogodził; Jak
cię widzą, tak cię piszą; Kamień próbuje złoto, złoto cnotę; Kocioł garnkowi przymawia, a oba smolą; Kto pod kim dołki kopie, ten sam w nie wpada; Kto ze strachu
umiera, temu w kobyli róg dzwonią (Pelp.); U dobrych gniéw w sercach nie tkwi;
Kto raz skłamał, temu drugi raz nie wierzą; Prawda zawsze na wiérzch wyjdzie; Kto
nie chce słuchać, musi cierpieć; Trzeba więcéj słuchać, niż mówić; Kto pod kim dół
kopie, ten sam weń wpadnie; Zdrada zły koniec miéwa; Przyjaźń lepsza niż złoto;
Dobra rada więcej warta niż złoto (Mier.). Znacz¹ca jest te¿ obecnoœæ paremii
zwi¹zanych z pochwa³¹ pracy i nagan¹ lenistwa i tych – niewiele ich w innych
elementarzach! – mówi¹cych o Bo¿ej Opatrznoœci, np.: Bojaźń Pańska początek
mądrości; Bóg nie opuści, kto się nań spuści; Chroń się od złego, bo Bóg wszystko
widzi; Czego ludzie nie nagrodzą, Bóg nagrodzi (Pelp.); Wszystko z Bogiem, a nic bez
niego; Chroń się złego, bo Bóg wszystko widzi; Człowiek sądzi, a Bóg rządzi; Choć
czego ludzie nie widzą, pan Bóg widzi; Kto Boskiéj szuka opieki, / Utwierdza swój
dóm na wieki (Mier.).
W pewnej mierze ujmowane w elementarzach przys³owia pe³ni¹ równie¿
funkcjê komunikacyjn¹. Warto spojrzeæ na zamieszczone w elementarzach zbiory
przys³ów jak na zbiory tekstów kliszowanych, s³u¿¹cych poza wszelkimi innymi
celami, tak¿e kszta³towaniu kompetencji jêzykowej i komunikacyjnej ucznia zagro¿onego wynarodowieniem. Dzieci, ucz¹c siê na elementarzu czytania wed³ug
przyjêtej w nim metody sylabowej, powtarza³y wiele razy zdania-frazy wci¹¿ ¿ywe
w mowie ludnoœci zamieszkuj¹cej Pomorze albo – staraniem autorów elementarzy – tej ¿ywej mowie przywracane. Œwiadectwem zwi¹zku przys³ów zebranych
przez I. £yskowskiego i zamieszczonych w elementarzu z ¿yw¹ mow¹ i zamiaru
przywrócenia ich zbiorowej komunikacji s¹ s³owa samego autora, który w przedmowie do zbioru Pieœni gminne i przys³owia ludu polskiego… pisa³: „W drugiéj
czêœci téj ksi¹¿eczki podajê przys³owia ludu polskiego Prus Zachodnich. Przys³owia s¹ to trafne porównania albo prawdy utwierdzone doœwiadczeniem i przyjête
za sta³e prawid³a; upowszechnienie tych¿e skutecznie wp³ynie na rozs¹dek i dowcip ludu”.
Wiele spoœród ujêtych w podrêcznikach przys³ów zosta³o zapewne przez dzieci
zapamiêtanych, jednak w jakim stopniu sta³y siê one sk³adnikiem kompetencji
komunikacyjnej dziecka, niezwykle trudno zbadaæ. Mo¿emy wszak¿e, po analizie treœci zawartych w elementarzach paremii uznaæ, ¿e wiêkszoœæ z tych paremii
wi¹¿e siê z sytuacj¹ komunikacyjn¹ w³aœciw¹ relacji nauczyciel (w szerokim rozumieniu s³owa, a wiêc, ka¿dy wychowuj¹cy, tak¿e rodzic, starszy cz³onek spo³ecznoœci) i uczeñ-wychowanek. W takich sytuacjach dziecko by³o czêœciej w roli
odbiorcy ni¿ nadawcy wypowiedzi zawieraj¹cej przys³owie. Tê rolê przys³ów zamieszczonych w elemntarzach potwierdza np. u¿ycie przys³owia Kto rano wstaje,
temu Pan Bóg daje w powiastce o takim w³aœnie tytule w konkretnej sytuacji
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komunikacyjnej: Kiedy matka Jasia rano budzi³a, mawia³a: „kto rano wstaje temu
Pan Bóg daje”, a póŸniej bohater przekonuje siê, ¿e rano ³atwiej siê uczyæ i lepiej
siê ca³y dzieñ czuje. W piêciu badanych podrêcznikach zamieszczono oko³o
10 przys³ów, mo¿na zatem przyj¹æ, ¿e za³o¿eniem by³o, aby uczeñ je zapamiêta³
i móg³ reprodukowaæ w ró¿nych codziennych sytuacjach.
Badane elementarzowe zbiory paremiograficzne odpowiadaj¹ w znacznej
czêœci funkcjonuj¹cemu w dydaktyce od najdawniejszych czasów w niezmienionej postaci kanonowi nauk moralnych, a historyczn¹ proweniencjê ma wiêkszoœæ
przyk³adów, w tym antyczn¹: Zgoda buduje, niezgoda rujnuje (Tor., s. 16, 31, 37),
por. Concordia parvae res crescunt, discordia maximae dilabuntur (Arystoteles, NKP
III 862), czy staropolsk¹ Bez ochoty, nie spore roboty (Tor., s. 37), Kto zbyt jé, zbyt
pije, / Ten w rozum nie tyje (Mier., s. 34) – oba notowane ju¿ przez Grzegorza
Knapskiego w jednym z pierwszych zbiorów przys³ów polskich z 1632 r.
Mo¿na równie¿ przypuszczaæ, ¿e „przys³owia i zdania moralne” przeznaczone do wyuczenia siê na pamiêæ mog³y trafiæ do elementarzy z powodu utrwalonego zwyczajowego powtarzania tych fraz w œrodowisku polskojêzycznym, np. znane
i notowane od XVII w. na terenie ca³ej Polski: Skąpy dwa razy traci (Tor., s. 16,
por. NKP II s. 207), Od złego dłużnika bierz i plewy (Tor., s. 27, por. NKP I 441),
Choć ubogo, byle chędogo (Tor., s. 29, por. NKP III 564), Niebezpieczeństwa uczą
nabożeństwa (Tor., s. 34, NKP II 589), Łatwiej komu radzić, niż dopomóc (Tor.,
s. 36, NKP III 15). Nie ma w¹tpliwoœci, ¿e autorzy elementarzy chcieli tê cz¹stkê
polskiej kultury utrwalonej w jêzyku ocaliæ przed zapomnieniem, co w pewnym
stopniu gwarantowa³y stosowane wówczas w dydaktyce mnemotechniczne metody. Wielokrotne powtarzanie elementarzowych zdañ utrwala³o je w powszechnej
œwiadomoœci. W ten sposób do³¹czane do gazet okazyjnie ksi¹¿eczki do nauki
jêzyka polskiego – obok ustnej tradycji spo³ecznoœci wiejskiej i Koœcio³a – sta³y siê
noœnikiem m¹droœci ludowej, narzêdziem jej propagowania i utrwalenia. Nie mo¿na
wykluczyæ, ¿e jakaœ cz¹stka tych zdañ „posz³a w przys³owie”, czego dowodziæ
mo¿e fakt odnotowania przez Sychtê przys³ów wystêpuj¹cych w elementarzu
Miernickiego: Kto raz skłamał, temu drugi raz nie wierzą. Lepiéj krzywdę znosić,
niż krzywdę czynić (Mier.) – por. Chto rôz zełgôł, temù wicy nie wierzą. Sy VI 120,
Lepi krziwdã cerpiec, nigle krziwdã robic. Sy II 275.
Utrwalone w jêzyku prawdy okaza³y siê nie tylko znakomitym narzêdziem
dydaktyczym, probierzem tradycyjnego wychowania w wierze katolickiej i w pozytywistycznym poszanowaniu pracy, ale tak¿e œwiadectwem minionego czasu,
chlub¹ dawnej Polski. Wydawcy poszczególnych tytu³ów mieli œwiadomoœæ wprowadzania do pamiêci m³odych Polaków cytatów, myœli, prawd nale¿¹cych do polskiej spuœcizny kulturowej.
Kaszubi, tak jak Polacy, byli katolikami, w odró¿nieniu od ludnoœci niemieckiej, protestanckiej, co w przys³owiu Chto le sã nôprzód wëzbãdze swòji gwarë,
wëzbãdze sã téż wnet swòji wiarë. To Kaszubi tworzyli wiêkszoœæ, do której adre-
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sowano pomorskie elementarze i oni, ucz¹c siê z nich czytania, powtarzali zdania-frazy, odnotowane tak¿e przez paremiografów i leksykografów kaszubskich,
jak: Człowiek sądzi, a Bóg rządzi; Człowiek strzela, Pan Bóg kule nosi; Pan Bóg jest
sprawiedliwy; A Bóg się tym brzydzi, kto się ojca wstydzi; Pracującemu Pan Bóg
dopomaga, a próżniaka bieda smaga; Kto rano wstaje, temu Pan Bóg daje; Boga
wzywaj, a rąk przykładaj; Bóg nie opuści, kto się nań spuści (Lewiñska 2006, 118-123). Kszta³t jêzykowy powtarzanych fraz móg³ byæ zarówno polski, np. w szkole,
jak i kaszubski, np. w komunikacji domowej i nieformalnej, co potwierdza to¿samoœæ budowy sk³adniowej obu wersji jêzykowych. Bez wzglêdu na proweniencjê
tych samych lub podobnych przyk³adów paremiograficznych w elementarzach
obecnoœæ swoistego kanonu dowodzi powszechnej akceptacji wybranych prawd
moralnych.

WYKAZ ŹRÓDE£
Elementarze
Now. – [G¹siorowski A.], Nowy Elementarz Polski, z obrazkami kolorowanemi. Trzecie
wydanie. Toruñ b.r. Nak³. i druk Ernesta Lambecka, ss. 23. nlb. 1 + 8 kart kolor.
litogr. [b.r.w.]
Onder. – Onderka A.R.: Elementarz Polsko-niemiecki, oder Polnisch=Deutches Lesebuch
für die utraquistischen Elementarschulen von A. R. Onderka, Elementarlehrer,
Breslau 1870, Teraz Nak³ad J.N. Roman w Pelplinie [1878], ss. 140.
Mier. – Miernicki F., Elementarz do æwiczenia siê w polskiém czytaniu. Zastosowany ile
mo¿noœci do czytania i pisania jako té¿ g³osowania i syllabizowania. W skutku
ci¹g³ych spostrze¿eñ i doœwiadczeñ i za pomoc¹ na tém znaj¹cych siê nauczycieli,
u³o¿y³, wypracowa³ i wyda³ Franciszek Miernicki, konrektor przy szkole miejskiéj
w Œwieciu. Wydanie 16, Œwiecie. (Szwetz.) W komisie u Wilhelma Moesera. 1862,
ss. 70.
Abec. – [G¹siorowski A.], Abecad³o nowe czyli Ksi¹¿eczka pocz¹tkowego czytania, z obrazkami kolorowanemi. Toruñ [1856]. Nak³. i druk Ernesta Lambecka cm 16,5x11
s. 32 nlb.1, tabl. 8.
Elem. – [G¹siorowski A.], Elementarzyk Polski. Z obrazkami malowanemi. Trzecie, poprawne wydanie. Toruñ [1871]. Nak³. i druk Ernesta Lambecka, s. 24 tabl. 8 kolor.
Pelp. – [£yskowski I.], Elementarz polski napisany z polecenia Towarzystwa Moralnych
Interesów. Nak³adem i czcionkami E. Micha³owskiego, Pelplin [1892], s. 46.
Tor. – Toruñski Elementarz Polski, z obrazkami zastosowany do potrzeb dzieci, ucz¹cych
siê w szkole tylko po niemiecku. (Wydanie nowe, poprawne i powiêkszone), Toruñ
[1911], Nak³. S. Buszczyñski, s. 80, il.
Grudz. – Elementarz polski. Dziatkom polskim ofiaruje Gazeta Grudzi¹dzka, Grudzi¹dz
1911 Nak³. i druk „Gazety Grudzi¹dzkiej”, s. 48, il.
CeyKdK – F.S. Ceynowa, X¹¿eczka dlo Kaszebov przez Wójkasena, Gdañsk 1850, ss. 16.
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Zbiory przys³ów
CeyO – Ceyno
Ïàìÿòí?????à
Ñàíêò
Ïåòåðñ
CeyS – Ceynowa F., 1866, Pjrszi tés¹c kaszébsko-slovjnskjch gôdk, [w:] Skôrb kaszébsko-s³ovjnskjè mòwé, Œwiecie.
NKP – Nowa ksiega przys³ów i wyra¿eñ przys³owiowych polskich. W oparciu o dzie³o
Samuela Adlberga oprac. Zespó³ Redakcyjny pod kier. J. Krzy¿anowskiego, 1969–
–1978, t. I–IV, Warszawa, PIW.
Sy – Sychta B., S³ownik gwar kaszubskich na tle kultury ludowej, 1967–1976, t. I–VII,
Wroc³aw.
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Justyna Pomierska, Aneta Lewiñska

Proverbs in the primary school books published in the Gdañsk
Pomerania region between years 1840 – 1920 compared
with the paremiographic collections of Florian Ceynowa
SUMMARY
The study of language used in the Polish primary school books which were published
in the Gdañsk Pomerania region between the years of 1840–1920 (Aneta Lewiñska), and
the history of Kashubian paroemiography (Justyna Pomierska) indicates similarities
between the selected books and the collections of proverbs. Approximately two hundred
proverbs can be found in the eight books taken into consideration. The proverbs appear
in the sentences meant for learning how to read and they are not distinguished in any way
(Now. – 7, Onder – 5, Elem. – 9, Grudz– 12.). Proverbs are also found in separate chapters
(Mier. – 84, Pelp. – 93, Tor. – 34), which bear resemblance to the collection (35 proverbs)
of F. Ceynowa placed in the brochure entitled The Book for the Kashubian People from
year 1850.
It seems highly likely that Ceynowa completed his book while in prison and that
he followed the example of Mier. Also The Book for the Kashubian People could have
been a source for Tor. In addition, there are also similarities to Pelp. (I. £yskowski).
The proverbs turned out to be an excellent teaching tool, they were used to bring up
children in the traditional Roman Catholic faith and respect for work, they were the pride
of former Poland. The authors of primary school books hoped to introduce to young Poles
the quotations, thoughts, and truths belonging to the legacy of Polish culture. The mnemonic devices used in the 19th century’s teaching were very favourable to establish and preserve the selected proverbs in the public awareness.
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Kazimierz Koz³owski
Szczecin

Dlaczego zosta³em Kaszëb¹

Na spotkaniu z przyjació³mi, które odby³o siê w Zamku Ksi¹¿¹t Pomorskich
w listopadzie 2012 r. z okazji moich 70. urodzin – gdy zosta³em wyró¿niony dyplomem Honorowego Cz³onka Instytutu Kaszubskiego – przedstawi³em swoj¹
drogê ¿yciow¹. Powiedzia³em wówczas m.in., i¿ najlepszym polskim filmem jest
dzie³o Jerzego Antczaka „Noce i dnie”. Zrobi³ on na mnie wiêksze wra¿enie ni¿
ksi¹¿ka Marii D¹browskiej. Sentyment do tego filmu pochodzi st¹d, i¿ moi dziadkowie tak po linii matki (Dionizy Sawicz), jak i ojca (Dominik Koz³owski) byli
przed pierwsz¹ wojn¹ œwiatow¹ i w jej trakcie dzier¿awcami kilkusethektarowych
folwarków na WileñszczyŸnie. Z opowiadañ babci Wandy i Józefy wiele dowiedzia³em siê o ich prze¿yciach, doœwiadczeniach, refleksjach. Dziadek Dionizy
zmar³ krótko po pierwszej wojnie œwiatowej (mia³ ok. 40 lat), osieroci³ troje dzieci.
Babcia Wanda sprzeda³a doœæ du¿y maj¹tek ruchomy (kilkadziesi¹t krów, koni,
owiec) za polskie marki, które wkrótce straci³y wszelk¹ wartoœæ. Babci i jej dzieciom – mojej przysz³ej mamie Mariannie, cioci Zofii i wujkowi Zygmuntowi –
nie³atwo by³o funkcjonowaæ w nowej rzeczywistoœci w niepodleg³ej ojczyŸnie.
Dziadek Dominik ¿y³ d³u¿ej, zmar³ bowiem w wieku 50 lat. Babcia Józefa mieszka³a razem z rodzin¹, któr¹ za³o¿y³ syn Józef – mój ojciec.
We wrzeœniu 1939 r. mój ojciec jako so³tys w gminie Jazno powiat Dzisna
mia³ byæ s¹dzony przez uformowany po 17 wrzeœnia s¹d ludowy. Gdy ojciec dowiedzia³ siê, i¿ „s¹d” wyda³ i wykona³ wyrok œmierci na drogomistrzu i gajowym
(tak¿e „funkcjonariuszach sanacyjnych”), uciek³ na Litwê, gdzie by³ zakrystianem u znajomego ksiêdza (mój ojciec by³ arcykatolikiem). Moja mama z babci¹
Wand¹ i dwójk¹ mojego starszego rodzeñstwa musia³a borykaæ siê z powszechnie
znanymi uwarunkowaniami radzieckiej okupacji okresu 1939–1941. By³o to tym
bardziej trudne, i¿ jej siostra, a moja ciocia Zofia, zosta³a aresztowana i wywieziona do Tobolska (z Syberii wróci³a w 1945 r.). Gdy w 1941 r. wkroczyli Niemcy,
ojciec wróci³ do naszych Podlipek i w warunkach okupacji niemieckiej nadal pro-
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wadzi³ 15-hektarowe gospodarstwo. W koñcu 1943 r. uda³o mu siê uciec z ³apanki
mê¿czyzn, których Niemcy gromadzili celem budowy fortyfikacji w obliczu nacieraj¹cej Armii Czerwonej. Mama z nami (bo 13 paŸdziernika 1942 r. ja przyszed³em na œwiat) znowu wspólnie z babci¹ musia³a sprostaæ wymogom tragicznego
czasu. Ojciec wróci³ w 1944 r. i niezw³ocznie podj¹³ starania, aby – w obliczu
sowietyzacji – wyjechaæ z ojcowizny do Polski w nowych granicach. Tak sta³o siê
w 1946 r. Mieliœmy w czasie podró¿y z naszych stron rodzinnych na ziemie zachodnie pó³ bydlêcego wagonu. Obok rodziny Koz³owskich i Sawiczów z tego
transportu korzysta³ koñ, krowa i pies (który, niestety, w Pile zagin¹³). Wyl¹dowaliœmy w Siennie gmina Oœno, powiat Rzepin, niedaleko Odry. Otrzymaliœmy
z PUR-u pó³ poniemieckiego domu z czêœci¹ stodo³y i chlewu. Przydzielono te¿
ojcu 10 ha ziemi. Pamiêtam plagê myszy i jak przez mg³ê wszelkie niedostatki
¿ycia i cwaniaków, którzy przyje¿d¿ali z Wielkopolski, aby za bezcen nabywaæ
ró¿ne poniemieckie dobra (mo¿na tu mówiæ o grabie¿y ze strony rodaków, gdy¿
¿o³nierzy radzieckich na naszym terenie nie by³o). W 1949 r. rodzina namówi³a
moich rodziców, aby osiedlili siê w Wielkopolsce, najpierw w Nowej Wsi, a póŸniej ju¿ na kilkadziesi¹t lat w Chrustowie gmina Ujœcie, powiat Chodzie¿. Rodzina
nasza sk³ada³a siê z rodziców, babci Józefy i szeœciorga dzieci (rodzina Sawiczów, tzn. babcia Wanda, ciocia Zosia oraz moi „podwójni” kuzyni, Kazimierz,
Regina i Danuta, pozosta³a w Siennie). W Chrustowie przez ulicê chodzi³em do
szko³y do pierwszych czterech klas. Pan kierownik Walenty Karolczak uczy³ nas
wszystkiego. Od pi¹tej do siódmej klasy kontynuowa³em naukê w szkole podstawowej w Ujœciu, chodz¹c lub je¿d¿¹c rowerem 5 km. Mia³em niez³e wyniki
z przedmiotów, które mo¿na uznaæ za humanistyczne, a kiepskie, je¿eli chodzi
o nauki œcis³e (w których to mój brat Stanis³aw by³ prymusem). Mimo biedy,
ciê¿kiej pracy (wakacje to pojêcie tylko symboliczne) mogê z perspektywy skonstatowaæ, ¿e ¿ycie mia³em do 1959 r. zgo³a szczêœliwe. Tragedia nast¹pi³a w³aœnie
w styczniu 1959 r., gdy w wieku 44 lat zmar³a mama, cz³owiek ze wszech miar
wspania³y. Mia³em wówczas 16 lat, moja najm³odsza siostra Ania – 3, nastêpna
Marysia – 9, Jadzia – 12. Pomaga³a nam ciocia Zosia, jednak dotychczasowy
œwiat uleg³ pe³nej dekompozycji. Nic ju¿ nie by³o takie same. Zawali³ siê system
wartoœci i logiki bytu. Tu trzeba przerwaæ chronologiczn¹ narracjê…
Gdy w 2003 r. w 60. urodziny odwiedzi³em ju¿ jako dyrektor Archiwum Pañstwowego w Szczecinie i profesor Uniwersytetu Szczeciñskiego Podlipki i ogl¹da³em fundamenty domu, stodo³y i chlewika oraz studniê, które w latach trzydziestych XX w. zosta³y zbudowane przez dziadka i ojca, zastanawia³em siê, czy Wileñszczyzna jest nadal moj¹ ojcowizn¹ w duchowym odniesieniu. W czasie wizyty
w Podlipkach pozna³em pana Sergiusza, który na ziemi zakupionej swego czasu
przez mego dziadka prowadzi³ wykopki ziemniaków. Gdy przedstawi³em mu siê
po rosyjsku, kim jestem i dlaczego znalaz³em siê w tym miejscu, nie uœcisn¹³
wyci¹gniêtej do niego d³oni, lecz zapyta³ towarzysz¹cego mi obywatela Bia³orusi
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(polskiego nauczyciela z Grodna), czy nie jestem rewizjonist¹. Gdy tamten oœwiadczy³, i¿ uznajê granicê na Bugu i rewizjonist¹ nie jestem, pan Sergiusz uœcisn¹³
mnie serdecznie i zaprosi³ do domu. Z goœciny nie skorzysta³em, bo mia³em inne
plany. Przeprosi³em mego opiekuna i samotnie przez kilkanaœcie godzin w³óczy³em siê po Podlipkach oraz JaŸnie (szuka³em tam bezskutecznie m.in. grobu mego
dziadka Dominika). Wówczas to utwierdzi³em siê w przekonaniu, ¿e generalnie
rzecz bior¹c, to jestem Pomorzaninem, a nie Wilniukiem (z organizacjami kresowian utrzymujê przyjazne kontakty). Uzna³em, ¿e podobne odczucia mog¹ towarzyszyæ Niemcom, by³ym mieszkañcom Szczecina czy innych pomorskich miejscowoœci, którzy po latach odwiedzaj¹ obecnie polski region.
Uwa¿am, ¿e warto odpowiedzieæ na pytanie, dlaczego znalaz³em siê na Pomorzu Zachodnim. Moje zwi¹zki z tym regionem siêgaj¹ 1963 r., gdy po ukoñczeniu Studium Nauczycielskiego w Poznaniu otrzyma³em od w³adz powiatowych
ofertê pracy w charakterze nauczyciela w Gryficach. Tam, ucz¹c historii, a nastêpnie – ju¿ po ukoñczeniu zaocznie studiów w gdañskiej Wy¿szej Szkole Pedagogicznej – pracuj¹c w administracji pañstwowej odpowiedzialnej za sprawy
oœwiaty i kultury, poznawa³em ludzi, którzy po drugiej wojnie œwiatowej wykorzenieni ze swej ojcowizny z ró¿nych powodów przybyli na ziemie pozyskane
przez Polskê w 1945 r. Tu za³o¿yli rodziny, znaleŸli pracê, dom, miejsce w przestrzeni spo³ecznej. To nowe zakorzenienie – a poznawa³em ten proces zarówno
poprzez analizê bardzo rozleg³ej bazy Ÿród³owej, jak i kontakty z szeroko rozumianym spo³eczeñstwem – nastêpowa³o w z³o¿onych okolicznoœciach funkcjonowania Polski Ludowej. Szczególnie do 1970 r. dawa³ o sobie wyraŸnie znaæ,
przejawiaj¹cy siê w ró¿nej formie, rewizjonizm niemiecki (oczywiœcie nie dotyczy³ on wszystkich Niemców). W tych okolicznoœciach proces polonizacji w duchowym aspekcie, a w pewnym sensie i edukacyjnym, powinien byæ kontynuowany, gdy¿ potrzebny jest tak¿e dla dzieci i wnuków pierwszych polskich osadników. Jest to szczególnie istotne w dobie procesów zwi¹zanych z europeizacj¹,
gdy III RP znalaz³a siê w strukturach Unii Europejskiej, gdy rozwija siê – co
bardzo wa¿ne – proces pojednania polsko-niemieckiego i konstruktywna wspó³praca transgraniczna.
Wracaj¹c do lat szeœædziesi¹tych i siedemdziesi¹tych, pamiêtam, i¿ stara³em
siê zarówno jako nauczyciel szko³y podstawowej, œredniej, urzêdnik pañstwowy,
archiwista oraz nauczyciel akademicki przywo³ywaæ s³owiañsk¹ i polsk¹ tradycjê
w szerokim tego s³owa znaczeniu i coraz bardziej uto¿samia³em siê z t¹ ziemi¹,
która niegdyœ by³a s³owiañsk¹ (w sensie politycznym wchodzi³a krótko w sk³ad
polskich struktur pañstwowych), potem pomorsko-niemieck¹, a póŸniej prusk¹.
Stara³em siê te s³owiañskie i polskie akcenty wydobywaæ, pokazuj¹c, na czym
polega³ wysi³ek polonizacyjny realizowany przez polskie elity po drugiej wojnie
œwiatowej. Chodzi tu o inteligencjê zwi¹zan¹ z w³adzami Polski Ludowej, jak
i Koœcio³em rzymskokatolickim, gdy¿ w sprawie polonizacji i zagospodarowania
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ziem nad Odr¹ i Ba³tykiem panowa³o w tym krêgu wyraŸne wspó³dzia³anie.
W tym kontekœcie doszed³em do wniosku, i¿ bardzo twórcz¹ formu³¹ wspó³czesnego patriotyzmu lokalnego (ale maj¹cego znaczenie szersze) jest nurt kaszubski, szczególnie g³êboko i sugestywnie artyku³owany przez Instytut Kaszubski
w Gdañsku (w odniesieniu kulturowym, politycznym, spo³ecznym, mentalnym).
Oczywiœcie doceniam te¿ aktywnoœæ i dorobek Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego.
Ostatnie dwudziestolecie dostarczy³o wiele argumentów, i¿ warto s³u¿yæ wspomnianym wartoœciom w obliczu dla mnie niezrozumia³ych zachowañ czêœci nowych elit, które w warunkach III RP przyjê³y postawê gloryfikuj¹c¹ dorobek regionu g³ównie w okresie pomorsko-pruskim (po 1720 r.), równoczeœnie pogardliwie traktuj¹c wysi³ek spo³eczeñstwa w pierwszych dziesiêcioleciach polskiej tu
obecnoœci. Uwa¿am, ¿e ma miejsce proces adopcji historii pomorsko-pruskiej
regionu przez znaczn¹ czêœæ wspó³czesnych mieszkañców Pomorza Zachodniego
(a s¹dzê, ¿e uwaga ta odnosi siê do ca³oœci ziem pozyskanych przez Polskê
w 1945 r.). W tym kontekœcie chcia³bym przywo³aæ argumenty, jakie przedstawi³em, recenzuj¹c dla „Przegl¹du Zachodniopomorskiego” amatorsk¹ trylogiê
dotycz¹c¹ dziejów Z³ocieñca1.
Do tej pory nie recenzowa³em tego typu opracowañ zwi¹zanych z „histori¹”
poszczególnych miejscowoœci w regionie zachodniopomorskim2.
W recenzji napisa³em m.in., ¿e w warunkach pañstwa demokratycznego ka¿dy mo¿e pisaæ i mówiæ wszystko, co nie jest zabronione prawem. Prawo zaœ nie
zabrania prezentowania autorskich pomys³ów, m.in. ró¿nych pasjonatów, mi³oœników historii czy ludzi uwa¿aj¹cych siê za publicystów lub „twórców licznych
publikacji dotycz¹cych historii regionu”. Mo¿na uznaæ, ¿e klucz do powa¿nego
lub nie traktowania informacji o dziejach miast, gmin, „ziem” czy poszczególnych instytucji ¿ycia spo³ecznego, znajduje siê w rêku zleceniodawców finansuj¹cych poszczególne opracowania, np. starostów, burmistrzów, wójtów, prezesów,
dyrektorów etc. Mog¹ oni (a uwa¿am, ¿e powinni) korzystaæ z us³ug profesjonalistów przynajmniej w zakresie pozyskania recenzji. Istnieje w Polsce ca³a sieæ
uniwersytetów czy innych profesjonalnych instytutów badawczych, które mog¹
wskazaæ specjalistów w danej dziedzinie. Piszê poni¿ej o tzw. historii Z³ocieñca
pióra J. Leszcze³owskiego z dwóch powodów: po pierwsze dlatego, i¿ ka¿dy
z trzech tomów wspomnianej wy¿ej pracy (razem ponad 1000 stron) opatrzony
1
2

O potrzebie recenzowania monografii regionalnych. Refleksja na przyk³adzie trylogii Jaros³awa Leszcze³owskiego o losach Z³ocieñca.
J. Leszcze³owski, Z³ocieniec – przygoda z histori¹, czêœæ pierwsza, (Warszawa 2007, wydawca
Agencja Wydawniczo-Us³ugowa „ALJAR” Alicja Leszcze³owska, 336 ss.), Ostatnie stulecie
Falkenburga, Z³ocieniec – przygoda z histori¹, czêœæ druga (Warszawa 2007, wydawca jw.,
306 ss.), Z³ocieniec nie ca³kiem odzyskany, czêœæ trzecia (Warszawa 2009, wydawca jw.,
358 ss.).
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zosta³ ciep³ym wstêpem burmistrza Z³ocieñca, czyli legalnej, demokratycznie
wybranej w³adzy samorz¹dowej (burmistrz ma okreœlone prawa i obowi¹zki).
Po drugie, dlatego, i¿ mój student III roku politologii Uniwersytetu Szczeciñskiego (cz³owiek pracowity i sympatyczny) powo³a³ siê na to opracowanie, uznaj¹c
za w³asne nastêpuj¹ce stwierdzenie autora omawianej trylogii: „Przez kilkadziesi¹t powojennych lat próbowano uzasadniaæ prawo do polskiej obecnoœci na tych
terenach poprzez nawi¹zywanie do wczesnoœredniowiecznych Pomorzan. Opis
historii ka¿dego miasta zaczyna³ siê od obowi¹zkowej formu³ki mówi¹cej
o s³owiañskich pocz¹tkach [podkr. K.K.]. Niekiedy by³a to prawda, czêœciej nie.
Niestety, wystarczy przeczytaæ niektóre dzisiejsze tablice informacyjne dla turystów [podkr. K.K.], ¿eby stwierdziæ, ¿e ta fa³szywa nuta [podkr. K.K.] nie
zamilk³a do koñca. Przybycie naszych ojców na te ziemie by³o wynikiem wojny,
która nie zosta³a rozpêtana przez Polaków. Pomimo wiernego trwania w obozie
antyhitlerowskim trudno zaliczyæ Polskê do zwyciêzców ostatniej wojny. Pomorze by³o rekompensat¹ za tereny, które Polsce odebrano. W³aœnie tutaj wielu Polaków tworzy³o swój nowy œwiat po wymuszonym opuszczeniu [podkr. K.K.] ziem
ojców. Nie potrzebujemy [podkr. K.K.] szukaæ ma³o przekonuj¹cych zwi¹zków
miêdzy wczesnoœredniowiecznymi S³owianami a dzisiejsz¹ ludnoœci¹ polsk¹ na
Pomorzu. Nasze prawo przebywania tutaj wynika z innych wa¿niejszych wzglêdów. Zaryzykujê twierdzenie, które mo¿e zabrzmieæ w niektórych uszach jak herezja: otó¿ jestem przekonany, ¿e kulturowo znacznie bli¿ej nam do wypêdzonych w 1945 r. Niemców ni¿ do dwunastowiecznych Pomorzan” [podkr.
K.K.] (t. I, s. 22).
Z tymi kilkoma zdaniami J. Leszcze³owskiewgo student III roku politologii
siê identyfikowa³, lecz nie tylko on uzna³ je za swoje. Burmistrz Z³ocieñca, polecaj¹c czytelnikom i turystom trylogiê Leszcze³owskiego, opowiada siê poœrednio
równie¿ za takim tokiem myœlenia. Rada Miasta Z³ocieñca, przyznaj¹c w 2007 r.
Panu Jaros³awowi Leszcze³owskiemu tytu³ honorowego obywatela miasta, w jakimœ sensie pewnie tak¿e solidaryzuje siê z jego pogl¹dami. Z informacji zamieszczonej o Autorze nie wynika, i¿ ma ukoñczone studia historyczne. J. Leszcze³owski
pisze o sobie, i¿ „ukoñczy³ studia informatyczne na Uniwersytecie Bundeswehry
w Monachium” (oczywiœcie nic z³ego z tej informacji nie musi wynikaæ).
Przywo³uj¹c fragment ksi¹¿ki J. Leszcze³owskiego, podkreœli³em niektóre
stwierdzenia, gdy¿ z nimi trudno mi siê zgodziæ. Szyderczo zgo³a odnosi siê historyk-amator do wydanej w okresie Polski Ludowej literatury. Tu pragnê wyjaœniæ, i¿ w latach siedemdziesi¹tych i osiemdziesi¹tych powsta³o wiele monografii
powiatów i miast Pomorza Zachodniego, które ukaza³y siê g³ównie staraniem nieistniej¹cego ju¿ Instytutu Zachodniopomorskiego, a redaktorami naukowymi tych
opracowañ byli powszechnie szanowani historycy. Nie do przyjêcia jest wiêc
lekcewa¿¹ce stwierdzenie, i¿ „opis historii ka¿dego miasta zaczyna³ siê od obowi¹zkowej formu³ki mówi¹cej o s³owiañskich pocz¹tkach”. Kwestionujê tak¿e
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uogólnienie, i¿ „Dzisiejsze tablice informacyjne dla turystów (…) to fa³szywa
nuta”. Tu nie mo¿e mieæ miejsca uogólnienie, trzeba podaæ konkretne przyk³ady.
Wypowiedzi wspó³czesnych przewodników turystycznych bardzo rzadko odnosz¹
siê do s³owiañskiej i polskiej tradycji na Pomorzu Zachodnim, s¹ one raczej formowane w duchu i estetyce zaprezentowanej przez autora Ostatniego stulecia
Falkenburga i tam raczej mo¿na szukaæ nie tyle fa³szywej nuty, ile fascynacji
okresem pruskim na Pomorzu Zachodnim od drugiej po³owy XIX w. po 1945 rok.
Nieprawd¹ jest, i¿ wszyscy osadnicy polscy, którzy przybyli na Pomorze Zachodnie po drugiej wojnie œwiatowej, znaleŸli siê tutaj w wymuszonych okolicznoœciach. O ile chodzi o wysiedleñców z terenów wschodnich, osiedli³o siê ich
w omawianym regionie tylko niespe³na 25 proc. Nie powinno siê ich nazywaæ
repatriantami, choæ przez dziesi¹tki lat taka terminologia obowi¹zywa³a. Przesiedleñcy z Polski centralnej (2/3 wszystkich osadników) przybyli na Pomorze Zachodnie g³ównie w celu poprawienia swoich warunków ¿ycia, zachêcani do tego
zarówno przez w³adzê, jak i Koœció³ katolicki. Niew¹tpliwie przymusowo zostali
tu osiedleni w 1947 r. Ukraiñcy i £emkowie z akcji Wis³a (blisko 50 tys.). Nie
powinien Pan Leszcze³owski zabieraæ g³os w imieniu wszystkich mieszkañców
regionu czy Z³ocieñca. Nieuprawnione jest wiêc stwierdzenie „nie potrzebujemy
szukaæ ma³o przekonuj¹cych zwi¹zków…”. Trzeba wyraŸnie napisaæ, w czyim
imieniu Autor przemawia. Na pewno nie w moim. Oczywiœcie kulturowo Autor
ma prawo „czuæ siê bli¿ej do wypêdzonych w 1945 r. Niemców ni¿ do dwunastowiecznych Pomorzan”. Nie wiem, ilu jest zwolenników takiego sposobu myœlenia (choæ niew¹tpliwie s¹ w dobie adopcji tradycji pruskiej dla przyk³adu przez
potomków osadników z Ko³omyi, Podlipek, Moszny itd.). Pan Leszcze³owski nie
sprawdzi³, jaki jest stosunek wysiedlonych przymusowo Niemców z regionu
i samego Z³ocieñca (a tak¿e ich potomków) do wspó³czesnych gospodarzy tej
ziemi. Chcê tu przywo³aæ – jako wieloletni redaktor „Kroniki Szczecina” – wypowiedŸ doœæ popularnego w œrodowisku tak¿e szczeciñskich historyków, d³ugoletniego prezesa organizacji ziomkowskich, g³ównie wysiedlonych ze Szczecina
Niemców i ich rodzin, dr. Hansa Günthera Cnotki3, której udzieli³ redakcji „Kroniki Szczecina” w 2004 r. Na pytanie o jego stosunek do restytucji mienia poniemieckiego na Pomorzu Zachodnim powiedzia³ m.in.: „Wed³ug niemieckiego stanowiska nawet po uznaniu granicy w traktacie z 1991 r. nie nast¹pi³y tu ¿adne
zmiany. To jest nadal nierozwi¹zany problem w niemiecko-polskich stosunkach.
Niemcy s¹ w dalszym ci¹gu w³aœcicielami swoich by³ych posiad³oœci. Niestety,

3

Dr H.G. Cnotka urodzi³ siê w Szczecinie w 1932 r. (jego ojciec osiedli³ siê w Szczecinie
w 1919 r. po „pierwszym rozbiorze Niemiec” – jak stwierdza H.G. Cnotka, przenosz¹c siê
z Bydgoszczy). By³ redaktorem naczelnym „Stettiner Bürgerbriefe”, od 1991 r. szefem stowarzyszenia „Historischer Arbeitkreis Stettin” oraz wydawc¹ „Reiseführer Stettin”, przewodnika
po Szczecinie.
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rz¹d niemiecki pozostawia ten problem samemu sobie i ma nadziejê, ¿e rozwi¹¿e
siê sam”. Ten nieuznaj¹cy powojennych realiów, wykszta³cony i opiniotwórczy
w swoim œrodowisku by³y mieszkaniec Szczecina, zaprezentowa³ te¿ swoje oczekiwania w stosunku do wspó³czesnych mieszkañców regionu: „Chcê powiedzieæ,
¿e jest moim marzeniem, aby Niemcy osiedlali siê na Pomorzu, i to nie tylko ci,
co tutaj kiedyœ zamieszkiwali. Ich obecnoœæ tutaj wzbogaci³aby Pomorze gospodarczo i kulturowo. Polska ludnoœæ zamieszkuj¹ca Pomorze z ca³¹ pewnoœci¹ zyska³aby na tym procesie osadnictwa. Obie nacje nauczy³yby siê z sob¹ ¿yæ i korzyœci wyst¹pi³yby po obu stronach. Z radoœci¹ powita³bym np. umieszczenie obok
polskich nazw miejscowoœci i ulic ich dawnych nazw niemieckich. Mia³oby to
istotny walor informacyjny”4. Czy tylko informacyjny? Czy tylko dr Cnotka takie
tezy prezentowa³?
Mam œwiadomoœæ, i¿ za „odkrywcze” twierdzenia dotycz¹ce genezy pozyskania przez Polskê ziem zachodnich (które zalicza „odwa¿nie” do „herezji”)
J. Leszcze³owskiemu nie gro¿¹ ¿adne przykroœci. Na ten temat wypowiada³o siê
w podobnym duchu wiele osób, w tym tak¿e w 1980 r. niew¹tpliwie cz³owiek
wybitny, opozycyjny dzia³acz o socjaldemokratycznym rodowodzie, Jan Józef Lipski, w pracy Dwie ojczyzny, dwa patriotyzmy (uwagi o megalomanii i ksenofobii
Polaków). J.J. Lipski pisa³ m.in.: „Prawie ka¿dy Polak (nawet wykszta³cony)
wierzy dziœ, ¿e wróciliœmy po drugiej wojnie œwiatowej na ziemie zagrabione
nam przez Niemców. Dotyczyæ to mo¿e Gdañska i Warmii (…) reszta Prus Wschodnich nigdy polska nie by³a, a Niemcy zdobyli te ziemie nie na Polakach, a na
Prusach (…) Zachodnie Pomorze – etnicznie te¿ nie polskie, choæ s³owiañskie –
zrzuca³o parokrotnie z uporem sw¹ zale¿noœæ od Polski i wytworzy³o w³asn¹ organizacjê pañstwow¹ zniszczon¹ dopiero w XVII wieku przez Szwedów. Prusacy
zabrali te ziemie zamieszka³e nie przez Polaków Szwedom, a nie Polsce”5. Lipski
stwierdza te¿, ¿e my z kolei nie chcemy dziœ pamiêtaæ, ¿e s¹ to ziemie, na których
parê setek lat kwit³a kultura niemiecka6. S¹ wiêc i w powa¿nej literaturze stwierdzenia tego typu, z którymi nie wszyscy profesjonalni historycy i politolodzy oraz
autorytety moralne siê zgadzaj¹. Je¿eli ju¿ jesteœmy przy autorytetach moralnych
(oczywiœcie ka¿dy mo¿e wybieraæ wed³ug w³asnego uznania), warto przywo³aæ
stwierdzenie prymasa Stefana Wyszyñskiego, który w szczeciñskiej katedrze
w czasie ingresu pierwszego biskupa diecezji szczeciñsko-kamieñskiej w paŸdzierniku 1972 r. tak¹ poda³ przyczynê pozyskania przez Polskê ziem nad Odr¹
i Ba³tykiem, w tym Szczecina: „Gdy przed wielu, wielu laty na proœbê prasy niemieckiej napisa³em artyku³, jak siê zapatrujê na problem organizacji koœcielnej
4
5
6

Wywiad W. Mijala z H.G. Cnotk¹, „Kronika Szczecina 2003”, Szczecin 2004, s. 67.
J.J. Lipski, Dwie ojczyzny, dwa patriotyzmy (uwagi o megalomanii i ksenofobii Polaków),
[w:] Tunika Nesosa. Szkice o literaturze i o nacjonalizmie, Warszawa 1992, s. 144.
Tam¿e, s. 146.
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na Ziemiach Odzyskanych, rzecz uj¹³em tak: »Powrót Polski na ziemie piastowskie, na ziemie œl¹skie czy pomorskie, jest wymownym ostrze¿eniem Boga, który
kieruje narodami i jest ojcem ludów i narodów, ostrze¿eniem dla narodów krwawych«. I to sformu³owanie obieg³o ca³y œwiat i bardzo nie podoba³o siê tym elementom rewizjonistycznym, które by³y zdania, ¿e Polska jest tutaj tymczasowo”7.
Przytoczê jeszcze póŸniejsz¹ konstatacjê abp. Kazimierza Majdañskiego, którego osobowoœæ wp³ynê³a na kszta³towanie psychiki spo³eczeñstwa regionu zarówno w okresie Polski Ludowej, jak i III RP. Oto fragment wypowiedzi biskupa
szczeciñsko-kamieñskiego z 1990 r. odnosz¹cy siê do sprawy godnoœci cz³owieka
i narodu: „Nie mo¿na wyrzec siê tego, co tê godnoœæ chroni. Chroni zaœ tê godnoœæ prawda. Byæ mo¿e, ¿e to dlatego w³aœnie wik³amy siê w relacjach z naszym
zachodnim s¹siadem, i¿ zapanowa³o podstawowe nieporozumienie. Skutki s¹ brane
za przyczynê. Przyczyn¹ by³ dzieñ 1 wrzeœnia 1939 r. By³ ten dzieñ przyczyn¹
bezmiaru krzywd, jakie spad³y przez wszystkie lata wojny na Naród polski, choæ
tak¿e inne narody, zw³aszcza na Naród ¿ydowski. S¹siedzi zaœ nasi mówi¹ najchêtniej o roku 1945; o jego klêskach i donios³ych decyzjach politycznych wtedy
podjêtych”8. Oczywiœcie cytowani duchowni doskonale wiedzieli o politycznych
uwarunkowaniach przejêcia przez Polskê ziem zachodnich i pó³nocnych, czyli
o zasadzie rekompensaty. Doceniali jednak polsk¹ myœl zachodni¹ oraz aspekt
moralny polonizacji tych ziem.
Jest faktem, ¿e w latach pionierskich wielu twórców kultury, a w pewnym
stopniu i historyków, chc¹c zamortyzowaæ traumê osiedlaj¹cych siê na poniemieckich terenach rodaków, przywo³ywa³o legendy i sentymentalne opowiadania, dzie³ka literackie o s³owiañskich i polskich losach ziem pozyskanych. To
mia³o wówczas sens spo³eczny i dzisiaj nie trzeba siê wstydziæ tej aktywnoœci
polskich elit nad Odr¹ i Ba³tykiem sprzed ponad pó³ wieku.
Uwa¿am, ¿e nale¿y kultywowaæ pamiêæ o znaczeniu polskiej myœli zachodniej, aktywnoœæ wspó³czesnego ruchu kaszubskiego, pamiêtaæ o przes³aniu, jakie
pozostawili po sobie wybitni uczeni reprezentuj¹cy taki tok myœlenia. Szczególn¹
rolê w tym zakresie niew¹tpliwie odgrywa prof. Gerard Labuda, uczony europejskiej klasy, doktor honoris causa m.in. Uniwersytetu Szczeciñskiego, wed³ug którego geneza przejêcia przez Polskê ziem zachodnich i pó³nocnych, zwanych przez
dziesiêciolecia Ziemiami Odzyskanymi, jest nastêpuj¹ca: „Granica na Odrze
i Nysie nie jest tworem dnia wczorajszego lub z przedwczoraj. W stosunkach
polsko-niemieckich i polsko-niemieckim s¹siedztwie by³a ona obecna od pocz¹tku
zetkniêcia siê obu pañstw ju¿ w X wieku, a przecie¿ strumieñ przeobra¿eñ politycznych bezustannie zalewa³ j¹ »wod¹ zapomnienia«, to w polskiej œwiadomoœci
spo³ecznej tkwi³a ona nadal jako granica etniczna, kulturalna i historyczna. Dziwnym
7
8

Tekst homilii kard. S. Wyszyñskiego w zbiorach Kurii diecezji szczeciñsko-kamieñskiej.
Tam¿e.
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zbiegiem wydarzeñ ze stanu uœpienia do ¿ycia wezwa³ j¹ znowu pakt Hitlera-Stalina z dnia 23 sierpnia 1939 roku, który pomyœlany jako akt rozbioru pañstwa
polskiego, obróci³ siê swoim ostrzem przeciwko jego autorom, wywo³a³ wybuch
wojny œwiatowej, w toku której dosz³o równie¿ do wojny na œmieræ i ¿ycie miêdzy
hitlerowskimi Niemcami i stalinowskim Zwi¹zkiem Sowieckim”9. Propagujê ten
tekst prof. Labudy i wyjaœniam, i¿ takie przeœwiadczenie sta³o siê Ÿród³em przeœwiadczenia, ¿e z kresowiaka sta³em siê Kaszëb¹, który pamiêtaj¹c o swych rodzinnych korzeniach, stara siê tu na Pomorzu pracowaæ na rzecz teraŸniejszoœci
i przysz³oœci, zachowuj¹c to¿samoœæ i szanuj¹c s¹siadów.

9

G. Labuda, Dzieje granicy polsko-niemieckiej jako zagadnienie badawcze, [w:] Problem granic
i obszaru odrodzonego pañstwa polskiego (1918–1990), red. A. Czubiñski, Poznañ 1992,
s. 45-46.
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Uroczo po³o¿ony na skraju wysoczyzny gdañskiej budynek dzisiejszej Biblioteki G³ównej Uniwersytetu Gdañskiego ma bogat¹ przesz³oœæ. Licz¹c tylko
od 1945 r., mieœci³ Wy¿sz¹ Szko³ê Handlu Morskiego, a nastêpnie Wy¿sz¹ Szko³ê
Ekonomiczn¹, która zosta³a wch³oniêta przez powsta³y w 1970 r. Uniwersytet
Gdañski1.
Dzisiaj po wielu, wielu latach, doskonale jawi siê w mojej pamiêci, jako
miejsce wówczas upragnionych studiów. Aczkolwiek nie danym mi by³o studiowaæ prawo, jakie zamierza³em podj¹æ we Wroc³awiu po maturze w 1950 r., ani
historii w 1957 r. po zwolnieniu z wojska, to jednak z wdziêcznoœci¹ wspominam
tê uczelniê. By³em przecie¿ nie tylko opóŸniony w podjêciu studiów, ale w dodatku
ograniczony wymogami w³adz mo¿liwoœci¹ studiowania poza Trójmiastem, wiêc
wybra³em ekonomiê w Sopocie.
Wyboru nie ¿a³ujê, bo ponownie mia³em szczêœcie (wczeœniej w szkole œredniej) do grona wyk³adowców, wspania³ych specjalistów, pedagogów oraz ma³ej
i du¿ej ojczyzny patriotów. Do matury zaraz po wojnie przygotowywa³em siê
wed³ug przedwojennego programu i po czêœci na podstawie przedwojennych podrêczników. Studia przypad³y w okresie paŸdziernikowej „odwil¿y” 1956/57. Na
sopockiej uczelni zlikwidowano wówczas katedry marksizmu-leninizmu i innych
dziwacznych tworów, a zajêto siê nauk¹.
Oczywiœcie, prócz wydarzeñ, jakie mia³y miejsce na uczelni, jak przyk³adowo powitanie w auli po powrocie z londyñskiej emigracji do kraju pisarki Zofii
Kossak-Szczuckiej, pamiêæ zanotowa³a niektórych wyk³adowców, którzy w taki
czy inny sposób siê wyró¿niali, zw³aszcza ci, z którymi mia³em zajêcia i egzaminy.

1

Wy¿sza Szko³a Handlu Morskiego powsta³a w Gdyni 17.08.1946 rozporz¹dzeniem ministra
oœwiaty Czes³awa Wycecha, zosta³a w 1947 r. przeniesiona do Sopotu, a uchwa³¹ Rady Ministrów z 3.05.1952 nadano jej tê nazwê, jak¹ przyjê³y wszystkie uczelnie ekonomiczne w PRL.
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* * *
Jednym z nich by³ przyby³y wówczas z Warszawy matematyk, docent Henryk
Edel Kryñski. By³ niskiego wzrostu, wspomagaj¹cy sobie lask¹ przy chodzeniu.
By³ wymagaj¹cy, ale sprawiedliwy w ocenianiu, prowadzi³ interesuj¹ce wyk³ady
w zakresie planowania gospodarczego. Zapamiêta³em go, gdy¿ moj¹ piêt¹ achilesow¹ by³a matematyka, a na egzaminach u niego otrzyma³em oceny dobre i wspomóg³ mnie po latach swoim podrêcznikiem przy nostryfikacji dyplomu w Kopenhadze. Grono profesorów stwierdzi³o w 1970 r., ¿e poziom prezentowany w podrêczniku H.E. Kryñskiego jest wy¿szy od programu na duñskiej uczelni...
Kryñski przez planowanie gospodarcze rozumia³ modele matematyczno-statystyczne w nauce ekonomii, czyli ekonometriê. Z luboœci¹ na pierwszym roku
wywo³ywa³ przed wyk³adem do tablicy s³uchaczy per „towarzyszu sekretarzu”
lub „panie majorze” (daj¹c do zrozumienia, kto jest na sali) i po zadaniu tylko
jednego pytania z ostatniego wyk³adu, przewa¿nie nie otrzymywa³ od owych
studentów zadowalaj¹cej odpowiedzi. Ciekawe, ¿e intuicyjnie wywo³ywa³ tych,
którzy z takich czy innych powodów nie mogli sprostaæ zadaniu. Po pierwszych
kilku miesi¹cych postanowi³ „przybli¿yæ” nam tê dyscyplinê naukow¹ na bardziej realnych przyk³adach z ¿ycia Polski Ludowej. Wyg³asza³ wówczas m.in.
tak¹ mniej wiêcej sentecjê:
„Otó¿ w kraju potrzebujemy krawców, szewców i innych fachowców rzemieœlników, a tymczasem niektórzy marnuj¹ czas i zajmuj¹ miejsca tym, którzy
chc¹ studiowaæ”.
Podczas jednego z wyk³adów docent Kryñski zada³ studentowi pytanie:
– Niech nam pan powie, jaka jest ró¿nica miêdzy gospodark¹ planow¹ w krajach
demokracji ludowej, a programowaniem w kapitaliŸmie?
Odpowiedzi, bo i inni tak¿e zabrali g³os – koncentrowa³y siê na sferze politycznej – by³y po prostu gadaniem nic niemówi¹cym o istocie zagadnienia, ale
wywody ideologicznie by³y prawid³owe.
Wyk³adowca, rasowy matematyk, z us³yszanych odpowiedzi rzecz jasna nie
by³ zadowolony. Nieco zirytowany sam wyjaœni³, ¿e w gospodarce planowej wykonanie zawsze odbiega od za³o¿onego planu, natomiast programowanie produkcji w kapitaliŸmie jest zbli¿one do wykonawstwa. Przek³adaj¹c to na jêzyk bardziej zrozumia³y, mówi³, ¿e w tzw. socjaliŸmie plany wykonuje siê propagandowo
ponad plan, ale na rynku brakuje towarów, natomiast na Zachodzie produkcja jest
zbli¿ona do potrzeb ludnoœci i z regu³y na rynku towarów nie brakuje.
Warto przypomnieæ, ¿e by³y to jeszcze lata tak zwanej polskiej jesieni, albo
odwil¿y... Pamiêtali bowiem nasi wyk³adowcy niezbyt odleg³e czasy, gdy sekretarze partii telefonowali do dziekanów czy rektorów szkó³ wy¿szych i uniwersytetów z pytaniem, na którym roku studiów s¹ w danej chwili. Zak³opotany rektor,
dziekan czy profesor odpowiada³, ¿e na takim to a takim roku. Jeœli „student” nie
wykazywa³ entuzjazmu lub wyra¿a³ niezadowolenie ze zbyt wolnego przecho-
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dzenia z roku na rok – wówczas rozmówca z ramienia uczelni uznawa³ swoj¹
„pomy³kê” i odpowiednio korygowa³ rok studiów.
Zreszt¹ w latach piêædziesi¹tych zas³u¿eni aktywiœci (w tym dyrektorzy
z nomenklatury) mogli uzyskaæ odpowiednie dyplomy uniwersyteckie za poœrednictwem „wysokiej” komisji m.in. w £odzi. Zdaniem osób, które siê o ten sposób
zdobywania dyplomów „otarli”, kandydat na magistra czy in¿yniera przyje¿dza³
na „egzamin” przed komisjê i mia³ w zasadzie odpowiedzieæ na jedno pytanie:
– na jaki dyplom reflektuje.Nastêpnie wystawiano odpowiedni dokument danej
uczelni. Tacy „in¿ynierowie” byli oczywiœcie tak¿e na terenie Gdañska.
Zabawnie by³o, gdy w latach szeœædziesi¹tych Szko³a G³ówna Gospodarstwa
Wiejskiego w Warszawie organizowa³a zjazd swoich absolwentów. Ów in¿ynier
J.B. chcia³ tak¿e wzi¹æ udzia³ w zjeŸdzie, przynajmniej w czêœci „artystycznej”,
czyli skorzystaæ z dobrodziejstw dla cia³a. Mia³ jednak problem – do jakiego rocznika ma siê do³¹czyæ. Ze zrozumia³ych wzglêdów nikogo ze „swojego rocznika
studiów” nie zna³. Przywo³a³ wiêc swego podw³adnego i zapyta³, do której grupy
absolwentów siê wpisa³, bo chcia³by równie¿ byæ w tej samej.
W kuluarach ¿artowano, ¿e bêdzie mia³ przynajmniej jednego „znajomego”
ze studiów. Osoba ta, która ukoñczy³a regularne studia, oczywiœcie bez nara¿enia
siê na konsekwencje rozpowiadaæ o tym nie móg³a.
Zna³em kilku przedwojennych techników po szkole w Bydgoszczy czy Wawelberga w Warszawie. Oni mogli tak¿e ubiegaæ siê o uzyskanie stopnia in¿yniera
na podstawie wieloletniej praktyki, ale byli zgodni, ¿e tym siê ró¿ni¹ od „in¿ynierów”, ¿e potrafi¹ praktycznie i teoretycznie rozwi¹zywaæ specjalistyczne problemy. Jednym z nich by³ Piotr Zieliñski, przed wojn¹ kierownik spichrzy zbo¿owych w porcie gdyñskim, a po wojnie kierownik dzia³u technicznego i inwestycji
zak³adów zbo¿owych i m³ynów w województwie gdañskim.

* * *
Powszechnie szanowany profesor Józef Kulikowski, specjalista od ekonomiki przemys³u, uchodzi³ za bardzo dobrego fachowca. O ile dobrze pamiêtam,
przed wojn¹ by³ dyrektorem Izby Handlowo-Przemys³owej w Gdyni. By³ to czas,
¿e wszystko, co przedwojenne by³o najlepsze! Nawet moja generacja przyjê³a to
powiedzenie za swoje.
Uœmiechniêtego profesora nie pamiêtam, ale zawsze by³ rzeczowy i ¿yczliwy,
szczególnie w stosunku do tych, którzy wykazywali siê solidnoœci¹ w studiach.
U niego pisa³em pracê magistersk¹. Nie mam pojêcia, jak sobie radzi³ z tymi, co
wierzyli w opatrznoœæ monopartii, ale ³atwo sobie wyobraziæ, jakie prze¿ywa³
wewnêtrzne mêki. Po latach, gdy by³em w Gdyni, odwiedzi³em jego mogi³ê na
witomiñskim cmentarzu.
Historyk Wac³aw Odyniec by³ jednym z najbardziej ulubionych wyk³adowców nawet u tych, którzy nie darzyli historii zbyt wielk¹ sympati¹. Imponowa³
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nam swoj¹ wiedz¹ i erudycj¹. Wyk³ad rozpoczyna³ rebusem m.in. przez przytaczanie dni tygodnia, miesi¹ca oraz dodaj¹c lub odejmuj¹c pewn¹ iloœæ lat od bardziej powszechnie znanych wydarzeñ, jak na przyk³ad bitwy pod Grunwaldem
i pyta³ – co sê wówczas wydarzy³o? S³uchacze winni odgadn¹æ, jakie wydarzenie
wyk³adowca ma na myœli. W ten oryginalny sposób przybli¿a³ nam ojczyste dzieje
i pobudza³ wyobraŸniê.
Oczywiœcie, ³atwiej by³o „p³ywaæ” w historii ludowej ojczyzny, która zaczyna³a siê od 22 lipca 1944 r., albo jak to wówczas mówiliœmy „dwa dwa lipca
dawniej Wedel”, w œlad za upañstwowion¹ s³ynn¹ firm¹ czekolady.
W. Odyniec wiedzia³, ¿e w takich przypadkach raczej nie mo¿e oczekiwaæ
prawid³owej odpowiedzi, i gdy wszyscy z powag¹ „g³êboko” siê zastanawiali, po
chwili wyjaœnia³ zdarzenie.
Zagadki te niew¹tpliwie dzia³a³y na s³uchaczy, a zarazem by³y wspania³¹ zabaw¹. W ten sposób uœwiadamia³ wielu s³uchaczom, ¿e dzieje Polski s¹ bardzo
bogate i donios³e w wydarzenia nie tylko dla naszej ojczyzny, ale ca³ego kontynentu. Osobiœcie zafascynowa³a mnie jego pasja, z jak¹ odkrywa³ przed nami
wa¿ne zdarzenia w naszej historii narodowej.
Wac³aw Odyniec by³ natchnionym, z Bo¿ej ³aski nauczycielem akademickim, podobnie jak jego starsi koledzy z Kresów Wschodnich Rzeczypospolitej,
których swego czasu wyk³adów s³ucha³em we Wroc³awiu. Umieli oni zainteresowaæ m³odzie¿ ojczyst¹ histori¹ i zaszczepiæ patriotyzm na ca³e ¿ycie.
Nasze spotkanie po trzech dziesi¹tkach lat niewidzenia by³o bardzo serdeczne.
Bêd¹c w Gdañsku na zaproszenie profesora Zenona Ciesielskiego z wyk³adami
w Katedrze Skandynawistyki UG (w pewnym sensie mojego uniwersytetu), spotkaliœmy siê w zas³u¿onym Gdañskim Towarzystwie Naukowym, gdzie z radoœci¹
powita³ swego dawnego studenta, jak zwykle z iskr¹ w oczach. „Niech pan nie
myœli, ¿e o ksi¹¿ce zapomnia³em”, powiedzia³, „napisa³em recenzjê”, wrêczaj¹c
mi nadbitkê. Jako wnikliwy i rzetelny historyk zapyta³ mnie na swój prywatny
u¿ytek, czy mój skrót „S” przed nazwiskiem oznacza „Skarbek”. Po otrzymaniu
wyczerpuj¹cego wyjaœnienia stwierdzi³, ¿e „w tamtych czasach nie mo¿na by³o
wszystkiego ujawniaæ”. Po¿egnaliœmy siê równie serdecznie, nie przeczuwaj¹c,
¿e by³o to ju¿ nasze ostatnie spotkanie.

* * *
Zastêpca profesora (by³o takie stanowisko) Tadeusz Pierzchalski wtajemnicza³ nas w sekrety fizyki i chemii w swoim królestwie – laboratorium, w którym
w charakterze „pazia” urzêdowa³a m³oda asystentka. Podkreœlam to, bo lubi³ towarzystwo m³odych i ³adnych kobiet, a jako samotny i roztargniony naukowiec
potrzebowa³ pewnie trochê kobiecej opieki. S³aboœæ ta nie pomniejsza³a jego autorytetu naukowego – mia³ ogromn¹ wiedzê i by³ œwietnym pedagogiem.
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Profesor Pierzchalski tak¿e by³ jednym z „przedwojennych”, a zarazem legenda z portu gdyñskiego, gdzie wykonywano analizy produktów przeznaczonych
na eksport i towarów przywo¿onych zza granicy. Bezpartyjny, z obci¹¿eniem inteligenta niepodleg³ej Polski, i co wa¿ne, bez giêtkiego krêgos³upa – nie zosta³
wówczas profesorem. Podkreœla³ swoj¹ wiedzê i umiejêtnoœci podpisem, w którym obok nazwiska figurowa³y dwa „dr dr”, co oczywiœcie oznacza³o posiadanie
przez niego dwóch doktoratów i rozleg³¹ wiedzê.
Wyk³ady i zajêcia z profesorem przebiega³y zawsze w bardzo interesuj¹cy
i dowcipny sposób, zw³aszcza gdy od czasu do czasu przytacza³ jakiœ najnowszy,
niepolityczny dowcip kr¹¿¹cy na uczelni, albo wœród jego znajomych. Po zajêciach w laboratorium odbywa³y siê tam¿e spotkania, w których bra³o udzia³ szczup³e grono zaufanych studentów – co w tych czasach oznacza³o bez donosicieli
(partii czy s³u¿by bezpieczeñstwa). W tym gronie odbywa³y siê powa¿ne dyskusje przeplatane aktualnymi dowcipami politycznymi i aktualn¹ wymianê informacji pochodz¹cych z wewnêtrznych krêgów ówczesnych sfer politycznych.
Na takich spotkaniach szeroko dyskutowaliœmy m.in. na temat koniecznoœci
utworzenia Uniwersytetu w Gdañsku. Profesor Pierzchalski by³ wielkim entuzjast¹ utworzenia uniwersytetu, ale trudno nam by³o dociec istotnej przeszkody,
która uniemo¿liwia³a jego powo³anie. Prawdopodobnie, tak wówczas ocenialiœmy, by³ ni¹ pierwszy sekretarz wojewódzki partii Jan Ptasiñski. Uchodzi³ za stalinowca, który nie chcia³ jeszcze jednego k³opotu na Wybrze¿u. Dosyæ ju¿ by³o
problemów ze studentami Akademii Sztuk Piêknych (Jacek Fedorowicz, Zbigniew
Jujka i jego „Anio³ki i diabe³ki”), WSE (Bogumi³ Kobiela) i Politechniki (Zbigniew Cybulski), ró¿nymi teatrami (Bim-Bom), cyrkiem Afanasjewa, Klubem
„Rudego Kota” itd. J. Ptasiñski póŸniej zosta³ ambasadorem PRL w Moskwie,
a w Gdañsku powsta³ uniwersytet.
Profesor Pierzchalski by³ tak¿e czynny w Gdañskim Towarzystwie Naukowym.
Zorganizowa³ i przewodzi³ Sekcji Towaroznawczej, której by³em cz³onkiem. Ju¿
w tym czasie coraz bardziej nie widzia³em siebie jako ekonomistê, zw³aszcza ¿e
moje pogl¹dy na sprawy gospodarcze by³y „nieprawomyœlne”. Próbowa³em pisaæ
rozprawê na temat: „Ekonomia polityczna czy polityka ekonomiczna”, ale musia³em sprawê od³o¿yæ... Przyk³adów nonsenów gospodarczych w PRL, które mia³y
na celu zaspokojenie potrzeb Zwi¹zku Sowieckiego by³o bez liku. Mo¿na tylko
przypomnieæ nadmiern¹ rozbudowê potencja³u stoczniowego i hutniczego oraz
kopalni, a tak¿e wiêcej ni¿ kontrowersyjnego forsowania budowy elektrowni atomowej (na wybrze¿u gdañskim), a na zakazie wydobywania ropy naftowej w naszym kraju koñcz¹c.
Z drugiej strony nie by³em urodzonym matematykiem, by zaj¹æ siê na przyk³ad ekonometri¹. W owym czasie najwy¿szym autorytetem w tej dziedzinie
w kraju by³ Oskar Lange, zwabiony ze Stanów Zjednoczonych A.P. przez jednych
dla podniesienia poziomu nauki, przez innych dla propagandy. Komitet Centralny
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sta³ jednak na stra¿y i nie móg³ pozwoliæ, by O. Lange stanowi³ konkurencjê dla
sowieckiego specjalisty W. Niemczynowa i szybko wci¹gniêto go do polityki...
Trzeba tu przypomnieæ, ¿e prócz kultu Stalina, „ludzie sowieccy” byli we wszystkich dziedzinach „najlepsi i pierwszymi wynalazcami” w œwiecie. Jako m³odzi
ludzie, to zjawisko odkryliœmy bardzo wczeœnie przy zmaganiach sportowych.
Swego czasu pasjonowa³em siê boksem, wiêc doœæ dobrze pamiêtam miêdzypañstwowy mecz bokserski miêdzy ósemk¹ Polski i Zwi¹zku Sowieckiego na stadionie Legii w Warszawie w 1952 r. By³em na tym meczu. W naszej dru¿ynie wyst¹pi³
wówczas m.in. wicemistrz Europy Franciszek Szymura, mistrz Europy z 1939 r.
Antoni Kolczyñski, mistrz Europy z Mediolanu i mistrz olimpijski z Helsinek
Zygmunt Chych³a, br¹zowy medalista olimpijski z Londynu „Kaszuba” Aleksander
Antkiewicz i „Blond Wenus”, Janusz Kasperczak mistrz Europy z 1949 r. Niestety,
nie pamiêtam, czy wyst¹pi³ w tym meczu Antoni Czortek, wicemistrz Europy
z Dublina w 1939 r., ulubienieæ publicznoœci. O jego przejœciach w okresie wojny
– na Pawiaku i w obozie koncentracyjnym w Brzezince (nr 139559) oraz jego
walkach bokserskich dowiadywaliœmy siê za poœrednictwem notatek w prasie.
W tym szczególnym powojennym okresie w ¿yciu narodu, prócz poszukiwañ
swoich bliskich – spo³eczeñstwo ¿ywo interesowa³o siê losami naszych przedwojennych s³aw naukowych i sportowych. Niestety, coraz czêœciej dochodzi³y nas
przygnêbiaj¹ce wiadomoœci. Przypomnê tylko los Janusza Kusociñskiego, profesorów lwowskich i krakowskich oraz tych wszystkich, którzy zginêli w Katyniu...
Do tego dodaæ trzeba brak jednego miêdzypokoleniowego ogniwa, które pozosta³o przy ¿yciu, ale nie wróci³o do poja³tañskiej Polski.
Jeœli idzie o mecz, to pamiêtam go jako wspania³¹ walkê, a emocje, mimo ¿e
na stadionie Legii w Warszawie miejsca zajêli w znacznej iloœci wojskowi, by³y
nadzwyczaj ¿ywe, czemu trudno siê dziwiæ... Jednak¿e ju¿ przed meczem w moim
œrodowisku mówiono, ¿e nasza dru¿yna narodowa „musi” przegraæ! Kibice na
stadionie „Legii” z walki na walkê coraz wyraŸniej widzieli, ¿e polska dru¿yna
niesprawiedliwie przegrywa³a.
Ale wrócmy do ekonomii. Profesorowie Edward Lipiñski i Stanis³aw Grodek, a tak¿e inni „odstawieni na boczny tor” przed 1956 r., dopiero na pocz¹tku lat
szeœædziesi¹tych zostali „zrehabilitowani”. Profesor Lipiñski zosta³ prezesem
Polskiego Towarzystwa Ekonomistów i jako taki otwiera³ nowy gmach Towarzystwa przy D³ugim Targu w Gdañsku. Jeszcze wówczas mia³em s³ab¹ nadziejê, ¿e
mo¿e jednak coœ siê zmieni...

* * *
Wœród profesorów, których siê pamiêta, by³ Wielkopolanin Boles³aw Kasprowicz. Równie¿ jeden z „przedwojennych”. By³ bardzo dynamiczny i przechodz¹c po korytarzu sopockiej uczelni, dyplomatycznie siê uœmiecha³ i robi³
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wra¿enie osoby wynios³ej. By³o mu do twarzy z tytu³em rektora. Na jego temat
kr¹¿y³y ró¿ne plotki i dopiero opublikowane wspomnienia By³em juniorem w 1965 r.
przybli¿y³y nam jego osobê2. Wspomnienia profesora Kasprowicza przeczyta³em
z przyjemnoœci¹ i mogê powiedzieæ, ¿e przyczyni³y siê do wyjaœnienia kr¹¿¹cych
wokó³ jego osoby mitów, a tak¿e poszerzy³y nasz¹ wiedzê m.in. o istnieniu sieci
szkó³ podziemnych w okupowanej Warszawie, jak równie¿ jego zas³ug w dziedzinie kszta³cenia kadr dla gospodarki morskiej powojennej Polski.
Przyjacielskie stosunki Boles³awa Kasprowicza z profesorem prawa morskiego
Stanis³awem Matysikiem znalaz³y tak¿e w niej swoje uzasadnienie i, jak najlepiej œwiadcz¹ce o Kasprowiczu. Profesor Matysik by³ niskiego wzrostu i robi³
wra¿enie solidnego pracownika naukowego. Nazwisko by³o mi jakieœ bliskie
i kojarzy³o siê ze znajomymi z Poznañskiego, ale to by³a tylko zbie¿noœæ.
Egzaminy ustne u profesora sk³ada³o siê trójkami. Nie znamy powodów takiej metody przeprowadzania egzaminów, ale uznaliœmy wówczas za korzystne
dla obu stron – nikt z nas nie traci³ czasu, a poza tym skraca³ nam czas tremy.
Po kilku latach na emigracji by³em mocno zdziwiony, gdy znajomi informowali
nas o eskapadzie profesora z towarzyszk¹ do Pary¿a...
W miarê up³ywu czasu skierowany do nas zaraz na pocz¹tku pierwszego roku
apel o powa¿nym podejœciu do studiów okaza³ siê niebezpodstawny. Na moim
roku studia rozpoczyna³o 180 studentów, dwadzieœcia osób ponad ustalony limit.
Egzaminy i zaliczenia semestralne w pe³ni to uzasadnia³y. Jak sobie przypominam, na drugim roku by³o nas ju¿ o jedn¹ trzeci¹ mniej. Po piêciu latach – magisterium otrzyma³o oko³o 30 osób.
Pracê magistersk¹ na temat organizacji zarz¹dzania w przemyœle spo¿ywczym napisa³em pod kierunkiem profesora Kulikowskiego. Profesor nale¿a³, jak
ju¿ wspomnia³em, obok Darskiego, Ocioszyñskiego i Pierzchalskiego, do grona
przedwojennych specjalistów praktyków, jednak¿e w tym czasie ju¿ o znacz¹cym
dorobku naukowym. Czas okupacji niemieckiej wykorzystali na kszta³cenie kadr
w ramach Uniwersytetu Ziem Zachodnich i pomna¿anie swego dorobku naukowego. Œwiadczy³o to jak najlepiej o kadrze urzêdniczej w przedwojennej Polsce.
PóŸniej, na Zachodzie, spotyka³em wielu naszych przedwojennych urzêdników ministerialnych, w tym ministerstwa spraw zagranicznych. Jako spóŸniony
emigrant spotyka³em ich ju¿ na wysokich stanowiskach w miêdzynarodowych
korporacjach i jako uniwersyteckich profesorów. Wspomnê tylko kilka zaprzyjaŸnionych osób – Jana Karskiego i Jerzego Lerskiego w Stanach Zjednoczonych
Ameryki, Jana Marczewskiego w Pary¿u, Józefa Jasnowskiego i Leona Koczego
w Wielkiej Brytanii. Oczywiœcie, czêsto uzupe³niali swoje kwalifikacje poza krajem. St¹d te¿ emigranci z regu³y maj¹ dwie Almae Matris – polsk¹ i zagraniczn¹.

2

B. Kasprowicz, By³em juniorem, Wydawnictwo Morskie, Gdañsk 1965.
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W poja³tañskiej Polsce przedwojenna kadra by³a bezcenna, ale nie zawsze
w³adza z nieprawego ³o¿a im pozwala³a na wk³ad w odbudowê wyniszczonego
kraju. Mamy liczne przyk³ady na wszystkich ówczesnych uczelniach, które s¹
œwiadectwem usuwania lub ograniczania pracy niewygodnych dla w³adzy pracowników naukowych. Jeœli chodzi o gospodarkê morsk¹, to pod ich okiem, kiedy ju¿ mogli – wyrasta³a m³oda kadra specjalistów, gdy oni sami byli klejnotami
w tej dziedzinie w kraju.
Egzamin magisterski z³o¿y³em w czerwcu 1962 r. i o ile dobrze pamiêtam
jako siódmy z kolei z rocznika 1957. Komisji przewodniczy³ docent Tadeusz Ocioszyñski, który by³ przed wojn¹ wy¿szym urzêdnikiem Ministerstwa Przemys³u
i Handlu, a wiêc domeny wicepremiera Eugeniusza Kwiatkowskiego. Zes³anie
Kwiatkowskiego w 1948 r. z Gdyni do Krakowa dobrze tu pamiêtano. Nazwisko
Kwiatkowskiego dzia³a³o magicznie i tajemniczo – by³o nie by³o, by³ przedwojennym wicepremierem. Po wojnie nowi w³adcy dla propagandy mianowanli go
delegatem rz¹du do spraw Wybrze¿a (1945–1948), ale niewiele mia³ do powiedzenia. W 1948 r. zosta³ przeniesiony na przymusow¹ emeryturê z zakazem pobytu
na Wybrze¿u i w Warszawie.
Przez krótki czas „z³otousty” docent Ocioszyñski by³ wiceministrem, a profesor Kulikowski dyrektorem generalnym w resorcie kierowanym w latach 1956–
–1964 przez Stanis³awa Darskiego3. Po kilku latach wszystko wróci³o na stare
tory „budowy socjalizmu”.
Otrzyma³em upragniony dyplom. Dziêkuj¹c w imieniu dyplomantów za piêæ
lat zdobywania wiedzy i pomyœlnie zdany egzamin, powiedzia³em z wewnêtrznej
radoœci m.in., ¿e „cel zosta³ os¹gniêty”. Po chwili jeden z cz³onków komisji mnie
„skorygowa³” i powiedzia³, ¿e chyba mia³em na myœli „cel na tym etapie studiów”. Po opadniêciu emocji zrozumia³em, ¿e by³a to zachêta do podjêcia dalszego
trudu. W tym dniu by³em jednak szczêœliwy, ¿e ukoñczy³em studia.
Dla wyjaœnienia nale¿y krótko wspomnieæ, ¿e pierwsze opóŸnienie spowodowane by³o przez niemieckiego okupanta, a drugie przez sowieckiego namiestnika Konstantego Rokossowskiego, który w kwietniu 1951 r. wstrzyma³ wszystkie zwolnienia z wojska, w tym po odbyciu zasadniczej s³u¿y wojskowej. W moim
wypadku w 1950 r. chodzi³o o pó³roczne przeszkolenie i powrót do domu w maju
1951 r. Dodaæ nale¿y, ¿e wówczas toczy³a siê wojna w Korei, w której mia³o
wzi¹æ udzia³ tak¿e ludowe wojsko, ale to ju¿ zupe³nie inna historia.

* * *
Kontynuacja dalszych studiów ekonomicznych by³a jednak problematyczna,
tak ze wzglêdu na program studiów, jak i osobiste pogl¹dy na gospodarkê dykta3

S. Darski, W s³u¿bie ¿eglugi, Wydawnictwo Morskie, Gdañsk 1978.
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tury proletariatu. Utwierdzi³y mnie w tym przekonaniu przedwojenne analizy
i studia porównawcze krajów o ustroju totalitarnym (ZSRR i III Rzeszy) profesora Stanis³awa Swianiewicza (1899–1997). Studia doktoranckie podj¹³em zatem
w Wy¿szej Szkole Rolniczej w Poznaniu w zakresie technologii spo¿ywczej,
bo wydawa³o siê, ¿e studia techniczne by³y ideologicznie neutralne. Mia³em tam
wspania³ego promotora profesora Józefa Jankowskiego, kierownika katedry Technologii Przetwórstwa Zbo¿owego. Ju¿ wkrótce mia³em siê przekonaæ, ¿e moje
artyku³y napisane w czasie pobytu we W³oszech 1968/69 okaza³y siê nie do strawienia przez cenzurê. By³ to tak¿e kres mojej „kariery” na Wybrze¿u Gdañskim
i w kraju.
Jako autodydaktyk kontynuowa³em studia w zakresie historii Polski i krajów
skandynawskich. Moje studium historii prócz podrêczników i ksi¹¿ek przedwojennych, zdobywanych w antykwariatach w Warszawie i w Gdañsku, uzupe³nia³em pracami takich autorów, jak: W³adys³aw Czapliñski, Karol Górski, W³adys³aw Konopczyñski i Pawe³ Jasienica oraz Instytutu Ba³tyckiego.
Wiele czasu poœwiêci³em na s³uchanie m.in. wyk³adów historii profesora
Mariana Kukiela w Radiu Wolna Europa. S³yszalnoœæ RWE w Gdyni by³a pod³a,
wiêc na pocz¹tku lat szeœædziesi¹tych wyjecha³em na miesi¹c urlopu do brata we
Wroc³awiu. Ka¿dego dnia od rana do wieczora s³ucha³em ró¿nych audycji RWE,
a przede wszystkim cyklu wyk³adów i audycji w zakresie kultury, które by³y kilkakrotnie powtarzane, a tym samym u³atwi³y robienie notatek.
Zami³owanie do historii, które wynios³em z gniazda rodzinnego, gdzie ¿ywa
by³a historia strajku szkolnego w 1905 r., powstañców wielkopolskich i odrodzonego Wojska Polskiego, w tym zainteresowania mego ojca. Natomiast zainteresowania Skandynawi¹ ³¹cz¹ siê bezpoœrednio z powi¹zaniami rodzinnymi w Danii.
Odwiedziny krewnych przed wojn¹ w Polsce zawsze budzi³y zaciekawienie,
zw³aszcza gdy armator, rozbudowuj¹c flotê, zamówi³ statek pasa¿erski w duñskiej stoczni Nakskov (M/S Chrobry ), gdzie wczeœniej dokonano modernizacji
„Daru Pomorza”. Ciekawe, ¿e „Pamiêtniki” Jana Chryzostoma Paska nie wzbudzi³y wiêkszego zainteresowania i nie odegra³y w tym procesie wiêkszej roli.
Bardziej poci¹ga³ oprawiony tom „Pielgrzyma” (1864/65) ofiarowany mi przez
babciê Kruegerow¹ po uzyskaniu matury w 1950 r. Babcia Synakowa od najm³odszych lat opowiadaniami o nieod¿a³owanym mê¿u, który poleg³ pod Soisson
(Francja) w 1918 r., kierowa³a moje myœli ku Kaszubom i Ba³tykowi.
W 1953 r. zosta³em s³u¿bowo przeniesiony z Warszawy do Gdyni i wówczas
nawi¹za³em bli¿sze kontakty z nasz¹ kaszubsk¹ rodzin¹. Wtedy te¿ nieformalne
przygotowania jêzykowe zaowocowa³y w czasie studiów w Kopenhadze na duñskiej uczelni i w Londynie na Polskim Uniwersytecie na ObczyŸnie.
Przemiany ustroju w kraju rozpoczête w 1989 r. by³y spe³nieniem marzeñ
wojennego pokolenia przymusowych emigrantów, jak równie¿ tych wszystkich,
którzy emigrowali po 1945 r. z poja³tañskiej Polski. Nasz oficjalny powrót na
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Wybrze¿e ³¹czy siê z zaproszeniem na II Kongres Kaszubski (12-14 VI 1992)
w Gdañsku, w którym z radoœci¹ wziêliœmy udzia³. Zamieszkaliœmy w Sopocie
w willi nieopodal mojej dawnej uczelni. Wówczas to profesor Józef Borzyszkowski, pe³ni¹c odpowiedzialne funkcje senatora RP, wicewojewody gdañskiego
i prezesa ZK-P powiedzia³ do nas, ¿e „Polski nigdy nie opuœciliœmy...”, za co
jesteœmy po dzieñ dzisiejszy wdziêczni, bo sta³ siê pomostem i ogniwem ³¹cz¹cym
wychodŸców z macierz¹.
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Zygmunt Szultka
S³upsk

Profesor Gerard Labuda
w moich wspomnieniach

Kiedy w styczniu 1983 r. otrzyma³em ocenzurowany polecony list od Profesora
Bogdana Wachowiaka z propozycj¹ podjêcia pracy w Zak³adzie Historii Pomorza
Instytutu Historii PAN w Poznaniu, radoœæ moja by³a pe³na, gdy¿ od 15 grudnia
1981 r. mój pracodawca – Zarz¹d G³ówny Polskiego Towarzystwa Historycznego
by³ prawnie zawieszony, zaœ lokal Stacji Naukowej i Oddzia³u PTH w S³upsku
zamkniêty i opieczêtowany. Rych³o odpowiedzia³em na list, którego inicjatorem
by³ prawdopodobnie prof. Wachowiak i od 1 lutego 1983 r. by³em formalnie pracownikiem Instytutu Historii PAN w Warszawie, Zak³ad Historii Pomorza w Poznaniu. Moim bezpoœrednim prze³o¿onym zosta³ Profesor Gerard Labuda. Odt¹d
do 2006 r., a w³aœciwie do œmierci Profesora pozostawa³em z nim w sta³ych, bezpoœrednich lub poœrednich kontaktach, niekiedy nieograniczaj¹cych siê do spraw
œciœle s³u¿bowych, ale zawsze szczerych i otwartych. Profesor odwzajemnia³ siê
mi oraz prof. Wachowiakowi podobnym stosunkiem. Jest to doœæ d³ugi okres,
który upowa¿nia mnie do przekazania kilku osobistych spostrze¿eñ o Profesorze.
Jestem œwiadom, ¿e w nieporównanie wiêkszym stopniu tytu³ do tego posiada
prof. Wachowiak, który najd³u¿ej, bo od 1950 r. pozostawa³ w najbli¿szych kontaktach naukowych i ¿yciowych z Profesorem Labud¹. Szczególnie w ostatnich latach
¿ycia, kiedy warunki zdrowotne ogranicza³y lub nie pozwala³y Profesorowi na
wizyty na Zwierzynieckiej 18. Tê serdeczn¹ przyjaŸñ Profesor bardzo sobie ceni³.
Nie zamierzam kreœliæ charakterystyki dokonañ naukowych Profesora, bo
zrobili to ju¿ kompetentniej inni i jego wk³ad w poznanie dziejów narodu, pañstwa i Koœcio³a polskiego oraz dziejów powszechnych, zw³aszcza S³owiañszczyzny i Zakonu Krzy¿ackiego, bêdzie zapewne przedmiotem rozwa¿añ i dyskusji
niejednego jeszcze badacza i gremium, ale chcê zwróciæ tylko uwagê na niektóre
charakterystyczne cechy osobowe i dzia³ania naukowe Profesora.
Pierwszy raz ujrza³em Profesora w czasie studiów historycznych w Toruniu
w 1963 r., kiedy przyjecha³ jako recenzent pracy doktorskiej. Jego obecnoœæ
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w murach toruñskiej uczelni by³a wydarzeniem nie tylko dla grona jej wyk³adowców, ale równie¿ dla niektórych studentów, którzy w czasie zajêæ nieraz s³yszeli
o ogromnym dorobku Profesora Labudy, ciesz¹cym siê wówczas w toruñskim
œrodowisku historycznym wielkim uznaniem i autorytetem naukowym. Pierwszy
raz zetkn¹³em siê natomiast z Profesorem w upalne lipcowe popo³udnie 1972 r.,
kiedy jad¹c z Poznania do Wejherowa, zatrzyma³ w S³upsku i w siedzibie Oddzia³u i Stacji Naukowej PTH wyg³osi³ wyk³ad o ksiêciu Œwiêtope³ku II. Dyskusji po
wyk³adzie nie by³o, bo nikt nie by³ kompetentny i nie odwa¿y³ siê dyskutowaæ
z Profesorem. Ta rozwinê³a siê dopiero po wyjeŸdzie Profesora i nie dotyczy³a
tyle jego wyk³adu, co osoby. Wszyscy byliœmy zachwyceni klarownoœci¹ wyk³adu
i pora¿eni skromnoœci¹ i uprzejmoœci¹ szczup³ego, drobnego Profesora, jakby zak³opotanego i skrêpowanego „delikatnym” baga¿em, który mia³ ze sob¹.
W czasie drugiego lub trzeciego zabrania pracowników Zak³adu Profesor
delikatnie, jakby mimochodem, skierowa³ pod moim adresem s³owa, ¿e bêdziemy
pracowali i pisali œciœle z wymow¹ Ÿróde³ historycznych i dopiero przed publikacj¹ zastanowimy siê – gdy zajdzie potrzeba – nad ostateczn¹ redakcj¹ maszynopisu. Przyznam szczerze, ¿e zrazu nie rozumia³em, i¿ powtórzy³ on sakramentalne
s³owa Leopolda von Renkego: „pragnie ona [historia] powiedzieæ tylko, jak to
rzeczywiœcie by³o (er bloss will sagen, wie es eigentlich gewesen)”. Wyraz eigentlich Profesor t³umaczy³ jako „rzeczywiœcie” i dlatego doda³ uwagê o ewentualnym rozpatrywaniu niektórych spraw przed edycj¹. Ta dyrektywa metodologiczna
by³a wi¹¿¹ca i bardzo charakterystyczna dla ca³ego jego piœmiennictwa historycznego. Wymaga³ jej przestrzegania równie¿ przeze mnie. Sens wypowiedzi Profesora uzmys³owi³em sobie dopiero w poci¹gu z Poznania do S³upska. Nieskromnie
dodam, ¿e dyrektywê tê zna³em i stara³em siê stosowaæ j¹ ju¿ wczeœniej, o czym
przekona³ siê równie¿ Profesor, bo krótko po podjêciu pracy w Zak³adzie stan¹³em przed obliczem zastêpcy prokuratora wojewódzkiego w S³upsku oskar¿ony
o „antysocjalistyczne” treœci w przygotowanym wczeœniej do druku maszynopisie Pomniki i miejsca pamiêci narodowej w S³upsku. Z kolei w 1984 r. przyjecha³a
do Profesora trzyosobowa delegacja „dzia³aczy spo³ecznych” ze S³upska, aby poskar¿yæ siê na mnie i przedstawi³a odtworzone z nagrania „herezje”, jakie wyg³osi³em w kwietniu tego roku na temat smo³dziñskiego pastora Micha³a Pontanusa
(Brüggemanna, 1582–1654), redaktora i t³umacza na jêzyk polski Ma³ego katechizmu Marcina Lutra. Profesor za¿¹da³ wyjaœnieñ, których ostatecznym rezultatem by³a rozprawa habilitacyjna. Piszê o tym z dwóch powodów, aby podkreœliæ,
¿e w obu przypadkach uzyska³em od Profesora m¹dre i skuteczne rady odnoœnie
do dalszego postêpowania, które pozwoli³y mi wyjœæ z zagro¿eñ obronn¹ rêk¹,
oraz dlatego ¿e z dyplomatycznych m¹drych i przezornych rad Profesora skorzysta³em nie tylko ja, ale równie¿ wiele innych osób, niekoniecznie zagro¿onych
politycznie. Nie jestem w stanie bli¿ej okreœliæ ich liczby. Faktem historycznym
jest, ¿e od lat osiemdziesi¹tych do oko³o 2000 r. w ka¿d¹ pierwsz¹ œrodê miesi¹ca
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na przybycie Profesora czeka³o na Zwierzynieckiej zazwyczaj kilka osób, które
liczy³y na jego dobre rady w najró¿niejszych, dla ka¿dej z nich bardzo wa¿nych
sprawach. Najczêœciej byli to m³odzi badacze, niekoniecznie historycy i niekoniecznie z Poznania. Ile Profesor udzieli³ dobrych rad, ile – czêsto bezimiennie –
przeczyta³ maszynopisów czy przeanalizowa³ konspektów, ile poœwiêci³ na to czasu
i energii i w ten sposób wyœwiadczy³ dobra w czasie swego d³ugiego ¿ycia, tylko
Pan Bóg wie i jest w stanie doceniæ, zw³aszcza ¿e czyni³ to zawsze z wielk¹ kultur¹ i ¿yczliwoœci¹. Tej dobroci i pomocy z jego strony niema³o te¿ doœwiadczy³em, przede wszystkim w przygotowaniu edycji Źród³a do kaszubsko-polskich
aspektów dziejów Pomorza Zachodniego do roku 1945 pod red. B. Wachowiaka.
W tym miejscu – nie wnikaj¹c w szczegó³y – pragnê te¿ podkreœliæ wielki
i nie zawsze odnotowany wk³ad Profesora w opracowanie koncepcji wielu dzie³,
g³ównie wielotomowych i zbiorowych, których by³ czêsto redaktorem oraz organizatorem zespo³ów badawczych, gdy¿ mia³ du¿e zdolnoœci organizatorskie, zaœ
dziêki wrodzonej dobroci i ³agodnoœci oraz niekwestionowanemu autorytetowi
naukowemu ³atwo zjednywa³ sobie ludzi. Poza tym nie mog³em poj¹æ, ¿e z regu³y
trafnie przypuszcza³, czy wrêcz wiedzia³, czego mo¿na siê po kim spodziewaæ
i na co kogo staæ. W tych sprawach rzadko siê myli³.
Imponuj¹cy dorobek naukowy Profesora, którym obdzieliæ mo¿na by³oby kilka
profesur, by³ splotem wielu czynników: pasji badawczej, szybkoœci czytania
i koncentracji, wyj¹tkowej zdolnoœci i umiejêtnoœci g³êbokiej analizy, jak i integralnej wnikliwej syntezy, znajomoœci prawie wszystkich jêzyków europejskich,
które wynika³y z jego fenomenalnej pamiêci, jak¹ go obdarzy³a natura. Znajomoœæ
procesów, wydarzeñ czy postaci historycznych, pe³nych, cytowanych bezb³êdnie
z pamiêci opisów bibliograficznych musia³y dziwiæ ka¿dego, mnie niekiedy wprawia³y w os³upienie i pora¿a³y, bo nie wiedzia³em, jak reagowaæ. Niekwestionowanym dowodem jego fenomenalnej pamiêci by³ fakt, ¿e pierwsze reakcje maszynopisów (Profesor od razu pisa³ na maszynie) by³y opatrzone czêsto w 70-80
proc. przypisami z pamiêci, z podaniem stron i cytatów.
Bardzo wa¿nym czynnikiem jego przebogatego dorobku by³ etos pracy.
Wydaje siê, ¿e praca naukowo-badawcza by³a g³ównym celem ¿ycia Profesora,
w ka¿dym razie wype³nia³a jego ¿ycie w ca³oœci. Nie trzeba dodawaæ, ¿e podchodzi³ do niej z wielk¹ pasj¹, chcia³oby siê powiedzieæ, anga¿owa³ siê w rozpatrywany problem ca³y, dusz¹ i cia³em. Jego dewiza: ¿yjemy, póki pracujemy do œmierci
pozostanie w mej pamiêci. On sam zgodnie z ni¹ ¿y³ dos³ownie do ostatnich godzin swego ¿ycia. Chêtnie dzieli³ siê z pracownikami Zak³adu Historii Pomorza
jej owocami. Dlatego na jego posiedzeniach by³ najczêstszym referentem a¿ do
oko³o 2005 r. Jak ka¿dy cz³owiek cieszy³ siê i prze¿ywa³ swoje wielkie sukcesy
i nowe ustalenia badawcze, chocia¿ radoœci z nich p³yn¹cej nie okazywa³ na zewn¹trz. Wydaje siê jednak, ¿e jeszcze g³êbiej prze¿ywa³, wrêcz bola³ z powodu
krytyki pod jego adresem, zw³aszcza gdy wyp³ywa³a ona z motywów pozamery-
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torycznych, np. nad polemik¹ wokó³ Historii dyplomacji, recenzji wewnêtrznej
jednego z badaczy Historii Kaszubów w dziejach Pomorza. Tom I. Czasy œredniowieczne, czy nad niektórymi w¹tkami dyskusji o roli Gniezna i Poznania w pocz¹tkach pañstwa polskiego. Wspominam o tych przykrych aspektach dyskusji,
aby podkreœliæ, ¿e Profesor nie tylko pozwala³ na naukow¹ dyskusjê i w³asny,
odmienny pogl¹d, ale do nich nie raz zachêca³. Prawdziwoœæ tych s³ów potwierdzaj¹ liczne recenzje i publikacje polemiczne Profesora, który na pierwszym miejscu stara³ siê ukazaæ osi¹gniêcia badacza.
Zak³ad Historii Pomorza by³ jego dzie³em w dos³ownym tego s³owa znaczeniu, gdy¿ by³ jego organizatorem i pierwszym kierownikiem i – co równie wa¿ne
– twórc¹ jego programu naukowo-badawczego. W jego poznañskiej placówce
stworzy³ atmosferê ciep³¹ i wzajemnego zaufania. Kiedy podj¹³em pracê w Zak³adzie, jego sekretarka, p. Irena Kandulska „Profesorem” nazywa³a tylko prof.
Labudê, prof. dr. hab. Kazimierza Œlaskiego – „Panem Œlaskim”, prof. dr. hab.
Bogdana Wachowiaka – „Panem Bogdanem” itd. Nazwy te oddawa³y rzeczywist¹
hierarchiê w Zak³adzie oraz autorytet i dominuj¹c¹ w nim pozycjê prof. Labudy,
chocia¿ on swej wy¿szoœci nie okazywa³. By³ zawsze skromny, zabiegany, ¿yczliwy i – jeœli zachodzi³a potrzeba – pomocny pracownikom we wszystkich sprawach ¿yciowych. Profesor by³ wyrozumia³y wobec pracowników równie¿ w sprawach naukowo-badawczych, ale do okreœlonych granic. W pewnym momencie
uzna³, ¿e zbyt d³ugo pracujê nad t. II, czêœæ 3 (Pomorze Zachodnie w latach 1648–
–1815) Historii Pomorza i popêdzi³ mnie jeden jedyny raz, mówi¹c: Ja prêdzej
umrê ni¿ Pan j¹ napisze. Co s³owa te dla mnie znaczy³y, nie muszê pisaæ. Kiedy
po dwóch latach odda³em mu jako redaktorowi ca³y maszynopis, z biciem serca
czeka³em na ocenê. Po miesi¹cu Profesor, przyszed³szy do Zak³adu, podszed³
bezpoœrednio do mnie i powiedzia³: Wasta, dobra robota. Tak to rzeczywiœcie by³o
z tym Pomorzem i Kaszubami pod Hohenzollernami. Niech teraz Niemcy sobie
przeczytaj¹. Gratulujê i uœcisn¹³ mi d³oñ. Ca ja czu³em, nie potrafiê wyraziæ.
Profesor do koñca swych dni interesowa³ siê ¿yciem politycznym w kraju
i na œwiecie. Prenumerowa³ najwa¿niejsze dzienniki i tygodniki z tego zakresu.
Codziennie otrzymywa³ kosz korespondencji. Wielokrotnie dzieli³ siê z prof.
Wachowiakiem i ze mn¹ swymi uwagami na temat bie¿¹cych i minionych wydarzeñ. Nie kry³ swego krytycznego stosunku do stanu wojennego i genera³a Wojciecha Jaruzelskiego, ale stawia³ pytanie: jak potoczy³yby siê losy kraju, gdyby
go nie wprowadzono, czy przyby³oby towarów na pó³kach sklepowych? Jeœli stan
wojenny – z³o – by³ faktem dokonanym – czy nie nale¿a³o d¹¿yæ do jego ograniczenia i likwidacji? Czy odwracanie siê plecami do narodu i pañstwa przyda Polsce powagi i autorytetu i przez to szybciej wyjdzie siê z kryzysu? Profesor by³
propañstwowcem; ¿ywi³ g³êbok¹ mi³oœæ i szacunek do pañstwa polskiego i by³
przekonany, ¿e swymi badaniami wzmacnia jego spo³eczny autorytet.
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Profesor jak ma³o kto rozumia³ rolê i znaczenie Koœcio³a w dziejach pañstwa
i narodu polskiego. I ten problem by³ nieraz przedmiotem wymiany pogl¹dów
miêdzy nami. Nie chodzi o specyfikacjê poruszanych kwestii i stanowisk wszystkich uczestników rozmów. Zreszt¹ swój stosunek odnoœnie do patronów Polski –
œw. Wojciecha i œw. Stanis³awa – czy kontrowersji wokó³ pocz¹tków Koœcio³a na
ziemiach polskich Profesor wyrazi³ w publikacjach. ¯yliœmy i dzia³aliœmy jednak
w historycznym dla narodu i Koœcio³a polskiego i powszechnego czasie pontyfikatu papie¿a – Polaka, Jana Paw³a II i wobec nauczania papieskiego i Koœcio³a
w Polsce w tym czasie nie móg³ on – jak prawie ka¿dy Polak – przejœæ obojêtnie.
Przywo³uj¹c w pamiêci niektóre wypowiedzi Profesora, oœmielam siê suponowaæ,
¿e stosunek Profesora wobec nauczania – podkreœlam nie papie¿a Jana Paw³a II
– ale polskiego Koœcio³a parafialnego by³ relatywnie krytyczny, czemu impuls
dawa³y niedzielne kazania wys³uchane w koœciele, gdy „asystowa³” lub „towarzyszy³ ¿onie”. Jeœli rozumieæ przez pobo¿noœæ „gorliwe wykonywanie praktyk
religijnych”, to d³ugo zastanawia³bym siê, czy mo¿na uwa¿aæ Profesora za cz³owieka pobo¿nego, chocia¿ wiele elementów g³êbokiej kaszubskiej pobo¿noœci
wyniós³ z domu rodzinnego, pielêgnowa³ i praktykowa³ do ostatnich dni ¿ycia.
Sam tego doœwiadczy³em. Jednoczeœnie nie mo¿na pomin¹æ, ¿e jego stosunek do
Koœcio³a nie by³ wolny od ambiwalencji. Nieraz da³ wyraz – s³ownie i w publikacjach – swej sympatii i akceptacji ceremonia³u koœcielnego i praktyk religijnych
Koœcio³a ewangelicko-augsburskiego, w jego ocenie prostszego, demokratyczniejszego i g³êbiej zanurzonego w Piœmie œw. ni¿ Koœció³ rzymskokatolicki.
W jakim zakresie pogl¹dy te by³y wyrazem obserwacji czy dociekañ badawczych,
w jakim zaœ kwesti¹ wiary – jedynie Profesor i Pan Bóg wiedzieli.
Do anna³ów przechodz¹ s³owa Profesora, ¿e œni po kaszubsku i zna w³aœciwie tylko jeden jêzyk, ojczysty – kaszubski. Wyra¿aj¹ one stan jego duszy, œwiadomoœæ i umi³owanie swej ma³ej kaszubskiej Ojczyzny, która w jego pragnieniach i snach graniczy³a z sacrum. Tak¹ jednak nigdy nie by³a, nie jest i nie bêdzie
i o tym Profesor doskonale wiedzia³, i dlatego nie móg³ byæ wobec niej bezkrytyczny. Sw¹ kaszubsk¹ Ojczyzn¹, jej histori¹ i wspó³czesnoœci¹ interesowa³ siê
jako uczeñ szko³y podstawowej w Luzinie i Gimnazjum Staroklasycznym w Wejherowie. Szczególnie ¿ywo – zdaje siê – od 1970 r., kiedy powzi¹³ decyzjê
w sprawie napisania jej dziejów od czasów prehistorycznych po wspó³czesnoœæ.
Ostatecznie ograniczy³ siê do wieków œrednich, gdy¿ – jak skromnie mówi³
– „brak Ÿróde³ i nie znam Ÿróde³ do czasów nowo¿ytnych Prus Królewskich”, zaœ
w literaturze te¿ „nic nie ma”. Problematyk¹ wspó³czesnych Kaszubów i Kaszub
interesowa³ siê bardzo ¿ywo do koñca ¿ycia i co wa¿niejsze aktywnie uczestniczy³ – powiem wiêcej – mia³ ogromny, choæ trudny lub wrêcz niemo¿liwy do
wymiernego okreœlenia – wp³yw na rozwój ca³ego ruchu kaszubskiego od koñca
lat piêædziesi¹tych minionego stulecia po rok 2010. Z jego najczêœciej inicjatywy
sprawy kaszubskie by³y przedmiotem œrodowych oficjalnych spotkañ na Zwie-
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rzynieckiej, w czasie których referowa³ historiograficzne i metodologiczne za³o¿enia Historii Kaszubów oraz nieoficjalnych, w mniejszym gronie, w czasie których rozpatrywaliœmy bie¿¹ce sprawy kaszubskie. W tych ostatnich Profesor by³
doskonale zorientowany, poniewa¿ czo³owi dzia³acze ruchu kaszubskiego dos³ownie przeœcigali siê w zasypywaniu go listami i telefonami w tych sprawach. Odnosi³em wra¿enie, ¿e by³y okresy, i¿ czu³ siê nimi zmêczony. Ci zaœ z regu³y oczekiwali od Profesora aprobaty i „b³ogos³awieñstwa” dla swych nie zawsze zdrowych
pomys³ów, zaœ gdy przypuszczali, i¿ takowego nie otrzymaj¹, czuli siê zobowi¹zani go o nich poinformowaæ. Ja, nie uczestnicz¹c aktywnie w ostatnich latach
w gremiach naczelnych w³adz Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego i Instytutu
Kaszubskiego, dziêki sta³ym kontaktom z senatorem Kazimierzem Klein¹ z regu³y
zna³em ich awers i rewers.
Nie by³oby zgodne z wol¹ Profesora gdybym podj¹³ próbê prezentacji niektórych spraw, zw³aszcza ¿e wiêkszoœæ pozna³em tylko z ustnego przekazu i móg³bym je zniekszta³ciæ, przedstawiæ jednostronnie i cz¹stkowo. Ograniczê siê wiêc
do wskazania g³ównych problemów rozwoju ruchu kaszubskiego w ocenie Profesora, który z najwiêksz¹ dezaprobat¹ wyra¿a³ siê o wszelkich skrajnoœciach,
w tym inicjatywach zrodzonych poza statutowymi organami Zrzeszenia. Za bardzo szkodliw¹ i nieprzemyœlan¹ uwa¿a³ ideê stworzenia kaszubskich partii politycznej lub /i/ komitetu wyborczego do parlamentu. Prawdziw¹ radoœæ wzbudza³y natomiast informacje o postêpach kaszubskiego szkolnictwa szczebla podstawowego i œredniego oraz o coraz wy¿szym wskaŸniku Kaszubów z dyplomami
szkó³ wy¿szych. Nie muszê dodawaæ, ¿e najwiêksze zainteresowanie wzbudza³y
postêpy w zakresie badañ historycznych i jêzykoznawczych. Rozwój obu, ale g³ównie tych pierwszych stara³ siê stymulowaæ. Uwa¿a³ bowiem, ¿e Kaszuby s¹ tam,
gdzie s¹ Kaszubi, ci zaœ s¹ i bêd¹ trwali dopóki – dopóty z w³asnej nieprzymuszonej woli bêd¹ pielêgnowali, podtrzymywali i pog³êbiali sw¹ to¿samoœæ i odrêbnoœæ etniczno-grupow¹, której najwa¿niejszymi cechami by³y, s¹ i bêd¹: w³asny
jêzyk ojczysty, umi³owanie swej ma³ej Ojczyzny, rozwój szeroko pojêtej oœwiaty
i kultury oraz wiernoœæ Bogu i Koœcio³owi. Na poparcie zas³uguj¹ wszystkie inicjatywy i dzia³ania wzmacniaj¹ce chocia¿by jeden z tych czynników. Ka¿dy
z nich z osobna i wszystkie razem kszta³tuj¹ kaszubsk¹ œwiadomoœæ spo³eczn¹
i zadecyduj¹, czy Kaszubi w przysz³oœci zgin¹ w polskiej i europejskiej mozaice
demograficznej, czy te¿ pozostan¹ gospodarzami swej ma³ej Ojczyzny.
Wielokrotnie odnosi³em wra¿enie, ¿e Profesor uwa¿a³ siê za cz³owieka spe³nionego i szczêœliwego, chocia¿by z tego wzglêdu, ¿e trzykrotnie unikn¹³ przedwczesnej œmierci. Nawet w ostatnich latach ¿ycia, kiedy z w³asnej woli mieszka³
samotnie, gdy¿ chcia³ koniecznie byæ i by³ do ostatniego dnia ¿ycia samodzielny
i nie chcia³ korzystaæ z pomocy nawet najbli¿szej rodziny. Ze wszystkiego zdawa³
siê byæ zadowolony, niekiedy jakby mimochodem wspomnia³, ¿e si³y fizyczne
coraz mniejsze, trudnoœci ze snem coraz wiêksze, s³uch i wzrok coraz s³absze,
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nawet pamiêæ zaczê³a niedomagaæ, bo iloœæ przypisów z pamiêci by³a coraz mniejsza. Cieszy³ siê z ka¿dego dnia i na nic nie narzeka³. Niejeden raz s³ysza³em, jak
mówi³: Wszystko jest dobrze, jutro bêdê starszy i mo¿e byæ tylko gorzej. Wiêc
pracowa³, wielekroæ ponad si³y i miarê. Pisa³ na maszynie, choæ palce bola³y
i odmawia³y pos³uszeñstwa.
Zgodnie z ostatni¹ wol¹ doczesne szcz¹tki Profesora spoczê³y na ukochanej
ziemi kaszubskiej – w Luzinie, chocia¿ szczêœliwszym czu³by siê, gdyby by³o to
Wejherowo, do którego przez ca³e ¿ycie mia³ ogromny sentyment.
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Materia³y Ÿród³owe
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Andrzej Groth
Gdañsk

Regestr pog³ównego generalnego z 1662 roku
dla powiatów mirachowskiego, tucholskiego
i cz³uchowskiego

W przedrozbiorowej Polsce pog³ówne nak³adane by³o na ogó³ lub na okreœlone grupy mieszkañców p³acone „od g³owy”. Od 1318 r. w formie pog³ównego
p³acono œwiêtopietrze, ludnoœæ ¿ydowska p³aci³a go za opiekê monarsz¹. W latach
1498–1520 w zwi¹zku z zagro¿eniem tatarskim i krzy¿ackim uchwalono pog³ówne
po raz pierwszy jako podatek powszechny nadzwyczajny, ci¹¿¹cy równie¿ na
szlachcie i duchownych. Jego wysokoœæ zale¿a³a od pozycji spo³ecznej i pe³nionych urzêdów. Od podatku tego zwolniony by³ jedynie król i dzieci do lat dziesiêciu.
Pog³ówne spotyka³o siê z powszechn¹ dezaprobat¹ warstw uprzywilejowanych, poczytuj¹cych sobie za ujmê opodatkowanie „od g³owy”. St¹d w XVII –
XVIII w. pog³ówne uchwalane dla szlachty i duchownych zwano subsydium charitativum w celu podkreœlenia jego dobrowolnoœci.
Wobec pilnej potrzeby uregulowania zaleg³ego ¿o³du wojskom zaciê¿nym,
sejm 1662 r. powróci³ do niepopularnego wœród szlachty podatku pog³ównego
generalnego. Uchwalony podatek p³acony by³ „od g³owy”, czyli od osoby i obj¹³
swoim zasiêgiem uprzywilejowan¹ dot¹d szlachtê i duchowieñstwo oraz pozosta³e grupy spo³eczne, a tak¿e okreœla³ jego wysokoœæ dla poszczególnych stanów
zale¿nie od pozycji spo³ecznej i pe³nionych urzêdów. Jednoczeœnie ustawodawca
wy³¹czy³ spod opodatkowania dzieci do lat 10 i ludnoœæ ubog¹.
Najwiêcej p³aciæ mia³ arcybiskup gnieŸnieñski (1800 z³p), pra³aci i wy¿si
duchowni (15–300 z³p). Dygnitarze œwieccy p³acili po 300 z³p, szlachta pozostaj¹ca na s³u¿bie po 2 z³p.
Wed³ug regestru dla powiatów mirachowskiego, tucholskiego i cz³uchowskiego szlacheccy posesjonaci p³acili od 1 do 3 florenów1, ch³opi i czeladŸ – po
1

1 z³oty polski (floren) = 30 groszy = 90 szel¹gów = 540 denarów.
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1 florenie, lemani po 10 florenów, owczarze po 3 floreny, ubogie wdowy i panny
po 15 groszy, pastorzy protestanccy – po 20 florenów, starostowie – po 30 florenów, od urzêdu podkomorskiego pobierano 36 florenów, ³awnicy s¹du ziemskiego p³acili po 9 florenów.
Wymieniony wy¿ej podatek wybierali wybrani przez lokalny sejmik poborcy
podatkowi. W powiecie tucholskim funkcjê tê pe³nili ówczeœni ³awnicy tucholskiego s¹du ziemskiego Wojciech W³adys³aw Lewald-Jezierski oraz Stanis³aw
Kazimierz Tucho³ka, w powiecie mirachowskim – ³awnik mirachowskiego s¹du
ziemskiego Samuel Przewoski, a w powiecie cz³uchowskim Samson Powalski,
tak¿e ³awnik tamtejszego s¹du ziemskiego.
Po wykonaniu wszystkich czynnoœci zwi¹zanych z wybieraniem podatku
poborcy sk³adali przysiêgê (jurament), której rota brzmia³a: „Ja……przysiêgam
P. Bogu Wszechmog¹cemu w Troycy Œwiêtey iedynemu i¿e w wybieraniu Pog³ownego w powiecie …… wierny by³em Królowi JM y Rzptey a powinnoœci
Urzêdu mego wszytkim staraniem, pilnoœci¹ y szczeroœci¹ te podatki wed³ug
uchwa³y y Instruktarza Koronnego wiernie wyci¹gn¹³em y zebra³em, nikogo nie
omino³em ani na przyiazn ani na nagrody albo podarki patrz¹c y ¿adnego podatku
nie utai³em y cokolwiek wybra³em y regestrowa³em y pieni¹dze wybrane z regestrami do Skarbu Ziem Pruskich nic nie zatrzymuj¹c, ani ich nikomu nie po¿yczai¹c, ani z niemi handlui¹c, ani sobie po¿ytku ¿adnego przywodz¹c odda³em y com
nie odda³ oddam, tak mi Panie Bo¿e dopomo¿ y Niewinna Syna Jego Mêka”2.
Regestr pog³ównego generalnego z 1662 r. dla powiatów mirachowskiego,
tucholskiego i cz³uchowskiego obejmuje wykaz wsi szlacheckich, nazwisko i imiê
w³aœciciela wsi lub jej czêœci, ich ma³¿onków, dzieci do lat dziesiêciu, zamieszka³ych z nim krewnych i powinowatych, zatrudnion¹ lub zamieszka³¹ z nim s³u¿bê,
parobków, liczbê poddanych oraz kwotê uiszczonego podatku.
Regestr zawiera równie¿ wykaz wsi królewskich wraz z liczb¹ zamieszka³ych tam osób plebejskich, kwotê uiszczonego podatku oraz wykazy owczarzy
w dobrach szlacheckich i w królewszczyznach.
Regestr dla powiatu mirachowskiego obejmuje równie¿ dzier¿awê parchowsk¹, zaœ regestr dla powiatu cz³uchowskiego oprócz starostwa cz³uchowskiego, tak¿e starostwo czarnieñskie i bia³oborskie.
Spisy pog³ównego generalnego dla wymienionych powiatów i przyjête w nich
stawki pozwalaj¹ oszacowaæ liczbê szlachty i mieszkañców wsi szlacheckich,
okreœliæ wewnêtrzn¹ stratyfikacjê w ich obrêbie widzianej oczami wspó³czesnych,
a tak¿e oszacowaæ liczbê mieszkañców wsi królewskich.
Prezentowane taryfy pog³ównego generalnego dobrze wiêc odzwierciedlaj¹
kondycjê prawno-maj¹tkow¹ poszczególnych grup mieszkañców wymienionych

2

Archiwum G³ówne Akt Dawnych w Warszawie, Archiwum Skarbu Koronnego, Dz. I, nr 52,
s. 37.
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powiatów i s¹ wa¿nym Ÿród³em do badañ demograficznych przedrozbiorowej
Rzeczypospolitej.
Przy opracowaniu tekstu rêkopisu do druku przyj¹³em zasadê niedokonywania modernizacji tekstu Ÿród³owego. Wynika³o to z chêci zachowania staropolskich, zw³aszcza regionalnych cech ówczesnego jêzyka i jego fonetyki. Tam, gdzie
mog³yby pojawiæ siê w¹tpliwoœci co do odczytania wspó³czesnych nazw poszczególnych miejscowoœci, wprowadzi³em przypisy.

