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Część I

Studia i materiały

Daniel Kalinowski
S³upsk

Słowo kaszubskie
jako wehikuł kulturowy 1

Zacznijmy od definicji… S³owo kaszubskie to forma napisana w jêzyku
kaszubskim, z wyczuwaln¹ odmiennoœci¹ leksykaln¹ wzglêdem polszczyzny
lub niemczyzny, ze swoj¹ specyfik¹ brzmieniow¹, ze znakami diakrytycznymi,
które czyni¹ j¹ jeszcze bardziej wyrazist¹. Wehiku³ kulturowy to dyspozycja
s³ownego sposobu porozumiewania siê do przenoszenia znaczeñ z jednej wyspecjalizowanej sfery aktywnoœci kulturowej cz³owieka do innych2. W rezultacie otrzymujemy sytuacjê, w której s³owo przekracza przestrzeñ literatury
i pojawia siê w innych dziedzinach sztuki (np. malarstwo, muzyka, rzeŸba) albo
wrêcz emancypuje siê z kontekstu dzia³alnoœci artystycznej i zaczyna znaczyæ
w ¿yciu publicznym czy aktach kultury masowej (design, turystyka). S³owo
kaszubskie jako wehiku³ kulturowy odnosi siê do tego, ¿e poza wype³nianiem
typowych zadañ w systemie semantycznym, jaki istnieje w ramach literatury
kaszubskojêzycznej, znaczy ono równie¿ w ró¿nych zjawiskach spo³eczno-kulturowych, w generalnym ujêciu wzmacniaj¹c lub wrêcz kreuj¹c poczucie
to¿samoœci wœród czêœci mieszkañców Pomorza.
Pisz¹c o s³owie kaszubskim jako wehikule kulturowym, mo¿na kwestiê uj¹æ
bardzo szeroko: uwzglêdniaj¹c jego obecnoœæ w szkole i edukacji3, Koœciele

1

2

3

Artyku³ powsta³ w ramach projektu Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki Gniazdo
gryfa. S³ownik kaszubskich symboli, pamiêci i tradycji kultury (umowa nr 0001/NPRH4/
H1a/2015).
Termin „wehiku³ kulturowy” wywodzê z antropologiczno-artystycznych rozwa¿añ Jerzego
Grotowskiego lub Petera Brooka. Moja eksploracja interpretatorska powsta³a dziêki tekstom, m.in.: P. Brook, Sztuka jako wehiku³, prze³. M. Z³otowska, „Notatnik Teatralny”, 1992,
nr 4; J. Grotowski, Performer. Od zespo³u teatralnego do sztuki jako wehiku³u [w:] tego¿:
Teksty zebrane, Warszawa 2012.
Dokonaæ tego mo¿na przez analizê systemu nauczania jêzyka kaszubskiego w przedszkolach,
szko³ach podstawowych, gimnazjach, szko³ach ponadgimnazjalnych i uczelniach wy¿szych.
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i religii 4, ¿yciu politycznym i publicznym5, wreszcie w relacjach pomiêdzy
ró¿nymi dyscyplinami sztuki. W³aœnie owa ostatnia przestrzeñ interesuje mnie
najbardziej, choæ i tutaj nie ka¿d¹ ze sfer zamierzam omówiæ w sposób wyczerpuj¹cy, a raczej jedynie sygnalizacyjny, wyodrêbniaj¹cy szczególnie widoczne
aspekty, pozostawiaj¹c innym badaczom przestrzeñ na bardziej metodyczne
i szczegó³owe badania oraz ustalenia.

S³owo pisane i drukowane
Jeœli s³owo kaszubskie zostaje napisane i opublikowane, od razu nabiera oficjalnoœci. Wydane drukiem przez jakiegoœ autora czy periodyk, wi¹¿e siê z renom¹, œwiadczy o ludziach, którzy go u¿ywaj¹. Wzbudza zatem szacunek ju¿
swoj¹ form¹ zewnêtrzn¹, faktem, ¿e ktoœ wykona³ pracê nad jego zatrzymaniem i uwiecznieniem. Œwiadczy o ¿ywotnoœci literatury i aktywnoœci œrodowiska, które je publikuje. W dzisiejszej sytuacji kulturowej publikacje ze s³owem kaszubskim, które jest jedynym noœnikiem treœci, zaznaczaj¹, ¿e jest ono
zdolne wyraziæ ka¿d¹ emocjê, myœl, czy ró¿norodne obrazy œwiata. Kiedy s³owo
pisane pojawia siê drukiem w wydaniu naukowym (jak np. w serii Biblioteka
Pisarzy Kaszubskich), nasuwa siê przed czytelnikiem sytuacja, w której uczestniczyli dot¹d filolodzy tzw. wielkich literatur, a wiêc mo¿liwoœæ obserwowania,
jak zmienia³ siê jêzyk kaszubski, z jakimi problemami pisowni, gramatyki, leksyki zmagali siê twórcy i co z owych wieloletnich wysi³ków pozosta³o dla wspó³czesnego odbiorcy6. Wydanie np. pism Floriana Ceynowy w XXI wieku w dwu
wersjach: autorskiej i standaryzowanej sprawia, ¿e s³owo przenosi dzisiejszego

4

5

6

Mo¿na tak¿e rozpatrywaæ tê kwestiê przez opis podrêczników do nauczania jêzyka kaszubskiego, pomocy metodycznych oraz naukowych temu s³u¿¹cych.
Tutaj tak¿e kwestia jest niezwykle szeroka. Mo¿na bowiem rozpocz¹æ od omówienia udzia³u
jêzyka kaszubskiego w liturgii Koœcio³a katolickiego (œpiewniki, zbiory katechizmowe), przez
t³umaczenia ewangelii czy Biblii na jêzyk kaszubski (np. rola ks. F. Gruczy, A. Nagla, ks.
A. Sikory), koñcz¹c na oryginalnej literaturze religijnej wyra¿anej w jêzyku kaszubskim
(np. A. Labuda, o. Z. Joskowski), czy te¿ wydarzeniach artystyczno-religijnych (kolejne edycje Verba Sacra).
W tym z kolei miejscu mo¿na rozwa¿aæ powo³anie Kaszubskiego Zespo³u Parlamentarnego z jego przewodnicz¹cym Kazimierzem Klein¹, który wyg³osi³ w 2006 roku po raz pierwszy w polskim sejmie kaszubskojêzyczne przemówienie, co mia³o silny wymiar emancypacyjny i formacyjny dla spraw kaszubskich w œrodowisku najwy¿szych w³adz Polski.
Takie jest za³o¿enie merytoryczne wydawania klasycznych dla literatury kaszubskich utworów. Inna sprawa to fakt, i¿ nie zawsze by³o to konieczne. Na przyk³ad nie mia³o sensu
drukowaæ autorskich wersji rêkopiœmiennych utworów Franciszka Sêdzickiego albo publikowaæ wersji autorskich i standaryzowanych utworów Jana Drze¿d¿ona. W pierwszym przypadku ze wzglêdu na niekonsekwencje ortograficzne samego autora, w drugim z powodu
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czytelnika do sfery elity intelektualnej, a tym samym buduje jego poczucie dumy
etnicznej. Wszak widzi dziêki naukowemu dyskursowi rozpatruj¹cemu kaszubszczyznê dotychczasowy rozwój i emancypacjê jêzyka w sferze publicznej7.
Nieco inaczej wygl¹da sytuacja ze s³owem kaszubskim napisanym i opublikowanym w osobnym druku zwartym, lecz za to w towarzystwie jêzyka polskiego. Z jednej strony mo¿na powiedzieæ, ¿e to bardzo dobra pozycja. Oto na
jednej stronie ksi¹¿ki widnieje tekst polski, na drugiej kaszubski, wydawa³oby
siê, ¿e to równorzêdnoœæ. Mo¿na wszak porównaæ obie wersje, oceniaæ niuanse
stylistyczne, wyci¹gn¹æ ksi¹¿kê przed oczy niedowiarków, aby przejrzeli na oczy
i docenili si³ê kaszubszczyzny. Jednak¿e mo¿na te¿ pomyœleæ inaczej. Przecie¿
obecnoœæ obydwu wersji jêzykowych mo¿e sugerowaæ, ¿e zapis kaszubski jest
niewystarczaj¹cy, nie doœæ noœny, ¿e w³aœnie trzeba go uzupe³niaæ i dookreœlaæ
zapisem innojêzycznym, aby by³ doœæ wyrazisty i zrozumia³y. Z tej strony patrz¹c, dwujêzycznoœæ wydawnictwa zachêca leniwych lub nie do koñca zorientowanych czytelników do recepcyjnej wygody. Po co siê mêczyæ z rozszyfrowywaniem kresek, daszków, kropek i wê¿yków, skoro ³atwiej przeczytaæ po polsku? W takim uk³adzie s³owo kaszubskie staje siê tylko emocjonaln¹ ikon¹
regionalnoœci lub etnicznoœci, jak¹œ swoist¹ fanaberi¹ dla pragmatycznie nastawionych czytelników. Kaszubskie s³owo odsy³a wówczas do zamglonej przesz³oœci, która ju¿ bardzo ma³o znaczy…
WeŸmy wreszcie trzeci uk³ad, kiedy drukowane s³owo kaszubskie jest bardzo okazjonalne, pojawiaj¹c siê w tekœcie polskim, niemieckim czy angielskim
na zasadzie inkrustacji. W narracji literatury kaszubsko-pomorskiej, najbardziej produktywnej do lat osiemdziesi¹tych zesz³ego wieku, by³o ono sygna³em
innoœci oraz odrêbnoœci, oznak¹ kolorytu lokalnego, co mia³o ukazaæ realizm
postaci, przestrzeni lub czasu narracji8. Tak czyni³ w swojej twórczoœci Franciszek Fenikowski9, Lech B¹dkowski10 czy Augustyn Necel11, zaznaczaj¹c s³owo

7
8

9

10

niewielu zmian w zakresie procesu standaryzacji kaszubskiego jêzyka artystycznego, jakie
zaistnia³y od czasu pierwszego wydania utworu do dziœ.
Patrz o celach serii m.in. w artykule: D. Kalinowski, A. Kuik-Kalinowska, Biblioteka Pisarzy
Kaszubskich. Projekty, cele i pierwsze ksi¹¿ki serii, „Literatura Ludowa”, 2008, nr 6, s. 55-60.
Pisa³em o funkcjach spo³eczno-artystycznych ruchu kaszubskiego w latach 1945-1989
w tekœcie Literatura kaszubsko-pomorska. Termin i twórcy, [w:] Literatura Gdañska, red.
J. Mosakowski, Gdañsk 2016.
O kaszubskim kontekœcie twórczoœci Fenikowskiego w artyku³ach Józefa Borzyszkowskiego, Tadeusza Linknera i Daniela Kalinowskiego w ksi¹¿ce zbiorowej Franciszek Fenikowski.
Kaszuby na nowo opisane, red. D. Kalinowski, S³upsk-Gdañsk 2012, s. 11-36, 37-52, 121-170.
Wieloaspektowe naœwietlenie dzia³alnoœci tego twórcy w pracach zbiorowych: Pro memoria
Lech B¹dkowski (1920-1984), zebra³ i oprac. J. Borzyszkowski, Gdañsk 2004; Lech B¹dkowski.
Literatura i wartoœci, red. D. Kalinowski, Bytów-S³upsk-Gdañsk 2009; Lech B¹dkowski.
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kaszubskie kursyw¹ lub wielokrotnie wracaj¹c do niego w czasie swojej narracji, co przypomina³o zabieg stosowania epitetu sta³ego. Okreœlenia tyle¿ dobitnego, co jednoczeœnie coraz mniej noœnego, a tylko ornamentacyjnego… Jeœli
jednak pomyœlimy o kaszubskim s³owie drukowanym poza literatur¹ kaszubsko-pomorsk¹, a bardziej wœród tekstów wspó³czesnych literatury polskiej okazuje siê, ¿e nie ma ono takiej si³y, a i jego atrakcyjnoœæ jest w¹tpliwa. W kilka lat
temu wydanej powieœci Daniela Odii Niech to nie bêdzie sen12, kaszubskie
s³owo jest bardzo rzadkie, choæ wydarzenia rozgrywaj¹ siê na Gochach ziemi
bytowskiej. Jego obecnoœæ zaznacza siê w narracji niemal wy³¹cznie w przytoczeniu skrajnie stereotypowego przyœwiadczania bohaterów i ich potakiwañ
w stylu: „jo, jo”13. W niedawno wydanej powieœci Œpiewaj ogrody 14 Paw³a
Huellego kaszubszczyzna co prawda siê pojawia i to nawet kilkakrotnie, ale
poza czynnikiem uprawdopodobnienia narracji rozgrywaj¹cej siê wszak na terenie przedwojennego Wolnego Miasta Gdañsk, nie przynosi ze sob¹ specjalnie oryginalnych znaczeñ. Co wiêcej, kaszubskie s³owo obs³uguje jedynie sytuacje ¿ycia wiejskiego, nie wchodz¹c w bardziej wysublimowane konteksty opisu sztuki, które zarezerwowane s¹ dla polszczyzny czy niemczyzny15. Wreszcie
w prozie Barbary Piórkowskiej s³owo kaszubskie nie istnieje w ogóle, choæ Kaszubki w tle g³ównych wydarzeñ siê majacz¹16. Dla autorki przywo³uj¹cej
kolejny (tym razem kresowy) aspekt wielokulturowego Gdañska, tradycja
kaszubska jest zatem widoczna bardzo s³abo…17 Czy nie znaczy to, ¿e s³owo
kaszubskie jako wehiku³ dla wszystkich trzech autorów dzia³aj¹cych na Pomorzu przenosi jedynie do rekwizytorni, staj¹c siê dla pozakaszubskich u¿ytkowników jakimœ etnograficznym ozdobnikiem i s³own¹ dekoracj¹?

11

12
13

14
15

16
17

30 lat póŸniej, red. J. Borchmann, M. Kosmulska, Bolszewo 2014 oraz T. Bedyñski, Lech
B¹dkowski – znany i nieznany. Monograf ia bibliograf iczna za lata 1941-2009, Gdañsk 2009.
O strategiach pisarskich tego autora w tekœcie: D. Kalinowski, S³uszna wojna na Pomorzu.
Augustyn Necel i pisarstwo zaanga¿owane, [w:] Region a to¿samoœci transgraniczne, red.
E. Rybicka, D. Zawadzka, Kraków 2016.
D. Odija, Niech to nie bêdzie sen, Kraków 2008.
Interpretacja wspomnianej kwestii: D. Kalinowski, Zbrutalizowany liryzm i przeklête
Pomorze. Œwiat prozy Daniela Odii, [w:] Jêzykowy, literacki i kulturowy obraz Pomorza,
red. Z. Lica, M. Klinkosz, Gdañsk 2013, s. 179-192.
P. Huelle, Œpiewaj ogrody, Kraków 2014.
Sam Huelle wypowiada siê o sprawach kaszubskich z sympati¹: Literatura, to dialog z czytelnikiem, „Pomerania”, 2012, nr 11, s. 7-10. Natomiast bezkrytyczni s¹ pod tym wzglêdem
niektórzy z czytelników powieœci, jak wynika to z recenzji: S. Lewandowski, Historie z Gdañskiem w tle, „Pomerania”, 2014, nr 3, s. 52-53.
B. Piórkowska, Utkanki, Gdañsk 2014.
Patrz np. recenzja: A.M. Fac, Mi¹¿sz i k³¹cze, „Pomerania”, 2015, nr 7-8, s. 63-64.
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S³owo mówione i domowe
Kaszubskie s³owo mówione jest bardzo trudne do charakterystyki. Byæ mo¿e
winno siê o nim rozprawiaæ, siedz¹c na widowni Konkursu Gadkarzy Ludowych Kaszub i Kociewia w Wielu czy finale Konkursu Recytatorskiego „Rodnô
Mòwa” w Chmielnie. Z relacji prasowych lub z bezpoœredniego uczestnictwa
mo¿na wyci¹gn¹æ kilka wniosków. Po pierwsze, iloœæ uczestników œwiadczy,
¿e istnieje spore zainteresowanie tematem i form¹ recytacji kaszubszczyzny.
Po drugie, ¿e s³owo mówione, a przy tym odœwiêtne, bo prezentowane wszak
na scenie, ma du¿¹ si³ê przyci¹gania. Przecie¿ na jego wys³uchanie jest popyt
i przygotowuje siê nawet komisjê oceniaj¹c¹, organizuje kolejne etapy recytacji, serwuje nagrody dla najlepszych u¿ytkowników kaszubskiego s³owa.
Oczywiœcie zgryŸliwi mogliby powiedzieæ, ¿e nie jest to do koñca autentyczna
aktywnoœæ artystyczno-to¿samoœciowa, gdy¿ posiada g³ównie zaplecze szkolne, które niejako narzuca mówienie kaszubskiego s³owa g³ównie w kontekœcie
edukacyjnym18. Dzieci, m³odzie¿ i doroœli nie mówi¹ wiêc tego, co chcieliby
powiedzieæ, tylko to, co przyjê³o siê mówiæ, czego siê niejako od nich oczekuje.
Po trzecie, wymienione konkursy recytatorskie z dominuj¹cym mówionym
s³owem kaszubskim ods³aniaj¹ ró¿ne tendencje: z jednej strony widaæ coraz
lepsze recytacje kaszubskiej poezji i prozy artystycznej, które motywuj¹ do
rozwoju tak twórców literatury kaszubskiej, jak i œrodowisko recytuj¹cych.
Z drugiej jednak strony tradycja gadkarska przechodzi kryzys repertuarowy,
gdy¿ w coraz mniejszym stopniu odnosi siê do rzeczywistoœci wspó³czesnej19.
Prowadzi to do coraz wiêkszej rytualizacji s³owa kaszubskiego, które mówione
g³oœno i z zamaszystymi gestami wywiedzionymi z tradycji ludowej, nie potrafi
ukryæ faktu, ¿e kaszubszczyzna coraz mniej jest wiejska. Pojawiaj¹ siê co prawda inicjatywy nowe, odœwie¿aj¹ce tradycjê pomys³ami rodem ze Stanów Zjednoczonych i popularnego tam gatunku wypowiedzi sceniczno-kabaretowej typu
stand up, lecz czy Szp òrt na ¿okach siê na Kaszubach przyjmie, wci¹¿ jeszcze
nie wiadomo20.
18

19

20

Doceniaj¹ ten wymiar niemal wszyscy nauczyciele jêzyka kaszubskiego, zaœ opisywa³ zagadnienie J. Treder, O piêknie kaszubszczyzny, [w:] Jak recytowaæ po kaszubsku. Materia³y
metodyczne, red. J. i J. Treder, Chmielno 1979.
Oczywiœcie tradycjê gadkarsk¹ na Kaszubach ró¿nie mo¿na oceniaæ. Jedni bêd¹ pamiêtaæ
o dawnych talentach Jana Piepki czy Józefa Bruskiego, drudzy bardziej bêd¹ odwo³ywaæ
siê do wspó³czesnego oratorstwa, jakie w tekstach proponuje Zyta Wejer. Bardzo dobrze
obrazuje sytuacjê zawieszenia kaszubskiej g òdczi twórczoœæ Eugenii Laski zawarta w zbiorkach Tuszk òwsczé przëtrôfczi oraz Z lëpùsczich strón. Pisa³em o tym w recenzji pt. S³owo
w klatce, „Pomerania”, 2016, nr 5, s. 65-66.
Na razie mamy w tym wzglêdzie dwie edycje konkursu, odbywaj¹cego siê w Muzeum
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Pojawia siê wszak¿e jeszcze inna konfiguracja: s³owo kaszubskie mo¿e byæ
mówione, lecz w sytuacjach prywatnych lub rodzinnych. Bez metodycznych
badañ frekwencyjnych trudno okreœliæ skalê zjawiska, lecz na podstawie danych
z ostatniego spisu powszechnego staje siê jasne, ¿e pos³ugiwanie siê jêzykiem
kaszubskim przez wszystkie generacje rodziny kaszubskiej jest coraz rzadsze21.
Czy to znaczy, ¿e s³owo kaszubskie nie przenosi ju¿ w przestrzeñ najintymniejszych relacji rodzinnych? Czy pragmatyzm komunikacyjny i cywilizacyjno-kulturowe ciœnienie ze strony polszczyzny i angielszczyzny jest na tyle silne, ¿e kaszubszczyzna pozostaje w u¿yciu wy³¹cznie w sytuacji odœwiêtnej, np. weselnej, pogrzebowej, urodzinowej? A mo¿e jest w u¿yciu jedynie do plotek, opisu
spraw gospodarskich i wyra¿enia najbardziej podstawowych potrzeb ¿yciowych?
Chyba ¿e za³o¿ymy trzeci¹ mo¿liwoœæ, kiedy s³owo mówione pojawia siê
wœród samych Kaszubów rozmawiaj¹cych ze sob¹ w g òdce stark òw, ale czyni¹cych to wobec czy te¿ w obecnoœci innych. Mo¿na siê tutaj zastanawiaæ, czy
u¿ytkownicy robi¹ to, niejako, nie zauwa¿aj¹c obecnoœci innych, aby po prostu
neutralnie i szybko przekazaæ informacjê, czy te¿ mo¿e rozmawiaj¹ po kaszubsku, aby podkreœliæ swoj¹ kulturow¹ odmiennoœæ, zaznaczyæ ekskluzywizm treœci maj¹cej dotrzeæ tylko do kaszubskojêzycznego odbiorcy. Jeœli s³owo kaszubskie ma akcentowaæ odrêbnoœæ, to dlaczego taki mechanizm siê uruchamia?
Czy z racji aktywistycznego poczucia, ¿e daje ono pewn¹ si³ê spo³eczno-komunikacyjn¹ i mo¿e byæ narzêdziem budowania opozycji wobec innego jêzyka
i s³u¿yæ jako jeszcze jeden œrodek manifestowania to¿samoœci? Czy mo¿e z racji defensywnego wra¿enia, ¿e chroni ono przed zakusami coraz silniejszych
wp³ywów pozakaszubskich i stanowi skuteczn¹ i mo¿e w istocie jedyn¹ zaporê
przed wkraczaniem ludzi obcych w œwiat kaszubski?

Skrzydlate s³owa
Tradycja kaszubska jak ka¿da z kultur etnicznych wypracowa³a zestaw
swoich mitów, s¹dów, obrazów i stereotypów. Jak w ka¿dym równie¿ dziedzictwie kulturowym posiada swoje samoos¹dy oraz samookreœlenia, które jawi¹
siê dziêki ró¿nego typu przys³owiom, maksymom i skrzydlatym s³owom

21

Piœmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie. Patrz relacje: http://www.muzeum.wejherowo.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=903:szport-na-okach
&catid=6:aktualnoci; https://gazetarumska.pl/10694/szport-na-zokach/
Patrz analizy ostatniego spisu ludnoœciowego w kontekœcie spraw kaszubskich albo w odniesieniu do istnienia ustawy o jêzyku regionalnym, np. J. Mordawski, Rozwa¿ania o liczebnoœci Kaszubów, „Pomerania”, 2014, nr 2, s. 9-11, zaœ co do drugiej kwestii £. Grzêdzicki,
10 lat ustawy o jêzyku regionalnym na Kaszubach, „Pomerania”, 2015, nr 4, s. 4-8.
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zawartym w klasycznych dzie³ach literatury. Trzymaj¹c siê œciœlej literatury
kaszubskiej, warto uœwiadomiæ sobie, jak wiele z powiedzonek klasyków: Floriana Ceynowy, Hieronima Derdowskiego, Aleksandra Majkowskiego, Bernarda
Sychty, Aleksandra Labudy czy Jana Piepki wesz³o w krwiobieg wspó³czesnego
u¿ywania s³owa kaszubskiego. Myœlê tutaj o wypowiedziach typu: „Je ju wield¿i czas, abë ¿óden Kaszëba sê nie wstidzë³ po kaszëbsku gadac”, „Gbùr to mùr”,
„Ni ma Kaszëb bez Pòlonii, a bez Kaszëb Pòlsczi”, „Nigdë do zgùbë nie prziñd¹
Kaszubë”, „Më trzimómë z Bògã”, „Dobri ¿órt tinta wôrt”, „Chcemë le so za¿ëc”
i jeszcze wiele innych, które podawane s¹ w tekstach lub oficjalnych przemówieniach niczym znaki rozpoznawcze kaszubskoœci. Ich ¿ywotnoœæ jest zastanawiaj¹ca. Dlaczego siê po nie siêga i co w istocie jest Ÿród³em ich popularnoœci? OdpowiedŸ jest dwuliniowa: zacytowane skrzydlate s³owa kaszubskie
bior¹ siê raz z racji dziedziczonego ludowego Ÿród³a, po drugie zaœ z autorytetu literatury kaszubskiej. Jeœli bardziej podkreœlamy proweniencjê ludow¹
powy¿ej przytoczonych powiedzeñ, przenosz¹ nas one do odwiecznych praw
m¹droœci, do których warto zwracaæ siê w codziennym ¿yciu. Jeœli zaœ podkreœlamy literackoœæ kaszubskich powiedzonek, wówczas wywo³ujemy ich metaforycznoœæ, moc ogarniania i przenoszenia prawd og³oszonych przez jakiegoœ
autora, ale jednoczeœnie aktualizowanych22. W koñcowym efekcie skrzydlate
s³owa kaszubskie, czy zosta³y zapisane w tradycji ludowej czy w klasycznych
utworach literatury, choæ s¹ dawne i przesz³e, zosta³y na nowo odzyskane
w komunikacji spo³ecznej.
W innych kontekstach znaczeniowych wiele zwrotów z takich kaszubskich
pieœni formacyjnych jak tzw. Marsz kaszubski (Tam, gdze Wis³a od Krakowa)
Derdowskiego-Nowowiejskiego czy Zemia rodnô Jana Trepczyka wy³ania siê
z nich i autorytarnie kszta³tuje wyobraŸniê Kaszubów. Przekonanie o granicy
dziedzin kaszubskich od Gdañska do Roztocku, heroicznych walkach rzekomo
kaszubskich ksi¹¿¹t Sambora czy Œwiêtope³ka, zwyciêskich walkach z Krzy¿akami i innych wydarzeniach historycznych, które wplatane s¹ w poczucie
dzisiejszej kaszubskoœci wywo³uj¹ poczucie dumy etnicznej. To zaœ, ¿e wyœpiewywane s¹ w jêzyku kaszubskim, wyraŸnie nobilituje w³asn¹ tradycjê. Hymniczne formy utworów przez swoj¹ dostojnoœæ i hieratycznoœæ, zdaj¹ siê kreowaæ
odwiecznoœæ przywo³ywanych faktów, osób, to¿samoœci, a s³owo kaszubskie
tylko to potêguje23.
22

23

Szerzej o kwestii: M. G³owiñski, Aforyzm i slogan, [w:] ten¿e, Prace wybrane [Narracje
literackie i nieliterackie], t. II, Kraków 1997, s. 292-299 albo H. Markiewicz, Jak s³owom
wyrastaj¹ skrzyd³a?, [w:] ten¿e, Zabawy literackie, Kraków 1998, s. 3-10.
Szerzej o kwestii: D. Kalinowski, Hymny pomorskie. Polski, niemiecki i kaszubski g³os ideologiczny, [w:] Wielkie Pomorze. To¿samoœæ i wielokulturowoœæ, red. A. Kuik-Kalinowska
i D. Kalinowski, Gdañsk-S³upsk 2011, s. 119-141.
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Po co siê jednak wszystkie owe sformu³owania kaszubskie wplata w wiêksz¹
wypowiedŸ publiczn¹? Jaka jest tego g³ówna funkcja? Interakcje miêdzy tekstem g³ównym a skrzydlatym s³owem s¹ tu oczywiste, cytat jest przecie¿ wypowiedzi¹ „wtórnie sfunkcjonalizowan¹”24, odniesieniem jednego komunikatu
do innego25. Jeœli w oracji kaszubskiej pojawia siê powszechnie znana fraza,
oznacza to, ¿e ktoœ próbuje budowaæ poczucie wspólnoty. Jeœli czyni to wiele
razy, oznacza to, ¿e zaklina rzeczywistoœæ, bardzo chce, aby mu uwierzono.
Niekiedy mo¿e i to robi bezwiednie, niekiedy wszak¿e jest to strategia retoryczna, s³u¿¹ca przyci¹gniêciu uwagi, przekonaniu do swoich/wspólnych racji.
Czasami nie musz¹ to byæ nawet skrzydlate s³owa, przys³owia czy zwroty.
Niekiedy wystarczy zastosowaæ formy, które wywo³uj¹ na Kaszubach szereg
skojarzeñ: pozytywnych lub negatywnych, otwieraj¹cych lub zamykaj¹cych,
s³ów powa¿nych albo ¿artobliwych. Niekiedy wystarczy zawo³aæ „wejle!” lub
tytu³owaæ kogoœ mianem „wasta”, aby wywo³aæ wra¿enie swojskoœci, œrodowiskowej rozpoznawalnoœci, która buduje z³udzenie lub namiastkê wspólnoty.
Niekiedy znowu wystarczy wypowiedzieæ „naszé swiãti górë” i od razu osi¹ga
siê wspólnotê chrzeœcijañsko-kaszubsko-emocjonaln¹ ze wzglêdu na rangê
duchowego wymiaru Wejherowa i miejscowej Kalwarii. Wystarczy wspomnieæ,
¿e siê by³o w kaszubskim Betlejem, aby wywo³aæ ciep³e skojarzenia z ludowomityczno-kaszubsk¹ narracj¹ o w³asnym kraju jako Ziemi Obiecanej. Oprócz
tego mo¿na pieszczotliwie mówiæ o specyfice miejsc, w których mieszkaj¹
Kaszubi, np. wobec Mierzei Helskiej u¿yæ s³ów: Blewi¹zka, czy Krowi Ogon.
Epitet „nasz” pojawia siê zreszt¹ przy s³owie kaszubskim bardzo czêsto i w ró¿nych odmianach: „nôsz Dominik”, „naji Gòchë”, „naszinc”, „naszé mòrze”; wszystko po to, aby podkreœliæ emocjonaln¹ bliskoœæ i swojskoœæ. Warto jednak
dostrzec i fakt, ¿e s³owa kaszubskie wi¹¿¹ siê czasami z negatywnymi znaczeniami, jak w przypadku s³owa umiejscawiaj¹cego: Piôsznica, czy Stutthof,
które dla u¿ytkowników jêzyka wywo³uj¹ grozê z racji ciosu, jaki zadali tam
naziœci Kaszubom. Skrzydlate s³owa kaszubskie wynosz¹ zatem miejsca, ludzi,
wydarzenia w sfery uniwersalne, s³uchaczy i u¿ytkowników zaœ w retoryczn¹
walkê o pos³uch i komunikacyjn¹ w³adzê.

