rza³o siê, aby w opracowaniachnaukowych przywo³ywano osoby odpowiedzialne za procesy i wyroki. Sprawia³oto wra¿enie,jakby wszystko odbywa³o
siê anonimowo, a przecie¿ za tymi ludzkimi tragediami tak¿e stali ludzie tyle, ¿e z drugiej strony sêdziowskiego lub ubeckiego sto³u. To w³aœniete
osoby - sêdziowie, prokuratorzy i œledczy- s¹ drugim bohateremtej ksi¹¿ki.
Tu wyraŸnie widaænie tylko, jaki by³ mechanizm ³amaniaopozycji, ale i to,
kto go wciela³ w ¿ycie.
Ca³oœæ
ksi¹¿ki zamykaj¹ fotokopie ciekawszych dokumentów s¹dowych
i nie tylko.
W sumiejest to niezwykle ciekawa pozycja, solidnie wykonana i udokumentowana.Dla ka¿degohistoryka i osoby interesuj¹cej siê najnowsz¹ histori¹ Pomorzajest to lektura pouczaj¹ca i wa¿na.

J. Borzyszkowski, J. Mordawski, J. Treder, Historia, geografia,jêzyk
i piœmiennictwo Kaszubów. Historia, geografia, jazek i pismienizna Kaszebów, Wyd. Marek Ro¿ak we wspó³pracy z Instytutem Kaszubskim,
Gdañsk-Gduñsk 1999
Jak œwiadczysarn tytu³, jest to ksi¹¿ka o charakterzepodrêcznikowym,
prezentuj¹ca najnowsz¹ wiedzê o Kaszubach,napisanaw dodatku w dwóch
jêzykach. Mo¿e ona œmia³os³u¿yæ
jako ksi¹¿ka pomocnicza dla klas gimnazjalnych i licealnych, a szczególniedla nauczycieli. Zreszt¹ autorzy we Wstêpie nie ukrywaj¹, ¿etaki w³aœniedydaktyczny cel im przyœwiecal.
Pierwsza czêœæ,
historyczna, obejmuje ca³oœæ
dziejów Kaszubów od najwczeœniejszegoœredniowieczaa¿ po ostatnie miesi¹ce. Na pocz¹tku J. Borzyszkowski omawia Ÿród³anaszej wiedzy historycznej o Kaszubach,wskazuj¹c np. na problemy zwi¹zane z pochodzeniemnazwy "Kaszuby", przybli¿a
postacipierwszychbadaczykwestii kaszubskiejoraz autorównajwa¿niejszych
prac o historii Kaszubów. Kolejne podrozdzia³y dotycz¹ dziejów tej spo³ecznoœcina tle szerokozarysowanejhistorii ca³egoPomorza,bowiem autor s³usznie uwzglêdnia losy Kaszubów tak na Pomorzu Gdañskim,jak i Zachodnim.
Wskazuje na rolê takich wydarzeñ, procesów i instytucji w dziejach Kaszubów, jak choæbypanowaniekrzy¿ackie, wielowiekowe funkcjonowanie ksiêstwa zachodniopomorskiegooraz sprawowaniew³adzy przez dynastiê Gryfitów, autonomiê Prus Królewskich i prze³om zwi¹zany z reformacj¹, losy
Kaszubów w pañstwie pruskim i brandenburskim,walkê z Koœcio³emi znaczenie kulturkamnfu dla etniczneQ:oodrodzenia Kaszubów. wreszcie odzy-

skanie niepodleg³oœciprzez Polskê, tragizm II wojny œwiatoweji trudne doœwiadczeniaKaszubów w czasachPRL. Nie omija kwestii politycznych, gospodarczychi kulturalnych. Pisze o narodzinachi przemianachkaszubskiego
ruchu regionalnego,³¹cznie z histori¹ najnowsz¹ i osi¹gniêciami œrodowiska
kaszubskiegopo prze³omie 1989r. Wszystko to jest ilustrowane licznymi mapami, rycinami oraz tekstami Ÿród³owymi, przytaczanymi w tekœcie.
Drug¹ czêœæ
poœwiêconogeografii w szerokimjej rozumieniu. Autor zaczyna od zakreœlenia
przestrzennegoobszaru,o którym bêdzie pisa³, czyli od
zakreœleniagranic Kaszub. I tu niew¹tpliwie mo¿epojawiæsiê najwiêcej sporów i dyskusji. Jak bowiem miarodajnie zakreœliæ
granice tego regionu, pamiêtaj¹c o skomplikowanych procesachhistorycznych, osadniczychi etnicznych, które mia³y tu miejsce choæbyw ostatnim stuleciu? Autor wyszed³
z za³o¿enia,¿episaæmo¿nawy³¹cznie o terytorium, co do którego mamy wystarczaj¹c¹ wiedzê, pochodz¹c¹ z badañ. We wstêpie wyjaœnionozreszt¹, ¿e
zaliczono do terenu Kaszub obszar,gdzie w dowodny sposóbKaszubi stanowi¹jedn¹ trzeci¹ mieszkañców.Tym sposobempoza terenem Kaszub znalaz³y siê np. gminy Borzytuchom, Ko³czyg³owy czy Lêbork z £eb¹. K³óci siê to
z naszym potocznym wyobra¿eniem,ale od razu zaznaczyætrzeba, ¿e autor
kierowa³ siê tu dostêpn¹ wiedz¹ naukow¹, a do dziœ,niestety,nie mamy badañ
poœwiêconychzachodnim i po³udniowym granicom osadnictwa kaszubskiego. W zwi¹zku z tym J. Mordawski zapowiedzia³ju¿ kontynuacjê w³asnych
badañ i, byæmo¿e, w nastêpnychwydaniach ksi¹¿ki omawiany obszar Kaszub bêdzie ulega³ zmianie.
Zgodnie z zasadami tworzenia podrêczników geografii J. Mordawski
omawia najpierw œrodowiskogeograficzne,czyli po³o¿eniei obszar,budowê
geologiczn¹ i ukszta³towanie terenu, dalej poszczególneregiony naturalne,
bogactwa mineralne i gleby, klimat i wody, wreszcie roœlinnoœæ.
W drugiej
czêœcizaj¹³ siê ludnoœci¹i podzia³emadministracyjnym. To niew¹tpliwie najciekawsza czêœæ
tego opracowania. Opieraj¹c siê na dostêpnych badaniach
socjologicznych oraz w³asnychposzukiwaniachJ. Mordawski nie tylko okreœlaliczbê Kaszubów, ale tak¿epokazuje ich rozmieszczeniei strukturê. Dowiadujemy siê, gdzie i w jakim stopniu Kaszubi dominuj¹ wœródmieszkañców regionu. Dalej czytamy,¿eniewiele ponad50 proc. mieszkana wsi, reszta
w miastach, co obala silny mit, ¿e Kaszubi s¹ spo³ecznoœci¹
wy³¹cznie wiejsk¹. Wreszciemo¿emyprzekonaæsiê, ¿enajliczniejszym skupiskiem Kaszubów jest nie Wejherowo, Koœcierzynaczy Kartuzy, ale... Gdynia, gdzie choæ
stanowia oni niewielki procent mieszkañców,to jednak w sumie s¹ pokaŸn¹
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liczbowo grup¹. Warto przy tym zwróciæuwagê na mapê na str. 107, gdzie
w sposób schematycznypokazano, gdzie i w jakim procencie zamieszkuj¹
Kaszubi. Ju¿ choæbyz tego faktu, ¿e na zachodnimpograniczu wskaŸniki te
przekraczaj¹ grubo ponad 50 proc., mo¿nawnioskowaæ,¿e w gminach po³o¿onychpoza tym obszaremjest jednak Kaszubów wiêcej ni¿jedna trzecia, co
na pewno powinno spowodowaæprzesuniêciegranic Kaszubpoza ich obecny
zaSIêg.
W dalszej czêœciJ. Mordawski omawia szeroko problemy gospodarcze
oraz turystykê i kwestiê stanu œrodowiskanaturalnegoi jego ochrony.
Ostatni¹ partiê ksi¹¿ki zajmuje tekst J. Tredera, poœwiêconyjêzykowi,
piœmiennictwui kulturze duchowej Kaszubów.W pierwszej czêœciautor bardzo przystêpnie wyjaœniastatusjêzyka kaszubskiegooraz jego wewnêtrzne
zró¿nicowanie i przyczyny tego¿. Byæmo¿e wreszcie przestaniemy ulegaæ
silnym stereotypom i wyobra¿eniom, ¿e coœjest "prawdziw¹" kaszubszczyzn¹, ¿egdzieœ"mówi¹ prawdziwie po kaszubsku,a my to tylko tak¹ mieszank¹", ¿e Kaszubi z ró¿nych czêœcinie mog¹ siê porozumieæ,tak ró¿ne s¹ ich
dialekty. Warto tak¿e przeczytaæpodrozdzia³ o sytuacji socjolingwistycznej
kaszubszczyny dzisiaj. Jest to wa¿ne uzupe³nienie uwag J. Mordawskiego
odnoœnieliczebnoœcii kondycji ludnoœcikaszubskiej.
W nastêpnychczêœciach
J. Treder pokazuje kolejne etapy kszta³towania
siê literackiegopiœmiennictwa
kaszubskiego,poczynaj¹c od F. Ceynowy,a koñcz¹c na literaturze wspó³czesnej(s¹ tu tak¿e fragmenty wybranych tekstów
literackich). Mamy tu zarówno sylwetki poszczególnychtwórców, jak i omówienie ró¿nych gatunków literackich, obecnych w literaturze kaszubskiej.
S¹dzê, ¿e po lekturze tego fragmentu nikt nie bêdzie mówi³ ju¿ o tym, ¿e
kaszubszczyznajest literacko nieprzydatna czy te¿, ¿e jest tylko jêzykiem
"mowy codziennej". W istocie, jak na tak ma³¹ spo³ecznoœæ,
to dorobek literacki ostatnich 150 lat jest imponuj¹cy. Niew¹tpliwie cennym uzupe³nieniem
tych rozwa¿añs¹ tak¿ewiadomoœcio rozwoju badañnaukowychnadkaszubszczyn¹ oraz omówienie wybranych elementów kultury duchowej Kaszubów
i ich folkloru.
Ksi¹¿ka wydana zosta³aw dwóch wersjachjêzykowych (t³umaczeniana
kaszubskidokona³J. Treder). W ten sposóbkaszubszczyznarazjeszczepokaza³aswoje mo¿liwoœcijêzykowe, wkraczaj¹c w sferêj êzyka naukowego.Jest
to, po t³umaczeniachtekstów religijnych oraz wejœciudo mediów, kolejny
wa¿ny etapw jej rozwoju. Dla wszystkich ksi¹¿ka mo¿ebyætak¿emateria³em
pomocniczym do nauki kaszubskiego(tekst zosta³u³o¿ony równolegle). Na

koñcu zamieszczonoponadto mini s³owniczek wybranych trudniejszych s³ów
kaszubskich.Jest tu tak¿ejeszczejedna nowoœæ
- po raz pierwszy opublikowano mapê Kaszub z podwójnymi nazwami miejscowoœci.

Borzyszkowy i Borzyszkowscy.Tuchomie, Studia i materia³y do dziejów wsi i rodziny zebra³ i przygotowa³ Józef Borzyszkowski, wyd. Insty-

tut Kaszubskii Oddzia³ZKP w Lipuszu, Gdañsk- Lipusz 1999
Tradycj¹ ju¿ siê sta³o, ¿e na ka¿dy kolejny zjazd rodziny Borzyszkowskich przygotowywana jest ksi¹¿ka zawieraj¹ca materia³y o dziejach rodu,
Gochów i ca³egoPomorza.Tak by³o i w 1999roku, a kolejny, szóstyju¿ tom
rodzinnych studiów liczy ponad370 stron i jest prawdziw¹ kopalni¹ ciekawostek o naszym regionie. Ca³oœæ
dzieli siê na szeœæ
dzia³ów, które poprzedzaj¹
przes³ania od biskupów gdañskiego i pelpliñskiego, humorystyczny wiersz
Joanny Gil-Œlebodyoraz szkic J. Borzyszkowskiego, podsumowuj¹cy czas,
jaki up³yn¹³ od poprzedniegozjazdu we W dzydzachw 1996 r.
Dzia³ pierwszy zawiera cenne materia³y biograficzne i wspomnieniowe
poœwiêconezmar³emuks. Kazimierzowi Raepke,który ci¹gle ¿yje w pamiêci
mieszkañców Gochów, oraz interesuj¹ce materia³y archiwalne. S¹ tu m. in.
wypisy z ksi¹g protoko³ówzarz¹dukoœcio³a
w Borzyszkowach(wartozobaczyæ,jak funkcjonowa³a demokracjaw parafii w XIX w. - gospodarzplebanii
i dzisiaj móg³by siê z tego du¿o nauczyæ).Jesttak¿ewiernie przedrukowany
rêkopiœmiennyspis ludnoœciparafii Borzyszkowy z 1662 r. (cenny nie tylko
dla poszukiwañ genealogicznych).
Drugi dzia³ to zbiór ró¿norodnychmateria³ów o rodzinie i Gochach. Tu
szczególnieinteresuj¹ces¹ pamiêtniki W³adys³awaSpiczak-Brzeziñskiegoz lat
1918-1920oraz zapiski Leona Skiby o utworzeniu parafii i budowie koœcio³a
w Borowym M³ynie.
Kolejny dzia³ to kilka artyku³ów poœwiêconychTuchomiu i jego mieszkañcom rozsianym po Kaszubachi Niemczech. Tu warto zwróciæuwagê na
cztery teksty o ks. Janie Hinzu, postaci, bez której historia Tuchomia okresu
wojny i po 1945r. by³aby mocno niepe³na!
Podobny w tonie jest dzia³ nastêpnypt. Ku pamiêci. Pro memoria. Homilie, wspomnienia, listy. Jest to w du¿ej mierze dokumentacja dotychczasowych zjazdów, ale s¹ tu tak¿enekrologi tych, którzy ju¿ odeszli.
Ca³aksi¹¿ka obracasiê si³¹ rzeczywokó³ Kaszub,a wiêc nie mog³o w niej
zabrakn¹æs³owa kaszubskiego. Teksty literackie zamieszczonow ostatniej

czêœci,a s¹ w niej prawdziwe pere³ki. Najcenniejszez pewnoœci¹s¹ nieznane
dotychczas opowiadania Aleksandra Majkowskiego (dotyczy Borzyszków)
oraz Jana Kamowskiego. Ale s¹ tu tak¿e wiersze S. Bieszka, ks. A. Pepliñskiego czy zupe³nienowe utwory B. Szymañskiej,F. Baska-Borzyszkowskiej
i J. Zbrzycy. Ka¿dy mi³oœnikliteratury kaszubskiejmo¿eczuæsiê usatysfakcjonowany!
Poni¿szyprzegl¹d to oczywiœcietylko wyrywkowe wymienienie tego, co
jest w ksi¹¿ce. £¹cznie zamieszczonotu blisko 70 tekstów, w których nie
tylko cz³onkowie i przyjaciele rodziny, ale wszyscy mi³oœnicyregionu znajd¹
wiele interesuj¹cych materia³ów dla siebie.

Edukacja regionalna - dziedzictwokulturowe w zreformowanej szkole,
red. S. Bednarek, wyd. Silesia, Wroc³aw 1999
Reforma edukacji wywo³uje zrozumia³e emocje, obawy i nadzieje. Na
ocenê efektów trzeba bêdzie poczekaæjeszcze kilka lat. Jeœlijednak mo¿na
ju¿ dziœpowiedzieæo jednym pozytywnym aspekciereformy, to niew¹tpliwie
jest nim wprowadzenie na zasadzieobligatoryjnoœciedukacji regionalnej do
szkó³.
Nie jest oczywiœcietak, ¿edopiero teraz edukacjaregionalna wkracza do
szkó³.W Polscetradycje tego nurtu wychowawczegosiêgaj¹ II Rzeczpospolitej. Po wojnie tak¿e, mimo czêœciowoniesprzyjaj¹cej atmosferze, udawa³o
siê wplataæw proces edukacyjny treœciregionalne. Jednak odbywa³o siê to
w sposóbwysoce niesystematycznyi niewystarczaj¹cy. Zas³ugi dla edukacji
regionalnej ma sporo osób zwi¹zanych z wy¿szymi uczelniami, towarzystwami regionalnymi (na Pomorzu g³ównie ze Zrzeszeniem Kaszubsko-Pomorskim), redakcjami pism, muzeami i bibliotekami. Zawszejednak najpowa¿niejsz¹ barier¹, obok ograniczeñ prawno-administracyjnych, by³ brak
odpowiednich materia³óworaz pomocy dydaktycznych dla nauczycieli. Teraz
tak¿e stajemy przed tym problemem. Wiele osób chcia³oby bli¿ej zaj¹æ siê
edukacj¹ regionaln¹, ale nie potrafi¹ lub nie wiedz¹, jak docieraædo materia³ów szkoleniowych, programów,pomocy dydaktycznych itd. Byæmo¿ezaradzi temu w jakiœsposóbwydana ostatnio ksi¹¿ka pt. Edukacja regionalna dziedzictwo kulturowe w zreformowanej szkole.
Ksi¹¿ka, doœæ
obszerna,bo licz¹ca gruboponad300 stron,sk³adasiê z czterech czêœci(oprócz tekstów wprowadzaj¹cych wiceministra W. Ksi¹¿ka
i redaktoratomu StefanaBednarka).W czêœcipierwszej,bardzowa¿nej,zgro-
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madzonoakty prawne i dokumenty dotycz¹ce edukacji regionalnej. Obok odpowiedniego rozporz¹dzenia Ministra Edukacji Narodowej s¹ tu tak¿e takie
dokumenty,jak za³o¿eniaprogramowept. Dziedzictwo kulturowe w regionie,
Karta regionalizmu polskiego oraz trzy dokumenty miêdzynarodowe dotycz¹ce dziedzictwa kulturowego i folkloru.
Czêœæ
druga to dorobek ogólnopolskiej konferencji (pod takim samym
tytu³em jak ca³a ksi¹¿ka) zorganizowanej w marcu 1999 r. w miejscowoœci
Rytro ko³o Nowego S¹cza. Zasadniczooprócz czterechg³osów i refleksji pokonferencyjnych ta czêœæ
sk³ada siê z oœmiuobszernychreferatów. Spoœród
nich wymieniê tekst Renaty Mistarz, bo jest on przegl¹dem stanu obecnego
nauczaniajêzyka kaszubskiego(jest tu krótka charakterystykaKaszubów i ich
jêzyka, wymienione s¹ najwa¿niejszedzie³a dokumentuj¹ce jêzyk kaszubski,
zamieszczonoopis badañ naukowych zwi¹zanych z edukacj¹ regionaln¹ na
Kaszubachoraz proces wprowadzaniakaszubszczyznydo szkó³,jak równie¿
przeanalizowano obecny statusjêzykowy kszubszczyzny).Drugim tekstem,
na który koniecznie trzeba zwróciæuwagê,jest tekst Zygmunta K³odnickiego
O sposobachgromadzenia materia³ów z zakresu regionalnego dziedzictwa
kulturowego. Ma on charakterw pe³ni instrukta¿owyi pokazuje, gdzie zbieraæ
materia³y i jak je dokumentowaæ.Inaczej mówi¹c - uczy,jak samemustawaæ
siê etnologiem i jak wci¹gaædo pracy m³odzie¿.Z. K³odnicki podaje w pierwszej czêœciswojegotekstupodstawoweinformacje o literaturze etnograficznej,
o czasopismachzajmuj¹cych siê t¹ problematyk¹, omawia monografie terytorialne i problemowe (tak¿ew uk³adzie przestrzennym,choæw odniesieniu do
Pomorzajest to bardzo selektywny wybór, bo nie ma tu choæbypodstawowej
pracy A. Bukowskiego Regionalizm kaszubski),wreszcie wskazuje biblioteki
specjalistyczne. W drugiej czêœcipisze o specyfice badañ etnograficznych,
podaje tak¿e przyk³ady kwestionariuszy i ankiet, które mog¹ s³u¿yænieocenion¹ pomoc¹ amatorom badañnad kultur¹ i przesz³oœci¹w³asnej okolicy.
Trzecia czêœæ
ksi¹¿ki nosi tytu³ Edukacja regionalna w praktyce pedagogicznej. Programy, propozycje, doœwiadczenia.S¹ w niej zawarte przyk³ady
programów zatwierdzonych przez MEN do u¿ytku szkolnego (od szkó³ podstawowych po licea) oraz liczne programy autorskie i propozycje metodyczne
(tych jest 10). Ponadto zamieszczonotu informacje o inicjatywach kuratoriów i oœrodkówmetodycznychdotycz¹cych edukacji regionalnej i prezentacje dorobku wybranych placówek oœwiatowych(z terenu Pomorza jest tu
omówiony projekt edukacyjny "Remus" oraz dzia³alnoœæ
szko³y w Sierakowicach).