W. [województwo] Pomorskie
Pog³owne Generalne An[no] 1662 Powiatu Cz³uchowskiego
w Woiewodztwie Pomorskim
No duo
Regestr
Oryg. : Archiwum G³ówne Akt Dawnych w Warszawie, Archiwum Skarbu Koronnego, Dzia³ I, nr 52, s. 242 – 251
Subsidy Respublica albo Personalis Contributionis tak wed³ug Instruktarza Koronnego iako y Uchwa³ySeymiku Poseymowego Generalnego Ziem Pruskich za
popisami niektórych Ich M Xiê¿y Plebanow y Juramentami podanych plebeyskich A[nno] Domini1662.
Powiat Cz³uchowski
Wieœ Bozyszkowy3
P. Samuel Boryszkowski, P. Ma³¿onka, P. Siostra, trzech czeladzi szlachty y student
szlachcic
Samych osob pleb.[ejskich] No 15
Item osobna od bratanka, ¿ony, dwuch ch³opcow
Summa facit
fl. 40, gr –
P. Jakub Poleski, ma³¿onka, bratem starzej¹cym
fl. 4, gr 15
P. Maci £¹cki z ma³¿onk¹, matk¹ y bratem
fl. 5, gr –
P. Andrzy Trzebiatowski z ma³¿onk¹, matk¹, dwoma braciami y siostr¹ fl. 9, gr –
P. Stanis³aw ¯abiñski, z ma³¿onk¹, synem, inszych osob plebeyskich 2 fl. 5, gr –
3

Obecnie Borzyszkowy.
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P. Micha³ Bozyszkowski z ma³¿onk¹, bratem, córk¹, dwiema szlachty
s³u¹cemi, inszych osob Pleb. 1
P. Bart³omiej Czarnoski z ma³¿onk¹, matk¹, czeladzi szlachty dwuch,
inszych osob Pleb. No 2
Utciwy Micha³ Jesk samotrzec

fl. 10, gr –
fl. 9, gr –
fl. 3, gr –

Wieœ Brzezno
P. Krysztop Pr¹dzyñski z ma³¿onk¹, dziatek piêcioro szlachty,
inszych osob Pleb. 21
Utciwy Maci pul gbura Pana Heidenszteina
P. Piotr Brzeszinski z córk¹, Grzegosz Brzezinski z ¿on¹ y Maci
Pr¹dzyñski tam¿e komor¹
P. Ewa Brzeszinska z córk¹ na zagrodzie mieszkaj¹ca
Utciwy Milla samopiêc
P. Jan Rekowski z ma³¿onk¹, dziatek dwoie szlachty
P. Maci Brzezinski Tibarczyk sam od siebie, inszych osob Pleb. No 6,
tam¿e P. Wawrzyniec Lipinski z córk¹ komor¹, szlachcic
P. Grzegorz Brzezinski z ma³¿onk¹, inszych osob Pleb. 4
P. Balcer Pr¹dzyñski z ma³¿onk¹ od inszych osob Pleb. 22
Utciwy Jurga samosiedm
Utciwy Maci somoszest
P. Symon Brzezinski sam w cha³upie
P. Symon Trzebiatowski z ma³¿onk¹, od inszych osob Pleb. 3
P. Stanis³aw Pr¹dzyñski z ¿on¹, od inszych osob Pleb. 3
P. Marcin Brzezinski z ¿on¹, dziatek dwoie, inszych osob Pleb. 1
Utciwy Jakub somodziesiêt, miedzy temi osoba iedna uboga kaleka
P. Krysztoph Brzezinski z córk¹ na zagrodzie

fl. 33, gr –
fl. 8, gr –
fl. 4, gr –
fl. 1, gr –
fl. 5, gr –
fl. 4, gr –
fl. 9, gr –
fl. 6, gr 15
fl. 27, gr 15
fl. 7, gr –
fl. 6, gr –
fl. 1, gr –
fl. 5, gr 15
fl. 5, gr 15
fl. 4, gr 15
fl. 9, gr –
fl. 1, gr 15

Wieœ Blomweld4
P. Maci Kielpinski z ma³¿onk¹, synem, synowcem w opiece bêd¹cym,
od inszych osob Pleb. 40
Z osobna od owczarza, ¿ona, owczarczyk, Pleb. 3

fl. 49, gr –
fl. 11, gr –

Berwold5
P. Wedelszteda, P. siostra, czeladnik szlach.., inszych Pleb. No 49
Z osobna owczarz, ¿ona, córka, syn z owcami, Pleb. 4
P. Smarzewski z ma³¿onk¹, dziatek piêcioro, nadto inszych osob Pleb. 6
4
5

Obecnie Niwy.
Obecnie Bincze.

fl. 55, gr 15
fl. 13, gr –
fl. 18, gr –
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P. Ciecholewski z ma³¿onk¹, dziatek dwoie, Plebejuszy 15
Z osobna owczarz, ¿ona, dwoie ch³opców
P. Jakub Balcer z ¿on¹, inszych Pleb. 19
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fl. 22, gr 15
fl. 10, gr –
fl. 23, gr 15

Wieœ Brytfeld6
P. Marcin Kleist z ma³¿onk¹, inszych osob Pleb. 42
P. Jan Borna z ma³¿onk¹, inszych osob Pleb. 20
P. Krysztoph Borna, ¿ona, córka, inszych osob Pleb. 14
P. K³osiñski z ma³¿onk¹, ch³opców szlach.
P. Piskorska od podanych swoich osob Pleb. 5. Vide Jure[ment]
Rychwale
Nadto Minister z ¿on¹ placi alibi Vide Minister.

fl. 46, gr 15
fl. 21, gr –
fl. 18, gr 15
fl. 4, gr 15
fl. 5, gr –

Wieœ Ciecholewy
P. D¹browski z ma³¿onk¹, inszych Pleb. 43

fl. 47, gr 15

Czarnica
P. Maci £abanka z ¿on¹, inszych pleb. 4, dziatek piêcioro szlachty
Z osobna owczarz, ¿ona
P. Tomasz Labanka z ¿on¹, inszych Pleb. 5
P. Jan Grabowski z ¿on¹, matk¹, inszych pleb. 4
Krzysztoph Niedzwiecki z ¿on¹, inszych pleb. 3
P. Labanka z ¿on¹, inszych Pleb. 4
P. Bielicki z ¿on¹ na ogrodzie

fl. 9, gr –
fl. 8, gr –
fl. 7, gr 15
fl. 7, gr –
fl. 5, gr 15
fl. 9, gr 15
fl. 1, gr 15

Choiniczki Ma³e7
P. Wedelszteda sam od siebie y czeladzi swoyei ze dwora, osob pleb. 6
Ze wsi osobno do Starostwa Cz³uchowskiego plac¹.

fl. 9, gr –

Dorengowice8, Moszczenice9, Sztembork, Angowice, Nedzwêcz10
Wsie Oycow Jezuitow Collegium Choinickiego osob Pleb. w tych
pomienionych maiêtnoœciach 99
Tam¿e w Nedzwêczu P. Grabowski y ¿ona komornic¹ sedz¹
6
7
8
9
10

Obecnie Sierpowo.
Chojniczki.
Dorêgowice.
Moszczenica.
Nie¿ywiêc.

fl. 99, gr –
fl. 2, gr 15
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P. Wêglowski z ma³¿onk¹, matk¹, inszych Pleb. 40
Z osobna owczarz, ¿ona y owczarczyk

fl. 46. gr –
fl. 11, gr –

Dêbionko
P. Piotr Dorengowski z P. Ma³¿onk¹, Panny siostry, inszych Pleb. 47

fl. 63, gr –

Darszno11
P. Micha³ Konarski z ma³¿onk¹, inszych Pleb. 12
P. Stanis³aw Konarski m³odzieniec, inszych Pleb. 17

fl. 18, gr –
fl. 20, gr –

Domis³aw, Konarzyny Wielkie y Ma³e, Sompolna12, Pollenica13, Giem³y14,
Gwiazda, Maiêtnoœci te JM Pana Piotra Tucho³ki Pisarza Ziemskiego Pomorskiego.
Sam da³ P. Piotr Tucho³ka sam od siebie, JMci Ma³¿onki, JMci Czarlinski wdowy,
dziatek JMci dwoie, szlachecka Panna iedna s³u¿ebna, szlachty czeladzi piêc
Summa
fl. 21, gr –
Od Urzêdu Pisarstwa Ziemskiego Pomorskiego
fl. 30, gr –
Od dzier¿awy
fl. 15, gr –
Od osób wszytkich maiêtnoœci 496
fl. 496, gr –
Z osobna owczarzów osób 4, ¿on owczarskich 4, dzieci owczarskich 7,
parobków 3
fl. 56, gr –
Elzanowo
P. Ignacy Borna z ma³¿onk¹, z synem, córk¹, inszego Pleb. 45
Osobno owczarz, ¿ona, owczarczyk
Nadto Minister alibi p³aci vide Minister.
P. Krasiewski z ¿on¹, dziatek 4, komor¹ mieszka

fl. 52, gr 15
fl. 11, gr –
fl. 4, gr 15

Eberswald15
P. Czarta z ma³¿onk¹, inszych Pleb. 27

11
12
13
14
15

Obecnie wieœ DŸwierzno w gminie Kocza³a.
Sapolno.
Polnica.
Gemel.
Przybyradz.

fl. 31, gr 15
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Grabowo
P. Stanis³aw Grabowski z ma³¿onk¹, inszych Pleb. 4
P. Balcer Grabowski z ma³¿onk¹, inszych Pleb. 3
P. Jan Grabowski z ma³¿onk¹, inszych Pleb. 2
P. Piotr Barski z ma³¿onk¹, syn y matka
P. Maci Kurak, syn, inszych Pleb. 3
P. Franc Kurak, inszych Pleb. 2
P. Maci Kurak z ¿on¹
P. Krzysztoph Kurak z ma³¿onk¹, synem
P. Pr¹dzyñski z ¿on¹, synem
P. Ceminski z ¿on¹, dziatek dwoie
Inszych osob ró¿nych w tey wsi 66
Z osobna owczarz, ¿ona, syn
Nadto Minister z ¿on¹ gdzie indzi placi vide Ministers.

fl. 8, gr 15
fl. 7, gr 15
fl. 6, gr 15
fl. 2, gr 15
fl. 7, gr 15
fl. 5, gr –
fl. 4, gr –
fl. 2, gr 15
fl. 3, gr –
fl. 3, gr –
fl. 66, gr –
fl. 10, gr –

Glisno
P. Ceminski z ¿on¹, dziatek 6, Panna s³u¿ebna, Pleb. 4
P. Gliszczynski z ¿on¹, dziatek dwoie
P. Andrzey Glisczynski, z ¿on¹, dziatek 4, Pleb. 1
Utciwy Szczepan samoczwart
P. Jan Glisczynski z ¿on¹, dziatek 2
Utciwy Jerzy samoczwart
Utciwy Rusk, szlachetna ma³¿onka, szlachetny £¹cki z ¿on¹
na zagrodzie, inszych Pleb. 1
P. Marcin Rekowski z ¿on¹, czeladnik szlachecki
P. Grzegorz Glisczynski, siostra y ch³opiec, Pleb. 1
P. Szczepan Glisczynski z ¿on¹, matk¹, inszych Pleb. 1
Utciwy Bla¿ei samoczwart
W kowalni tam¿e Pleb.iedna
P.Adam Glisczynski z ma³¿onk¹, dziatek 2, inszych Pleb. 3
P. Dawid Glisczynski, szlachty czeladzi 2, Pleb. 2
Utciwy Bork samoczwart
Utciwy Bielawka samowtór
P. Andrzey Glisczynski z ¿on¹, siostry dwie, inszych Pleb 5
P. £ukasz Glisczynski z ¿on¹, dziatek 2

fl. 19, gr 15
fl. 2, gr 15
fl. 11, gr 15
fl. 4, gr –
fl. 2, gr 15
fl. 4, gr –
fl. 3, gr 15
fl. 3, gr 15
fl. 3, gr 15
fl. 2, gr –
fl. 4, gr –
fl. 1, gr –
fl. 10, gr 15
fl. 8, gr –
fl. 4, gr –
fl. 2, gr –
fl. 13, gr 15
fl. 2, gr 15

Gockowy Niemieckie16
P. Micha³ Belcer z ¿on¹, córk¹, inszych Pleb. 28
Z osobna owczarz, ¿ona, córki dwie y syn

16

Gockowo.

fl. 34, gr –
fl. 15, gr –

204

ANDRZEJ GROTH (GDAÑSK)

P. Maci Belcer z ¿on¹, dziatek dwoie, Pleb. 16
P. Miko³ai Belcer z ¿on¹, inszych Pleb. 1
P. Micha³ Belcer z ¿on¹, inszych Pleb. 4
Utciwy Ditmer z ogrodnikiem swoim samopiêt
P. Micha³ Belcer z synem, córk¹ na zagrodzie
Z osobna owczarz, ¿ona, owczarczyk, inszych Pleb. 4
nale¿y ten owczarz Pani Powalski do Rychwaldu

fl. 23, gr 15
fl. 3, gr 15
fl. 11, gr 15
fl. 5, gr –
fl. 1, gr 15
fl. 15, gr –

Gwiazde17
P. Podkamer, ¿ona, inszych Pleb. 3

fl. 5, gr 15

Gockowice Polskie
P. Korytkowska, Panna córeczka, szlachecki czeladnik, pleb. 30

fl. 35, gr –

Jeziorki, Klodawa18
P. Stolinski sêdzia ziemski cz³uchowski, Pani ma³¿onka,
czeladz. inszych Pleb. 74

fl. 89, gr 15

Jarcewo, Zbeniny, Czarno³om19, Nowy Dwór, Szenwald
P. Dorengowski m³odzieniec, P. Waldowska, iedna sierocinka,
iedna Panna szlach., czeladzi. szlach. dwa, inszych Pleb.
z wszytkich maiêtnoœci 154
z osobna od owczarzów dwuch, ¿on dwie, parobków 2, dzieci dwojga
P. Labancki z ¿on¹, dziatek dwoie, Pleb. 1

fl. 164, gr 15
fl. 20, gr –
fl. 4, gr 15

J¹czonki20
P. Jakub Ciecholewski samowtór, inszych Pleb. 29
z osobna owczarz, ¿ona, owczarczyk
Kryst Feld leman przynale¿¹cy do starostwa Cz³uchowskiego placi
vide Regestr Starostwa osobno

17
18
19
20

GwieŸdzin.
K³odawa.
Czarto³omie.
Jêczniki.

fl. 32, gr –
fl. 11, gr –
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Kiedrowice
P. Wawrzyniec Kiedrowski z ¿on¹, matk¹, inszych Pleb 12
Utciwy Halman samowtór, tesz kaczmasz samoszest
P. Staszewski z ¿on¹, inszych Plebs. 3
P. Grzegosz Borzyszkowski z ¿on¹, dziatki dwoie, inszych Plebs 11
P. Ignacy Kiedrowski z ¿on¹, dzieci 3, Pleb. 2
P. Filip Kiedrowski z ¿on¹, dziatki dwoie
P. Jakub Pr¹dzyñski z ¿on¹, inszych Plebs 3
P. Ignacy Pr¹dzyñski z ¿on¹, dziatek troie
P. Kiedrowska wdowa, dziatek czworo, Panna s³u¿ebna, inszych Plebs.4
P. Matheusz Kiedrowski z ¿on¹, dziatek 4
P. Ignacy Pruski z ¿on¹, dziatek 3
Utciwy Walenty samopiêt.
Utciwy Klaska samotrzech

fl. 18. gr –
fl. 8, gr –
fl. 5, gr 15
fl. 15, gr 15
fl. 5, gr –
fl. 2, gr 15
fl. 5, gr –
fl. 2, gr 15
fl. 13, gr 15
fl. 3, gr 15
fl. 4, gr –
fl. 5, gr –
fl. 3, gr –

Krajanki21
P. Ignacy Powalski, P. ma³¿onka, czeladzi szlach. 2, inszych Plebs 41
Z osobna owczarz, ¿ona, owczarczyk

fl. 49, gr 15
fl. 11, gr –

Kramza22
P. Krystian Kleist z ¿on¹, synów 2, Pleb. 15
P. Agidius Kleist sam, inszych Pleb. 23
P. Piotr Kleist z ¿on¹, dziatki 4, Pleb. 10,
P. Kleistowa wdowa, dziatek dwoie, Pleb. 5

fl. 22, 15
fl. 26, gr –
fl. 20, gr 15
fl. 9, gr 15

Klausweld23
P. Hoppa z ¿on¹, inszych Pleb. 19
P. Wedelszted z ¿on¹, P. D¹browska wdowa biedna, dziatek szlach. 2,
inszych Pleb. 24

fl. 23, gr 15
fl. 30, gr –

Kielpin y Kielpinek24
P. Cisewski z ¿on¹, P. brat iego z czeladnikiem, inszych Pleb. 31
Z osobna owczarz, ¿ona
21
22
23
24

Krojanty.
Obecnie Krzemieniewo.
Obecnie Jaromierz.
Kie³pin i Kie³pinek.

fl. 40, gr 15
fl. 8, gr –

206

ANDRZEJ GROTH (GDAÑSK)

P. Kielpinska wdowa, czeladzi szlach. 2, Pleb. 24
Z osobna owczarz, ¿ona, owczarczyk

fl. 29, gr 15
fl. 11, gr –

Lipnice25
P. Maciey Lipinski Pa¿¹tka z ¿on¹, dzieci 4, inszych Pleb. 9
P. Ignacy Sych z ¿on¹, braci dwu, s³u¿y Pannica szlach., inszych Pleb. 8
P. Lipinski z ¿on¹, inszych Pleb. 1
P. Jakub Pr¹dzyñski, dziatek szlach. dwoie
P. Lipinska wdowa, dziatek 2, na ogrodzie
P. Lipinski Tomasz z ¿on¹, matk¹, czeladnik szlachecki ubogi.
inszych Pleb. 2
P. Woiciech Pr¹dzyñski z ¿on¹, córk¹, Pleb. 9
Z osobna owczarz, ¿ona, owczarczyk y ch³opiec
P. Micha³ Grabowski z ¿on¹, dwuch Panien szlach. Pleb. 5
P. Lipinski Adamowicz, z ¿on¹, córk¹, siostr¹ na zagrodzie
P. Studziñski z ¿on¹ komornik
Utciwy Miko³ai samoszest
Utciwy Ernest samoczwart

fl. 19, gr 15
fl. 18, gr 15
fl. 2, gr 15
fl. 3, gr –
fl. 1, gr 15
fl. 5, gr –
fl. 17, gr –
fl. 12, gr –
fl. 13, gr 15
fl. 2, gr 15
fl. 1, gr 15
fl. 6, gr –
fl. 4, gr –

£o¿a Legenfeltt
Pani Barbamowa, P. Estka Przyiaciel iey, dziatek troie, inszych Pleb. 78
Z osobna od owczarzow 2, ¿on dwie, synów 4, owczarczyka iednego
y ch³opca ma³ego
P. Ignacy Balcer z córk¹, Pleb. 6

fl. 87, gr –
fl. 28, gr –
fl. 6, gr 15

Lotin26
P. Wedelszted z ¿on¹, szlachty dwoie czeladn., inszych Pleb. 70
Z osobna owczarz, ¿ona, owczarczyk, inszych Pleb. 3

fl. 78, gr 15
fl. 14, gr –

£¹kie
P. Ignacy Zychcki, z ¿on¹, inszych Pleb. 38
Z osobna owczarz, ¿ona y ch³opiec ma³y
P. Czapieski z ¿on¹, dziatek dwoie, Pleb. 16
P. Wawrziniec Cemenski z ¿on¹, synów 2, inszych Pleb. 17

25
26

Lipnica.
Lotyñ.

fl. 42, gr 15
fl. 9, gr –
fl. 23, gr 15
fl. 24, gr 15
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P. Jêndrzey Czapski z ¿on¹, inszych Pleb. 2
P. Stanis³aw Kiedrowski z ¿on¹, Pleb. 6
P. Andrzey Pr¹dzyñski z ¿on¹, szlachcic czeladnik, Pleb. 4
Utciwy ogrodnik Pana Borzyszkowskiego samoi 6
P. Jan Ceminski z ¿on¹, komornic¹, tam¿e Pleb. 3
P. Krzysztof £¹cki z ¿on¹, bratem, szlach. s³u¿ba 2
Utciwych osob w tey wsi ro¿nych 10
P. Ernest Pr¹dzyñski z ¿on¹, dziatki 4, Pleb. 4
P. Walenty Borzyszkowski z ¿on¹, inszych Pleb. 3
Utciwych osob inszych niepodanych 15
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fl. 4, gr 15
fl. 10, gr 15
fl. 10, gr 15
fl. 6, gr –
fl. 4, gr –
fl. 16, gr 15
fl 10, gr –
fl. 14, gr 15
fl. 7, gr 15
fl. 15, gr –

Monkowy27
P. Jerzy Sztermer z ¿on¹, matk¹ y córk¹, Pleb. 4
P. Maci Sztermer z synem, córk¹, Pleb. 2
Tam¿e ubogi szlachcic P. Jakub z ¿on¹ komornik

fl. 7, gr 15
fl. 5, gr –
fl. 1, gr –

Marienfeltt28
P. Pu³cz z ¿on¹, inszych Pleb. 25

fl. 29, gr 15

Nowa Cerkiew
Utciwy Merenc samopiêtnascie i iedna osoba gdzie indziey op³aci³a
Z osobna owczarczyk

fl. 14, gr –
fl. 3, gr –

Nowy Dwór, Nowa Wieœ
P. Miebowski z ¿on¹ od dzier¿awy wedle taryfy, od Pleb. 71
Z osobna owczarczyk

fl. 71, gr 15
fl. 3, gr –

Ostrowite
P. Bogdanowski z ¿on¹, córk¹, Pleb. 18
P. Krysztof z ¿on¹, inszych Pleb. 3
P. Walenty Borzyszkowski z ¿on¹, ziêæ ieden z ¿on¹, córka,
inszych Pleb. 2
P. Lukasz Ostrowski z ¿on¹, bratem, Pleb. 1

27
28

M¹kowo.
Obecnie Myœligoszcz.

fl. 24, gr –
fl. 5, gr 15
fl. 7. gr 15
fl. 5, gr 15
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P. Jakub Ostrowski z ¿on¹, szlach. czeladnik, Pleb. 1
Utciwy Piotr samoszest, inszych podanych plebeiuszow in Summa
rachuj¹c z nim 22
Utciwy Szpot samowtór vide do starostwa ten placi
P. Rekowski z ¿on¹, Pleb. 1

fl. 5, gr 15
fl. 22, gr –
fl. 1, gr –

Ostrza
P. Wiêckowski z ¿on¹, matk¹, Pleb. 18
P. Prodowa, dziatek dwoie, Pleb. 2

fl. 24, gr –
fl. 6, gr 15

Obiezierze
P. Balcer z ¿on¹, inszych Pleb. 35

fl. 39, gr –

Paw³owo
P. Paw³owski z ¿on¹, dwie Panny synowce szlach. y ch³opiec s³u¿¹cy
inszych Pleb. 35
z osobna owczarz, ¿ona, córka, owczarczyk
P. Zychcki z ¿on¹, czeladnik szlachecki y Pani szlach. s³u¿¹cy,
siostry ma³¿onki dwie, inszych Pleb. 20
z osobna owczarz, ¿ona, syn

fl. 47, gr –
fl. 13, gr –
fl. 34, gr –
fl. 10, gr –

Powa³ki y K³odawa
P. Samuel Powalski z ¿on¹, dziatek 3, Pleb. 19
fl. 28, grP. Samson Powalski z ¿on¹, Panna s³u¿ebna szlach. y czeladnik szlach.,
inszych Pleb. 17
fl. 25, gr 15
z osobna owczarczyk
fl. 3, gr –
Paw³ówko
P. Borna z ¿on¹, synem y Pani Bornina, komornica, dziatek 2,
inszych Pleb. 45
Z osobna owczarz, ¿ona, owczarczyk y Pleb. 3

fl. 52, gr 15
fl. 14, gr –

Platendynsk29
P. Wolszleger z ¿on¹, matk¹, Pleb. 11

29

Obecnie P³onica.

fl. 17, gr –
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Pakotulsk
P. Kos z ¿on¹, inszych Pleb. 52
Z osobna owczarz z ¿on¹, syn, córka, owczarczyk, Pleb. 2

fl. 56, gr 15
fl. 17, gr –

Pollenica30
P. Boguszewa, matka, dwie mê¿owe siostry y samey Pani, inszych Pleb. 9,
tam¿e komornik szlach.
fl. 14, gr –
Przechlewo, Lemk, Princewald31 vide do cz³uchowskiego starostwa

Pr¹dzona
P. Krysztoph Gostowski z ¿on¹, dziatek 4, Pleb. 5
P. Mac. Pr¹dzynski z ¿on¹, matk¹
P. Woiciech Pr¹dzynski z ¿on¹, synow¹ y synem, Pleb. 1
P. Krzysztof Pr¹dzynski, syn, synowa, Pleb. 3
P. Adryga Pr¹dzynski z ¿on¹, dziatek 5, Pleb. 4
P. Simon Ostrowski z ¿on¹, Pleb. 1
P. Jan Pr¹dzynski z ¿on¹, dziatek dwoie
P. Lipinski z ¿on¹, córk¹
Utciwych osob inszych Pleb. 10

fl. 15, gr 15
fl. 2, gr –
fl. 6, gr –
fl. 5, gr –
fl. 19, gr –
fl. 3, gr 15
fl. 3, gr 15
fl. 2, gr –
fl. 10, gr –

Pietrzykowy
P. Krokoski z ¿on¹, dziatek 3, inszych Pleb. 86
Z osobna od 2 owczarczyków

fl. 95, gr –
fl. 6, gr –

Rytembark32
P. Bornina wdowa, dziatek dwoie, czeladnik szlach., Pleb. 38
Z osobna owczarz, ¿ona, parobek

fl. 44, gr 15
fl. 11, gr –

Rychwald33
P. Powalska wdowa, dziatek 4, Pleb. 36
P. Ciskowska wdowa, dziatek 5, Pleb. 37
30
31
32
33

Polnica.
Prusinowo.
Raciniewo.
Zalesie.

fl. 43, gr 15
fl. 46, gr –
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Roc³awki

P. Dorengowski Sêdzia Ziem[ski] Cz³uch[owski], ¿ona, syn, s³uga,
inszych Pleb. 37
z osobna owczarz, ¿ona, owczarczyk

fl. 63, gr –
fl. 11, gr –

Rytersbark
P. Wolszleger z ¿on¹, matk¹, Pleb. 14
P. Grabowski z ¿on¹, matk¹, Pleb. 14
Z osobna owczarz, ¿ona, synów dwu

fl. 23, gr –
fl. 20, gr –
fl. 12, gr –

Sztolfeld34
P. Zablocki z ¿on¹, czeladzi szlach. dwie, Pleb. 18
P. Marzona z ¿on¹, dziatek 4, pleb. 32
Z osobna owczarz, ¿ona, owczarczyk
P. Wedelsztedz z ¿on¹ y córk¹, Pleb. 16
P. Adam Wedelsztedz, ¿ona, Pleb. 5

fl. 26, gr 15
fl. 42, gr 15
fl. 11, gr –
fl. 22, gr –
fl. 9, gr –

Szonowko
P. Kleistowa wdowa, dziatek 2, Pleb. 94
Z osobna owczarz, ¿ona, owczarczyk, dzieci 3 y ch³opiec
Tam¿e Minister z ¿on¹, placi Vide Ministeria

fl. 98, gr –
fl. 18, gr –

Szczytno
P. Bornina wdowa, czeladzi 2 szlach, Pleb. 88
Z osobna owczarz, ¿ona, owczarczyk y Pleb. 2
P. Stolinska wdowa, dziatek 3, Pleb. 65
Z osobna owczarz, ¿ona, owczarczyk, Pleb. 1

fl. 93, gr 15
fl. 13, gr –
fl. 71, gr –
fl. 12, gr –

Szylbark
P. Debinski z ¿on¹, córk¹, Pleb. 38
Sztymborn35, Starzno
Do Cz³uchowk[iego] Lemk p³ac¹

34
35

Sto³czno.
S³upia.

fl. 44, gr 15
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Szonwara36
P. Ciecholewski z ¿on¹, szlachty dwu mieszkai¹cy y Pleb. 28
Z osobna owczarz, ¿ona, syn, owczarczyk
P. Dulcius z ¿on¹, córk¹, Pleb. 13
Z osobna owczarz, ¿ona, syn
P. Berent Kleist sam, Pleb. 18

fl. 36, gr 15
fl. 11, gr –
fl. 16, gr –
fl. 10, gr –
fl. 21, gr –

Zawada
P. Jakub Zawadzki sam, Pleb. 1
P. Starszynski z ¿on¹
P. Wolszleger z ¿on¹, Pleb. 3
Z osobna owczarz z ¿on¹ y ch³opiec
Utciwy Micha³ samopiêc

fl. 3, gr –
fl. 2, gr 15
fl. 5, gr 15
fl. 9, gr –
fl. 5, gr –

Zamarte Blomveld
P. Niemsta, ¿ona, córka komor¹ mieszka, Pleb. 57

fl. 60, gr –

Zychce
P. Krokoski z ¿on¹, Pleb. 48
Z osobna owczarz, ¿ona, owczarczyk bez owiec
P. Pawel Zychcki, siostrzonek, tam P. Brzezinski z córk¹, komornica
na ogrodzie, Pleb. 30
z osobna owczarz, ¿ona, parobek y ch³opiec
P. Andrzey Grz¹nka Jansta, czeladnik szlach., Pleb. 3
P. Micha³ Grz¹nka, ¿ona, syn, Pleb. 5
P. Andrzy Janca z ¿on¹, Pleb. 4
Utciwy kaczmarz samotrzec

fl. 53, gr 15
fl. 10, gr –
fl. 36, gr –
fl. 12, gr –
fl. 18, gr –
fl. 11, gr –
fl. 6, gr 15
fl. 3, gr –

Zarzecze
P. Sartowski z ¿on¹, siostr¹, Pleb. 4
P. Zarzecki z ¿on¹, córk¹, Pleb. 5
P. Golnowski, syn, Pleb. 6

36

Skowarnki.

fl. 13, gr –
fl. 11, gr –
fl. 9, gr –
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¯ukowo

P. Jan ¯ukoski z ¿on¹, szlach. czeladn. 2 y córka, Pleb. 8
P. ¯ukoska wdowa, dziatek 4, Pleb 16
P. El¿bieta ¯ukoska, sama, dziatek 4

fl. 18, gr –
fl. 23, gr 15
fl. 7, gr 15

Ministrowie
Elzanowo Minister z ¿on¹
Grabowo Minister z ¿on¹
Szonowko Minister z ¿on¹
Brytfeld Minister z ¿on¹

fl. 20, gr –
fl. 20, gr –
fl 20, gr –
fl 20, gr –

Regestr spisany osob stanu rozmaitego z ca³ego Starostwa Cz³uchowskiego
a naprzod w Zamku Cz³uchowskim.
Xiê¿na JM Pani Podkanclerzyna Koronna37 od osoby swoiey
Od urzêdu Podkanclerstwa y dwu starostw Cz³uchowskiego
y Borzechowskiego
Przy dworze tey¿e Xiê¿ny IM Podkomorzyny szlachcianek
s³u¿ebnych 13
Panna tu zostaj¹ca
Panna Plebecka s³u¿ebna iedna
Od szlachcianek zamê¿nych osob dwie
Nadty dworki przy Xiê¿nie IMci osob 19
Szlachty osiad³y przy Xiê¿nie IMci dwu
Plebeiuszow dworskich przy Xiê¿nie uslugui¹cych 136

fl. 1, gr 15
fl. 210, gr –
fl. 26, gr –
fl. 1, gr 15
fl. 1, gr 15
fl 3, gr –
fl. 38, gr –
fl. 6, gr –
fl. 136, gr -

We wsiach Starostwa Cz³uchowskiego
We wsi Rychnowach plebeiuszow osob 43
We wsi Lichtynagen38 Pleb. osob 92
We wsi Dambnica39 Pleb. 78
We m³ynie w tey¿e wsi Pleb. 4
We wsi Mosinie40 Pleb. osob 140
Z osobna owczarz z ¿on¹, trzema parobkami y bratanek,
osob wszytkich 6
W folwarku zamkowym Ka³dowie osob 18
37
38
39
40

Joanna Katarzyna Leszczyñska z Radziwi³³ów.
Glêdowo.
Dêbnica.
Mosiny.

fl. 43, gr –
fl. 92, gr –
fl. 78, gr –
fl. 4, gr –
fl. 140, gr –
fl. 20, gr –
fl. 18, gr –
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Z osobna owczarz z ¿on¹, parobkami dwoma, córk¹ y synem
osob wszytkich 6
We wsi Henryszwald41 Pleb. 147
Z osobna owczarz z ¿on¹ osob 2
We wsi Peterszwaldzie42 Pleb 135
W Putzenwaldzie43 Plebeiuszow 106
Z osobna owczarz, ¿ona, syn, parobek y córka
W Rosenfeldzie44 plebeiuszow osob 142 y m³ynarz
W £andeku45 m³ynarz, Pleb. 161
W Christenweldzie46 Pleb. osob 108
z osobna owczarz z ¿on¹, parobkami dwoma, Pleb. 4
w Barkienweldzie47 Pleb. 122
W Biskupnicy osob 100
W Jaczonkach48 osob 44
W Firchowie49 osob 85
W Bucholcu50 osob 34
z osobna owczarz, ¿ona, parobków 3, Pleb. 5
W BrzeŸnie osob 58
W Ferstnowie51 osob 112
W Kramsku52 osob 105
w Stegrach53 osob 183
z osobna owczarz z ¿on¹ z synem y parobkiem, Pleb. osob 4
w Koczali albo Fletenstein osob 149
z osobna owczarz z ¿on¹, osob 2
w Starznie osob 41
w Ecfirze54 osob 112
w Penkuli55 osob 90
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55

Uniechów.
Cierznie.
Prusinowo.
Rozwory.
Lêdyczek.
Chrz¹stowo.
Barkowo.
Jêczniki.
Wierzchowo.
Bukowo.
GwieŸdzin.
Krêpsk.
Rzeczenica.
Brzezie.
Pieniê¿nica.
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fl. 18, gr –
fl. 147, gr –
fl. 8, gr –
fl. 135, gr –
fl. 106, gr –
fl. 15, gr –
fl. 142, gr –
fl. 161, gr –
fl. 108, gr –
fl. 14, gr –
fl. 122, gr –
fl. 100, gr –
fl. 44, gr –
fl. 85, gr –
fl. 34, gr –
fl. 14, gr –
fl.58, gr –
fl. 112, gr –
fl. 105, gr –
fl. 183, gr –
fl. 13, gr –
fl. 149, gr –
fl. 8, gr –
fl. 41, gr –
fl. 112, gr –
fl. 90. gr –
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w Lamku56 Plebeiuszow osob 30
W Steinforcie57 osob 69
W Hamrze58 Folwarku osob 40 z m³ynarzem
Z osobna owczarz, ¿ona, dwai parobkowie, osob 4
W Plaster M³ynie59 osob 23
Z osobna owczarz, ¿ona, osob 2
Prochowym M³ynie60 osob 11
Z osobna owczarz z ¿on¹, osob 2
W Steinbornie61 osob 135
W Strzeczonie osob 147 z m³ynarzem
Z osobna owczarz, ¿ona, 3 parobkow, osob 5
W Przechlewie osob 126 z m³ynarzem
Z osobna owczarz, ¿ona, 2 parobków, osob 4
W Harzykowach62 osob 60
We m³ynie Funken63 osob 9
Z osobna owczarczyk ieden
W Choiniczkach Ma³ych osob 31
W Nowy Cerkwi osob 46
W Melnie64 osob 21
W Bre M³ynie 65 osob 18
Z osobna owczarz z ¿on¹, parobkiem, osob 3
W Borowym M³ynie osob 76
W Woisku66 osob 57
W Laboni Pustkowiu67 osob 18
W Zychce kaczmarz osob 9
W Choini kaczmarz osob 5
Z Nierostowa smolnik osob 4
Z Ostrowite osob 2
Z Osusznicy osob 8

56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67

£êkinia.
Trzyniec.
P³ocisz.
Suszka.
Koleœnik.
S³upia.
Charzykowy.
Funka.
Mielno.
Stara Brda?
Wojsk.
Pustkowie Lubonia.

fl. 30, gr –
fl. 69, gr –
fl. 40, gr –
fl. 14, gr –
fl. 23, gr –
fl. 8, gr –
fl. 11, gr –
fl. 8, gr –
fl. 135, gr –
fl. 147, gr –
fl. 17, gr –
fl. 126, gr –
fl. 14, gr –
fl. 60, gr –
fl. 9, gr –
fl. 3, gr –
fl. 31, gr –
fl. 46, gr –
fl. 21, gr –
fl. 18, gr –
fl. 11, gr –
fl. 76, gr –
fl. 57, gr –
fl. 18, gr –
fl. 9, gr –
fl. 5, gr –
fl. 4, gr –
fl. 2, gr –
fl. 8, gr –
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Lemani Starostwa Cz³uchowskiego y z czeladzi¹ swoi¹
W Christofeldzie68 leman ieden z ¿on¹ y czeladzi 3, osob 5
W Henrichwaldzie leman ieden, osob 6
W Steinbornie leman ieden, osob 3
W Starznie lemanow czterech, osob 20
W Przechlewie lemani dwai, osob 18
Dziewiêc lemanow za to Prziwilegio ka¿dy p³aci fl[orenów]10
We Engelu Pustkowiu wdowa szlachcianka od osoby swoiey
y syna, osob 2
od czeladzi swoiey osob 9
z osobna owczarz, ¿ona, osob 2

fl. 5, gr –
fl. 6, gr –
fl. 3, gr –
fl. 20, gr –
fl. 18, gr –
fl. 90, gr –
fl. 3, gr –
fl. 9, gr –
fl. 8, gr –

Summa fl. 4126, gr 15
JMP Kitowski s³u¿y przy Zamku z JMP M¹³¿onk¹, JMP siostr¹,
czeladnikow pleb. 4, czyni

fl. 12, gr –

Regestr Starostwa Baldenborskiego69
JMP Franciszek Weycher z JMP. Ma³¿onk¹ swoi¹ y JM Pani¹
Matk¹
Od PP. Szlachty osob 2 posesjo[natów]
Od szlachty czeladzi przy dworze JMci 5
Od starostwa
Od podanstwa z ca³ego starostwa osob 171
Osobno od owczarzow 2, ¿on dwu, dzieci 6, owczarczykow 2

fl. 6, gr –
fl. 6, gr –
fl. 10, gr –
fl. 30, gr –
fl. 171, gr –
fl. 34, gr –

Regestr Starostwa Chamersztynskiego70
Podstaroœci z ¿on¹, osob 2
Tam¿e szlachcic posesor z ¿on¹, córk¹, osob 3
Od ca³ego starostwa osob126
Z osobna owczarz, ¿ona, owczarczyków 2, osob 4
Later Summa

fl. 4, gr 15
fl. 6, gr –
fl. 126, gr –
fl. 14, gr –
fl. 407, gr 15

Samson Powalski71
Poborca Powiatu Cz³uchowskiego

68
69
70
71

Chrz¹stowo.
Starostwo Bia³oborskie.
Starostwo Czarneñskie.
£awnik s¹du ziemskiego cz³uchowskiego.
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Pog³owne Generalne An[no] 1662 Powiatu Mirachowskie[go]
w Woiewodztwie Pomorskim.
No 2
Oryg. : Archiwum G³ówne Akt Dawnych w Warszawie, Archiwum Skarbu
Koronnego, Dzia³ I, nr 52, s. 231–241.
Regestr Powiatu Mirachowskiego
Subsidy Reipublica albo Personalis Contributionis tak wed³ug Instruktarza
Koronnego iako y Uchwa³y Seymiku Poseymowego Generalnego Ziem Pruskich za Popisamy niektórych Ich M Xiê¿y Plebanow y Juramentami podanych
Collect. Anno Domini 1662.
Brodnica Górna
Pan Edward Kleypik od siebie y ma³¿onki
Od czeladzi y pospolstwa ro¿nego pod³ug Regestru Xiê¿ego
y Juramentu

fl. 4, gr 15
fl. 97, gr –

Roty
Micha³ Lniski od siebie, ma³¿¹ki y pi¹ci córek y syna iednego
Od czeladzi y pospólstwa pod³ug popisu

fl. 13, gr 15
fl. 33, gr –

Borucino
P. Maciey Borucki od siebie y ma³¿¹ki y brata m³odzienca
P. Andrzej Borucki od siebie y ma³¿¹ki y syna
P. Alexander Borucki od siebie, ma³¿¹ki, córki y syna
P. Wêsierski od siebie, ma³¿¹ki, matki, siostry y bratanka
Od czeladzi y pospólstwa pod³ug juramentu y popisu Xiê¿ego

fl. 4, gr –
fl. 3, gr –
fl. 7, gr –
fl. 5, gr 15
fl. 13, gr –

Bêdargowo
P. Jan Donimirski od siebie, ma³¿¹ki, dwuch synów y dwuch córek
P. Jakob Donimirski od siebie, ma³¿¹ki y córki
P. D¹browski od siebie, ma³¿¹ki iako ten który na ogrodzie siedzi
Od czeladzi y pospólstwa pod³ug juramentu

fl. 10, gr –
fl. 2, gr –
fl. 1, gr –
fl. 28, gr –
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Borostowo72
P. Marcin Lewinski od siebie y ma³¿¹ki, synów dwuch y córek dwuch
P. Melcher Lewinski od siebie, ma³¿¹ki, syna, brata y siostry
P. Maciey Krêcki od siebie, ma³¿¹ki y matki
P. Grzegorz Borostowski od siebie, ma³¿¹ki, matki y siostry
Pani Borostowska wdowa od siebie, która komor¹ mieszka
Od czeladzi y pospólstwa osób 24

fl. 3, gr 15
fl. 3, gr –
fl. 2, gr –
fl. 7, gr 15
fl. 1, gr 15
fl. 24, gr –

Choœnica
Pan Wawrzyniec Chosnicki od siebie, ma³¿¹ki, syna y córek dwuch
P. Jan G¹ska od siebie, ma³¿¹ki, siostry y syna
P. Jan Kistowski od siebie, ma³¿¹ki, oyca y syna
P. Woyciech Chosnicki od siebie, ma³¿¹ki, syna y córki
P. Jerzy Witk od siebie, ma³¿¹ki y syna
P. Jerzy Domiros od siebie, ma³¿¹ki y synów dwu
Drugi P. Jerzy Domiros od siebie y ma³¿¹ki
P. Jerzy Palbicki od siebie, ma³¿¹ki y córek dwuch
P. Jerzy Domaros od siebie, ma³¿¹ki, syna y córki
P. Urban Domaros od siebie, ma³¿¹ki y synów dwuch
P. Christoph Kobrzynik od siebie y ma³¿¹ki
Od czeladzi y pospolstwa pod³ug juramentu

fl. 9, gr –
fl. 2, gr 15
fl. 2, gr 15
fl. 2, gr 15
fl. 1, gr 15
fl. 2, gr 15
fl. 1, gr 15
fl. 2, gr 15
fl. 2, gr 15
fl. 2, gr 15
fl. 4, gr 15
fl. 40, gr –

Cz¹stkowo73
P. Wojciech Wyczlinski od siebie, ma³¿¹ki y córki
P. Jan Czeczkowski od siebie y córki
P. Ernest Czerskowski od siebie y ma³¿¹ki
P. Jerzy Czerskowski od siebie y dwuch siostr
P. Klanicki od siebie y ma³¿¹ki, który w ogrodzie mieszka
Od czeladzi y pospolstwa osób 66

fl. 6, gr –
fl. 2, gr 15
fl. 2, gr 15
fl. 2, gr –
fl. 1, gr –
fl. 66, -

Milwino
P. Wojciech Milwinski od siebie y ma³¿¹ki
P. Piotr Milwinski od siebie, ma³¿¹ki y dwuch dzieci szlacheckich sierot

72
73

Obecnie Borzestowo.
Obecnie Czêstkowo.

fl. 2, gr 15
fl. 3, gr 15
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Ciesienie74

P. Jan Cieszynski od siebie, ma³¿¹ki, y oyca swego
Od czeladzi y pospolstwa
P. Marcin Ciesinski od siebie y ma³¿¹ki
Od czeladzi y pospolstwa osób 24

fl. 2, gr –
fl. 18, gr –
fl. 1, gr 15
fl. 24, gr –

Dargulewo75
Pani Dargolewska wdowa, która ogród tylko trzyma z córk¹ y synem
Od czeladzi y pospolstwa

fl. 1, gr 15
fl. 18, gr –

Donimierz Ma³y
Pan Sebastian Warzewski od siebie, ma³¿¹ki, syna y córki, sieroty
szlachcianki
Od czeladzi y pospolstwa

fl. 8, gr –
fl. 11, gr –

Donimierze Wielkie
P. Adam Donimirski od siebie, ma³¿¹ki y córek dwu
P. Christoph Donimirski od siebie, ma³¿¹ki y dwuch synów
P. Klanicki od siebie, ma³¿¹ki y syna
Od czeladzi y pospolstwa

fl. 3, gr 15
fl. 2, gr 15
fl. 2, gr 15
fl. 20, gr –

Grabowo
P. Grzegorz Grabowski od siebie y Pani Matki, P. Zaboniski siostry
P. Jerzy Grabowski od siebie, ma³¿¹ki, matki y siostr dwuch
Od czeladzi y pospolstwa osób 16

fl. 6, gr 15
fl. 4, gr 15
fl. 16, gr –

Kentrzyno76
P. Maciey Kêtrzynski od siebie y ma³¿¹ki
P. Woyciech Kêtrzynski od siebie, ziêcia, ma³¿¹ki iego y syna
Pani Rekowska iako wdowa
P. Herman Kêtrzynski od siebie, ma³¿¹ki y córki
Od czeladzi y pospolstwa pod³ug juramentu
74
75
76

Obecnie Cieszenie.
Obecnie Dargolewo.
Obecnie Kêtrzyno.

fl. 2, gr 15
fl. 5, gr 15
fl. 1, gr 15
fl. 6, gr –
fl. 14, gr –
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Ko¿yckowo77
Pani Ko¿yckowska od siebie y synów dwuch
Pan Raphael Ko¿yckowski od siebie y bratanków dwuch
P. Bendyk Ko¿yckowski od siebie
P. Sigmunt Krêski od siebie y ma³¿¹ki
P. Jan Ko¿yckowski od siebie y ma³¿¹ki
Od czeladzi y pospolstwa

fl. 2, gr –
fl. 2, gr –
fl. 2, gr –
fl. 2, gr –
fl. 2, gr –
fl. 41, gr –

Kamienica78, Sierakowice, Przyrowa, Nowa Wieœ, Stê¿yca79, Stê¿ycka Ucisko80,
Cista Woda81, Pa¿êcie82
Pan Wojciech Laszewski y braci dwuch
Od czeladzi y pospolstwa ze wszytkich wsiow w juramencie
dolo¿onych

fl. 9, gr –
fl. 219, gr –

Kobuszewo
Jey Moœæ Pani Szczepanska od siebie, starey Pani, Panny Slu¿ebney,
czeladników dwuch
od czeladzi y pospolstwa pod³ug juramentu

fl. 7, gr 15
fl. 61, gr –

Lebno y Huta Lebinska83
P. Jakob Wyczlinski od siebie, ma³¿¹ki y córek dwuch
P. Thomas Lebinski od siebie y ma³¿¹ki
P. Maciey Halki od siebie y ma³¿¹ki
P. Maciey Golian od siebie, ma³¿¹ki, syna y córki
P. Maciey Delk od siebie, ma³¿¹ki, córki y syna
P. Lukasz Sadzik od siebie, ma³¿¹ki, oyca y córki
P. Grzegorz Golian od siebie, ma³¿¹ki, na ogrodzie siedzy
P. Fabian Halk od siebie, ma³¿¹ki, siostry, syna y córek trzech
Od czeladzi y pospolstwa

77
78
79
80
81
82
83

Obecnie Ko¿yczkowo.
Obecnie Kamienica Szlachecka.
Obecnie Stê¿yca Szlachecka.
Stê¿ycka Huta?
Obecnie Czysta Woda.
Obecnie Pa¿¹ce.
£ebno i £ebieñska Huta.

fl. 2, gr 15
fl. 1, gr 15
fl. 1, gr 15
fl. 2, gr 15
fl. 2, gr 15
fl. 2, gr 15
fl. 1, gr –
fl. 4, gr –
fl. 33, gr 15
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Lewino

Pani Jakubowa wdowa od siebie, synów czterech y córki
P. Grzegorz Lewinski od siebie, ma³¿¹ki, syna y córek trzech
P. Andrzej Reyk od siebie, ma³¿¹ki y synów trzech, córek dwuch
y brata samey Pani
P. Woyciech Lewinski od siebie, ma³¿¹ki, synów dwuch
y córek trzech
Od czeladzi y pospolstwa pod³ug juramentu od osób 57

fl. 4, gr –
fl. 4, gr 15
fl. 12, gr 15
fl. 4, gr –
fl. 57, gr –

Mœciszewice
P. Pawe³ Smiszewski od siebie y ma³¿¹ki
P. Micha³ Grabla od siebie y ma³¿¹ki
P. Jaskal od siebie, ma³¿¹ki y córki
P. Marcin Cieszyca od siebie y ma³¿¹ki
P. Jan Cieszynski od siebie y ma³¿¹ki
P. Adam Grabla od siebie y ma³¿¹ki
P. Micha³ Wost od siebie, ma³¿¹ki y siostry
P. Fridrych Br¹k od siebie y ma³¿¹ki
P. Jan Grabla od siebie, ma³¿¹ki, dwuch synów y córek dwuch
P. Chosnicki od siebie, córki y siostry
Wdowa uboga szlachcianka z córk¹
Od czeladzi y pospólstwa ze wszytkich wsiów

fl. 2, gr 15
fl. 2, gr 15
fl. 3, gr –
fl. 4, gr 15
fl. 4, gr 15
fl. 2, gr 15
fl. 2, gr –
fl. 4, gr 15
fl. 4, gr 15
fl. 2, gr 15
fl 1, gr –
fl. 87, gr –

Niepoczo³owice
P. Philip Damaros od siebie, ma³¿¹ki, synów trzech y córek dwuch
P. Jerzy Wytk od siebie, ma³¿¹ki, synów trzech y córek dwuch
P. Marcin Br¹k od siebie, ma³¿¹ki y córki
P. Kos od siebie y matki
Szlachcianka uboga z dziewcin¹
Od czeladzi y pospolstwa

fl. 5, gr –
fl. 4, gr –
fl. 2, gr –
fl. 1, gr 15
fl. 1, gr –
fl. 19, gr –

Okalice
P. Grela od siebie y ma³¿¹ki
Od czeladzi y pospolstwa

fl. 4, gr 15
fl. 22, gr –

Niesio³owice
P. Melcher od siebie, ma³¿¹ki y matki
P. Maciey Niesiolowski od siebie y ¿ony

fl. 2, gr –
fl. 1, gr 15

REGESTR POG£ÓWNEGO GENERALNEGO Z 1662 ROKU DLA POWIATÓW...
P. Bart³omiej Podiaski od siebie y ¿ony
P. Thomas Gostomski od siebie y córki
Od czeladzi osób 8
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fl. 1, gr –
fl. 1, gr –
fl. 8, gr –

Puzdrowo
P. Jerzy Bronk od siebie y ma³¿¹ki
P. Bart³omiey Sadzik od siebie, ma³¿¹ki y córek dwu
P. Jakub Boian od siebie, ¿ony y córki
P. Poblocki od siebie, ¿ony, synów 3, córek 4
P. Piotr Br¹k od siebie y matki
Z juramentu pokaza³o siê sierot ubogich szlacheckich tam¿e przy
nich mieszkaj¹cych osób 9, wed³ug popisu Xiê¿ego od których
Od czeladzi y pospolstwa

fl. 1, gr –
fl. 2, gr 15
fl. 2, gr –
fl. 6, gr –
fl. 1, gr 15
fl. 4, gr 15
fl. 35, gr –

Podiazy84
P. Rybinski z ¿on¹ y córk¹
fl. 1, gr 15
P. Wysiecki od siebie, ¿ony y matki
fl. 2, gr –
P. Kazimierz od siebie y ¿ony
fl. 1, gr 15
P. Jakub Wêsierski od siebie, ¿ony, córki y syna
fl. 2, gr 15
P. Bialk od siebie, ma³¿¹ki, córki, dwuch braci y siostrzonka
fl. 4, gr 15
P. Jerzy od siebie y ¿ony
fl. 1, gr 15
P. Gesk od siebie y ¿ony
fl. 1, gr 15
Pani Kurowska, syn z ¿on¹ y trzem córkami nie dali bo s¹ spalone
a dzieci pouciekali. A to siê sta³o po pierwsie niz pog³owne oddawano
Sierot szlacheckich nalaz³o siê w juramencie osób 5, wybra³o siê
od nich
fl. 2, gr 15
P. Mach od siebie y zony, trzech synów y córki
fl. 3, gr –
Pani Zorowska wdowa od siebie y córki
fl. 1, gr 15
P. Che³mowski od siebie, ¿ony y córki
fl. 1, gr 15
Od czeladzi y pospolstwa
fl. 30, gr –

Pob³ocie
P. Jakub Poblocki od siebie, matki y siostry
P. Jan Lukaszewicz od siebie, ¿ony y dwuch córek
P. Balcer, brat y córka
Pani Janowa wdowa od siebie, trzech synów y dwu córek
P. Wdowa od siebie, syna y trzech córek

84

Obecnie Podjazy.

fl. 3, gr –
fl. 2, gr 15
fl. 2, gr –
fl. 4, gr –
fl. 3, gr 15
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P. Macieiowa wdowa od siebie
P. Lewinski od siebie y ¿ony
P. Piotr od siebie y ¿ony
P. Koscionk od siebie, ¿ony, dwuch córek y syna
P. Dawid Lemsk od siebie y ¿ony
Uboga sierota z córk¹ szlachciank¹
Od czeladzi y pospolstwa

fl. –, gr 15
fl. 1, gr 15
fl. 1, gr –
fl. 3, gr –
fl. 1, gr –
fl. 1, gr –
fl. 47, gr –

Palbice85
P. Micha³ Jacha od siebie, ¿ony, syna y córki
P. Stanis³aw Kêtrzynski od siebie y ¿ony
Pani Boberska wdowa od siebie
P. Kristoff Zuchla od siebie, ma³¿¹ki y stryia
P. Halk od siebie, ¿ony, dwuch synów y córki
P. Dulak od siebie, ¿ony, córki y syna
P. Melcher od siebie, ¿ony, syna y dwuch córek
Od czeladzi y pospolstwa

fl. 6, gr 15
fl. 2, gr 15
fl. –, gr 15
fl. 2, gr –
fl. 3, gr –
fl. 2, gr 15
fl. 7, gr –
fl. 28, gr –

Przewos86, Lonczyno87, Nowa Wieœ, Zgorza³e
Samuel Przewoski od siebie, ma³¿¹ki y Pani Matki
Pani Zoromska wdowa od siebie, córek trzech y syna
P. Marcin Przewoski iako szlachcic od siebie, syna y córek dwuch
Od czeladzi y pospolstwa

fl. 6, gr –
fl. 7, gr 15
fl. 7, gr 15
fl. 57, gr –

Solecino88
JM Pan podkomorzy malborski89 iako szlachcic
Od Panny córki
Od czeladzi szlachty osób 6

fl. 3, gr –
fl. 1, gr 15
fl. 12, gr –

Zdunowice
Od czeladzi y pospolstwa

85
86
87
88
89

Obecnie Pa³ubice.
Obecnie Przewóz.
Obecnie £¹czyno.
Obecnie Sulêczyno.
Jan Reinhold Heidenstein.

fl. 114, gr –
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Temce90
Pan Jan Dziêcielski od siebie, ma³¿¹ki y dwuch synów
Pan Bart³omiej Temski od siebie, ma³¿¹ki, syna y córki
Pan Maciey Temski od siebie, ¿ony, syna y córki
Od czeladzi y pospolstwa

fl. 3, gr 15
fl. 3, gr –
fl. 7, gr 15
fl. 39, gr –

Tuchlino
Ludwik Tesmer od siebie, ma³¿¹ki y Panny szlachcianki
P. Krêcki od siebie y ¿ony
P. Kasper od siebie y ¿ony
P. Kristoph Dulek od siebie, ma³¿¹ki, matki y córki
P. Woyciech Wysecki od siebie, ¿ony, córki
Od czeladzi y pospolstwa

fl. 6, gr –
fl. 4, gr 15
fl. 1, gr 15
fl. 2, gr 15
fl. 2, gr –
fl. 48, gr –

Wêsory91
P. Jakub Ciosica od siebie, ma³¿¹ki y córek dwuch
P. Gruchala od siebie, ma³¿¹ki y syna
Pani Smiszewska wdowa od siebie, córki y dwuch synów
P. Palbicki od siebie y ma³¿¹ki
Pan Br¹k od siebie, ma³¿¹ki, syna y córki
P. Dulek od siebie, ma³¿¹ki, oyca, trzech synów y córki
Pani Czeszicowa wdowa od siebie, syna, córki
Pan Tokarski od siebie y ma³¿¹ki
P. Samuel Gruchala od siebie, ma³¿¹ki , matki y córki
P. Podjazki od siebie, ma³¿¹ki, matki ma³¿¹ki swoiey
P. Gruchalina od siebie y trzech synów iako uboga wdowa
P. Stanis³aw Dulek od siebie, ma³¿¹ki y syna
Od czeladzi y pospolstwa

fl. 2, gr 15
fl. 1, gr 15
fl. 3, gr –
fl. 2, gr 15
fl. 2, gr 15
fl. 12, gr 15
fl. 2, gr –
fl. 1, gr 15
fl. 2, gr 15
fl. 3, gr –
fl. 2, gr –
fl. 2, gr –
fl. 78, gr –

Wyseczin92
P. Jan Wysecki od siebie, ma³¿¹ki y siostry, dwuch synów y matki
P. Bach od siebie, ma³¿¹ki, syna y dwuch córek
P. Jan Wysecki od siebie y ¿ony
P. Jakub Temski od siebie, ¿ony, synów trzech y córek dwuch
P. Michal Poblocki córek dwie
Od czeladzi y pospolstwa

90
91
92

Obecnie Tempcz.
Obecnie Wêsiory.
Obecnie Wyszecino.

fl. 3, gr 15
fl. 3, gr –
fl. 1, gr 15
fl. 5, gr –
fl. 2, gr –
fl. 23, gr –
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[Zakrzewo]93

P. Wawrzyniec Zakrzewski od siebie y ma³¿¹ki
P. Lublowski od siebie y ma³¿¹ki
P. Maciey Zakrzewski od siebie, ma³¿¹ki y siostry
P. Krisztoff Zakrzewski od siebie, ma³¿¹ki, brata, oyca y dwuch
synów y córki iedney
P. Kos od siebie, ma³¿¹ki, córki
Bartosz Arendarz od siebie y ¿ony
P. Philip Driwa od siebie, ¿ony y dziewczyny szlachecki
Od czeladzi y pospolstwa

fl. 4, gr 15
fl. 4, gr 15
fl. 3, gr –
fl. 5, gr –
fl. 3, gr –
fl. 2, gr –
fl. 3, gr –
fl. 32, gr –

Zoromino94
P. Stanis³aw Zoromski od siebie, ma³¿¹ki, oyca, syna y córki
P. Czarwonka od siebie y ¿ony
P. Lobilowska wdowa od siebie y córki
P. Jan Zoromski od siebie, ma³¿¹ki, syna y 3 córek
Od czeladzi y pospolstwa

fl. 9, gr –
fl. 1, gr –
fl. 2, gr –
fl. 4, gr 15
fl. 24, gr –

Kistowo
P. Kistowski od siebie, ma³¿¹ki, dwuch synów y dwuch córek
P. Machowa wdowa od siebie, córki, 2 synów
P. Kistowski od siebie, ¿ony y syna
Pani Balbiczka od siebie, córki y dwuch synów
Ch³opców dwuch szlacheckich
Od czeladzi y pospolstwa

fl. 4, gr 15
fl. 3, gr –
fl. 3, gr –
fl. 2, gr –
fl. 2, gr –
fl. 16, gr –

¯ukowko
P. Jakub Chosnicki od siebie, ma³¿¹ki, syna y córek trzech
P. Pomiski od siebie, matki y trzech siostr
P. Zelewski od siebie, ¿ony, pasierba, córki
P. Galewski od siebie, ¿ony, syna y córki
Od czeladzi y pospolstwa

fl. 10, gr 15
fl. 9, gr –
fl. 7, gr 15
fl. 2, gr –
fl. 45, gr –

Strzebielino
Pani Strzebielinska od siebie, córki y syna
P. Jan Gowinski od siebie y ¿ony
93
94

fl. 2, gr 15
fl. 1, gr 15

Nazwa wsi nie zosta³a w dokumencie wymieniona – zob. tak¿e M. Dziêcielski, Dzieje ziemi
mirachowskiej od XII do XVIII wieku, Gdañsk 2000, Aneks 1, s. 282.
Obecnie ¯uromino.
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Pani Jakubowa od siebie
P. Jakub Strzebielinski od siebie, ¿ony y siostry
P. Jerzy Pierscha od siebie, ¿ony, syna y córek 2
Od czeladzi y pospolstwa
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fl. 1, gr 15
fl. 3, gr –
fl. 4, gr –
fl. 19, gr –

Sma¿yno
P. Szturbowski od siebie, ma³¿¹ki, siostry, syna y córki
Od czeladzi y pospolstwa

fl. 9, gr –
fl. 49, gr –

Starostwo mirachowskie
JWP. starosta95 iako szlachcic
Od jego Mci P. Ma³¿¹ki
Od czterech synów
Od Pani synowey iedney
Od Panien szlachcianek
Od czeladzi y s³u¿ebnych szlacheckich osób 7

fl. 3, gr –
fl. 1, gr 15
fl. 6, gr –
fl. 1, gr 15
fl. 3, gr –
fl. 14, gr –

Arendarze w tym¿e starostwie szlachta
P. Michal Zablocki od siebie, ma³¿¹ki y dwuch synów
P. Andrzej Zablocki od siebie y ma³¿¹ki
P. Przezdziedcki z ¿on¹ y córk¹
P. Lewinski z ¿on¹, matk¹ y trzema córkami w cha³upie
ogrodney mieszka
P. Puzdrowski szoltystwo trzyma z ¿on¹ y córk¹
Od podanstwa z Starostwa y wszytkich m³ynów pod³ug juramentu
od osób plebeusow

fl. 7, gr 15
fl. 4, gr 15
fl. 6, gr –
fl. 3, gr 15
fl. 3, gr 15
fl. 978, gr –

Dzier¿awa Parchowska
JMP. Stanis³aw Solikowski iako szlachcic
Od Pani ma³¿¹ki
Od Panny Wierzbowski
Od czeladnika szlachcica
Od podanstwa z caley dzier¿awy y m³ynow pod³ug juramentu

fl. 3, gr –
fl. 1, gr 15
fl. 1, gr 15
fl. 2, gr –
fl. 642, gr –

JMPP. Urzendnicy
Jego Moœæ Pan Podkomorzy Malborski od urzêdu tego
Jego Moœæ Pan Starosta Mirachowski
95

fl. 36, gr –
fl. 30, gr –

W okresie od 16 IV 1660 do 23 VII 1677 r. starost¹ mirachowskim by³ Adrian Linde.
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JMP. Stanis³aw Solikowski od dzier¿awy Parchowski
P. Marcin Przewoski iako s¹dowy96
P. Sebastian Warzewski97
P. Jakub Wyczlinski98

fl. 30, gr –
fl. 9, gr –
fl. 9, gr –
fl. 9, gr –

Lemani uprzywilejowani w Starostwie Mirachowskim nad to
co iusz do Regestru od Osob swych zaplacili.
W Gowidlinie Jan Bigus, leman od przywileju dal
W Kamienicy99 Wojciech Zawrotny, leman dal
W Garczu Matys, leman dal od przywileju

fl. 10, gr –
fl. 10, gr –
fl. 10, gr –

Owczarze tak w Dobrach ziemski iaka y w dobrach JKMci.
W Choœnicy owczarz z ¿on¹ oddal
a dwa zlote znaydui¹ siê przy wsi miedzy innemy osobami.
W Lebnie Owczarz z ¿on¹, synem y córk¹ dal
a zlot[y] 4 znayduie siê przy wsi.
W Temczu Owczarcik ieden da³
zloty 1 znayduie siê przy wsi.
W Tuchlinie Owczarz z ¿on¹ y synem dal
a zlot[y] 3 znaydui¹ siê przy wsi.
W Zukowku Owczarz sam dal
a zlot[y] 2 znayduie siê przy wsi.

fl. 6, gr –,
fl. 8, gr –,
fl. 2, gr –,
fl. 7, gr –,
fl. 5, gr –,

W Starostwie Mirachowskim
100

Owczarz z ¿on¹ y synami 2
W Lini
a zlot[y] 4 znaydui¹ siê miêdzy innemy przy wsi.
W T³uczewie Owczarz z ¿on¹ da³
a zlot[y] 2 znaydui¹ siê miêdzy innemy.
W Parchowie Owczarz z ¿on¹ dal
a zlot[y] 2 znaydui¹ siê miêdzy innemy osobami przy wsi.

fl. 8, gr –,
fl. 6, gr –,
fl. 6, gr –,

Summa lateris fl. 4157
Samuel Przewoski101
poborca powiatu mirachowskiego
96
97
98
99
100
101

£awnik ziemski mirachowski.
£awnik ziemski mirachowski.
£awnik ziemski mirachowski.
Obecnie Kamienica Królewska.
Linia.
Samuel Przeworski, ³awnik ziemski mirachowski.
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Pog³owne Generalne an[no] 1662 Powiatu Tucholskiego
w Wdztwie Pomorskim
N 10
Oryg. : Archiwum G³ówne Akt Dawnych w Warszawie,
Archiwum Skarbu Koronnego, Dz I, nr 52, s.218 – 231.
Powiat Tucholski W[województwa] Pomorskiego

Glisno
P. Thomasz Gliszczynski od osoby swoiey, ¿ony y brata
nieosiad³ego
fl102. 6, gr103 15
104
P . Grzegorz Gliszczyñski y od ¿ony
fl. 4, gr 15
Buchan od syna z ¿on¹ y córk¹
fl. 3, gr –
Czarnowski od siebie, ¿ony y syna
fl. 2, gr –
Jêdrzy Gliszczyñski od siebie y ¿ony
fl. 2, gr –
Jan Gliszczyñski od ¿ony, syna y córki
fl. 7, gr 15
Balcer od osoby swoiey, ¿ony y córki
fl. 2, gr –
P. Gliszczynska wdowa od siebie y dwu córek
fl. 1, gr 15
Brocka wdowa od osoby swoiey
fl. –, gr 15
Osób wszytkich [plebejskiej kondycji] tak wieyskich iako czeladzi
dworski No 28
fl. 28, gr –

¯abno
P. Thomasz ¯abiñski od siebie, ¿ony, synów 2, córki iedney
Maci ¯abiñski od siebie y ¿ony
Jan ¯abiñski od siebie, syna y dwu córek
Jakub Rapsat od siebie, ¿ony, syna, córek dwu
od ¯abiñski wolny
Krysztoph ¯abiñski od siebie y ¿ony
Jakub ¯abiñski od siebie y ¿ony
Pawe³ ¯abiñski od osoby swoiey, ¿ony, syna, córek 3
Osób plebeys.[kich] wszytkich iest No 45

102
103
104

fl. = floren
gr = groszy
P. = Pan, Pani.

fl. 9, gr –
fl. 1, gr 15
fl. 7, gr 15
fl. 3, gr –
fl. –, gr 15
fl. 4, gr 15
fl. 1, gr 15
fl 4, gr 15
fl. 45, gr –
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Che³my Wielkie

JMP105. Micha³ Jezierski106 od osoby swoiey, synów 3, córki iedney
Od Urzêdu S¹dowego
Osób plebeyskich wszytkich iest No 44

fl. 10, gr 15
fl. 9, gr
fl. 44, gr –

Che³my Ma³e
P. Jan ¯abiñski od osoby swoiey, ¿ony, synów dwu y córek dwu
P. Konieczny od osoby swoiey y ¿ony
Dawidczyk od osoby swoiey y ¿ony
Czarnowski od siebie, ¿ony, syna, córek dwu
P. Pr¹dzynska od siebie, dwu córek
P. Pr¹dzyñski od siebie, ¿ony y brata
Jakub Che³mowski od ¿ony y brata swego
Czerski od ¿ony y matki
Czapiewski od ¿ony y córki
Jan Che³mowski od ¿ony y córki
Dawidczanka stara panna, niewidoma, od osoby swoiey
W tej wsi s¹ dwie szlachcianki ubogie, od których po groszy
15 wziê³o siê, facit
od plebsu No 27

fl. 3, gr 15
fl. 1, gr 15
fl. 1, gr 15
fl. 3, gr –
fl. 1, gr 15
fl. 6, gr –
fl. 2, gr 15
fl. 2, gr –
fl. 2, gr –
fl. 2, gr –
fl. – gr 15
fl. 1, gr –
fl. 27, gr –

Czapiewice
P. Jan Che³mowski od siebie, ¿ony y krewny swey
Gliszczyñski od ¿ony y dwu sierot szlacheckich
Œwietos³aw Czapiewski od ¿ony swoiey
Jerzy Che³mowski od siebie y ¿ony
Dwie P. Czapiewskie ubogie
Z³osz Czapiewski y od ¿ony
Balcer od ¿ony
Jakub Renoch od ¿ony, synów trzech, córek 2
P. Pruszawska od siebie y od syna
Zwoch ? od ¿ony y syna
Sosniszka wdowa od osoby swoiey
Osób plebeys [kich] iest No 29

105
106

JMP = Jego (Jej) Moœæ Pan (Pani).
£awnik ziemski.

fl. 1, gr 15
fl. 3, gr 15
fl. 1, gr 15
fl. 1, gr 15
fl. 1 gr –
fl. 2, gr 15
fl. 1, gr 15
fl. 4, gr 15
fl. 3, gr –
fl. 2, gr –
fl. –, gr 15
fl. 29, gr –
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Wysoka Zaborska
P. Jadaka ? Wysocki od ¿ony
Jan Wysocki od siebie y synów dwu
Wawrzyniec Wysocki od ¿ony, dwu synów y córki iedney
P. Cisowski od siebie y ¿ony
Od osób plebeys[kich] No 11

fl. 1, gr 15
fl. 6, gr –
fl. 9, gr –
fl. 4, gr 15
fl. 11, gr –

Czarnowo
P. Jakub Czarnowski od ¿ony y syna iednego
Krystoph Sarnowski od siebie, ¿ony y córki
Wnuk od ¿ony y córki
Jan Czarnowski y od ¿ony
Od osób plebeys[kich] No 24

fl. 3, gr –
fl. 2, gr fl. 2, gr –
fl. 4, gr 15
fl. 24, gr –

G³ówczewice
P. Jan G³ówczewski od ¿ony y brata
Grzybek y od ¿ony
Pani Wysocka y od trzech synów
Pawe³ Gliszczynski od ¿ony y córki, od oyca
K³opotek od ¿ony y oyca starego
Dywc ? od ¿ony y córki
Od osób pleb[ejskiej] kondycji No 21

fl. 6, gr –
fl. 1, gr 15
fl. 6, gr –
fl. 6, gr 15
fl. 2, gr 15
fl 2, gr –
fl. 21, gr –

Orlik
Christoph Gliszczyñski od ¿ony y dwu synów
¯abiñski od ¿ony y córki
Wojciech Orlikowski od brata y siostry
Bartosz Orlikowski od ¿ony
Pawe³ Piechowski y od ¿ony
Wojciech G³ówczewski od siebie, swoiey ¿ony, syna y córki
G³ówczewska wdowa od siebie
Od osób plebeys[kich] oddali No 42

fl. 7, gr 15
fl. 3, gr –
fl. 6, gr –
fl. 1, gr 15
fl. 1, gr 15
fl. 2, gr 15
fl. –, gr 15
fl. 42, gr –

Piechowice
P. Krupa od osoby swoiey y ¿ony, syna y córki
Kazimierz Czapiewski od ¿ony, 2 synów, córki
Anna Czapiewska wdowa od siebie, dwu synów, 4 córek
Bartosz Zela od ¿ony, trzech synów, córki

fl. 2, gr 15
fl. 3, gr –
fl. 3, gr 15
fl. 3, gr –
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P. Giemsza Piechowska od 2 synów, 2 córek
P. Lipinska od siebie, syna y córki
Czapiewski od siebie
Stanis³aw Piechowski od ¿ony
Od osób tak na wsi bêd¹cych iako y we dworze kodycji plebeyskiey
No 27

fl. 2, gr 15
fl. 4, gr 15
fl. 1, gr –
fl. 1, gr 15
fl. 27, gr –

Kliczkowy
Narozkowski od siebie, ¿ony, dwu córek
Sarnowski od siebie, dwu córek, syna iednego
Kleczkowski Rusel
Rocili ? od siebie, ¿ony y syna
Krupina wdowa od siebie
Od plebeyuszy No 8

fl. 2, gr 15
fl. 7, gr 15
fl. 1, gr –
fl. 2, gr –
fl. –, gr 15
fl. 8, gr –

Osowo
P. Kowalewski od siebie, ¿ony, córek 3, syna iednego
P. Kowalewska od córki
Marcin Osowski y od ¿ony
Micha³ Osowski y od ¿ony
P. Che³mowski od dwu córek
G³ówczewski y od ¿ony
Mokierski wdowiec od siebie
Kiedrowska od siebie
Osób plebeyskich No 13

fl. 3, gr 15
fl. 1, gr 15
fl. 1, gr 15
fl. 1, gr 15
fl. 1, gr 15
fl. 1, gr 15
fl. 3, gr –
fl. –, gr 15
fl. 13, gr –

Cisowie
JMP Jezierski107 sêdzia Tucholski od JMci
Od sendztwa
Stephan Cisowski od siebie, ¿ony, syna y córki
Petk Cisowski od siebie
P. Bardzinska y od syna
Panna Cisowska stara od siebie
Osób plebeys[kich] No 25

107

Stanis³aw Lewald-Jezierski.

fl. 4, gr, 15
fl. 18, gr –
fl. 7, gr 15
fl. 1, gr –
fl. 3, gr –
fl. –, gr 15
fl. 25, gr –
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Odry
P. Odrowski y od ¿ony
Glinski od ¿ony y córki
Lewinski od ¿ony y córki
Odrowska od siebie
Osób plebeys[kich] No 47

fl. 4, gr 15
fl. 2, gr –
fl. 2, gr –
fl. –, gr 15
fl. 47, gr –

Mokre
P. Mokierski y od ¿ony
Osób plebeys[kich] No 10
P. Œlesiñski od Pani y syna, córki
Od osób plebeys[kich] No 9

fl. 4, gr 15
fl. 10, gr –
fl. 7, gr 15
fl. 9, gr –

Malachin
P. Pruski od ¿ony, synów dwu
¯abiñski od ¿ony
P. ¯abinska od dwu synów y dwu córek
Marcin Borzyszkowski od ¿ony y córki
P. Malacinska od siebie
Bêdzmierowski od siebie y ¿ony
Jerzy Malacinski od ¿ony, córek dwu
P. Zalewska y od syna
Jakub Czapiewski y od ¿ony
Od osób plebeys[kiej] kondycji No 10

fl. 2, gr 15
fl. 1, gr 15
fl. 2, gr 15
fl. 2, gr –
fl. –, gr15
fl. 1, gr 15
fl. 2, gr 15.
fl. 3, gr –
fl. 1, gr 15
fl. 10, gr –

Bêdzmierowice
JMP Arder dworzanin pokoiów y JKM108 Sekretarz od osoby swoiey
y urzêdów dworskich
plebeiow No 33

fl. 25, gr –
fl. 33, gr –

Prusy
P. Teodor Lieda od siebie y matki
Od osób plebei[skich] No 35

108

JKM – Jego Królewska Moœæ.

fl. 4, gr15
fl. 35, gr –
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Lutom

Pani Lutomska y od dwu synów
Od Pani Zapendowski stary
P. Malachinski od ¿ony y córki
Od osob plebeys[kich] No 42

fl 4, gr 15
fl. –, gr 15.
fl. 3, gr –
fl. 42, gr –

Nie¿orawa
P. Koz³owski od siebie y Pani
plebeys[kich] personis No 33

fl. 4, gr 15
fl. 33, gr –

Zapendowo
P. Che³moski y od Pani
Jan Zapendowski od ¿ony, syna y córki
P. Adam G³ówczewski y od brata
a personis plebeys[kich] No 26

fl. 4, gr 15
fl. 2, gr 15
fl. 3, gr –
fl. 26, gr –

Ma³a Komorza
JMP Tucho³ka109 od Imci y Urzêdu S¹dowego
a personis plebeys[kich] No 32

fl. 13, gr 15
fl. 32, gr -

Wielka Komorza
P. Micha³ Odrowski110 od Pani, syna y siostry
od Urzêdu S¹dowego
a personis plebeys[kich] No 32

fl. 7, gr 15
fl. 9. gr –
fl. 32, gr –

¯alno
JMP. Potulicki od siebie y ¿ony
a personis plebeys[kich] No 107

fl. 4, gr 15
fl. 107, gr –

Gradowo
Poddani z tey wsi od osób 21

109
110

fl. 21, gr –

Stanis³aw Kazimierz Tucho³ka – ³awnik ziemski tucholski, potem sêdzia ziemski.
£awnik s¹du ziemskiego.
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Wysoka Polska
P. Kowalkowski y od ma³¿onki
P. Wysocka y od córek dwu
a personis plebeys[kich] No 34

fl. 4, gr 15
fl. 1, gr 15
fl. 34, gr –

S³upy Tucholka
P. Stanis³awski od Pani, córki, synowca y synowicy, Panny s³u¿ebney,
czeladnika z ¿on¹
a personis plebeys[kich] No 52

fl. 14, gr –
fl. 52, gr –

Siciny
P. Kiesio³owski y od Pani
a personis plebeys[kich] No 8

fl. 4, gr 15
fl. 8, gr –

Brzuchowo
P. Giewartowski od siebie
a personis plebeys[kich] No 17

fl. 3, gr –
fl. 17, gr –

Wieszczyca
P. Falencki od siebie, siostry y synowicy
a plebeys[kich] osób No 28

fl. 7, gr15
fl. 28, gr –

Lyskowo
P. Pr¹dzinski y od siostry, brata, czeladników
a plebeys[kich] personis No 37

fl. 8, gr –
fl. 37, gr –

Kêsowo Wielkie
P. Je¿ewski y od ¿ony
P. NiedŸwiecki od ¿ony y syna

fl. 2, gr –
fl. 2, gr 15

Kêsowo Ma³e
Od Panny y czeladnika
a personis plebeys[kich] No 57

fl. 5, gr –
fl. 57, gr –
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Bys³awek, Trutnowo, Kunikowo

Poddani z tych trzech wsiów do klasztora bys³awskiego
od osób plebeys[kich] No 144

fl. 144. gr –

Sumino i Zalesie
P. Stoliñski od ¿ony y brata
Od osób plebeyskiey kondycji No 28

fl. 6, gr 15
fl 28, gr –

Zamarte
od poddanych in No 14

fl. 14, gr –

Welpin
P. Kowalkowski od ¿ony y od ch³opca
P. Welpinska od syna, córki y od krewny swey
a plebeyuszy No 6

fl. 6, gr –
fl. 2, gr –
fl. 6, gr –

Przyrowa
odda³ P. W¹glinski od poddanych swoich No 41
a od siebie y innych osób szlacheckich zap³aci³ w Wielkei Polszcze

fl. 41, gr –

Bia³owie¿e
P. Wierzbowski y od ¿ony
a plebeyuszy No 29

fl. 4, gr 15
fl. 29, gr –

Co³danki
P. Wolszleger od Pani y syna
a plebeys[kich] personis No 25

fl. 6, gr –
fl. 25, gr –

Karczewo
M³ynarz od osób plebeyskich No 6

fl. 6, gr –
Ogorzeliny

Poddani od osób swoich No 110

fl. 110, gr –
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Jarzmi¹¿ki
Poddani w tey wsi od osób No 58

fl. 58, gr –

Obkas, Orzelek, D¹browka, Cerkwica
Poddani z tych czterech wsiów nale¿¹cych do Starostwa Kaminskiego
oddali od osób No 326

fl. 326, gr –

Drozdzienica, Pamiêtowo, Radzin
Poddani z tych trzech wsiów IMPana Podkomorzego Malborskiego111
oddali od osób No 171
fl. 171, gr –
_______________________
facit

fl. 2477, gr 15

Regestr osób owczarskich tak w dobrach szlacheckich iako y królewczyznie
do tegosz podatku nale¿¹cych.
Z Komorzy Ma³ej od osoby swey, szosty znaiduie siê przy wsi.
Z Przyrowy od siebie, ¿ony y syna
Z Brzuchowa od siebie, ¿ony y owczarczyka
Z Pamiêtowa od siebie, ¿ony, owczarczyka
Z ¯alna od siebie, ¿ony, dwoyga dzieci, owczarczyka iednego
Z Kossobud od siebie, ¿ony, owczarczyka
Z Bralewnicy od osoby swoiey y owczarczyka

fl. 5, gr 15 a
fl. 7, gr –
fl. 7, gr –
fl. 7, gr
fl. 10, gr –
fl. 7, gr –
fl. 7, gr –

Regestr ludzi w zamku Tucholskim tak¿e y w ca³ym starostwie
tak szlacheckich iako y pleb.[ejskiej] conditionis.
IMP.Janowski112 od osoby swoiey
od syna y córki
od siostry y ciotki swey
od osób 4 szlachty
P. Kierszenstein113 y od synowca

111
112
113

fl. 4, gr 15
fl. 3, gr –
fl. 3, gr –
fl. 8, gr –
fl. 5, gr –

Jan Reinhold Heidenstein.
Erazm Janowski – dzier¿awca czêœci starostwa.
Zygmunt Kerszenstein, dzier¿awca czêœci starostwa; 10 stycznia 1660 r. starosta tucholski,
królowa Maria Ludwika uzyska³a pozwolenie wydzier¿awienia starostwa tucholskiego Erazmowi Janowskiemu i Zygmuntowi Kerszensteinowi – zob. P. Czapiewski, Senatorowie
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Od starostwa tegosz PP. Arendarze
Urzêdnik Komorski od ¿ony y syna
W zamku y przedzamku osób plebeys[kich] No 64

fl. 30, gr –
fl. 3, gr –
fl. 64, gr –

Wsie królewskie
Bladowo
Kielpin114
Koszlinka115
Brusy
Czyczkowy
Kosobudy
Zalesie
Lubnie116
Rolbik
Mêcykal117
Drzewicz118
Gieldon119
Pr¹dzonka
Skoszewo
Wiekiendorf120
Kaszuba
Parzyn
Lamk121
Legmunt122
Losiny123
Twaro¿nica124
£¹g

114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124

od osób No 69
od osób No 65
od osób No 72
od osób No 100
od osób No 77
od osób No 103
od osób No 55
od osób No 63
od osób No 16
od osób No 35
od osób No 15
od osób No 6
od osób No 50
od osób No 21
od osób No 8
od osób No10
od osób No 12
od osób No 11
od osób No 37
od osób No 9
od osób No 11
od osób No 49

fl. 69, gr –
fl. 65, gr –
fl. 72, gr –
fl. 100, gr –
fl. 77, gr –
fl 103, gr –
fl. 55, gr –
fl. 63, gr –
fl. 16, gr –
fl. 35, gr –
fl. 15, gr –
fl. 6, gr –
fl. 50, gr –
fl. 21, gr –
fl. 8, gr –
fl. 10, gr –
fl. 12, gr –
fl. 11, gr –
fl. 37, gr –
fl. 9, gr –
fl. 11, gr –
fl. 49, gr –

œwieccy, podskarbiowie i starostowie Prus Królewskich 1454 – 1772, „Roczniki Towarzystwa Naukowego w Toruniu”, Toruñ 1918 – 1921, R. 26 – 28, s. 206-207.
Obecnie Kie³pin.
Obecnie osada Koœlinka.
Obecnie Lubnia.
Obecnie Mêcika³.
Obecnie leœniczówka w gminie Chojnice.
Obecnie Gie³don wieœ w gminie Brusy.
Obecnie Windorp wieœ w gminie Brusy.
Obecnie osada ko³o wsi Lubnia.
Obecnie wieœ Legb¹d w gminie Tuchola.
Obecnie £osiny.
Obecnie nadleœnictwo Twaro¿nica w gminie Czersk.
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Sienica
Uboga125
Czersk
Retel
Kurcze
Z³e Miêso
Wiele
Przytarnia
Górki
Borsk
Broda
Karsin
Wdzidze126
Mendomierz Ma³y
Mendomierz Wielki
Jelincz127
Bralewnica
Lichnowy
Granowo
S³awêcin
Ostrowite
Ciechocin
Silno
Bys³aw
Szumi¹ca
M³yn Ruda128
Cekcyn
Krzywonogie
Ostrowy
Okiersk
Nowy M³yn
Raci¹sz129
Stobno
Nadolnik130
M³yn Raci¹ski
Piastoszyn
125
126
127
128
129
130

od osób No 5
od osób No 13
od osób No 67
od osób No 30
od osób No 6
od osób No 7
od osób No 66
od osób No 26
od osób No 21
od osób No 21
od osób No 15
od osób No 79
od osób No 41
od osób No 67
od osób No 108
od osób No 39
od osób No 24
od osób No 86
od osób No 43
od osób No 103
od osób No 86
od osób No 115
od osób No 62
od osób No 70
od osób No 14
od osób No 6
od osób No 60
od osób No 9
od osób No 13
od osób No 8
od osób No 8
od osób No 79
od osób No 76
od osób No 10
od osób No 12
od osób No 77

Obecnie leœniczówka ko³o Rytla w gminie Czersk.
Obecnie wieœ Wdzydze Tucholskie w gminie Karsin.
Obecnie Jeleñcz.
Obecnie osada Rudzki M³yn w gminie Cekcyn.
Obecnie Raci¹¿.
Obecnie osada w gminie Tuchola.
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fl. 5, gr –
fl. 13, gr –
fl. 67, gr –
fl. 30, gr –
fl 6, gr –
fl. 7, gr –
fl. 66, gr –
fl. 26, gr –
fl. 21, gr –
fl. 21, gr –
fl. 15, gr –
fl. 79, gr –
fl. 41, gr –
fl. 67, gr –
fl. 108, gr –
fl. 39, gr –
fl. 24, gr –
fl. 86, gr –
fl. 43, gr –
fl. 103, gr –
fl. 86, gr –
fl. 115, fr. –
fl. 62, gr –
fl. 70, gr –
fl. 14, gr –
fl. 6, gr –
fl. 60, gr –
fl. 9, gr –
fl. 13, gr –
fl. 8, gr –
fl. 8, gr –
fl. 79, gr –
fl. 76, gr –
fl. 10, gr fl. 12, gr –
fl. 77, gr –
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Parczenica M³yn131
Swornygac132
Zielone133
Karpno
Pokrzywno
Czernica
Leœno
Lendy
Gostyczyn134

od osób No 13
od osób No 119
od osób No 7
od osób No 24
od osób No 5
od osób No 15
od osób No 77
od osób No 53
od osób No 110

fl. 13, gr –
fl. 119, gr –
fl. 7, gr –
fl. 24, gr –
fl. 5, gr –
fl. 15, gr –
fl. 77, gr –
fl 53, gr –
fl. 110, gr –
_________________________
facit
fl. 3222, gr 15

podpisy : W.W. Jezierski135
S. Tucho³ka136

Regestr wybierania Pog³owney Contrybucyey przez JMP Wojciecha
Lewalda Jezierskie[go] na ten czas Poborcy Powiatu Tucholskiego
y do Skarbu pos³anego Roku 1663.

131
132
133
134
135
136

Obecnie kolonia ko³o wsi Zielona Chocina.
Swornegacie.
Obecnie wieœ Zielona Chocina w gminie Konarzyny.
Obecnie Gostycyn.
Wojciech W³adys³aw Lewald-Jezierski ³awnik ziemski tucholski, potem sêdzia ziemski tucholski.
Stanis³aw Kazimierz Tucho³ka ³awnik ziemski tucholski.
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Grzegorz Berendt
Gdañsk

I sekretarz KW PZPR w Gdañsku o sprawach
kaszubskich z lat 1960–1966

Mimo istnienia prac zawieraj¹cych opis uwarunkowañ funkcjonowania ruchu
kaszubskiego w tzw. Polsce Ludowej1, jak dot¹d stosunkowo niewiele miejsca
poœwiêcono analizie dokumentów wytworzonych przez instytucje partii komunistycznej, w których porusza siê te w¹tki. Przed badaczami stoi zadanie skrupulatnej i systematycznej analizy akt wytworzonych w gdañskim Komitecie Wojewódzkim Polskiej Partii Robotniczej (PPR) i Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej
(PZPR) oraz akt powsta³ych w komitetach powiatowych wymienionych partii.
Informacje przytoczone w cytowanych ni¿ej Ÿród³ach wskazuj¹, ¿e w przypadku
spraw personalnych innymi Ÿród³ami, które nale¿y uwzglêdniaæ s¹ równie¿ dokumenty wytworzone przez Stronnictwo Demokratyczne i Zjednoczone Stronnictwo Ludowe. Koniecznoœæ taka wynika z faktu, ¿e przy obsadzaniu wa¿nych stanowisk publicznych PZPR w pewnym stopniu uwzglêdnia³a stanowisko organów
kierowniczych wojewódzkich struktur SD i ZSL.
Prezentowany tekst nie stanowi rezultatu systematycznych badañ. Jest on tylko
przyczynkiem pomocnym – moim zdaniem – w poszukiwaniu kolejnych tropów
i wyjaœnianiu szczegó³owych problemów. Jego podstawow¹ czêœæ stanowi¹ wypisy
z dziennika i wspomnieñ Jana Ptasiñskiego, I sekretarza KW PZPR w Gdañsku
w latach 1960–1967. Kopiê dziennika uzyska³em od prof. Barbary Krupy-Wojciechowskiej, która zna Jana Ptasiñskiego od czasów, gdy wspólnie dzia³ali
w gremiach kolegialnych gdañskiego KW PZPR. Natomiast kopiê wspomnieñ
uzyska³em dziêki uprzejmoœci Jana Ptasiñskiego w lipcu 2009 r. Zapiski dziennika
obejmuj¹ lata 1960 i 1963–1967. Wyjaœniaj¹c brak notatek z lat 1961–1962, autor
stwierdza: „Przerwa nast¹pi³a z dwóch w³aœciwie przyczyn. Na prze³omie grudnia i stycznia [lat 1960/1961 – G.B.] mia³em dwutygodniowy urlop, a potem ju¿
1

C. Obracht-Prondzyñski, Kaszubi. Miêdzy dyskryminacj¹ a regionaln¹ podmiotowoœci¹,
Gdañsk 2002; ten¿e, Zjednoczeni w idei. Piêædziesi¹t lat dzia³alnoœci Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego (1956–2006), Gdañsk 2006.

240

GRZEGORZ BERENDT (GDAÑSK)

rozpoczê³y siê przygotowania do wyborów do rad narodowych i do Sejmu2. Nie
by³em w stanie uporz¹dkowaæ pocz¹tkowo swoich zapisek, a potem ich ca³kowicie zaniecha³em. Dopiero dwa lata póŸniej, czyli z pocz¹tkiem 1963 r. przyst¹pi³em do prowadzenia systematycznych notatek”.
Notatki z kolejnych lat zawarto w odrêbnych tomach, one zaœ maj¹ nastêpuj¹c¹ objêtoœæ mierzon¹ standardowo zapisanymi stronami, tzn. zawieraj¹cymi oko³o
1800 znaków: t. I (1960 r.) – 136, t. II (1963 r.) – 175, t. III (1964 r.) – 197, t. IV
(1965 r.) – 158, t. V (1966 r.) – 144, t. VI (1967 r.) – 163. £¹cznie maszynopis
liczy 973 strony.
Po latach autor zdecydowa³, aby na podstawie dziennika przygotowaæ inny
kilkutomowy maszynopis zatytu³owany Gdañska oktawa 1960–1967, tym razem
przyjmuj¹c w narracji uk³ad problemowy. Dziêki uprzejmoœci Jana Ptasiñskiego
mia³em mo¿liwoœæ zapoznania siê z dwoma tomami tego opracowania3. W porównaniu z dziennikiem pewne w¹tki zosta³y w nim pominiête, inne rozszerzone.
Ostatnim przedsiêwziêciem pamiêtnikarskim Jana Ptasiñskiego, zrealizowanym
w latach dziewiêædziesi¹tych, maj¹cym na celu utrwalenie jego przemyœleñ na
temat dzia³añ podejmowanych podczas lat spêdzonych na Wybrze¿u Gdañskim,
jest ponad 100-stronnicowy rêkopis, który zatytu³owa³ Po¿ó³k³e kartki z kalendarza mego ¿ycia (Warszawa, 1990–2006). Autor zgodzi³ siê udostêpniæ mi równie¿
ten tekst.
Protagonista nale¿a³ do grona zaanga¿owanych budowniczych Polski Ludowej. Urodzi³ siê 21 kwietnia 1921 r. w D³utowie, powiat p³oñski, na pó³nocnym
Mazowszu. Jego rodzice to Wincenty Ptasiñski i Stanis³awa z d. Traliñska. Ojciec
zarabia³ na utrzymanie rodziny jako murarz. Interesowa³ siê sprawami publicznymi, czyta³ gazety, ale w domu nie by³o ksi¹¿ek. Jan po ukoñczeniu 7-klasowej
szko³y powszechnej w Kamienicy (1929–1935) zacz¹³ pracowaæ razem z ojcem
w firmie Micha³a Ber³owicza. Znajdowali zatrudnienie g³ównie na terenie Warszawy. Przed wojn¹ Jan nie nale¿a³ do ¿adnej organizacji politycznej. Wp³yw na
jego ogl¹d spraw przedwojennych wywiera³a trudna sytuacja materialna rodziny,
a w pewnym stopniu równie¿ kontakt z dzia³aczem komunistycznym Franciszkiem £êczyckim, którego mia³ okazjê spotykaæ u krewnych4.
Od wrzeœnia 1939 do grudnia 1940 r. Ptasiñski pozostawa³ bez pracy, nastêpnie zarabia³ na utrzymanie na budowach i przy remontach wykonywanych w maj¹tkach ziemskich na terenie powiatu p³oñskiego (w miejscowoœciach Januszowo, Naborowo, Wróblewo i Radzymin). Ten¿e powiat wchodzi³ wówczas w sk³ad
rejencji ciechanowskiej, stanowi¹cej czêœæ wschodniopruskiej prowincji Rzeszy
2
3

4

Wybory do rad narodowych i Sejmu PRL odby³y siê wówczas 16 IV 1961 r.
Tytu³y tych tomów: Geografia spo³eczno-polityczna Wybrze¿a Gdañskiego, Gdañsk – oœrodek nauki, techniki i kultury. Fragmenty tych wspomnieñ opublikowane zostan¹ w t. XVI
„Acta Cassubiana”.
Relacja J. Ptasiñskiego wys³uchana 7 VII 2009 r.
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Niemieckiej. Warto zaznaczyæ, ¿e w jednym z maj¹tków, gdzie pracowa³ przez
d³u¿szy okres, Ptasiñski mia³ dostêp do zbiorów pa³acowej biblioteki. Jak zauwa¿y³ w rozmowie ze mn¹, by³ to moment istotny w procesie zainicjowania praktyki
samokszta³cenia.
Ju¿ w pierwszych latach wojny Ptasiñski zwi¹za³ siê z radykalnym ruchem
lewicowym, wstêpuj¹c do organizacji „Sierp i M³ot”5. Po za³o¿eniu struktur Polskiej Partii Robotniczej na terenie powiatu p³oñskiego znalaz³ siê w jej szeregach,
szybko wchodz¹c do lokalnych gremiów kierowniczych. W kwietniu 1943 r. zosta³
I sekretarzem konspiracyjnego Komitetu Powiatowego PPR, a jesieni¹ tego roku
sta³ siê cz³onkiem Komitetu Okrêgowego PPR P³ock-Ciechanów. W lipcu 1944 r.
uczestniczy³ w pierwszym posiedzeniu konspiracyjnej Mazowieckiej Rady Narodowej. Równolegle nale¿a³ do Gwardii Ludowej. Do koñca marca 1943 r. funkcjonowa³ na stopie legalnej, zarejestrowany jako murarz, natomiast przez kolejne
dwa lata u¿ywa³ dokumentów wystawionych na inne nazwiska. W strukturach AL
otrzyma³ w lutym 1944 r. stopieñ podporucznika. Po kilku latach dowodzi³, powo³uj¹c siê na œwiadectwo swojego dowódcy, ¿e 22 lipca 1944 r. nadano mu nawet
stopieñ majora Armii Ludowej6. Nie przedstawi³ na to dokumentów i w grudniu
1945 r. w³adze wojskowe uzna³y, ¿e w jego przypadku mog¹ uznaæ i honorowaæ
tylko stopieñ porucznika rezerwy. W dokumentacji wojskowej od lat czterdziestych
do pocz¹tku lat szeœædziesi¹tych konsekwentnie powtarzaj¹ siê wpisy, z których
wynika, ¿e nigdy nie przeszed³ formalnego szkolenia wojskowego.
Za zaanga¿owanie w konspiracjê antyniemieck¹ rodzina Ptasiñskich zap³aci³a
bardzo wysok¹ cenê. W maju 1944 r., poszukuj¹c Jana, gestapo aresztowa³o jego
ojca. Po œledztwie zosta³ zes³any do KL Stutthof, gdzie zmar³ lub zosta³ zamordowany w nieustalonych okolicznoœciach. Jeden z braci, Marian, równie¿ zaanga¿owany w konspiracjê komunistyczn¹, zosta³ przez Niemców zastrzelony.
Wkroczenie Armii Czerwonej na pó³nocne Mazowsze zapocz¹tkowa³o oœmioletni etap pracy w charakterze etatowego dzia³acza PPR/PZPR (styczeñ 1945 –
grudzieñ 1952 r.). By³ I sekretarzem Komitetu Powiatowego w P³oñsku. W styczniu 1946 r. zosta³ kierownikiem Wydzia³u Organizacyjnego Warszawskiego Komitetu Wojewódzkiego PPR, sk¹d w listopadzie 1947 r. przeniesiono go na
stanowisko II sekretarza KW PPR w Rzeszowie. Jesieni¹ 1948 r. na rok przerwa³
pracê partyjn¹, zostaj¹c s³uchaczem Szko³y Partyjnej przy KC PPR. Po ukoñczeniu kursu powróci³ do Rzeszowa, ale ju¿ jako I sekretarz KW PZPR. Stamt¹d na
niespe³na rok trafi³ jako I sekretarz do Komitetu £ódzkiego PZPR. W grudniu
1952 r. Premier, a zarazem I Sekretarz KC PZPR Boles³aw Bierut, zaproponowa³
5
6

Archiwum Instytutu Pamiêci Narodowej w Warszawie (dalej AIPN W), IPN BU 2174/5554,
Odrêcznie napisany ¿yciorys Jana Ptasiñskiego, 1957, k. 21.
Odrêczne zaœwiadczenie wystawi³ mjr W³adys³aw Mazur, w okresie wojny cz³onek dowództwa 6. Obwodu XVIII Okrêgu GL/AL; por. AIPN W 0194/ 787, k. 1. Zaœwiadczenie wystawione 14 II 1948 r.
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mu podjêcie s³u¿by w Ministerstwie Bezpieczeñstwa Publicznego na stanowisku
wiceministra odpowiedzialnego za ochronê instytucji zwi¹zanych z gospodark¹
narodow¹. Sugerowa³ przy tym, ¿e ta nominacja ma s³u¿yæ zmianie struktury narodowoœciowej wiceministrów MBP. Innymi s³owy by³o to swojego rodzaju reakcj¹ na sowieckie naciski, by zmniejszyæ odsetek osób pochodzenia ¿ydowskiego zajmuj¹cych kierownicze stanowiska w tym resorcie. Nadano mu stopieñ pu³kownika. Mia³ wtedy zaledwie 31 lat. Po likwidacji MBP w grudniu 1954 r. zosta³
zastêpc¹ przewodnicz¹cego nowo powo³anego Komitetu ds. Bezpieczeñstwa Publicznego. W okresie rewolty w Poznaniu w czerwcu 1956 r. przebywa³ w Moskwie. Gdy powróci³ do kraju, skierowano go do pe³nienia obowi¹zków I sekretarza
KW w Bydgoszczy. Wykonywa³ je przez kilka tygodni (od 24 paŸdziernika do
koñca listopada), ale ust¹pi³ wobec niechêci lokalnego aparatu partyjnego. Ju¿ na
pocz¹tku grudnia 1956 r. w ramach struktur podleg³ych MSW zosta³ Zastêpc¹
Komendanta G³ównego MO, pozostaj¹c na tym stanowisku do koñca grudnia 1959 r.,
aczkolwiek formalnie zosta³ zwolniony z MO dopiero w nastêpnym roku7. Do
sta¿u pracy zaliczono mu zatrudnienie w organach bezpieczeñstwa od 5 grudnia
1952 do 11 grudnia 1956 r. oraz zatrudnienie w MO od 12 grudnia 1956 do 15 lutego 1960 r., czyli ³¹cznie 8 lat, 2 miesi¹ce i 11 dni. Przechodz¹c do pracy w Gdañsku, dosta³ odprawê w wysokoœci trzymiesiêcznej pensji (18 600 z³).
Pracuj¹c w cywilnych s³u¿bach specjalnych, by³ nadal mocno usadowiony
w strukturach partii jako zastêpca cz³onka KC PZPR (1954–1964) i cz³onek KC
w latach 1964–1971. Ponadto by³ pos³em I, II i IV kadencji Sejmu PRL (1952–
–1957, 1961–1965).
Warto odnotowaæ to, jak odniós³ siê do z³o¿onej mu propozycji objêcia kierownictwa KW PZPR w Gdañsku. „Nie powiem – zapisa³ w dzienniku – ¿e chêtnie wracam do pracy w aparacie partyjnym. Przez ponad siedem lat zd¹¿y³em ju¿
przyzwyczaiæ siê do nowej pracy, wejœæ w tajniki ciekawej, choæ skomplikowanej
s³u¿by, gdzie zdoby³em znajomych i przyjació³, gdzie zdo³a³em sobie wyrobiæ
tzw. pozycjê, tj. zaufanie i szacunek”8.
W dzienniku Ptasiñski zaledwie kilka razy wspomnia³ o ¿onie, pomijaj¹c
kwestie jej aktywnoœci zawodowej. Z innego Ÿród³a wiemy, ¿e jego ma³¿onk¹
by³a Stanis³awa z d. Kozarzewska, któr¹ poœlubi³ 21 kwietnia 1945 r.9 Z tego zwi¹zku urodzi³o siê 2 synów, z których starszy Lech przyszed³ na œwiat w 1946,
a m³odszy S³awomir w 1948 r. Na temat dzieci dowiadujemy siê z dziennika tylko
tyle, ¿e Lech rozpocz¹³ studia w paŸdzierniku 1964 r. Zosta³ wówczas studentem
historii w Wy¿szej Szkole Pedagogicznej w Gdañsku.
7
8
9

M. Piotrowski, Ludzie bezpieki w walce z Narodem i Koœcio³em, Lublin 2000, s. 314.
J. Ptasiñski, Dziennik dzia³acza KW PZPR w Gdañsku, (maszynopis), t. 1, s. 1.
AIPN W, IPN BU 2174/5554, Akta personalne p³k. Jana Ptasiñskiego. Kwestionariusz osobowy,
k. 2.
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Niedawny wiceminister MBP i zastêpca Komendanta G³ównego MO mia³
niespe³na 39 lat, gdy na prze³omie stycznia i lutego 1960 r. przejmowa³ obowi¹zki
szefa organizacji partyjnej w województwie gdañskim.
Warto rzuciæ nieco œwiat³a na polityczne implikacjê powi¹zañ z resortem s³u¿b
specjalnych. Do grona jego politycznych przyjació³ nale¿eli m.in. Mieczys³aw
Moczar, Kazimierz Witaszewski i Grzegorz Korczyñski. Razem z Moczarem dyskutowali niejednokrotnie do rana..., gdy ten najpierw jako wiceminister MSW,
a od 1964 r. jako jego szef tego resortu, odwiedza³ Gdañsk. Oto opis takiej debaty
z 10 marca 1960 r.:
Moczar zatrzyma³ siê w naszym „kawalerskim” pomieszczeniu, które zajmujemy w jakimœ mieszkaniu bêd¹cym w dyspozycji KW, razem z T. Wrêbiakiem10. Ca³y wiêc wieczór zszed³ nam na rozmowie o ró¿nych sprawach.
(...) Prawie nad ranem legliœmy spaæ.
Ptasiñski bywa³ równie¿ jako goœæ w domu Moczara i podczas tych wizyt,
niejednokrotnie w gronie kilku innych osób, omawiano sytuacjê polityczn¹ w kraju
oraz na arenie miêdzynarodowej. Poza wymienionymi uczestnikami tych spotkañ
bywali tam gen. Wojciech Jaruzelski, Ignacy Loga-Sowiñski czy Zenon Kliszko.
Sekretarz pozostawa³ w za¿y³ych stosunkach z dawnym partyzanckim dowódc¹,
a w latach szeœædziesi¹tych szefem Wojskowych S³u¿b Wewnêtrznych Teodorem
Kuflem. Do grona przyjació³ zalicza³ pisarza propagandystê W³adys³awa Machejka.
Zwracaj¹ uwagê jego znajomoœci z wysokimi rang¹ oficerami sowieckich s³u¿b
specjalnych, pe³ni¹cymi s³u¿bê w Polsce przed 1960 r. i odwiedzaj¹cymi nasz
kraj tak¿e póŸniej. Stosunkowo czêsto spotyka³ siê z przedstawicielami ambasady
ZSRS w Warszawie, a szczególnie z jej radc¹ Wasilewem. Te zwi¹zki, obok cz³onkostwa w KC PZPR, t³umacz¹ po czêœci, dlaczego sekretarz prowincjonalnej organizacji partyjnej nie zawaha³ siê w 1967 r. zrugaæ szefa jednego z departamentów MSW w randze pu³kownika za to, ¿e ten pozwoli³ sobie na zbyt daleko id¹c¹
poufa³oœæ i uwagi na temat kilku decydentów z Warszawy. Okupacyjna przesz³oœæ
i powi¹zania w latach szeœædziesi¹tych pozwalaj¹ lokowaæ Ptasiñskiego w gronie
frakcji „partyzantów”.
Z mocnym poparciem w Warszawie Ptasiñski pozostawa³ nieprzerwanie
w krêgu spraw ogólnopañstwowych. Widziano go jako potencjalnego kandydata
na stanowiska ministerialne. W IV kwartale 1964 r. pojawi³ siê pomys³ jego powrotu do MSW w celu objêcia stanowiska jednego z zastêpców szefa resortu.
Widzia³ go w tej roli tak Mieczys³aw Moczar, jak i Zenon Kliszko, cz³onek Biura
10

Tadeusz Wrêbiak – ur. 1 XI 1924 r. w £odzi. W latach 1949–1956 pracowa³ w Wydziale
Propagandy Komitetu £ódzkiego PZPR. Od 1957 do 1959 r. by³ cz³onkiem Egzekutywy K£
PZPR. Od 1959 do 1960 pracownik Wydzia³u Propagandy KC PZPR. W latach 1960–1968
sekretarz ds. propagandy w KW PZPR w Gdañsku. Od 1968 ponownie zatrudniony w KC
PZPR.
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Politycznego KC PZPR, jeden z najbli¿szych wspó³pracowników W³adys³awa
Gomu³ki. Ale ostatecznie I sekretarz KC w styczniu 1965 r. zdecydowa³ o zachowaniu w tym wzglêdzie status quo w woj. gdañskim.
Sk¹din¹d studiuj¹c zapiski by³ego sekretarza KW PZPR, odnosi siê wra¿enie, ¿e oko³o roku 1966 jego uwagê poch³ania³y ju¿ bardziej zagadnienia „wielkiej polityki” ni¿ sprawy województwa. Dzia³o siê tak w du¿ym stopniu za spraw¹
czêstych wyjazdów do Warszawy, b¹dŸ to w charakterze pos³a na Sejm PRL, b¹dŸ
cz³onka KC PZPR. W roku 1967 ju¿ na powa¿nie mówiono o oddelegowaniu go
na jedno z najwa¿niejszych stanowisk w hierarchii dyplomacji PRL – ambasadora w Moskwie.
Ptasiñski cieszy³ siê zaufaniem „radzieckich”. Tym nale¿y t³umaczyæ wys³anie go w roli ambasadora do Moskwy. Reprezentowa³ tam PRL od stycznia 1968
do lipca 1971 r. Odwo³anie go ze stanowiska ambasadora i cz³onka KC PZPR
w kilka miesiêcy po przejêciu przywództwa w partii przez Edwarda Gierka wskazuje, ¿e nowy I sekretarz KC mu nie ufa³. Przez kilkanaœcie kolejnych lat Ptasiñski by³ wiceprezesem Centralnego Zwi¹zku Spó³dzielczoœci Pracy. Nie by³o to
zajêcie zbyt absorbuj¹ce, dlatego przyzwyczajony do intensywnej pracy Ptasiñski
poszuka³ dla siebie now¹ przestrzeñ aktywnoœci. Zajmowa³ siê odt¹d g³ównie
opracowaniem swoich wspomnieñ (te trafia³y do szuflady, wiadomoœci rodziny
oraz przyjació³) i ksi¹¿ek historycznych, poœwiêconych W³adys³awowi Gomu³ce11,
z którym przeprowadzi³ – jak twierdzi – oko³o stu rozmów. Ponadto dzia³a³
w Zarz¹dzie G³ównym ZBoWiD. Odszed³ na emeryturê w 1983 r.
Rozwiniêty zmys³ obserwacji i talent polemiczny sk³ania³y go po 1989 r. do
zabierania g³osu w obronie cz³onków komunistycznego podziemia z okresu okupacji niemieckiej i œrodowiska partyjnych „budowniczych Polski Ludowej”. Publikowa³ na ³amach „G³osu Kombatanta Armii Ludowej”. Koncentrowa³ siê na wykazywaniu osi¹gniêæ partii rz¹dz¹cej (PPR/PZPR) w dziedzinie odbudowy i rozwoju
potencja³u gospodarczego kraju. Do dziœ nie przyjmuje do wiadomoœci, ¿e spo³eczeñstwo odbudowa³oby kraj bez koniecznoœci wdra¿ania komunistycznego eksperymentu z jego negatywnymi nastêpstwami. To ostatnie okreœlenie jest zreszt¹
czystym eufemizmem, bior¹c pod uwagê kilkadziesi¹t tysiêcy œmiertelnych ofiar
procesu instalowania i utrzymywania realnego socjalizmu w Polsce, kilkaset tysiêcy osób, które przesz³y przez wiêzienia z powodu zarzutu stawiania oporu wobec
re¿imu. Ca³e zaœ spo³eczeñstwo ponosi³o wielorakie konsekwencje gospodarki
planowego niedoboru i wieloletniego d¹¿enia do wyrugowania niekomunistycznych wartoœci ze œwiadomoœci obywateli PRL.
Jan Ptasiñski w dzienniku spisywanym w latach szeœædziesi¹tych i problemowych opracowaniach na temat swojej dzia³alnoœci na Wybrze¿u, powsta³ych
po 1971 i 1989 r., koncentruje siê na pokazaniu codziennej pracy w warunkach
11

J. Ptasiñski, Drugi zwrot. Gomu³ka u szczytu powodzenia, Warszawa 1988.
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realnego socjalizmu. Widzimy, ¿e w pe³ni identyfikowa³ siê z ustrojem pañstwowym i politycznym PRL oraz przyjmowa³ do wiadomoœci ówczesne metody rz¹dzenia. Sam je zreszt¹ praktykowa³, propagowa³ i utrwala³. Jego sposób widzenia
przesz³oœci jest subiektywnym, niemniej wa¿nym Ÿród³em do poznania i zrozumienia mentalnoœci ówczesnych w³odarzy województwa gdañskiego i Polski jako
ca³oœci.
Na codzienne ¿ycie I sekretarza KW PZPR sk³ada³ siê obowi¹zek nieustannego interesowania siê wszystkimi przestrzeniami ¿ycia publicznego. Mo¿na by
nawet u¿yæ pojêcia – zainteresowania totalnego. Z dziennika w sposób nieuœwiadomiony przez autora wyziera obraz przesz³oœci, w której jednostka i spo³eczeñstwo zosta³y poddane kontroli i ingerencji monopolistycznego œrodowiska politycznego, które przyjê³o za aksjomat swoj¹ nieomylnoœæ, a za tym prawo do decydowania o ka¿dym obywatelu i o wszystkim. Na kartach nie ma œladów wahania,
refleksji, czy aby na pewno obrana droga jest s³uszna. Nie dzieje siê tak nawet,
gdy autor ma okazjê naocznie skonfrontowaæ ukszta³towane przez propagandê
partyjn¹ widzenie Zachodu z w³asnymi obserwacjami.
Nale¿y zak³adaæ, ¿e dzienniki by³y pocz¹tkowe spisywane w formie rêkopisów, a dopiero póŸniej nadano im formê maszynowego czystopisu. Œwiadczy
o tym fakt, ¿e w maszynopisie dzienników w zasadzie nie ma skreœleñ, poprawek
i uzupe³nieñ. Pytany o to, kiedy mia³ czas pracowaæ nad redakcj¹ tekstu, autor
odpar³, ¿e dzia³o siê to w latach, gdy pracowa³ na stanowisku wiceprezesa Centralnego Zwi¹zku Spó³dzielczoœci Pracy. Dysponowa³ wówczas czasem i œrodkami
technicznymi. Nie mam wiedzy, czy pierwotne odrêczne zapisy dzienników siê
zachowa³y. Jedno ze stwierdzeñ zawartych we fragmencie wspomnieñ, odnosz¹cym siê do spraw kaszubskich, wskazuje, ¿e ten tekst by³ redagowany u schy³ku
lat siedemdziesi¹tych XX w. Ptasiñski mówi bowiem, ¿e od omawianych zdarzeñ
up³ynê³o ju¿ 20 lat. To stwierdzenie zgadza siê sk¹din¹d z adnotacj¹ na stronie
tytu³owej Gdañskiej oktawy, z którego wynika, ¿e prace nad maszynopisem zamkniêto w 1980 r.
O niektórych w¹tkach i ocenach, pojawiaj¹cych siê na kartach dziennika
i wspomnieñ, mia³em okazjê rozmawiaæ podczas trzech spotkañ z Janem Ptasiñskim w 2009 r. Za istotne uwa¿am wskazanie, ¿e autor, mimo up³ywu wielu lat,
uznaje wiêkszoœæ swoich dawnych decyzji i ocen za prawid³owe. Na kartach niemal nie znajdujemy odwo³añ do aktywnoœci z lat 1945–1959, a tym samym
w wszystkich poznanych tekstach brakuje oceny roli odgrywanej przez Jana Ptasiñskiego w pocz¹tkowym okresie budowania ustroju komunistycznego w Polsce.
Konfrontacja dziennika z dokumentami wytworzonymi w KW PZPR potwierdza, i¿ chronologia zapisów odpowiada rzeczywistoœci. Oczywiœcie dziennik nie
ujmuje wszystkich wydarzeñ ani informacji, które kszta³towa³y wiedzê i decyzje
Ptasiñskiego. Z drugiej strony na jego kartach znajdujemy oceny, zw³aszcza osób,
których w wiêkszoœci trudno szukaæ w oficjalnych dokumentach. Z kolei w tomach
wspomnieñ Gdañska oktawa, omawiaj¹c zagadnienia zwi¹zane ze stanowiskiem
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lokalnych w³adz partyjnych wobec Kaszubszczyny, Ptasiñski przedstawi³ sposób
myœlenia Sekretariatu KW PZPR o zwi¹zanych z ni¹ zagadnieniach i kulisy polityki kadrowej realizowanej w tzw. powiatach kaszubskich, za jakie w KW uznawano wówczas powiaty pucki, wejherowski, koœcierski i kartuski. W tym kontekœcie nie ma bowiem odwo³añ do powiatów bytowskiego, lêborskiego czy chojnickiego. Zestawienie – najczêœciej zdawkowych – bie¿¹cych zapisów w dziennikach
z syntetyczn¹ narracj¹ Gdañskiej oktawy pozwala umieœciæ przywo³ywane w tym
drugim tekœcie informacje na osi czasu. Oba teksty zwieraj¹ w czêœci te same
informacje i podobnie sformu³owane opinie, ale s¹ i inne, istotne, które mo¿na
poznaæ tylko dziêki po³¹czonej lekturze fragmentów dziennika i wspomnieñ.
Przygotowuj¹c artyku³ wstêpny i fragmenty Ÿróde³ autorstwa Jana Ptasiñskiego do druku, podj¹³em decyzjê, aby w przypisach podaæ dane biograficzne
tylko ma³o znanych, wrêcz zapomnianych postaci, których nazwiska tam padaj¹.
Biogramy powszechnie znanych polityków PRL lub twórców i dzia³aczy kaszubskich mo¿na odnaleŸæ w encyklopedii lub S³owniku biograficznym Pomorza Nadwiœlañskiego. Źród³em informacji biograficznych o etatowych pracownikach aparatu partyjnego PZPR z województwa gdañskiego jest Biuletyn Informacji Publicznej IPN. Niestety, nie wszyscy wymienieni w cytowanych Ÿród³ach dzia³acze
PZPR szczebla powiatowego doczekali siê swoich szczegó³owych biogramów.
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Aneks
Jan Ptasiñski, Dziennik dzia³acza KW PZPR w Gdañsku
(1960, 1963–1967)

1960 r.
8 luty
Materia³y przygotowane przez KW PZPR w Gdañsku na posiedzenie sekretariatu KC PZPR.
„(...) Trzeci i ostatni dokument dotyczy spraw ludnoœci kaszubskiej. Problem
dla mnie zupe³nie nowy, nieznany. O tym regionie kraju, a zw³aszcza o ludnoœci
tu zamieszka³ej, niewiele wiem. Sam pochodzê z pó³nocnego Mazowsza, tote¿
jako Mazur traktowa³em Kaszubów tak jak swoich mazurskich ziomków. Dlatego,
czytaj¹c przygotowany przez Komitet Wojewódzki materia³ na posiedzenie Sekretariatu KC, odnios³em wra¿enie, ¿e podnoszona w nim sprawa separatyzmu
kaszubskiego jest wyraŸnie przesadzona, przerysowana. Prawdopodobnie g³osy
ludzi ura¿onych lub o zawiedzionych ambicjach, tak jak to siê dzieje gdzie indziej, s¹ niepotrzebnie uogólniane. O nastrojach wœród ludnoœci kaszubskiej decydowaæ bêdzie postawa robotników i ch³opów kaszubskich. A na ten temat nic
w omawianym dokumencie nie wyczyta³em (...)”.