24

25

Patrz np.: J. Lalewicz, Komunikacja jêzykowa i literatura, Wroc³aw 1975, s. 67; P. Micha³owski, Cytat jako argument. Wykorzystanie poezji w tekstach literackich, metaliterackich
i pozaartystycznych, [w:] Ostro¿nie z literatur¹. Przyk³ady, wyk³ady oraz inne rady, pod
red. S. Balbusa i W. Boleckiego, Warszawa 2000, s. 116-136.
Referuje to zagadnienie M.R. Mayenowa, Poetyka teoretyczna. Zagadnienia jêzyka, Wroc³aw
1979, s. 289 albo T. Cieœlikowska, Cytat w narracji. Zarys problemu, [w:] tej¿e, W krêgu
genologii, intertekstualnoœci, teorii sugestii, Warszawa – £ódŸ 1995, s. 139-150.
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S³owo malowane
Literatura kaszubska ma swoje zdolnoœci inspiratorskie tak¿e w dziedzinie
malarstwa, choæ mo¿e lepiej nazwaæ to w ilustratorstwie. Ju¿ kaszubscy literaci
próbowali na bazie w³asnych opowieœci malowaæ czy rysowaæ prace, które
w ró¿nych technikach mia³y byæ plastycznym odpowiednikiem literackiego
pomys³u. Najczêœciej nie by³y to udane propozycje: rysunki Aleksandra Majkowskiego szkicuj¹cego obrazki do Remusa s¹ zrozumia³e w zamyœle, lecz nieporadne w wykonaniu. Mog¹ dziœ stanowiæ ciekawostkê biograficzno-edytorsk¹,
lecz nie maj¹ wiêkszej wartoœci artystycznej 26. Tak samo wygl¹da kwestia
rysunków i akwarelek Franciszka Sêdzickiego, którego przedstawienia postaci
czy krajobrazu nigdy nie wysz³y poza amatorskie uprawianie grafiki i malarstwa. Sêdzicki wszak¿e mia³ przekonanie, ¿e owe prace mo¿na upubliczniaæ,
st¹d pojawia³y siê one w jego wydawanych po II wojnie œwiatowej „kaszubskich
samizdatach”27. PóŸniej tak¿e i Stefanowi Fikusowi czy Bernardzie Sychcie zdarza³o siê chwyciæ za piórko czy pêdzel, lecz mo¿e to i dobrze, ¿e ich propozycje
plastyczne znajduj¹ siê jedynie w kolekcjach prywatnych lub trudno dostêpnych zbiorach muzealnych.
Najciekawiej zainspirowa³o s³owo kaszubskie dwóch niemal biegunowo
odmiennych artystów: Ryszarda Stryjca oraz Józefa Che³mowskiego. Grafiki
pierwszego przygotowane do Remusa lub bêd¹ce impresjami kultur¹ kaszubsk¹
s¹ mistrzowskim zestawieniem nieco surrealistycznego klimatu, pewnie prowadzonej kreski i ciekawej kompozycji28. S³owo kaszubskie jest w tym przypadku
skryte za znaczeniem obrazu, niekoniecznie ujawnione wprost. Z kolei Che³mowskiego malarstwo naiwne, naznaczone ludow¹ wizj¹ rzeczywistoœci, technik¹ sztuki wernakularnej jest kompletnym ujêciem ca³ego kaszubskiego
wszechœwiata29. S³owo kaszubskie jest namacalne, zapisane w sentencji, cytacie, eksponowane w swej bezpoœrednioœci. W³aœnie takie przedstawienia mo¿na
26

27
28

29

By³y one reprodukowane w kilku miejscach, przede wszystkim w: „¯ycie i przygody Remusa” Aleksandra Majkowskiego. Powieœæ regionalna czy arcydzie³o europejskie?, red. T. Linkner, S³upsk 1999.
J. Borzyszkowski, O edytorstwie i malowaniu Franciszka Sêdzickiego, [w:] tego¿, O historii
literatury kaszubskiej i jej twórcach, Gdañsk 2011, s. 191-206.
Prace Stryjca odnajdziemy w wydaniu: A. Majkowski, ¯ëcé i przigodë Remusa. Zvjercad³o
kaszubskij, oprac. i przypisy J. Treder, wstêp J. Borzyszkowski, A. Kuik-Kalinowska, J. Treder,
Gdañsk 2010. Omówienie jego twórczoœci: L. Lameñski, Ryszard Stryjec (1932-1997).
Rysunek i graf ika, „Akcent”, 2003, nr 1/2, s. 241-243; Ryszard Stryjec. Graf ika i rysunek
z kolekcji Pañstwowej Galerii Sztuki w Sopocie, prze³. E. Wojaczek, Sopot 2007.
Patrz omówienia twórczoœci m. in.: T. Siemiñski, Józef Che³mowski. Portret artysty i cz³owieka,
Bytów 1995; Józef Che³mowski, fot. K. Rolbiecki, tekst T. Siemiñski, Bytów 2008.
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uznaæ za przyk³ady dobrego stylu pracy plastyki wywodz¹cej swoje tematy
z kaszubskiego s³owa. Wobec tak postawionych wysoko techniki i œwiata znaczeñ ju¿ rysunki Wawrzyñca Sampa sytuowa³y siê w innej przestrzeni, bardziej
w sferze ilustratorstwa, ani¿eli propozycji samodzielnej. Kompozycje Sampa
by³y mniej wizjonerskie czy te¿ metafizyczne, za to silniej zwi¹zane z konkretem
przestrzeni, namacalnym przedmiotem, pewnym uproszczonym realizmem30.
Z najnowszych zjawisk relacji pomiêdzy s³owem kaszubskim a malarstwem
najsilniej obecnym w dzia³alnoœci publikacyjnej i wystawienniczej jest Maciej
Tamkun. Z jednej strony trzeba doceniæ po³¹czenie jego idei warsztatów twórczych realizowanych przez plastyków nieprofesjonalnych z propagowan¹ przez
Bibliotekê Publiczn¹ Gminy Wejherowo im. Aleksandra Labudy w Bolszewie
literatur¹ kaszubsk¹. Z takiego spotkania w sferze intelektualnej i warsztatowej
jego uczestników nastêpuje jakiœ progres i uwra¿liwienie. Z drugiej jednak strony
wœród osi¹gniêæ artystycznych owych plenerów trudno znaleŸæ przyk³ady sztuki
wysokiej. S³owo kaszubskie inspiruje tutaj jedynie do ujêæ sztuki popularnej,
odœwiêtnej i amatorskiej. Mimo pompatycznie brzmi¹cych deklaracji inicjatora warsztatów malarskich, zestaw prac plenerowych ukazuje s³owo kaszubskie
jako jednoznaczny znak, obraz-stereotyp, który jedynie sp³aszcza wymiar uniwersalny literatury w nachalne: modelunek, kolorystykê i kompozycjê31.
Tak¹ sytuacjê nie mo¿na t³umaczyæ wy³¹cznie gustami estetycznymi jakiegokolwiek organizatora pleneru czy te¿ umiejêtnoœciami jego/jej przyjació³-plastyków, którzy maj¹ oczywiœcie prawo wybraæ swoj¹ poetykê i w niej w³aœnie siê realizowaæ. W szerszej perspektywie wa¿ne jest, aby dostrzec, ¿e s³owo
kaszubskie mo¿e prowadziæ w ró¿ne, nie tylko ilustratorskie rejony sztuki czy
te¿ nie tylko ku œrodowiskom amatorów. Pojawia siê jednak pytanie, na ile medium kultury i jêzyka kaszubskiego jest atrakcyjne dla artystów profesjonalnych albo na ile mo¿e ono byæ wyraziste we wspó³czesnych galeriach sztuki?
Przecie¿ nie mo¿na wspominaæ jedynie o Teodorze Gulgowskiej i Marianie
Mokwie jako malarzach Pomorza, nie mo¿na poprzestaæ na przyk³adach Tadeusza Siary, Krystyny Górskiej, Franciszka Czernousa czy Stanis³awa ¯ukowskiego wykorzystuj¹cych motywy kaszubskie32, ale stworzyæ rzeczywiste warunki, by uaktywnili siê artyœci najm³odszego pokolenia.
30

31

32

Prace Wawrzyñca Sampa pojawi³y siê jako ilustracje do: J. Rompski, P òmión zw ònów, Gdañsk
1970; A. Pepliñski, Niech szëmi las, Gdañsk 1973; Modra struna. Antologia poezji kaszubskiej, oprac. T. Bolduan, Gdañsk 1973; E. Puzdrowski, Bursztynowe drzewo. Baœnie kaszubskie, Gdañsk 1974; J. Ceynowa, Skarb i moc. Bajki puckie, Gdañsk 1975.
J. Borchmann, Inspiracje malarskie literatur¹ kaszubsk¹, Bolszewo 2013. Recenzowa³em tê
pozycjê w tekœcie: D. Kalinowski, Kaszëbsk ò-cepeliowé malarstw ò? „Pomerania”, 2015, nr 6,
s. 54-56.
Patrz przegl¹d tych prac w wydawnictwie: Mozaika pomorska. Proza i graf ika wspó³czesnych
artystów Wybrze¿a, wyb. Z. Gach, M. Olszewska, Gdañsk 2010.
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S³owo zmaterializowane
S³owo kaszubskie pojawia siê równie¿ w kontekstach kultury popularnej
i masowej. Jego obecnoœæ w mediach radiowych, telewizyjnych oraz internetowych jest bezsprzeczna, choæ zawsze mo¿na sobie wyobraziæ, aby by³o
go wiêcej albo silniej przejmowa³o jakoœci¹33. Natomiast negatywnym zjawiskiem medialnym jest okazjonalnoœæ s³owa kaszubskiego w telewizji czy filmie.
Niew¹tpliwie s³yszalnoœæ lub widzialnoœæ s³owa kaszubskiego wi¹¿e siê z realizacj¹ ambicji Kaszubów, aby byæ zauwa¿anymi w przestrzeni publicznej34. Przy
dawnej, bardzo rzadkiej obecnoœci s³owa kaszubskiego w mediach kultury masowej, obecnie mo¿na mówiæ o wyrazistej, konsekwentnej i oczekiwanej wrêcz
przez odbiorców pozycji. Atrakcj¹ komunikacyjn¹ staje siê podawanie prognozy pogody, przegl¹d wiadomoœci lokalnych, wywiady czy dyskusje realizowane
w jêzyku kaszubskim. Materializuje siê wiêc marzenie, aby kaszubskie s³owo
wysz³o ze sfery prywatnoœci ku przestrzeni publicznej.
Oprócz literatury bardzo silnie widoczne jest s³owo kaszubskie w muzyce
popularnej. Pozostawiaj¹c ten temat do wnikliwego opracowania muzykologom35, warto tutaj tylko podkreœliæ si³ê noœn¹ kaszubszczyzny w realizacjach
takich zespo³ów rockowych (Chëcz, Wãdzëboczi, Pò drëd¿i stranie, C.Z.A.D)
lub grup œpiewaj¹cych poezjê kaszubsk¹ (Kùtin). Poza nimi œpiewaj¹ce Kaszubki,
jak: Weronika Korthals, Damroka Kwidziñska lub Natalia Szroeder tyle¿ wykonuj¹ utwory polskie, co i czasami prezentuj¹ kompozycje z tekstem kaszubskim, co popularyzuje ich rodzim¹ tradycjê w szerokim odbiorze ogólnopolskim. Jest to sprawa niebagatelna, poniewa¿ w dzisiejszej rzeczywistoœci medialnej, ju¿ nie przez ambitn¹ sztukê s³owo kaszubskie trafia do odbiorcy,
a w³aœnie przez kana³ prostego przekazu myœli i emocji.
Prawdziwie zmaterializowane s³owo kaszubskie staje siê tak¿e towarem
w przestrzeni ekonomicznej, elementem cateringu kultury kaszubskiej. Dostarczyciele s³ów, projektanci miejsc, czy decydenci lokowania towaru coraz silniej

33

34

35

Charakterystyka kilku kaszubskich stron internetowych: D. Kalinowski, Literatura kaszubska w internecie. Wydawnictwa, ugrupowania, twórcy, [w:] tego¿, Raptularz kaszubski,
Gdañsk 2014.
Omawia te zagadnienia Cezary Obracht-Prondzyñski w artykule Oralnoœæ – piœmiennoœæ –
Internet, czyli nieco o antropologii literatury kaszubskiej, [w:] Spo³ecznoœæ kaszubska w procesie przemian. Kultura, to¿samoœæ, jêzyk, red. K. Kleina, C. Obracht-Prondzyñski, Warszawa
2012, s. 98-104.
Ca³oœciowym opracowaniem tematu, choæ ze wzglêdu na formê syntetycznym i nieobejmuj¹cym zjawisk ostatnich dziesiêciu lat dynamicznego rozwoju kultury kaszubskiej jest
Muzyka Kaszub. Materia³y encyklopedyczne, red. W. Frankowska, Gdañsk-Wejherowo 2005.
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serwuj¹ dobra kulturowe swoim i obcym mieszkañcom Kaszub36. Jeœli czyni¹
to z rozmys³em, o¿ywiaj¹ kulturowo miejsca zapomniane lub nie doœæ znane,
gorzej jeœli dzieje siê to chaotycznie, na zasadzie jednej akcji, której atrakcyjnoœæ wyczerpuje siê po krótkim ¿ywocie medialnym. Oto kilka przyk³adów:
zmaterializowane s³owo kaszubskie zjawia siê wykute w kamieniach wraz
z „nutami”-rysunkami, jak siê to dzieje w przypadku fragmentów „alfabetu
kaszubskiego” (znaków to¿samoœciowych) rozrzuconych w Wejherowie i jego
okolicach37. Albo kaszubska fraza tekstowa widnieje na pomniku, jak np. has³o
„zrzeszonëch naju nicht nie z³ómie” na cokole pomnika Œwiêtope³ka II w Gdañsku. Wreszcie „rôdno mòwa” pojawiæ siê mo¿e na rozlicznych tablicach upamiêtniaj¹cych bytnoœæ pisarzy czy dzia³aczy kaszubskich (Jana Patoka w Strzelnie, Bernarda Sychty w Puzdrowie czy Leona Roppla w Luzinie), co œwiadczy
o du¿ej randze s³owa kaszubskiego, które umieszczane na tak publicznie eksponowanych miejscach widnieje tam bez kompleksów. Takie uwiecznione
s³owa maj¹ moc w³asnego sensu oraz si³ê wybranego do zamanifestowania
miejsca, co prowadzi u¿ytkownika kaszubszczyzny w sferê znaczeñ symboliczno-rytualnych, jaka uwznioœla, upamiêtnia i upublicznia wydarzenia, twórców i wartoœci.
W sferê symboliczn¹ s³owo kaszubskie przechodzi równie¿ w przypadku
zamieszczania go na tablicach z nazwami miejscowoœci. Oczywiœcie w pierwszym znaczeniu dzia³anie takie odnosi siê do terenu silnie reprezentowanego
ludnoœci¹ kaszubsk¹, a jest ono na tyle skuteczne i sprawcze, ¿e tablica dwujêzyczna pojawia siê z zachowaniem prawa. Lecz mo¿e wa¿niejszy jest czynnik
pozytywny, a przy tym metaforyczny, zwi¹zany z namacalnym, materialnym
zaznaczeniem w³asnego terenu egzystencji. Spo³ecznoœæ kaszubska, a mo¿e
lepiej – niektórzy z ambitniejszych jej animatorów-radnych, licytuj¹ siê nawet,
która z gmin by³a pierwsza we wprowadzaniu takich dwujêzycznych napisów,
która ostatnia, a która wci¹¿ tego nie dokona³a38...
36

37

38

Patrz o kwestiach: C. Obracht-Prondzyñski, Sytuacja spo³ecznego ruchu kulturalnego
w warunkach wolnego rynku, [w:] Problemy animacji kultury na Pomorzu, red. C. Obracht-Prondzyñski, Gdañsk 2000, s. 13-23; A. M. Kluczyk, Kultura kaszubska jako nowy produkt
turystyczny, [w:] Catering dziedzictwa kulturowego? Kaszubi i Kaszuby w oczach etnologów,
red. P. Kalinowski, Gdynia 2006, s. 113-147 lub M. Mazurek, C. Obracht-Prondzyñski,
Regionalna i etniczna kultura popularna, [w:] Pomorska debata o kulturze. Kultura na pograniczu – pogranicze kultury, red. C. Obracht-Prondzyñski, K. Kuligowska, Gdañsk 2014,
s. 77-102.
O rzekomej kaszubskoœci „alfabetu” a przy tym jego popularnoœci na Pomorzu pisze Roman Drze¿d¿on, To je krótczi, to je d³ud¿i. Wêdrówki szlakiem obrazkowych nut, Wejherowo 2014.
Patrz relacje o zak³adaniu takich tablic: http://www.dziennikbaltycki.pl/artykul/777097,nakaszubach-przybywa-dwujezycznych-nazw-miejscowosci-gminy-za-nowe-tablice-nie-pla-
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Z napisami nazw miejscowoœci mo¿e byæ jednak zgo³a inaczej, jak pokazuje
to kilkakrotnie dyskutowana sprawa ustawionej na rogatkach Gdañska tablicy
z has³em: „Gduñsk – stolëca Kaszëb wito”. Có¿ z tego, ¿e czêœæ Kaszubów s¹dzi,
¿e tak¹ informacjê trzeba zamieœciæ przy publicznej, ogólnopolskiej drodze,
skoro inna czêœæ Kaszubów za stolicê Kaszub uwa¿a odmienn¹ miejscowoœæ?
Co wiêcej, có¿ z rozlicznych artyku³ów przekonuj¹cych, ¿e Gdañsk to „gard
nasz sto³eczny”, skoro w owych „nasz” zawieraj¹ siê niekaszubscy gdañszczanie, których zreszt¹ jest du¿o wiêcej, niezamierzaj¹cych siê okreœlaæ mianem
Kaszubów? Napis o Gdañsku zamiast integrowaæ, jak to siê dzieje w przypadku
dwujêzycznych tablic w innych czêœciach Kaszub, wywo³uje irytacjê i sprzeciw
na swoist¹ kaszubsk¹ megalomaniê albo ze wzglêdu na polityczno-wyborcze
granie s³owem-symbolem niektórych œrodowisk partyjnych39.
Z du¿o wiêksz¹ roztropnoœci¹ post¹pili pomys³odawcy ustawienia w 2014 r.
g³azu pami¹tkowego przy katedrze pw. œw. Jakuba w Szczecinie, na którym znalaz³ siê napis: „Na ti zemi òd kòl VI wieku przez czileset lat mieszkelë Kaszëbi”.
Tutaj napis z nadrzêdnym celem przypominania o kaszubskich korzeniach
Pomorza Zachodniego chroni inna si³a symbolu – przestrzeñ sakralna chrzeœcijañskiej œwi¹tyni40. Gdyby nie taka obrona, pewnie i ta kaszubska formu³a
zginê³aby pod sprejow¹ farb¹. Czy bowiem sami szczecinianie uwa¿aj¹ siê
za spadkobierców Kaszubów – mo¿na w¹tpiæ, skoro wci¹¿ wypracowuj¹ swoj¹
to¿samoœæ i stosunek wobec miejsca zamieszkania, siêgaj¹c po mity rodzinne
przyniesione z dawnych ojczyzn ich dziadków albo z pozosta³oœci dziedzictwa
niemieckiego, którego jeszcze nie zdewastowano. Kaszubska przesz³oœæ tych
ziem jest im jeszcze bardziej obca ani¿eli niemiecka, jak wskazuje to najnowsza
praca o literaturze szczeciñskiej ostatnich osiemdziesiêciu lat, w której znaków
kaszubskoœci Pomorza Zachodniego… brak 41.
Bez w¹tpienia ze s³owem kaszubskim najlepiej jest w kaszubskiej kulturze
popularnej. Nazwa „Ù mùlka”, pojawia siê na szyldach coraz to nowych sklepów, „Kaszëbsczi Króm” ma coraz wiêcej punktów sprzeda¿y. Piwo „Remus”
z kolbudzkiego browaru pije siê z potrzeb patriotyzmu lokalnego, bo jak infor-

39

40

41

ca,id,t.html albo http://kartuzy.info/wiadomosc,20049,Dwujezyczne-tablice-kierunkoweco-na-to-mieszkancy.html
www.trojmiasto.pl/wiadomosci/Kaszubskie-witacze-na-rogatkach-Gdanska-Slusznien46422.html albo http://expresskaszubski.pl/aktualnosci/2016/04/prezydent-gdanska-obiecuje-tablice-z-napisami-stolica-kaszub-zostana-zmienione
Patrz relacje zawarte w numerze „Pomeranii”, 2014, nr 10, s. 4-8. Ten entuzjastyczny ton
studzi inna wypowiedŸ, podkreœlaj¹ca, ¿e napis na obelisku sugeruje nieprawdê, a wiêc wygaœniêcie kaszubskiej obecnoœci w Szczecinie: http://www.gazetakaszubska.pl/56946/gochy-protestuja-dwuglos-sprawie
Myœlê tutaj o bardzo ciekawej i wa¿nej pracy zbiorowej: Literatura w Szczecinie (1945-2015). Ksi¹¿ki siedemdziesiêciolecia, red. J. Madejski, S. Iwasiów, P. Wolski, Szczecin 2016.
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muje plakietka na butelce to „czësto kaszëbsczé piwò”. „Mleczëzna” to dzia³
mœciszewskiego sklepu spo¿ywczego, którego w³aœcicielami s¹ Kaszubi, inspiruj¹cy wystrojem swojego punktu wielu kolejnych handlowców. Nalepki ze skrótem CSB na szybach samochodowych oraz nazwa „Kaszëbë” na tablicach rejestracyjnych to znak, ¿e kierowca pomorski jest to¿samoœciowo uwra¿liwiony.
Wreszcie ukoronowany gryf z napisem „Kaszëbskô” na koszulkach, wyprodukowanych zreszt¹ w Chinach, staje siê dobitnym uzewnêtrznieniem sympatii
etnicznych na imprezach masowych. Pomys³owoœæ projektantów ma wielkie
mo¿liwoœci rozwoju, gdy¿ kaszubskie s³owo mo¿e siê pojawiæ na ka¿dym niemal turystycznym gad¿ecie. Nikogo nie zaskakuje „œledz po kaszubsku”, choæ
„kaszëbszczé trãpczi” wywo³uj¹ pewne zadziwienie. W tak masowym i turystycznym wydaniu kaszubskie s³owo mo¿e trafiæ do wielu domów, zaznaczaj¹c
jednoczeœnie, ¿e gdzieœ na pó³nocy Polski jest tak bardzo egzotyczny zak¹tek.
S³owo kaszubskie mo¿e w tych zakresach wydatnie stymulowaæ bran¿ê turystyczn¹ i utrwalaæ w œwiadomoœci licznych nie-Kaszubów, ¿e innoœæ mo¿e byæ
ciekawa.

Daniel Kalinowski

Kashubian word as a vehicle of cultural
SUMMARY
Keywords: Kashubian language in contemporary culture, literature in northern
communications media, cultural life of Kashubia
The article concerns the Kashubian words as a form of written language Kashubian present in contemporary culture. The word Kashubian emancipated them
selves from the context of the literary and exists today in education, music, painting,
religious life and politics. The presence of the word Kashubian in public life means
that it shall enter into reactions with mass culture (design, tourism, advertising).
In general terms, the word Kashubian strengthens or creates a sense of identity
among some residents of Pomerania. This is a new situation for Kashubians and
for the northern Polish, as previously Kashubian culture was marked by the stigma
of folklore.
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Witos³awa Frankowska
Gdañsk

Dźwięki Kaszub.
Muzyczne dziedzictwo Kaszub
i jego transformacje *

Muzyczne dziedzictwo Kaszub przypomina pojemny kufer, w którym z³o¿ono nie tylko zasoby szeroko pojêtego folkloru, ale i utwory religijne, twórczoœæ autorsk¹, opracowania naukowe, dzia³alnoœæ wydawnicz¹ i popularyzatorsk¹, przekaz medialny. Wnêtrze owego kufra, przez d³ugie lata strasz¹ce rzekom¹ pustk¹, nape³nia³o siê stopniowo w myœl sta³ej sekwencji zaobserwowanej
przez Piotra Dahliga w odniesieniu do dróg etnografii muzycznej w XIX
i XX-wiecznej Europie, któr¹ wyznacza³ „zryw oœwieceniowo-romantyczny,
przejœcie przez etap intensywnej pracy terenowej zwieñczonej refleksj¹ metodologiczno-filozoficzn¹”1. Nie inaczej by³o na Pomorzu, d³ugi czas pozostaj¹cym poza sfer¹ zainteresowañ œrodowiska muzykologicznego. Przez d³ugie
lata wiedza o kaszubskim folklorze muzycznym opiera³a siê g³ównie na materia³ach przyczynkowych, pozyskanych w XIX wieku przez przedstawicieli pomorskiej inteligencji – lekarzy, ksiê¿y, nauczycieli. Jednym z pierwszych badaczy by³ zamieszka³y w Œwieciu lekarz-folklorysta, Florian Ceynowa2, który
w latach szeœædziesi¹tych XIX wieku zebra³ ponad dwieœcie tekstów pieœni œwieckich z okolic Krajny, Œwiecia, Kociewia, Borów Tucholskich. Dzia³ania Ceynowy
*

1
2

Artyku³ powsta³ w ramach projektu Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki Gniazdo
gryfa. S³ownik kaszubskich symboli, pamiêci i tradycji kultury (umowa nr 0001/NPRH4/
H1a/2015).
P. Dahlig, Tradycje muzyczne a ich przemiany. Miêdzy kultur¹ ludow¹, popularn¹ i elitarn¹ Polski miêdzywojennej, Warszawa 1998, s. 7.
Florian Ceynowa (1817-1871), lekarz, s³owianofil, folklorysta, towarzyszy³ A. Hilferdingowi w jego podró¿y po Kaszubach w 1856 roku. Opublikowa³ szereg prac o charakterze
jêzykoznawczym i folklorystycznym, m.in. Sto frantóvek z po³udnjovéj czêœcj Pomorza Kaszubœkjego, osoblivje s zjemj Svjeckjéj, Krajni, Koczevja i Boróv. S dodatkjem trzech prosb na
vesele... (Œwiecie 1867) oraz Sbjór pjeœnj œvjatovich, które naród s³ovjañskj v królestvje pruskjm spjevacj lubj, z. 1. Dumkj i Arije (Gdañsk 1867), z. 2. Krakovjakj, Sjelankj i Marsze
(Gdañsk 1868), z. 3. Frantóvkj, Šêtopórkj, prosjbj na vesele… (Œwiecie 1878).

22

WITOS£AWA FRANKOWSKA (GDAÑSK)

wspar³y przyczynki etnograficzne ks. Hieronima Go³êbiewskiego3, ks. Stanis³awa Kujota4, ks. Konstantego Damrotha5, Alfonsa Parczewskiego6, Ignacego
£yskowskiego7, Józefa £êgowskiego8, niemieckojêzyczne opisy Alexandra Treichla9 i Franza Tetznera10. Zasadniczym mankamentem owych przyczynków
by³ jednak brak warstwy muzycznej – wiêkszoœæ materia³ów sprowadza³a siê
g³ównie do publikacji samych tylko tekstów ludowych. Pod tym wzglêdem du¿o
bardziej zasobne11 okaza³y siê byæ dawne kancjona³y oraz œpiewniki koœcielne
wydawane na Pomorzu.

Muzyka religijna
Co wiemy o dawnej muzyce Pomorza? Z ca³¹ pewnoœci¹ brzmia³a ona
nabo¿nie, zwa¿ywszy na to, ¿e najstarsze informacje o pieœniach œpiewanych
na Kaszubach pochodz¹ z zachowanych kancjona³ów – w niektórych z nich,
jak np. w Duchownych piesniach Lutra przet³umaczonych przez Szymona Krofeja na jêzyk slawiêsky zachowa³y siê lokalne dialektyzmy, daj¹ce pewne wyobra¿enie o pocz¹tkach jêzyka kaszubskiego. Choæ w kancjona³ach najczêœciej
ograniczano siê do podawania tekstów pieœni, napotykano niekiedy zapisan¹
sugestiê „nuty”, na jak¹ nale¿a³o dan¹ pieœñ wykonywaæ. W przewa¿aj¹cej mierze by³y to popularne melodie chora³owe, funkcjonuj¹ce w ca³ej Europie12.
W najstarszych kancjona³ach pomorskich pieœni powsta³e po reformie Lutra
zgodnie koegzystowa³y z pieœniami starymi, wywodz¹cymi siê z tradycji katolickiej. Dopiero w póŸniejszych œpiewnikach zaznaczy³a siê dominacja tekstów
i melodii pochodzenia niemieckiego, poreformacyjnego13.
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

13

H. Go³êbiewski, Obrazki rybackie, Pelplin 1888, Gdynia 2009.
S. Kujot, Cokolwiek o Jastarni i pó³wyspie Heli, Pelplin, „Pielgrzym”, 1874, nr 11-12, 14.
K. Damroth, Szkice z ziemi i historii Prus Królewskich, Pelplin 1886.
A. Parczewski, Szcz¹tki kaszubskie w prowincji pomorskiej. Szkic historyczno-etnograficzny,
„Roczniki Towarzystwa Przyjació³ Nauk Poznañskiego”, 1896, s. 147-268.
I. £yskowski, Pieœni gminne i przys³owia ludu polskiego w Prusach Zachodnich, Brodnica
1854.
J. £êgowski, Kaszuby i Kociewie. Jêzyk, zwyczaje, przes¹dy, podania, zagadki i pieœni ludowe
w pó³nocnej czêœci Prus Zachodnich, Poznañ 1892.
A. Treichel, Volkslieder und Volksreime aus Westpreussen, Danzig 1895.
F. Tetzner, Die Slaven in Deutschland, Braunschweig 1892, ten¿e, Slovinzen und Lebakaschuben, Berlin 1899.
Pod pojêciem zasobnoœci rozumiem tak¿e zamieszczon¹ w œpiewniku informacjê o praktyce wykonawczej, tj. odniesienie do konkretnej melodii, nawet niepublikowanej.
Mia³y one charakter wêdrowny, ale bywa³o, ¿e „oprawia³y” ca³kowicie ró¿ne teksty poetyckie. Zjawisko to, niezwykle popularne w dobie renesansu i baroku, okreœlano mianem kontrafaktury.
V. Kostka, Kancjona³ Szymona Krofeja i inne polskie kancjona³y ewangelickie z drukarni
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Jeszcze w wieku XIX Kaszubi i S³owiñcy wyznania protestanckiego u¿ywali
do celów obrzêdowych ksi¹¿ek drukowanych w jêzyku polskim, niemniej czcionkami gotyckimi z XVI i XVII stulecia. Modlitewniki te zawiera³y szereg archaizmów jêzykowych14. W miarê up³ywu lat zawartoœæ œpiewników – zarówno
ewangelickich, jak i katolickich – ulega³a stopniowym zmianom. Proces ten
znajduje potwierdzenie w wiêkszoœci œpiewników dostêpnych na Kaszubach –
pocz¹wszy od kalwaryjek Droga do Nieba, ukazuj¹cych siê od 1717 roku przez
niezwykle popularny Zbiór pieœni nabo¿nych do u¿ytku koœcielnego i domowego
ks. Szczepana Kellera (Pelplin 1871)15, Œpiewnik koœcielny dla u¿ytku wiernych
diecezji che³miñskiej (Grudzi¹dz 1881), Œpiewnik koœcielny wydany przez Jana
Wiœniewskiego (Pelplin 1928), Œpiewajmy Królowej Swarzewskiej, wydany
w 1939 staraniem ks. Edmunda Roszczynialskiego, liczne wydania œpiewnika
ks. Siedleckiego16, pocz¹wszy od 1876 roku.
Pieœni tam zamieszczone nale¿a³y do kanonu polskich pieœni religijnych.
Wykonywano je podczas liturgii, nabo¿eñstw, pielgrzymek, w praktyce domowej17. Niejako naturalnym biegiem rzeczy jedne pieœni popada³y w zapomnienie, w ich zaœ miejsce pojawia³y siê utwory nowe. Cech¹ ³¹cz¹c¹ wszystkie
utwory by³ jêzyk polski. Mimo to w latach trzydziestych XX wieku na gruncie
pieœni koœcielnej zaobserwowano dwa istotne zjawiska – makaronizowania,
zwanego póŸniej „skaszubianiem” (mieszanie jêzyka koœcielnego z jêzykiem domowym) oraz zjawiska „kaszubienia”, polegaj¹cego na specyficznej wymowie
spó³g³osek, tj. zamianie miêkkich na twarde. Pisa³ o tym etnograf ze Strzelna,
Jan Patock: „Na Kaszubach œpiewano z dawien dawna polskie pieœni koœcielne.
Nauczycielem œpiewu by³ organista. Œpiewa³ po polsku, bo najczêœciej w³ada³
tym jêzykiem. Lud zaœ, któremu obcy by³ polski sposób wymawiania, przerabia³ tekst na swój sposób kaszubski (...). Poniewa¿ pieœni œpiewano w koœciele
pod kierownictwem organisty, a niektórzy, trochê czytaæ umiej¹cy œpiewacy,

14

15

16
17

gdañskich, „Nasze Pomorze”, Rocznik Muzeum Zachodnio-Kaszubskiego w Bytowie nr 7,
Bytów 2005, s. 85-86.
A. Hilferding, Ostatki S³awian na ju¿nom bieregu Ba³tijskogo Moria, Petersburg 1862, t³um.
O. Kolberg [w:] Pomorze, PWM Wroc³aw-Poznañ-Kraków-Warszawa 1965, s. 336. Por.
A. Hilferding, Resztki S³owian na po³udniowym wybrze¿u Morza Ba³tyckiego, t³um. Nina
Perczyñska, oprac. Jerzy Treder, Gdañsk 1989.
Poprzedzi³o go wydanie czêœci muzycznej, opracowanej przez ks. J. Mazurowskiego pt.
Melodye do zbioru pieœni nabo¿nych katolickich dla u¿ytku koœcielnego u³o¿one do grania
na organach i œpiewania na cztery g³osy (Pelplin 1870). Œpiewnik ks. Kellera wznawiany by³
w 1886, 1907 i w 2015 roku (faksymile II wydania).
Œpiewnik koœcielny ks. Jana Siedleckiego, wydany po raz pierwszy w Krakowie w 1876 roku,
doczeka³ siê a¿ 41 wznowieñ, z których ostatnie przypad³o na rok 2015.
Wiele przyk³adów domowego œpiewania mo¿na odnaleŸæ na kartach powieœci ¯ëcé
ë przig òdë Remusa A. Majkowskiego oraz w sztukach scenicznych Aleksego Pepliñskiego.
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znajdowali pomoc w drukowanych œpiewnikach, wiêc samych s³ów nie zastêpowano kaszubskiemi”18.
Rezultatem tego rodzaju zabiegów by³o adaptowanie repertuaru polskiego
do miejscowych realiów fonetycznych. Owo „twórcze” podejœcie nie ominê³o
tak¿e podanej linii melodycznej pieœni. Przyk³adem tego rodzaju zabiegów by³
popularny pod koniec XIX wieku tzw. œpiew rybacki, nad którego walorami
unosi³ siê niegdyœ ks. Hieronim Go³êbiewski w ksi¹¿ce Obrazki rybackie z pó³wyspy Helu19.
Œpiew ten wystêpowa³ jedynie w Jastarni. Istota jego zasadza³a siê na dodawaniu do istniej¹cej melodii interwa³u dolnej tercji, w wyniku czego melodia
nabiera³a cech swoistego falowania, przypominaj¹cego ko³ysanie fal morskich.
Przyk³ad tej maniery œpiewaczej zanotowa³ Patock:

Pieœñ Twoja czeœæ, chwa³a podana wedle zasad budowy œpiewu rybackiego20

Pojawienie siê pieœni religijnych w jêzyku kaszubskim nale¿y dziœ postrzegaæ w kategorii tradycji wynalezionej. Praktycznie do koñca XX wieku pieœni
funkcjonowa³y w koœciele jedynie w jêzyku polskim – Koœció³ by³ bowiem nie
tylko ostoj¹ wiary katolickiej na Pomorzu, ale i rodzajem przystani patriotycznej. Poprzez dzia³alnoœæ duszpastersk¹, wydawnicz¹, pielêgnowanie ruchu pielgrzymkowego wzmacnia³ poczucie wiêzi narodowej z Polsk¹.
Dopiero w latach osiemdziesi¹tych XX wieku, dziêki ¿yczliwej postawie
ówczesnego ks. biskupa che³miñskiego Mariana Przykuckiego, póŸniej biskupa
gdañskiego Tadeusza Goc³owskiego, jak równie¿ dziêki determinacji dzia³aczy
Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego, zabiegaj¹cych o zwiêkszon¹ obecnoœæ

18
19
20

J. Patock, Kopa szêtopórk, Gdynia 1936, s. 14.
H. Go³êbiewski, op. cit., s. 29-33.
J. Patock, op. cit., s. 14-15.
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jêzyka kaszubskiego w Koœciele21 – znalaz³ on upragniony dostêp do lokalnych
œwi¹tyñ.
Dzia³ania te poprzedzi³o wydanie pierwszego zbioru kolêd kaszubskich
Kaszëbsczié kolêdë ë godowé spiéwë 22 (1982), bêd¹cego zwieñczeniem d³ugoletniej pracy zas³u¿onych dokumentalistów pieœni kaszubskich – W³adys³awa
Kirsteina i Leona Roppla. Publikacja poci¹gnê³a za sob¹ wzrost zainteresowania repertuarem kolêdowym w œrodowisku zrzeszeniowym23, wœród zespo³ów
folklorystycznych24 oraz kompozytorów25.
Nowy etap w rozwoju pieœni religijnej na Pomorzu zapocz¹tkowa³ œpiewnik
Tobie Bo¿e chwa³a, wydany w 1993 roku w Luzinie wraz z kaset¹ magnetofonow¹, co mia³o dopomóc wiernym w przyswojeniu nowego materia³u. Œpiewnik ten zawiera³ w wiêkszoœci utwory specjalnie skomponowane przez regionalnych twórców na potrzeby liturgii w jêzyku kaszubskim. Autorami pieœni
byli: Maria Boszke, ks. Franciszek Grucza, ks. Edward Hinz, Witos³awa Frankowska, Jerzy £ysk, Marian Selin, Jerzy Stachurski, Jan Trepczyk, Wies³aw Wasilewski, Andrzej Wawryków oraz muzykolog Antoni Zo³a z Lublina, z którym
powstanie zbioru konsultowa³ wydawca – ks. Jan Perszon. Utwory powsta³y
do s³ów Aleksandra Labudy, Alojzego Nagla, Eugeniusza Pryczkowskiego, ks.
Bernarda Sychty, ks. Jana Walkusza. Pieœni liturgiczne, zawarte w zbiorze Tobie
Bo¿e chwa³a do dziœ stanowi¹ kanon repertuarowy wszelkich uroczystoœci religijnych na Kaszubach. Kolejne lata przynios³y wzrost zainteresowania t¹ form¹
twórczoœci, czego rezultatem by³ kolejny œpiewnik Dlô Was Panie, wydany przez
oficynê Rost z Banina. Obecnie utwory publikowane w obydwu œpiewnikach
wykonywane s¹ najczêœciej przez chóry regionalne podczas mszy kaszubskich
oraz uroczystoœci odpustowych w Sianowie, Swarzewie i Wejherowie.