Ca³oœæ
ksi¹¿ki zamyka aneks,w którym pokazano inicjatywy szkó³ wy¿szychw zakresieprzygotowywania nauczycieli do realizacji programów edukacji regionalnej,wymieniono instytucjei stowarzyszeniapomocnew realizacji
programu edukacji regionalnej (ale wybór jest tu wiêcej ni¿ kontrowersyjny)
oraz podano podstawow¹ bibliografiê.

Pomorze Zachodnie przez wieki, red. Jan M. Piskorski, wyd. Zamek
Ksi¹¿¹t Pomorskich, Szczecin 1999
Na ksi¹¿kê tê warto zwróciæuwagê co najmniej z kilku powodów. Po
pierwsze jest to pierwsza skrótowa, ale rzetelnie napisana synteza dziejów
Pomorza Zachodniego. Po drugie jest ona wspólnym przedsiêwziêciempolsko-niemieckim (autorami jest czterech historyków niemieckich i szeœciu
polskich). Co wiêcej - ksi¹¿ka ukazuje siê,jak mo¿emyprzeczytaæwe Wstêpie, jednoczeœniepo polsku i niemiecku. Wiadomo,jak trudne s¹ takie przedsiêwziêcia,bo przecie¿wielokrotnie spojrzeniehistoriografii niemieckiej i polskiej na dane osoby, fakty czy procesy historyczne jest zupe³nie odmienne.
Autorzy niniejszego opracowania bardzo starali siê wypracowaæwspólne,
uzgodnionestanowiskojeœliju¿ nie w kwestii ocen,to chocia¿byfaktów - i to
przynajmniej czêœciowosiê im uda³o. Wreszcietrzecim powodem, dla którego warto zwróciæuwagêna tê ksi¹¿kê, jest jej starannaszatagraficzna, bogactwo ilustracyjne (jest tu ³¹cznie ponad 230 szkiców, zdjêæ- szkoda,¿e tylko
czarno-bia³ych,planów, portretów znanychhistoryków pomorskich itd.), doœæ
obszernabibliografia oraz noty o autorach.Mankamentemnatomiastjest brak
wykazu ilustracji, indeksów osobowegoi geograficznego(ten jest ³agodzony
przez zamieszczon¹ na koñcu konkordancjê geograficznych nazw polskich
i niemieckich) oraz stosunkowowysoka cena.
Ksi¹¿ka, oprócz wstêpu i pos³owia J. M. Piskorskiego, dzieli siê na 13
rozdzia³ówu³o¿onychchronologicznieod czasówprehistorycznycha¿po ostatnie dziesiêælat. Ka¿dy z rozdzia³ów zachowujeswoj¹ specyfikê, zwi¹zan¹ nie
tylko z danym okresemhistorycznym, ale tak¿estylem wypowiedzi autorów.
Pierwsze trzy czêœci,autorstwa J. M. Piskorskiego, poœwiêconoPradziejom
(do koñca XI w.), Pañstwupierwszych Gryfitów (do 12201:) oraz Epoce wielkich przemian (do 13681:),oznaczaj¹cychprzedewszystkim przemianyw sferze spo³eczneji gospodarczejwywo³ane kolonizacj¹ na prawie niemieckim.
Schy³ek œredniowiecza(do roku 1474 r.) opisa³ Norbert Kersken, a czasy do
koñca wojny 30-letniej w 1648 r. Bogdan Wachowiak. Szczególniepodkre-
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œlonow tej czêœcirolê i skutki reformacji dla ¿ycia spo³ecznego,religijnego
i stosunków etnicznych na Pomorzu. Dwóch autorów zajê³o siê okresem po
roku 1815- Werner Buchholz opisa³ losy czêœciszwedzkiej Pomorza,a Zygmunt Szuitka sytuacjêna Pomorzubrandenbursko-pruskim.Kolejne dwa rozdzia³y poœwiêconolosom Pomorza w granicach pañstwa pruskiego - przed
zjednoczeniemNiemiec w 1871r. W³odzimierz Stêpiñski, a po zjednoczeniu
Edward W³odarczyk. Ten drugi opisa³ tak¿e okres Republiki Weimarskiej.
Hans-WernerRautenbergnapisa³rozdzia³pod znamiennymtytu³em Czaswielkich nadziei i klêski: w Trzeciej Rzeszy,a dwóch m³odych historyków: Jorg
Hackmann i Alina Hutnikiewicz zajê³o siê losami niemieckiej i polskiej czêœciPomorza Zachodniegopo 1945 r.
Oczywiœciew krótkim przegl¹dzie trudno w pe³ni scharakteryzowaæ
zawartoœæ
ksi¹¿ki licz¹cej ponad 400 stron drobnego druku. Warto przytoczyæ
jednak generalnyzamiar,jaki towarzyszy³ redaktorowi tomu i jego autoromwe WstêpieJ. M. Piskorski pisze: "Przedmiotem zainteresowania autorów
niniejszej ksi¹¿ki s¹ dzieje Pomorza Zachodniego w ramachjego zmieniaj¹cych siê granic i bez wzglêdu na przynale¿noœæ
etniczn¹ czy narodow¹ zamieszkuj¹cych tutaj ludzi. Pragn¹³em, aby nie by³a to ani polska, ani niemiecka historia PomorzaZachodniego,tylko raczejpróba spojrzenia od wewn¹trz,
z punktu widzenia samychPomorzan - tak¿edzisiejszychpolskich i niemieckich Pomorzan, którzy tak niewiele o sobie wzajemniewiedz¹, mimo ¿e coraz
czêœciej
przyznaj¹ siê do tej samej, wspólnej tradycji ". Za³o¿eniewydaje siê
jak najbardziej s³uszne,choæw swoich tekstach autorzy, czêstokoncentruj¹c
siê na wyj¹tkowo skomplikowanych dziejach politycznych naszegoregionu,
nie unikali pokazywania przedmiotowego traktowania Pomorza przez pañstwa s¹siaduj¹ce - Brandenburgiê,Daniê, Cesarstwo,Polskê, Szwecjê, Rosjê, nawet Francjê. Kontekst miêdzynarodowyjest tu wiêc bardzo silnie obecny. Niestety, zupe³nie marginalnie potraktowano relacje miêdzy obiema
czêœciamiPomorza- Gdañskim i Zachodnim. Mo¿e to œwiadczyæ
o tym, ¿ew
istocie rozwija³y siê one w du¿ejniezale¿noœci
od siebie. Ijeœli chodzi o dzieje polityczne, to jest to w du¿ej mierze prawda (choænie dotyczy to okresu
œredniowiecza).Ale jeœlichodzi o procesy etniczne, gospodarczeczy religijne, to by³bym tu bardziej ostro¿ny.
Zreszt¹ w tym miejscu trzebapoczyniækilka uwag krytycznych pod adresemca³ej ksi¹¿ki. Otó¿ autorzy doœæ
obszerniepotraktowali wydarzenia polityczne, przemiany administracyjne, zale¿noœciw³adzy itd. Sporo dowiemy
siê tak¿e o procesach gospodarczych (zw³aszcza w czasach nowo¿ytnych
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i wspó³czesnych),o roli koœcio³ów,o znaczeniumiast oraz aktywnoœciszlachty
i jej rywalizacji z monarchi¹ i mieszczañstwem.Zbyt s³abonatomiastpotraktowano przemiany kulturowe, a ju¿ nic nie napisano o roli i obliczu kultury
ludowej! Nie ma równie¿ niemal nic o ¿yciu codziennym mieszkañców Pomorza. Najbardziej jednak zdziwi³o mnie pominiêcie milczeniem skomplikowanych procesów etnicznych. W tym miejscu powiem, ¿e strategia pisania
syntezy "od wewn¹trz" zupe³nie zawiod³a, byæmo¿e ze wzglêdu na dra¿liwoœæ
tego tematu i zagro¿eniedla jednoœcipolsko-niemieckiego obrazu dziejów Pomorza.Najlepszym tego testemjest kwestia kaszubska.Otó¿ w pierwszych czêœciach,opracowanychprzez J. M. Piskorskiego, nie pada ani razu
nazwa "Kaszuby", co jest o tyle zdumiewaj¹ce, ¿e przecie¿po raz pierwszy
pojawi³a siê ona w œredniowiecznychdokumentachw³aœniena tym terenie!
Mo¿na siê zapytaæ,kto tu ¿y³ w œredniowieczu?Autor pisze enigmatycznie
o "S³owianach" i "Pomorzanach".Nazwa pierwszajest ogóln¹ nazw¹, której
u¿ywaniejest uzasadnioneo tyle, o ile piszemy o ca³ej ludnoœcis³owiañskiej
ksiêstwa pomorskiego (za Odr¹ ¿y³y plemiona lucickie i obodryckie). Jeœli
chodzi o tereny na wschód od Odry, to przyjmuje siê, ¿e ¿yli tu w³aœnieKaszubi. Ale tego z ksi¹¿ki siê nie dowiemy. Natomiast nazwa "Pomorzanie" nie
jest nazw¹ etniczn¹ i mo¿ebyæodnoszonatylko ogólnie do wszystkich mieszkañców ksiêstwa, a wiêc i Niemców (z tym, ¿e jest to nasze wspó³czesne
pojêcie przenoszonew dawne czasy!). J. M. Piskorski s³uszniepisze, ¿e nie
by³o na Pomorzu konfliktów etnicznych (przyk³adowo Wolin, jak i inne miasta portowe i handlowe, od zawsze by³ miastem otwartym i wielokulturowym), ale to nie oznacza,¿e systematycznienie ograniczano znaczenialudnoœcis³owiañskiej (w tym kaszubskiej) w ¿yciu ksiêstwa pomorskiego,
zw³aszczajeœlichodzi o miasta (na str. 89 samprzywo³uje wilkierz Koszalina
z 1516 r., kiedy zabranianou¿ywaniajêzyka kaszubskiegow mieœcie).
Dodajmy do tego, ¿epo raz pierwszy nazwa "Kaszuby" pojawia siê na str.
153w cytacie z kroniki TomaszaKantzowa, a wiêc w odniesieniudo XVI wieku. Potemjest krótka wzmianka o roli reformacji dla Kaszubów (w rozdziale
B. Wachowiaka i Z. Szultki) oraz przy omawianiu sk³adu ludnoœciPomorza
Zachodniego po 1945 r. (tu wymieniono tylko Kaszubów bytowskich, pomijaj¹c milczeniem ludnoœæ
s³owiñsk¹ oraz liczn¹ rzeszê osadników kaszubskich z powiatów nadgranicznych,którzy jako pierwsi nap³ynêli na Pomorze
Zachodnie w 1945 r.). W sumie Kaszubów z imienia przywo³ano w ca³ym
tekœciecztery razy! Nie mówi¹c ju¿ o tym, ¿e ani s³owem nie napisanonp.
o roli Mrongowiusza i szczeciñskiegoTowarzystwa Historii i Staro¿ytnoœci

Pomorzaw zainicjowaniu badañnad Kaszubami(i w ogóle nad kultur¹ ludow¹
i jêzykowym zró¿nicowaniem Pomorza), ¿e nie wspomniano o kaszubskim
ruchu regionalnym i badaniach nad Kaszubami w XIX i XX wieku, ¿e nie
znalaz³osiê miejsce dla wzmianki choæbyopolskim ruchu narodowym wœród
Kaszubów w okresie Republiki Weimarskiej, o polskich szko³ach,Zwi¹zku
Polaków w Niemczech, o tragedii wojny i eksterminacji ludnoœcikaszubskiej
itd. Mam zasadnicz¹w¹tpliwoœæ,czy beztych elementówmo¿namówiæo pe³nym obrazie dziejów Pomorza Zachodniego ujmowanych "od wewn¹trz".
Wiem, ¿e musz¹ byæzachowaneodpowiednie proporcje, ale to nie oznacza,
¿e trzeba te fakty pomijaæ milczeniem! Tu chyba polityczna poprawnoœæ
i uzgadnianiepolsko-niemieckiej wersji historii Pomorzaposz³o zbyt daleko.

A. Œwietlicka,E. Wis³awska, S³ownik historyczny miast i wsi województwa s³upskiego,wyd. Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, S³upsk 1998
O ksi¹¿ce tej mo¿napowiedzieædwie rzeczy:jest bardzo potrzebnai bardzo niedoskona³a.Nale¿y ¿a³owaæ,¿e tak cenny pomys³ zosta³, w wyniku
widocznego poœpiechu,tak niestaranniewykonany.
Popularyzowaniewiedzy o regionie jest zadaniemwdziêcznym, ale jednoczeœnieniezwykle trudnym. Autor zawsze musi pamiêtaæ,¿e przeciêtny
czytelnik chêtniej siêgnie do pracy popularnej ni¿ naukowej. Dlatego te¿jego
praca musi prezentowaæwysoki poziom merytoryczny i byæpozbawion¹ b³êdów, gdy¿ zaczynaj¹ one póŸniej¿yæw³asnym ¿yciem i s¹ trudne do sprostowania. A chyba najtrudniejsz¹ form¹ twórczoœcipopularyzatorskiejjest tworzenie wszelkiego rodzaju s³owników.
Dzie³o autorstwaAlicji Œwietlickieji El¿biety Wis³awskiej, które wyda³o
s³upskieStowarzyszenieBibliotekarzy Polskich, by³o zamierzeniemniezwykle ambitnym. Autorki œwiadomeby³y, jak pisz¹ we Wstêpie,pionierskoœci
ich pracy i zdawa³y sobie sprawêz koniecznej w tym przypadku niedoskona³oœci.Informuj¹ tak¿e czytelników, ¿e ich ksi¹¿ka "nie ma ambicji naukowych, ajedynie mo¿epe³niæfunkcje popularyzatorskiei informacyjne". Obawiam siêjednak, ¿enie do koñcajest to mo¿liwe, zwa¿ywszyna liczne b³êdy,
potkniêcia i pominiêcia. Nale¿y ¿a³owaæ,¿e tak zosta³ata praca wykonana,
poniewa¿dzie³o o podobnym typie jest zawszebardzo u¿ytecznedla nauczycieli, pasjonatów regionu, dziennikarzy,m³odzie¿y szkolnej, studentów itd.
Zacznijmy od samegotytu³u. WyraŸnieokreœlonow nim obszar geograficzny, jaki zosta³ tu objêty poszukiwaniami - to dawne województwo s³up-
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skie, do którego zdaje siê Autorki czuj¹ wielki sentyment(pisz¹, ¿echc¹, aby
ich dzie³o by³o swoistym "protoko³em zdawczo-odbiorczym posiadania").
Niestety, we Wstêpienie wyjaœni³yjednak czytelnikom, z jak ró¿nych historycznie czêœcisk³ada³osiê to województwo, a jest to o tyle wa¿ne,¿ew swoich has³achograniczy³y siê one do historii przed 1945r. (wychodz¹c z za³o¿enia, czy s³usznego?,¿e okres po zakoñczeniu wojny jest nam lepiej znany).
Jeœlitak, to trzeba by³o podkreœliæ,¿e poszczególne czêœciwojewództwa funk-

cjonowa³y w ró¿nych okresach w ró¿nych organizmach administracyjnych
i koœcielnych.Tymczasemw has³achniemal zupe³nie ten element, tak przecie¿ podstawowy, pomija siê.
W tytule zapisanotak¿e,¿ejest to s³ownik "miast i wsi" i Autorki wyraŸnie podkreœlaj¹,¿ew³aœniena tym drugim elemencieim szczególniezale¿a³o.
Wysz³y przy tym ze s³usznegoza³o¿enia,¿e o miastach napisanoju¿ doœæ
du¿o, natomiast nasza wiedza o ma³ych wioskach jest bardzo ograniczona.
I w³aœnieopis tych¿ema³ych miejscowoœciuwa¿amza najmocniejsz¹ stronê
ksi¹¿ki (we WstêpieAutorki napisa³y,¿enie o wszystkich wsiach uda³oim siê
zebraæinformacje i dlatego czêœæ
z nich pominê³y, szkodajednak, ¿e nie poda³y,jakie to by³y wsie!).
Jest tu w sumie oko³o 500 hase³w uk³adzie alfabetycznym, w których
zastosowanojednorodny klucz: etymologia nazwy, pierwsze jej zapisy Ÿród³owe, po³o¿enie,dzieje do 1945r., najciekawszezabytki i elementyprzyrodnicze. Na koñcu ka¿degohas³ajest podanabibliografia (i to ona ma byæelementem najwa¿niejszym, poniewa¿ s³ownik ma w za³o¿eniach pomagaæ
w samodzielnychposzukiwaniachhistorycznych, w czym s³u¿yæma g³ównie
bibliografia). Trzebajednak podkreœliæ,
¿e uk³ad i konstrukcja hase³,wbrew
zapowiedziom, jest bardzo niejednorodny. Niektóre z hase³s¹ rozbudowane
ponad miarê, inne, choæistnieje dla tych miejscowoœcibogata literatura, s¹
potraktowanebardzo ogólnikowo. WyraŸniewidaæ,¿eautorki ograniczy³y siê
do doœæ
pobie¿nych poszukiwañ Ÿród³owych i w literaturze naukowej oraz
publicystyce. Deklaruj¹, ¿e siêgnê³y do prac magisterskich i innych opracowañ niedostêpnychprzeciêtnemuczytelnikowi (np. do dokumentacji konserwatorskiej). To prawda. Nie zmienia to jednak tego, ¿e w³aœnienajwiêkszym
mankamentempracy jest bibliografia, zamieszczonana koñcu ksi¹¿ki. Na
pierwszy rzut oka wydaje siê ona bardzo obszerna(liczy ponad 230 pozycji).
Brakuje w niej jednak wielu podstawowychpozycji, np. opracowaniaks. Jana
Gotfryda Borka z XVII wieku o wsiach parafii Borzyszkowy (ca³e Gochy)
wydanegow Toruniu przez KonstantegoKoœciñskiego,a ponownie wykorzy-