* * *
7 marca
Okres spotkañ towarzysz¹cych konferencji sprawozdawczo-wyborczej KW
PZPR.
„(...) Po po³udniu powróci³ Z. Kliszko, który w towarzystwie T.[adeusza]
Bia³kowskiego wyjecha³ na spotkanie poselskie na wieœ kaszubsk¹ w powiecie
puckim. Zadowolony by³ ze spotkania. Pochwala³ szczeroœæ ch³opów kaszubskich,
którzy nie ¿a³owali mu krytyki, ale – jak okreœli³ to Kliszko – by³a to krytyka
z serca p³yn¹ca. Na spotkaniu zg³oszono wiele spraw, które mo¿na za³atwiæ na
miejscu (zapisa³ je Bia³kowski), niektóre zaœ wymagaj¹ nak³adów inwestycyjnych, a wiêc trzeba je rozwa¿aæ wraz z przygotowywaniem nowego planu piêcioletniego. (...)”.

248

GRZEGORZ BERENDT (GDAÑSK)
* * *

17 maja
„Udzia³ w posiedzeniu Egzekutywy Komitetu Powiatowego PZPR w Koœcierzynie. Omawiane by³y dwie sprawy. Informacja o szkoleniu partyjnym na
wsi, krótka, zwiêz³a, ograniczaj¹ca siê do podania stanu liczbowego z zapowiedzi¹ przedstawienia w póŸniejszym terminie oceny. Druga informacja o stanie
przygotowañ do kolonii letnich, zupe³nie nieprzygotowana. I Sekretarz Komitetu
Powiatowego Józef Szweda, Kaszub z pochodzenia, czyli miejscowy, to jeden
z najstarszych pracowników aparatu partyjnego. Osadzony g³êboko w terenie,
ciesz¹cy siê autorytetem wœród ludnoœci, doœwiadczony dzia³acz. Egzekutywa KP
jako zespó³ doœæ s³aba, wybrana na zasadzie reprezentacji.
W rozmowie z Sekretarzami Komitetu Powiatowego spotka³em siê z narzekaniem na trudnoœci kadrowe, na niski poziom ogólny i zawodowy kadry. Wszystko,
co lepsze ucieka do pracy w Gdañsku lub Gdyni. Tam otrzymuj¹ wy¿sz¹ p³acê.
Objawy religianctwa w aktywie powiatowym s¹ niemal powszechne. Kaszubi s¹
zreszt¹ bardzo religijni. W sk³adzie Komitetu Powiatowego jest zaledwie siedmiu
niewierz¹cych dzia³aczy. [...]”.

* * *
20 wrzeœnia
„Rozmowa z [Aleksandrem] Arendtem, b. Komendantem G³ównym »Gryfa
Pomorskiego« w latach okupacji. Skar¿y³ siê na podejrzliwy stosunek wobec niego
i wobec wielu dzia³aczy »Gryfa Pomorskiego« tak instancji partyjnych, jak i w³adz
administracyjnych. Uwa¿a siê z tytu³u pe³nionych funkcji kierowniczych w »Gryfie
Pomorskim« za dyskryminowanego. Oœwiadczy³em mu, zgodnie z prawd¹, ¿e nie
mam w³asnego pogl¹du na charakter i dzia³alnoœæ tej organizacji. Spotyka³em siê
dawniej i obecnie z ró¿nymi opiniami, czêsto sprzecznymi ze sob¹. Nie widzê
innej drogi ni¿ gruntowne zapoznanie siê z dzia³alnoœci¹ »Gryfa Pomorskiego«, a to
wymaga siêgania do dokumentów, do archiwum. Wymaga to tak¿e sporo czasu.
Ale nie widzê innego wyjœcia wobec tak ró¿nych opinii. Arendt wydaje siê byæ
cz³owiekiem uczciwym, trochê zagubionym, prawdopodobnie na skutek zawiedzionych nadziei (by³ wicestarost¹, teraz pracuje jako ksiêgowy), a nawet przybitym.
Trzeba mu pomóc, przede wszystkim, aby poczu³ siê znów dzia³aczem. [...]”.

* * *
28 wrzeœnia
„[...] Rozmowa z prof. Andrzejem Bukowskim, autorem Regionalizmu kaszubskiego, dzia³aczem partyjnym, tu na Kaszubach urodzonym, uwa¿aj¹cego siê za
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Kaszubê. Zamierza³em wyjaœniæ z nim wiele problemów wynikaj¹cych z poprzednich moich rozmów z [Gereonem] Grzeni¹-Romanowskim i Arendtem. Opowiedzia³em mu niektóre moje refleksje wynikaj¹ce z tych rozmów. Prof. Bukowski
problem kaszubski sprowadza³ do pojêæ normalnego regionalizmu. Nie ukrywa³
trudnoœci we wzajemnych stosunkach osiad³ej tu ludnoœci z t¹, która nap³ynê³a
w okresie miêdzywojennym, a zw³aszcza powojennym. Uwa¿a³em, ¿e nie ma najmniejszego powodu robiæ z tego problemu politycznego. Jest to kwestia czasu
niezbêdnego na spo³eczn¹ integracjê. Dzia³ania przyœpieszaj¹ce mog¹ przynieœæ
odwrotny skutek od zamierzonego. Co siê zaœ tyczy ci¹got do odrêbnego traktowania ruchu kaszubskiego, jak ongiœ w czasie zaborów, to dziœ jest to wynikiem
malkontenctwa i niezadowolenia, zawiedzionych ambicji kilku doprawdy ludzi.
Tylko ludzi trzeba w³¹czyæ do aktywnej dzia³alnoœci spo³eczno-politycznej. Wieœ
kaszubska, zdaniem Profesora, ma ju¿ doœæ gadaniny o odrêbnoœciach. Z rad profesora Bukowskiego trzeba skorzystaæ”.

* * *
30 wrzeœnia
„Spotkanie Sekretariatu KW z dzia³aczami regionalizmu kaszubskiego. Do
tego spotkania d³ugo siê przygotowywaliœmy. Zamierzaliœmy w swobodnej wymianie zdañ wys³uchaæ cierpliwie wszystkich uwag i pretensji, jakie siê nagromadzi³y lub te¿ sztucznie zosta³y wytworzone. Dyskusja by³a bardzo ¿ywa, czêsto
kontrowersyjna, nacechowana jednak rozs¹dkiem i chêci¹ sprecyzowania kierunków dzia³ania istniej¹cego od kilku lat Zrzeszenia Kaszubskiego. Czy wszyscy
wystêpowali szczerze i otwarcie, trudno powiedzieæ, raczej trzeba mieæ tu w¹tpliwoœci. Prezes Zrzeszenia Bernard Szczêsny, Przewodnicz¹cy Prezydium PRN
w Wejherowie, wygl¹da na cz³owieka bez jasno sprecyzowanego pogl¹du, wydaje siê byæ uleg³ym, sk³onnym do kompromisów. Jest dzia³aczem PZPR, ale chyba
niezbyt zaanga¿owanym. J. Rompski z Torunia, pracownik muzealny, jeden
z b. zrzesziñców, choæ wystêpowa³ oglêdnie, ale jest pe³en rezerwy, jeœli nie powiedzieæ opozycji. Wystêpuje on w roli ideologa, b³¹kaj¹ siê u niego myœli separatystyczne, ma widoczny wp³yw na otoczenie. Jest doœæ czêstym goœciem na
Wybrze¿u, sk³onny jest do rozrabiactwa. M¹drze wystêpowa³ Jan Piepka, poeta
kaszubski, zrêcznie polemizowa³ z Rompskim i wyraŸnie opowiada³ siê za integracj¹ spo³ecznoœci Ziemi Gdañskiej. Jan Kiedrowski pochodz¹cy ze znanego na
Kaszubach rodu, dziennikarz, wystêpowa³ zdecydowanie przeciwko wszelkim organizacjom »zamkniêtym« w rodzaju Zrzeszenia Kaszubskiego dla Kaszubów.
Wœród zebranych, jak siê mog³em zorientowaæ, by³o wielu cz³onków partii, którzy
nie s¹ wprawdzie we w³adzach Zrzeszenia Kaszubskiego, ale mo¿na siê na nich
oprzeæ, aktywizuj¹c ich w tej organizacji”.
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21 paŸdziernika
„Ca³y dzieñ spêdzi³em w Kartuzach i powiecie kartuskim. Z rana spotka³em
siê z pracownikami Komitetu Powiatowego; pochwali³em ich za osi¹gniêcia w rozbudowie partii na wsi, g³ównie wœród ch³opów kaszubskich. Zachêci³em do dalszej
w tym kierunku dzia³alnoœci. Tu, na Kaszubach, oœwiadczy³em im, partia powinna byæ kaszubska, a wtedy bêdzie mia³a oparcie w spo³eczeñstwie.
Na spotkaniu z Egzekutyw¹ Komitetu Powiatowego PZPR i Prezydium PRN
wys³ucha³em postulatów g³ównie w zakresie spraw gospodarczych. I Sekretarz
Komitetu Powiatowego Wolnik, w pracy wydaje siê byæ skrupulatny, rzeczowy.
Przewodnicz¹cy Prezydium PRN Bucholtz12, ch³op tutejszy, Kaszub, wygl¹da na
cz³owieka gospodarnego. Obaj s¹ realistami, chodz¹ po ziemi. Zespó³ kieruj¹cy
¿yciem powiatu kartuskiego robi dobre wra¿enie.
Spotkanie w muzeum regionalnym z oddzia³em Zrzeszenia Kaszubskiego.
Pierwszy mówi³ dr Klukowski [Henryk Kot³owski], który w krótkich, a piêknych
s³owach powiedzia³ o patriotycznych tradycjach Ziemi Kartuskiej. Kustosz muzeum Treder przedstawi³ nam zbiór eksponatów obrazuj¹cy ¿ycie ludnoœci tego
regionu. Nastêpnie odby³o siê spotkanie. Przyznaæ muszê, ¿e by³em mocno rozczarowany tym, co us³ysza³em. Treder widzia³ tylko rozwój sztuki ludowej przez
zamianê regionu kaszubskiego w zabytek sztuki muzealnej. Maj¹ pretensje, ¿e
czaple uciekaj¹ z jezior, gdy¿ wystrasza je warkot traktorów. Jak z g³uchoniemego nie wyroœnie muzyk, tak z Ziemi Kaszubskiej nie wydobêdzie siê urodzaju.
Ani s³owa o wspó³czesnym ¿yciu ludnoœci tej ziemi. Dlatego te¿ d³ugo klarowa³em im o dniu dzisiejszym i jutrzejszym tej ziemi. Czy zrozumieli? – Nie wiem.
Nastêpnie pojecha³em na spotkanie z rolnikami Kó³ka Rolniczego w Brodnicy.
To stara, du¿a wieœ kaszubska. Tu zupe³nie inny œwiat ni¿ w œcianach muzeum
regionalnego w Kartuzach. Kó³ko rolnicze posiada dwa traktory, dla których zbudowano gara¿e. Plony ziemniaka dochodz¹ do 240 q z hektara. Rozmowy obraca³y siê
wokó³ spraw: jak zwiêkszyæ plony. Nawo¿enie mineralne, dobór ziarna kwalifikowanego, uprawa i pielêgnacja – oto droga, któr¹ wytknêli sobie rolnicy z Brodnicy.
PóŸnym ju¿ wieczorem, po drodze do Gdañska, odwiedzi³em w Chmielnie
pracowniê artysty garncarstwa Necla. Warsztat, a w³aœciwie zak³ad, zbudowany
zosta³ przy pomocy CPLiA13. Necel pracuje tu z synem. Nie ma k³opotu ze zbytem ludowej ceramiki”.
12

13

Ambro¿y Jerzy Bucholc (Bucholtz) – ur. 15 IV 1926 r. w Wiêckowach. W latach 1947–1948
cz³onek organizacji PPS w powiecie kartuskim. Od grudnia 1948 w PZPR. Wykszta³cenie œrednie ekonomiczne, absolwent Wieczorowego Uniwersytetu Marksizmu-Leninizmu. Cz³onek
Ekzekutywy KP PZPR w Kartuzach w latach 1958–1971. I sekretarz Komitetu Miejsko-Gminnego PZPR w Kartuzach w latach 1971–1981. W 1981 r. przeszed³ na emeryturê.
CPLiA – Centrala Przemys³u Ludowego i Artystycznego.
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* * *
1 listopada
„Szef S³u¿by Bezpieczeñstwa zameldowa³ mi, ¿e odbywa siê nielegalna narada kilku znanych z ci¹gotek separatystycznych dzia³aczy Zrzeszenia Kaszubskiego. Zamierzaj¹ oni, dzia³aj¹c w ramach tej organizacji, prowadziæ nielegaln¹
dzia³alnoœæ nawi¹zuj¹c¹ do b. zrzesziñców. Grupie przewodzi Rompski z Torunia. G³ówne ich tezy: jêzyk kaszubski nie jest dialektem jêzyka polskiego, lecz
stanowi odrêbny jêzyk s³owiañski; Kaszubi zatem nie s¹ Polakami, a Kaszubami.
Poleci³em, aby nie podejmowaæ ¿adnych dzia³añ administracyjnych, gdy¿ sprawê
tê trzeba bêdzie rozstrzygn¹æ œrodkami politycznymi”.

* * *
2 listopada
„Wezwa³em na rozmowê prezesa Zrzeszenia Kaszubskiego B. Szczêsnego.
Zapyta³em go, czy posiada jakiekolwiek sygna³y o prowadzeniu dzia³alnoœci
w Zrzeszeniu Kaszubskim przez grupê separatystyczn¹ z Rompskim na czele.
Odpowiedzia³, ¿e nie. Opowiedzia³em mu o wczorajszej naradzie nielegalnej.
Zapyta³em go, co mo¿e zrobiæ w tej sprawie, gdy¿ nie chcia³bym, aby wkracza³a
w to S³u¿ba Bezpieczeñstwa, a chcê, aby sprawa zosta³a za³atwiona przez Zrzeszenie Kaszubskie. Moim zdaniem sprawa ta powinna stan¹æ na posiedzeniu
Zarz¹du G³ównego Zrzeszenia Kaszubskiego, a dzia³alnoœæ separatystyczna powinna byæ zdemaskowana i potêpiona przez organizacjê. Szczêsny przyj¹³ to,
obieca³ przedstawiæ program rozwiniêcia dzia³alnoœci spo³eczno-politycznej przez
Zrzeszenie.
Posiedzenie Sekretariatu KW w sprawach organizacyjnych. Poinformowa³em
o sprawach zwi¹zanych ze Zrzeszeniem Kaszubskim. [...]”.

1963 r.
25 stycznia
„Przyj¹³em prezesa Gdañskiego Oddzia³u Zwi¹zku Literatów Polskich Lecha
B¹dkowskiego. Z³o¿y³ pisemny protest przeciwko artyku³owi, jaki ukaza³ siê
w »Dzienniku Ba³tyckim« pod sensacyjnym tytu³em Siedem zgwa³conych dziewcz¹t (numery œwi¹teczne z grudnia ub. roku). Istotnie artyku³ by³ nie tylko fa³szywy,
ale i szkodliwy. Imputowa³ ludnoœci kaszubskiej, i¿ bardziej pamiêta zgwa³cone
przez ¿o³nierzy kobiety, ni¿ zbrodnie i okrucieñstwa niemieckie. Autor artyku³u
Kiszkis, stary wileñski dziennikarz, zmar³ przed paru dniami. Dziwne, ¿e [Wac³aw]
Hyra, redaktor naczelny, by³ tak bezmyœlny. B¹dkowski wokó³ tego artyku³u chce
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zrobiæ szum. Na razie mœci siê na Hyrze za dawne sprawy. B¹dkowski sta³ siê
g³ównym ideologiem Zrzeszenia Kaszubskiego. Powiedzia³em B¹dkowskiemu,
¿e ukazanie siê takiego artyku³u jest ju¿ skandalem. Zamierzamy stanowczo zareagowaæ”.

* * *
26 stycznia
„Dziœ otrzyma³em memoria³ Zrzeszenia Kaszubskiego z protestem w sprawie artyku³u Kiszkisa. Rozmawia³em z przewodnicz¹cym tej organizacji wiceprzewodnicz¹cym Prezydium WRN B. Szczêsnym. Zwróci³em uwagê na artyku³
Sekretarza KW Tadeusza Wrêbiaka w »G³osie Wybrze¿a«, potêpiaj¹cy ukazanie
siê podobnego szkicu, polemizuj¹cy ostro z tezami artyku³u Kiszkisa i krytykuj¹cy
redaktora naczelnego »Dziennika Ba³tyckiego«. Powiedzia³em, ¿e z protestem
uprzedzi³ go ju¿ B¹dkowski. Co mam myœleæ o jego proteœcie? Czy tylko dla
historii? Przy okazji nie oby³o siê bez reprymendy, zamiast – jak przysta³o na
dzia³acza partyjnego – rzecz sprowadziæ do w³aœciwych rozmiarów, sam rozdmuchuje sprawê, ugina siê pod naciskiem niezbyt przyjaznych nam osób. Ca³a polityka w Zrzeszeniu, oœwiadczy³em Szczêsnemu, jest niejasna i zagmatwana. Nie
rozumiem, dlaczego boicie siê wprowadzaæ nowych ludzi? Dzia³aczowi partyjnemu tego szczebla nie przystoi pisaæ memoria³ów dla potomnoœci”.

* * *
28 stycznia
„[...] Rozmowa z redaktorem naczelnym »Dziennika Ba³tyckiego« Wac³awem
Hyr¹ w sprawie artyku³u Kiszkisa. Oœwiadczy³em, ¿e jego postawa wyraŸnie mnie
zaskoczy³a. Dotychczas traktowany by³ jako doœwiadczony dzia³acz partyjny,
b. sekretarz KW PZPR, b. wiceprzewodnicz¹cy Prezydium WRN. Jak¿e mo¿na
nie rozumieæ trudnych spraw ludnoœciowych na Pomorzu, pracuj¹c tu ju¿ kilkanaœcie lat. Komitet Wojewódzki ostrzega, podkreœli³em, ¿e jeœli coœ podobnego
siê zdarzy, bêdzie musia³ zastanowiæ siê nad przydatnoœci¹ Hyry jako redaktora
naczelnego »Dziennika Ba³tyckiego«. Zdecydowa³em siê opublikowaæ jako artyku³ w³aœnie w »Dzienniku Ba³tyckim« wstêp do ksi¹¿ki Z Tucholskich Borów,
gdzie mowa o patriotyzmie ludnoœci kaszubskiej. (...)”.

* * *
15 czerwca
„[...] Z prof. A. Bukowskim rozmawia³em na tematy regionalizmu kaszubskiego. Wskazywa³ z zadowoleniem na wyrastaj¹cy m³ody aktyw, ju¿ bez dawnych nawarstwieñ, uprzedzeñ czy kompleksów. Potwierdzi³em, ¿e bêdziemy prowadziæ politykê szybkiego awansowania wysuwaj¹cych siê dzia³aczy kaszubskiego
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(œciœlej mówi¹c miejscowego) pochodzenia. Chcemy, aby w powiatach kaszubskich w³adza by³a »kaszubska«, aby ludnoœæ mówi³a »to nasza w³adza«.
Przyj¹³em na d³u¿sz¹ rozmowê znanego na Wybrze¿u literata L. B¹dkowskiego, który równie¿ »œci¹gn¹³« rozmowê na tematy kaszubskie. B¹dkowski, choæ
pochodz¹cy z Torunia, uwa¿a siê za czo³owego przywódcê regionalizmu kaszubskiego, chocia¿ Kaszubi za takiego go nie uwa¿aj¹. Na emigracji w Londynie,
podczas wojny, wyda³ broszurê Pomorska myœl polityczna, która nie zosta³a zauwa¿ona przez ko³a polityczne wojennej emigracji. Nawi¹zywanie dziœ do myœli,
która brodzi po odleg³ej przesz³oœci, b³¹ka siê po peryferiach ¿ycia ludnoœci kaszubskiej, nie ma szans powodzenia. I tym B¹dkowski jest wyraŸnie zawiedziony.
W rozmowie wyczu³em u B¹dkowskiego niechêæ do wysuwaj¹cych siê nowych
m³odych dzia³aczy kaszubskich. Chyba dlatego, ¿e wiêkszoœæ z nich to cz³onkowie PZPR i ZSL. Niewyt³umaczalna jest tak¿e jego obawa przed procesami integracyjnymi ludnoœci Wybrze¿a. T³umaczy to zanikiem folkloru. Poza tym zbyt
przesadnie akcentuje specyficzne cechy regionu kaszubskiego, jak: konserwatyzm
ch³opski, upór czy nieufnoœæ. Podobne cechy spotyka³em u ch³opów na Mazowszu czy w Ma³opolsce. Na zakoñczenie rozmowy B¹dkowski zwierzy³ siê, ¿e jego
marzeniem, pasj¹ m³odoœci by³a dzia³alnoœæ polityczna. Niestety, nie uda³o mu
siê to zrealizowaæ. W odpowiedzi zauwa¿y³em: nic nie sta³o na przeszkodzie
wybraæ postêpowy kierunek myœli politycznej”.

* * *
1 lipca
„[...] Spotkanie w Wejherowie z aktywem powiatowym. Informowa³em o sytuacji miêdzynarodowej i najbli¿szym plenum KC w sprawach ideologicznych.
Sytuacja w Wejherowie wyraŸnie siê poprawia, od czasu kiedy Edmund Wenta
zosta³ I sekretarzem KP. Wenta jest Kaszub¹ i pochodzi z powiatu wejherowskiego.
Spotkanie z dzia³aczami ZBoWiD i TRZZ14 na temat okupacji na Pomorzu
Gdañskim. Na spotkaniu przewa¿ali miejscowi dzia³acze kaszubscy”.

* * *
3 sierpnia [urlop]
„Przeczyta³em Deutschland w p³omieniach [Rajmunda] Bolduana i [Mariana]
Podgórecznego. Nie lubiê tego typu literatury. Powieœæ dokumentalna, ale zilustrowana zdjêciami i dokumentami, z podaniem prawdziwych nazwisk. Fakty pomieszane z du¿¹ dowolnoœci¹ fikcji. Chce siê protestowaæ przeciwko takiej interpretacji historii. Potem jak¿e trudno prostowaæ legendy powsta³e w ten sposób”.
14

TRZZ – Towarzystwo Rozwoju Ziem Zachodnich.
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5 sierpnia [urlop]
„Przeczyta³em pracê A. Bukowskiego o odg³osach powstania 1863 r. na Pomorzu. Ciekawa i po¿yteczna. Mam jednak kilka uwag do autora, które zechcê
mu przekazaæ: 1. zbytnie wyeksponowanie roli duchowieñstwa katolickiego, które
w gruncie rzeczy by³o ju¿ zró¿nicowane politycznie i zawodowo, 2. sprowadzenie analizy nastrojów spo³eczeñstwa polskiego do modlitw w koœciele, opartej
zreszt¹ na notatkach ówczesnej prasy, która innych form reakcji nie mog³a podawaæ, 3. nies³uszna teza o bardziej demokratycznym charakterze organizacji rolniczych na Pomorzu ni¿ w innych regionach kraju”.

* * *
8 sierpnia [urlop]
„Przeczyta³em wycinki z WTK15 Œwit nad Czarn¹ Wod¹ Szeligi. Wra¿enie
podobne jak do Deutschland w p³omieniach. Fantastyczne pomys³y zosta³y tu
przedstawione jako fakty historyczne. Jaki cel ma ten typ literatury?”

* * *
13 sierpnia
„Studiowa³em pobrane z archiwum KW PZPR materia³y dotycz¹ce dzia³alnoœci Tajnej Organizacji Wojskowej »Gryf Pomorski«. S¹dzê, ¿e bêdê mia³
w przysz³oœci okazjê do publicznego wypowiedzenia siê w tych sprawach”.

* * *
20 sierpnia
„Zwiedzi³em przedsiêbiorstwo rybo³ówstwa »Szkuner« we W³adys³awowie.
Korzystaj¹c z zaproszenia, odwiedzi³em we W³adys³awowie znanego pisarza kaszubskiego Augustyna Necla. Przyj¹³ mnie goœcinnie. Pozna³em wiele ciekawych
historyjek z ¿ycia rybaków i z ¿ycia Kaszubów”.

1964 r.
15 stycznia
„Zg³osi³ siê m³ody dzia³acz kaszubski [Edmund] Kamiñski z Wejherowa, ziêæ
znanego poety kaszubskiego [Jana] Trepczyka, ze skarg¹, ¿e S³u¿ba Bezpieczeñ15

WTK – „Wroc³awski Tygodnik Katolicki”.
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stwa ci¹gle nagabuje go o b. zrzesziñców, o których on jako m³ody cz³owiek nie
ma najmniejszego pojêcia. Poleci³em p³k. [Edmundowi] Wzi¹tkowi16, aby zakaza³ zajmowania siê takimi sprawami przez tamtejsz¹ S³u¿bê Bezpieczeñstwa”.

* * *
19 lutego
„Przyj¹³em prezesa Gdañskiego Oddzia³u ZLP Lecha B¹dkowskiego. Dzieli³
siê wra¿eniami z podró¿y do Ameryki P³d. i spotkañ z tamtejsz¹ Poloni¹. Ma
zamiar coœ napisaæ. Wysoko ceni morale naszych marynarzy”.

* * *
23 marca
„Sesja Wojewódzkiego Komitetu FJN17, na której wyg³osi³em referat inauguruj¹cy obchody 20-lecia PRL na Ziemi Gdañskiej. Dyskusja doœæ ciekawa,
a sposób ujêcia historii i dnia dzisiejszego przez niektórych wystêpuj¹cych doœæ
oryginalny. Zdziwi³em siê, gdy prezes Gdañskiego Oddzia³u ZLP Lech B¹dkowski wyst¹pi³ z interesuj¹cym i zaanga¿owanym przemówieniem. Zawsze mia³
margines ró¿nych zastrze¿eñ”.

* * *
2 kwietnia
„Uczestniczy³em w naradzie aktywu partyjnego w Koœcierzynie. W dyskusji
zabierali g³os przewa¿nie ch³opi kaszubscy. Obecnie w sk³adzie organizacji partyjnej w tym powiecie 75% stanowi¹ Kaszubi, co jest chyba najlepszym dowodem postêpuj¹cej integracji. Wzrasta w powiecie kadra inteligencji. Jest tu 190
osób z wy¿szym wykszta³ceniem, przed wojn¹ by³o zaledwie kilka i to g³ównie
lekarzy. Wœród nauczycieli 90% pochodzi z powiatu koœcierskiego, czym nale¿y
siê szczyciæ. Jak siê mog³em zorientowaæ z przebiegu dyskusji, to wszyscy czytali
tezy zjazdowe. Dyskusja jednak ograniczy³a siê do spraw powiatowych. Ci¹gle
wyp³ywa sprawa budowy zak³adu przemys³owego w Koœcierzynie, który by³
umieszczany kolejno we wszystkich planach rozwoju, poczynaj¹c od 6-letniego,
a zawsze potem skreœlany, choæ w encyklopedii jest napisane, ¿e zosta³ zbudowany. Na razie nie mog³em jeszcze im nic powiedzieæ”.

16
17

Edmund Wzi¹tek – zastêpca komendanta wojewódzkiego MO ds. SB w Gdañsku w latach
1961–1965.
FJN – Front Jednoœci Narodu.
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11 maja
„[...] Napisa³em dziœ ostatni¹ czêœæ referatu o zadaniach partii. Poda³em w niej
liczby dotycz¹ce nap³ywu nowych cz³onków do partii, g³ównie robotników i ch³opów (w I kwartale br. 75%), podkreœli³em, ¿e najliczniej zosta³a rozbudowana
partia na wsi kaszubskiej. Rozwin¹³em myœli o rozwoju samorz¹du robotniczego
i ch³opskiego oraz rozwoju demokracji w szeregach partii”.

* * *
14 maja
„Powiatowa Konferencja Partyjna w Wejherowie. Frekwencja bardzo dobra,
referat I sekretarza KP Wenty niez³y, mo¿e tylko zbyt drobiazgowy. Dyskusja,
poza kilkoma ogólnymi wyst¹pieniami, w³aœciwie dobra, rzeczowa, problemowa
– podoba³o mi siê. Najciekawsze by³y wyst¹pienia ch³opskie, jêdrne, ¿ywe, barwne
z du¿¹ doz¹ dowcipu i ujmuj¹ce sedno spraw ch³opskich. Zadowala mnie ta aktywnoœæ wsi kaszubskiej.
W g³osowaniu na delegata na konferencjê wojewódzk¹ nie uzyska³ wymaganej
iloœci g³osów Bernard Szczêsny – wiceprzewodnicz¹cy Prezydium WRN. Szczêsny
by³ przez wiele lat na ró¿nych stanowiskach w Wejherowie. Ostatnio jako przewodnicz¹cy Prezydium PRN. Nie by³ tu zbyt lubiany, zreszt¹ nie bez przyczyny.
Wystêpowa³em, koncentruj¹c uwagê delegatów na problemach powiatu podnoszonych przez nich w dyskusji.
I sekretarz KP Wenta, Kaszub z pochodzenia, rodem z tego powiatu, jak siê
wydaje, zdoby³ sobie autorytet”.

* * *
5 czerwca
„[...] Przeczyta³em projekt wyst¹pienia E. Wenty. Absolutnie nie nadaje siê
na zjazd, prehistoria i historia Kaszubów, a nic o wspó³czesnych problemach spo³eczno-politycznych kaszubszczyzny. Radzi³em mu skupiæ siê na dniu dzisiejszym
i jutrzejszym kaszubszczyzny [...]”.

* * *
24 lipca
„[...] Rozmowa z L. B¹dkowskim, prezesem Gdañskiego Oddzia³u ZLP.
Przyszed³ z ofert¹ udzia³u oddzia³u ZLP w obchodach 20-lecia PRL. Zbyt póŸno.
Zaproponowa³em, aby przedstawi³ projekt w³¹czenia siê do obchodów 20. rocznicy wyzwolenia Gdañska. We wrzeœniu bêdziemy gotowi to rozwa¿yæ. [...]”.
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* * *
4 listopada
„[...] Udzia³ w konferencji sprawozdawczo-wyborczej w Pucku. Wyrós³ tu
wcale niez³y zespó³ dzia³aczy partyjnych. Poruszaj¹ ciekawe problemy, wiedz¹,
czego chc¹. Wyst¹pienia przemyœlane, zakoñczone sprecyzowanymi wnioskami.
Zauwa¿y³em, ¿e powsta³a dysproporcja miêdzy poziomem dzia³aczy partyjnych
z terenu, a poziomem niektórych osób z kierownictwa powiatu. Trzeba wiêc œmielej
wysun¹æ kilku ludzi, m³odych i prê¿nych, przerwaæ orbitê »znanych twarzy«.
Powiat utworzony zosta³ 10 lat temu, stopniowo zasilany by³ ludŸmi z Trójmiasta,
którzy nadal mieszkaj¹ w starym miejscu. Stopniowo trzeba doprowadziæ do obsady wszystkich kierowniczych stanowisk przez osiad³ych na miejscu dzia³aczy
partyjnych. Sekretarze Komitetu Powiatowego dobrze siê prezentuj¹ i jak widaæ,
ciesz¹ siê dobr¹ opini¹ [...]”.

1965 r.
15 lutego
„[...] Spotkanie z literatami gdañskimi. W kameralnej rozmowie Lech B¹dkowski pocz¹³ wyra¿aæ niepokój, czy ZSRR dotrzyma swoich zobowi¹zañ dotycz¹cych nienaruszalnoœci zachodnich granic Polski. Znaj¹c pogl¹dy B¹dkowskiego, zapyta³em go, czy¿ tej gwarancji maj¹ udzieliæ mocarstwa zachodnie, które
ci¹gle podwa¿aj¹ ich trwa³oœæ? Jak Anglia zap³aci³a B¹dkowskiemu za to, ¿e
walczy³ w jej obronie? My, podkreœli³em, jesteœmy pewni gwarancji naszych przyjació³ radzieckich, gdy¿ dziêki nim mamy takie granice. Widocznie te problemy
nurtuj¹ okreœlone krêgi, co oznacza, ¿e trzeba siê tym œrodowiskiem bli¿ej zaj¹æ”.

* * *
10 kwietnia
„[...] Rozmawia³em z kandydatami na pos³ów: ob. Miotkiem z SD i Adamowicz
ze Skarszew w powiecie koœcierskim. Miotk, Kaszub z pochodzenia, rybak z zawodu, wygl¹da na solidnego dzia³acza rzemieœlniczego. Jest podobno w Jastarni
bardzo aktywny w Komitecie Frontu Jednoœci Narodu. Adamowicz to m³oda
jeszcze dziewczyna, technolog w zak³adach skarszewskich, dzia³aczka ZMS18,
pochodz¹ca z kaszubszczyzny; przeciêtna, niewyró¿niaj¹ca siê spoœród innych.
[...]”.
18

ZMS – Zwi¹zek M³odzie¿y Socjalistycznej.
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11 maja
„Sesja naukowa poœwiêcona 20-leciu PRL na Ziemi Gdañskiej. Referaty bardzo interesuj¹ce, usystematyzowane etapy rozwoju poszczególnych dziedzin ¿ycia
spo³eczno-politycznego i gospodarczego. Udzia³ w przygotowaniu sesji mieli
wybitni naukowcy gdañscy. Synteza przez nich dokonana bêdzie pomocn¹ w naszej dzia³alnoœci. Jest zamiar wydaæ materia³y sesji drukiem. Niepotrzebnym zgrzytem by³o doœæ demagogiczne wyst¹pienie Lecha B¹dkowskiego, w którym odezwa³o siê echo z zebrañ literatów warszawskich. L. B¹dkowski chce byæ dobrze
notowany w opozycyjnych krêgach pisarzy”.

* * *
29 maja
„D³ugi dzieñ; po oddaniu g³osu poszed³em do pracy, nie opuszczaj¹c jej a¿
do rana nastêpnego dnia. Œledzi³em przebieg wyborów. W godzinach rannych
najwiêksza frekwencja by³a na wsiach, w godzinach popo³udniowych w miastach.
Oko³o godziny 14.00 frekwencja wyborcza osi¹gnê³a 70%, oko³o godziny 16.00
ju¿ 90%. Zak³óceñ nie zanotowano. Za kotarê wchodzi³o doœæ du¿o ludzi, zw³aszcza w powiatach kaszubskich. Ogólna frekwencja oko³o 97%. Z wyników jak
dotychczas, kampanii wyborczej, mog³em byæ zadowolony”.

1966 r.
4 lutego
„Posiedzenie Egzekutywy KW PZPR. [...] Dokonano oceny rozwoju partii
w ubieg³ym roku, na podstawie analizy rocznej ankiety. Zadowolenie z dynamiki
rozwoju partii, z poprawy struktury socjalnej, z du¿ego wzrostu wœród ch³opów
kaszubskich. Zwracano uwagê na potrzebê dalszego rozwoju partii, zw³aszcza
tam, gdzie nasze wp³ywy s¹ niedostateczne. Podkreœlano koniecznoœæ wp³ywu
na ZSL i SD, które zbyt ma³o podejmuj¹ inicjatyw w tych œrodowiskach, gdzie
posiadaj¹ wp³ywy”.

* * *
10 lutego
„Plenarne posiedzenie WK FJN; w referacie uj¹³em nastêpuj¹ce sprawy: [...]
3. Omówi³em równie¿ wyniki ostatniej piêciolatki w województwie gdañskim
z zaznaczeniem zmian, jakie one wnios³y do ¿ycia i bytu ludnoœci tej ziemi.
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4. Przedstawiaj¹c program obchodów ostatniego roku Tysi¹clecia Pañstwa Polskiego, zaproponowa³em w dowód tego, ¿e Ziemia Kaszubska dobrze siê ojczyŸnie zas³u¿y³a, proklamowaæ »Dni Ziemi Kaszubskiej« i zorganizowaæ: inauguracje Wojewódzkich Dni Oœwiaty, Kultury, Ksi¹¿ki i Prasy w Wejherowie, Dni Morza
uczciæ w najstarszym porcie wojennym Rzeczypospolitej Pucku, 22 lipca odbyæ
zlot m³odzie¿y województwa w Koœcierzynie, œwiêto do¿ynek w Kartuzach, a na
ca³ym Pomorzu 60-lecie s³ynnych strajków szkolnych w obronie mowy ojczystej.
[...]”.

* * *
12 kwietnia
„[...] Rozmowa z Wydzia³em Organizacyjnym [KC PZPR] na temat przygotowania rezerw kadrowych do aparatu partyjnego, rad narodowych, organizacji
spo³ecznych i zawodowych. Chodzi o ludzi uczciwych i skromnych, nie takich,
co sami umiej¹ siê pchaæ, zdolnych i pracowitych, z cenzusem i bez cenzusu,
zwiêkszenie liczby Kaszubów w aparacie partyjnym”.

* * *
3 maja
„[...] Inauguracja Dni Ziemi Kaszubskiej po³¹czona z otwarciem w Wejherowie wojewódzkich uroczystoœci Dni Oœwiaty, Ksi¹¿ki i Prasy. Uroczystoœci zgromadzi³y liczne rzesze mieszkañców miasta i okolic, sporo by³o m³odzie¿y. Koœcio³y
œwieci³y pustk¹. Widzia³em na w³asne oczy, jak ksi¹dz z ulicy napêdza³ m³odzie¿
do koœcio³a. Wieczorem udana impreza harcerska przy ognisku”.

* * *
24 maja
„[...] Napisa³em list do E[dwarda] Ochaba w zwi¹zku z tym, ¿e jego Kancelaria odrzuci³a wniosek o odznaczenie kaszubskiej wsi Tuszkowy za jej patriotyczn¹
postawê wobec zaborców niemieckich. S¹dzê, ¿e te interwencje nie powinny opóŸniaæ za³atwienia sprawy. Bêdzie to ho³d dla tych wszystkich wsi kaszubskich,
które tak dzielnie opiera³y siê naporowi germanizacji”.

* * *
26 czerwca
„Uroczystoœci w okolicy Brodnicy, na tzw. Bramie Kaszubskiej, gdzie ma
stan¹æ pomnik ku czci partyzantów Ziemi Kaszubskiej. Malownicza to okolica,
miejsce dobrze wybrane. Uroczystoœæ zgromadzi³a liczne rzesze Kaszubów. Mówi³em o walce ludnoœci tego regionu z okupantem hitlerowskim.
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Po po³udniu nadanie wsi Tuszkowy, która skutecznie przez wieki opiera³a siê
naciskowi germanizacyjnemu, a w czasie ostatniej wojny wspó³dzia³a³a z ruchem
oporu. Licha tu gleba, kaszubskie piaski, a mimo to wieœ przoduje – spo³ecznie
i gospodarczo. Odznaczenie wsi Tuszkowy Orderem Sztandaru Pracy II Klasy
jest ho³dem oddanym wsiom kaszubskim za ich patriotyczn¹ postawê w ci¹gu
wielu wieków oporu zaborcom niemieckim. Ludzi zebra³o siê sporo, nastrój
panowa³ rodzinny. Z[enon] Kliszko wyg³osi³ swobodne, improwizowane przemówienie.
Zwiedziliœmy teren budowy fabryki porcelitu pod Koœcierzyn¹. Powstanie tu
du¿y i piêkny zak³ad. Jak dot¹d budowa przebiega zgodnie z harmonogramem”.

* * *
18 wrzeœnia
„Do¿ynki wojewódzkie w Kartuzach. Ca³oœæ dobrze zorganizowana, co najwa¿niejsze, si³ami powiatu. Na stadionie zgromadzi³o siê ponad 10 tys. osób. Dni
Ziemi Kaszubskiej zaktywizowa³y politycznie œrodowisko ch³opskie Kaszubów.
Wyg³osi³em krótkie przemówienie, w którym zawarta by³a ocena wyników gdañskiego rolnictwa. [...]”.

* * *
3 grudnia
„Konferencja partyjna w Kartuzach. W ci¹gu ostatnich kilku lat organizacja
powiatowa PZPR w Kartuzach podwoi³a siê. Na konferencji mia³em zaszczyt
wrêczyæ tysiêczn¹ legitymacjê partyjn¹ ch³opu kaszubskiemu. Tysi¹c ch³opów,
w tym Kaszubi, w szeregach organizacji powiatowej, to wielkie osi¹gniêcie, jeœli
nie prze³om w postawie politycznej wsi kaszubskiej. Dyskusja ciekawa, oryginalna,
¿ywa i barwna, jêzyk ch³opów kaszubskich ciêty i z du¿ym poczuciem humoru.
J.[an] Pelowski19, I sekretarz KP, Kaszub z dziada pradziada, cieszy siê tu wielkim szacunkiem, rozwa¿ny, spokojny i konsekwentny. Raz jeszcze wypada mi tu
podkreœliæ, ¿e przyjêta w polityce kadrowej zasada wysuwania na kierownicze
stanowiska w powiatach kaszubskich – dzia³aczy kaszubskich daje dobre plony.
Konferencja powiatowa PZPR w Kartuzach powierzy³a mi mandat delegata na
konferencjê wojewódzk¹ PZPR”.

19

Jan Pelowski – ur. 29 III 1926 r. Pracowa³ w aparacie partyjnym PZPR 25 lat (1956–1981).
W latach 1956–1958 I sekretarz KP PZPR w Koœcierzynie. Nastêpnie s³uchacz szko³y partyjnej. W latach 1961–1971 pracowa³ jako I sekretarz KP PZPR. Od 1971 do 1975 r. przewodnicz¹cy Wojewódzkiej Komisji Kontroli Partyjnej. Przeszed³ na emeryturê w 1981 r.
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O losach ludnoœci rodzimej Pomorza Gdañskiego
w latach 1939–1950 1

Uwagi, które powsta³y przy lekturze znacz¹cej monografii Sylwii Bykowskiej, dotycz¹ tematyki, która podjêta przez autorkê w szerokim ujêciu, jest od lat
ostatnich du¿ym przedmiotem zainteresowañ, a by³a tak¿e tematem licznych sporów bezpoœrednio po zakoñczeniu II wojny œwiatowej, jak i w ostatnich latach,
tak¿e na tle kwestii budz¹cej ¿ywe emocje – przymusowej s³u¿by Polaków z Pomorza, którzy sami, b¹dŸ ich rodziny, podpisali tak zwan¹ listê narodowoœciow¹
niemieck¹ i zostali powo³ani do Wehrmachtu2. Generalnie literatura przedmiotu,
b¹dŸ cz¹stkowa, b¹dŸ z epoki PRL, jest ju¿ obfita, co u³atwia³o w jakiejœ mierze
zadanie autorki, ale, nale¿y podkreœliæ, ¿e wiele publikacji, zarówno z pierwszych
lat po II wojnie, jak i póŸniejszych, pozostawa³o pod wp³ywem polityki epoki,
cenzury komunistycznej i jej zmiennych dyrektyw. Tak¿e publikacje ostatnich lat
nie zawsze by³y wolne od pewnych wad, b¹dŸ zakresem merytorycznym czy terytorialnym, nie rozwi¹zywa³y wielu kwestii w³aœciwych dla sytuacji terytorium
Pomorza Gdañskiego (w tym i terytorium Wolnego Miasta Gdañska), a dla okresu
powojennego okreœlanych granicami definitywnymi województwa gdañskiego3.

1

2

3

Uwagi na marginesie lektury monografii Sylwii Bykowskiej, Rehabilitacja i weryfikacja narodowoœciowa ludnoœci polskiej w województwie gdañskim po II wojnie œwiatowej, Gdañsk
2012, Instytut Kaszubski w Gdañsku, ss. 534, w tym indeks osobowy, wykaz dokumentów
i zdjêæ w tekœcie, tabel, skrótów, oraz wykorzystanych Ÿróde³ i literatury przedmiotu. £¹cznie
bogata oprawa warsztatowa pracy obejmuje strony 498–534. Zabrak³o mi tu mo¿e indeksu
miejscowoœci, co u³atwia³oby badaczom regionalnym poszukiwanie informacji dotycz¹cych
ró¿nych miejscowoœci w regionie gdañskim. Nale¿y podkreœliæ, i¿ tak obszerna monografia
jest rozpraw¹ doktorsk¹, której promotorem by³ profesor Bogdan Chrzanowski.
W druku jest zbiór prac, rezultat sesji Fundacji im. Genera³ El¿biety Zawackiej w Toruniu pt.
Pomorzanie w Wehrmachcie, pod red. J. Szilinga, o ró¿nych aspektach przesz³oœci por.
B. Szczepu³a, Dziadek w Wehrmachcie, Gdañsk 2007.
Wœród prac, które torowa³y drogê autorce, wymieniam szczególnie: M. Hejger, Polityka
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Bior¹c zaœ pod uwagê spory, tak¿e quasi-polityczne w tych sprawach do dziœ,
by³o rzecz¹ celow¹ podjêcie tego tematu ponownie, ale w sposób niemal pe³ny,
ca³oœciowy i oparty w sporej mierze na archiwaliach do dziœ niewykorzystanych
w pe³ni dla ukazania problemu w ramach œciœle okreœlonych terytorialnie.
Omawiana praca stosunkowo bardzo obszerna, zosta³a, poza uwagami wstêpnymi i Zakoñczeniem, podzielona tylko na 5 rozdzia³ów, z których pierwsze dwa
maj¹ charakter wprowadzaj¹cy do w³aœciwego tematu: I. To¿samoœæ narodowa
polskiej ludnoœci rodzimej na Pomorzu Gdañskim w okresie miêdzywojennym
(s. 19-74), II. Polityka narodowoœciowa w Okrêgu Rzeszy Gdañsk-Prusy Zachodnie (Reichsgau Danzig-Westpreussen) w latach 1939–1944 (s. 75-149). Pozosta³e
trzy rozdzia³y to zasadniczy temat pracy i mo¿na je raczej okreœliæ jako czêœci
monografii, ka¿da podzielona na 5-7 podpunktów, w istocie minirozdzia³ów.
Rozdzia³ trzeci nosi tytu³: Polityczny, prawny i spo³eczny wymiar akcji rehabilitacji i weryfikacji narodowoœciowej (s. 150-232), rozdzia³ IV: Pierwszy etap rehabilitacji i weryfikacji narodowoœciowej w województwie gdañskim (233-388), oraz
ostatni rozdzia³ V: Akcja rehabilitacji i weryfikacji w okresie obowi¹zywania
nowych rozwi¹zañ prawnych (389-490).
Ca³oœæ pracy jest Ÿród³owo i erudycyjnie mocno podbudowana4. Oczywiœcie, co do literatury sensu largo mo¿na zawsze wskazywaæ na pewne uzupe³nienia, zw³aszcza z lat ostatnich, ale nie maj¹ one podstawowego znaczenia5. Co do
podstawy Ÿród³owej pracy nale¿y j¹ okreœliæ jako obszern¹ i wystarczaj¹c¹. Dla
polityki okupacyjnej niemieckiej i jej ewolucji w sprawach stosunku do ludnoœci
rodzimej mo¿na by³o liczyæ ewentualnie na badanie niektórych archiwów III Rzeszy, jednak¿e zasadnicze dokumenty, czy przepisy niemieckie s¹ znane, a takie

4
5

narodowoœciowa w³adz polskich w województwie gdañskim w latach 1945–1947, S³upsk 1998.
L. Belzyt, Miêdzy Polsk¹ a Niemcami. Weryfikacja narodowoœciowa i jej nastêpstwa na Warmii, Mazurach i Powiœlu w latach 1945–1950, Toruñ 1999. K. Stryjkowski, Po³o¿enie osób
wpisanych w Wielkopolsce na niemieck¹ listê narodowoœciow¹ w latach 1945–1950, Poznañ
2004. Z. Romanow, Polityka w³adz polskich wobec ludnoœci rodzimej ziem zachodnich i pó³nocnych w latach 1945–1960, S³upsk 1999. Nb. autorka niekiedy poprawia fakty zawarte, czy
pogl¹dy g³oszone w dotychczasowej literaturze. Osobiœcie ¿a³ujê, i¿ w polskich praktykach
naukowych rzadko siê powo³uje recenzje z prac zwi¹zanych z tematem. Nie jest to szczególny
zarzut wobec autorki, ale stwierdzenie generalne: najczêœciej sprostowania b³êdów ró¿nych
publikacji nie s¹ zauwa¿ane przez nastêpców i powtarzane wielokrotnie nieraz. Zwraca³ na to
wagê znakomity recenzent… mój mistrz. Karol Koranyi.
Autorka dokona³a dodatkowej dokumentacji pracy, ilustruj¹c j¹ nie tylko fotografiami, ale
in extenso drukowanymi dokumentami. Ich wykaz to oko³o 100 za³¹czników w tekœcie.
Niektóre pominiêcia zaznaczam w dalszych rozwa¿aniach. Z obowi¹zku recenzenckiego wskazujê na kilka prac ogólniejszych: P. Madajczyk, Niemcy polscy 1944–1989, Warszawa 2001;
Ocaliæ od zapomnienia. Pó³wiecze Elbl¹ga (1945–1995) w pamiêtnikach, notatkach i artyku³ach wspomnieniowych ludzi Elbl¹ga, red. P. Tomczyk, Elbl¹g 1997; Polska 1939–1945.
Straty osobowe i ofiary represji pod dwiema okupacjami, red. W. Materski, T. Szarota, Warszawa 2009; Rok 1945 na Kujawach i Pomorzu. Koniec wojny – pocz¹tek nowej rzeczywistoœci, red. Z. Biegañski, Z. Karpus, „Prace Komisji Historii BTN”, t. 19, Bydgoszcz 2006.
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czy inne szczegó³y kszta³towania tej polityki nie dotycz¹ zasadniczego tematu
pracy. Nie s¹dzê te¿, by studium akt procesu Alberta Forstera (dziœ Centralne
Archiwum IPN w Warszawie) mog³o byæ dla tej pracy szczególnie u¿yteczne.
Konstrukcja pracy oparta na kryteriach chronologiczno-merytorycznych nie
budzi zastrze¿eñ, jest przejrzysta i umo¿liwia dotarcie do selektywnego obrazu
ka¿dego z w¹tków pracy.
Polityka rehabilitacji, o czym nie zawsze siê pamiêta, by³a stosowana do obywateli polskich, a weryfikacja do tak zwanej ludnoœci rodzimej (suponowanie
pochodzenia polskiego, kaszubskiego, s³owiñskiego) terytoriów w³¹czonych do
pañstwa polskiego w wyniku II wojny. W obrêbie województwa gdañskiego od
1946 r. by³y to powiaty wchodz¹ce w sk³ad WM Gdañska oraz z dawnego terytorium pañstwa niemieckiego powiaty elbl¹ski, malborski, sztumski, kwidzyñski
i lêborski6.
Ju¿ we wstêpnych uwagach autorka zwróci³a szczególnie silnie nacisk na
fakt, i¿ polityka w tych sprawach charakteryzowa³a siê ogólnie chaosem decyzji
i praktyki, jak i licznymi niekorzystnymi zjawiskami, wynikaj¹cymi generalnie
z braku jakiejkolwiek orientacji u decydentów w skomplikowanym problemie
losów Polaków na Pomorzu gdañskim w okresie okupacji. Do kwestii tej wrócê
w dalszym toku wywodów.
W rozdziale I autorka rozpoczyna od kwestii pojêcia to¿samoœci narodowej
i trudnoœci z tym zwi¹zanych, co jest regu³¹ w terytoriach o pogmatwanych losach historycznych, ludnoœci mieszanej etnicznie, wyznaniowo i rz¹dzonych okresami w sposób odmienny, a istotny w³aœnie dla kszta³towania siê takiej czy innej
to¿samoœci narodowej. Dla ludnoœci etnicznie polskiej zasadnicze znaczenie mia³
fakt, i¿ w d³ugim okresie od 1772 do 1918/1920 pozostawa³a generalnie pod obc¹
w³adz¹, a tak¿e nie zawsze w okresie Dwudziestolecia II RP identyfikowa³a siê
z nowymi w³adzami, choæ istnia³y w tych epokach ró¿ne procesy ewolucyjne, które
kszta³towa³y przemiany czy wzrost poczucia to¿samoœci narodowej7. Omawiaj¹c
ten problem od drugiej po³owy XIX w., autorka pisze: „Wyró¿nikiem dziejów
Pomorza by³a zmiennoœæ jego przynale¿noœci pañstwowej, a wraz z ni¹ œcieranie
siê na tym obszarze interesów dwóch grup ludnoœci – polskiej i niemieckiej”
6

7

Sygnalizujê pewien problem z nazewnictwem. W tytule mówimy tylko o ludnoœci polskiej,
w tekœcie o rodzimej, miejscowej. Zabrak³o mi mo¿e wskazania, i¿ autorka pojêciem ludnoœci
polskiej rodzimej obejmuje tak¿e Kaszubów i to zarówno z dawnego województwa pomorskiego, jak i z terytorium WMG i Lêborka. Weryfikacja mia³a dotyczyæ obywateli niemieckich
(plus WMG), którzy byli polskiego vel s³owiañskiego pochodzenia i istnia³ problem ustalenia
ich przynale¿noœci narodowoœciowej, skoro ludnoœæ niemiecka ex definitione poddana zosta³a
procedurze wysiedlania kolejnymi etapami.
Na s. 21 autorka cytuje dobitne s³owa socjologa, Józefa Cha³asiñskiego: „Ludzie pogranicza
znajduj¹ siê w przejœciu od jednego do drugiego narodu”. Je¿eli kierunek „przechodzenia”
zmienia³ siê w okresie lat 1920–1945 dwukrotnie, sprawa by³a jeszcze bardziej skomplikowana,
tym bardziej, i¿ za ka¿dym razem chodzi³o o procesy o du¿ych, tragicznych nieraz, komplikacjach.
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(s. 39). Dla oceny sytuacji po roku 1939 trzeba te¿ pamiêtaæ o rozmaitych nieraz
frustracjach z epoki II RP, zasadnych, b¹dŸ bezzasadnych, ale istotnych dla niektórych grup ludnoœci na wsi czy ma³ych miast, tak¿e czêœci ludnoœci kaszubskiej. By³ te¿ istotny dla miejscowych elit problem stosunku do przybyszów („Galicjacy z Kongresówy”…). Osobiœcie zaryzykowa³bym pogl¹d, którego œlady widzia³em wyraŸnie w postawach czêœci spo³eczeñstwa (wsi) województwa
krakowskiego w pierwszym okresie okupacji niemieckiej: starsze pokolenie, doœwiadczone trudnoœciami epoki lat 1914–1921, jak i skutkami kryzysu œwiatowego
od 1929 r., przyjœcie Niemców we wrzeœniu 1939 r. widzia³o czasami jako swego
rodzaju powrót do niekiedy idealizowanych lat sprzed I wojny œwiatowej. Podobnie, byæ mo¿e, czêœæ ludnoœci Pomorza, mniej narodowo zaanga¿owana, nie zdawa³a sobie w pe³ni sprawy, i¿ III Rzesza to nie jest II Rzesza Niemiecka, w której,
mimo takiej czy innej walki z polskoœci¹, obowi¹zywa³o silne, w miarê nowoczesne, stabilne prawnie i administracyjnie pañstwo wilhelmiñskie. Ro¿ne przejawy
niechêci do sanacji tak¿e mog³y graæ tu pewn¹ rolê. Pytanie podstawowe, na które
nie³atwo daæ odpowiedŸ historykowi, czy jednak ju¿ pierwsze pó³rocze rz¹dów
niemieckich nie rozwia³o wszelkich z³udzeñ?
Autorka osobno rozwa¿y³a problem postaw Polaków i Kaszubów poza ówczesnymi granicami II RP, a wiêc tak¿e i w granicach WMG. Pamiêtajmy, i¿ procesy germanizacyjne by³y kontynuowane w Republice Weimarskiej w wielu œrodowiskach, a narastanie dynamicznej, antypolskiej polityki III Rzeszy (pocz¹tkowo publicznie tonowane z uwagi na pakt o nieagresji) by³o widoczne zdecydowanie
od po³owy lat trzydziestych (o tym autorka, s. 61 n.). Przy braku wiêkszych mo¿liwoœci II RP w tych kwestiach (a mo¿e nawet lekcewa¿enia tych spraw) sytuacja Polaków i Kaszubów upieraj¹cych siê przy polskich tradycjach na terenach
pogranicznych by³a fatalna i ju¿ przed wybuchem wojny w³adze niemieckie
(i w³adze Wolnego Miasta Gdañska) etapami prowadzi³y procedurê likwidowania
dzia³alnoœci polskich elit. Jest rzecz¹ zgo³a z pewnej perspektywy zadziwiaj¹c¹,
i¿ w³adze sanacyjne nie potrafi³y wymusiæ na Gdañsku przestrzegania praw Polaków w tym mieœcie...8.
Rozdzia³ II omawia bieg spraw okupacyjnych. Temat jest dziœ stosunkowo
ju¿ dobrze znany, ale i niewolny od kontrowersji. Autorka traktuje go jako wprowadzenie do w³aœciwego tematu, podkreœlaj¹c, i¿ w generalnej polityce III Rzeszy
wobec tej ludnoœci dominowa³y rasizm i d¹¿enie praktyczne stworzenia dla Niem8

W tym kontekœcie autorka ca³kowicie jednak pominê³a dzia³ania polskich czynników wojskowych (w tym tajnego Okrêgu Zwi¹zku Strzeleckiego) w Gdañsku i okolicach, co mia³o wp³yw
na postawy Polaków w Gdañsku. O tej kwestii jest ju¿ obszerna literatura (T. Bogalecki,
A. G¹siorowski, T. Chinciñski), a tak¿e materia³y Ÿród³owe por. S. Salmonowicz, Ludwik
Muzyczka (1900–1977) polityk i ¿o³nierz. Przyczynek do dziejów Armii Krajowej, Warszawa
1992, R. Wodzicki, Wspomnienia, Gdañsk-Warszawa-Berlin 1928–1939, Warszawa 1972,
s. 339 n. Tajna dzia³alnoœæ paramilitarna mia³a stosunkowo szerokie œrodowisko swoich wp³ywów, co tak¿e odgrywa³o w czasie wojny du¿¹ rolê.
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ców przestrzeni ¿yciowej na wschodzie (Lebensraum). Konkretna jednak polityka
narodowoœciowa na terytoriach polskich zale¿a³a od wielu czynników, istnia³y
procesy ewolucyjne, i w stosunku do danej sytuacji niekoniecznie œciœle wyra¿a³a
ideologiê pañstwa, skoro jednym z celów realizowanych by³a „regermanizacja”
ludnoœci s³owiañskiej, zw³aszcza na Pomorzu. Równoczeœnie jednak zasadnicze
znaczenie mia³a zbrodnicza polityka eksterminacji Polaków i ¯ydów po³¹czona
tak¿e, o czym czêsto siê do dziœ zapomina w rozwa¿aniach „europejskich”, z polityk¹ wypêdzania nie tylko ¯ydów, ale i Polaków, którzy nie byli mieszkañcami
tego terytorium przed 1920 r.9 Brak nam precyzyjnych danych o stratach osobowych, niekiedy nawet brak identyfikacji czêœci ofiar (na przyk³ad w Barbarce,
lesie podtoruñskim), ale jest raczej pewne, i¿ ogólna liczba ofiar w tym pierwszym okresie okupacji siêga³a 45-50 tysiêcy10. Trzeba wiêc stale pamiêtaæ i o tym,
i¿ masowy terror, utrata w du¿ej mierze miejscowych elit o wyraŸnym obliczu
narodowym, jak i generalnie przemiany demograficzne na Pomorzu gdañskim
(w tym kolonizacja sprowadzanym doœæ licznym nowym elementem niemieckim),
mia³y wp³yw na psychologiczn¹ sytuacjê przeciêtnego Polaka czy Kaszuby, który
musia³ siê dostosowywaæ do nowej sytuacji, by prze¿yæ. Parokrotnie, jako historyk Armii Krajowej, wskazywa³em, i¿ piêkn¹ mitologiê ca³ego narodu „który
walczy³”, trzeba zast¹piæ twierdzeniem, i¿ w danym terytorium okupowanym przez
Niemców, tak¿e zale¿nie od sytuacji, mniejsza lub wiêksza liczba Polaków bra³a
bezpoœredni udzia³ w oporze wobec okupanta. Gros ludzi musia³o walczyæ o byt,
szukaæ mo¿liwoœci prze¿ycia we wrogim otoczeniu11.
St¹d nie ulega dla mnie w¹tpliwoœci, i¿ w³aœnie na Pomorzu, mo¿e i na Wo³yniu i Polesiu (po roku 1941), istnia³y najtrudniejsze warunki dla Pañstwa Pod9

10

11

Tzw. Flurbereinigung w ca³ym terytorium. Zbrodnie niemieckie na Pomorzu w okresie 1939/
1940, choæ s¹ dziœ dobrze udokumentowane, ci¹gle pozostaj¹ w ujêciach globalnych, nie
mówi¹c o literaturze w jêzykach œwiatowych, ma³o znane. Dodajmy, i¿ faktem jest niezbitym,
¿e tysi¹ce Niemców, którzy brali udzia³ w tych zbrodniach, w tym liczni obywatele polscy
(Selbstschutz), nigdy ¿adnej odpowiedzialnoœci za te zbrodnie nie ponieœli.
Dodajmy spory procent polskiego duchowieñstwa Pomorza i liczne inne osoby, które zosta³y
zes³ane w pocz¹tkach okupacji do obozów koncentracyjnych niemieckich i straci³y z regu³y
¿ycie. Je¿eli pomin¹æ rozprawê D. Schenka, Albert Forster, gdañski namiestnik Hitlera. Zbrodnie hitlerowskie w Gdañsku i Prusach Zachodnich, Gdañsk 2002, to publikacje niemieckie
o Gdañsku i Pomorzu pomijaj¹ z regu³y lub relatywizuj¹ zbrodnie niemieckie, opisuj¹c obszernie jedynie problem „wypêdzonych”, por. moje uwagi krytyczne, „Zapiski Historyczne”,
LXV, 2000, 2, s. 206-209 o tomie IV Handbuch der Geschichte Ost-und-Westpreussen, Hrsg.
E. Opgenoorth, Lüneburg 1997, w którym autor omawiaj¹cy okres lat 1939–1945 co do Gdañska wspomina o zastrzeleniu 20 V 1939 r. obywatela gdañskiego przez Polaka, natomiast ani
s³owa nie nawi¹zuje do najkrwawszych zbrodni niemieckich okresu wrzesieñ 1939-styczeñ
1940.
O ogromnych ró¿nicach sytuacji lokalnych, nie tylko w obrêbie G.G., ale i ziem w³¹czonych
do III Rzeszy, por. S. Salmonowicz, J. Serczyk, Z problemów kolaboracji w Polsce w latach
1939–1941, „Czasy Nowo¿ytne”, t. XIV, 2003, s. 43-65.
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ziemnego. W Wielkopolsce o wiele silniejsze skupiska Polaków zmusza³y nawet
Artura Greisera (z czasem) do elastyczniejszej polityki. Na Œl¹sku waga tamtejszego przemys³u dla III Rzeszy tak¿e zmusza³a do pewnych ustêpstw. Pamiêtajmy
wiêc, i¿ Pomorze gdañskie, ale i z Toruniem czy okrêgiem bydgoskim, by³y
w sytuacji wyj¹tkowo trudnej12.
Ju¿ na jesieni 1939 r. ró¿ne instancje w³adzy niemieckiej przygotowywa³y
plany selekcji ludnoœci terytoriów wcielonych do Rzeszy, wysiedlania opornych
„na wschód”, tworzenia w perspektywie Pomorza jako terenu jednolicie narodowo niemieckiego. Rozwa¿ano wiêc ró¿ne formy traktowania szczegó³owego Kaszubów czy Polaków z za³o¿eniem asymilacji, gros tych grup wchodzi³o w sk³ad
narodu niemieckiego, co traktowano jako swego rodzaju „odzyskiwanie” prastarego elementu germañskiego13.
Istotne dla tematu s¹ rozdzia³y (podrozdzia³y) nastêpne, w których omówiono
kszta³towanie siê koncepcji obywatelstwa i przynale¿noœci narodowe w III Rzeszy
oraz podrozdzia³y o dziejach polityki wprowadzania tak zwanej Niemieckiej Listy
Narodowoœciowej (dalej NLN) na Pomorzu14.
Hitler wyjaœnia³, ¿e pañstwo narodowe dzieli swoich mieszkañców na trzy kategorie: obywateli pañstwa, poddanych pañstwa i obcokrajowców (s. 99). Zgodnie
z dekretem Hitlera z 8 X 1939 r. mieszkañcy obszarów II RP w³¹czonych do
Rzeszy Niemieckiej uzyskiwali „niemieck¹ przynale¿noœæ pañstwow¹”, ale tylko
12

13
14

Problem „oczyszczania” terytorium, tj. kolejnych faz wysiedlania osób uznanych za niepo¿¹dane, nie jest do dziœ moim zdaniem wystarczaj¹co rozwa¿ony statystycznie. Autorka, na
s. 96, podaje, i¿ do po³owy listopada 1940 r. wysiedlono oficjalnie oko³o 30 tysiêcy osób.
Wiele osób z Pomorza uciek³o w toku kampanii wrzeœniowej, b¹dŸ zosta³o ewakuowanych
i nie wraca³o na te terytorium. Dodajmy, i¿ czêœæ ¿o³nierzy trafi³a b¹dŸ do niewoli, b¹dŸ
pozostawa³a poza Pomorzem. Ludnoœæ ¿ydowska w ca³oœci znik³a i nie wiem, czy te wykazy
niemieckie uwzglêdniaj¹ ten aspekt? Druga faza wysiedleñ (1942 r.), która mia³a ju¿ szeroki
zakres, który moglibyœmy okreœliæ w ten sposób, i¿ wysiedlano tak¿e rodziny rodzime na
Pomorzu przed 1920 r., je¿eli nie dawa³y gwarancji germanizacji. Na s. 97 w sumie wedle
autorki: „Ogólnie wysiedlono do Generalnego Gubernatorstwa 121 765 osób, co stanowi³o
10% mieszkañców Pomorza”. Czy jednak statystyka ta obejmowa³a ca³e ówczesne niemieckie
Prusy Zachodnie, czy tylko dotyczy powiatów póŸniejszego, wê¿szego, województwa gdañskiego? – Osobiœcie uwa¿am ten problem, który oczywiœcie wykracza poza ramy pracy autorki,
i¿ zas³ugiwa³by na odrêbn¹ analizê w trzech przekrojach statystycznych: ludnoœæ Pomorza
gdañskiego na dzieñ 1 wrzeœnia 1939 r., przemiany demograficzne po datê, powiedzmy, 1 luty
1940, a potem raz jeszcze dla daty 31 XII 1942. Studium kartotek meldunkowych pozwoli³oby,
przynajmniej w przybli¿eniu, ukazaæ obraz demograficzny Pomorza w tym zakresie.
Por. autorka, s. 92-95.
Tu trzeba przypomnieæ, i¿ ju¿ hitlerowska ustawa o obywatelstwie Rzeszy Niemieckiej przyjê³a
zasadê, i¿ obywatel Niemiec to pojêcie zwi¹zane z pochodzeniem z rasy (krwi niemieckiej).
St¹d obok pe³noprawnych obywateli Rzeszy przewidywa³a ta ustawa istnienie „mieszkañców
Rzeszy” (w tym odrêbnie dodatkowo traktowanych specjalnymi przepisami niemieckich
¯ydów). Rozró¿niano wiêc, i¿ obok obywatelstwa Rzeszy istnia³y kategorie osób, które obejmowa³a tylko tak zwana przynale¿noœæ pañstwowa (Staatsangehörigkeit).
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Niemcy tu zamieszkali obywatelstwo Rzeszy. W dalszym biegu spraw na Pomorzu wielokrotnie zmieniano zasady przyznawania przynale¿noœci pañstwowej czy
obywatelstwa Rzeszy, co prowadzi³o do ró¿nych procesów selekcyjnych i wysiedleñ ju¿ wspomnianych. Miêdzy innymi Kaszubów, którzy nie chcieli identyfikowaæ siê z Niemcami, zaliczano w kolejnym spisie do Polaków. Tak wiêc u progu
okupacji Polaków „miejscowych” podzielono na trzy kategorie: spokrewnionych
z Niemcami i pozosta³ych, a osobno „Polaków nap³ywowych” (s. 104). Polityka
Gauleitera Forstera bêdzie polega³a jednak na d¹¿eniu do szybkiego zniemczenia
ludnoœci w podleg³ym mu terytorium, co w toku wojny nabierze tak¿e znaczenia
praktycznego dla Niemców: powo³ywanie do s³u¿by wojskowej. Wszystko to jednak odbywa³o siê nie bez sporów interpretacyjnych i sprzecznych wskazówek
miêdzy w³adzami centralnymi Rzeszy a Forsterem. Konsekwencje tych dzia³añ
autorka ujê³a w podrozdziale 2.3. Niemiecka Lista Narodowoœciowa na Pomorzu
i jej konsekwencje (s. 108-138). Verordnung über die Deutsche Volksliste und die
Deutsche Staatsangehörigkeit in den eingegliederten Ostgebiete z 4 marca 1941
by³o wynikiem porozumienia niemieckiego MSW, zastêpcy Hitlera – Rudolfa
Hessa i Reichsführera SS Himmlera. Istot¹ by³ podzia³ ludnoœci tych terytoriów
na cztery grupy: I. Osoby narodowoœci niemieckiej aktywne „narodowo”, II. Osoby
narodowoœci niemieckiej „niebior¹ce czynnego udzia³u w walce narodowoœciowej i w ¿yciu politycznym” (s. 111), III. Osoby pochodzenia niemieckiego, które
w zasadzie uleg³y polonizacji, ale „…dawa³y gwarancje ponownego stania siê
pe³nowartoœciowymi reprezentantami niemieckiej wspólnoty narodowej” (s. 111)
co jednak by³o traktowane ogólnikowo i umo¿liwia³o szerok¹ interpretacjê kwalifikacji danej osoby do grupy III, choæby nawet nie zna³a niemieckiego…,
IV. Osoby pochodzenia niemieckiego (suponowanego?), które uleg³y jednak ca³kowitej polonizacji i uwa¿a³y siê za Polaków. Wymieniano tu ró¿ne okolicznoœci
kwalifikuj¹ce tê grupê. W istocie chodzi³o co do grupy IV o rodowitych Polaków
czy Kaszubów. Grupa I okreœlana by³a jako Reichsdeutsche, II – Volksdeutsche,
III – Eingedeutsche. Grupa IV nie mia³a nawet specyficznej nazwy po niemiecku.
Pe³ne prawa zyskali posiadacze I-II grupy. Posiadacze III grupy otrzymywali odrêbne dowody osobiste (zielone), jednak¿e pocz¹tkowo nie przys³ugiwa³o im pojêcie „przynale¿nych narodowo”, a jedynie pozycja podopiecznych Rzeszy Niemieckiej (Schutzangehörige), co jednak w 1942 r. zmieniono, co dawa³o im pozycjê podobn¹ jak grupy I-II. Przedstawiciele grupy IV mogli jedynie ubiegaæ siê
indywidualnie o niemieck¹ przynale¿noœæ pañstwow¹. Posiadali dowody osobiste
koloru czerwonego. Nb. niemiecka biurokratyczna rzeczowoœæ u³atwia³a ka¿demu
przedstawicielowi w³adzy niemieckiej na Pomorzu natychmiastow¹ orientacj¹,
z jak¹ grup¹ ludnoœci ma od do czynienia.
Natomiast byli obywatele polscy i gdañscy, których polska narodowoœæ pozostawa³a poza dyskusj¹, znajdowali siê na jeszcze ni¿szym szczeblu drabiny „przynale¿nych pañstwowych”. W mojej recenzji pomijam si³¹ rzeczy szereg jeszcze
szczegó³owych przepisów czy postêpowañ administracyjnych, które w pewnych
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sytuacjach okreœla³y pozycjê danej osoby. Szereg planów skomplikowanych zniemczania przez przesiedlanie w g³¹b Rzeszy nie zrealizowano z uwagi na trudnoœci
wojenne (s. 115-117)15. W dalszym biegu spraw na Pomorzu czy na Œl¹sku d¹¿ono, wbrew mistykowi czystoœci rasowej Himmlerowi, do przyjmowania mo¿liwie szerokiego grona ludnoœci do III grupy narodowoœciowej. Wpisy, wraz z selekcj¹ kandydatów, organizowa³y na danym terytorium Urzêdy Niemieckiej Listy
Narodowej, przy czym z czasem obok elementu dobrowolnoœci zasadnicze znaczenie odgrywa³y ró¿ne, wzrastaj¹ce œrodki przymusu wobec ludnoœci w istocie
polskiej czy kaszubskiej. Ostatecznie, jak pisze autorka, „…pod presj¹ ogromnych potrzeb militarnych i gospodarczych, rozpoczêto na omawianym obszarze
masowe wpisywanie ludnoœci na Niemieck¹ Listê Narodowoœciow¹” (s. 124-125).
Tak by³o ju¿ od jesieni 1941 r., a ca³a akcja nabra³a charakter powszechny od
lutego 1942 r. Tak zwany Aufruf Forstera z 22 II 1942 r. wzywa³ opornych do
natychmiastowego sk³adania wniosków o przyjêcie na NLN. Polacy, którzy takich
wniosków nie sk³adali, mieli byæ traktowani jako wrogowie narodu niemieckiego.
Ta polityka odnios³a skutek, nie bez faktu, powszechnie znanego, i¿ niektórych
opornych osadzano w obozach koncentracyjnych, wysiedlano lub wywo¿ono na
roboty do Niemiec16. „Najbardziej wartoœciowym materia³em ludzkim byli mê¿czyŸni zdolni do noszenia broni” (s. 29)17. Problem stosunku w³adz konspiracyjnych polskich do tej sprawy autorka omówi³a osobno18.
Znamy dzisiaj doœæ dok³adnie dzia³ania Delegatury Rz¹du RP i jej komórek
w sprawach ludnoœci ziem zachodnich. Autorka pominê³a jednak odpowiednie
dzia³ania, tak¿e istotne, aparatu ZWZ-AK w tej mierze. Podkreœli³a s³usznie, i¿
Rz¹d w Londynie pozostawi³ te sprawy bez jakichkolwiek istotnych decyzji19.
Dzia³ania w tej mierze Administracji Wojskowej Ziem nowych w ramach KG AK
zas³ugiwa³y na podkreœlenie20.
15

16
17

18

19

Na s. 16 autorka napisa³a: „Hierarchicznoœæ oraz stopniowalnoœæ awansu spo³ecznego w szczególnych warunkach okupacji hitlerowskiej mia³y podbijaæ moralnoœæ ludnoœci oraz powodowaæ jej wch³onienie do organizmu niemieckiego”.
Tak wiêc znaczna czêœæ mieszkañców zosta³a wpisana na listy III grupy dopiero od pocz¹tku
1942 r.
W 1944 r. oko³o 90 tysiêcy Polaków z III grupy s³u¿y³o w Wehrmachcie. Niektórzy zdo³ali
uciec przed poborem. Ogólna liczba powo³anych przekracza³a raczej 100 tysiêcy. Wedle
danych niemieckich oko³o 4,5 tysi¹ca poleg³o w s³u¿bie niemieckiej.
Trzeba pamiêtaæ, i¿ czasami wpis na listê NLN mia³ chroniæ ca³¹ rodzinê zaanga¿owan¹
w pracy konspiracyjnej. Lokalne w³adze Armii Krajowej, obawiaj¹c siê ca³kowitego rozbicia
swych struktur, wielokrotnie wyra¿a³y zgodê, a nawet w³¹cza³y swoich ludzi na listy narodowoœciowe niemieckie. Inna by³a raczej taktyka miejscowej Delegatury Rz¹du RP, która propagowa³a generalnie niepodpisywanie list.
Faktem jest, i¿ w³adze w Londynie otrzymywa³y z regu³y szczegó³owe informacje o sytuacji
z kraju, jednak¿e ich percepcja czêsto by³a niedostateczna. W tej kwestii por. S. Salmonowicz,
Zapomniany Projekt Apelu Radiowego do Polaków Ziemi Pomorskiej z 1942 r., [w:] Pomorzanie w Wehrmachcie, pod red. J. Szilinga, Toruñ 2012, s. 139-143.
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Rozdzia³ III to w³aœciwy g³ówny temat autorki, opis pierwszego etapu akcji
tak zwanej rehabilitacji i weryfikacji narodowoœciowej. Id¹c g³ównie za autork¹,
ale i ogóln¹ wiedz¹ o epoce tych pierwszych lat, trzeba podkreœliæ, i¿ w polityce
ogólnej w³adz, a zarazem w praktyce ¿ycia, mieliœmy do czynienia z ró¿nymi
elementami sytuacji epoki, które w sumie powodowa³y wiele sprzecznoœci, ale
i generalny chaos polityczny. Oto niektóre elementy sytuacji: antyniemieckoœæ
zarówno w³adz komunistycznych, jak i nap³ywowej ludnoœci z centralnej Polski
i „repatriantów”, generalna historyczna, prawna ignorancja znacznej czêœci zupe³nie przypadkowego, najczêœciej nieznaj¹cego stosunków miejscowych, nowego
aparatu w³adzy. Odrêbnie, zw³aszcza dla 1945 r., ale i dla lat póŸniejszych, wspomnieæ trzeba o fatalnej, tragicznej dla ludnoœci rodzimej roli Armii Czerwonej,
aparatu NKWD, zbrodni, gwa³tów, wywózek zupe³nie niekontrolowanych miejscowej ludnoœci. Równoczeœnie tezy „piastowskie” o powrocie na ziemie odzyskane, o polskich korzeniach ludnoœci, jak i rola czêœci dawnego aparatu Pañstwa
Podziemnego, który stara³ siê wzi¹æ udzia³ w rozwi¹zywaniu spraw Pomorza,
Œl¹ska, Warmii Mazur, w tym ludzi, którzy obsadzili czêœciowo aparat Ministerstwa Ziem Odzyskanych. Zabrak³o mi u autorki uwagi dla tych spraw, roli tych
ludzi, g³ównie z prawicy antyniemieckiej, którzy z w³asnej inicjatywy, b¹dŸ
nawet cichej inicjatywy organów Pañstwa Podziemnego, wchodzili do struktur
nowej w³adzy, by ratowaæ, co siê da. Wspomnieæ tu trzeba, i¿ komuniœci nie mieli
¿adnych specjalistów od spraw ziem zachodnich. Sprawy te nie istnia³y do 1945 r.
w aparacie PPR, który, dodajmy, nie mia³ ¿adnych godnych uwagi komórek komunistycznych na Pomorzu gdañskim21. Otoczenie W³adys³awa Gomu³ki, zapewne
tylko pod wp³ywem otoczenia fachowego (Leopold Gluck, Zygmunt Wojciechowski, Edward Serwañski, W³adys³aw Czajkowski i inni) mia³o taktykê zmienn¹,
niekiedy s³uszn¹, ale w „terenie” by³o zupe³nie zazwyczaj inaczej. Epoka zaœ
pe³na by³a gwa³tów i strachu22. Gehenna ca³ej ludnoœci polskiej, czy niepolskiej,
20

21

22

Przypominam, i¿ Administracja Zmilitaryzowana ZWZ-AK tworzy³a specjalne struktury dla
spraw ziem zachodnich i pó³nocnych. Na czele Biura Studiów dla Ziem Nowych sta³ pocz¹tkowo profesor Stanis³aw Srokowski, na czele Wojskowej Administracji Ziem Nowych zastêpca L. Muzyczki, Hipolit Niepokulczycki. Nieszczêœciem by³o, i¿ gros archiwaliów, ale
i dzia³aczy tych spraw, pad³o ofiar¹ klêski Powstania Warszawskiego. Poza pracami M. Dymarskiego mamy te¿ art. G. Górskiego, Ziemie Zachodnie i Pó³nocne w planach KG ZWZ-AK
i Delegatury Rz¹du RP na Kraj. Dzieje Biura Zachodniego i Wojskowej Administracji Ziem
Nowych w latach 1939–1945, „Sobótka”, 1989, z. 3.
St¹d w Ministerstwie Ziem Odzyskanych grono fachowców, a nie komunistów, rekrutowa³o
siê z ludzi narodowej demokracji b¹dŸ wspó³pracowników L. Muzyczki, por. L. Gluck, Od
Ziem Postulowanych do Ziem Odzyskanych, Warszawa 1971. Mimo cenzury praca ta zas³uguje na uwagê jako Ÿród³o informacji.
Sprawy zbrodni i gwa³tów sowieckich na Pomorzu s¹ dziœ stosunkowo dobrze znane, g³ównie
dziêki pracom Miros³awa Golona. Ogólnie jak wygl¹da³a ma³o stabilna sytuacja w ca³ej Polsce
por. znakomita monografia Marcina Zaremby, Wielka Trwoga. Polska 1944–1947, Kraków
2012. Tej pracy autorka nie mog³a ju¿ wyzyskaæ.
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w wielu terytoriach nie tylko Pomorza gdañskiego czy Mazur, Pomorza Zachodniego, by³a raczej bezprzyk³adna w latach 1945–1947 w skali Europy, mo¿e byæ
porównywana jedynie ze skal¹ gwa³tów i represji w³adzy radzieckiej na „odzyskiwanych” terytoriach Bia³orusi, Ukrainy i Litwy.
Przy omawianiu ogólnopolskich rozwi¹zañ prawnych stosowanych wobec
osób, do których miano pretensjê za lata okupacji niemieckiej, podkreœli³bym
mocno (do s. 186 n.), i¿ s³ynny Dekret o odpowiedzialnoœci karnej za zbrodnie
(tak zwana Sierpniówka z 31 VIII 1944 r.) z okresu okupacji niemieckiej by³ aktem prawnym w¹tpliwym. Tak¿e liczne pierwsze dzia³ania nowych w³adz polskich z regu³y nie rozró¿nia³y, i¿ czym innym by³o podpisanie VL w G.G., a czym
innym na Pomorzu czy Œl¹sku. Autorka omawia zmienne decyzje prawne lat 1945–
–1946, przy czym nale¿y zauwa¿yæ, i¿ powinna cytowaæ akty prawne z powo³aniem siê na Dziennik Ustawodawczy z daty og³oszenia, a nie na prace, które cytuj¹ dany akt prawny. St¹d w rozdziale III istnieje momentami pewna niejasnoœæ,
zw³aszcza je¿eli chodzi o wprowadzane kolejno i zmieniane akty prawne. Faktem
jest, i¿ w odniesieniu do spraw rehabilitacji i weryfikacji narodowoœciowej istnia³
sta³y spór miêdzy zwolennikami rozwi¹zañ surowych, ogólnych, a osobami œwiadomymi z³o¿onoœci sytuacji, zw³aszcza na Pomorzu. Do tego dojdzie zupe³ny
chaos w praktyce dzia³añ w³adz ni¿szych. Ujêciem ogólnym tych spraw by³a ustawa z 6 maja 1945 r., która przecie¿ by³a trzykrotnie nowelizowana, po raz ostatni
22 lutego 1946 r. Równoczeœnie jednak osobne znaczenie mia³ dekret „O odpowiedzialnoœci karnej za odstêpstwo od narodowoœci w czasie drugiej wojny œwiatowej” (28 VI 1946), obowi¹zuj¹cy w ca³ym kraju. Skutki tych wszystkich zmieniaj¹cych siê decyzji autorka omawia w rozdziale IV, ale zakoñczeniem legislacyjnym tej epoki by³a ustawa amnestyjna z 20 lipca 1950 r. (O zniesieniu sankcji
oraz ograniczeñ w stosunku do obywateli, którzy zg³osili sw¹ przynale¿noœæ do
narodowoœci niemieckiej)23. Autorka te sprawy aspektu formalnego podsumowa³a na s. 202, pisz¹c: „Ogó³em w latach 1944–1950 wydano 27 ustaw, dekretów,
oraz rozporz¹dzeñ dotycz¹cych zdrady narodu oraz odstêpstwa od narodowoœci
polskiej. Wysoka liczebnoœæ aktów prawnych w tym zakresie rodzi³a liczne zapytania i w¹tpliwoœci na gruncie wojewódzkiego, czy powiatowego przebiegu akcji
rehabilitacyjnej”. Dodajmy, i¿ nie tylko s³aboœæ fachowa i brak orientacji w skomplikowanych problemach Pomorza w strukturach w³adz administracyjnych, czy
wymiaru sprawiedliwoœci, organów policyjnych, ale i fakt istotny, i¿ procedury
rehabilitacyjne czy weryfikacyjne dotyczy³y g³ównie ludnoœci wsi i ma³ych miasteczek, osób pozbawionych z regu³y pomocy prawnej, które niezwykle czêsto
stawa³y siê ofiarami ró¿nych dla nich niekorzystnych interpretacji prawnych.

23

Pamiêtajmy jednak, i¿ gros omawianych sankcji, tak¿e sprawa krzywd materialnych, które
wesz³y w ¿ycie, nie zosta³y w zasadzie uniewa¿nione. Tak wiêc ustawa amnestyjna sankcji
uprzednio wdro¿onych (wykonanych) w ¿aden sposób nie pozbawi³a mocy.
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Podrozdzia³ 3.4., o przepisach tak zwanej weryfikacji narodowoœciowej dla
terytoriów w³¹czonych do pañstwa polskiego, zawiera wzmiankê (s. 204) o planach Pañstwa Podziemnego w tych kwestiach, któr¹ to kwestiê szerzej ju¿ poruszy³em. W dalszych rozwa¿aniach (podrozdzia³ 3.5.) autorka ukazuje spo³eczne
(demograficzne, polityczne itd.) uwarunkowania procedur weryfikacji i rehabilitacji na omawianym terytorium. Trzeba sobie zdawaæ sprawê, i¿ ziemie zachodnie i pó³nocne by³y w tych latach terytorium dynamicznych zmian demograficznych: ludnoœæ niemiecka, czy deklaruj¹ca narodowoœæ niemieck¹ (w póŸniejszych
latach), etapami wyje¿d¿a³a, czy by³a wysiedlana. Nap³ywa³a g³ówna fala Polaków wysiedlonych zza Buga oraz z terytorium dawnego GG, którzy szukali mo¿liwoœci osiedlenia siê w miejsce ludnoœci niemieckiej. Pomorze gdañskie by³o
tak¿e g³ównym miejscem powrotu Polaków z Zachodu drog¹ morsk¹. Powstawa³
niezwykle trudny problem integracji ró¿nych grup ludnoœciowych o bardzo nieraz odmiennych tradycjach. Autorka wskaza³a, i¿ opisy pe³ne optymizmu z epoki
PRL by³y w du¿ej mierze fa³szywe. Jedynie w niektórych regionach województwa gdañskiego te przemiany ludnoœciowe (wieœ i ma³e miasteczka) nie by³y gwa³towne, bo utrzymywa³y siê zasadniczo rodzime œrodowiska miejscowe – kaszubskie, kociewskie, które jednak mia³y ulec powa¿nym k³opotom rehabilitacyjnym24.
Osobiœcie podzielam pogl¹d pesymistyczny niektórych socjologów, i¿ w warunkach braku stabilizacji i walki o „swoje” wszelkie negatywne zjawiska stosunku
do osób uwa¿anych za „obce” graj¹ ogromn¹ rolê. (Por. te¿ uwagi autorki s. 223-232, o nowej administracji).
Moje dotychczasowe uwagi ukazuj¹, i¿ przedstawiony przez autorkê szczegó³owo w oparciu o Ÿród³a g³ównie archiwalne, proces pierwszego etapu rehabilitacji i weryfikacji narodowoœciowej w rozdziale IV zas³uguje na okreœlenie bardzo pesymistyczne. Treœæ tego rozdzia³u jakby podsumowuje cytat z rozwa¿añ
autorki na s. 233: „Uwa¿a siê, i¿ zasadniczym celem polityki narodowoœciowej
polskich w³adz województwa gdañskiego, obok wysiedlenia ludnoœci niemieckiej, by³o przeprowadzenie rehabilitacji i weryfikacji narodowoœciowej. Oba procedery mieœci³y siê w koniecznoœci szybkiej i skutecznej repolonizacji polskiej
ludnoœci rodzimej oraz ujednolicenia województwa gdañskiego pod wzglêdem
terytorialnym i narodowoœciowym. Jednak¿e nik³a znajomoœæ specyfiki narodowoœciowej, a tak¿e losów wojennych terenów wschodz¹cych w sk³ad omawianej
jednostki terytorialnej zdeterminowa³y zarówno przebieg obu procesów, jak i po³o¿enie tutejszych mieszkañców. Jak ju¿ zaznaczono, dzielili oni czêsto los
przeznaczonej do wysiedlenia ludnoœci niemieckiej, któr¹ usuwano z mieszkañ
i gospodarstw, oraz pozbawiano podstaw codziennej egzystencji”. Jak ju¿ pod24

Tylko w niektórych powiatach (Gdañsk, Elbl¹g) pozostawa³a znaczna liczba rodowitych Niemców, których wysiedlano etapami. Jeszcze w listopadzie 1945 r. na blisko milion mieszkañców
województwa liczono oko³o 400 tysiêcy Niemców, ale zaliczano chyba do nich tak¿e pewne
grupy z list NLN?.
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kreœli³em, ogólnie w tych sprawach panowa³ pewien chaos i doraŸne interesy w³adz
czy nap³ywaj¹cej ludnoœci. Najlepiej sprawdza³o siê w praktyce generalne dyskryminowanie „Niemców”, co uderzy³o w znaczny procent Polaków i Kaszubów
w zwi¹zku z ich skomplikowanymi losami w dobie okupacji25.
Liczne fragmenty pracy to dziœ ponura lektura. Warto mo¿e podkreœliæ mocno,
i¿ chaos ówczesny w administrowaniu i polityce w³adz policyjnych czy s¹dowych
polega³ generalnie na tym, i¿ w³adze administracji ogólnej by³y lekcewa¿one nie
tylko przez organa MO-UB, ale i przez w³adze PPR (PZPR). Kult „polityki”, a nie
prawa, w³aœciwy dla w³adz komunistycznych (w pe³ni zw³aszcza do roku 1956)
pozbawia³ znaczenia dzia³ania ludzi, którzy ¿¹dali przestrzegania zasad prawa,
skoro w³adze komunistyczne nawet w³asne przepisy traktowa³y taktycznie za
kwestiê zmienn¹ i w istocie niekoniecznie wa¿n¹. Gros elit komunistycznych to
byli ludzie bez formalnego wykszta³cenia i pozbawieni jakiegokolwiek zrozumienia dla przepisów prawa26. Ubocznym, nieweso³ym skutkiem tych spraw by³
fakt, i¿ jakaœ czêœæ ludnoœci rodzimej (zw³aszcza z terytorium by³ego niemieckiego
– Prusy Wschodnie, czy nawet z Wolnego Miasta Gdañska), bez wzglêdu na to
jak wygl¹da³y ich losy w dobie okupacji, zajê³a zdecydowanie wrogie stanowisko
wobec PRL, co skutkowa³o nieraz po latach optowaniem za narodowoœci¹ niemieck¹ i decyzjami przesiedleñczymi. Autorka podkreœli³a, i¿ z regu³y nawet zarz¹dzenia wy¿szych w³adz administracyjnych, korzystne dla ludnoœci rodzimej,
z regu³y nie by³y przestrzegane, ani przez ni¿sze organa administracji, ani przez
organa MO-UB (s. 336-339).
Rozdzia³ V omówi³ drugi etap akcji rehabilitacyjnych i weryfikacji (lata od
pocz¹tków roku 1946 po rok 1950). Generalnie nowe przepisy prawa i decyzje
w³adz centralnych mia³y z³agodziæ zdecydowanie dotychczasow¹ politykê represyjn¹, co wyra¿a³a zasada przyjêta na konferencji urzêdowej w Gdañsku w maju
1946 r., i¿ nie wolno traciæ „ani jednej kropli polskiej krwi” (s. 390). Rzecz
w tym, i¿ wielu wyrz¹dzonych krzywd nie mo¿na ju¿ by³o naprawiæ, a do tego
„…w wymiarze lokalnym nadal borykano siê z problemami zwi¹zanymi z niedomaganiami struktur administracji lokalnej oraz uporczywym dyskryminowaniem
rdzennej ludnoœci w ¿yciu spo³ecznym” (s. 391). Nadal tak¿e trwa³y procesy karne o odstêpstwo od narodowoœci polskiej i w sumie w wielu istotnych sprawach

25

26

Sporo ju¿ o tej kwestii pisano w ostatnich latach, ale mo¿e dopiero omawiana ksi¹¿ka pe³na
konkretów prze³amie pewne schematy czy nawet œwiadomie stosowane w walce politycznej
chwyty na „dziadka z Wehrmachtu”.
W czasach stalinowskich, o czym kiedyœ pisa³em, gradacja wa¿noœci w sprawach karnych
by³a taka: najwa¿niejszy by³ oficer UB, jemu ulega³ prokurator, prokuratorowi ulega³ sêdzia,
a adwokatura by³a traktowana z pogard¹ i niechêci¹, je¿eli podejmowa³a próby wykazywania
³amania przepisów prawa, por. moje uwagi w recenzji z monografii D. Burczyka, Wojskowy
S¹d Rejonowy w Gdañsku (1946–1955), Gdañsk 2012, „Zapiski Historyczne”, 2013, 1,
s. 180-184.
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zawsze decydowa³y sytuacje lokalne27. Autorka przedstawia ró¿ne zestawienia
statystyczne, tabele i sprawozdania w³adz okreœlaj¹ce losy ludnoœci z ró¿nych
punktów widzenia28.
Nie sposób te kwestie streszczaæ w moim omówieniu. Spróbujmy, id¹c za
autork¹, posumowaæ wyniki owego procesu „wytoczonego” ludnoœci rodzimej
w latach 1945–1950.
Na tragedie tysiêcy ludzi z³o¿y³y siê rozliczne przyczyny. Punktem wyjœcia
by³ terror okupacyjnych w³adz niemieckich i wynikaj¹ce z niego takie czy inne
decyzje Polaków, Kaszubów, Mazurów, decyzje podejmowane quasi-dobrowolnie, czy pod zdecydowanym przymusem okupanta. Rok 1945 – owe „wyzwolenie” spod okupacji niemieckiej przynios³o najpierw dzia³ania i gwa³ty Armii Czerwonej i jej s³u¿b specjalnych, dzia³ania bezwzglêdne urzêdowe i nieurzêdowe, do
tego dochodzi³ ogólny z³y stan bezpieczeñstwa publicznego pod rz¹dami komunistycznymi, przynajmniej do po³owy 1947 r. Ca³kowity chaos, niekompetencja
i samowola w du¿ej mierze przypadkowych w procesie rekrutacji w³adz re¿imu:
MO, UB, znaczna czêœæ struktur administracyjnych, prokuratury i s¹dów. Ignorancja w³adz, zaspokajanie w³asnych interesów prywatnych kosztem ludnoœci rodzimej pod takimi czy innymi zarzutami, by³y na porz¹dku dziennym, w skali ogromnej
przynajmniej do po³owy 1946 r. Nieunikniony by³ tak¿e wp³yw postaw i interesów ludnoœci nap³ywaj¹cej na dane terytorium, repatrianta zza Buga, którzy sami
stracili niemal wszystko, mieszkañcy Ma³opolski czy Mazowsza, a tak¿e warszawiacy ze spalonej stolicy, reprezentowali zrozumia³¹ na tle ich prze¿yæ ostr¹ postawê antyniemieck¹ i d¹¿enie do stabilizacji materialnej na nowym terytorium.
Mieli pe³ne przekonanie o swoich narodowych prawach i w stosunku do ludnoœci
rodzimej, jej odmiennej kultury czy problemów jêzykowych, byli absolutnie
z regu³y wrodzy, niezdolni zrozumieæ sytuacje odmienne. Zostawiaj¹c na boku
nieco problem bardziej z³o¿ony, jaki stanowi³a weryfikacja, mo¿emy sobie oczywiœcie powiedzieæ, i¿ czêœæ obywateli II RP, którzy podpisywali owe listy niemieckie by³a w jakiejœ mierze zawsze „miêdzy dwoma narodowoœciami” po epoce
zaborów i ich opór wobec w³adzy niemieckiej by³ stosunkowo s³aby. Kierowali
siê pobudkami najbardziej oczywistymi w sytuacji trudnej. Tak czy inaczej nie
nale¿a³o stworzyæ tego piek³a oskar¿eñ daleko id¹cych w skutkach i przeœladowañ,
generalnie nierozró¿niaj¹cych wielu trudnych sytuacji, a generalnie nies³usznych
z punktu widzenia ogólnego interesu narodowego. Sowieckie przecie¿ maksymy
27

28

Skazywano ludzi za problematyczne winy na kary wiêzienia, internowano, pozbawiano maj¹tku, wysiedlano do Niemiec, choæ siê nie czuli Niemcami. Do tego dochodzi³y rozliczne
akty samowoli, grabie¿y, dyskryminacji ludnoœci rodzimej.
Utrzymywano a¿ po rok 1950 swego rodzaju obozy pracy dla osób wpisanych w latach wojny
na NLN. By³y to niekiedy prawdziwe obozy karne (Potulice!), czym zajê³a siê weryfikacyjnie
dopiero Komisja Miêdzyministerialna w 1948 r.! Tak wiêc bez decyzji definitywnych, ani nie
weryfikuj¹c, ani nie wysiedlaj¹c, przetrzymywano grupy ludzi jako tani¹ si³ê robocz¹.
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epoki stalinowskiej, nieobce polskim decydentom, okreœla³y ramy sytuacji, w których mniejsza czy wiêksza krzywda indywidualna nie mia³a ¿adnego znaczenia.
Je¿eli udawa³o siê, w w¹skich granicach, pewne sprawy za³atwiæ, to wynika³o to
g³ównie ze starañ tych ludzi Pomorza (generalnie ludzi o myœleniu o „ziemiach
zachodnich”), którzy wywodzili siê g³ównie z Pañstwa Podziemnego i usi³owali
wp³ywaæ na rozwi¹zania dotycz¹ce Pomorza gdañskiego, Œl¹ska, Warmii i Mazur.
Generalnie interesy narodowe uleg³y trudnoœciom epoki rz¹dów komunistycznych.
Na s. 417 autorka jakby skonkludowa³a opis trudnych losów ludnoœci rodzimej:
„W rezultacie Pomorzanie nieustannie w latach 1939–1950 poddawani byli
dezintegracji spo³ecznej. Najpierw poprzez podzia³ na lepszych i gorszych Niemców, po 1945 r. zaœ na tych, którzy »grupê« przyjêli, oraz tych, którzy siê jednak
terrorowi oparli i nie podpisali Volkslisty, jak i tych, którzy z ró¿nych przyczyn po
prostu uniknêli wpisu” (s. 417).
Moje doœæ obszerne uwagi nie ujê³y jednak si³¹ rzeczy wielu szczegó³owych
w¹tków pracy. Dyskutowa³em czy uzupe³nia³em ustalenia autorki co do niektórych kwestii, raczej okresu 1939–1945. Tak¿e co do pewnych spraw ogólnych.
Generalnie natomiast oceniam omawian¹ rozprawê bardzo wysoko zarówno
z uwagi na pieczo³owity warsztat naukowy pracy i jej solidn¹ podbudowê Ÿród³ow¹, wykorzystanie wielu Ÿróde³ dot¹d nieznanych, oraz umiejêtnoœæ formu³owania wniosków ostro¿nych, umocowanych w referowanym materiale Ÿród³owym,
jak i w ustaleniach dotychczasowej literatury przedmiotu. Autorka sama podkreœli³a, i¿ istniej¹ pewne kwestie szczegó³owe czy lokalne, które wymaga³yby
jeszcze dodatkowych badañ, jednak¿e jej praca ukaza³a zasadnicze elementy losu
rodzimych mieszkañców Pomorza gdañskiego, naprzód poddanych brutalnej polityce okupanta niemieckiego, a potem niejasnej i chaotycznej w praktyce polityce re¿imu komunistycznego.
W 2006 r. profesor Józef Borzyszkowski napisa³: „Niestety, mimo up³ywu
ponad 60 lat od zakoñczenia wojny, nie poradziliœmy sobie dot¹d – przede wszystkim w wymiarze ogólnospo³ecznym – z pe³nym zrozumieniem realiów wojennych i skutków DLV”29. Kiedy zak³ada³em wraz z profesor El¿biet¹ Zawack¹
Fundacjê Armia Krajowa na Pomorzu, za g³ówny swój cel uwa¿aliœmy w³aœnie
ukazanie zarówno walki podziemnej Pomorza przeciw okupantowi, jak i skomplikowanych dziejów okupacji niemieckiej na tym terytorium. Nie jest nasz¹ win¹,
mimo istnienia kilkudziesiêciu tomów wydawnictw Fundacji (obecna jej nazwa
29

Por. Polityka germanizacyjna Trzeciej Rzeszy na Pomorzu Gdañskim w latach 1939–1945.
Materia³y sesji popularnonaukowej w Toruniu w dniu 18 listopada 2006 r., pod red.
K. Minczykowskiej i J. Szilinga, Toruñ 2007, s. 92. Dodam na marginesie, i¿ sesje Fundacji
Toruñskiej generalnie maj¹ charakter naukowy. Pani Profesor Zawacka, d¹¿¹c do przyci¹gania
rzeszy s³uchaczy (zw³aszcza m³odzie¿y), operowa³a terminem „sesje popularnonaukowe”,
tak¿e dopuszczaj¹c do g³osu kombatantów i ich relacje. Nie nale¿y jednak lekcewa¿yæ œciœle
nau-kowego charakteru wyg³aszanych referatów.
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pe³na brzmi: Fundacja Genera³ El¿biety Zawackiej. Archiwum i Muzeum Pomorskie Armii Krajowej oraz Wojskowej S³u¿by Polek w Toruniu), i¿ nadal wydawnictwa ogólnopolskie zbyt czêsto ignoruj¹ sprawy Pomorza. Ufam, i¿ monografia Sylwii Bykowskiej zostanie jednak dostrze¿ona i zapewni na przysz³oœæ
w³aœciwe podejœcie do sprawy skomplikowanych losów Pomorza w latach 1939–
–1950.
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Agnieszka Chlebowska, „Stare panny”,
wdowy i rozwiedzione. Samotne szlachcianki
w Prusach w latach 1815–1914
na przyk³adzie prowincji Pomorze,
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczeciñskiego,
Szczecin 2012, ss. 405

Ju¿ wstêpna lektura ksi¹¿ki Agnieszki Chlebowskiej sk³ania do konstatacji,
¿e otrzymaliœmy monografiê poœwiêcon¹ wa¿nemu zagadnieniu z problematyki
dziejów szlachty pruskiej, a w tym i pomorskiej w XIX i pocz¹tkach XX wieku.
Uwagê zwracaj¹ przypisy, w których autorka obficie przywo³uje niemieck¹ literaturê przedmiotu, pokazuj¹c¹, jak uproblematyzowane s¹ badania nad dziejami
szlachty niemieckiej w porównaniu z badaniami nad polskim ziemiañstwem, owocuj¹cymi w coraz wiêkszym stopniu nie gruntownymi monografiami, lecz licznymi przyczynkami (nieprzydatnymi dla opracowania w przysz³oœci syntezy jego
dziejów) i przybieraj¹cymi coraz bardziej kierunek hagiograficzny. A. Chlebowska dobrze uzasadni³a wybór tematu pracy i postawi³a sobie za cel ukazanie przyczyn wzrostu liczby samotnych szlachcianek i ich warunków bytowych w Prusach, ze szczególnym uwzglêdnieniem Pomorza, na tle przemian, jakim ulega³a
szlachta w XIX i na pocz¹tku XX wieku, w tym zmian w stosunkach ekonomicznych, stylu ¿ycia, partycypowania we w³adzy oraz relacjach spo³ecznych i rodzinnych. Cel ten osi¹gnê³a z powodzeniem, co nie znaczy, ¿e praca pozbawiona jest
(o czym ni¿ej) pewnych braków i s³abiej opracowanych zagadnieñ.
Walory poznawcze ksi¹¿ki podnosi niew¹tpliwie solidna podstawa Ÿród³owa. A. Chlebowska sumiennie wykorzysta³a przechowywane w Archiwum Pañstwowym w Szczecinie oraz Archiwum Pañstwowym w Koszalinie i jego oddziale
w S³upsku akta wy¿szej administracji prowincjonalnej, która nadzorowa³a instytucje dzia³aj¹ce w ramach pañstwowej polityki opiekuñczej (fundacje dla kobiet
i fundusze zapomogowe) i wszystkie instytucje filantropijne na terenie prowincji
pomorskiej. Szerok¹ kwerend¹ objê³a ponadto piêæ zespo³ów akt archiwum pruskiego w Berlin-Dahlem (Ministerstwa Spraw Wewnêtrznych, Ministerstwa Sprawiedliwoœci, Tajnego Gabinetu Cywilnego, Generalnego Dyrektorium i Heroldii
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Pruskiej), zawieraj¹ce informacje o fundacjach i zak³adach opiekuñczych dla
szlachcianek, kasach wdowich, instytucjach dobroczynnych, stowarzyszeniach
kobiecych, pomorskich rodzinach szlacheckich itd. Nie pominê³a materia³ów Ÿród³owych zgromadzonych w Landesarchiv w Greifswaldzie, które dostarczy³y atoli niewielu poszukiwanych informacji. Siêgnê³a ponadto do licznych Ÿróde³ drukowanych: pamiêtników, druków urzêdowych, edycji zbiorów praw i niektórych
czasopism, z których systematycznie przewertowa³a tylko „Deutsches Adelsblatt”
z lat 1883–1914. Wolno s¹dziæ, ¿e wielu wa¿nych informacji dostarczy³yby równie¿ roczniki gazet i czasopism wydawanych w Szczecinie i Koszalinie. Ale objêcie ich szerok¹ kwerend¹ przynios³oby pewnie wyniki niewspó³mierne do nak³adu czasu. Chocia¿ autorka dobrze wykorzysta³a – jak ju¿ wy¿ej wspomnia³em –
obcojêzyczn¹ literaturê dotycz¹c¹ dziejów szlachty niemieckiej, to nie dotar³a do
wszystkich wa¿nych opracowañ. Z pominiêtych publikacji przydatne by³yby dla
przedstawienia niektórych zagadnieñ m.in.: M. Funck, S. Malinowski, „Charakter ist alles”. Erziehungsziele und Erziehungspraktiken in deutschen Adelsfamilien des 19. und 20. Jahrhunderts ( „Jahrbuch fuer Historische Bildungsforschung”,
Bd.6, Bad Heilbrunn 2000) i T. von Trotha-Skopau, Ehen des deutschen Adels vor
und nach Weltkriegen in soziologischer Sicht („Deutsches Adelsarchiv” 13, 1957).
Uk³ad treœci w ocenianej ksi¹¿ce jest zwarty i wewnêtrznie spójny. Sk³ada siê
ona z czterech rozdzia³ów, spiêtych klamr¹ wstêpu i zakoñczenia. Zastosowany
podzia³ rzeczowy uznaæ nale¿y za najbardziej odpowiedni dla podjêtego tematu.
Rozdzia³ pierwszy przynosi opis na tle charakterystyki szlachty pruskiej oraz jej
sytuacji ekonomicznej i znaczenia politycznego w monarchii Hohenzollernów
i zjednoczonych Niemczech statusu, ról spo³ecznych i familijnych szlachcianek
oraz nastêpnie ewolucji pod wp³ywem procesów modernizacyjnych tradycyjnego
modelu ich kszta³cenia i pojawienia siê w nim nowych celów na prze³omie XIX
i XX wieku. W rozdziale tym autorka wnikliwie analizuje te¿ pozycjê prawn¹
szlachcianek na tle przywilejów i obowi¹zków stanu szlacheckiego, ograniczenia
prawne kobiet zamê¿nych i sytuacjê prawn¹ kobiet samotnych (niezamê¿nych,
wdów i rozwiedzionych). W rozdziale drugim ukazuje determinanty szlacheckiej
samotnoœci (uwarunkowania demograficzne i spo³eczne, politykê ma³¿eñsk¹
szlachty pruskiej, jej stosunek do powtórnych ma³¿eñstw i rozwodów) oraz wzory tej¿e samotnoœci, realizowane przez kobiety niezamê¿ne, wdowy i rozwiedzione. Omawia tu tak¿e wp³yw stereotypów na postrzeganie poszczególnych typów
samotnoœci oraz na podstawie analizy 591 zwi¹zków ma³¿eñskich przyporz¹dkowanych szeœciu pokoleniom daje na przyk³adzie pomorskim ciekawy obraz demograficzny samotnych szlachcianek, liczebnoœci wdów oraz kobiet niezamê¿nych i rozwiedzionych w d³ugim XIX stuleciu. Rozdzia³ trzeci zawiera interesuj¹cy opis polityki pañstwa pruskiego wobec samotnych szlachcianek, siêgaj¹cej
swymi pocz¹tkami czasów panowania Fryderyka II. Na tle jej ewolucji, uwarunkowañ i kierunków A. Chlebowska ukazuje tu wnikliwie dzia³alnoœæ fundacji królewskich jako instytucji opiekuñczych, ich organizacjê wewnêtrzn¹ i znaczenie
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dla samotnych kobiet, a nastêpnie omawia formy pomocy finansowej: fundusze
opiekuñcze i kasy wdowie. Wreszcie w rozdziale czwartym przedstawia wyniki
swoich badañ dotycz¹cych stosunku poszczególnych rodów i ca³ego stanu szlacheckiego do zabezpieczenia finansowego samotnych szlachcianek: niezamê¿nych
córek i wdów z pominiêciem kobiet rozwiedzionych, które nie by³y przedmiotem
stanowej polityki opiekuñczej. Charakteryzuje tradycyjne jak i nowe formy zapewniania im utrzymania. Du¿o uwagi poœwiêca polityce opiekuñczej zwi¹zków
rodowych i Stowarzyszenia Szlachty Niemieckiej wobec niezamê¿nych córek
i wdów ze stanu szlacheckiego.
Z powy¿szego przegl¹du zawartoœci ksi¹¿ki wynika, ¿e wype³nia ona lukê
w literaturze dotycz¹cej dziejów szlachty niemieckiej w XIX i na pocz¹tku XX
wieku. W dotychczasowych badaniach zajmowano siê wprawdzie ró¿nymi aspektami samotnoœci kobiet ze stanu szlacheckiego, ale brakowa³o dot¹d opracowania
ukazuj¹cego ca³oœciowo sytuacjê samotnych szlachcianek. Zosta³y one wiêc w zasadzie pominiête w ksi¹¿ce Moniki Wienfort, Der Adel in der Moderne (Goettingen 2006), podsumowuj¹cej stan wiedzy na temat szlachty niemieckiej w XIX
i XX wieku. Stanowi¹ tymczasem wa¿ny problem w badaniach nad przystosowywaniem siê szlachty do nowej modernizuj¹cej siê rzeczywistoœci i ¿ycia w spo³eczeñstwie mieszczañskim. Osi¹gniêciem naukowym A. Chlebowskiej jest ukazanie na przyk³adzie prowincji Pomorze ci¹g³ego wzrostu z ró¿nym natê¿eniem liczby
niezamê¿nych szlachcianek w dziewiêtnastowiecznych Prusach oraz jego przyczyn i uwarunkowañ. Wzrost ten nastêpowa³ wskutek d¹¿enia szlachty do homogenicznoœci, wymuszaj¹cego u córek rezygnacjê ze zmiany stanu cywilnego
w przypadku braku odpowiedniego kandydata na mê¿a, ograniczenia rynku ma³¿eñskiego, wojennych strat ludnoœciowych powoduj¹cych zwiêkszanie siê grupy
wdów szlacheckich, generowanego szeregiem czynników wyd³u¿ania siê ¿ycia
kobiet, a od koñca XIX wieku tak¿e przemian obyczajowych, sprzyjaj¹cych podejmowaniu decyzji o zakoñczeniu nieszczêœliwego ma³¿eñstwa i co za tym idzie
powiêkszania siê liczby rozwiedzionych szlachcianek.
Za osi¹gniêcie badawcze A. Chlebowskiej uznaæ nale¿y te¿ zrekonstruowanie polityki pañstwa pruskiego wobec samotnych szlachcianek, bêd¹cej ewenementem w skali europejskiej, a pomijanej w dotychczasowej literaturze przedmiotu. Podstaw¹ jej kszta³towania siê od po³owy XVIII wieku by³ sojusz monarchii Hohenzollernów ze szlacht¹ obsadzaj¹c¹ najwy¿sze urzêdy w administracji
i stanowiska oficerskie w armii. Sojusz ów generowa³ moralny obowi¹zek niesienia pomocy finansowej dzieciom i wdowom po wysokich urzêdnikach i oficerach
ze stanu szlacheckiego, którzy polegli na polach bitew lub przez swoje zawodowe
¿ycie wiernie s³u¿yli pañstwu. Stopniowo rozbudowywano zatem formy pomocy
pañstwowej dla samotnych szlachcianek. Tworzono fundusze wyp³acaj¹ce im
pensje i zapomogi oraz zak³adano fundacje zapewniaj¹ce im lokum wraz z pieniê¿nymi œwiadczeniami. Na realizacjê tej polityki pañstwo pruskie dysponowa³o
jednak¿e niewystarczaj¹cymi funduszami. Jej d³ugofalowe prowadzenie by³oby
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zreszt¹ niemo¿liwe – jak podkreœla A. Chlebowska – gdyby pañstwo nie dysponowa³o kapita³em po rozwi¹zanych w czasach napoleoñskich fundacjach na lewym
brzegu £aby. Próœb o pomoc nap³ywa³o tymczasem coraz wiêcej. Wskutek d¹¿enia
do pozytywnego rozpatrywania jak najwiêkszej liczby podañ pensje wyp³acane
samotnym szlachciankom sta³y siê symboliczne. Skala potrzeb w tym przypadku
by³a zatem wiêksza od mo¿liwoœci pañstwa. Cenne s¹ równie¿ ustalania autorki
dotycz¹ce pomocy niesionej niezamê¿nym szlachciankom w prowincji pomorskiej, w której na tle innych prowincji monarchii Hohenzollernów przybra³a ona
szeroki zakres. Oprócz dwóch funduszy wyp³acaj¹cych pensje samotnym kobietom
istnia³y na Pomorzu dla nich a¿ cztery fundacje (w królewskich poklasztornych
zak³adach Kamieniu, Marianowie, S³upsku i Ko³obrzegu), jednak¿e tylko z 58-62
prebendami, niewystarczaj¹cymi na zaspokajanie ci¹gle rosn¹cych potrzeb.
Du¿ymi walorami poznawczymi charakteryzuj¹ siê rozwa¿ania A. Chlebowskiej poœwiêcone stanowisku rodów szlacheckich wobec samotnych kobiet, powi¹zanemu z polityk¹ obronn¹ szlachty, maj¹c¹ na celu kultywowanie stylu ¿ycia
i wartoœci stanowych oraz utrzymanie presti¿u i wp³ywów w demokratyzuj¹cym
siê spo³eczeñstwie. Z prezentowanych ustaleñ wynika, ¿e powstaj¹ce na Pomorzu
zwi¹zki rodowe kszta³towa³y swoj¹ politykê opiekuñcz¹, maj¹c do dyspozycji
fundusze sk³adkowe i fundacje lenne. Zachowane materia³y Ÿród³owe nie pozwoli³y ustaliæ dok³adnej liczby szlacheckich fundacji zarz¹dzanych przez rody na
Pomorzu (i w ca³ym pañstwie) oraz do jakiej grupy kobiet i w jakiej wysokoœci
trafia³a pomoc finansowa. Wed³ug rozeznania przeprowadzonego w 1906 roku
w s¹dach tej prowincji by³o wówczas zarejestrowanych 46 szlacheckich fundacji
familijnych, które niezamê¿nym szlachciankom wyp³aca³y pensje lub zapomogi
w wysokoœci od kilkudziesiêciu do 300 marek rocznie. Na poziomie ogólnostanowym strumieñ œwiadczeñ opiekuñczych dla zubo¿a³ych wdów i córek szlacheckich p³yn¹³ ze Stowarzyszenia Szlachty Niemieckiej. Inicjowa³o ono wiele nowatorskich dzia³añ, które – jak podkreœla autorka – „zmieni³y oblicze szlacheckiej
samotnoœci”. Nie zosta³y nimi objête jednak¿e niezamê¿ne kobiety na Pomorzu,
gdy¿ miejscowa szlachta nie by³a b¹dŸ nie chcia³a finansowaæ tego rodzaju przedsiêwziêæ. System tradycyjnych form wspierania zubo¿a³ych szlachcianek okazywa³ siê coraz bardziej niewydolny i u schy³ku XIX stulecia konieczne sta³o siê
podejmowanie przez nie pracy zarobkowej. Stowarzyszeniu Szlachty Niemieckiej
we wspó³pracy z konserwatywnym nurtem mieszczañskiego ruchu kobiecego uda³o
siê wówczas przedefiniowaæ stosunek szlachty do pracy samotnych kobiet na w³asne utrzymanie.
Podkreœlaj¹c walory ksi¹¿ki A. Chlebowskiej, nie mogê pomin¹æ widocznych
w niej braków i zbyt ogólnego przedstawienia niektórych zagadnieñ. Zwraca uwagê
niewystarczaj¹ce dla rozwa¿añ w zasadniczych rozdzia³ach pracy ukazanie struktury wewnêtrznej szlachty w Prusach, a zw³aszcza na Pomorzu. Autorka ograniczy³a siê do stwierdzenia, ¿e na pruskim Wschodzie przewa¿a³a wewnêtrznie
zró¿nicowana szlachta szeregowa (nieprecyzyjne okreœlenie) i ¿e na Pomorzu
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prymarn¹ rolê odgrywa³a legitymuj¹ca siê dawnym pochodzeniem tzw. szlachta
zamkowa (s. 32-33). Dalej przytacza za S. Malinowskim podzia³ na trzy hierarchiczne grupy: rekrutuj¹cych siê ze starej szlachty najbogatszych posiadaczy ziemskich, drobn¹ szlachtê i „proletariat szlachecki” (s. 61). Nie stosuje jednak tego
podzia³u w odniesieniu do szlachty pomorskiej. Nie podaje nawet, jak by³a ona
liczna. Podzia³u i opisu szlachty pruskiej mo¿na dokonywaæ wed³ug kryteriów
ekonomicznych, spo³ecznych, wyznaniowych itd. Istotn¹ rolê odgrywa³ równie¿
podzia³ wed³ug wieku rodziny. N. Preradovich w swej ksi¹¿ce Die Fuhrungsschichten in Osterreich und Preussen 1804–1918…. (Mainz 1955, s. 104 n.) pos³u¿y³ siê podzia³em na szlachtê star¹ i mieszczañstwo, zaliczaj¹c do tego ostatniego wszystkich, którzy szlachectwem legitymowali siê od trzech i mniej generacji. Inni badacze stosuj¹ zmodyfikowan¹ wersjê tego podzia³u na szlachtê star¹,
now¹ (pos³uguj¹c¹ siê szlachectwem od mniej ni¿ trzech pokoleñ) i nobilitowanych. Po¿¹dane by³oby scharakteryzowanie w pracy szlachty pomorskiej wed³ug
tego podzia³u i jego uwzglêdnienie przy omawianiu niektórych zagadnieñ, jak np.
modelu edukacji szlachcianek. Nasuwa siê bowiem pytanie, czy szlachta stara
i nowa zajmowa³a takie samo stanowisko wobec tradycyjnego modelu wychowawczego swych córek, czy ta ostatnia by³a bardziej otwarta na wprowadzanie
w nim modyfikacji i zmian oraz na podejmowanie przez niezamê¿ne szlachcianki
pracy zarobkowej. Zreszt¹ sam opis edukacji i wychowania szlachcianek budzi
uczucie niedosytu, dotyczy ca³ych Prus, zawiera ma³o informacji o kszta³ceniu
dziewcz¹t z rodzin szlachty pomorskiej. W kwestii studiów uniwersyteckich kobiet autorka ograniczy³a siê tylko do podania informacji o otwarciu przed nimi
uczelni w Prusach dopiero w 1908 roku i ukazania ich zainteresowania edukacj¹
uniwersyteck¹ na ma³o reprezentatywnym przyk³adzie Wroc³awia. Nie dowiadujemy siê, ile niemieckich studentek w latach 1908–1918 rekrutowa³o siê z rodzin
szlacheckich, jakie stanowisko szlachta pomorska zajmowa³a wobec kszta³cenia
kobiet w uniwersytetach, czy spoœród pomorskich szlachcianek tylko wymieniona
na s. 158 Auguste von Puttkamer skorzysta³a przed wybuchem pierwszej wojny
œwiatowej z mo¿liwoœci odbycia studiów uniwersyteckich?
Wskazane niedostatki nie kwestionuj¹ mojej w sumie wysokiej oceny recenzowanej ksi¹¿ki. Szkoda, ¿e jej przydatnoœæ dla dalszych badañ ograniczaæ
bêdzie brak indeksu osobowego. Strona edytorska mog³aby byæ zreszt¹ lepsza.
Niewielkie ilustracje tylko czêœciowo spe³niaj¹ swoj¹ rolê. Nie zawsze dobrze
koresponduj¹ z tekstem i s³abo uatrakcyjniaj¹ lekturê.
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Alojzy Nagel, Mò je wiérztë. Poezje zebrane,
Wydawnictwo Region, Gdynia 2010, ss. 222