21
22
23

24

25

Problematyka ta by³a ¿ywo dyskutowana podczas Seminariów Kaszubskich w £¹czyñskiej
Hucie, Spotkañ Pelpliñskich, II Kongresu Kaszubskiego (1992).
Ca³oœæ zbioru przygotowa³ do druku Jerzy Stachurski. Czêœæ muzyczn¹ œpiewnika poprzedzi³ obszerny wstêp historyczny autorstwa Józefa Borzyszkowskiego.
Na fali zainteresowania kolêd¹ kaszubsk¹ Oddzia³ Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego
w Bydgoszczy wyda³ 2 kasety zawieraj¹ce pieœni bo¿onarodzeniowe (1988, 1990). Rok póŸniej staraniem ks. Jana Perszona ukaza³a siê kaseta Na G òdë (1991).
Wymiernym efektem publikacji œpiewnika sta³y siê nagrania kolêd w wykonaniu Zespo³u
Pieœni i Tañca „Jantar” (1997), Zespo³u „Krëbanë” z Brus (1998), Zespo³u Regionalnego
„Koleczkowianie” (1998), Regionalnego Zespo³u Pieœni i Tañca „Kaszuby” z Kartuz (1998),
Kaszubskiego Zespo³u Regionalnego „Levino” (2012), Zespo³u Pieœni i Tañca „Ziemia Lêborska” (2013).
Kolêdy kaszubskie w opracowaniu Edwarda Pa³³asza i Ireneusza £ukaszewskiego nagra³
w 1997 roku Polski Chór Kameralny pod dyr. Jana £ukaszewskiego. Kolêdy kaszubskie
na chór opracowa³ równie¿ Maciej Bolewski – ukaza³y siê na p³ycie w wykonaniu Chóru
„Discantus” i Orkiestry Kameralnej Progress (2012).
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Muzyka tradycyjna
Pierwsze wzmianki, dotycz¹ce ludowej kultury muzycznej na Pomorzu, pochodz¹ z relacji szwajcarskiego podró¿nika Jana Jakuba Bernoulliego26, który
zwróci³ uwagê na podobieñstwo miêdzy tañcami kaszubskimi a polskimi.
PóŸniejsze Ÿród³a historyczne z rzadka dotyka³y problematyki muzycznej,
w wyniku czego bogaty w ¿yw¹ jeszcze twórczoœæ tradycyjn¹ wiek ludoznawstwa nie przyniós³ na Kaszubach wiêkszych odkryæ ani te¿ zbiorów, co z jednej
strony nale¿y wi¹zaæ z brakiem odpowiednio wykszta³conego œrodowiska
naukowego (przede wszystkim muzykologicznego), z drugiej zaœ zamkniêt¹
postaw¹ samych Kaszubów. Zw³aszcza w tym ostatnim fakcie nale¿y upatrywaæ pocz¹tków mitu Pomerania/Cassubia non cantat, który na blisko 100 lat
zaci¹¿y³ nad Kaszubami.
Jaka jest jego geneza? Czy jest li tylko pok³osiem relacji pastora Lorka, który
pisa³: „Nigdy nie us³yszysz, by Kaszuba œpiewa³ coœkolwiek. Milcz¹cy, bez radoœci i bez myœli przechodzi on przez drogê ¿ywota. Z rzadka pobudza go uczucie religijne do odœpiewania nabo¿nej pieœni w koœciele, ale i tê nieczêsto odeñ
us³yszysz”27. Niejako opiniê tê potwierdzi³ kilkadziesi¹t lat póŸniej Aleksander
Hilferding: „Pokolenia nadba³tyckich S³owian, S³owiñców, Kaszubów odró¿niaj¹ siê od wszystkich innych S³owian zupe³nym brakiem weso³oœci w charakterze i objawem tego wesela w pieœniach i pl¹sach”28. Hilferding podkreœla³
zarazem, ¿e „Kaszubi i S³owiñcy s¹ bardziej bogobojni ni¿ osadnicy niemieccy
i œpiewaj¹ bardzo czêsto pieœni nabo¿ne”29.
Powstaje pytanie – czy aby nie najistotniejsz¹ spraw¹ by³o prze³amanie bariery nieufnoœci, tak w³aœciwej Kaszubom w stosunku do osób spoza krêgu w³asnej spo³ecznoœci? O wadze tego problemu pisa³ Jan Patock: „Starsi œpiewacy
s¹ zwykle bardzo zamkniêci, wzdragaj¹ siê wyst¹piæ z pieœni¹, tym bezpoœrednim wyrazem ich ¿ycia uczuciowego. W swojej naiwnoœci lêkaj¹ siê szyderstwa
ludzi o wy¿szej kulturze. Aby ich pieœñ pos³yszeæ, trzeba nasamprzód zdobyæ

26
27

28
29

J.J. Bernoulli, Reisen durch Brandenburg, Pommern, Preussen, Gurland, Russland und
Polen in den Jahren 1777 und 1778, 1, Lepizig 1779.
Lorek z Cecenowa, Zur Charakteristik der Kassuben am Leba-Strome, „Pommersche Provinzial-Blätter für Stadt und Land”, 1821, 2, s. 334-363, 455-477. Cyt. za O. Kolberg, Dzie³a
wszystkie, t. 39 Pomorze, Warszawa 1965, s. 344. Por. Niemcy o Kaszubach w XIX wieku.
Obraz Kaszubów w pracach G.L. Lorka, W. Seidla i F. Tetznera/ Deutsche Berichte über
die Kaschuben im 19. Jahrhundert. Das Bild der Kaschuben in den Abhandlungen von
G.L. Lorek, W. Seidler und F. Tetzner, red. J. Borzyszkowski, Gdañsk 2009.
A. Hilferding, op. cit., s. 354.
Tam¿e, s. 353.
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ich zaufanie, mówiæ biegle ich jêzykiem i napotkaæ ich w szczêœliwej godzinie.
Stare pieœni ludowe podobne s¹ do pogr¹¿onych na dnie jezior dzwonów z legend kaszubskich, które tylko od czasu do czasu wznosz¹ siê a¿ na powierzchniê wody, a wydobyæ je mo¿e tylko przypadkowo przechodz¹cy szczêœliwiec”30.
Bezsprzecznie za szczêœliwca móg³ siê uwa¿aæ poznañski badacz £ucjan
Kamieñski, który, dziêki wydatnej pomocy towarzysz¹cego mu w badaniach
terenowych Jana Karnowskiego, nawi¹za³ bli¿szy kontakt z mieszkañcami Przyjezierza Wdzydzkiego. W swojej relacji z podró¿y muzykologicznej na po³udnie Kaszub podkreœla³ wyraŸnie: „Lud ten œpiewa nie dla drugich, tylko dla
siebie. Tej w³aœciwej góralowi jak i Mazurowi, Krakowiakowi, jak nawet w pewnej mierze Wielkopolaninowi ¿y³ki komedianckiej, tej trochê che³pliwej, a dla
zbieracza jak¿e wygodnej sk³onnoœci do popisywania siê publicznego nie masz
tu prawie wcale. A piosenki te¿ s¹ pozbawione wszelkiego blichtru ornamentalnego, proste, niby siekier¹ wyr¹bane, ale o ekspresji nieraz tak mocnej lub
tak zarówno intymnej, ¿e a¿ dziwno”31.
Choæ wiek XIX by³ okresem najwiêkszego rozkwitu twórczoœci tradycyjnej,
niewiele wiemy na temat pieœni wówczas œpiewanych, wyj¹wszy przygodne
relacje lokalnych zbieraczy-amatorów, folklorystów, zwykle sprowadzaj¹ce siê
do zapisu tekstu s³ownego. Jednak¿e dziêki potê¿nej sile memoryzacji infor-

32

Pieœñ Jab³oneczka ze zbioru £. Kamieñskiego
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J. Patock, op. cit, s. 10.
£. Kamieñski, Szlakiem pieœni kaszubskiej, „Kuryer Literacko-Naukowy”, Dodatek do „Ilustrowanego Kuryera Codziennego”, Kraków 1936, nr 10, s. III-IV.
£. Kamieñski, Pieœni z Kaszub po³udniowych, Toruñ 1936, s. 272.
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matorów, urodzonych jeszcze w wieku XIX, poznano melodie niektórych pieœni – zosta³y one w porê utrwalone na wa³kach fonograficznych przez ekipê
£ucjana Kamieñskiego w latach 1932 i 1935 i póŸniej opublikowane w zbiorze
Pieœni z Kaszub po³udniowych.
Podobn¹ rolê spe³ni³ wzmiankowany ju¿ wczeœniej zbiór Kopa szêtopórk
(1936), zawieraj¹cy 60 pieœni ludowych zebranych przez Jana Patocka od najstarszych informatorów z okolic Strzelna. We wstêpie do zbioru badacz podkreœla³, ¿e wraz z rozwojem przemys³u, handlu, rozbudow¹ kolei ¿elaznych
i dróg komunikacyjnych zaczê³o siê stopniowe odchodzenie od muzyki ludowej. Patock nie waha³ siê nawet u¿yæ stwierdzenia, i¿ „Kaszubi zaczêli zbli¿aæ
siê do obcego sobie œwiata pruskiego” 33. Przyczyn tego stanu rzeczy upatrywa³
w zanikaj¹cym zwyczaju gromadzenia siê przy pracach domowych (przêdzenie, szycie, darcie pierza), licznych migracjach ludnoœci, za spraw¹ których coraz silniejsze stawa³y siê wp³ywy obce. Niema³y wp³yw na zanik muzyki ludowej mia³o równie¿ stopniowe odchodzenie od sfery obrzêdowej.
Istniej¹ce jeszcze w po³owie XX wieku pieœni ludowe34, uchroni³a przed
zapomnieniem ogólnopolska Akcja Zbierania Folkloru Muzycznego, która na
Kaszubach odby³a siê w latach 1950-1952. Materia³y wówczas zebrane ukaza³y
siê jednak dopiero po wielu latach, w trzytomowym zbiorze Kaszuby z serii
Polska pieœñ i muzyka ludowa. Źród³a i materia³y (1997-1998), wydanym przez
Instytut Sztuki PAN pod redakcj¹ Aurelii Mioduchowskiej i Ludwika Bielawskiego. Ich dope³nieniem dŸwiêkowym sta³a siê publikacja wybranych nagrañ
na p³ycie Cassubia Incognita (2009), opartej na zbiorach fonograficznych Instytutu Sztuki PAN w Warszawie z lat 1945 i 1950-195235. Zanim jednak materia³y te udostêpnione zosta³y szerszemu ogó³owi, iœcie pomnikow¹ rolê w udokumentowaniu pieœni ludowych odegra³ zbiór Pieœni z Kaszub (1958), zredagowany przez W³adys³awa Kirsteina i Leona Roppla. Œpiewnik ten nie tylko
utrwali³ najstarsze pieœni ludowe, spopularyzowa³ nowo powsta³e utwory autorskie, ale nade wszystko przyczyni³ siê do zainteresowania ludowym repertuarem muzycznym w œrodowisku kompozytorskim kraju.

33
34

35

J. Patock, op. cit., s. 16.
Repertuar wykonywany przez ludowych œpiewaków na Kaszubach nie ogranicza³ siê jedynie do pieœni lokalnych. Mieszkañcom Pomorza nieobce by³y tak¿e pieœni niemieckie i polskie, wykonywane zwykle w lokalnych wariantach melodyczno-s³ownych. Wiele z takich
utworów, czêsto o charakterze makaronicznym, odnaleŸæ mo¿na w trzytomowym zbiorze
Kaszuby z serii Polska pieœñ i muzyka ludowa. Źród³a i materia³y (1997-1998).
P³yta ukaza³a siê staraniem Jaromira Szroedera z Muzeum Zachodniokaszubskiego w Bytowie oraz Jacka Jackowskiego z Instytutu Sztuki PAN w Warszawie.
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Cechy tradycyjnej muzyki Kaszub
O tym, ¿e tañce kaszubskie przypominaj¹ tañce polskie, wspomnia³ ju¿ pod
koniec XVIII wieku J.J. Bernoulli. Niejako w sukurs przyszed³ mu w 1936 roku
Jan Patock, który na mocy badañ przeprowadzonych w okolicach Strzelna
stwierdzi³, i¿ „Kaszubi i Polacy posiadaj¹ te same pieœni, co wyjaœnia ich bliskie
pokrewieñstwo szczepowe”36. Podobn¹ opiniê, zawart¹ w s³owach: „Cassubia
cantat polonice”, sformu³owa³ po dwóch terenowych wyprawach na po³udnie
Kaszub poznañski muzykolog £ucjan Kamieñski37.
Stwierdzenie to nie jest równoznaczne z odmówieniem Kaszubom twórczoœci w³asnej i sprowadzeniem tutejszej muzyki ludowej do asymilacji pieœni
ogólnopolskich, z natury swej wêdrownych. Przemawia za tym zarówno wariabilnoœæ tekstu, jak i zachowanych melodii. Pod wzglêdem repertuarowym
najciekawszy obszar stanowi Pó³wysep Helski, z którego pochodz¹ oryginalne
pieœni i melodie, nieodnotowane w innych miejscach. Mo¿na przyj¹æ, ¿e z racji
swego szczególnego po³o¿enia Pó³wysep sta³ siê swoist¹ enklaw¹, która pozwoli³a
na przetrwanie starych rybackich pieœni z w³aœciwymi dlañ archaizmami modalnymi, z przewa¿aj¹cym metrum dwudzielnym – bez wp³ywów obcych.
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Pieœñ Gdze je nasz tatk z Pó³wyspu Helskiego

Zmiany w obrêbie dawniejszych ukszta³towañ pentatonicznych, ich stopniowe przechodzenie w obrêb systemu dur-moll sta³o siê przedmiotem dociekañ £ucjana Kamieñskiego. Próbowa³ on wi¹zaæ obecnoœæ czêstego na Kaszubach szeroko roz³o¿onego akordu durowego z wp³ywami skandynawskiej
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J. Patock, op. cit., s. 16
£. Kamieñski, Szlakiem pieœni kaszubskiej, „Kuryer Literacko-Naukowy”, Dodatek do „Ilustrowanego Kuryera Codziennego”, Kraków 1936, nr 17, s. VI.
Pieœni z Kaszub, red. W³. Kirstein, L. Roppel, Gdañsk 1958, s. 31.
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bazuny. Teoria ta jednak nie zyska³a wiêkszego odzewu w œrodowisku muzykologicznym, które zarzuca³o Kamieñskiemu brak nale¿ytego udokumentowania
wniosków.
Ma³o zbadany pozostaje dot¹d problem tonalnoœci muzyki Pomorza, podobnie jak sposób kszta³towania linii melodycznej i inne w³aœciwoœci stylistyczne.
Descendentalny charakter melodii starych pieœni kaszubskich w istotny sposób
odró¿nia je od grupy pieœni m³odszych, poddanych ju¿ wp³ywom kultury zachodnioeuropejskiej. Tych ostatnich pieœni jest na Kaszubach zdecydowanie
najwiêcej. W odró¿nieniu od innych regionów kraju, np. Podhala, wyraŸnie
zaznacza siê przewaga muzyki wokalnej nad instrumentaln¹.
Ludwik Bielawski, badaj¹cy tradycje ludowe w kulturze ludowej, zwraca
uwagê na zbie¿noœæ systemu rytmicznego Pomorza z Polsk¹, podkreœlaj¹c zarazem inny sposób kszta³towania rytmiki tanecznej na Pomorzu ni¿ w s¹siednich regionach. Traktuje rytm jako czynnik najbardziej odporny na wp³ywy
zachodnie, wi¹¿¹c go z prozodi¹ jêzyka kaszubskiego i przewag¹ w nim akcentów inicjalnych39.
D³ugoletni kontakt kulturowy z Niemcami nie móg³ pozostaæ bez wp³ywu
na charakter lokalnego repertuaru. Wiêkszoœæ dawnych mieszkañców Kaszub
mia³a w swym repertuarze nie tylko pieœni kaszubskie, polskie, ale i niemieckie.
By³o wœród nich wiele melodii tanecznych, które z czasem przesz³y te¿ do lokalnego nazewnictwa (Rheinländer – rajlender; Siebentritt – sédmëtrët). Tañce kaszubskie nie opar³y siê wp³ywom mody, która przesuwa³a siê z zachodu
Europy na wschód – dominuj¹ce pod tym wzglêdem okaza³y siê byæ centralnoeuropejskie tañce towarzyskie, które w XIX wieku uleg³y swoistemu „uludowieniu” – g³ównie polki i walce40.
Po wiekach etnomuzykologicznych zaniedbañ, Kaszuby nale¿¹ obecnie do
najlepiej opracowanych regionów kraju. Jest to zas³ug¹ dzia³alnoœci nie tylko
muzykologów, ale wielu lokalnych badaczy, folklorystów, naukowców ró¿nych
specjalnoœci, w tym równie¿ niemieckich (m.in. Alexandra Treichla41, Franza
Tetznera42, Friedhelma Hinzego43).
39
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L. Bielawski, Tradycje ludowe w kulturze muzycznej, Warszawa 1999, s. 56-58.
Por. Muzyka Kaszub. Materia³y encyklopedyczne, red. W. Frankowska, Gdañsk 2005, s. 230-236. Obecnie predylekcja do struktur tanecznych (zw³aszcza walcerków) zaznacza siê
najsilniej w twórczoœci Edmunda Lewañczyka.
Alexander Treichel (1837-1901), niemiecki folklorysta, etnograf, publicysta. Dokumentowa³ obrzêdy zwi¹zane z Bo¿ym Narodzeniem, zapustami, zwyczaje weselne na terenie Prus
Zachodnich (Westpreussische Spiele, „Zeitschrift für Ethnologie”, 1883, nr 10, s. 77-84)
oraz teksty ró¿nych pieœni ludowych w jêzyku niemieckim (Volsklieder und Volksreime aus
Wespreussen, Danzig 1895).
Franz Tetzner (1863-1919), niemiecki etnograf. W swoich pracach dotycz¹cych kultury
materialnej i duchowej S³owiñców i Kaszubów (Die Slovinzen und Lebakaschuben, Berlin
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Szczególnie wiele wnios³a publikacja Instytutu Sztuki PAN w Warszawie –
Kaszuby z serii Polska pieœñ i muzyka ludowa. Źród³a i materia³y (1997-1998).
Znalaz³o siê w niej 670 pieœni, 8 hejna³ów bazunowych, hejna³ fujarkowy,
liczne zabawy taneczne, tañce dwu- i trzymiarowe, poparte naukowym komentarzem.
O muzyce, która wyros³a z korzeni ludowych, tj. muzyce regionalnej, jej
twórcach traktuje praca zbiorowa pt. Muzyka Kaszub. Materia³y encyklopedyczne (2005). Zawarte w niej sylwetki kompozytorów, muzyków, zjawisk muzycznych, które zaistnia³y w drugiej po³owie XX wieku, wszystko to stanowi
naturalne uzupe³nienie zbioru Kaszuby, g³ównie ze wzglêdu na przekroczenie
barier tradycyjnie pojmowanej ludowoœci.

Poza ludowoœci¹ – autorska muzyka regionalna
Lata trzydzieste XX wieku by³y okresem, w którym coraz bardziej zauwa¿alne stawa³o siê zjawisko odchodzenia od folkloru, opartego o przekaz pokoleniowy i naturalne œrodowisko wykonawcze. Procesowi temu towarzyszy³y
przemiany spo³eczne, z których najwa¿niejsza dotyczy³a przeniesienia ciê¿aru
gatunkowego kultury Kaszubów ze wsi do miasta. Proces ów dokonywa³ siê
za spraw¹ m³odej inteligencji kaszubskiej, znajduj¹cej wiêksze mo¿liwoœci dzia³ania w oœrodkach miejskich.
Lata trzydzieste przynios³y równie¿ wzrost zainteresowania muzyk¹ Kaszub
w ogólnopolskim œrodowisku kompozytorskim, co by³o pochodn¹ opublikowania przez £ucjana Kamieñskiego pierwszych materia³ów Ÿród³owych w postaci Pieœni ludu pomorskiego (1936). Sta³ym motywem inspiracji sta³ siê fakt
odzyskania przez Polskê dostêpu do morza, który zdominowa³ bez ma³a ca³¹
miêdzywojenn¹ twórczoœæ chóraln¹. Drugim wa¿nym czynnikiem, który równie¿ ma swe pocz¹tki w latach trzydziestych ubieg³ego stulecia, by³y narodziny
regionalnej muzyki autorskiej44. Powszechne sta³o siê nawi¹zywanie do legend
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1899; Die Slawen in Deutschland, Braunschweig 1902) zamieszcza teksty i melodie pieœni
i tañców rozpowszechnionych wœród mieszkañców Pomorza.
Friedhelm Hinze (1931-2004), niemiecki jêzykoznawca, slawista, wyda³ m.in. Altkaschubische Gesangbuch (1967), zawieraj¹cy zbiór pieœni ze Smo³dzina z XV-XVIII wieku w przek³adzie na jêzyk s³owiñski oraz Sto kaszubskich tañców Jana Patocka, opatrzonych w³asnym
komentarzem (Hundert kaschubische Tanzverse von Jan Patock, „Zeitschrift für Slawistik”,
1970, nr 15, s. 393-409).
Powstanie nowych utworów chóralnych, silnie osadzonych w realiach nadmorskich, wynika³o tak¿e z bujnego rozkwitu ruchu œpiewaczego, którego reprezentantem by³ Pomorski
Zwi¹zek Œpiewaczy. Skupia³ on chóry z Okrêgu Czerskiego, Nowskiego, Lubawskiego,
Grudzi¹dzko-Toruñskiego, Gdañskiego (Kaszubskiego). Twórcami pieœni o tematyce
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kaszubskich, poezji ludowej i regionalnej, do nazw zwi¹zanych bezpoœrednio
z regionem45. Do najczêstszych sposobów wykorzystania folkloru w warstwie
muzycznej nale¿a³o: opracowywanie autentycznych pieœni i tañców ludowych,
stylizacja, wykorzystywanie wybranych elementów (cechy tañców, rytm, zwroty
melodyczne, skale, ogólny charakter pieœni lub tañca).
Czym by³a, jest regionalna muzyka autorska? O wyodrêbnieniu tego nurtu
jako osobnego zjawiska zadecydowa³y przede wszystkim osoby twórców –
uzdolnionych autochtonów, czêstokroæ amatorów, komponuj¹cych z wewnêtrznej potrzeby46. Du¿y wp³yw na kszta³towanie tego gatunku mia³ równie¿ przyjêty zakres tematyczny i wykonawczy utworów. Mo¿na przyj¹æ, ¿e twórczoœæ
regionalna wyros³a na bazie dwu nurtów regionalizmu kaszubskiego – ruchu
m³odokaszubskiego i zrzeszyñców, które sta³y siê zaczynem dzia³añ wielu lokalnych poetów, kompozytorów, dzia³aczy kulturalnych.
Najczêstszym œrodkiem wypowiedzi artystycznej sta³a siê pieœñ, rzadziej
utwór instrumentalny. Charakterystyczn¹ cech¹ dla kaszubskich twórców
regionalnych sta³o siê ³¹czenie w³asnych utworów poetyckich z muzyk¹ (Jan
Trepczyk, Stefan Bieszk, Antoni Pepliñski, Wincenty Rogala, Marian Selin,
Maria Boszke, Jerzy £ysk, Jerzy Stachurski, Tomasz Fopke, Witold Treder).
Szczególnie wiele odniesieñ do historii, tradycji Pomorza wyra¿onej poprzez
symbole, znalaz³o siê w twórczoœci Jana Trepczyka.
Choæ drogi muzyki ludowej i regionalnej bieg³y od lat trzydziestych ubieg³ego wieku w sposób niejako równoleg³y, z czasem odleg³oœæ miêdzy nimi
zaczê³a siê zmniejszaæ, czego rezultatem sta³o siê nieuchronne krzy¿owanie
gatunków. Nie zaszkodzi³o ono muzyce regionalnej, wzmocnionej o ró¿ne
elementy ludowe, nie poprawi³o natomiast kondycji muzyki ludowej, coraz

45

46

patriotyczno-morskiej byli m.in. ks. Pawe³ Nagórski o pseudonimie Rógan (Pieœñ rybaka
kaszubskiego o Ba³tyku 1930, Marzenie Kaszuby na chór mieszany 1933), Feliks Nowowiejski (Œpiewnik morski 1934, Marsze pomorskie), Jan Maklakiewicz (Pieœñ o polskim morzu
1934), Zygmunt Moczyñski (Witaj, polskie morze, Z Pomorza my polski lud, Hymn Pomorza), Stanis³aw Kazuro (zbiór pieœni Morze 1957). Autorami opracowañ kaszubskich pieœni
ludowych na chór byli i s¹ w znacznej mierze dyrygenci, tworz¹cy na potrzeby w³asnych
zespo³ów (m.in. Tadeusz Tylewski, Lubomir Szopiñski, Juliusz Mowiñski, Leon £ukaszewski, Ireneusz £ukaszewski, Zbigniew Szablewski, Przemys³aw Stanis³awski).
Przyk³adem opera Feliksa Nowowiejskiego Legenda Ba³tyku (1924), oparta na motywach
baœni o zatopionej Winecie, opera Jana Micha³a Wieczorka Jan z Kolna (1973) do libretta
Leona Roppla, kantata Kaszëbë (1969) Juliusza £uciuka na motywach wiersza Alojzego
Nagla, Bajki kaszubskie na orkiestrê Edwarda Pa³³asza (1975), Kaszubskie pieœni weselne na
chór mieszany (1996) Witolda Rudziñskiego, oparte na pieœniach ludowych z teki Pomorze
Oskara Kolberga; Henryka Jab³oñskiego Symfonia kaszubska (1952) oraz kantata Pomorski
szumi wiatr do s³. F. Fenikowskiego (1961), tego¿ autora widowisko baletowe Gdañska noc
(1970), cykl utworów Adama Œwierzyñskiego Ba³tykana i inne.
W grupie tej przewa¿aj¹ nauczyciele, ksiê¿a, dzia³acze spo³eczni.
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bardziej spychanej do lamusa historii z racji anachronicznoœci tematycznej
i osadzenia obrzêdowego.
Zjawisko folkloryzmu, które po II wojnie œwiatowej dotknê³o ca³¹ Polskê,
nie ominê³o równie¿ Pomorza. Wskrzeszanie dawnego repertuaru ludowego
dokonywa³o siê w drugiej po³owie XX wieku g³ównie na scenie. Rezultatem
tego rodzaju zabiegów by³ nie tylko uwspó³czeœniony repertuar, ale i zmiany
w sk³adzie instrumentów, odchodzenie od jednog³osowoœci na rzecz dwug³osu,
nieuchronna teatralizacja folkloru. Jedn¹ z nielicznych formacji, która nie uleg³a wp³ywom folkloryzmu, by³ zespó³ wokalny „Wdzydzanki”, wierny ludowej
tradycji wykonawczej 47. W latach dziewiêædziesi¹tych zaznaczy³y siê próby eksperymentowania muzyków ludowych z nowymi kierunkami stylistycznymi,
zw³aszcza w odniesieniu do muzyki instrumentalnej.