stanegow pracy Józefa Gierszewskiegow 1928 r. (kilka lat temu wydano tê
pracê w opracowaniuprof. Stanis³awaGierszewskiego).Obie pozycje, Borka
i Gierszewskiego, to prawdziwa kopalnia wiedzy o kilkunastu wioskach na
Gochach.TymczasemAutorki z luboœci¹powo³uj¹ siê, nie tylko zreszt¹ przy
has³achz Gochów i Ziemi Bytowskiej, na przewodnik J. Ellwarta pt. Kaszuby.
Czy¿by nie zna³y mia¿d¿¹cychrecenzji tej pracy, wskazuj¹cych na jej kuriozalny charakter?Nie mo¿naczytelnika odsy³aæ
do podobnychpotworków (dotyczy to wielu innych folderów i przewodników - ich poziom bywa zastraszaj¹cy). Id¹c dalej wspomnê, ¿e w bibliografii zawarto tylko jedn¹ pracê
K. Koœciñskiegoo Cz³uchowie,a nie ma np. jego Ÿród³owegotekstu o Konarzynach. Jest tylko jedna praca S. Gierszewskiego,a w³aœciwiemonografia
Ziemi Bytowskiej pod jego redakcj¹. A przecie¿napisa³on kilka innych prac,
np. o pograniczu bytowsko-cz³uchowskim i drobnej szlachcie kaszubskiej.
Jest tylko jedna pozycja M. Frydy, nie ma pracy W. Wacha Na kaszubskim
szañcu. Jest Bedeker kaszubskiI. Trojanowskiej i R. Ostrowskiej, a nie ma
nowego bedekera T. Bolduana, gdzie sporo informacji o by³ym województwie s³upskim.Nie ma podstawowychwydawnictw Ÿród³owych,jakimi s¹ np.
lustracje starostwa bytowskiego i lêborskiego (wydane drukiem!). Ale ju¿
zupe³niekuriozalny jest fakt, ¿enie ma tu ¿adnejpracy prof. Z. Szultki! Przyk³ady mo¿na by mno¿yæjeszcze d³ugo. Podsumowuj¹c, stwierdzam, ¿e bibliografia zawartaw tej ksi¹¿ce jest zbieranin¹ ró¿norodnychopracowañ- od
naukowych, przez foldery po krótkie teksty dziennikarskie, zestawion¹ bez
jakiegokolwiek porz¹dku, gradacji wa¿noœciczy choæbyuwzglêdnienia ich
formy. Warto zwróciæuwagê i na ten fakt, ¿e Autorki we Wstêpiedeklaruj¹
koniecznoœæ
siêgniêcia do wczeœniejszychopracowañ niemieckich, pisz¹c
wprost: "wa¿nym Ÿród³emprzekazu by³y dla nas opracowania niemieckojêzyczne".I wymieniaj¹ dwie, bynajmniejwcalenie najwa¿niejszepozycje.W bibliografii tak¿epoza sporadycznymiprzypadkaminie poda³ytytu³ów niemieckich.
S³abai przypadkowapodstawaŸród³owasta³asiê przyczyn¹ trafiaj¹cych
siê, niestety,b³êdów w has³achprzedmiotowych. Autorki zdaj¹ siê nie odró¿niaæBrzeŸna Szlacheckiegood królewskiej wsi BrzeŸno pod Cz³uchowem
i pisz¹ w odniesieniudo tej drugiej, ¿e"by³a typow¹ wsi¹ szlacheck¹;w 1821r.
by³o tu piêciu Brzeziñskich i dwóch Gliszczyñskich". Zupe³ne pomieszanie
z popl¹taniem. Józef Gierszewski nie by³ wójtem w "Lipnicy i Borzyszkowach", bo w tej drugiej wsi nie by³o wójtostwa! Gdyby o Bytowie ktoœchcia³
siê dowiedzieæczegoœz okresu XIX w., to przeczytajedynie, ¿e do 1859 r.

odbywa³y siê w koœció³kuœw.Jerzegonabo¿eñstwapo polsku. Nic wiêcej.
O dwudziestoleciu miêdzywojennym, choæbyo polskiej dzia³alnoœcinarodowej w naszym mieœcie,nie ma ani s³owa (podobneskróty s¹ zreszt¹ w wielu
innych has³ach).Przy Upi³ce nie dowiemy siê o znanej akcji "przesuniêcia
granicy" w 1920 r. O Borowym M³ynie mo¿emy przeczytaæ,¿e powsta³
w 1546 r. (?!), w latach 1772-1920w granicachpañstwapruskiego, a w 1920 r.
"przywrócono go Polsce". To wszystko. O tym, co by³o po 1920r. i w czasie
wojny, nie ma dos³ownie nic. To zreszt¹ cecha niemal wszystkich hase³, ¿e
jeœli siê wspomina o II wojnie œwiatowej,to w³aœciwietylko w kontekœcie
zniszczeñw 1945r. O tym, co by³o wczeœniej- cisza (choæs¹ i takie kwiatki,
jak to, ¿ew Czamemby³ ,jeden z pierwszych obozów koncentracyjnych", co
jest oczywist¹ nieprawd¹).
Czy w takim razie nale¿y odmówiætej pracy wszelkiej wartoœci?Absolutnie nie, choæ,korzystaj¹c z niej, powinniœmybyæostro¿ni i œwiadomiró¿nych potkniêæ.Na w³asny u¿ytek musimy dopisaætak¿e kolejne pozycje do
bibliografii, bo pomog¹ one nam w dalszych poszukiwaniach. Jednakz ca³¹
pewnoœci¹jestto ksi¹¿ka po¿yteczna,mimo ¿enie spe³niawszystkich wymogów stawianychporz¹dnemu "s³ownikowi historycznemu". Byæmo¿eAutorki pokusz¹ siê o przygotowanie nowej wersji, w której ujednolic¹ has³a,dodadz¹ nowe miejscowoœcii rozwin¹ bibliografiê (np. szerzej wykorzystaj¹
czasopismanaukowe i regionalne). Wówczas by³aby to pozycja, której mog³yby nam pozazdroœciæ
nie tylko inne czêœciwojewództwa pomorskiego, ale
i inne czêœcica³egoPomorza.

Nauczycielka ze sporej gromadki, red. J. Ch³osta, wyd. Civitas Christiana, Olsztyn 1998
Gdy zbiera siê wspomnienia poœmiertne,zawszeistnieje groŸbapopadniêcia albo w hagiografiê, albo w nieuczciwoœæ
zwi¹zan¹ z selektywnoœci¹
i unikaniem faktów niewygodnych. W tej ksi¹¿ce wspomnieniowej poœwiêconej W³adys³awieKnosale nie ma jednak zbyt wielu wielkich s³ów.Nie ma
te¿unikania spraw trudnych, niejednoznacznych.Jestnormalnoœæ
- opis trudnego ¿ycia m³odej nauczycielki z Kaszub,która swe ¿ycie zwi¹za³a z Warmi¹.
Ksi¹¿ka, oprócz wstêpu pomys³odawcy i redaktora ca³ego tomu - Jana
Ch³osty,zawiera25 tekstów wspomnieniowych,z których kilka by³o ju¿ wczeœniejpublikowanych. Jednakwiêkszoœæ
powsta³awy³¹cznie na potrzeby tego¿opracowania.S¹ tu wypowiedzi cz³onków rodziny (bratowej i dwóch sio-
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strzenic), przyjació³ z ró¿nych pokoleñ, nauczycieli, dziennikarzy i ludzi nauki, a wiêc przedstawicieli tych œrodowisk,z którymi W. Knosa³a by³a najmocniej zwi¹zana. Wiêkszoœæ
wspomnieñ dotyczy okresu po 1945 r. S¹ to
zw³aszczawypowiedzi uczniów i wychowanków olsztyñskiej "szkólnej". Ale
kilka swymi pocz¹tkami siêga okresu przedwojennego.Wœródwypowiedzi
jest nawet wiersz Do W³adki! Oprócz wspomnieñjest tak¿ekalendarium ¿ycia, twórczoœcii publicznej aktywnoœciW. Knosa³y.
W tych wspomnieniachjest typowy obraz losu m³odej dziewczyny z pogranicza - dom rodzinny na Kaszubach,szko³a niemiecka, a nastêpniepolskie gimnazjum w Wielkopolsce, pracana Warmii i m¹¿ ze Œl¹ska,œlubu brata w Berlinie, przyjaciele z Kwidzyna na Powiœlui z Krajny Z³otowskiej. ¯ycie
na tym pograniczu by³o jednak trudne i przewrotne. W koñcu ona, przedwojenna nauczycielka polskiego w polskich szko³achw Niemczech, po wojnie
zajmowa³a siê nauk¹ niemieckiego. ¯yciorys jakich wiele. Ale jednoczeœnie
wyj¹tkowy. Jak wspomina prof. J. Borzyszkowski, W. Knosa³a lubi³a z kaszubsk¹ pogod¹ ducha cytowaæs³owa swojego przyjaciela, W³adys³awaGêbika,:"Minê³y wieki, a myœmy
zostali ".

H. W. Hamerski, R. G. Hamerska-Rymarz,RodowódHamerskich. Potomstwo WawrzyñcaHamerskiego z Gieldona kolo Brus oraz zarys spokrewnionych rodów Cysewskich, Czarnowskich, Koliñskich, Ostrowskich, Pr¹dzyñskich i Leliwa-Pruszaków, wyd. WDP "Bernardinum", Pelplin 1998
Na Pomorzu prowadzenie, najczêœciejamatorskich, poszukiwañ genealogicznych jest coraz bardziej modne. Liczne zjazdy rodzinne owocuj¹ publikacjami o dziejachposzczególnychrodów. Ciekawym przyk³ademrodowej
historiografii jest ksi¹¿ka Henryka Hamerskiegoi jego siostry Renaty Hamerskiej-Rymarz pt. Rodowód Hamerskich. Liczy ponad 360 stron tekstu oraz
kilkadziesi¹t stron, na których zamieszczonoblisko 100 zdjêærodzinnych.
Wstêp napisa³prof. J. Borzyszkowski, podkreœlaj¹crolê tego typu opracowañ oraz wysi³ek autorów. Ci z kolei dali obszern¹ przedmowê, wyjaœniaj¹c w niej motywy w³asnej pracy: "Dociekanie pocz¹tków w³asnegopochodzenia, korzeni drzewa rodowego,jest naturalnym d¹¿eniem cz³owieka. Nie
tylko dla zaspokojeniaciekawoœcico do w³asnejto¿samoœci,
lecz równie¿zpoczuciapotrzeby - istniej¹cej prawie w ka¿dymz nas - poznania i zrozumienia
w³asnegopokrewieñstwa oraz zdarzeñ, które mia³y widoczny wp³yw na naszychprzodków --kim byli ci, których imiê nosimy,gdzie i jak ¿yli,jak reago-
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wali na zmienneokolicznoœcii wreszciejaki by³ ich los" (s. 1). Z przedmowy
dowiadujemy siê, ¿e rodzina zbiera³apierwsze materia³y i informacje o w³asnej genealogiiju¿ przed wojn¹. Pojej zakoñczeniupraceby³y kontynuowane
w KanadzieprzezHenryka,który pozosta³tamjako ¿o³nierzPolskich Si³ Zbrojnych na Zachodzie oraz w Polsceprzez jego siostrê, mieszkaj¹c¹ w Toruniu.
Aby doceniæwysi³ek badawczy obu autorów,trzeba uwa¿nieprzestudiowaæbibliografiê. Zawiera ona wykaz podstawowej literatury oraz Ÿróde³drukowanych. Jednak podstaw¹ ca³ej ksi¹¿ki s¹ ksiêgi metrykalne - koœcielne
i USC, z których czêœæ
zosta³aprzejrzanana miejscu w Polsce,a zdecydowana wiêkszoœæ
dziêki mikrofilmom zgromadzonymw bibliotekach mormonów
w USA i Kanadzie.Najstarszez tych ksi¹g siêgaj¹ XVII wieku, ale najwiêcej
pochodzi z wieku XIX. Teren, jaki obejmuj¹, to g³ównie Zabory - parafie
Brusy, Leœno,Czersk, ale tak¿e Ugoszcz, Lichnowy, Kamieñ Krajeñski,
Przedecz,S³upsk.Autorzy podkreœlaj¹przy tym w Przedmowie,¿enie dotarli
jeszczedo ksi¹g zgromadzonychw Regensburgu,do których zamierzaj¹ w czasie dalszych poszukiwañ tak¿esiêgn¹æ.Daj¹ zreszt¹ ich wykaz na s. 349.
Aby móc w pe³ni skorzystaæz tej ksi¹¿ki, trzeba siê nauczyæpo niej poruszaæ,poniewa¿zapisy genealogicznemaj¹ swoj¹ specyfikê (mo¿nasiê pogubiæw kolejnych pokoleniach i zwi¹zkach rodzinnych). Zasady korzystania
autorzy wyjaœniliw Przedmowie,ca³oœæ
opatrzyli obszernymiprzypisami i ponadto zawarli na koñcu szeregapendyksów.S¹ wœródnich skorowidze nazw
regionów Gêz.polski, niemiecki, angielski) i nazw miejscowoœcipo polsku
i niemiecku (choætu autorzy i redaktorzy nie byli konsekwentni, gdy¿ wielu
nazw niemieckich brakuje), indeks osobowy,s³ownik zawodów i innych okreœleñgenealogicznych (oprócz trzech wymienionych jêzyków tak¿e po ³acinie), wykaz u¿ywanych miar powierzchni oraz pieniê¿nych, ki1kujêzyczne,
wraz z objaœnieniem,
nazwy okreœlaj¹cestansocjalny,tytulaturê stanow¹ i wielkoœæ
w³asnoœci
ziemskiej,wreszciewykaz istniej¹cych dziœmiejscowoœcio nazwie Hamer. Jestte¿kilka map pozwalaj¹cych lepiej zorientowaæsiê, o jakim
terytorium jest mowa.
Ksi¹¿ka dzieli siê na osiem rozdzia³ów, z których dwa pierwsze poœwiêcone s¹ Hamerskim. Na pocz¹tek autorzy opisali Korzenie drzewa genealogicznego, wyjaœniaj¹c,gdzie le¿¹ Kaszuby, Zabory i Gie³don, sk¹d pochodzi
ich rodzina. W dalszej czêœcipierwszego rozdzia³u przedstawili protoplastê
rodu, Wawrzyñca Hamerskiego(1709-1789) oraz losy jego 19-ciorgapotomstwa, w tym szczególnie 15 synów! Nastêpnie objaœnilipochodzenienazwi-
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skaorazdali krótkie infonnacjeo wsiachHameri Gie³donorazopisali swój
herb.
Rozdzia³ drugi to ponad40 stron szczegó³owychtablic rodowych potomków protoplasty Wawrzyñca.Podobniew rozdzia³achnastêpnych,poœwiêconych Cysewskim, Czarnowskim, Koliñskim, Ostrowskim, Pr¹dzyñskim i Leliwa-Pruszakom. W ka¿dymz tych rozdzia³ówjest krótki wstêp, objaœniaj¹cy
pochodzeniedanej rodziny, jej herb, przydomki oraz wskazuj¹cy na protoplastê tej linii, która zostanie nastêpnieprzedstawionaw szczegó³owychtablicach. W Przedmowie autorzy wyjaœnili,dlaczegonie ograniczyli siê wy³¹cznie do w³asnej rodziny, a siêgnêli tak¿e do innych rodów: "G³ównym celem
ich do³¹czeniajest chêæilustracji wiêzi rodzinnych i wzajemnychkorzeni, na
których naszakaszubskaosobowoœæ
jest zbudowanaoraz zanotowaniei utrwalenie tego dla potomnych ". Z ca³¹ pewnoœci¹ten zamys³siê uda³ i ka¿dy zainteresowanynie tylko zreszt¹ dziejami wymienionych rodzin, ale i innych, które wystêpuj¹ w konkretnych zapisach, tak¿e powinien siêgn¹ædo tej pracy.
Bêdzie onazreszt¹ znakomitym Ÿród³emdo badañspo³ecznych,np. nad kszta³tem rodziny, dzietnoœci¹,mobilnoœci¹przestrzenn¹ i spo³eczn¹(czy by³y mezalianse?)itd.
Wszystkie powy¿szeuwagi nie oznaczaj¹ jednak, ¿e w ksi¹¿ce nie ma
b³êdów.Autorzy zreszt¹, dziêkuj¹c tym, którzy im pomogli, przyznaj¹, ¿e takie s¹ nieuniknione i bêd¹ wdziêczni za wszelkie uzupe³nienia. Ale mimo
tych b³êdów trzeba przyznaæ,¿ejak na tak obszern¹ pracê, gdzie wystêpuje
takie nagromadzenieszczegó³ów,iloœæ
b³êdów jest znikoma.
Na koniec warto podkreœliæ
ciekaw¹ szatêgraficzn¹ oraz solidn¹ robotê
drukarzy. Ksi¹¿ka ma ³adn¹ obwolutê, sztywne, oprawione w p³ótno ok³adki
i jest szyta. Mo¿na wiêc z niej spokojnie korzystaæbez obawy, ¿e siê rozpadnie przy drugim przegl¹daniu.

Komitet Wojewódzkiogniwem w³adzyludowej. Studium postaw aparatu partyjnego opracowane pod kierunkiem Marcina Kuli na przyk³adzie
zapisów posiedzeñ KW PZPR w Gdañsku w latach 1949-1953, wyd. ISP
PAN oraz IH UW, Warszawa 1997
Metoda, któr¹ przyjêli autorzy omawianego opracowania,jest na swój
sposóbodkrywcza. Pozwala nam spojrzeæna rzeczywistoœæ
lat 50. nie z perspektywy wielkich wydarzeñi procesówpolitycznych, ale z perspektywyprzys³owiowej szarejrzeczywistoœci.Jak napisa³we WstêpieM. Kula, jego zespó³

chcia³ zaj¹æsiê ,,[...) nie wielkimi i krzycz¹cymi niesprawiedliwoœciami,nie
ewentualnymipozytywami, nie ca³oœciowym
bilansem, nie stopniemzale¿noœciod ZSRR,nie tym, co siê dzia³o na szczytachw³adzy i w Warszawie,lecz
tym, co siê dzia³o w pierwszej po³owie lat piêædziesi¹tychw codziennej rzeczywistoœciPolski, jak d³ugi i szerokijest naszkraj. ¯ywiliœmyprzeœwiadczenie, ¿e ustroje kwitn¹ i upadaj¹ nie tylko w wyniku zawirowañ wielkiej polityki, ale tak¿ena skutek tysiêcy wydarzeñ codziennych- nawetjeœli te drobne
epizody te¿s¹ uwarunkowanem. in. przez sprawy wiêkszegokalibru ".
Grupa kierowana przez M. Kulê w latach 1995-1997przejrza³aakta Komitetu Wojewódzkiego w Gdañsku zgromadzone w materia³ach Wydzia³u
OrganizacyjnegoKC PZPR w Archiwum Akt Nowych w Warszawie.Badaczy interesowa³oprzedewszystkim "wejrzenie w œrodektej struktury [tj. KW
PZPR], us³yszenieco mówili i zobaczeniejak na co dzieñ dzia³ali tworz¹cy j¹
ludzie. Interesowa³y nas bardziej uzewnêtrznianena partyjnym forum postawy, bêd¹cefundamentaln¹ czêœci¹systemuw³adzy,ni¿ mechanizmpodejmowania decyzji i wcielania ich w ¿ycie". Autorzy zdaj¹ sobie oczywiœciesprawê z ograniczeñwynikaj¹cych ze specyfiki Ÿróde³,z mo¿liwych przeinaczeñ
czy te¿ potkniêæwynikaj¹cych z braku poruszaniawa¿nych tematów w tych
Ÿród³ach(zwracaj¹ uwagênabrak zupe³nyproblematykiwojska, milicji i s³u¿by
bezpieczeñstwa,co przecie¿musia³o byæprzedmiotem rozmów i dyskusji na
forum KW) itd. Wybór Gdañskaby³ tak¿ew du¿ejmierze przypadkowy. Otó¿
autorzy chcieli pokazaætypowe sposobyfunkcjonowania aparatuterenowego
i Gdañsk mia³ byætylko przyk³adem. Nie chcieli bowiem siêgaæpo któreœ
z województw na ziemiach odzyskanychz racji ich specyfiki. Ale nie chcieli
tak¿episaæo warszawskim,katowickim czy krakowskim. To mia³o byæwojewództwo ³¹cz¹ce rolnictwo i przemys³ i prezentuj¹ce mniej wiêcej œrednipoziom rozwoju ekonomicznego(dlatego odpada³ywojewództwa wschodnie).
Wybór pad³ szczêœliwiena Gdañsk, choæ,jak wynika z treœcisamej pracy,
wcale nie by³o to województwo "typowe". Wyró¿nia³oje bowiem co najmniej
kilka spraw,przede wszystkim problematyka morska i kwestia kaszubska.
Zasadniczo praca sk³ada siê z 19 minirozdzia³ów, z których ka¿dy poœwiêconyjest odrêbnemuproblemowi. Autorzy przyjêli w nich konwencjê
prowadzeniawyk³adu i omawiania poruszanychkwestii przedewszystkim za
pomoc¹ autentycznych cytatów, wypowiedzi osób uczestnicz¹cych w obradach Plenum KW lub jego Egzekutywy. W³aœnieowe cytaty, oszczêdniekomentowane, nadaj¹ ksi¹¿ce walor autentyzmu i pozwalaj¹ faktycznie spojrzeæna naszpomorski œwiatoczyma w³adzy stalinowskiej.