Alojzy Nagel to jeden z najwybitniejszych poetów kaszubskich II po³owy
XX wieku. Jego wiersze znajdziemy we wszystkich antologiach poezji kaszubskiej. Za ¿ycia te¿ ukaza³o siê kilka samoistnych tomików jego wierszy, zwykle
zaopatrzonych w interesuj¹ce wstêpy czy pos³owia tych, którzy je przygotowywali do druku.
Dobrze siê sta³o, ¿e ukaza³ siê wreszcie tom obejmuj¹cy niemal ca³oœæ poetyckiej twórczoœci A. Nagla. Zas³uga to tak¿e, a mo¿e przede wszystkim, inicjatorów i sponsorów. Na stronie redakcyjnej, zamieszczonej na koñcu tomu, m.in. czytamy: „Publikacja ukaza³a siê z inicjatywy Biblioteki Publicznej Gminy Szemud
w 80. rocznicê urodzin Alojzego Nagla i uroczystoœci nadania jego imienia Bibliotece Filialnej w Kielnie.
Wydanie publikacji wspar³y finansowo Starostwo Powiatowe w Wejherowie, Biblioteka Publiczna Gminy Szemud im. ks. dr. Leona Heyke oraz Urz¹d
Gminy Szemud”. Tam te¿ w kolejnym akapicie napisano:
„We wstêpie wykorzystano fragmenty pracy licencjackiej Marii Ma³gorzaty
Urbaniak »Alojzy Nagel. G³ówne tematy i motywy twórczoœci literackiej« napisanej pod kierunkiem dr. hab. Daniela Kalinowskiego na Akademii Pomorskiej
w S³upsku, obronionej w 2008 r.”. Jeszcze jedna informacja z tej strony brzmi:
„Przygotowanie materia³u: Maria Urbaniak, Teresa Sandecka”.
W prezentowanym tu tomie Wstêp to tekst pt. O autorze, o objêtoœci niemal
10 stron. Podpisali go Maria Ma³gorzata Urbaniak i Jaros³aw Ellwart, z których
jedynie druga osoba by³a dot¹d raczej znana jako absolwent Politechniki Gdañskiej, kiedyœ m³ody dzia³acz kaszubski, od lat twórca i w³aœciciel Wydawnictwa
Region. Dziwiæ mo¿e spó³ka licencjatki i wydawcy, na którego miejscu nale¿a³oby siê spodziewaæ raczej promotora. Ale to nie jedyny powód zdziwieñ.
Ten swoisty Wstêp O autorze zawiera króciutki ¿yciorys poety i informacje
o kolejnych tomikach jego poezji, z których pierwszy pt. Procëm nocë ukaza³ siê
w 1970 r. nak³adem Wydawnictwa Oddzia³u Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego
w Gdañsku w wyborze W. Kiedrowskiego. Niestety, brak tu informacji o spo³ecz-

284

JÓZEF BORZYSZKOWSKI (GDAÑSK)

nym wydawcy. (Pomocne mog¹ byæ w podobnych wypadkach, poza orygina³ami
wspomnianych tomików, takie opracowania jak Katalog wydawnictw Zrzeszenia
Kaszubsko-Pomorskiego 1957–1981, Gdañsk 1981 i drugi, dotycz¹cy lat 1981–
1987, Gdañsk 1988, przygotowane przez Mariê Kowalewsk¹ – drugi z udzia³em
Tadeusza Skutnika). Poprawa w tym zakresie nast¹pi³a przy przywo³aniu drugiego tomu pt. Cassubia fidelis, do którego Pos³owie napisa³ Leon Roppel. Niestety,
tu tak¿e nie przywo³ano wydawcy, którym by³o… Poznajemy natomiast edytora
kolejnego tomiku pt. Astrë z 1975 r., którym by³o ponoæ Wydawnictwo Morskie!?
– Tymczasem jest to Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Oddzia³ Gdañski, a wybór
dzie³em Antoniego Faca. Sprawa wydawców, jak i twórców – autorów opracowania owych pierwszych trzech tomików liryki A. Nagla jest tu istotna, gdy¿ zawarte
w nich wiersze sk³adaj¹ siê tymi zbiorami na ca³oœæ prezentowanego tomu.
W dalszej czêœci wstêpu jego autorzy prezentuj¹ i charakteryzuj¹ prozatorsk¹
twórczoœæ Nagla, na któr¹ sk³adaj¹ siê g³ównie bajki dla dzieci. Przywo³uj¹ te¿
skierowany ku temu odbiorcy tomik wierszy Szadi W³adi. Jest te¿ wzmianka
o opublikowanym pamiêtniku i dziejach parafii kieleñskiej. (Kiedy, przez kogo?).
Drobny akapit poœwiêcono religijnoœci poety i jego próbie przek³adu Nowego
Testamentu na jêzyk kaszubski oraz opowiadaniu Œwiecka Aposto³ka Wanda Hallmann w kontekœcie nagród i wyró¿nieñ, jakie spotka³y autora. W tym akapicie s¹
te¿ przywo³ane dwa ostatnie tomiki wierszy A. Nagla, jakie ukaza³y siê w latach
dziewiêædziesi¹tych. Napisano: „w roku 1992 pelpliñskie wydawnictwo Bernardinum wyda³o tomik »Ódemknij Dwiérze« z trzydziestoma trzema religijnymi wierszami poety, zaœ w 1997 roku Oficyna Czec Wojciecha Kiedrowskiego wyda³a
wybór wierszy Nagla zatytu³owany »Nie spiewôj pústi nocë«, zawieraj¹cy g³ównie liryki z ostatnich dwóch zbiorów »Astrë« 1975, »Ódemknij Dwiérze« 1992”.
– W tym miejscu podczas lektury na dobre zapali³o siê w mojej g³owie czerwone
œwiat³o. Maj¹c pod rêk¹ ów drugi tomik, zawieraj¹cy podtytu³ Wierztë wëbróné,
zajrza³em na jego stronê redakcyjn¹, gdzie napisano miêdzy innymi: „Wybór wierszy, redakcja i weryfikacja pisowni Stanis³aw Janke” oraz „Ksi¹¿kê wydano przy
wsparciu finansowym Urzêdu Gminy w Szemudzie i Muzeum Piœmiennictwa
i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie. Wydawca Instytut Kaszubski
i Redakcja »Pomeranii«”. – Czy¿by twórcy prezentowanego tomu i autorzy
wstêpu nie brali do rêki oryginalnego tomiku, a zaufali jedynie naszej zawodnej
pamiêci?
Brakuj¹ce mi w owym wstêpie lub rzadziej w³aœciwe informacje o edytorach
znajdujemy jednak po tytu³ach kolejnych czêœci, jakie stanowi¹ tytu³y owych tomików, chocia¿ nie zawsze, gdy¿ przy Cassubi fidelis nadal brak informacji, kto
by³ wydawc¹. Podobnie jest w czêœci obejmuj¹cej zawartoœæ tomiku Astrë.
Poznajemy autora wyboru, którym by³ Boles³aw Fac, a o wydawcy pamiêtaæ trzeba
z tekstu O autorze.
Kolejna czêœæ zbioru, zatytu³owana Szadi W³adi, podobnie jak tomik, obejmuje wiersze z tego zbiorku adresowanego dla dzieci, a wydanego staraniem
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Wydawnictwa ZK-P w 1983 r. Braki i tu… Poprawn¹ sytuacjê mamy w czêœci
pt. Odemknij Dwiérze. Czytelnik dowiaduje siê, i¿ tomik ukaza³ siê w Wydawnictwie Bernardinum i dedykowany by³ ks. bp. Andrzejowi Œliwiñskiemu, a redakcja
i wybór wierszy jest dzie³em Stanis³awa Pestki.
Mo¿na przyj¹æ, ¿e taki uk³ad wierszy jest uzasadniony szacunkiem aktualnego wydawcy wobec dzie³a poprzedników. (Pominiêto jedynie – mo¿e s³usznie –
w kolejnych czêœciach wiersze opublikowane w poprzednich tomikach). Trudno
siê jednak zgodziæ z pewn¹ nonszalancj¹ autorów „Przygotowania” i samego
wydawcy, którzy przy prezentacji, w poszczególnych czêœciach podaj¹ konsekwentnie wysokoœæ nak³adu kolejnych zbiorów, a jedynie „zapomnieli” o tym, by
tego rodzaju wa¿n¹ informacjê uwzglêdniæ tak¿e na stronie redakcyjnej prezentowanego tu tomu. Patrz¹c jednak z innej strony, mo¿na wyraziæ ¿al, ¿e tomik
poezji zebranych A. Nagla, zrodzony z tak piêknej okazji (a nawet dwóch, bo
w pierwszej informacji na stronie redakcyjnej zabrak³o chyba jeszcze zwrotu
„z okazji” przed „uroczystoœci”…), skonstruowano niejako automatycznie, nie
sil¹c siê na g³êbsze zrozumienie i uporz¹dkowanie tej lirycznej twórczoœci.
Równie niepe³ne i niepokoj¹ce wydaj¹ siê opinie zawarte we wstêpie, charakteryzuj¹ce poezjê A. Nagla. S¹dzê, i¿ na wyrost (?) sformu³owane jest m.in.
stwierdzenie, i¿ A. Nagla „Choæ by³ cz³owiekiem niezwykle skromnym i prostolinijnym, jako poetê i prozaika mo¿na go dziœ stawiaæ w jednym szeregu z najwiêkszymi postaciami kaszubskiego Odrodzenia – Florianem Ceynow¹ i Aleksandrem
Majkowskim” (op. cit., s. 8). Podobnie inne zdanie: – „Wielu wybitnych kompozytorów, np. Aleksander Szurbin z Petersburga, tworzy³o do liryków Nagla muzykê, a œpiewacy wykorzystywali jego wiersze w repertuarze scenicznym” (tam¿e,
s. 9). Itp. itd. – Nie wspomniano natomiast, i¿ z powodzeniem melodiê do wierszy
A. Nagla komponowa³ jego przyjaciel Jan Trepczyk. Nie znajdujemy te¿ informacji
o jego ciekawej korespondencji, choæby z Tadeuszem Bolduanem, z której wynika,
¿e by³ on œwiadom wartoœci swojej poezji, a jednoczeœnie promuj¹c twórczoœæ
innych s³owiañskich poetów, reprezentuj¹cych spo³ecznoœci mniejszoœciowe, np.
£u¿yczan i Bia³orusinów, przyczyni³ siê podobnie jak Leon Roppel do promocji
literatury kaszubskiej w œwiecie.
Ciesz¹c siê z publikacji „poezji zebranych” A. Nagla oraz z inicjatywy Biblioteki w Szemudzie, mo¿na wyraziæ ¿al, ¿e inicjator i wydawca nie zadbali o lepszy
kszta³t edytorski tego tomu. Swoistego, choæ mo¿e maleñkiego, pomieszania z popl¹taniem, jakie zaistnia³o w przywo³anym wstêpie, mo¿na by³o unikn¹æ, powierzaj¹c wspó³autorstwo redakcyjne tomu i wstêpu w postaci s³owa O autorze promotorowi licencjatu, jaki stoi u pocz¹tku zaprezentowanego tu dzie³a. Mam nadziejê, ¿e liryka A. Nagla bêdzie stanowiæ równie¿ jeden z kolejnych tomów
Biblioteki Pisarzy Kaszubskich. Szkoda, ¿e jego twórcy raczej nie bêd¹ mogli siê
odwo³ywaæ – przywo³ywaæ opinie zawarte w produkcji Wydawnictwa Region.
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Krzysztof R. Prokop
Gliwice

Jerzy Karol Kalinowski, Wawrzyniec Gembicki
jako biskup che³miñski i pomezañskiej diecezji
wieczysty administrator (1600–1610)
(Euntes Docete, t. 10), Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu
Miko³aja Kopernika, Toruñ 2011, ss. 380

Osoba Wawrzyñca Gembickiego, prymasa z lat 1616–1624, uprzednio ordynariusza – kolejno – che³miñskiego i w³oc³awskiego, zajmuje niepoœlednie miejsce wœród postaci kszta³tuj¹cych u schy³ku XVI w. oraz w pierwszej æwierci kolejnego stulecia oblicze nie tylko Koœcio³a na ziemiach Rzeczypospolitej Obojga
Narodów, w tym w Prusach Królewskich, ale i samego pañstwa (zw³aszcza z racji
piastowania urzêdu wpierw sekretarza wielkiego koronnego, a nastêpnie kanclerza Królestwa Polskiego). Ów twórca krótkotrwa³ej potêgi w³asnej rodziny, która
w nastêpnym pokoleniu wyda³a trzech biskupów (notabene rodzonych braci),
w odró¿nieniu od najbardziej znanego z owej trójki hierarchów, a wiêc Piotra
Gembickiego, nie doczeka³ siê do dziœ dnia monograficznego zaprezentowania
drogi ¿yciowej – jak zreszt¹ zdecydowana wiêkszoœæ spoœród prymasów doby
staropolskiej. Posiada on wprawdzie obszerny ¿yciorys w monumentalnym dziele
Arcybiskupi gnieŸnieñscy Jana Korytkowskiego, niemniej – mimo Ÿród³owego
charakteru tamtej pomnikowej edycji z lat 1887–1892 – stanowi to zaledwie zasygnalizowanie, jak szerokiemu spektrum tematów nale¿a³oby poœwiêciæ uwagê,
gdyby chcieæ pokusiæ siê o pe³niejsz¹ biografiê tej postaci.
Jeden spoœród nich stanowi¹ niemal dziesiêcioletnie rz¹dy Wawrzyñca Gembickiego na Pomorzu Nadwiœlañskim w diecezji che³miñskiej, wraz z objêciem
której w jubileuszowym roku 1600 wszed³ on do grona episkopatu Rzeczypospolitej Obojga Narodów, by w jego obrêbie wspi¹æ siê po piêtnastu latach na najwy¿sz¹ godnoœæ. Tej w³aœnie dekadzie w ¿yciorysie przysz³ego prymasa przyjrza³
siê na sposób monograficzny Jerzy Karol Kalinowski, reprezentant prezbiterium
m³odej diecezji toruñskiej, wespó³ z s¹siedni¹ diecezj¹ pelpliñsk¹ kontynuuj¹cej
historyczne tradycje nieobecnego ju¿ od dwóch dekad w strukturze hierarchicznej Koœcio³a w Polsce biskupstwa che³miñskiego. W postaci ksi¹¿kowej opracowanie to doczeka³o siê publikacji w roku 2011, a tym samym owoc wysi³ku autora
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trafi³ do szerszego krêgu odbiorców. Obok czytelników pragn¹cych poprzestaæ
wy³¹cznie na dowiedzeniu siê czegoœ wiêcej o prezentowanym hierarsze, po tego
rodzaju publikacje siêgaj¹ równie¿ osoby w jakiœ sposób twórczo zaanga¿owane
w proces poznawania i opisu przesz³oœci, w przypadku których lektura ka¿dego
opracowania (w³¹cznie z edycjami Ÿród³owymi) nacechowana jest spojrzeniem
krytycznym, czego pochodn¹ bywaj¹ kierowane do druku omówienia ukazuj¹cych siê nowoœci wydawniczych. Jakkolwiek te¿ sprawiedliwoœæ wymaga docenienia ze strony recenzenta trudu w³o¿onego przez ka¿dego z autorów og³aszanych publikacji, to jednak mija siê z celem recenzja bêd¹ca sui generis streszczeniem przeczytanej ksi¹¿ki – z wyj¹tkiem jedynie tych przypadków, kiedy chodzi
o trudno dostêpn¹ w danym kraju edycjê (zw³aszcza wydan¹ w jêzyku, który
z perspektywy czytelników omówienia okazuje siê „egzotycznym”). Tu z tak¹
sytuacj¹ nie mamy do czynienia, st¹d w dalszej czêœci nie poœwiêcimy wiele miejsca na prezentowanie toku wywodów autora, koncentruj¹c uwagê na tych kwestiach, które – w odczuciu pisz¹cego te s³owa – wymagaj¹ czy to komentarza, czy
sprostowania.
Wychodz¹c od uwag ogólniejszej natury, odnosz¹cych siê do konstrukcji pracy,
sk³ada siê ona z poprzedzonych Przedmow¹ dyrektora Archiwum Diecezjalnego
w Pelplinie (s. 11-13) oraz odautorskim Wstêpem (s. 17-25) piêciu rozdzia³ów,
zatytu³owanych – odpowiednio – Pochodzenie i lata m³odzieñcze (s. 29-44),
Droga do episkopatu i objêcie diecezji (s. 47-82), Dzia³alnoœæ w diecezjach
(s. 85-240), W s³u¿bie Rzeczypospolitej (s. 243-270) i Z ziemi che³miñskiej na
stolicê prymasowsk¹ (s. 273-282). Wywody autora zamyka zaledwie dwustronicowe Zakoñczenie (s. 281-282), po którym jeszcze nastêpuje obszerny Za³¹cznik
(s. 285-354). Z umieszczonego na pocz¹tku Spisu treœci (s. 7-8) czytelnik nie dowie siê, co konkretnie zawarte jest w owym aneksie, na s. 283 opatrzonym „podtytu³em” Kalendarium zajêæ i wstêp do „Acta curiae” biskupa Wawrzyñca Gembickiego. Ca³oœci dope³nia Bibliografia (s. 359-373), Wykaz skrótów (s. 375-376)
oraz Wykaz ilustracji, map, wykresów i tabel (s. 377-378). Omawiane opracowanie – wedle informacji zawartej w Przedmowie (s. 11), powsta³o jeszcze w latach
dziewiêædziesi¹tych minionego stulecia i – z powodów, których nie wyjaœniono
– d³ugo oczekiwa³o na druk (dowiadujemy siê jedynie, ¿e „publikacji towarzyszy³o wiele zawirowañ w wydawnictwach”). Obok ujemnych konsekwencji, jakie
poci¹ga za sob¹ wieloletnia zw³oka w wydaniu drukiem ksi¹¿ki, tego rodzaju sytuacja zarazem jednak nadarza twórcy dzie³a sposobnoœæ dla dopracowania finalnego rezultatu podjêtych niegdyœ trudów – o ile tylko znajdzie po temu gotowoœæ.
W ka¿dym razie jest prawem recenzenta uznaæ, ¿e w odniesieniu do pracy, której
opublikowaniu nie towarzyszy³ mog¹cy t³umaczyæ rozmaite usterki czy przeoczenia poœpiech, lecz – przeciwnie – by³o dostatecznie wiele czasu, aby takowe wyeliminowaæ, w razie stwierdzenia ich obecnoœci mo¿e on wyartyku³owaæ ów fakt
bez doszukiwania siê „okolicznoœci ³agodz¹cych”, tudzie¿ prób usprawiedliwiania
osoby firmuj¹cej swym imieniem i nazwiskiem poddan¹ ocenie edycjê.
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Traktuje ona o problematyce niew¹tpliwie zas³uguj¹cej na monograficzne
zaprezentowanie, niewiele wci¹¿ bowiem w rodzimej historiografii prac ukazuj¹cych w sposób ca³oœciowy rz¹dy w powierzonym sobie Koœciele partykularnym
pojedynczego pasterza z doby staropolskiej. W odniesieniu do diecezji che³miñskiej tego rodzaju monografii, pióra Tadeusza Glemmy, doczeka³ siê jedynie Piotr
Kostka, przy czym do dziœ dnia nie zosta³a ona wydana drukiem w ca³oœci, lecz
tylko w mniej wiêcej po³owie (do jej konstrukcji J.K. Kalinowski zdaje siê nawi¹zywaæ, na co wskazuj¹ chocia¿by identycznie zatytu³owane niektóre podrozdzia³y, jak np. Wspó³praca z kapitu³¹ czy Wspó³praca z zakonami). Tamta publikacja sprzed pó³ wieku zaliczana jest dziœ do klasycznych dzie³ rodzimej historiografii koœcielnej w odniesieniu do okresu nowo¿ytnego i ze wzglêdu na gruntowne
potraktowanie tematu w po³¹czeniu ze starannoœci¹ opracowania redakcyjnego
tudzie¿ id¹cej w parze z akrybi¹ merytorycznej kompetencji autora, faktycznie
mo¿e s³u¿yæ za wzór dla podobnych co do zamys³u opracowañ. Na miejscu wydaje siê tedy postawienie pytania, czy równie¿ obecnie prezentowana ksi¹¿ka idzie
pod tym wzglêdem w œlady tamtej edycji. Odpowiedzi nie zamierzamy udzielaæ
wprost, bowiem tak czy inaczej mia³aby ona charakter subiektywny, lecz poprzestaniemy na zwróceniu uwagi na to, co budzi zastrze¿enia i obiekcje (przyk³ady
podane zostan¹ – z koniecznoœci – wy³¹cznie w pewnym wyborze), ostateczny
werdykt pozostawiaj¹c czytelnikowi.
Najpo¿yteczniejszy w perspektywie poznawczej, zarazem te¿ bez w¹tpienia
najlepiej opracowany, jest rozdzia³ trzeci, traktuj¹cy o rz¹dach w diecezji che³miñskiej (zgodny z tytu³em ksi¹¿ki). Te rozdzia³y, gdzie autor „wyp³ywa na szerokie wody”, chc¹c wykazaæ siê erudycj¹ odnoœnie do realiów epoki, wypadaj¹ zdecydowanie s³abiej, a wrêcz nie s¹ wolne od fragmentów zas³uguj¹cych na krytykê.
Zarazem piastowaniu przez Wawrzyñca Gembickiego godnoœci prymasowskiej
autor poœwiêca nieca³ej dwie strony (s. 276-277), co nawet w sytuacji, kiedy temu
okresowi w biografii bohatera omawianej publikacji przyjrza³ siê J. Korytkowski
w wy¿ej wspomnianym dziele, budziæ mo¿e zastrze¿enie (podobnie przedstawienie na s. 266-270 sprawowania przez W. Gembickiego urzêdu kanclerza wielkiego
koronnego jest dalece pobie¿ne i miejscami ma³o krytyczne; tam¿e, na s. 269,
osobliwa uwaga: „nie kanclerz by³ twórc¹ polityki pañstwa, lecz panuj¹cy monarcha”). We Wstêpie autor zadeklarowa³, ¿e do wszystkich dostêpnych Ÿróde³ stara³
siê dotrzeæ i zapoznaæ z nimi z autopsji – nawet wówczas, kiedy doczeka³y siê
wydania drukiem (tak np. s. 55, przyp. 22). Tego rodzaju podejœcie do sprawy, byæ
mo¿e z punktu widzenia niejednego badacza chwalebne, choæ charakterystyczne
raczej dla osób dopiero wprawiaj¹cych siê w rzemios³o historyczne, w praktyce
poddaje w w¹tpliwoœæ sens wydawania Ÿróde³ drukiem. Na có¿ bowiem podejmowaæ trudy edytorstwa Ÿród³owego, skoro ka¿dy, kto tylko nie napotka po temu
przeszkód, bêdzie wola³ siêgn¹æ bezpoœrednio do orygina³u, póŸniej nawet nie
wskazuj¹c w swej publikacji na istniej¹ce wydanie, aby przypadkiem nie umniejszy³o to „zas³ugi” danego autora w samodzielnym dotarciu do rêkopisu. Daj¹ce
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siê s³yszeæ w œrodowisku historycznym utyskiwanie na kryzys (czy wrêcz upadek) edytorstwa Ÿród³owego, t³umaczone brakiem odpowiedniego po temu przygotowania u m³odszych pokoleñ adeptów Klio, zdaje siê nie uwzglêdniaæ tego
w³aœnie momentu, a mianowicie utraty sensu podejmowania tak ¿mudnej pracy,
skoro post factum okazuje siê, ¿e potencjalni beneficjenci jej owoców wol¹ ze
wzglêdów ambicjonalnych (czy jakichkolwiek innych) dublowaæ pracê ju¿ wczeœniej przez kogoœ wykonan¹.
W prezentowanej ksi¹¿ce mamy zreszt¹ do czynienia równie¿ z sytuacjami,
kiedy trudno rozstrzygn¹æ, czy zapis w rodzaju: „UDR [= Urzêdnicy dawnej
Rzeczypospolitej], t. 10, s. 146: z powo³aniem siê na Metrykê Koronn¹, t. 139,
381-381v” (s. 59, przyp. 34), mia³by wskazywaæ, ¿e autor siêgn¹³ do odnoœnego
tomu Metryki Koronnej – z wykazu Ÿróde³ archiwalnych (na s. 359-361) to nie
wynika, podczas gdy wskazywanie na archiwalia znane sobie tylko z opisu jest
w tej formie myl¹ce. Z czymœ podobnym spotykamy siê i w kolejnym z przypisów, widnieje tam bowiem nastêpuj¹cy zapis: „UDR, t. 10, s. 144, gdzie powo³ano siê na Volumina legum, t. 1, s. 135” (s. 59, przyp. 35) – tym ró¿ni¹cy siê od
poprzedniego, ¿e tam mowa by³a o archiwaliach, tu natomiast chodzi o dostêpn¹
w bibliotekach edycjê, której cytowanie „z drugiej rêki”, bez siêgniêcia do niej,
mo¿e zastanawiaæ (chyba, ¿e autor nie zdawa³ sobie sprawy, ¿e to druk, a nie
rêkopis). Zastanawia te¿ sytuacja, kiedy mamy do czynienia z rekonstruowaniem
„na domys³” oryginalnego brzmienia tekstu ³aciñskiego w oparciu o jego polskie
t³umaczenie, jak w odniesieniu do kroniki biskupa przemyskiego Paw³a Piaseckiego (s. 245, przyp. 6-8), której wydany w 1870 r. przek³ad J. Bartoszewicza
(zob. s. 24, przyp. 11-12) zawiera zreszt¹ w stosunku do opublikowanej w roku
1645 w Krakowie podstawy (Chronica gestorum in Europa singularium) pominiêcia oraz skrócenia. Tak¿e Dzieje Polski Reinholda Heidensteina znane s¹
J.K. Kalinowskiemu w t³umaczeniu na jêzyk polski (s. 23), a nie w oryginalnej
edycji ³aciñskiej Rerum Polonicarum ab excessu Sigismundi Augusti libri XII
z roku 1672, z której pozyska³ (zob. s. 250 i tam¿e uwaga pod tablic¹ 31) jedynie
fragmentaryczny odpis pojedynczego ustêpu dzie³a.
Kiedy mowa o literaturze przedmiotu i zwi¹zanej z tym znajomoœci stanu
badañ, poni¿ej prezentujê kilka tycz¹cych siê tej sfery uwag. Na s. 80 autor stwierdza, ¿e najnowszym jak dot¹d biogramem W. Gembickiego jest ten w S³owniku
biograficznym Pomorza Nadwiœlañskiego, pióra Stefana Cackowskiego (1994),
wszak¿e sam cytuje dalej nowszy, autorstwa Marcelego Kosmana (2000), natomiast
pomija ów Kazimierza Œmigla w jego S³owniku biograficznym arcybiskupów gnieŸnieñskich (2002), nie wspominaj¹c o biogramie autorstwa pisz¹cego te s³owa
w ksi¹¿ce Arcybiskupi gnieŸnieñscy w tysi¹cleciu (2000). Istnieje nowsze ni¿ niemieckie z roku 1925 wydanie metryki seminarium braniewskiego dla tego okresu
(s. 117, przyp. 116 nn), gdzie notabene widniej¹ wpisy dotycz¹ce reprezentuj¹cych
kolejne pokolenie rodu Gembickich braci: Andrzeja Gembickiego, póŸniejszego
biskupa ³uckiego, Piotra Gembickiego, póŸniejszego biskupa krakowskiego, oraz
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najm³odszego, m³odo zmar³ego Bonawentury1. Rozwodz¹c siê nad czasem tudzie¿
okolicznoœciami, w jakich W. Gembicki zosta³ sekretarzem królewskim za panowania Stefana Batorego, autor ksi¹¿ki w ogóle nie przywo³uje publikacji L. Kieniewicza o sekretariacie tego monarchy2. Z kolei pisz¹c o wejœciu bohatera publikacji do grona kapitu³ katedralnych w Poznaniu oraz Krakowie (s. 58), J.K. Kalinowski nie wskazuje na (sk¹din¹d znane mu) Receptiones seu installationes
R. Weimanna (tak samo s. 141 nn; por. s. 48, przyp. 3) oraz na publikacjê W. Urbana
z 1999 r., traktuj¹c¹ o wywodach szlachectwa kanoników katedry na Wawelu
z drugiej po³owy XVI w., gdzie widniej¹ precyzyjne dane odnoœnie do W. Gembickiego i jego rodowodu (tak¿e s. 65-67 – wy³¹cznie archiwalia)3.
Co siê tyczy kwestii genealogicznych, autor rekonstruuje rodowód bohatera
swej publikacji w oparciu o Z³ot¹ ksiêgê szlachty polskiej T. ¯ychliñskiego (przy
sposobnoœci deprecjonuj¹c Herbarz polski K. Niesieckiego), nie siêgn¹wszy nie
tylko do „bliŸniaczych” herbarzy A. Bonieckiego i S. Uruskiego, ale przede wszystkim do Tek Dworzaczka (wydanie elektroniczne) i S³ownika historyczno-geograficznego województwa poznañskiego w œredniowieczu, które by³by mu przydatne
równie¿ przy dociekaniu pocz¹tków rodu Gembickich i jego losów w póŸnym
œredniowieczu4, o czym J.K. Kalinowski pisze, opieraj¹c siê z kolei na Arcybiskupach gnieŸnieñskich J. Korytkowskiego (s. 31 nn). Nie widaæ tu równie¿ spo¿ytkowania tomu Urzêdnicy wielkopolscy XII–XV w., choæ sam¹ jako tako seriê Urzêdnicy dawnej Rzeczypospolitej (UDR) autor zna³ (zob. s. 376), przy czym w zestawieniu bibliografii umieœci³ j¹ pod nazwiskiem redaktora (A. G¹siorowskiego),
nie zaœ pod tytu³em (s. 366), co utrudnia odszukanie tej pozycji (za to np. Chronologia polska widnieje poprawnie pod tytu³em, a nie pod redaktorem, czyli B. W³odarskim, co dowodzi braku konsekwencji – s. 365). Zdumiewa natomiast nieobecnoœæ w bibliografii do osoby biskupa Piotra Gembickiego (zw³. s. 36, przyp.
13) podstawowej dla tematu monografii ksi¹¿kowej pióra H.E. Wyczawskiego
1
2

3

4

Uczniowie-sodalisi gimnazjum jezuitów w Brunsberdze (Braniewie) 1579–1623, oprac.
M. Inglot, Kraków 1998, s. 106 nr 559-561.
L. Kieniewicz, Sekretariat Stefana Batorego. Zbiorowoœæ i kariery sekretarzy królewskich,
[w:] Spo³eczeñstwo staropolskie. Studia i szkice, t. 4, pod red. A. Izydorczyk i A. Wyczañskiego,
Warszawa 1986, s. 33-69.
W. Urban, Wywody szlachectwa kanoników i pra³atów krakowskich (1550–1600), „Rocznik
PTHer” 4/15/ (1999), s. 168: „Ks. Wawrzyniec Gembicki, sekretarz królewski. Œwiadkowie:
szlachcice £ukasz Miel¿yñski, Miko³aj Bielanowski, Hieronim Cielecki i Pawe³ Kossucki
z województw poznañskiego i kaliskiego. Ojciec: Pawe³ herbu Na³êcz; matka: Anna £owiêcka
herbu Na³êcz; babka ojczysta: Jadwiga Chlebowska herbu Ró¿yc; babka matczyna: Helena
Chybska herbu Jastrzêbiec. 21 maja 1594”.
S³ownik historyczno-geograficzny województwa poznañskiego w œredniowieczu, t. 1, z. 3 –
Dêbowa £êka – Gorzyca, Wroc³aw – Warszawa – Kraków – Gdañsk – £ódŸ 1986, s. 471-472
(has³o Gêbice); tak¿e: t. 1, z. 2 – Ca – Dêbowa £êka, Wroc³aw – Warszawa – Kraków –
Gdañsk – £ódŸ 1983, s. 288 nn (has³o Czarnków).
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z roku 1957, której J.K. Kalinowski nigdzie w swej publikacji nie przywo³uje,
choæ jest tam sporo równie¿ o rodowodzie Gembickich, jak i o samym prymasie,
wszak promotorze karier jego krewniaków. Tak samo dziwiæ mo¿e pisanie o udziale
W. Gembickiego w poselstwie obediencyjnym do Rzymu z lat 1593–1594 (s. 57-58;
por. s. 60-61) bez przywo³ania monografii M. Banaszaka o poselstwach obediencyjnych (w tym zw³aszcza polskich) z lat 1534–1605 5. Tego rodzaju przeoczeñ
i braków, gdy chodzi o znajomoœæ stanu badañ, jak równie¿ istniej¹cych wydawnictw Ÿród³owych, mo¿na by wskazaæ wiêcej. Przyk³adowo dokumentacjê zwi¹zan¹ z przywo³an¹ na s. 127 spraw¹ w Rocie Rzymskiej przeciwko Fabianowi
Konopackiemu znajdziemy w edycji Causae Polonae coram Sacra Romana Rota
XV–XVII saec. z roku 1995 6, a z kolei o oficjalacie pomezañskim i tamtejszych
duszpasterzach (u J.K. Kalinowskiego na s. 129 oraz 185-191) traktuje dwutomowa monografia W. Zawadzkiego z r. 2009 7, przy czym na pewn¹ nieporadnoœæ
autora recenzowanej ksi¹¿ki w materii poruszania siê po literaturze przedmiotu
mo¿e wskazywaæ fakt, ¿e dla ustalenia wa¿nej pod k¹tem ¿yciorysu W. Gembickiego daty z biografii króla Henryka Walezego pos³uguje siê on popularyzatorsk¹
publikacj¹ Polskie królowe E. Rudzkiego (s. 41) – notabene z wykszta³cenia lekarza, a nie historyka.
W ogólnoœci recenzowana pozycja sprawia wra¿enie, jak gdyby wysz³a spod
pióra osoby o znikomym póki co doœwiadczeniu w zakresie metod tworzenia
opracowañ naukowych. Z gorliwoœci¹ zgo³a kogoœ pisz¹cego sw¹ pierwsz¹ pracê
autor „tropi” wszelkie nieœcis³oœci czy te¿ nie do koñca – jego zdaniem – precyzyjne stwierdzenia z biogramów i hase³ encyklopedyczno-s³ownikowych, w jakiœ
sposób odnosz¹cych siê do osoby bohatera monografii, czyni¹c ma³o w sumie
istotne emendacje do nich, co stanowi niepotrzebny „balast” dla publikacji.
W swej pasji polemicznej posuwa siê do korygowania nawet not historycznych
ze schematyzmów diecezjalnych (w rodzaju Rys historyczny diecezji), które wszak
nie s¹ opracowaniami sensu stricto naukowymi; dwukrotnie (s. 66, przyp. 48
i s. 69, przyp. 54) prostuje jedn¹ i tê sam¹ uwagê z Katalogu L. £êtowskiego,
do tego w sposób nie do koñca zbie¿ny. Dwa akapity, dope³nione nadto tabel¹
(s. 71-73), poœwiêca, by „rozprawiæ siê” ze sk³adaj¹c¹ siê z zaledwie dwóch wyrazów („gromadzi³ kanonie”) uwag¹ odnoœnie do W. Gembickiego z popularnonaukowej edycji M. Kosmana o arcybiskupach gnieŸnieñskich.
5

6
7

M. Banaszak, Z dziejów dyplomacji watykañskiej. Poselstwa obediencyjne w latach 1534–1605,
[t.] 2 – Dzieje poselstw polskich, Warszawa 1975, s. 236-245 § 5.2 (Poselstwo S. Miñskiego
w 1594 r.). Tam¿e, s. 244-245, o terminie wyjazdu poselstwa z Rzymu i powrotu do kraju, do
której to kwestii odnosz¹ siê rozwa¿ania J.K. Kalinowskiego w przyp. 31 na s. 58 jego ksi¹¿ki.
Causae Polonae coram Sacra Romana Rota XV–XVII saec. Explanatio processuum et regesta
documentorum, ed. C. Bukowska-Gorgoni, Roma 1995, s. 186, 195-196, 312.
W. Zawadzki, Duchowieñstwo katolickie oficjalatu pomezañskiego w latach 1525–1821, t. 1
– Studium prozopograficzne, Elbl¹g 2009; t. 2 – S³ownik, Elbl¹g 2009.
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Kolejny w¹tek, jakiego w recenzji brakn¹æ nie powinno, dotyczy b³êdów rzeczowych, od których nie jest wolna bodaj ¿adna publikacja. Niemniej ich rodzaj
(tudzie¿ iloœæ) du¿o mówi o tym, czy mamy do czynienia z dzie³em wybitnym,
czy te¿ z publikacj¹ budz¹c¹ uzasadnione zastrze¿enia. Zacznijmy od zagadnienia terminologii, która ma wszak pierwszorzêdne znaczenie i co zdaje siê przyznawaæ równie¿ J.K. Kalinowski, w przypisie 14 na s. 90 wyjaœniaj¹c na u¿ytek
czytelnika („dla unikniêcia pomieszania pojêæ”) ró¿nicê pomiêdzy plebanem
a proboszczem (nale¿a³oby dodaæ jeszcze prepozyta, z odró¿nieniem godnoœci
prepozyta generalnego, np. bo¿ogrobców, którego autor mianuje jedynie „prepozytem miechowskim” – s. 37). Zwraca uwagê, choæ b³êdu nie stanowi, rozbudowany zapis w rodzaju „sekretarz Jego Królewskiej Moœci” (s. 52 i 53), miast
sekretarz królewski, czy okreœlenie „Lidzbark nad rzek¹ Wel” (s. 104), miast Lidzbark Welski. Problemy ujawni³y siê natomiast przy t³umaczeniu na jêzyk polski
terminów ³aciñskich, wystêpuj¹cych w Ÿród³ach z epoki, st¹d vicecancellarius
prze³o¿one zosta³o literalnie jako „wicekanclerz” (s. 78 – o biskupie Piotrze Tomickim), podczas gdy w piœmiennictwie historycznym ogólnie przyjêty jest termin podkanclerzy, a znów pojawiaj¹cy siê w dokumentach papieskich honorowy
tytu³ cubicularius intimus w sposób nieadekwatny zosta³ przet³umaczony jako
„tajny podkomorzy” (s. 57; z kolei na s. 142 czytamy o „honorowym podkomorzym”, mianowanym przez papie¿a; zob. równie¿ przyp. 148 na s. 143). Dwukrotnie J.K. Kalinowski pisze o „prezentacji króla” (s. 64 i 68), miast o królewskiej
prezencie, co ca³kowicie wypacza sens, a znów w innym miejscu wzmiankuje, ¿e
„biskup dokona³ konsekracji nowej ksieni” (s. 201), podczas kiedy nie chodzi
o konsekracjê, lecz o benedykcjê (konsekracja dziewic to coœ zupe³nie innego –
zreszt¹ sam autor wspomina na s. 211 o „konsekracji panien”). Osobliwie brzmi
nazywanie wojewody malborskiego Jerzego Ba¿yñskiego z niemiecka Jerzym von
Baisen (s. 221), gdy znów ma³o szczêœliwe wydaje siê sformu³owanie, ¿e „diecezja mia³a pozostaæ zakonn¹” (s. 163). Dziwnie brzmi¹ pojêcia „¿upan bydgoski”
(s. 70; chodzi³o chyba o bachmistrza) czy „filialne konwenty kapitu³y che³miñskiej” (s. 130), podobnie jak zastanawia rozpoczêcie omawiania sk³adu kapitu³y
katedralnej od „seniora kapitu³y” (s. 131), gdy¿ canonicus senior bynajmniej nie
by³ pierwsz¹ osob¹ w tym gremium, lecz wy¿sze od niego miejsce zajmowali
wszyscy pra³aci kapitulni. Nijak nie sposób natomiast wyt³umaczyæ podanej na
s. 222 informacji, ¿e „bernardyni przybyli do [Torunia] najpóŸniej w 1239 r.”,
skoro o zaistnieniu obserwanckiej ga³êzi zakonu franciszkanów, na ziemiach polskich zwanej bernardyñsk¹, mo¿na mówiæ dopiero w ca³e dwa wieki póŸniej.
Ów ostatni nie jest to ju¿ b³¹d wy³¹cznie terminologiczny, lecz wskazuje na
pewn¹ nieporadnoœæ w opisie zagadnieñ wymagaj¹cych znajomoœci realiów danej epoki, bez czego wszak nie sposób pokusiæ siê o wartoœciow¹ monografiê
historyczn¹. Skoro autor pisze o Koœciele katolickim doby potrydenckiej, nale¿y
przypomnieæ, ¿e pojêcia suffraganeus u¿ywano wówczas (tak¿e w oficjalnych
dokumentach koœcielnych) wy³¹cznie na okreœlenie cz³onków episkopatu tytular-
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nego, ustanawianych do pos³ugi w diecezjach u boku ordynariusza loci i przez
ca³¹ nowo¿ytnoœæ tylko takie znaczenie pojêcia „sufragan” funkcjonowa³o w terminologii Ÿróde³ historycznych, st¹d pos³u¿enie siê nim przez autora na okreœlenie biskupów ordynariuszy (s. 17 „czternastu biskupów-sufraganów mediolañskiej metropolii”) jest anachronizmem. Twierdzenie, ¿e „w Rzeczypospolitej tamtych czasów ka¿dy biskup by³ równoczeœnie senatorem” (s. 21) w zupe³noœci nie
uwzglêdnia faktu, ¿e odnosi³o siê to wy³¹cznie do ordynariuszy obrz¹dku ³aciñskiego, prócz których byli wszak jeszcze hierarchowie uniccy, tudzie¿ ³aciñscy
sufragani (o biskupach prawos³awnych nie wspominaj¹c). Na s. 42 autor pisze,
¿e poznañskie kolegium jezuitów mia³o od roku 1598 w³asny „wydzia³ teologii”
(odnoœnie do kursu filozofii podaje natomiast, ¿e by³o to „studium”). Nie wiadomo, na jakiej podstawie J.K. Kalinowski utrzymuje, i¿ Gembiccy pos³ugiwali siê
odmiennym herbem Na³êcz, z osobna dodaj¹c, ¿e maj¹cy wspólny rodowód
z Na³êczami-Czarnkowskim przodkowie prymasa „zgodnie z regu³ami rodowym
[sic!] pozostali przy herbie Na³êcz, ale musieli go odmieniæ” (s. 29-30)8. „Kreuje”
przy tym „herb Czarnkowski alias Na³êcz” (s. 30 ryc. 3), urabiaj¹c jego miano od
nazwiska rodowego, co w staropolskiej heraldyce by³o zjawiskiem nader rzadkim
i zarówno Czarnkowskich, jak te¿ Gembickich akurat nie dotyczy³o9. Na s. 37-38
wzmiankowany jest przez autora „Andrzej Œmie³owski, archiprezbiter gnieŸnieñski” (z powo³aniem na Katalog biskupów, pra³atów i kanoników krakowskich
Ludwika £êtowskiego), o którym to pra³acie w znanym J.K. Kalinowskiemu kompendium Jana Korytkowskiego Pra³aci i kanonicy katedry metropolitalnej gnieŸnieñskiej czytamy pod has³em Œmie³owski Adrian: „£êtowski z Adriana Œmie³owskiego zrobi³ trzech kanoników krakowskich: Adama, Andrzeja i Adriana,
[i] wszystkich trzech mieni byæ kanonikami tak¿e gnieŸnieñskimi, a Andrzeja nawet archiprezbiterem gnieŸnieñskim, którego [to] tytu³u nigdy nie by³o”10. Znana
z realiów dawnych diecezji wroc³awskiej, warmiñskiej czy równie¿ che³miñskiej
(a wiêc po³o¿nych w obszarze wp³ywów Koœcio³a niemieckiego) funkcja archiprezbitera i jednostka organizacji terytorialnej archiprezbiterat, nie wystêpowa³y
w diecezjach rdzennie polskich, podobnie jak i na ziemiach litewsko-ruskich, gdzie
8

9

10

Por. J. Szymañski, Herbarz rycerstwa polskiego z XVI wieku, Warszawa 2001, s. 185-188,
zna wprawdzie Na³êcz odmienny, ale wy³¹cznie jako „herb z nobilitacji Miko³aja £¹czyñskiego
z 2 I 1580 r.” (s. 188), nie ³¹cz¹c go z Gembickimi. Z kolei XVII-wieczny autor Herbów
szlacheckich w ziemiach pruskich Jan Karol Dachnowski pisze pod Na³êczem, i¿ „ksi¹dz
Wawrzyniec Gembicki, unanimibus Terrarum Prussiae anno 1601 votis za antistesa che³miñskiego bez wszelkiej kontradykcji mile i zgodnie przyjêty, ten tu w te kraje najpierwej klejnot
ten przyprowadzi³” (Kórnik 1995, s. 133).
Por. S³ownik historyczno-geograficzny województwa poznañskiego w œredniowieczu, t. 1, z. 3,
s. 472 (has³o Gêbice: „W XV i XVI w. wystêpuj¹ tu stale Gembiccy, posiadaj¹cy tak jak
i Czarnkowscy herb Na³êcz”).
J. Korytkowski, Pra³aci i kanonicy kapitu³y metropolitalnej gnieŸnieñskiej od roku 1000 a¿
do dni naszych, t. 3, Gniezno 1883, s. 547.
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podstawow¹ jednostk¹ podzia³u terytorium biskupstwa by³y dekanaty, na których
czele stali dziekani foralni (nazywani tak dla odró¿nienia od dziekanów kapitulnych)11. Autor recenzowanej ksi¹¿ki najwyraŸniej jednak tego nie dostrzeg³, bowiem i o rodzonym wuju Wawrzyñca Gembickiego, Wojciechu Niniñskim, pisze,
¿e by³ to „kanonik i archiprezbiter krakowski” (s. 47). W tym przypadku da³oby
siê to jeszcze uzasadniæ, bowiem na gruncie krakowskim w ten sposób tytu³owany jest (po dziœ dzieñ) proboszcz parafii Mariackiej, niemniej precyzyjny zapis
to taki, jaki widnieje w odniesieniu do W. Niniñskiego w cytowanym Katalogu
L. £êtowskiego, na który wszak J.K. Kalinowski siê powo³uje: „archiprezbiter
w Krakowie u Panny Maryi”12. Mo¿na by zatem owo widniej¹ce w prezentowanej publikacji miano potraktowaæ w kategoriach „skrótu myœlowego”, gdyby nie
podana dalej przez autora ksi¹¿ki „pe³na tytulatura” Wojciecha Niniñskiego: „kanonik katedralny, archiprezbiter krakowski, pleban koœcio³a mariackiego” (s. 48),
z której wynika, ¿e nazywaj¹c go archiprezbiterem krakowskim, nie mia³ na myœli
faktu bycia przezeñ proboszczem koœcio³a Wniebowziêcia NMP (Mariackiego),
gdy¿ funkcjê tê wymienia z osobna (por. na s. 50 „pleban i archiprezbiter”).
Skoro raz jeszcze pojawia siê tu w¹tek krewniaków bohatera publikacji, nale¿y zauwa¿yæ, ¿e prezentuj¹c na s. 36-38 jego kr¹g rodzinny, a konkretnie kolejne
pokolenie rodu, autor podaje daty dzienne œmierci tylko przy Piotrze Gembickim
i benedyktynce Barbarze Gembickiej, roczne przy biskupach Andrzeju i Janie
Gembickich, zaœ przy pozosta³ych postaciach brak w ogóle dat ¿ycia (poza synami
Stefana Gembickiego, reprezentuj¹cymi nastêpn¹ generacjê). Przy tym w osobliwy,
a w ka¿dym razie nietypowy sposób, zakomponowane zosta³y tablice genealogiczne na s. 33 i 35 (nazwane do tego „wykresami”), sporz¹dzone bez siêgniêcia
do zawartych we wspomnianej ju¿ monografii H.E. Wyczawskiego Biskup Piotr
Gembicki wywodów w odnoœnej materii, dope³nionych zreszt¹ analogicznego
charakteru Tablic¹ genealogiczn¹ rodziny Gembickich13. O drugim ma³¿onku przyrodniej siostry bohatera ksi¹¿ki, Reginy, wojskim kaliskim Bart³omieju Krzyckim, czytamy na s. 35, ¿e nadan¹ mu godnoœæ sprawowa³ do 15 VI 1624 r. Skonfrontowanie tej precyzyjnej daty z danymi zawartymi w odpowiednim tomie serii
Urzêdnicy dawnej Rzeczypospolitej prowadzi wszak¿e do stwierdzenia, ¿e ostatnie wyst¹pienie B. Krzyckiego w rozpoznanych Ÿród³ach mia³o miejsce 25 VI
1624 r., natomiast zgon nast¹pi³ przed 3 III 1626 r., st¹d tak kategorycznie okreœlony przez J.K. Kalinowskiego (do tego z b³êdem) terminus ad quem stanowi
nieporozumienie.

11
12
13

Np. E. Przekop, Archiprezbiter, [w:] Encyklopedia katolicka, t. 1, Lublin 1973, kol. 875-876.
L. £êtowski, Katalog biskupów, pra³atów i kanoników krakowskich, t. 3, Kraków 1852,
s. 370-371.
H.E. Wyczawski, Biskup Piotr Gembicki 1585–1657, Kraków 1957, s. 17-21 (tablica genealogiczna na s. 18).
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Tego rodzaju usterki, jak ta ostatnia, nie wypaczaj¹ zasadniczych wywodów
na tytu³owy temat, jednak ich obecnoœæ nakazuje podchodzenie z ostro¿noœci¹ do
podawanej przez autora faktografii. Zdarzaj¹ siê niemniej fragmenty tekstu, gdzie
klarownoœæ wywodów pozostawia niema³o do ¿yczenia. Przyk³adowo temat nominacji biskupiej W. Gembickiego pojawia siê na s. 62-63 „znienacka”, bez jakiegokolwiek wprowadzenia (o tym dopiero w kolejnym podrozdziale, zatytu³owanym Godnoœci i beneficja koœcielne, niemniej ca³oœæ sprawia wra¿enie nie do
koñca przemyœlanej konstrukcji i sposobu uporz¹dkowania materia³u; tu równie¿
dowiadujemy siê, ¿e bohater ksi¹¿ki by³ pra³atem kapitu³y p³ockiej, niemniej
o tym, kiedy mia³a miejsce instalacja, a kiedy rezygnacja, dopiero na s. 70).
Kilkakrotnie natrafiæ mo¿na na zgo³a zbyteczne ekskursy, jak np. o dziejach kapitu³y katedralnej che³miñskiej od pocz¹tków jej funkcjonowania (s. 129-130),
o strukturze i granicach diecezji pomezañskiej w XV i XVI w. (s. 163 nn.), czy
o postêpach reformacji w XVI stuleciu na terenie biskupstwa che³miñskiego
(s. 199 nn.). W nastêpuj¹cych kolejno po sobie trzech zdaniach na s. 54 autor
pisze: „Dziêki poparciu [biskupa Wojciecha] Baranowskiego [Wawrzyniec Gembicki] dosta³ pierwsze beneficjum duchowne. Nowym biskupem krakowskim by³
kardyna³ Jerzy Radziwi³³, dotychczasowy biskup wileñski, niedawny namiestnik
w Inflantach. Owo uposa¿enie Gembickiego w chleb duchowny wi¹zaæ siê musia³o
niew¹tpliwie z wiêkszymi zadaniami”. Z przytoczonego tekstu nie wiadomo,
jakie konkretnie beneficjum otrzyma³ bohater publikacji, zaœ œrodkowe zdanie
zupe³nie nie komponuje siê w ca³oœæ ze zdaniami poprzedzaj¹cymi oraz nastêpuj¹cym – ewidentnie coœ tu „wypad³o” (o tym dopiero na s. 55, sk¹d dowiadujemy
siê, ¿e by³o to beneficjum w diecezji krakowskiej, st¹d zapewne wzmianka o kardynale J. Radziwille).
Publikacja nie jest wolna od usterek z zakresu ortografii – zw³aszcza przy
pisowni nazw w³asnych (na s. 42-43 i 137 widnieje „w Ingolstadt”, na s. 96
„w Ingolstadzie”, na s. 126-127 „ingolstadzki”, jedynie w tytule publikacji P. Czaplewskiego w przypisie 32 na s. 42 „w Ingolsztacie”, nigdzie natomiast „w Ingolsztadzie” oraz „ingolsztadzki”; na s. 43 w tekœcie zasadniczym jest „z Heidelberga”, natomiast w przypisie 33 „w Heidelbergu”), wielkich i ma³ych liter (s. 56
„królestwo Szwecji”, s. 60 „Biskup Rzymu”, s. 213 „do Akt”, s. 243 „Interrex”),
tak¿e dzieleniu wyrazów (np. s. 296 „Pra/evantium”; sk¹din¹d w tym przypadku
prosi³o siê o spolszczon¹ formê Prewancjusz, przez J.K. Kalinowskiego nieu¿yt¹
ani razu – s. 96, 113, 114, 121, 125, 127, 155, 156, 198, 213; na s. 115-117 „Przerwañczyk vel Prewantius”). O wiele czêœciej wszak¿e mamy do czynienia z osobliwoœciami stylu – zarówno archaizmami (s. 49 „tak przeto”, s. 52 „który tako¿
œwietn¹ ³acin¹ w³ada³”, s. 87 „tako¿ i siê sta³o”), jak i kolokwializmami (s. 34,
przyp. 8 „zda siê”, s. 80 „nie bêdzie biedy”). Niespecjalnie kojarz¹ siê z jêzykiem
naukowych opracowañ sformu³owania typu: „zachwycony bystroœci¹ jego umys³u”
(s. 51) albo „sakiewka biskupa czêsto œwieci³a pustk¹” (s. 231), czy równie¿ uwaga,
¿e badacz „nazywa³ [kogoœ] z uporem” (s. 54, przyp. 20) albo te¿ „pytanie, acz
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z ¿alem, pozostawiæ trzeba bez odpowiedzi” (s. 217). Streszczaj¹c akta biskupiej
wizytacji katedry w Che³m¿y, autor stwierdza (s. 150): „A wszak do kapitu³y nale¿y – wo³a³ biskup – troska o piêkno domu Bo¿ego” (i dalej: „niech kapitu³a
do³o¿y starañ – ¿¹da³ ordynariusz”; „niewiele im ubêdzie, jeœli z w³asnych dochodów do³o¿¹; to samo on te¿ uczyni, aby sprawê wspomóc – zakoñczy³”), co przypomina bardziej beletrystykê niŸli naukowy wywód.
Jeszcze wiêksze zdziwienie wywo³uj¹ œwiadectwa „zaanga¿owanej” postawy
autora, daj¹cego wyraz swoim antypatiom, jak zw³aszcza tam, gdzie z pejoratywnym wydŸwiêkiem pisze o „reformacji luterskiej”, miast luterañskiej (s. 42), „mieœcie zlutrza³ym” (s. 201) czy zw³aszcza o „inwazji luterskiej” (s. 219), w tym te¿
duchu wzmiankuj¹c, i¿ konflikty pomiêdzy zakonnikami mia³y dawaæ protestantom powód do „z³oœliwej radoœci” (s. 224). Kuriozaln¹ cech¹ stylu autora jest
spoufalaj¹cy (czy te¿ familiarny) sposób wyra¿ania siê o bohaterze publikacji,
w rodzaju „nasz Wawrzyniec” (s. 40; s. 66, przyp. 48 „naszego Wawrzyñca”) czy
„nasz Gembicki” (s. 53), a obok tego „ks. Wawrzyniec” (s. 62, 68; na s. 139 „ks.
Jan”). Zreszt¹ imiona i nazwiska osób duchownych autor nieustannie poprzedza
skrótem „ks.”, co przy pracach traktuj¹cych o okresie staropolskim jest rzadko
spotykane (co wiêcej, to „ks.” pojawia siê nawet przy osobach nieposiadaj¹cych
jeszcze w danym momencie œwiêceñ kap³añskich). Inna dziwna maniera, to –
z kolei przy osobach œwieckich – przejêcie z jêzyka XVI- czy XVII-wiecznych
Ÿróde³ okreœlenia „dominus”, st¹d mamy np. „pan Stanis³aw Reszkowski” (s. 64),
„pan Wojciech £aski” (s. 67), „panowie Maciej Wêgierski i Stanis³aw Reszkowski” (s. 70) itd. Zdarza siê zreszt¹ autorowi mieszaæ jedno z drugim, st¹d np.
czytamy o instalacji na pra³aturê kapituln¹ opró¿nion¹ „przez rezygnacjê pana
Tadeusza Karnkowskiego” (s. 67; zatem „pan” nie zawsze oznacza u autora osobê
œwieck¹; w podobnym duchu na s. 204 wspominani s¹ „ojcowie gwardian i kaznodzieja”).
Bynajmniej nie wyczerpuje to katalogu niedogodnoœci, z jakimi styka siê
czytelnik przy lekturze prezentowanej monografii. Pozostawione bez rozwi¹zania skróty ³aciñskie (np. s. 168, przyp. 206 „Hnblis” → „Honorabilis”, s. 170 „vos
Dne” → „vos Domine”), utrudniaj¹cy identyfikacjê osób zapis imion panuj¹cych
(s. 259 „król szwedzki Karol” – chodzi o Karola IX Sudermañskiego, s. 220 „kasata za Wilhelma III” – mowa o Fryderyku Wilhelmie III; z kolei na s. 29 „ksi¹¿ê
wielkopolski Mieczys³aw Stary”, miast Mieszko III Stary, a na s. 41 „król-elekt
Henryk de Valois”, zamiast Walezy lub Walezjusz), przekrêcone daty roczne
(s. 117 „26 maj 1921” [winno byæ 1621], s. 118 „26 marca 1926” [winno byæ
1626], s. 124 „1912” [winno byæ 1612]), prowadz¹ce „donik¹d” wskazania bibliograficzne (np. „Tam¿e” w przypisach 76-80 na s. 79 nie odnosi siê – jak by
nale¿a³o wnioskowaæ z zapisu w odnoœnym miejscu – do „Zeitschrift für Geschichte und Altertumskunde Ermlands”, lecz do zespo³u archiwalnego, cytowanego
w przypisie 70 na s. 77; nie wiadomo, do czego z kolei odnosi siê w przypisie 150
na s. 147 „ten¿e, Wypisy Ÿród³owe, z. 59”, albowiem w podanej przez autora
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bibliografii nie widnieje nic, co by korespondowa³o z powy¿szym zapisem), to
tylko niektóre spoœród „osobliwoœci” prezentowanej edycji, nie wolnej te¿ od
ra¿¹cych anachronizmów w rodzaju pisania o Inflantach pocz¹tku XVII stulecia
jako o £otwie (s. 99 „mod³y dziêkczynne za zwyciêstwo odniesione na £otwie” –
mowa o roku 1602; s. 259 „najazd króla szwedzkiego Karola na £otwê”). Prawdziwe kuriozum stanowi tabela 30 na s. 248, gdzie J.K. Kalinowski zestawia „argumenty” za i przeciwko twierdzeniu o sprawowaniu przez Wawrzyñca Gembickiego
urzêdu podkanclerzego koronnego. Jest tu przemieszane kompletnie wszystko –
od Ÿróde³ rêkopiœmiennych, po zwyk³e has³a encyklopedyczno-s³ownikowe, których autorzy nie tyle wyra¿ali swe stanowisko w odnoœnej materii, ile po prostu
powtarzali to, co znaleŸli w owym temacie w literaturze przedmiotu. Czego ma
zatem dowodziæ to tabelaryczne zestawienie (na s. 249 podsumowane stwierdzeniem: „wynik okaza³ siê jednoznaczny”); czy chodzi³o o jakiœ „obraz statystyczny”
zagadnienia?
Najwiêksz¹ jednak – zdaniem recenzenta – osobliwoœci¹ ca³ej edycji (dodajmy, ¿e pozbawionej indeksów) jest obszerny aneks na s. 285-354, bêd¹cy ujêtym
w formê tabelaryczn¹ nietypowym „skrzy¿owaniem” kalendarium ¿ycia i dzia³alnoœci z itinerarium bohatera publikacji. Tyle tylko, ¿e – abstrahuj¹c ju¿ od wszelkich innego rodzaju mankamentów – sprawia on wra¿enie zbioru zupe³nie roboczych notatek, w oparciu o które mia³o dopiero powstaæ coœ nadaj¹ce siê do opublikowania. Napotykamy tam zatem co krok skrótowe formy zapisu (czêsto nawet
bez kropek oznaczaj¹cych skrócenia), odwo³uj¹ce siê – skoro materia³ ów wydrukowano – do domyœlnoœci osoby korzystaj¹cej, przy tym niekiedy trudne do zrozumienia. Poniewa¿ s¹ ich dziesi¹tki, nie sposób pokusiæ siê o jakiœ reprezentatywny wybór, niemniej jakakolwiek szczegó³owa enumeracja wraz z podawaniem
paginacji wydaje siê zbyteczna, bowiem niemal ka¿da kolejna strona owej tabeli
dostarcza stosownych przyk³adów (kilkanaœcie dla ilustracji: „Pisiñski ustnie resztê”, „sprawê rybaka za³atwi”, „mo¿e na studia Italia 2 lata”, „nada³ kanonikat
Fab.Kon.”, „podp pod. dokumentem króla”, „instyt na par Osiek”, „sprawa zrujn
k³a Miko³ajki Pom”, „przydzia³ czêœci z kasy k³a. Mlb”, „jedzie do OSB Toruñ –
œluby”, „indult odpr. kaplica dom £¹korek”, „bona eppalia”, „ju¿ pisma Roma
allata”, „prosciprio [sic!] ex DC”, „caplum gnle sine Eppo”, „zdrowia³ w K > L”,
„rozebr. kapl. cm > Chroœle”, „Nagusewsc”, itd. itp.). Doprawdy trudno uwierzyæ, ¿e tego rodzaju materia³ zosta³ rozpowszechniony w druku, bo s¹ to przecie¿
– jak nadmieniono wy¿ej – prywatne notatki roboczego charakteru, które mo¿e
i stanowi¹ materia³ Ÿród³owy, wszak¿e nie do biografii bohatera ksi¹¿ki, lecz
do poznania warsztatu pracy autora ksi¹¿ki. W sytuacji, kiedy sprawa wydania
monografii drukiem dojrzewa³a a¿ dziesiêæ lat, a zatem trudno mówiæ o towarzysz¹cym jej publikacji poœpiechu, tego rodzaju „niedopatrzenie” budziæ musi
konsternacjê.
O d³ugim oczekiwaniu tego opracowania na druk dowiadujemy siê z zamieszczonej na pocz¹tku Przedmowy pióra ks. prof. Anastazego Nadolnego, której na
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koniec recenzji przyjdzie nam poœwiêciæ z osobna uwagê, gdy¿ pisz¹cy te s³owa
zosta³ tam niejako „wywo³any do tablicy”, a to za spraw¹ problematyki, która
w samej pracy o biskupie W. Gembickim nie jest w ogóle poruszana. Chodzi
o zagadnienie tzw. sukcesji œwiêceñ biskupich i obecnoœci osoby Wawrzyñca Gembickiego w „genealogiach” przesz³o po³owy cz³onków wspó³czesnego episkopatu
Polski. Autor monografii kwestii tej nie dotkn¹³ ani s³owem i mo¿na domyœlaæ
siê, ¿e z jego punktu widzenia nie by³a ona istotna (przynajmniej w perspektywie
biografii prezentowanej postaci), która to uwaga bynajmniej nie stanowi zarzutu
(odmiennie ni¿ w przypadku ca³kowitego pominiêcia kwestii metropolitalnego
stosunku ówczesnej diecezji che³miñskiej wobec Gniezna, choæ temat ten nasuwa³ siê choæby w kontekœcie cytowanego na s. 100 listu W. Gembickiego, w którym prymas S. Karnkowski zosta³ nazwany „naszym metropolit¹”). Obszernie
natomiast pisze o sakrze przysz³ego prymasa, polemizuj¹c z autorami, którzy przed
nim wypowiadali siê w tym temacie, i wskazuj¹c na Ÿród³o, które kwestiê rozstrzyga (s. 80-82). Jedynie marginalnie czyni te¿ uwagê, ¿e Wawrzyniec Gembicki oraz pasterz s¹siedniej diecezji warmiñskiej Szymon Rudnicki „mieli tego
samego konsekratora” (s. 53; por. równie¿ s. 259, 293, 323), i tu jednak nie nawi¹zuj¹c do problematyki tzw. rodzin sukcesji.
Wyrêczy³ go w owym wzglêdzie A. Nadolny, zwracaj¹c w Przedmowie uwagê,
¿e „jednym z najciekawszych odkryæ autora prezentowanej ksi¹¿ki jest ustalenie
konsekratora biskupa Gembickiego. Jest to problem niezmiernie wa¿ny dla badaczy
zajmuj¹cych siê tzw. sukcesj¹ œwiêceñ biskupich. Dot¹d podejrzewano, ¿e jego
szafarzem œwiêceñ by³ prymas Stanis³aw Karnkowski i w ten sposób tworzono
tzw. polsk¹ liniê sukcesji apostolskiej. Tymczasem Gembicki przyj¹³ sakrê z r¹k
nuncjusza apostolskiego w Rzeczypospolitej Obojga Narodów Claudio Rangoniego; tym samym obalony zosta³ dotychczas funkcjonuj¹cy mit. Dodaæ wypada,
¿e Rangoni nale¿y to tzw. linii (zwanej tak¿e »rodzin¹«) kard. Scipio Rebiby.
Kardyna³ ten wch³on¹³ wiêc – obok innych – tak¿e polsk¹ liniê sukcesji apostolskiej. Na skutek mojej niedyskrecji wobec Krzysztofa R. Prokopa […] i szybkiej
publikacji tej informacji przez niego, tak¿e w Internecie, w sieci tej sta³o siê g³oœno, a pana Prokopa okrzykniêto odkrywc¹ tego wa¿nego faktu w tej problematyce.
Dlatego chcia³bym w tym miejscu sprostowaæ b³¹d i wyjaœniæ, i¿ faktycznym odkrywc¹ jest ks. Jerzy Kalinowski. Dokona³ tego ju¿ […] w latach dziewiêædziesi¹tych ubieg³ego wieku i zamieœci³ w swej pracy w 2001 r. Jemu wiêc nale¿y siê
palma pierwszeñstwa. Nie jego win¹ jest, ¿e ksi¹¿ka ukazuje siê z opóŸnieniem.
Wyjaœniam, bom zawini³” (s. 12-13).
Przytoczony tu, obszerniejszy cytat, trudno pozostawiæ bez zwiêz³ego komentarza komuœ, kto ukazany tam zosta³ jako osoba nies³usznie za¿ywaj¹ca nale¿nej komu innemu „chwa³y odkrywcy”, a do tego pos¹dzona o dzia³ania, które
z jej strony nie mia³y miejsca. Rozpocz¹æ trzeba od stanowi¹cej wszak oczywistoœæ konstatacji, ¿e powo³ywanie siê na czyjeœ niepublikowane wyniki badañ nie
stanowi w nauce czegoœ niespotykanego, a tym bardziej nagannego, o ile wskazuje
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siê na Ÿród³o pochodzenia informacji. W artyku³ach, które A. Nadolny przywo³uje
w przypisie 1 na s. 12, kreœl¹cy obecne zdania tak w³aœnie uczyni³, co siê tyczy
Ÿród³a informacji o sakrze W. Gembickiego, jasno wyartyku³uj¹c, ¿e „dopiero
w swej pracy z r. 2001, zatytu³owanej Wawrzyniec Gembicki jako biskup che³miñski i pomezañskiej diecezji wieczysty administrator, nale¿¹cy do prezbiterium
m³odej diecezji toruñskiej Jerzy Karol Kalinowski zwróci³ uwagê na niepublikowany dot¹d list samego Wawrzyñca Gembickiego do kanonika Odineta Perrenot”, bêd¹cy tym to Ÿród³em (konsekwentnie w przypisie do cytowanej informacji widnieje zarówno jednostka archiwalna, jak i pe³ny zapis bibliograficzny niepublikowanej wtedy jeszcze pracy J.K. Kalinowskiego – w³¹cznie ze wskazaniem
na strony, gdzie mowa w niej o rzeczonej sakrze). Powy¿sze ka¿dy mo¿e zweryfikowaæ, chodzi bowiem o teksty og³oszone drukiem, ca³kowicie natomiast rozmija
siê z prawd¹ odniesienie do pisz¹cego te s³owa twierdzenia o „szybkiej publikacji
[odnoœnej] informacji przez niego tak¿e w Internecie”, gdy¿ osoba, której postawiony zarzut dotyczy, nigdy nie zamieszcza³a jakichkolwiek treœci na stronach
internetowych ani te¿ nie upowa¿nia³a do tego kogokolwiek innego, w ogólnoœci
nie postrzegaj¹c owego medium za w³aœciw¹ „przestrzeñ” dla dzielenia siê rezultatami w³asnych poszukiwañ badawczych. Jest to bowiem „forum”, na którym –
odmiennie ani¿eli w recenzowanych publikacjach papierowych – wypowiadaj¹
siê w sposób równoprawny zarówno specjaliœci w danym zakresie, jak i interesuj¹cy siê ow¹ dziedzin¹ pasjonaci, a obok nich równie¿ dyletanci, st¹d okolicznoœæ, ¿e – wedle uwagi przedmówcy – kogoœ tam „okrzykniêto odkrywc¹”, stanowi w¹tpliwy „tytu³ do chwa³y” (o ile w ogóle).
Zreszt¹, jeœliby pod¹¿yæ wskazanym przez A. Nadolnego tropem, to w cytowanej Przedmowie w ogóle nie powinno znaleŸæ siê zdanie: „Dodaæ nale¿y, ¿e
[konsekrator W. Gembickiego, nuncjusz Claudio] Rangoni nale¿y to tzw. linii
kard. Scipio Rebiby”, gdy¿ ustalenie to, poczynione niedawno dziêki stwierdzeniu, kto z kolei udzieli³ sakry C. Rangoniemu, rozpropagowane zosta³o via Internet bez wiedzy „odkrywcy” (a œciœlej „odkrywczyni”) i bez wskazania „w sieci”
na jego (jej) osobê. W tym przypadku „okrzykniêto odkrywc¹” kamedu³ê O. Prof.
Roberto Fornaciariego z Istituto Superiore di Scienze Religioze di Arezzo, który
opublikowa³ w dodatku historycznym do jednego z w³oskich tygodników diecezjalnych drobny przyczynek Notizie sulla elezione e consacrazione del vescovo
Claudio Rangone, opieraj¹c poczynione „odkrycie” niebezpoœrednio na œwiadectwie Ÿród³owym z epoki, lecz na niepublikowanej pracy licencjackiej (tesi di laurea) nikomu nieznanej w krêgu historyków Koœcio³a Valerii Vecchi („Universita
degli Studi di Bolonia, Facoltà di Lettere e Filosofia, Corso di laurea in Storia
A.A. 1974–1975”), odnoœnie do której sam autor przyczynku stwierdza w przypisie: „Chi e l’autore? Se qualcuno riesce a identificare la signora Vecchi mi farebbe piacere averne informazione”.
O ile zatem, co siê tyczy sakry W. Gembickiego, pisz¹cy te s³owa uwa¿a³
za obowi¹zek zweryfikowaæ wpierw ustalenia J.K. Kalinowskiego i sprawdziæ
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wiarygodnoœæ Ÿród³a stanowi¹cego dla nich fundament, o tyle R. Fornaciari zadowoli³ siê wiadomoœci¹ „z drugiej rêki”, a w konsekwencji nadal nie wiemy,
z jakiego wspó³czesnego œwiadectwa zaczerpniêta zosta³a wiadomoœæ o sakrze
C. Rangoniego14. Mimo to „w sieci” o tym „odkryciu” mo¿na przeczytaæ co nastêpuje: „Thanks to Father Fornaciari’s research, we know that Bishop Claudio
Rangoni of Reggio Emilia was ordained bishop on 10 January 1593 in Rome in
the chapel of the Palazzo, by his uncle Cardinal Girolamo Bernerio” (i ani s³owa
o „odkrywczyni”). Natomiast odnoœnie do sakry bohatera recenzowanej obecnie
publikacji na tej samej stronie internetowej czytamy: „Thanks to the eminent historian of Polish episcopate, Dr. Krzysztof Rafal Prokop, we found that Bishop
Wawrzyniec Gembicki was not consecrated by Archbishop Karnkowski, but by
Bishop Claudio Rangoni, Bishop of Reggio Emilia and Apostolic Nuncio to Poland, on Laetare Sunday, the first April 1601. […] Dr. Prokop announced this
change, citing an unpublished biography of Bishop Gembicki by Father Jerzy
Karol Kalinowski, a priest of the Diocese of Torun, and thanking Father Prof.
Anastazy Nadolny, Director of the Archives of the Diocese of Pelplin, who sent
him the information concerning this episcopal ordination” (Ch. Bransom). Chyba
bardziej jednoznacznie rzecz nie mog³a zostaæ ujêta, st¹d zawarty w Przedmowie
passus na temat rzekomego przyw³aszczenia sobie czyjegoœ odkrycia i wynik³ego
na t¹ okolicznoœæ „zawinienia”, nie sposób by³o pozostawiæ bez obszerniejszego
wyjaœnienia, w którym nale¿a³oby dopowiedzieæ nadto, ¿e na skutek niegdysiejszego dzielenia siê bona fide przez pisz¹cego te s³owa wiadomoœciami o ¿mudnie
wynajdywanych przezeñ podczas czasoch³onnych kwerend archiwalnych œwiadectwach na temat dope³nianych przed wiekami sakr (i nie tylko), szereg z tych
informacji umieszczonych zosta³o w Internecie przez osoby trzecie (bez wiedzy
zainteresowanego i zarazem bez stosownego wskazania na Ÿród³o pochodzenia
faktografii w odnoœnej materii) na d³ugo przed tym, zanim nast¹pi³a ich krytyczna
publikacja w formie tradycyjnej (papierowej). To wszak¿e temat nie na obecn¹
recenzjê.

14

Odnoœnie do podstawy Ÿród³owej R. Fornaciari pisze jedynie: „La soluzione e emersa grazie
a una pista rivenuta in una tesi di laurea sugli inizi dell’attività pastorale di Rangone, vescovo
di Reggio, che rinviava a un carteggio conservato all’Archivio di Stato di Modena” (i tylko
tyle).
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Józef Borzyszkowski
Gdañsk

[Józef £êgowski], Kaszuby i Kociewie. Jêzyk,
zwyczaje, przes¹dy, podania, zagadki i pieœni
ludowe w pó³nocnej czêœci Prus Zachodnich.
Zebra³ i opracowa³ Dr Nadmorski, Poznañ, Czcionkami Drukarni
Dziennika Poznañskiego 1892. Reprint Wydanie I,
Wydawnictwo Maszoperia Literacka Sp. z o.o.;
Gdañsk 2013, ss. 167

Dzie³o Józefa £êgowskiego, w swoistej doñ przedmowie dziennikarza Jacka
Borkowicza, poprzedzaj¹cej je w prezentowanym tu wydaniu, nazwane „niewielk¹
objêtoœci¹ ksi¹¿eczka”1, nale¿y do najbardziej znacz¹cych i cenionych przez
etnologów opracowañ-monografii etnograficznych dotycz¹cych Kaszub i Kociewia XIX i XX wieku, nie tylko ze wzglêdu na swoj¹ pokaŸn¹ objêtoœæ i pionierski
charakter.
Z licznych opinii specjalistów warto przywo³aæ s³owa Anny Kwaœniewskiej,
która w swojej monografii habilitacyjnej pt. Badania etnologiczne na Kaszubach
i Pomorzu Wschodnim w XIX i XX w. Ludzie, instytucje, osi¹gniêcia badawcze,
Gdañsk 2009, uwzglêdni³a osobny podrozdzia³ I.3.5 pt. Józef £êgowski i jego
badania Kaszub i Kociewia2. Tam, pisz¹c o prezentowanej tu monografii, stwierdzi³a m.in.: „Monografia »Kaszuby i Kociewie…« jest pierwsz¹ obszern¹ publikacj¹ poœwiêcon¹ kulturze ludowej Kaszub i Kociewia. Autor zawar³ w niej bogat¹
charakterystykê kultury duchowej i w mniejszej czêœci spo³ecznej. Przedstawi³
te¿ zarys kultury materialnej. Profesjonalne rozpoznanie przez autora problematyki zak³ócaj¹ niekiedy komentarze dot. np. zabobonów i koniecznoœci ich zwalczania. By³ to zapewne wp³yw pozytywizmu g³osz¹cego has³a »oœwiecenia ludzi«,
a tak¿e zawodu autora (nauczyciel). Praca £êgowskiego jest pierwsz¹ obszern¹

1
2

Op. cit., s. V. (ca³oœæ owych dywagacji wstêpnych J. Borkowicza zamieszczona na str.
V–VIII).
A. Kwaœniewska, Badania etnologiczne na Kaszubach i Pomorzu Wschodnim w XIX i XX w.
Ludzie, instytucje, osi¹gniêcia badawcze, Gdañsk 2009, s. 96-106.

302

JÓZEF BORZYSZKOWSKI (GDAÑSK)

publikacj¹ dotycz¹c¹ regionu Kociewia, który s¹siadowa³ [uje – J.B.] z Kaszubami, gdzie proces niwelacji kulturowej nastêpowa³ szybciej”3. – Ju¿ z tego¿
wzglêdu – pierwszeñstwa i pokaŸnej objêtoœci dzie³a, a przede wszystkim dziêki
jego zawartoœci, zas³uguje ono na przypomnienie i popularyzacjê. Dziœ winno
byæ traktowane g³ównie jako Ÿród³o naukowe – œwiadectwo stanu wiedzy etnograficznej o Kaszubach i Kociewiu u schy³ku XIX wieku. (J. £êgowskiemu zawdziêczamy te¿ pierwszy obszerny zarys etnograficzny Ziemi Malborskiej, jego
rodzinnego Powiœla…4).
Generalnie zawartoœæ prezentowanego tu dzie³a J. £êgowskiego, który opublikowa³ je pod pseudonimem Dr Nadmorski, sygnalizuje sam tytu³. Warto jednak przywo³aæ tak¿e Spis treœci, jakiego brak w oryginale i w prezentowanym tu
wydaniu, ale zawarty zosta³ w wydaniu drugim, pierwszym wznowieniu, swoistym
jeszcze reprincie, firmowanym przez Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie, Gdañsk
1991. Oto ów „Spis”:
Przedmowa Józefa Borzyszkowskiego
Wstêp
I. Jêzyk lechicki, gwara kaszubska w stosunku do gwar po³abskich i polskich,
parafiañszczyzny kaszubskie; gwara kociewska
II. Okolice zamieszka³e przez Kaszubów i Kociewiaków, podania i piosenki
przywi¹zane do okolic i miejscowoœci
III. Zwyczaje i przes¹dy przy urodzeniu, chrzcie, œlubach i pogrzebach. Wieszcze i upiory
IV. Zwyczaje w czasie Bo¿ego Narodzenia, Nowego Roku, Trzech Króli, Zapust, Wielkiego Pi¹tku, Wielkanocy i Zielonych Œwi¹tek, Sobótka, œwiêcenia ziela i owsa
V. Praca w polu i w domu, uroczystoœci ¿niwne, zabawy dzieci i starszych,
uroczystoœci weselne. Mieszkanie, ubiór i po¿ywienie
VI. Krosniêta, zmory, jeŸdŸce nocni i inne duchy, pieni¹dze pal¹ce siê. Przepowiednie œmierci, powstanie umar³ych. Czarownice i guœlarze, uroczenie zwierz¹t i ludzi, za¿egnywanie i leki, zaklêcia. Œrodki przeciw wœciekliŸnie.
Zabobony z³odziei
VII. Zagadki i przys³owia, imiona osobowe, nazwy dni i miesiêcy, zwierz¹t domowych i dzikich, nawo³ywanie i odpêdzanie zwierz¹t, wyrazy dziecinne
VIII. Pieœni ludowe kaszubskie i kociewskie5.

3
4
5

Tam¿e, s. 100.
Dr Nadmorski, Urz¹dzenia spo³eczne, zwyczaje i gwara na Malborskiem, „Wis³a”, 1889,
nr 3, s. 717-754.
J. £êgowski, Kaszuby i Kociewie, Gdañsk 1991, s. V. Tam¿e moja Przedmowa, s. VI–IX – bez
tej paginacji.
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¯a³owaæ mo¿na, ¿e Wydawnictwo Maszoperia Literacka nie tylko nie zauwa¿y³o owego wydania z 1991 roku, podobnie jak Jacek Borkowicz, autor swoiœcie
kuriozalnej przedmowy, ale te¿ nie zadba³o o to, by przybli¿yæ czytelnikom pe³niej postaæ autora i jego dokonania. Trudno bowiem uznaæ dywagacje J. Borkowicza, mo¿e wielce oryginalne, za stosowne do okolicznoœci prezentacji dzie³a
i autora.
Jacek Borkowicz w swoich rozwa¿aniach ju¿ w pierwszym akapicie zdradza
ich jakoœæ, pisz¹c:
Ta niewielka objêtoœci¹ ksi¹¿eczka, wydana drukiem w 1892 r. w Poznaniu, przez
d³ugi czas by³a jedynym dostêpem polskojêzycznemu czytelnikowi kompendium wiedzy o Kaszubach. Dopiero w kilkanaœcie lat póŸniej ukaza³o siê kilka kolejnych pozycji z tej dziedziny; w 1909 r. „Niektóre wiadomoœci o Gdañsku i Sopotach” (autor
tego dzie³a ukry³ siê pod inicja³ami L.W.) oraz „Przewodnik po ziemi kaszubskiej”
pióra Zofii Hartingh, w roku nastêpnym – przewodnik Bernarda Chrzanowskiego
„Na kaszubskim brzegu”. Informacje zawarte w tych ksi¹¿kach nie zdezaktualizowa³y jednak pierwszego opisu: „Kaszuby i Kociewie” w³aœciwie a¿ do czasu odzyskania
przez Polskê niepodleg³ego bytu pozosta³y kopalni¹ wiedzy, z której czerpali podstawow¹ wiedzê o tej krainie letnicy z Warszawy i Krakowa, z roku na rok coraz liczniej
nawiedzaj¹cy nadba³tyckie k¹pieliska6.

Ju¿ w tych¿e zdaniach ich autor wprowadza w b³¹d czytelnika, stawiaj¹c
obok naukowego dzie³a J. £êgowskiego popularne przewodniki turystyczne –
a konkretniej ksi¹¿eczki o tym¿e charakterze, nazywaj¹c je ksi¹¿kami… Zapomina te¿ o tym, ¿e zarówno Pomorzanie, jak i przybywaj¹cy na Kaszuby – do Sopotu kuracjusze z Warszawy, £odzi czy Krakowa – znali, obok jêzyka ojczystego,
tak¿e jêzyki zaborców i s¹siadów, st¹d i dzie³a o Kaszubach napisane w jêzyku
rosyjskim i niemieckim. A by³o ich na prze³omie XIX i XX wieku sporo; m.in. od
1912 roku najwa¿niejsze dzie³o Izydora Gulgowskiego O nieznanym ludzie w Niemczech, opublikowane w jêzyku niemieckim7. Nie mo¿na te¿ pomin¹æ dzie³ wczeœniejszych, choæby Aleksandra Hilferdinga i Franza Tetznera..., dziœ dostêpnych –
pierwsze w ca³oœci, drugie w czêœci – tak¿e w jêzyku polskim8. W ich kontekœcie,
6
7

8

Op. cit., s. V.
Zob. E. Seefried-Gulgowski, Von einem unbekannten Volke in Deutschland. Ein Beitrag zur
Volks – und Landeskunde der Kaschubei/ I. Gulgowski, O nieznanym ludzie w Niemczech.
Przyczynek do ludoznawstwa Kaszub. Übersetzung/ Przek³ad Magdalena Darska-£ogin.
Wissenschaftliche Redaktion und Einleitung/ Redakcja naukowa i wstêp Józef Borzyszkowski, Berlin 1911 – Gdañsk 2012.
Zob. A. Hilferding, Resztki S³owian na po³udniowym brzegu Morza Ba³tyckiego, t³um. Nina
Perczyñska, oprac. Jerzy Treder, Gdañsk 1990 i F. Tetzner, Die Slawen in Deutschland.
Beiträge zur Volkskunde der Preussen, Litaurer und Letten, der Masuren und Philipponen,
der Tschechen, Mährer und Sorben, Polaben und Slowinzen, Kaschuben und Polen. Braunschweig, Verlag von Friedrich Vieweg und Sohn, 1902. Mit 215 Abbildungen, teils aufschlagbaren Karten und Plänen, Fotos, Sprachproben und 15 Melodien, oraz ten¿e, Die Slovinzen
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jak i ca³oœci dorobku Verein für Kaschubische Volkskunde oraz M³odokaszubów9,
pamiêtaj¹c, i¿ Kociewie pozostawa³o d³ugo poza zainteresowaniem etnologów,
trzeba widzieæ monografiê J. £êgowskiego. Jeœli zaœ chodzi o preferowane przez
J. Borkowicza przewodniki, to te¿ by³o ich do 1920 r. wiêcej, m.in. samego Aleksandra Majkowskiego Zdroje Raduni..., Warszawa 1913.
Pomijaj¹c sk¹din¹d mo¿e interesuj¹ce skojarzenia i rewelacje J. Borkowicza
(np. docenienie J. £êgowskiego przez Odrodzon¹ Rzeczpospolit¹ wyborem na
stanowisko prezesa Towarzystwa Naukowego w Toruniu!?), trzeba dobitnie podkreœliæ fakt celowoœci udostêpnienia dzie³a J. £êgowskiego w nowym wydaniu.
Jednak¿e dziœ trzeba by je widzieæ i analizowaæ, jak i prezentowaæ, przede wszystkim w kontekœcie dokonañ poprzedników i nastêpców, w tym np. ks. dr. Bernarda
Sychty, autora epokowych, powszechnie znanych, pomnikowych dzie³ s³ownikowo-etnograficznych, dotycz¹cych Kaszub i Kociewia. Nie mniej istotne s¹
XX-wieczne badania i publikacje historyków, jêzykoznawców, socjologów i etnologów... Analiza dzie³a J. £êgowskiego wymaga bowiem, stosowanie do jego charakteru, interdyscyplinarnego podejœcia, wcale pokaŸnej wiedzy z zakresu humanistyki kaszubsko-pomorskiej.
W tym kontekœcie, o ile nie dziwi komercyjna dzia³alnoœæ Wydawnictwa
Maszoperia Literacka, a jedynie smuci jego brak rzetelnoœci edytorskiej, zastanawiaj¹cy jest udzia³ „Partnera Wydania” – Muzeum Piœmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej. To zdziwienie i (...) pog³êbia informacja ze strony poprzedzaj¹cej stronê tytu³ow¹, na której napisano, ¿e prezentowane wydawnictwo „Wydanie okolicznoœciowe z okazji X Dnia Jednoœci Kaszubów ukaza³o siê staraniem
Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego oddzia³ w Koœcierzynie oraz Burmistrza
i Rady Miasta Koœcierzyna. Koœcierzyna 17 marca 2013 roku”. – Z kolei na stronie
redakcyjnej czytamy: „Copyright for the Polish Edition by Wydawnictwo Maszoperia Literacka”!? Czy¿by gdzieœ by³o przygotowane inne wydanie w jêzyku obcym? A jaki by³ rzeczywisty udzia³ Muzeum w Wejherowie?
Na marginesie prezentowanej tu publikacji trzeba zauwa¿yæ spore pomieszane z popl¹taniem na rynku wydawniczym w zakresie kompetencji i jakoœci publikacji – choæby wznowieñ dzie³ naukowych i literackich, do których nikt ju¿ dziœ
formalnie nie mo¿e roœciæ sobie praw autorskich. S¹dzê, i¿ o takie prawa winny
zabiegaæ, prawnie sobie zapewniæ, kompetentne instytucje – organizacje spo³eczne,

9

und Lebakaschuben. Land und Leute, Haus und Hof, Sitten und Gebräche, Sprache und
Literatur im östlichen Hinterpommern, Berlin 1899. Fragment monografii F. Tetznera z 1902 r.
zob. w: Niemcy o Kaszubach w XIX wieku. Obraz Kaszubów w pracach G.L. Lorka, W. Seidla
i F. Tetznera/Deutsche Berichte über die Kaschuben im 19. Jahrhundert. Das Bild der Kaschuben in den Abhandlungen von G.L. Lorek, W. Seidler und F. Tetzner, pod red. Józefa
Borzyszkowskiego, Gdañsk 2009.
Zob. A. Bukowski, Regionalizm kaszubski. Ruch naukowy, literacki i kulturalny. Zarys monografii historycznej, Poznañ 1950.
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jak w³aœnie MPiMK-P czy Instytut Kaszubski i Zarz¹d G³ówny ZK-P, posiadaj¹ce
w³asne, daj Bo¿e, coraz bardziej profesjonalne wydawnictwa. Takie¿ to wydawnictwa – instytucje spo³eczne winny dbaæ o poziom edytorstwa i byæ wspierane
przez samorz¹dy, nie przekreœlaj¹c w niczym mo¿liwoœci funkcjonowania wydawnictw wy³¹cznie komercyjnych. Za przyk³ad, mam nadziejê, dobrej roboty
mo¿e byæ uznana Biblioteka Pisarzy Kaszubskich, wydawana przez Instytut Kaszubski. S¹dzê, i¿ tak¿e takim wydawcom jak Maszoperia Literacka wspó³praca
z ludŸmi nauki wysz³aby na dobre. Bez w¹tpienia jest ona warunkiem minimum
naszej przyzwoitoœci wobec bogactwa spuœcizny poprzedników, z którego nie
zawsze godnie potrafimy skorzystaæ, a tym bardziej je promowaæ, na co w pe³ni
zas³uguje. St¹d jeszcze raz s³owa wdziêcznoœci i serdecznej pamiêci skierowaæ
trzeba ku osobie œp. Józefa £êgowskiego – niezwyk³ego nauczyciela – profesora
gimnazjalnego, sumiennego badacza i oddanego sprawie narodowej, zw³aszcza
na polu nauki i kultury, spo³ecznika, m.in. prezesa Towarzystwa Naukowego
w Toruniu...10

10

J. £êgowski – nie ma.
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„Rocznik Toruñski”, t. 38 i t. 39,
Towarzystwo Mi³oœników Torunia
i Uniwersytet Miko³aja Kopernika,
Toruñ 2011 i 2012, ss. 378 i 443, Nak³ad 300 egz.

Od lat trwa wymiana miêdzy Gdañskiem i Toruniem – „Acta Cassubiana”
i „Rocznika Toruñskiego”, w którego Komitecie Redakcyjnym obecny jest m.in.
cz³onek Instytutu Kaszubskiego dr Kazimierz Przybyszewski, jeden z najwierniejszych autorów toruñskiego czasopisma – wizytówki przede wszystkim Towarzystwa Mi³oœników Torunia i… Uniwersytetu Miko³aja Kopernika. Tym razem
z pewnym opóŸnieniem dotar³y do mnie jednoczeœnie sygnalizowane tu dwa tomy
tego¿ pisma – 38 i 39 za lata 2011 i 2012. Ka¿dy z nich zas³uguje na osobn¹
prezentacjê. Jednak¿e mam nadziejê, ¿e to ³¹czne potraktowanie (wyj¹tkowo)
dwóch najnowszych wybacz¹ mi czytelnicy „Acta Cassubiana”. Przegl¹daj¹c zawartoœæ obu czasopism – „Rocznika Toruñskiego” i „Acta Cassubiana” – mo¿na
dostrzec nieco podobieñstw, tak¿e w zakresie konstrukcji – nie tylko specyficznej-oryginalnej zawartoœci kolejnych tomów.
„Rocznik Toruñski” ju¿ tradycyjnie zawiera kilka sta³ych dzia³ów. S¹ to: Artyku³y, Miscelanea, Biografie, Recenzje, Noty, Sprawozdania i Urszuli Zaborskiej (tak¿e cz³onka I.K.) „Bibliografia miasta Torunia za…” – kolejny poprzedni
rok. Jego Redakcja, wspierana przez raczej honorowy Komitet Redakcyjny, mieœci siê w To-Mi-To i spoczywa w rêkach Agnieszki Zieliñskiej. Istotnym plusem
tego¿ czasopisma, kiedyœ bardziej, jak s¹dzê, o profilu popularnonaukowym, dziœ
jednoznacznie naukowym, jest oryginalna kolorowa ok³adka – zawsze inna, bêd¹ca realizacj¹ koncepcji mistrza Zygfryda Gardzielewskiego. Mo¿na zauwa¿yæ,
i¿ ok³adka niejako sygnalizuje najwa¿niejszy tekst w kolejnym tomie. W przypadku t. 38 (2011) zaprezentowano na ok³adce – w³aœciwie na pierwszej stronie
jej obwoluty – fotografiê Leszka Kotlewskiego – „Kamieñ z tablic¹ upamiêtniaj¹c¹ Hirscha Zwi Kalischera oraz ¿ydowskich mieszkañców Torunia ods³oniêty
w 2009 roku na terenie dawnego cmentarza ¿ydowskiego” – czytamy na stronie
redakcyjnej. Jest to nawi¹zanie do drugiego z artyku³ów w tym¿e tomie pióra
Anny Bieniaszewskiej z Archiwum Pañstwowego w Toruniu, pt. ¯ydzi w Toruniu
w latach 1793–1950. – Autorka swoje cenne opracowanie opar³a na literaturze
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oraz owocnej kwerendzie archiwalnej i prasowej. Pozwoli³o jej to zaprezentowaæ
wszechstronny obraz zmieniaj¹cej siê spo³ecznoœci ¿ydowskiej w Toruniu – jej
pozycjê spo³eczno-gospodarcz¹, ¿ycie religijne, udzia³ w kulturze, wybitnych
przedstawicieli m.in. œrodowiska nauki i sztuki – a¿ po Holokaust w okresie okupacji hitlerowskiej. Artyku³ ten to swoista minimonografia, godna osobnego wydania, wzbogacenia fotografiami i ilustracjami. Uœwiadamia ona wspó³czesnym
– nie tylko mieszkañcom Torunia i Pomorza, jak wiele w przesz³oœci znaczy³a
niewielka spo³ecznoœæ ¿ydowska; ilu jej przedstawicieli wnios³o do wspólnego,
ogólnoludzkiego dziedzictwa kultury, uto¿samiaj¹c siê do 1920 r. g³ównie z Niemcami, a potem tak¿e z Polakami, przy czym spora grupa marzy³a i dzia³a³a ju¿
w XIX wieku na rzecz powstania samodzielnego pañstwa ¿ydowskiego. Warto
mo¿e podkreœliæ fakt, i¿ to przedstawiciel spo³ecznoœci toruñskiej – rabin, myœliciel i filozof, Hirsch Kalischer (1795–1874) – by³ pionierem syjonizmu o charakterze religijnym. To on ju¿ w 1860 roku na kongresie notabli ¿ydowskich w Toruniu przedstawi³ plan wstêpnej dzia³alnoœci kolonizacyjnej w Palestynie, a w swej
ksi¹¿ce Têsknota za Syjonem, wydanej w 1862 r. w jêzyku hebrajskim w E³ku
(w wersji niemieckiej w Toruniu 1865), kreœli³ wizjê odrodzenia narodu ¿ydowskiego w Palestynie i powrotu ¯ydów z diaspory do swojej ojczyzny... Nie mniej
ciekawy i smutny jest zaprezentowany przez autorkê obraz i los cmentarza ¿ydowskiego w Toruniu, gdzie spocz¹³ tak¿e Hirsch Kalischer. Cmentarz ten zosta³ niemal totalnie zniszczony w latach siedemdziesi¹tych XX wieku. Niedawno go uporz¹dkowano i upamiêtniono spoczywaj¹cych na nim torunian…
Na marginesie tego¿ artyku³u mo¿na zauwa¿yæ, i¿ wpisuje siê on w niestar¹
dziœ tradycjê odkrywania i upamiêtniania dziejów i œladów ¿ydowskich na Pomorzu. Wyrazem tego¿ trendu jest m.in. wydana przez Instytut Kaszubski ksi¹¿ka
pt. Œladami ¿ydowskimi po Kaszubach…, opracowana przez Mi³os³awê Borzyszkowsk¹-Szewczyk i Christiana Pletzinga. Toruñski artyku³ jakby upomina³ siê
o realizacjê nowej ksiêgi – „Œladami ¿ydowskimi po Pomorzu”, choæby najpierw
Nadwiœlañskim.
W t. 38 „Rocznika Toruñskiego” w dziale „Artyku³y” znajduj¹ siê te¿ m.in.
ciekawe opracowania – Janusza Tandeckiego Dziejopisarstwo miejskie w Toruniu
i w Prusach w œredniowieczu i na progu czasów najnowszych oraz Anny Przybyszewskiej i Kazimierza Przybyszewskiego Konserwatorium Muzyczne Pomorskiego Towarzystwa Muzycznego w Toruniu za dyrekcji Piotra Perkowskiego
w latach 1936–1939. To drugie wpisuje siê w bazê przygotowywanego na gruncie
gdañskim Leksykonu kultury polskiej Pomorza w XIX i XX wieku. W dziale „Miscellanea” znajdujemy m.in. dwa artyku³y referuj¹ce wyniki badañ archeologicznych na terenie zamku toruñskiego i cmentarza przy koœciele œw. Jacka. Z kolei
w dziale „Biografie” z trzech opracowañ dwa s¹ autorstwa K. Przybyszewskiego,
w tym prezentacja ¿ycia i dorobku Henryka Baranowskiego (1920–2011), bibliotekarza i bibliografa, znanego w œwiecie nie tylko historyków.
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Na uwagê i wdziêcznoœæ zas³uguje troska Redakcji o dzia³ „Recenzje”, jako
¿e ten rodzaj opracowañ – publikacji w czasach (...) parametryzacji straci³ ogromnie na popularnoœci, co dowodzi zubo¿enia naszego ¿ycia naukowego. Tym razem w t. 38 znajdziemy 4 recenzje istotnych monografii, prezentuj¹cych niejako
¿ycie codzienne Torunia od XIV do XX wieku. Polecam recenzje i recenzowane
ksi¹¿ki! – Dzia³ „Recenzje”, podobnie jak w „Acta Cassubiana” uzupe³niaj¹
i wzbogacaj¹ „Noty” – wydawnicze, opracowane w Toruniu przez Annê Ziemlewsk¹ – mniej liczne, ale obszerniejsze ni¿ te, jakie znajdujemy na ³amach naszego czasopisma, a wœród nich znajduj¹ siê tak¿e dotycz¹ce ksi¹¿ek bêd¹cych przedmiotem osobnych recenzji.
Dobr¹ tradycj¹ „Rocznika Toruñskiego” jest regularne publikowanie Sprawozdañ. – Dzia³alnoœæ Towarzystwa Mi³oœników Torunia w okresie od 28 maja
2010 do 23 maja 2011 r. zaprezentowa³a Cecylia Iwaniszewska, pokazuj¹c, i¿
spo³eczna praca ludzi nauki i kultury nie jest dziœ jeno echem przesz³oœci. – Równie¿ cenn¹ i pozytywn¹ jest zawsze praca Urszuli Zaborskiej – Bibliografia miasta Torunia za rok 2010, obejmuj¹c¹ 739 pozycji, do których dotarcie u³atwia
„S³owniczek” nazwisk i tytu³ów prac zbiorowych i anonimowych oraz czasopism.
Na ok³adce, a raczej obwolucie ok³adki t. 39 „Rocznika Toruñskiego” za rok
2012, znajduje siê równie¿ fotografia L. Kotlewskiego – tym razem z wystawy,
objaœniona na stronie redakcyjnej jako „Wystawa sta³a pt. »Œwiat toruñskiego
piernika«. Piwnica Domu Kopernika, Muzeum Okrêgowe w Toruniu”. Ilustracja
ta nawi¹zuje do pierwszego artyku³u: Paulina Bobecka, Pierniki toruñskie w historii i podaniach lokalnych. – Owe tytu³owe podania, cytowane w ca³oœci, stanowi¹ o popularnym i kszta³c¹cym charakterze ca³ego opracowania, które w formie
broszury mog³oby byæ dostêpne w firmowym sklepie z piernikami na toruñskim
Rynku Staromiejskim. – Trzy dalsze artyku³y dotycz¹ g³ównie toruñskich dziejów II po³owy XX wieku…
Tym razem Redakcja na pocz¹tku tomu, jeszcze przed dzia³em „Artyku³y”,
umieœci³a opracowanie biograficzne Piotra Oliñskiego pt. Marian Biskup (1922–
–2012), historyk Torunia! – Zmar³y 16 kwietnia 2012 roku profesor Marian
Biskup – cz³owiek instytucja, g³ówny wspó³twórca potêgi wspó³czesnego Towarzystwa Naukowego w Toruniu i jego organu „Zapiski Historyczne”, zosta³ tu
w tytule zaprezentowany, chyba nies³usznie, wy³¹cznie jako historyk miasta,
w którym prze¿y³ 67 lat. Na szczêœcie dowiadujemy siê o nim wiêcej, równie¿ to,
i¿ od 1958 roku w ramach Polskiej Akademii Nauk przeszed³ do Zak³adu Historii
Pomorza Instytutu Historii, na którego czele sta³ Gerard Labuda, zostaj¹c kierownikiem toruñskiej Pracowni tego Zak³adu. W 1986 r. zast¹pi³ G. Labudê na stanowisku kierownika Zak³adu Historii Pomorza PAN, pozostaj¹c nim do 1992 roku.
Zrozumia³e jest, ¿e autor tego¿ opracowania wyeksponowa³ toruñskie dzie³a
Profesora – jak mawiano – najwa¿niejszego z biskupów pomorskich. Szczególn¹
uwagê zwróci³ na jego wspó³pracê z „Rocznikiem Toruñskim”, konkluduj¹c ten
fragment stwierdzeniem: „£¹cznie w »Roczniku Toruñskim« profesor Marian
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Biskup opublikowa³ 5 artyku³ów i jeden tekst Ÿród³owy, co czyni go jednym
z najaktywniejszych [podkreœlenie J.B.] autorów w ca³ej 46-letniej historii tego
czasopisma”. – W tym „naj” jest chyba sporo niepotrzebnej przesady!? Zgoda
natomiast na stwierdzenie: „Bez w¹tpienia w przypadku Torunia zwieñczeniem
dzia³añ badawczych, a tak¿e organizacyjnych profesora Biskupa sta³a siê »Historia
Torunia«. (...) Jego wk³ad w badania dziejów Torunia, miasta w sposób wyj¹tkowo silny postrzeganego przez swoj¹ przesz³oœæ, która w du¿ym stopniu decyduje
o jego atrakcyjnoœci, czyni profesora Biskupa jedn¹ z najwa¿niejszych postaci
w historii miasta po 1945 r.” – To toruñskie zakoñczenie tej minibiografii wielkiego
mistrza wœród historyków pomorskich i polskich (prezesa PTH) warto by podkreœliæ, ewentualnie poszerzyæ, ale przede wszystkim dostrzec w profesorze Marianie Biskupie wyj¹tkowego i wielce zas³u¿onego nie tylko dla Torunia koryfeusza
historii, nauki polskiej i europejskiej.
W dziale „Miscellanea” znajdujemy i tym razem kolejne dokumenty – krzy¿ackie i mieszczañskie z epoki nowo¿ytnej i poœrednio najnowszej. Wœród 7 biogramów dwa s¹ autorstwa K. Przybyszewskiego, a z pozosta³ych na uwagê szczególn¹ zas³uguje przybli¿enie postaci zas³u¿onych niewiast, zwi¹zanych z To-Mi-To
– Janiny Przyby³owej (1892–1975) i Janiny Gardzielewskiej (1926–2012) oraz
dokument autorstwa Zefiryna Jedrzyñskiego pt. Moje wspomnienia ostatnich dziesiêciu lat ¿ycia prof. Konrada Górskiego.
W dziale „Recenzje” zaprezentowano tylko trzy wydawnictwa; a tym razem
liczniejsze „Noty” zredagowa³a Wies³awa Du¿y. W „Sprawozdaniach” obok Dzia³alnoœci Towarzystwa Mi³oœników Torunia… znajdujemy okolicznoœciowy tekst
Zofii Huppenthal 60-lecie toruñskiego oddzia³u Polskiego Towarzystwa Mi³oœników Astronomii. Pod koniec – Bibliografia miasta Torunia za rok 2011 (916
pozycji), opracowana przez niezawodn¹ Urszulê Zaborsk¹ i… Adama Biedrzyñskiego. Na samym koñcu, jak zwykle, znajdujemy „Contents” i „Inhaltsverzeichniss”, a „Spis treœci” na pocz¹tku, tu¿ po stronie redakcyjnej. Artyku³y z regu³y
zaopatrzone s¹ równie¿ w streszczenia w jêzyku angielskim i niemieckim.
Znaj¹c nieco realia pracy Redakcji i To-Mi-To, mo¿na tylko im podziêkowaæ
za systematyczn¹ dobr¹ robotê i… pogratulowaæ wspó³wydawcy – Uniwersytetowi Miko³aja Kopernika, jak i doceniæ wcale rzadki (zw³aszcza w Gdañsku) fakt,
odnotowany na stronie redakcyjnej informacj¹: „Wydano dziêki dotacji Gminy
Miasta Toruñ oraz Uniwersytetu Miko³aja Kopernika w Toruniu”. O kontynuacji
dobrych tradycji edytorskich, nie wszêdzie obecnych nawet w Toruniu, œwiadczy
fakt podania przez wydawcê na stronie redakcyjnej wysokoœci nak³adu! – W ca³oœci „Rocznik Toruñski” to owoc dobrej organicznej pracy...