Miêdzy star¹ a now¹ tradycj¹
Minione pó³wiecze uœwiadomi³o mieszkañcom Pomorza, ¿e nie ma ju¿ powrotu do tradycyjnie pojmowanej ludowoœci, bior¹c pod uwagê zanik przekazu pokoleniowego i faktyczne obumarcie sfery obrzêdowej. Nie znaczy to
jednak, ¿e druga po³owa XX stulecia sta³a siê okresem martwym dla muzycznej kultury Kaszub. Powstawanie nowych, oryginalnych utworów, silnie osadzonych w specyfice regionu, zdaje siê temu twierdzeniu zaprzeczaæ. Podjêto
bowiem ró¿ne próby ³¹czenia muzyki tradycyjnej z nowymi œrodkami wyrazu
– nale¿a³a do nich w latach 60. dzia³alnoœæ zespo³u „Chojny”48, zespo³u „Sami”49,
w latach 80. Tria Kaszubskiego „Pomerania” 50. Prób¹ o¿ywienia folkloru by³y
wspólne wystêpy zespo³ów ludowych z formacjami jazzowymi51. Z czasem
47

48
49
50

51

Dzia³alnoœæ Zespo³u Œpiewaczek Ludowych Wdzydzanki, wykonuj¹cego kaszubskie pieœni
ludowe oraz pieœni twórców regionalnych (S. Bieszka, J. Trepczyka) przesz³a do historii
wraz ze œmierci¹ solistki zespo³u – W³adys³awy Wiœniewskiej. Dokonania grupy uwiecznione zosta³y na p³ycie pt. Wdzydzanki (1999).
Zespó³ „Chojny” powsta³ w Chojnicach w latach 60. XX wieku z inspiracji popularnego
gawêdziarza doktora Józefa Bruskiego.
Wspó³za³o¿ycielem zespo³u „Sami” by³ Marian Selin – poeta i kompozytor z Jastarni, który
zdecydowa³ siê na odejœcie od konwencji kapeli ludowej na rzecz zespo³u big-beatowego.
Trio Kaszubskie „Pomerania” tworzyli: Jerzy £ysk, Józef Roszman i Wojciech Czerwiñski.
Zespó³ wykonywa³ wspó³czesne piosenki, g³ównie w³asnego autorstwa, do s³ów kaszubskich w stylistyce muzyki country.
Przyk³adem otwarcia na nowe kierunki by³a wspó³praca zespo³u „Koleczkowianie” z jazzmanem Jaros³awem Œmietan¹, „Modraków” z Parchowa z pianist¹ jazzowym Leszkiem
Ku³akowskim, udzia³ zespo³u „Bazuny” z ¯ukowa w wystawieniu Œpiewnika kaszubskiego
Katarzyny Gaertner. Por. Muzyka Kaszub, red. W. Frankowska, Gdañsk 2005, s. 261.
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pojawi³y siê równie¿ pierwsze zespo³y rockowe prezentuj¹ce utwory w jêzyku
kaszubskim („Chëcz”, „Kompanijô Wãdzëbôków”), a tak¿e formacje kameralne
prezentuj¹ce kaszubsk¹ poezjê œpiewan¹ (Agnieszka Bradtke i zespó³ „Kùtin”,
Pawe³ Ruszkowski i „Kamiszczi”). Grupy te zaistnia³y niejako na obrze¿u
potê¿nego, licz¹cego ponad 100 formacji ruchu lokalnych zespo³ów folklorystycznych. Dokona³ siê te¿ postêp w dziedzinie promocji kaszubskiej liryki
wokalnej, do czego przyczyni³ siê zw³aszcza cykl „Spotkañ z muzyk¹ Kaszub”
w Muzeum Piœmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie.
Wraz z daleko posuniêt¹ ró¿norodnoœci¹ stylistyczn¹ wykonywanej muzyki
pojawi³o siê jednak realne zagro¿enie, na które zwróci³ uwagê Cezary Obracht-Prondzyñski, tj. sprowadzenie kultury do poziomu „produktu turystycznego,
opartego o uproszczony, w istocie niezwykle ubogi zbiór kilku symboli i wytworów”52 (w przypadku muzyki: kaszubskie nuty, diabelskie skrzypce, burczybas),
i co za tym idzie – wy³¹cznie imprez o charakterze ludycznym (festyny, jarmarki).
Czy sam fakt nazwania etiudy „kaszubsk¹” umiejscawia j¹ od razu w krêgu
utworów zwi¹zanych z kultur¹ regionu? Czy fakt powstania p³yty w studio na
Kaszubach jest od razu wyznacznikiem jej regionalnej zawartoœci? Ju¿ sam przegl¹d lokalnej fonografii wskazuje na ró¿ny stopieñ „zale¿noœci regionalnej”53.
Dostêpnoœæ fonograficzna sprawia, i¿ na ogó³ ka¿dy zespó³ czy solista d¹¿y
do wydania w³asnej p³yty, taœmy, nagrania jako formy zawodowej wizytówki.
Najczêœciej przyjmuj¹ one formê zbioru popularnych pieœni regionalnych dostosowanych do mo¿liwoœci artystycznych zespo³u czy solisty. Do rzadkoœci
nale¿y uk³ad monograficzny, dokumentuj¹cy np. utwory z okreœlonego regionu54 czy twórczoœæ wybranego kompozytora regionalnego55. Otwarte pozostaje
tak¿e pytanie o w³aœciw¹ promocjê muzyki Kaszub w ramach dzia³alnoœci ró¿nych regionalnych stacji radiowo-telewizyjnych.
Coraz czêstsze s¹ eksperymenty dŸwiêkowe z formacjami jazzowymi,
zauwa¿alna jest ekspansja pop folku. Wynika to z naturalnej potrzeby zmian,
52
53

54

55

C. Obracht-Prondzyñski, Kaszubi. Miêdzy dyskryminacj¹ a regionaln¹ podmiotowoœci¹,
Gdañsk 2002, s. 734.
Nowe trendy w regionalnej fonografii reprezentuj¹ p³yty grupy rockowej „Chëcz” (Do
m³odëch 2000, Dërnosc 2016), autorskie p³yty twórców m³odego pokolenia z poezj¹ œpiewan¹ w wykonaniu Agnieszki Bradtke i zespo³u „Kùtin” (Òpòwiesc 2003), p³yty Olo Walickiego (Kaszëbë 2007, 2015), Tomasza Fopke (We dwa k ònie 2010, piosenka kabaretowa),
p³yta Paw³a Ruszkowskiego (Kamiszczi 2017), muzyka popularna w wykonaniu piosenkarki Weroniki Korthals (Na wiedno 2009, Velevetka 2011, Mi³ota 2012).
Przyk³adem takich dzia³añ s¹ p³yty Mòrze (2004) oraz Ptôszk òwie na lëpie (2006), wydane
przez Muzeum Piœmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej. Pierwsza zawiera utwory
z Pó³wyspu Helskiego, druga zaœ z Kaszub po³udniowych.
Do p³yt monograficznych nale¿y m.in. II p³yta z albumu Kaszuby w pieœni artystycznej,
dokumentuj¹ca twórczoœæ Jana Trepczyka (2015).
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nad¹¿ania za modnymi trendami. Tak¿e i ogólnokrajowa nadreprezentacja programów telewizyjnych o charakterze rozrywkowym nie pozostaje bez wp³ywu
na kszta³towanie kultury regionalnej. Rodz¹ siê zatem kolejne pytania – czy
wokalistka œpiewaj¹ca estetyk¹ Whitney Houston przynale¿y jeszcze do grona
artystów regionalnych? Czy kaszubskie teksty w zetkniêciu z irlandzko-bretoñsko-szkock¹ muzyk¹ folkow¹ nale¿y postrzegaæ jako muzykê Kaszub? Jak
postrzegaæ grupê, która sama definiuje siê jako „7-osobowa formacja hulaszczo-muzyczna z kaszubskim rytmem i zachodniopomorskim zadêciem, mieszaj¹ca od 2007 r. ba³kañsk¹ energiê, cygañski spontan i ¿ydowsk¹ aurê z polsk¹
i kaszubsk¹ treœci¹”56? Kim s¹ wykonawcy muzyki kaszubskiej, czy to tylko Kaszubi? Gdzie przebiega granica?
Wœród wspó³czeœnie dzia³aj¹cych kompozytorów regionalnych na szczególn¹
uwagê zas³uguje Jerzy Stachurski, autor wielu gatunków muzycznych. Jego
utwory pisane s¹ z myœl¹ o ludowych wykonawcach, dzieciach z kaszubskich
szkó³. Stachurski, tworz¹c du¿e formy muzyczne57, anga¿uje w ich wykonanie
ca³e œrodowisko, co z jednej strony niezwykle spaja ma³¹ spo³ecznoœæ, z drugiej
zaœ wzmaga si³ê przekazu samych utworów.
Kolejnym wyrazistym przedstawicielem m³odszego œrodowiska twórczego
Kaszub jest Tomasz Fopke, który jako pierwszy doceni³ potêgê Internetu jako
narzêdzia komunikacji miêdzy twórc¹ a wykonawc¹. Na swojej stronie internetowej udostêpnia on nie tylko s³owa, ale i zapis nutowy, wymowê, podk³ad
instrumentalny58. W dobie powszechnego dostêpu do zasobów internetowych
przyjêty przezeñ kierunek dzia³ania zyska³ znaczne grono odbiorców.
Choæ kalendarz imprez artystycznych bogaty jest w ró¿ne przegl¹dy, konkursy, festiwale, rola muzyki tradycyjnej staje siê coraz bardziej marginalna
w stosunku do twórczoœci powstaj¹cej wspó³czeœnie. Tu jednak pomoc¹ bywa
zaplecze instytucjonalne, nierzadko zwi¹zane z dotacj¹ ministerialn¹. Przyk³adem takiego dzia³ania jest organizowany od 2002 roku w Muzeum Piœmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie cykl o nazwie „Spotkania
z muzyk¹ Kaszub.” W ci¹gu 14 lat jego trwania, zamykaj¹cym siê liczb¹ 50 koncertów, dokonano swoistego „bilansu” w dziejach zjawiska okreœlanego muzyk¹ Kaszub, ukazuj¹c potencja³ repertuarowy regionu w ró¿nych kategoriach
(od tradycyjnej ludowoœci po daleko id¹ce stylizacje), zapraszaj¹c do udzia³u
nie tylko artystów wywodz¹cych siê z Kaszub, ale i tych przyby³ych z innych
regionów kraju.
56
57
58

„Bubliczki”, [w:] http://muzyka.wp.pl/aid,679280,title,Bubliczki,artysta_biografia.html?ticaid
=117007, dostêp V 2016
J. Stachurski, Przodkowo – opowieœæ na g³osy i instrumenty (1991), Jastrë – poemat sceniczny na lëdzy i muzykantów (1992).
Adres strony internetowej: www.fopke.pl
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Wielkie nadzieje pok³ada siê w dzia³alnoœci szko³y, która w ostatnich latach,
i to w du¿ej mierze, przejê³a rolê w zachowaniu przekazu kulturowo-jêzykowego. By móc temu zadaniu sprostaæ, potrzeba wielu wszechstronnie wykszta³conych nauczycieli. Pierwsz¹ jaskó³k¹ zmian s¹ organizowane przez pedagogów-zapaleñców kursy interpretacji pieœni kaszubskich w szko³ach muzycznych59,
w³¹czanie muzyki regionu do programu nauczania60, organizowanie konkursów ukierunkowanych na repertuar lokalny61, rosn¹ca oferta wydawnicza,
w tym tak¿e muzyczna (œpiewniki)62.
Sta³ym i niezmiennym elementem pomorskiej kultury muzycznej pozostaje
prê¿ny ruch œpiewaczy, skupiaj¹cy rozmaite chóry i zespo³y wokalne. Podczas
gdy jeszcze 100 lat temu funkcjê integruj¹c¹ œrodowisko œpiewacze pe³ni³y doroczne zjazdy, w czasach wspó³czesnych rolê tê przejê³y festiwale i przegl¹dy
chóralne63, festiwale folklorystyczne64, konkursy solistyczne i zespo³owe65,
uroczystoœci patriotyczne, zjazdy Kaszubów, Zjazdy Kaszubskich Œpiewaków,
uroczystoœci religijne z udzia³em zjednoczonych zespo³ów œpiewaczych podczas liturgii mszalnej w sanktuariach Wejherowa, Sianowa, Swarzewa.
Podczas Dnia Jednoœci Kaszubów, przypadaj¹cego 19 marca, zwyczajowo
podejmowana jest próba bicia rekordu Guinnessa wœród zebranych w jednej
sali kilkuset akordeonistów z ca³ego regionu.
59
60
61
62

63

64

65

Kursy takie odby³y siê w Pañstwowej Szkole Muzycznej II st. w Gdañsku-Wrzeszczu (2015)
oraz w Szkole Muzycznej II stopnia w Gdyni (2016).
Du¿¹ aktywnoœæ na tym polu wykazuje od wielu lat Pañstwowa Szko³a Muzyczna I st.
w Wejherowie.
Konkurs M³odego Gitarzysty, Kartuskie Spotkania Chórów Szkó³ Muzycznych przebiegaj¹
od lat w PSM I st. w Kartuzach z obowi¹zkow¹ kategori¹ kaszubsk¹.
Wœród œpiewników wydanych w samym tylko XXI wieku znajduj¹ siê: Piesnie Rodny Zemi
(2003), Kaszubski œpiewnik domowy (2014), Kaszubski œpiewnik kolêdowy (2015), Kaszubski œpiewnik szkolny (2016).
Do festiwali chóralnych o najd³u¿szej tradycji nale¿¹: Ogólnopolski Festiwal Pieœni o Morzu w Wejherowie (od 1966), Festiwal Pieœni Religijnej im. ks. Ormiñskiego w Rumi z kategori¹ kaszubsk¹, Festiwal Kolêd Kaszubskich w Pierwoszynie, Pomorski Festiwal Pieœni Wielkopostnej w Kielnie, Festiwal „Kaszëbsczé tónë nad Mô³im Mòrzã” w Swarzewie, Kartuskie
Spotkania Chórów Szkó³ Muzycznych w Kartuzach, Kaszubski Festiwal Muzyki Chóralnej
i Regionalnej w ¯ukowie.
Do festiwali typowo folklorystycznych nale¿¹ Miêdzynarodowy Festiwal Folkloru „Kaszubskie Spotkania z Folklorem Œwiata” odbywaj¹cy siê w Brusach, Wielu i Chojnicach, Festiwal
Muzyki Inspirowanej Folklorem „DŸwiêki Pó³nocy” w Gdañsku, Festiwal Kaszubski w S³upsku, Przegl¹d Zespo³ów Regionalnych w Wierzchucinie, Festiwal Tañca „Serce Kaszub”
w Koœcierzynie.
Nale¿¹ do nich: organizowany w Szemudzie od 2006 r. Pomorski Konkurs Kaszubskiej Pieœni Bo¿onarodzeniowej, Wojewódzki Konkurs Pieœni im. Jana Trepczyka w Miszewie
(od 2008 r.), Pomorski Festiwal Piosenki Kaszubskiej „Kaszëbsczé spiéwë” w Luzinie, Kaszubski Festiwal Polskich i Œwiatowych Przebojów w Lipnicy.
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Dziêki organizacji konkursów66, maj¹cych na celu zainteresowanie œrodowiska kompozytorskiego regionem kaszubskim, powsta³o szereg nowych pozycji, zw³aszcza wokalnych (solowych i chóralnych). Z pomoc¹ wydawnicz¹
przysz³y kaszubskie oficyny wspó³pracuj¹ce z lokalnymi instytucjami kultury67.
Za spraw¹ wydanych publikacji czêœæ utworów trafi³a do repertuaru lokalnych
chórów (utwory Jana Trepczyka, Andrzeja Koszewskiego, Zbigniewa Penherskiego, opracowania Przemys³awa Stanis³awskiego, Zbigniewa Szablewskiego,
Marzeny Graczyk) oraz orkiestr dêtych.
Wiele tradycji zwi¹zanych z rokiem obrzêdowym podtrzymywanych jest
obecnie za spraw¹ mi³oœników folkloru i nauczycieli. Jest to szczególnie cenne
wobec powszechnego os³abienia wiêzi rodzinnych, a co za tym idzie, tak¿e
i tradycji rodzinnego muzykowania, które zast¹pi³a bierna forma uczestnictwa
w muzyce wyra¿ona przez udzia³ w koncertach.
Prób¹ reinterpretacji tradycji ludowej jest organizowany w Bytowie festiwal
„Cassubia Cantat”, bazuj¹cy na wspó³czesnym odczytywaniu starych melodii
kaszubskich.
Przyk³adem nowej tradycji jest dla Kaszubów udzia³ w wydarzeniach maj¹cych okreœlon¹ rangê artystyczn¹ i religijn¹, jak np. spektakl Verba Sacra, odbywaj¹cy siê rokrocznie styczniow¹ por¹ od 2004 roku w wejherowskiej kolegiacie. Prezentacja Biblii w jêzyku kaszubskim, w wykonaniu wybitnej aktorki
Danuty Stenki, w po³¹czeniu ze zró¿nicowan¹ stron¹ dŸwiêkow¹ stanowi dla
wielu mieszkañców Pomorza wydarzenie ³¹cz¹ce spo³ecznoœæ z ca³ego terenu
Kaszub; wydarzenie, którego nie mo¿na omin¹æ68.

Kaszubskie dŸwiêki
W œwiecie muzykologii, filozofii i antropologii coraz czêœciej spotyka siê
okreœlenie: „audiosfera”. W odró¿nieniu od innych pokrewnych terminów jak
sonosfera, fonosfera, pod pojêciem audiosfery (wyspecjalizowanej) kryj¹ siê

66

67
68

Plonem organizacji konkursów na piosenkê w jêzyku kaszubskim, organizowanych przez
WOK w Gdañsku w latach 1979-1985 by³y zbiory pieœni Lëdze gôdaj¹ (1980), Na kaszëbsczi
ôrt (1981), Jidze p òzymk (1982), Dalecznosc (1986). Plon Ogólnopolskiego Konkursu Chóralnego na pieœñ chóraln¹ o tematyce morskiej lub kaszubskiej zosta³ opublikowany w zbiorze
Morze szumi (2004). W zwi¹zku z przyjazdem Papie¿a Jana Paw³a II og³oszono konkurs
kompozytorski na mszê kaszubsk¹ – zwyciêzc¹ zosta³ Kazimierz Guzowski.
Muzeum Piœmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej, Wydawnictwo Region z Gdyni,
Nadba³tyckie Centrum Kultury z Gdañska, Wejherowskie Centrum Kultury.
Verba Sacra. Modlitwy Katedr Polskich. Biblia Kaszubska w Wejherowie 2004-2008, Wejherowo 2008.
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„dŸwiêki i odg³osy stanowi¹ce o specyfice danej przestrzeni”69. Niejako naturaln¹ implikacj¹ staje siê pytanie: czy regiony mog¹ mieæ swój specyficzny
krajobraz dŸwiêkowy? Czy mo¿na go opisaæ, zmierzyæ? Czy jest on wartoœci¹
sta³¹, czy podlega zmianom kulturowo-cywilizacyjnym?
Zdaniem Marcina Rychtera: „Jeszcze w po³owie XIX wieku ka¿da sytuacja
dŸwiêkowa mia³a charakter unikatowy – nikt nie s³ysza³ dwukrotnie takiego
samego szczekania psa ani dwóch identycznych wykonañ nokturnu Chopina.
Obecnie to, co s³yszalne, przesta³o ju¿ byæ z istoty g³osem czy odg³osem czegoœ,
jest raczej anonimowym dŸwiêkiem jako takim, czystym drganiem powietrza,
za którym nic nie stoi”70. Stwierdzenie to pozostaje w zwi¹zku z postêpem technologicznym, jaki dokona³ siê w ostatnim pó³wieczu. Dotyczy to zw³aszcza
zapisu dŸwiêkowego na coraz bardziej udoskonalanych noœnikach, podczas gdy
otaczaj¹ca nas rzeczywistoœæ, zarówno miejska, jak i wiejska, rejestrowana jest
na ogó³ w sposób ma³o znacz¹cy.
Co tworzy³o najdawniejsz¹ kaszubsk¹ audiosferê, wyj¹wszy wszelkie mo¿liwe
zjawiska akustyczne, maj¹ce Ÿród³o w odg³osach przyrody (szum rzeki, morza,
lasu, têtent koni, grzmot, deszcz, œpiew ptaków, szczêk kos przy ¿êciu zbo¿a,
stukot m³otów kowalskich)? Czy nale¿ycie postrzegamy wagê procesu komunikacji miêdzyludzkiej – dokonuj¹cej siê niegdyœ na Pomorzu w kilku ró¿nych
jêzykach? Czy pamiêtamy, jak znacz¹cy wp³yw na ¿ycie mieszkañców mia³a
wspólna zabawa, czynny udzia³ w obrzêdach dorocznych oraz religijnych? Czym
tak naprawdê ró¿ni siê kaszubska audiosfera sprzed 100 lat od tej wspó³czesnej?
W ubieg³ym wieku zarówno melodie, jak instrumenty czêsto uczestniczy³y
w procesie przekazu semantycznego. Œwiadcz¹ o tym melodie grywane na bazunie jako sygna³y ostrzegawcze np. na Jeziorze Wdzydzkim, sygnalizacyjna
funkcja dzwonów. Instrumenty, postrzegane dziœ bez ma³a jako ikony ludowej
muzyki Kaszub – diabelskie skrzypce i burczybas – nie nale¿a³y ongiœ do typowego sk³adu kapeli. Ich rola sprowadza³a siê g³ównie do uczestnictwa we wrzawie obrzêdowej, wszczynanej na rozstaju dróg dla odstraszenia z³ych mocy
i odprawienia starego roku. Jak pisze Zbigniew Jerzy Przerembski: „Z chwil¹,
gdy obserwujemy na scenie instrumenty, które niegdyœ pe³ni³y funkcje magiczne,
s³u¿¹ce do realizowania antymuzyki, bêd¹cej odwrotnoœci¹ muzyki normalnej
– spotykamy siê ze swoistym paradoksem. Jest nim zderzenie dwu œwiatów,
w których muzyka i antymuzyka funkcjonuj¹ jednoczeœnie”71.
69

70
71

Maria Go³aszewska w swej ksi¹¿ce Estetyka piêciu zmys³ów (Warszawa-Kraków 1997), wyró¿ni³a 3 rodzaje audiosfery: potoczn¹, zorganizowan¹ i wyspecjalizowan¹. Cyt. za T. Misiak,
od przestrzeni akustycznej do akustycznej cyberprzestrzeni, [w:] https://www.google.pl/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-8#q=Tomasz+ Misiak+audiosfera
M. Rychter, DŸwiêki z punktu widzenia czasu, Dwutygodnik.com, strona kultury
Z.J. Przerembski, has³o Diabelskie skrzypce [w:] Muzyka Kaszub..., s. 42-43.
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Nie tylko w zespo³ach folklorystycznych zdarzaj¹ siê przypadki przekraczania pewnego kulturowego tabu, czego dowodzi Msza kaszubska na chór
i diabelskie skrzypce Tomasza Fopkego, w której zastosowano instrument,
z racji nazwy i funkcji nigdy niefunkcjonuj¹cy w koœciele. U¿ycie tego instrumentu w utworze wykonywanym podczas liturgii koœcielnej œwiadczy o potraktowaniu go jako atrybutu kaszubskoœci, z drugiej zaœ dowodzi pewnego
rodzaju przekory kompozytora.
Wraz z odejœciem XX wieku przechodz¹ powoli do historii dawne tradycje
œpiewacze – kolêdnicze i pustonocne. Choæ podejmuje siê rozmaite formy przeciwdzia³ania tej sytuacji72, istnieje uzasadniona obawa, ¿e wiele z tych utworów mo¿e odejœæ z najstarszym pokoleniem.
Zmiany w lokalnej audiosferze dotycz¹ te¿ ruchu pielgrzymkowego. Coraz
czêœciej nowe pieœni wypieraj¹ repertuar, przez lata pielêgnowany przez p¹tników i zespo³y im towarzysz¹ce, a miejsce tradycyjnego repertuaru pielgrzymkowego zastêpuj¹ popularne marsze amerykañskie. Warto jednak wspomnieæ,
¿e w 2015 roku podjêto starania maj¹ce na celu powrót do lokalnego repertuaru – przyk³adem tego typu dzia³ania jest seria wydawnicza o nazwie Biblioteka
Orkiestrowa Kaszub, Kociewia i Powiœla, maj¹ca na celu utrwalanie i popularyzowanie w œrodowisku orkiestr dêtych repertuaru, wyros³ego na Pomorzu73.
W pierwszym tomie tej serii utrwalono utwory w aran¿acji wejherowskiego
kapelmistrza, Alfonsa Patera, w tym niezwykle cenne dla tradycji pielgrzymkowej tusze odpustowe, w³aœciwe dla okreœlonej grupy pielgrzymkowej. Tusze,
odgrywane na Kalwarii Wejherowskiej, identyfikowa³y w przestrzeni dŸwiêkowej dan¹ grupê p¹tnicz¹74.
Jako nowsz¹ tradycjê nale¿y postrzegaæ w³¹czanie nowo powsta³ych pieœni
kaszubskich do kanonu utworów liturgicznych, wykonywanych g³ównie podczas uroczystoœci odpustowych, mszy kaszubskich. Dziêki prê¿nemu dzia³aniu
Rady Chórów Kaszubskich uroczystoœci odpustowe na Kalwarii Wejherowskiej,
w sanktuariach maryjnych Swarzewa i Sianowa wiele zyska³y na wymiarze religijno-regionalnym.
72

73

74

W 2015 roku staraniem ZK-P w Gdañsku wydano p³ytê Cierpi¹cym duszom pieœni pustej
nocy, dokumentuj¹c¹ praktykowane na Kaszubach pieœni pustonocne. Wykonawcami byli:
Chór Kameralny „Discantus” oraz Schola Cantorum Akademii Muzycznej w Gdañsku pod
dyrekcj¹ S³awomira Bronka. Wspó³czeœnie organizowane s¹ równie¿ warsztaty pieœni
pustonocnych.
Wydawnictwo ukazuje siê od 2015 roku nak³adem Nadba³tyckiego Centrum Kultury we
wspó³pracy z Muzeum Piœmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie. Drugi
tom z tej serii stanow¹ Melodie z Pomorza (2016) w opracowaniu d³ugoletniego dyrygenta
Reprezentacyjnej Orkiestry Marynarki Wojennej w Gdyni – Ireneusza Stromskiego.
W. Frankowska, Melodie zapomniane. Muzyka w ruchu pielgrzymkowym, zwi¹zanym
z Kalwari¹ Wejherowsk¹, [w:] Kalwaria Wejherowska. ¯ywy pomnik kultury barokowej
na Pomorzu, Wejherowo 2008, s. 87-94.
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Wraz ze wzrostem zainteresowania kaszubsk¹ grup¹ etniczn¹ i jedynym
w Polsce jêzykiem o statusie regionalnym, powstaj¹ nowe utwory z krêgu muzyki wspó³czesnej, jak np. Pieœni fonemiczne Karola Nepelskiego, utwory kompozytorów spoza Pomorza do tekstów w jêzyku kaszubskim.
Liczba ogó³em istniej¹cych utworów jest niema³a75, niemniej dzie³a te stosunkowo rzadko goszcz¹ w programach koncertowych gdañskich instytucji
kulturalnych. Równie rzadko pojawiaj¹ siê w otwartej przestrzeni dŸwiêkowej
miasta. Oprócz sporadycznie grywanej melodii Hymnu kaszubskiego Feliksa
Nowowiejskiego ¿aden z gdañskich carillonów nie gra melodii z Pomorza, s³ychaæ je za to z wie¿y kolegiaty kartuskiej.
Jako tradycjê wynalezion¹ nale¿y traktowaæ d¹¿noœæ do powstawania hejna³ów miejskich – ich posiadaniem chlubi¹ siê: Bytów76, Koœcierzyna77,
Gdañsk78, Wejherowo79, £eba80, Kartuzy81, Puck82. Niektóre z hejna³ów maj¹
wyraŸne konotacje regionalne, o czym œwiadczy nawi¹zywanie do okreœlonych
ukszta³towañ melodycznych (Kaszubskie nuty w hejnale Kartuz, fragmenty pieœni M òje stronë Jana Trepczyka w hejnale Wejherowa). Bywa, ¿e wagê hejna³u
podkreœla tak¿e godzina jego emisji – tak jest w przypadku hejna³u Pucka, który
rozbrzmiewa codziennie o godzinie 13.48 na pami¹tkê daty uzyskania przez
Puck praw miejskich w 1348 roku.
Zdarza siê równie¿, i¿ na co dzieñ dŸwiêkow¹ przestrzeñ miasta wype³nia
nie tyle hejna³ miejski (grywany podczas wa¿nych uroczystoœci), co melodia,
bêd¹ca form¹ autoidentyfikacji mieszkañców (lub w³adz miasta). Taki przypa75

76
77
78
79
80

81
82

Zasoby wokalno-instrumentalne Pomorza obejmuj¹ m.in.: 5 mszy kaszubskich, 6 kantat,
tetralogiê, Requiem, pasjê, Magnif icat, 3 opery, kilka s³uchowisk muzycznych, muzykê do
ponad 20 sztuk teatralnych, kilkaset pieœni i piosenek, w tym wiele opracowañ chóralnych.
Por. Muzyka Kaszub..., s. 136-143.
Hejna³ Bytowa wy³oniony zosta³ na drodze konkursu w 2000 roku i odt¹d rozbrzmiewa
podczas wa¿niejszych uroczystoœci miejskich. Autorem hejna³u jest Jacek Stañczyk.
Hejna³ Koœcierzyny skomponowa³ Zygfryd (Fred) Daszkowski, za³o¿yciel i wieloletni dyrygent Big Bandu Freddens w Koœcierzynie.
Hejna³ Gdañska wy³oniony zosta³ w ramach konkursu. Skomponowa³ go w 2001 roku Adam
S³awiñski z Warszawy.
Hejna³ Wejherowa skomponowa³ prof. Marek Roc³awski z Wejherowa.
Twórc¹ hejna³u £eby jest prof. Mariusz Matuszewski z Poznania. Hejna³ rozbrzmiewa
w po³udnie z wie¿y koœcio³a œw. Jakuba, pocz¹wszy od lipca 2007 roku. W lipcu 2010 roku
na Skwerze Rybaka zosta³a wmurowana tablica pami¹tkowa, na której uwieczniono nuty
hejna³u.
Skomponowany przez Waldemara Czajê hejna³ Kartuz transmitowany jest z dachu Urzêdu
Miejskiego w Kartuzach o godzinie 12.00.
Hejna³ Pucka wybrany zosta³ podczas plebiscytu przeprowadzonego wœród mieszkañców
miasta. Zwyciê¿y³a melodia skomponowana przez Jacka Stañczaka (bez odniesieñ kaszubskich).
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dek ma miejsce w Wejherowie, gdzie z Ratusza Miejskiego co trzy godziny rozbrzmiewa w wersji instrumentalnej refren Hymnu kaszubskiego Feliksa Nowowiejskiego „Nigdë do zgubë nie prziñd¹ Kaszëbë…” 83. Zjawisko to wpisuje siê
w tezê Hobsbawna, i¿ hymny to wynalezione tradycje, które pe³ni¹ funkcjê tworzenia to¿samoœci84.
Przygl¹daj¹c siê obecnej kulturze Kaszub, nieuchronnie pojawia siê pytanie
o jej kszta³t, nawi¹zywanie do lokalnych korzeni, ³¹cznoœæ z poprzednikami.
Czy nie jest ona aby tworem hermetycznym, dzie³em kilkorga twórców, czy
odpowiada ró¿nym pokoleniom? Dziêki ró¿nym dzia³aniom œrodowisk twórczych i naukowych dŸwiêki Kaszub postrzegane s¹ obecnie inaczej ani¿eli
20 lat temu. Nie s¹ ju¿ domen¹ li tylko zespo³ów folklorystycznych, ale coraz
czêœciej stanowi¹ niezale¿n¹ wypowiedŸ m³odych artystów, wyra¿aj¹cych swoje
zwi¹zki z regionem poprzez najbli¿szy sobie jêzyk muzyczny. Œwiat³o dzienne
ujrza³o szereg utworów, pozostaj¹cych dot¹d w archiwach Muzeum Piœmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie. Pomno¿ono istniej¹c¹
bazê materia³owo-Ÿród³ow¹, powsta³y m³ode zespo³y artystyczne, pojawili siê
nowi soliœci, dyrygenci. Choæ chcia³by siê uznaæ istniej¹cy stan rzeczy za ca³kiem zadowalaj¹cy, rodzi siê pytanie o sta³oœæ tej tendencji. Mo¿e warto by³oby
lokalne doœwiadczenia wzbogaciæ o d³ugofalowe dzia³ania innych grup etnicznych – ¯mudzinów, Fryzów, Retoromanów, z którymi Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie nawi¹za³o ju¿ pewien kontakt?
Wa¿ne jest, by mimo nieuchronnoœci zmian, w³aœciwej ka¿dej kulturze –
regionalnej, ogólnonarodowej, masowej – dŸwiêki Kaszub nie zatraci³y swego
charakteru i stanowi³y sta³y, istotny wyró¿nik kultury Pomorza.

Witos³awa Frankowska

The Sounds of Kashubia.
The Kashubian’s Music Heritage and its Transitions
SUMMARY
The main aim of the article is to describe the transformation process of music
in the areas that have been inhabited by Kashubians. The special attention is paid
to the folk and religious songs during Prussian occupation and reborn Polish statehood. Moreover, the article discusses the birth of the authorial, regional music

83
84

F. Nowowiejski, Hymn kaszubski, opr. hejna³u na 3 tr¹bki W. Frankowska.
E. Hobsbawn, T. Ranger, Tradycje wynalezione, Kraków 2008, s. 15.
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in the 1930s and Kashubian inspirations in the works of the other Polish composers.
Finally, the latest efforts to protect musical heritage as well as new dimensions
of creative activities adapted to the modern cultural realities such as phonography
or media coverage are presented. This article refers to issues embedded between
inherited tradition and its modern shape. It shows the recent examples of reinterpretation of folk tradition and efforts with the regard to create a new one in contemporary cultural space.

DŹWIÊKI KASZUB. MUZYCZNE DZIEDZICTWO KASZUB...