Trudno w krótkim omówieniu przedstawiæwszystkie problemy poruszone w pracy w poszczególnychrozdzia³ach.Mamy wiêc mo¿liwoœæ
przyjrzenia siê, jak Komitet obradowa³ nad "kwestiami œwiatai kraju", "nad zagadnieniami handlu", "nad produkcj¹ przemys³ow¹ i wydajnoœci¹","nad doborem
kadr" i "pozyskiwaniem ludzi", nawet nad "organizacj¹ œwi¹t", które w komunistycznym rytuale by³y niezwykle wa¿ne (rytua³owi tak¿e poœwiêcono
osobny rozdzia³). Szczególnieinteresuj¹cy dla analizy sposobuwidzenia otoczeniaprzez ludzi w³adzyjest rozdzia³Komitet pracuj¹cy w niewoli w³asnych
schematówmyœlenia.Znamy oczywiœciez literatury fakt, ¿ew pocz¹tkach lat
50. istnia³a psychoza "zaostrzaj¹cej siê walki klasowej", ale tu dziêki autentycznym wypowiedziom mo¿emy zobaczyæ,jak decydowa³aona o konkretnych decyzjach najwy¿szych w³adz wojewódzkich. Przyk³adem mo¿e byæ
ocena niew³aœciwego,zdaniem KW, stanu sytuacji politycznej w Gdyni, co
wynika³o z tego, ¿e "Gdynia jest miastembudowanym przez kapitalistów i tu
siedzi wróg". Wszêdzie nale¿a³owidzieæwroga. W jednym ze sprawozdañ
pisano (jêzyk orygina³u): "Na skutek braku czujnoœcii nieorientowania siê
w nastrojach i sytuacji - wróg w swej dzia³alnoœcina zak³adach mechanicznych nie napotyka na opór ze strony towarzyszy i w wyniku niebicia go rozszerzaswoj¹ dzia³alnoœæ".
Nale¿a³obyæwiêc czujnym, gdy¿" Wrogajest
trudno odró¿niæ,
jest nawet nieraz gorzej ubrany,gdy idzie miêdzyludzi, trzeba zobaczyæjego ¿ycie,jego gospodarowanie, ku³ak mo¿e nawetpodpisaæ
Apel Sztokholmskidla zachowania pozoru, bo nic nie jest tak straszne dla
wroga,jak izolacja - odgrodzenieod wsi ".
Bardzo interesuj¹cy, choænie do koñca satysfakcjonuj¹cy, jest rozdzia³
poœwiêconyludnoœcikaszubskiej. Autorzy zwracali uwagê na ambiwalentn¹
politykê w³adz wobec Kaszubów.Z jednej strony by³a to chêæprzyci¹gniêcia
ich do nowej w³adzy,przede wszystkim poprzez sta³epodkreœlaniepolskoœci
tej ziemi i wiernoœciKaszubów wobec pañstwa polskiego. Z drugiej by³a to
chêæpodporz¹dkowania ich sobie, zauwa¿aniacech negatywnych z punktu
widzenia w³adzy,maj¹cych korzeniew "dawnym ustroju", podejrzliwoœæ
w stosunku do manifestowanej odmiennoœciobyczajowej i jêzykowej (ju¿ wówczasobowi¹zywa³ dogmato jednoœcinarodowej)itd. Jakpisz¹ autorzy" W wyst¹pieniach na forum KW w sprawie Kaszubów pojawia³a siê wiêc ca³a
mieszaninapodejœæ
".
Mimo wielu ciekawych w¹tków pracata nie jest wolna od b³êdów.Widaæ
je szczególnie w kwestiach dotycz¹cych Kaszubów. Autorzy nie znaj¹ kaszubskiej specyfiki, st¹d zdarzasiê im myliækwestie "autochtonów" i Kaszu-
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bów. Bowiem ci ostatni z trudem mogliby byæzaliczeni do tej pierwszej grupy, ale zaliczenie Kwidzyniaków do Kaszubów to ewidentny b³¹d. Podobnie
niezrêcznejest sformu³owanie rozpoczynaj¹ce rozdzia³ poœwiêconyKaszubom: "Kwestia Kaszubów zajmowa³a zaskakuj¹co du¿o miejsca w myœlach
i s³owach dzia³aczyKW Jak zwykle kwestia mniejszoœcinarodowych w krajach pod w³adz¹ komunistyczn¹, tak i ta by³a obci¹¿ona siln¹ ambiwalencj¹ ".
Jesttu oczywisty b³¹d, gdy¿ani Kaszubi na pocz¹tku lat 50. nie uwa¿ali siebie
za mniejszoœæ
narodow¹, ani przedstawiciele w³adz tak ich nie traktowali.
Mimo tych i kilku innych potkniêæ,wynikaj¹cych przedewszystkim z nieznajomoœcipomorskiej specyfiki, praca powy¿szajest bardzo cennym przyczynkiem dla poznaniarzeczywistoœcipolitycznej i spo³ecznejnaszegoregionu w okresiestalinizmu. Uœwiadamiatak¿e,jak jeszczewielka pracabadawcza
przed nami, ile problemów czeka na wyjaœnienie.Choæbykwestia lokalnych
elit politycznych i gospodarczych,obecnoœcina najni¿szych szczeblachw³adzy reprezentantówludnoœcirodzimej, za³o¿eñpolityki asymilacyjnej wobec
niej itd. Wydaje siê, ¿e g³ówny walor omawianej pracy polega w³aœniena
ilustracji mo¿liwoœcibadawczychi zwróceniu uwagi na kwestie niedoceniane dotychczasprzez historyków.

Historia Bytowa, red. Z. Szultka, wyd. Urz¹d Miasta w Bytowie, Bytów 1998
Ksi¹¿ka wydana bardzo solidnie - twarda ok³adka,ponad 500 stron tekstu, kilkadziesi¹t zdjêæ,w tym sporo kolorowych. Opatrzonazosta³ape³nym
aparatemnaukowym. Jak bogatajest jej baza Ÿród³owa,mo¿nasiê przekonaæ
przegl¹daj¹c wykaz archiwaliów oraz Ÿróde³drukowanych, zamieszczonyna
koñcu ksi¹¿ki. Tam te¿ podano obszerny wykaz wykorzystanej literatury.
W ka¿dymz rozdzia³ów s¹ ponadtorozbudowaneprzypisy oraz sporowykresów, tabel itd. Sk³adasiê z dwóch nierównych objêtoœciowoczêœci,z których
ka¿dapodzielona zosta³ana kilka rozdzia³ów. W pierwszej omówiono dzieje
miasta do 1945 r., w drugiej - po tej dacie. W czêœcipierwszej stosunkowo
najmniej miejsca poœwiêconoczasomœredniowiecza.
W rozdzia³ach,których
autoremjest Joachim Zdrenka, pokazano,jak w rzeczywistoœciniewiele jesteœmyw stanie podaæwiarygodnych informacji, opartych na Ÿród³ach,o pocz¹tkach Bytowa. W³aœciwiedopiero koniec wieku XIII pozwala na bardziej
szczegó³owyopis dziejów miasta. Niew¹tpliwie znaczenieprze³omowemia³o jego przejêcie przez Krzy¿aków. Lokacja miasta mia³a ogromneznaczenie
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dla rozwoju ca³egonajbli¿szegoregionu. Oznacza³atak¿e nowe inwestycje

w mieœcie,
którymi mieszkañcychlubi¹ siê do dnia dzisiejszego- g³ównie
zamku i koœcio³adawniej œw.Katarzyny (dziœzosta³aju¿ tylko wie¿a gotycka). J. Zdrenka przedstawia tak¿e skomplikowane przetargi dyplomatyczne
i dzia³ania wojenne, dziêki którym ziemia bytowska sta³asiê lennem ksi¹¿¹t
zachodniopomorskich,co zwi¹za³o j ¹ na kilka stuleci z PomorzemZachodnim.
W tej czêœcigodne s¹ polecenia szczególnejuwadze rozdzia³y napisane
przez Z. Szultkê, poœwiêconedziejom wyznaniowym oraz stosunkometnicznym na ziemi bytowskiej i w samymmieœcie.Mo¿na tu przeczytaæo znaczeniu i przebiegu procesureformacji, o jej skutkach dla stosunków etnicznych,
o podtekstachpolitycznych sporów wyznaniowych, o próbach rekatolizacji
w krótkim okresieprzynale¿noœci
Bytowa do Rzeczpospolitejw XVII w. oraz
o znaczeniu tego¿ faktu dla zachowaniakaszubskiegocharakteru ziemi bytowskiej. Szultka pisze tak¿eobszernieo skutkachwojen szwedzkichdla miasta. Dalej dok³adnie opisuje rozwój, a raczej zastój gospodarczyw mieœcie
w okresie nowo¿ytnym, o skutkach rz¹dów Brandenburczyków,szczególnie
w kontekœcieodmiennoœciustrojowych ziemi bytowskiej i walki miejscowej
szlachty o utrzymanie swoich przywilejów. Jak zawsze,tak i w czasachrz¹dów brandenbursko-pruskichsz³o przede wszystkim o pieni¹dze, czyli o podatki oraz o przywileje prawne.
Rozdzia³ypoœwiêcone
miastuw XIX wieku napisa³JózefLindmajer. Autor
pisze o kszta³towaniu siê ustroju samorz¹dowegomiast pomorskich po wojnachnapoleoñskich,o zró¿nicowaniupolitycznym mieszkañcówBytowa oraz
o formach ¿ycia politycznego i spo³ecznego,o s¹downictwie, które przecie¿
w du¿ejmierze regulowa³o ¿ycie gospodarcze,o infrastrukturze komunalnej,
rozwoju przestrzennymmiasta, ¿yciu kulturalnym itd. S³owem- o przemianach organizmumiejskiego w ró¿nychwymiarach - politycznym, ekonomicznym, spo³ecznym,wyznaniowym itp.
Ten¿eautor napisa³ tak¿e rozdzia³y poœwiêconedziejom miasta w czasach Republiki Weimarskiej oraz re¿imu hitlerowskiego. To historia nadal
¿ywa i budz¹ca dyskusje,zw³aszczajeœlichodzi o stosunki etniczne i wyznaniowe. Ale autor unikn¹³ uproszczeñ,opisuj¹c ¿ycie miasta w odpowiednich
proporcjach, lokuj¹c rozwa¿ania o losie Polaków i ¯ydów na tle ogólniejszych przemian politycznych i gospodarczychw regionie i ca³ym pañstwie
niemieckim. Ta czêœæ
koñczy siê wkroczeniem Rosjan w 1945 r.
Druga czêœæ
poœwiêconadziejom miasta po 1945 r. jest w ca³oœciautorstwa prof. B. Okoniewskiei. Autorka podzieli³a ten okres na kilka rozdzia³ów

uporz¹dkowanych chronologicznie, wskazuj¹c tym samym na zwi¹zki losów
miasta z prze³omowymi datami w dziejach Polski po 1945r. W ka¿dym z rozdzia³ów du¿o miejsca poœwiêci³aprzemianom gospodarczym, gospodarce
komunalnej, rozwojowi przestrzennemumiasta itp. Rzetelnie napisa³atak¿e
o powojennym kszta³towaniu siê nowej spo³ecznoœci
miasta - o wysiedleniu
Niemców, o spontanicznym i kierowanym osadnictwie, o przesiedleniu ludnoœciukraiñskiej itd. Stara³asiê tak¿eprzedstawiæwspó³¿ycietych ró¿nych
grup ludnoœciw ca³ym okresiepowojennym, dzia³alnoœæ
organizacji spo³ecznych oraz ich zaanga¿owaniew ¿yciemiasta. Szczególnieciekawe s¹jej uwagi o powojennych losach ruchu kaszubsko-pomorskiegow Bytowie. Jednak
najciekawsze s¹ rozdzia³y poœwiêcone¿yciu politycznemu. Jest tu sporo nazwisk, faktów, wydarzeñ, czasamitakich, o których ich uczestnicy woleliby
zapomnieæ.Autorce uda³o siê jednak kwestie polityczne opisaæbezstronnie,
obiektywnie, przywo³uj¹c jedynie fakty i unikaj¹c ocen.
Szkoda,¿e w ksi¹¿ce zabrak³o indeksów, zw³aszczaosobowego.

Stan wojenny. Wspomnienia i oceny, red.J. Kulas, wyd. WDP "Bernardinum", Pelplin 1999
Materia³y do tej ksi¹¿ki zbieranoprzez dwa lata. Ten pokaŸny,bo licz¹cy
ponad 450 stron, tom otwiera wstêp pomys³odawcy i redaktora, J. Kulasa.
Wyjaœniaon w nim g³ówn¹ ideê i przes³anieksi¹¿ki, nie ukrywaj¹c przy tym,
¿e zbieranie materia³ów by³o zadaniemtrudnym. Ksi¹¿ka ta jest, jak dot¹d,
najpe³niejszym opracowaniem dokumentacyjnym dotycz¹cym tego okresu,
jakie powsta³onie tylko w naszym regionie, tym bardziej szkoda,¿eredaktor
jak i jego wspó³pracownicy, mimo kontrowersyjnoœciniektórych wypowiedzi, nie podjêli siê trudu skonfrontowaniaich z rzeczywistoœci¹i nie opatrzyli
choæbynajmniejszym komentarzem.To, niestety, os³abiajej wymowê.
Ksi¹¿kê podzielonona kilka czêœci.
W pierwszejzawartorozmowy z dziewiêcioma postaciami,które w latach 1980-1981odgrywa³y g³ówn¹ rolê w regionie, a jednoczeœniew jakiejœmierze w ca³ej Polsce. S¹ tu wiêc rozmowy
z L. Wa³ês¹, B. Borusewiczem, ks. H. Jankowskim czy B. Lisem. Ale tak¿e
z reprezentantamidrugiej strony, czyli by³ym wojewod¹ gdañskim J. Ko³odziejskim i I SekretarzemKW PZPR w GdañskuT. Fiszbachem.Rozmowy te
s¹ dobrym wprowadzeniemdo drugiej, najwa¿niejszejczêœci.Zawarto w niej
wypowiedzi ponad 50-ciu osóbzwi¹zanych z ruchemsolidarnoœciowym(przy
ka¿dej osobie jest notatka biograficzna). Reprezentuj¹ oni bardzo ró¿ne œro-
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dowiska opozycyjne, koœcielne,regionalne czy polityczne. Wiêkszoœæ
zwi¹zanajest z Trójmiastem, ale równie ciekawe s¹ wypowiedzi dzia³aczyz Tczewa, Starogardu, Czarnej Wody, Pelplina, Skórcza czy Koœcierzyny.Dziêki
temu mo¿emyzobaczyæstanwojenny nie tylko z perspektywy centrum oporu,
jakim by³ Gdañsk,ale tak¿ez perspektywy ma³egomiasteczka,gdzie postawy
nigdy nie by³y tak ostre i jednoznaczne.Choæi tu nie brak³o dzia³aczy radykalnych, szczególniew ocenach- a mo¿eten radykalizm widoczny jest dopiero dzisiaj, bo ju¿ nic nie grozi? Wœródwypowiedzi jest kilka g³osów osób,
które znalaz³y siê po staniewojennym na emigracji. Ich wypowiedzi s¹ czêsto
naznaczoneszczególnymdramatyzmem.Daje siê tak¿ezauwa¿yæ
podzia³y w
œrodowiskusolidarnoœciowym,jakie zasz³yju¿ w latach 80., ale i te, które s¹
nastêpstwemwydarzeñ po 1989 r. G³ówna linia podzia³u przebiega miêdzy
tymi, którzy uwa¿aj¹, ¿eostatnie20 lat to czasmimo wszystko sukcesunaszego kraju, i tymi, którzy uwa¿aj¹, ¿e to czasupadku i regresu.
Jedn¹ z najbardziej skutecznychi wyzwalaj¹cych jednoczeœnieform walki z w³adz¹ by³ ¿art, dowcip, dobry kawa³. Problem polega na tym, ¿e bardzo
czêsto ta okolicznoœciowatwórczoœæ
by³a ulotna. Zgotowana przez chwilê
i na potrzeby chwili, szybko odchodzi³aw niepamiêæ.I w³aœnietê zaginion¹
ju¿ w znacznejmierze czêœæ
"wojennej" rzeczywistoœci
przywróci³a W. K wiatkowska w trzeciej czêœciksi¹¿ki pt. Kawal wojenny.Nie jest to, niestety, fragment zbyt obszerny. S¹ tu fragmenty dowcipów, teksty piosenek, humorystycznehas³ai zdarzeniaitd. Ciekawe,czy i na ile dla czytelników nie znaj¹cych
tamtego czasuczytelne bêd¹ te wszystkie konteksty,podteksty,treœcizawarte
"miêdzy wierszami"?
W czêœciczwartej Jerzy G¹tarz opracowa³szczegó³owykalendarz wydarzeñ, jakie mia³y miejsce na Pomorzu miêdzy wprowadzeniem stanu wojennego a wyborami w czerwcu 1989r. Uzupe³nieniemjest obszernytekst Anny
Miiller pt. Trudne lata na Pomorzu 1982-1989: "Solidarnoœæ"w wydaniu
gdañskim. Czêœæ
tê koñczy wybór najwa¿niejszychpozycji bibliograficznych
poœwiêconych
latom 80. Pewnymuzupe³nieniemjest tak¿eczêœæ
pi¹ta, w której
zawarto odpowiedzi na interpelacje poselskie w sprawie stanu wojennego.
Jednak,aby w pe³ni odczuælub przypomnieæsobie to, czym by³ stanwojenny, trzeba koniecznie uwa¿nieprzejrzeæczêœæ
ostatni¹, w której na blisko
100 stronachzamieszczonoznakomity materia³ ikonograficzny, opracowany
przez Bo~us³awaGo³¹ba.