310

JÓZEF BORZYSZKOWSKI (GDAÑSK)

Aleksander Klemp
Gdynia

Inwentarze starostwa cz³uchowskiego z lat 1676
i 1696 wraz z inwentarzami wsi Debrzno
i Ma³e Chojniczki,
wyda³ Marian Fryda przy wspó³udziale Krzysztofy
Monikowskiej, Muzeum Regionalne w Cz³uchowie,
Cz³uchów 2011, ss. XII, 133

W XVI–XVIII wieku starostwo cz³uchowskie zajmowa³o wiêkszoœæ terenów
na po³udniowy-zachód od Cz³uchowa. Na zachodzie graniczy³o z niewielkimi starostwami bia³oborskim i czarneñskim, a na po³udniu naturaln¹ granicê z województwem kaliskim a¿ do Debrzna tworzy³a rzeka Debrzynka. Na wschodzie osady
starostwa dochodzi³y do jezior: Karsiñskiego, Ksiê¿ego i Kielskiego. Natomiast
na pó³nocy starostwo cz³uchowskie graniczy³o z ziemiê bytowsk¹ i miasteck¹.
Mieszkañcami starostwa, szczególnie miast Cz³uchowa, Chojnic i Debrzna
oraz wsi le¿¹cych w jego centrum, byli w wiêkszoœci osadnicy niemieccy. Jednak
w pó³nocno-wschodniej czêœci królewszczyzny znajdowa³y siê wsie szlacheckie,
m.in. Borzyszkowy, Kiedrowice, Pr¹dzona, zamieszka³e przez liczn¹, miejscow¹
ludnoœæ kaszubsk¹.
Rozlegle starostwo cz³uchowskie posiada³o najwiêksz¹ liczbê osad w województwie pomorskim, dlatego pomimo nie najlepszych gleb, znacznego zalesienia,
nale¿a³o do najbardziej dochodowych w Prusach Królewskich. Z tego wzglêdu
o tê królewszczyznê zabiegali z powodzeniem g³ównie przedstawiciele bogatych
rodów wielkopolskich (Koœcieleccy, Latalscy) i pruskich (Czemowie i Wejherowie). Po œmierci wojewody malborskiego Jakuba Wejhera w 1657 r. a¿ prawie do
pierwszego rozbioru starostwo cz³uchowskie znajdowa³o siê w rêkach pochodz¹cych z Litwy Radziwi³³ów.
Od pierwszej po³owy XVI wieku kolejni starostowie pozostawili po sobie
liczne Ÿród³a dotycz¹ce omawianej królewszczyzny, szczególnie cenne s¹ przechowywane w AGAD w Warszawie w zespo³ach: Archiwum Radziwi³³ów i Archiwum Skarbu Koronnego inwentarze starostwa cz³uchowskiego z lat 1530–1771.
Ich publikacjê rozpocz¹³ w 1904 roku Konstanty Koœciñski (Inwentarz starostwa
cz³uchowskiego z roku 1748, Roczniki TNT, R.XI:1904, s. 184-248). Niestety,
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opublikowa³ on jedynie czêœæ tego inwentarza, a dopiero po 104 latach dr Marian
Fryda z Cz³uchowa podj¹³ siê trudu pe³nego wydania inwentarzy starostwa cz³uchowskiego z XVII i XVIII wieku.
Dr Marian Fryda jest pracownikiem naukowym Muzeum Regionalnego
w Cz³uchowie i opublikowa³ ju¿ szereg prac dotycz¹cych historii gospodarczej
i spo³ecznej wsi pomorskiej w XVII–XIX w. Badania dr. M. Frydy dotycz¹ g³ównie gospodarki i rozwarstwienia spo³eczno-maj¹tkowego mieszkañców wsi po³udniowej czêœci ówczesnego województwa pomorskiego. W 2008 roku rozpocz¹³
on równie¿ dzia³alnoœæ edytorsk¹. Wyda³ wówczas dziêki wsparciu finansowemu
Urzêdu Miejskiemu w Cz³uchowie Inwentarz starostwa cz³uchowskiego z roku
1753.
Najnowsza pozycja Ÿród³owa przygotowana do druku przez M. Frydê wspólnie z Krzysztof¹ Monikowsk¹ obejmuje kilka inwentarzy z drugiej po³owy XVII
wieku. W jednym tomie wydano inwentarze: starostwa cz³uchowskiego z lat 1676
i 1696 oraz oderwanej od tego starostwa wsi Chojniczki. Wspólnie z tymi Ÿród³ami opublikowano tak¿e wspó³czesny im inwentarz po³owy wsi Debrzno i Trudna
(Kappa), chocia¿ obie osady znajdowa³y siê ju¿ w województwie kaliskim i nie
wchodzi³y w sk³ad starostwa cz³uchowskiego. S³usznie jednak wydano wspólnie
wszystkie wymienione inwentarze, poniewa¿ po³owa wsi Debrzno i Trudnej nale¿a³a do ówczesnego starosty cz³uchowskiego podkanclerzego i hetmana polnego
litewskiego Karola Stanis³awa Radziwi³³a oraz tworzy³a z królewszczyzn¹ jeden
kompleks gospodarczy.
Zastrze¿eñ nie budzi równie¿ metoda wydawnicza przyjêta przez M. Frydê.
Zachowano oryginaln¹ pisowniê nazw miejscowoœci, nazwisk i imion oraz nazw
topograficznych i fizjograficznych. Komisarz staroœciñski, stolnik brzeski Ludwik
Jeziorkowski, który na polecenie starosty sporz¹dzi³ inwentarz, czêsto odmiennie
zapisywa³ te same nazwiska, gdy¿ miejscowi Kaszubi i osadnicy niemieccy ró¿nie je wymawiali, ale dziêki zachowaniu oryginalnych zapisów w druku nie zniekszta³cono ciekawego dla jêzykoznawców materia³u Ÿród³owego. Pewne w¹tpliwoœci budzi ujednolicenie przez wydawcê pisowni tych samych wyrazów (np.
kaczmarz, karczmarz lub wiszniowe, wisniowe). W tym wypadku zastanowi³bym
siê nad zachowaniem tak charakterystycznej dla siedemnastowiecznej polszczyzny niekonsekwentnej pisowni.
Z kolei w tabelach statystycznych poszczególnych wsi zamieszczonych
w inwentarzach z lat 1676 i 1696 M. Fryda i K. Monikowska obok zapisanych
w Ÿródle nazw miejscowoœci podali w nawiasach kwadratowych tak¿e ich aktualne polskie brzmienie. Tutaj nale¿y podkreœliæ niezwyk³¹ dba³oœæ o przejrzystoœæ tabel jak równie¿ opublikowanego tekstu Ÿród³owego, poniewa¿ w kolejnych tabelach zestawiaj¹cych m.in. dochody z m³ynów, osad leœnych i folwarków nie uwzglêdniono ju¿ wspó³czesnych nazw wymienionych osad. Wówczas
nale¿y korzystaæ z indeksu, w którym znajdziemy odsy³acze do aktualnych nazw
polskich.
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Wydawca radykalnie ograniczy³ liczbê przypisów. W omawianej publikacji
Ÿród³owej odwo³uje siê do ustaleñ i bardzo licznych przypisów zamieszczonych
we wczeœniej wydanym Inwentarzu starostwa cz³uchowskiego z roku 1753.
M. Fryda i K. Monikowska przypisy koryguj¹ce zastosowali przede wszystkim
w przypadkach oczywistych pomy³ek komisarza powsta³ych przy podliczaniu
niektórych kwot. Ponadto w przypisach umieszczono dane z tablic oryginalnych,
które z przyczyn technicznych nie zmieœci³y siê ju¿ w opublikowanych tabelach.
Ograniczon¹ liczb¹ przypisów opatrzono przede wszystkim inwentarz z 1676 roku,
gdy¿ powsta³y 20 lat póŸniej zawiera ich ju¿ kilkadziesi¹t, zaistnia³a wiêc potrzeba przywo³ania przywilejów i zwolnieñ dla kilkunastu osad oraz wyjaœnienia nazw
wielu miejscowoœci i zbiorników wodnych.
W XVI–XVII wieku inwentarze starostwa cz³uchowskiego, podobnie jak
innych królewszczyzn w Prusach Królewskich, sporz¹dzano po zmianie starosty.
W 1676 roku po raz pierwszy powodem jego stworzenia by³o przekazanie przez
starostê Micha³a K. Radziwi³³a w dzier¿awê dochodów ze starostwa gdañszczaninowi Elertowi Friedrichsenowi. Jego biografia jest ca³kowicie nieznana, warto
wiêc poœwiêciæ tej postaci kilka s³ów. E. Friedrichsen pochodzi³ z gdañskiego
rodu patrycjuszowskiego, który jednak nie osi¹gn¹³ w mieœcie wielu znacz¹cych
stanowisk. W 1659 roku poœlubi³ on Florentynê von der Lindê (córkê Adriana).
Uwa¿any by³ za patrona gdañskich literatów, a w Bibliotece Gdañskiej PAN zachowa³o siê kilka poœwiêconych mu pism okolicznoœciowych. Znajomoœæ z Radziwi³³ami móg³ zawrzeæ na dworze królewskim, gdy¿ przez pewien czas by³ dworzaninem prawdopodobnie Jana Kazimierza. Dzier¿awc¹ starostwa cz³uchowskiego
by³ doœæ krótko, gdy¿ zmar³ w 1679 lub w 1680 r., maj¹c ok. 48 lat.
Decyzjê o sporz¹dzeniu kolejnej inwentaryzacji podj¹³ 20 lat póŸniej ówczesny starosta cz³uchowski, podkanclerzy litewski Karol Stanis³aw Radziwi³³.
Przeprowadzili j¹ kanonik wileñski ks. Marcjan Bogus³aw Wo³³owicz oraz czeœnik sieradzki Jan Siemianowski.
W tekœcie inwentarza ostatecznie spisanego 20 sierpnia 1696 roku nie podano motywów jego sporz¹dzenia. Nale¿y jednak zauwa¿yæ, ¿e miesi¹c wczeœniej
15 i 16 lipca komisarze przeprowadzaj¹cy inwentaryzacjê podpisali na zamku
cz³uchowskim a¿ 7 kontraktów zwalniaj¹cymi mieszkañców wsi: Barkowo, Brzezie, Kocza³a, Pieniê¿nica, Rzeczenica, S³upia oraz £êkinia na trzy lata (1696–1699)
od robocizny na rzecz zamku cz³uchowskiego. Ponadto w sierpniu (dok³adna data
jest nieznana) tego roku komisarze starosty zawarli porozumienie z w³aœcicielami
kilkunastu okolicznych wsi szlacheckich w sprawie op³at za u¿ytkowanie staroœciñskich pastwisk oraz pobierania drwa na opa³. Postanowienia tej ugody znalaz³y siê w tekœcie inwentarza. Najprawdopodobniej przeprowadzona inwentaryzacja mia³a na celu uaktualnienie zasad pobierania op³at pieniê¿nych i w naturze
oraz robocizny. Wiele wyjaœnia wstêp do kilku kontraktów np. z mieszkañcami
S³upii: „my [komisarze] bêd¹c zeslani od Jasnie oswieconego Xca Jmci Pana
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podkanclerzego W.X.Lit., starosty Cz³uchowskiego na zweryfikowanie y inwentowanie starostwa tego pusæilismy pewnym kuntraktem [!] wies Sztemborn¹ za
ich usilnym staraniem poddanym tamecznym”. Dalej przedstawione s¹ dok³adne
ustalenia dotycz¹ce obowi¹zków mieszkañców wsi. Zatem gburzy i so³tysi z kilku
wsi poprzez swoje proœby i ¿¹dania zmniejszenia obci¹¿eñ na rzecz zamku cz³uchowskiego prawdopodobnie przyspieszyli inwentaryzacjê.
Natomiast trudniej jest powi¹zaæ termin przeprowadzenia inwentaryzacji
z powo³aniem Chrystiana Sonnenberga (Zoneberga) na administratora starostwa,
chocia¿ w Ÿród³ach i literaturze jako administrator lub podstaroœci, wed³ug ks.
Paw³a Czaplewskiego, po raz pierwszy wymieniany jest w³aœnie pod rokiem 1696.
Nawet w tekœcie omawianego inwentarza czêœciej wystêpuje jako posiadacz w³ók
oraz dwóch m³ynów (s. 52, 104, 106). Dopiero przy przekazaniu mu pieczy nad
armatami, dzia³ami zamkowymi oraz poleceniu zebrania p³odów rolnych z folwarków staroœciñskich nazwany zosta³ administratorem (s. 110, 112). Powierzenie
Ch. Sonnenbergowi opieki nad zamkiem cz³uchowskim okaza³o siê decyzj¹ niezbyt fortunn¹, gdy¿ ok. 1701 roku uciek³ on do Brandenburgii podobno z pieniêdzmi skradzionymi starostwu.
W pierwszej czêœci wydanego inwentarza z 1676 roku dok³adnie opisany
zosta³ ca³y kompleks zamku cz³uchowskiego ze szczegó³owym opisem pomieszczeñ gospodarczych znajduj¹cych w wszystkich czêœciach (przygrodkach) przedzamcza. Komisarz L. Jeziorkowski drobiazgowo wymieni³ wszystkie najbardziej
wartoœciowe elementy metalowe, tj. ³añcuchy, k³ódki, klamki, ¿elazne obicia oraz
stan okien i pieców.
Nastêpnie opisa³ stan budynków gospodarczych w siedmiu folwarkach staroœciñskich, natomiast dwa pozosta³e istniej¹ce wówczas folwarki (zamkowy
i w Mosinach) s¹ jedynie wzmiankowane w inwentarzu. Równie¿ w przypadku
folwarków komisarz ujawni³ wszystkie elementy metalowe („¿elastwa”).
W kolejnej czêœci w tabelach przedstawiono dochody z miast (Cz³uchowa,
Chojnic i Debrzna), 31 wsi staroœciñskich oraz zobowi¹zania finansowe kilkunastu wsi szlacheckich. Odrêbnie wyszczególnione zosta³y dochody z osad m³yñskich i leœnych (smolarze).
Warto zaznaczyæ, ¿e celem inwentaryzacji by³o nie tylko zestawienie dochodów i wydatków, lecz tak¿e sprawdzenie postêpów w odbudowie gospodarstw
ch³opskich po zniszczeniach wojennych. Dlatego w poszczególnych tabelach przed
wyliczeniami stanu posiadania w³ók, koni i wo³ów oraz powinnoœci pieniê¿nych
komisarz L. Jeziorkowski umieœci³ informacjê dotycz¹c¹ wczeœniejszej i obecnej
liczby so³tysów, gburów i karczem (lub karczmarzy). W wiêkszoœci „by³o” odnosi
siê do danych z lustracji starostwa cz³uchowskiego z 1624 roku, jednak ok. 1/7
informacji o liczbie so³tysów i gburów rzekomo przed wojnami szwedzkimi nie
zgadza siê z informacjami przywo³anego Ÿród³a ani lustracji z 1664 roku. Niew¹tpliwie zmniejsza to nasze zaufanie do danych zawartych w omawianym inwentarzu, gdy¿ sprawdzenie postêpu odbudowy gospodarstw po wojnach szwedzkich
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wymaga przyjêcia wspólnego punktu wyjœcia. Porównuj¹c wiêc ustalenia lustracji z 1664 i inwentarza z 1676 roku, okazuje siê np., ¿e w tym okresie liczba
gburów relacyjnie najbardziej wzros³a w GwieŸdzinie, Prusinowie, Glêdowie
i Koczale, a najs³abiej w BrzeŸnie ko³o Cz³uchowa. Przeciêtnie liczba gburów
w poszczególnych wsiach zwiêkszy³a siê w latach 1664–1676 dwukrotnie, rzadko
jednak osi¹gnê³a lub zbli¿y³a siê do stanu z 1624 roku.
W omawianych tabelach imiennie wymienieni s¹ g³ównie gburzy, szlachta
a sporadycznie ogrodnicy i arendarze. Natomiast so³tysi i karczmarze wystêpuj¹
bez nazwisk. Porównuj¹c omawiane Ÿród³o z inwentarzem starostwa puckiego
z 1678 roku, w którym z imienia i nazwiska wymienieni s¹ niemal wszyscy mieszkañcy wsi staroœciñskich oraz podana jest liczba cz³onków rodziny, musimy przyj¹æ, ¿e przydatnoœæ inwentarza starostwa cz³uchowskiego z 1676 roku do badañ
demograficznych jest ograniczona.
Wystêpuj¹ce w inwentarzu cz³uchowskim nazwiska s¹ tak zapisane, jak us³ysza³ je komisarz lub osoby pomagaj¹ce L. Jeziorkowskiemu. Podobnie s³yszeli,
a nastêpnie zapisywali nazwiska pisarze w innych wspó³czesnych Ÿród³ach.
W dokumencie z 1672 roku dla Brzezi wystêpuj¹ gburzy: Jacob i Marcin Wolsleger,
Marcin Nyc, Jerzy Sych i Michel Karog, a w inwentarzu z 1676 roku: Jakub
i Marcin Wulsleger, wdowa po Marcinie Nicy, Jerzy Sych i Micha³ Karo (s. 22-23).
Niekiedy jednak zapisy nazwisk w inwentarzu s¹ dla Wydawcy trudne do rozszyfrowania. W Przechlewie za dzier¿awion¹ ziemiê JWP Ciewie p³aci³ 5 z³ i 26 gr
(s. 20). Moim zdaniem tym dzier¿awc¹ by³ przedstawiciel znanego rodu kaszubsko-pomorskiego Cicwiców (Cicwic, Zitzewitz, Ziczwitz). Cicwicze posiadali
w drugiej po³owie XVII wieku w powiecie cz³uchowskim Pakotulsko, Koprzywnicê i czêœæ Zawady.
Na koñcu inwentarza zamieszczono wykaz pensji wyp³acanych w pieni¹dzach
i naturze g³ównie urzêdnikom i pracownikom zatrudnionym w zamku oraz s³u¿bie folwarcznej. W wykazie p³ac nie ma bezpoœredniego zarz¹dcy gospodark¹
starostwa (tj. gubernatora lub administratora). Wymieniono jedynie surogatora
z wynagrodzeniem 300 z³otych sprawuj¹cego w zastêpstwie starosty cz³uchowskiego w³adzê s¹downicz¹ nad mieszkañcami miast i wsi starostwa oraz pisarza
prowentowego z g³ównym uposa¿eniem 316 z³otych. Czy¿by pisarz prowentowy
sprawowa³ tymczasowo obowi¹zki administratora starostwa?
Inwentarz z 1696 roku zachowa³ podobny uk³ad jak sporz¹dzony 20 lat wczeœniej. Komisarze opisali dochody i powinnoœci 32 wsi. W 1676 roku by³o o jedn¹
mniej, gdy¿ P³ocicz przedstawiono jedynie jako folwark, a nie wieœ. W omawianym inwentarzu, wyszczególniaj¹c dochody i powinnoœci poszczególnych miast
i wsi, prócz tabel szeroko wykorzystano zestawienia opisowe. Wiêkszoœæ, prawie
2/3 wsi staroœciñskich, w sumie 20 osad p³aci³o zamkowi wed³ug ujednoliconych
stawek. Przyk³adowo: z dwóch w³ók ka¿de gburstwo p³aci³o 1 z³ oraz 10 gr oraz
w naturze (m.in. trzema korcami owsa). Wymagano te¿ od gburów szeœæ dni
w tygodniu robocizny na folwarku, ,,po dwojga wychodz¹c, to jest jeden pieszo,
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drugi z byd³em zimie i lecie” (s. 46). W pozosta³ych 12 wsiach (m.in. w Nowej
Cerkwi, Jêcznikach, Charzykowych, Mosinach i Starznie) obowi¹zywa³y zró¿nicowane zasady op³at ustalone w latach 1619–1696 w odrêbnych kontraktach.
Nastêpnie przedstawione zosta³y dochody z pustkowi, wsi szlacheckich (g³ównie za u¿ytkowanie pastwisk i zbieranie drwa na opa³), osad smolarzy i barci
dostarczaj¹cych miodu. Z szeregu ró¿nych zestawieñ interesuj¹ce jest Opisanie
jezior i rzek do starostwa cz³uchowskiego przynale¿¹cych (s. 103-104). Wynika
z niego, ¿e z dwudziestu wymienionych jezior 1/4 prawdopodobnie ju¿ nie istnieje
albo zamieni³y siê w bagno.
Inwentarz zamyka Jurgielt i ordynacya postanowiona do wyp³acania i wydawania z prowentów Starostwa Cz³uchowskiego... (s. 113-114). Wymieniono w nim
m.in. IMci Pana Grabowskiego, niew¹tpliwie identycznego z ówczesnym surogatorem cz³uchowskim Andrzejem Teodorem Grabowskim, z gratyfikacj¹ w wysokoœci 600 z³. Osobno wyszczególniony zosta³ pan podstaroœci z pisarczykami
z pensj¹ podstawow¹ 300 z³. Czy¿by podstaroœciego nale¿y identyfikowaæ z administratorem starostwa Chrystianem Sonnenbergiem?
Na koñcu publikacji Wydawca zamieœci³ dwa indeksy wspólne dla wszystkich inwentarzy. Pierwszy obejmuje osoby wystêpuj¹ce w Ÿród³ach oraz wyró¿nionych kursyw¹ cytowanych autorów i wydawców. Drugi indeks zawiera wykaz
wszystkich osad z wspó³czesnymi nazwami oraz nazwy miejscowoœci wystêpuj¹ce w Ÿród³ach z odsy³aczami.

* * *
W okresie staropolskim pod pojêciem inwentarza mieœci³ siê nie tylko spisany wykaz iloœciowy i wartoœciowy wszystkich sk³adników, np. maj¹tku ziemskiego, lecz tak¿e wykaz œwiadczeñ pieniê¿nych oraz w naturze i robociŸnie ch³opa
osiad³ego na pañskiej ziemi na rzecz jej w³aœciciela lub posiadacza. St¹d inwentarze starostw pomorskich z tego okresu zawieraj¹ niezwykle ciekawy ró¿norodny
materia³ Ÿród³owy do badañ nad odbudow¹ wsi pomorsko-kaszubskiej po zniszczeniach wojennych, rozwarstwieniem maj¹tkowym i spo³ecznym mieszkañców
wsi i miast królewskich, dochodowoœci¹ gospodarstw, upraw¹ roœlin i hodowl¹
zwierz¹t oraz rodzajem œwiadczeñ na rzecz dworu. Ponadto inwentarze, podobnie
jak lustracje dostarczaj¹ cennych informacji o zasiêgu lasów, jego trzebieniu przez
smolarzy, ówczesnej sieci wodnej, m³ynach, tartakach i barciach leœnych. W mniejszym stopniu inwentarze przydatne s¹ do badañ demograficznych. Inwentarz kaszubskiego starostwa puckiego z 1678 roku jest raczej wyj¹tkiem. Ostro¿nie nale¿y
równie¿ korzystaæ np. z inwentarzy z XVII i XVIII wieku pogranicznego starostwa cz³uchowskiego w badaniach nad stosunkami etnicznymi, gdy¿ komisarze
staroœciñscy, z regu³y pochodz¹cy z g³êbi Polski lub Litwy, najczêœciej spolszczali
imiona niew¹tpliwie niemieckojêzycznym mieszkañcom znacznej czêœci starostwa.
Inwentarze mog¹ byæ równie¿ przydatne do badañ nad administracj¹ starostw.
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Dot¹d kwestiê tê traktowano marginalnie, a nale¿a³oby przeœledziæ pochodzenie,
kompetencje i zakres obowi¹zków podstaroœcich, burgrabiów, administratorów,
gubernatorów, a nawet ni¿szych urzêdników zamkowych.
Podobnie jak komisarze przeprowadzaj¹cy inwentaryzacjê tak¿e urzêdnicy
zarz¹dzaj¹cy omawian¹ królewszczyzn¹ (administratorzy, gubernatorzy) rzadko
pochodzili z Pomorza. Jako jeden z nielicznych gubernatorów pochodzenia miejscowego by³ w latach 1753–1758 Kaszuba Micha³ Dorêgowski. Wczeœniej, pod
koniec XVII wieku, póŸniejszy kasztelan che³miñski Andrzej Teodor Grabowski
ca³¹ karierê od drobnego szlachcica kaszubskiego do senatora zawdziêcza³ w³asnej energii, doœæ zamo¿nej ¿onie i szybkiemu wzbogaceniu siê na intratnym stanowisku surogatora starostwa cz³uchowskiego. Prócz znacznej, sta³ej pensji (jurgieltu) wyp³acanej przez Radziwi³³ów za doradztwo i reprezentowanie w s¹dach
A.T. Grabowski skrzêtnie dzier¿awi³ maj¹tki prywatne Radziwi³³ów, a nawet m³yn
i ³¹ki staroœciñskie. Natomiast drobn¹, miejscow¹ szlachtê spotkamy w tym okresie jedynie wœród ni¿szych urzêdników zamkowych albo posiadaczy w³ók lemañskich, a w 1696 roku gburskich, np. w Nowej Cerkwi Czapiewscy oraz na pustkach: Mielno Kiedrowscy i Lubonia Piechowscy. W XVIII wieku osiedlanie siê
drobnej szlachty kaszubskiej w dobrach królewskich bêdzie siê nasilaæ.
Na zakoñczenie pragnê podziêkowaæ dr. Marianowi Frydzie za podjêcie siê
wraz z ca³ym zespo³em trudu wydania inwentarzy z lat 1676 i 1696. Miejmy
nadziejê, ¿e œrodowisko cz³uchowskich historyków rozwa¿y mo¿liwoœæ wydania
niezwykle ciekawego inwentarza z 1665 roku, sporz¹dzonego po œmierci staroœciny cz³uchowskiej Joanny Katarzyny z Radziwi³³ów Leszczyñskiej. Zawiera on
m.in. poza informacjami o dochodach i wydatkach tak¿e dok³adne spisy mieszkañców, informacje dotycz¹ce obsady inwentarza i wysiewu zbó¿. Razem z rejestrem pog³ównego z 1662 oraz lustracj¹ z 1664 roku przedstawia on sytuacjê
demograficzn¹ i gospodarcz¹ starostwa po zniszczeniach w czasie wojen szwedzkich w pierwszej i drugiej po³owie XVII wieku.
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„Westpreussen-Jahrbuch” Aus dem Land
an der unteren Weichsel. Band 63, Herausgeber
Hans-Jürgen Kämpfert in Zusammenarbeit
mit Waltraud von Schaewen-Scheffler,
Armin Fenske und Reinhard M.W. Hanke.
Im Auftrage der Landsmannschaft Westpreussen,
Westpreussen – Verlag-Münster 2013, ss. 196

„Westpreussen-Jahrbuch” – wizytówka, organ Ziomkostwa Zachodniopruskiego, pozostaje wci¹¿ najbardziej znacz¹cym œwiadectwem obrazu dziejów
i wspó³czesnoœci Prus Zachodnich – Pomorza Nadwiœlañskiego, g³ównie w œrodowisku by³ych jego niemieckich mieszkañców. Rocznik ten, podobnie jak Zachodniopruskie Muzeum Krajowe – Westpreussischen Landesmuseum in Münster
(od niedawna Warendorf), do niedawna prezentowa³, mo¿na upraszczaj¹c powiedzieæ, jedynie niemieck¹ czêœæ dziejów i kultury naszego regionu. Od lat na tych
³amach zauwa¿yæ mo¿na pozytywne zmiany, a jego d³ugoletni redaktor i dyrektor
muzeum w Münster, Hans-Jürgen Schuch, znany jako najwybitniejszy i dziœ honorowy elbl¹¿anin wœród zachodniopruskich Niemców, nale¿y do gor¹cych zwolenników pojednania polsko-niemieckiego i poszerzenia prezentowanego na kartach
omawianego czasopisma obrazu.
W najnowszym tomie znajdujemy (po s³owie wstêpnym do czytelników dwóch
panów – przewodnicz¹cego Landsmannschaftu i nowego redaktora rocznika) na
pierwszym miejscu dwa artyku³y poœwiêcone dziejom Elbl¹ga: Hans-Jürgen
Schuch, Elbing um 1772/73. Von der Bevölkerungsentwicklung seit 1237 – bis
1945 i Hans Jürgen Klein, Die Geschichte des sogenannten „Königshauses” in
Elbing. Z dwóch nastêpnych tekstów jeden dotyczy krzy¿aków malborskich jako
mnichów, a drugi przypadku antyreformacyjnych przeœladowañ w Wielkopolsce
w I po³. XVIII wieku.
Dla czytelników „Acta Cassubiana” z dalszych tekstów szczególnie interesuj¹ce mog¹ byæ dwa: 1° Hansa-Jürgena Kämpferta, Alexander Treichel aus Hoch
Paleschken. Wegbereiter volkskundlicher Forschungen in Westpreussen, przy-
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pominaj¹cy tê ciekaw¹ postaæ, uwzglêdniaj¹cy nieco równie¿ polskie dokonania
– nie tylko badania. ¯a³owaæ wypada, ¿e artyku³ oparty wy³¹cznie na publikacjach… 2° Rolanda Borchesa Identitäten und Identifikationen der Deutschen in
der Kaschubei. R. Borchers, jako przedstawiciel najm³odszego pokolenia badaczy
niemieckich, bêd¹cy wœród nich swoistym wyj¹tkiem w odniesieniu do badañ po
czêœci kaszuboznawczych, prezentuje to¿samoœæ i identyfikacje Niemców mieszkaj¹cych na Kaszubach na bazie wspomnieñ i wywiadów. Wynika z nich, ¿e kaszubskoœæ ludzi i kraju, regionu ich wspó³zamieszkania, nie mia³a dla nich kiedyœ
¿adnego znaczenia. Sytuacja zmieni³a siê dopiero po wydaniu przez Güntera Grassa
Blaszanego bêbenka, a jeszcze bardziej po 1989 roku za przyczyn¹ bli¿szych kontaktów i wiêkszej aktywnoœci spo³eczno-politycznej samych Kaszubów w Polsce.
Bez w¹tpienia to najbardziej dla nas oryginalny tekst w ca³ym tomie.
Nie mniej interesuj¹ce, choæ z innego punktu widzenia, s¹ trzy inne artyku³y
biograficzne poœwiêcone takim postaciom, pochodz¹cym z Prus Zachodnich, jak:
Maria Baum i Marianne Plehn oraz Conrad Steinbrecht – ma³o dziœ w Polsce
znanym, czy genera³ Heinz Guderian – ten o jego roli w „Polenfeldzugu” – agresji
na Polskê w 1939 roku. Swoistym dokumentem jest sprawozdawczy artyku³ Lothara Hyssa Westpreußisches Landesmuseum – Kulturbotschafter zwischen
Deutschland und Polen, obrazuj¹cy najnowsz¹ dzia³alnoœæ tej do niedawna prezentuj¹cej w 100 proc. wy³¹cznie niemieck¹ przesz³oœæ i kulturê naszego regionu
placówki. Wielce zobowi¹zuj¹cy tytu³ tej instytucji jako ambasadora kultury miêdzy Niemcami a Polsk¹ mo¿e uzasadniaæ kooperacja z partnerami w Polsce, do
których nale¿¹: Muzeum Narodowe w Gdañsku, Muzeum Historyczne Miasta
Gdañska, Muzeum Zamkowe w Malborku, Muzeum Diecezjalne w Pelplinie,
Muzeum w Grudzi¹dzu, Muzeum w Starogardzie Gdañskim, Muzeum Archeologiczne w Sopocie i Muzeum Uniwersyteckie w Toruniu. – Powy¿sze nazwy tych
instytucji, niekiedy odbiegaj¹ce od rzeczywistych, sygnalizuj¹ pewn¹ powierzchownoœæ tej wspó³pracy, której g³êbsza analiza jakoœciowa mog³aby przys³u¿yæ
siê pog³êbieniu porozumienia polsko-niemieckiego na gruncie zachodniopruskim.
Podkreœliæ wypada fakt, i¿ wœród zadañ – „Aufgaben des Westpreussischen
Landesmuseum” figuruje jako „ausgewählter Themen” „ein lebendiges Bild Westpreussens als eine von Deutschen, Polen und Kaschuben mitgeprägte Kulturlandschaft mit seiner Geschichte, dem Kunst- und Geistesleben, dem Brauchtum, der
Wirtschaft sowie seiner Natur und seinen Menschen vermitteln”. (Op. cit., s. 169).
Miejmy nadziejê, ¿e z nowej siedziby tego¿ muzeum – budynku by³ego klasztoru
franciszkanów w Warendorf, zwiedzaj¹cy je goœcie z Polski, zw³aszcza z Pomorza Nadwiœlañskiego, nie bêd¹ wychodziæ rozczarowani i przekonani, jak dot¹d,
o nazbyt jednostronnej prezentacji dziejów i kultury naszego regionu. Mam te¿
nadziejê, ¿e z czasem, choæby na ³amach „Acta Cassubiana”, uka¿e siê artyku³
prezentuj¹cy realizacjê owych szczególnie nas interesuj¹cych – wybranych tematów ekspozycji i dzia³alnoœci…
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Równie ciekaw¹ lektur¹, jak wy¿ej sygnalizowane sprawozdanie muzealne,
jest wykaz wspó³autorów tomu – poœwiêcone im noty biograficzne. Wœród dziesiêciu wspó³autorów dwoje z nich urodzi³o siê w II po³owie XX wieku (1980
i 1960), pozosta³ych oœmioro w latach 1929–1939! Owymi najm³odszymi s¹:
R. Borchers – po studiach historii, politologii i polonistyki w Berlinie, Wiedniu
i Warszawie, od 2009 r. wspó³pracownik Freien Universität Berlin, m.in. koordynator projektu „Erinnerung und Identität in der Kaschubei”, mieszkaj¹cy w Warszawie i Berlinie oraz L. Hyss – pochodz¹cy z Opolszczyzny, przebywaj¹cy
z rodzin¹ i studiuj¹cy (po maturze w Polsce) w RFN historiê sztuki, archeologiê
chrzeœcijañsk¹ i psychologiê w Bonn, a dwa lata po doktoracie, od 1998 r. dyrektor muzeum w Münster – Walbeck…
Uzupe³nieniem i wzbogaceniem tekstów s¹ zamieszczone na koñcu tomu
kolorowe i czarno-bia³e fotografie, z których gros dotyczy Kaszub – trzy Neu und
Hoch Polaschken, czyli Nowych Polaszek i Wilczych B³ot – zwi¹zanych z postaci¹ Aleksandra Treichla; czwarta to „Sonnenuntergang in der Kaschubei”; pi¹ta
– pomnik Remusa na Rynku w Koœcierzynie, szósta – zamek w Krokowej; z pozosta³ych trzy dotycz¹ Gdañska, a dwie Elbl¹ga, zaœ ostatnia – XVI, to „Das Kloster
Warendorf in Westfalen”, czyli aktualna siedziba Zachodniopruskiego Muzeum
Krajowego – do niedawna w Münster.
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Rok 1863. Prasa polska o odg³osach powstania
styczniowego na Warmii i Mazurach.
Wybór i opracowanie Grzegorz Jasiñski, Janusz Jasiñski,
Danuta Kasparek. Biblioteka Olsztyñska nr 64.
Edycja wspólna Towarzystwa Naukowego i Oœrodka Badañ Naukowych
im. Wojciecha Kêtrzyñskiego w Olsztynie, Olsztyn 2013, ss. 177

Sto piêædziesi¹ta rocznica wybuchu powstania styczniowego minê³a na Pomorzu bez wiêkszego echa, a mo¿na rzec, ¿e niemal ¿adnego. Doœæ skromnie
upamiêtniono tê rocznicê na forum ogólnopolskim. W programie znanej mi konferencji naukowej, jaka mia³a miejsce w Krakowie, ¿aden z referatów nie dotyczy³ Pomorza, czyli ówczesnych Prus Zachodnich. Tymczasem pó³ wieku temu,
niejako z okazji 100. rocznicy tego wydarzenia, na gruncie pomorskim ukaza³y
siê dwie wa¿ne monografie: Andrzeja Bukowskiego Pomorze Gdañskie w powstaniu styczniowym, Gdañskie Towarzystwo Naukowe, Gdañsk 1964 1 i Stanis³awa Myœliborskiego-Wo³owskiego Udzia³ Prus Zachodnich w powstaniu styczniowym, Warszawa 1968.
Œwiadom naszego gdañskiego grzechu zaniechania z tym wiêksz¹ satysfakcj¹
i wdziêcznoœci¹ przyj¹³em dzie³o rodzinnego zespo³u autorskiego z Olsztyna,
obejmuj¹ce wa¿n¹ cz¹stkê Wielkiego Pomorza – w ujêciu syntezy jego dziejów
pod red. Gerarda Labudy2. Prezentowana tu ksi¹¿ka, zawieraj¹ca dedykacjê: „Pradziadowi Marcinowi Paczosowi powstañcowi 1863 roku w ho³dzie” wraz z jego
fotografi¹, sk³ada siê (obok Uwag wstêpnych) z dwóch czêœci. Pierwsz¹ stanowi
ciekawy artyku³ autorskiej trójcy pt. Pamiêæ spo³eczeñstwa Warmii i Mazur
1

2

Warto odnotowaæ fakt, i¿ monografia A. Bukowskiego zosta³a „Wydana na zlecenie Wojewódzkiego Komitetu Frontu Jednoœci Narodu i Zarz¹du Wojewódzkiego Towarzystwa PrzyjaŸni Polsko-Radzieckiej w Gdañsku”.
Pamiêtaæ te¿ trzeba o odbytej w Muzeum Mazurskim w Szczytnie 7 czerwca 2013 r. uroczystoœci rocznicowej „Za nasz¹ i wasz¹ wolnoœæ 1863–1864”, obejmuj¹cej: Otwarcie wystawy
„Powstanie styczniowe i jego odbiór w zaborze pruskim”; Pieœni powstañcze w wykonaniu
uczestników zajêæ muzycznych KuŸnia Talentów Fundacji Kreolia i Prelekcja prof. Janusza
Jasiñskiego, Tradycje oddŸwiêków Powstania Styczniowego na Warmii i Mazurach 1865–2003.
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o powstaniu styczniowym, w której przywo³ane zosta³y postacie i interesuj¹ce
œwiadectwa zarówno uczestników powstania, jak i jego obserwatorów oraz ich
nastêpców, w tym poetów i pisarzy, tak¿e bezimiennych, autorów ludowych pieœni. Wyrazem tej pamiêci jest pielêgnowany do dziœ grób powstañczy w Klonie,
jak i publikowane w tym artykule ilustracje – wœród nich fot. Wojciecha Kêtrzyñskiego, ³¹cz¹cego Prusy Wschodnie i Zachodnie, Warmiê i Mazury z Kaszubami
i Pomorzem Nadwiœlañskim.
Druga, podstawowa czêœæ omawianej ksi¹¿ki, to Teksty z prasy polskiej
o odg³osach powstania styczniowego na Warmii i Mazurach, zaczerpniête z czterech czasopism. Dwa z nich to najwa¿niejsze w tamtym czasie gazety polskie
w Prusach Zachodnich – „Nadwiœlanin” i „Przyjaciel Ludu”, wychodz¹ce w Che³mnie nad Wis³¹. Trzeci¹ stanowi „Dziennik Poznañski”, a czwart¹ „Ojczyzna”
z podtytu³em „Dziennik Polityczny, Literacki i Naukowy”, za³o¿ona w Lipsku przez
Jó¿efa Ignacego Kraszewskiego i Agatona Gillera, przeniesiona do Szwajcarii.
Z pomorskich gazet wychodz¹cych w Che³mnie korzysta³ miêdzy innymi
Andrzej Bukowski, a ich redaktorami, represjonowanymi za entuzjazm do powstania przez w³adze pruskie, wiêzionymi w Wis³oujœciu, byli Ignacy Danielewski,
Jan Dyament i Józef Chociszewski. Bliskoœæ Che³mna wobec Warmii i Mazur,
stosunkowo liczne grono odbiorców che³miñskich gazet i ich warmiñsko-mazurskich korespondentów gwarantowa³y szczególn¹ wiarygodnoœæ informacji dotycz¹cych tego¿ terenu, publikowanych na ich ³amach.
Publikowane przez autorów wyboru, mo¿na rzec ca³ej ksi¹¿ki, teksty Ÿród³owe przypominaj¹ nam dziœ ró¿norodne formy zaanga¿owania stosunkowo licznych przedstawicieli mieszkañców Prus Wschodnich na rzecz powstania podczas
jego trwania, jak i po klêsce. Obejmuj¹ te¿ relacje dotycz¹ce represji pruskich
wobec zaanga¿owanych, w tym z wielkiego procesu polskich powstañców z zaboru pruskiego w Berlinie w 1864 roku oraz drugiego z 1865 roku.
Ju¿ w pierwszych zdaniach Uwag wstêpnych czytamy: „Rz¹d Narodowy nie
przewidywa³ wzniecenia powstania w zaborze pruskim i austriackim, natomiast
wzywa³ mieszkañców tych ziem do przerzutu broni i amunicji oraz do tworzenia
ochotniczych oddzia³ów. W wyniku konwencji zawartej pomiêdzy Berlinem
a Petersburgiem granica z Prusami zosta³a obstawiona silnym kordonem wojskowym. Równie¿ inwigilacja Polaków wewn¹trz monarchii Hohenzollernów przeciwdzia³a³a ich pomocy na rzecz insurgentów walcz¹cych w Królestwie Polskim
i na Litwie. Niemniej szmugiel broni szed³ ca³¹ par¹, a tak¿e m³odzie¿ z Galicji,
Wielkopolski i Pomorza Gdañskiego przedziera³a siê przez granicê do powstañczych partii. W mniejszym stopniu obserwowano ucieczki do nich z Mazur i Warmii, natomiast na tereny te przybywali powstañcy, ale ju¿ rozbici, leczyli rany
i wracali na pole walki”3. – To ró¿norodne, choæ niebezpoœrednie zaanga¿owanie

3

Rok 1863. Prasa polska o odg³osach powstania styczniowego na Warmii i Mazurach..., s. 7.
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Warmiaków i Mazurów, ludzi ró¿nych stanów, najczêœciej przedstawicieli tzw.
ludu, inteligencji, mieszczan i ch³opów, dokumentuj¹ zaprezentowane doniesienia
prasowe. Ich uzupe³nieniem, a raczej integraln¹ czêœci¹ jest zawarty w Aneksie
tekst nr 69 z „Ojczyzny”, 1864, z 24 X, nr 100, zatytu³owany: Antoni Wolski
i Wincenty Bugielski. Ostatni powstañcy w Augustowskim w roku 1864. Wspomnienie. – Mo¿na go przyj¹æ jako równie¿ bie¿¹c¹ relacjê, tyle ¿e najobszerniejsz¹ ze wszystkich4.
Wa¿nym uzupe³nieniem – wzbogaceniem tekstów Ÿród³owych s¹ ilustracje,
tak¿e o charakterze Ÿróde³, których jest 52, w tym piêæ kartograficznych. Dla bardziej zainteresowanych t¹ problematyk¹ bezcenna jest Bibliografia, obejmuj¹ca
wykorzystane: I. Źród³a rêkopiœmienne i II. Źród³a drukowane oraz III. Opracowania, wœród których 10 pozycji to s³owniki biograficzne. Ze Ÿróde³ drukowanych, dotycz¹cych tak¿e Pomorza Gdañskiego, na szczególn¹ uwagê zas³uguj¹
Pamiêtniki z lat 1862–1864 Juliana £ukaszewskiego, komisarza Rz¹du Narodowego na zabór pruski, wydane w Warszawie w 1979 roku ze Wstêpem i komentarzem Stefana Kieniewicza. Ten¿e dr J. £ukaszewski jest autorem drugiego jeszcze
Ÿród³a, nie mniej cennego, a mo¿e i bardziej wartoœciowego dla historyków i rzeczników pielêgnowania pamiêci historycznej. Jest to jego ksi¹¿ka pt. Zabór pruski
w czasie powstania styczniowego 1863–64, wydana w Jassach 1870, wznowiona
przed kilka laty w III RP. Ten¿e autor da³ w swoich dzie³ach m.in. piêkne œwiadectwo ofiarnego zaanga¿owania mieszkañców Prus Zachodnich na rzecz powstania,
wyró¿niaj¹cych siê nader pozytywnie, tak pod wzglêdem wsparcia finansowego,
jak i ideowego (poparcie Obozu Czerwonych), np. w stosunku do bogatszej Wielkopolski. ¯a³ujê dziœ, i¿ autorzy prezentowanej tu ksi¹¿ki nie przytoczyli, choæby
w aneksie, tak¿e jego najwa¿niejszych opinii dotycz¹cych poszczególnych ziem
polskich wchodz¹cych w sk³ad pañstwa pruskiego. Tym niemniej ich dzie³o, niepretenduj¹ce „do pe³nej monografii historii odg³osów powstania na Warmii i Mazurach”5, zas³uguje na uznanie i… naœladownictwo. S¹dzê bowiem, ¿e po 50 latach od opublikowania ksi¹¿ki A. Bukowskiego i cztery lata póŸniej S. Myœliborskiego-Wo³owskiego, problematyka ta tak¿e w odniesieniu do Pomorza Nadwiœlañskiego zas³uguje na nowe badania i publikacje. Wiemy dziœ, i¿ miêdzy innymi
w zbiorach archiwaliów niemieckich w Berlinie znajduje siê wiele tomów niewykorzystanych dot¹d pe³niej akt. A tak¿e dalsza kwerenda prasowa lat 1863–2013
mo¿e wnieœæ bardzo wiele interesuj¹cego materia³u, dotycz¹cego pamiêci o ludziach powstania styczniowego… Kolejne pokolenia powinny ich znaæ, a wspó³czesne ju¿ dziœ wielu na trwa³e upamiêtniæ.

4
5

Zob. tam¿e, s. 139-148.
Zob. tam¿e, s. 10.
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Wiêcej ni¿ dokument.
Pro memoria. Stefan Bieszk (1895–1964).
Zebra³, opracowa³ oraz wstêpem i komentarzami opatrzy³
Józef Borzyszkowski, Wyd. Instytut Kaszubski,
Gdañsk 2013, ss. 800

Stefan Bieszk jest bohaterem ju¿ 17. tomu serii Pro memoria. Po³¹czony
wspólnym tytu³em cykl ksi¹¿ek dokumentalnych – od pocz¹tku pod redakcj¹
Józefa Borzyszkowskiego –„ku pamiêci” gromadzi ludzi szczególnie zas³u¿onych
dla Kaszub i Pomorza. Wœród tytu³owych postaci s¹: pisarze, naukowcy, politycy... Nierzadko bohaterowie serii wyró¿niaj¹ siê wielostronnoœci¹ obszarów dzia³ania na niwie kaszubskiej i pomorskiej, a zebrane w jednej publikacji informacje,
wspomnienia, fotografie, korespondencja, fragmenty dzie³, adnotacje na marginesach druków, strzêpki notatek itp. ods³aniaj¹ przed czytelnikiem nie doœæ dobrze znane oblicze osoby. W przypadku dokumentowania ¿ycia i dzia³alnoœci
S. Bieszka to szczególnie cenna publikacja.
O Stefanie Bieszku (1895–1964) mówi siê najczêœciej jako o autorze Sonetów kaszubskich, mg³a zaœ zasnuwa ca³okszta³t jego dokonañ. A postaæ to niepoœlednia: urodzony we Fryburgu Badeñskim, dorasta³ w patriotycznej rodzinie:
ojciec jego, Ferdynand (urodzony w Koleczkowie, szko³y koñczy³ w Wejherowie) zmuszony do emigracji za dzia³alnoœæ w ruchu filomackim bardzo dba³
o wychowanie i wykszta³cenie wszystkich swoich dzieci. Stefan studiowa³ ³acinê
i grekê najpierw we Fryburgu, po wojnie – Ferdynand Bieszk zosta³ dyrektorem
gimnazjum w Chojnicach – naukê kontynuowa³ w Poznaniu. Po ukoñczeniu studiów zosta³ nauczycielem jêzyków klasycznych w gimnazjum, którym kierowa³
jego ojciec. By³ opiekunem dru¿yny starszoharcerskiej i za³o¿ycielem pierwszej
dru¿yny ¿eglarskiej. By³ poet¹, dramatopisarzem (pisa³ po niemiecku, po polsku
i kaszubsku), badaczem jêzyka, wspó³za³o¿ycielem Zrzeszenia Kaszubskiego.
Cieszy³ siê atencj¹ œrodowiska: szko³y, miasta (Chojnice), zrzeszyñców.
Obraz ¿ycia i dokonañ Bieszka w Chojnicach, Zamoœciu, Che³mnie, Wdzydzach, Pelplinie i Gdañsku przedstawiaj¹ pierwsze rozdzia³y ksi¹¿ki. Ju¿ pocz¹tkowe strony pozwalaj¹ odczuæ, ¿e i osoba Bieszka, i niniejszy tom zajmuj¹
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szczególne miejsce w serii wydawniczej i w dorobku jej redaktora. J. Borzyszkowski rozpocz¹³ badanie twórczoœci Bieszka przed niemal pó³ wiekiem: ju¿
w czasach studenckich (w klubie „Pomorania”) d¹¿y³ do rozpoznania „chojnickiego Sokratesa”. Zachêcony przez Lecha B¹dkowskiego i Izabellê Trojanowsk¹
odnalaz³ i przygotowa³ do druku Sonety kaszubskie, wydane przezeñ w 1975 r.
– 38 utworów (za ¿ycia Bieszka wydawane w czasopismach) – w kolejnych latach
uzupe³nia³ biografiê i dorobek (kolejne wydanie sonetów w 1986 r. to dope³niony
zbiór 40 utworów), a zgromadzone materia³y wykorzystywa³ niejednokrotnie m.in.
we wczeœniejszych tomach Pro memoria, m.in. w tych poœwiêconych chojniczanom; zob. Albin Makowski, Julian Rydzkowski. Te i inne publikacje przypomina³y o potrzebie zebrania w jednym tomie bieszkanów, co potwierdza redaktor serii
we wstêpie w przypisie: „kusi³o mnie opracowanie po prostu biografii historyczno-literackiej Stefana Bieszka” (s. 14), aby dalej uzupe³niæ: „Od lat gromadzê
materia³y do tomu Pro memoria. Stefan Bieszk. Zwleka³em z jego przygotowaniem, czekaj¹c na Sagê rodziny Ferdynanda i Stefana Bieszków, jak¹ opracowywa³a córka Stefana, Bo¿ena. Niestety, choroba przekreœli³a jej starania i dokonania w tej materii, których owoce w postaci maszynopisu zaginê³y!? To nieszczêœcie mobilizuje mnie do przyspieszenia prac nad tym tomem…” (s. 67). Szczêœliwie
z zawieruchy dziejów ocala³y – oprócz niewydanych prac literackich – listy Bieszka
do przyjació³, listy do Józefa Osowickiego, poœmiertny spis spuœcizny literackiej
Bieszka u³o¿ony przez córkê Bo¿enê (z podzia³em na utwory w jêzyku polskim,
utwory w jêzyku kaszubskim lub polskim, o jêzyku kaszubskim lub Kaszubach,
pieœni i kolêdy kaszubskie), fotografie zbiorowe prof. Ferdynanda Bieszka w otoczeniu uczniów, zdjêcia rodzinne i z przyjació³mi (m.in. redaktorów „Zrzeszy”),
kartki pocztowe i – szczególnie ciekawy! – 13. zeszyt Dziennika S. Bieszka z lat
1920–1924, w ca³oœci (340 stron zeszytu szkolnego rêkopisu) w publikacji prezentowany.
Kolejne rozdzia³y Pro memoria. Stefan Bieszk (1895–1964) zawieraj¹ dokumenty w wiêkszoœci wczeœniej niepublikowane: z eksploracji terenowej prof.
Borzyszkowskiego i spuœcizny przekazanej jemu w 2009 r. przez rodzinê Bieszka
z Torunia, tak¿e ze zbiorów MPiMK-P w Wejherowie. Zgrupowane problemowo
materia³y piœmiennicze powierzono komentatorom-specjalistom danej dziedziny.
I tak analizê twórczoœci niemieckojêzycznej dope³nia interpretacja prof. Marion
Brandt, o dramatach pisze prof. Daniel Kalinowski, o problemach standaryzacji
pisowni i s³owniczkach – prof. Jerzy Treder. To nowatorskie opracowania. Obok
wysi³ku organizacyjnego i historiograficznego redaktora, który napisa³ wprowadzenia do ka¿dego rozdzia³u, ten tom Pro memoria jest dzie³em tak¿e wymienionych autorów.
Oprócz wspomnianego ju¿ Dziennika do najciekawszych bieszkanów zaliczyæ trzeba: 1) pisane po niemiecku w m³odoœci i pierwszy raz publikowane utwory
poetyckie: poemat dramatyczny Sychem i Diana, sonety R. Schneidera t³umaczone
przez Bieszka z niemieckiego na polski, 2) teksty religijne (po polsku i kaszubsku):
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Próba parafrazy Epistoli 1. niedzieli po Œwi¹tkach, odczytane z rêkopisu zawartego w ma³ym zeszycie-notatniku wraz z sonetami i – tak¿e odczytane z piêciu
stron zeszytu szkolnego w kratkê – Sjêtô Strzoda. Zarès Oratoréjé Kaszëbsczé,
3) zeskanowane maszynopisy trzech dramatów w jêzyku kaszubskim: Polnô mësz
oraz Pòkornô Ro¿a i Kòwôl Czarownik – maszynopisy ze spuœcizny Bieszka
(odnalezione równie¿ przez Kalinowskich w Kolonii), 4) niedrukowane pieœni
kaszubskie (z nutami) œpiewane przez Wdzydzanki, mo¿e te¿ przez zespó³ Koleczkowianie.
Stefan Bieszk, z kaszubskiego domu, patriotycznie polskiego, wychowany
w kulturze niemieckiej studiowa³ kulturê staro¿ytn¹ i – mimo ¿e chcia³ byæ poet¹
– zosta³ nauczycielem. Zg³êbiaj¹c tajniki sztuki motywowania m³odzie¿y do pracy,
rozwi¹zywa³ dylematy dydaktyki jêzyków na co dzieñ nieu¿ywanych (greki i ³aciny). W Dzienniku (1921) okreœla³ zwiêŸle cele tego kszta³cenia: „o donios³oœci
i wartoœci œwiata staro¿ytnego dla nas, ludzi z wieku 20go”, „o jasnym pogl¹dzie
ogólnym na jego znaczenie dla naszej kultury, jego sztuki, filozofii”, „jego po³o¿enie i rolê w dziejach dziejowych”, aby w koñcu postawiæ konkluzjê: „Wyobra¿a³em sobie, jak ja bym siê urz¹dzi³ z nauk¹ w prymie, dziêki podstawie jêzykoznawczej i w lekturze bym kulturê i dzieje ducha ludzkiego przybli¿y³”1. Wynik
rozumowania m³odego wtedy nauczyciela jêzyków staro¿ytnych œwiadczy o nowoczesnym traktowaniu sytuacji egzystencjalnej jêzyka!
Bieszk rozumia³, ¿e jêzyk i kultura s¹ sprzê¿one. Wiedzia³, ¿e zmierzch kultury antycznej wyrugowa³ z codziennego u¿ycia ³acinê, wiedzia³, ¿e rozwój jêzyków narodowych by³ mo¿liwy dziêki progresji narodowych kultur. Znaczenie
kultury, jej dokumentowania i przetwarzania dla trwania jêzyka równolegle z procesem ewolucji jêzyka rozumia³ ju¿ F. Ceynowa, który tworz¹c kaszubskie piœmiennictwo, widzia³, ¿e nie wystarczy alfabet i pisownia, gramatyka i s³owniki,
ale konieczne jest rejestrowanie kultury materialnej i duchowej Kaszubów, st¹d
jego zbiór przys³ów, zapisy bajek i inne publikacje. Kolejni pisarze kaszubscy
udoskonalali dzie³o, bo historia kaszubszczyzny literackiej to ewolucja jêzyka na
kolejnych etapach rozwoju literatury. Œcis³y zwi¹zek jêzyka i kultury oddaje tak¿e
tytu³ monumentalnego S³ownika Sychty, jednak¿e i tu dominuje potrzeba utrwalania tego, co ginie. Stefan Bieszk owo rozumowanie poprowadzi³ – dalekosiê¿nie! – dalej, postuluj¹c nauczanie kaszubszczyzny! W rozprawie O pisowniê kaszubsk¹ (1958, to kolejny rarytas wœród bieszkanów, wczeœniej znany tylko
w w¹skim krêgu jêzykoznawców) stwierdza: „w obecnej dobie napór niweluj¹cy
ze strony polszczyzny jest tak silny, a przeciwwaga oœwiaty rodzimej, jaka by³aby
s³uszna dla prawdziwej kultury, prawie ¿adna”, a wiêc postuluje naukê pisania po

1

Cytat po sugerowanej redakcji jêzykowej, zob. Pro memoria. Stefan Bieszk (1895–1964)...,
s. 481-482.
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kaszubsku, z uwzglêdnieniem nie tylko ortografii, ale i gramatyki („Trzeba siê
tego nauczyæ, jak w ka¿dym jêzyku”); w Pro memoria znajduje siê czterostronicowy pierwszy scenariusz lekcji – jedynej powsta³ej? – z podrêcznika Bieszka
i Rompskiego Kaszëbizna w chëczowi uczbi; autorzy nie przypuszczali, ¿e pó³
wieku póŸniej mdze móg³ rzec i napisac: Z kaszëbsczim w szkòle!
Wtajemniczenie w kolejne fazy badañ jêzyka kaszubskiego, poznanie okolicznoœci ustaleñ, jaka powinna byæ pisowni kaszubska..., wliczaj¹c w to nie tylko
dysputy naukowe (protoko³y ze spotkañ zrzeszyñców, artyku³y naukowe), ale
i charakterystykê prac leksykograficznych to kolejny emocjonuj¹cy rozdzia³ ¿ycia
Bieszka i omawianej ksi¹¿ki.
Pro memoria. Stefan Bieszk zawiera w du¿ej mierze dokumenty, ale i owe
bieszkana i towarzysz¹ce im komentarze RAZEM sprawiaj¹, ¿e publikacja wci¹ga czytelnika. Funkcjê fatyczn¹ w opracowaniu pe³ni¹ odredakcyjne dygresje –
czêsto i ca³e historie! – dotycz¹ce pozyskiwania informacji, np. po karko³omnych
poszukiwaniach wspó³autorki dramatu Polna mysz, chronologicznie opowiedziane
rozwi¹zania kolejnych niewiadomych: od imienia Roza/ Ró¿a na ok³adce maszynopisu do odkrycia, ¿e wspó³autorka dramatu w ogóle Bieszka nie zna³a! Ile¿
w tej opowieœci dramatyzmu! I konkluzja, bardzo osobista: „Obieca³a spisaæ wspomnienia... prosi³em o to podczas naszego spotkania, d³ugiej rozmowy 17 X 2012 r.
Czekam!...” W ten sposób publikacja nie jest ju¿ tylko (!) zbiorem dokumentów,
to powieœæ o losach ludzi powi¹zanych z postaci¹ tytu³ow¹. Ten tom Pro memoria
czyta siê jak powieœæ-kola¿ dokumentu, komentarza filologicznego i gawêdy
o ludzkiej myœli, historii osób, zdarzeñ, przypadków... „Dla przysz³ego biografisty Stefana Bieszka punktem wyjœciowym bêdzie niew¹tpliwie zebranie-opracowanie bio-bibliografii…” – konstatuje redaktor tomu i wskazuje drogê: „Przysz³y
badacz-biografista Bieszka niew¹tpliwie wykorzysta rêkopisy zgromadzone w PAN
(w spuœciŸnie Roppla czy Knittera)” (s. 15), „Fragmenty tych rêkopisów [dramaty Bieszka] lokalizujê w postaci ilustracji m.in. w artykule Daniela Kalinowskiego. Bêd¹ one niezmiernie przydatne autorowi ich opracowania krytyczno-literackiego do tomu BPK” (276), a w innym miejscu zauwa¿a, ¿e: „Skorygowanie
wszystkich mo¿liwych i dziœ b³êdów w obrazie ¿ycia i dokonañ Stefana Bieszka to
piêkne, choæ niekoniecznie wdziêczne, zadanie.” (s. 154) – i jeszcze: „(...) Zatem,
jak zawsze, ¿niwo wielkie…” (s. 416). Kilkanaœcie glos profesora Borzyszkowskiego ma szczególne cechy jego osobniczej mowy – i to musi czytelnika uj¹æ.
Ja te ponaglenia, zniecierpliwienie, zachêty kierowane do nas – literaturoznawców, jêzykoznawców, historyków, muzykologów… – s³yszê!
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Nigdy nie wypuszcza³ pióra z rêki…
Wspomnienia o W³adys³awie Ogrodziñskim.
Wstêp i oprac. Jan Ch³osta, Biblioteka Olsztyñska nr 62,
Wyd. Oœrodka Badañ Naukowych i Towarzystwa Naukowego
im. W. Kêtrzyñskiego w Olsztynie, Olsztyn 2013, ss. 260

Wspó³praca stowarzyszenia ludzi nauki – Towarzystwa Naukowego im.
W. Kêtrzyñskiego i instytucji pañstwowej, jak¹ jest Oœrodek Badañ Naukowych
tego¿ imienia w Olsztynie, od lat przynosi b³ogos³awione owoce – tak dla spo³eczeñstwa, jak i obojga partnerów. £¹cz¹ ich wspólne cele i zadania, a tak¿e wspólne
korzenie – najlepsze polskie tradycje pracy organicznej, wypracowane przez pokolenia twórców i mi³oœników nauki, zwi¹zanych na ró¿ny sposób z Warmi¹
i Mazurami. W³aœnie ludzie – mi³oœnicy i twórcy historii i kultury, zró¿nicowanych tradycji, bo nie tylko polskich, tego¿ regionu, stanowili i stanowi¹ o powstaniu obu podmiotów i ich dorobku. Ten¿e dorobek, nie tylko z tytu³u pokrewieñstwa i wielowiekowej wspólnoty dziejów naszych regionów, stanowi¹cych o Wielkim Pomorzu, zas³uguje na bli¿sze poznanie i promocjê, przynajmniej w naszym
kraju nad Wis³¹.
Jedn¹ ze szczególnie zas³u¿onych postaci dla mazursko-warmiñskiego regionu
i instytucji spod patronatu Wojciecha Kêtrzyñskiego by³ i jest W³adys³aw Ogrodziñski (1918–2013).
Kim by³ W³adys³aw Ogrodziñski, dowiadujemy siê miêdzy innymi z ok³adki
jego ostatniej ksi¹¿ki – opowieœci o rzece £ynie pt. Piêkna Nieznajoma – wydanej
po ponad pó³ wieku od jej powstania przez Polskie Towarzystwo Czytelnicze Oddzia³ w Olsztynie w 2008 roku. Jej redaktorem by³ syn autora Wojciech, który
zaprezentowa³ sylwetkê ojca s³owami:
„W³adys³aw Ogrodziñski (ur. 1918), historyk i literat. Jako pracownik Polskiej Akademii Umiejêtnoœci, wspó³pracuj¹cy z tygodnikiem „Odra”, odby³
w lecie 1946 r. podró¿ reportersk¹ na Warmiê i Mazury. Plonem jej by³o kilkanaœcie szkiców literackich o tych ziemiach opublikowanych nastêpnie w ksi¹¿ce
zatytu³owanej Ziemia odnalezionych przeznaczeñ (Poznañ 1947) pod pseudonimem Stefan Sulima, a w nieco zmienionej formie wydanej w roku 1979 przez
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olsztyñskie „Pojezierze”. W roku 1948 ksi¹¿ka otrzyma³a nagrodê tygodnika
„Odra”.
W latach 1950–1952 zorganizowa³ trzy sp³ywy kajakowe po £ynie. Ich rezultatem jest (...) ksi¹¿ka. Choæ napisana w 1953 roku, dopiero teraz ukazuje siê
drukiem po licznych przeszkodach. (...)
W roku 1956 W³adys³aw Ogrodziñski przeniós³ siê na sta³e do Olsztyna, gdzie
rozwin¹³ dzia³alnoœæ organizacyjno-naukow¹ i publicystyczn¹. By³ wspó³za³o¿ycielem Oœrodka Badañ Naukowych im. Wojciecha Kêtrzyñskiego oraz czasopisma „Rocznik Olsztyñski”, którego by³ redaktorem naczelnym. W roku 1960
zosta³ dyrektorem programowym „Pojezierza”, nastêpnie sekretarzem generalnym i dyrektorem Oœrodka Badañ Naukowych (1962, 1970), a od roku 1970 dyrektorem Muzeum Warmii i Mazur (do 1983 r.).
Publikowa³ prace naukowe i popularnonaukowe, felietony literackie oraz
powieœci poœwiêcone historii i czasom wspó³czesnym na Warmii i Mazurach. Jest
autorem przesz³o dwudziestu publikacji ksi¹¿kowych. Posiada nagrody literackie
i naukowe oraz odznaczenia pañstwowe i regionalne, obywatelstwo honorowe
miast Lidzbarka Warmiñskiego i Olsztyna, cz³onkostwo honorowe stowarzyszenia „Pojezierze”, Oœrodka oraz Towarzystwa Naukowego im. Wojciecha Kêtrzyñskiego, Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego”. – Ten szkic do
portretu W³adys³awa Ogrodziñskiego sygnalizuje poœrednio zawartoœæ tomu – poœwiêconych mu wspomnieñ, zebranych i opracowanych przez m³odszego o 20 lat
kolegê. W³adys³aw Ogrodziñski zmar³ 6 lutego 2012 roku w Olsztynie. Pochowany zosta³ na tamtejszym Cmentarzu Komunalnym przy ul. Poprzecznej. Rok po
œmierci ukaza³a siê poœwiêcona mu, prezentowana tu, wspomnieniowa ksi¹¿ka,
przygotowana przez Jana Ch³ostê.
Dr Jan Ch³osta, równie g³êboko zakorzeniony i zas³u¿ony dla Warmii i Mazur, cz³owiek urodzony nad £yn¹ i zawsze wierny najlepszym tradycjom swej
rodzinnej Œwiêtej Warmii, jest równie¿ blisko zwi¹zany z OBN i Towarzystwem
Naukowym im. W. Kêtrzyñskiego, których kaszubskie korzenie patrona ³¹cz¹ oba
nasze regiony. Tytu³ ksi¹¿ki Nigdy nie wypuszcza³ pióra z rêki… sygnalizuje
w moim odczuciu tak¿e jej g³ównego twórcê – redaktora i wspó³autora. Otwiera
j¹ jego Wstêp, stanowi¹cy obszerny szkic biograficzny bohatera tomu, ukazuj¹cy
ró¿norodn¹ aktywnoœæ spo³eczn¹ i twórczoœæ W³adys³awa Ogrodziñskiego. Pod
koniec J. Ch³osta stwierdzi³: „W³adys³aw Ogrodziñski wspiera³ piórem zainicjowan¹ przeze mnie seriê ksi¹¿ek wspomnieniowych o ludziach regionu. Jego teksty znalaz³y siê w edycjach memuarów o Marii Zientarze-Malewskiej, W³adys³awie Gêbiku, Emilii Sukiertowej-Biedrawinie, Karolu Ma³³ku, Otylii Grotowej,
Janie Boenigku i Janie Lubomirskim. (...) Wy³¹czaj¹c felietony radiowe, bibliografia jego tekstów drukowanych obejmuje blisko pó³ tysi¹ca pozycji. Utrzymywa³ bliskie kontakty z Warmiakami i do tego nie tylko podczas wakacyjnych urlopów w Rentynach, które w jednej z ksi¹¿ek otrzyma³y nazwê Rokityny, ale te¿
w Trêkusie, gdzie wyremontowa³ domek po Lengowskich.
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Jeszcze w 1957 roku Ogrodziñski napisa³: „Cz³owiek mo¿e ¿yæ wszêdzie,
mo¿e wszêdzie pracowaæ – lecz wrasta tylko w tak¹ glebê, któr¹ czuje, której
pragnie, któr¹ kocha”. Ogrodziñski wrós³ w Warmiê, dok³adnie pozna³ jej historiê
i ludzi tutaj zamieszka³ych z balastem zalet i wad, uwarunkowaniami maj¹cymi
swoje uzasadnienie w przesz³oœci, nigdy nie wypuszcza³ pióra z rêki. Zwi¹za³ siê
z t¹ ziemi¹ na dobre i z³e, przez to móg³ tak wiele o niej powiedzieæ i napisaæ”.
(Op. cit., s. 27-28).
To sygnalizowane wy¿ej bogactwo doœwiadczeñ i dokonañ W³adys³awa Ogrodziñskiego, swoje z nim spotkania i refleksje, na proœbê Jana Ch³osty przela³o na
papier grono 24 autorów. Wœród nich znajduj¹ siê stali mieszkañcy g³ównie Olsztyna i Warmii, jak i wspó³pracuj¹cy z nimi i W³adys³awem Ogrodziñskim ludzie
nauki i kultury, politycy i spo³ecznicy spoza regionu, znani szerzej z ró¿nych dziedzin obywatelskiej aktywnoœci. Po wspomnianym Wstêpie J. Ch³osty zamieszczony zosta³ tekst profesora Stanis³awa Achremczyka, aktualnego dyrektora OBN
w Olsztynie, zatytu³owany W³adys³aw Ogrodziñski w mojej pamiêci, oddaj¹cy
ho³d wielkiemu poprzednikowi i wspó³pracownikowi. Kolejny tekst, autorstwa
dziennikarza i poety, Marka Barañskiego, zatytu³owany zosta³ Kto tego nie prze¿y³, nie zrozumie. Stanowi on zapis rozmowy z 2003 r. z bohaterem tomu, wspominaj¹cym swoje obozowe doœwiadczenia i pierwsze spotkania z Warmi¹ i Mazurami. Jest tam swoiste podsumowanie…:
„– Kto jest ojcem Warmia i Mazury?
– Lud. W bardzo szerokim znaczeniu. Posz³o samorzutnie. Jak tu jecha³em,
to by³y Prusy.
– Jak Pan patrzy na te powojenne lata?
– Ktoœ, kto tego nie prze¿ywa³ – nie zrozumie. Jak patrzê na nasze przywary
i zalety, na to wszystko, co uda³o siê nam osi¹gn¹æ, to jest to cud. Zrobiliœmy, jak
na nasze mo¿liwoœci wiêcej, ni¿ mo¿na by³o oczekiwaæ. Natomiast nie wiem, czy
zdaliœmy egzamin”. (Op. cit., s. 42) – Sam W³. Ogrodziñski, bez w¹tpienia, zda³
swój trudny egzamin ¿ycia, nie tylko w Olsztynie. Mo¿emy siê o tym przekonaæ,
czytaj¹c nastêpne teksty, wspomnienia, obejmuj¹ce przeró¿ne dziedziny ¿ycia
spo³eczno-kulturalnego regionu, w których bohater odegra³ niejednokrotnie pierwszoplanow¹ rolê.
Jego osobiste refleksje, dotycz¹ce ¯ycia literackiego Warmii i Mazur w latach 1945–1989, zapisane podczas rozmowy Joanny Ch³osty-Zielonki, autorki
ksi¹¿ki poœwiêconej tej problematyce, stanowi¹ cenny dokument, którego znaczenie przekracza tytu³owe terytorium. Warto siê z nimi i dziœ zapoznaæ; warto
przeczytaæ ca³y tom wspomnieñ o W³. Ogrodziñskim. Do jego wspó³twórców
nale¿¹ tak¿e inni historycy. Miêdzy innymi bliski nam profesor Janusz Jasiñski,
bêd¹cy wraz ze St. Achremczykiem i J. Ch³ost¹ tak¿e cz³onkiem Instytutu Kaszubskiego. Wspominaj¹ te¿ W. Ogrodziñskiego – wybitny historyk z Torunia,
a rodowity Mazur – prof. Janusz Ma³³ek oraz warszawianin prof. Henryk Samsonowicz i zmar³y niedawno we Wroc³awiu prof. Wojciech Wrzesiñski, znani i cenieni
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tak¿e na naszym kaszubsko-pomorskim gruncie. – Ka¿de ze wspomnieñ zaopatrzone jest przez redaktora tomu w notê biograficzn¹ autora.
Ca³oœæ tomu zamyka szczegó³owe Kalendarium ¿ycia, pracy literackiej
i naukowej oraz dzia³alnoœci publicznej W³adys³awa Stefana Ogrodziñskiego
– urodzonego 2 czerwca 1918 roku w Dolinie w województwie stanis³awowskim
w rodzinie miejscowego dyrektora gimnazjum… – Autorem tego¿ tekstu jest zapewne sam redaktor – twórca tomu. Szkoda, ¿e edytorzy nie zadbali o lepsze jego
opracowanie, które mog³oby wyeliminowaæ choæby sporo literówek, na jakie tu
natrafiamy, m.in. w sformu³owaniu decyduj¹cym o tytule, w którym na s. 28,
w przedostatnim zdaniu Wstêpu J. Ch³osty, ma ono postaæ „nigdy nie wpuszcza³
pióra z rêki”. – Z korespondencyjnej informacji redaktora wynika, ¿e zaprezentowana tu ksi¹¿ka jest dziewi¹t¹ w stworzonej przezeñ serii. Utrwalaj¹c pamiêæ
o W³adys³awie Ogrodziñskim, uhonorowa³ on jednoczeœnie 50-lecie Oœrodka
Badañ Naukowych im. Wojciecha Kêtrzyñskiego…
Warto pamiêtaæ, i¿ w ramach Biblioteki Olsztyñskiej ukaza³y siê wczeœniej
m.in. dwa tomy publicystyki W³. Ogrodziñskiego: 1° jako nr 51 pt. Tropem odnalezionych przeznaczeñ. Wybór publicystyki z lat 1956–2003. Z przedmow¹ Tadeusza Ostojskiego, Olsztyn 2003; 2° z nr. 52 pt. Ta chwila olœnienia (60 lat publicystyki o Warmii i Mazurach), Olsztyn 2006. – Oba nawi¹zuj¹ do debiutu reportersko-publicystycznego W³. Ogrodziñskiego, jego pierwszego tomu reporta¿y,
powsta³ych w 1946 r., zatytu³owanych Ziemia odnalezionych przeznaczeñ,
Poznañ 1947.
Czytaj¹c teksty W³. Ogrodziñskiego z roku mojego urodzenia, mam dziœ
w pamiêci podobny tom pomorskiego autora, redaktora Leona Sobociñskiego,
zatytu³owany Na gruzach Smêtka, Wydawnictwo B. K¹dziela, Warszawa 1947.
Jest to, jak wynika z Przeds³owia, rozszerzona i pog³êbiona praca pt. Ziemia Mazurska za drutami, wyró¿niona na konkursie Zwi¹zku Zachodniego. – Nie znam
ca³oœci plonu owego konkursu, alem bardzo go ciekaw, podobnie jak pog³êbionej
analizy owych dwóch spojrzeñ na rzeczywistoœæ powojenn¹ dawnych Prus
Wschodnich – W³. Ogrodziñskiego, wówczas obywatela Krakowa i L. Sobociñskiego, przybywaj¹cego na Warmiê i Mazury z s¹siedniego Pomorza Nadwiœlañskiego. S¹dzê, i¿ tak¿e postaæ i dzie³o L. Sobociñskiego zas³uguj¹ na bli¿sze rozpoznanie i przypomnienie. – Tu i teraz na szczególn¹ wdziêcznoœæ, nie tylko
czytelników, zas³uguje przede wszystkim niezmiernie pracowity i twórczy Jan
Ch³osta.

PARADISUS MARIAE. KULTURA ARTYSTYCZNA KASZUBSKIEGO RAJU MARII...

331

Józef Borzyszkowski
Gdañsk

Paradisus Mariae. Kultura artystyczna
kaszubskiego Raju Marii w Kartuzach.
Die künstlerische Kultur des kaschubischen
Marienparadieses von Karthaus.
Zdjêcia Leszek ¯urek, tekst Krzysztof Maciej Kowalski,
Oficyna Cassubia Felix – Rumina, Kartuzy – Rumia 2012, ss. 176

Minione lata koñca XX i pocz¹tków XXI obfituj¹ miêdzy innymi w albumowe wydawnictwa. Powstaj¹ one w przeró¿nych oficynach wydawniczych, drukowane najczêœciej w Wydawnictwie „Bernardinum” w Pelplinie, gdzie stosunkowo najbogatszy i najnowoczeœniejszy park maszynowy. Twórcy tych albumów
prezentuj¹ na ró¿ne sposoby ca³e Kaszuby lub ich fragmenty. Gros skierowanych
jest ku turystom; st¹d promuj¹ piêkno krajobrazu i historiê, zabytki i kulturê. Niejednokrotnie, choæ za rzadko, autorzy tekstów przywo³uj¹ fragmenty kaszubskiej
literatury piêknej.
W kontekœcie owego bogactwa w ró¿norodnoœci ze zrozumia³ych wzglêdów
wyró¿nia siê nieco Szwajcaria Kaszubska i same Kartuzy. Mo¿na powiedzieæ, ¿e
wspó³czeœni id¹ œladami poprzedników, kiedy to ta cz¹stka ziemi kaszubskiej,
obok wybrze¿a morskiego i Gdañska, budzi³a najwiêksze zainteresowanie wœród
zwiedzaj¹cych, a tym samym takie¿ zainteresowanie pisz¹cych. Temat albumu
i przewodniki o Kaszubach i po Kaszubach to dziœ ju¿ materia³ na osobn¹ monografiê. Inny temat to dzieje starych i nowych oficyn wydawniczych, a nawet samych
autorów specjalizuj¹cych siê w wydawnictwach albumowych. Mo¿na te¿ zauwa¿yæ,
i¿ mimo kryzysu na rynku ksi¹¿ki, wci¹¿ pojawiaj¹ siê nowe firmy wydawnicze.
Nale¿y do nich oficyna, która przygotowa³a prezentowany tu album.
Bez w¹tpienia zespó³ poklasztorny w Kartuzach, od lat poddawany szeroko
zakrojonej renowacji, wspieranej przez œrodki wojewódzkie i unijne, zas³ugiwa³
na osobny album, prezentuj¹cy jego historiê i bogactwo zabytków sztuki. Mo¿na
te¿ powiedzieæ, ¿e Oficyna Cassubia Felix – Rumina dokona³a w miarê szczêœliwego wyboru przedmiotu swojego zaanga¿owania na edytorski debiut.
Jak ju¿ ze strony tytu³owej wynika, album ten prezentuje kaszubski Raj Marii
z fotografiami Leszka ¯urka oraz tekstem Krzysztofa Macieja Kowalskiego i opi-
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sami ilustracji w dwóch jêzykach – polskim i niemieckim. W samym albumie na
pierwszym miejscu podstawowy tekst prof. K.M. Kowalskiego, zatytu³owany
dwukrotnie: 1° Paradisus Mariae. Kultura artystyczna kaszubskiego Raju Marii;
2° Zarys dziejów kaszubskiego (gdañskiego) Raju Marii i kolegiaty pw. Wniebowziêcia Najœwiêtszej Panny Maryi w Kartuzach, jako koœcio³a klasztornego, parafialnego i kolegiackiego (!?), prezentowany jest najpierw w jêzyku niemieckim
(t³umaczenie Doris Wilma), a obok w oryginale – jêzyku polskim. Z kolei Wstêp
Juliusza Zielonki najpierw zaprezentowany w jêzyku polskim, potem w t³umaczeniu. Tytu³ tego tekstu – Wstêp – jest chyba myl¹cy, bo to raczej s³owo wstêpne
– promocyjne – o objêtoœci 1/4 strony, w którym zadziwiæ mo¿e kogoœ ostatni
z trzech akapitów. Czytamy w nim: „Szczególny wymiar i znaczenie ma ta publikacja dla mieszkañców Szwajcarii Kaszubskiej. Ojcowie Kartuzi, jako dobrzy gospodarze, na przestrzeni wieków mieli wielki wk³ad w rozwój cywilizacji i spo³eczny
naszej Ma³ej Ojczyzny. Jako mieszkañcy »ziemi kartuskiej« wszyscy jesteœmy po
trochu kartuzami. Spuœcizna kulturowa i duchowa ojców z Chartrez powinna byæ
nam bliska i napawaæ nas dum¹, bo s¹ to nasze korzenie. Cieszy to, ¿e ostatnio
mamy coraz wiêcej publikacji na temat Kartuzji (ostatnia ks. Walkusza, opisuj¹ca
wszystkie klasztory œw. Brunona na ziemiach polskich). Jako cz³owiek st¹d, od
wielu lat ¿ywo zainteresowany nasz¹ regionaln¹ histori¹, serdecznie polecam pañstwu »Paradisus Mariae…« jako istotny przyczynek kontynuacji dzie³a rozpoczêtego przez ojca Schwengla i ks. Czaplewskiego”. – Koniec i a¿ tyle. Szkoda, ¿e nie
odnotowano imion trzech przywo³anych autorów, ani tytu³ów ich dzie³, których
kontynuacj¹ ma byæ prezentowany album. – Czy tak jest rzeczywiœcie, trudno na
to pytanie jednoznacznie odpowiedzieæ, jak i oczekiwaæ tego¿ od albumowego
wydawnictwa. To oczekiwanie mo¿e jednak dotyczyæ tekstu – opracowania K.M.
Kowalskiego. Szkoda te¿, ¿e we Wstêpie i w ca³ym albumie nikt nie wspomnia³
o tym, i¿ ojcowie kartuzi niewiele mieli wspólnego z najwa¿niejsz¹ cz¹stk¹ naszego kaszubsko-polskiego dziedzictwa kultury, wpatrzeni w interesy w³asne i ...
Opracowanie K.M. Kowalskiego, profesora z Uniwersytetu Gdañskiego, zatytu³owane jest, przyjmijmy, ¿e w pierwszym rzêdzie, Paradisus Mariae. Kultura
artystyczna kaszubskiego Raju Marii. Ma ono si³¹ rzeczy charakter popularnonaukowy – bez stosownego dla dzie³ naukowych aparatu przypisów. Jedynie na
koñcu podano Bibliografiê, w której wœród 28 pozycji, niestety, nie znajdujemy
dzie³ przywo³anych w cytowanym wy¿ej Wstêpie!? Tekst K.M. Kowalskiego –
w obu wersjach jêzykowych, obejmuje ss. 8-67, czyli oko³o 1/3 objêtoœci albumu.
Po jednostronicowych wstêpnych rozwa¿aniach (bez tytu³u „Wstêp”), w których
autor sygnalizuje najwa¿niejsze pozycje dotycz¹ce dziejów zabytków Kartuz, (tu
równie¿ nie spotykamy dzie³ trzech autorów wspomnianych przez J. Zielonkê!?),
nastêpuje zasadniczy tekst pod wspomnianym ju¿ drugim, bardziej rozbudowanym, a zawê¿aj¹cym tytu³em. – Nijak nie potrafiê sobie tego, jak i owych dwóch
tytu³ów, wyt³umaczyæ. Pocieszam siê tym, ¿e tak tu, jak i w Bibliografii uwzglêdnione zosta³y najwa¿niejsze publikacje kartuskich ksiê¿y – Henryka Ormiñskiego
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i Kazimierza Raepkego. Praca P. Czaplewskiego przywo³ana jest przez K.M. Kowalskiego na pocz¹tku Zarysu..., a dalej tak¿e Rafa³a Witkowskiego biografia
Jerzego Schwengla… K.M. Kowalski rzetelnie informuje, ¿e jego opracowanie
powsta³o na bazie prac przywo³anych przezeñ autorów i „informacji pozyskanych
w trakcie bezpoœredniego rozpoznania zabytków”, dziêki czemu móg³ dokonaæ
weryfikacji i uzupe³nieñ wczeœniejszych ustaleñ i odczytów inskrypcji.
Po króciutkim owym wstêpie nastêpuje zasadnicze opracowanie, zatytu³owane Zarys dziejów kaszubskiego (gdañskiego) Raju Marii i kolegiaty pw. Wniebowziêcia Najœwiêtszej Panny Maryi w Kartuzach, jako koœcio³a klasztornego,
parafialnego i kolegiackiego. – Z tego¿ sformu³owania tytu³u wynika, i¿ ów kaszubsko-gdañsko-kartuski Raj Marii rozumiany jest wy³¹cznie jako koœció³!? Autor
tego nowego opracowania, przedstawiwszy krótko dzieje kartuzów w Polsce
i Kartuzach, jak i losy kartuskiego klasztoru po kasacji, ³¹cznie z przywo³aniem
powstania w 2005 r. Stowarzyszenia „Kolegiata Kartuska”, skupi³ siê na zabytkowym koœciele i zachowanych w tej œwi¹tyni zabytkach. Przechodz¹c do ich omówienia, rzetelnie informuje czytelnika: „Poni¿ej zostan¹ omówione poszczególne
zespo³y najciekawszych zabytków koœcio³a klasztornego, dzisiejszej kolegiaty.
Objêtoœæ opracowania jest zró¿nicowana wed³ug rangi, jak¹ wed³ug autora pe³ni¹
one w przebogatej spuœciŸnie artystycznej zachowanej w koœciele poklasztornym”
(s. 19). Dalej nastêpuje prezentacja tych zabytków, w uk³adzie raczej chronologicznym, czyli w zale¿noœci od czasu ich powstania, zaczynaj¹c od gotyckich
sklepieñ i wsporników koœcio³a… Nastêpnie autor prezentuje p³yty nagrobne,
skupiaj¹c siê zanadto na tym, co mu osobiœcie zapewne najbli¿sze, czyli na inskrypcjach. Jak na pracê albumow¹, popularnonaukow¹, poœwiêca im zbyt wiele
uwagi (1/3 tekstu) i nie zawsze t³umaczy na jêzyk polski…
Prezentuj¹c dalsze zabytki, o³tarze, stalle itd., nieco wiêcej uwagi poœwiêca
obrazom, ale zawsze skupia siê na inskrypcjach. Nie pomija te¿, oczywiœcie, obiektów œciœle liturgicznych – monstrancji, kielicha, œwieczników… i lawaterzy,
a tak¿e dzwonów… i zachowanych na nich inskrypcji.
Zainteresowanych szczegó³ami architektury innych obiektów zespo³u poklasztornego czytelników K.M. Kowalski odsy³a do pracy Jerzego Stankiewicza, charakteryzuj¹c krótko refektarz, resztki kru¿ganków i eremy, z których uchowa³ siê
do dziœ tylko jeden. Na zasadzie wzmianki przywo³ane s¹ inne obiekty, a ca³oœæ
opracowania koñcz¹ rozwa¿ania dotycz¹ce kompozycji wnêtrza koœcio³a oraz
funkcji i wartoœci zachowanych zabytków.
Pomijaj¹c na chwilê tekst, mo¿na stwierdziæ, i¿ tytu³ow¹ „kulturê artystyczn¹”
(mo¿e to sformu³owanie na wyrost?) prezentuj¹ przede wszystkim ciekawe fotografie, zaopatrzone (z niezrozumia³ymi wyj¹tkami) w podpisy w obu jêzykach.
Ich studiowanie, dziêki przybli¿eniu nam przez autora zdjêæ tak¿e przeró¿nych
detali, mo¿e stanowiæ Ÿród³o czytelniczej satysfakcji. Fotografie te pokazuj¹ niepowtarzalne piêkno i urok samej kolegiaty, jak potocznie poklasztorny koœció³
nazywaj¹ dziœ obok parafian tak¿e niektórzy historycy… (Szkoda, ¿e przy okazji
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nie wyjaœniono kartuzjanom i czytelnikom, czym jest w istocie Kolegiata i Kapitu³a Kolegiacka). Niemniej urokliwe s¹ foto poszczególnych zabytków, a tak¿e
ich detali. Zabrak³o mi jedynie panoramy Kartuz i lotniczego zdjêcia „kolegiaty”
w otoczeniu kartuskich jezior, lasów i piêknie utrzymanych cmentarzy oraz ogrodu plebañskiego…
Satysfakcja z posiadania i lektury prezentowanego dzie³a mog³aby byæ pe³na,
gdyby wydawca poœwiêci³ mu minimum dobrej jakoœci pracy edytorskiej. Niestety, na stronie redakcyjnej nie figuruje imiê i nazwisko ¿adnego autora opinii wydawniczej, której zapewne nie by³o. Niepotrzebnie s¹ te¿ przywo³ane ponownie
nazwiska autorów zdjêæ i tekstu. Jako redaktor figuruje Kazimierz Klawiter, którego nie pos¹dzam o pracê œciœle redakcyjn¹, gdy¿ jest w³aœcicielem tej nowej
Oficyny, a jej dzie³o tu prezentujê. (A kim tu jest Julian Zielonka – móg³by te¿
czytelnik siê gdzieœ dowiedzieæ). Na tej¿e stronie jest odnotowany „Sponsor Wroñski Spó³ka Jawna”, któremu zapewne s³usznie poœwiêcono tak¿e przedostatni¹
stronê albumu, bo koszt jego produkcji by³ niew¹tpliwie niema³y. Szkoda, i¿ w
tych kosztach nie uwzglêdniono pracy redaktora wydawniczego i korekty. Dziêki
nim jêzyk polski tekstów by³by zapewne wolny od nazbyt czysto spotykanych
b³êdów – stylistycznych, interpunkcyjnych itp. Obawiam siê, ¿e nie by³o tak¿e
korekty autorskiej, bo jak¿e inaczej wyt³umaczyæ to, ¿e „mimo ¿e” pisane jest z
przecinkiem (np. s. 9 i 65), a Samarytanka przy Studni Jakubowej z ma³ej litery
(s. 51), przy czym studnia w³aœnie tak – z du¿ych liter! Mêcz¹ zdania, w których
pojawia siê niepotrzebnie dwa razy ten sam wyraz – np. wed³ug (s. 19).
Ra¿¹ czytelnika, zw³aszcza w dziele poœwiêconym „kulturze artystycznej”,
w tekœcie napisanym w jêzyku polskim, (niemieckiego nie œmia³bym analizowaæ!),
sformu³owania – pojêcia przypominaj¹ce jêzyk Ÿróde³ – tak¿e niemiecki. (Np.
„gmina katolicka”, „urz¹d parafii” – tu zabrak³o wyrazu proboszcz, czy zdanie
„Ostatnim proboszczem parafii i zarazem kolegiaty jest…” – s. 15). Jestem przekonany, ¿e mój optymizm, co do przysz³oœci poklasztornej kartuskiej parafii i jej
œwi¹tyni, podziela tak¿e zas³u¿ony wielce dla kultury artystycznej Raju Maryi jej
obecny gospodarz, ks. kan. Piotr Krupiñski!
Wypada jeszcze zapytaæ, czy rzeczywiœcie wœród obrazów trzech o³tarzy jest
„malowid³o przedstawiaj¹ce ukrzy¿owanie przeora Wawrzyñca” (s. 45), gdy¿ dot¹d
o takim nie s³ysza³em. Nie rozumiem te¿ stwierdzenia ze str. 49, i¿ herbem Korzbog „pieczêtowa³ [tu brak literki y-] siê miêdzy innymi rodziny Korzbogów, £êckich…”. – Dot¹d spotyka³em nie dwie, a jedn¹ familiê Korzbog-£¹ckich!
W sumie te „niedoci¹gniêcia edytorskie” psuj¹ smak lektury i odbiór dzie³a,
bêd¹cego debiutem wydawniczym tak piêknie – optymistycznie nazwanej oficyny. ¯yczê jej szczerego zakorzenienia, tak¿e w tradycjach dobrej roboty wydawców pomorskich z poprzednich pokoleñ. Podzielam przekonanie, i¿ albumowe
wydawnictwa mog¹ zawieraæ mniej tekstu i to pisanego w mniej uczonej postaci.
Ponadto w oficynie „Szczêœliwe Kaszuby” nie zawadzi³by te¿ jêzyk kaszubski,
choæby tylko w postaci cytatów – nie inskrypcji, ale np. wierszy!
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S³awomir Koœcielak, Katolicy w protestanckim Gdañsku od drugiej po³owy XVI
do koñca XVIII wieku, Gdañsk 2012, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdañskiego,
ss. 504 + 14 nlb
Wnikliwa monografia naukowa poœwiêcona nowo¿ytnym dziejom katolików
w zdominowanym przez protestantów Gdañsku. Sk³ada siê ze wstêpu, podsumowania oraz dziewiêciu rozdzia³ów, w których autor kolejno omawia etapy luteranizacji Gdañska w XVI wieku, sytuacjê Koœcio³a katolickiego oko³o 1580 roku, sukcesy i pora¿ki katolickiej ekspansji do wnêtrza miasta przy okazji kontrreformacji
i reformy Koœcio³a w Gdañsku, prawne uwarunkowania egzystencji katolików
w Gdañsku, w³asnoœæ i dochody Koœcio³a w Gdañsku w XVII i XVIII wieku, pos³ugê duszpastersk¹ w mieœcie w œwietle ksi¹g metrykalnych, bractwa religijne, szkolnictwo i szpitale, charakterystykê spo³ecznoœci katolickiej z uwypukleniem jej
elit oraz koegzystencjê z protestanck¹ wiêkszoœci¹ w sytuacjach konfliktowych
czy rodzinnych. Ksi¹¿ka estetycznie wydana, zaopatrzona w odpowiednie spisy,
indeksy, bibliografiê, kolorowe ilustracje i streszczenie w jêzyku niemieckim.
Agnieszka Chlebowska, „Stare panny”, wdowy i rozwiedzione. Samotne szlachcianki w Prusach w latach 1815–1914 na przyk³adzie Pomorza Zachodniego,
Szczecin 2012, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczeciñskiego, ss. 405
Praca naukowa poœwiêcona pozycji spo³ecznej samotnych szlachcianek na Pomorzu Zachodnim w XIX wieku. Sk³ada siê ze Wstêpu oraz czterech rozdzia³ów,
w których autorka podejmuje nastêpuj¹c¹ tematykê: 1. Szlachcianki w pañstwie
pruskim. Uwarunkowania pozycji, znaczenia i statusu w XIX oraz na pocz¹tku XX
wieku, 2. Samotnoœæ wœród kobiet ze stanu szlacheckiego, 3. Samotne szlachcianki w polityce pañstwa pruskiego i 4. Stosunek rodów i stanu szlacheckiego do
samotnych szlachcianek. Praca zawiera ponadto szeœæ za³¹czników, obszern¹
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Bibliografiê, Wykazy oraz streszczenie w jêzyku niemieckim. Praca stanowi niew¹tpliwie wa¿ny wk³ad do dorobku historiografii pomorskiej.
Katarzyna Czachowska, Genera³owa Jadwiga Zamoyska (1831–1923). ¯ycie
i dzie³o, Poznañ 2011, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Centrum „Instytut Wielkopolski”. Monografie i rozprawy, pod red. W. Molika,
nr 3, Wydawnictwo Poznañskie, ss. 396
Biografia genera³owej Jadwigi Zamoyskiej, jednej z najwybitniejszych Polek XIX
i pierwszych dziesiêcioleci XX wieku, za³o¿ycielki Szko³y Domowej Pracy Kobiet
w Kórniku (1883), po kilku latach przeniesionej do KuŸnic k. Zakopanego. By³a
matk¹ W³adys³awa Zamoyskiego, za³o¿yciela Fundacji Zak³ady Kórnickie (1924).
Jerzy Kuniewski, Kobieta na Kaszubach i jej doœwiadczenie rzeczywistoœci. Studium z pogranicza socjologii i etnologii, Gdañsk 2013, wyd. Instytut Kaszubski w Gdañsku, ss. 263
Praca naukowa skupiaj¹ca siê na nastêpuj¹cych zagadnieniach: Genealogia i to¿samoœæ etniczna, Portret rodziny kaszubskiej, Spo³eczno-kulturowy kontekst zawodowej roli kobiet, Aktywnoœæ w œrodowisku lokalnym, PrzyjaŸñ, szczêœcie i sprawy egzystencjalne, Tradycje wspólnotowego ¿ycia, Sfera œwiadomoœci prawnej
kaszubskich kobiet, O akcesji Polski do Unii Europejskiej. Ksi¹¿ka opatrzona
bibliografi¹ oraz indeksem osobowym.
Miros³aw Ossowski, Literatura powrotów – powrót literatury. Prusy Wschodnie w prozie niemieckiej po 1945 roku, Gdañsk 2011, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdañskiego, ss. 374
Praca jest poœwiêcona literaturze niemieckiej, dokonuj¹cej krytycznego obrachunku
z procesami historycznymi maj¹cymi miejsce w Prusach Wschodnich w XX w.
Autor, uwzglêdniaj¹c problematykê pamiêci i terytorialnych aspektów to¿samoœci, analizuje formy kszta³towania przez literaturê obrazu tego kraju we wspó³czesnych Niemczech. Praca powsta³a w oparciu o szeroki wachlarz literatury,
obejmuj¹cej twórczoœæ znanych niemieckich pisarzy i publicystów okresu powojennego, m.in. Johannesa Bobrowskiego, Hansa Helmuta Kirsta, Siegfrieda Lenza,
Arno Surminskiego, Herberta Somplatzkiego, Marion Gräfin von Dönhoff, czy
Hansa Grafa von Lehndorffa. Praca sk³ada siê z szeœciu rozdzia³ów: 1. Pierwsza
wojna œwiatowa w Prusach Wschodnich. Historia i mity, 2. Czas pokoju, czas
wojny, 3. Kraj przeklêty, 4. Kraj b³ogos³awiony, 5. Mazury – przestrzeñ to¿samoœci, 6. Podró¿e, wspomnienia, powroty. W ksi¹¿ce znalaz³y siê równie¿ biogramy
czternastu niemieckich autorów.

NOTY WYDAWNICZE 2013

337

Izabela Mazanowska, „Bêd¹ was przeœladowaæ z mego powodu”. Polityka w³adz
pañstwowych wobec zakonów i zgromadzeñ zakonnych diecezji che³miñskiej
w latach 1856–1970, Bydgoszcz-Gdañsk 2013, wyd. Instytut Pamiêci Narodowej. Komisja Œcigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Oddzia³
w Gdañsku, ss. 346 + 5 nlb
Praca naukowa opisuj¹ca politykê w³adz komunistycznych wobec zakonów i zgromadzeñ na przyk³adzie diecezji che³miñskiej. Autorka omawia kolejno nastêpuj¹ce zagadnienia: Koœció³ wobec pañstwa, pañstwo wobec Koœcio³a (1956–1970),
Organy w³adzy odpowiedzialne za realizacjê polityki wyznaniowej w województwie bydgoskim i gdañskim w latach 1956–1970, Aparat bezpieczeñstwa wobec
mêskich zakonów i zgromadzeñ zakonnych, Aparat bezpieczeñstwa wobec ¿eñskich zakonów i zgromadzeñ zakonnych, Usuwanie duchowieñstwa z przestrzeni
publicznej na przyk³adzie instytucji zakonnych w diecezji che³miñskiej oraz Polityka w³adz w sprawach maj¹tkowych Koœcio³a katolickiego jako forma represji.
Ksi¹¿ka opatrzona jest w wykaz skrótów, bibliografiê oraz indeksy.
Aneta Lewiñska, Ojców mowê znaæ nale¿y. Jêzyk elementarzy polskich wydawanych na Pomorzu Gdañskim w latach 1840–1920 jako narzêdzie kszta³cenia
i wychowania, Pelplin 2012, Wydawnictwo Bernardinum, ss. 326
Jak napisa³a w swej recenzji prof. Jolanta Maækiewicz: „Ksi¹¿ka Anety Lewiñskiej
cenna jest z dwóch wzglêdów: po pierwsze, poniewa¿ przybli¿a teksty stosunkowo
ma³o znane, a niew¹tpliwie warte poznania, jakimi s¹ polskie elementarze wydawane na Pomorzu w 2. po³owie XIX i w pocz¹tkach wieku XX, po drugie, poniewa¿ Autorka stosuje analizy narzêdzia lingwistyki kulturowej (wykorzystuje pojêcie jêzykowego obrazu œwiata, perspektywy ogl¹du, rozpatruje p³aszczyznê
aksjologiczn¹). W efekcie daje to pog³êbiony i wieloaspektowy ogl¹d materia³u
i umo¿liwia wyci¹gniêcie ciekawych wniosków co do tego, jak elementarze przyczynia³y siê do kszta³cenia i wychowywania dzieci polskich w zaborze pruskim”.
W kolejnych czterech rozdzia³ach autorka omawia nastêpuj¹ce zagadnienia:
1. Elementarze jako narzêdzie polskiej edukacji na Pomorzu w latach 1840–1920,
2. Rola jêzyka elementarzy w kszta³towaniu kompetencji jêzykowej polskiego
dziecka zagro¿onego wynarodowieniem, 3. S³owo jako narzêdzie kszta³towania
wiedzy o œwiecie oraz 4. Jêzyk elementarzy a kszta³towanie œwiata wartoœci.
Mariusz Filip, Od Kaszubów do Niemców. To¿samoœæ S³owiñców z perspektywy antropologii historii, Poznañ 2012, Poznañskie Studia Etnologiczne nr 13,
Wydawnictwo Nauka i Innowacje, ss. 237
Próba antropologicznego uchwycenia przesz³oœci i teraŸniejszoœci S³owiñców,
podzielona na cztery czêœci. W pierwszej, Perspektywy, autor analizuje procesy
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grupotwórcze i antropologiê historii. W czêœci drugiej Kaszubi, rozwa¿a kaszubsk¹
grupê etniczn¹ in statu nascendi, nastêpnie w kolejnym rozdziale pisze o historii
Germanów, S³owian, Wendów, Pomorzan oraz o Kaszubach w œredniowieczu
i nowo¿ytnoœci w opozycji do Niemców. W czêœci trzeciej S³owiñcy opisuje „tworzenie” S³owiñców, przesuniêcia jêzykowe i trwanie kulturowe. W czwartej ostatniej (Eks-)S³owiñcy, odnosi siê do po³o¿enia tej grupy w Polsce i w Niemczech.
Mieczys³aw Józefczyk, Z dziejów religijnych Pomezanii w XVII wieku, t. I.
Synteza dziejów; t. II. Źród³a do dziejów XVII-wiecznej Pomezanii, Malbork
2012, wyd. Muzeum Zamkowe w Gdañsku, ss. 404
W tomie I, podzielonym na dwie czêœci, autor syntetycznie omówi³ dzieje religijne w Pomezanii w XVII wieku. W czêœci pierwszej przedstawi³ rolê biskupów
che³miñskich w odnowie katolicyzmu pomezañskiego, a w czêœci drugiej parafie
pomezañskie w œwietle wizytacji i innych dokumentów. Praca zawiera Zakoñczenie, a tak¿e aneks, bibliografiê, indeksy i streszczenie w jêzyku niemieckim. Tom
drugi pracy Józefczyka jest za³¹czony w formie p³yty CD do prezentowanej ksi¹¿ki.
Tadeusz Garczyñski, Dorpowscy w Prusach Królewskich i Wielkopolsce. Studium genealogiczne, Toruñ 2012, Wydawnictwo Adam Marsza³ek, ss. 336 + 2
+ 4 tab. genealogiczne
Klasyczne studium na temat genealogii ¿yj¹cych w XVI–XVIII wieku œredniozamo¿nych rodzin szlacheckich, u¿ywaj¹cych nazwiska Dorpowski, utworzonego
od miejscowoœci Dorposz pod Che³mnem. Ksi¹¿ka zasadniczo sk³ada siê z dwóch
czêœci: A. Linia starsza „z Krowiczyna” (herbu Junosza), omawiaj¹ca siedem
pokoleñ tej rodziny oraz B. Linia m³odsza „z Dorposza” (herbu Leliwa), omawiaj¹ca dziewiêæ pokoleñ m³odszej rodziny. Czêœci te poprzedzone s¹ s³owem Od
autora, Wstêpem oraz wprowadzaj¹cymi rozdzia³ami Linie rodowe i ich herby
oraz Najstarsze wzmianki. Do pracy za³¹czono obszern¹ Bibliografiê, tablice
genealogiczne oraz indeksy osób i miejscowoœci.
Jowita Kêciñska-Kaczmarek, Remusow¹ Stegn¹, Z³otów 2013, wyd. Instytut
Kaszubski w Gdañsku, ss. 270
Zbiór dwudziestu wczeœniej publikowanych, aczkolwiek rozsianych po ró¿nych
wydawnictwach, artyku³ów prof. Jowity Kêciñskiej-Kaczmarek. Ich tematyka
dotyczy twórczoœci najwybitniejszych pisarzy kaszubskich i pomorskich, takich
jak: Aleksander Majkowski, Hieronim Derdowski, Leon Heyke, Jan Karnowski,
Anna £ajming, Lech B¹dkowski czy Konrad Kaczmarek.
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Jan Perszon, Skarb w naczyniu glinianym. Ksi¹dz Zygmunt Trella – proboszcz
i pielgrzym z Mechowa, Gdañsk 2013, Wydawnictwo Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego, ss. 123 + 51 nlb
Biografia mechowskiego proboszcza ks. Zygmunta Trelli, sk³adaj¹ca siê z czterech czêœci: Z ¯elistrzewa w œwiat, Kap³añstwo – w mocy Chrystusa, Œwiadectwa
oraz W kadrze zatrzymane, bêd¹ca bogatym albumem dokumentuj¹cym ¿ycie
duchownego.
Ewa Czerniakowska, Bernard Zygmunt Milski jako mi³oœnik Mickiewicza, wyd.
II poprawione i uzupe³nione, Gdañsk–Pruszcz Gdañski 2013, Wydawnictwo
„Jasne”, ss. 62
Drugie wydanie bogato ilustrowanej ksi¹¿eczki, poœwiêconej Bernardowi Milskiemu, sk³adaj¹cej siê z kilku czêœci. We wstêpie autorka podaje okolicznoœci
powstania szkicu oraz dane bibliograficzne – informacje o wczeœniejszych publikacjach zawartych w ksi¹¿ce tekstów. Nastêpnie zamieszcza wiersz B. Milskiego
napisany z okazji przeniesienia zw³ok wieszcza na Wawel. W kolejnych czêœciach
znalaz³y siê szkic biograficzny Milskiego, tekst dotycz¹cy kultu A. Mickiewicza
na ³amach „Gazety Gdañskiej” oraz krótkie streszczenia po angielsku i niemiecku
wraz z wykazem literatury.
ks. Jan Plottke, ks. Rafa³ Starkowicz, Biskup Andrzej Œliwiñski, Starzyno 2013,
wyd. Hurtownia Ksi¹¿ek i Dewocjonaliów „Œw. Pawe³”, ss. 188
Ksi¹¿ka poœwiêcona pamiêci bpa Andrzeja Œliwiñskiego, zawiera list abpa S³awoja Leszka G³ódzia, przedmowê od autorów, biografiê zawart¹ w trzech rozdzia³ach: Rodzina i dzieciñstwo, Ku kap³añstwu, Pos³uga biskupia. Wiêksz¹ czêœæ
ksi¹¿ki zajmuj¹ wspomnienia 38 osób zwi¹zanych z biskupem, najczêœciej duchownych, w tym arcybiskupów, Henryka J. Muszyñskiego, Tadeusza Goc³owskiego i Edmunda Piszcza. Ponadto w pracy zamieszczono przypisy, liczne zdjêcia i Pos³owie.
Henryk Jursz, Kolej¹ z Wrzeszcza na Kaszuby, Gdañsk 2013, Wydawnictwo
Oskar, ss. 267 + 5 nlb
Bardzo estetycznie wydana praca, bêd¹ca „pierwsz¹ prób¹ ca³oœciowego ujêcia
dziejów linii kolejowej Gdañsk Wrzeszcz – Stara Pi³a, nazywanej kolej¹ kartusk¹
albo lini¹ kokoszkowsk¹ (w odniesieniu do odcinka Gdañsk Wrzeszcz – Kokoszki),
po której kursowa³ s³ynny Ekspres Kaszubski”. Praca sk³ada siê z piêciu rozdzia³ów – poprzedzonych Przedmow¹ i Od autora – Kolej w Gdañsku do 1920 r.,
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Kolej we Wrzeszczu do 1920 r., Wrzeszcz-Stara Pi³a i Kokoszki-Gdynia do 1945 r.,
Wrzeszcz-Stara Pi³a i Kokoszki-Gdynia od 1945 r., Kolej metropolitalna.
Niezwyk³¹ wartoœæ historyczn¹ posiada rodzaj aneksu Dokumentacja linii A.D.
2009–2012 (s. 175–218), w której zamieszczono liczne zdjêcia, ju¿ dziœ historyczne, ze wzglêdu na budowê kolei metropolitalnej. Ponadto do ksi¹¿ki do³¹czono
Wybrane rozk³ady jazdy oraz obszern¹ Bibliografiê.
Tadeusz Linkner, Z literatury M³odokaszubów. Aleksander Majkowski. Studia
i szkice, Pelplin 2013, Bernardinum, ss. 511 + 2 nlb
Zbiór studiów i szkiców o szerokiej problematyce zwi¹zanej z Kaszubami, dotykaj¹cych zagadnieñ zwi¹zanych z wsi¹, rodzin¹, obyczajowoœci¹ i histori¹, odwo³uj¹cych siê do pisarstwa Aleksandra Majkowskiego.
Miros³aw Kuklik, Tryptyk helski, cz. I – do roku 1920, Gdañsk 2010, wyd.
Maszoperia Literacka, Stowarzyszenie Przyjaciele Helu, ss. 175
Bogato ilustrowana monografia historyczna miasta Hel, prócz dziejów osady, zawieraj¹ca opis domów helskich i ich mieszkañców, dzieje miejscowego koœcio³a
oraz zagadnienia zwi¹zane z rybo³ówstwem przybrze¿nym. Praca, opatrzona
w bibliografiê, koñczy siê na 1920 roku.
Andrzej G¹siorowski, Komenda Obroñców Polski Okrêg Pomorze, Toruñ 2012,
wyd. Fundacja Genera³ El¿biety Zawackiej, ss. 235 + 3 nlb
Ksi¹¿ka opisuje genezê, cele, strukturê i dzia³alnoœæ Komendy Obroñców Polski,
wojskowej organizacji konspiracyjnej, która utworzy³a swoje struktury na Pomorzu Gdañskim jesieni¹ 1939 r. W najtrudniejszym okresie prowadzi³a dzia³alnoœæ
informacyjn¹, nastêpnie wywiadowcz¹ i charytatywn¹. Wskutek zdrady kuriera
organizacja zosta³a rozpracowana przez gestapo jesieni¹ 1940 r.
Maria Wilczek, Ksi¹dz Janusz Pasierb. Szkic do portretu, Pelplin 2013,
Wydawnictwo Bernardinum, ss. 92
Broszura poœwiêcona pamiêci urodzonego w 1929 roku w Lubawie ks. Janusza
Pasierba, wybitnego kap³ana, uczonego, profesora dwóch uczelni, cz³onka naukowych gremiów, poety i eseisty. Prócz ¿yciorysu autorka przedstawi³a wypowiedzi mniej lub bardziej znanych osób o swoim bohaterze, a tak¿e wyj¹tki z wydarzeñ upamiêtniaj¹cych postaæ i dzie³o duchownego.
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Leszek ¯yliñski, Europa w niemieckiej myœli XIX–XXI wieku, Toruñ 2012,
Wydawnictwo Uniwersytetu Miko³aja Kopernika, ss. 312
Rozprawa na temat miejsca czy idei Europy w niemieckiej myœli od XIX wieku
po najnowsz¹ wspó³czesnoœæ. Praca sk³ada siê z dziesiêciu rozdzia³ów. Pierwszy,
Niemcy – Rzesza – Europa. Próba typologii wprowadza czytelnika w problematykê
ksi¹¿ki. Nastêpnie autor chronologicznie omawia temat w kolejnych rozdzia³ach:
Niemieckie wizje Europy w XIX wieku, Wobec dominacji myœli narodowej, Doœwiadczenie zmierzchu Europy, Paneuropa i zagro¿enia, Pod znakiem swastyki, Poszukiwanie Europy po doœwiadczeniach nazizmu. Odwo³ania Europejskie po 1945
roku, Podzielony kontynent 1949–1989, Sceptycyzm i nowe wyzwania. Intelektualiœci niemieccy wobec projektu europejskiego po 1989 roku oraz Rozwój poprzez
kryzys. Instytucjonalna Europa w XXI wieku. Na koñcu ksi¹¿ki zamieszczono równie¿ Pos³owie, bibliografiê, indeksy nazwisk oraz streszczenie w jêzyku niemieckim.
Ma³gorzata Omilanowska, Nadba³tyckie Zakopane. Po³¹ga w czasach Tyszkiewiczów, Warszawa-Sopot 2011, wyd. Instytut Sztuki Polskiej Akademii
Nauk, Muzeum Sopotu, ss. 404
Ksi¹¿ka, jak napisano na jej obwolucie, jest „...pierwsz¹ prób¹ ujêcia krótkiego
odcinka dziejów Po³¹gi (lit. Palanga) jako uzdrowiska w czasach, gdy dla polskiego spo³eczeñstwa podzielonego na przez zabory sta³a siê jednym z najwa¿niejszych miejsc spotkañ polskiej elity kulturalnej ponad podzia³ami”. Autorka szuka
odpowiedzi na pytanie „czym by³o to jedno z ostatnich miejsc tworzonych w starym porz¹dku dawnej Rzeczypospolitej Obojga Narodów”? Miejsce to by³o tworzone przez Antoninê i Feliksa Tyszkiewiczów, arystokratów, dla których najwa¿niejsza by³a wiernoœæ dawnym idea³om i Koœcio³owi katolickiemu, d¹¿enie do
odzyskania niepodleg³oœci i wyznawanie wartoœci pozytywistycznych. Ksi¹¿ka
estetycznie wydana z licznymi ilustracjami mo¿e i powinna stanowiæ natchnienie
do stworzenia podobnych prac innych nadba³tyckich kurortów, zw³aszcza z terenu obecnej Rzeczypospolitej.
ks. Leszek Ja¿d¿ewski, Nekropolia Mêczenników II wojny œwiatowej. Historia
cmentarza na Zaspie, Gdañsk 2012, Wydawnictwo Rost, ss. 395.
Monografia poœwiêcona historii cmentarza po³o¿onego w gdañskiej dzielnicy
Zaspa, a szczególnie nekropolii ofiar II wojny œwiatowej. Praca sk³ada siê z dziewiêciu rozdzia³ów: Cmentarz w latach 1895–1939, Cmentarz na Zaspie w okresie
II wojny œwiatowej, Pochowani po 1945 r., Zaspa cmentarzem narodów, Cmentarz Polonii Gdañskiej, Mieszkañcy Kaszub i Kaszubi, Pomniki kap³anów na Zaspie, Wiek i pokrewieñstwo pochowanych na Zaspie, Cmentarz na Zaspie w parafii Opatrznoœci Bo¿ej na Zaspie.
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Aleksandra Paprot, Stara Koœcielnica. Dzieje ¿u³awskiej wsi, Warszawa 2012,
Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, ss. 153
Ksi¹¿ka o najnowszej historii ¿u³awskiej wsi Stara Koœcielnica w pow. malborskim, dotycz¹ca przede wszystkim procesu kszta³towania siê œwiadomoœci, to¿samoœci i relacji spo³ecznych ludzi przemieszczonych w wyniku wielkich wydarzeñ
historycznych. Jak napisa³ w przedmowie Jerzy Wilkin: „Jest to praca o »zapuszczaniu korzeni« w nowym miejscu, które ma jednak d³ug¹ i ciekaw¹ historiê.
Nowi mieszkañcy musieli siê z t¹ histori¹ zmierzyæ i uporaæ, dodaj¹c do niej swój
rozdzia³”.
Janusz Stachulski, Jab³owo jakiego nie znacie, Starogard Gdañski 2012, wyd.
Drukarnia Mirotki, ss. 189 + 2 nlb
Popularnonaukowa praca o dziejach wsi Jab³owo ko³o Starogardu Gdañskiego,
w znacznej mierze oparta na dostêpnej literaturze, ale równie¿, co cenne, wykorzystuj¹ca relacje œwiadków, jak i wiedzê samego autora na temat przesz³oœci
swojej miejscowoœci. W kolejnych rozdzia³ach autor pisze o etymologii nazwy
wsi, jej losach od pradziejów po wspó³czesnoœæ, a nawet przedstawia plany na
przysz³oœæ. Du¿o miejsca poœwiêca rodom dzier¿¹cym w przesz³oœci jab³owskie
dobra, Jackowskim czy von Hertzbergom, ale tak¿e wydarzeniom z okresu II wojny
œwiatowej. Osobne miejsce zajê³y rozdzia³y poœwiêcone dziejom miejscowej szko³y
i parafii, które powsta³y w oparciu o zachowane kroniki i archiwa.
Ma³gorzata Soko³owska, Chylonia Cisowa, Gdynia 2013, wyd. Oficyna Verbi
Causa Ma³gorzata Soko³owska, ss. 175 + 1 nlb
Popularna historia dwóch dzielnic Gdyni, Chyloni i Cisowej, która przybra³a formê rozbudowanego kalendarium od czasów œredniowiecznych po wspó³czesnoœæ,
poprzeplatana licznymi ilustracjami, w tym kopiami dokumentów, map i przede
wszystkim fotografiami wydobytymi z rodzinnych archiwów kaszubskich (i nie
tylko) mieszkañców tych dzielnic. Wielk¹ zalet¹ ksi¹¿ki jest do³¹czony indeks
nazwisk.
Ludwik Gólski, Wspomnienia o kilku rodach z Kociewia, Œwiecie 2013, nak³adem autora, ss. 343
Dzieje spokrewnionych z autorem rodów kociewskich, wywodz¹cych siê z Je¿ewnicy, Przechowa, Terespola i Œwiecia. Wœród nich, oprócz Gólskich, znajdujemy Jag³ów, Krawczaków, Wiœniewskich i innych.
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Antoni Ciemiñski, Nad Niechwaszcz¹ i Parzenic¹. Przesz³oœæ i teraŸniejszoœæ
wsi Huta, Broda, Rudziny i Ch³opowy, Brusy 2012, wyd. Zaborskie Towarzystwo Naukowe, ss. 120
Dzieje so³ectwa Huta ko³o Brus, spisana przez jego so³tysa Antoniego Ciemiñskiego. Autor przedstawi³ historiê od najdawniejszych czasów do wspó³czesnoœci, stosunki koœcielne, szkolnictwo, geografiê, gospodarkê (w tym szczególnie
roln¹) wsi Huta, Brody, Ch³opowy i Rudziny. Oddzielny rozdzia³ zosta³ poœwiêcony rodom gburskim: Bieliñskich, Czapiewskich, Gliszczyñskich, Krygierów,
£angowskich, Mandywelom, Miszewskim, Narlochom, Szczepañskim, Weltrowskim i Werochowskim. Ksi¹¿ka mo¿e poszczyciæ siê bardzo bogatym zbiorem
starych i nowych ilustracji.
ks. Miros³aw Gawron, Karty z dziejów Gdyni Cisowej, Gdynia 2013, wyd. Stowarzyszenie Przyjació³ Cisowej, ss. 447
Drugie wydanie, wydatnie poszerzone, ze zmienion¹ struktur¹, aczkolwiek niepoprawione w zadowalaj¹cym stopniu, ksi¹¿ki poœwiêconej dziejom Cisowej, jednej z dzielnic Gdyni. Praca poprzedzona przedmowami abpa S³awoja L. G³ódzia
i Andrzeja Chodubskiego, chronologicznie obejmuje czasy od XIII do XXI wieku
i podzielona jest na cztery czêœci. Czêœæ pierwsza: Zmiany w³asnoœci ziemskiej
w Cisowie, druga: Do¿ynki kaszubskie, trzecia: Cierpienia i straty ludnoœci w okresie okupacji niemieckiej oraz czwarta: Parafie rzymskokatolickie. Ksi¹¿kê koñczy bibliografia. Niew¹tpliw¹ zalet¹ pracy ks. Gawrona s¹ zamieszczone w niej
liczne niespotykane fotografie.
Agnieszka Laddach, Katedra Pelplin XVII wiek. Kulturowy wymiar barokowej
liturgii, Pelplin 2013, Wydawnictwo Bernardinum, ss. 179
Ksi¹¿ka stanowi syntetyczne ujêcie wydarzeñ zwi¹zanych z dziejami katedry
w XVII wieku. Autorka w kolejnych rozdzia³ach skupia siê na kszta³cie posoborowej (sobór trydencki) liturgii, architekturze katolickiej œwi¹tyni oraz na niematerialnym dziedzictwie kultury, czyli kaznodziejstwie i muzyce. Praca oparta na
bogatej literaturze i bazie Ÿród³owej.
ks. Zygmunt Iwicki, Œwiêta Oliwa z Anagni. Wprowadzenie jej kultu w Oliwie,
Pelplin 2013, Wydawnictwo Bernardinum, ss. 80
Ksi¹¿ka przedstawia postaæ œw. Oliwy z Anagni, nastêpnie starania opactwa oliwskiego pod Gdañskiem o zdobycie relikwii œw. Oliwy, jak równie¿ zwlekanie ze
wzglêdów politycznych z wprowadzaniem kultu œwiêtej. W apendyksie zamiesz-