43

Tomasz Siemiñski
Bytów

Siła obrazów i symboli
– dziedzictwo wizualne Kaszub*

Obraz w antropologii
Jeszcze kilkadziesi¹t lat temu stwierdzenie, ¿e ¿yjemy pod presj¹ obrazów
mog³o sk³aniaæ do dyskusji, czy rzeczywiœcie jest to prawd¹. Dziœ nie ma najmniejszej w¹tpliwoœci, ¿e ju¿ przynajmniej od koñca ubieg³ego stulecia nasz
œwiat zdominowa³ obraz1. Czym¿e jest ów obraz, który zaw³adn¹³ wspó³czesnoœci¹?
Pojêcie to oznacza – najogólniej rzecz ujmuj¹c – przekaz informacyjny zwi¹zany z dzia³alnoœci¹ artystyczn¹ cz³owieka, którego noœnikiem jest ikonosfera.
Ikonosfer¹ z kolei jest œwiat stworzony dla kogoœ, wszêdzie i zawsze niegotowy,
niezupe³ny, zaczêty i nieskoñczony, jest „obszarem” pojawiania siê w polu naszej obserwacji ró¿norakich obrazów2. W kontekœcie obrazu jako dzia³alnoœci
artystycznej, niezwykle istotne wydaje siê tu wyjaœnienie pojêcia „sztuki”, któr¹
mo¿na definiowaæ jako „instytucjê s³u¿¹c¹ przekazywaniu informacji o szczególnej spo³ecznej wadze i znaczeniu w sposób niecodzienny, przeciwstawiaj¹cy
siê potocznemu biegowi rzeczy i potrzebom komunikacji praktycznej”. Natomiast dzie³em sztuki by³yby „fakty obrazowe otaczaj¹cej nas ikonosfery”, jednak
nie wszystkie. Nie s¹ to obrazy pochodzenia naturalnego, przypadkowe efekty
cywilizacji, ani te tworzone ad hoc na potrzeby komunikacji codziennej3.
*

1
2

3

Artyku³ powsta³ w ramach projektu Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki Gniazdo
gryfa. S³ownik kaszubskich symboli, pamiêci i tradycji kultury (umowa nr 0001/NPRH4/
H1a/2015).
Zob. Z. Benedyktowicz, Widzieæ wiêcej. Antropologia wizualna i wizualnoœæ w antropologii, „Polska Sztuka Ludowa. Konteksty”, 1997, nr 3/4, s. 3.
Pojêcie „obrazu” oznacza tu przekaz informacyjny; por. M. Porêbski, Sztuka a informacja,
Kraków – Wroc³aw 1986, s. 81; tam¿e, s. 250–251. Zob. tak¿e: ten¿e, Ikonosfera, Warszawa
1972, s. 271 n.
M. Porêbski, Ikonosfera…, s. 277.
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Odkrycie przez ludzkoœæ mo¿liwoœci stwarzania obrazów by³o jednym
z wa¿niejszych wydarzeñ w kulturowej historii, opartej przecie¿ na komunikacji i porozumiewaniu siê. Obieg, tworzenie i odbieranie znaczeñ, czyli istnienie
systemu komunikacyjnego jest warunkiem istnienia kultury4. I tu pojawia siê
problem znaku i znaczenia. A wiêc znak „jest czymœ, co dla kogoœ zastêpuje coœ
innego pod pewnym wzglêdem lub ze wzglêdu na pewn¹ w³asnoœæ”5. Zatem,
aby mo¿na by³o mówiæ o znaku, potrzebna jest taka oto trójelementowa sytuacja: 1. ktoœ, dla kogo coœ jest znakiem, 2. okreœlony przedmiot zastêpowany
albo reprezentowany przez znak, 3. okreœlona interpretacja znaku, dziêki której znak uzyskuje swoj¹ znacz¹c¹ funkcjê, czyli w³aœnie znaczenie6.
Znak w przeciwieñstwie do obrazu ma wê¿sze znaczenie, bowiem oddaje
tylko pewien aspekt przedmiotu. Na przyk³ad w nauce znaki maj¹ byæ jednoznaczne, w sztuce jest nieco inaczej – znaki stwarzaj¹ ró¿ne mo¿liwoœci ich
rozumienia7.
Proces komunikowania, co oczywiste, wymaga przynajmniej dwu stron:
nadawcy przekazu i jego odbiorcy. Noœnikiem przekazu mo¿e byæ nie tylko
obraz, co nale¿y podkreœliæ, ale i dŸwiêk, zapis, gest b¹dŸ przedmiot innego
rodzaju. W ka¿dym jednak przypadku, aby przekaz zosta³ zrozumiany, musi
byæ zgodny z okreœlon¹ konwencj¹ kulturow¹8. I tu z kolei nale¿y zwróciæ uwagê
na swego rodzaju umowê spo³eczn¹, w³aœnie na ow¹ konwencjê kulturow¹9.
O „umowie i konwencjach” – tak wa¿nych w tym procesie – rozprawia³
Umberto Eco. Mówi³ o „kodach postrze¿eniowych”, bêd¹cych wytworem zwyczajów kulturowych i znajduj¹cych wyraz w konwencjach graficznych. I tak,
rysunek s³oñca otoczonego promykami nie da siê wyjaœniæ czymœ innym jak
tylko pewn¹ konwencj¹ widzenia, która nakazuje rysowaæ s³oñce jako ognist¹
kulê wysy³aj¹c¹ promienie. Ale dlaczego w³aœnie tak? Bo jest to wynik umowy.
Ma³e dzieci, dla przyk³adu, nie znaj¹ jeszcze przyjêtej konwencji i odtwarzaj¹
œwiat niezgodnie z przyjêt¹ norm¹. Ale bywa i tak, z drugiej strony, ¿e konwencja graficzna mo¿e siê a¿ tak utrwaliæ, ¿e staje siê „bezdyskusyjna”. Widaæ to
na przyk³adzie rysunku nosoro¿ca pokrytego ³usk¹ autorstwa Dürera, który
by³ bardzo d³ugo powielany, mimo tego, ¿e nosoro¿ec ³usek nie posiada. Jaki
4
5
6

7
8
9

J. Ni¿nik, Symbole a adaptacja kulturowa, Warszawa 1985, s. 18.
Tam¿e, s. 19–20, za: Ch.S. Peirce, Collected Papers, Cambridge 1931–1958, vol. 2, s. 135.
J. Ni¿nik, Symbole…, s. 20. Trójelementowoœæ znaku podkreœla równie¿ Tzvetan Todorow,
zob. T. Todorow, Wstêp do symboliki, [w:] Symbole i symbolika, t³um. G. Borkowska i in.,
Warszawa 1990, s. 36.
Tam¿e, s. 21.
Tam¿e, s. 26.
T. Kostyrko, Oznaka – wartoœæ – znak, [w:] Wartoœæ, dzie³o, sens. Szkice z f ilozof ii kultury
artystycznej, red. J. Kmita, Warszawa 1975, s. 78–81.
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z tego wniosek? Znak ikoniczny nie ma w³aœciwoœci oznaczanego przedmiotu,
jak narysowany czarn¹ lini¹ rysunek konia nie posiada ¿adnych w³aœciwoœci
prawdziwego zwierzêcia, a namalowany kufel piwa nie jest ch³odny ani pokryty ros¹. Znak ikoniczny odtwarza tylko pewne sk³adniki postrzegania – pewne,
nie wszystkie. O tym, co i jak postrzegamy, decyduj¹ kody postrze¿eniowe, które
s¹ w³aœnie wytworem kultury10.
W relacjach miêdzy znakiem z ikonosfery a odbiorc¹ bardzo wa¿na jest ocena
estetyczna, która mo¿e siê wyra¿aæ, b¹dŸ w powierzchowny, bezrefleksyjny
sposób, b¹dŸ mo¿e to byæ œwiadoma akceptacja. W tzw. myœleniu potocznym
(bêd¹cym wspó³czesn¹ wersj¹ œwiatopogl¹du ludowego), odbiór sztuki okreœlony jest przez schemat poznawczy charakteryzowany przez sensualizm, zabsolutyzowane normy, ³atwe przechodzenie norm estetycznych w moralne oraz
realizm. Dlatego te¿ sztuka wyra¿aj¹ca przede wszystkim treœci religijne, odczytywana by³a równoczeœnie w kategoriach estetycznych i etycznych. A wiêc
dzie³o powinno „dawaæ wgl¹d w istotê”. Istotowe jest szczêœcie, mi³oœæ, œwiêtoœæ itp. St¹d wielkim powodzeniem cieszy siê kicz religijny, poniewa¿ daj¹c
wgl¹d w istotê, przys³ania pewne niedoskona³oœci natury technicznej samego
wytworu11.
Te kluczowe pojêcia bêd¹ pomocne przy poruszaniu siê po rozleg³ym
temacie dziedzictwa wizualnego Kaszub.
Mówi¹c o antropologii wizualnej, z pewnoœci¹ powiedzieæ trzeba, ¿e nie ma
ona jednej metody badawczej, tak jak nie ma jej ca³a antropologia kulturowa,
której czêœci¹ jest antropologia wizualna. Antropologia kulturowa, jako dziedzina interpretuj¹ca przekazy kulturowe dostrzega „brak przejrzystoœci kulturowego œwiata”, przejawiaj¹cy siê m.in. w zatartych ró¿nicach miêdzy ¿yciem
codziennym a sztuk¹, miêdzy kultur¹ popularn¹ a elitarn¹, w pomieszaniu stylów i kodów12. Jest to nauka, która porusza siê po pograniczach ró¿nych nauk,
jest sztuk¹ interpretacji inspirowan¹ innymi dyscyplinami humanistycznymi.
Korzysta z wielu ich metod i innych wypracowanych zdobyczy. Ma to szczególne znaczenie w czasach, w których wspó³czesnoœæ jest tymczasowa, ulotna,
wiêc trudno poddaje siê interpretacji i opisowi, poniewa¿ nie stanowi zwartego systemu. A nie bardzo daj¹ siê do niej zastosowaæ wypracowane wczeœniej,
teoretyczne schematy i formu³y. Z tych te¿ powodów antropologia wspó³czesnoœci nie mo¿e mieæ jednej metody, poniewa¿ czêsto intuicyjnie ustala, czym
i jakim obszarem kultury siê zajmuje. Jest w tym sensie podobna do rzeczywi10
11
12

S. Wys³ouch, Znak ikoniczny w koncepcji Umberta Eco i problematyka kodu wizualnego,
„Polska Sztuka Ludowa. Konteksty”, 1994, nr 1-2, s. 12.
Cz. Robotycki, Etnograf ia wobec kultury wspó³czesnej, Kraków 1992, s. 77.
K. Pi¹tkowski, Mit – historia – pamiêæ. Kulturowe konteksty antropologii/etnologii, £ódŸ
2011, s. 9-10 i n.
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stoœci, któr¹ bada – niedokoñczonej i hybrydalnej. Dlatego te¿ antropologa
wspó³czesnoœci porównaæ mo¿na do detektywa lub wêdrowcy, który do koñca
nie wie, dok¹d zaprowadzi go obrana œcie¿ka13.
Trudno zatem mówiæ o sprecyzowanej, czy te¿ precyzyjnie wytyczonej
metodzie postêpowania badawczego, jeœli mówimy o badaniu obrazów, poza
jednym zasadniczym warunkiem – analiza i interpretacja musi t³umaczyæ kulturê przez kulturê.
Mimo ca³ej nieokreœlonoœci, chwiejnoœci, tymczasowoœci i ogólnej niepewnoœci wspó³czesnoœci, w obliczu zachodz¹cych zasadniczych zmian kulturowych w ci¹gu jednego pokolenia – „zmienia siê co najmniej dwukrotnie œwiat
przedmiotowy w wybranych dziedzinach (samochody, meble, telewizory, telefony)”14 – nie nale¿y zapominaæ o tym, ¿e kultura jest systemem zorganizowanym, rz¹dz¹cym siê swoistymi prawami i posiadaj¹cym logikê. „Cokolwiek
byœmy nie powiedzieli o wspó³czesnoœci, jej »fraktalnoœci«, to jednak – jak zawsze – dokonuj¹ siê w jej ramach procesy enkulturacji i socjalizacji, funkcjonuje, lepiej lub gorzej, edukacja, ludzie pobieraj¹ siê i rozwodz¹, w pracy nie
plujemy pod nogi prze³o¿onego, niezgrabnie jakoœ nie przyj¹æ ksiêdza »po kolêdzie«, a wystêpek oceniamy poprzez pryzmat respektowanej przynajmniej
normy »w³aœciwego zachowania«”15.

Interpretacje, czyli kilka mo¿liwoœci badawczych
Rola obrazów we wspó³czesnoœci, by pozostaæ przy zasadniczym temacie,
wydaje siê stale wzrastaæ. Pora zatem przyjrzeæ siê niektórym wybranym propozycjom opisu i interpretacji ikonosfery. Zaprezentowane ni¿ej, zindywidualizowane podejœcia badawcze wskazuj¹ na obszary kultury, w których mo¿na
by poszukiwaæ obrazów w jakiœ sposób charakterystycznych dla danej kultury
lub subkultury. Nie inaczej, jeœli idzie o poszukiwanie dziedzictwa obrazowo-symbolicznego na Kaszubach – pole badawcze zdaje siê byæ szerokie i wielowymiarowe.
W artykule Krystyny Pi¹tkowskiej i Ewy Nowina-Sroczyñskiej, pt. Kultura
w sytuacji transformacji systemu. Studium ikonosfery W³odawy16, autorki do
13
14
15
16

W. Burszta, Wstêp: Detektywi i nomadzi, Antropologiczne wêdrówki po kulturze, Poznañ
1996, s. 7-9.
R. Sulima, Antropologia codziennoœci, Kraków 2000, s. 9.
W.J. Burszta, Teoria kultury dzisiaj czyli »d³u¿ej klasztora ni¿ przeora«. Tekst pochodzi
z serwisu internetowego CyberForum.pl (dostêp: paŸdziernik 2002).
K. Pi¹tkowska, E. Nowina-Sroczyñska, Kultura w sytuacji transformacji systemu. Studium
ikonosfery W³odawy, „Zeszyty Muzealne”, W³odawa, 1997, t. VII, s. 45.
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analizy badanych przez siebie zjawisk zastosowa³y koncepcjê „simulacrum”
Jeana Baudrillarda (badania prowadzone by³y w 1997 roku we W³odawie i okolicach). W najwiêkszym skrócie, wspó³czesna kultura przechodz¹ca transformacjê, nazywana za Baudrillardem kultur¹ symulakrów, chce uformowaæ nowy
porz¹dek widzialny, st¹d te¿ w ikonosferze pojawia siê zwielokrotniona iloœæ
„gad¿etów, szyldów, znaków odsy³aj¹cych do wyobra¿eñ zasobnej i disneylandowskiej rzeczywistoœci zachodniej”17. Ów nowy porz¹dek jest rzeczywistoœci¹, dla której nie istnia³ nigdy ¿aden orygina³, jest to coœ, co unicestwi³o stare
i powo³a³o w postaci znaków nowe, ale symulowane. Zamiast rzeczywistoœci
mamy znaki rzeczywistoœci, które niejako zastêpuj¹ realnoœæ18.
Ten przyk³ad analizy wspó³czesnej ikonosfery po transformacji pokazuje,
co podkreœla³y autorki, ¿e „prawdziwa jest tu tylko woda w jeziorze”, nie ma tu
miejsca na tradycjê, na dziedzictwo. Jest to raczej zaprzeczenie wszystkiego, co
dawne, ale z wielk¹ si³¹ próbuj¹ce przebiæ siê i utrwaliæ we wspó³czesnoœci,
„wejœæ do tradycji”.
Innym badaczem interesuj¹cym siê otoczeniem wizualnym (i kolejn¹ prób¹
antropologicznej interpretacji tekstów wizualnych) jest Czes³aw Robotycki. Pisze on, i¿ w naszej codziennoœci dostrzegamy formy otoczenia wizualnego lub
te¿ uchodz¹ one naszej uwadze. Mog¹ to byæ na przyk³ad: instrukcja pos³ugiwania siê œpiworem, plakat zachêcaj¹cy do pracy w Miejskim Przedsiêbiorstwie
Komunikacyjnym, rzeŸba ogrodowa, etykietka z butelki tzw. weselnej wódki,
kalendarz sprzedawany przez kominiarzy, stara pocztówka, druk dewocyjny,
fotografia itd. Przedmioty takie stanowi¹ zbiór nale¿¹cy do ikonosfery. £¹czy je
pospolitoœæ, banalnoœæ (kiczowatoœæ), brak smaku i to, ¿e nie s¹ sztuk¹. „Stwierdzenie owej pospolitoœci to sygna³, ¿e jesteœmy na w³aœciwym tropie, ¿e znalaz³
siê materia³ do analizy”19.
Podstawowymi dyrektywami badawczymi jest za³o¿enie, ¿e kreacja kulturowa to przede wszystkim przekszta³cenia i rekompozycje – ich œledzenie
i odczytywanie nowych znaczeñ jest podstawowym dla autora sposobem analizy tego rodzaju tekstów. Czes³aw Robotycki wiele korzysta z ustaleñ Mieczys³awa Porêbskiego, w myœl wyznawanej (i stosowanej) przez siebie zasady,
¿e etnologia (antropologia) jest nauk¹ pogranicza, poruszaj¹c¹ siê na obrze¿ach innych dziedzin. Niektóre formy wizualne, pisze Robotycki, nale¿¹ce
do kultury masowej posiadaj¹ pewne charakterystyczne cechy, m.in. synkretyzm semiotyczny i wielofunkcyjnoœæ. Przyk³adem mo¿e tu byæ zamierzone
lub niezamierzone czerpanie wspó³czeœnie ze schematów ikonograficznych,
pochodz¹cych z dawniejszej i nowszej sztuki wysokiej. Tak u¿yte, ulegaj¹
17
18
19

Tam¿e, s. 53.
Tam¿e, s. 46–47.
Cz. Robotycki, Etnograf ia wobec kultury…, s. 78.

48

TOMASZ SIEMIÑSKI (BYTÓW)

przekszta³ceniom, zyskuj¹ inne znaczenia, istniej¹ w trywialnych kontekstach,
a ich sensy zostaj¹ zdegradowane, wykorzystane w inny sposób. W zakresie
komunikacyjnym spe³niaj¹ jednoczeœnie funkcje instrukcyjne, perswazyjne
i estetyczne. Zatem sztuka wysoka, czyli sztuka elit, traci sw¹ moc. W takiej
sytuacji wszystko to, co jest parasztuk¹, nabiera rangi w ikonosferze. Co istotne, odbiorcy mog¹ do rangi sztuki podnieœæ ka¿dy element otoczenia wizualnego20.
Analizuj¹c zjawisko przetworzeñ na przyk³adzie wy¿ej wymienionych przedmiotów, Czes³aw Robotycki proponuje co najmniej trzy ró¿ne podejœcia pozwalaj¹ce na inne interpretacje. A wiêc podejœcie zdroworozs¹dkowe, ikonograficzne i antropologiczne21 . Pomijam w tym miejscu dwa pierwsze, jako mniej
mnie w tej chwili interesuj¹ce. Zwrócê natomiast uwagê na sposób interpretacji antropologicznej – preferowany przez autora. Otó¿ „w interpretacji antropologicznej, dzia³aj¹c w porozumieniu z histori¹ sztuki, analizuje siê zjawiska
wizualne, zwracaj¹c uwagê na ich kontekst”22.
W najwiêkszym skrócie powiedzieæ mo¿na, ¿e pó³le¿¹ca kobieta na przywieszce od œpiwora realizuje schemat pochodz¹cy od przedstawienia italskiej
bogini rozkoszy Wenus, której wiele przekszta³ceñ ikonograficznych pojawia³o
siê w sztuce. RzeŸba plenerowa, ch³opiec karmi¹cy ptaka mo¿e kojarzyæ siê
z Ganimedesem, synem króla Troi. Plakat zachêcaj¹cy do pracy w Miejskim
Przedsiêbiorstwie Komunikacyjnym, przedstawiaj¹cy m³odzieñca w chuœcie
rezerwisty, nasuwa skojarzenia ze schematami portretowymi Dürera czy Velázqueza23. Antropologia wspó³czesnoœci, która w du¿ej mierze zajmuje siê potocznoœci¹, œwiatem, który nas bezpoœrednio otacza, „analizuj¹c ró¿ne zjawiska, niejako na marginesie pokazuje, ¿e poszukiwanie to¿samoœci i zakotwiczenia jest powszechne przede wszystkim w warunkach metropolitalnych”24.
Jak widaæ, obrazy powo³ywane do ¿ycia i spe³niaj¹ce ró¿ne funkcje, w tym
wypadku odwo³uj¹ siê do uniwersalnych schematów wywiedzionych ze sztuki
wysokiej. Istotne wydaje siê tutaj, ¿e w ró¿nych wariantach kultur, ró¿nie mo¿e
byæ rozumiane pojêcie dziedzictwa, czy te¿ „zakotwiczenia”, inaczej mog¹ siê
rozk³adaæ akcenty w mieœcie i na wsi, co niew¹tpliwie dotyczy te¿ Kaszub.
Zwyk³a, prywatna przestrzeñ by³a tak¿e przedmiotem analizy Rocha Sulimy. W artykule Miêdzy rajem a œmietnikiem. Ikonosfera warzywnych ogródków
autor zaj¹³ siê wyrazist¹ subkultur¹, która nie mo¿e umkn¹æ uwadze badacza
20
21
22
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uprawiaj¹cego „antropologiê bana³u”25. Przedmiotem analizy s¹ wiêc banalne
ogrody dzia³kowe, bêd¹ce swoistego rodzaju oazami nasyconymi twórcz¹,
bardzo zindywidualizowan¹ ekspresj¹ artystyczn¹. Spojrzenie systemowe na
ikonosferê warzywnych ogródków pozwoli³oby na dostrze¿enie ca³oœci zjawiska, a nie postrzeganie go jako przejawu kiczowatoœci. Dzia³ki bowiem emanuj¹ wiêksz¹ intensywnoœci¹ i ró¿norodnoœci¹ doznañ ni¿ miejskie przestrzenie blokowe. Dyrektyw¹ badawcz¹ jest tu poznanie i przet³umaczenie owych
doznañ. Analiz¹ objête by³y dzia³ki pracowników warszawskich zak³adów pracy, powstaj¹ce w latach 1952–1953, u¿ytkowane ju¿ przez drugie, a nawet trzecie pokolenie. Przestrzeñ dzia³ki, jak mówi Roch Sulima, nie jest jednorodna.
Wyró¿niæ tu mo¿na przestrzeñ s³uchow¹, zapachow¹, ruchowo-czynnoœciow¹
oraz wizualn¹. Obecnie interesuje mnie ta ostatnia. Otó¿ przestrzeñ wizualna
dzia³kowego ogrodu jest najbardziej poddana penetracji osób obcych, mianowicie przechodniów, a tak¿e s¹siadów-dzia³kowiczów. W niej zachodzi kontakt pomiêdzy nadawc¹ a odbiorc¹ komunikatu. Przestrzeñ wizualna podzielona jest na centraln¹ (wyró¿nion¹), w której znajduj¹ siê wszelkie znaki presti¿u, takie jak na przyk³ad krzewy, krasnale, muchomory, fontanna, wystrój
ganku itp.; intymn¹ (fronton domku, ganek, weranda); zdegradowan¹ (nieczyst¹), na przyk³ad przybudówki, sk³adziki, wszystko to, co nie jest do pokazania; obojêtn¹ (neutraln¹) – s¹ to naro¿niki dzia³ki. Dzia³ka jest przestrzeni¹,
w której naœladowane i cytowane s¹ ró¿ne przestrzenie kulturowe, na przyk³ad
wiejskiego ogródka, ogrodowa i parkowa, górska i leœna, przestrzeñ typu werandowego i balkonowego, malarstwa naiwnego i jarmarcznego26.
Dzia³ka ma charakter mediacyjny, znajduje siê miêdzy natur¹ a kultur¹, ujawnia siê tu idea progowoœci, oznaczaj¹ca wszelkie zmiany, a tak¿e spotkanie „starego” z „nowym”. Przestrzeñ dzia³ki jest bardzo osobliwa, po pierwsze, nie chroni
cz³owieka cywilizacji przemys³owej przed alienacj¹ – jest œwiadectwem alienacji, po drugie, dziêki swej „prefabrykowanej” naturze wywo³uje pewien stan
u³udy; jest sk³adowiskiem przedmiotów przeniesionych do innych kontekstów,
realizuje siê tu idea miejsca niezape³nionego, które trzeba zape³niæ przedmiotami lub kompozycjami plastycznymi, ujawnia w³asne kunszty rêcznej pracy.
Jednak¿e – jak pisze Sulima – „stabilizuje (…) emocje i potrzeby egzystencjalne
cz³owieka zepchniêtego, czy te¿ »str¹conego« na peryferie wielkich struktur”.
Opisuje cz³owieka z jego z³udzeniami i marzeniami. W sferze estetyki dzia³ka
sk³ada siê z materia³ów, które wczeœniej by³y czymœ innym (estetyka nieprzystawalnych tworzyw), znajduje siê miêdzy „izb¹ pami¹tek” a œmietnikiem;
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naœladuje dzieciêcy pokój jako wyraz estetyki u¿ytecznego piêkna (estetyka
dzieciêcego pokoju)27.
Obrazy pojawiaj¹ce siê w opisywanej wy¿ej przestrzeni, powstaj¹ oddolnie
w warunkach nieludowych, nietradycyjnych, wynikaj¹ jednak z g³êbokich
potrzeb w kulturach zamkniêtych ramami zawodu czy okreœlonej grupy
spo³ecznej.
Jedn¹ z ciekawszych propozycji opisu i interpretacji wspó³czesnych zjawisk
nale¿¹cych do antropologii wizualnej, któr¹ sam siê inspirowa³em, prowadz¹c
w³asne badania na Kaszubach, jest praca Krystyny Pi¹tkowskiej pt. Kultura
a ikonosfera. Etnologiczne studium wybranych przyk³adów ze wsi wspó³czesnej 28.
Jako inspiracje do zastosowanej przez siebie metody badawczej autorka wykorzysta³a m.in. metody ukszta³towane na gruncie historii sztuki: ikonologiczn¹
Erwina Panofskyego i koncepcjê ci¹gu form Georga Kublera jako niezbêdne
zbli¿enie miêdzy histori¹ sztuki a etnologi¹, w których chodzi w najwiêkszym
skrócie o „wykrywanie wewnêtrznego sensu” 29.
Krystyna Pi¹tkowska podejmuje siê analizy relacji miêdzy sztuk¹, bêd¹c¹
dziedzin¹ kultury, a ¿yciem zbiorowym. Interpretacja tego problemu rozumiana jest przez badaczkê jako wyjaœnianie zwi¹zków miêdzy dzia³aniem cz³owieka a sensem, jaki obrazy, idee, zdarzenia maj¹ dla tych, do których nale¿¹.
Autorka przyjmuje dwie perspektywy rozumienia sztuki, poprzez które dokonuje analiz. „W pierwszej perspektywie sztuka jawi siê jako pewnego typu specyficzny mechanizm regulatywny, stymuluj¹cy i generuj¹cy dzia³ania ludzi
z innymi elementami kultury. Obiektami wieloplanowych wiêzi ze sztuk¹ mog¹
byæ inne mechanizmy kultury (przyjmujê okreœlenie kategorie kultury), jak
np. religia, moralnoœæ, prawo, przestrzeñ itp. Druga perspektywa wyra¿a
sposób w³¹czenia w system wiêzi spo³ecznych przedmiotów sztuki, ukazuje
sposób ich »¿ycia« w kulturze”30.
Celem pracy Krystyny Pi¹tkowskiej jest próba zrozumienia, czym jest sztuka
i co jest sztuk¹ w kulturze typu ludowego, a tak¿e sformu³owanie regu³ etnosztuki. Do badañ nad tymi problemami opracowane zosta³y bloki tematyczne:
sztuka a religijnoœæ, przestrzeñ a sztuka, moda, praca w kulturze. Zosta³y one
opracowane z za³o¿eniem, ¿e istnieje w kulturze pewien zasób zjawisk wizualnych w poszczególnych jej kategoriach31. Odnoœnie ustaleñ dotycz¹cych
przestrzeni, która jest t¹ szczególn¹ kategori¹ kulturow¹, w której wyra¿aj¹ siê
27
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okreœlone znaczenia bêd¹ce form¹ komunikowania, obszarem poszukiwañ
badawczych jest mediacja miêdzy cz³owiekiem a przestrzeni¹32.
Dla zrozumienia istoty istnienia w kulturze pewnych zjawisk wizualnych
niezwykle pomocne jest spostrze¿enie autorki, ¿e czêsto wiele zjawisk artystycznych nie pasuje do utrwalonych wczeœniej w nauce schematów poznawczych. Staj¹ siê w pewnym sensie oderwane od ich naturalnego kontekstu kulturowego i jeœli badacze zwracaj¹ siê w interpretacjach w stronê psychologii
sztuki i psychologii jednostki (psychologizmu), trac¹ szansê wyjaœnienia ich
sensu i znaczeñ na poziomie kultury. Sztuka musi byæ rozumiana (jak jêzyk
i moralnoœæ) jako wynik istnienia jej w³asnej tradycji. Musimy zrezygnowaæ –
jak pisze Pi¹tkowska – z kontekstu ukszta³towanego przez naukowców i artystów na rzecz kontekstu kultury, która tê sztukê stworzy³a. Sztuka we w³asnym
kontekœcie jest „czêœci¹ doœwiadczenia ¿yciowego ludzi, a nie naturalnym wynikiem istnienia sztuki elitarnej, zdegradowanej do poziomu ludowoœci czy
krytyk¹ sztuki wspó³czesnej”33. Nie da siê opisaæ i zdefiniowaæ sztuki tylko
na podstawie dzie³ do niej zaklasyfikowanych. Aby zrozumieæ rzeczywistoœæ
sztuki w kulturze, nale¿y pamiêtaæ o tym, ¿e jest ona osobista (estetyczna),
spo³eczna (etyczna) i œwiadoma ludzkich ograniczeñ (teologiczna)34.
Krystyna Pi¹tkowska sformu³owa³a regu³y modeluj¹ce teksty wizualne
w badanej przez siebie kulturze (ziemia sieradzka). S¹ to: projekcja orbis interior, tendencja do mimesis, realizm, wyrazistoœæ struktury – kontrast i uporz¹dkowanie, selekcja treœci codziennoœci przez czas dokonany35. Owe regu³y
wydaj¹ siê na tyle uniwersalne, ¿e wydaje siê uprawnionym stwierdzenie, ¿e
obrazy powstaj¹ w ka¿dej kulturze wed³ug pewnych sta³ych mechanizmów,
które w pewnych „typach” kultur (nie wszystkich) mo¿na przewidzieæ.
Najistotniejszym spostrze¿eniem po lekturze pracy Pi¹tkowskiej, maj¹c ca³y
czas na uwadze „kaszubskie obrazy i symbole”, jest fakt, ¿e si³a obrazów i symboli tkwi w tym, ¿e powstaj¹ w kulturach nieelitarnych, s¹ akceptowane przez
wiêkszoœæ, s¹ w jakimœ stopniu przewidywalne, nie mo¿na ich zadekretowaæ,
pojawiaj¹ siê w miejscach i w kontekstach ca³kiem nieoczekiwanych.

Kontekst
Zanim zaczniemy mówiæ o dziedzictwie wizualnym na Kaszubach, wypada
odwo³aæ siê w kilku s³owach do szerszego kontekstu kulturowego. Nale¿y siê
zastanowiæ, jak to siê dzieje, ¿e jedne obrazy staj¹ siê „nasze”, a inne nie.
32
33
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35

Tam¿e, s. 113.
Tam¿e, s. 27–28.
Tam¿e, s. 22.
Tam¿e, s. 143.
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Kultura ludowa, w rozumieniu kultury ch³opskiej, nie by³a czymœ odmiennym od ca³ego universum kultury, aczkolwiek posiada³a (g³ównie w XIX wieku)
pewne charakterystyczne rysy, które czyni³y j¹ specyficzn¹, takie jak izolacjonizm, rytualizm, specyficzna moralnoœæ, sensualizm, religijnoœæ (katolicyzm),
ustny przekaz tradycji36. Wszystkie te czynniki organizowa³y (jeœli mo¿na siê
tak wyraziæ) œwiat wyobra¿eniowy przeciêtnego mieszkañca wsi. W nim mieœci³a siê wizja wszechœwiata, przek³adaj¹ca siê na zjawiska plastyczne – na obrazy raju, oprawê œwi¹t koœcielnych, uroczystoœci religijnych, ludowe, a wiêc
potoczne wyobra¿enia, objawiaj¹ce siê takimi tekstami wizualnymi, jak np. Bo¿e
Mêki, ikonografia b³ogos³awionych i œwiêtych, ca³e spektrum sztuki ludowej,
która by³a spontaniczn¹, w³asn¹ ekspresj¹ ludu, odpowiadaj¹c¹ jego w³asnym
potrzebom.
Do najprostszych zachowañ dekoracyjnych w tzw. tradycyjnej kulturze ludowej nale¿a³a niew¹tpliwie dba³oœæ o najbli¿sze otoczenie, nadawanie mu wymiaru nie tylko u¿ytkowo-praktycznego. Do takiej kategorii mo¿na zaliczyæ
malatury œcienne. W niektórych regionach z okazji œwi¹t wielkanocnych malowano zrêby cha³up oraz ich œciany zewnêtrzne. Mog³y byæ to doœæ proste z¹bki,
spirale, szlaczki, ga³¹zki, póŸniej bogate kompozycje kwiatowe, najczêœciej wykonywane w³asnorêcznie przez gospodynie37. Sztandarow¹, „malowan¹” wsi¹
w latach 70. ubieg³ego stulecia by³o oczywiœcie Zalipie38.
Tendencje do zdobienia cha³up i swojego najbli¿szego otoczenia istnia³y
w kulturze ludowej od dawna. Roman Reinfuss opisywa³ dawne cha³upy wiejskie, bogato ilustruj¹c je fotografiami, które malowano czasem w zadziwiaj¹ce
wzory i desenie. S¹dzê, ¿e dzisiejszy obraz ludowego budownictwa utrwalony
w postaci skansenów jest raczej doœæ szary i czêsto nie odpowiada w tym wzglêdzie stanowi dawnemu. Reinfuss dowodzi³, ¿e popularne w Polsce „jednolite
bielenie zrêbów poprzedzane bywa przez bielenie wzorzyste”. Podobne malatury o charakterze roœlinnym, ale tak¿e kompozycje figuralne, spotykano na
terenach Niemiec, tak¿e w Rumunii (motywy roœlinne i zoomorficzne), w Czechach i S³owacji. Mo¿na wiêc z du¿ym prawdopodobieñstwem powiedzieæ,
¿e tego typu zdobnictwo by³o charakterystyczne dla sporej czêœci Europy39.
Istnia³o te¿ wiele innych form zdobnictwa, na przyk³ad malowanki na papierze, wieszane lub przyklejane do œcian mieszkañ w celach utylitarnych i estetycznych. Tematem malowanek wystêpuj¹cych w ca³ej Polsce s¹ przede
36
37
38
39