T. Sadkowski, Drewniana architektura sakralna na Pomorzu Gdañskim
w XVIII-XX wieku, wyd. GTN, Gdañsk 1997
Autor ksi¹¿ki jest nie tylko etnografem-badaczem,ale tak¿epraktykiem.
Od wielu lat troszczy siê o wzbogacanieKaszubskiegoParku Etnograficznego we W dzydzachnowymi obiektami, bêd¹cymi przyk³adami tradycyjnej architektury Kaszub, Kociewia i Borów Tucholskich. Znaczna czêœæ
przeniesionych tam i zrekonstruowanychw ostatnich latach zabytkowych obiektów
"wysz³a spodjego rêki", a g³ównym dzie³empozostajezabytkowy koœció³ek
œw.Barbary przeniesiony do Wdzydz ze Swornegaci.
Ksi¹¿ka omawia historiê i stan zachowania drewnianej architektury sakralnej PomorzaGdañskiegow granicachdawnegowojewództwapomorskiego
sprzedrozbiorów, ale z odniesieniami do s¹siednich regionów. T. Sadkowski
we wstêpie wskazuje na braki w dotychczasowychbadaniachnad t¹ problematyk¹ na Pomorzu (szczególniezestawiaj¹c to z innymi regionami, np. Ma³opolsk¹ czy Œl¹skiem).Podkreœla,¿e dopiero w koñcu XIX wieku bli¿ej zainteresowanosiêt¹ architektur¹, która dotychczasby³auwa¿anaraczejza objaw
zacofania i prymitywizmu miejscowej kultury, a nie jako specyficzne dziedzictwo regionu. Du¿y udzia³ w "odkryciu" piêkna drewnianej architektury
mieli zarówno badacze niemieccy, jak i kaszubsko-pomorscyregionaliœci,
szczególnietwórca skansenuwe W dzydzachI. Gulgowski orazA. Majkowski.
Zabytki drewnianej architektury sakralnej T. Sadkowski dzieli na dwa
rodzaje w zale¿noœciod ich konstrukcji. Wyró¿nia wiêc koœcio³yzrêbowe
i szkieletowe. Koœcio³ówtego pierwszego typu zachowa³o siê na Pomorzu
tylko 9 (m. in. w Leœnie,Borzyszkowach czy BrzeŸnieSzlacheckim).Obiektów drugiego typu jest wiêcej, bo 27, przy czym s¹ wœródnich tak¿e dawne
zbory protestanckie,przekazaneKoœcio³owikatolickiemu po 1945 r.
Ksi¹¿ka sk³adasiê, oprócz wstêpu i podsumowania,z czterech rozdzia³ów oraz obszernegowykazu Ÿróde³i literatury. Warto w tym miejscu zaznaczyæ,¿ew momenciepodejmowaniapracy badawczejprzez T. Sadkowskiego
w po³owie lat 80. wiêksza czêœæ
zabytkowych koœcio³ównie posiada³adokumentacji inwentaryzacyjnej i konserwatorskiej. St¹d zmuszony by³ on do samodzielnych badañterenowych celem wykonywania licznych pomiarów, rysunków i szkiców, dokumentacji fotograficznej itd. Dla ka¿degoz obiektów
opracowa³specjaln¹ ankietê,która pozwoli³a zebraæi usystematyzowaæ
maksymalnie du¿o informacji o poszczególnychkoœcio³ach,detalach architektonicznych, zasadachich konstrukcji, wieku danegoobiektu, fundatorach itp.
Czeœæ
materia³ów zebranychpodczasbadañterenowych mo¿emyobejrzeæna
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za³¹czonych licznych fotografiach i szkicach (³¹cznie jest ich blisko 100).
Oprócz materia³ów zebranych podczas badañ terenowych, które stanowi³y
g³ówn¹ podstawê Ÿród³ow¹ pracy, autor siêgn¹³ tak¿e do bogatych zbiorów
archiwalnych, zgromadzonychw archiwach diecezjalnych (w GnieŸnie,W³oc³awku i przede wszystkim w Pelplinie) oraz parafialnych (g³ównie w Borzyszkowach, BrzeŸnie, Chmielnie, Wielu, Konarzynach itd.). Wykorzysta³
równie¿ liczne Ÿród³adrukowane oraz bogat¹ literaturê przedmiotu.
Pierwszy rozdzia³ w ca³oœcipoœwiêconyzosta³œrodowiskugeograficznemu i kulturowemu Pomorza.Wa¿nymuzupe³nieniemzawartych tu informacji
s¹ za³¹czone mapy,które pokazuj¹ nie tylko rozmieszczenieprzestrzennekoœcio³óww granicach dawnego województwa pomorskiego i ewolucjê sieci
koœcielnejw wyniku kolejnych wojen, ale tak¿einformuj¹ o rodzajach istniej¹cych koœcio³óww poszczególnychmiejscowoœciach.Mo¿na siê dziêki nim
przekonaætak¿e,jak niewiele do czasówwspó³czesnychzachowa³osiê dawnych koœcio³ówdrewnianych, które na masow¹ skalê, zw³aszczaw XIX wieku, zastêpowaneby³y nowymi koœcio³amimurowanymi, najczêœciejbudowanymi na wzór neogotycki. W rozdziale drugim T. Sadkowskiprezentujenowe
fundacje koœcielnena Pomorzu Gdañskim w XVIII - XX wieku. Jesttu kilka
interesuj¹cych w¹tków, jak choæbyprzedstawienie "fabryki koœcio³a",czyli
okreœlanychtym mianem problemów finansowych i organizacyjnych zwi¹zanych z budow¹ i utrzymaniem koœcio³a.Dalej w tym rozdziale autor omawia,
z jakich wzorców œwi¹tyni korzystano, sk¹d sprowadzanoprojekty architektoniczne nowych koœcio³ów,sk¹d czerpanopomys³y zwi¹zane z ich wyposa¿eniem oraz kto by³ wykonawc¹, budowniczym poszczególnych obiektów.
Jestwreszcie w tym rozdziale mowa o nowych koœcio³achw poszczególnych
typach dóbr - koœcielnych,szlacheckichi pañstwowych (królewszczyznach),
przy czym autor tym razem nie ogranicza siê wy³¹cznie do terenu Pomorza
Gdañskiego,a ponadto wskazuje,jak w wyniku realizacji tych nowych inwestycji dochodzi³o do likwidacji dawnych koœció³kówdrewnianych i zastêpowania ich murowanymi.
W trzecim rozdziale mowajest o typie ogrodzeniakoœcio³ów,o ich usytuowaniu w przestrzeniwiejskiej, o formach architektonicznych(uk³adachprzestrzennych i bry³ach koœcio³ów,konstrukcji œcian,dachów, stropów, chórów
itp.), o detalach architektonicznych, wreszcie tak¿e o dzwonnicach. Ponadto
szeroko opisano podstawowe elementy wystroju i wyposa¿eniakoœcio³ów,
zwracaj¹c uwagêna walory artystyczneobiektów w nich zgromadzonych,jak
i na osoby wykonawców. T. Sadkowski podkreœla,¿e dziêki Ÿród³omzacho-
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wanym do dziœwiemy na przyk³ad, sk¹d nap³ywa³y na Pomorze nie tylko
gotowe obiekty z wyposa¿eniakoœcio³ów,ale tak¿e sk¹d pochodzi³y pewne
wzorce i pomys³y artystyczne.
Ostatni rozdzia³ zawiera skrótowe omówienie drewnianego budownictwa sakralnegow s¹siedztwiePomorzaGdañskiego,a wiêc na ¯u³awach, Ziemi
Lubawskiej i Che³miñskiej, Kujawach i Pa³ukachoraz na Krajnie. We wstêpie T. Sadkowski zaznaczy³,¿eo ile w porównaniu z innymi regionami Polski
badanianad architektur¹ drewnian¹ Pomorza Gdañskiegos¹ s³aborozwiniête, o tyle w odniesieniu do regionów s¹siaduj¹cych z Pomorzemmo¿emypowiedzieæ,¿e s¹ wrêcz znikome. Dlatego te¿ w tym rozdziale autor chcia³ nie
tylko wymieniæ zachowanedrewniane koœcio³yw tych regionach, ale tak¿e
podkreœliæ
koniecznoœæ
podjêcia badañ nad nimi, co dopiero umo¿liwi³oby
porównanie z obiektami pomorskimi oraz przeanalizowanie,czy i jakie wystêpowa³ytu podobieñstwai zale¿noœci.
Czy i czym ró¿ni³a siê od siebie architektura sakralnaw tych poszczególnychregionach,a co by³o w niej podobne lub identyczne.

W starej i nowej ojczyŸnie.Mniejszoœcinarodowe w Gdañskupo II wojnie œwiatowej,red. I. Ha³agida, wyd. Zwi¹zek Niezale¿nejM³odzie¿y Ukraiñskiej, Gdañsk 1997
Praca, oprócz wstêpu prof. TadeuszaStegnera,zawiera siedem artyku³ów. Helena G³ogowska napisa³a o Bia³orusinach w Gdañsku i okolicy po
19451:, przedstawiaj¹c szczególnieinteresuj¹ce dzia³ania œrodowiskabia³oruskiego w Gdañskupo roku 1989 (wystawy wydawnictw mniejszoœcinarodowych, organizacjateatru m³odzie¿owego,funkcjonowanie zespo³ówfolklorystycznych itd.). Ludnoœciniemieckiej poœwiêconodwa artyku³y. Maciej
Hejger napisa³o losach Niemców w województwie gdañskim w latach 19451947, koncentruj¹c siê na sytuacji spo³ecznejtej grupy ludnoœci(zatrudnienie, wy¿ywienie, sytuacjazdrowotna,stosunekdo niej ludnoœcipolskiej i w³adz
wojewódzkich itd.). Zupe³nie inny charakter ma tekst Gerharda Oltera pt.
Mniejszoœæ
niemiecka w województwiegdañskim - ostatnie dziesiêælat. Jest
to w³aœciwiewspomnienie i tekst dokumentacyjny,przygotowany przez jednego z g³ównych dzia³aczymniejszoœciowychw naszymregionie i sekretarza
Zwi¹zku MniejszoœciNiemieckiej w Gdañsku. Choæodbiega on konwencj¹
od innych, zamieszczonychw tej ksi¹¿ce, ma niew¹tpliwe du¿¹ wartoœæ.
Rzetelnie prezentujewarunki i procesodrodzeniamniejszoœci
niemieckiej w Gdañ-
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sku i na Pomorzu oraz dzia³alnoœæ
organizacji skupiaj¹cej tê ludnoœæ.
Jest
tak¿e cennym œwiadectwem,tym wa¿niejszym, ¿e do dnia dzisiejszego nie
powsta³o monograficzne opracowanie poœwiêconemniejszoœciniemieckiej
na Pomorzu Gdañskim.
Kolejne dwa teksty poœwiêconospecyficznym dla Gdañskagrupom, czyli Ormianom(Andrzej Chodubski)orazTatarom(Selim Chazbijewicz).Zw³aszcza drugi tekst ma charakter wrêcz kroniki losów spo³ecznoœcitatarskiej
w Gdañskupo II wojnie œwiatowej.
Igor Ha³agida przygotowa³ artyku³ poœwiêconyspo³ecznej,kulturalnej
i oœwiatowejdzia³alnoœciUkraiñców w województwie gdañskim po 1945 r.,
a Grzegorz Berendt napisa³tekst o œwieckichi religijnych organizacjach¿ydowskich na terenie województwa gdañskiego.
Ca³oœæ,
choæniezbyt du¿ej objêtoœci,stanowi z pewnoœci¹cenny wk³ad
do poznania mapy etnicznej Pomorza ostatnich kilku dziesiêcioleci.

Pomerania Ethnica. Mniejszoœcinarodowe i etniczne na Pomorzu Zachodnim, red. M. Giedrojæ, J. Mieczkowski, Szczecin 1998
Na ksi¹¿kê sk³adasiê 26 artyku³ów pogrupowanychw szeœciuczêœciach.
Pierwsza z nich dotyczy zagadnieniarelacji miêdzy polityk¹ a mniejszoœciami narodowymi. Warto tu zwróciæuwagê na dwa teksty: M. Giedrojæ,Mniejszoœcinarodowe w programach ugrupowañpolitycznych w latach 1989-1990
oraz S.Lodziñskiego,poœwiêcony
kwestiompolskiegoobywatelstwapo 1989r.
(autor pisze m. in. o takich sprawach,jak kwestia obywatelstwa polskiego
repatriantów z terenów b. ZSRR, obywatelstwamniejszoœcinarodowych oraz
imigrantów itd.).
Czêœæ
druga zawiera dwa artyku³y. E. W³odarczyk weryfikuje obiegowe
opinie dotycz¹ce dziejów Polonii Szczeciñskiejijej znaczeniaw ¿yciu miasta
przed 1939 r., a W. Stêpiñski pisze o geneziepojêcia tzw. polskiego niebezpieczeñstwana PomorzuZachodnim, które odgrywa³o tak istotn¹ rolê w polityce niemieckiej wobec Polski przed wybuchem wojny.
Czêœæ
trzecia ma charakterbardziej ogólny. W trzech artyku³achzamieszczono uwagi dotycz¹ce struktury narodowoœciowejna Pomorzu Zachodnim
po 1945r. (Z. Chmielewski),polityki narodowoœciowej
na tym terenie(A. Chodubski) oraz barierom integracji spo³ecznejw latach 19451-956(C. Osêkowski). Si³¹ rzeczy musia³ siê tu pojawiæw¹tek ludnoœciniemieckiej, której poœwiecono
czteryodrebneartyku³yw czeœci
czwartej.Z. Romanowpiszeo walce
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w³adz polskich z jêzykiem niemieckim na Ziemiach Zachodnich i Pó³nocnych zamieszkanych przez ludnoœæ
autochtoniczn¹. Z kolei P. Madajczyk,
opieraj¹c siê na bogatym materiale Ÿród³owym, pisze o zmianach sytuacji
Niemców w Polsce w wyniku PaŸdziernika1956 r. i ich stosunku do przemian, ze szczególnymuwzglêdnieniem województwa koszaliñskiego, gdzie
by³o wówczas jedno z najsilniej szych skupisk ludnoœciniemieckiej. Warto
tak¿e siêgn¹ædo tekstu M. Czerwiñskiego, który przejrza³ dok³adnie "PommerscheZeitung", czyli organ pomorskiego ziomkostwa i przedstawi³,jak na
jego ³amach opisywano odrodzeniei dzia³alnoœæ
mniejszoœciniemieckiej na
Pomorzu Zachodnim.
Czêœæ
pi¹t¹ poœwiêconoKaszubom. Obok dwóch tekstów o S³owiñcach
(V. Tkacz i W. £ysiaka) jest tu tak¿eartyku³ J. Borzyszkowskiegopt. Spo³ecznoœæ
kaszubskapo 1945 r. Warto podkreœliæ,
¿ew dotychczasowejliteraturze
polskiej jest to pierwsza próba syntetycznegoujêcia dziejów spo³ecznoœci
kaszubskiej po II wojnie œwiatowejna ca³ym Pomorzu.
Ukraiñcom poœwiêcono
trzy artyku³u w czêœciszóstej,a wœródnich szczególnie wa¿nyjest tekst P. Andrusieczko pt. Dylematy to¿samoœci
Ukraiñców
na Pomorzu Zachodnimpo 1989 1:
Ostatnia,najobszerniejszaczêœæ
ksi¹¿ki, ma ogólny tytu³: Etnicznamozaika
Pomorza. Zamieszczonotu siedem tekstów poœwiêconych¯ydom, Grekom
i Macedoñczykom, Tatarom, Bia³orusinom, Cyganom, Francuskiej Gminie
Narodowej w Szczeciniew latach 1989-1997oraz nap³ywowi cudzoziemców
na PomorzeZachodnie w latach 90. Ca³oœæ
ksi¹¿ki koñczy przegl¹d ewolucji
za³o¿eñstatutowych organizacji mniejszoœciowych,dzia³aj¹cych na terenie
PomorzaZachodniego.

Bernard Sychta, Kultura materialna Borów Tucholskich, wstêp Józef
Borzyszkowski, wyd. Instytut Kaszubski oraz WDP "Bernardinum",
Gdañsk - Pelplin 1998
Ks. Sychtaw czasachokupacji ukrywa³ siê dziêki ¿yczliwoœciwielu osób
w Borach Tucholskich, przede wszystkim w gminie Osie. Przez szereg lat
w ukryciu potajemnie zbiera³ materia³y etnograficznedotycz¹ce kultury materialnej Borów Tucholskich i ich mieszkañców.Gdy wojna siê zakoñczy³a,
zebra³je w jednej pracy i obroni³ jako doktorat w 1947 r. na Uniwersytecie
im. Adama Mickiewicza. Jej recenzentamibyli wybitni poznañscynaukowcy: prof. prof. Edward Frankowski i JózefKostrzewski. Obaj ocenili j¹ bardzo
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wysoko, podkreœlaj¹cjednoczeœnie
nowatorstwo autora,jako ¿eBory Tucholskie by³y do po³owy XX wieku najs³abiej opisan¹ czêœci¹Pomorza.
Nastêpnie ksi¹¿ka by³a referowana na posiedzeniu Polskiej Akademii
Umiejêtnoœciw Krakowie w 1949 r. i mia³a zostaæprzez ni¹ wydana. Ale
czasy by³y ju¿ niesprzyjaj¹ce takim przedsiêwziêciom. W 1952 ostatecznie
Akademiê rozwi¹zano, a jej plany wydawnicze pozosta³y niezrealizowane.
Pracaks. Sychty posz³aw zapomnienie.I to tak dalece,¿e samautor, a w œlad
z nim jego biografowie, uzna³j¹ z czasemza zaginion¹. W 1997r. odnaleziono maszynopispracy w archiwum UAM.
Praca sk³adasiê ze wstêpu, gdzie opisanohistoriê jej poszukiwañ, recenzji promotorów, przedmowy ks. Sychty, 12 rozdzia³ów tematycznych, wniosków koñcowych, wykazu literatury, z której korzysta³ autor, oraz bardzo ciekawych aneksów,zawieraj¹cych w³asnorêczny¿yciorys ks. Sychty i autorski
wykaz publikacji (s¹ tu pozycje do dziœnieznanebadaczomtwórczoœciautora
najwiêkszego s³ownika kaszubskiego).Zawartoœæ
ksi¹¿ki to bogata panorama ¿ycia codziennegowsi borowiackiej w jej staniez po³owy naszegowieku.
Ks. Sychta pisze tak¿e krótko o historii, krajobrazie, ludnoœcii przyrodzie
Borów. Bada równie¿ wp³ywy kulturowe p³yn¹ce z zewn¹trz. Okreœlaon kulturê borowiack¹ jako kulturê wyros³¹ na pod³o¿u rodzimym, najbli¿ej spokrewnion¹ z kultur¹ kaszubsk¹, przy silnych wp³ywach id¹cych z Kociewia,
Kujaw i Wielkopolski oraz z daj¹cym siê zauwa¿yæ
nalotem kultury niemieckiej (efekt czasów zaborczych). Pierwotnie praca doktorska ks. Sychty by³a
zaopatrzonaw wykonane przez niego ilustracje oraz zapisy nutowe. Niestety,
ta czêœæ
maszynopisusiê nie zachowa³a(poza nielicznymi nutami). Zamieszczono tu jednak kilkanaœciezdjêæi szkiców przedstawiaj¹cych g³ównie przedmioty kultury materialnej, o której pisze ks. Sychta, oraz widoki wsi i krajobrazów borowiackich.