344

TOMASZ REMBALSKI (GDAÑSK)

czono ³aciñski tekst Iwo Rowedera, bêd¹cy relacj¹ z uroczystoœci wprowadzenia
kultu œwiêtej w Oliwie.
Lidia Burzyñska-Wentland, Szkolnictwo oraz dzia³alnoœæ kulturalno-oœwiatowa w zakresie podtrzymywania to¿samoœci narodowej, religijnej i jêzykowej
mniejszoœci narodowych i etnicznych w województwie gdañskim (pomorskim)
w latach 1989–2007, Gdañsk 2012, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdañskiego,
ss. 553.
Praca omawia sytuacjê narodowoœciow¹ w województwie gdañskim do 1989 roku,
nastêpnie regulacje prawne oraz rolê i zadania organów pañstwa, administracji
rz¹dowej w realizacji polityki wobec mniejszoœci narodowych i etnicznych
w okresie transformacji ustrojowej. Nastêpnie przedstawia rozwój organizacyjny
zwi¹zków i stowarzyszeñ mniejszoœciowych w województwie gdañskim, a potem
pomorskim. Rozwa¿a równie¿ aspekt koœcio³ów i nekropolii jako elementów podtrzymywania to¿samoœci religijnej i narodowej. W trzech ostatnich rozdzia³ach
pisze o szkolnictwie mniejszoœci narodowych i etnicznych, dzia³alnoœci oœwiatowej pomorskich zwi¹zków i stowarzyszeñ kulturalnych tych¿e mniejszoœci oraz
o ich dzia³alnoœci kulturalnej w latach 1989–2007.
ks. Andrzej Starczewski, Gotyckie zabytki sakralne na terenie gminy Mi³oradz
na ¯u³awach, Sztum 2009, wyd. ks. Andrzej Starczewski, Urz¹d Gminy Mi³oradz, ss. 158
Bogato ilustrowane opracowanie poœwiêcone historii i przede wszystkim zabytkom gminy Mi³oradz na ¯u³awach. W sumie autor przedstawia zabytki siedmiu
miejscowoœci: Bystrza, Gnojewa, Koñczewic, M¹tów Wielkich, Mi³oradza,
Pogorza³y Wsi oraz Starej Koœcielnicy.
Gerhard Jeske, Grafiken und Lyrik. Skizzen aus dem Innenleben, Hamburg
2013, wyd. Edition Lumen, ss. 152
Ksi¹¿ka Gerharda Jeske zawiera jego liryki i utrzymane w czarno-bia³ych kolorach grafiki, przedstawiaj¹ce portrety, widoki, jak równie¿ obrazy abstrakcyjne.
Józef Franciszek Wójcik, Kaszubskie losy, cz. I. Od zaborów do niepodleg³oœci,
Gdynia 2013, nak³adem autora, ss. 252
Kaszubskie losy to, jak napisa³ w recenzji prof. Józef Borzyszkowski, „...pocz¹tek
kolejnej trylogii powieœciowej J.F. Wójcika, poœwiêconej dziejom mieszkañców
pó³nocnych kresów Rzeczypospolitej. Obejmuje ona schy³ek epoki zaborów
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– lata I wojny œwiatowej i walki o przy³¹czenie Kaszub i Pomorza do odrodzonej
w 1918 roku Rzeczypospolitej – z kulminacyjnymi wydarzeniami: Zaœlubiny Polski
z Ba³tykiem w 1920 r. i udzia³ Kaszubów w wojnie polsko-bolszewickiej. Prezentuj¹c dzieje kilku rodzin kaszubskich, zakorzenionych w okolicach Gdañska i Gdyni,
Autor sk³ada ho³d i szacunek ludziom, wœród których ¿yje, a których okrutnie
doœwiadczy³a historia, niezrozumia³a dla wielu ludzi i z innych regionów Polski”.
S³awomir Magala (Stanis³aw Starski), Walka klas w bezklasowej Polsce, t³um.
Jaros³aw D¹browski, Gdañsk 2012, wyd. Europejskie Centrum Solidarnoœci,
ss. 382
Jaros³aw W¹sowicz SDB, Niezale¿ny ruch m³odzie¿owy w Gdañsku w latach
1981–1989, Gdañsk 2012, wyd. Europejskie Centrum Solidarnoœci, ss. 657
Opozycja demokratyczna w PRL w latach 1976–1981, pod red. W. Polaka,
J. Kufla, P. Ruchlewskiego, Gdañsk 2012, wyd. Europejskie Centrum Solidarnoœci, ss. 617
Trzy publikacje poœwiêcone najnowszym dziejom Polski, w tym Pomorzu Gdañskiemu. W ostatniej z nich zamieszczono 29 artyku³ów podzielonych w nastêpuj¹cych grupach tematycznych: Organizacje opozycyjne, Myœl polityczna opozycji, W³adza a opozycja, Opozycja lokalna oraz W okresie pierwszej Solidarnoœci.
Encyklopedia Gdañska, praca zespo³owa pod red. B. Œliwiñskiego i J. Mykowskiego, Gdañsk 2012, wyd. Fundacja Gdañska, ss. 1171 + 4 nlb
Imponuj¹ce wielkoœci¹ dzie³o ponad dwustu autorów o stolicy Pomorza – Gdañsku. Zawiera trzy rodzaje hase³: przekrojowe (opisuj¹ce ca³oœciowo konkretny
temat w ci¹gu wieków, np. teatr), problemowe (poœwiêcone zagadnieniu lub obiektowi) i osobowe. Ksi¹¿ka bogato ilustrowana wielobarwnymi zdjêciami lub reprodukcjami starej ikonografii. Obok wersji papierowej funkcjonuje wersja internetowa, która bêdzie w przysz³oœci rozrastaæ siê o nowe has³a.
Pogranicza. Stara Kiszewa, wybór tekstów i red. M. Krawczyk, Warszawa
2013, wyd. Oœrodek Karta, ss. 309 + 1 nlb
Jak czytamy na obwolucie ksi¹¿ki, jest to praca „pokazuj¹ca ciekaw¹ i wielowymiarow¹ historiê Polaków i Niemców zamieszkuj¹cych tereny narodowoœciowego
i etnokulturowego (kaszubsko-kociewskiego) pogranicza gminy Stara Kiszewa,
która w XX wieku by³a rejonem zmieniaj¹cego siê panowania niemieckiego
i polskiego”. Ksi¹¿ka jest efektem prowadzonego od 2000 r. projektu dokumentuj¹cego historiê wszystkich kilkunastu wsi gminy Stara Kiszewa, w wyniku którego
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zebrano 100 relacji dŸwiêkowych Polaków i Niemców (wywiady biograficzne metod¹ oral history) i ponad 1200 fotografii, kronik, listów, wspomnieñ, prywatnych
dokumentów itp. W ksi¹¿ce zgromadzono najwa¿niejsze i najciekawsze z nich.
Dzieje Rumi od pradziejów do 1945 roku, pod red. B. Œliwiñskiego, [Gdynia]
2012, Wydawnictwo Region, ss. 339 + 5 nlb
Druga w historii m³odego miasta Rumi monografia obejmuj¹ca jej dzieje od czasów najdawniejszych po koniec II wojny œwiatowej, autorstwa historyków wywodz¹cych siê lub zwi¹zanych z gdañskim œrodowiskiem naukowym. Ksi¹¿ka
sk³ada siê z siedmiu rozdzia³ów, podzielonych na okresy historyczne, poprzedzonych Wstêpem B³a¿eja Œliwiñskiego, jednoczeœnie redaktora naukowego pracy.
Rozdzia³ Pradzieje napisa³ Henryk Paner, W czasach œredniowiecza B. Œliwiñski,
W okresie nowo¿ytnym (od XVI do pocz¹tku XIX wieku) oraz ostatni rozdzia³ Zabytki i sztuka jest autorstwa Edmunda Kizika. Kolejny rozdzia³ W pañstwie prusko-niemieckim (1806–1919) napisa³ Tomasz Rembalski, a Bogus³aw Breza dwa
nastêpne W okresie miêdzywojennym i W latach okupacji hitlerowskiej. Praca jest
bogato ilustrowana zdjêciami, rycinami i kopiami dokumentów, ponadto posiada
liczne zestawienia tabelaryczne oraz zbiorcz¹ Bibliografiê.
Wielki Mêdromierz (1313–2013). Dziedzictwo przesz³oœci, red. M. Sass, Bydgoszcz-Wielki Mêdromierz 2013, wyd. Magraf s.c. na zlecenie Gminy Gostycyn, ss. 150 + 2 nlb
Praca sk³ada siê ze Wstêpu, historii wsi pt. Wielki Mêdromierz i jego mieszkañcy
w œwietle dokumentów, wspomnieñ, relacji oraz kronik Marka Sassa, dziejów lokalnego Koœcio³a pt. Parafia p.w. œw. Stanis³awa Biskupa i Mêczennika w Wielkim Mêdromierzu i jej duszpasterze pióra ks. Krzysztofa Kocha, wypisów z Kroniki Parafii Rzymsko Katolickiej o Koœcio³a w Wielkim Mêdromierzu, powiat Tuchola. Od lipca 1952 roku oraz artyku³u Henryka Sala Kariera sportowa Ireny
Starzyñskiej-Górskiej. Pracê otwiera wiersz Barbary Kasicy-Ko³omyjskiej Wielki
Mêdromierz (tryptyk), a zamyka Zakoñczenie.
Tantum possumus, quantum scimus. Ksiêga pami¹tkowa dedykowana profesorowi Zdzis³awowi Chmielewskiemu w siedemdziesi¹t¹ rocznicê urodzin, pod
red. R. Gaziñskiego i A. Makowskiego, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu
Szczeciñskiego, Szczecin 2012, ss. 459 + 15 nlb
Ksiêga pami¹tkowa dedykowana prof. Zdzis³awowi Chmielewskiemu, zawieraj¹ca 26 artyku³ów, podzielonych na cztery dzia³y: Archiwistyka i historiografia,
Wokó³ Ÿród³a historycznego, Ludzie i ich dzie³a, Pomorze, Polska, Europa. Wœród
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artyku³ów warto wspomnieæ o Kaszubi i Kaszuby w „Historii Pomorza” pod redakcj¹ prof. Gerarda Labudy autorstwa Zygmunta Szultki, Martin Wehrmann.
Wybitny badacz dziejów Pomorza Ma³gorzaty Szyller, Swoi czy obcy? Pionierzy
czy szabrownicy? Polacy na Pomorzu Zachodnim po drugiej wojnie œwiatowej
Adama Makowskiego. Artyku³y zosta³y poprzedzone biogramem oraz bibliografi¹ prac prof. Zdzis³awa Chmielewskiego. Na koñcu ksi¹¿ki zamieszczono noty
o autorach oraz fotografie.
Edukacja kaszubska. Tradycje, aktualnoœæ, perspektywy, praca monograficzna
pod red. A. Kuik-Kalinowskiej i D. Kalinowskiego, S³upsk-Gdañsk 2012, wyd.
Zarz¹d G³ówny ZK-P, Akademia Pomorska w S³upsku, ss. 192
Ksi¹¿ka jest owocem forum dyskusyjnego zorganizowanego przez Zarz¹d G³ówny
ZK-P i Akademiê Pomorsk¹ w S³upsku 27 kwietnia 2012 r. Wyst¹pienia zamieszczone w ksi¹¿ce zosta³y podzielone na nastêpuj¹ce tematy: Aktualnoœæ z jednym
artyku³em Adeli Kuik-Kalinowskiej i Daniela Kalinowskiego Edukacja kaszubska – Miêdzy teori¹ a praktyk¹, Wokó³ historii, Teoria i uogólnienia, Pragmatyka
i rozwi¹zania, Logistyka i organizacja, oraz Perspektywy, równie¿ z jednym artyku³em Cezarego Obracht-Prondzyñskiego Edukacja kaszubska: w krêgu wyzwañ
i… ograniczeñ. £¹cznie w publikacji znalaz³o siê siedemnaœcie artyku³ów, z których warto przywo³aæ jeszcze: Wandy Lew-Kiedrowskiej Jak na Kaszëbach
Tatczëznë ùczëlë, Danuty Stanulewicz Czy m³odzie¿ licealna chce siê uczyæ jêzyka kaszubskiego? Badania pilota¿owe, Jaromira Szroedera Refleksja nad wspó³czesn¹ kondycj¹ muzyki kaszubskiej w kontekœcie projektu Muzeum Zachodnio-Kaszubskiego „Festiwal Cassubia Cantat” czy Urszuli Chomickiej Uczenie
jêzyka kaszubskiego w wielkim mieœcie.
Archiwa i spo³eczeñstwo. Pó³ wieku dzia³alnoœci Archiwum Pañstwowego w Koszalinie (1953) 1961–2011, materia³y pod red. J. Chojeckiej, Koszalin-Pruszcz
Gdañski 2011, wyd. Archiwum Pañstwowe w Koszalinie, ss. 459
Obszerna ksiêga pami¹tkowa z okazji pó³wiecza dzia³alnoœci Archiwum Pañstwowego w Koszalinie, w której zamieszczono osiemnaœcie artyku³ów polskich i niemieckich naukowców, podzielanych na trzy czêœci tematyczne: Historia, Archiwa
i ich zasoby oraz Archiwum Pañstwowe w Koszalinie – 50 lat doœwiadczeñ.
Spoœród artyku³ów warto wymieniæ Kazimierza Koz³owskiego Próba oceny i zarys dziejów Pomorza Zachodniego w latach 1945–2005 czy Heiko Wartenberga
Archivführer zur Geschichte Pommerns bis 1945 / Przewodnik po archiwach przechowuj¹cych Ÿród³a do historii Pomorza do 1945 roku. Artyku³y s¹ poprzedzone
wyst¹pieniami (tekstami wprowadzaj¹cymi) Andrzeja Biernata, Piotra Jedliñskiego,
Joanny Chojeckiej i Miros³awa Mikietyñskiego.
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Gdañskie Gimnazjum Akademickie, t. V. Źród³a i artyku³y, pod red. L. Mokrzeckiego i M. Brodnickiego, Gdañsk 2012, Wydawnictwo Uniwersytetu
Gdañskiego, ss. 225
Kolejny tom serii wydawniczej Gdañskie Gimnazjum Akademickie zawiera cztery teksty Ÿród³owe z XVI wieku, dotycz¹ce Gdañska oraz jedenaœcie artyku³ów z
nowo¿ytnych dziejów tego miasta. Wœród nich mo¿na wymieniæ m.in. Edmunda
Kizika Szkic z ¿ycia studentów Gdañskiego Gimnazjum Akademickiego w XVII–
XVIII wieku, Edmunda Kotarskiego Siedemnastowieczne biografie uczonych gdañskich, Jerzego Trzoski Uwarunkowania spo³eczno-gospodarcze rozwoju kultury
gdañskiej w drugiej po³owie XVII i XVIII wieku czy Kazimierza Puchowskiego
Model kszta³cenia elit w szkolnictwie katolickim i protestanckim w Prusach Królewskich.
Literatur im Preussenland von der Ausgehenden Ordenszeit bis ins 20. Jahrhundert, hrsg. von B. Jähnig, Tagungsberichte der Historischen Kommission
für Ost- und Westpreussische Landesforschung, Bd. 27, Osnabrück 2012,
wyd. Historische Kommision für Ost- und Westpreussische Landesforschung,
Fibre Verlag, ss. 300 + 3 nlb
Kolejny, dwudziesty siódmy tom Historische Kommision für Ost- und Westpreussische Landesforschung poœwiêcony literaturze w Prusach od czasów krzy¿ackich
po wiek dwudziesty. Wœród jedenastu artyku³ów, znalaz³ siê tekst prof. Józefa
Borzyszkowskiego o literaturze kaszubskiej – Die kaschubische Literatur – ihre
Anfänge und Entwicklung im 19. und 20. Jahrhundert.
Wojna, pamiêæ, to¿samoœæ. O bitwach i mitach bitewnych, pod red. J.M. Piskorskiego, Warszawa 2012, wyd. Bellona S.A., ss. 487
Zbiór siedemnastu artyku³ów o najwa¿niejszych bitwach europejskich, mitach
bitewnych i ich wp³ywie na losy narodów. Tekst wprowadzaj¹cy Jana M. Piskorskiego Wojna, pamiêæ, to¿samoœæ. W czêœci pierwszej znajduje siê szeœæ artyku³ów poœwiêconych bitwie pod Grunwaldem z 15 lipca 1410 r., w tym pomorskich
mediewistów, Romana Czai (Bitwa pod Grunwaldem i jej wp³yw na sytuacjê polityczn¹ w Europie na pocz¹tku XV wieku) i Stefana Kwiatkowskiego (Pamiêæ,
¿a³oba, pojednanie. Bitwa pod Grunwaldem jako wstrz¹s w mentalnoœci jej uczestników i ludnoœci Prus zakonnych).
Pomorzanie w Wehrmachcie. Materia³y z XXI sesji naukowej w Toruniu
w dniu 3 listopada 2011 roku, pod red. J. Szilinga, Toruñ 2012, Biblioteka
Fundacji „Archiwum Pomorskie Armii Krajowej” w Toruniu, t. LXII, wyd.
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Fundacja Genera³ El¿biety Zawackiej. Archiwum i Muzeum Pomorskie
Armii Krajowej oraz Wojskowej S³u¿by Polek, ss. 164 + 2 nlb
Zbiór dziewiêciu artyku³ów, m.in. Jaros³awa Centeka Polacy w armiach zaborczych w latach pierwszej wojny œwiatowej, Jana Szilinga Pomorzanie w Wehrmachcie, Sylwii Grochowiny Pomorzanie – ¿o³nierze Wehrmachtu w Polskich
Si³ach Zbrojnych na Zachodzie, W³odzimierza Jastrzêbskiego Przyczynek do losów Polaków z Pomorza w Wehrmachcie. Starty imienne i okolicznoœci œmierci
oraz Stanis³awa Salmonowicza Zapomniany „Projekt Apelu Radiowego do Polaków Ziemi Pomorskiej” z 1942 roku. Ksi¹¿ka zawiera indeksy osobowy i geograficzny.
Pomorze – jakie wartoœci, jaki rozwój? Red. J. Szomburg, Gdañsk 2012, wyd.
Instytut Badañ nad Gospodark¹ Rynkow¹, ss. 149
W czêœci pierwszej teksty dwunastu wyst¹pieñ przedstawicieli œwiata nauki, polityki i kultury na temat Pomorza, w tym m.in. Jana Szomburga Na jakich wartoœciach oprzeæ rozwój Pomorza?, Cezarego Obracht-Prondzyñskiego Jak budowaæ wspólnotê regionaln¹ Pomorzan?, Miros³awa Baki Aktora myœli o wartoœciach czy Janusza Lewandowskiego Przekuæ polsk¹ zaradnoœæ w innowacyjnoœæ.
Czêœæ druga zawiera wypowiedzi z debaty, zaœ trzecia Informacje o Pomorskim
Kongresie Obywatelskim.
Jan Ernest Benno pomorski romantyk, pod red. A. Chludziñskiego, Pruszcz
Gdañski-Karlino 2012, Wydawnictwo „Jasne”, ss. 254 + 2 nlb
Dwujêzyczna, polsko-niemiecka publikacja poœwiêcona pomorskiemu pisarzowi
i poecie Janowi Ernestowi Benno. Zawiera cztery artyku³y: Andrzeja Chludziñskiego Nasi Pomorzanie znani i nieznani, Henryka Romanika Jan Ernest Benno
– pomorski kronikarz, pisarz, poeta, Hansa-Petera Halmela Bogus³aw X... Benna
– t³o historyczne i Andrzeja Lama Jan Ernest Benno, poeta Pomorza. Ponadto
w tomie zamieszczono dwa utwory poety: Róg stra¿niczy z Koszalina w przek³adzie Barbary Sztark i Wiersze pomorskie w t³umaczeniu Andrzeja Lama.
Kim jesteœ, regionalisto? Sylwetki, opinie, diagnozy, pod red. D. Kasprzyka,
£ódŸ 2012, wyd. Uniwersytet £ódzki. Interdyscyplinarny Zespó³ Badania Wsi,
ss. 272
Na tom sk³ada siê trzydzieœci szeœæ artyku³ów, podzielonych na trzy czêœci:
W stronê diagnoz, W stronê autobiografii i W stronê dobrych praktyk. W czêœci
pierwszej znalaz³y siê dwie wypowiedzi przedstawicieli Instytutu Kaszubskiego:
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Józefa Borzyszkowskiego Z doœwiadczeñ kaszubsko-pomorskiego regionalisty oraz
Cezarego Obracht-Prondzyñskiego Regionalizm kaszubsko-pomorski – perspektywa osobista i refleksja nieco ogólniejsza.
Miejsca œwiête, miejsca przeklête. Polskie doœwiadczenia przestrzeni, praca zbiorowa pod red. W. Pawluczuka, S. Zagórskiego, wstêp J. Tazbir, Seria Glogerowska, £om¿a 2012, Oficyna Wydawnicza „Stopka”, ss. 438 + 2 nlb
Zbiór dwudziestu czterech artyku³ów, poprzedzonych wstêpem prof. Janusza Tazbira, podzielonych na dwie grupy tematyczne: 1. Obrazy i 2. Reminiscencje.
Wœród nich mo¿na wyró¿niæ: Andrzeja Saksona Zmagania ze wschodniopruskim
dziedzictwem na Warmii i Mazurach, Józefa Borzyszkowskiego Miejsca œwiête
i przeklête w pomorsko-polskiej przestrzeni czy Ludwika Kostro Losy wojenne
jednej z wielu rodzin. Verdun, Stutthof, Matzkau, Auschwitz, Katyñ, Buchenwald,
Dachau.
Zginêli za wiarê. Kandydaci na o³tarze II procesu beatyfikacyjnego 2 grupy
polskich mêczenników II wojny œwiatowej, pod red. ks. W. Mazurowskiego,
ks. W. Wêckowskiego, Pelplin 2011, Wydawnictwo Bernardinum, ss. 302
+ 10 nlb
Z ró¿nych przyczyn w 1999 r. nie uda³o siê beatyfikowaæ 17 mêczenników z diecezji pelpliñskiej (che³miñskiej). Z czasem okaza³o siê równie¿, i¿ inne diecezje
i wiele wspólnot zakonnych maj¹ kandydatów na o³tarze, którzy nie zostali uwzglêdnieni w pierwszym procesie. W 2001 roku Konferencja Episkopatu Polski wyrazi³a zgodê, aby wszystkie te osoby do³¹czyæ do drugiego procesu. Sylwetki owych
kandydatów przedstawia omawiana publikacja, wœród nich m.in. Jana Hamerskiego (1880–1939), Anastazego Krêckiego (1888–1939), Bernarda £osiñskiego
(1865–1940) czy Edmunda Roszczynialskiego (1888–1939).
Franciszek Fenikowski. Kaszuby na nowo opisane, monografia zbiorowa pod
red. D. Kalinowskiego, S³upsk–Gdañsk 2012, wyd. Akademia Pomorska
w S³upsku, Instytut Kaszubski w Gdañsku, ss. 256
Zbiór materia³ów pokonferencyjnych zawieraj¹cy jedenaœcie artyku³ów, w tym
m.in. Józefa Borzyszkowskiego Miêdzy Poznaniem a Warszaw¹. Droga kaszubska Franciszka Fenikowskiego, Tadeusza Linknera Mitologia i demonologia
w „Pigu³kach ze Starej Apteki”, Artura Pruszyñskiego Franciszek Fenikowski
o folklorze ludzi morza, Daniela Kalinowskiego Historia i zabawa na pomorskim
brzegu. O dramaturgii Franciszka Fenikowskiego, Jerzego Tredera Kaszubszczyzna w twórczoœci Franciszka Fenikowskiego, Urszuli Kêsikowej Nazwy statków
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i okrêtów w powieœciach historycznych Franciszka Fenikowskiego. Artyku³y
poprzedzone S³owem wstêpnym redaktora tomu.
Jêzykowy, literacki i kulturowy obraz Pomorza, red. M. Klinkosz, Z. Lica,
Gdañsk 2013, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdañskiego, Instytut Kaszubski,
ss. 313
Tom bêd¹cy pok³osiem konferencji zorganizowanej przez Zak³ad Historii Jêzyka
Polskiego, Dialektologii i Onomastyki wraz z Instytutem Kaszubskim w Gdañsku
w dn. 22–23 wrzeœnia 2011 r. W ksi¹¿ce znalaz³y siê 24 artyku³y podzielone na
szeœæ grup tematycznych: 1. Jêzykowy obraz Pomorza. Problematyka kaszubska,
2. Jêzykowy obraz Pomorza. Onomastyka, 3. Jêzykowy obraz Pomorza. Inne,
4. Literacki obraz Pomorza, 5. Kulturowy obraz Pomorza oraz 6. Varia.
Od polonizacji do europeizacji Pomorza Zachodniego. Prace ofiarowane prof.
Kazimierzowi Koz³owskiemu w okazji siedemdziesi¹tej rocznicy urodzin, pod
red. M. Macha³ek, J. Macholaka, E. W³odarczyka, Warszawa–Szczecin 2012,
wyd. Naczelna Dyrekcja Archiwów Pañstwowych, Uniwersytet Szczeciñski,
Archiwum Pañstwowe w Szczecinie, Wydawnictwo Kadruk, ss. 624
Zbiór czterdziestu artyku³ów i innych tekstów dedykowanych wybitnemu znawcy
historii Pomorza Zachodniego prof. Kazimierzowi Koz³owskiemu. Ksi¹¿ka podzielona na trzy zbiory tematyczne: 1. Kazimierz Koz³owski – historyk i archiwista, 2. Konteksty polonizacji, 3. Konteksty europeizacji.
Wieœ w przestrzeni integracji. Materia³y z I Sympozjum Wsi Pomorskiej, red.
C. Obracht-Prondzyñski, K. Wirkus, Wie¿yca 2011, Kaszubski Uniwersytet
Ludowy we Wie¿ycy, Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Pomorskiego, Kancelaria Sejmiku Województwa Pomorskiego, ss. 184
Publikacja prezentuj¹ca materia³y z I Sympozjum Wsi Pomorskiej, które odby³o
siê 17 maja 2011 r. we Wie¿ycy. Zdecydowana wiêkszoœæ referatów oraz g³osów
w dyskusji dotyczy³a zmian, które zachodz¹ na wsi pomorskiej od wielu dziesiêcioleci. Poniewa¿ wieœ pomorska przesz³a w swej najnowszej historii kilka transformacji, w programie znalaz³y siê wyst¹pienia historyków, socjologów i etnografów. Referat prof. Józefa Borzyszkowskiego nawi¹zuje do tradycji wspó³pracy spo³ecznej i gospodarczej w XIX i XX w., które by³y Ÿród³em sukcesu wsi
pomorskiej. Dr Wojciech Knieæ zwraca uwagê na zjawiska, które wp³ynê³y i nadal maj¹ istotny wp³yw na zmianê oblicza pomorskiej wsi, do których zaliczy³
deagraryzacjê i urbanizacjê, zmiany technologiczne i klimatyczne oraz problemy
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edukacji. Referat prof. Andrzeja Baranowskiego nawi¹zywa³ m.in. do zaburzenia
³adu urbanistycznego i chaosu estetycznego w architekturze wsi pomorskiej, bêd¹cych efektem lekcewa¿enia lokalnych tradycji budownictwa. W debacie wziêli
udzia³ m.in. dr Tadeusz Sadkowski, dr Ryszard Kamiñski, Marek Byczkowski
i dr Tomasz Maliszewski. W publikacji zamieszczono równie¿ tekst prof. Cezarego Obracht-Prondzyñskiego (Ró¿norodnoœæ kulturowa wsi pomorskiej), który
nie by³ prezentowany podczas sympozjum.
Policja gdañska na przestrzeni wieków. Wybrane zagadnienia, praca zbiorowa
pod red. A. G¹siorowskiego, Gdañsk 2012, Wydawnictwo Gdañskie, ss. 238
Zbiór jedenastu artyku³ów, bêd¹cych pok³osiem konferencji popularnonaukowej,
zorganizowanej z okazji nadania sztandaru Komendzie Miejskiej Policji w Gdañsku w lipcu 2012 r. Wœród artyku³ów mo¿na wymieniæ: Andrzeja Januszajtisa
Z dziejów policji w dawnym Gdañsku, Bogus³awa G³odowskiego Powstanie Policji Polskiej (1919) i jej duszpasterskiej struktury, Piotra Semkowa Gdañska policja w dwudziestoleciu miêdzywojennym, Andrzeja G¹siorowskiego Niemiecka policja w Gdañsku w okresie II wojny œwiatowej (struktury – zadania – dzia³alnoœæ).
Nadodrzañskie spotkania z histori¹. Polsko-Niemiecka Konferencja Naukowa,
Czelin, gm. Mieszkowice, 2 marca 2013 r., materia³y pod red. A. Chludziñskiego
/ Treffen mit der Geschichte an der Oder. Deutsch-Polnische Wissenschaftliche
Konferenz, Czelin (Zellin), Gem. Mieszkowice (Bärwalde Nm.), Materialien
unter der Red. von A. Chludziñski, Mieszkowice–Pruszcz Gdañski 2013,
Wydawnictwo Jasne, ss. 126
Zbiór piêciu artyku³ów, poprzedzonych Wprowadzeniem, z zakresu archeologii,
jêzykoznawstwa i historii, m.in. Bart³omieja Rogalskiego Badania cmentarzyska
w Czelinie, gm. Mieszkowice, pow. gryfiñski, stan. 23. Zarys problematyki Grupy
Lubuskiej, Andrzeja Chludziñskiego Nazwy miejscowe Gminy Mieszkowice,
Gerda-Ulricha Herrmanna Die 1. Polnische Armee an der Oder 1945. Handlungen und Erinnerungen aus Deutscher Sicht / 1. Armia Wojska Polskiego nad Odr¹
w 1945 roku. Dzia³ania i wspomnienia z niemieckiego punktu widzenia.
Pomorzanie znani i nieznani…, [cz.] 1, praca zbiorowa, Pruszcz Gdañski 2011,
Wydawnictwo Jasne, ss. 128
Wedle zamys³u wydawcy pierwsza ksi¹¿ka z serii ma przedstawiaæ „sylwetki Pomorzan, którzy zapisali siê w historii swojego regionu, kraju, Europy, a nawet
œwiata, choæ dzisiaj nie o wszystkich z nich pamiêtamy. Postacie te mia³y rozmaite pochodzenie narodowe i spo³eczne, wykonywa³y ró¿ne zawody, piastowa³y
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przeró¿ne funkcje, dzia³a³y w innych epokach historycznych”. W prezentowanym tomiku zamieszczono biogramy carycy Katarzyny II Wielkiej, ks. Antoniego
I.M. Kowalkowskiego, Gottlieba Maaßa, Paula Nipkowa i Rudolfa Virchowa.
Budowa wspólnot lokalnych – jakich kompetencji potrzebuje, a jakich uczy?,
red. nauk. M. Skrzypek, Gdañsk 2012, wyd. Instytut Badañ nad Gospodark¹
Rynkow¹, ss. 50
Zbiór szeœciu artyku³ów na temat wspólnot lokalnych, w tym m.in. Marcina Skrzypka £agodnoœæ. Czego uczy kultura?, Ewy Kipty Wspólna kreacja przestrzeni
– czy to potrzebne, czy to mo¿liwe?, czy Jerzego JóŸwiaka Wp³yw Poczty Polskiej na spo³ecznoœci lokalne.
Trzymajmy siê morza! Ko³obrzeski Skansen Morski. X Konferencja Polskiego
Muzealnictwa Morskiego i Rzecznego, Ko³obrzeg, 12–15 maja 2010 roku,
materia³y pokonferencyjne pod red. M. Markiewicz i P. Paw³owskiego, Ko³obrzeg 2012, wyd. Muzeum Orê¿a Polskiego w Ko³obrzegu, ss. 312
Zbiór dwudziestu siedmiu artyku³ów pokonferencyjnych, poprzedzony Przedmow¹ i uzupe³niony protoko³em komisji wnioskowej oraz zdjêciami z konferencji. Artyku³y poruszaj¹ tematykê morsk¹ widzian¹ z perspektywy ró¿nych dyscyplin naukowych, jak m.in. historia, jêzykoznawstwo, falerystyka, muzealnictwo,
architektura itp.
Od ¯erania do Œwinoujœcia. Droga ¿yciowa i aktywnoœæ spo³eczna Lechos³awa
GoŸdzika (1931–2008), praca zbiorowa pod red. K. Koz³owskiego, Szczecin–
Œwinoujœcie 2011, ss. 132 + 27 nlb
Zbiór 21 artyku³ów biograficznych i wspomnieniowych oraz zbiór fotografii
dotycz¹cych Lechos³awa GoŸdzika, lidera robotników ¿erañskich z 1956 r., dzia³acza politycznego i spo³ecznego.
30 lat Muzeum Miasta Gdyni 1983–2013, red. M. Markowska, D. P³aza-Opacka,
Gdynia 2013, wyd. Muzeum Miasta Gdyni, ss. 168
Katalog wybranych zbiorów Muzeum Miasta Gdyni wydany z okazji jubileuszu
tej placówki, ze s³owem wstêpnym przewodnicz¹cego rady muzeum Tadeusza
Stegnera oraz histori¹ muzeum autorstwa dyrektor Dagmary P³aza-Opackiej. Na
kolejnych kartach znalaz³y siê omówienia zbiorów i dzia³alnoœci poszczególnych
dzia³ów muzeum, na koñcu zaœ zaprezentowano wydawnictwa muzeum oraz listê
ofiarodawców.
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Dwadzieœcia lat minê³o..., zebra³ i opracowa³ dla sp³ywowej braci M. Fryda,
Cz³uchów–Przechlewo 2011, wyd. Cz³uchowski Oddzia³ Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego, ss. 52 + 39 nlb
Zbiór tekstów i zdjêæ w formie kroniki, dotycz¹cych sp³ywów kajakowych po
rzece Brdzie z okazji dwudziestolecia pierwszego sp³ywu.
Von Wittke(n). Zur Geschichte unserer Familie von 1240 bis 2013, zusammengetragen aus alten Drucken und aus dem Internet von Monika von Wittke
und Witigo von Wittke, [Berlin 2013], nak³adem autorów, ss. 135
Publikacja rodziny pochodzenia kaszubskiego, zbieraj¹ca wszelkie informacje
(g³ównie heraldyczne i genealogiczne) o von Wittke z druków, jak i ze stron internetowych, zarówno niemiecko-, jak i polskojêzycznych. Te ostatnie t³umaczone
za pomoc¹ translatora Google, co mo¿e budziæ pewne obawy co do ich poprawnoœci. Najwartoœciowsz¹ czêœæ stanowi genealogia kilku linii rodu von Wittke, g³ównie jednak z terenu Niemiec. O polskich, obecnie ¿yj¹cych, cz³onkach rodu zamieszczono szcz¹tkowe informacje, choæ mi³ym zaskoczeniem s¹ fotografie i krótkie opisy przedstawiaj¹ce wspó³czesny obraz dawnych siedzib rodowych Witków.
Lucja Wydrowska-Biedunkiewicz. Pó³ wieku pracy i s³u¿by dla Tczewa, praca
zbiorowa pod red. J. Kulasa i K. Ickiewicza, [Tczew–Pelplin] 2012, wyd. Kociewski Kantor Edytorski, Wydawnictwo Bernardinum, ss. 190 + 2 nlb
Ksi¹¿ka biograficzna poœwiêcona tczewskiej lekarce o kaszubskim rodowodzie
dr Lucji Wydrowskiej-Biedunkiewicz, na któr¹ sk³adaj¹ siê Zarys biografii kilku
autorów, w tym autorefleksje bohaterki oraz blisko trzydzieœci Wspomnieñ i refleksji.
Tczew miastem kolejarzy. 160 lat kolei w Tczewie (1852–2012), red. K. Ickiewicz i L. Muszczyñski, Pelplin 2012, Wydawnictwo Bernardinum, ss. 208
Ksi¹¿ka wydana z okazji 160-lecia kolei w Tczewie, opisuj¹ca dzieje stacji tczewskiej i zwi¹zanej z ni¹ stacji w Zaj¹czkowie Tczewskim od momentu jej budowy
i funkcjonowania w okresie zaboru pruskiego, poprzez okres miêdzywojenny
i lata II wojny œwiatowej, a skoñczywszy na okresie powojennym, kiedy Tczew
otrzyma³ nieformalne miano „miasta kolejarzy”.
Basilica of St. Stanislaus Kostka Catholic Church Winona, Minnesota, b.m.
i r.w., ss. 84
Ksi¹¿ka albumowa, przedstawiaj¹ca dzieje parafii i koœcio³a, czyli jego wygl¹d
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zewnêtrzny, wyposa¿enie oraz ¿ycie parafii p.w. œw. Stanis³awa Kostki w Winonie
w Stanie Minnesota w Ameryce Pó³nocnej. Ksi¹¿ka obrazuje du¿e zaanga¿owanie w ¿ycie duchowne parafian – potomków Kaszubów, przyby³ych tu w koñcu
XIX wieku.
Franciszek Rawita-Gawroñski, Wobec nowego œwiata, oprac., przedmowa
i przypisy E. Koko, Gdañsk 2012, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdañskiego,
ss. 257
Publikacja zawiera dwie prace Franciszka Rawity-Gawroñskiego, jednego z najbardziej znanych polskich pisarzy, publicystów oraz historyków-amatorów, koncentruj¹cych siê na dziejach Rusi-Ukrainy. Listy wspó³czesne o ró¿nych sprawach i ludziach. Literatura – spo³eczeñstwo – polityka – publicystyka od roku
1919 oraz Wspó³czesne szkice obyczajowe, to wed³ug wspó³czesnego ich wydawcy prace, które stanowi¹ pewnego rodzaju merytoryczn¹ ca³oœæ, pozwalaj¹c¹
odtworzyæ pogl¹dy pisarza na ró¿ne aspekty polskiej rzeczywistoœci z lat 1919–
–1926.
Mistrz Jan z Kwidzyna (1343–1417), Siedmiolinie Doroty z M¹tów (1347–1394),
z krytycznego wydania: Dr. Franciszka Hiplera Analecta Bollandiana, Bruksela 2–4 (1883–1885) ZGAE Braniewo (1878) 148–183 prze³o¿y³ Bp J. Wojtkowski, Olsztyn 2012, wyd. Arcybiskup Metropolita Warmiñski, ss. 215
Ksiêga o Œwiêtach mistrza Jana z Kwidzyna, objawienia b³ogos³awionej Doroty
z M¹tów, z krytycznego wydania Dr. Anneliese Birch-Hirschfeld Triller, przy
wspó³pracy Ernesta Borcherta, po przygotowaniach Jana Westphala, prze³o¿y³ bp J. Wojtkowski, Olsztyn 2013, wyd. Arcybiskup Metropolita Warmiñski, ss. 247
Jan z Kwidzyna, ¯ywot Doroty z M¹tów, z krytycznego wydania: Hans Wetphal,
Annelise Birch-Hirschfeld-Triller, Bhlau Verlag KLN Graz 1964, prze³o¿y³
bp J. Wojtkowski, Lublin [2011], Wydawnictwo KUL, ss. 427
Krytyczne wydanie t³umaczeñ z jêzyków ³aciñskiego i górnoniemieckiego dzie³
poœwiêconych pomorskiej mistyczce b³ogos³awionej Dorocie z M¹tów, dokonane
przez wybitnego znawcê jêzyka ³aciñskiego biskupa seniora Juliana Wojtkowskiego. Ksiêga o Œwiêtach mistrza Jana ukazuje duchowoœæ, a zw³aszcza æwiczenia oraz pobo¿ne prze¿ycia Doroty z M¹tów. Trzecia publikacja jest klasycznym
¿ywotem b³ogos³awionej Doroty z M¹tów, napisanym przez Jana z Kwidzyna
(1343–1417), uczonego z uniwersytetu w Pradze, który w 1387 r. wróci³ do rodzinnego miasta, wst¹pi³ do zakonu niemieckiego i zosta³ dziekanem kapitu³y
katedralnej pomezañskiej.
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Dzieje malborskiej rezydencji Towarzystwa Jezusowego 1647–1744. Z rêkopisu
H 11 Archiwum Archidiecezji Warmiñskiej w Olsztynie prze³o¿y³ bp J. Wojtkowski, Olsztyn 2013, wyd. Instytut Historii i Stosunków Miêdzynarodowych
UWM, ss. 289 + 2 nlb
Prze³o¿ona z jêzyka ³aciñskiego i wydana w formie naukowej kronika domu Towarzystwa Jezusowego w Malborku, przez doœwiadczonego wydawcê ³aciñskich
tekstów Ÿród³owych ks. bpa prof. Juliana Wojtkowskiego. Praca ta wprowadza
w obieg naukowy ma³o znan¹ i niedostêpn¹ szerszemu odbiorcy kronikê jezuitów
z Malborka.
Dokumenty Oksywia, Ob³u¿a i Pogórza 1212–1771, wyda³ T. Rembalski przy
wspó³udziale J. Szerle, t³um. tekstów ³aciñskich A. Paj¹kowska, Gdynia 2012,
Studia i Materia³y Muzeum Miasta Gdyni. Seria: I. Wydawnictwa Źród³owe, nr 2, wyd. Muzeum Miasta Gdyni, ss. XVIII + 79
Zbiór piêædziesiêciu jeden dokumentów dotycz¹cych trzech wspó³czesnych dzielnic miasta Gdyni, a dawniej samodzielnych wsi, do rozbiorów bêd¹cych w posiadaniu klasztoru norbertanek w ¯ukowie, wystawionych pomiêdzy 1212 a 1771
rokiem. Zachowane dokumenty zosta³y wydane w jêzyku orygina³u (polskim, ³aciñskim i niemieckim) i ich t³umaczeniu na jêzyk polski w przypadku tych dwóch
ostatnich. Czêœæ dokumentów œredniowiecznych zosta³a wydana w formie regestów (streszczeñ), ze wzglêdu na ich wczeœniejsze wydania i ogólnikow¹ treœæ.
Dokumenty do druku przygotowa³ Tomasz Rembalski (autor Wstêpu i t³umaczenia niemieckiego) we wspó³pracy z Jêdrzejem Szerle. T³umaczenia tekstów ³aciñskich podjê³a siê Anna Paj¹kowska. Ksi¹¿ka zosta³a wydana z okazji 800-lecia
pierwszej pisanej wzmianki o Oksywiu, bezpoœrednio zwi¹zanej z fundacj¹ klasztoru norbertanek w ¯ukowie.
Bernard Zygmunt Milski, Z kroniki rodziny Milskich, oprac. Z. Eichstaedt-Jab³oñska, W 150-lecie Powstania Styczniowego, Pruszcz Gdañski 2013,
Wydawnictwo „Jasne”, ss. 42 + 2 nlb
Wydana z rêkopisu kronika rodziny Milskich, spisana przez wydawcê „Gazety
Gdañskiej” Bernarda Milskiego, podana do druku i poprzedzona Wprowadzeniem
przez Zofiê Eichstaedt-Jab³oñsk¹. Broszura wzbogacona rodzinnymi fotografiami
oraz kopi¹ rêkopisu kroniki.
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Hieronim Rybicki, Utracona m³odoœæ. Wspomnienia i refleksje z okresu wojny
i okupacji 1939–1945, wyd. IV rozszerzone, wstêp i zakoñczenie W. Stêpiñski,
S³upsk 2013, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej w S³upsku, ss. 149
+ LIX + 4 nlb
Czwarte wydanie poczytnych wspomnieñ s³upskiego historyka prof. Hieronima
Rybickiego, ze wstêpem i obszernym zakoñczeniem (równie¿ w t³umaczeniu na
jêzyk niemiecki) pióra prof. W³odzimierza Stêpiñskiego. Ponadto w ksi¹¿ce znalaz³a siê Bibliografia wybranych opracowañ i wspomnieñ poœwiêconych robotnikom przymusowym w Trzeciej Rzeszy, któr¹ zestawi³ Wojciech Skóra.
Przesiedlona m³odoœæ. Wspomnienia mieszkañców gminy G³ówczyce, red.
P. ¯muda, G³ówczyce 2013, wyd. Gminny Oœrodek Kultury w G³ówczycach,
ss. 158
W ksi¹¿ce zamieszczono dziewiêtnaœcie wspomnieñ mieszkañców G³ówczyc
– pionierów polskiego osadnictwa na ziemi pomorskiej. Wspomnienia poprzedzone s¹ Wstêpem Tomasza Niklasa oraz przedwojenn¹ histori¹ G³ówczyc w t³umaczeniu Paw³a ¯mudy. Ca³oœæ bogato ilustrowana zdjêciami z rodzinnych
archiwów.
Legendy i powiastki z borowiackiej kastki, spisa³a M. Ollick, zilustrowa³a
M. Obuchowska, Tuchola 2012, wyd. Meander Dorota Szpajda, ss. 114 + 4 nlb
Zbiór legend, opowiadañ i „ciekawostek”, poprzedzonych wprowadzeniem na
temat Borów Tucholskich, jako krainy geograficzno-historycznej i etnograficznej, mog¹cych stanowiæ doskona³¹ lekturê dla m³odzie¿y szkolnej. Ponadto zamieszczono informacje o autorkach i obszern¹ jak na tego typu wydawnictwo
bibliografiê.
Leon Denc, Redzkie wspomnienia, ca³oœæ opracowa³ i do druku przygotowa³
B. Breza, Reda 2013, wyd. Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Oddzia³ w Redzie, ss. 108
Urodzony w latach 20. XX w. Leon Denc w czasie II wojny œwiatowej, jak wielu
jemu podobnych Polaków z Pomorza, zosta³ zmuszony do s³u¿by w Wehrmachcie, której poœwiêci³ wiêksz¹ czêœæ ksi¹¿ki. Autor opisuje równie¿, czêœciowo
mityczne, dzieje rodu Denców oraz swoje dzieciñstwo. W ksi¹¿eczce znalaz³y siê
równie¿ wierszowane utwory autora oraz legenda o powstaniu koœcio³a w Redzie.
Ca³oœæ poprzedzona jest Wstêpem Bogus³awa Brezy.
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Leon Bieszke, Moje ¿ycie we wspomnieniach, Gdañsk 2011, wyd. Edmund
Zieliñski, ss. 153
Wspomnienia pochodz¹cego z £ê¿yc ko³o Gdyni kaszubskiego malarza Leona
Bieszke, m.in. ucznia Stanis³awa Rolicza. W tekœcie zamieszczono zdjêcia z rodzinnego archiwum autora. We wspomnieniach znajduje siê wiele odwo³añ do
wiary katolickiej.
Cierpliwe trwanie znakiem mi³oœci. Homilie i orêdzia Arcybiskupa Henryka
Józefa Muszyñskiego Prymasa Polski 19 grudnia 2009 – 8 maja 2010 roku,
pod red. ks. M. Jasiñskiego, Gniezno 2013, Oficyna Wydawnicza edytor.org.
ss. 456
Abp Henryk J. Muszyñski, Jeden jest nasz Pan i Mistrz. Rekolekcje dla alumnów, Pelplin 2013, Wydawnictwo Bernardinum, ss. 227
Dwa tomy homilii, orêdzi oraz rekolekcji wyg³oszonych przez ks. abpa Henryka
J. Muszyñskiego, „Prymasa z Kaszub”. Pierwsza z ksi¹¿ek pod redakcj¹ ks. dr.
Miros³awa Jasiñskiego zosta³a wydana z okazji 80. rocznicy urodzin Prymasa.
„Biuletyn Fundacji Genera³ El¿biety Zawackiej”, 2011, nr 1–2/60–61, wyd.
Fundacja Genera³ El¿biety Zawackiej. Archiwum i Muzeum Pomorskie Armii
Krajowej oraz Wojskowej S³u¿by Polek, ss. 107 + 3 nlb
Czasopismo historyczne podzielone na nastêpuj¹ce dzia³y tematyczne: Przyczynki
historyczne, Źród³a, Edukacja historyczna, Nowoœci wydawnicze, Odeszli od nas,
Kronika, Sprawozdania i komunikaty oraz Podziêkowania. Teksty w g³ównej swej
treœci poœwiêcone s¹ II wojnie œwiatowej, a szczególnie gen. El¿biecie Zawackiej. Pozosta³e dotycz¹ inicjatyw Fundacji i wspomnieñ o kombatantach.
„Biuletin Radzëznë Kaszëbsczégò Jãzëka / Biuletyn Rady Jêzyka Kaszubskiego”, 2012, wyd. Kaszubi.pl, Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie, ss. 349
Biuletyn zawiera wstêp prof. Edwarda Brezy, uchwa³y Rady Jêzyka Kaszubskiego, Referatë kaszëbskòjãzëkòwé spar³aczoné z prowadnym tematã, Referatë
kaszëb-skòjãzëkòwé nie spar³ãczoné z prowadnym tematã, Referaty polskojêzyczne zwi¹zane z tematem przewodnim, Referaty polskojêzykowe niezwi¹zane
z tematem przewodnim. Wœród 17 artyku³ów mo¿na wymieniæ m.in. Adeli Kuik-Kalinowskiej Relacje miêdzyreligijne w prozie wspomnieniowej Anny £ajming,
Jadwigi Zieniukowej Kazania w jêzyku kaszubskim i ich rola w budowaniu presti¿u Kaszubszczyzny, Edwarda Brezy Pochodzenie niektórych przys³ów polskich
i kaszubskich.
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„Studia Pelpliñskie”. Rocznik Diecezji Pelpliñskiej, t. XLV, 2012, Wydawnictwo Bernardinum, ss. 288
Kolejny rocznik „Studia Pelpliñskie” podzielony jest na Rozprawy i przyczynki,
w którym zamieszczono piêtnaœcie artyku³ów oraz Pelplinensia, obejmuj¹ce m.in.
teksty poœwiêcone inauguracji roku akademickiego 2011/12 w Wy¿szym Seminarium Duchownym w Pelplinie, czy sympozjum naukowemu z okazji 10. rocznicy
utworzenia Wydzia³u Teologicznego na UMK w Toruniu. Spoœród tekstów
zamieszczonych w czêœci pierwszej uwagê zwracaj¹ teksty historyczne Piotra
Kitowskiego Zapisy wyprawne w dzia³ach spadkowych ludnoœci klucza pelpliñskiego z I po³. XVIII w. Z problematyki praktycznego stosowania przepisów prawa
che³miñskiego w zakresie dziedziczenia i Adama Wêsierskiego Wykaz rzymsko-katolickich beneficjów parafialnych województwa pomorskiego z 1925 roku.
„Folia Toruniensia”, [t.] 12, 2012, wyd. Wojewódzka Biblioteka Publiczna –
Ksi¹¿nica Kopernikañska w Toruniu, ss. 160
Redagowany przez prof. Janusza Tandeckiego rocznik podzielony jest na Artyku³y,
Źród³a i materia³y, Komunikaty, Recenzje i Kronikê, ³¹cznie zamieszczono w nim
szesnaœcie tekstów. Spoœród artyku³ów mo¿na wymieniæ m.in.: Œredniowieczne
rêkopisy ze zbiorów toruñskich bibliotek i archiwów Janusza Tandeckiego, Z badañ
nad ksiêgozbiorem prywatnym toruñskiego burmistrza Jana Gotfryda Rösnera.
„Okolice Ostródy”, 2013, [t. 5], wyd. Burmistrz Miasta Ostróda, Oficyna
Wydawnicza „Retman”, ss. 190 + 2 nlb
Kolejny, pi¹ty tom ostródzkiego czasopisma, w którym opublikowano trzynaœcie
artyku³ów, m.in.: Mi³om³yn. O potrzebie przywracania miejskoœci Wis³awa Skrobota, Plebiscyt 11 lipca 1920 roku w powiecie ostródzkim Jana Ch³osty, Ostróda
w lipcu 1945 roku w relacji pierwszego burmistrza Stefana Uciñskiego, czy Ksiêgozbiory poniemieckie w powiecie mor¹skim w latach 1945–1947. Sprawozdania
z archiwum Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu Grzegorza Szturo.
„Jahrbuch Polen”, 2012, Bd. 23. Regionen, wyd. Deutsches Polen-Institut,
ss. 185 + 3 nlb
Rocznik kulturalny poœwiêcony polsko-niemieckiej tematyce, w którym znalaz³y
siê eseje i omówienia, reporta¿e, literatura oraz informacje o autorach. Zwracaj¹
uwagê teksty Jacka Schmidta Die West- und Nordgebiete Polens. Geschichte
– Menschen – Kulturelle Lanschaft, Krzysztofa Karwata Der Marsch der schlesischen Autonomisten, Petera Oliviera Loewa i Roberta Traby Die Identität des
Ortes. Polnische Ehrfarungen mit der Region. Gespräch.
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„Kronika Szczecina”, 2011 (2012), nr XXX, Wydawnictwo „Dokument”, Oficyna Archiwum Pañstwowego w Szczecinie przy wspó³pracy z Wydawnictwem i Drukarni¹ Kadruk, ss. 377 + 2 nlb
Jubileuszowy trzydziesty rocznik finansowany przez Urz¹d Miejski w Szczecinie
ze s³owem wstêpnym przewodnicz¹cego Rady Miasta Szczecin Jana Stopyry
(Narodziny „Kronika Szczecina”) oraz Sylwii Weso³owskiej (Jubileuszowe wydanie „Kroniki Szczecina”). Tom zawiera trzydzieœci artyku³ów podzielonych
na nastêpuj¹ce dzia³y: Dzia³alnoœæ w³adz miejskich, Z dziejów Szczecina, Ludzie
Szczecina i Szczecin 2011.
Paradisus Mariae. Kultura artystyczna kaszubskiego Raju Marii w Kartuzach /
Die künsterlische Kultur des kaschubischen Marienparadieses von Karthaus,
zdjêcia L. ¯urek, tekst K.M. Kowalski, Kartuzy – Rumia 2012, wyd. Oficyna
Cassubia Felix-Rumina, ss. 174 + 2 nlb
Dwujêzyczny, polsko-niemiecki album piêknych zdjêæ Leszka ¯urka z tekstem
prof. Krzysztofa Macieja Kowalskiego o jednym z najpiêkniejszych koœcio³ów
i jego otoczeniu na Kaszubach – Raju Marii, dawnym koœciele klasztornym kartuzów w dzisiejszych Kartuzach.
Losy ró¿ne, miejsce wspólne. W krainie wielu: kultur, jêzyków i... smaków, red.
C. Obracht-Prondzyñski, Gdañsk–Bytów 2012, wyd. Instytut Kaszubski
w Gdañsku, Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Oddzia³ w Bytowie, ss. 224
Estetyczny album dotycz¹cy dziejów i kultury Ziemi Bytowskiej, podzielny na
trzy czêœci, z tekstem wprowadzaj¹cym Cezarego Obracht-Prondzyñskiego Nieco
wprowadzenia, czyli o wielokulturowoœci po bytowsku. W czêœci I: Ró¿norodnoœæ
losów – wspólnota miejsc, znalaz³y siê teksty C. Obracht-Prondzyñskiego o Kaszubach, Macieja Hejgera o Niemcach, Witolda Cyby o Ukraiñcach i Mi³os³awy
Borzyszkowskiej-Szewczyk o ¯ydach. Czêœæ II, zatytu³owana Wielokulturowoœæ
w garnku, czyli ró¿ne kultury, ró¿ne smaki, zawiera jedenaœcie artyku³ów Witolda
Wantoch Rekowskiego i Sylwestra Piêty. W ostatniej III czêœci: Bytów wielu kultur, kuchni, smaków zamieszczono fotografie, których autorem jest g³ównie Kazimierz Rolbiecki.
Pomorskie cmentarze. Fotografie Anny i Krzysztofa Jakubowskich, Gdañsk
2012, Wydawnictwo Maszoperia Literacka Sp. z o.o., Nadba³tyckie Centrum
Kultury w Gdañsku, Wydawnictwo „Oskar” Sp. z o.o., ss. 169
Album piêknych artystycznych fotografii pomorskich cmentarzy, autorstwa Anny
i Krzysztofa Jakubowskich, z tekstami (w jêzyku polskim i angielskim) Magdaleny
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Gajewskiej Nastrojone œwiat³em rozmowy z coemeterium, Adama Mazura Fotografia mortualna Anny i Krzysztofa Jakubowskich. Album zawiera fotografie
z cmentarzy Gdañska, Gdyni, Pelplina, Kartuz, ¯ukowa, Cz³uchowa oraz takich
niewielkich malowniczych cmentarzyków, jak: Pyszno, Sier¿no czy Kluki, w sumie z 47 nekropolii.
Lucyna Kurpiewska, Maciej Kurpiewski, Zatrzymane w kadrze. Wejherowo
i powiat morski na starych fotografiach, Gdynia 2012, Wydawnictwo Region,
ss. 158
Estetycznie wydany album starych fotografii, podzielony na piêæ rozdzia³ów tematycznych: Historia fotografii, Podró¿nicy, Osiedleñcy, Okres miêdzywojenny,
Wydawcy kart pocztowych. Ksi¹¿ka zaopatrzona jest w bibliografiê i indeksy.
Edda Gutsche, Malarze, miejscowoœci i widoki Pomorza Zachodniego w pierwszej po³owie XX wieku, czêœæ 2 / Maler, Orte und Landschaften in Hinterpommern in der ersted Hälfte des 20. Jahrhunderts, Teil 2, Pruszcz Gdañski 2012,
Wydawnictwo Jasne, ss. 200
Ksi¹¿ka-album omawia biografie i przedstawia w formie reprodukcji dzie³a ma³o
znanych w Polsce niemieckich artystów plastyków, którzy pochodzili lub jedynie
d³u¿ej albo przelotnie tworzyli dzie³a zawi¹zane z Pomorzem Zachodnim. Wœród
artystów zamieszonych w obecnym drugim tomie znajdujemy ¿yciorysy i dzie³a:
Ullricha Bewersdorffa, Heinera Blossa, Gottfrieda Brockmanna, Willi Grubego,
Martina Gscheidela, Maxa Kühna, Rudolfa Muchowa, Helenê Rutkowsk¹ (Rutkowski), Franza F.Ch. Schütta, Elfriede Springer, Waltera G. Stockmanna, Paula
Stubbe, Otto Tarnogrockiego i Juliusa C. Turnera.
Iwona Berent, Jakub Szczepañski, Koœció³ œw. Jana w Gdañsku, Gdañsk 2012,
wyd. Nadba³tyckie Centrum Kultury, ss. 238 + 2 nlb
Albumowa historia koœcio³a œw. Jana w Gdañsku z tekstami autorstwa Jakuba
Szczepañskiego, Iwony Berent i Ma³gorzaty Grupy i fotografiami kilkunastu autorów. Wstêp napisa³ Lawrenc Okey Ugwu. Ksi¹¿ka sk³ada siê z nastêpuj¹cych
rozdzia³ów: Koœció³ œw. Jana – Historia 1357–1945, Powstanie koœcio³a i jego
funkcja sakralna, Œwieckie funkcje koœcio³a, Koœció³ w G³ównym Mieœcie, Architektura koœcio³a, Wyposa¿enie koœcio³a, Zniszczenia wojenne, Odbudowa w latach 1945–1994, Odbudowa w latach 1995–2005, Odbudowa koœcio³a œw. Jana
w latach 2006–2012, Historyczne wyposa¿enie koœcio³a œw. Jana, Œwiêtojañskie
odkrycia, Powrót sygnaturki, Dzia³alnoœæ Centrum œw. Jana.
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Polscy robotnicy przymusowi we Frankonii / Polnische Zwangsarbeiter in Franken. Katalog wystawy / Katalog der Ausstellung 15 X 2011 – 15 I 2012, S³upsk
2011, wyd. Muzeum Pomorza Œrodkowego w S³upsku, ss. 48
Katalog wystawy z ilustracjami interesuj¹cych eksponatów, ale równie¿ Wstêpem
Mieczys³awa Jaroszewicza oraz tekstami Wojciecha Skóry Polscy robotnicy przymusowi w Niemczech, nowoczesna forma niewolnictwa i Herberta Maya Wystawa
„Praca przymusowa na wiejskich obszarach Frankonii w latach 1939–1945”.
Przedstawiono równie¿ wywiady z by³ymi robotnikami przymusowymi przeprowadzonymi przez pracowników s³upskiego muzeum. Na koñcu zamieszczono spis
eksponatów.
Pañstwowa Wy¿sza Szko³a Zawodowa w Elbl¹gu w latach 1998–2013. Album,
praca zbiorowa, Elbl¹g 2013, wyd. PWSZ w Elbl¹gu, ss. 156
Album wydany z okazji 15-lecia Wy¿szej Szko³y Zawodowej w Elbl¹gu, poprzedzony s³owem wstêpnym rektora prof. Zbigniewa Walczyka, zawiera sylwetki
pracowników szko³y wy¿szej, jej strukturê oraz kalendarium z bogatym materia³em ilustracyjnym.
W³adys³aw Szulist, Lipusz dawniej i dziœ, Gdañsk-Lipusz 2013, nak³adem
autora, ss. 129 + 1 nlb
Album poœwiêcony Lipuszowi i okolicy na przestrzeni ostatnich stu lat, w którym
autor wykorzysta³ bogate zasoby miejscowych rodzin. Zdjêcia przedstawiaj¹ mieszkañców wsi w sytuacjach ¿ycia codziennego, przy pracy, ale i równie¿ z okazji
œwi¹t. Na koñcu albumu autor zamieœci³ tekst pt. Bp Jan Bernard Szlaga w mojej
pamiêci oraz Post scriptum, zawieraj¹ce refleksje na temat najbardziej aktualnych spraw ¿ycia wsi i polskiego spo³eczeñstwa.
Historia Gdyñskiej Policji, praca zbiorowa ze s³owem wstêpnym T. Stegnera,
b.m. i r. wyd. [2009?], wyd. Miejska Komenda Policji w Gdyni, ss. 144
Ksi¹¿ka albumowa wydana z okazji 90-lecia powo³ania Policji Pañstwowej w RP,
w której zamieszczono tekst (bez podania autora czy redaktora), do którego wykorzystano wczeœniejsze prace (magisterskie, doktorskie, dyplomowe itp.) Marcina Bonalskiego, Marka Chrabkowskiego, Macieja Ostrowskiego, Stanis³awa
Stochmia³ka, Krzysztofa Wiliñskiego i Wojciecha Wrzoska. Nad ca³oœci¹ pieczê
sprawowa³ oœmioosobowy Komitet Redakcyjny pod przewodnictwem Marka
Chrabkowskiego. Ksi¹¿ka podzielona jest na nastêpuj¹ce elementy sk³adowe: Od
Komitetu Redakcyjnego dr. M. Chrabkowskiego, S³owo wstêpne prof. Tadeusza
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Stegnera, rozdz. I: Organizacja Policji w Gdyni, rozdz. II: Gdyñscy Funkcjonariusze, rozdz. III: Siedziby jednostek, rozdz. IV: Mundury i wyposa¿enie, rozdz. V:
Przestêpczoœæ na terenie miasta Gdyni, rozdz. VI: Kronika oraz Literatura, czyli
bibliografia (notabene pozostawiaj¹ca wiele do ¿yczenia). Brak spisu treœci. Ka¿dy
z rozdzia³ów obejmuje okres od lat 20. XX w. po 2009 rok, bez specjalnego wyró¿niania okresu PRL, kiedy to funkcjonowa³a Milicja Obywatelska. Zalet¹ ksi¹¿ki
s¹ liczne publikowane zdjêcia i dokumenty.
Czarny Czwartek. Janek Wiœniewski pad³. Album o filmie / Making of the movie.
Black Thursday. Janek Wiœniewski fell, Gdynia 2011, wyd. Nordfilm, ss. 238
+ 13 nlb
Zbiór fotosów z planu filmowego „Czarny Czwartek” w re¿yserii Antoniego
Krauze, wed³ug scenariusza Micha³a S. Pruskiego i Miros³awa Piepki oraz krótkie wspomnienia uczestników wydarzeñ z grudnia 1970 r.
Przewodnik turystyczny. Szczecinek, praca zbiorowa, b.m.w. 2012, Oficyna Wydawnicza FOREST, ss. 32 + mapy
Przyk³ad ciekawego przewodnika turystycznego po Ziemi Szczecineckiej, wydanego przez Regionaln¹ Dyrekcjê Lasów Pañstwowych w Szczecinku. Zawiera
liczne szczegó³owe mapy, zdjêcia oraz opisy historii i przyrody.
Bëtowskô Zemia. Ùczbò wnik, red. C. Òbracht-Prondzynsczi, P. Dzekanowsczi,
Bëtowò 2013, wëd. Bëtowsczi Part Kaszubsko-Pòmòrsczégò Zrzeszeniô, ss. 173
+ 2 nlb
Podrêcznik do edukacji regionalnej dla m³odzie¿y gimnazjalnej i licealnej w jêzyku
kaszubskim, dotycz¹cy Ziemi Bytowskiej. Sk³ada siê z czterech czêœci, poœwiêconych odpowiednio: geografii, przyrodzie, historii i mowie rodzimej (kaszubskiej). Do³¹czono równie¿ apendyks z wybran¹ literatur¹ kaszubsk¹, przyk³adami
dawnej architektury, opisem gmin bytowskich i przede wszystkim s³ownikiem
kaszubsko-polskim. Zamieszczono równie¿ indeks osób.
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Kronika naukowa
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Jerzy Treder

Profesor Hanna Popowska-Taborska
– wybitna slawistka, pomorzoznawczyni
i kaszubolog

Pani Profesor Hanna Popowska-Taborska jest wybitn¹ slawistk¹ i najwybitniejsz¹ znawczyni¹ mowy mieszkañców Pomorza, w tym zw³aszcza mowy Kaszubów, któr¹ zawsze widzi na szerokim tle s³owiañskim. Dziedziny szczególnych dokonañ i zarazem uznania dla osi¹gniêæ Pani Profesor wyra¿aj¹ siê m.in.
w pe³nionych w ró¿nym czasie funkcjach i cz³onkostwie w wielu gremiach naukowych, radach, komitetach, komisjach, towarzystwach, redakcjach, jak: Komisja
Etymologiczna i Komisja Etnolingwistyczna przy Miêdzynarodowym Komitecie
Slawistów; Komitet Jêzykoznawstwa PAN (1980–1982 i od 1990); Komisja Dialektologiczna przy Komitecie Jêzykoznawstwa PAN; Komisja Etnolingwistyczna
przy Komitecie Jêzykoznawstwa PAN; Towarzystwo Popierania i Krzewienia Nauk
(1990); Instytut Europy Œrodkowo-Wschodniej (1992); cz³onek Rady Naukowej
Konwersatorium Eurojos; stowarzyszenie Société Européene de Dialectologie et
Geolinguistique; Rada Naukowa Instytutu Slawistyki PAN; Rada Naukowa
MPiMK-P w Wejherowie (1995–2005); Rada Redakcyjna „Rocznika Slawistycznego”; Komitet Redakcyjny „Studiów z Filologii Polskiej i S³owiañskiej”; Przewodnicz¹ca Komitetu Redakcyjnego serii wydawniczej „Jêzyk na pograniczach”;
Komitet Redakcyjny serii wydawniczej „Prace Slawistyczne” IS PAN („Slavia”);
Towarzystwo Naukowe Warszawskie (1982); Otwarta Rzeczpospolita. Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii (1999). Rodzina Popowskich nale¿y do wyró¿nionych tytu³em Sprawiedliwy wœród Narodów Œwiata. Osobno
wymieniæ nale¿y cz³onkostwa honorowe: Polskie Towarzystwo Jêzykoznawcze;
Komitet S³owianoznawstwa PAN; Gdañskie Towarzystwo Naukowe, a szczególnie: doctor honoris causa Uniwersytetu Gdañskiego (1999) i od roku 2013 cz³onek honorowy Instytutu Kaszubskiego (cz³onek-za³o¿yciel, 1997).
Powiedzieæ te¿ trzeba, ¿e niejako „na co dzieñ” by³a redaktorem Atlasu jêzykowego kaszubszczyzny (1954–1978), kierownikiem Pracowni Etnogenezy S³owian
i Pracowni Leksyki S³owiañskiej (1978–1990) i kierownikiem Zak³adu Jêzyków
S³owiañskich IS PAN (1990–2000).
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O szczególnej pozycji Pani Profesor w œwiecie nauki i ¿yciu spo³ecznym
œwiadcz¹ odznaczenia i wyró¿nienia, mianowicie: Z³oty Krzy¿ Zas³ugi (1973);
nagroda (zespo³owa) Sekretarza Naukowego PAN za Atlas jêzykowy kaszubszczyzny i dialektów s¹siednich (1977); Medal Stolema Klubu Studenckiego „Pomerania” (1979); nagroda Wydzia³u I PAN im. K. Nitscha za ksi¹¿kê Wczesne dzieje
S³owian w œwietle ich jêzyka (1993); Medal im. Bernarda Chrzanowskiego „Poruszy³ wiatr od morza”, nadany przez Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie (1996);
Krzy¿ Oficerski Orderu Odrodzenia Polski (2002); nagroda (wspólna z W. Borysiem) Prezesa Rady Ministrów za wybitne osi¹gniêcie naukowe (S³ownik etymologiczny kaszubszczyzny) (2012).
W œwietle wymienionych przynale¿noœci, funkcji, zaszczytów i nagród,
a przede wszystkim ogromnej bibliografii, licz¹cej ju¿ ponad 470 pozycji, w tym
kilkadziesi¹t ksi¹¿ek (m.in. edycji wielu zabytków), wiadomym siê staje, ¿e g³ównym i trwa³ym polem badawczym Pani Profesor Popowskiej-Taborskiej by³a
i jest kaszubszczyzna widziane w skali S³owiañszczyzny, integralnie filologia polska i kaszubska w obrêbie slawistyki i dziejów S³owian, szczególnie zaœ historia
jêzyka polskiego i jego s³ownictwa, leksykografii, leksyki i etymologii kaszubskiej w powi¹zaniach s³owiañskich, a wszystko ujmowane harmonijnie w problematyce etnogenezy S³owian. Pani Profesor uprawia z trwa³ymi dla nauki efektami
historiê jêzyka polskiego, dialektologiê, leksykologiê i leksykografiê, etymologiê
i onomastykê; w ostatnich latach uczestniczy w etnolingwistycznych badaniach
tzw. jêzykowego obrazu œwiata, np. W poszukiwaniu jêzykowego obrazu œwiata.
Dom, praca, wolnoœæ a tak¿e honor i Europa w kaszubskich dialektach i w powstaj¹cym kaszubskim jêzyku literackim (Etnolingwistyka 22, 2010). Pierwszym
i g³ównym przedmiotem Jej zainteresowañ by³a i pozosta³a kaszubszczyzna
w ró¿nych aspektach, przy czym zarazem mocne i ¿ywe s¹ zwi¹zki Pani Profesor
z Pomorzem, Kaszubami, Gdañskiem i Uniwersytetem Gdañskim (daw. Wy¿sz¹
Szko³¹ Pedagogiczn¹), Gdañskim Towarzystwem Naukowym i wreszcie Instytutem Kaszubskim. Dziêki licznym publikacjom Profesor Popowskiej-Taborskiej
– m.in. po angielsku, francusku, niemiecku i rosyjsku – Kaszuby i kaszubszczyzna s¹ lepiej znane slawistom w Europie i na œwiecie.
Profesor Hanna Popowska-Taborska urodzi³a siê 22 marca 1930 r. w Warszawie w rodzinie inteligenckiej (ojciec by³ wybitnym pediatr¹), patriotycznej, z tradycj¹ syberyjskich zes³añ (matka córk¹ zes³añca). W czasie okupacji nale¿a³a do
podziemnego harcerstwa. Studiowa³a po wojnie na polonistyce Uniwersytetu
£ódzkiego, gdy pracowali tam m.in. prof. Henryk U³aszyn i prof. Zdzis³aw Stieber oraz póŸniejszy prof. Karol Dejna. Pracê magisterk¹ napisa³a w 1952 r. na
temat pisowni ³¹cznej i rozdzielnej w Biblii królowej Zofii (1952; druk 1955).
Organizacja m³odzie¿owa sprzeciwi³a siê jej zatrudnieniu na U£, podjê³a wiêc
pracê w PIW w Warszawie, ale wkrótce zosta³a pracownic¹ zorganizowanej przez
Z. Stiebera w latach 1953–1954 II Pracowni Dialektologicznej, przekszta³conej
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póŸniej w Zak³ad, nastêpnie w Instytut S³owianoznawstwa PAN, obecny Instytut
Slawistyki PAN, w którym pracowa³a do 2012 r. Doktoryzowa³a siê (1958) i habilitowa³a (1964) na Uniwersytecie Warszawskim, tytu³ profesora nadzwyczajnego
uzyska³a w 1972, a zwyczajnego w 1979 r.
Za jedno z wa¿niejszych zadañ jêzykoznawstwa polonistycznego Z. Stieber
uwa¿a³ wówczas okreœlenie statusu kaszubszczyzny (na tle gwar s¹siednich), co
postanowiono ukazaæ metod¹ atlasow¹, przede wszystkim na nowo zebranych
materia³ach gwarowych. Rozpoczêto badania szkoleniem w kaszubskiej wsi Zawory
(1954), uk³adaj¹c m.in. kwestionariusz i studiuj¹c prace pomorskie K. Nitscha,
F. Lorentza, kaszubskie s³owniki itp. W tym te¿ roku Pani Profesor wziê³a udzia³
w miêdzynarodowej i interdyscyplinarnej Konferencji Pomorskiej w Gdañsku.
Jej naukowa osobowoœæ zaczê³a siê zatem formowaæ w pracy nad Atlasem
jêzykowym kaszubszczyzny i dialektów s¹siednich i zrazu wprost wœród ludnoœci
Kaszub i Pomorza (104 wsie kaszubskie i 82 niekaszubskie), a potem podczas
opracowywania zebranych materia³ów terenowych. By³a zastêpc¹ redaktora prof.
Stiebera, a po jego œmierci (1980) kierownikiem zespo³u i redaktorem dzie³a (od
t. VII do XV). W Atlasie zgromadzono nowy materia³, porównany z materia³em
Sychty i dawnym Lorentza czy Rudnickiego, prezentuj¹c go nowoczesnymi metodami geografii lingwistycznej. Profesor Hanna Popowska-Taborska uwa¿a, ¿e
„z punktu widzenia naukowego niew¹tpliwa jest bowiem historyczna ³¹cznoœæ
kaszubszczyzny z polskim obszarem jêzykowym, znacznie silniejsza ni¿ ³¹cznoœæ
polszczyzny z jakimkolwiek innym jêzykiem s³owiañskim. Ale przecie¿ nie to
decyduje ostatecznie o tym, czy dany dialekt staje siê jêzykiem, lecz ca³a sfera
poczynañ ogólniejszych, czêsto œwiadomie kszta³towanych, a d¹¿¹cych do wykszta³cenia siê powszechnej normy jêzyka literackiego” („Pomerania”, 6/1996).
Akcentowa³a, ¿e maj¹ na to wp³yw tak¿e fakty pozajêzykowe, mianowicie etniczne, kulturowe i polityczne. Napisa³a o tym w wa¿nym artykule „Jêzyk czy dialekt?” – raz jeszcze o statusie kaszubszczyzny („Jêzyk Polski”, 1988).
Podczas badañ terenowych w latach 1953–1961 – tak¿e resztek mowy
S³owiñców – i ekscerpcji dawnych Ÿróde³ pisanych zebra³a materia³ do pracy
pt. Centralne zagadnienie wokalizmu kaszubskiego. Kaszubska zmiana ê ≥ i oraz
ì ù ý ≥ (1961), w której wskaza³a 3 cechy konstytutywne kaszubszczyzny:
1. przejœcie ê po spó³g³osce miêkkiej w i (dalej w ), np. signQc; 2. obecnoœæ
osobliwego fonemu szwa ( ), np. sbvi; 3. stwardnienie pierwotnych spó³g³osek
œ Ÿ æ dŸ w s z c dz (proces zwany kaszubieniem), np. se3ec. Poza tym cechuj¹ j¹
liczne archaizmy, np. pó³nocnokaszubski swobodny akcent, czy te¿ ró¿ne innowacje, np. zmiana k’ g’ w è 3¡. Ustalenia te obowi¹zuj¹ dziœ powszechnie w kaszubistyce i slawistyce.
Zaczê³a te¿ badaæ kaszubszczyznê literack¹, publikuj¹c najpierw artyku³
o jêzyku poematu H. Derdowskiego O panu Czorliñscim co do Pucka po sece
jacho³ (1958), gdzie zastosowa³a analizê rymów dla ustalenia brzmieñ g³osek kaszubskich w 2. po³owie XIX w. Prac¹ t¹, a potem recenzjami Duchownych piesni
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S. Krofeja z 1586 r. i Katechizmu M. Luthera M. Pontanusa z 1643 r., a tak¿e
analiz¹ jêzykow¹ Przysi¹g s³owiñskich z Wierzchocina (1961) i Perykop smo³dziñskich (1968) zapocz¹tkowa³a szersze i nowoczesne – po F. Lorentzu – badania tzw. kaszubskich zabytków jêzykowych jako prób stworzenia kaszubskiego
jêzyka literackiego. W ostatnich zaœ latach bada najnowsze s³ownictwo, m.in.
w kaszubskiej literaturze i kaszubskim przek³adzie Pana Tadeusza.
Po ró¿norodnych studiach cz¹stkowych, dotycz¹cych m.in. granic kaszubszczyzny, powi¹zañ leksykalnych z innymi jêzykami s³owiañskimi, jêzyka zabytków piœmiennictwa kaszubskiego ukaza³a siê Jej popularnonaukowa i syntetyzuj¹ca ksi¹¿eczka Kaszubszczyzna. Zarys dziejów (1980). Studia nad kaszubsk¹ leksyk¹ i leksykografi¹ przedstawi³a syntetycznie w obszernej pracy Leksyka kaszubska
na tle s³owiañskim (1996), z W. Borysiem jako wspó³autorem, który przedstawi³
archaizmy leksykalne. Rozdzia³ pierwszy ksi¹¿ki przynosi omówienie zbiorów
wyrazowych i s³owników kaszubskich, w tym odnalezionych przez autorkê, jak
s³owniczek K.C. Mrongowiusza z 1826 r. i zbiór F. Ceynowy z 1850 r., gromadz¹cy – zdaniem tego Kaszuby – wyrazy kaszubskie bli¿sze jêzykowi rosyjskiemu ni¿ polskiemu pt. Eine kleine Sammlung kaschubischer Wörter, welche eine
größere Ähnlichkeit mit der rußischen als mit der polnischen Sprache haben (wyd.
wspólnie z N. Perczyñsk¹, 2001). Profesor Popowska-Taborska zapozna³a siê –
przed ich drukiem – ze zbiorami s³ownictwa kaszubskiego i kociewskiego, zgromadzonymi przez ks. B. Sychtê, wysoko ocenia³a jego 7-tomowy S³ownik gwar
kaszubskich na tle kultury ludowej (1967–1976), podjê³a siê redakcji naukowej
3-tomowego S³ownictwa kociewskiego na tle kultury ludowej (Ossolineum 1980–
–1985); ostatni tom przygotowa³a do druku sama na podstawie pozostawionych
przez autora materia³ów. Mia³em zaszczyt z Pani¹ Profesor na nowo wydaæ pracê
Rosjanina A.F. Hilferdinga z 1862 r. pt. Resztki S³owian na po³udniowym wybrze¿u Morza Ba³tyckiego (1990). W ksi¹¿ce Jêzyk kaszubski. Poradnik encyklopedyczny, red. J. Treder, Wyd. UG, Oficyna Czec (2002, wyd. 2. 2006) jest autork¹
kilkunastu hase³, w tym obszernych o leksyce i leksykografii oraz o kaszubskich
zabytkach jêzykowych. Ciekaw¹ i wa¿n¹ dla kaszubskiej dialektologii historycznej jest praca (wspólnie z E. Rzetelsk¹-Feleszko), której sam tytu³ informuje
o zawartoœci: Dialekty kaszubskie w œwietle XIX-wiecznych materia³ów archiwalnych. Prezentacja i opracowanie kaszubskich materia³ów jêzykowych zebranych
przez Georga Wenkera w latach 1879–1887 (2009, ss. 307, map 65); istotny to
przyczynek do kaszubskiej dialektologii historycznej.
Wiele Jej prac przygotowa³y grunt do zrealizowania z inicjatywy i pomys³u
Pani Profesor, we wspó³pracy z prof. W. Borysiem, pomnikowego dla kaszubistyki
i slawistyki dzie³a, tj. S³ownika etymologicznego kaszubszczyzny, którego 5 tomów wysz³o w latach 1994–2006, a t. 6. Indeksy wyrazowe (z p³yt¹ CD) w 2010 r.
Jeœli kaszubszczyznê traktowaæ jako dialekt jêzyka polskiego, to s³ownika etymologicznego nie mia³ dot¹d ¿aden dialekt s³owiañski. Ma on pozytywne recenzje
(np. L. Bednarczuk, F. Hinze, J. Treder, Ž.Ž. Varbot). Otrzyma³ nagrodê Prezesa
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Rady Ministrów (2012). To wybitne osi¹gniêcie polskiej humanistyki i slawistyki
prze³omu XX i XXI w., licz¹ce ponad 3700 hase³, w obrêbie których objaœniono
prawie 9 tys. wyrazów kaszubskich, w tym wielu z dokumentacj¹ Ÿród³ow¹ od
po³owy XVI w. do dziœ. S³ownik pozwala zainteresowanym (np. historykom, politologom, literaturoznawcom i kulturoznawcom) wnikn¹æ w tajniki specyficznie
kaszubskiego s³ownictwa, konkretyzuje wnioski o pozycji kaszubszczyzny i u³atwia dalsze studia nad leksyk¹ w jêzykach s³owiañskich.
Badanie mowy Kaszubów ¿yj¹cych na pó³nocno-zachodnim krañcu S³owiañszczyzny zwróci³o Jej uwagê na problem ró¿nie realizuj¹cych siê peryferii
jêzykowych, m.in. widocznego cofania siê archaizmów na peryferie obszarów
jêzykowych. St¹d zainteresowania nawi¹zaniami kaszubsko-staropolskimi, kaszubskimi i wschodnio- czy po³udniowos³owiañskimi, kaszubsko-³u¿yckimi i kaszubsko-po³abskimi oraz kaszubsko-ba³tyckimi, a tak¿e syntetyczne ujêcie pt. Problematyka centrum i peryferii obszaru etnicznego w œwietle archaizmów i innowacji
dialektalnych (1986); podobnie w wersji niemieckiej (1979). W pracy Dawne
pogranicze polsko-dolno³u¿yckie (w œwietle danych toponomastycznych) (1965),
na podstawie 2400 zapisów z XVII–XIX-wiecznych map katastralnych, wytyczy³a dawn¹ granicê jêzykow¹ polsko-dolno³u¿yck¹. Zajmowa³a siê te¿ ustalaniem
granicy wschodnios³owiañskiej. Problematykê tê ujmuje studium Z dawnych podzia³ów S³owiañszczyzny. S³owiañska alternacja (j)e : o- (1984). Temat dawnych
wewnêtrznych podzia³ów jêzyków s³owiañskich doprowadzi³ badaczkê do z³o¿onego problemu etnogenezy S³owian, ukoronowanego naukowo donios³¹ publikacj¹ Wczesne dzieje S³owian w œwietle ich jêzyka (1991), sponsorowan¹ przez
Królewskie Towarzystwo Sztuk i Nauk w Göteborgu (wyd. 2. z 1993 r. w IS PAN
w Warszawie; gotowe jest nowe wyd.); praca zosta³a wyró¿niona nagrod¹ Wydzia³u I PAN, tj. nagrod¹ im. K. Nitscha (1993). Autorka da³a w niej przegl¹d
dorobku slawistyki w tym zakresie, prezentuj¹c nowoczesn¹ metodê krytycznej
oceny zgromadzonych faktów.
Historii jêzyka polskiego – oprócz studiów w kolejnych tomach Polszczyzny
regionalnej Pomorza – dotycz¹ rozwa¿ania nad jêzykiem i s³ownikiem Bart³omieja z Bydgoszczy, mianowicie w rozprawie (wespó³ z I. Kwileck¹) Bart³omiej
z Bydgoszczy – leksykograf polski pierwszej po³owy XVI wieku (1977). Poza tym
Profesor Popowska-Taborska znana jest jako redaktorka licz¹cych siê w slawistyce
prac, np. referatów na VII Kongres Slawistów w Warszawie (1977). Jest tak¿e
wspó³autork¹ interesuj¹cego pomys³u zrealizowanego w ksi¹¿ce (razem z K. Handke
i I. Galsterow¹) Nie dajmy zgin¹æ s³owom. Rzecz o odchodz¹cym s³ownictwie
(1996).
Kontakty Profesor Popowskiej-Taborskiej z Pomorzem, z Kaszubami, Uniwersytetem Gdañskim i Instytutem Kaszubskim przybiera³y ró¿n¹ formê. W latach
1983–1998 wyg³asza³a referaty w Jastrzêbiej Górze na konferencjach w cyklu
Polszczyzna regionalna Pomorza, organizowanych przez IS PAN w Warszawie
i MPiMK-P w Wejherowie, drukowane potem w serii pod tym¿e tytu³em (red.
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K. Handke). Uczestniczy od 1994 r. w sympozjach dialektologiczno-onomastycznych Nazwy Pomorza dawniej i dziœ (obecnie: Jêzykowy, literacki oraz kulturowy
obraz Pomorza dawniej i dziœ), organizowanych ku pamiêci prof. H. Górnowicza
przez gdañskie œrodowisko naukowe. Wystêpowa³a z referatami na konferencjach
s³owiñskich w £ebie i chêtnie bywa³a z odczytami w Gdañsku przy ró¿nych okazjach, m.in. XV Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich (1994) z odczytem
Obroñcy jêzyka ma³ej ojczyzny (druk 1995). Pani Profesor ma niema³e zas³ugi dla
rozwoju kadry jêzykoznawczej UG, pisa³a recenzje wydawnicze prac z serii Pomorskie Monografie Toponomastyczne i kolejnych tomów Gdañskich Studiów
Jêzykoznawczych, ocenia³a prace doktorskie (np. dr E. Rogowskiej, dr. Z. Licy)
i habilitacyjne pracowników UG (np. E. Brezy i J. Tredera), pisa³a opinie profesorskie kilku doktorom habilitowanym, drukowa³a te¿ recenzje prac gdañskich
lingwistów, np. dwu tomów Dialektu malborskiego H. Górnowicza. Zamieszcza³a
swoje artyku³y w serii Prace Jêzykoznawcze akademickich zeszytów naukowych,
w „Roczniku Gdañskim” i „Pomeranii”. Recenzuje ksi¹¿ki Instytutu Kaszubskiego,
np. serii Biblioteka Pisarzy Kaszubskich – i drukuje prace w „Acta Cassubiana”,
np. O archaicznoœci kaszubszczyzny i o domniemanym jej pochodzeniu (t. IV, 2002).
W uznaniu zas³ug otrzyma³a Medal Stolema (1979), a GTN przyjê³o J¹ do grona
cz³onków honorowych (1995), co dziœ uroczyœcie czyni Instytut Kaszubski.
O postawie obywatelskiej i kole¿eñskiej Pani Profesor dowiadujemy siê m.in.
z ¯yciorysu naukowego Profesor Hanny Popowskiej-Taborskiej, napisanego przez
E. Rzetelsk¹-Feleszko, w ksiêdze jubileuszowej pt. Symbolae slavisticae (1996)
dla uczczenia 65-lecia ¿ycia Uczonej, ¿e ju¿ jako licealistka i przewodnicz¹ca
samorz¹du klasowego stanê³a w obronie usuwanej ze wzglêdów politycznych ze
szko³y (tj. Liceum im. M. Konopnickiej w £odzi) kole¿anki, a Jej postawê
w momencie zmian politycznych w kraju i w Instytucie S³owianoznawstwa PAN
oddaje zdanie: „Hanna Taborska ¿ywo uczestniczy³a w ¿yciu placówki, otwarcie
i zdecydowanie wypowiadaj¹c opinie podyktowane postaw¹ rzetelnoœci i zwyk³ej uczciwoœci”.
Na zakoñczenie przytoczê po jednym zdaniu nie¿yj¹cych ju¿ profesorówrecenzentów w procesie nadania Pani Profesor godnoœci doctora honoris causa
UG, tj.:
– slawisty prof. Leszka Moszyñskiego UG: „Je¿eli dodamy do tego osi¹gniêcia prof. Taborskiej w zakresie kszta³cenia m³odych jêzykoznawców slawistów, a tak¿e w zakresie prac organizacyjnych w IS PAN, to jawi siê nam
obraz wybitnego uczonego, który prowadz¹c swe ¿mudne drobiazgowe studia,
nie zamyka siê w granicach przyczynków, uczonego, którego dorobek jednoznacznie powiêksza wiedzê ogóln¹ o jêzykach s³owiañskich, uczonego, który
jest znany i ceniony we wszystkich polskich i obcych oœrodkach prowadz¹cych badania nad jêzykami s³owiañskimi, uczonego zas³uguj¹cego na najwy¿sze uznanie i na to, by uzyskaæ tytu³ najwy¿szy doktora honoris causa”.

PROFESOR HANNA POPOWSKA-TABORSKA – WYBITNA SLAWISTKA...
–

–

373

polonisty-dialektologa prof. Karola Dejny U£: Prof. H. Popowska-Taborska
„nale¿y do grona najwybitniejszych slawistów, znanych i cenionych w kraju
i za granic¹. Swoj¹ wysok¹ pozycjê naukow¹ osi¹gnê³a Pani Profesor dziêki
wybitnym uzdolnieniom badawczym, wyj¹tkowej pracowitoœci i zami³owaniom naukowym”.
historyka-mediewisty prof. Gerarda Labudy, który po osobistej uwadze, „i¿
we wszystkich pracach Profesor Popowskiej-Taborskiej, i tych wa¿nych
i donios³ych, i tych ma³ych i maleñkich dostrzegam zawsze prawdziw¹ »mi³oœæ
rzeczy« i z natury osobowoœci p³yn¹c¹ sk³onnoœæ do oddania ka¿demu pogl¹dowi, nawet opacznemu, nale¿nej mu sprawiedliwoœci. To rzadka w naszym
tak zró¿nicowanym w swoich pogl¹dach œrodowisku zaleta charakteru”.

PS Warto poinformowaæ, ¿e wiele Jej artyku³ów i studiów kaszubskich zosta³o
przedrukowanych w formie ksi¹¿kowej, a wiêc kolejno: Szkice z kaszubszczyzny.
Dzieje, zabytki, s³ownictwo (wyd. MPiMK-P oraz Towarzystwo Przyjació³ Ziemi
Wejherowskiej, Gdañsk 1987, ss. 271); Szkice z kaszubszczyzny. Leksyka, zabytki,
kontakty jêzykowe (wyd. Gdañskie Towarzystwo Naukowe, Gdañsk 1998, ss. 277);
Szkice z kaszubszczyzny. Dzieje badañ, dzieje jêzyka, zabytki, etymologie (wyd.
IK, Gdañsk 2006, ss. 388); Z jêzykowych dziejów S³owiañszczyzny (SOW, Warszawa 2004, ss. 434); Z ró¿nych szuflad. Prace wybrane, relacje, wspomnienia
(SOW, Warszawa 2010, ss. 390).

Gdañsk-Wejherowo, 21 maja 2013 r.
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Tomasz Rembalski
Cezary Obracht-Prondzyñski

Informacja o dzia³alnoœci Instytutu Kaszubskiego
w 2013 roku

Siedziba Instytutu Kaszubskiego mieœci siê gdañskim Domu Kaszubskim,
przy ul. Straganiarskiej 22-23. Zgodnie ze statutem g³ównym celem Instytutu jest:
„w nawi¹zaniu do potrzeb i oczekiwañ spo³ecznoœci kaszubskiej oraz tradycji
badañ kaszuboznawczych, organizowanie prac badawczych i popularyzowanie
ich efektów, wzbogacanie i rozwijanie regionalnego ruchu kaszubsko-pomorskiego, integrowanie kaszubsko-pomorskiego œrodowiska naukowego oraz podejmowanie dzia³añ na rzecz jego rozwoju”. Cele te Instytut osi¹ga poprzez organizacjê
konferencji i seminariów naukowych, tworzenie i realizowanie ró¿nych programów badawczych, prowadzenie dzia³alnoœci wydawniczej, tworzenie zbiorów
bibliotecznych, organizacjê wystaw, upamiêtnianie osób zas³u¿onych dla kultury
Kaszub i Pomorza, organizacjê podró¿y studyjnych, nawi¹zywanie kontaktów
miêdzynarodowych oraz pomoc w rozwijaniu m³odej kadry naukowej.
W roku sprawozdawczym Zarz¹d Instytutu Kaszubskiego dzia³a³ w sk³adzie:
– prof. dr hab. Józef Borzyszkowski – prezes
– prof. dr hab. Cezary Obracht-Prondzyñski – wiceprezes
– prof. UG dr hab. Anna Kwaœniewska – skarbnik
– dr Tomasz Rembalski – sekretarz
– dr Mi³os³awa Borzyszkowska-Szewczyk
– prof. dr hab. Andrzej Romanow
– prof. AP dr hab. Daniel Kalinowski
W sk³ad Komisji Rewizyjnej wchodz¹: prof. USz dr hab. Boles³aw Hajduk,
prof. dr hab. Mieczys³aw Nurek (przewodnicz¹cy) oraz prof. UG dr hab. Marek
Cybulski. W minionym roku w poczet cz³onków przyjêto 10 osób: dr Nicole Do³owy-Rybiñsk¹, dr Justynê Pomiersk¹, dr Hannê Makurat, prof. Mieczys³awa
Ronkowskiego, dr. hab. Arnolda K³onczyñskiego, dr. S³awomira Bronka, dr. Micha³a Kargula, ks. dr. Bogus³awa G³odowskiego, dr. Paw³a Trawickiego, dr. Krzysztofa S³awskiego. Aktualnie Instytut Kaszubski liczy 123 cz³onków.
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Zebrania Zarz¹du w 2013 roku odby³y siê trzykrotnie, w dniach: 11 kwietnia,
20 czerwca i 21 listopada.
Sta³ym pracownikiem biura Instytutu Kaszubskiego jest p. Anna Kawalec.
W minionym roku sta¿ w ramach umowy z Powiatowym Urzêdem Pracy w Gdañsku odby³a p. Marta Lipka (od 11.02. do 10.07.2013), od 11.07. zatrudniona na
stanowisku asystentki zarz¹du.
Wa¿nym wydarzeniem w minionym roku by³o wrêczenie w dniu 25 marca
Medalu za Zas³ugi dla Województwa Pomorskiego prof. Józefowi Borzyszkowskiemu, prezesowi Instytutu Kaszubskiego. Jest to najwy¿sze odznaczenie przyznawane przez pomorski samorz¹d, a uhonorowanie prezesa Instytutu jest tak¿e
wyrazem uznania za jego zaanga¿owanie i pracê na rzecz ca³ej wspólnoty kaszubsko-pomorskiej. Laudacjê wyg³osi³ marsza³ek Mieczys³aw Struk.
W roku 2013 prof. Józef Borzyszkowski w uznaniu „twórczego wk³adu do
nauki” zosta³ przyjêty w poczet cz³onków korespondentów Wydzia³u Historyczno-Filozoficznego Polskiej Akademii Umiejêtnoœci w Krakowie. W laudacji podkreœlono jego zas³ugi w dziedzinie studiów pomorzoznawczych i stosunków polsko-niemieckich, a tak¿e interdyscyplinarnoœæ badañ. Uroczystoœæ wrêczenia dyplomów
cz³onkowskich mia³a miejsce 16 listopada 2013 roku w siedzibie PAU w Krakowie.
22 paŸdziernika 2013 r. w Dworze Artusa w Gdañsku odby³a siê uroczystoœæ
wrêczenia Medali œw. Wojciecha i Ksiêcia Mœciwoja II. Medal Ksiêcia Mœciwoja II
przyznano Stanis³awowi Pestce za ca³oksza³t dzia³alnoœci publicystycznej i literackiej, w tym popularnonaukowej, a tak¿e za wielki wk³ad w rozwój jêzyka
i ruchu kaszubskiego.
Inn¹ wa¿n¹ uroczystoœci¹ by³o wrêczenie w dn. 21 maja w Domu Kaszubskim dyplomu Cz³onka Honorowego Instytutu Kaszubskiego zas³u¿onej badaczce kaszubszczyzny prof. dr hab. Hannie Popowskiej-Taborskiej. Laudacjê wyg³osi³ prof. Jerzy Treder.
Doroczne zebranie ogólne cz³onków Instytutu odby³o siê 12 kwietnia 2013 r.
w Tawernie „Mestwin”, w gdañskim Domu Kaszubskim. Spoœród 117 cz³onków
Instytutu wziê³y w nim udzia³ 62 osoby. Nieobecnoœæ usprawiedliwi³o ponad
30 osób. Prezes prof. Józef Borzyszkowski przedstawi³ dzia³alnoœæ Instytutu Kaszubskiego w 2012 r. Poinformowa³ o przyjêciu nowych cz³onków w szeregi
stowarzyszenia. Wczeœniej minut¹ ciszy uczczono zmar³ych w minionym roku
sprawozdawczym cz³onków Instytutu: prof. Jerzego Szukalskiego, prof. W³adys³awa Pa³ubickiego oraz prof. Jana Drwala.
W tym miejscu nale¿y tak¿e dopisaæ, ¿e niestety, w paŸdzierniku 2013 roku
po¿egnaliœmy tak¿e naszego Cz³onka Honorowego – prof. Andrzeja Zbierskiego,
a w listopadzie dr. Kazimierza Przybyszewskiego z Torunia.
W drugiej czêœci swojego wyst¹pienia podczas zebrania walnego cz³onków
prezes omówi³ dzia³alnoœæ naukow¹ IK, w tym zorganizowane konferencje. Nadmieni³ o dzia³alnoœci trzech silnych oœrodków Instytutu: w Szczecinie, S³upsku
i na Krajnie, w Wielkim Buczku. Z zadowoleniem poinformowa³ o nadaniu choj-
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nickiemu muzeum imienia Juliana Rydzkowskiego, o co od wielu lat zabiega³
osobiœcie, jak i te¿ w imieniu Instytutu Kaszubskiego. Do sukcesów Instytutu
zaliczy³ równie¿ mo¿liwoœæ powo³ania kierunku etnofilologia kaszubska na Uniwersytecie Gdañskim, w czym du¿¹ rolê odegrali prof. Cezary Obracht-Prondzyñski
i dr Justyna Pomierska. (Tu nale¿y dodaæ, i¿ ¿a³ujemy, ¿e liczbê zg³oszonych osób
w³adze Uniwersytetu uzna³y za zbyt nisk¹ i nie zdecydowa³y siê na uruchomienie
studiów w roku akademickim 2013/14).
Z kolei prof. Cezary Obracht-Prondzyñski przedstawi³ sprawozdanie finansowe za 2012 r., a nastêpnie wyg³osi³ do niego obszerny komentarz. Zaznaczy³
przy tym, ¿e znacznie zmniejszy³a siê dotacja z Urzêdu Marsza³kowskiego.
Do listopada 2013 roku, dziêki zdobytym dotacjom i darowiznom oraz spo³ecznemu zaanga¿owaniu cz³onków, Instytutowi Kaszubskiemu uda³o siê zrealizowaæ wiele zadañ i projektów, przygotowano szereg imprez oraz wydano kilka
publikacji.
W dniu 6 marca 2013 prezes prof. Józef Borzyszkowski wyg³osi³ referat Idee
berliñskiego Kongresu Polaków – na dzisiaj podczas obchodów 75. rocznicy
Kongresu Polaków w Berlinie, które odby³y siê w Z³otowie. Organizatorami byli
Zespó³ Szkó³ Ekonomicznych w Z³otowie, Stowarzyszenie „Przyjazna Edukacja”,
Wielkopolskie Samorz¹dowe Centrum Kszta³cenia Zawodowego i Ustawicznego
w Z³otowie, „Krajniacy” – w Wielkim Buczku.
W Tawernie „Mestwin” 21 marca 2013 odby³o siê seminarium, w którym
wzi¹³ udzia³ prof. Witold Molik, dyrektor Centrum Instytut Wielkopolski przy
UAM w Poznaniu oraz cz³onek IK. Tematem jego wyk³adu by³y Problemy warsztatowe badañ nad ¿yciem codziennym w XIX i XX wieku. W seminarium, prócz
zaproszonego goœcia, udzia³ wziêli profesorowie: Józef Borzyszkowski, Cezary
Obracht-Prondzyñski, Andrzej Romanow, doktorzy: Tomasz Rembalski i Jan
Mordawski oraz licznie przybyli uczestnicy seminarium doktoranckiego prowadzonego przez prof. J. Borzyszkowskiego.
Goœæmi innego spotkania w IK byli prof. Kazimierz Koz³owski z Uniwersytetu Szczeciñskiego i dr Jan Macholak, dyr. Archiwum Pañstwowego w Szczecinie, proponuj¹c nam bli¿sz¹ wspó³pracê ze œrodowiskiem naukowym Pomorza
Zachodniego.
Ogólnopolska konferencja naukowa pt. Jêzyk, literatura i edukacja kaszubska odby³a siê w dniach 23-24 maja 2013 roku w siedzibie Wydzia³u Filologicznego Uniwersytetu Szczeciñskiego. Jej organizatorami by³y: Wydzia³ Filologiczny
Uniwersytetu Szczeciñskiego, Wydzia³ Filologiczny Uniwersytetu Gdañskiego oraz
Szczeciñski Oddzia³ Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego. Patronat honorowy nad
konferencj¹ obj¹³ Instytut Kaszubski w Gdañsku, Urz¹d Marsza³kowski Województwa Zachodniopomorskiego oraz Urz¹d Miasta Szczecina. Otwarcia konferencji dokona³a prodziekan Wydzia³u Filologicznego US dr Adrianna Seniów.
Nastêpnie przyby³ych goœci powitali: dr hab. Danuta Stanulewicz, prof. UG oraz
dr Ryszard Stoltmann, prezes Szczeciñskiego Oddzia³u Zrzeszenia Kaszubsko-
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-Pomorskiego, który przedstawi³ historiê oraz dzia³alnoœæ Zrzeszenia. Podczas
dwudniowych obrad wyg³oszono 18 referatów, a w gronie referentów byli m.in.
wybitna znawczyni kaszubszczyzny prof. Hanna Popowska-Taborska, która opisa³a kaszubskie dziedzictwo leksykalne oraz prof. Jerzy Treder, który mówi³ na
temat filologii kaszubskiej. Wœród uczestników konferencji znaleŸli siê badacze
jêzyka, mediów, literatury i edukacji kaszubskiej, którzy reprezentowali takie oœrodki
naukowe, jak: Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk, Uniwersytet w Lipsku,
Uniwersytet Gdañski, Akademia Pomorska w S³upsku, Uniwersytet Miko³aja
Kopernika w Toruniu, Uniwersytet Szczeciñski, a tak¿e przedstawiciele Instytutu
Kaszubskiego w Gdañsku oraz Rady Jêzyka Kaszubskiego
Instytut Kaszubski w Gdañsku, przy wspó³pracy z Rosyjskim Centrum Nauki
i Kultury w Gdañsku, w dniu 21 maja 2013 r. zorganizowa³ w siedzibie RCNK
w Gdañsku, sympozjum popularnonaukowe na temat Rosyjscy kaszubolodzy z XIX
i pierwszej dekady XX wieku oraz znaczenie ich prac dla wspó³czesnych badañ
kaszuboznawczych. Prelegentami byli wybitny znawca problemu prof. zw. dr hab.
Jerzy Treder, który wyg³osi³ referat Rosyjscy badacze kaszubszczyzny: P.I. Prejs,
A.F. Hilferding, I.S. Srtezniewskij oraz mgr Irena Goliñska, która przedstawi³a
Podró¿ naukow¹ A. F. Hilferdinga po Kaszubach i omówi³a jego ksi¹¿kê pt. Resztki
S³owian na po³udniowym wybrze¿u Morza Ba³tyckiego. S³owo wstêpne wyg³osi³
prof. dr hab. Andrzej Romanow, który by³ g³ównym organizatorem sympozjum
i jego kierownikiem naukowym. Sympozjum wzbudzi³o spore zainteresowanie
audytorium, któremu to przybli¿y³o ma³o dot¹d znan¹ problematykê.
W tym roku po raz drugi Instytut wspólnie z Katedr¹ Jêzyka Polskiego UG
zorganizowa³ konferencjê pt. Jêzykowy, literacki oraz kulturowy obraz Pomorza
dawniej i dziœ (odby³a siê 17 wrzeœnia 2013 roku). Podczas jej trwania referaty
wyg³osi³o kilku cz³onków Instytutu: prof. Jadwiga Zieniukowa, Z badañ nad jêzykiem kaszubskich tekstów stylu wysokiego, prof. Józef Borzyszkowski, Wielojêzycznoœæ Pomorza a twórczoœæ pisarzy kaszubsko-pomorskich, prof. Hanna Popowska-Taborska, Kaszubski Pan Tadeusz. Nie³atwa sztuka t³umaczenia z pomoc¹
s³owników, prof. Jerzy Samp, Gdañska plateonimia jako jeden z wa¿niejszych
elementów tutejszego krêgu podañ lokalnych, prof. Daniel Kalinowski, Na Pomorzu czyli nigdzie. Proza Anatola Ulmana, prof. Tadeusz Linkner, Wypracowania
pisane po polsku na Kaszubach pod pruskim zaborem, prof. Jerzy Treder, Uwagi
o jêzyku prozy A. Jab³oñskiego pt. Namerkôny, prof. Edward Breza, Neologizmy
i archaizmy w Inwentarzach starostwa cz³uchowskiego z r. 1676 i 1696, dr Andrzej Chludziñski, Antroponimy polskie w powojennych nazwach miejscowych
powiatu bia³ogardzkiego, prof. Maria Paj¹kowska-Kensik, Kulturowy obraz regionu w ksi¹¿ce Barbary Paw³owskiej „U nas na Kociewiu”, prof. Marek Cybulski, Kaszubszczyzna „Gadki o Januszu Skwierku” Franciszka Sêdzickiego,
dr Mi³os³awa Borzyszkowska-Szewczyk, Wielojêzycznoœæ Pomorza w obrazach
pamiêci autorów pochodzenia ¿ydowskiego oraz dr Hanna Makurat, Sposób
istnienia kaszubskojêzycznego tekstu.
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Ponadto Instytut, wspólnie z Kaszubskim Uniwersytetem Ludowym oraz Zrzeszeniem Kaszubsko-Pomorskim (Biurem Edukacji) zorganizowa³ w ramach VIII
Zjazdu Pedagogicznego, jaki odbywa³ siê w dniach 19-21 wrzeœnia na Uniwersytecie Gdañskim, sympozjum pt.: Kaszubskie praktyki edukacyjne: kultura – to¿samoœæ – jêzyk. Referaty wyg³osili: prof. Cezary Obracht-Prondzyñski Edukacja
kaszubska: uwarunkowania kulturowe – to¿samoœæ – zmiana spo³eczna, dr Justyna Pomierska Problemy i wyzwania edukacji kaszubskiej w szkolnictwie wy¿szym
oraz dr Tomasz Maliszewski Kaszubska edukacja doros³ych dawniej i dziœ: idee
– koncepcje – rozwi¹zania praktyczne.
W tym samym czasie, bo w dniu 21 wrzeœnia 2013, odby³a siê kolejna konferencja naukowa w Wiejskim Domu Kultury w Wielkim Buczku pt. Ruch ludowy
na Krajnie dawniej i dziœ, któr¹ zorganizowali „Krajniacy” – Oddzia³ Zrzeszenia
Kaszubsko-Pomorskiego w Wielkim Buczku oraz Instytut Kaszubski w Gdañsku.
Wyg³oszono nastêpuj¹ce referaty: prof. Jowita Kêciñska-Kaczmarek Ruch ludowy
na Krajnie w okresie zaboru, Marek Cho³odowski Ks. dr Boles³aw Domañski i ks.
Alfons Sobierajczyk – patroni ruchu ludowego na Z³otowszczyŸnie, dr Marian Fryda
Ruch ludowy na Ziemi Cz³uchowskiej oraz Ruch ludowy na Z³otowszczyŸnie
w œwietle zebranych materia³ów archiwalnych, który zaprezentowa³ przedstawiciel Starostwa Powiatowego w Z³otowie.
Du¿ym przedsiêwziêciem o charakterze naukowym i animacyjnym, jakie zrealizowa³ Instytutu Kaszubski w drugiej po³owie roku, by³a Pomorska debata
o kulturze. Ca³y projekt koordynowa³ prof. Cezary Obracht-Prondzyñski. Partnerami Instytutu w jego realizacji by³o kilka instytucji: Nadba³tyckie Centrum Kultury, Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie, Kaszubski Uniwersytet Ludowy we Wie¿ycy, Pracownia Historii Pomorza i Krajów Nadba³tyckich UG, Pracownia Badañ
nad Narracjami Pamiêci Polsko-Niemieckiego Pogranicza Kulturowego UG, Zak³ad Antropologii Spo³ecznej w Instytucie Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa
UG, Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Gdañsku, Biblioteka Gdañska PAN oraz Instytut Kultury Miejskiej. Projekt dofinansowali Urz¹d Miasta
Gdañska i Urz¹d Marsza³kowski Województwa Pomorskiego.
Debata pierwsza Pomorska wielokulturowoœæ: niewykorzystane potencja³y
czy potencjalne ryzyka? odby³a siê w 4 wrzeœnia w siedzibie NCK w Ratuszu
Staromiejskim w Gdañsku. Jej moderatorem by³ prof. C. Obracht-Prondzyñski,
zaœ panelistami: Larry Okey Ugwu – dyrektor NCK, Nedim Husejnow – Tatar
krymski, pracownik Europejskiego Centrum Solidarnoœci, Gerhard Olter – zastêpca przewodnicz¹cego Zwi¹zku Mniejszoœci Niemieckiej w Gdañsku i Grzegorz Gola – prezes Lokalnej Grupy Dzia³ania ¯u³awy i Mierzeja.
Debata druga pt. Regionalna i etniczna kultura popularna odby³a siê 26 wrzeœnia 2013 w Domu Kaszubskim w Gdañsku, podczas której panelistami byli Sulis³awa Borowska z Kaszubskiego Uniwersytetu Ludowego, Katarzyna Kulikowska z Muzeum Etnograficznego w Oliwie, Tomasz Dr¹¿kowski – muzyk i aran¿er
tradycji muzyki kaszubskiej oraz Piotr Dziekanowski – redaktor naczelny „Kuriera
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Bytowskiego”. Spotkanie moderowali prof. Monika Mazurek i prof. Cezary Obracht-Prondzyñski.
Trzecie spotkanie pt. Jak popularyzowaæ wiedzê o Pomorzu? Projekty, dzia³ania, instytucje, ludzie odby³o siê na Uniwersytecie Gdañskim 15 paŸdziernika
2013 r. Wprowadzenie do dyskusji przedstawi³ prof. Cezary Obracht-Prondzyñski, a moderowa³ j¹ prof. Józef Borzyszkowski. Panelistami byli: Anna Sobecka
– redaktor „Radia Gdañsk”, dziennikarka oraz publicystka zajmuj¹ca siê problematyk¹ kulturaln¹, artystyczn¹, spo³eczn¹ i literack¹; autorka m.in. cyklicznych
audycji: Radiowa Antologia Pisarzy Wybrze¿a, Radiowy Exlibris, Kalejdoskop
(magazyn o mniejszoœciach narodowych) i wielu innych, Kazimierz Jaruszewski
– polonista, nauczyciel, regionalista, redaktor „Kwartalnika Chojnickiego” oraz
„Zeszytów Chojnickich”, prezes Chojnickiego Towarzystwa Przyjació³ Nauk,
Warcis³aw Machura – historyk, nauczyciel, regionalista, autor wielu opracowañ
(tak¿e internetowych) dotycz¹cych Pomorza oraz Leszek Sarnowski – dziennikarz, animator kultury, samorz¹dowiec, historyk, redaktor naczelny kwartalnika
spo³eczno-kulturalnego Dolnego Powiœla i ¯u³aw „Prowincja”. Wspó³organizatorami by³y nastêpuj¹ce instytucje: Pracownia Historii Pomorza i Krajów Nadba³tyckich UG, Pracownia Badañ nad Narracjami Pamiêci Polsko-Niemieckiego
Pogranicza Kulturowego, Zak³ad Antropologii Spo³ecznej Instytut Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa UG oraz Kaszubski Uniwersytet Ludowy we Wie¿ycy.
Czwarta debata odby³a siê w Bibliotece Gdañskiej PAN 14 listopada 2013 r.
i nosi³a tytu³: Kultura ksi¹¿ki – ksi¹¿ka dla kultury. Obok Biblioteki Gdañskiej
PAN wspó³organizatorem by³a tak¿e Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna
w Gdañsku, a dyskusjê moderowali i materia³ wstêpny przygotowali Iwona Joæ-Adamkowicz oraz prof. Cezary Obracht-Prondzyñski. Panelistami tym razem byli:
Danuta Balcerowicz – dyrektor Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im.
Aleksandra Majkowskiego w Wejherowie, Jaros³aw Ellwart – w³aœciciel Wydawnictwa Region, Krzysztof Grynder – prezes zarz¹du Wydawnictwa Oskar, prof.
Daniel Kalinowski – literaturoznawca i teatrolog z Akademii Pomorskiej w S³upsku oraz Leszek Szymczak – w³aœciciel ksiêgarni Conrad w Bytowie.
Ostatnia debata z cyklu odby³a siê 25 listopada 2013 roku w Instytucie Kultury
Miejskiej, który by³ tak¿e jej wspó³gospodarzem. Raport przygotowa³ i dyskusjê
prowadzi³ S³awomir Czarnecki.
Innym wa¿nym przedsiêwziêciem naukowym wspó³organizowanym przez
Instytut Kaszubski by³a kolejna konferencja z cyklu „Wielkie Pomorze”. Odby³a
siê w dniach 16-18 paŸdziernika 2013 r. (towarzyszy³y jej równie¿ wydarzenia
artystyczne, np. Nos, spektakl wg opowiadania M. Gogola w wyk. Mieczys³awa
Giedrojcia w Oœrodku Teatralnym „Rondo”). Wœród ponad 20 referatów by³o tak¿e
kilka wyg³oszonych przez cz³onków Instytutu. Wszystkie referaty korespondowa³y z tematem przewodnim konferencji: Wierzenia i religie. Wyg³oszono nastêpuj¹ce referaty: Cezary Obracht-Prondzyñski Religijne praktyki Pomorzan: analiza zachowañ w skali mikro, Andrzej Chludziñski Niebo, piek³o i ich wys³annicy
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w nazewnictwie pomorskim, Mariusz Domañski Polska prasa wyznaniowa i religijna w S³upsku, Krystyna Lewna W¹tki s³owiañskie w prozie Jana Drze¿d¿ona,
Katarzyna Szymañska Stereotyp (?) czarownic na przyk³adzie Triny Papisten
i Sydonii von Bork, Zuzanna Szwedek-Kwieciñska Ile poganina w chrzeœcijaninie? Wokó³ powieœci historycznych Lecha B¹dkowskiego, El¿bieta Bugajna
Obrazy Boga w poezji kaszubskiej, Bo¿ena Ugowska Zwyczaje funeralne na Kaszubach w ujêciach literatury kaszubskiej, Rafa³ Foltyn Trzyg³ów, Weles, Czarny
Bóg. Kult podziemi zaœwiatów u S³owian nadba³tyckich, Jowita Kêciñska-Kaczmarek Na literackim styku pogañstwa i chrzeœcijañstwa (w powieœciach historycznych L. B¹dkowskiego, W.J. Grabskiego, K. Kaczmarka, J.B. Rychliñskiego),
Adela Kuik-Kalinowska Œwiête si³y natury. O kilku motywach w literaturze kaszubskiej, Monika Zytke Sakralna twórczoœæ muzyczna Andrzeja Cwojdziñskiego,
Anne Mareike Schönle (Pommersches Landesmuseum, Greifswald) Pommersche
Kirche in Brasilien gestern und heute, Heiko Wartenberg (Pommersches Landesmuseum, Greifswald) Die pommersche Erweckungsbewegung und ihre Auswirkungen auden preußischen Staat, Ma³gorzata Grzywacz Aryjskie chrzeœcijañstwo
na terenach wschodnich Pomorskiej Prowincji Koœcielnej w latach 1925-1939,
Daniel Kalinowski Tematy pism religijnych rabina Maksa Josepha, Mi³os³awa
Borzyszkowska-Szewczyk ¯ycie religijne w ¿ydowskich topografiach pamiêci
miast pomorskiego pogranicza, Joanna Flinik Wiara w s³u¿bie pañstwa. Literacki
obraz spo³eczeñstwa pomorskiego a ideologia narodowego socjalizmu, pastor
Hans-Udo Vogler (Freienhufen) Dietrich Bonhoeffer – sein Leben als Christ, Pfarrer, Theologe, ks. Jan Turkiel Menonici. Rekonesans po ideach.
S³upscy kaszubolodzy, prof. Daniel Kalinowski i prof. Adela Kuik-Kalinowska, przygotowali tak¿e kolejn¹ XII Konferencjê Kaszubologiczn¹, która odby³a
siê w Bytowie 14 listopada 2013 roku. Jej tytu³ brzmia³: Zapisane i ocalone. Twórczoœæ literacka Anny £ajming, a wspó³organizatorami by³o Muzeum Zachodniokaszubskie w Bytowie oraz Zak³ad Antropologii Literatury i Badañ Kaszubsko-Pomorskich Akademii Pomorskiej w S³upsku. Referaty wyg³osili: Zbigniew Zielonka Fenomen twórczoœci Anny £ajming w literaturze kaszubskiej i polskiej, Józef Borzyszkowski T³umaczenia i t³umacze twórczoœci Anny £ajming na jêzyki
obce, Daniel Kalinowski Dramaturgia Anny £ajming. Przegl¹d tematów i technik, Adela Kuik-Kalinowska Realia codziennoœci w opowiadaniach Anny £ajming, Jowita Kêciñska-Kaczmarek Krajobraz pomorski w dziele Anny £ajming
oraz Tomasz Derlatka (Czeska Akademia Nauk, Instytut Slawistyki) Polifonia
w twórczoœci prozatorskiej Anny £ajming (na tle zachodnios³owiañskim).
W 2012 roku, dziêki donacji Profesora Gerarda Labudy i jego rodziny,
w Instytucie Kaszubskim zosta³a ustanowiona naukowa Nagroda im. Gerarda Labudy. Zgodnie z przyjêtym regulaminem, wrêczenie Nagrody ma nastêpowaæ co
trzy lata, a jej laureatem mo¿e zostaæ badacz (lub zespó³ badaczy) w wieku do
40 lat. Zaœ przyznana mo¿e zostaæ za pracê naukow¹ – ksi¹¿kê, opublikowan¹
w ci¹gu ostatnich trzech lat; za cykl prac – publikacji ksi¹¿kowych, z których
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ostatnia zosta³a wydana w ci¹gu ostatnich trzech lat lub te¿ za pracê jeszcze niepublikowan¹. Zg³aszane dzie³a mog¹ mieæ charakter opracowañ: teoretycznych,
metodologicznych, Ÿród³owych. Do Nagrody mo¿na zg³aszaæ równie¿ podrêczniki akademickie oraz prace popularyzuj¹ce wiedzê o Kaszubach i Pomorzu. Do
pierwszego konkursu o Nagrodê im. Gerarda Labudy zosta³o zakwalifikowanych
dziesiêæ prac naukowych, spe³niaj¹cych kryteria okreœlone w Regulaminie. Ich
oceny dokona³a Kapitu³a Nagrody w sk³adzie: prof. dr hab. Józef Borzyszkowski
– prezes Instytutu Kaszubskiego, przewodnicz¹cy Kapitu³y, prof. dr hab. Witold
Molik, prof. dr hab. Cezary Obracht-Prondzyñski – sekretarz, prof. dr hab. Jerzy
Strzelczyk, prof. dr hab. Jerzy Treder. Spoœród zg³oszonych prac Kapitu³a postanowi³a nagrodziæ dwiema równorzêdnymi nagrodami w wysokoœci 12 500 z³ prace:
– Sylwii Bykowskiej Rehabilitacja i weryfikacja narodowoœciowa polskiej ludnoœci w województwie gdañskim po II wojnie œwiatowej, Gdañsk 2012,
– Agnieszki Chlebowskiej, „Stare panny”, wdowy i rozwiedzione. Samotne
szlachcianki w Prusach w latach 18151914 na przyk³adzie prowincji Pomorze, Szczecin 2012.
Nagroda zosta³a wrêczona w dniu 19 paŸdziernika 2013 podczas uroczystoœci w Domu Kaszubskim w Gdañsku. Laudacje wyg³osili prof. Witold Molik oraz
prof. Cezary Obracht-Prondzyñski.
W 2013 roku Instytut Kaszubski, samodzielnie lub we wspó³pracy z ró¿nymi
instytucjami, wyda³ 15 pozycji ksi¹¿kowych. S¹ to:
– Jerzy Kuniewski, Kobieta na Kaszubach i jej doœwiadczenie rzeczywistoœci.
Studium z pogranicza socjologii i etnografii, Gdañsk 2013
– Poezja Zrzesziñców, opr. H. Makurat, wstêp: H. Makurat, J. Borzyszkowski,
D. Kalinowski, seria Biblioteka Pisarzy Kaszubskich, t. VIII, Gdañsk 2013
– „Acta Cassubiana”, t. XV, Gdañsk 2013
– Bo¿ena Stelmachowska, S³owiñcy ich dzieje i kultura (do 1956), opr. A. Kwaœniewska, Gdañsk-Kluki 2013
– Jêzykowy, literacki i kulturowy obraz Pomorza, red. M. Klinkosz, Z. Lica,
Gdañsk 2013 (wspólnie z Uniwersytetem Gdañskim)
– Wielkie Pomorze. Kultura i sztuka, red. D. Kalinowski, A. Kuik-Kalinowska,
Gdañsk-S³upsk 2013 (wspólnie z Akademi¹ Pomorsk¹ w S³upsku)
– Przywracaj¹c pamiêæ… O ¿ydowskich mieszkañcach Ziemi Bytowskiej, red.
M. Borzyszkowska-Szewczyk, Bytów-Gdañsk 2013 (wspólnie z „Kurierem
Bytowskim”)
– Pro memoria. Stefan Bieszk (1895–1964), zebra³ i oprac. J. Borzyszkowski,
Gdañsk 2013
– Pro memoria. Jan Piepka (1926–2001), zebra³ i oprac. J. Borzyszkowski,
Gdañsk 2013
– Jowita Kêciñska, Remusow¹ stegn¹, Z³otów 2013
– Anna £ajming, Czerwone ró¿e / Red roses, t³um. B. Krbechek i K. Gawlik-Luiken, przedmowa J. Borzyszkowski, Gdañsk 2013
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Pawe³ Dzianisz, Brulion hipochondryka, czyli o szlachetnym zdrowiu wiêcej
ni¿ mendel innoœci, [s³owo wstêpne] J. Borzyszkowski, Gdañsk 2013
Eryka Blaszczyk, Pij braciszku pij / Trink, Brüderlein trink, t³um. M. Sacha,
przedmowa J. Borzyszkowski, Gdañsk 2013
s. Dorota Irena Depka OSB, Przypisy, wstêp ks. abp T. Goc³owski i J. Borzyszkowski, Gdañsk 2013
S³awina Kwidziñska, Esencja wyobraŸni, [s³owo wstêpne] H. S³ojewska,
Gdañsk 2013
W cieniu morza czasu. Literackie obrazy Kaszub i Gdañska, red. M. Borzyszkowska-Szewczyk, Gdañsk 2013.