Por. L. Stomma, Antropologia kultury wsi polskiej XIX w., Warszawa 1986; ten¿e, Determinanty polskiej kultury ludowej XIX wieku, „Polska Sztuka Ludowa”, 1979, nr 3, s. 131–142.
B. Ogrodowska, Œwi¹teczne zdobnictwo wnêtrz, tam¿e, 1983, nr 1–2, s. 105.
A. Jackowska, Pogl¹dy Zalipianek na sztukê, „Polska Sztuka Ludowa”, 1983, nr 1–2, s. 21–23.
Por. R. Reinfuss, Malowane zrêby cha³up wiejskich, „Polska Sztuka Ludowa”, 1949, nr 7–8,
s. 200–219.
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wszystkim kompozycje kwiatowe i roœlinne, najczêœciej symetryczne z bukietem kwiatów w koszyku lub rzadziej w wazonie. Stosowano ró¿ne warianty
rozwi¹zañ. Malowanki posiadaj¹ przede wszystkim wartoœæ estetyczn¹, w odró¿nieniu na przyk³ad od obrazów religijnych. Kryterium ich preferencji jest
zgodnoœæ z upodobaniami40. Istnia³y tak¿e malowanki na tkaninach lub haftowane makaty. Tego rodzaju twórczoœæ zdobnicza przedstawia przede wszystkim sceny pejza¿owe.
Obok zdobnictwa typowo ludowego pod koniec lat 70. ubieg³ego stulecia
coraz czêœciej pojawia³y siê przeró¿ne pograniczne formy dekoracyjne, które
ju¿ nie mieœci³y siê w kanonie ludowoœci, a nie nale¿a³y jeszcze do sztuki wysokiej. Myœlê tu chocia¿by o kolorowych kwiatach z wiórów, bêd¹cych ulubionym tworzywem dekoratorów wystaw sklepowych, ozdob¹ niemal wszystkich
imprez prezentuj¹cych dorobek sztuki ludowej czy nawet pochodów pierwszomajowych41. Myœlê te¿ o powszechnej produkcji figur i obrazów dewocyjnych, ekranach fotograficznych (w owym czasie ju¿ w fazie schy³kowej)42 oraz
wszelkiego rodzaju asortymencie jarmarczno-odpustowym. Z pewnoœci¹ s¹
to zjawiska przesycone wiêkszym ³adunkiem spontanicznoœci ni¿ wiele sterowanych przejawów ludowoœci w sztuce43.
Œwiat wizualny organizuje nie tylko zdobnictwo ludowe, dziœ nale¿y do tego
dodaæ mass media, szko³ê i Internet. Na tym styku istnieje ca³e spektrum zjawisk pogranicznych spod znaku bana³u i trywialnoœci. Zjawisk w pewien
sposób niechcianych i niepo¿¹danych, okreœlanych generalnie mianem kiczu,
aczkolwiek w kulturze popularnej powszechnych i zakorzenionych. I przy tym
problemie muszê zatrzymaæ siê nieco d³u¿ej, bowiem bez odwo³ania siê
do istoty kiczu niemo¿liwe jest analizowanie i próba zrozumienia zjawisk egzystuj¹cych we wspó³czesnej, spontanicznie tworzonej ikonosferze, czyli sferze
z obrazami. Zrozumienie kiczu pozwala zrozumieæ okreœlone preferencje,
które staj¹ siê norm¹, utrwalaj¹ siê i w rezultacie mog¹ przechodziæ do sfery
obrazowo-symbolicznej, wokó³ której skupia siê to¿samoœæ.
Z etnologicznego punktu widzenia, jak pisz¹ Wojciech Burszta i Krzysztof
Pi¹tkowski, kicz powstaje na styku ró¿nych kultur, w kulturach niejednorodnych, w których przywi¹zuje siê du¿¹ wagê do tradycji, poniewa¿ kicz w pewnym sensie powtarza schematy przesz³oœci, jest wierny przekazanym przez
40
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A. Jackowski, Malowanki, makatki, ekrany (wspó³czesne malarstwo ludowe i jego pogranicza – cz. 2), „Polska Sztuka Ludowa”, 1977, nr 3, s. 147.
B. Kural, Ludowe (?) kwiaty z wiórów, „Polska Sztuka Ludowa”, 1977, nr 4, s. 211.
A. Jackowski, Malowanki, makatki, ekrany…, s. 147. Zob. tak¿e: A. Wajda, Ekrany fotografów ulicznych, „Polska Sztuka Ludowa”, 1956, nr 1, s. 3–19.
Por. np. A. Jackowski, Kiedy ludowe przestaje byæ ludowe. Rozterki jurora, „Polska Sztuka
Ludowa”, 1989, nr 3, s. 167.
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tradycjê kanonom piêkna. Zawierza im, bowiem piêkno to jest kanonizowane,
zastane i sprawdzone. Kicz jest czymœ, co sytuuje siê i funkcjonuje pomiêdzy
ludowoœci¹ a sztuk¹. Egzystuje w sposób zbli¿ony do stereotypu. Jest w³asnoœci¹
ogó³u i w tym sensie wyznacza kanon piêkna. Najogólniej mówi¹c i upraszczaj¹c, ów kanon posiada kilka cech: przede wszystkim patriotyzm; operowanie
w „kanonie szkolnym” (zapamiêtane z podrêczników wzory rzeŸb, malarstwa
itp.); wizualne powi¹zanie obrazów ze swojskoœci¹ (np. rodzime krajobrazy)44.
To w³aœnie ma oczywiœcie daleko id¹ce nastêpstwa nie tylko w samych wyra¿anych preferencjach odnoœnie sztuki, ale w konkretnych fizycznych realizacjach w³asnej przestrzeni, w której siê ¿yje.
W tym kontekœcie warto wspomnieæ o zjawisku, które W³adys³aw Hasior
nazwa³ „sztuk¹ plebejsk¹”, a które has³owo mo¿na opisaæ takimi okreœleniami
jak: „witacze”, „pomniki zak³adów”, „lwy”, „bramy”, „piêkno ogrodzeñ”, „czar opon”,
„prywatne raje”, „zamki i pa³ace”. To nic innego jak spontaniczne znaki to¿samoœci. „Wszêdzie dostrzegam urodê plebejskiej sztuki, zbli¿on¹ estetyk¹, i tych
znaków, i laurek, malowanych na imieniny babci czy mamusi – pisze Aleksander Jackowski. To, co wyæwiczyli w domu, w m³odoœci, realizuj¹ w doros³ym
¿yciu, w dekoracji œciennych gazetek, zdobieniu tablic z konterfektami przodowników pracy. Znaki miast, gmin, ziem rozpowszechni³y siê na mocy administracyjnych nakazów w latach szeœædziesi¹tych. Bywa³y lepsze i gorsze, skromne i rozbudowane na miarê ambicji lokalnych w³adz, przeznaczone do ogl¹dania z jad¹cego pojazdu b¹dŸ – nawet – »z perspektywy Ikara«”45.
I dodaje Hasior: „Estetyka p³otów, szyldów, znaków plastycznych to ta sama,
jak¹ dostrze¿emy w malowaniu na œcianach, w potrzebie stawiania krasnali
i ró¿nych figur zdobi¹cych prywatne ogródki. Potrzeba piêkna, wytwornoœci.
Gdzieœ na œwiecie s¹ wspania³e bramy broni¹ce dostêpu do pa³aców, a za bram¹
jest raj, przestrzeñ niecodzienna, królewska. My mamy nasze ma³e, prywatne
raje, na nasz u¿ytek”46.
Kolejne pokolenia wchodz¹ wspó³czeœnie w ¿ycie z ca³oœci¹ inwentarza kulturowego, wyniesionego z domu i szko³y, œrodków przekazu, w tym Internetu
z jego blogami, memami, facebook’iem itd.
Korzystanie z tej uniwersalnej w gruncie rzeczy sk³adnicy umo¿liwia socjalizacja i nauczanie. Wychowaniu estetycznemu przydawano wielk¹ rolê, szczególnie w czasach najnowszych. Ale ju¿ w XIX wieku zwracano uwagê na to, ¿e
codziennego ¿ycia nie umila wygl¹d zupe³nie nierzucaj¹cych siê w oczy ró¿nic
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P. Sarzyñski, U³ani w wazonie, „Polityka”, 30.12.2000, nr 53, s. 44–47.
O sztuce plebejskiej z W³adys³awem Hasiorem rozmawia Aleksander Jackowski, „Polska
Sztuka Ludowa. Konteksty”, 1995, nr 3–4, s. 186.
Tam¿e, s. 187.
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w wygl¹dzie domów, ulic, przedmiotów codziennego u¿ytku, strojów itp.47
Poprzez mo¿liwoœæ seryjnego wytwarzania i wielokrotnego powielania tekstów
wizualnych (wraz z pojawieniem siê w XIX wieku zjawiska zwanego kultur¹
masow¹), wytworzy³a siê sytuacja sprzyjaj¹ca zakorzenianiu siê pewnych wzorców w³aœnie poprzez powtarzalnoœæ, wielokrotne powielanie widoków centrów
miast w formie m.in. ilustracji prasowych, kart pocztowych, albumów, filmów
fabularnych i dokumentalnych48. Niebagateln¹ rolê odgrywa tu tak¿e turystyka49, któr¹ mo¿na rozpatrywaæ w kategoriach szeroko rozwiniêtej mobilnoœci
ludzkiej, a co za tym idzie – wzajemnego zapo¿yczania wzorców wizualnych.
Nie sposób w tym kontekœcie nie wymieniæ te¿ turystyki religijnej, czego przyk³adem jest Licheñ i jego wp³yw na kszta³towanie siê zachowañ i preferencji
wizualnych50. A na Kaszubach jest to choæby Kalwaria Wejherowska.

Kaszuby w obrazach – dziedzictwo i wspó³czesnoœæ
Niebagateln¹ rolê odgrywa tu regionalizm kaszubski, na temat którego napisano ju¿ bardzo wiele, nie ma zatem obecnie potrzeby wnikliwego referowania istoty ruchu kaszubskiego i jego burzliwej historii51. Ale zaznaczyæ nale¿y
jedynie, ¿e ruch regionalny jest wa¿ny dlatego, ¿e w jego obrêbie dokonywana
jest próba operowania pewnymi symbolami i unifikowania ich – upowszechniania wielu znaków to¿samoœci grupowej, funkcjonuj¹cych dziœ w œwiadomoœci i ikonosferze kaszubskiej. Zatem szeroko pojêty regionalizm sprzyja tworzeniu i kszta³towaniu siê w regionie nowej tradycji kulturowej, przekazywanej
przez instytucje lokalne, w tym m.in. Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie.
Kaszubska zbiorowoœæ regionalna przekszta³ca siê ze wspólnoty o silnie niegdyœ rozbudowanych wiêziach naturalnych w zbiorowoœæ podtrzymywan¹
w³aœnie dziêki dzia³alnoœci instytucjonalnej. Dlatego te¿ po tak d³ugim okresie
budowania to¿samoœci etnicznej Cezary Obracht-Prondzyñski pisa³: „Kaszubi
tak jak ka¿da grupa etniczna maj¹ swój system wartoœci, w którym prócz jêzyka znajduj¹ siê tak¿e inne symbole i cechy uznawane za przynale¿ne tylko
(lub specjalnie) im, wa¿ne dla nich i wzmacniaj¹ce poczucie przynale¿noœci
47
48
49
50

51

W. Markiewicz, Otoczenie wspó³czesnego Polaka, „Sztuka”, 1985, nr 4, s. 7.
Por. A. Wallis, Informacja i gwar. O miejskim centrum, Warszawa 1979, s. 103–104.
O tym pisa³ ju¿ J. S. Bystroñ, Kultura ludowa, Warszawa 1936, s. 279–281.
Por. K. Marciniak, Sztuka religijna a kicz, [w:] Kicz, tandeta, jarmarcznoœæ w kulturze
masowej XX wieku, materia³y pokonferencyjne pod red. Lucyny Ro¿ek, Czêstochowa 2000,
s. 69–75; ta¿, Licheñ i jego œwiat, Poznañ 1999.
Zob. A. Bukowski, Regionalizm kaszubski. Ruch naukowy, literacki i kulturalny. Zarys
monograf ii historycznej, Poznañ 1950, s. 91–92.
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do wspólnoty”52. Na ten wizerunek grupy sk³adaj¹ siê takie cechy, jak pracowitoœæ, pobo¿noœæ, upartoœæ, wytrwa³oœæ, goœcinnoœæ, zaradnoœæ, uczciwoœæ, opanowanie, zgodnoœæ, weso³e usposobienie, solidarnoœæ grupowa, spryt i pomys³owoœæ, poczucie sprawiedliwoœci. Wszystko to jest, jak pisze autor, wyrazem
podzielanych przez Kaszubów wartoœci, wœród których najwa¿niejsz¹ rolê odgrywa religia, terytorium (ziemia rodzima), dom, rodzina i wspólnota. „Do tego
trzeba dodaæ szereg symboli wa¿nych dla spo³ecznoœci kaszubskiej. Wszystkie
one sk³adaj¹ siê na kanon kulturowy Kaszubów, kszta³towany w bardzo skomplikowanych warunkach przez setki lat, ale te¿ ci¹gle podlegaj¹cy zmianom,
przede wszystkim pod wp³ywem zinstytucjonalizowanych dzia³añ zmierzaj¹cych do upowszechniania (przez media, szko³ê, Koœció³) takich wartoœci i symboli, które przez liderów grupy s¹ uznawane za szczególnie wa¿ne z punktu
trwa³oœci i presti¿u spo³ecznoœci kaszubskiej”53.
Nie trzeba dodawaæ, ¿e najlepszym noœnikiem kaszubskiej tradycji by³a
i jest sztuka ludowa oraz folklor54. Pomijaj¹c d³ugi proces ratowania i odradzania tradycji sztuki ludowej na Kaszubach, nale¿y z ca³¹ moc¹ podkreœliæ ogromn¹
kulturotwórcz¹ rolê konkursów, kursów, wystaw i plenerów, po których zosta³o bez ma³a kilka tysiêcy prac „typowo kaszubskich”, znajduj¹cych siê w zbiorach muzealnych i kolekcjach prywatnych, kr¹¿¹cych po przeró¿nych wystawach, osadzaj¹cych siê tym samym w wyobraŸni dziêki powielanym w wielkiej
iloœci przewodnikom, broszurom, albumom. Te same schematy wizualne (swoista ludowoœæ w pigu³ce) pojawiaj¹ siê równie¿ jako kaszubski akcent w czasie
przeró¿nych festynów, ró¿nego rodzaju „dni”, jarmarków, akademii i innych
doraŸnie powo³ywanych zdarzeñ55. S¹ tak¿e obecne w sieci www. i tworz¹
„kaszubskie obrazy”.
Niebagateln¹ rolê w procesie transmisji obrazów od wielu lat odgrywa edukacja szkolna. Trudno nawet zliczyæ konkursy na sztukê ludow¹ w szko³ach,
które czêsto odbywaj¹ siê pod patronatem Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego.
Powstaj¹ce pod kierunkiem nauczycieli prace utrwalaj¹ wizerunek „typowego
Kaszuby” z wios³em (kalka z fotografii w Atlasie polskich strojów ludowych
52
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C. Obracht-Prondzyñski, Kaszubi. Miêdzy dyskryminacj¹ a regionaln¹ podmiotowoœci¹,
Gdañsk 2002, s. 340.
Zob. tam¿e, s. 340–341 i n.
Pierwsz¹ wystawê, okreœlon¹ jako „ludoznawcza kaszubska”, zorganizowano w 1911 roku
w Koœcierzynie w lokalach redakcji „Gryfa” i Czytelni Koœcierskiej, zaœ pierwsz¹ powojenn¹
otwarto w Gdañsku z okazji 10-lecia PRL w 1955 roku; por. Kronika, „Gryf ”, 1911, nr 4 i 5,
s. 153.
Np. na tego rodzaju uroczystoœciach pojawia siê czasem postaæ mê¿czyzny w stroju kaszubskim, sprzedaj¹cego wydawnictwa regionalne z drewnianej taczki. Jest to odwo³anie
do postaci Remusa („rycerza kaszubskiego”, „wyzwoliciela”) – g³ównego bohatera powieœci
Aleksandra Majkowskiego ¯ëcé i przigodë Remusa, wydanej w ca³oœci w 1939 r.
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B. Stelmachowskiej), „typowy” dom kaszubski (z podcieniem), „typowych”
Kaszubów w strojach, koniecznie z wzorami haftu kaszubskiego. Edukacja
plastyczna w szkole utrwala pewien sposób myœlenia obrazami o przesz³oœci
i œwiecie poprzez powtarzanie takich mitycznych obrazków, a tak¿e nostalgicznych jesieni, zielonych wiosen z rolnikiem w polu, kwiatów latem, Miko³ajów zim¹ itd.
To, co ju¿ dziœ bezsprzecznie wesz³o do kanonu kaszubskiej sztuki ludowej
i kaszubskoœci w ogóle, i jest traktowane jak dawne kaszubskie dziedzictwo
s³u¿¹ce samoidentyfikacji, to z pewnoœci¹ wyroby garncarskiej rodziny Neclów z Chmielna, której historia siêga po³owy XIX wieku56. Wzory „neclowskie”
s¹ od dawna „w³asnoœci¹” wszystkich Kaszubów, sta³y siê znakami grupowymi.
Podobna sytuacja zaistnia³a odnoœnie stroju kaszubskiego. Ju¿ w po³owie
XIX stulecia zniknê³a odzie¿ ludowa na Kaszubach, st¹d w 1910 roku podjêto
próbê odtworzenia ubioru (przede wszystkim damskiego), g³ównie dla potrzeb
scenicznych. Zajê³a siê tym Franciszka Majkowska, siostra znanego pisarza kaszubskiego Aleksandra Majkowskiego. Zrekonstruowany strój zosta³ zaprezentowany w Koœcierzynie w 1910 roku. Mimo ¿e by³a to rekonstrukcja w du¿ej
mierze amatorska, ubiór ten przyj¹³ siê powszechnie i jest do dziœ u¿ywany
w ró¿nych wariantach. Nie zdo³a³a go wyprzeæ naukowa rekonstrukcja kostiumu
ludowego wykonana przez prof. Bo¿enê Stelmachowsk¹, opublikowana w 1959
roku57. Dodaæ trzeba, ¿e obydwa rodzaje kostiumów przenikaj¹ siê, tworz¹c
swoist¹ hybrydê, jednak rekonstrukcja z 1910 roku zasadniczo dominuje.
Ale najbardziej znanym regionalnym znakiem sta³ siê haft kaszubski. Bywa
dziœ u¿ywany w najró¿norodniejszych kontekstach i sta³ siê jednym z wa¿niejszych elementów identyfikacji etnicznej. Dziœ haft ten wystêpuje na strojach
ludowych, nawet mêskich koszulach (ani w stroju Majkowskiej, ani Stelmachowskiej takiego bogactwa haftów poza czepcami-z³otnicami nie by³o). Motywami
haftu kaszubskiego zdobi siê instrumenty ludowe, na przyk³ad bazunê czy diabelskie skrzypce. Kilka dziesiêcioleci temu lansowano modê na nowoczesne
meble, tzw. segmenty, talerze, krzes³a i œwieczniki z malowanymi motywami
haftu kaszubskiego58. Haft kaszubski przenoszono i robi siê to do dzisiaj tak¿e
na wielkotowarow¹ produkcjê ceramiki w zak³adach porcelany sto³owej „Lubiana” z £ubiany. Motywy wywiedzione z wzornictwa hafciarskiego pojawiaj¹
siê tak¿e na opakowaniach jaj, napojach owocowych, torebkach z cukrem czy
etykiecie w¹trobianki lub serka homogenizowanego. Motywy te, obok funkcji
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M. Drozd-Piasecka, W. Paprocka, W krêgu tradycji i sztuki ludowej, Warszawa 1985, s. 194.
Por. B. Stelmachowska, Strój kaszubski, „Atlas polskich strojów ludowych”, Wroc³aw 1959.
Por. I. Trojanowska, Twórcy ludowi Kaszub, Gdañsk 1982, s. 35–36. Meble pochodzi³y od
jednego z miejscowych producentów z Prokowa.
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oznaczenia produktu jako pochodz¹cego z Kaszub, stosowane s¹ stale w ikonosferze publicznej. Pojawiaj¹ siê na wszelkiego rodzaju przydro¿nych witaczach, szyldach sklepowych, tablicach informacyjnych, budynkach publicznych,
stronach internetowych, gad¿etach turystycznych, d³ugopisach itp.
Zdobnictwo to wystêpuje w kilku podstawowych kontekstach kulturowych:
– gastronomiczno-spo¿ywczym, zwi¹zanym z kuchni¹ regionaln¹ i po¿ywieniem jako takim,
– towarowym, zwi¹zanym z przemys³ow¹ i rzemieœlnicz¹ produkcj¹ dóbr
i przedmiotów u¿ytkowych,
– okolicznoœciowo-festynowym, zwi¹zanym z szeroko pojêt¹ rozrywk¹
i ¿yciem spo³eczno-kulturalnym regionu,
– edukacyjnym, zwi¹zanym z nauczaniem w szkole i upowszechnianiem
wiedzy o regionie,
– turystyczno-pami¹tkarskim, zwi¹zanym z atrakcyjnoœci¹ miejsca.
Haft kaszubski to fenomen regionalny – swoj¹ drog¹ w niektórych innych
regionach jest podobnie. Co takiego jest w tym zdobnictwie, ¿e robi ono tak¹
„karierê”? 59 Nie wdaj¹c siê w szczegó³y, powiedzieæ trzeba, ¿e w ornamentyce
i kolorystyce haftów wspó³czesna kultura zapisuje to, co najistotniejsze, najwa¿niejsze, zasadnicze (np. w¹tek martyrologiczny i piêkno rodzinnej ziemi).
A zatem, pos³uguj¹c siê zapo¿yczonym okreœleniem – to, co istotowe, daj¹ce
„wgl¹d w istotê”, w sedno, tak czy inaczej rozumianej kaszubskoœci. Prostota
haftu (w sensie formy) okaza³a siê dobrym noœnikiem do zapisywania i przekazywania grupowego mitu kaszubskiego w spo³ecznoœci nadal potrzebuj¹cej
wyrazistych znaków do jej budowania.
Innym znakiem wywiedzionym z dziedzictwa jest „alfabet kaszubski”; to
po³¹czenie piktogramów ze œpiewanym tekstem, bez którego dziœ nie mo¿e
odbyæ siê bez ma³a ¿adna regionalna impreza. Powszechnie znane i stosowane
s¹ barwy regionalne: czarna i ¿ó³ta, a tak¿e pomorski gryf na ¿ó³tym tle. S¹ to
rzeczy niekwestionowane, powszechnie rozumiane i jak nale¿y s¹dziæ, uznawane za w³asne, bêd¹ce znakami kaszubskoœci. Do wymienionych nale¿y z ca³¹
pewnoœci¹ zaliczyæ postaæ Remusa, którego odgrywa aktor w przebraniu, pojawiaj¹cy siê na kaszubskich uroczystoœciach z taczk¹ pe³n¹ ksi¹¿ek. Wywiedzione
z dziedzictwa obrazy kaszubskoœci zapisane s¹ tak¿e w dorocznych pielgrzymkach ³odziowych na Hel, Dniach Jednoœci Kaszubów, Zjazdach Kaszubów
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Wiêcej pisa³em na ten temat w: Konteksty funkcjonowania wzornictwa haftu kaszubskiego,
[w:] Etnoinspiracje. Inspiracje kultur¹ ludow¹ we wspó³czesnym polskim wzornictwie,
modzie, architekturze, reklamie…, pod red. Katarzyny Kulikowskiej i Cezarego Obracht-Prondzyñskiego, Gdañsk 2012, s. 28-36.
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itp. Uroczystoœci s¹ obszarem przejawiania siê zmultiplikowanych obrazów
i symboli.
Jednak istnieje jeszcze popularny, czy mo¿e ludyczny wymiar kaszubskiej
kultury, w którym pojawiaj¹ siê ró¿ne inne motywy zwi¹zane z kaszubskoœci¹.
Na przyk³ad etykiety od piwa z napisem „Kaszëba”, „Goch”, a tak¿e piwo „Kaszub” z wizerunkiem Kaszuby w stroju ludowym, trzymaj¹cego w d³oni kufel.
Czasem odwo³ania do tradycji nie s¹ czytelne na pierwszy rzut oka. Chodzi
np. o elewacje budynków, szyldy z literami w stylu gotyckim. Bardziej przejrzystym przyk³adem mog¹ byæ tu przystanki autobusowe z elewacjami naœladuj¹cymi pruski mur. Inne przyk³ady le¿¹ w sferze jêzyka kaszubskiego, w³aœnie
tego wymiaru tradycji – niedaleko Gdañska we wsi Borowo znajduje siê restauracja rybna o nazwie Remus. Jest te¿ witryna internetowa o tej nazwie60
oraz dzieciêce zespo³y folklorystyczne. Pojawiaj¹ siê równie¿ nazwy hoteli, restauracji, oœrodków wczasowych, takie jak Damroka, Mareszka, przywo³uj¹ce
popularne kaszubskie imiona kobiece. Wspó³czeœnie bardzo czêsto wykorzystywane s¹ tak¿e masowo produkowane naklejki z symbolami kaszubskimi.
„Swoistym znakiem czasu – pisze Cezary Obracht-Prondzyñski – jest np.
wyprodukowanie naklejek na samochody z gryfem i napisem Kaszëbë, które
od kilku lat wyró¿niaj¹ coraz wiêksz¹ liczbê aut na Kaszubach (a tak¿e w Niemczech, gdzie naklejaj¹ je emigranci z Kaszub). Naklejki te mo¿na te¿ spotkaæ
na wiêkszoœci tablic drogowych oznaczaj¹cych miejscowoœci na Kaszubach,
gdzie zosta³y umieszczone najpewniej przez m³odych dzia³aczy kaszubskich
[…]. U¿ywanie gryfa i kolorów kaszubskich w ró¿nych miejscach i przy ró¿nych
okazjach (tak¿e np. na gad¿etach turystycznych – proporczykach, kubkach,
czapeczkach, d³ugopisach itp. oraz jako ornamentu graficznego np. w ró¿nego
rodzaju publikacjach) jest oznak¹ podkreœlania kaszubskiej to¿samoœci i etnicznej ofensywy”61.
Niew¹tpliwym, jednym z wielu, kaszubskim symbolem s¹ tabakierki i zwyczaj za¿ywania tabaki. W punktach sprzeda¿y pami¹tek regionalnych spotkaæ
mo¿na nawet porcelanowe z napisem „Chceme le so za¿ec”. Bardzo wa¿ne jest
tak¿e specyficzne instrumentarium kaszubskie: bazuna, diabelskie skrzypce,
burczybas, które, o ile nie pe³ni¹ roli instrumentów w danym momencie, s¹
znakami kaszubskiej specyfiki regionalnej. Ale pojawiaj¹ siê te¿ obrazy nowe,
niemaj¹ce odwo³añ do przesz³oœci, jak np. „dom do góry nogami” czy najd³u¿sza na œwiecie deska oraz inne zapewne, które jednak w mojej ocenie s¹ przejawem disneylandyzacji kultury, a opisaæ je mo¿na z etnologicznego punktu
widzenia jako œwiat symulakrów. Pozostaje otwarte pytanie, co dalej? Czy za,

60
61

Strona internetowa: remus.zk-p.pl, dostêp: 2002 r.
C. Obracht-Prondzyñski, Kaszubi…, s. 366–367.
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za³ó¿my kilka pokoleñ, bêdzie to „tradycyjnie kaszubskie”, wejdzie do kanonu
dziedzictwa regionalnego, czy nie? Czas poka¿e.
I tak doszliœmy do wspó³czesnoœci wype³nionej i zwielokrotnionej obrazami, (chocia¿by przez Internet). A wiêc, na kaszubsk¹ wspó³czesnoœæ w dziedzinie znaków i obrazów, jako przekazów informacyjnych i komunikacyjnych
zwi¹zanych z tradycj¹ i bie¿¹c¹ kultur¹, sk³adaj¹ siê najogólniej rzecz ujmuj¹c,
przekszta³cenia i transformacje „dawnego” oraz nowe elementy stale wprowadzane do kultury. Wszystko to, jak to ju¿ zosta³o powiedziane, jest hybrydalne,
nieskoñczone, niegotowe i trudne, jak sama wspó³czesnoœæ.
Podsumowuj¹c, pragnê zaznaczyæ, ¿e nie by³o moim celem wskazywanie,
co znajduje siê w kanonie kaszubskiego dziedzictwa obrazowo-symbolicznego, poza mo¿e niektórymi elementami tak zakorzenionymi we wspó³czesnoœci, ¿e niewymagaj¹cymi „dowodu”. Stara³em siê powy¿szymi refleksjami, byæ
mo¿e, wskazaæ jedn¹ z dróg, któr¹ mo¿na pod¹¿yæ, realizuj¹c projekt Gniazdo
gryfa. S³ownik kaszubskich symboli, pamiêci i tradycji kultury. Chodzi³o mi
o to, aby omawiane problemy pokazaæ w jak najszerszym kontekœcie kulturowym, czasem z jak najwiêkszego „oddalenia”, aby zyskaæ konieczny, jak siê zdaje, dystans pozwalaj¹cy zobaczyæ sprawy z ró¿nych perspektyw. Dlatego omówi³em ró¿ne metody analizy wizualnej wspó³czesnoœci i ró¿ne jej „przestrzenie”, w których mo¿na szukaæ obrazów i symboli definiuj¹cych region,
etnicznoœæ, okreœlaj¹cych pamiêæ, definiuj¹cych rozumienie tradycji itd. Mieliœmy zatem ikonosferê po transformacji ustrojowej, która zaprzecza w swej czêœci
tradycji, ale poszukuje swojego miejsca we wspó³czesnoœci. By³o te¿ o mechanizmach rz¹dz¹cych powstawaniem obrazów w „dziwnych” miejscach, jak np.
dzia³ka pracownicza. By³o te¿ m.in. o tym, ¿e obrazy i symbole maj¹ si³ê wówczas, gdy rodz¹ siê spontanicznie w kulturach nieelitarnych i s¹ akceptowane
przez wiêkszoœæ.
Najwiêcej pytañ wywo³uje styk wspó³czesnoœci z tradycj¹. Czy, tak czy inaczej rozumiana tradycja, jest jedynym „wzorcem do kopiowania” i przeniesienia do wspó³czesnoœci w takiej, czy innej wersji? Wspó³czesnoœæ czerpie wiele
z tradycji i choæ pozornie wydawaæ siê mo¿e znacznie zubo¿ona w treœci
w stosunku do dawnych czasów, jest równie ciekawa. To w³aœnie obecnie tworzone s¹ przeró¿ne obrazy niepasuj¹ce czêsto do pewnych schematów. Myœlê
tu np. o tzw. etnodizajnie, bêd¹cym dowodem na to, ¿e kultura jest têtni¹c¹
¿yciem tkank¹, która z tradycj¹ ma prawo robiæ, co chce; czerpaæ inspiracje,
kopiowaæ lub u¿ywaæ we wspó³czesnym, innym kontekœcie kulturowym. Czy
u¿ycie obrazów wywiedzionych z dziedzictwa w nowych kontekstach jest
psuciem dziedzictwa? Jeœli jasno oddzielimy zamkniêt¹ temporalnie kulturê
ludow¹ z jej kontekstem kulturowym od wspó³czesnoœci – byæ mo¿e ³atwiej
bêdzie mo¿na zrozumieæ dzieñ dzisiejszy. Jednoczeœnie, pamiêtaæ nale¿y,
¿e zbytnie eksploatowanie pewnych elementów tradycji banalizuje j¹ i sprowa-
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dza do karykatury. ¯e obraz regionu, zbudowany np. na potrzeby turystyki, nie
odpowiada rzeczywistemu wizerunkowi, jak chocia¿by ofensywa kaszubskich
obrazów i to ca³kiem niespodziewanych jak wspomniany „dom do góry nogami” i inne. Wa¿ne, abyœmy badaj¹c, niczego nie pominêli.
Wydaje siê tak¿e, aby badaj¹c kaszubsk¹ kulturê w opisywanym zakresie,
zwracaæ uwagê na „przezroczystoœæ” lub „nieprzezroczystoœæ” jej elementów.
Innymi s³owy, dobrze by³oby zdiagnozowaæ, co uwa¿ane jest wœród depozytariuszy kultury kaszubskiej za w³asne, a co jest tylko czyimœ lansowanym pomys³em. Czy symbol, znak, obraz bêdzie „prawdziwy”, w sensie powszechnego
uto¿samiania siê z nim na Kaszubach, rozumienia jego przekazu, akceptacji
i odczytywania przez ogó³ w ten sam lub zbli¿ony sposób. W sferze obrazów
wiele z nich bêdzie przezroczystych kulturowo, jak choæby przywo³ywany
ju¿ „dom do góry nogami”, który pozostanie li tylko dziwactwem, a mo¿e nie?
Na to pytanie mo¿e odpowiedzieæ tylko kaszubska zbiorowoœæ. Ale wiele z nich
zakorzeni siê w kulturze, wejdzie do kanonu, jednak bêd¹ to w wiêkszoœci
przejawy ¿ywio³owego funkcjonowania kultury, niepochodz¹ce wprost z Internetu, mediów, turystyki i stworzone nie tylko przez liderów.
Kultura jest wymieszaniem cytatów, przypadkowym kola¿em elementów.
Obok zainteresowania tym, co tradycyjne, typowe, mo¿e powinno siê zwracaæ
wiêksz¹ uwagê na to, co nietypowe, niepasuj¹ce do tradycji, co zaskakuj¹ce
i dziwne. I zestawiaæ te elementy obok siebie, pamiêtaj¹c, ¿e budulcem wspó³czesnoœci jest w równym stopniu przesz³oœæ, co teraŸniejszoœæ.