NOTY BIBLIOGRAFICZNE
A. W. Trzebiatowski, Tak to po prowdze belo, wyd. staraniem rodziny
autora, Gdynia 1999
S¹ to zbeletryzowanewspomnienia kaszubskiegodziennikarza i felietonisty, wydane w minimalnym nak³adzie 100 egz. Walorem ksi¹¿ki jest niew¹tpliwie fakt jej napisania po kaszubsku, choæpewnie puryœcijêzykowi
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i znawcy kaszubskiejpisowni znajd¹ tu wiele b³êdów.Na ksi¹¿kê, opróczwstêpu (po polsku), sk³adasiê 14 rozdzia³ów, obejmuj¹cych czas od dzieciñstwa
i m³odoœciautora a¿po czasyniemal najnowsze.S¹ tu obrazy Kaszub przedwojennych, okrucieñstwo wojny, skomplikowane losy po jej zakoñczeniu.
Spotkamy na ³amach ksi¹¿ek wiele postaci wybitnych i znanych (ks. H. Jastak,M. Mokwa i in.) orazwa¿nychinstytucji ¿yciakaszubskiego(od "Zrzesze"
po ZrzeszenieKaszubskie).Czyta siê ksi¹¿kê dobrze.Bêdzie ona z pewnoœci¹
ciekawym Ÿród³emdla opisania najnowszej historii Kaszub.
J. Banach, Prasa polska Prus Zachodnich w latach 1848-1914, wyd.
Uniwersytet Gdañski, Gdañsk 1999
Badaniaprasy pomorskiej s¹ doœæ
dobrzerozwiniête, ale dotychczasbrakowa³o pe³nej monografii prasy polskiej w naszym regionie przed I wojn¹
œwiatow¹.Monografi¹ tak¹jest najnowszaksi¹¿ka gdañskiegohistoryka, J. Banacha.Oparta zosta³ana bogatej bazie Ÿród³oweji literaturze (zob. bibliografia). Oprócz wstêpu, indeksu, streszczenianiemieckiego ksi¹¿ka sk³ada siê
z szeœciu
rozdzia³ów.Pierwszy traktuje o uwarunkowaniachpolityczno-prawnych funkcjonowania prasy pomorskiej. Kolejne rozdzia³y u³o¿one zosta³y
chronologicznie: najpierw okres che³miñski (do 1866 r.), lata 70. i ostatnie
æwieræwiecze
XIX wieku. Rozdzia³ pi¹ty to analiza ksztahowania siê rynku
prasy i masowegoodbiorcy, a rozdzia³ szóstypoœwiêconowydawcom i redaktorom. W sumie ksi¹¿ka jest cennym uzupe³nieniemnaszejwiedzy o polskim
ruchu narodowym w PrusachZachodnich.
A. M. Wyrwa, Opactwa cysterskie na Pomorzu, wyd. Ksiêgarnia
œw.Wojciecha, Poznañ 1999
Ksi¹¿ka ukaza³asiê w serii pt. Szlakamipolskiego millenium. Trudno sobie
wyobraziæprzesz³oœæ
Pomorzabez pracy bia³ych zakonników. St¹d niewielka
objêtoœciowoksi¹¿eczka poznañskiego naukowca jest szczególnie cenna
(zw³aszcza¿ewydanoj¹ bardzoestetyczniei ubogaconolicznymi kolorowymi
ilustracjami). Sk³adasiê ona, opróczwstêpu,bibliografiij s³owniczkawa¿niejszych terminów oraz niemieckiego streszczenia,z trzech czêœci.W pierwszej
omówiono dziejezakonucystersów,w tym t³o cysterskichfundacji na Pomorzu.
W drugiej duchowoœæ
cystersk¹ i wybrane aspekty dzia³añkulturowych tego
zakonu (w tym jego specyficznej architektury). I wreszcie trzecia czêœæ,
zasadnicza, omawia kolejno klasztory pomorskie cysterskie: Bierzwnik, Bukowo
Morskie, Byszewo-Koronowo, Ko³bacz, Mironice, Oliwê, Pogódki-Pelplin.
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Kongres Pomorski. Od historii ku przysz³oœci
Pomorza, red. H. Bronk,
E. W³odarczyk, Materia³y. Konferencje, nr 39, wyd. Uniwersytet Szczeciñski, Szczecin 1999
Ksi¹¿ka zawiera materia³y z sesji koñcz¹cej Kongres Pomorski, która
odby³a siê w czerwcu 1998r. w Szczecinie.Jesttu 19 tekstów referatów wyg³oszonychpodczastej sesji. Zakres chronologiczny, zgodnie z podtytu³em,
siêga od g³êbokiej historii po wspó³czesnoœæ.
S¹ tu teksty dotycz¹ce kwestii
politycznych, kulturowych, gospodarczych,etnicznych czy wyznaniowych.
W sumiezbiór interesuj¹cych,czasamimocnodyskusyjnychwypowiedzi znawców dziejów i wspó³czesnoœci
PomorzaZachodniego.
W. WoŸniczko, Gdañska mi³oœæ,
wyd. Instytut Wydawniczy "Ksi¹¿ka
i Prasa", Warszawa 1999
Powieœæ,
a w³aœciwiezbeletryzowanewspomnienia nie¿yj¹cego ju¿ historyka, dzia³aczapolitycznego i by³ego wiêŸnia obozu Stutthof. Liczne akcenty kaszubskiena tle losów mieszkañcówGdañskaw pierwszym okresie po
wojnie. Doœæ
idealistyczny obraz stosunkówmiêdzyludzkich i roli nowej w³adzy, z któr¹ autor by³ silnie zwi¹zany.
Edukacja regionalna mniejszoœcinarodowych i etnicznych. Z wybranych rozwi¹zañ edukacyjnych Bia³orusinów, Fryzów, Niemców, Sami
i Kaszubów, red. K. Kossak-Glówczewski, wyd. Uniwersytet Gdañski,
Gdañsk 1999
Ksi¹¿ka zawiera dziesiêætekstów, g³ównie powsta³ych na potrzeby lub
z inicjatywy kierownika i uczestników Studium Edukacji Regionalnej i Alternatywnej. W czêœcipierwszej zaprezentowanodoœwiadczeniazagraniczne
(wymienione w podtytule), w drugiej zaœskoncentrowanosiê na sprawach
kaszubskich. Jest to tak¿e obszernainformacja o samym Studium jak i lista
jego absolwentów.
Nazwy miast Pomorza Gdañskiego,red. H. Górnowicz, Z. Brocki, wyd.
II poprawione i poszerzone pod red. E. Brezy i J. Tredera, wyd. Uniwersytet Gdañski, Gdañsk 1999
Ksi¹¿ka jest nadal cennym opracowaniem,zawieraj¹cym w poszerzonej
i poprawionejwersji wyjaœnienie
nazw44 miastpomorskich.RedaktorzyII wydania nie tylko nanieœliniezbêdnepoprawki, dodali nowe miasta, ale zaktualizowali dane statystycznei bibliograficzne.
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Œl¹sk- Polska - Europa: zmieniaj¹ce siê spo³êczeñstwow perspektywie
lokalnej i globalnej. Xiêga X Ogólnopolskiego Zjazdu Socjologicznego,
wyd. Uniwersytet Œl¹ski, Katowice 1998
Ksi¹¿ka przynosi plon ostatniegozjazdu socjologicznego.S¹ w niej tak¿e
interesuj¹ce teksy dotycz¹ce problematyki pomorskiej: B. Synak, Ci¹g³oœæ
i zmiana statusu kaszubszczyzny
jako etnolektu regionalnej grupy etnicznej,
R. WoŸniak,Socjologia pogranicza w Polsce.
L. Boñcza-Bystrzycki, Koœció³katolicki w dekanacie lêborskim 18711945, nak³adem autora, Koszalin 1998
Ksi¹¿ka prezentuje rzetelne opracowanie ci¹gle ma³o znanych dziejów
Koœcio³akatolickiego na Pomorzu Zachodnim. Sk³adasiê z oœmiurozdzia³ów, obszernegostreszczenianiemieckiego i bogatego wykazu Ÿróde³wraz
z literatur¹. Autor omawia tu takie kwestie,jak np. liczebnoœæ
katolików, rozwój sieci parafialnej, duchowieñstwo katolickie, finanse koœcielne,budownictwo sakralne, szkolnictwo, udzia³ duchownych w dzia³alnoœcispo³ecznej
oraz kwestie stosunkuKoœcio³ado ludnoœcipolskiej (kaszubskiej).
Siedemdziesi¹t piêælat Gdañskiego Towarzystwa Naukowego 1922-1997.

Ksiêga Pami¹tkowa, red. M. Latoszek, wyd. GTN, Gdañsk 1998
Ksiêga poœwiêconaprzesz³oœcii teraŸniejszoœci
zas³u¿onejpomorskiej
organizacji naukowej. Zawiera obszerny opis uroczystoœcijubileuszowych
w 1997 r. (wraz z licznymi kolorowymi zdjêciami), materia³y z sesji naukowej poœwiêconejGTN (siedem artyku³ów wraz z zapisemdyskusji) oraz bardzo interesuj¹cei potrzebnewykazy: publikacji cz³onków GTN w latach 19721997, wykaz cz³onków Towarzystwa i jego poszczególnych komisji, sk³ad
ostatnichzarz¹dów oraz wykaz pracowników biura GTN. W aneksiezamieszczono program obchodów jubileuszowych, opis wystaw Gdañskie Towarzystwo Naukowe - ilustracja dziejów i dorobku oraz Gdañszczanie1939-1940.
Jeden rok z tysi¹cletnich dziejów miasta. W ca³ej ksi¹¿ce jest wiele w¹tków
kaszubskich.
Szkice Cz³uchowskie,red. W. Zybaj³o, wyd. Towarzystwo Mi³oœników
Cz³uchowa, Cz³uchów 1998
Pierwszy numer Szkicówukaza³ siê w 1990r. Potem by³o kilka lat przerwy, a¿w 1996r. ukaza³siê numer 2-6 za lata 1991-1996(to œwiadczyo tym,
¿e wydawcy chc¹, aby by³ to rocznik). Kolejny numer 7-8 za lata 1997-1998

pojawi³ siê w po³owie 1999r. Pierwszaczêœæ
zawierajedenaœcie
tekstów o charakterze popularnonaukowym,ale opatrzonychaparatemnaukowym (przypisy i bibliografie). Z tych tekstów uwagê zwracaj¹ dwa szkice W. Zybaj³y:
o Konradzie Wallenrodzie jako komturze cz³uchowskim i Wielkim Mistrzu
oraz o kampanii hetmana Stanis³awaKoniecpolskiego w regionie cz³uchowskim podczaswojny o ujœcieWis³y w roku 1627. Ciekawe s¹ tak¿eartyku³y:
M. Frydy, traktuj¹cy o oficjalistach leœnychw dobrach gemeiskich w pocz¹tkach panowaniapruskiego oraz Stefana¯urawskiego o powojennych podzia³ach administracyjnych ziemi cz³uchowskiej. W tej czêœcioprócz artyku³ów
zamieszczonotak¿ebardzopobie¿neKalendarium Cz³uchowaod czasównajdawniejszych po wspó³czesne(Edyta Dziuba) oraz obszerne sprawozdanie
z dzia³alnoœciTowarzystwa w latach 1997-1998.Jesttak¿edzia³ recenzji.
M. Sta¿ewski,Exodus. Migracja ludnoœciniemieckiej z Pomorza do Rzeszypo I wojnie œwiatowej,wyd. Uniwersytet Gdañski, Gdañsk 1998
Pierwsza tak kompleksowa monografia tego bardzo wa¿negoproblemu.
Bez jego nale¿ytegoopisania i zbadaniatrudno zrozumieæzmiany na mapie
etnicznej, gospodarczeji spo³ecznejPomorza w pierwszej po³owie naszego
wieku. Ksi¹¿ka opartana solidnych Ÿród³achi bardzobogatej literaturze. Lektura konieczna.
S. J anke, Poeta z kaszubskiej nocy. ¯ycie i twórczoœæ
ks. dr Leona Heykego (1885-1939), wyd. Oficyna Czec, Wejherowo 1998
Pierwszaca³oœciowa
biografia trzeciego z trójcy M³odokaszubów.Uk³ad
treœcizasadniczochronologiczny, choærozdzia³ czwarty poœwiêconog³ównie
twórczoœciliterackiej, a rozdzia³ dziewi¹ty pamiêci o ks. Heykem wœródjego
uczniów i wychowanków. Pracê opatrzono wykazem literatury i Ÿróde³oraz
bibliografi¹ pism ks. Heykego.
N. Maczulis, Kartuzy. Z dziejów miasta i powiatu, wyd. Muzeum Kaszubskie im. Franciszka Tredera w Kartuzach, Kartuzy 1998
Ksi¹¿kê wydano z okazji obchodówjubileuszowych Kartuz. Z za³o¿enia
mia³a byæ"prób¹ przedstawieniazarysuhistorii miasta" oraz s³u¿yæ"przybli¿eniu sylwetek osób, które znacz¹co wpisa³y siê w historiê miasta". Sk³ada
siê z 16 rozdzialików ró¿nej objêtoœci,uszeregowanychchronologicznie od
pocz¹tków osady Kartuzy a¿po ostatnie dwie kadencjesamorz¹du i projekty
reformy administracyjnej.Jesttak¿erozdzia³poœwiêcony"Druhom z Muzeum
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Kaszubskiego", tj. F. Trederowi, A. Mielewczykowi i F. Brzeziñskiemu. Ca³oœæ
zamyka kalendarium z ¿ycia miasta w latach 1923-1998,wykaz "w³odarzy miasta 1923-1998"oraz wykaz starostówpowiatu kartuskiego 1918-1998.
Jesttu wiele ciekawych i wa¿nych informacji, ale ich wiarygodnoœæ
obni¿aj¹
liczne b³êdy i wrêcz megalomaniaautora. Przyk³adowoo kwestii kaszubskiej
i polskim ruchu narodowym w powiecie kartuskim przed I wojn¹ œwiatow¹
czytelnik nie dowie siê niczego. Zreszt¹ Kaszubi w ogóle zostali tu potraktowani zupe³nie drugorzêdnie.Jeœliwiêc ktoœbêdzie chcia³ korzystaæz pracy
Maczulisa, choæbyze wzglêdu na liczne ilustracje, niech robi to ostro¿nie,
a fakty przezeñprzywo³ywane konfrontuje z innymi opracowaniami.
Historia Pucka, red. A. Groth, wyd. Marpress, Gdañsk 1998
Ksi¹¿ka wydanaz okazji jubileuszu nadaniapraw miejskich. Jestto pierwszaw literaturze polskiej kompletnamonografia dziejów miasta.Zosta³aprzygotowanaprzez historyków gdañskichi toruñskich. Sk³adasiê z siedmiu rozdzia³ów uporz¹dkowanych chronologicznie od pradziejów po odrodzenie
demokracji w latach 90. Ka¿dy z rozdzia³ów traktuje o kwestiach politycznych, ustrojowych, gospodarczych,etnicznych,spo³ecznychi wyznaniowych.
Zwraca uwagê starannaszatagraficzna, indeksy, liczne ilustracje, w tym kolorowe.
Historia Wejherowa,red. Józef Borzyszkowski, wyd. Muzeum Piœmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej, Wejherowo 1998
Pierwsza, obszernamonografia miasta za³o¿onegoprzez JakubaWejhera. Sk³adasiê z czterechczêœci.Pierwszadotyczy czasówod wczesnegoœredniowieczapo schy³ekepokinowo¿ytnej.Drugato okresporozbiorowy.W trzeciej opisano losy miasta w okresie miêdzywojennym i w czasie okupacji.
Wreszcie czwarty to dzieje miastapo 1945r. Ca³oœæ
doœæ
bogato ilustrowana,
opatrzonaindeksemosobowym, wykazem tabel i obszern¹ bibliografi¹.
Dom s³owaAnny £ajming, red. J. Kêciñska, wyd. Instytut Kaszubski
i Muzeum Piœmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie, Gdañsk-Wejherowo 1999
Ksi¹¿ka zawiera materia³y z konferencji poœwiêconejpiœmiennictwu
i twórczoœciAnny £ajming. Zamieszczonotu osiem tekstów, poœwiêconych
zarówno biografii pisarki, jak i ró¿nym aspektomjej pracy twórczej (jêzykowi czy roli przys³ów). Wskazanotak¿ena u¿ytecznoœæ
jej tekstów literackich

w edukacji regionalnej. W ksi¹¿ce znalaz³o siê tak¿e sporo ciekawych zdjêæ
dokumentacyjnych.
Region i ludzie a historiografia i to¿samoœæ,
red. J. Borzyszkowski,
wyd. Krajowy OœrodekDokumentacji Regionalnych Towarzystw Kultury i Instytut Kaszubski, Gdañsk-Ciechanów 1999
Ksi¹¿ka zawiera materia³y z II Zjazdu Historyków Regionalistów, jaki
odby³ siê w Gdañskui Starbieniniew 1996.Ukaza³asiê w przededniuXVI PowszechnegoZjazdu Historyków Polskich. Artyku³y dotycz¹ przede wszystkim biografistyki (o biografistyce pomorskiej pisze J. Borzyszkowski) oraz
monografii miast i regionów. Jesttu tak¿einteresuj¹cy tekst R. Wapiñskiego
Gdañsk wTJolskie;mitolo5!:iipolityczne; - kszta³towanieœwiadomoœci.
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Dzia³alnoœæInstytutu I<aszubsl<iego
w latach 1997-1999

Zebranie za³o¿ycielskie Instytutu odby³o siê w Gdañsku 20 listopada
1996 r., a s¹dowa rejestracja mia³a miejsce 22 stycznia 1997 r. Zgodnie ze
statutemg³ównym celem Instytutu jest organizowanieprac badawczychi popularyzowanie ich efektów, wzbogacanie i rozwijanie regionalnego ruchu
kaszubsko-pomorskiego,integrowanie kaszubsko-pomorskiegoœrodowiska
naukowego oraz podejmowanie dzia³añna rzeczjego rozwoju.
Instytut zainaugurowa³swoj¹ dzia³alnoœæ
publiczn¹ 19 lutego 1997 r. od
promocyjnego spotkania w Klubie Mestwin w Domu Kaszubskim, podczas
którego zaprezentowanoza³o¿eniaprogramowe i plan pracy Instytutu oraz
dyskutowano o nowych wydawnictwach Gdañskiego Towarzystwa Naukowego - prof. Marka LatoszkaPomorze.Zagadnienia kulturowo-etniczneoraz
Dziedzictwo kulturowe Pomorza nad Wis³¹ pod red. J. Borzyszkowskiego.
Kolejne miesi¹ce to okres intensywnej pracy organizacyjnej. Nale¿a³o
doprowadziædo koñca doœæ
skomplikowan¹ procedurê tworzenia podstaw
prawnych dzia³anianowego stowarzyszenia.Instytucje; które sta³y na drodze
ku "samodzielnoœci"Instytutu, to kolejno: urz¹d statystyczny, ksiêgowoœæ,
bank, urz¹d skarbowy itp. Do tego dosz³aorganizacja siedziby w Domu Kaszubskim, gdzie zgodnie z decyzj¹ Prezydium ZG ZKP Instytutowi przekazano w nieodp³atneu¿ytkowanie dwa pomieszczenia(w jednym mieœcisiê biblioteka). Nawi¹zano tak¿e pierwsze kontakty z licznymi podobnymi
instytucjami w Polsce i za granic¹. Szczególnieowocny okaza³ siê kontakt

z Fundacj¹ HermannaNiermanna w Diisseldorfie, dziêki której ju¿ w pierwszych dniach lipca Instytut uzyska³wyposa¿eniekomputerowe,umo¿liwiaj¹ce prace biurowe i przede wszystkim wydawnicze, a wiêc realizacjê jednego
z g³ównych celów jego dzia³ania.
Pierwsza naukowa konferencja Instytutu Kaszubskiego odby³a siê
14 czerwca 1997 r. i poœwiêconazosta³aDziedzictwu menonitów nad doln¹
Wis³¹. Mia³a ona charakternie tylko poznawczy,ale tak¿eintegracyjny. Pierwszereferaty RomanaKlima o dzia³alnoœciorganizacji chroni¹cych œladykultury menonickiej na ¯u³awach oraz Boles³awaKleina o Klubie Nowodworskim zosta³y wyg³oszone...na statku podczaspodró¿y z Gdañska-Przegaliny
do Tczewa. S³uchaj¹c ich, mo¿naby³o obserwowaæœladypo dzia³aniachmenonitów w ci¹gu wieków oraz stan zagospodarowaniadolnej Wis³y dzisiaj.
Warto podkreœliæ,
¿epodró¿statkiem mog³a odbyæsiê wy³¹cznie dziêki ¿yczliwoœci dyrekcji Wojewódzkiego Zespo³u Melioracji i Gospodarki Wodnej
z dyr. Adamem Zieliñskim i Benedyktem Piaskiem na czele.
Dalsza trasabieg³a z Tczewado Œwieciaprzez gminê Dragacz, gdzie zachowa³osiê stosunkowonajwiêcej zabytków architektury pomenonickiej, niestety w ogromnej wiêkszoœciw fatalnym stanie.
Po obiedzie na plebanii w œwieckimsanktuariummaryjnym u ks. Mariana Miotka przejechanodolin¹ Wis³y do Chrystkowa, gdzie mieœcisiê terenowa siedzibadyrekcji Zespo³uNadwiœlañskichParków Krajobrazowych, a gospodarzem jest Jaros³aw Paj¹kowski. W piêknej zabytkowej chacie
z XVIII wieku o przyrodzie obszarupo³o¿onegonad doln¹ Wis³¹ mówi³ prof.
Kazimierz Tobolski z Poznania.
Po tej pierwszej konferencji przysz³y liczne nastêpne:sesjaz okazji 75lecia Zwi¹zku Polaków w Niemczech w Buczku Wielkim na Krajnie zorganizowana w ramach Kongresu Pomorskiego 14.02.1998(wspólnie z miejscowym Oddzia³em ZKP); sesja popularnonaukowa z okazji 650-lecia miasta
Koœcierzyny- Koœcierzyna7.05.1998(wspólnie z Rad¹ i Zarz¹dem Miasta);
Biblioteka i szko³aw s³u¿biekultury i literatury regionalnej- 22.05.1998w Luzinie (wspólnie z bibliotek¹ i w³adzami gminnymi); "¿ece i przigode Remusa" Aleksandra Majkowskiego. Powieœæ
regionalna czy arcydzie³o europejskie - S³upsk 27-28.05.1998 (wspólnie z WSP, oddzia³em s³upskim ZKP,
TowarzystwemLiterackim im. A. Mickiewicza); Muzeapomorskie i ich rola
w umacnianiuto¿samoœci
regionalnej- konferencjaz okazji 35-lecia MPiMKP
w Wejherowie- 24.10.1998;konferencjapoœwiêcona
Friedrichowi Lorentzowi (g³ównym organizatoremby³ Instytut Filologii Polskiej UG) - 7.11.1998;