Kilka nastêpnych pozycji znajduje siê w opracowaniu redakcyjnym, a ich
wydanie planowane jest na 2014 rok.
Okazj¹ do prezentacji wydawnictw i pracy Instytutu by³y Targi Ksi¹¿ki
w Krakowie (24-27 paŸdziernika 2013). By³o to znacz¹ce przedsiêwziêcie przygotowane wspólnie przez w³adze miasta Gdañska, Instytut Kultury Miejskiej, Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie oraz Instytut Kaszubski. Odby³o siê ono w ramach
dorocznego Salonu – Ma³e Ojczyzny. W roku bie¿¹cym by³ to salon kaszubsko-gdañski. W trakcie trwania targów odby³o siê szereg spotkañ, w czasie których
prezentowano dzia³alnoœæ wydawnicz¹ poszczególnych instytucji (w tym tak¿e
IK) oraz promowano ró¿ne publikacje, organizuj¹c spotkania z poszczególnymi
autorami. Ze strony IK w pracach zespo³u organizacyjnego brali udzia³ prof.
Cezary Obracht-Prondzyñski i dr Mi³os³awa Borzyszkowska-Szewczyk, która przygotowa³a na tê okazjê publikacjê – wybór literackich obrazów Kaszub i Gdañska.
Warto przywo³aæ takie punkty programu, w których zaanga¿owani byli cz³onkowie Instytutu:
Gdañsk a Kaszubi. Kaszubi w Gdañsku
Prezentacja multimedialna: Gdañsk a Kaszubi. Kaszubi w Gdañsku – komentarz prof. Cezary Obracht-Prondzyñski, Katarzyna Kulikowska
Panel dyskusyjny z udzia³em: Prezydenta Gdañska Paw³a Adamowicza, prof.
Józefa Borzyszkowskiego, prezesa ZK-P £ukasza Grzêdzickiego. Prowadzenie: prof. Cezary Obracht-Prondzyñski
Literatura kaszubska – tradycja i wspó³czesnoœæ
Prezentacja multimedialna: Piœmiennictwo kaszubskie – od Ceynowy po wspó³czesnoœæ. Komentarz prof. Adela Kuik-Kalinowska
Panel pt. Czym jest i jaka jest literatura kaszubska – od Floriana Ceynowy do
wspó³czesnego komiksu z udzia³em: Dariusza Majkowskiego, Piotra Dziekanowskiego, Tomasza Fopke. Prowadzenie: prof. Daniel Kalinowski
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Kaszubska nauka – ksi¹¿ka naukowa o Gdañsku, Kaszubach i Pomorzu
Prezentacja multimedialna „Kwestia kaszubska” w badaniach naukowych:
od Mrongowiusza po wspó³czesnoœæ – komentarz prof. Cezary Obracht-Prondzyñski
Dyskusja z udzia³em: prof. Józefa Borzyszkowskiego, prof. Daniela Kalinowskiego, prof. Katarzyny Warmiñskiej, dr Mi³os³awy Borzyszkowskiej-Szewczyk. Prowadzenie: prof. Cezary Obracht-Prondzyñski
Miêdzy narodami. Kaszubi na polsko-niemieckim pograniczu
Trudne s¹siedztwo? O polsko-niemiecko-kaszubskim wspó³istnieniu na pograniczu opowiada³ prof. Cezary Obracht-Prondzyñski (komentarz do wystawy o historii Kaszubów)
Rehabilitacja i weryfikacja narodowoœciowa po II wojnie œwiatowej na Kaszubach, Pomorzu i w Gdañsku. Spotkanie z dr Sylwi¹ Bykowsk¹ prowadzi³
prof. Witold Stankowski
Przy wspólnym stole. O Krakowiakach, Góralach i Kaszubach
Prezentacja multimedialna: Krakowiacy i Górale a Kaszubi – komentarz prof.
Cezary Obracht-Prondzyñski
Spotkanie z prof. Józefem Borzyszkowskim, œwiadkiem czasu i redaktorem
ksi¹¿ki Pro memoria Ks. Józef Tischner (1931–2000). Filozof szczêsnych
darów
Od muzyki do designu. Wspó³czesna kultura kaszubska
Prezentacja multimedialna: Kultura tradycyjna i „nie-tradycyjna” Kaszubów
– komentarz Katarzyna Kulikowska
O kulturze tradycyjnej i „nie-tradycyjnej” Kaszubów rozmawiaj¹: Tomasz
Fopke, Jaromir Szroeder, Katarzyna Kulikowska, Dariusz Majkowski. Spotkanie prowadzi³ prof. Daniel Kalinowski
Wielokulturowe Pomorze – wielokulturowy Gdañsk
Prezentacja multimedialna: Wielokulturowe Pomorze – wielokulturowy Gdañsk
– komentarz prof. Cezary Obracht-Prondzyñski
Spotkanie z dr Mi³os³aw¹ Borzyszkowsk¹-Szewczyk, autork¹ projektu i redaktorem przewodnika Œladami ¿ydowskimi na Kaszubach / Jüdische Spuren
in der Kaschubei. Spotkanie prowadzi³ prof. Daniel Kalinowski
O Bytowie – „pograniczu na pograniczu” opowiada³ prof. Cezary ObrachtProndzyñski, pomys³odawca projektu Bytów – miasto czterech kultur i redaktor albumu Losy ró¿ne, miejsce wspólne. W krainie wielu: kultur, jêzyków
i... smaków
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Kaszuby w mediach i Internecie
Prezentacja multimedialna: Media kaszubskie – historia i wspó³czesnoœæ –
komentarz Dariusz Majkowski
Rozmowa o kaszubskich mediach i o Kaszubach w Internecie – panel z udzia³em: Dariusza Majkowskiego („Pomerania”), Leszka Szmidtke (Radio
Gdañsk), Piotra Dziekanowskiego („Kurier Bytowski”), prof. Katarzyny
Warmiñskiej. Spotkanie prowadzi³ prof. Cezary Obracht-Prondzyñski
Religia – kultura – to¿samoœæ
Spotkanie z Ksiêdzem Prymasem prof. Henrykiem Muszyñskim i prezentacja ksi¹¿ki Prymas z Kaszub. Prowadzenie: prof. Józef Borzyszkowski
Kaszubska Biblia – XVI–XXI wiek: od Krofeya po wspó³czesnoœæ. Spotkanie
z ks. prof. Adamem Sikor¹ prowadzi³ Dariusz Majkowski.
Udzia³ w Targach by³ jak do tej pory najpe³niejsz¹, najobszerniejsz¹ i najbardziej spektakularn¹ prezentacj¹ kaszubsko-pomorskich wydawnictw poza naszym
regionem. Wydawnictwom Instytutu Kaszubskiego towarzyszy³y promocje, prezentacje i spotkania.
30 grudnia 2012 mia³a miejsce promocja ksi¹¿ki Losy ró¿ne, miejsce wspólne.
W krainie wielu: kultur, jêzyków i... smaków, pod red. C. Obracht-Prondzyñskiego,
która odby³a siê w Restauracji „Jaœ Kowalski” w Bytowie. Organizatorami promocji byli Bytowski Oddzia³ ZK-P oraz Instytut Kaszubski.
Spotkanie promocyjne ksi¹¿ek ¯ycie i dzie³a Floriana Ceynowy (1817–1881),
red. J. Borzyszkowski oraz Franciszek Fenikowski. Kaszuby na nowo opisane, pod
red. D. Kalinowskiego odby³a siê 24 stycznia 2013 w Tawernie „Mestwin” w Gdañsku. Laudacjê wyg³osili prof. Adela Kuik-Kalinowska i prof. Józef Bachórz.
21 lutego 2013 mia³a miejsce promocja ksi¹¿ki wydanej przez IK Rehabilitacja i weryfikacja narodowoœciowa ludnoœci polskiej w województwie gdañskim
po II wojnie œwiatowej, autorstwa Sylwii Bykowskiej. Spotkanie zorganizowane
przez Muzeum II Wojny Œwiatowej, przy wspó³udziale Instytutu Kaszubskiego
odby³o siê w Hotelu Scandic przy Podwalu Grodzkim 9 w Gdañsku. Laudacjê
wyg³osi³ prof. Bogdan Chrzanowski. Nale¿y podkreœliæ, ¿e ksi¹¿ka ta zosta³a nagrodzona w Koœcierzynie podczas targów ksi¹¿ki w kategorii publikacje naukowe
w Konkursie Literatury Kaszubskiej (19 lipca 2013). Promocja tej ksi¹¿ki odby³a
siê tak¿e w Bytowie (12 lutego), £ubianie (11 marca), Rumi (12 marca), Kartuzach
(18 marca), Toruniu (8 kwietnia) i Dziemianach (26 wrzeœnia).
14 marca 2013 w Filii Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdañsku przy ul. Mariackiej 42 odby³a siê promocja S³ownika biograficznego Pomorza Nadwiœlañskiego. Suplement III, którego redaktorem jest prof. Józef Borzyszkowski. Laudacjê wyg³osi³ prof. Andrzej Romanow. W dyskusji na temat biogra-
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fistyki i przysz³oœci s³ownika g³os zabrali prof. Tadeusz Oracki, prof. J. Borzyszkowski oraz kierownik biblioteki Zbigniew Walczak. Organizatorami byli: Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Gdañsku, Gdañskie Towarzystwo Naukowe oraz Instytut Kaszubski.
Promocja ksi¹¿ek: M³odokaszubi. Szkice biograficzne, autorstwa Józefa Borzyszkowskiego i Cezarego Obracht-Prondzyñskiego oraz VII tomu Biblioteki
Pisarzy Kaszubskich – Poezja M³odokaszubów (Aleksander Majkowski, Jan Karnowski, Leon Heyke), opracowanie i przypisy: Hanna Makurat, wstêp: Józef
Borzyszkowski, Adela Kuik-Kalinowska, Hanna Makurat mia³a miejsce 3 kwietnia 2013 w Muzeum Zachodnio-Kaszubskim w Bytowie. Organizatorami byli
bytowski oddzia³ Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego i Instytut Kaszubski
w Gdañsku, a poprowadzi³ je prof. C. Obracht-Prondzyñski.
Tego samego dnia, w Muzeum Miasta Gdyni przy licznym udziale cz³onków
Pomorskiego Towarzystwa Genealogicznego, odby³a siê promocja ksi¹¿ki Nasze
korzenie. Wokó³ poszukiwañ genealogicznych rodzin pomorskich, t. III, pod red.
J. Borzyszkowskiego i T. Rembalskiego. Spotkanie poprowadzi³ dr Tomasz Rembalski, a jej organizatorami byli Instytut Kaszubski i Muzeum Miasta Gdyni.
Podwójn¹ promocjê mia³a ksi¹¿ka Józefa Borzyszkowskiego Pro memoria.
Stefan Bieszk (18951964). Pierwsza odby³a siê Muzeum Piœmiennictwa i Muzyki
Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie 14 czerwca 2013, podczas której laudacjê
wyg³osi³a dr Justyna Pomierska. Szeœæ dni póŸniej (20 czerwca) dr J. Pomierska
powtórzy³a laudacjê tej samej ksi¹¿ki w Tawernie „Mestwin”. Podczas tego samego spotkania promowano tomik poezji s. Doroty Ireny Depki OSB pt. Przypisy,
ze s³owem wstêpnym abpa Tadeusza Goc³owskiego i wspomnieniem o autorce
pióra prof. Józefa Borzyszkowskiego. Laudacjê wyg³osi³a Halina S³ojewska-Ko³odziejowa.
Z kolei 21 listopada w Domu Kaszubskim odby³a siê promocja ksi¹¿ki Jowity
Kêciñskiej-Kaczmarek, Remusow¹ stegn¹; Konrada Kaczmarka, Sine oraz Bo¿eny
Stelmachowskiej S³owiñcy w opracowaniu Anny Kwaœniewskiej. Laudatorami
byli prof. Daniel Kalinowski i prof. Józef Borzyszkowski oraz Cezary Obracht-Prondzyñski.
W tym miejscu nale¿y wspomnieæ o jeszcze trzech innych dzia³aniach,
w które zaanga¿owani byli cz³onkowie Instytutu. Pierwsz¹ s¹ badania etnologiczne
i socjologiczne oraz przygotowanie seminarium w parafii G³ówczyce (wspólnie
z parafi¹ i gmin¹ oraz Uniwersytetem Gdañskim). Badania realizuj¹ studenci pod
opiek¹ prof. Anny Kwaœniewskiej, a seminarium przygotowuje prof. Józef Borzyszkowski.
Drugim projektem s¹ dzia³ania zwi¹zane z upamiêtnianiem spo³ecznoœci
¿ydowskiej Bytowa i okolicy. Uroczystoœci ods³oniêcia pomnika w 75-rocznicê
spalenia bytowskiej synagogi odby³y siê 8 listopada. Na czele spo³ecznego komitetu sta³ prof. C. Obracht-Prondzyñski, a w jego pracach brali udzia³ m.in. dr Andrzej
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Chludziñski i dr Mi³os³awa Borzyszkowska-Szewczyk, która by³a redaktorem
przygotowanej na tê okazjê ksi¹¿ki.
Trzeci¹ inicjatyw¹ by³o Bytowskie Forum Animatorów Kultury, które odby³o siê w Tuchomiu w dniach 15-16 listopada. Inicjatorem organizacji forum by³
prof. Cezary Obracht-Prondzyñski, a wspó³organizatorami i partnerami by³y nastêpuj¹ce instytucje: Fundacja Partnerstwo Dorzecze S³upi, Oddzia³ Zrzeszenia
Kaszubsko-Pomorskiego w Bytowie, Centrum Miêdzynarodowych Spotkañ w Tuchomiu, Gminny Oœrodek Kultury w Tuchomiu, Kaszubski Uniwersytet Ludowy
we Wie¿ycy oraz Zak³ad Antropologii Spo³ecznej IFSiD UG. Prócz referatów
(dr Agata Bachórz, Co siê zmienia w kulturze – jak kultura wp³ywa na zmiany?,
prof. Cezary Obracht-Prondzyñski, Metamorfozy kultury w œrodowiskach lokalnych. Przyk³ady z Bytowa i okolic) najistotniejsze by³y warsztaty przygotowane
przez animatorów z KUL-u we Wie¿ycy oraz prezentacje szeregu inicjatyw, wydarzeñ, œrodowisk i organizacji.
Tak ró¿norodna, rozbudowana i bogata dzia³alnoœæ wymaga odpowiedniego
wsparcia finansowego. Zapewnienie œrodków na dzia³alnoœæ Instytutu Kaszubskiego zwi¹zane jest m.in. ze sk³adaniem i rozliczaniem wielu wniosków kierowanych do ró¿nych organizacji i instytucji o sfinansowanie pojedynczych przedsiêwziêæ, za które odpowiedzialni s¹ w g³ównej mierze cz³onkowie Zarz¹du. Bardzo
wa¿nymi partnerami finansowymi i mecenasami Instytutu s¹ Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego, Fundacja im.
Hermanna Niermanna z Düsseldorfu, Fundacja Wspó³pracy Polsko-Niemieckiej.
Wymieniæ tu nale¿y ponadto: Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie, a zw³aszcza jego
oddzia³y terenowe w Gdañsku, Gdyni, Wielkim Buczku, Bytowie, Chojnicach,
Wierzchucinie i in., Nadleœnictwa w Przymuszewie, Koœcierzynie i Bytowie,
Muzeum Piœmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie, Muzeum
Zachodnio-Kaszubskie w Bytowie, Muzeum Pomorza Œrodkowego w S³upsku,
Muzeum Historyczno-Etnograficzne w Chojnicach, Muzeum Miasta Gdyni, Kaszubski Uniwersytet Ludowy, Uniwersytet Gdañski, Akademiê Pomorsk¹ w S³upsku, Uniwersytet Szczeciñski, Bibliotekê Gdañsk¹ PAN, Wojewódzk¹ i Miejsk¹
Bibliotekê Publiczn¹ w Gdañsku, Bibliotekê Publiczn¹ Gminy Szemud im. Ks.
Leona Heykego; Archiwum Pañstwowe w Szczecinie oraz szereg samorz¹dów, od
Urzêdu Marsza³kowskiego Województwa Pomorskiego zaczynaj¹c, przez samorz¹dy powiatowe a¿ po samorz¹dy miejskie i gminne.
W tym miejscu podziêkowaæ nale¿y wszystkim instytucjom i osobom prywatnym, które w jakikolwiek sposób, materialnie, rad¹ czy prac¹ wolontariack¹
wspomog³y dzia³ania Instytutu Kaszubskiego w roku 2013. W sposób szczególny
chcemy wyró¿niæ dar prof. Eugeniusza Kruszewskiego z Kopenhagi, który przekaza³ Instytutowi pokaŸny ksiêgozbiór o tematyce gdañskiej, kaszubskiej i pomorskiej. Podkreœliæ te¿ trzeba, ¿e osi¹gniêcia i sukcesy Instytutu s¹ efektem
zaanga¿owania i oddania pracowników oraz cz³onków stowarzyszenia.
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¯ycie i dokonania Profesora Stanis³awa
Gierszewskiego (1929–1993) a Gochy i Zabory
(w dwudziestolecie œmierci)

Profesor Stanis³aw Gierszewski urodzi³ siê 28 sierpnia 1929 roku w Czarnowie k. Brus, w rodzinnej wsi najwybitniejszego z m³odokaszubskich twórców
i myœlicieli – Jana Karnowskiego (1886–1939), o którym sam mówi³, i¿ by³ te¿
najwybitniejszym kaszubsko-pomorskim historykiem regionalnym1. Ojcem profesora by³ Józef Gierszewski (1900–1943) – wówczas szkólny w Czarnowie, pochodz¹cy z Pr¹dzony, z jej wybudowania Trzebielsk, w czasie II wojny œwiatowej
komendant naczelny TOW „Gryf Pomorski”2. Matka profesora, to (podobnie jak
Jana Karnowskiego) Anna z Wnuków-Lipiñskich, zakorzenionych równie¿ na
Gochach, gdzie w rodzinnych Kaliskach k. Pr¹dzony wraz z dzieæmi spêdzi³a
najtrudniejsze wojenne lata3. Mo¿na powiedzieæ, ¿e Gochy to najbardziej rodzinne
strony Profesora.
Swoim zwi¹zkom z Gochami i ich stolic¹ Borzyszkowami Profesor da³ szczególny wyraz w ostatnim okresie ¿ycia. Kilka miesiêcy przed niespodziewan¹ œmierci¹, przygotowa³ do t. III naszej serii Borzyszkowy i Borzyszkowscy, zatytu³owanego
Borzyszkowy i Borzyszkowscy… a Gochy, wydanego z okazji kolejnego zjazdu,
odbywaj¹cego siê w Borzyszkowach i Lipnicy4, nowe wydanie najwa¿niejszej

1

2

3
4

Zob. C. Obracht-Prondzyñski, Jan Karnowski (1886–1939) – pisarz, polityk i kaszubskopomorski dzia³acz regionalny, Gdañsk 1999 oraz J. Borzyszkowski i C. Obracht-Prondzyñski, M³odokaszubi. Szkice biograficzne, Gdañsk 2012.
Zob. jego biogram w S³owniku biograficznym Pomorza Nadwiœlañskiego, t. 2, G-K, pod red.
Z. Nowaka, Gdañsk 1994, pióra Krzysztofa Steyera. Biografia J. Gierszewskiego czeka na
badacza i autora… Zob. te¿ jego biogram w: K. Komorowski, Konspiracja pomorska 1939–
–1947. Leksykon, Gdañsk 1993, s. 57-59.
Kuzynem Profesora ze strony matki jest prof. socjologii Edmund Wnuk-Lipiñski z Warszawy.
Kto jest kim w Polsce. Edycja IV, Warszawa 2001, s. 1032-1033.
Zob. relacja z tego zjazdu: F. Baska-Borzyszkowska i A. Lipiñska, Borzëszki w Borzyszkowach,
czyli znowu wœród swoich (26 czerwca 1993 r.), [w:] Borzyszkowy i Borzyszkowscy a Kociewie.
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pracy swojego ojca, tak¿e historyka. Chodzi o publikowany przed wojn¹ w odcinkach na ³amach chojnickiego „Dziennika Pomorskiego” i jego mutacji dla wsi
„Lud Pomorski” w 1928 roku Rys historyczny parafii borzyszkowskiej. W artykule
O opisie parafii borzyszkowskiej i jego autorze Profesor m.in. stwierdzi³:
Józef Gierszewski (...), syn rolnika Leona i Ewy Pruskiej (z Kiedrowic), od 1926
roku ¿onaty z Ann¹ Wnuk-Lipiñsk¹ z Pr¹dzony (wybud. Kaliska), nie by³ historykiem
zawodowym. Absolwent Pañstwowego Seminarium Nauczycielskiego Mêskiego
w Koœcierzynie z roku 1925, naucza³ kolejno w Wojsku, Przymuszewie, Czarnowie
i Brusach, zaœ od 16.10.1930 roku (po ukoñczeniu Wy¿szego Kursu Nauczycielskiego
w Krakowie) w Kowalewie Pomorskim, a na koniec (od 1.8.1935 roku) w Che³m¿y
pow. toruñski. Zarazem w okresach letnich bra³ udzia³ w szkoleniu wojskowym,
w tym te¿ podchor¹¿ackim, w wyniku czego w 1931 roku zosta³ mianowany podporucznikiem, a w 1935 porucznikiem rezerwy. Pozwala³o mu to pe³niæ obowi¹zki
instruktora przysposobienia wojskowego; by³ te¿ nauczycielem zawodowych szkó³
dokszta³caj¹cych. Jako oficer, bior¹cy udzia³ w kampanii wrzeœniowej 1939 roku,
po ucieczce z niewoli niemieckiej schroni³ siê w powiecie chojnickim, tu tworz¹c
oddzia³y partyzanckie i z czasem wchodz¹c do w³adz naczelnych „Gryfa Pomorskiego” jako komendant wojskowy tej organizacji. Skrytobójczo zamordowany w 1943
roku, po wojnie [dopiero w 1960 roku J.B.] zosta³ pochowany na przykoœcielnym,
cmentarzu w Borzyszkowach.
„Wróci³” wiêc tu, gdzie bada³ historiê swej parafii, wchodz¹cych w jej sk³ad wiosek.
Chodzi³o o parafiê borzyszkowsk¹ w jej dawnych, historycznych granicach, bowiem
w 1916 roku wyodrêbniono z niej parafiê Borowy M³yn, a w 1927 roku parafiê Zapceñ5.

Wszyscy znamy zapewne tragediê rodziny Profesora, zwi¹zan¹ ze œmierci¹
ojca – Józefa Gierszewskiego, mjr. Rysia, w bunkrze miêdzy Dywanem a Jab³uszkiem Du¿ym w pow. koœcierskim, gdzie by³ czêstym goœciem w domu Borzyszkowskich. Franciszek Borzyszkowski by³. m.in. jego ³¹cznikiem z ks. Józefem
Wrycz¹… Napisano na ten temat wiele, przede wszystkim badacze pomorskiego
ruchu oporu6, a mimo to nie potrafimy do koñca wyjaœniæ tej tragedii, ci¹¿¹cej
tak¿e na losach syna – prof. Stanis³awa Gierszewskiego, który równie¿ próbowa³
rozwik³aæ tê zagadkê okupacyjnej przesz³oœci.
Źród³em informacji dla nas, zarówno dotycz¹cych Józefa, jak profesora Stanis³awa Gierszewskiego, s¹ tak¿e opracowania biograficzne – ich biogramy zawarte w S³owniku biograficznym Pomorza Nadwiœlañskiego. Nie mniej wa¿ne s¹

5

6

Materia³y zebrane przez Józefa Borzyszkowskiego, Gdañsk-Lipusz-Nowa Cerkiew 1994,
s. 12-18.
S. Gierszewski, O opisie parafii borzyszkowskiej i jego autorze, [w:] Borzyszkowy i Borzyszkowscy… a Gochy. O dziejach wsi i rodziny. Studia i materia³y zebrane przez Józefa Borzyszkowskiego, t. III, Lipnica-Lipusz 1993, s. 16-19.
Mam tu na uwadze opracowania m.in. Leona Lubeckiego, Konrada Ciechanowskiego oraz
Andrzeja G¹siorowskiego, Bogdana Chrzanowskiego i Krzysztofa Steyera. Zob. C. Obracht-Prondzyñski, Bibliografia do studiowania spraw kaszubsko-pomorskich, Gdañsk 2004.

¯YCIE I DOKONANIA PROFESORA STANIS£AWA GIERSZEWSKIEGO...

391

monografie wsi i miast, w których mieszka³a rodzina Gierszewskich do 1939 roku,
jak i akta osobowe Józefa, zachowane w zespole Kuratorium Okrêgu Szkolnego
Pomorskiego w Toruniu (AP Bydgoszcz)7 oraz teczka personalna Stanis³awa
w Archiwum Uniwersytetu Gdañskiego. Profesorowi Stanis³awowi Gierszewskiemu poœwiêciliœmy przed laty specjaln¹ sesjê naukow¹ w Elbl¹gu, której owoce
zawiera pami¹tkowa ksiêga, zatytu³owana W krêgu badañ Profesora Stanis³awa
Gierszewskiego. Sesja naukowa poœwiêcona pamiêci Profesora Stanis³awa Gierszewskiego 8. Jako pierwszy widnieje w niej mój artyku³ pt. Profesor Stanis³aw
Gierszewski (1929–1993). Mistrz i uczniowie. By³ bowiem Profesor miêdzy innymi i moim mistrzem naukowym w Wy¿szej Szkole Pedagogicznej i na Uniwersytecie Gdañskim. Mo¿na rzec, ¿e poœrednio by³ mistrzem tak¿e moich uczniów
– zw³aszcza doktorów Tadeusza Sadkowskiego i Mariana Frydy oraz profesora
Cezarego Obracht-Prondzyñskiego, tak bardzo zwi¹zanych z Gochami.
Droga ¿yciowa Profesora zaczê³a siê wprawdzie w Czarnowie, ale na œcie¿ki
edukacji i nauki wszed³ dopiero w Che³m¿y, bêd¹c uczniem tamtejszej szko³y
powszechnej. Naukê w szkole polskiej przerwa³a wojna.
Przed jej wybuchem rodzina ratowa³a siê ucieczk¹ w ramach ewakuacji urzêdów na wschód. Dotar³a a¿ do Stanis³awowa, sk¹d przed inwazj¹ radzieck¹ Anna
Gierszewska z dzieæmi (Jan *1928, Stanis³aw *1929, Halina *1934 i Marian *1938)
zdo³a³a wróciæ do swoich rodziców na Gochach. Tu starsze dzieci, a wiêc i Stanis³aw przez pewien czas tylko by³ uczniem szko³y niemieckiej w Pr¹dzonie. Dopiero w 1945 roku uzyska³ œwiadectwo eksternistycznego ukoñczenia szko³y podstawowej, a dwa lata póŸniej Gimnazjum im. Boles³awa Chrobrego w Sopocie,
gdzie dziêki staraniom jednego z przyjació³ ojca znalaz³ siê wraz ze starszym
bratem Janem w tamtejszym Domu Dziecka. (Jan – rych³o „zdezerterowa³” i wróci³ do Bytowa, gdzie ukoñczy³ Liceum Pedagogiczne i zapisa³ siê w pamiêci potomnych jako nauczyciel i inspektor – w Bytowie i S³upsku, gdzie zmar³ w 1989
roku)9. Wychowanie i wykszta³cenie czworga dzieci by³o ogromnym sukcesem
ich samych i matki, wdowy po jednym z przywódców „Gryfa Pomorskiego”, Ÿle
widzianego przez ówczesn¹ w³adzê.
W 1949 r. Stanis³aw, po rocznym Studium Wstêpnym, zosta³ przyjêty na studia historyczne w Wy¿szej Szkole Pedagogicznej w Gdañsku, które ukoñczy³
w 1951 roku. Tam pozna³ prof. Stanis³awa Hoszowskiego, który zachêci³ go do
ukoñczenia studiów magisterskich, jakie odby³ na UMK w Toruniu, zdobywaj¹c
magisterium z filozofii w zakresie historii.
7

8
9

Akta te wykorzysta³em w monografii Historia Brus i okolicy, Gdañsk-Brusy 2006, s. 616-628,
gdzie przywo³a³em równie¿ archiwaln¹ „Kronikê szko³y powszechnej w Przymuszewie”, zawieraj¹c¹ interesuj¹ce wpisy Józefa Gierszewskiego. Zob. te¿ J. Borzyszkowski, Wspomnienia Anny £ajming a kronika szkolna w Przymuszewie, „Zeszyty Chojnickie”, 1998, nr 16.
Wydana pod red. naukow¹ Andrzeja Grotha, Gdañsk 1995.
Relacja córki profesora, Magdaleny z dnia 22.04.2013.
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Od 1950 roku (najpierw jako praktykant, a po roku asystent) pracowa³
w Archiwum Pañstwowym w Gdañsku. W latach 1954–55 by³ tam starszym asystentem, zaczynaj¹c jednoczeœnie pracê w gdañskim Zak³adzie Historii Pomorza
Instytutu Historii PAN. (W latach 1955–1960 by³ starszym asystentem, a nastêpnie do 1966 r. adiunktem). Bêd¹c uczestnikiem seminarium doktorskiego prof.
S. Hoszowskiego, przygotowa³ rozprawê doktorsk¹ pt. Elbl¹ski przemys³ okrêtowy w latach 1570–1860, obronion¹ w 1960 roku10. Tam te¿ – w Zak³adzie Historii Pomorza, kierowanym przez prof. Gerarda Labudê w Poznaniu, przygotowa³ habilitacjê pt. Struktura gospodarcza i funkcje rynkowe mniejszych miast województwa pomorskiego w XVI i XVII wieku, przed³o¿on¹ na Uniwersytecie im.
Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jako dr hab. od 1965 r. w nastêpnym zosta³
docentem w Wy¿szej Szkole Pedagogicznej w Gdañsku, bêd¹c wyk³adowc¹ i prowadz¹cym seminaria – magisterskie i doktorskie. W latach 1967–1970 pe³ni³ funkcjê prodziekana Wydzia³u Humanistycznego WSP, który tak¿e w nowej strukturze Uniwersytetu Gdañskiego by³ najwiêkszym. W 1972 r. Stanis³aw Gierszewski
uzyska³ stopieñ profesora nadzwyczajnego, a w 1980 zwyczajnego. By³ wówczas
w latach 1978–1981 dziekanem Wydzia³u Humanistycznego. Pamiêtaæ te¿ trzeba,
¿e w ramach UG by³ tak¿e kilka lat dyrektorem Instytutu Historii, a do œmierci
kierownikiem Zak³adu Historii Polski i Powszechnej XVI–XVIII wieku. (Przed
powstaniem tego zak³adu profesor by³ pierwszym kierownikiem doœæ symbolicznej w strukturze IH Pracowni Historii Pomorza i Krajów Nadba³tyckich. Po nim
tê funkcjê obj¹³ prof. Wac³aw Odyniec, a nastêpnie Józef Borzyszkowski…).
W œrodowisku historyków Uniwersytetu Gdañskiego, tak wœród pracowników, jak i studentów, jak równie¿ w skali kraju, prof. Stanis³aw Gierszewski by³
uosobieniem solidnej naukowej roboty i takim¿e mistrzem dla swoich uczniów:
magistrantów i doktorantów. Wœród tych ostatnich, których by³o dziewiêcioro, znalaz³o siê 4 póŸniejszych profesorów UG, jeden Akademii Pomorskiej w S³upsku
(a w³aœciwie dwóch, bo miêdzy innymi od niedawna prof. Z. Szultka). Pozosta³a
trójka równie¿ zaznaczy³a swoj¹ obecnoœæ w dziejach historiografii. Wœród 89
magistrów, jacy wyszli ze szko³y prof. St. Gierszewskiego niejeden, bêd¹c nauczycielem, bibliotekarzem, muzealnikiem, do dziœ uprawia badania historyczne,
inni publicystykê, a nawet dyplomacjê i politykê – tak¿e na forum parlamentu
RP11. Badania Profesora, a w znacznej mierze tak¿e jego uczniów, dotycz¹
w g³ównej mierze problematyki pomorskiej, zw³aszcza dziejów Prus Królewskich.

10

11

Kolejne etapy pracy zawodowej i kariery naukowej odtworzyæ mo¿na na podstawie teczki
personalnej z Archiwum Uniwersytetu Gdañskiego, wykorzystanej m.in. przez prof. A. Grotha,
autora biogramu Profesora, zawartego w t. 2 S³ownika biograficznego Pomorza Nadwiœlañskiego.
Zob. Wykaz magistrantów i doktorantów Profesora w: W krêgu badañ profesora Stanis³awa
Gierszewskiego…, s. 30.
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Istotê dorobku i dzia³alnoœci naukowej prof. Stanis³awa Gierszewskiego,
a zarazem mistrzowskiego oddzia³ywania, mo¿na poznaæ studiuj¹c wykaz jego
publikacji. Wszystkie oparte zosta³y na mocnych fundamentach Ÿród³owych i dobrej znajomoœci tak starszej, jak i nowszej literatury historycznej, nie tylko polskiej. Od pocz¹tku rozwija³ on swoj¹ dzia³alnoœæ badawcz¹ w trzech równolegle
prowadzonych kierunkach. Pierwsze dwa to studia nad problemami historii
gospodarki morskiej w Polsce feudalnej oraz nad dziejami ludnoœci polskiej na
Pomorzu, szczególnie w okresie zaboru pruskiego. W po³owie lat szeœædziesi¹tych wy³oni³ siê trzeci nurt badañ, skoncentrowany wokó³ dziejów miast i mieszczañstwa epoki feudalnej.
Studiuj¹c i badaj¹c dzieje gospodarki morskiej, prof. S. Gierszewski zaj¹³ siê
tak¿e sprawami ogólniejszych tendencji historiograficznych w tej dziedzinie, dotycz¹cych strefy ba³tyckiej w czasach nowo¿ytnych i ca³okszta³tu polskiej obecnoœci na morzu do XIX w. Badaj¹c dzieje ludnoœci mieszczañskiej i rozwój miast
Prus Królewskich, zwróci³ uwagê na niedocenian¹ w polskiej historiografii problematykê struktury zawodowej oraz stosunków narodowoœciowych i wyznaniowych. Podsumowanie jego badañ monograficznych historii Pomorza w okresie
zaboru stanowi udzia³ w syntezie dziejów Pomorza Nadwiœlañskiego, gdzie opracowa³ czêœæ dotycz¹c¹ lat 1772–1870 12.
W ostatnich latach ¿ycia na warsztacie prof. S. Gierszewskiego znajdowa³y
siê badania dotycz¹ce rozwoju i funkcjonowania l¹dowych dróg wodnych w œrodkowej Europie. Zosta³y one w dobitny sposób zasygnalizowane intersuj¹c¹ i jedyn¹
w swoim rodzaju monografi¹ Wis³a w dziejach Polski (Gdañsk 1982). Zapocz¹tkowa³a ona niejako kolejny, czwarty nurt badañ Mistrza, penetruj¹cego archiwa
i biblioteki Polski, krajów oœciennych i dalszych.
Przegl¹daj¹c Bibliografiê publikacji Profesora...13, obejmuj¹c¹ lata 1953–
–1994, zwraca uwagê fakt, i¿ pierwsze jego opracowanie dotyczy³o Elbl¹skiego
cechu armatorskiego w XVIII wieku, a opublikowane zosta³o na ³amach „Rocznika
Dziejów Spo³ecznych i Gospodarczych”. Ta w³aœnie problematyka, spo³eczno-gospodarcza, dominowa³a w badaniach Profesora. Nie unika³ jednak te¿ problematyki kulturalnej i spo³eczno-politycznej. Ju¿ drugi jego artyku³, opublikowany
w 1954 r. na ³amach „Przegl¹du Zachodniego”, to Przyczynki do dzia³alnoœci Floriana Ceynowy. Pod rokiem nastêpnym figuruje, ukazuj¹cy siê w 1958 r. na ³amach
„Rocznika Gdañskiego”, jego artyku³ Ogniwo – najstarszy Zwi¹zek Polaków
w Gdañsku. Teksty Profesora znajdujemy te¿ na ³amach dwutygodnika „Kaszëbë”,
12

13

Chodzi o Dzieje Pomorza Nadwiœlañskiego od VII wieku do 1945 r. Praca zbiorowa (S. Mielczarski, W. Odyniec, S. Gierszewski, R. Wapiñski), Gdañsk 1978. Zob. te¿ S. Gierszewski,
Pomorze Nadwiœlañskie w czasach przedzaborowych jako polsko-niemieckie pogranicze, [w:]
Munera Litteraria Richardo von Weizsäcker a philologis et historis Universitatis Gedanensis
oblata, Wroc³aw-Warszawa-Kraków 1993.
Zob. W krêgu badañ Profesora Stanis³awa Gierszewskiego..., s. 17-29.
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gdzie w 1959 r. opublikowa³ artyku³ Pomorzanie w walce o niepodleg³oœæ 1863–
–1864 14. Obszerny artyku³ na ten¿e temat – Udzia³ Pomorza Gdañskiego w powstaniu styczniowym znalaz³ siê w Szkicach z dziejów Pomorza, cz. 3: Pomorze na
progu dziejów najnowszych, Warszawa 1961, przygotowanych pod red. Tadeusza
Cieœlaka, zainspirowanych i wspó³redagowanych jako ca³oœæ przez prof. Gerarda
Labudê.
W dorobku naukowym Profesora wa¿ne miejsce zajmuj¹ liczne recenzje dzie³
autorów polskich i niemieckich, a tak¿e polemiki, œwiadcz¹ce o jego przywi¹zaniu
do jakoœci prac historiograficznych. Nie mniej istotny jest jego udzia³ autorski
i redaktorski w przygotowaniu naukowych monografii miast (powiatów) Pomorza,
takich jak: Hel, Elbl¹g, Chojnice, Bytów, Ko³obrzeg, S³upsk, Brusy, Wejherowo… Uczestnicz¹c w licznych konferencjach, podejmowa³ m.in. problematykê
znaczenia badañ regionalnych. Przyk³adem jego referat-artyku³ O uprawianiu historii regionalnej, zawarty w pokonferencyjnej publikacji O uprawianiu i znaczeniu
historii regionalnej, Ciechanów-Toruñ 1991 15. Pamiêtaæ dziœ trzeba, ¿e jeszcze
w niedalekiej przesz³oœci ta problematyka uwa¿ana by³a za drugorzêdn¹, tak¿e
przez tych, którzy np. nie wytknêli nosa poza swój warszawski czy temu podobny
zaœcianek. Wyrazem przywi¹zania Profesora do Zaborów jest jego udzia³ w monografii Brus i okolicy16, jakiej powstanie poprzedzi³y nasze wspólne wêdrówki
po Gminie z odwiedzinami rodziny Profesora w Czarnowie.
Profesor, prowadz¹c badania naukowe i uprawiaj¹c dydaktykê, pe³ni¹c administracyjne funkcje na uczelni, nie unika³ dzia³alnoœci spo³ecznej. Nale¿a³ do
Gdañskiego Towarzystwa Naukowego i Towarzystwa Naukowego w Toruniu i do
Polskiego Towarzystwa Historycznego. W tym ostatnim wiele lat by³ sekretarzem
i prezesem gdañskiego oddzia³u, od 1973 r. wiceprezesem Zarz¹du G³ównego.
By³ równie¿ cz³onkiem Komitetu Nauk Historycznych PAN, a od 1980 r. tak¿e
Komitetu Nauk Demograficznych PAN oraz komitetów redakcyjnych m.in.: „Kwartalnika Historycznego” i „Rocznika Elbl¹skiego” (od 1 stycznia 1988 r. by³ jego
g³ównym redaktorem).
Publikacje ksi¹¿ek by³y podstaw¹ przyznania mu nagrody naukowej miasta
Elbl¹ga (1961) oraz wojewody elbl¹skiego (1987), a tak¿e dwukrotnie nagrody
naukowej ministra szkolnictwa wy¿szego. Jego trzykrotnie wydana monografia
Elbl¹g. Przesz³oœæ i teraŸniejszoœæ (Gdañsk 1970, 1978, 1988) oraz „Rocznik

14

15
16

W 1961 r. w „Kaszëbach” opublikowa³ recenzjê dzie³a swojego mistrza: Lustracja województwa pomorskiego 1565, wyd. S. Hoszowski, Gdañsk 1961, zatytu³owan¹ Cenne Ÿród³o do
dziejów Kaszub i Kociewia, „Kaszëbë”, 1961, nr 24, dod. s. 2.
Redaktorem tego¿ tomu jest Czes³aw Niedzielski z Torunia. (Tom zawiera równie¿ mój artyku³ pt. Dzieje w³asne Kaszubów, wspó³brzmi¹cy z treœci¹ artyku³u Profesora).
Zob. Historia Brus i okolicy..., s. 14-15 oraz rozdzia³ pióra Profesora dot. okresu Prus Królewskich w Dzieje Brus i okolicy, pod red. J. Borzyszkowskiego, Chojnice-Gdañsk 1984.
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Elbl¹ski” i „Biblioteczka Elbl¹ska” nr 1-10 pozostan¹ wizytówk¹ miasta i przyk³adem dobrej roboty z drugiej po³owy XX wieku.
Mo¿na powiedzieæ, i¿ Elbl¹g, obchodz¹cy przed laty 750-lecie, s³usznie traktuje prof. S. Gierszewskiego jako swego najwybitniejszego dziejopisarza, honoruj¹c jego zas³ugi w najró¿norodniejszy sposób. Profesor S. Gierszewski odznaczony by³ równie¿ m.in. Z³otym Krzy¿em Zas³ugi, Odznak¹ Tysi¹clecia, Zas³u¿onym Ziemi Gdañskiej, Z³ot¹ Odznak¹ Zas³u¿ony Pracownik Morza oraz Medalem
Stolema – legendarnego kaszubskiego olbrzyma.
Na stolemowe dla Pomorza trudy i dorobek prof. S. Gierszewskiego sk³adaj¹
siê nie tylko liczne prace naukowe i dydaktyczne w Gdañsku, ale tak¿e spo³eczne
zaanga¿owanie w ¿ycie kulturalne, pomna¿anie dorobku innych oœrodków – poza
Elbl¹giem choæby S³upska, Chojnic i Wejherowa. Stanis³aw Gierszewski by³ m.in.
cz³onkiem Rady Naukowej Muzeum Piœmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie. Jako wiceprezes Polskiego Towarzystwa Historycznego szczególn¹ trosk¹ otacza³ oœrodki pomorskie, w których pracuje do dziœ liczne grono
jego wychowanków – magistrów, doktorów, profesorów, wdziêcznych Mistrzowi
za szko³ê dobrej roboty.
W codziennej pracy naukowo-redakcyjnej Profesora przez kilka lat wa¿ne
miejsce zajmowa³ S³ownik biograficzny Pomorza Nadwiœlañskiego, przygotowywany w ramach Gdañskiego Towarzystwa Naukowego przez Komitet Redakcyjny,
któremu przewodniczy³ w³aœnie prof. Gierszewski. Idea tego s³ownika wy³oni³a
siê w Komitecie Redakcyjnym serii „Pomorze Gdañskie”, w której m.in. dziêki
Profesorowi zaczêto prezentowaæ ¿yciorysy wybitnych Pomorzan z ró¿nych okresów naszych dziejów. Tom I S³ownika biograficznego Pomorza Nadwiœlañskiego,
obejmuj¹cego has³a od A-F, pod redakcj¹ S. Gierszewskiego, ukaza³ siê w Gdañsku w 1992 r. W tomie II, który ujrza³ œwiat³o dzienne na pocz¹tku 1995 r., obejmuj¹cym has³a G-K, pod redakcj¹ Zbigniewa Nowaka, znajdziemy tak¿e biogram
naszego Mistrza, przygotowany przez wychowanka – nastêpcê, a naszego kolegê
prof. Andrzeja Grotha.
Przywo³uj¹c seriê popularnonaukowych wydawnictw GTN, zatytu³owan¹
„Pomorze Gdañskie”, adresowan¹ przede wszystkim do nauczycieli z myœl¹
o edukacji regionalnej uczniów, trzeba te¿ pamiêtaæ o jeszcze jednym dziele, którego inicjatorem i redaktorem by³ prof. S. Gierszewski. Chodzi mi o wydany przez
Ossolineum w Gdañsku tomik Pomorscy patroni ulic Trójmiasta, Gdañsk 1977 17,
uœwiadamiaj¹cy wówczas i dziœ nas – mieszkañców wsi czy miast, mobilizuj¹cy
do zastanowienia siê, kim by³ patron naszej czy innej ulicy, szko³y itp. cz¹stki
rzeczywistoœci, w której poruszamy siê na co dzieñ, czy znajdujemy jako goœcie...

17

Ksi¹¿ka ta ukaza³a siê z logo i z podtytu³em na ok³adce Biblioteka Towarzystwa Przyjació³
Gdañska.
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W 1989 r. przypada³a szeœædziesi¹ta rocznica urodzin naszego Mistrza – Profesora Stanis³awa Gierszewskiego. Od dawna mieliœmy œwiadomoœæ, ¿e nasz Profesor nale¿y do grona najwybitniejszych badaczy historii Pomorza i Polski, ujmowanej zawsze w szerokim kontekœcie dziejów powszechnych. Uchodzi³ bez w¹tpienia za mistrza solidnej roboty, wymagaj¹cego wobec uczniów, choæ nie tak bardzo
jak wobec siebie. O skromnej mo¿e liczebnoœci naszego uczniowskiego grona zadecydowa³a w czêœci problematyka badañ podejmowanych przez Profesora, obejmuj¹ca g³ownie dzieje spo³eczeñstwa i gospodarki. Nie by³y to i nie s¹ zbyt popularne tematy wœród historyków, a zw³aszcza studentów. Niektórzy unikali jego
opieki tak¿e z obawy przed w³asnymi s³aboœciami i koniecznoœci¹ solidnej, codziennej pracy na seminarium magisterskim czy doktorskim. Wielu jednak przyci¹ga³a
otwartoœæ Profesora na zainteresowania dziejami regionu, nie tylko Kaszub i Pomorza, z którymi siê uto¿samia³ i które reprezentowa³ w historiografii polskiej.
Na szeœædziesiêciolecie Profesora marzy³a siê nam ksiêga, poœwiêcona dziejom nie tylko naszej ma³ej ojczyzny, a dedykowana Mistrzowi. Przekonawszy siê,
¿e pierwotne zamierzenia s¹ nierealne, gdy¿ by³ to czas prze³omu, ma³o sprzyjaj¹cy nauce i jubileuszom ludzi organicznej pracy, do których nale¿a³ Profesor, wykorzysta³em najpewniejsz¹ w trudnych latach p³aszczyznê rzetelnej pracy i wspó³pracy naukowej, jak¹ stanowi³o Gdañskie Towarzystwo Naukowe. Bêd¹c przewodnicz¹cym Komitetu Redakcyjnego serii wydawnictw popularnonaukowych
„Pomorze Gdañskie”, przy zgodnym wspó³dzia³aniu cz³onków Komitetu i Kolegów Profesora, przygotowaliœmy kolejny tom zatytu³owany Pomorze w dziejach
Polski. Tomik ten wyszed³ z dwuletnim opóŸnieniem, w 1991 r. z numerem 19.
i by³ dedykowany Profesorowi.
W tej¿e ksi¹¿ce, dedykowanej prof. Gierszewskiemu, podjêto próbê integralnego spojrzenia na dzieje Pomorza i Polski na przestrzeni wieków. Autorzy nie
ograniczyli swoich zainteresowañ do terenu, który nosi historyczn¹ nazwê Pomorza
Gdañskiego. W swoich opracowaniach spróbowali uwzglêdniæ historiê ca³ego Pomorza, tak¿e Zachodniego. Takie integralne spojrzenie na pomorskie dzieje od Ba³tyku do Noteci miêdzy Odr¹ a Wis³¹, a tym bardziej poza granice tych rzek, jak to
uwzglêdnia Historia Pomorza pod redakcj¹ prof. Gerarda Labudy, jest bardzo
trudne ze wzglêdu na znaczn¹ odmiennoœæ nie tylko politycznych losów tych ziem.
Autorami dedykowanego Profesorowi tomu s¹ wybitni przedstawiciele historiografii pomorskiej, reprezentuj¹cy ró¿ne oœrodki, w których prowadzi siê
badania dziejów tego regionu. Œp. prof. dr hab. Lech Leciejewicz reprezentuje
Wroc³aw; nie¿yj¹cy ju¿ tak¿e, niestety, prof. dr hab. Józef Spors – S³upsk; prof.
dr hab. Henryk Samsonowicz – Warszawê, prof. dr hab. Stanis³aw Salmonowicz
i prof. dr hab. Kazimierz Wajda – Toruñ, a œp. prof. dr hab. Roman Wapiñski
– Gdañsk. Ich zaanga¿owanie w przygotowanie tomu by³o wyrazem uznania dla
dorobku naukowego i postawy Jubilata. Autorzy tego tomu, wybitni mistrzowie,
wyrêczyli wówczas niejako nas, uczniów Profesora, za co i dziœ jesteœmy im bardzo
wdziêczni.
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Wœród nagród i wyró¿nieñ, jakimi uhonorowano profesora St. Gierszewskiego, bez w¹tpienia du¿o satysfakcji sprawi³ mu Medal Stolema, przyznany w momencie, kiedy by³ nieco dalej od codziennoœci Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego.
Pamiêtaæ jednak trzeba, i¿ by³y lata, kiedy to St. Gierszewski by³ zaanga¿owany
w codziennoœæ spo³ecznoœci zrzeszonej, jeszcze w Zrzeszeniu Kaszubskim, jako
przewodnicz¹cy zespo³u ds. kaszubsko-pomorskiego ruchu oporu. Miêdzy innymi
przewodniczy³ jury na pamiêtniki uczestników podziemnej walki z okupantem na
Kaszubach i Pomorzu, przekazuj¹c po latach przez moje rêce do Muzeum Piœmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie zbiór pamiêtników
i wspomnieñ, dot¹d rzadko wykorzystywanych. Stanowi¹ one pierwsze po wojnie
tego rodzaju dokumenty, powsta³e po latach przemilczania i wrêcz nêkania nie
tylko gryfowców i akowców, zaistnia³e na fali popaŸdziernikowej odwil¿y. Trzeba
pamiêtaæ, ¿e Profesor osobiœcie prze¿ywa³, odczuwa³ wojenne i powojenne tragedie kaszubsko-pomorskich konspirantów z lat wojny, jak i manipulacje wokó³ ich
losów polityków i pseudohistoryków, powracaj¹ce w ró¿nych momentach naszej
powojennej historii18. By³o tak m.in. u schy³ku PRL, kiedy to Profesor poczu³ siê
dotkniêty i zobowi¹zany do zabrania g³osu w sprawie oceny dzia³alnoœci i tragicznej œmierci Ojca. Napisa³ wówczas tekst pt. W sprawie komendanta „Gryfa
Pomorskiego”, opublikowany na ³amach „G³osu Wybrze¿a” z 5-6 III 1988 roku.
By³ wdziêczny tym, którzy unikali nadmiaru domys³ów i pochopnych opinii, krzywdz¹cych dobre imiê nie tylko mjr. Rysia, ale i ca³ej TOW „Gryf Pomorski”.
W tym miejscu warto przypomnieæ, ¿e Stanis³aw Gierszewski jako m³ody
doktor by³ g³ównym konsultantem i przewodnikiem Melchiora Wañkowicza w jego
wêdrówce po historii i wspó³czesnoœci Pomorza – po Kaszubach, w trakcie zbierania materia³ów do ksiêgi reporta¿u, zainspirowanej przez Towarzystwo Rozwoju
Ziem Zachodnich pt. Walcz¹cy Gryf, której wydanie w 1963 r. by³o dla Kaszubów
i Pomorzan, jak i ogó³u czytelników w Polsce, wyj¹tkowo znacz¹cym wydarzeniem. W „Przedmowie” czytamy: „Mnie sprzêgniêto z m³odym uczonym, dr. Stanis³awem Gierszewskim. Trudno wyobraziæ sobie pe³niejsze kwalifikacje: z profesji historyk, z pochodzenia Kaszuba – syn dowódcy partyzantki na terenach
Pomorza Gdañskiego.
Zaznajamiaj¹c siê z zebranymi przez dr. Gierszewskiego materia³ami, olœn¹³em dziejami tej ziemi: niespo¿yt¹ ¿ywotnoœci¹ elementu ludzkiego; odkryciem
jej morskiej dynamiki; dramatem dop³ywów i odp³ywów s³owiañskich lub niemieckich; walk¹ mieczem, p³ugiem, œwiatem. (...)
18

W III RP ws³awi³ siê niejaki dr ichtiologii Stanis³aw Uciñski i inspirowany m.in. przezeñ
Zespó³ ds. Upamiêtniania Etosu Gryfa Pomorskiego, którego fa³sze jako jeden z pierwszych
ujawni³ œp. Leon Lubecki. Zob. jego opracowanie pt. Preparowanie dokumentów i fa³szowania niektórych epizodów Tajnej Organizacji Wojskowej Gryf Pomorski, Gdañsk 2001.
(L. Lubecki jest autorem pierwszego artyku³u poœwiêconego postaci Ojca Profesora, zatytu³owanego Major Ryœ, opublikowanego w „Kaszëbach”, 1960, nr 9).
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Praca dr. Gierszewskiego by³a jak piramida osadzana szerok¹ podstaw¹ a¿
w czasach zamierzch³ych, zwê¿aj¹c¹ siê coraz bardziej a¿ do czubka wspó³czesnoœci. Postanowi³em piramidê odwróciæ na rzecz wspó³czesnoœci, co narzuci³o
mi obwi¹zek zatroszczenia siê samemu o Ÿród³a.
Powsta³ st¹d twór mieszany: z matki antologii, z ojca – œwiadka spraw, które
tu siê za jego ¿ycia dzia³y i ka¿dego dnia siê dziej¹”19. W tamtych latach Stanis³aw Gierszewski by³ te¿ doœæ blisko kierownictwa Zrzeszenia Kaszubskiego
– Bernarda Szczêsnego, Lecha B¹dkowskiego i Izabelli Trojanowskiej.
Pamiêtaæ trzeba o szczególnych i wielorakich zwi¹zkach rodzinnych Stanis³awa Gierszewskiego z Bytowem, gdzie po wojnie obok brata Jana (1928–1989)
zamieszka³a tak¿e siostra Halina (1934–2005), z mê¿a Dêbska, pracuj¹ca w banku
spó³dzielczym. U niej to, tak¿e po jej przeprowadzce do Cz³uchowa, przebywa³a
do koñca ¿ycia matka Profesora, która zmar³a i pochowana zosta³a tam w 1969
roku. Najm³odszy brat Profesora, Marian (1938–1996), pracowa³ w MO i mieszka³ w Ciechocinku. (Przywo³uj¹c rodzeñstwo Profesora, warto pamiêtaæ tak¿e
o jego trzech braciach – Franciszku, Zygmuncie i Jerzym, którzy zmarli we wczesnym dzieciñstwie).
Wspominaj¹c Bytów, trzeba mieæ na uwadze najwa¿niejsze wydarzenie
w jego ¿yciu osobistym. Tam bowiem pozna³ swoj¹ ¿onê – Zofiê z d. Melon,
córkê legionisty, zawodowego oficera 77 PP, rodem z Mazowsza20. Losy rodziny
Melonów, zakorzenionej w 20-leciu miêdzywojennym na kresach wschodnich, s¹
zwi¹zane z Lid¹, sk¹d pochodzi³a matka Pani Zofii. Tak¿e dla Zofii Gierszewskiej Lida jest miastem rodzinnym, sk¹d w 1939 roku ojciec wyruszy³ na front.
(Internowany na Litwie, sk¹d uciek³, wpad³ na chwilê do Lidy, by dalej przenieœæ
siê do rodziny na Mazowszu, gdzie dzia³a³ w AK). Matkê wraz z dzieæmi – Zofi¹
oraz jej siostr¹ i bratem – w kwietniu 1941 r. Rosjanie wywieŸli na Sybir. Szczêœliwie uda³o siê im prze¿yæ i wróciæ stamt¹d w 1946 r. do Polski, spotkaæ siê
z Ojcem, który jako pracownik Pañstwowego Urzêdu Repatriacyjnego, osiad³
w Bytowie, gdzie potem urodzi³o siê jeszcze dwóch braci Pani Zofii, dla których
to miasto jest rodzinnym. Jedyna córka Zofii i Stanis³awa Gierszewskich, Magdalena – gdañszczanka (rodzice mieszkali wówczas na ul. Ogarnej!) z urodzenia,
gdynianka z ducha, ukoñczy³a studia ekonomiczne na UG i mieszka dziœ ponownie z matk¹, której stan zdrowia wymaga ca³odobowej opieki. Przed laty oboje
cieszyli siê lektur¹ kolejnych tomików opowiadañ i tomów wspomnieñ pochodz¹cej z Zaborów Anny £ajming (1904–2003), szczególnie cenionej przez Profesora, która choæ starsza odeñ o æwieræwiecze prze¿y³a go o kolejne 10 lat…
Profesor Stanis³aw Gierszewski nie do¿y³ emerytury i kolejnych uroczystoœci na Gochach i Zaborach, przypominaj¹cych i honoruj¹cych ¿yciowe dokonania
19
20

Zob. M. Wañkowicz, Walcz¹cy Gryf, Warszawa 1963, s. 5-8.
Relacja Magdaleny Gierszewskiej.
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jego ojca. Zmar³ 27 maja 1993 roku w Gdyni, gdzie pochowany zosta³ na Cmentarzu Witomiñskim. W imieniu kolegów z Instytutu Historii UG po¿egna³ go na
cmentarzu, dziœ tak¿e œp., Profesor Stanis³aw Mielczarski. Jego „Mowa nad grobem...” zosta³a opublikowana w przywo³anym ju¿ tomie Borzyszkowy i Borzyszkowscy… a Gochy. – W ostatnim akapicie czytamy: „Chcia³bym jednak zaproponowaæ, aby do uczuæ g³êbokiego ¿alu do³¹czy³o siê jeszcze uczucie satysfakcji.
Tak, satysfakcji i wdziêcznoœci do losu, ¿e oto na naszej drodze ¿ycia pojawi³ siê
tak skromny, a zarazem niezwyk³y cz³owiek. Mo¿na bowiem przejœæ przez ¿ycie
miêdzy miernotami, tak ¿e nie ma kogo wspominaæ, na kim pamiêci zawiesiæ.
Tymczasem my bêdziemy zawsze mogli z dum¹ powiedzieæ: „Zna³em osobiœcie
Profesora Gierszewskiego, Profesor Gierszewski by³ moim mistrzem” i bêdzie to
duma usprawiedliwiona. Tê ostatni¹ refleksjê niech ponios¹ w dalekie lata jego
uczniowie i szczyc¹ siê swym Mistrzem. Spoczywaj, Staszku, spokojnie, boœ siê
w ¿yciu setnie napracowa³, a kiedy Dobry Stwórca powo³a Ciê ponownie do ¿ycia,
to mam nadziejê, ¿e siê spotkamy i dokoñczymy zaczête dyskusje. Œpij w spokoju”21.
Wspomnienia poœmiertne ukaza³y siê wówczas na ³amach „Komunikatów
Instytutu Ba³tyckiego”, „Nautologii”, „Rocznika Elbl¹skiego” i „G³osu Pomorza”.
W szczególny sposób uhonorowa³ Profesora i utrwali³ pamiêæ o nim Elbl¹g,
gdzie 27 maja 1995 roku odby³a siê poœwiêcona mu, wspomniana ju¿ konferencja
naukowa. Wyg³oszone tam referaty z³o¿y³y siê na ow¹ ksiêgê pami¹tkow¹ pt.
W krêgu badañ Profesora Stanis³awa Gierszewskiego, gdzie m.in. artyku³ œp. prof.
Wac³awa Odyñca Stanis³aw Gierszewski jako marynista, przywo³uj¹cy zaraz na
pocz¹tku jego artyku³-komentarz do ksi¹¿ek Augustyna Necla22. Pod koniec prof.
Odyniec stwierdzi³, i¿ œledz¹c dorobek naukowy St. Gierszewskiego, „mo¿na ³atwo
dostrzec powolne, systematyczne przygotowywanie syntezy dziejów Polski nad
Ba³tykiem w epoce nowo¿ytnej”23. Przedwczesna œmieræ nie pozwoli³a Profesorowi na realizacjê tego i wielu innych projektów – wci¹¿ aktualnych zadañ dla
polskich historyków. Wœród projektów bliskich Profesorowi by³y tak¿e bez w¹tpienia monografie Gochów i Zaborów. W jednej i drugiej znaleŸæ siê musz¹ portrety Ojca i Syna, obraz ich ¿ycia i dokonañ, przekraczaj¹cych granicê najbli¿szej
ma³ej ojczyzny – kaszubskiej czy pomorskiej.
21

22
23

Zob. S. Mielczarski, Mowa nad grobem profesora dr. hab. Stanis³awa Gierszewskiego, wyg³oszona w dniu 2 czerwca 1993 r., [w:] Borzyszkowy i Borzyszkowscy… a Gochy..., s. 122-126.
(Prof. S. Mielczarski – gdynianin z urodzenia, rocznik 1930, zmar³ 4 paŸdziernika 1995 r.
i pochowany zosta³ równie¿ na Cmentarzu Witomiñskim).
Chodzi o: S. Gierszewski, Z zagadnieñ historii rybo³ówstwa morskiego, „Zapiski Historyczne”.
T. XXII, 1956, z. 1-3, s. 198-210.
Op. cit., s. 34. O prof. W. Odyñcu (1922–1999) – zob. W krêgu badañ Profesora Wac³awa
Odyñca. Materia³y z sesji naukowej poœwiêconej pamiêci Profesora Wac³awa Odyñca, pod
red. Józef W³odarskiego, Gdañsk 2002.
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Józef Borzyszkowski

Jan Machut (1937–2006) – nauczyciel,
spo³ecznik, organizator ¿ycia kulturalnego
w Koœcierzynie i powiecie oraz dzia³acz
Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego

Wspominaj¹c dziœ Jana Machuta, przywo³uj¹c wy¿ej tytu³y, jakimi mo¿na
i trzeba okreœliæ jego miejsce i rolê w œrodowisku rodzinnego miasta i regionu,
trzeba by mo¿e ju¿ w tytule niniejszego tekstu tak¿e przypomnieæ jego pamiêtnikarskie dokonania. Mo¿na powiedzieæ: szczêœliwa Koœcierzyna! W minionych,
niedawnych latach zaistnia³a ona na trwale (ponoæ drukowane s³owo trwalsze od
spi¿u) na kartach wspomnieñ kilku jej mieszkañców.
Z ogromnym zainteresowaniem mieszkañcy Koœcierzyny i regionu przyjêli
przed kilkunastu laty najpierw wspomnienia Anny Ossowskiej-Pa³asz, zatytu³owane Moja Koœcierzyna, a wkrótce po nich pierwsze wydanie ksi¹¿ki Bronis³awy
Niedzielskiej pt. K³aniam Ci siê Koœcierzyno1. Kolejnym pamiêtnikarskim-wspomnieniowym dzie³em wspó³czesnej Koœcierzyny sta³a siê pierwsza ksi¹¿ka Jana
Machuta pt. Koœciersko-wdzydzkie impresje, Gdañsk 1999. Jej zawartoœæ, podzielon¹ przez autora na trzy czêœci, obejmuj¹c¹ teksty publikowane pierwotnie na
³amach „Gryfa Koœcierskiego”, sygnalizuje Spis treœci. Po s³owie Od Autora, czêœæ
pierwsza zatytu³owana Opowieœci niezwyk³e, zawiera nastêpuj¹ce teksty:
Impresje wdzydzkie, Jarmarkowe wspominki, Na przejeŸdzie, Na strychu, Na
moœcie, Krzyk na Nycynach, Kobieta z kartk¹, Szczêœliwy cz³owiek, Œwiñska
afera, Nad ¯o³nowem, Nieutulony ¿al.
Czêœæ druga, zatytu³owana przez autora Moje spotkania, zawiera dalsze wspominki:
Z Ryszardem Kapuœciñskim, Z Lechem B¹dkowskim, Z Feliksem Marsza³kowskim, Z Augustynem Neclem, Z Józefem Wybickim, Z Wand¹ Szopiñsk¹,
Z Franciszkiem Marchewiczem.
1

Pierwsz¹ ksi¹¿kê wyda³a Oficyna Czec R. i W. Kiedrowskich, a drug¹ Stowarzyszenie Oœwiatowców Polskich Oddzia³ w Toruniu.
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W czêœci trzeciej, pt. Bajki dla wnuka, znajdujemy nastêpuj¹ce:
Bia³y wieloryb, Z³oty lin i Stary Narloch.
Za ka¿dym z tytu³ów tych opowieœci kryj¹ siê ciekawe postacie i takie¿ wydarzenia. A poœród postaci, przywo³anych przez J. Machuta w cz. II, o ka¿dej
mo¿emy powiedzieæ, poza R. Kapuœciñskim, i¿ stanowi¹ osobistoœci znacz¹ce
wiele w dziejach Kaszubów i ruchu kaszubsko-pomorskiego. Obok wybitnych
pisarzy kaszubsko-pomorskich, znanych te¿ w ogólnopolskim œwiecie, mamy portrety m.in. rodzeñstwa Lubomira (s³ynnego muzyka) i Wandy (koœcierskiej nauczycielki muzyki) Szopiñskich, z którymi zwi¹zane by³y losy i dzia³ania samego
autora. By³ on bowiem zarazem ich wychowankiem i po czêœci przyjacielem,
a tak¿e kontynuatorem ich dzia³alnoœci na niwach pracy zawodowej i spo³eczno-kulturalnej.
Piêæ lat po Koœciersko-wdzydzkich impresjach, wydanych przez firmê „Rost”
z Gdañska, ukaza³a siê druga wspomnieniowa ksi¹¿ka J. Machuta, zatytu³owana
Wdzydzkie opowieœci. Wydawc¹ jest Stowarzyszenie Przyjació³ Wdzydz, st¹d na
stronie tytu³owej czytamy: „Koœcierzyna-Wdzydze 2004”. Jej zawartoœæ sygnalizuje równie¿ Spis treœci:
Zamiast wstêpu, 1. Poezje wdzydzkie proz¹ pisane, 2. Przyjaciel z Zielonego
¯aglowca, 3. Dwoje z Wdzydz: Roman, Medzik, 4. Go³¹b pocztowy, 5. Wdzydzcy nudyœci, 6. Jeden fatalny dzieñ, 7. Wdzydzkie bobry, 8. Koœciersko-wdzydzkie
„fifë”, 9. £awka dumania, 10. Dylematy spo³eczno-kulturalne regionalizmu kaszubskiego:
– Leon Roppel (1912–1972)
– Ks. P³k. Józef Wrycza – mity i rzeczywistoœæ.
– XXX lat wdzydzkich spotkañ literackich.
– „Wdzydzci szkólni”: Izydor Gulgowski, Stanis³awa Barsznik, Maria Wierzejewska, Stefan Zbylicki, W³adys³awa £angowska.
– Wdzydzkie plenery rzeŸbiarskie.
11. Niwka, 12. Bajki dla doros³ych:
– „Kuczowe górki”.
– „Cwaniak tatarak”
– S³onka.
I znowu mo¿na powiedzieæ, ¿e najwa¿niejsze w tych wspomnieniach Jana
Machuta s¹ obrazy wdzydzkie i portrety nie tylko wdzydzan s³owem malowane –
ludzi z Wdzydzami zwi¹zanych. Wspominki J. Machuta to arcyciekawe Ÿród³o
historyczne i zarazem dokument literacki – œwiadectwo zdolnoœci gawêdziarsko-pisarskich autora, bêd¹cego z wykszta³cenia i praktyki zawodowej nauczycielem
historii...
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Jan Machut by³ cz³owiekiem, którego ukszta³towa³a rzeczywistoœæ polska
XX wieku: rodzinna pamiêæ o realiach II RP, zakorzeniona w koœcierskich barakach; ponure i tragiczne lata okupacji hitlerowskiej, w czasie której niejeden przedstawiciel rodu i œrodowiska zgin¹³ z r¹k niemieckich w ramach planowanej eksterminacji, a tak¿e w mundurze Wehrmachtu, czy w kaszubsko-pomorskim ruchu
oporu… Jednak przede wszystkim ukszta³towa³y go realia PRL. Dziêki nowej
rzeczywistoœci ustrojowej, tak jednoznacznie ponuro malowanej po 1989 roku,
czemu siê aktywnie przeciwstawia³, zdoby³ wykszta³cenie i móg³ odegraæ znacz¹c¹ rolê we w³asnym œrodowisku, anga¿uj¹c siê szczególnie gor¹co w dzia³alnoœæ ruchu kaszubsko-pomorskiego.
Ow¹ rzeczywistoœæ powojenn¹ naszego œwiata zbada³ Cezary Obracht-Prondzyñski i zaprezentowa³ w pomnikowej dziœ monografii, zatytu³owanej Kaszubi.
Miêdzy dyskryminacj¹ a regionaln¹ podmiotowoœci¹ 2. Podobnie te¿ mo¿na by
okreœliæ ¿ycie Jana Machuta, który w jednym z dwóch znanych mi ¿yciorysów
w³asnych tak je zaprezentowa³:
Jestem koœcierzakiem od urodzenia (13 czerwca 1937 r.) i w tym mieœcie spêdzi³em praktycznie, oprócz krótkich chwil zwi¹zanych ze studiami, moje dzieciñstwo,
lata ch³opiêce, m³odoœæ i ca³¹ resztê doros³ego ¿ycia. Szko³ê podstawow¹ koñczy³em
na dwie raty: niemieck¹ – dwa ostanie lata okupacji i reszta w polskiej szkole uruchomionej ju¿ w 1945 r. Zawsze mówi³em o sobie, ¿e jestem ch³opiec z baraków, czyli tej
czêœci Koœcierzyny, która mog³a zawsze konkurowaæ z warszawskim Powiœlem, ³ódzkimi Ba³utami czy gdañsk¹ Oruni¹. Lata okupacji i pierwszy okres powojenny to
zmagania z niedostatkiem i ci¹g³¹ trosk¹ matki o wy¿ywienie [nas] troje rodzeñstwa.
Ojciec po ucieczce z Wehrmachtu znalaz³ siê w Wojsku Polskim w Anglii (Army
Number 45249/141/I) i przysy³a³ tylko wiadomoœci, ¿e pozdrawia nas niejaki Jerzy
Migocki. (Jego pseudonim przej¹³em póŸniej jako swój – pisz¹c szereg artyku³ów
w prasie lokalnej). Wróci³ do Polski w 1947 roku. W 1955 roku, po ukoñczeniu Liceum Pedagogicznego w Koœcierzynie, rozpocz¹³em pracê jako nauczyciel w Szkole
Podstawowej w Grzybowie, a w latach 1957–1959 podj¹³em naukê w Studium Nauczycielskim w Piotrkowie Trybunalskim. Ju¿ pracuj¹c w Koœcierzynie jako nauczyciel historii, ukoñczy³em wy¿sze studia, pisz¹c pracê magistersk¹ w katedrze socjologii na WSP w Gdañsku (1968 r.) na temat pozycji spo³ecznej m³odego nauczyciela
w œrodowisku wiejskim.
W 1975 r. po reformie administracyjnej kraju podj¹³em pracê jako kierownik Oddzia³u Koœcierskiego Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Gdañsku, a nastêpnie
jako dyrektor Koœcierskiego Domu Kultury, przez ca³y czas – za przyzwoleniem prze³o¿onych – pracuj¹c w Liceum Ogólnokszta³c¹cym w Koœcierzynie jako nauczyciel
historii, nauki o spo³eczeñstwie i prowadz¹c fakultety pedagogiczne.

2

Wydawnictwo Instytut Kaszubski, Gdañsk 2004. Zob. te¿ jego monografiê: Zjednoczeni
w idei. Piêædziesi¹t lat dzia³alnoœci Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego (1956–2006), Gdañsk
2006.
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Tak siê szczêœliwie zawsze sk³ada³o, ¿e moja praca zawodowa wi¹za³a siê zawsze
ze spo³ecznymi fascynacjami, zwi¹zanymi z rozwojem kultury i sztuki, a sztuki ludowej i ca³okszta³tu problemów kaszubskiego regionalizmu w szczególnoœci.
W Grzybowie – dziœ doroœli ju¿ mieszkañcy – wspominaj¹ m³odego nauczyciela
Jana Machuta, który organizowa³ ¿ycie kulturalne wsi, przygotowywa³ sztuki teatralne („Moralnoœæ pani Dulskiej”, „Grube ryby”, Ba³uckiego), pomaga³ w przeprowadzaniu linii elektrycznej z pobliskiego Grzybowskiego M³yna, organizowa³ festyny
i imprezy sportowe.
Kiedy na pocz¹tku 1957 r. powstawa³o w Koœcierzynie Zrzeszenie Kaszubskie
(od 1964 Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie) by³em jednym ze wspó³za³o¿ycieli tego
stowarzyszenia spo³eczno-kulturalnego, od 1959 r. sekretarzem, a nastêpnie przez
18 lat prezesem Zarz¹du Oddzia³u Koœcierskiego, przez wiele lat cz³onkiem Zarz¹du
G³ównego i Prezydium Zarz¹du. S¹dzê, ¿e to wszystko, oczywiœcie wraz z osobistym, pe³nym zaanga¿owaniem, sprawi³o, ¿e przyznano mi tytu³ honorowego prezesa
Zarz¹du Oddzia³u ZK-P w Koœcierzynie (17 wrzeœnia 1989 r.). By³ to okres, kiedy
Oddzia³ Koœcierski ZK-P by³ inicjatorem i organizatorem wielu znacz¹cych imprez,
takich jak np. doroczne Spotkania Twórców Literatury Kaszubsko-Pomorskiej
(pierwsze 1-2 X 1971 r.).
Podjêliœmy zobowi¹zanie, ¿e z okazji kolejnych „Spotkañ Wdzydzkich”, jak
je póŸniej nazwano, Oddzia³ Koœcierski odda spo³eczeñstwu Ziemi Koœcierskiej
sta³y obiekt, pomnik, popiersie, tablice pami¹tkowe, zwi¹zane z wybitnymi synami
Ziemi Koœcierskiej lub upamiêtniaj¹ce wa¿ne wydarzenia z historii.
W ten sposób Koœcierzynê i Ziemiê Koœciersk¹ uœwietniaj¹: pomnik Józefa Wybickiego i jego popiersie w Bêdominie, kolejne popiersia Franciszka Sêdzickiego,
Aleksandra Majkowskiego, Tomasza Rogali [w Koœcierzynie], I.T. Gulgowskich
w Kasz. Parku Etnograficznym oraz szereg tablic pami¹tkowych. S¹dzê, ¿e to by³o
si³¹ sprawcz¹ faktu, i¿ nadano mi odznaczenie, które najwy¿ej sobie ceniê: Z³oty
Medal Opiekuna Miejsc Pamiêci Narodowej. Tych medali, krzy¿y zas³ugi, z³otych
odznak jest tyle, i¿ zajmuj¹ pokaŸn¹ czêœæ szuflad w mojej szafce, którymi dzisiaj
pasjonuj¹ siê moje wnuki. Wysoko ceniê sobie te¿ medal Zas³u¿onym Ziemi Gdañskiej, Zas³u¿ony Dzia³acz Kultury, czy jedno z najwy¿szych odznaczeñ Zrzeszenia
Kaszubsko-Pomorskiego – Pieczêæ Œwiêtope³ka Wielkiego.
W trakcie mojej pracy w KDK uda³o mi siê wspólnie z kierownikiem Spo³ecznego
Ogniska Muzycznego przekszta³ciæ go w Pañstwow¹ Szko³ê Muzyczn¹ i przenieœæ tê
szko³ê z KDK do gmachu po by³ym Komitecie Partyjnym. W dowód szczerej wdziêcznoœci i pamiêci dla dokonañ naszego rodaka – Lubomira Szopiñskiego uda³o mi siê
nadaæ jego imiê sali widowiskowej i jednej z ulic koœcierskich. Jestem te¿ organizatorem (co parê lat) spotkañ by³ych cz³onków Zespo³u Pieœni i Tañca Ziemi Koœcierskiej, który zas³yn¹³ w ca³ej Polsce dziêki Lubomirowi Szopiñskiemu.
Obecnie ju¿ jako emeryt piszê artyku³y do lokalnej prasy, zwi¹zane z histori¹
i wspó³czesnoœci¹ Ziemi Koœcierskiej. By³em te¿ aktywnym dzia³aczem samorz¹dów
mieszkañców jako radny WRN w Gdañsku przez dwie kadencje oraz Przewodnicz¹cy
Rady Narodowej Miasta i Gminy w Koœcierzynie. Poniewa¿ moim najwiêkszym hobby
jest wêdkarstwo, w³¹czy³em siê aktywnie w pracê Polskiego Zwi¹zku Wêdkarskiego
i Kaszubskiego Forum Ekologicznego, gdzie pe³niê funkcjê rzecznika prasowego
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i cz³onka Zarz¹du G³ównego. Biorê te¿ udzia³ w wielu spotkaniach z m³odzie¿¹ szkó³
podstawowych i œrednich, m.in. w dorocznych spotkaniach integracyjnych organizowanych we Wielu przez Kaszubskie Liceum Ogólnokszta³c¹ce w Brusach3.

W tym¿e podstawowym tu dokumencie znajdujemy jedynie sygna³y dotycz¹ce jego ciekawej i w pe³ni koœcierskiej biografii. Jego lektura budzi mnóstwo
pytañ, na które trzeba szukaæ odpowiedzi w innych Ÿród³ach.
Niewiele wnosi drugie jego Curriculum vitae – raczej nota biograficzna, znacznie krótsza, ale nieco uzupe³niaj¹ca pierwsze. Oba napisane zosta³y w ostatnich
latach ¿ycia. Mo¿na nie tylko przypuszczaæ, ale i stwierdziæ, i¿ napisa³ je z okazji
przygotowywania do druku kolejnych wspomnieniowych ksi¹¿ek, st¹d taka ich
lakonicznoœæ. Ów drugi dokument informuje:
Jan A. Machut (1937) urodzony w Koœcierzynie, ca³e swoje doros³e ¿ycie
zwi¹za³ z prac¹ nauczycielsk¹ i dzia³alnoœci¹ spo³eczno-kulturaln¹ miasta i powiatu.
Ukoñczy³ Studium Nauczycielskie – kier. historia (1959 r.) i socjologiê w Wy¿szej
Szkole Pedag. w Gdañsku (1968 r.).
Piêæ lat (1975–1980) piastowa³ funkcjê dyrektora Miejskiej Biblioteki Publ.,
a nastêpnie Koœcierskiego Domu Kultury. Wspó³pracowa³ z lokaln¹ pras¹, przede
wszystkim z „Gryfem Koœcierskim”, pisa³ pod pseudonimem Jerzy Migocki, którego
wydanie zainicjowa³ m.in. w 1990 r. nawi¹zuj¹c do „Gryfa” A. Majkowskiego z 1910 r.
Silnie zaanga¿owany w ¿ycie spo³eczno-kulturalne miasta. Honorowy prezes Koœcierskiego Oddzia³u Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego. Wœród licznych odznaczeñ,
medali i wyró¿nieñ, najbardziej cennymi s¹ Z³oty Medal Opiekuna Miejsc Pamiêci
Narodowej oraz najwy¿szego odznaczenie Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego –
Pieczêæ Œwiêtope³ka Wielkiego (1982 r.). Od 40-tu lat wszystkie letnie miesi¹ce zamieszkuje we Wdzydzach Kiszewskich opiewaj¹c urok i piêkno Jeziora Wdzydzkiego.
Zainteresowania – ksi¹¿ki historyczne, poezja J. Tuwima, L. Staffa, publicystyka spo³eczno-kulturalna, wêdkarstwo.

Mamy tu bardziej konkretne informacje, dotycz¹ce lat pracy w kolejnych
instytucjach powiatu koœcierskiego, jak i jego wspó³pracy po 1990 r. z lokaln¹
pras¹, na ³amach której znajdziemy sporo faktów i refleksji, jakie mog¹ siê z³o¿yæ
na jego biografiê. Moj¹ uwagê zwróci³y tu zainteresowania Janka – nie tylko
wêdkarstwem i Wdzydzami, ale poezj¹… Warto te¿ pamiêtaæ o jego pseudonimie
– Jerzy Migocki, którym podpisywa³ swoje publikacje prasowe, stanowi¹ce dziœ
tak¿e ciekaw¹ dokumentacjê, nie tylko biograficzn¹.
Wspominaj¹c dziœ Janka, wiele trzeba dopowiedzieæ, jego ¿yciorys uzupe³niæ. Najwa¿niejsze to fakt samych urodzin w rodzinie Gracjana i Stefanii z d.
Rec³aw; mia³ troje rodzeñstwa. Ojciec wróci³ po wojnie z Anglii; pracowa³ jako
intendent w Internacie Liceum Pedagogicznego, gdzie pozna³em go w 1959 roku…
3

Orygina³ w zbiorach rodziny; kopia w posiadaniu autora.
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Z lat m³odoœci Jasia szczególny nañ wp³yw mia³a nauka w „naszym” Liceum
Pedagogicznym w Koœcierzynie i przynale¿noœæ do kaszubskiego Zespo³u Pieœni
i Tañca, kierowanego przez s³ynnego nie tylko wœród Kaszubów Lubomira Szopiñskiego. Tam mia³y pocz¹tek jego ¿yciowe pasje, przyjaŸnie i sympatie. Tam
pozna³ m.in. ¿onê, tak¿e nauczycielkê, Konstancjê z Wysockich, która dzieli³a,
a przede wszystkim tolerowa³a jego przeró¿ne pasje i nazbyt czêst¹ nieobecnoœæ
w domu. Tê nieobecnoœæ odczu³a te¿ jedyna ich córka – Katarzyna – dziœ z mê¿a
Dobek, tak¿e obywatelka Koœcierzyny, wychowana po trochu we wdzydzkiej przystani rodziców – letnim domku nad wdzydzkimi wodami. Tê wypominan¹ nieobecnoœæ próbowa³ Jasio nadrobiæ na starsze lata pamiêci¹ o jedynej wnuczce
Monice, dziœ absolwentce Akademii Sztuk Piêknych w Gdañsku i jedynym wnuku – Macieju, mgr. krajobrazu przestrzeni. Warto pamiêtaæ, i¿ sam Jasio równie¿
czêsto malowa³ i przyjaŸni³ siê z niejedn¹ artystyczn¹ dusz¹, których nad Wdzydzami i na ich wyspach nie brak i nigdy nie brakowa³o...
Wynika³o to tak¿e z jego pracy zawodowej i spo³ecznej na polu kultury,
w samym ruchu kaszubsko-pomorskim. Na szczególn¹ uwagê zas³uguje jego przyjaŸñ z twórcami ludowymi powiatu koœcierskiego. Na pierwszym miejscu by³y
oczywiœcie „Wdzydzanki” z nieod¿a³owanymi paniami – W³adk¹ Wiœniewsk¹
i bliŸniaczkami – Ann¹ Ostrowsk¹ i Helen¹ Knutow¹. By³ wœród nich mistrz ludowej rzeŸby, w m³odoœci milicjant, potem twórca szkó³ki rzeŸbiarskiej przy KDK
– Adam Zwolakiewicz.
Z Koœcierzyn¹ i Wdzydzami – z Janem Machutem zwi¹zane s¹ dziœ ju¿ niemal legendarne spotkania literackie, nazywane Zjazdami Twórców Literatury
Kaszubsko-Pomorskiej we Wdzydzach, zainicjowane przez Lecha B¹dkowskiego,
organizowane przez Zarz¹d G³ówny ZK-P z decyduj¹cym udzia³em i rol¹ gospodarza Oddzia³u Koœcierskiego oraz w³adz miasta i powiatu. Towarzyszy³y im m.in.
wspomniane przez Jasia fundacje tablic i pomników wybitnych pisarzy kaszubskich, zw³aszcza m³odokaszubów, wzbogacaj¹ce do dziœ krajobraz kulturowy
Wdzydz, Koœcierzyny i powiatu.
Uczestnicz¹c w tych zjazdach i uroczystoœciach, pozna³em najbli¿szych przyjació³, wspólpracowników Jana Machuta, wystêpuj¹cego niemal zawsze w towarzystwie Gerarda Pinkera, tak¿e ju¿ dziœ œp., a niemal równie czêsto, ówczesnego
naczelnika miasta i gminy Witolda Cejrowskiego czy d³ugoletniego inspektora
oœwiaty i dzia³acza Kazimierza Marchewicza, dokumentalisty, zw³aszcza okupacyjnych dziejów miasta i powiatu.
Z Wdzydz wziê³y siê przyjaŸnie i spotkania z dziennikarzami, utrwalone nie
tylko w jego wspomnieniach. By³ bez w¹tpienia jednym z wielbicieli talentu Ró¿y
Ostrowskiej, a do koñca przyjaŸni³ siê z jej córk¹ El¿biet¹… Towarzyszy³ te¿
w niejednej wyprawie i sprawie miêdzy innymi redaktorom „Pomeranii” – Wojciechowi Kiedrowskiemu i Edmundowi Szczesiakowi, wêdruj¹cemu m.in. œladami
Remusa.
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Z lat 60. i 70. XX wieku, tak trudnych i owocnych dla spo³ecznoœci zrzeszonej, pamiêtam odwa¿ne wyst¹pienia Jasia m.in. na forum Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Gdañsku, gdzie niejednokrotnie atakowano Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie, przypisuj¹c mu najgorsze wówczas wystêpki, choæby takie jak
filogermanizm itp. Wówczas to g³os tzw. terenu, wychodz¹cy poza mury gmachu
KW, ³agodzi³ skutki, ostrze krytyki wojewódzkiej… Dzia³acze Oddzia³u Koœcierskiego nale¿eli do grona najaktywniejszych – obok Gdañska i Chojnic oraz Wejherowa, a z czasem i Pucka… Nie bez znaczenia by³a ich aktywnoœæ w innych
organizacjach, m.in. w rozwi¹zanym w 1970 r. Towarzystwie Rozwoju Ziem Zachodnich i Pó³nocnych. – Tacy ludzie jak Jan Machut potrafili godziæ oficjaln¹
propagandê i politykê z rzeczywistymi potrzebami spo³eczeñstwa oraz autentyczn¹
przyjaŸni¹ i wspó³prac¹ z przedstawicielami opozycji demokratycznej, jak np.
z Lechem B¹dkowskim.
By³y to lata, kiedy nie tylko Jasio cieszy³ siê ¿yciem, nie odmawiaj¹c zbyt
czêsto z przyjació³mi i znajomymi ni paciorka ni wódki. Jednak zawsze du¿¹
estym¹ darzy³ te¿ duchownych, a jako emeryt zas³yn¹³ w roli ¿egnaj¹cego na
koœcierskim cmentarzu przyjació³, którzy odchodzili przed nim z tego œwiata.
Reprezentowa³ wtedy zwykle Zwi¹zek Nauczycielstwa Polskiego i Zrzeszenie
Kaszubsko-Pomorskie.
¯egnaj¹c przyjació³, przywo³ywa³ zwykle ich dokonania i odznaczenia. Sam
równie¿ by³ honorowany i odznaczany wiele razy, ale jak mo¿na zauwa¿yæ
w ¿yciorysie, najwy¿ej ceni³ sobie Z³oty Medal Opiekuna Miejsc Pamiêci Narodowej i zrzeszeniow¹ odznakê Pieczêæ Œwiêtope³ka Wielkiego, przyznawan¹ przez
Kapitu³ê za wybitne osi¹gniêcia organizacyjne w spo³ecznoœci zrzeszonej. Obok
nich w jego szufladzie, dostêpnej córce i wnuczce, zachowa³y siê: zrzeszeniowe
medale z okazji kolejnych wielkich rocznic dzia³alnoœci z 50-leciem w 2006 r. na
czele; ponadto Medal ZNP z okazji 100-lecia w 2005 r., a tak¿e Medal im. Tomasza Rogali za zas³ugi dla Koœcierzyny, przyznany przez Radê Miasta w 2005 r.
i presti¿owa nagroda – statuetka w kszta³cie serca – starosty powiatu w nastêpnym roku, przyznana mu jako wspó³twórcy programu „Koœcierskie szanse na sukces”. W tej¿e szufladzie uchowa³ siê te¿ m.in. Z³oty Krzy¿ Zas³ugi i… Medal za
upowszechnianie ideologii marksizmu – leninizmu…
Pamiêtamy, i¿ osobiste zaanga¿owanie Jana Machuta, m.in. jako przewodnicz¹cego Rady Narodowej Miasta i Gminy w Koœcierzynie na lata 1988–1992,
przyczyni³o siê do aksamitnej rewolucji i narodzin III RP w Koœcierzynie bez
wiêkszych zgrzytów, choæ w niema³ym trudzie, a z czasem z rosn¹cymi zwyrodnieniami, z którymi zmaga³ siê te¿ on sam, zw³aszcza na ³amach lokalnej prasy…
Mia³ w tej pracy i dzia³aniach sojusznika, dr. Jerzego Knybê, wspó³twórcê nowej
rzeczywistoœci samorz¹dowej Koœcierzyny, dziœ patronuj¹cego swemu „dziecku”
– Muzeum Ziemi Koœcierskiej, tak¿e autora wspomnieñ4. Jednak¿e dla Janka
i dla nas najwiêkszym jego osi¹gniêciem w III RP by³o i pozostanie napisanie
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i opublikowanie wspomnianych dwóch ksi¹¿ek – Koœciersko-wdzydzkie impresje
i Wdzydzkie opowieœci, jakie promowa³ m.in. na Jarmarku Wdzydzkim i Targach
Ksi¹¿ki w Koœcierzynie. Pierwsz¹ z nich na ³amach lokalnej prasy autor rubryki
„Z muzealnego rega³u” promowa³ tekstem zatytu³owanym Jan Machut i Jezioro
Mi³oœci. – Warto i dziœ do nich siêgaæ i poznawaæ wdzydzki œwiat, z jakiego pozosta³y zaledwie œlady, podobnie jak bliskich mu ludzi; œlady zdawaæ by siê mog³o
coraz skromniejsze. Trwa³ym œladem pozostaj¹ te¿ obiekty KPE i wdzydzkie pomniki, powsta³e z du¿ym zaanga¿owaniem Jana Machuta. Niemniej jednak wa¿na
jest nasza pamiêæ o nim i o jego przyjacio³ach z lat m³odoœci i dzielnoœci, choæby
z czasów Lubomira Szopiñskiego, jak i dziesi¹tków lat nastêpnych – aktywnego
i do koñca ciekawego, choæ nie zawsze pogodnego, tak¿e dla rodziny, ¿ywota;
œladów dokonañ cz³owieka, bêd¹cego mi³oœnikiem ¿ycia i ludzi, a tak¿e przyrody,
pe³ni¹cego od 2002 roku (jako dzia³acz Kaszubskiego Forum Ekologicznego) m.in.
funkcjê spo³ecznego opiekuna przyrody… By³ bowiem Jan Machut do koñca otwartym na innowacyjne i pozytywne dzia³ania. By³ rzecznikiem spo³eczeñstwa
w pe³ni obywatelskiego – tak w PRL, jak i w III RP. Mimo jego licznych s³aboœci
(a któ¿ ich nie ma; mawiano nieraz, ¿e Jasio ma dwie lewe rêce do roboty fizycznej, choæby przy wdzydzkim domku), trzeba powtórzyæ, i¿ by³ cz³owiekiem idei
i czynu, nawet kosztem w³asnej rodziny. St¹d nieraz i dziœ s³yszymy o nim: „To
by³ naprawdê dobry cz³owiek”! Zmar³ 29 grudnia 2006 r. Pochowany zosta³ na
cmentarzu koœcierskim obok przyjació³ i najbli¿szej rodziny. R.i.P.

4

Zob. J. Knyba, Wspomnienia wpisane w historiê ma³ej ojczyzny – Kaszub, Stowarzyszenie
Oœwiatowców Polskich, Toruñ 2006.
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Sokrat Janowicz (1936–2013)
– Pisarz Obojga Narodów

W poniedzia³kowym numerze „Gazety Wyborczej” z 18 lutego 2013 roku
ukaza³a siê doœæ lakoniczna informacja zatytu³owana Sokrat Janowicz nie ¿yje.
Jej treœæ zawiera nastêpuj¹ce s³owa:
Sokrat Janowicz, jeden z najciekawszych wspó³czesnych pisarzy tworz¹cych po
bia³orusku, nie bez kozery nazywany Pisarzem Obojga Narodów, zmar³ w niedzielê
póŸnym wieczorem w swoim domu w Krynkach. Odszed³ Ten, który jak pisa³ Jacek
Kuroñ: „wskazywa³ Bia³orusinom drogê do zachowania w³asnej to¿samoœci i do bliskoœci z Polakami”. By³ dziennikarzem wydawanego w Bia³ymstoku bia³oruskiego
tygodnika „Niwa” (od 1956), wspó³za³o¿ycielem Bia³oruskiego Stowarzyszenia Literackiego „Bia³owie¿a” (1958), Bia³oruskiego Zjednoczenia Demokratycznego
(1994) oraz opiekunem artystycznym bia³oruskiego zespo³u rockowego R.F. Braha.
Debiutowa³ zbiorem opowiadañ, miniatur, opowieœci i nowel „Zahony” (1969,
polski przek³ad pt. „Wielkie miasto Bia³ystok” ukaza³ siê w 1973). By³ autorem ponad 20 ksi¹¿ek, w tym powieœci „Œciana” (1979) i „Samosiej” (1981), wierszy i prozy
poetyckiej „Listowie” (1995), tomu esejów i publicystyki „Bia³oruœ, Bia³oruœ” (1987)
oraz „Terra incognita: Bia³oruœ” (1993). Jego utwory t³umaczono m.in. na angielski,
niemiecki i w³oski, on sam prze³o¿y³ na bia³oruski m.in. Ró¿ewicza i Redliñskiego.
Wraz z Leonem Tarasewiczem i Jerzym Chmielewskim za³o¿y³ najpierw Stowarzyszenie, póŸniej Fundacjê Villa Sokrates.

– Tylko tyle i a¿ tyle w tej notatce, wspomnieniu poœmiertnym, najwa¿niejszych ¿yciowych dokonañ Zmar³ego – wielkiego bia³oruskiego i polskiego twórcy, pisarza i dzia³acza, przyjaciela tak¿e Kaszubów.
Z Sokratem Janowiczem zaprzyjaŸniliœmy siê na dobre na pocz¹tku lat 90.
ubieg³ego wieku, co u³atwi³a nam wczeœniejsza jego znajomoœæ spraw kaszubskich, a moja i nasza (dotyczy to tak¿e Cezarego Obracht-Prondzyñskiego) problemów Bia³orusinów w Polsce, z którymi od lat spotykaliœmy siê w Gdañsku.
Podmiotami, na arenie których dochodzi³o do naszej wspó³pracy, przyjacielskich
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spotkañ i rozmów, by³y miêdzy innymi Ministerstwo Kultury i Sztuki oraz Biblioteka Narodowa za czasów pe³nienia tam ministerialnych czy dyrektorskich funkcji przez przyjaznego nam Kaszubom i Bia³orusinom, jak i wszelkim innym mniejszoœciom narodowym i etnicznym, taternika dr. Micha³a Jagie³³y, którego nazwisko traktowaliœmy wiêcej ni¿ symbolicznie… Nie mniej wa¿nymi podmiotami,
na podwórkach których siê spotykaliœmy – tak¿e z udzia³em M. Jagie³³y – by³y
Sejmowa Komisja Mniejszoœci Narodowych i Etnicznych pod przewodnictwem
Jacka Kuronia i Fundacja „Pogranicze” w Sejnach, kierowana przez Piotra Czy¿ewskiego...
Przy którejœ okazji dowiedzieliœmy siê, ¿e wielki Sokrat w swoim ¿yciorysie
ma tak¿e w¹tek kaszubski, którego dokumentacjê niejednokrotnie nam obieca³
i... nie zd¹¿y³. By³o to w latach 50. XX wieku, po paŸdziernikowej odwil¿y, kiedy
powsta³y Bia³oruskie Towarzystwo Spo³eczno-Kulturalne i Zrzeszenie Kaszubskie,
a zaczê³y wychodziæ ich organy „Niwa” i „Kaszëbë”. Pod niejednym wzglêdem
ich losy by³y bardzo podobne, jak i doœwiadczenia samego Sokrata i naszych,
zrzeszeniowych twórców – za³o¿ycieli. Liczyliœmy wówczas na to, ¿e stosowny
jego wspomink uka¿e siê na ³amach „Pomeranii”. Œlad tej nadziei jest w jego
liœcie z 1996 roku. Oto on:
Wielmi Powa¿ny Spadaru
Drogi Wojewodo Gdañski!
Mi³e memu serca ¿yczenia jubileuszowe odebra³em ze s³odycz¹ w duszy, lecz
tak¿e i z poczuciem spoczywaj¹cego na mnie obowi¹zku! To prawda, ¿e nie same
rozkosze niesie ze sob¹ wszelka rocznica, a dla mnie szczególnie.
Pan Wojewoda raczy³ nie tylko pogratulowaæ, ale tak¿e podci¹æ do galopu
mojego Pegaza. Obiecujê zatem solennie nie spaœæ z niego i dotrzymaæ gonitwie
z wiatrami Historii. To piêkny wyœcig!
Jak tylko och³onê po tylu zaszczytach, od których ju¿ czasami zaczynam zwracaæ siê sam do siebie per Pan, Panie, niechybnie pomyœlê o „Pomeranii”. Tym
bardziej, ¿e zwi¹zki Pomeranii z Alba Russi¹ siêgaj¹ tysi¹ca lat i s³ynê³a ongiœ
w Po³ocku na DŸwinie niejaka Œwiatochna, krewka ma³¿onka jednego z w³adców,
poœlubiona przywieziona od Pomorców gdzieœcik z okoli Wolina lubo Rugii... Jest
te¿ teorio-teza, dosyæ przejrzyœcie uzasadniona naukowo, i¿ przodkowie Bia³orusinów wywêdrowali ongiœ z po³udniowych przyleg³oœci Ba³tyku, na co sam ja znajdujê dowody w postaci wielu identycznoœci w s³ownictwie naszym w zestawieniu
z kaszubskim. Rozpisa³em siê, zamiast dziêkowaæ Panu Bogu za danie mi tylu lat,
a Panu Wojewodzie za serdeczn¹ pamiêæ o mnie!
Dziêkujê i k³aniam siê nisko!
Sokrat Janowicz
Krynki, 9 wrzeœnia 1996 r.
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Bez w¹tpienia najwiêkszym dokonaniem Sokrata Janowicza, swoistym ukoronowaniem jego twórczoœci i dzia³alnoœci, by³o powo³anie do ¿ycia w koñcu XX
wieku Stowarzyszenia Villa Sokrates z siedzib¹ w jego rodzinnym domu w Krynkach, z którego wy³oni³a siê Fundacja Villa Sokrates, zarz¹dzana dziœ przez przyjació³ i kontynuatorów jego dzia³alnoœci. W ich dzia³alnoœci, a przede wszystkim
w statutowych zadaniach, mo¿na odnaleŸæ wiele podobieñstw do... Instytutu Kaszubskiego.
Fundacja Villa Sokrates (adres 16-120 Krynki, ul. Sokólska 9) zosta³a wpisana
do Krajowego Rejestru S¹dowego w 2009 roku. Jej statutowe cele to:
•
•
•
•
•

•

„Zachowanie, pielêgnowanie i propagowanie dorobku pisarza i publicysty
Sokrata Janowicza.
Sprzyjanie krajowym i miêdzynarodowym dzia³aniom i kontaktom twórczym
pisarzy, wydawców, dziennikarzy, artystów i naukowców na rzecz kultury
bia³oruskiej, jak te¿ kultury polskiej i ogólnoeuropejskiej.
Podtrzymanie i rozwój to¿samoœci kulturowej Bia³orusinów w Polsce.
Wspieranie i realizowanie dzia³añ maj¹cych na celu ochronê historycznie
ukszta³towanego kulturowego i przyrodniczego krajobrazu regionu wschodniej Bia³ostocczyzny.
Rozwijanie i umacnianie idei równorzêdnego partnerstwa w relacjach polskich i bia³oruskich (mniejszoœci bia³oruskiej) elit i œrodowisk intelektualnych oraz dzia³añ na rzecz budowy otwartego lokalnego spo³eczeñstwa obywatelskiego i rozwoju samorz¹dnoœci lokalnej.
Prze³amywanie barier spo³ecznych w wielokulturowym spo³eczeñstwie regionu”.