Tomasz Siemiñski

The Strength of Pictures and Symbols – Visual Heritage
of Kashubia
SUMMARY
Tomasz Siemiñski directs his consideration to symbols and pictures which could
become in Kashubian culture a distinguishing feature of regional separateness. He
describes examples of the appearance and the use of symbols and pictures in various
dimensions. He opines that the present day is filled with symbols and pictures which
are information transfers and communications connected with both traditional and
current culture. He points out that the contemporary symbols and pictures consist
of both changes in tradition plus new elements making them hybrids, not finished
and complicated.
The author doesn’t discuss that which is included as Kashubian pictures and
symbols beyond elements which are so rooted in the contemporary as not to need
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verification. But he makes an effort to indicate one of the paths which could be
followed as we work on the project, The Nest of the Griffin: Dictionary of Kashubian Symbols, Memories and Cultural Traditions. For that reason the author wants
to illustrate problems that arise in a wide cultural content and from various perspectives. He discusses some methods of visually analyzing the contemporary pictures
and symbols in their various spaces where they can be searched as to how they
define a region, how they describe a memory and how they define and help understand the tradition. He talks about iconography changing from Communist times to
the present but which seeks its place as tradition. Also mentioned is how pictures
appear in surprising places like for example a laborers’ city garden. He claims also
the pictures and symbols take root in the culture when they are spontaneously born
and become accepted by the majority. He questions if tradition should only be
a ‘pattern to copy’ and to transfer to contemporary situations. He asks if what is
current today in relation to former times holds the same interest even if in it are
created various pictures and symbols not matching a traditional scheme. He postulates investigating Kashubian contemporaneousness in the pictures through a „prism”
of „transparentness” or a lack thereof. In other words, he suggests it would be good
to diagnose what is meant by Kashubian culture on its own versus what is only
a launching of someone’s idea. He asks when a symbol, sign, or picture should be
true in the sense commonly identified as Kashubian, with a message understood,
accepted and read by all in the same or nearly same way.
In conclusion, the author claims that cultural symbols and pictures are a mixture
of quotation and accidental collage of elements. Therefore, the traditional and typical
should be given attention next to what is surprising, strange and not matching with
tradition remembering that what is considered contemporary contains an amount
of both the past and the current.
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Aleksandra Kas
Gdañsk

Funkcje deminutywów w utworach
dla dzieci Alojzego Nagla

Morfologia, a szczególnie s³owotwórstwo, to stosunkowo s³abo opracowany podsystem jêzyka kaszubskiego – jêzyka, który uwa¿a siê wszak za dobrze
opisany. „G³ówny akcent w badaniach k³adziono jednak na s³ownictwo i fonetykê, a w mniejszym stopniu tak¿e fleksjê, jako sfery, gdzie najsilniej zaznaczaj¹
siê odrêbnoœci kaszubszczyzny na p³aszczyŸnie jej opozycji do innych systemów jêzykowych – polszczyzny oraz pozosta³ych jêzyków s³owiañskich”1. Mimo
to wiadomo, ¿e równie¿ s³owotwórstwo zawiera elementy wyró¿niaj¹ce jêzyk
kaszubski na tle innych jêzyków. „S³owotwórstwo kaszubskie ró¿ni siê od ogólnopolskiego odmiennym nieraz wykorzystaniem na ogó³ wspólnych technik
derywacyjnych i kompozycyjnych zw³aszcza funkcj¹ i dystrybucj¹ okreœlonych
formantów, wœród których sporo archaicznych (…). S³owotwórstwo kaszubskie cechuj¹ du¿e mo¿liwoœci hipokoryzacyjne (spieszczenia), nie tylko rzeczowników, ale przymiotników i przys³ówków”2. I w³aœnie w procesach deminutywizacji znajdujemy równie¿ elementy wyró¿niaj¹ce jêzyk kaszubski,
co podkreœla tak¿e Edward Breza: „znamienn¹ cech¹ s³owotwórstwa kaszubskiego, odnosz¹c¹ siê do wielu czêœci mowy, jest proces deminutywizacji
i hipokoryzacji, czyli tworzenie wyrazów zdrobnia³ych i spieszczonych”3.
Badaj¹c jêzyk kaszubski, warto zwróciæ szczególn¹ uwagê na s³owotwórstwo, szczególnie ¿e „w wypadku œrodków systemu s³owotwórczego najoczywistsza wydaje siê ich funkcja presti¿owa. Polega ona przede wszystkim na
kszta³towaniu poliwalencji jêzyka, (…) od dawna podnoszono, ¿e cech¹ jêzyka
literackiego jest jego bogactwo”4. Jêzyk kaszubski „dysponuje licznymi spo1
2
3
4

E. Breza, Podstawowe wiadomoœci z morfologii, [w:] Kaszubszczyzna. Kaszëbizna, pod red.
tego¿, Opole 2001, s. 133.
Tam¿e.
Tam¿e.
E. Rogowska-Cybulska, M. Cybulski, Rola s³owotwórstwa w procesie podnoszenia statusu
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sobami zaspokajania z³o¿onych i zró¿nicowanych potrzeb w tym [s³owotwórczym – A.K.] zakresie, a twórcy kaszubskich tekstów i s³owników z mniejsz¹
lub wiêksz¹ czêstotliwoœci¹, z ró¿n¹ skutecznoœci¹ oraz w ró¿nym zakresie chêtnie tych œrodków u¿ywaj¹”5.
Deminutywa poddane poni¿ej analizie zosta³y wyekscerpowane z twórczoœci Alojzego Nagla skierowanej do odbiorcy dzieciêcego. Nale¿y do niej zbiór
twórczoœci prozatorskiej opartej na gatunku baœni ludowej oraz wiersze dla
dzieci, zaliczane do jego twórczoœci lirycznej. W materiale, pochodz¹cym z 86
baœni i 28 wierszy, wyst¹pi³y ró¿norodne derywaty, motywowane leksemami
zwi¹zanymi ze specyfik¹ utworów dla dzieci, gatunku prozy ludowej i charakterystyczne dla literatury i kultury regionalnej, szczególnie kaszubskiej.

Funkcje deminutywów w utworach prozatorskich
Utwory prozatorskie dla dzieci: bajki, baœnie, legendy i opowiadania maj¹
na celu przede wszystkim zainteresowaæ i zachwyciæ dziecko, poniewa¿ „jeœli
opowieœæ ma naprawdê przykuæ uwagê dziecka, musi je zabawiæ i obudziæ
w nim ciekawoœæ”6. Autorzy baœni osi¹gaj¹ ten cel nie tylko poprzez stworzenie
interesuj¹cej fabu³y, zbudowanie bogatego œwiata przedstawionego i wykreowanie niepowtarzalnych bohaterów, ale równie¿ poprzez jêzyk.
W jêzyku utworów dla dzieci wa¿ne s¹ m.in. formacje deminutywne. W polskiej literaturze dzieciêcej „wyrazy zdrobnia³e s¹ znakiem jêzykowym postawy
uczuciowej wzglêdem desygnatu albo uwzglêdniaj¹ stosunki wielkoœci miêdzy
rzeczami”7. Podobnie jest w prozatorskich utworach Alojzego Nagla. W jego
bajkach znajdujemy zdrobnienia, które wskazuj¹ na wielkoœæ lub wiek obiektu,
stosunek emocjonalny lub na jedno i drugie, co uwzglêdnia klasyfikacja funkcjonalna przyrostków zdrabniaj¹cych, zaproponowana na przyk³ad przez Bogus³awa Krejê:
„funkcje, które pe³ni tak zwany przyrostek zdrabniaj¹cy, w jêzyku polskim s¹ ró¿norodne. Wyró¿niæ jednak mo¿na dwie g³ówne grupy tych funkcji: 1) funkcje
uczuciowe, emocjonalne, wskazuj¹ce na subiektywn¹ postawê osoby mówi¹cej
wzglêdem wskazanego w temacie s³owotwórczym przedmiotu i 2) funkcje pojê-

5
6
7

jêzykowego kaszubszczyzny, „Slavia Occidentalis”, pod red. T. Lewaszkiewicza, t. 64, 2010,
s. 129.
Tam¿e, s. 139.
B. Bettelheim, Cudowne i po¿yteczne. O znaczeniach i wartoœciach baœni, Warszawa 1996,
s. 23.
M. Polañska, Deminutiwa w polskiej literaturze dzieciêcej, „Jêzykoznawca”, 16/17, Lublin
1967, s. 116.
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ciowe, intelektualne, wskazuj¹ce na obiektywne zmiany w iloœci lub jakoœci nazwanego w temacie s³owotwórczym przedmiotu8”.

Sporadycznie pojawiaj¹ siê u Nagla równie¿ deminutywa, których funkcja
ogranicza siê do wspó³kreowania stylu wypowiedzi. O celu u¿ycia zdrobnienia
œwiadczy najczêœciej kontekst, poniewa¿ sam formant mo¿e byæ niejednoznaczny i wyizolowany derywat mo¿e konotowaæ wiele funkcji u¿ycia, o czym pisze
Stanis³aw Grabias: „precyzowanie wartoœci ekspresywnej niesionej przez formanty okazuje siê zabiegiem bardziej skomplikowanym ni¿ analogiczne postêpowanie na poziomie wyrazów. Formant jest bowiem znaczeniowo mniej okreœlony ni¿ wyraz, a ponadto o jego wartoœci decyduje nie tylko kontekst zewnêtrzny, ale mo¿e w stopniu najwiêkszym, kontekst wewnêtrzny (s³owotwórczy)”9.
Deminutywa, mimo pozornej jednoznacznoœci, mog¹ byæ noœnikami zarówno
znaczeñ pozytywnych, jak i neutralnych (na przyk³ad te, które informuj¹ o cesze m³odoœci lub ma³oœci, choæ nie zawsze) lub negatywnych (np. wprowadzaj¹ce ironiê i sarkazm). O niejednoznacznoœci i wieloœci funkcji zdrobnieñ
decyduje przede wszystkim fakt, ¿e – jak pisze Dobrzyñski – „g³ównym impulsem i si³¹ napêdow¹, sprzyjaj¹c¹ powstawaniu form deminutywnych i hipokorystycznych, jest uczucie”10.
W prozie dla dzieci A. Nagla najwiêksz¹ grupê zdrobnieñ stanowi¹ deminutywa pragmatyczne, które pe³ni¹ przede wszystkim funkcjê ekspresywn¹,
czyli wskazuj¹ na emocjonalny stosunek do okreœlanego obiektu. Najczêœciej s¹
one wyznacznikiem postawy pozytywnej, maj¹ na celu stworzenie przyjaznej
atmosfery, szczególnie ¿e ich modelowym odbiorc¹ jest odbiorca dzieciêcy. Nie
jest to cecha charakterystyczna jedynie dla Nagla, podobnie funkcje deminutywów Ma³gorzata Milewska-Stawiany wyró¿ni³a równie¿ w bajkach ludowych
górno³u¿yckich:
„Wplatanie deminutywów w tekst ³amie pewnie bariery komunikacyjne, stwarza
aurê rodzinnoœci, bezpieczeñstwa, zaufania tak, aby odbiorca czu³ siê komfortowo. Deminutywa mog¹ ka¿d¹ wypowiedŸ w pewien sposób „nastroiæ”. Jeœli
zamiarem autora jest wyra¿enie radoœci czy stworzenie mi³ej atmosfery, mo¿e
zastosowaæ w komunikacji deminutywa, a przecie¿ bajka powinna sprawiaæ
odbiorcy przyjemnoœæ11”.
8
9
10
11

B. Kreja, S³owotwórstwo rzeczowników ekspresywnych w jêzyku polskim. Formacje na -ik,
-k, -isko i -ina, Gdañsk 1969, s. 15.
S. Grabias, O ekspresywnoœci jêzyka. Ekspresja a s³owotwórstwo, Lublin 1981, s. 62-63.
W. Dobrzyñski, Z badañ nad rozwojem polskich deminutywów. II. Apelatywne spieszczenia
dezintegralne, Warszawa 1988, s. 114.
M. Milewska-Stawiany, Górno³u¿yckie deminutywa w systemie jêzykowym i w tekœcie, Gdañsk
2012, s. 295.

66

ALEKSANDRA KAS (GDAÑSK)

Ponadto autor dziêki u¿yciu deminutywów odnosz¹cych siê do grupy nazw
osobowych, szczególnie nazw pokrewieñstwa12, kreuje korzystny wizerunek
rodziny, stwarza aurê rodzinnego ciep³a i bliskoœci, co zawsze konotuje pozytywne skojarzenia. Podobnie derywaty deminutywne odnosz¹ce siê do klasy
nazw zwierz¹t, roœlin i rzeczy czêsto s¹ nacechowane pozytywnie, g³ównie wyra¿aj¹ one aprobatê, podkreœlaj¹ bajkowoœæ i przyjaznoœæ œwiata przedstawionego. Deminutywa o funkcji ekspresywnej u Alojzego Nagla czêsto ³¹cz¹ siê
z przydawkami podkreœlaj¹cymi pozytywny stosunek do obiektu, np. pi ãknô,
mi³y, dobré itd. Przy tym zdrobnienia czêsto ³¹cz¹ siê w tekœcie z okreœleniami
takich cech bohaterów (przede wszystkim dzieciêcych), jak np. pos³uszeñstwo,
grzecznoœæ, pracowitoœæ i zaradnoœæ: ¯ë³ë rôz dwie sosterczi, Jaromira i Dag òmira. Bë³ë to dobré dzéwcz¹tka, p òs³ëszné i rob òcé („Jaromira i Dagòmira”),
Bé³ so rôz bracyszk i sostérka. Òn zwô³ s ã Jank, a òna Ninka. Bë³ë to dobre
i pos³ëszné dzôtczi („Dzecë klaftownika”). Mo¿na odnieœæ wra¿enie, ¿e u¿ycie
zdrobnieñ w takiej konfiguracji pe³ni funkcjê dydaktyczn¹, moralizatorsk¹:
autor zestawia derywaty pozytywnie nacechowane emocjonalnie z cechami,
które s¹ powszechnie uwa¿ane za spo³ecznie aprobowane u dzieci, podkreœlaj¹c w ten sposób, ¿e w³aœnie takie ich cechy s¹ pochwalane i takich cech u najm³odszych siê oczekuje. Zdarza siê te¿, ¿e derywaty deminutywne nie wyra¿aj¹ pozytywnego stosunku w odniesieniu do jakiegoœ konkretnego obiektu
(którego nazwa wystêpuje w formie zdrobnia³ej), lecz s¹ wyrazem emocji
w ogóle. O takiej funkcji zdrobnieñ pisze Renata Grzegorczykowa:
„Jeœli mówimy do dziecka: Pójdziemy spatki (spatuchny, spateñki), okryjemy siê
ko³dereczk¹, weŸmiemy poduszeczkê, itp., to emocja na ogó³ nie dotyczy ani tych
przedmiotów, ani czynnoœci (spatki), ale jest wyrazem ogólnego pozytywnego
nastroju, który staramy siê wytworzyæ, a tak¿e mo¿e byæ, i najczêœciej jest, wyrazem emocji skierowanej do odbiorcy13 ”.

Takie przyk³ady u¿ycia deminutywów mo¿na równie¿ wyró¿niæ w Bôjkach
i bôjeczkach. Jako przyk³ad mo¿na podaæ nastêpuj¹ce zdanie: Òb lato òn sôdiwô³
na jaczim kamie ab ò na kôrczu, a òb zëm ã na ³ôwce, przë cep³im piéck ù.
W tym przypadku nic nie wskazuje na pozytywny stosunek emocjonalny wobec
12

13

Dla przyk³adu kaszubskie wyrazy nëna ‘mama’ i tatk ‘tata’, w znacznej wiêkszoœci przypadków u¿ycia (blisko 100%, wyj¹tkiem jest na przyk³ad przypadek, w którym bohaterka zwraca
siê do swojego ojczyma, którego okreœla tata, a nie tatk: Pòj ze mn¹, tata, jô ju dôwno
zabôcza ò ny krziwdze „Gabriszka”) wystêpuj¹ w formie zdrobnia³ej, co wskazuje przede
wszystkim na wiêŸ emocjonaln¹, czu³oœæ, bliskoœæ relacji rodzice : dzieci, które Nagel przedstawia jako konstytutywne cechy kaszubskiej rodziny.
R. Grzegorczykowa, Struktura semantyczna wyra¿eñ ekspresywnych, [w:] Z zagadnieñ
s³ownictwa wspó³czesnego jêzyka polskiego, pod red. K. Dejny, M. Karasia, J. Safarewicza,
Z. Stiebera, M. Szymczaka, W. Taszyckiego, Wroc³aw 1978, s. 120.
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wspomnianego cep³ég ò piécka ‘ciep³ego pieca’, lecz wyraz ten podkreœla przyjemnoœæ, jak¹ bohater prze¿ywa, ogrzewaj¹c siê zim¹ przy ciep³ym piecu.
Poza tworzeniem pozytywnych konotacji „deminutiva wykazuj¹ pewien odcieñ pieszczotliwoœci rozmaicie zabarwiony, przechodz¹cy nawet w politowanie, lekcewa¿enie, pogardê lub z³oœliw¹ ironiê”14. W baœniach Nagla poza ekspresywami wyra¿aj¹cymi radoœæ i aprobatê jednak pojawiaj¹ siê jedynie derywaty, które podkreœlaj¹ litoœæ czy wspó³czucie i z regu³y nale¿¹ one do kategorii
nazw osobowych. S¹ to derywaty odnosz¹ce siê do osób starszych i chorych
(W nym ògardze na ³ôwce sôdiwô³ jeden starëszk, chtëren ch òrzi³ na l¹bianie
„Starëszk i pòkrzëwë”), ubogich (w Kaszëbsczi Szwajarëji ¿i³ ch³op, chtërën miô³
tam maliñczi môlëczk. Òn bé³ baro rob òcy. Robi³ òd pòrénôszkù do pózdnég ò
wieczora, ale ch òc òn nie bé³ ni¿ódnym zgnilus ã, to jednak tej-séj za¿era jemu
bieda do òczu „Nôlepi doma”), pokrzywdzonych przez los (B òles wcale nie znô³
sw òjich starszych. Czej òn bé³ jesz czësto maliñczim knôpiczkã, tej tatk i nënka
jemu ùmarlë, a òn s ã wëch òwô³ k òl cëzëch lëdzy „Bazuna”). Mog¹ te¿ one podkreœlaæ wzruszenie (Wiedno i don¹d i nazôd òni natp òtikelë starëszka sedz¹cég ò na wiôld¿im kamie graj¹cego na skrzëpicach. Piesniczczi starëszka bë³ë
skoczne, bë³ë baro smutne, tak ¿e tej-sej bia³a s ã rozp³aka. Starëszkòwi òni
wiedno czile dëtuszków rzucëlë w czôpk „Starëszk i bòrénk”). Nie odnotowa³am w baœniach Nagla derywatów deminutywnych o funkcji lekcewa¿¹co-ironicznej, o której czêstym wystêpowaniu w tekstach i mowie wspomina Krystyna
Waszakowa15. Fakt ten œwiadczy o tym, ¿e autorowi zale¿a³o na stworzeniu
w baœniach pozbawionego dwuznacznoœci jêzyka, który u m³odych odbiorców
nie bêdzie wywo³ywa³ dysonansu poznawczego. Baœnie Nagla maj¹ sprawiaæ
przyjemnoœæ czytelnikowi i nieœæ jednoznaczny komunikat (ironia, cynizm
i sarkazm to œrodki artystycznego wyrazu, które dla dzieciêcego odbiorcy mog³yby okazaæ siê nieczytelne).
Autorzy bajek dla dzieci – w tym Alojzy Nagel – czêsto wykorzystuj¹ deminutywa jako narzêdzia s³u¿¹cego do wartoœciowania œwiata. Zdrobnienia konotuj¹ jego pozytywn¹ stronê (przyjazn¹ i przychyln¹) w opozycji do augmentatywów, które prezentuj¹ czarne charaktery, wrog¹ stronê œwiata przedstawionego. Dziêki temu autor móg³ w ³atwy sposób osi¹gn¹æ najwa¿niejszy cel
baœni: stworzenie œwiata dwubiegunowego. Jest to szczególnie istotne, poniewa¿ „w umyœle dziecka dominuje biegunowoœæ, charakterystyczna jest ona równie¿ dla baœni. Postaæ jest albo dobra, albo z³a: nic poœredniego nie istnieje”16.
Jak Nagel operuje derywatami deminutywnymi, by osi¹gn¹æ ten efekt? Czasem

14
15
16

Tam¿e, s. 117.
Zob. K. Waszakowa, O wartoœciowaniu, „Poradnik Jêzykowy”, 1991, z. 5–6, s. 183.
B. Bettelheim, op. cit., s. 31.
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deminutywa pojawiaj¹ siê w jego utworach w opozycji do wyrazów neutralnych,
które w przeciwieñstwie do zdrobnieñ, silnie nacechowanych emocjonalnie,
oznaczaj¹ te elementy œwiata przedstawionego, które maj¹, z punktu widzenia
nadawcy, charakter neutralny, obojêtny czy czasem negatywny. Innym razem
deminutywa s¹ przeciwstawiane wyrazom augmentatywnym, dziêki czemu
jednoznacznie podkreœlone zostaj¹ obiekty nacechowane pozytywnie i nacechowane negatywnie. Alojzy Nagel nie by³ pod tym wzglêdem nowatorski, podobnie formy deminutywne wykorzystuje siê w baœniach na ca³ym œwiecie:
„W bajce wa¿n¹ rolê odgrywa forma, œrodki artystycznego wyrazu. Najwa¿niejszym œrodkiem artystycznym jest typizacja: postaci dzia³aj¹ce nie s¹ zindywidualizowane, reprezentuj¹ dobro albo z³o, si³y po¿yteczne albo szkodliwe. Z ni¹
³¹czy siê operowanie ostrym kontrastem metod¹ „czarno-bia³¹”. Derywaty te
wnosz¹ element wartoœciowania. Deminutywa – wyra¿aj¹ce zasadniczo melioratywne ustosunkowanie emocjonalne – bywaj¹ wykorzystywane w bajkach
w celu zwerbalizowania pozytywnego stosunku do okreœlonego wycinka prezentowanej rzeczywistoœci (…). Charakterystyczn¹ w³aœciwoœci¹ baœni jest to, ¿e ukazuje pewien problem egzystencjalny w sposób prosty i zwarty. Deminutywa jako
derywaty wartoœciuj¹ce pomagaj¹ ten problem uchwyciæ17 ”.

Nagel w Bôjkach i bôjeczkach czêsto pos³uguje siê deminutywami w taki
sposób. Widaæ to na przyk³ad w bajce Téfk i Kadia, przedstawiaj¹cej historiê
rodzeñstwa, które w drodze do babci zosta³o porwane przez Leœn¹ Babê, po
czym z opresji uratowa³a je wiewiórka. Deminutywa, które zastosowano w tej
opowieœci, odnosz¹ siê do postaci wykreowanych jako pozytywne, tj. Téfka
i Kadii: ne dzôtczi, ich rodziny: nënka, a tak¿e wszystkiego, co ich otacza albo
siê z nimi wi¹¿e: ptôszczi, drzéwi ãta, k òsziczczi, a nawet do czynnoœci, które
wykonuj¹: spiéwa³ë wieso³¹ piesniczkã; w stosunku do Leœnej Baby autor nie
u¿ywa deminutywów, negatywna bohaterka nosi imiê: Lasowô Baba (a nie
babka), a otoczenie z ni¹ zwi¹zane to: b ùdink i klôtka.
Jak widaæ, deminutywa o funkcji ekspresywnej wystêpuj¹ w baœniach Nagla
najczêœciej, ponadto s¹ one bardzo zró¿nicowane. Aby lepiej ukazaæ wieloœæ
ich znaczeñ, porównam zaproponowan¹ przez Renatê Grzegorczykow¹ systematyzacjê informacji przekazywanych przez wyra¿enia ekspresywne z informacjami niesionymi przez derywaty deminutywne u Nagla. Podzia³ Grzegorczykowej uwzglêdnia wszystkie typy wyra¿eñ ekspresywnych, jednak wiêkszoœæ
z nich mo¿na wyraziæ deminutywami (poza emocjami oceny obiektu, oznacza-

17

M. Milewska-Stawiany, Deminutywa w folklorze górno³u¿yckim, [w:] Wokó³ s³ów i znaczeñ
V. S³owotwórstwo w ró¿nych odmianach jêzyka, pod red. E. Badydy, J. Maækiewicz, E. Rogowskiej-Cybulskiej, Gdañsk 2013, s. 331.
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j¹cymi zdenerwowanie i gniew oraz zwi¹zanymi z cechami obiektywnymi, wskazuj¹cymi na du¿¹ wielkoœæ). Zdrobnienia zastosowane przez Nagla nios¹ nastêpuj¹ce informacje: s¹ wyrazem oceny w stosunku do obiektu komunikowanego jêzykowo i przekazuj¹ czyste emocje (sympatiê, litoœæ, radoœæ), emocje
zwi¹zane z ocenami (pozytywn¹ ocen¹) i emocje zwi¹zane z cechami obiektywnymi (ma³oœæ + sympatia, lichoœæ +litoœæ). Ponadto wyra¿aj¹ emocje w stosunku do rzeczywistoœci niezakomunikowanej jêzykowo i s¹ to emocje pozytywne. Nie pojawiaj¹ siê natomiast emocje negatywne, zarówno wyra¿one
w stosunku do obiektu, jak i do rzeczywistoœci niezakomunikowanej jêzykowo18.
Deminutywa niekiedy wystêpuj¹ w bajkach Alojzego Nagla – podobnie
zreszt¹ wygl¹da to w bajkach z innych krêgów kulturowych19 – seryjnie, w bliskim s¹siedztwie, gromadnie w jednym zdaniu, np. Nënka Roda sedza na stó³k ù
i rozmiszla, co tu zrobiæ, ¿ebë lëdze, zwierzãta, ptôszczi, rëbë, krze i dzéwiãta,
kwiôtczi, zbo¿a i trôwë i wszëtk ò, wszëtk ò, co na zemi ¿ëje, mia co jesc, co pic,
w co sã òblec i chdze mieszkac („S³uñce i mies¹c”), Wiedno przed spanim òstôwia dlô nich na stole përzna chlébka na talérzëkù i mléczka w szôlce („Starëszka i krôsniã”). Dziêki temu ekspresywnoœæ zostaje spotêgowana i podkreœlony zostaje pozytywny ³adunek emocjonalny.
Pozosta³e deminutywa, które nie maj¹ funkcji ekspresywnej lub jest ona dla
nich drugorzêdna, wskazuj¹ na wiek lub wielkoœæ desygnatu. Zdrobnienie
w tym przypadku informuje nas o tym, ¿e wskazywany obiekt jest niewielki
w stosunku do innych obiektów tego typu lub nale¿y do kategorii osobników
m³odych. Nagel mimo to czêsto jeszcze dodatkowo podkreœla te cechy za
pomoc¹ przydawek wskazuj¹cych na cechê ma³oœci lub m³ody wiek. Dziêki
zdrabnianiu w funkcji modyfikacyjnej takich rzeczowników, jak knôp ‘ch³opak’:
knôpiczk, dzéwcz ã ‘dziewczyna’: dzéwcz ã autor uzyskuje efekt identyfikacji
najm³odszych odbiorców z bohaterami swoich baœni.
Deminutywa czêsto pe³ni¹ tak¿e w bajkach funkcjê stylistyczn¹, poniewa¿
styl musi odpowiadaæ typowi ich odbiorcy modelowego. Osoby doros³e czêsto
zwracaj¹ siê do dzieci, u¿ywaj¹c zdrobnieñ, co podkreœla Marta Polañska:
„literatura dzieciêca obfituje w formy deminutywne i hipokorystyczne. Jest to
zjawisko ca³kiem naturalne, bo przecie¿ najwiêcej zdrobnieñ powstaje w obcowaniu z dzieæmi. Mimo woli mówimy do dzieci inaczej ni¿ do doros³ych, nasz
stosunek do nich jest tak¿e inny. Dzieci z kolei lubi¹ bajki, których jêzyk jest
stylizowany na wzór u¿ywanego przez nie20”.

18
19
20

Por. R. Grzegorczykowa, op. cit., s. 123.
Por. M. Milewska-Stawiany, Górno³ó¿yckie…, s. 295.
M. Polañska, op. cit., s. 120.
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Rysunek 1.
Klasyfikacja informacji przekazywanych przez wyra¿enia
ekspresywne autorstwa Renaty Grzegorczykowej.
Źród³o: Renata Grzegorczykowa, Struktura semantyczna wyra¿eñ
ekspresywnych, [w:] Z zagadnieñ s³ownictwa wspó³czesnego
jêzyka polskiego, pod red. K. Dejny, M. Karasia, J. Safarewicza,
M. Szymczaka, W. Taszyckiego, Wroc³aw 1978, s. 123.
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Oczywiœcie funkcja stylistyczna czêsto œciœle siê ³¹czy z innymi funkcjami
(modyfikacyjn¹ i pragmatyczn¹), bywa jednak, ¿e u¿ycie deminutywów jest
jedynie wyznacznikiem specyficznego stylu jêzyka baœni. Na przyk³ad w zdaniu Za szterk s³unëszkò zaswiéca i znow ù s ã rozwidni³o (D¹b i lëpa) nie mamy
ani do czynienia z modyfikacj¹, czyli wartoœciowaniem iloœciowym (s³oñce
nale¿y do derywatów nieodnosz¹cych siê do skali parametrycznej), ani z wartoœciowaniem jakoœciowym, gdy¿ nie ma tu ¿adnego stosunku emocjonalnego
do obiektu. Równie¿ w zdaniu P ò k ò¿dim taczim zjezdze cotów w G òstomiu
i s¹sednëch wsach przez czile mies¹cy m ù¿e nie dôwa³ë mleka, tipczi nie nios³ë
jajów, a ¿ëtkò , bùlewczi i wrëczi przestôwa³ë rosc („Wënëkanié cotów z Gòstomiô”) nie mamy do czynienia ani ze wskazaniem na cechê ma³oœci desygnatów,
ani nie mo¿emy mówiæ o jakimœ nacechowaniu emocjonalnym wzglêdem nich.
Ponadto zdrabniane s¹ wyrazy, których formy podstawowe maj¹ konotacje
negatywne, wynikaj¹ce z tradycji lub brzmienia i Nagel w tych wypadkach zawsze u¿ywa zdrobnienia, np. starëszka zamiast starëcha (Bë³a to starëszka
òblok³ô w bruné jak chójka ruchna „Bòrowô Cotka”), starëszk zamiast starëch
(Jednég ò dnia òna zbiera w lese grzëbë, tej przëszed³ do ni starëszk i sã spitô³:
– Co cë, bia³k ò, je? „Pelasza”), choæ bywa, ¿e poza funkcj¹ stylistyczn¹ jednoczeœnie derywaty te pe³ni¹ funkcjê ekspresywn¹.
Z wy¿ej przedstawionego opisu materia³u jêzykowego wynika, ¿e deminutywa w baœniach Alojzego Nagla pe³ni¹ funkcje typowe dla tego gatunku i charakterystyczne dla utworów tego typu w twórczoœci ró¿nych narodów. Dziêki
zdrobnieniom autor nadawa³ swoim utworom emocjonalnoœæ, uczyni³ je ³atwiejszymi w odbiorze dla odbiorcy dzieciêcego i stworzy³ baœniow¹ aurê. Poza tym
œwiat przedstawiony w jego baœniach ma dziêki deminutywom charakter dualny, gdy¿ strony dobra i z³a zosta³y œciœle wyodrêbnione. Ponadto jest on przyjazny, zachêca do lektury i wywo³uje pozytywne konotacje.

Funkcje deminutywów w poezji
Deminutywa w poezji dla dzieci maj¹ inne funkcje ni¿ zdrobnienia pojawiaj¹ce siê w prozie. Jak podaje za Stylistyk¹ polsk¹ Jerzy Kopeæ, „s¹ one sk³adnikiem s³ownictwa literatury dzieciêcej. S³u¿¹ tu nawi¹zaniu bardziej bezpoœredniego kontaktu z ma³ym czytelnikiem, który form zdrobnia³ych u¿ywa bardzo
czêsto, a poza tym odbijaj¹ pieszczotliwy stosunek doros³ych do dzieci” 21,
ponadto pe³ni¹ funkcje ekspresywne i stylistyczne, wskazuj¹ na cechy œwiata

21

Cyt. za: J. Kopeæ, Z problematyki deminutywów w poezji dla dzieci, [w:] Studia jêzykoznawcze poœwiêcone profesorowi doktorowi Stanis³awowi Rospondowi, Wroc³aw 1966, s. 183.
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przedstawionego. Warto przyjrzeæ siê bli¿ej deminutywom wystêpuj¹cym
w tym specyficznym gatunku literackim, gdy¿ – jak pisze wy¿ej cytowany
badacz – „wartoœæ stylistyczna deminutywów w wierszach dla dzieci nie doczeka³a siê dotychczas oceny jêzykoznawców i teoretyków stylu”22.
Poezja dzieciêca Alojzego Nagla, która spe³nia najwa¿niejsze kryteria gatunku literatury osobnej23, ma charakter dydaktyczno-wychowawczy, pe³ni
funkcje estetyczne, poznawcze, ludyczne i oczywiœcie ekspresywne24. Ta ostatnia funkcja realizuje siê w utworach m.in. poprzez u¿ycie wyrazów zdrobnia³ych. Z drugiej strony, czêst¹ motywacj¹ dla u¿ycia deminutywów jest pragmatyczna funkcja zdrobnieñ. Szczególnie widaæ to w derywatach od nazw osobowych, zw³aszcza od nazw stopni pokrewieñstwa (np. Nigdë nie chcô³ cygn¹c
z £ebë, b ò tu ¿ë³a mëmka z tatkiem „Uparty Michô³”, Rzek³a jego nënka tej:
– Nie jisce s ã, synkù , nié. „W szkòle”). Jest to sytuacja analogiczna do przedstawionej w poprzedniej czêœci artyku³u, dotycz¹cej funkcji deminutywów w prozie Nagla: autor przedstawia pozytywny obraz rodziny i relacji miêdzyludzkich, a jêzykowy obraz domu rodzinnego i najbli¿szego otoczenia zosta³ wykreowany tak, aby wytworzyæ u odbiorcy wra¿enie, ¿e na kaszubsk¹ spo³ecznoœæ
sk³adaj¹ siê przede wszystkim rodziny oparte na tradycjonalistycznym modelu, w których panuje przyjazna atmosfera, mi³oœæ i szacunek. Artur Bracki mówi
o dwóch obrazach rodziców w kaszubskich pieœniach:
„Centralne miejsce wœród bohaterów pieœni zajmuj¹ ‘rodzice’. S¹ oni przedstawieni zwykle w dwóch przeciwstawnych obrazach – czu³ych, kochaj¹cych i wspó³czuj¹cych rodziców, których dobroæ wobec dzieci nie ustaje nawet po odejœciu
ich z domu rodzinnego, oraz surowych, bezwzglêdnych (czêsto okrutnych) opiekunów, narzucaj¹cych swoj¹ wolê nawet doros³ym dzieciom, zabraniaj¹cych spotkañ z ‘ukochanym’, decyduj¹cych za dzieci o wyborze partnera ¿yciowego 25 ”.