Dzia³alnoœæ
Instytutu Kaszubskief!:ow latach 1997-1999

439

konferencja poœwiêconal50-rocznicy Wiosny Ludów i ruchu ludowego na
Pomorzu w Piasecznie po³¹czona z ods³oniêciem tablicy pami¹tkowej ks.
A. Wolszlegera (wspó³organizatoremby³ Jan Ejankowski i Muzeum Historii
Ruchu Ludowego w W-wie) - 20.11.1998;seminarium pt. Ksi¹¿ki Tysi¹clecia. Dorobek wydawniczy gdañskiego jubileuszu - 12.04.1999 (wspólnie
z Bibliotek¹ Gdañsk¹ PAN oraz Fundacj¹ Biblioteki Gdañskiej); konferencja
Pomorski ruch regionalny. Stan i perspektywy- 10-11.09.1999(wspó³organizatorami by³ ZG ZKP i KUL); konferencja ¯ycie codziennena Kaszubach
i Pomorzu naprze³omieXIXiXXwieku24-26.09.1999w Go³uniu i Wdzydzach (zorganizowanawspólnie z Instytutem Herdera w Marburgu i z KPE
we W dzydzach).
Oprócz konferencji i seminariów Instytut zaj¹³ siê organizowaniem szeregu innych przedsiêwziêæ- wystaw, promocji wydawnictw, spotkañ dyskusyjnych itd. Z najwa¿niejszychmo¿natytu³em przyk³adu wymieniæzorganizowanie wystaw: ,,1000-lecie Gdañskaw wydawnictwach" (wspólnie z BG
PAN, Fundacj¹ Biblioteki Gdañskiej oraz Towarzystwem Mi³oœników BG
PAN) oraz wystawy "Stryjec ma³o znany", prezentowanejw muzeachw Lêborku i Bytowie, w Ksi¹¿nicy Pomorskiej w Szczecinieoraz w Instytucie Polskim w Diisseldorfie.
W ramach rozwijania kontaktów miêdzynarodowych i œrodowiskowych
zorganizowanokilka spotkañdyskusyjnych, np. z Jennifer Randerson- przewodnicz¹c¹ Walijskiej Partii Liberalnej o sytuacji w Walii; z delegacj¹ Akademii i Ruchu Fryzyjskiego (uczestniczyli w inauguracji Kongresu Pomorskiego); z pracownikamiKrajowego Archiwum Landu Mecklenburg-Vorpommern;
przedstawicielami

Centrali Kszta³cenia Obywatelskiego Landu M -VP oraz

Krajowego Uniwersytetu Ludowego w Lubminie (M-VP); z prof. Jerzym
J. Smoliczem z Uniwersytetu w Adelajdzie (Australia) nt. roli wielokulturowoœciwe wspó³czesnymœwiecieoraz z prof. AleksandremDuliczenk¹ z Uniwersytetu w Tartu nt. pierwszej gramatyki jêzyka kaszubskiegoFloriana Cynowy. W lipcu 1999 r. odby³a siê przygotowana przez Instytut uroczystoœæ
95-lecia Anny £ajming na Zamku ksi¹¿¹t Pomorskich w S³upsku,po³¹czona
z promocj¹ ksi¹¿ki Dom s³owa Anny £ajming. Wspó³organizatorami by³o
Muzeum PomorzaŒrodkowegooraz O/ZKP w Buczku Wielkim. Instytut przygotowa³ tak¿ew marcu 1999r. spotkaniez przedstawicielami gdañskiegobiznesu oraz Marsza³kiem Województwa Pomorskiego J. Zarêbskim, podczas
którego zaprezentowanobiznesmenomoraz marsza³kowi pracê i zadaniaInstvtutu oraz ZKP.
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Oprócz konferencji, wystaw i spotkañdyskusyjnych zorganizowanokilka
promocji wydawnictw w³asnych i innych, zaprzyjaŸnionychinstytucji. Najczêœciejpromocje te by³y po³¹czone z szerok¹ dyskusj¹ na tematy regionalne.
Najbardziej wymiernym efektem pracy s¹ oczywiœciepublikacje. Mimo
krótkiego okresu dzia³ania Instytut ma na swym koncie kilkanaœciepozycji
wydanych samodzielnielub we wspó³pracyz innymi podmiotami:
1. Ks. FranciszekManthey, O historii Kaszubów.Prawda i œwiadectwo,
Gdañsk 1997 (w jêzyku niemieckim, polskim i kaszubskim)- wydana z okazji rozpoczêciaKongresu Pomorskiego.
2. Alojzy Nagel, Nie spiewój pusti nocy, Gdañsk 1998 (wspólnie z redakcj¹ "Pomeranii").
3. Pomorze i morze w poezji, red. B. Arsoba, J. Borzyszkowski, Gdañsk
1998 (antologia poezji wydana wspólnie z Ksi¹¿nic¹ Pomorsk¹ w Szczecinie,
dziêki wsparciu wyd. "Bernardinum" w Pelplinie na zakoñczenieKongresu
Pomorskiego).
4. Ksiêga Jubileuszowa Królewskiego miasta Starogardu Gdañskiego,
red. J. Borzyszkowski, StarogardGdañski 1998 (g³ównym wydawc¹ s¹ w³adze miasta).
5. Stryjec ma³oznany,Lêbork 1998(katalog do wystawy wydany wspólnie z Muzeum w Lêborku).
6. Ks. Bernard Sychta,Kultura materialna Borów Tucholskich,Gdañsk
1998.
7. Józef Borzyszkowski, Jan Mordawski, Jerzy Treder, Historia, geografia, jêzyk i piœmiennictwoKaszubów, Gdañsk 1999 (w jêzyku polskim i
kaszubskim; g³ównym wydawc¹jest Wyd. Marek Ro¿ak).
8. Ksiêga Pami¹tkowa JubileuszuŒwiecia,red. J. Borzyszkowski, Œwiecie 1999 (g³ównym wydawc¹jest Urz¹d Miasta w Œwieciu).
9. Rodzina pomorska, red. J. Borzyszkowski, Gdañsk 1999 (wspólnie
z Nadba³tyckim Centrum Kultury).
10. RyszardStryjec 1932-1997.Danziger Graphikerundsein Werk(katalog wystawy zorganizowanejw Instytucie Kultury Polskiej w Diisseldorfie;
ukaza³ siê dziêki wsparciu Wydawnictwa Bernardinum).
11. C. Obracht-Prondzyñski,Jan Karnowski (1886-1939).Pisarz, polityk
i kaszubsko-pomorskidzia³aczregionalny, Gdañsk 1999.
12. Dom s³owaAnny £ajming, red. J. Kêciñska, Gdañsk 1999 (wspó³wydawc¹jest Muzeum Piœmiennictwai Muzyki Kaszubsko-Pomorskiejw Wejherowie).
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13. Borzyszkowyi Borzyszkowscy,t. VI, red. J. Borzyszkowski, GdañskLipusz 1999 (wspó³wydawc¹jest O/ZKP w Lipuszu).
Kilka nastêpnychpublikacji zostaniewydanych na prze³omie roku 1999
i 2000.
Instytut posiadarozwiniête kontakty w regionie, w Polscei poza granicami kraju. Z szeregieminstytucji prowadzonajestwymianawydawnictw, wspó³organizowanes¹ przedsiêwziêcianaukowe i promocyjne, uzyskiwane wsparcie finansowe i rzeczowe. Do najwa¿niejszych partnerów Instytutu nale¿y
zaliczyæ:ZrzeszenieKaszubsko-Pomorskie,Muzeum Piœmiennictwai Muzyki Kaszubsko-Pomorskiejw Wejherowie, Sejmik Województwa Pomorskiego, Komitet Badañ Naukowych, Fundacjê Wspó³pracy Polsko-Niemieckiej,
Hermann Niermann Stiftung, Instytut Herdera w Marburgu, GdañskieTowarzystwo Naukowe, Landesarchiv Mecklenburg-Vorpommem z Greifswaldu,
Landeszentralefur Politische Bildung Mecklenburg-Vorpommem w Schwerinie, Instytut Polski w Diisseldorfie, urzêdy miast i gmin w Gdañsku,Toruniu, Brusach, Sierakowicach itd. Dalej: Bank Pocztowy w Gdyni, Dyrekcjê
Zespo³uNadwiœlañskichParków Krajobrazowych w Œwieciu,Kaszubski Uniwersytet Ludowy w Wie¿ycy, RadêKrajow¹ RegionalnychTowarzystw Kultury, Wy¿sz¹ Szko³êPedagogiczn¹w S³upsku,Ksi¹¿nicê Pomorsk¹ w Szczecinie i Bibliotekê Gdañsk¹ PAN.
Pomimo krótkiego okresu dzia³ania mo¿na powiedzieæ,¿e Instytut Kaszubski na trwa³e wpisa³ siê w naukowy i kulturalny krajobraz Kaszub i Pomorza.

Andrzej Romanow

XVI Powszechny Zjazd Historyl<ów Polsl<ich
we Wroc³awiu f 15-18 wrzeœnia 1999 r.J

To by³ ju¿ szesnastyz kolei powszechnyzjazd historyków polskich. Owo,
maj¹ce ju¿ 119-letni¹ tradycjê, spotkanie zwo³ane zosta³oprzez Polskie TowarzystwoHistorycznei Komitet Nauk HistorycznychPolskiej Akademii Nauk
Uu¿po raz drugi) do Wroc³awia.
Zjazd obradowa³pod has³em:Prze³omyw historii oraz - zgodnie z tradycj¹ zapocz¹tkowan¹ w 1925r. - pod honorowym patronatemPrezydentaRzeczypospolitej.
Zgodnie z ambitnym za³o¿eniemorganizatorówZjazd podj¹³" f...Jpróbê
oceny drogi dziejowej Polski i Polaków w mijaj¹cym Tysi¹cleciu, dorobku
i niedostatkówpolskiej myœlihistoryczneju progu nowegoTysi¹clecia,jej miejsca w ¿yciu narodu polskiego i Rzeczypospolitej".
Inauguracja i sesjaplenarnaZjazdu odby³y siê 15 wrzeœniawe wroc³awskiej Hali Ludowej. Po wyst¹pieniach oficjalnych, m.in. Prezydenta RP
Aleksandra Kwaœniewskiego,marsza³kawojewództwa dolnoœl¹skiegoJana
Waszkiewicza oraz arcybiskupa wroc³awskiego ks. kardyna³a Henryka Gulbinowicza, swojereferatywyg³osili kolejno: prof. Wojciech Wrzesiñski- Œl¹sk
- zwornik dziejowy czykraina przejœciowa?
, prof. GerardLabuda- Œl¹ski Pomorze w polsko - niemieckim dialogu historycznymi prof. Roman Wapiñski 1918-1945-1989- prze³omy czy logika ci¹g³oœciprzemian dziejowych.
Obrady Zjazdu przebiega³yg³ównie w 31 sekcjachproblemowo-chronologicznych: od dziejów staro¿ytnychpoprzez œredniowiecze,czasy najnow-

sze i historiê wspó³czesn¹.Historycy spotykali siê tak¿ena sympozjach oraz
dyskusjachpanelowych tycz¹cych podstawowych dyscyplin nauk historycznych, a tak¿edziejów pograniczapolskiego: wschodniego,zachodniegoi po³udniowego.Odrêbneposiedzeniapoœwiêcono
te¿wydzielonym zagadnieniom
historycznym, m.in. dziejom Koœcio³a,myœlipolitycznej, biografistyki, archiwistyki, jak te¿ problemom nauczaniahistorii itp.
Trudno obecnie,niejako "na gor¹co", oceniaæw pe³ni znaczeniei pok³osie Zjazdu dla polskiej nauki historycznej. Dojdzie do tego z pewnoœci¹ju¿
niebawem,po opublikowaniu ca³oœci
jego dorobku naukowego.Warto jednakowo¿ odnotowaæaktywny udzia³ w ZjeŸdzie przedstawicieli pomorskiego,
a w tym gdañskiego œrodowiskanaukowego. I tak z Bydgoszczy, Gdañska,
Gdyni, S³upskai Torunia uczestniczy³o w ZjeŸdzie blisko 100 osób (w tym
z uczelni i instytucji trójmiejskich 34 osoby). Naukowcy gdañscy wyg³osili
12referatów na forum 10 sekcji problemo)Vych.Prof. dr hab. R. Wapiñski,jak
ju¿ wspomniano, by³ jednym z trzech referentów sesji plenarnej Zjazdu.
Na ZjeŸdzie ¿yw¹ by³a problematyka pomorska: w ci¹gu obrad wyg³oszono blisko 30 referatów zwi¹zanych tematycznie lub dotycz¹cych bezpoœredniodziejów Ziemi Pomorskiej. Nieliczne z nich, niestety, "dotyka³y" zaledwie jak¿e istotnej dla historii pó³nocnegoPomorzakwestii kaszubskiej.
OrganizacyjnieWroc³awstan¹³ na wysokoœcizadania:blisko 1300uczestników Zjazdu mia³o zapewnionenoclegi, posi³ki, doskona³¹ informacjê, a nawet transport do miejsc obrad. Imprezami towarzysz¹cymi by³y interesuj¹ce
i pouczaj¹ce wystawy zorganizowaneprzez Muzeum Medalierstwa, Zak³ad
Narodowy im. Ossoliñskich, Archiwum Pañstwowewe Wroc³awiu, Muzeum
Historyczne we Wroc³awiu i Archiwum Uniwersytetu Wroc³awskiego,a tak¿e kiermasze ksi¹¿ki naukowej. Ukaza³y siê okolicznoœciowewydawnictwa
i zjazdowa gazetka.
W niniejszym, pobie¿nymz koniecznoœciprzegl¹dzie zjazdowych zasz³oœciwarto jednak¿eszczególn¹uwagê zwróciæna symboliczn¹ niejako chwilê,
a mianowicie nadaniedoktoratuhonoris causaNestorowi historyków polskich,
wybitnemu mediewiœciei slawiœcie,mistrzowi kilku pokoleñ historyków Panu prof. dr hab. Gerardowi Labudzie w piêknej Auli Leopoldyñskiej Uniwersytetu Wroc³awskiego,która okaza³asiê zbyt ma³¹, by pomieœciæ
przyby³ych na wspomnian¹ uroczystoœæ
goœci.A byli wœródnich: PrezydentRzeczypospolitej Polskiej Aleksander Kwaœniewski, by³y Prezydent RP na
UchodŸstwieRyszardKaczorowski, Minister Spraw Zagranicznych RP prof.
Bronis³aw Geremek. metropolita wroc³awski ks. kardyna³ Henryk Gulbino-

wicz, a tak¿erektorzy wy¿szychuczelni, przedstawicielew³adz regionalnych
i miejskich, duchowni ró¿nych wyznañ, znani politycy i oczywiœcieuczestnicz¹cy w ZjeŸdziehistorycy.
Wroc³awski doktorat honorowy by³ dla Profesoraju¿ pi¹tym takim wyró¿nieniem.Onegdajtytu³ ów nada³ymu uniwersytety w Krakowie, Gdañsku,
Toruniu i Warszawie.
Laudacjê, w której podniós³ zas³ugi Profesora dla polskiej i œwiatowej
nauki, wyg³osi³ rektor Uniwersytetu Wroc³awskiego,mówi¹c m.in.: ,,[...) za
[...) wielki wysi³ek badawczyi dydaktycznyojak¿e istotnym dla nauki i kultury polskiej znaczeniuwroc³awskawspólnota uniwersyteckask³ada Gerardowi Labudzie ho³d i wyrazy uznania w postaci godnoœcidoktora honoris causa
swojej uczelni". Nastêpnieg³os zabra³PrezydentRP A. Kwaœniewski:"Sk³adaj¹c ho³d Profesorowi, postaci wyj¹tkowej nawet w gronie doktorów honoris causa najlepszych uczelni, nie sposób wymieniæjego wszystkichzas³ug
jako uczonegoi cz³owieka.Imponuje interdyscyplinarnoœæ,
widzenieproblemów na szerokim tle, niespotykanapracowitoœæ.
Piêknym rysem charakter~
Pana Profesora Gerarda Labudyjest mi³oœæ
do rodzinnych Kaszub".
Niew¹tpliwie z myœl¹o politykach zasiadaj¹cych w Auli Leopoldyñskiej
wyg³osi³ Profesor wyk³ad o kulturze politycznej. "Dialog rz¹dz¹cych .i rz¹dzonych" determinuje Jegozdaniem "wzrost kultury politycznej" i to nie tylko elit w³adzy, lecz tak¿e ca³ego spo³eczeñstwa.Aby ów wzrost politycznej
kultury móg³ nast¹piæ,niezbêdnyjest rozwój oœwiatyi nauki, niezbêdnejest
inwestowanie w oœwiatêi naukê. O zrozumienie tych¿ew³aœniekwestii apelowa³ Profesor do obecnychna sali przedstawicieli najwy¿szychw³adz.
A potem przyszed³wzruszaj¹cy moment osobistychwspomnieñ i refleksji Pana Profesora: pierwsze spotkanie z Wroc³awiem - rok 1939. Profesor
Labuda, uciekaj¹c z Kaszub, gdzie grozi³o mu aresztowanieprzez Gestapo,
do Krakowa, w oczekiwaniu na poci¹g spêdzi³kilka godzin na wroc³awskim

dworcu.W koñcuzatrzyma³go policyjny patrol." Us³ysza³em
wtedypo raz
pierwszy s³owa, które towarzyszy³ymi przez ca³y okres wojny - opowiada³
Profesor- a mianowicie: "Papiere" i "raus "! Cieszêsiê - kontynuowa³ Laureat - ¿e dziœna mojej uroczystoœci
jest pan Peter Ohl; Konsul Generalny
Republiki Federalnej Niemiec. Jestemprzekonany,¿egdybym go odwiedzi³,
to powita³by mnie i powiedzia³: "Bitte, herein "... " I jeszczejedno "dworcowe" wroc³awskie wspomnienie Profesora G. Labudy: ,,5 marca 1953 1: na
wroc³awskim dworcu dowiedzia³emsiê o pewnej œmierci.Z ¿adnej œmierci,
IJroszêPañstwa, nie nale¿ysiê cieszyæ,ale samo westchnienieulgi nie by³o

grzechemprzeciw Duchowi Œwiêtemu" - stwierdzi³Profesormaj¹c na myœli
œmieræ
Stalina. Dalej wspomina³ Dostojny Laureat o swych pierwszych krokachnaukowychwe Wroc³awiu,o realizowaniuplanów badawczychorazpracy
naukowej i dydaktycznej.
Podsumowuj¹c swój dorobek, podzieli³ siê Profesor¿artobliw¹ refleksj¹:
,,[..] mam wra¿enie,¿ezrealizowa³emnawet nie po³owê z tego, co zamierza³em, ale tak z 48 procent, wiêc niejest Ÿle". Wzruszaj¹c¹ i podnios³¹ uroczystoœæ
zakoñczy³chór uniwersyteckihymnem"GaudeMater Poloniae"...A póŸniej owacjom i gratulacjom nie by³o koñca...