Prezesem Zarz¹du Fundacji jest redaktor Jerzy Chmielewski z Bia³egostoku;
jego zastêpc¹ artysta plastyk Leon Tarasewicz, zamieszka³y we wsi Wali³y, gmina
Gródek, a sekretarzem Pawe³ Grzeœ, tak¿e obywatel gminy Gródek. W maju 2010
roku Fundacja przyjê³a darowiznê Sokrata i Tatiany Janowiczów – ich nieruchomoœæ w Krynkach, rodzinn¹ zagrodê Sokrata, obejmuj¹c¹ dom i dwa budynki
gospodarcze w intencji zgromadzenia i uporz¹dkowania tam dorobku twórczego
Sokrata oraz zwi¹zanych z nim pami¹tek, dokumentów i materia³ów biograficznych z myœl¹ o przysz³ym muzeum pisarza i prowadzenia w jego domu oœrodka
intelektualnego i kulturalnego, promuj¹cego idee Fundacji Sokrata Janowicza.
Wizytówk¹ Stowarzyszenia – Fundacji Villa Sokrates jest dot¹d miêdzynarodowy, bia³oruski rocznik, redagowany przez S. Janowicza „Annus Albaruthenicus”,
do którego warto siêgaæ i nam Kaszubom, podobnym jak jego twórca ludziom
pogranicza, choæ nie tego samego.
Sokrat Janowicz urodzi³ siê 4 wrzeœnia 1936 roku w Krynkach. W wieku 20 lat
ukoñczy³ Technikum Elektryczne w Bia³ymstoku i zadebiutowa³ na ³amach „Niwy”.
Mia³ ju¿ wówczas na swoim koncie wspó³tworzenie, jako uczeñ trzeciej klasy
Technikum latem 1953 r. w rodzinnych Krynkach, siedmioosobowej nielegalnej
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organizacji pod nazw¹ Zwi¹zek Bia³oruskich Patriotów. W 1954 r. usi³owa³ te¿
zorganizowaæ ko³o literacko-naukowe pod nazw¹ „Bia³oruska Dumka.”. Po maturze, pracuj¹c w „Niwie”, Sokrat by³ inwigilowany przez UB – z czasem miêdzy
innymi za przyczyn¹ kolegi z redakcji. W miêdzyczasie ukoñczy³ zaocznie studia
polonistyczne na Uniwersytecie Warszawskim, gdzie zaprzyjaŸni³ siê z promuj¹cym jego twórczoœæ Wiktorem Woroszylskim, jak wiemy, jednym z najbli¿szych
warszawskich przyjació³ tak¿e Lecha B¹dkowskiego. Uwik³any w aferê z redakcyjnym koleg¹, jako obroñca bia³oruszczyzny podj¹³ wspó³pracê z UB, utrzymuj¹c zeñ kontakty w latach 1958–1970, do czego siê przyzna³ m.in. w oœwiadczeniu
lustracyjnym w 2007 roku. Mia³ pomagaæ ludowej w³adzy w ochronie bia³oruskiego ruchu oœwiatowego, naiwnie wierz¹c, jak wspomina³ w opublikowanej na
³amach „Kuriera Porannego” rozmowie z Urszul¹ D¹browsk¹, ¿e walczy o bia³orusk¹ sprawê. Zorientowawszy siê w istocie rzeczy, z trudem zerwa³ trefne kontakty, p³ac¹c za to pozbawieniem pracy – wyrzuceniem z PZPR i „Niwy”. Przez
30 lat ¿y³ z wilczym biletem, nie maj¹c sta³ej pracy, prowadz¹c walkê z w³adz¹,
z ogromnym trudem zapewniaj¹c w miarê godne warunki ¿ycia rodzinie, obejmuj¹cej obok ¿ony i dwóch synów tak¿e matkê.
Wspomina³ po latach: „Po zerwaniu wspó³pracy, w latach 70. i 80. oberwa³em mocno. To by³a moja prywatna wojna ze S³u¿b¹ Bezpieczeñstwa. Nie wiem,
czy j¹ wygra³em, czy przegra³em. W latach 70. wyrzucano mnie z ka¿dej roboty,
pracowa³em jako zbijacz skrzyni. Zaliczy³em chyba z 50 zak³adów pracy i zawsze
po tygodniu, dwóch pojawia³ siê smutny pan, który mówi³: »Pan rozumie, proszê
tu wiêcej nie przychodziæ«. Rozumia³em, ale mia³em chor¹ ¿onê, dzieci… Teraz
przyszli do mnie ci nowi komsomolcy, pani koledzy, dziennikarze, historycy
i chc¹ rozliczaæ”. – Na pytanie: „Co Pan teraz powie o tym m³odym Bia³orusinom, dla których jest Pan guru, autorytetem?” – odrzek³: „¯e by³em, ¿e w latach
60. wspó³pracowa³em, ale starczy³o mi odwagi, si³ i zawziêtoœci, ¿eby 38 lat temu
sprzeciwiæ siê temu i sprzeciwiaæ siê ca³e ¿ycie”. – Dalej: „Nikogo nie skrzywdzi³em, ale ¿e siê da³em wrobiæ, to niedobrze”. –
Pe³niejszy obraz tamtej rzeczywistoœci, tak¿e miêdzynarodowe uwarunkowania ¿ycia Sokrata Janowicza, zaprezentowa³ na ³amach „Czasopisu” nr 2 z 2006 r.1
Tomasz Danilecki w artykule Dwaj literaci, pisz¹c we wstêpie: „Sokrat Janowicz
jest dziœ najbardziej znanym pisarzem bia³oruskim, mieszkaj¹cym i tworz¹cym
na Bia³ostocczyŸnie. Debiutowa³ ju¿ w latach 60., ale wkrótce trafi³ na indeks
autorów zakazanych i sta³ siê obiektem szykan SB i partii. Sta³o siê to za spraw¹
by³ego funkcjonariusza UB Aleksandra Omiljanowicza, który przez nastêpne lata
dzier¿y³ »palmê pierwszeñstwa« wœród bia³oruskich literatów”. – Ciekawy to tekst,
naœwietlaj¹cy istotn¹ cz¹stkê tamtej rzeczywistoœci i skomplikowanego ¿ycia
1

Redaktorem naczelnym wg stopki tego¿ nr. „Czasopisu” jest Jerzy Chmielewski, a w zespole
znana z naszego gdañskiego podwórka dr Helena Koz³owska-G³ogowska, obok m.in. Sokrata
Janowicza…; strona graficzna – Leon Tarasewicz.
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Zmar³ego. Autor jego biografii stanie przed trudnym, ciekawym zadaniem, koniecznoœci¹ dotarcia do wielu Ÿróde³ i krytycznej konfrontacji, a przede wszystkim zrozumienia skomplikowanych realiów ¿ycia cz³owieka pogranicza – Pisarza
Obojga Narodów – tak w dobie dominacji Zwi¹zku Radzieckiego, jak i w III RP.
Sokrat Janowicz po ukazaniu siê w 1969 r. tomu jego opowiadañ Zahony
zosta³ cz³onkiem Zwi¹zku Literatów Polskich. W jego dorobku literackim, poza
ksi¹¿kami przywo³anymi w cytowanym wspomnieniu poœmiertnym, trzeba pamiêtaæ o dalszych, takich jak: Zapomnieliska (1978), Ma³e dni (1981), Trzecia
pora (1983), Miniatures (1984), Srebrny jeŸdziec (1984), Dolina pe³na losu (1994),
Nasze tysi¹c lat – tom rozmów z Jerzym Chmielewskim (2000) oraz Ojczystoœæ.
Bia³oruskie œlady i znaki (2001) i Domowe stulecie (2008)…
Utrwalaj¹c przed laty swoje refleksje po lekturze ksi¹¿ki Nasze tysi¹c lat,
porównywa³em losy Bia³orusinów z dziejami Kaszubów, a nawet Podhalan, jako
spo³ecznoœci ¿yj¹cych na styku – w œwiecie wielu jêzyków, kultur, religii i narodów… Jego Stowarzyszenie Villa Sokrates zawsze bêdê widzia³ w kontekœcie
Fundacji „Pogranicze” w Sejnach i Stowarzyszenia Prasoznawczego „Stopka”
w £om¿y oraz naszego Instytutu Kaszubskiego w Gdañsku. W mojej pamiêci
pozostanie Sokrat Janowicz jako belny cz³owiek – nie z marmuru czy stali, ale
taki, jakiego obraz odczytujê z jego listu sprzed 13 laty. Oto on:
Lubotny Josefie,
Nie mogê wyjœæ ze zdumienia tym, ¿e nigdzie nie pracuj¹c etatowo i bêd¹c ju¿
w jesieni swego ¿ycia, mam jednoczeœnie coraz mniej czasu. Nawet odzwyczai³em
siê pisania rêcznego, boæ na maszynce szybciej. List Pañski z 27 lipca trafi³ w sam
œrodek mojego m³yñca – w organizowany przeze mnie europejski Trialog Bia³oruski: Polska-Francja-Anglia, z udzia³em tak¿e goœci ze Szwecji i Bia³orusi. Razem
ok. 20-u kilku osób, a ka¿da z referatem i mnóstwem innych spraw. Obecnie przygotowujê „Annus Albaruthenicus 2001”. Chyba dwukrotnie grubszy od „A.A.
2000”. To cieszy: z tym „Annusem” i Vill¹ Sokrates trafi³em w dziesi¹tkê!
Urwa³em siê na X-lecie „Borussii”, gdzie mi³o mi siê pogwarzy³o z p. Pr¹dzyñskim (pos³a³em mu potem trochê bia³oruteników). Zachwycaliœmy siê Pana
¿ywotnoœci¹, zdolnoœci¹ pracowania na iluœ tam frontach. To rzadka cecha, musi
Pan mieæ jakieœ znajomoœci w Niebiesiech…
O „Jaæwie¿y” wiem tylko, ¿e s³ysza³em o istnieniu czegoœ takiego. Bojê siê,
¿e to bêdzie kolejne „profesorskie tomisko” nie do czytania, jeno do studiowania.
Coœ takiego zaczyna siê dziaæ w³aœnie z „Borussi¹”. Ostatnio zazamieœci³em
w niej bardzo kaszubsk¹ per analogiam rzecz: „Z cienie polskoœci w bia³oruskoœæ”. Ten tytu³, o ile dobrze pamiêtam, podsunê³y mi kaszubskie programy
w telewizji letniej (rozœmieszy³o mnie zgryŸliwie wybranie M³ynarskiego na estradowego króla Kaszub. Bo¿e, co za nietakt!).
Pan wie, ¿e jesteœmy zbia³oruszczonymi Jaæwiêgami. To naturalne, tak siê
tworz¹ etniki i, w ogóle, etniczna historia œwiata jest nieustaj¹c¹ krzy¿ówk¹ ras,
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kultur, jêzyków. Kaszubi s¹ bliscy nam mentalnie. Kiedy gwarzy³em z Pr¹dzyñskim, to a¿ dziw mnie bra³, ¿e on nie mówi po bia³orusku, a ja po kaszubsku.
Polacy s¹ mi o wiele dalsi, g³ównie z powodu ich szlacheckiej etymologii historyczno-kulturowej.
Jestem równie jak Pan zniesmaczony amerykañsk¹ krótkoœci¹ tekstów, ba,
¿eby tylko w „Pomeranii”. W „Polityce” te¿, i wszêdzie. Jeszcze w „Gazecie Wyborczej” mo¿na pod koniec tygodnia rozkosznie poczytaæ eseje, przewa¿nie inteligentnie napisane.
A z tym zobaczeniem siê poczekajmy do ukazania siê polskiego wyboru moich esejów na moje 65-lecie w przysz³ym roku. Wtedy bêdê mia³ z czym pojechaæ
i coœ daæ do poczytania s³uchaczom. Bo ta ksi¹¿ka „Nasze tysi¹c lat” zbyt s³abo
dotyczy Polaków, jest im pewnie nudna. Natomiast wsp. eseje – o to ju¿ nieomal
wy³¹cznie relacje polsko-bia³oruskie i bia³orusko-polskie.
Moim dobrym duchem ma byæ p. Robert Traba, który zarazem przygotowuje
bia³oruski numer „Borussii” i jak¹œ sesjê polsko-bia³orusk¹ na wiosnê albo lato.
Wnucz¹t to ja z ¿on¹ Tatian¹ mamy trójkê: Aleksandrê, Juliana, Tatiankê.
Taka p³odnoœæ naszych dwóch synów. Nic imponuj¹cego, ale dobre i to. Obie
synowe s¹ Polkami, lecz bia³oruszczyzna jest stale obecna w naszych kontaktach
(mieszkaj¹ – m³odszy syn, Jaros³aw, w £odzi, jest muzykiem, zaœ starszy ko³o E³ku,
jest rzemieœlnikiem, stolarzem mebli na zamówienie).
Ze zdrowiem nie jest dobrze, ale i nie jest katastrofalnie. Szczêœliwie porzuci³em Bia³ystok i to mnie biologicznie ratuje. Krynki maj¹ klimat kurortu, cywilizacyjnie zaœ nie ustêpuj¹ Bia³emustokowi, w sensie gospodarki miejsko-komunalnej,
a dodzwoniæ siê do Krynek to tak, jak do Warszawy: kierunkowy, i tyle k³opotu.
Muszê ratowaæ siê; z medycznego punktu widzenia ju¿ dawno winienem zemrzeæ: dzieciñstwo i m³odoœæ przepêdzi³em w nieustaj¹cym chorowaniu, ³¹cznie
z epilepsj¹, gruŸlic¹ i ciê¿k¹ krzywic¹. Czujê siê raptem ociê¿a³y, chocia¿ stosunkowo niedawno tryska³em energi¹. Ale – mo¿e – to i dobrze: przynajmniej koncentrujê siê na rzeczach naprawdê wa¿nych, bez rozmieniania siê na drobne. Co
prawda nie daje to nale¿ytych pieniêdzy, ¿yje siê niewiele ponad kreskê, lecz dobrobyt w znacznym stopniu jest kwesti¹ przyjêtej filozofii ¿ycia. Mercedesa nie
mam i nie chcê mieæ, a dom mam po ojcu, i fajnie!

4 Kastrycznika ’00. Krynki.
Sokrat Janowicz odznaczony m.in. Medalem Zas³u¿ony Kulturze – Gloria Artis,
zosta³ pochowany na Cmentarzu Prawos³awnym w Krynkach, gdzie i dziœ mo¿na
go odwiedzaæ i nadal tak¿e w jego rodzinnym domu – siedzibie Fundacji Villa
Sokrates. R.I.P.!
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Ks. Stanis³aw Czapiewski (1911–2013)
– jezuita, kapelan Wojska Polskiego
i opiekun m³odzie¿y na Bliskim Wschodzie;
w Ameryce organizator pomocy dla misji w Afryce,
autor wspomnieñ

Biografia jezuity ks. Stanis³awa Czapiewskiego, zwi¹zanego rodzinnie z Koœcierzyn¹, a w ostatnich latach obywatela Gdyni, dok¹d wróci³ z USA w 2005
roku, to szczególna egzemplifikacja trudnych a ciekawych losów Polaków w XX
i pocz¹tkach XXI wieku. To materia³ na arcyciekaw¹ monografiê o kaszubsko-pomorskich losach w kraju i œwiecie. Jej przysz³y autor bêdzie w bardzo korzystnej, przynajmniej na pierwszy rzut oka, sytuacji, gdy¿ bohater u schy³ku d³ugiego
i twórczego ¿ycia udokumentowa³ swoje losy i dokonania w dwóch wspomnieniowych ksi¹¿kach. Dwie dalsze, prezentuj¹ce jego losy, refleksje i wspomnieñ
cz. III, napisa³a zafascynowana t¹ biografi¹ koœcierzanka z Hamburga El¿bieta
Szybowska. St¹d warto na pocz¹tku przywo³aæ te trzy publikacje, niewielkie objêtoœciowo, ale zawieraj¹ce bogactwo faktów z ¿ycia i refleksji autora-bohatera.
S¹ to:
• ks. Stanis³aw Czapiewski SJ, Na prze³êczy, Wadawnictwo WAM, Kraków
1997, ss. 232 + 20 nlb (foto)
• ks. Stanis³aw Czapiewski SJ, Szlakiem ¿ycia, cz. 1. Ciosanie osobowoœci,
Wydawnictwa WAM, Kraków 2001, ss. 140 + 20 nlb (g³ównie aneks fotograficzny);
• El¿bieta Szybowska, ¯ywa historia jezuity O. Stanis³awa Czapiewskiego,
Koœcierzyna 2009, ss. 140 + 2 nlb
• (…) – zapowiedziana, w druku...
Gdy przywo³ujê w pamiêci znane mi bli¿ej fakty z ¿ycia ks. St. Czapiewskiego,
z którym bli¿sza znajomoœæ i przyjaŸñ zosta³a nawi¹zana ponad 30 lat temu,
w pierwszym rzêdzie widzê Czapiewice – wieœ na naszych rodzinnych Zaborach,
sk¹d pochodzi ród, którego zwornikiem by³ bohater niniejszych wspomnieñ.
O Czapiewicach i Czapiewskich sporo znajdziemy w spuœciŸnie wielkiego m³odokaszuby Jana Karnowskiego (1886–1939), którego twórczoœæ by³a bliska ks.
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Stanis³awowi, a przez to i ja sam mniej pocz¹tkowo obcy, dziêki publikacjom nie
tylko na ³amach „Pomeranii”, dochodz¹cej do USA.
Obok Czapiewic i Zaborów, sk¹d najbli¿si ks. Stanis³awa dawno temu przenieœli siê tak¿e w kociewskie i koœcierskie strony oraz rozproszyli po ca³ym œwiecie, widzê zawsze najbli¿szych dlañ z rodziny tu w kraju, z którymi, bêd¹c goœciem w OjczyŸnie, wêdrowa³ po œwiêtej ziemi kaszubskiej, zagl¹daj¹c do nas
w Gdañsku i £¹czyñskiej Hucie. S¹ to zmar³y przed kilku laty gdañszczanin
– siostrzeniec ks. Stanis³awa, Brunon Tysarczyk z Dziemian i Teresa Czapiewska
z Wieprznicy – Koœcierzyny, wdowa po bratanku, jaki zgin¹³ kilka lat wczeœniej
wskutek tragicznego wypadku w rodzinnym m³ynie, z którego by³ dumny tak¿e
ks. Stanis³aw. Od dziesi¹tków lat jego marzeniem by³a pe³na rewitalizacja rodzinnego przysió³ka z m³ynem w centrum, po³o¿onego w koœcierskich lasach, nad
przynale¿¹cym do rodziców jeziorem i rzeczk¹ dzieciñstwa, którego obrazy towarzyszy³y mu w wêdrówce przez œwiat – przez ca³e d³ugie i piêkne ¿ycie. By³
dumny z dziejów i dokonañ swojej rodziny, a w³aœciwie dwóch rodzin. – Tej pierwszej, biologicznej, w której królowa³ jako patriarcha i zwornik wielu rodzin, nie
tylko w czas zjazdów rodzinnych. (Uczestniczy³em w pierwszym, odbywaj¹cym
siê w pobli¿u Wieprznicy nad Jeziorem Garczyñskim, 2-3 wrzeœnia 1995 r., udokumentowanym póŸniej okolicznoœciowym wydawnictwem). Jak i tej drugiej
– zakonnej, o której z uœmiechem zwyk³ powtarzaæ, i¿ od 16 roku ¿ycia przebywa
w mi³ej mu „s³odkiej niewoli jezuickiej”, w której prze¿y³ 86 lat, przenosz¹c siê
z Gdyni do innego œwiata w wieku 102 lat!
Urodzi³ siê 14 maja 1911 r. w Liniewskich Górach – na pustkowiu Liniewa,
wówczas parafia Garczyn w pow. koœcierskim, w rodzinie Weroniki z Wojaków
i Paw³a, niezbyt zamo¿nego, ale zaradnego w³aœciciela kilkuhektarowego gospodarstwa i wiatraka, rolnika, trudni¹cego siê te¿ handlem – skupem gêsi i dostarczaniem ich do Gdañska. St¹d zapewne w 1919 r. móg³ kupiæ od wdowy Gowinowej spor¹ nieruchomoœæ – 30-hektarowe gospodarstwo i zrujnowany m³yn wodny
w Wieprznicy ko³o Koœcierzyny – po³o¿on¹ w s¹siedztwie jeziora Garczyn, do
którego od pó³nocy wp³ywa rzeczka Rakownica, wyp³ywaj¹ca z Jeziora Wieprznickiego, a maj¹ca swoje Ÿród³a w niedalekim Skorzewie. Dzie³em ojca by³a sanacja gospodarstwa i budowa nowego m³yna, daj¹cego mo¿liwoœæ utrzymania
licznej rodziny i kszta³cenia przynajmniej kilkoro z gromadki 13 dzieci, wœród
których znaleŸli siê Stanis³aw i Bronis³aw – przyszli duchowni.
Wieprznica nale¿a³a i nale¿y do parafii i gminy Koœcierzyna. Tam te¿ w powiatowym mieœcie Stanis³aw Czapiewski, 5 km od rodzinnego domu, zdobywa³
wykszta³cenie szkolne i religijne. Tam ukoñczy³ szko³ê powszechn¹ i zosta³
uczniem koœcierskiego gimnazjum, gdzie wœród jego kolegów znalaz³ siê Andrzej
Bukowski, a katechet¹ by³ ks. dr Tadeusz Glemma, póŸniejszy profesor Uniwersytetu Jagielloñskiego. W latach szkolnych ks. Stanis³aw zarazi³ siê pasj¹ fotografowania i gr¹ na skrzypcach w rodzinno-s¹siedzkim zespole oraz zrozumieniem
i wra¿liwoœci¹ na piêkno przyrody i sztuki.
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Maj¹c 16 lat, Stanis³aw Czapiewski odkry³ w sobie powo³anie zakonne i za
zgod¹ rodziców zg³osi³ siê do ojców jezuitów w Warszawie. (Wczeœniej myœla³
o misjonarzach œw. Rodziny z Górnej Grupy pod Grudzi¹dzem, ale wymagana
przez nich wyprawa, obejmuj¹ca ponad 30 pozycji, przekracza³a mo¿liwoœci materialne rodziny). Pierwszym miejscem jezuickiej formacji by³a dlañ Jastrzêbia
Góra… Kolejne oœrodki formacji i nauki to Kalisz nad Prosn¹, Stara Wieœ w ziemi
sanockiej, Piñsk na Kresach Wschodnich (matura), a dalej studia filozoficzne
w Krakowie, krótki pobyt w Gdyni jako sekretarz dyrektora nowo otwartego gimnazjum jezuitów w Or³owie, sk¹d przeniesiono go do ma³ego seminarium w £êczycy, gdzie by³ nauczycielem ³aciny, geografii i przyrody. Stamt¹d ponownie znalaz³ siê w Piñsku, zatrudniony przy renowacji i upiêkszaniu tamtejszej jezuickiej
œwi¹tyni, by w 1938 r. znaleŸæ siê w Lublinie w celu kontynuacji studiów teologicznych w Bobolanum. Wakacje 1939 r. spêdzi³ w Piñsku, sk¹d wróci³ do Lublina,
z którego rozpoczê³a siê jego wêdrówka na Daleki, Œrodkowy i Bliski Wschód.
Po wybuchu wojny, uciekaj¹c przed Niemcami, dotar³ ju¿ po agresji Zwi¹zku
Radzieckiego do Brzeœcia. Stamt¹d dojecha³ do Wilna, gdzie kontynuowa³ studia
teologiczne, by w czerwcu 1940 r. prze¿yæ tam¿e œwiêcenia kap³añskie brata Bronis³awa, a 21 grudnia uzyskane w przyspieszonym trybie w³asne, otrzymane z r¹k
ks. abpa Romualda Ja³brzykowskiego. Prymicje odprawi³ daleko od rodziców
i rodzinnego domu w gronie rodziny jezuickiej, gdzie szczêœliwie znalaz³ siê tak¿e
ks. Bronis³aw pracuj¹cy wówczas w Druji – dziœ Bia³oruœ. Prymicje w rodzinnej
koœcierskiej parafii odprawi³ po 25 latach, gdy na srebrny jubileusz œwiêceñ wybra³ siê po raz pierwszy do ojczyzny. Œwiêcenia kap³añskie w Wilnie zamknê³y
pierwszy etap ¿ycia ks. Stanis³awa – czas „ciosania osobowoœci”.
Drugi etap jego ¿yciowej wêdrówki rozpocz¹³ siê 14 czerwca 1941 r. aresztowaniem przez NKWD – w ramach kolejnej deportacji wileñskich Polaków i wywózki na Daleki Wschód. Droga na Syberiê wiod³a przez obóz w Starobielsku,
sk¹d po 5 dniach transportowano uwiêzionych przez góry Uralu, Swierd³owsk
i dalej kolej¹ ok. 600 km na pó³nocny-wschód do ostatniej stacji w Soœnie.
Stamt¹d na barkach rzek¹ do miasteczka Gari i dalej 18 km pieszo do obozu pracy, w którym obok Polaków znaleŸli siê Litwini, Estoñczycy i nieliczni ¯ydzi.
Warunki obozowego ¿ycia i pracy w lesie na tzw. nieludzkiej ziemi s¹ na ogó³
znane. Wbrew realiom ks. Stanis³aw ¿y³ nadziej¹ na przetrwanie i umacnia³ j¹
wœród towarzyszy niedoli. Szczêœliwie w sierpniu 1941 roku dotar³a do nich wiadomoœæ o „amnestii” dla wszystkich Polaków, og³oszonej dziêki uk³adowi gen.
W³adys³awa Sikorskiego z Stalinem – Radzieck¹ Rosj¹. Jednak¿e dopiero w po³owie stycznia 1942 roku przysz³o zwolnienie z obozu, sk¹d w grupie oko³o 90
Polaków rozpoczê³a siê wêdrówka do Wojska Polskiego, któr¹ ks. Stanis³aw odby³
ju¿ w znacznej czêœci w sutannie. Szczêœliwie dotar³ do Taszkientu, sk¹d szef
duszpasterstwa wojskowego skierowa³ go dalej. Zosta³ kapelanem 28 Pu³ku Piechoty, stacjonuj¹cego w £ugawoj nad chiñsk¹ granic¹, „niedaleko” A³ma-Aty,
gdzie odwiedza³ chorych w radzieckim szpitalu wojskowym.
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Z Armi¹ Polsk¹ gen. W³adys³awa Andersa ruszy³ na Œrodkowy Wschód do
Krasnowodzka nad Morzem Kaspijskim, Tam pozna³ póŸniejszego genera³a Berlinga, Komendanta Placu i kierownika ewakuacji… Dalej przez morze dotar³ do
Pahlawi w Iranie pod opiekê Anglików, dok¹d przyby³ w Wielki Pi¹tek 1942 roku.
Skierowano go do obozu przejœciowego w Habbanii, 100 mil od Bagdadu, na pustyniê niedaleko od Eufratu… Tam zosta³ duszpasterzem, wychowawc¹ oraz dobrym
duchem ¿o³nierskiej i m³odzie¿owej wspólnoty, wykorzystuj¹cym w pe³ni swoje
umiejêtnoœci zwi¹zane z pasj¹ dokumentalisty fotografa i mi³oœnika sztuki, budowniczego polowych o³tarzy i wojskowych kaplic, organizatora ¿ycia kulturalnego.
Z Iraku wraz z Wojskiem Polskim trafi³ ks. Stanis³aw do Palestyny, gdzie
przyby³a mu nowa rola przewodnika po Ziemi Œwiêtej; gdzie by³ kap³anem dla
¿o³nierzy i cywilów, b³ogos³awi¹cym niejedno ma³¿eñstwo i ¿egnaj¹cym zmar³ych; spotykaj¹cym wa¿niejszych Polaków w tamtejszym œwiecie; tak¿e genera³a
W³adys³awa Sikorskiego i W³adys³awa Andersa, prze¿ywaj¹cym œmieræ pierwszego jako tragediê narodow¹.
Piêkn¹ kartê w ¿yciu ks. Stanis³awa stanowi jego praca kapelana, nauczyciela i wychowawcy w junackich szko³ach wojskowych dla dzieci i m³odzie¿y uratowanych z Rosji. 22 lutego 1944 r. zosta³ wezwany do czynnej s³u¿by wojskowej
w Szkole Wojskowej Junaków, zlokalizowanej w Tel-El-Kelir na terenie Egiptu.
Tam przyda³y mu siê tak¿e jego m³odzieñcze pasje i doœwiadczenia wyniesione
z koœcierskiej Sodalicji Mariañskiej, z harcerstwa i dzia³alnoœci rodzinno-towarzyskiej, wykorzystywane zarówno w okresie roku szkolnego jak i podczas wakacji.
Po dwóch i pó³ latach pracy w Egipcie skierowano go do ¿eñskiego Liceum
Pedagogicznego w Nazarecie, zlokalizowanego w jednym z klasztorów, gdzie nawet
Arabowie mówili w jêzyku polskim. By³ tam nauczycielem w Gimnazjum i Liceum Administracyjno-Handlowym. Stamt¹d po zakoñczeniu wojny, w koñcu lipca
1947 roku wyruszy³ z m³odzie¿¹ do Anglii, gdzie przywitano go/ich w Liverpolu.
W kolejnym obozie kontynuowano naukê do 15 kwietnia 1948 r., kiedy to w³adze
brytyjskie zamknê³y dzia³alnoœæ wszystkich szkó³ junaków i m³odych ochotniczek… Na koncie ¿yciowych dokonañ ks. Stanis³awa z tego okresu pozosta³o
wydawane przezeñ pismo „Sadalis Marianus” i zawi¹zany wówczas Zwi¹zek
Sodalicji Maraiñskiej na ObczyŸnie.
Z chwil¹ likwidacji szkó³ junackich zosta³ „wolnym” cz³owiekiem. Korzystaj¹c z tej wolnoœci i znajomoœci z prowincja³em jezuitów w Bostonie, wyjecha³
do Ameryki. Marzy³ wówczas o pracy misyjnej na placówce polskiej, w ówczesnej Rodezji, gdzie zas³yn¹³ znany mu bli¿ej o. Adam Koz³owiecki, póŸniejszy
ks. kardyna³. (Pod koniec ¿ycia ks. Stanis³aw podzieli³ siê wspomnieniami o nim
w nakrêconym niedawno filmie…). Po przyjeŸdzie do Ameryki, przygotowuj¹c
siê do wyjazdu na misje, rozpocz¹³ dzia³alnoœæ na rzecz organizowania pomocy
dla Rodezji. Dziêki temu prze³o¿eni w Rzymie w 1950 r. zadecydowali inaczej.
Musia³ pozostaæ w Ameryce i pracowaæ wœród Polonii na rzecz afrykañskich misji! I takim sposobem ks. Stanis³aw zosta³ szefem Biura Misyjnego w Chicago.
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Ten kolejny, najd³u¿szy etap ¿ycia ks. Stanis³awa zwi¹zany jest na równi
z Ameryk¹ jak i Afryk¹, a tak¿e Europ¹. Bêd¹c prokuratorem – kierownikiem
wspomnianego biura w Chicago, poznawa³ warunki pracy misjonarzy in situ
i podejmowa³ przeró¿ne dzia³ania, by zapewniæ im œrodki materialne, jak i dop³yw nowych si³ – ksiê¿y, braci i sióstr zakonnych. Ju¿ w 1950 r. odwiedzi³ po raz
pierwszy niemal wszystkie placówki w Rodezji, gdzie jego przewodnikiem by³.
m.in. ks. A. Koz³owiecki. Wtedy te¿ zacz¹³ na dobre dzia³alnoœæ dziennikarsk¹,
promuj¹c¹ pracê misjonarzy; podj¹³ te¿ zbieractwo eksponatów do wymarzonego
muzeum misyjnego w Chicago. Jako fotografik zacz¹³ tworzyæ filmy, które wykorzystywa³ w propagandzie misyjnej i szerokich kontaktach z œrodowiskami Polonii
w Ameryce. Odwiedzaj¹c Afrykê, by³ dla misjonarzy i ich podopiecznych œw.
Miko³ajem… Zadba³ te¿ o wydanie bogato ilustrowanej ksiêgi misyjnej pt. Latem
w s³onecznej Rodezji (1958), której egzemplarze z dedykacjami wys³a³ do ks. kard.
Stefana Wyszyñskiego i I sekr. KC PZPR W³adys³awa Gomu³ki oraz ministra
Sztachelskiego, odpowiedzialnego za sprawy wyznañ w Polsce… Do przyjació³
misji (ok. 500 osób), obok filmów kierowa³ tak¿e okolicznoœciowe pisemka i biuletyny, za³¹czaj¹c zawsze koperty i formularz listu zwrotnego; unikaj¹c doœæ powszechnej ¿ebraniny…
Wspominaj¹c tamte lata i narodziny w 1964 r. nowego pañstwa Zambia –
dawnej Rodezji Pó³nocnej – ks. Stanis³aw mówi³ o sobie, i¿ by³ wówczas w jednej osobie: prokuratorem misji, sekretarzem, skarbnikiem, redaktorem, autorem,
fotografem, rzeŸbiarzem, filmowcem, zbieraczem znaczków, a tak¿e mechanikiem,
stolarzem, drukarzem itp. Pracowa³, wykorzystuj¹c od pocz¹tku „s³owo i obraz”.
Misj¹ rodezyjsk¹ w Zambii kierowa³ przez 36 lat, a oceni³ j¹ krótko: „Warto by³o
¿yæ”!
Przyje¿d¿a³ wówczas tak urzêdowo, jak prywatnie do Polski; m.in. w latach
1963, 1965/66 i 1970, kiedy to towarzyszy³ nastêpcy ks. A. Koz³owieckiego, pierwszemu czarnemu arcybiskupowi Lusaki, Emanuelowi Milingo, bêd¹c jego t³umaczem. Niejeden z jezuitów polskich z pomoc¹ o. Stanis³awa znalaz³ siê „Wœród
ludu Zambii”. (To nowy tytu³ pisemka misyjnego o. Stanis³awa, pierwotnie funkcjonuj¹cego jako „Pionierski Trud”).
Osobny rozdzia³ w ¿yciu ks. Stanis³awa w Ameryce to dzia³alnoœæ spo³eczno-kulturalna wœród Polonii, a zw³aszcza na rzecz harcerstwa. Jej symbolem mo¿e
byæ harcerska kapliczka obozowa, zbudowana w oœrodku ko³o Criytz w stanie
Wisconsin, upamiêtniaj¹ca 25-lecie Bitwy pod Monte Cassino, wykonana z rosochatych ga³êzi dêbowych przez ks. Stanis³awa. Obok upamiêtniono tam historyczne Gop³o – stworzono pomnik polskiego Millenium, dziœ obozow¹ kaplicê
harcersk¹ pod go³ym niebem, zainspirowan¹ byæ mo¿e dzie³em o. Ignacego, ks.
Rafa³a Grzondziela z Ontario, twórcy tamtejszego Oœrodka M³odzie¿owego „Kaszuby” i opiekuna harcerzy w Kanadzie. Harcerski Oœrodek „Gop³o” ks. Stanis³awa przyj¹³ dziêki niemu imiê Cypriana Kamila Norwida. Mo¿na powiedzieæ, ¿e
ks. Stanis³aw w dziejach ZHP Obwód Chicago odegra³ podobn¹ rolê jak o. Rafa³
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Grzondziel wœród harcerzy polskich w Kanadzie, zakorzenionych na ontaryjskich
Kaszubach.
Sam ks. Stanis³aw wspomina³ z niema³¹ satysfakcj¹, i¿ ogromn¹ pomoc¹
w jego dzia³alnoœci duszpasterskiej i spo³ecznej by³y dlañ zami³owania i umiejêtnoœci plastyczne, m³odzieñcze doœwiadczenia dekoratorskie, wykorzystywane przy
tworzeniu o³tarzy polowych, ¿³óbków i Grobów Pañskich, harcerskich kaplic.
Odkrywaj¹c piêkno i sens w tworach natury, ze szczególnym uzdolnieniem i piêknym efektem wykorzystywa³ przez wodê rzeŸbione korzenie drzew, tworz¹c oryginalne, najczêœciej religijne kompozycje. Zaistnia³y one m.in. na „produkowanych” przezeñ kartkach œwi¹tecznych, rozsy³anych po ca³ym œwiecie, a z czasem
drukowanych w masowych nak³adach. Do koñca ¿ycia pozosta³a w nim tak¿e
dusza artysty, a stworzone przezeñ rzeŸby – raczej kompozycje – ciesz¹ nadal
gospodarzy i goœci niejednego domu zakonnego czy misyjnego oraz rodaków
w USA i Rzeczypospolitej. Mo¿na je poznaæ, studiuj¹c fotografie zamieszczane
w przywo³anych na pocz¹tku publikacjach.
Przechodz¹c w wieku 75 lat w stan spoczynku, ¿egnaj¹c siê z Biurem Misyjnym – funkcj¹ kierownika – prokuratora, ks. Stanis³aw dalej kontynuowa³ pracê
duszpastersk¹ i spo³eczno-kulturaln¹ wœród Polonii, wspomagaj¹c m.in. jednego
z proboszczów. Mieszkaj¹c na plebanii w Hamtramck k. Detroit w stanie Michigan, zaprzyjaŸni³ siê z tamtejsz¹ bibliotek¹ publiczn¹ – domem kultury, kierowanym od 1998 r. przez przyby³¹ w 1985 r. do USA Tamarê Sochack¹-Kirchner,
córkê Marii i Olgierda Sochackich z Gdañska. (Œp. Olgierd, profesor UG, by³
wspó³za³o¿ycielem Instytutu Kaszubskiego). W wydanym w 2007 roku przez
Instytut Kaszubski tomiku poetyckim Tamary, zatytu³owanym W jêzyku motyli &
ciem, wzbogaconym oryginalnymi ilustracjami ormiañskiego artysty Argisztiego
Agad¿aniana, znajdujemy wiersz pt. gdzie nie spojrzê…, dedykowany „Ksiêdzu
Stanis³awowi Czapiewskiemu z powrotem w Starym Kraju”:
ksi¹¿ki
a w starych ksi¹¿kach
minione niedziele
strzêpki kazañ
wspomnienia
listy zapomniane
jakiœ wiersza urywek
wyblak³a serwetka
tu jesteœ – zawsze jesteœ
ksiê¿e Stanis³awie.
Mo¿emy podobnie jak poetka mówiæ o obecnoœci ks. Stanis³awa wœród nas.
Pamiêtamy te¿ o jego uczestnictwie w historycznych ju¿ Spotkaniach Polonii
Pomorskiej w Starbieninie, organizowanych w latach 90. XX wieku przez Zrze-
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szenie Kaszubsko-Pomorskie i Urz¹d Wojewody Gdañskiego w Kaszubskim Uniwersytecie Ludowym we Wie¿ycy – Starbieninie; nie zapominamy o tych mniej
lub wiêcej uroczystych spotkaniach w Gdañsku, Hucie i Gdyni, gdzie znalaz³ godn¹
Seniora przystañ i opiekê na ojczystej ziemi w Kolegium oo. Jezuitów, gdzie œwiêtowa³ w 2011 roku swój jubileusz 100-lecia urodzin i uroczystoœæ nadania mu
honorowego obywatelstwa miasta Koœcierzyna. Tam, w Gdyni, pod opiek¹ niezawodnego brata Sylwestra Wojdy³y, œwiêtowaliœmy te¿ jego 101 urodziny… i do¿y³
swoich dni…
Zmar³ 12 stycznia 2013 roku, pochowany zosta³ 19 stycznia 2013 w grobowcu
oo. jezuitów na Cmentarzu Witomiñskim. Ceremoniom pogrzebowym przewodniczy³ J.E. Ks. Abp. Tadeusz Goc³owski. Obok licznych przedstawicieli rodzin
Czapiewskich i Jezuickiej w uroczystoœciach pogrzebowych uczestniczyli równie
liczni przyjaciele Zmar³ego i delegacja Koœcierzyny z pocztem sztandarowym.
Non omnis moriar!
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Lech Bolt (1938–2013) – dr med.,
ginekolog i po³o¿nik, lekarz,
przyjaciel i humanista

Nazwisko Bolt niejeden z mi³oœników czy znawców historii Kaszubów, Pomorza i Polski, kojarzy przede wszystkim z postaci¹ ks. senatora Feliksa Bolta
(1864–1940), zamordowanego w Stutthofie. By³ on jednym z czo³owych realizatorów programu pracy organicznej spo³ecznoœci polskiej na Pomorzu i w ca³ym
zaborze pruskim; nale¿a³ do najbli¿szych wspó³pracowników ks. Patrona Piotra
Wawrzyniaka. Zwi¹zany z rodzin¹ Anny z £yskowskich i Stanis³awa Sikorskich
z Wielkich Che³mów k. Brus, gdzie pracowa³ jako wikariusz, przyczyni³ siê do
rozwoju tamtejszych spó³ek zarobkowych i gospodarczych, rozs³awiaj¹cych Brusy
i Kaszuby poza granicami regionu i kraju. W dwudziestoleciu miêdzywojennym
obdarzono go tytu³em ojca stanu kupieckiego, twórcy polskiego stanu œredniego
na Pomorzu. Jako pose³ i senator z ramienia Narodowej Demokracji reprezentowa³ od 1920 r. sprawy morza i Pomorza w parlamencie II Rzeczypospolitej. Jego
imiê w III RP nosi m.in. Szko³a Podstawowa w Bar³o¿nie na Kociewiu, bêd¹cym
gniazdem rodzinnym pomorskich Boltów.
Z Bar³o¿na pochodzi³ te¿ bratanek Feliksa, Franciszek „Waldy”, ojciec
dr. Lecha Bolta, bêd¹cy z zawodu ekonomist¹, po II wojnie œwiatowej obywatelem Sopotu i pierwszym dyrektorem tamtejszego oddzia³u Narodowego Banku
Polskiego.
Dr Lech Bolt urodzi³ siê 2 listopada 1938 r. w Poznaniu jako syn w³aœnie
Franciszka i Marii z d. S³onczyñskich – polonistki, z urodzenia kresowianki, studiuj¹cej na Uniwersytecie w Poznaniu. Oboje rodziców Leszka pozna³em przed
laty, gromadz¹c materia³y do rozprawy doktorskiej, poœwiêconej pracy organicznej
na Pomorzu w okresie zaboru pruskiego, dzia³alnoœci gospodarczej Stanis³awa
Sikorskiego, którego najbli¿szym wspó³pracownikiem, a i inspiratorem, by³ ks. Feliks Bolt. W mieszkaniu sopockim Boltów zachowa³y siê liczne dokumenty i pami¹tki po „stryju Feliksie”, do których niejednokrotnie odwo³ywa³em siê w swoich
opracowaniach. By³ to te¿ czas decyduj¹cy o naszej przyjaŸni z Leszkiem i ca³¹
rodzin¹ – w tym Przybylskich, z których kuzyn Leszka, prof. Wojciech, to – by³y
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rektor AWFiS w Oliwie. By³ bowiem Leszek najstarszym z trzech braci, z których
brat Adam jest profesorem Politechniki Gdañskiej, a najm³odszy Krzysztof po
latach pracy w USA, jako dr prawa, profesorem nadzw. w Wy¿szej Szkole Bankowej w Gdyni, zaœ bratanek Tomasz mgr. historii... Nasz¹ przyjaŸñ z Lechem i jego
sympatiê do spraw ruchu kaszubsko-pomorskiego umocni³y liczne kontakty zwi¹zane z moj¹ funkcj¹ w Urzêdzie Wojewódzkim w Gdañsku i jego prac¹ zawodow¹ jako lekarza wojewódzkiego, specjalisty, pod którego opiek¹ odda³y siê
moja ¿ona i córki. Z kolei dla mnie, lecz¹cego siê m.in. w Szpitalu na Zaspie, sta³
siê on lekarzem niemal osobistym. Gdy pytano mnie, u kogo siê leczysz – odpowiada³em – u ginekologa i po³o¿nika, dr. Lecha Bolta. Z kolei razem leczyliœmy
siê u dr. Lecha Balta – kolegi i przyjaciela Leszka…
Wszystkim niemal naszym spotkaniom towarzyszy³y – zwykle nieurzêdowe
rozmowy o (...) s³u¿bie zdrowia oraz o historii i kulturze, o polityce i najnowszych lekturach, których z tytu³u swojej s³aboœci do ksi¹¿ek nie ¿a³owa³em Leszkowi, przyjmuj¹cemu je z wdziêcznoœci¹ i rzadkim dziœ szacunkiem do tego typu
wartoœci materialnych i przede wszystkim duchowych.
Lech Bolt II wojnê œwiatow¹ prze¿y³ z rodzicami na wysiedleniu w Generalnej Guberni, bêd¹c pod koniec 1944 r. jako dziecko œwiadkiem krwawych zmagañ radziecko-niemieckich, miêdzy innymi w gigantycznej operacji w Bieszczadach na Prze³êczy Dukielskiej o wyzwolenie S³owacji. Tam w miejscowoœci Zwiêczyca obserwowa³ pracê lekarzy i sanitariuszy w szpitalu polowym, cz³owieczy
los ofiar wojny… Tam zainteresowa³a go praca lekarza…
Po wojnie uczêszcza³ do Szko³y Podstawowej w Bar³o¿nie, a od 1948 r.
w Sopocie, gdzie ukoñczy³ II Liceum Ogólnokszta³c¹ce im. Boles³awa Chrobrego,
a nastêpnie Akademiê Medyczn¹ w Gdañsku. Z dyplomem lekarza medycyny
w latach 1963–1965 odby³ sta¿ z oddelegowaniem do AMG. 1 listopada 1965 r.
zosta³ zatrudniony na etacie w Pañstwowym Szpitalu Klinicznym nr 2, a dwa lata
póŸniej jako asystent w I Klinice Po³o¿niczej. Tam zdobywa³ pierwsz¹ specjalizacjê z zakresu po³o¿nictwa i ginekologii, zostaj¹c w 1970 r. asystentem w Klinice
Ginekologicznej kierowanej przez doc. dr. hab. Jerzego Mieszczerskiego, który
by³ tak¿e promotorem jego rozprawy doktorskiej, obronionej w 1972 r. Jako specjalista II stopnia zosta³ w 1973 r. adiunktem w Klinice Ginekologicznej AMG.
Po kursie z medycyny tropikalnej w Instytucie Medycyny Morskiej i Tropikalnej
w Gdyni, otrzyma³ w 1979 r. urlop bezp³atny na uczelni i kontrakt na pracê
w Libii, gdzie do 1981 by³ organizatorem i ordynatorem oddzia³u po³o¿niczo-ginekologicznego szpitala w Dernie nad Morzem Œródziemnym.
Wróciwszy do kraju, kontynuowa³ pracê w AMG, sk¹d w 1984 przeszed³
w wyniku konkursu do Szpitala Miejskiego na Zaspie (dziœ Szpital Specjalistyczny
im. Œw. Wojciecha) jako ordynator – organizator Oddzia³u Po³o¿niczo-Ginekologicznego, który pod jego kierownictwem zyska³ opiniê jednego z najlepszych nie
tylko w regionie. Œwiadcz¹ o tym uzyskane przezeñ liczne wyró¿nienia i nagrody,

LECH BOLT (1938–2013) – DR MED., GINEKOLOG I PO£O¯NIK...

423

a zw³aszcza tytu³ „Lekarz Przyjacielem Kobiety”, przyznawany przez czytelniczki
czasopisma „Twój Styl”. Lech Bolt zadba³ o nowoczesne wyposa¿enie swojego
oddzia³u i dobry klimat dla rodz¹cych matek i ich rodzin, tworz¹c m.in. pierwsz¹
na Pomorzu „izbê po³o¿nicz¹ dla tatusiów”. Szpital na Zaspie otrzyma³ te¿, m.in.
za przyczyn¹ Leszka, certyfikat „Szpital Przyjazny Dziecku” oraz uczestniczy³
w programie „Zdrowie dla Pomorzan”. Nie bez znaczenia jest fakt, i¿ Lech Bolt
w latach 1983–1999 by³ specjalist¹ i konsultantem wojewódzkim ds. po³o¿nictwa
i ginekologii. Odby³ te¿ sta¿e kliniczne w USA i RFN. Jednoczeœnie prowadzi³
prywatn¹ praktykê lekarsk¹ – specjalistyczny gabinet ze szko³¹ rodzenia, kontynuuj¹c badania kliniczne, publikuj¹c wiele prac naukowych. Dba³ o kadrê oddzia³u
i doskonalenie jej wiedzy i umiejêtnoœci, kszta³c¹c godnych nastêpców. W 1997 r.
w „Dzienniku Ba³tyckim” zosta³ zaprezentowany m.in. jako najlepszy ginekolog
Trójmiasta. W 2011 r. otrzyma³ g³ówn¹ nagrodê Prezydenta Gdañska dla s³u¿by
zdrowia
Lech Bolt by³ tak¿e spo³ecznikiem, cz³onkiem i dzia³aczem w Polskim Towarzystwie Lekarskim i Polskim Towarzystwie Ginekologicznym oraz Izbie Lekarskiej. Od lat, jako aktywny ¿eglarz z dyplomem jachtowym kapitana ¿eglugi wielkiej, poznawa³ piêkno i trudy ¿ywio³ów morskich. Korzysta³ te¿ z klimatu i uroków
krajobrazu Kaszub jako w³aœciciel domku letniskowego w Kamieniu Wejherowskim. Obok ¿eglarstwa, a tak¿e turystyki, interesowa³a go szczególnie literatura
historyczna i piêkna, jak równie¿ malarstwo. Ta ostatnia dziedzina jest pasj¹ tak¿e
innych cz³onków jego rodziny. Uprawia j¹ od lat sêdziwa i zawsze m³oda duchem
matka jego ¿ony Wandy – Mieczys³awa Piasecka, mieszkaj¹ca w Oliwie.
Wandê pozna³, bêd¹c adiunktem, w czasie jej studiów; jest bowiem absolwentk¹ Wydzia³u Stomatologii AMG. Na drogê medycyny posz³a te¿ ich córka
Beata, id¹c œladami ojca. M³odsza Ewa ukoñczy³a Skandynawistykê na Uniwersytecie Gdañskim, a pracuj¹c poza krajem, wspiera³a równie¿ ojca w jego dzia³alnoœci na rzecz Matki i Dziecka.
Od kilku lat wspominaliœmy z Lechem nie tylko minione czasy, ale snuliœmy
te¿ plany na czas emerytury... On jednak nie potrafi³ rozstaæ siê ze szpitalem
i swoim oddzia³em. Intensywna praca w szpitalu byæ mo¿e by³a przyczyn¹
wylewu...
Ostatnie miesi¹ce ¿ycia spêdzi³ jako pacjent w szpitalu na Zaspie i w Hospicjum im. ks. Eugeniusza Dutkiewicza pod opiek¹ lekarzy i pielêgniarek, wolontariuszy i najbli¿szych. Zosta³ laureatem Z³otego Krzy¿a Zas³ugi, przyznanego
24 maja 2012 r. przez prezydenta Bronis³awa Komorowskiego – zbyt póŸno, aby
móg³ siê nim cieszyæ.
Lech Bolt zmar³ 8 stycznia 2013 r. Pochowany zosta³ obok rodziców i dziadka na Cmentarzu Katolickim w Sopocie. Mszê pogrzebow¹ w wype³nionej katedrze oliwskiej odprawi³ ks. abp Tadeusz Goc³owski, który wyg³osi³ poruszaj¹c¹
mowê o zmar³ym i przewodniczy³ tak¿e ceremoniom na cmentarzu, gdzie t³umnie
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po¿egnali go najbli¿si, rodzina, przyjaciele, wspó³pracownicy, pacjenci. ¯egnaj¹c
go w imieniu przyjació³, przywo³a³em tekst prastarej pieœni, œpiewanej na kaszubskich pustych nocach:
Zmar³y cz³owiecze, z tob¹ siê ¿egnamy,
Przyjmij dar smutny, który ci sk³adamy:
Trochê na grób twój porzuconej gliny,
Od twych przyjació³, s¹siadów, rodziny.
Powracasz w ziemiê, co matk¹ tw¹ by³a,
Teraz ciê strawi, niedawno ¿ywi³a;
Tak droga ka¿da, która na œwiat wodzi,
Na ten ubity goœciniec wychodzi.
Nied³ugo bracie (siostro) z tob¹ siê ujrzemy,
Ju¿eœ tam doszed³, my jeszcze idziemy;
Trzeba ci by³o odpocz¹æ po biegu,
Ty wstaniesz, boœ tu tylko na noclegu.
Bo¿e! Ten zmar³y w domu Twym przebywa³,
U sto³u Twego jada³, Ciebie wzywa³,
Na Twej litoœci polega³ bezpieczny,
Daj duszy jego odpoczynek wieczny. Amen!
Z mi³ym zdziwieniem przyj¹³em proœbê kilku osób o jej tekst, us³yszany przez
nich w Sopocie po raz pierwszy. Ot, zmienia siê nasz œwiat, ludzie, nasza kultura
i tradycja – tak¿e ta ¿a³obna. To, co w czasach Boltów w Bar³o¿nie i mojego
dzieciñstwa by³o powszechne, dziœ nie tylko w mieœcie budzi… niekiedy zdrowe
zainteresowanie. Lech Bolt nale¿a³ do tych ludzi, którzy interesuj¹ siê nie tylko
w³asnym losem i œwiatem. Napisano o nim, i¿ nale¿a³ do tych, dla których ¿ycie
jest przede wszystkim wezwaniem do mi³oœci, dobra i bezinteresownoœci. Dla
najbli¿szych, nie tylko z rodziny, by³ niczym ks. senator Feliks Bolt – ojcem
i przyjacielem.
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Józef Borzyszkowski

Ks. pra³at Edmund Kosznik (1921–2013)
z Ostrzyc – emerytowany proboszcz
parafii Gorêczyno, nestor kap³anów
diecezji pelpliñskiej

Pozna³em go osobiœcie przed wielu laty, ju¿ jako proboszcza w Gorêczynie,
gdzie przepracowa³ 26 lat. Nastêpne 22 lata spêdzi³ aktywnie jako emeryt i rezydent w Ostrzycach, gdzie wczeœniej wybudowa³ wraz z parafianami kaplicê pod
wezwaniem Matki Boskiej Fatimskiej z mieszkaniem dla kap³ana. Poœrednio
pozna³em go jeszcze wczeœniej, bêd¹c uczniem kl. III Liceum Pedagogicznego
w Koœcierzynie, kiedy to odbywa³em praktykê pedagogiczn¹ jako pomocnik wychowawcy na kolonii letniej, zlokalizowanej w budynkach koœcierskiej Zasadniczej Szko³y Zawodowej. Przydzielono mnie do grupy najm³odszych, której wychowawczyni¹ by³a pani Gertruda Kosznik z d. Siuda, macocha ks. Edmunda. Z ni¹
to spêdza³em równie¿ godziny „ciszy”, s³uchaj¹c jej wspomnieñ i opowieœci, tak¿e
o pasierbie, wtedy proboszczu w Lutowie na Krajnie. Ona te¿ próbowa³a bezskutecznie nauczyæ mnie gry w karty – w bryd¿a itp.
Gdy po latach spotka³em ks. Edmunda, ju¿ na rodzinnych Kaszubach, nie by³
on dla mnie kimœ obcym. Rych³o te¿ znaleŸliœmy wspólny jêzyk, a z czasem coraz
wiêcej wspólnego, w tym wspomnieñ zwi¹zanych z Koœcierzyn¹ i Kosznikami,
z których pochodzi moja ¿ona Anna…
Ks. Edmund urodzi³ siê 19 kwietnia 1921 roku w rodzinie Jadwigi z domu
Urban i Franciszka, gospodarza naro¿nej kamieniczki przy koœcierskim rynku,
prowadz¹cego zak³ad fryzjerski wraz z wytwórni¹ i wypo¿yczalni¹ peruk, z których
korzystaliœmy jako uczniowie LP na doroczne bale kostiumowe. By³ najstarszym
z czworga rodzeñstwa, z którego prze¿y³a go jedynie siostra Zenona – z mê¿a
G³¹biñska, nauczycielka, obywatelka Nowego Miasta w Ziemi Lubawskiej, czêsty goœæ w Gorêczynie, a zw³aszcza w Ostrzycach, gdzie wraz z miejscowymi
paniami opiekowa³a siê chorym bratem.
W rodzinnej Koœcierzynie ks. Edmund ukoñczy³ gimnazjum klasyczne, niemal tu¿ przed wojn¹, gdzie jego katechetami byli ks. Leon Heyke i ks. Józef
Grochocki, a kolegami, tak¿e w Sodalicji Mariañskiej, m.in. równie¿ póŸniejszy
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ks. i poeta kaszubski Antoni Pepliñski oraz inspektor Kazimierz Marchewicz
i redaktor Brunon Richert1. Choæ w domu Koszników na co dzieñ nie u¿ywano
jêzyka kaszubskiego, nigdy kaszubszczyzna nie by³a dla Edmunda obca. Wyrós³
w tradycji Hymnu kaszubskiego i has³a m³odokaszubów: „Co kaszubskie, to
polskie”.
Po maturze w maju 1939 roku zg³osi³ siê do Seminarium Duchownego
w Pelplinie, gdzie nie móg³ jednak rozpocz¹æ studiów, gdy¿ wybuch³a II wojna
œwiatowa, szczególnie krwawo zapisana w dziejach diecezji che³miñskiej i Pomorza.
Ju¿ na pocz¹tku „krwawej jesieni” 1939 roku rodzina Koszników wraz z tysi¹cami mieszkañców Koœcierzyny i powiatu zosta³a wysiedlona do Generalnej
Guberni, na Podlasie w okolice Siedlec. Tam ojciec nadal pracowa³ jako fryzjer,
uruchamiaj¹c z czasem na nowo swój zak³ad. Lata wojennej poniewierki wspomina³ ks. Edmund niejednokrotnie jako dlañ w miarê spokojne – mo¿na by je
uznaæ za stosunkowo szczêœliwe dla rodziny, gdyby nie to, ¿e w 1940 r. zmar³a
tam jego matka.
Ks. Edmund, pisz¹c wojenn¹ relacjê wysiedlonego dla Muzeum Ziemi Koœcierskiej, jako jedyny spoœród wielu autorów wspomnieñ, zauwa¿y³ ¿e Koœcierzakom wiod³o siê tam stosunkowo nieŸle, lepiej ni¿ rodzimej ludnoœci, a polepszy³o znacznie – zw³aszcza w zakresie mieszkañ – po… wymordowaniu ¯ydów...2
Inni jak gdyby tragedii Holokaustu nie dostrzegali, jak i tego, ¿e w 1945 roku
wracali do swoich obrabowanych koœcierskich domów czêsto z nieco wiêkszym
dobytkiem ni¿ ten, z którym szli na wygnanie.
Bêd¹c w GG, ks. Edmund podj¹³ studia teologiczne w seminarium warszawskim, kontynuuj¹c je potem w Kielcach, a od 1945 roku w Pelplinie. Tam 24 lutego
1946 r. otrzyma³ œwiêcenia kap³añskie z r¹k ks. prymasa, kardyna³a Augustyna
Hlonda. Do grona jego kolegów kursowych – a raczej rocznika œwiêceñ, nale¿eli
miêdzy innymi ks. Gracjan Chyliñski i ks. Jan Czapiewski, proboszcz sierakowicki3. O ks. Janie, kiedyœ wspania³ym katechecie w Chojnicach, opowiadano
nieraz, i¿ mia³ dobre relacje z Kuri¹ w zakresie p³acenia podatków koœcielnych,
których wysokoœæ zale¿y od liczby dusz. Po jego œmierci dosz³o do podzia³u parafii na trzy, z których ka¿da, jak siê okaza³o, liczy³a niemal tyle samo wiernych, ile
matka… Przyczynê tych niskich danych mo¿na widzieæ w chêci unikania równie¿
wiêkszych k³opotów i „kosztów” wobec w³adzy œwieckiej. Ks. Edmund, opowiadaj¹c podobne historie zawsze puszcza³ z uœmiechem znacz¹co oko.

1
2
3

Zob. ich biogramy w S³owniku biograficznym Pomorza Nadwiœlañskiego…
Zob. opublikowane przed laty przez Muzeum Ziemi Koœcierskiej wspomnienia – relacje wysiedlonych.
Zob. Spis koœcio³ów i duchowieñstwa diecezji che³miñskiej, Pelplin 1963.
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Jako wikariusz pracowa³ od 9 marca 1946 r. w parafii Œw. Krzy¿a w Tczewie,
sk¹d przeniesiono go do W¹brzeŸna. Powróci³ stamt¹d do Tczewa – do parafii œw.
Józefa, gdzie zosta³ prefektem w Gimnazjum Kupieckim i Mechanicznym.
W 1947 r. podj¹³ studia na Wydziale Teologicznym KUL-u, gdzie po dwóch
latach obroni³ pracê mgr. na temat „Mi³oœæ bliŸniego w dzie³ach ks. Piotra Skargi”. Jako mgr teologii zosta³ 1 wrzeœnia 1949 r. prefektem Pañstwowego Gimnazjum i Liceum Ogólnokszta³c¹cego w Dzia³dowie, a po roku prefektem w Ma³ym
Seminarium Duchownym Diecezji Che³miñskiej w Wejherowie, zlokalizowanym
w Collegium Leoninum, gdzie uczy³ obok religii tak¿e ³aciny i historii staro¿ytnej
oraz prowadzi³ zajêcia z gimnastyki4. W 1951 r. zosta³ wikariuszem w Tucholi
u boku legendarnego od czasów I wojny ks. pp³k. i proboszcza Józefa Wryczy,
bêd¹c tam prefektem szkó³ œrednich i podstawowych – w Tucholi, Bladowie
i Kie³pinie oraz kapelanem szpitala powiatowego. Trzy lata spêdzone w Tucholi
wspomina³ szczególnie chêtnie, podkreœlaj¹c miêdzy innymi ówczesn¹ pobo¿noœæ ks. Wryczy i jego ulubion¹ rozrywkê – grê w skata5. Ta gra pozosta³a do
koñca ¿ycia równie ulubion¹ rozrywk¹ tak¿e ks. Edmunda, którego plebania s³ynê³a z goœcinnoœci i ¿yczliwoœci, nie tylko dla konfratrów.
W 1954 roku ks. Edmund Kosznik zosta³ administratorem – proboszczem
w Lutowie k. Sêpólna Krajeñskiego, gdzie pracowa³ do 1965 roku, remontuj¹c
m.in. zabytkowy koœció³. By³ tam dziekanem dekanatu kamieñskiego i kanonikiem gremialnym Kapitu³y Kolegiackiej Kamieñskiej. Wœród parafian, obok Krajniaków i rodaków z ró¿nych stron Polski, by³a te¿ rodzina Kaszuby z Ziemi Zaborskiej, tamtejszego nadleœniczego Mariana Przewoskiego, pochodz¹cego z samych Brus, którego dom odwiedzi³em w latach 70. i 80., wspominaj¹c razem
tak¿e ks. Edmunda6.
Z Lutowa w 1965 r. ks. Edmund wróci³ na wymarzone nie tylko przez niego
Kaszuby, obejmuj¹c parafiê Gorêczyno, osierocon¹ przez ks. pra³ata Antoniego
Prissa, bêd¹cego tam proboszczem od przedwojnia, zaprzyjaŸnionego m.in.
z malarzem Wac³awem Szczeblewskim – przyjacielem Aleksandra Majkowskiego,
któremu dawa³ schronienie i pracê podczas wojny7. Wykonan¹ przezeñ polichromiê gorêczyñskiego koœcio³a starannie odnowiono za czasów proboszczowania
ks. E. Kosznika.
4
5

6

7

Zob. W. Kasyna, Z ¿a³obnej karty, „Pielgrzym”, 29 i 16.06.2013, nr 12, s. 7 oraz L. Ja¿d¿ewski,
Collegium Leoninum 1872–1957. KuŸnia kaszubskiej inteligencji, Banino, b.r.w., s. 91 i 98.
Ks. E. Kosznik udzieli³ m.in. wywiadu Krzysztofowi Kordzie, który na moim seminarium
doktorskim przygotowywa³ rozprawê stanowi¹c¹ biografiê historyczn¹ ks. J. Wryczy, jaka
w 2014 r. winna ukazaæ siê drukiem.
O rodzinie Przewoskich zob. m.in. B. Bojarska, Ze wspomnieñ mojej Matki. Przyczynek do
dziejów mieszkañców Brus i okolicy, [w:] Nasze korzenie, t. II, Gdañsk 2010 oraz Dzieje Brus
i okolicy, pod red. J. Borzyszkowskiego, Chojnice-Gdañsk 1983.
Wspomina³ go m.in. syn Wac³awa – Bernard Szczeblewski zmar³y w 2012 roku. Zob. poœwiê-
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Do parafii gorêczyñskiej nale¿a³a wówczas filia w Hopowie, powo³ana na
bazie przejêtego po ewangelikach koœcio³a wraz z budynkami plebañskimi.
Kuria Biskupia w Pelplinie kilka lat bezskutecznie zabiega³a u w³adz o zgodê
na utworzenie w Hopowie samodzielnej parafii. St¹d rezydowa³ tam przez 9 lat,
od jesieni 1965 r., jako wikariusz ks. Franciszek Koska, dziœ pra³at i emeryt rezyduj¹cy w Redzie, który w 1974 roku obj¹³ parafiê Chmielno8, a wówczas dopiero
w³adze zgodzi³y siê na utworzenie samodzielnej placówki w Hopowie.
Ks. F. Koska by³ kaznodziej¹ podczas uroczystoœci pogrzebowych ks. E. Kosznika w Ostrzycach. Wspominaj¹c jego drogê ¿yciow¹ i lata swego pobytu w Hopowie pod formaln¹ opiek¹ Zmar³ego, stwierdzi³:
Wspania³a by³a ta wspó³praca ze zmar³ym ks. Edmundem. Ile¿ to uroczystoœci
prze¿yliœmy wspólnie, wspieraj¹c siê nawzajem; ile¿ piêknych chwil spêdziliœmy
razem w jego goœcinnej plebanii, koñcz¹c wieczór, jak to sam opisuje we Wspomnieniach Kap³ana, gr¹ w skata9.

Jako proboszcz gorêczyñski ks. Edmund mia³ bardzo dobr¹ markê w ca³ej
diecezji, zw³aszcza jednak wœród wikariuszy i parafian. Dla jednych i drugich by³
niejako ojcem i przyjacielem. Razem rozpoczêli budowê w 1983 r. nowego koœcio³a w Somoninie, gdzie rych³o powsta³a samodzielna parafia. Razem budowali
kaplicê w Ostrzycach, rozpoczêt¹ jesieni¹ 1984 r.
Ks. Edmund Kosznik, bêd¹c wspania³ym duszpasterzem, nie tylko administratorem i budowniczym, nale¿a³ do grona kap³anów diecezji che³miñskiej zaanga¿owanych te¿ – nie tylko sercem – w sprawy ruchu kaszubsko-pomorskiego.
By³ m.in. wiernym czytelnikiem „Pomeranii” i uczestnikiem Spotkañ Pelpliñskich
organizowanych przez Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie i Wy¿sze Seminarium
Duchowne w Pelplinie od 1981 r.10 Tam zosta³ zainspirowany trosk¹ o regionalny
charakter budownictwa na Kaszubach, tak¿e sakralnego. St¹d przygotowanie projektu ostrzyckiej kaplicy zleci³ wówczas dr. Andrzejowi Baranowskiemu, dziœ
profesorowi z Politechniki Gdañskiej, rzecznikowi tej idei, wspó³pracuj¹cemu

8

9
10

cone mu moje wspomnienie pt. Bernard Szczeblewski (1922–2012) – farmaceuta, pracownik
i oficer Marynarki Wojennej, b. wiêzieñ Stutthofu, piastun tradycji I Pomorskiej Szko³y Sztuk
Piêknych jego ojca Wac³awa, „Acta Cassubiana” t. XIV, Gdañsk 2012, s. 471-474.
Jako proboszcz chmieleñski odnowi³ koœció³ i uporz¹dkowa³ przykoœcielny cmentarz oraz
wybudowa³ now¹ plebaniê. ZaprzyjaŸni³ siê wówczas m.in. z dr. Otto Kulcke z RFN, g³ównym
sponsorem odbudowy organów z koœcio³a œw. Jana w Bazylice Mariackiej. Po Chmielnie
obj¹³ sanktuaryjn¹ parafiê w Lubawie, gdzie równie¿ dokona³ wiele, m.in. w zakresie remontów
i budownictwa, tworz¹c te¿ Muzeum Parafialne. Nastêpnie przez wiele lat by³ duszpasterzem
w RFN, sk¹d jako emeryt wróci³ na Kaszuby, utrzymuj¹c zawsze bliskie kontakty z Gorêczynem
i Ostrzycami.
Zapis tej homilii w zbiorach autora.
Zob. „Studia Pelpliñskie”, t. XXIX, Wydanie specjalne, Pelplin 1999, poœwiêcone Spotkaniom
Pelpliñskim z lat 1981–1998.
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z ZK-P11. Ks. Edmund zaakceptowa³ i uzyska³ zgodê ks. bpa Mariana Przykuckiego dla koncepcji architektonicznej œwi¹tyni – domu Bo¿ego nawi¹zuj¹cego
swym kszta³tem do chaty kaszubskiego gbura z tradycyjnym kiedyœ wystawkiem.
Tak¿e wystrój kaplicy zyska³ oryginalny charakter.
Obok Spotkañ Pelpliñskich ³¹czy³a nas m.in. parafia wygodzka, gdzie ks.
Edmund za czasów ks. prob. Zygmunta Poæwiardowskiego i ks. prob. Stanis³awa
Gackowskiego bywa³ czêstym, nie tylko odpustowym goœciem. Wówczas te¿ odwiedza³ nasz¹ chatê – zagrodê skansenowsk¹ w £¹czyñskiej Hucie. Do dziœ
w jednej z izb na œcianie wisi ofiarowany mi w Gorêczynie piêkny obraz Œw.
Rodziny. Tam te¿ obgadaliœmy projekt obchodów jubileuszu 350-lecia koœcio³a
gorêczyñskiego. Na tê okazjê przygotowa³em minimonografiê pt. Z dziejów Gorêczyna. 350 lat koœcio³a parafialnego, Gdañsk 1989, wydan¹ w niewielkiej iloœci egzemplarzy, darowan¹ przez ks. Edmunda goœciom jubileuszowych uroczystoœci, w tym ks. bp. M. Przykuckiemu w specjalnej oprawie12. – Postaæ, m¹droœæ
i serdecznoœæ ks. bpa Mariana, od 1992 r. pierwszego arcybiskupa szczeciñskokamieñskiego, by³a wœród nas obecna przy ka¿dym spotkaniu – nie tylko w Gorêczynie i Ostrzycach.
W maju 1991 roku ks. pra³. Edmund Kosznik przekaza³ parafiê gorêczyñsk¹
swojemu wspania³emu nastêpcy, Kaszubie, ks. kanonikowi Hubertowi Kitowskiemu, pe³ni¹cemu wczeœniej przez lata wa¿n¹ funkcjê ojca duchownego w WSD
w Pelplinie. Sam przeniós³ siê wraz z oddan¹ parafii pani¹ Monik¹ Szalsk¹, wiern¹
gospodyni¹ od czasów lutowskich, do Ostrzyc, bêd¹c s¹siadem i od lat przyjacielem rodziny Szalewskich, na których gruncie powsta³a tamtejsza œwi¹tynia. Mirek
Szalewski by³ wówczas I wójtem gminy Samonino w III RP, a jego dzia³alnoœæ
przedmiotem dumy i troski ks. Edmunda. Mo¿na powiedzieæ, ¿e w Ostrzycach
wspania³y ks. emeryt mia³ równie¿ wspania³¹, podwójn¹ i serdeczn¹ opiekê –
nastêpcy ks. prob. Huberta i s¹siadów – rodziny M. Szalewskiego. Ostrzyce ju¿
wczeœniej dziêki nim by³y wa¿nym centrum oazowym na Kaszubach, którego
tradycje ¿ywe s¹ i dziœ. Rodzina Szalewskich wraz z ks. Edmundem od dziesi¹tków lat przyjmuje w goœcinê pielgrzymów kaszubskich wêdruj¹cych na Jasn¹
Górê i niejedn¹ grupê rekolekcyjn¹... Nie dziw, ¿e ks. Edmund móg³ niekiedy
¿artowaæ, i¿ ¿yje sobie w Ostrzycach niczym p¹czek w maœle. 10 grudnia 2008 r.
Ojciec Œw. Benedykt XVI do³¹czy³ ks. kanonika E. Kosznika do grona swoich
kapelanów honorowych – pra³atów.
Ks. pra³. E. Kosznik do koñca, mimo pojawiaj¹cych siê nowych chorób
i s³aboœci, by³ aktywny w pracy duszpasterskiej. Ostrzycka jego przystañ s³ynê³a
11

12

Kaplica ta przywo³ywana jest w niejednym opracowaniu poœwiêconym budownictwu regionalnemu na Kaszubach i ochronie krajobrazu kulturowego tej ziemi, zaœmieconego od lat
obcymi wzorcami.
Pierwotny jej tekst zosta³ opublikowany na ³amach „Pomeranii”. Zob. J. Borzyszkowski,
Z dziejów Gorêczyna, „Pomerania”, 1989, nr 5.
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równie¿ z goœcinnoœci; cieszy³a siê odwiedzinami ludzi Koœcio³a, nauki i polityki,
(przeró¿nych opcji), a przede wszystkim lokalnej spo³ecznoœci. Pamiêtali o nim
szczególnie ostrzyccy stra¿acy, których od lat we wszystkim wspiera³.
D³ugo broni³ siê przed spisaniem swoich wspomnieñ. Uczyni³ to pod koniec
¿ycia, wspierany przez ks. Huberta Kitowskiego. Jego Wspomnienia Starego Kap³ana ukaza³y siê drukiem w Bernardinum w Pelplinie w 2010 r., na zlecenie
Gminnego Oœrodka Kultury w Somoninie z króciuteñk¹ Przedmow¹ ks. bp. Jana
Bernarda Szlagi. Tym samym powiêkszy³ on grono che³miñsko-pelpliñskich duchownych, którzy w III RP obdarzyli nas swoimi wspomnieniami. Przed nim byli
to m.in. ks. Zygmunt Jutrzenka-Trzebiatowski, emeryt z Zapêdowa, d³ugoletni proboszcz w Lipuszu na Kaszubach oraz ks. W³adys³aw Szulta z Gdyni-Witomina13.
Piêkna, choæ skromna to ksi¹¿eczka, jak piêkne i skromne by³o ¿ycie jej autora.
Przepe³niona jest jego ¿yczliwoœci¹ i wdziêcznoœci¹ do œwiata i ludzi, których
spotka³ na stegnach i drogach swojego ¿ycia. O ¿yczliwoœci i wdziêcznoœci, jakimi
darzyli go gorêczyñscy parafianie, mo¿na by³o siê przekonaæ podczas uroczystoœci pogrzebowych.
Ks. pra³. Edmund Kosznik, po krótkim pobycie w kartuskim szpitalu, zmar³
w Ostrzycach w sobotê 4 maja 2013 r. w wieku 93 lat ¿ycia i 68 kap³añstwa.
Podczas uroczystoœci ¿a³obnych w Ostrzycach, w przeddzieñ pogrzebu
w Gorêczynie, mszy œw. koncelebrowanej przez grono kap³anów z dekanatu kartuskiego i przyjació³ zmar³ego przewodniczy³ ks. pra³. Piotr Krupiñski, dziekan
i prepozyt Kapitu³y Kolegiackiej Kartuskiej, do której nale¿a³ Zmar³y, na w³asn¹
proœbê od 1993 roku14. Kaznodziej¹, serdecznie kreœl¹cym drogê ¿yciow¹ i portret ks. Edmunda, by³ wspomniany ks. pra³. Franciszek Koska. Po mszy œw., której
gospodarzem by³ ks. kan. Hubert Kitowski, za jego zachêt¹ po¿egna³em równie¿
ks. Edmunda, bêd¹cego, jak pamiêtam, szczególnie gor¹cym czcicielem S³ugi
Bo¿ego ks. bpa Konstantyna Dominika, o którym ks. pra³. Janusz Pasierb, patron
A.D. 2013, napisa³, i¿ nadzwyczajna w jego ¿yciu by³a zwyczajnoœæ!15 – To samo
mo¿na rzec o ks. Edmundzie. Na koniec tego¿ niezapomnianego spotkania, swojego proboszcza i przyjaciela po¿egna³a spo³ecznoœæ so³ectwa Ostrzyce. Re¿yserem i konferansjerem tego oryginalnego po¿egnania z udzia³em ministrantów,
so³tysa, przedstawicieli OSP i KGW, by³ Mirek Szalewski. Jego s³owa, którym
towarzyszy³o sk³adanie kwiatów przed trumn¹, warto tu przytoczyæ w ca³oœci!

13
14
15

Zob. W. Szulta, Moje wspomnienia, Gdynia 2005 i Z. Jutrzenka-Trzebiatowski, Przez trudy
do radoœci, Gdañsk 1999.
Zob. ks. H. Orminski, Kapitu³a Kolegiacka Kartuska w Kartuzach, Pelplin 1998, s. 85-87.
Zob. J. Pasierb, Wizerunek biskupa, „Tygodnik Powszechny”, 1967, nr 34, s. 3, i ten¿e, m.in.
Ga³êzie i liœcie, Poznañ 1985, s. 271-279.
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Gdybym mówi³ jêzykami ludzi i anio³ów a mi³oœci bym nie mia³ – sta³bym
siê jak miedŸ brzêcz¹ca albo cymba³ brzmi¹cy – pisa³ œw. Pawe³ do Koryntian.
Za tak¹ w³aœnie mi³oœæ – Czcigodny Ks. Pra³acie Edmundzie – chcemy Tobie
– podziêkowaæ.
Dziêkujemy Ci wszyscy, a w szczególny sposób chc¹ Ci podziêkowaæ nasze
stany i zwi¹zki.
Dziêkuj¹ Ci – s³u¿ba liturgiczna – szafarze, wszyscy ukochani ministranci,
organiœci i wszystkie osoby, które by³y przy Tobie blisko
w ¿yciu codziennym .
Dziêkuj¹ Ci – nasi stra¿acy za wyj¹tkow¹ troskê i opiekê, jak¹ ich darzy³eœ
i mówi³eœ czêsto:
– wszystko gaœcie, ale mi³oœci w sercach nie gaœcie.
Dziêkuje Ci – wspólnota ró¿añcowa za wiele wspólnych zdrowasiek przed
wizerunkiem tak ukochanej MB Fatimskiej.
Dziêkuj¹ Ci – Pani so³tys i wszyscy mieszkañcy naszej kaszubskiej wioski
Ostrzyce, gdzie jak œw. Pawe³ do Koryntian
mówi³eœ do Kaszubów i nie tylko,
– pisa³eœ i mówi³eœ o wierze, nadziei i mi³oœci
– bo mi³oœæ cierpliwa i ³askawa jest, nie zazdroœci, nie szuka
poklasku, nie pamiêta z³ego, wszystko znosi, pok³ada nadziejê,
wszystko przetrzyma, nigdy nie ustaje.
Nie znam s³ów które mog³yby wyraziæ nasz¹ wdziêcznoœæ dla Ciebie za to, co
nam pozostawiasz na ziemi – g³ównie w sercach – ale te¿ w dzie³ach widocznych,
jak ta nasz œwi¹tynia ostrzycka, ukochany Twój dom Bo¿y z tak¹ trosk¹ budowany.
Przez 22 lata przeszed³eœ Ostrzyce wzd³u¿ i wszerz, odwiedza³eœ wszystkie
domostwa, interesowa³eœ siê tym, czym siê zajmujemy i czy nie potrzebujemy pomocy.
Cieszy³eœ siê ka¿d¹ nasz¹ radoœci¹, pociesza³eœ w k³opotach, odwiedza³eœ
chorych w domach i szpitalach. Nios³eœ do wszystkich pokój i radoœæ.
By³eœ zawsze mi³ym Goœciem w naszych rodzinach.
¯y³eœ prawie ca³y wiek, prowadzi³eœ ku Bogu kilka pokoleñ i ci kochaj¹cy
Ciebie ludzie wiedz¹, co to jest wiara, nadzieja i mi³oœæ i wiedz¹, co to nasza
ma³a kaszubska ojczyzna, któr¹ tak szanowa³eœ.
Twoje ¿ycie przez lata historii nie by³o ³atwe – dzieciñstwo koœcierskie, okres
wojny – tu³aczka po kraju, po wojnie kap³añstwo i czasy dalszej walki o przetrwanie, o lepszy byt, o dobro dla ludzi.
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Wnioski czêsto nam przekazywa³eœ i zosta³y w naszych sercach.
Jest w nas ból, ¿e odchodzisz – ale jest te¿ nadzieja, ¿e spotkamy siê u Pana
– gdzie znowu bêdziemy razem – a nadzieja zawieœæ nie mo¿e – bo mi³oœæ Bo¿a
rozlana jest w sercach naszych przez ³askê, która zosta³a nam dana.
Gdy ktoœ nas zapyta – za co Ciê kochamy – w³aœnie za to, ¿e by³eœ z nami.
Dobry Jezu a nasz Panie…
Po tym po¿egnaniu ks. Hubert zaprosi³ wszystkich uczestników uroczystoœci
na stypê – wieczerzê do domu wczasowego M. i M. Szalewskich, po której
z kaplicy przez umajon¹ wieœ wyruszy³ pieszo do Krzy¿a kondukt ¿a³obny w kierunku Gorêczyna. W Gorêczynie mia³o miejsce serdeczne powitanie i wieczorne
czuwanie w koœciele przy trumnie Zmar³ego, a nastêpnego dnia odby³ siê jego
pogrzeb pod przewodnictwem ks. bpa Ryszarda Kasyny – w koncelebrze mszy
œw. uczestniczy³o 80 kap³anów. Homiliê ¿a³obn¹ wyg³osi³ ks. dr kan. Ryszard
Ró¿ycki, proboszcz parafii œw. Kazimierza w Kartuzach.
Ks. Edmunda pochowano na przykoœcielnym cmentarzu, na miejscu, które
sobie sam wybra³. – „O starym kap³anie zawsze pamiêtaæ i za niego modliæ siê
bêdziemy”. – Tymi s³owami ks. F. Koska zakoñczy³ swoje ¿a³obne kazanie
w Ostrzycach, wieñcz¹c je wezwaniem, powtarzanym niejednokrotnie w Gorêczynie:
„Wieczny odpoczynek racz mu daæ, Panie... Amen”.
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Józef Che³mowski (1934–2013)
– wybitny twórca ludowy, rzeŸbiarz,
malarz – na szkle i p³ótnie, konstruktor,
kolekcjoner, pszczelarz i filozof

Trudno mi wskazaæ bardziej twórczego i znanego, bardziej wszechstronnego
i oryginalnego, bardziej zakorzenionego w szeroko pojmowanej tradycji kaszubskiej mistrza sztuki, nazywanej ludow¹. Na trwa³e miejsce w historii Kaszubów
i dziejach sztuki ludowej Pomorza Józef Che³mowski zas³u¿y³ nadzwyczajnymi
talentami i osi¹gniêciami twórczymi, a zarazem skromnoœci¹ i ¿yczliwoœci¹, ciekawoœci¹ œwiata, myœli i dzie³ innych ludzi. Jego imiê i pamiêæ o nim przejd¹ w nastêpne pokolenia i wieki. Ju¿ dziœ postaæ i dorobek Józefa Che³mowskiego z Brus-Jaglii utrwalone w s³owie drukowanym s¹ na kartkach niejednej ksi¹¿ki historycznej, niejednego albumu, wœród których s¹ tak¿e poœwiêcone wy³¹cznie jego
¿yciu, myœli i twórczoœci. Nieprzypadkowo nazwano go cz³owiekiem renesansu
i ambasadorem Kaszub, promuj¹cym Kaszubów i nasz¹ kulturê w kraju i œwiecie.
Józef Che³mowski urodzi³ siê 26 lutego 1934 roku w przysió³ku Jaglie (to po
kaszubsku – Œwierki) ko³o Brus jako przedostatni z piêciorga dzieci drobnego
rolnika, pomagaj¹c od wczesnego dzieciñstwa rodzicom w gospodarstwie, na którym sam zosta³ z czasem dziedzicem-gospodarzem. Po ukoñczeniu szko³y podstawowej w parafialnych Brusach uczy³ siê w Zasadniczej Szkole Zawodowej
w Grudzi¹dzu. Stamt¹d trafi³ na pó³ roku do Hufca Pracy „S³u¿ba Polsce” w Rudzie Œl¹skiej. Wróciwszy do domu, zosta³ pracownikiem PKP w Chojnicach, sk¹d
powo³ano go do zasadniczej s³u¿by wojskowej. W 1959 roku o¿eni³ siê z Jadwig¹
Ko³atk¹ z s¹siednich Czapiewic, dzieln¹ towarzyszk¹ ¿ycia i twórczoœci. Zamieszkawszy w rodzinnym domu Józefa, m³odzi dalej prowadzili kilkuhektarowe gospodarstwo. Z czasem przyby³y dzieci (córki Ewa i Jolanta) i pojawi³a siê potrzeba
poszukania dodatkowego zarobku. Józef zacz¹³ dorabiaæ najpierw w przedsiêbiorstwie drogowym, potem w Brusach w kinie i zak³adach „Las”, a nastêpnie
znów w PKP, sk¹d po d³ugich staraniach i przy ¿yczliwej pomocy przyjació³,
tak¿e ZK-P, przeszed³ na rentê. By³ ju¿ wtedy znanym twórc¹, marz¹cym o wol-
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noœci od dojazdów do pracy i wysi³ku, który nie dawa³ mu satysfakcji, a tym
bardziej nie pozwala³ na realizacjê pasji twórczych.
Józef, wchodz¹c na œcie¿ki artystyczne, zacz¹³ od rzeŸby w drewnie. Jego
biografowie pisz¹, i¿ by³o to oko³o 1970 roku. Rych³o dostrze¿ono jego indywidualnoœæ i taki¿ charakter tworzonych przezeñ dzie³, tak¿e malarskich. Coraz obfitsze i ró¿norodniejsze by³y to rzeŸby i obrazy, osadzone g³êboko w duchowoœci
i tradycji kaszubskiej, mocno zwi¹zanej z religi¹ – z Bogiem. By³y one czêsto
wyrazem jego wewnêtrznych rozmów ze Stwórc¹ i rzesz¹ Œwiêtych Pañskich.
Tworz¹c, czu³, ¿e spe³nia, realizuje swoje powo³anie.
Przed laty o swojej sztuce stwierdzi³: „Nie wiem co mnie do tego sk³oni³o;
pieni¹dze nie, praca nie – tej by³o pod dostatkiem. (…) Wiêc malujê, rzeŸbiê,
zak³adam ma³y skansen pszczelarski, gromadzê muzealne eksponaty; zapisujê to,
co powinno byæ zachowane z ludu ch³opskiego. W wielu sprawach trudno siê
wys³owiæ ca³kiem jasno, dlatego te¿ nieraz (…) o tym mogê mówiæ w myœlach
tylko z Bogiem”1.
Rozmow¹ z Bogiem o sprawach Nieba i Ziemi jest ca³a jego twórczoœæ.
Zarówno niektóre jego rzeŸby, nie tylko wzruszaj¹ce swoj¹ oryginalnoœci¹ œwi¹tki,
jak i obrazy – na szkle i p³ótnie, postacie Boga – Chrystusa, Ojca i Ducha Œw.,
Matki Bo¿ej i przeró¿nych œwiêtych, przemawiaj¹ do odbiorcy dan¹ sztuk¹ i s³owem. Józef bowiem bardzo gêsto wzbogaca³ je pobo¿nymi czy patriotycznymi,
ogólnoludzkimi przes³aniami i sentencjami. Jego renesansowa osobowoœæ i bogata
wiedza, znajomoœæ historii, literatury, kultury ludowej i przyrody, zaowocowa³a
niepowtarzalnymi dokonaniami.
¯aden z kaszubskich twórców ludowych nie stworzy³ tyle oryginalnych kapliczek przydro¿nych – krzy¿y i przede wszystkim œwi¹tków. Najwiêcej z nich
zlokalizowanych jest na Gochach i Zaborach, a co jedna z tych Józefowych Bo¿ych M¹k piêkniejsza i ciekawsza. W albumie Bo¿e Mêki. Krzy¿e i kapliczki przydro¿ne na Kaszubach, jaki przygotowa³em z œp. fotografikiem Alfonsem Klejn¹,
znalaz³a siê m.in. „Kapliczka Matki Boskiej i œw. Maksymiliana Kolbego w Ostrowitem ko³o Borzyszków, ufundowana przez rodzinê Ryman-Lipiñskich”, dzie³o
J. Che³mowskego, autora tak¿e znajduj¹cego siê na niej pobo¿nego wezwania
w jêzyku kaszubskim. Poœwiêcona zosta³a przez ks. Kazimierza Raepkego, patronuj¹cego powstaniu nowych kapliczek, podobnych dzie³om mistrza Józefa z Brus
i dbaj¹cego o konserwowanie starych rzeŸb – œwi¹tków ludowych, których reprezentacja znalaz³a swoje „miejsce w koœciele parafialnym” – czytamy na kartach
tego¿ albumu, napis ów na kapliczce g³osi:

1
2

Zob. J. Che³mowski, Cz³owiek renesansu, Brusy-Bytów 2003, s. 6.
Zob. J. Borzyszkowski i A. Klejna, Bo¿e Mêki – krzy¿e i kapliczki przydro¿ne na Kaszubach,
Gdañsk-Peplin 2004, s. 201.
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„Matënko da³as rozórzenie œw. M. Kolbemu. Daj ë nôm radosc ë chléb ka¿demu”2. Tu¿ obok w tym¿e albumie znajduje siê drugie foto dzie³a Józefa, opisane
s³owami: „Kapliczka Matki Bo¿ej przy koœciele borzyszkowskim – dzie³o Józefa
Che³mowskiego – ufundowana przez rodzinê Borzyszkowskich z okazji kolejngo
zjazdu ku pamiêci dwóch wielkich poprzedników ks. Pluto-Pr¹dzyñskiego, co
g³osi wyryty na niej napis: »Pamiãcë belnëch ks. Jegómosców Wojka Kleknera
+ 1751, budowniczégò kòsco³ów ë Jana Borka + 1772 dziejopisôrza naji zemi.
Parafiô ë rôd Borzëszków 1992«”3. – Piêkne s¹ Gochy, piêkniejsze dziêki dzie³om Józefa Che³mowskiego.
Dziêki znajomoœci i przyjaŸni z Borachami Józef stworzy³ kilka dalszych
kapliczek wzbogacaj¹cych krajobraz kulturowy naszych rodzinnych Zaborów.
W 1992 roku poœwiêcona zosta³a jego roboty kapliczka œw. Anny i œw. Joachima
– dziadków Pana Jezusa, zlokalizowana w zagrodzie brata Edwarda w B¹ku, gmina
Karsin nad Wd¹ i kana³em Wdy-Czarnej Wody z napisem „Nigdy do zguby nie
przyjd¹ Kaszuby”4. Dziesiêæ lat póŸniej mia³ miejsce fakt utrwalony we wspomnianym albumie fotografi¹ i tekstem:
„Monta¿ kapliczki Matki Bo¿ej Zielnej, wykonanej przez Józefa Che³mowskiego w 2002 r., zlokalizowanej w zagrodzie – Kempingu nad Brd¹ – Urszuli
i Jerzego Borzyszkowskich w P³êœnie, parafia Swornegacie. Napis umieszczony
na kapliczce g³osi: »Contra vin Mortis non est Medicamen in Hortes« – »Przeciwko
mocy œmierci nie ma zió³ w ogrodzie«”5. – Józef zna³ jêzyki, którymi pos³ugiwa³
siê w relacjach z ludŸmi i Panem Bogiem; najczêœciej by³y to jêzyk kaszubski
i polski, ale – jak widaæ – nieobca by³a mu ³acina, a w kontaktach z zagranicznymi
goœæmi jêzyk niemiecki. – W swym tworzeniu kolejnych Bo¿ych M¹k – kapliczek
i krzy¿y, figur przeró¿nych œwiêtych, szed³ Józef drog¹ podobn¹ do tej, jak¹ wczeœniej w swojej szkó³ce rzeŸbiarskiej zapocz¹tkowa³a œp. Otylia Szczukowska
3

4

5

Tam¿e, s. 100. Czytelnik mo¿e zauwa¿yæ, ¿e w tej¿e dedykacji na pierwszym miejscu podpisana jest Parafiô! Ustaliliœmy wówczas, ¿e Borachy funduj¹, a Parafia opiekuje siê tym dzie³em, dbaj¹c o kwiaty i konserwacjê. Niestety, aktualny stan tej kapliczki, mówi¹c delikatnie,
prosi o konserwacjê. Niestety, Józef Che³mowski ju¿ jej nie przeprowadzi… Byæ mo¿e t¹
drog¹ to zadanie uœwiadomi zobowi¹zania parafii aktualnemu jej duszpasterzowi.
Zob. foto tam¿e, s. 64, gdzie informacje: „Kapliczka œwiêtych Anny i Joachima – dziadków
Pana Jezusa w zagrodzie Edwarda Borzyszkowskiego w B¹ku, bêd¹ca równie¿ wyrazem
wdziêcznoœci dla ludzi najstarszego pokolenia, czêsto pe³ni¹cych funkcjê zwornika rodzin,
ostoi tradycji kaszubskiej i twórczego ducha w myœl dewizy ora et labora. Wykonana przez
Józefa Che³mowskiego, a ufundowana przy okazji zjazdu rodzinnego Borachów w 1992 r.
Poœwiêci³ j¹ karsiñski proboszcz ks. Stanis³aw Wiœniewski przy udziale œp. o. Adama – ks.
pp³k Józefa Narlocha”.
Tam¿e, s. 123. A na s. 249 jest foto dzie³a Józefa. – „Kapliczka M.B. Zielnej w Bukowie
k. Sierakowic na posesji Krystyny i Edmunda Puzdrowskich wykonana przez Józefa Che³mowskiego”. Mo¿na dodaæ – przyjaŸni¹cego siê z Edmundem. Napis na kapliczce g³osi: „Sancta
Maria Herbae”. Tam¿e na s. 79 jest foto krzy¿a z Jab³uszka Du¿ego, wykonanego przez Józefa,
ufundowanego przez rodzinê Borzyszkowskich w 1997 roku.
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z Wejherowa, nawi¹zuj¹c¹ przez dzie³a swoich uczniów – Franciszka Sychowskiego i Andrzeja Arendta do najpiêkniejszych tradycji – dzie³ anonimowych dziœ
mistrzów z XVIII i XIX wieku. Ukoronowaniem stworzonej przez Józefa galerii
rzeŸb – swoistego panteonu postaci z Biblii i ¯ywotów Œwiêtych, przy uczestnictwie i nagrodach w wielu konkursach i wystawach rzeŸby sakralnej i œwieckiej,
by³ jego udzia³ w tworzeniu O³tarza Papieskiego w Sopocie z 1999 roku, zaprojektowanego przez niezapomnianego mistrza Mariana Ko³odzieja, zapocz¹tkowany Seminarium Kaszubskim w £¹czyñskiej Hucie w 1998 roku. Wtedy to
M. Ko³odziej zaprezentowa³ zaproszonym twórcom kaszubsko-pomorskiej rzeŸby
ludowej koncepcjê o³tarza, w którego skrzyd³ach znalaz³y siê kapliczki i krzy¿e
niczym przydro¿ne, jakie po wizycie Papie¿a wzbogaci³y ró¿ne zak¹tki regionu.
Obecnoœæ na tym seminarium Józefa i jego bezwarunkowa deklaracja udzia³u
w tym przedsiêwziêciu zachêci³y innych i doda³y si³ mistrzowi Marianowi oraz
towarzysz¹cej mu na trudnej drodze realizacji projektu niezast¹pionej ma³¿once
Halinie.
Niestety, nie uda³o siê zrealizowaæ drugiej czêœci projektu Ko³odzieja, by
owe rzeŸby, wiêkszoœæ z nich, po wizycie Ojca Œwiêtego znalaz³y siê w nadraduñskiej okolicy i tworzy³y now¹ Drogê Krzy¿ow¹ – Kaszubski Park RzeŸby Sakralnej na nadjeziornej trasie Chmielno – Wygoda6. S¹ jednak¿e w tej okolicy, u nas
w £¹czyñskiej Hucie, podobnie jak w Gdañsku, towarzysz¹ce nam od dziesi¹tków lat, Józefowe krzy¿e i œwi¹tki, Anio³y i obrazy, zw³aszcza na szkle. Szczególnie wyró¿niaj¹ siê – obok Piety i Œw. Franciszka – Józefowe krzy¿e, wykonane
z czarnego dêbu i niepowtarzalne szopki, które pierwotnie chowaliœmy do szaf
po okresie Bo¿ego Narodzenia, a od lat s¹ z nami w otwartej przestrzeni izb przez
ca³y rok, budz¹c zainteresowanie goœci. – Ile¿ to podobnych do naszego domów
cieszy siê z obecnoœci w nich Józefa, dziêki jego obrazom i rzeŸbom.
Jeœli idzie o Józefowe obrazy, mo¿na by i o nich napisaæ osobn¹ rozprawê,
a nawet kilka, co wymaga³oby olbrzymiej wiedzy i interdyscyplinarnego podejœcia. Ukoronowaniem jego sztuki malarskiej jest olbrzymiej wielkoœci obraz
– „Panorama Apokalipsy”, bêd¹cy dokumentem artyzmu i wyobraŸni Józefa
– plastycznym przek³adem Apokalipsy wg œw. Jana. Temu to dzie³u o ³¹cznej
d³ugoœci 55 m i szerokoœci 80 cm, namalowanemu w Jagliach w ci¹gu dwóch lat,
eksponowanemu w 1994 roku najpierw w Niemczech, potem w KPE we Wdzydzach, zdeponowanemu ostatecznie w Muzeum Zachodnio-Kaszubskim w Bytowie, poœwiêcony zosta³ osobny album7.
W spuœciŸnie Józefa, wype³niaj¹cej dom i zagrodê w Jagliach, na szczególn¹
uwagê zas³uguj¹ miêdzy innymi unikatowe, malowane „ksiêgi”. Ich tytu³y mówi¹
same za siebie: Ksiêga ¿ycia i œmierci cz³owieka; Bo¿e ods³oñ zas³onê tajemnicy
6
7

Zob. tam¿e – foto i teksty – s. 190-192.
Józef Che³mowski, tekst Tomasz Siemiñski, fotografie Kazimierz Rolbiecki, Bytów 2008.
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wszechœwiata; Kielich goryczy gniewu pañskiego; Teologiczna przysz³oœæ ludzkoœci œwiata; Bogowie, prorocy, niewiasty i anio³owie; Œwiat medycyny z natury;
Czas, który nie ma pocz¹tku, który nie ma koñca; Potêga Boga na ¿ycie cz³owieka; Znacz¹ce religie œwiata. Bedeutunge Religione Welte. A-Ω; Ksiega Anio³ów. –
Poza nimi jest wielka malowana Kronika Gminy Brusy, a tak¿e trzy znacz¹ce
indywidualne obrazy – Panorama Brus z okazji nadania praw miejskich; Wyzwolenie Brus przez Armiê Radzieck¹ i Unia Europejska. Malarskimi w du¿ej mierze
dzie³ami s¹ równie¿ stworzone przez Józefa dwa symbole wspó³czesnoœci: „Bo¿y
Internet” i „Bo¿y komputer”.
Spoœród europejskich i pomorskich muzeów, najliczniejsz¹ kolekcjê przeró¿nych dzie³ Józefa znajdziemy na zamku w Bytowie. Nie mniej szczyc¹ siê jego
dzie³ami muzea w Bydgoszczy, Chojnicach, Gdañsku, Toruniu i gdzie indziej.
Jednak¿e najciekawszy zbiór mo¿na poznaæ w jego rodzinnej zagrodzie w Jagliach k. Brus, zlokalizowany w domu, ogrodzie i ca³ej zagrodzie, przy wjeŸdzie
do której wita nas kapliczka „Trzeci Upadek”, poœwiêcona w stanie wojennym
w 1982 roku przez ks. Zdzis³awa Wyrwickiego, proboszcza bruskiego, w towarzystwie Kapeli Zespo³u Pieœni i Tañca „Krëbanë” oraz goœci z Gdañska, symbolizuj¹ca trzeci upadek – atak w³adzy ludowej (po Czerwcu 56’ i Grudniu 70’),
skierowany przeciw narodowi polskiemu8. By³ bowiem Józef cz³owiekiem g³êbokiej wiary, ale te¿ wra¿liwym na to, co dzieje siê w polityce – polskiej i miêdzynarodowej. Solidaryzowa³ siê zwykle i gor¹co ze skrzywdzonymi i walcz¹cymi,
zw³aszcza o wolnoœæ i niepodleg³oœæ. Nie tylko z tytu³u faktu, i¿ jeden z jego
ziêciów, zamieszka³y w Skandynawii, reprezentuje naród kurdyjski, niejednokrotnie symbole Kurdystanu9 pojawi³y siê w jego rzeŸbach i obrazach…
W domowym zaciszu Józefa i Jadwigi tymi i podobnie oryginalnymi dzie³ami
wype³niona jest niejedna, a szczególnie pañska izba. To najistotniejsza czêœæ jego
domowego muzeum, w którym obok w³asnych dzie³ Józefa spotykamy przeró¿ne
inne pami¹tki i dokumenty, a tak¿e archiwalia, ksi¹¿ki i arcyciekaw¹ Ksiêgê Goœci!
W zagrodzie nie mniej wa¿ny jest jego warsztat – tak¿e pe³en muzealnych zabytków kultury materialnej Kaszubów. Ciekaw by³em, czy zdo³a³ je opisaæ (o co
prosi³em), tak jak ciekawie o nich opowiada³, przypominaj¹c ich funkcje, twórców i u¿ytkowników – z imienia i nazwiska, a nieraz i charakteru. Niestety, dziœ
mo¿na liczyæ jedynie na wiedzê, znajomoœæ Józefowych dzie³ i skarbów, jak¹
posiada Pani Jadwiga, aktualny kustosz Skansenu w Jagliach. Jego muzealne zbiory
dokumentuj¹ wielokulturowoœæ i tragiczne tak¿e dzieje Kaszubów, przeró¿ne
wp³ywy, nie tylko niemieckie, które Józef œwietnie zna³, rozumia³ i wyjaœnia³.
W tej¿e ma³ogburskiej zagrodzie, gdzie kiedyœ nie brakowa³o nawet konia,
dziœ ¿yj¹ przede wszystkim Józefowe dzie³a, nie tylko rzeŸby i obrazy, choæ one
8
9

Zob. Bo¿e Mêki…, s. 27-28
Jedna taka rzeŸba z flag¹ kurdyjsk¹ stoi nawet na wertykule w naszej chëczy.
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s¹ obecne w ka¿dym zak¹tku. Swoistym, niepowtarzalnym ich skupiskiem jest
sad – bajkowy ogród – cz¹stka kaszubskiego raju, w którym ka¿dego zadziwia
bogata kolekcja starych i nowych uli – rzeŸbiarsko-malarskich dzie³ Józefa,
z których nieliczne zasiedlaj¹ pracowite, niczym gospodarz, pszczo³y. Niejednego
z najm³odszych, wpuszczonych do Józefowej stodo³y, zadziwia³a kiedyœ szczególnie Dedalowska machina lotnicza, a w ogrodzie nadal funkcjonuj¹ce perpetuum mobile. – By³ bowiem Józef konstruktorem unikatowych machin i takich instrumentów, z których jego diabelskie skrzypce – jedyne w swoim rodzaju – mo¿na
ogl¹daæ na kartach Historii Brus i okolicy, gdzie Józefowi poœwiêcono kilka stron10.
Nikt bowiem lepiej i szerzej ni¿ on nie promowa³ Kaszub, Zaborów, Krëbanów,
których stolic¹ s¹ Brusy. Nie dorównywa³ mu nawet wybudowany obok jego zagrody, w zamyœle budowniczych zlokalizowany w³aœnie w Jagliach ze wzglêdu
na Józefowe s¹siedztwo, piêkny Gminny Oœrodek Kultury i Promocji… W tej
promocji wspierali go liczni goœcie, znajomi i przyjaciele, ludzie muzeów, domów
kultury i mediów; choæby tacy, jak ziomek Kazimierz Ostrowski z Chojnic i El¿bieta Dzikowska z Warszawy11. On sam zawsze i chêtnie, bezinteresownie wspiera³ innych, miêdzy innymi powstanie w 1992 r. Kaszubskiego Liceum Ogólnokszta³c¹cego w Brusach, dla którego szkólnych i uczniów by³ niezast¹pionym
mistrzem i nauczycielem, osobowym wzorem.
Szczególnie wa¿n¹ i niezast¹pion¹ postaci¹ pozostanie Józef w œrodowisku
twórców ludowych, skupionych w ich Stowarzyszeniu, którego cz³onkiem by³ od
1978 r., wspieraj¹c od lat prezesa oddzia³u gdañskiego, kolêgê rzeŸbiarza i malarza, Edmunda Zieliñskiego z Kociewia i Gdañska. Nie mniej wyj¹tkow¹ postaci¹
by³ Józef dla muzealników – etnografów, którzy z ¿yczliwoœci¹ i uznaniem analizowali i analizowaæ bêd¹ jego twórczoœæ12.
Józef swoimi dzie³ami, m.in. Drog¹ Krzy¿ow¹, namalowan¹ dla koœcio³a
w Kaliszu Kaszubskim na szkle, na proœbê œp. ks. kan. Zygmunta Jutrzenki-Trzebiatowskiego, ju¿ przed laty zapewni³ sobie wiecznoœæ – jako w Niebie tak i na
Ziemi.

10
11
12

Historia Brus i okolicy. Praca zbiorowa pod red. Józefa Borzyszkowskiego, Gdañsk – Brusy
2006, s. 1018-1022 – tekst Kazimierza Ostrowskiego.
Tam¿e, s. 1020 foto fragmentu wnêtrza domu Che³mowskich, a na s. 1022 Józefa i El¿biety
Dzikowskiej z 2005 r.
Zob. poœwiêcone mu katalogi jego wystaw, albumy, teksty. Np. Józef Che³mowski Madonny,
Muzeum Historyczno-Etnograficzne w Chojnicach, Chojnice Brama Cz³uchowska 2007. Tam
Wstêp dyr. Barbary Zagórskiej i obszerny artyku³ Aleksandra B³achowskiego, historyka sztuki
i etnologa, w którym Wstêp czyli odpowiedzi na pytanie „czy mog¹ byæ Madonny, które nie s¹
Madonnami?”. Zob. te¿ katalogi kolejnych konkursów z wystaw „Wspó³czesna sztuka ludowa
Kaszub”, m.in. autorstwa Wandy Szkulmowskiej z Bygdoszczy. Twórczoœci Józefa nie zauwa¿y³, niestety, Aleksander Jackowski w monografii-albumie Polska sztuka ludowa, PWN,
Warszawa 2002.
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Trudno jednak pogodziæ siê z faktem, ¿e nie spotkamy go ju¿ w Jagliach, nie
us³yszymy jego filozoficznej egzegezy ró¿nych myœli, tekstów i wydarzeñ, jego
pytañ o wiecznoœæ.
Józef Che³mowski zmar³ 6 lipca 2013 roku w szpitalu chojnickim w wieku
79 lat. Pochowany zosta³ na Cmentarzu Parafialnym w Brusach 10 lipca, ¿egnany
przez najbli¿szych, ziomków i zrzeszeñców, którzy przybyli z kaszubskimi stanicami z Gdañska i wielu oddzia³ów Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego. Media
przypomina³y o nim i jego dzie³ach, jak i odznaczeniach, którymi go wyró¿niono
i honorowano za ¿ycia. By³ on bowiem i pozostanie wyj¹tkowym artyst¹ i humanist¹, laureatem m.in. Nagrody im. Oskara Kolberga, Pomorskiej Nagrody Artystycznej, Medalu Gloria Artis, a przede wszystkim Medalu Stolema i Honorowym
Obywatelem Miasta i Gminy Brusy.
Wspominaj¹c go w £¹czyñskiej Hucie w przeddzieñ pogrzebu wraz z Zespo³em Folklorystycznym „Krajniacy” z Wielkiego Buczka, który odwiedzi³ Jaglie
przed dwoma laty, powiedzieliœmy sobie, i¿ dope³ni³o siê jego piêkne ziemskie
¿ycie i zaczê³a siê wiecznoœæ. Teraz ju¿ mo¿e znalaz³ odpowiedŸ na wiele nurtuj¹cych go pytañ. Przyk³adowo, ile par skrzyde³ maj¹ Anio³owie, albo – czy te¿ s¹
Anielice…!? W rzeŸbach Józefa Anieli – nie tylko Archanio³ Rafeal – Uzdrowiciel, Gabriel czy Micha³, maj¹ po dwa, a nawet po trzy pary skrzyde³… Takim
archanio³em poœród rzeszy anielskich hufców twórców sztuki ludowej Kaszubów
i Pomorza, znanych poza granicami naszej ma³ej i wielkiej ojczyzny, by³ Józef
Che³mowski. Dziœ Anio³em Stró¿em jego przebogatej spuœcizny w Brusach-Jagliach, w owej unikatowej cz¹stce Jadamówégo raju, jest wdowa – Jadwiga
Che³mowska, maj¹ca oparcie w mieszkaj¹cej po s¹siedzku rodzinie córki Ewy
z mê¿a Rudnik…
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Literat-marynista, piewca ziemi i morza,
Pomorza
Jerzy Pachlowski 1930–2012

W 2010 r. Instytut Kaszubski i Archiwum Pañstwowe w Szczecinie przygotowa³y do druku ksi¹¿kê Lech B¹dkowski i Jerzy Pachlowski w Tygodniku
„Ziemia i Morze”. Wspólnie z prof. Józefem Borzyszkowskim poszukiwaliœmy
w twórczoœci ww. literatów i publicystów elementów pomostu miêdzy ¿yciem
duchowym Szczecina i Gdañska, Pomorza. Redaktorów B¹dkowskiego i Pachlowskiego mo¿na uznaæ za symbol wspó³pracy, a nade wszystko zbli¿onego myœlenia
o potrzebie nowego szerszego i g³êbszego ni¿ wczeœniej polskiego zakorzenienia
nad Ba³tykiem. Prof. Józef Borzyszkowski tak pisa³ o obchodz¹cym wówczas 80.
rocznicê urodzin ostatnim z ¿yj¹cych redaktorów tygodnika „Ziemia i Morze”,
czyli o Jerzym Pachlowskim: „Wybitny szczecinianin, rodem z Krakowa, absolwent Instytutu Literackiego im. Gorkiego w Moskwie, przez wiele lat szczeciñski
rybak dalekomorski, a jednoczeœnie zdobywaj¹cy wkrótce popularnoœæ i s³awê
pisarz-marynista, sta³ siê z czasem g³ównym ³¹cznikiem miêdzy Lechem B¹dkowskim (jako jego kolega po fachu i przyjaciel), Gdañskiem i Kaszubami a Szczecinem i Pomorzem Zachodnim. M³odszy o 10 lat od L. B¹dkowskiego, dziœ [tzn.
w maju 2010] mo¿e wraz z nami œwiêtowaæ swoje 80. urodziny. Pisarskie ostrogi
zdoby³ ju¿ w latach 60. i 70. jako autor tomów opowiadañ »Delfiny id¹ po wiatr«
(1963), »Ryba i s³oñce« (1971), »Opowiadania morskie« (1970) i powieœci »Wo³anie horyzontów« (1977)”. Dalej prof. Borzyszkowski omawia wa¿niejsze publikacje zaprzyjaŸnionych literatów, koñcz¹c swój esej refleksj¹: „bêd¹c w szczególny sposób zwi¹zany z ziemi¹ i morzem tak¿e Pomorza Zachodniego, cieszê siê
z poœmiertnych sukcesów Lecha B¹dkowskiego i faktu, i¿ dziœ w 80-lecie urodzin
Jerzego Pachlowskiego mo¿emy mu zaœpiewaæ Plurimos annos, plurimos…”.
Niestety, w kwietniu 2012 r. niespodziewanie nast¹pi³ kres ¿ycia Jerzego Pachlowskiego. Zgodnie z jego wol¹ pochowany zosta³ na rodzinnym cmentarzu w Krakowie, obok prochów swojej matki. Znany literat szczeciñski Artur Daniel Liskowacki, w 2012 r. na ³amach „Kroniki Szczecina” dokona³ oceny dorobku pisarskiego Jerzego, pisz¹c m.in.: „Ksi¹¿ki Pachlowskiego by³y czytane bardzo chêtnie.
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Dowodem choæby Z³ote Exlibrisy przyznane pisarzowi za »Delfiny id¹ po wiatr«
i »Wo³anie horyzontów« przez czytelników Ksi¹¿nicy Pomorskiej. Za sw¹ twórczoœæ otrzyma³ te¿ Nagrodê Miasta Szczecina (1980). Popularnoœæ Jego morskich
opowieœci wynika³a mo¿e i st¹d, ¿e dobra marynistyka – a za tak¹ uwa¿ano Jego
pisarstwo, podejmuj¹c te¿ w¹tki egzotyczne (Afryka), lecz wykraczaj¹ce poza
tani¹ konwencjê »podró¿nicz¹«, wyra¿a³a wówczas wiele marzeñ Polaków. Osaczonych przez siermiê¿n¹, zamkniêt¹ na œwiat rzeczywistoœæ PRL i têskni¹cych
za konfrontacj¹ z dalekimi »horyzontami«”1. Dalej A.D. Liskowacki wspomina,
i¿ Jerzy Pachlowski jako literat zamilk³ w latach dziewiêædziesi¹tych, a potem
wycofa³ siê z ¿ycia spo³ecznego w regionie. Taka postawa budzi³a zdumienie,
„szczególnie je¿eli zwa¿yæ, ¿e by³ wczeœniej postaci¹ aktywn¹ œrodowiskowo –
by tak rzec – obywatelsko. Jego tubalny g³os towarzyszy³ wielu dyskusjom i sporom dotycz¹cym nie tyle ju¿ samej literatury, co kultury w ogóle, a z czasem ¿ycia
spo³ecznego i polityki”. Liskowacki wspomnia³ te¿, i¿ Jerzy wspó³tworzy³ Obywatelski Komitet Porozumiewawczy w Szczecinie, a jednoczeœnie napisa³, i¿ ten
literat „nie mia³ dobrej relacji z w³adz¹ po roku 1989, do której bez wzglêdu na jej
konotacje partyjne, mia³ pretensje o zaniedbywanie kultury Szczecina”.
1

A.D. Liskowacki, Jerzy Pachlowski 1930–2012, „Kronika Szczecina”, nr 30, Szczecin 2012,
s. 196–197.
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KAZIMIERZ KOZ£OWSKI

PrzyjaŸni³em siê z Jurkiem Pachlowskim od 1970 r., gdy jeszcze pracowa³em
w Œwinoujœciu, z radoœci¹ podejmowa³em czêsto odwiedzaj¹cych to miasto literatów-marynistów Jerzego Pachlowskiego i Jana Papugê. PóŸniej, gdy ju¿ pracowa³em i mieszka³em w Szczecinie, kilkanaœcie razy w roku spotykaliœmy siê, tak¿e
czêsto przy udziale rodziny, aby rozmawiaæ o zachodz¹cych przemianach, nadziejach i rozczarowaniach. Te ostatnie dominowa³y w myœleniu Jerzego w ostatnich dwudziestu latach jego ¿ycia. Stawa³ siê coraz bardziej krytyczny w stosunku do mechanizmów determinuj¹cych przemiany spo³eczne w skali kraju i regionu, a nawet w szerszym globalnym odniesieniu. Wci¹¿ przygotowywa³ siê do
spisania tych myœli i niew¹tpliwie rzuca³ je na papier, lecz nie odda³ do druku.
S¹dzê, ¿e w tym tekœcie warto przywo³aæ fragment przygotowywanej ksi¹¿ki
„Oswojenie krajobrazu”, której fragment (napisany w 1979 r.) jako zapowiedŸ
wiêkszej ca³oœci otrzyma³em do druku i zamieœci³em w wydawnictwie Szczecin
w dokumentach 1945. Oto ten tekst: „Szczecin dzia³a na wyobraŸniê. Na swój
niepowtarzalny sposób czyni nieobojêtnym. Po wojnie prowadzi³y doñ drogi
z krañców œwiata. Nie tylko utarty w swoim czasie szlak na zachód – z Wileñszczyzny, Wo³ynia, Podola. Ale równie¿ – z Chin, Syberii, Ameryki Po³udniowej,
Australii, Szkocji; z kopalni Nadrenii, Pas de Calais, hut Westfalii i ze œcie¿ek
wojennych wszystkich frontów. Kierowali siê w te strony tak¿e ci obarczeni poczuciem zbytecznoœci w przeludnionej wsi kieleckiej, Podkarpacia, miasteczek
Wielkopolski. Z wypalonej do cna Warszawy – polskiego Jeruzalem – z popielisk
którego wypêdzono wszelkiego ¿ywego ducha. Po kataklizmie wojny ci¹gnêli
tu³acze zewsz¹d, gdziekolwiek po
œwiecie rozrzuci³ ich polski los. Przybywali tutaj, by znowu w ojczyŸnie
cierpliwie odbudowywaæ próg rodzinnego domu. Rozpoczynaæ ¿ycie od
pocz¹tku w zgo³a innym krajobrazie
od tego, w którym wyroœli, którego nakazy pojmowali od dzieciñstwa i umieli im podo³aæ. Tu wielu musia³o siê
uczyæ wszystkiego od podstaw. Trzeba
by³o uparcie i konsekwentnie przekszta³caæ swoje przyzwyczajenia, nawyki, sposób myœlenia. Nie by³o jednak ani odwrotu, ani innej drogi naprzód. Z ruin opuszczonych domów
rodzinnych przynieœli wiarê, niektórzy
rozpaczliw¹, niektórzy niez³omn¹, ¿e
musz¹ podo³aæ, ¿e dadz¹ radê rozkorzeniæ siê g³êboko, rozga³êziæ siê wysoko na spalonej i okaleczonej ziemi,
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podobnie jak nierzadko wypaleni i okaleczeniu w swoim wnêtrzu byli oni sami”.
Myœlê, ¿e i dzisiaj ten piêkny tekst zas³uguje na refleksjê. Opowiedzia³ mi te¿
Jerzy przygotowywan¹ do druku ksi¹¿kê o tytule „Dwie jesienie jednego roku”.
Gromadzi³ materia³y, a pewnie te¿ napisa³ fragmenty tej planowanej ksi¹¿ki, której
bohaterami mieli byæ rybacy dalekomorscy czy te¿ marynarze statków handlowych,
którzy w ci¹gu jednego roku prze¿ywali (zmieniaj¹c kontynent) dwie wiosny czy
dwie jesienie. Bardzo mi siê to opowiadanie podoba³o. Jaka szkoda, ¿e nie zosta³o
ono nagrane.
Trudno by³oby dziœ powiedzieæ, ¿e jesieñ ¿ycia Jerzego by³a pogodna, mimo
wysi³ku rodziny, a szczególnie ¿ony Heleny, która z zawodu jest muzykiem, ale
i poetk¹. Przyjació³ mia³ z czasem coraz mniej, tym bardziej wiêc ceni³ relacje
z kolegami z Gdañska, a szczególnie z krêgu ruchu kaszubskiego, który bardzo
ceni³ i propagowa³ (dwukrotnie spotka³ siê w Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Szczeciñskiego tak¿e z moimi studentami, aby o tym mówiæ). Z ogromnym szacunkiem wspomina³ wspó³pracê w redakcji „Ziemi i Morza”, szczególnie
z Lechem B¹dkowskim, a z krêgu szczeciñskiego Franciszkiem Gilem. W pewnym sensie marzy³ o tym, aby byæ jego nastêpc¹ w prezentowaniu etosu polskiego
Szczecina. Wy¿ej przedstawiony fragment „Oswojenia krajobrazu” sugestywnie
o tym œwiadczy.
Koñcz¹c krótkie po¿egnalne przypomnienie sylwetki Jerzego Pachlowskiego,
warto skonstatowaæ, ¿e dobrze by³oby przeprowadziæ kwerendê zarówno rêkopisów, jak i jego drukowanej publicystyki poœwiêconej w g³ównej mierze morzu
i Pomorzu.
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