Zbigniew Zielonka

Jubileusz Anny tajming

Dlaczego zebraliœmysiê tutaj, na tym wyj¹tkowym, jak wszystko, co
zwi¹zane z Ann¹ £ajming - jubileuszu?
Odpowiadamy: To rzecz jak najbardziej naturalna! Anna ¯muda- Trzebiatowska £ajmingowajest nasz¹ pisark¹. Wszak mieszkaw S³upsku.Stworzy³a tu wiele tekstów literackich, zwi¹zanych z naszym, pomorsko-kaszubskim regionem. A ka¿da,najmniejszanawet ojczyzna winna szanowaætych,
co pomna¿aj¹jej dorobek, có¿ dopiero dorobek w sferze ducha!
Nie chcia³bymjednak, aby wy³¹cznie takie wra¿eniepozostawa³ow naszym odbiorze, a tym bardziej w odbiorze mediów, w komunikatach opiniotwórczych. By³oby bowiem nieporozumieniem,gdyby Annê £ajming szanowaæza regionalny charakterjej twórczoœci.
Chocia¿Anna £ajming jest pisark¹ regionaln¹! Tak jak pisarzami regionalnymi s¹ w historii literatury Alphons Daudetz Burgundii, Frideryk Mistral
z Prowansji, Henrik Pontoppidanz Jutlandii i JohannesJensenz tej¿e Jutlandii, Grazia Deledda z Sardynii, Erik Karlfeldt z Dalamie, Krystyn Donelajtis
z Litwy pruskiej, Ondra £ysohorski ze Œl¹skaza Olz¹.,. ¯e nie przywo³am ju¿
takich nazwisk, jak Mickiewicz, Szo³ochowczy Faulkner, aby nie poszerzaæ
dyskusji wokó³ sprowokowanegotu problemu.
A problem sprowadza siê do tego, ¿e Europa to po prostu ojczyzna ojczyzn; a te prawdziwe, dos³owneojczyzny nie pokrywaj¹ siê czêsto z ojczyznami pañstwowymi, tak jak ludy Europy nie pokrywaj¹ siê z narodami pañstwowymi. Od koñca XVIII wieku Europejczycy s¹ wciskani w ciasny gorset
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kilku narodów i jêzyków. Na szczêœcie
instynkt twórczy ludów i ludzi takich
jak Anna £ajming ratuje, a nawet wiêcej - wzbogacakulturê europejsk¹ o wielobarwny œwiatjêzyków, wartoœci,tradycji, ekspresJ'ci.
Anna £ajming jest pisark¹jednej z ojczyzn europejskich,jak¹ s¹ Kaszuby. Wymienieni przeze mnie (przyk³adowo!) pisarze wprowadzili swoje ojczyzny do literatury europejskiej- albo w jêzyku narodu pañstwowego,albo
w swoim jêzyku narodowym, wzbogaconymjednak przez ich pierwszy, naturalny jêzyk, albo te¿ wy³¹cznie w jêzyku ich najpierwszej ojczyzny, jak to
czyni³ chocia¿byFrideryk Mistral pisz¹cy po nowoprowansalskuczy Ondra
£ysohorski po lacku.
W naszym krêgu kulturowym czyni³o to tak wielu pisarzy kaszubskichjest to bowiem lud i ziemia europejskao niezwyk³ym urodzaju talentów i dokonañ. Charakter dzisiejszego spotkania nie pozwala na przeprowadzenie
szczegó³owejanalizy tego zjawiska. Zrekapitulujê je tylko w zdaniu: To ci
pisarze wzbogacaj¹ Europê i broni¹ jej to¿samoœci,albowiem ukazuj¹jej
wielkoœæ
jêzykow¹ i kulturow¹, jej pluralizm kulturowy, który, paradoksalnie, nadaje od pocz¹tku Europie uniwersalny charakter.Tote¿nie ma Europy
bez jednoœciw wielkoœci,bez Europy uprzedmiotowionej w tylu jej ojczyznach kulturowych i jêzykowych!
W 1947 roku TadeuszLehr-Sp³awiñski pisa³, ¿e nie pojawi³ siê dot¹d
pisarz, który by zu¿ytkowa³kaszubszczyznêdla celów literackich, jak to siê
sta³oz gwar¹ Podhala(myœla³otekstachWitkiewicza czy Tetmajera).Niestety, wybitny jêzykoznawca nie zna³ najwidoczniej epopei ¯iice i przigodii Remusa- arcydzie³aAleksandra Majkowskiego, o tyle wy¿ej stoj¹cego od tekstów podhalañskich, o ile bardziej z jêzykiem, pochodzeniem, myœleniem
kaszubskimby³ zwi¹zany jego autor ni¿ tamci "górale" w pierwszym i trochê
sztucznym pokoleniu.
Tote¿nie dziwmy siê wspó³czesnemunam krytykowi i zas³u¿onemukronikarzowi powojennego¿ycia literackiego, gdy w swoim Leksykoniepolskich
pisarzy wspó³czesnychpisze z pewn¹ dezorientacj¹, ¿eAnny £ajming ksi¹¿ki
s¹ "jakby dwujêzyczne,gdy¿narracja toczysiê w literackiejpolszczyŸnie,a dialogi w gwarze kaszubskiej". Nie dziwmy siê, bo od czasów (przynajmniej)
Mickiewicza krytycy i recenzenciwarszawscynie znaj¹ i nie rozumiej¹ literatury polskiego krêgu kulturowego, tak jak w ogóle z perspektywy najwiêkszej wioski w Polsce- Warszawynie znaj¹ i nie rozumiej¹ Rzeczypospolitej.
"Jak na Litwina - pisa³ ongiœjeden z centrystów o autorzePana Tadeusza(!)
- jêzyk nawet doœæ
poprawny... ".
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Krytycy i recenzenciwarszawscy(czy tylko warszawscy?)nie rozumiej¹,
¿e jêzyk pisarstwa Anny £ajming jest jêzykiem jej ojczyzny! Nie salonów
warszawskich (ale gdzie one?wiêc raczej nie gabinetów i kawiarñ quasi-literackich), lecz jêzykiem tej czêœciRzeczypospolitej, która zwie siê Kaszubami, a szerzej- Pomorzem.
Niezwyk³y instynkt artystycznypisarki nie ze szkó³,alez Bo¿ej³aski i pracy
nad sob¹ sprawi³, ¿e otrzymaliœmydzie³o oryginalne (myœlêo ca³okszta³cie
twórczoœciautorki Mroku i œwitu),bo w swoich najlepszych partiach niezale¿nezarówno od wzorców polskich jak i od dokonañkaszubskich.A ta oryginalnoœæ
ma swe Ÿród³ow³aœniew jê¿yku! Oddaje on w sposóbdoskona³y
i precyzyjny rzeczywistoœæ
kulturow¹ Pomorza.PomorzaXX wieku - od pocz¹tku po koniec stulecia,tyle, ile lat trwa ¿ycie autorki Mojego domu. Jestto
dokument. Jest to œwiadectwo.Ale oczywiœciedokument literacki, œwiadectwo artystyczne.Parafrazuj¹c znany sk¹din¹d s¹d - to kamieñ nagrobny po³o¿ony rêk¹ artystki na Kaszubach,jakich ju¿ nie ma.
Jednoczeœnie
nie jest to tylko zapis testamentalny,nie jest to muzeum
przygotowane œwiatu,który przemin¹³. Jest to przecie¿ zapisywanie nowej
ksiêgi Kaszub. Powiem nawet: bogatszej, dostojniejszej, ¿ywotniejszej od
œwiataprzedstawionegow pisarstwie autorki Mleka i miodu. A dokonuje siê
to szczególnie dziêki nowej m³odoœcijêzyka kaszubskiego.Jeœli¿yje jêzyk
narodu - ¿yje naród! Có¿ dopiero, gdy ¿yje tak wysoki jêzyk! Tak wysoko
zorganizowanaartystycznastruktura tegojêzyka. Mówi¹c o strukturzejêzyka
dzie³ Anny £ajming, myœlêo wadzejej pisarstwa.Bo nie dlatego dziêkujemy
tu Jubilatce za napisanie- a¿ tylu! - tekstów literackich o naszej pomorskiej
ojczyŸnie i ¿e zamknê³aw swych dzie³achlosy jej mieszkañców,ich kulturê,
ich mowê, ale za to, ¿estworzy³adzie³o dojrza³e.Wyrazemtej dojrza³oœci
jest
to, ¿e opowiadaniajej (bo ta forma wypowiedzi ujawnia najwiêksz¹ dojrza³oœæ
i jest przez ni¹ preferowana) przedstawiaj¹ czytelnikom, gdziekolwiek
¿yj¹, jakimkolwiek mówi¹jêzykiem, prawdê o ludziach, po prostu o ludziach.
A ¿eci ludzie to Kaszubi, wiêc nale¿y siê pisarceod nas szczególnawdziêcznoœæ,
bo Kaszubów nie jako osobliwoœci,alejako ludzi, wprowadza do literatury europejskiej.
Anna £ajming nie idealizuje ani swych bohaterów,ani nawet swojej ojczyzny. Wprost przeciwnie, mo¿e siê nawet wydawaæ,¿e nie ma ona ¿adnej
litoœcinad œwiatemprzedstawionychbohaterów i nad czytelnikami, których
obdarza literatur¹ nie tyle œwitu,ile mroku. Nie³atwo poprzez mrok nêdzy,
biedy. chorób. nieszczêœæ,
~³odu, œmierci,epidemii, guse³, zabobonów, za-
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zdroœci,podstêpu,zdrady, zbrodni przedziera siê b³êkitny kolor Kaszub! Nie
oczekujmy wiêc, bior¹c do rêki prozê pisarki z Przymuszewa, ani Arkadii
pierwotnej ojczyzny, ani lat sielskich anielskich, ani nawet urody jednej z najpiêkniejszych krain. Œwiatjej nie jest œwiatemznanym nam z innych tekstów
kaszubskich pisarzy. Ani œwiatemhumoru, ani mitycznych wizji, ani oryginalnych wyobra¿eñ,ani nawetpatetycznegowyznaniawiary: "Nigde do zgube
nie przyñd¹ Kaszube...".
Jest natomiast œwiatemrzadko kiedy przez autorkê przywo³ywanego,ale
niejako ci¹gle obecnegoSmêtka.Jest œwiatemszczegó³ów,o których nikt by
nie wiedzia³, podobniejak o t³umie ludzie z Gochów i Zaborów, ale tak¿eKociewia, S³upska,Przymorza,gdyby nie jej fenomenalnepióro. Mówiê o t³umie
ludzi; to jednak tylko tak wygl¹da w odbiorzeczytelniczym po zamkniêciu setek stron zapisanychpiórem Anny Lajming. Pisarkanie przedstawiat³umu, j¹
zajmuj¹ - i przyjmuj¹ - losy jednostek. Ka¿da z nich nazwanajest z osobna
imieniem i posiadaszczegó³owy,chocia¿tylko najbli¿szym mieszkañcomojczyzn kaszubskichznany adres.Przejmuj¹ autorkêlosy jej bohaterów- zawsze
i wszêdzie tylko prostych, kaszubskichludzi, a i to przewa¿niez "pustków".
Przejmuj¹ wszak¿etylko z pozycji epika,nigdy poprzezekspresjêsentymentalnego stylu i toposu.Œwiati ludzie nie s¹ tu przedmiotemautorskichmanipulacji
s³u¿¹cychjakiemukolwiek idealistycznemuza³o¿eniu.S¹ przedmiotemrzetelnego, niemal behawiorystycznegozapisu, oczywiœciewydobywaj¹cego ow¹
rzeczywistoœæ
z chaosu,gdy¿inaczej nie by³by to zapis artysty.
Jak d³ugo autorkaprzebywana Kaszubachi tworzy w materii kaszubskiej,
nie id¹c za zwodniczymi podszeptamidydaktyzmu, po prostu - jak d³ugo nie
stawia sobie pozaliterackich zadañ, tak d³ugo obcujemy z dzie³em doskona³ym. Nawet charakterystycznydla niej ascetyzms³owajest tu dostosowanydo
przedstawianej materii i oddaje s³owo, czyn, filozofiê œwiataprzedstawionych bohaterów.
Zaryzykowa³bym stwierdzenie,¿episarka nie zdawa³asprawy z tego, ¿e
tak i dlaczegotak pisze. Mo¿e to w³aœniezapewni³otej prozie takie szczególne miejsce?Wszak dzisiaj wiêkszoœæ
pisarzy ma wykszta³ceniehumanistyczne, co mo¿e wp³ywaæna ich pozainstynktowny proces twórczy. Tymczasem
Anna Lajming nale¿ydo tych pisarzy,którzy s¹jak ptaki, które odlatuj¹ i przylatuj¹ z dalekich krajów, i chocia¿nigdy nie uczy³y siê geografii, zawszebezb³êdnie przemierz¹ drogê i trafi¹ do celu.
Pragn¹³em oœwietliæzaledwie kilkoma rzutami myœliwalory pisarstwa
Annv ¯muda- Trzebiatowskiei Laimingowej. Pisarstwa,które chocia¿prezen-
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tuje niewielk¹ terytorialnie i jêzykowo ojczyznê europejsk¹, wprowadzaj¹ do
kulturowej wspólnoty europejskiej na równych prawach. A chocia¿ materia
tego pisarstwa,jak powiedzia³em,jest ciemna,mroczna,trudna, powstawanie
takiej literatury musi budziæoptymistyczneprzeœwiadczenie:
jeœlitaka literatura powstaje tu i teraz - a powstaje coraz bogatsza i coraz doskonalszanigdy do zguby nie przyjd¹ Kaszuby!

Spis treœci

13

1891-1920

latach

w

Gdañsku

w

materia³y

Problematykakaszubskana ³amachprasypolskiej
JoannaSchodziñska

i

11

Studia

AndrzejRomanow
I.

,. 5

CZÊŒÆ

Od Redakcji

FranciszekSêdzickijako dzia³aczGminy Polskiej
..33

wieku

XVI

i

XV

w

Gdañsku

w

Ksiêgowoœæ

Leon Lubecki

Gdañsku

Mieœcie

Wolnym

w

Jerzy Gierusz, Aleksandra Kaiser, Renata Polczyñska-Goœciniak

Leon

Roppels

Beziehungen

65

1939-1945

latach

w

ruchu

pomorskiego

Miræin Volkel

oporu

Bestialstwo i okrucieñstwo a patriotyzm i bezsi³a

Meræin Volkel

zu

den

Sorben

oliwska

obecnie

i

potem

a

na

Luzicomaj

sztolcenberska,

Pielgrzymka

Kasuby

GudentyA. KustuszOFM

207

œwiatowej

wojny

drugiej

podczas

Andre Hohengarten
Pobór Luksemburczyków do armii niemieckiej
Brunon Bartz
Wielokulturowe kompetencjew czasieintegracji

europejskieji rozwojuglobalizacji

"'..."'...'

Edward Breza
Jer'lJ' Treder
Wybrane

nazwiska

,

pomorskie

259

Z historii badañkaszubszczyzny.Gwara luziñska
Jowita Kêciñska
Miêdzy Gdañskiema Wroc³awiem
(z

rozwa¿añ

geografa

295

literatury)

CZÊŒÆII. Pomorskie syntezy i refleksje uczonych
Gerard Labuda
Próba syntezy historii kultury Pomorza
pierwszej

po³owie

XIX

Andrzejem

prof.

z

kontakty

Moje

Józef Borzyszkowski

Eugeniusz S. Kruszewski
Spuœcizna

:

313

Ÿród³owe

Materia³y

III.

CZÊŒÆ

Leon Lubecki

stulecia

Bukowskim

w

Andrzeja

Bukowskiego

(1911-1997)

353

Daniel Chodowiecki w skandynawskichleksykonach

",,369

i

Recenzje

IV.

CZÊŒÆ

Andrzej Romanow

omówienia

Lorentza

Friedricha

z

Friedhelm Hinze
KorespondencejóAleksandra Majkowsciego

ilustracje

370,

ss.

1999,

Gdañsk

JózefBorzyszkowski (Cezary Obracht-Prondzyñski,
wspó³autor 6 artyku³ów), Gdañski Pomorze w XIX i XX wieku.
Studia z dziejów i kultury regionu.

Marek Latoszek
Rodzina Pomorska pod red. J. Borzyszkowskiego,
Nadba³tyckie Centrum Kultury i Instytut Kaszubski,
Gdañsk 1999, ss. 401

37

Józef Borzyszkowski
Œwiadectwahistorii Pomorza. Ksiêstwo Pomorskie 1140-1648.
ZeugnissepommerscherGeschichte.Herzogtum Pommern 1140-1648
pod red. K. Koz³owskiego i M. Schoebla,
Szczecin-Greifswald 1999, ss. 301.
3~
Józef Borzyszkowski
Marta Kasperowicz,Jasieñ. Z wêdrówekpo historii
i literaturze regionu. S³owo wstêpne- Jerzy Samp,
Gdañsk 1998, ss.47

ilustr.

352+57

ss.

1999,

Gdañsk

Gdañsku,

w

Kaszubski

Witold Molik
Cezary Obracht-Prondzyñski,Jan Karnowski (1886-1939).
Pisarz, polityk i kaszubsko-pomorskidzia³aczregionalny. Instytut
Cezary Obracht-Prondzyñski
Omówienia i noty bibliograficzne dotycz¹ce
innych wydawnictw o Kaszubach

.435

naukowa

Kronika

v;

__195

3S

Cezary Obracht-Prondzyñski

CZÊŒÆ

391

Dzia³alnoœæ
Instytutu Kaszubskiego
Andrzej Romanow
w

latach

1997-1999

XVI PowszechnyZjazd Historyków Polskich
we Wroc³awiu (15-18 wrzeœnia1999r.)
,
Zbigniew Zielonka
Jubileusz Anny £ajming

,

443
447