W utworach lirycznych dla dzieci Alojzego Nagla mamy do czynienia natomiast jedynie z tym pierwszym modelem, wizerunek rodziców w wierszach
jest zawsze pozytywny, a treœæ utworów nak³ania m³odszych odbiorców do

22
23

24
25

Tam¿e, s. 183.
Termin podajê za Zofi¹ Adamczykow¹: „W odniesieniu do literatury dla dzieci i m³odzie¿y
przyjê³y siê terminy: literatura »czwarta« lub literatura »osobna«, które sugeruj¹ odmienne
jej byty i kieruj¹ uwagê ku specyficznym funkcjom, jakie siê jej wyznacza (czynniki zewnêtrzne), oraz szczególnym kategori¹ wewn¹trztekstowym, respektowanym przez jej
twórców (poetyka »w³asna«)”, Z. Adamczykowa, Literatura dzieciêca. Funkcje – kategorie –
gatunki, Warszawa 2004, s. 18.
Tam¿e, s. 21–39.
A. Bracki, Jêzykowy obraz œwiata w tekstach s³owiañskich pieœni ludowych na materiale
kaszubskim i ukraiñskim, Gdañsk 2009, s. 182.
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szacunku i pos³uszeñstwa wobec matki i ojca, tak wiêc u¿yte deminutywa
oddaj¹ system wartoœci wyznawany przez autora i postulowany u odbiorców.
Deminutywa nale¿¹ce do grupy nazw osobowych obejmuj¹ równie¿ bezpoœrednie zwroty osoby mówi¹cej do odbiorcy dzieciêcego: Czë wa bë³a p òs³ëszné, dzôtczi, b ò wnet bãd¹ ch òdzëc gwiôzdczi („Gwiôzdka”), Prosz ã waji,
mi³i dzôtczi, p ò kaszëbsk ù nie zabôczta! („Nie zabôczta”). Takie zwroty maj¹
na celu stworzenie bli¿szej relacji miêdzy osob¹ mówi¹c¹ a odbiorc¹ utworów
Nagla. Czytelnik utworów Nagla mo¿e dziêki temu odnieœæ wra¿enie, ¿e
nawi¹zuje bezpoœredni¹ relacjê z osob¹ mówi¹c¹ w wierszu, a dziêki zastosowaniu deminutywnej formy i przydawki wartoœciuj¹cej, np. mi³i, odbiorca
kontakt ten uznaje za przyjemny i wartoœciowy. Ponadto podkreœlone zostaj¹
pozytywne intencje autora wobec odbiorcy dzieciêcego i ujêzykowieniu podlega chêæ stworzenia mu mo¿liwoœci przyjemnego odbioru jego tekstów.
W wierszach Nagla pojawiaj¹ siê równie¿ inne deminutywa ekspresywne,
zw³aszcza wyra¿aj¹ce radoœæ i zadowolenie z jakiegoœ zjawiska, aprobatê, przyjemnoœæ (np. Snô¿i mrozny dzys p òrénk, jedze dzéwcz ã i b òrénk. Jad¹ sónczi,
zw ãcz¹ zwónczi, jaz¹ ze rzma, jad¹ jad¹ sónczi trzë „Na sónkach”). Nie maj¹
one na celu wyra¿enia pozytywnej emocji wzglêdem opisywanego obiektu, np.
sanek, lecz oddanie przyjemnoœci wynikaj¹cej z przedstawionej w wierszu sytuacji26. W przeciwieñstwie do prozatorskich utworów Nagla w jego poezji
pojawi³ siê równie¿ wyraz zdrobnia³y u¿yty w formie ironicznej, lekcewa¿¹cej,
nios¹cy konotacje negatywn¹:
Sedze na stó³k ù biurokrata,
wô¿ne sã jemu podpis, data.
Sedzy ju d³ud¿ié, lateczné lata
story wejrowsczi biurokrata…
Cziéj przyñdzesz do biura
czekô³ g òdzyn szesc,
b ò biurokrata muszy
kôwkã pic
i smaczczi zjeœæ.
Jeden cë rzecze:
„Panie, nie do mnie”
„nie chodzi o mnie” –
rzecze cë drëd¿i –
a te le p³acisz òdsetczi
z sëmë.

26

Zob. R. Grzegorczykowa, op. cit.
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A te procenta,
to za sztere lata...
Chto winã
mô?
Nie jô,
nie të,
Leno wejrowsczi
nen biurokrata!
(„Wejrowsczim biurokratom”)

W wierszu tym wyraz kôwka ‘kawka’ podkreœla ironiczny i lekcewa¿¹cy stosunek osoby mówi¹cej wobec wejherowskich biurokratów. Mo¿emy tu mówiæ
o „wspó³wystêpowaniu dwu zasadniczych postaw emocjonalnych, tj. postaw
dodatniego i ujemnego wartoœciowania. Na p³aszczyŸnie derywacji ten ekspresywny proces uzewnêtrznia siê w (…) kojarzeniu ujemnie nacechowanych
postaw s³owotwórczych z deminutywno-hipokorystycznymi formantami”27.
Abstrahuj¹c od tematu wiod¹cego, zastanawia fakt, dlaczego autor umieœci³
ten utwór wœród Bôjek i òbrózków dla dzieci w tomie Cassubia Fidelis, gdy¿
nie wpisuje siê on w dzieciêc¹ tematykê; pytanie to pozostawiê jednak bez
odpowiedzi.
„Terminy deminutywum, deminutywny s¹ w zasadzie jednoznaczne. Okreœla
siê nimi wyrazy zdrobnia³e, pomniejszaj¹ce, które nazywaj¹ najczêœciej przedmioty lub istoty ma³e, drobne, tak¿e istoty ¿yj¹ce niedoros³e, m³ode, czêsto
dopiero co urodzone”28 – tak zaczyna definiowaæ deminutywa Walenty Dobrzyñski, zwracaj¹c szczególn¹ uwagê na w³aœciwoœæ nadawania desygnatom
cechy ma³oœci i m³odoœci, która jest zasadnicz¹ funkcj¹ deminutywów. W poezji dzieciêcej Alojzego Nagla oczywiœcie pojawiaj¹ siê zdrobnienia, które maj¹
funkcjê modyfikacyjn¹, ale stanowi¹ one znaczn¹ mniejszoœæ lub jest to ich
cecha drugorzêdna w stosunku do cechy pragmatycznej lub strukturalnej,
o której piszê ni¿ej. Deminutywa oddaj¹ce cechê ma³oœci lub m³odoœci, które
pojawi³y siê w tomikach Szadi W³adi i Cassubia Fidelis, odnosz¹ j¹ do pola
semantycznego nazw zwierz¹t i roœlin: np. drzéwi ã : drzéw ò ‘drzewo’: Bë³ë
w lese drzéwiãta, bë³ë w lese zwiérz ãta („W lese”), k ùrk : k ùr ‘kogut, kur’:
Z nich smiô³ s ã kôczór z pó³rocznym kùrkiem („Trzë psë”). Tak ma³y udzia³
deminutywów o funkcji modyfikacyjnej w wierszach w stosunku do ich udzia³u
27

28

S. Grabias, Derywacja a ekspresja, [w:] Studia nad sk³adni¹ polszczyzny mówionej. Ksiêga
referatów konferencji poœwiêconej sk³adni i metodologii badañ jêzyka mówionego (Lublin
6-9 X 1975), red. S. Grabias, J. Mazur i K. Pisarkowa, Wroc³aw 1978, s. 93.
W. Dobrzyñski, Z badañ nad rozwojem polskich deminutywów. I. Historyczny rozwój
rzeczowników z formantem -ê na tle s³owiañskim, Wroc³aw 1974, s. 7.
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w utworach prozatorskich wynika przede wszystkim ze specyfiki rodzaju literackiego i jest to œciœle zwi¹zane z estetyk¹ wypowiedzi lirycznej. W poezji,
tak¿e dzieciêcej, funkcje ekspresywna i poetycka s¹ nadrzêdne wzglêdem pozosta³ych, tak wiêc zaznaczenie ma³oœci czy m³odoœci nie by³o dla autora istotne
samo w sobie, lecz mia³o rolê drugorzêdn¹.
Specyficzn¹ funkcj¹ u¿ycia deminutywów w utworze lirycznym, która nie
wystêpuje w prozie, jest funkcja strukturalna. Równie¿ u Nagla deminutywa
czêsto obok funkcji pragmatycznej i modyfikacyjnej s³u¿¹ organizacji tekstu
poetyckiego:
„w utworach, które cechuje przewaga okreœlonego rozmiaru zg³oskowego wersów,
mo¿na dostrzec jêzykowe regu³y rytmicznej ekwiwalencji wersów. Wzglêdna
sylabiczna regularnoœæ tekstu – bêd¹ca pochodn¹ melodii – oraz rym, silnie
kszta³tuj¹ stronê morfologiczn¹ jêzyka; z nimi mo¿na wi¹zaæ obecnoœæ wielu
deminutywów29 ”.

Deminutywa staj¹ siê w wierszach narzêdziem wersyfikacyjnym: dziêki nim
autor mo¿e kszta³towaæ wierszow¹ organizacje tekstu, s¹ one wykorzystywane
do stworzenia rymu i rytmu wiersza. U Nagla w utworach dla dzieci przewa¿aj¹ podstawowe rymy gramatyczne (co wynika ze specyfiki modelowego odbiorcy tych utworów). By nadaæ swoim utworom budowê dzieciêcej rymowanki,
wierszyka dla dzieci, autor stosuje rymy zewnêtrzne najczêœciej s¹siaduj¹ce lub
rzadziej krzy¿owe, jednak nie zawsze s¹ to rymy œcis³e, zachodz¹ odstêpstwa
od czystych wspó³brzmieñ. Dziêki zabiegom wersyfikacyjnym autor osi¹ga efekt
nasycenia utworów eufoni¹ dŸwiêkow¹30, co – jak pisze Józef Borzyszkowski
– umo¿liwi³o póŸniejsze dotworzenie do utworów Alojzego Nagla muzyki31.
Powstanie na kanwie wierszy Nagla utworów muzycznych œwiadczy o melodyjnoœci i dŸwiêcznoœci tych utworów. By lepiej przedstawiæ proces wykorzystania deminutywów w celach strukturalnych, omówiê to na poni¿szych
przyk³adach.
Snô¿i mrozny dzys p òrénk,
jedze dzéwczã i b òrénk.
Jad¹ sónczi,
zwãcz¹ zwónczi,
jad¹ ze rzmë,
jad¹, jad¹ sónczi trze.
29
30
31

Cyt. za: M. Milewska-Stawiany, Górno³u¿yckie…, s. 282.
Por. E. Miodoñska-Brookes, A. Kulawik, M. Tatara, Zarys poetyki, Warszawa 1978, s. 427–428.
Zob. J. Borzyszkowski, S³owo òd Institutu Kaszëbsczég ò, [w:] A. Nagel, Nie spiéwôj pùsti
nocë. Wierztë wëbróné, Gdañsk 1997.
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Mróz je letczi, s³uñce swiécy,
corôz wicy tu je dzecy,
jad¹ sónczi, padô sniég.
Wiôld¿i trzôsk je, wiôld¿i smiéch.
Ale nadszed³ ju wieczórk,
dzecë do dóm jid¹ z sónk,
dalek zw ãczi wiôld¿i zwón.
(„Na sónkach”)

W tym utworze pojawia siê kilka derywatów deminutywnych, jednak jeden
zas³uguje na szczególn¹ uwagê. Wyraz wieczórk : wieczór ‘wieczór’ w formie
deminutywnej rzadko pojawia siê w mowie i piœmie, nie ma on funkcji modyfikacyjnej, poniewa¿ nale¿y do grupy nazw nieodnosz¹cych siê do skali parametrycznej, wydaje siê jednak, ¿e równie¿ funkcja ekspresywna (na co wskazuje kontekst utworu) nie determinuje u¿ycia tego derywatu deminutywnego.
Mo¿na przyj¹æ, ¿e w³aœnie funkcja strukturalna uwarunkowa³a u¿ycie tej formy deminutywnej, dziêki temu pojawi³a siê ona jako rym do wyrazu sónk
(wieczórk : sónk) i zosta³a zachowana rytmika wiersza.
Ros³a stôrô krëszka,
na ni gwizdô³ skórc.
W dzurze sedza mëszka,
W b ùdze sedzô³ Tósz.
I Tósz w budze,
mëszka w dzurze
chcelë gwizdac
jak ptôch gwi¿d¿e.
„To nie jidze, to nie jidze” –
j¹³ nieborôk Tósz sã jiscëc.
„A to jidze, a to jidze” –
j ã³a mëszka cëch ò piszczec.
W nim òdezwô³ s ã kanark,
w lëfce zaspiéwô³ sk òwrónk.
„To je spiéwôk” –
rzek³ téj stark.
„To je lepi” –
rzek³a mësz.
Tósz i mësz
zamk³ë pësk.
(„Spiéw ptôszków”)
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W utworze „Spiéw ptôszków” wyraz mëszka ‘myszka’ zosta³ u¿yty w formie
zdrobnia³ej a¿ trzykrotnie: raz, by zachowaæ rym krzy¿owy z wyrazem krëszka
‘grusza’, ponadto dwa razy, by zachowaæ rytm wiersza. W ostatnich wersach
utworu wyraz mësz zosta³ ju¿ zastosowany w formie podstawowej, gdy¿ tego
wymaga³a ich budowa.
Podobne wzglêdy (³atwe rymowanie, zachowanie podobnej liczby sylab
w wersie i rytm wiersza) zadecydowa³y równie¿ o budowie wiersza Gwiôzdka:
Czë wa bë³a p òs³ëszné, dzôtczi,
b ò wnet b ãd¹ ch òdzëc gwiôzdczi,
w miechu md¹ mia³ë darënczi,
dlô waji, dlô tatka, dlô nënczi.
Darënczi md¹ – ¿ele wa s³ëcha.
¯elë nié, to mdzeta chlëchac,
b ò gwiôzdka sprawiedlëwô je,
chto nie s³ëchô, temu rznie.
A chto s³ëchô, dostónie zabôwczi,
s³ëchôj téj, òd Gwiôzdczi do Gwiôzdczi.
(„Gwiôzdka”)
Wyraz dzôtczi rymuje siê tu z wyrazem gwiôzdczi, natomiast nënczi z wyrazem darënczi. Pojawi³ siê tak¿e derywat pozwalaj¹cy zachowaæ rytm wiersza:
tatk. Wiêkszoœæ omówionych deminutywów wystêpuje w S³owniku gwar kaszubskich Bernarda Sychty, pojawi³y siê jednak wyrazy, które nie wystêpuj¹
w tym Ÿródle w tej funkcji. Dobrze ilustruje to poni¿szy wiersz:
¯y³ rôz w £ebie Grëbów Michô³,
co na Jastra chcô³ s ã ¿enic.
Michô³ j ãczô³, p³akô³, wzdychô³,
b ò bë miô³ mieszkani zmienic.
Nigdë nie chcô³ cygn¹c z £ebë,
b ò tu ¿ë³a mëmka z tatkiem.
W £ebie leno ³owi³ rëbë,
to rôz z tatkiem,
to rôz z bratkiem.
Jego brutka bë³a z P ùcka,
w P ùck ù mieszkac chc¹ pò slëbie –
stôr¹ pann¹ òsta Lucka
Michô³ mieszkô³ dali w £ebie.
(„Ùparty Michô³”)
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W tym utworze wyraz bratk pojawi³ siê jako deminutywna forma wyrazu
brat ‘brat’, jednak w jêzyku kaszubskim jako derywaty zdrobnia³e leksemu brat
funkcjonuj¹ jedynie formy: bratink, bracyszk i bratuszk 32. Sychta wyraz bratk
definiuje natomiast nastêpuj¹co:
1. bratk zwykle w voc.: poufa³y zwrot odpowiadaj¹cy zwrotowi „mój drogi”
i 2. Bratk ‘przezwisko urobione od nawykowego odzywania siê do ludzi per
bratku’. Bior¹c pod uwagê fakt, ¿e w utworach prozatorskich Nagla nie pojawia
siê forma wo³acza, mo¿na uznaæ, ¿e jego u¿ycie s³u¿y³o jedynie zachowaniu
rymu w wyrazach: bratkiem : tatkiem.
Jak widaæ, w utworach wierszowanych dla dzieci deminutywa przyjmuj¹
inn¹ funkcjê ni¿ w utworach prozatorskich. U¿ycie derywatów zdrobnia³ych
s³u¿y przede wszystkim organizacji treœci wiersza, o ich u¿yciu decyduj¹ zw³aszcza wzglêdy strukturalne, które s¹ nadrzêdne wzglêdem funkcji semantycznej.
Z punktu widzenia semantycznego wartoœciowanie jakoœciowe przewa¿a nad
iloœciowym, nadanie emocjonalnego tonu i ekspresywnoœci jêzyka wystêpuje
czêœciej ni¿ informacja o ma³oœci b¹dŸ m³odoœci obiektu. Mo¿na przypuszczaæ,
¿e niektóre zdrobnienia zosta³y przez autora u¿yte tylko jako narzêdzie s³u¿¹ce
³atwiejszemu rymowaniu.

Podsumowanie
We wszystkich poddanych analizie deminutywach ujawniaj¹ siê funkcje
typowe dla wszystkich systemów jêzykowych: wskazywanie na wartoœæ iloœciow¹
(cecha ma³oœci lub m³odoœci) oraz wskazywanie na wartoœæ jakoœciow¹ (emocjonalny stosunek do obiektu, w tym równie¿ deminutywa wyra¿aj¹ce litoœæ,
wspó³czucie lub u¿yte ironicznie: wyra¿aj¹ce krytykê lub niechêæ). W utworach prozatorskich dominuj¹ deminutywa pragmatyczne, kolejne miejsca
ze wzglêdu na frekwencjê zajmuj¹ deminutywa modyfikacyjne. W poezji, obok
wczeœniej wskazanych, wa¿n¹ funkcj¹ deminutywów jest funkcja strukturalna
(deminutywa jako narzêdzie s³u¿¹ce do rytmizacji tekstów oraz ³atwego rymowania) i ta funkcja determinuje u¿ycie zdrobnieñ. Dziêki zastosowaniu wyrazów zdrobnia³ych autor czêsto zachowuje spójn¹ budowê wierszy.
Warto zwróciæ uwagê, ¿e formacje deminutywne czêsto s³u¿¹ tak¿e estetyzacji tekstu, s¹ wyznacznikiem stylu wypowiedzi, który jest adekwatny dla
poziomu modelowego odbiorcy tych utworów: dziecka. U¿ycie deminutywów
w tekstach skierowanych do najm³odszych jest zgodne z typem jêzyka u¿y-

32

Por. B. Sychta, S³ownik gwar…, s. 65.
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wanego wobec nich na co dzieñ: jêzyka, w którym czêsto wystêpuj¹ formacje
zdrobnia³e, który jest ekspresywny i nacechowany emocjonalnie.
Deminutywa maj¹ równie¿ znaczenie dla polaryzacji œwiata przedstawionego na dobry i z³y (deminutywa w utworach Nagla zawsze wskazuj¹ na pozytywnych bohaterów, zaœ wyrazy neutralne i augmentatywne czêsto wystêpuj¹
wobec nich w opozycji, wskazuj¹c negatywn¹ stronê œwiata). Ponadto maj¹ one
charakter aksjologiczny, gdy¿ dziêki deminutywom wykreowany zosta³ pozytywny obraz kaszubskiej wsi i kaszubskiej rodziny (najczêœciej zdrabnianymi
wyrazami w utworach Nagla by³y wyrazy nëna/mëma ‘mama’ i tata ‘tata), zdrobnienia czêsto towarzysz¹ opisom rodzimych krajobrazów, kaszubskiej flory
i fauny oraz architektury. Wpisuje siê to w misjê poetyck¹, jak¹ wyznaczy³
sobie Alojzy Nagel.
Dziêki formacjom deminutywnym autor stworzy³ równie¿ poczucie mi³ej
atmosfery, przyjemnoœci lektury, poczucie czytelniczego komfortu. Daje to
odbiorcy mo¿liwoœæ delektowania siê utworami Nagla, poczucia zaufania wobec nadawcy i rodzi chêæ do dalszej lektury. Jest to szczególnie wa¿ne z punktu
widzenia odbiorcy dzieciêcego, dla którego œwiat przedstawiony w utworach
literackich musi byæ jednoznaczny i zachêcaj¹cy.

PODDANE ANALIZIE UTWORY ALOJZEGO NAGLA:
• Nagel A., Bajki i bajeczki. Bôjczi i bôjeczczi, Gdynia 2011.
• Nagel A., Cassubia Fidelis, Gdañsk 1971.
• Nagel A., Szadi W³adi, Gdañsk 1983.

Aleksandra Kas

The function of diminutive in the children stories
of Alojzy Nagiel
SUMMARY
The article is a linguistic paper on word formation in Kashubian, which was scarcely analysed up to date. The paper analyses noun deminutives in the prose and
poetic works of AlojzyNagiel. The material consisting of 86 fairy tales and 28 poems
abounds in deriviativescontains various derivatises originating from the lexemes
connected characteristic of children and folk literature, as well as regional, especially Kashubian, literature and culture.
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The derivatives have been analysed in terms of their function. The analysis was
based on the methodology used in linguistic investigations in Polish and Upper
Sorbian languages. The objective was to investigate the meaning of the deminutive
derivatives in terms of linguistic, stylistic and textual aspects of analysed works.
The article comments on the diminutivesseparetely for Niegiel’s poetry and
prose, due to the influence of both genres on the diminutives used. The summary
concludes both parts of the article and points out the most characteristic features
of Nagiel’s works and the diminutives used in tchem.

FUNKCJE DEMINUTYWÓW W UTWORACH DLA DZIECI ALOJZEGO NAGLA
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Dyskusje i polemiki wokół Słownika
Stefana Ramułta
w latach 1893–1914 1

¯adna ksi¹¿ka poœwiêcona kaszubszczyŸnie nie wywo³a³a tylu dyskusji i sporów, co S³ownik jêzyka pomorskiego czyli kaszubskiego (Kraków 1893) Stefana
Ramu³ta 2.
Nikt dot¹d nie pokusi³ siê o pe³n¹ bibliografiê dotycz¹c¹ recepcji S³ownika
Ramu³ta na ³amach ró¿nych czasopism ukazuj¹cych siê w trzech zaborach.
Zadaniem tego artyku³u jest przypomnienie prasowych polemik i dyskusji
na temat pracy Ramu³ta, znanych tylko czêœciowo i fragmentarycznie albo
nieznanych w ogóle autorom opracowañ o Ramu³cie. Autor ma œwiadomoœæ,
¿e nie dotar³ do wszystkich recenzji na temat tego dzie³a. Dyskusje toczy³y siê
nie tylko na ³amach czasopism naukowych, ale tak¿e w prasie o charakterze
spo³eczno-kulturalnym i to nie tylko na Pomorzu, ale tak¿e w Wielkopolsce,
w Galicji i w Królestwie Polskim. Na ogó³ pozytywnie oceniano sam s³ownik,
1

2

Inicjatorem opracowania tematu jest prof. Cezary Obracht-Prondzyñski, który podczas
dyskusji na konferencji „Kaszubi i Pomorze a Kraków” (Gdañsk, 12 VI 2015) wyst¹pi³ z tak¹
propozycj¹ wobec autora.
Problematyk¹ recepcji S³ownika Ramu³ta zajmowa³o siê kilku autorów, ograniczaj¹c siê
jedynie do analizy opinii niektórych recenzentów – jêzykoznawców oraz do charakterystyki
stosunków spo³eczno-politycznych na Kaszubach. Zob. m.in. W. Pniewski, O s³ownictwie
i s³ownikach kaszubskopomorskich, „Rocznik Gdañski”, t. 12, 1938 (wyd. 1939), s. 135-155;
A. Bukowski, Regionalizm kaszubski. Ruch naukowy, literacki i kulturalny, Poznañ 1950;
J. Treder, Wp³yw „S³ownika” Ramu³ta na postawy elit kaszubskich, [w:] Nazwy i dialekty
Pomorza dawniej i dziœ, 1, 1995, s. 143-154; ten¿e, Ramu³t Stefan, [w:] Jêzyk kaszubski.
Poradnik encyklopedyczny. Red. J. Treder. Wyd. 2, Gdañsk 2006, s. 217-218 (dalej: Jêzyk
kaszubski); H. Horodyska, O „S³owniku jêzyka pomorskiego czyli kaszubskiego” Stefana Ramu³ta, [w:] Ca³e ¿ycie pod urokiem mowy kaszubskiej. Pok³osie Sesji Naukowej Komitetu
Historii Nauki i Techniki PAN. Warszawa, 25 kwietnia 1994. Pod red. H. Horodyskiej, Warszawa 1995, s. 67-99; G. Labuda, Pod³o¿e polityczne dyskusji nad autonomi¹ jêzyka kaszubskiego na prze³omie XIX i XX stulecia, tam¿e, s. 45-56.
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natomiast najwiêcej uwag krytycznych dotyczy³o wstêpu do tego dzie³a, w którym Ramu³t napisa³, ¿e kaszubszczyzna jest odrêbnym jêzykiem, który nazwa³
pomorskim. Wed³ug autora S³ownika kaszubski nie nale¿y do polszczyzny,
ale jest grup¹ poœredni¹ miêdzy jêzykiem polskim a grup¹ ³u¿yck¹.
Dyskusja wokó³ S³ownika Ramu³ta prowadzona przez jêzykoznawców dotyczy³a na ogó³ spraw jêzykowych i dialektologii, natomiast publicyœci, dziennikarze i inni, którym obce lub ma³o znane by³y te dyscypliny naukowe, pos³ugiwali siê argumentacj¹ historyczn¹ i etnograficzn¹, a nawet polityczn¹, zajmuj¹c siê specyfik¹ regionu kaszubskiego i przynale¿noœci¹ jego mieszkañców
do okreœlonej grupy narodowoœciowej.
Warto zastanowiæ siê, przynajmniej pobie¿nie, nad przyczynami tej dyskusji, g³ównie dlatego, ¿e by³o to zjawisko wyj¹tkowe, by praca naukowa wzbudza³a tak ogromne zainteresowanie tak¿e w œrodowiskach niezajmuj¹cych siê
nauk¹. Trzeba przypomnieæ, ¿e wiek dziewiêtnasty to narodziny regionalizmu,
ruchu spo³ecznego d¹¿¹cego do wyodrêbnienia i zachowania specyfiki kulturalnej okreœlonego obszaru. Regionalizm odegra³ wa¿n¹ rolê tak¿e w ruchach
narodowoœciowych, a w Polsce, rozdartej miêdzy trzech zaborców, mia³ wyraŸny charakter patriotyczny. Rozwój regionalizmu przyczyni³ siê do rozbudzenia badañ nad dziejami wsi i ma³ych miast oraz powstania licznych publikacji z zakresu etnografii i folklorystyki, w których podkreœlano polski charakter kultury ludowej. By³ to równie¿ okres kszta³towania siê we wszystkich
zaborach ró¿nych ugrupowañ politycznych okreœlanych mianem narodowej
demokracji, która jako nadrzêdn¹ zasadê swego programu stawia³a interes
narodowy oraz odzyskanie ziem etnicznie polskich utraconych w wyniku rozbiorów. Temu celowi mia³y s³u¿yæ wycieczki uczonych i publicystów, g³ównie
na tereny Œl¹ska, Kaszub, Warmii i Mazur, których rezultatem by³y reporta¿e
i opisy podró¿y, podkreœlaj¹ce polskoœæ tych terenów. Dyskutowano o potrzebie bli¿szych kontaktów wymienionych regionów z centrami polskiej kultury
i nauki, którymi w zaborze pruskim by³y Poznañ i Toruñ, w rosyjskim Warszawa i Wilno, a w austriackim Kraków i Lwów. Inicjowano równie¿ ró¿nego
rodzaju akcje maj¹ce na celu pobudzenie œwiadomoœci narodowej 3.
Podobn¹ dzia³alnoœæ prowadzi³y tak¿e w³adze pañstw zaborczych, inspiruj¹c i wspieraj¹c wszelk¹ dzia³alnoœæ zmierzaj¹c¹ do wydobywania niepolskich
elementów na terenach etnicznie polskich, co szczególnie uwidoczni³o siê
w dzia³alnoœci w³adz pruskich, które w celu usprawnienia polityki germanizacyjnej na terenach etnicznie polskich wprowadzi³y do statystyk jêzykowych
terminy dotycz¹ce jêzyków: mazurskiego, œl¹skiego i kaszubskiego. Dzia³ania
te mia³y na celu ukszta³towanie pewnej odrêbnoœci regionalnej w oderwaniu
od polskoœci.
3

Zob. m.in. J. S. Bystroñ, Bibliograf ia etnograf ii polskiej, Kraków 1929, s. 22-40.
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Wœród pierwszych recenzentów S³ownika Ramu³ta znalaz³ siê Antoni Kalina,
jêzykoznawca, slawista i etnograf, prof. Uniwersytetu Lwowskiego4. Recenzja
ukaza³a siê w konserwatywnym czasopiœmie krakowskim „Przegl¹d Polski”.
Kalina podkreœla³, ¿e praca Ramu³ta „napisana jest z wielk¹ sumiennoœci¹, gruntownoœci¹ i znajomoœci¹ rzeczy”, ale podj¹³ polemikê ze wstêpem autora, który
– jego zdaniem – przedstawi³ pogl¹d sprzeczny z dotychczasowymi ustaleniami jêzykoznawców o grupie jêzykowej zwanej „lechick¹” i w miejsce tej kwalifikacji proponuj¹c cztery grupy: czesko-s³owack¹, polsk¹, serbsk¹ i pomorsk¹.
Inny zarzut recenzenta to porównywanie kaszubszczyzny z polskim jêzykiem
literackim, zamiast z gwarami polskimi. Po licznych przyk³adach i analizach
doszed³ Kalina do nastêpuj¹cego wniosku: „Na podstawie tego obszaru, który
o jêzyku pomorskim z dokumentów ³aciñskich naszkicowaæ mo¿emy, a który
w najdrobniejszych szczegó³ach zgadza siê z jêzykiem polskim w pisanych jego
zabytkach staropolskich – musimy przyj¹æ za fakt, ze by³ to jeden i ten sam
jêzyk, który ogarnia³ nie tylko terytorium jêzyka polskiego, ale tak¿e i to, na
które przypada póŸniejszy jêzyk pomorski. Wszystkie zatem odrêbnoœci, które
powsta³y w obrêbie jêzyka pomorskiego, wywinê³y siê na tym pniu wspólnym
i postêpowa³y w przeci¹gu czasu czêœci¹ pod wp³ywem rodzimych czynników,
jak w ogóle wszystkich innych narzeczy polskich, czêœci¹ pod wp³ywem obcym,
niemieckim. Wp³yw ten niemiecki odbi³ siê na tym dziale jêzyka polskiego
w taki sposób, który nada³ mu pozorne piêtno obce; to jednak¿e wobec historycznego rozwoju jego i wspólnoœci innych cech, ³¹cz¹cych go najœciœlejszym
wêz³em z jêzykiem polskim, jest ma³o znacz¹ce, a przynajmniej nie ma tego
znaczenia, jakie mu przypisuje autor. Uwzglêdniwszy zatem ten rozwój historyczny jêzyka pomorskiego oraz porównawszy jego w³aœciwoœci z jêzykiem
polskim, trzeba uznaæ za fakt, nie podlegaj¹cy ¿adnej w¹tpliwoœci, ¿e mowa
Kaszubów i S³owiñców jest rzeczywiœcie narzeczem polskim, a nie odrêbnym
jêzykiem s³owiañskim”5. Pogl¹d ten powtórzy³ Kalina w drugim swoim artykule, drukowanym w „Pracach Filologicznych”6. Kalina by³ uznanym autorytetem naukowym, tote¿ do jego opinii przychylili siê recenzenci pisz¹cy w czo³owych czasopismach warszawskich, takich jak „Tygodnik Ilustrowany”, „Wis³a” i „Wêdrowiec”7. Wœród tych recenzentów by³ Adam Antoni Kryñski, filolog,
jêzykoznawca, cz³onek akademii Umiejêtnoœci i póŸniejszy profesor Uniwer4
5
6
7

W. Taszycki, Kalina Antoni (1846-1906), [w:] Polski S³ownik Biograf iczny, t. XI, Wroc³aw
1964-1965, s. 446-448 (dalej: PSB).
„Przegl¹d Polski”, 1893, og. zbioru t. 109, s. 351.
A. Kalina, Mowa kaszubska jako narzecze jêzyka polskiego, „Prace Filologiczne”, 4, 1893,
s. 905-936.
„Tygodnik Ilustrowany”, 1894, nr 221, s. 192; „Wis³a”, t. 7, 1893, s. 794 (Ludoznawstwo
i rzeczy ludowe); A. A. K. [Adam Antoni Kryñski], „Wêdrowiec” 1894, nr 11, s. 219.
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sytetu Lwowskiego8, który ju¿ wczeœniej uzna³ kaszubszczyznê za narzecze
polskie9.
Opinie Kaliny o S³owniku Ramu³ta dotar³y równie¿ na Pomorze, o czym
w dalszej czêœci artyku³u poœwiêconej dyskusji miêdzy ks. Gustawem Pob³ockim a Stefanem Ramu³tem10.
Interesuj¹ca, ale nieznana dot¹d badaczom kaszubszczyzny, dyskusja miêdzy
ks. Pob³ockim a Ramu³tem na ³amach „Gazety Toruñskiej” zosta³a zapocz¹tkowana artyku³em Jana Karola Sembrzyckiego w królewieckim czasopiœmie naukowym „Altpreussische Monatsschrift”11 . Tekst zosta³ przet³umaczony przez
Jana Kar³owicza w „Wiœle” i ks. Gustawa Pob³ockiego w „Gazecie Toruñskiej”12.
Sembrzycki, który wœród uczonych wschodniopruskich uchodzi³ za znawcê
spraw polskich13 i wspó³pracowa³ zarówno z niemieckimi, jak i polskimi czasopismami, by³ postaci¹ ocenian¹ bardzo ró¿norodnie. Pocz¹tkowo wspó³pracowa³ z ruchem polskim w Wielkopolsce i w tym duchu prowadzi³ dzia³alnoœæ
wydawnicz¹ na Mazurach, potem zerwa³ z polskoœci¹ i podpisywa³ siê jako
Sembritzki. Broni¹c Leona Biskupskiego, Józefa £egowskiego i Augusta Schleichera przed krytyk¹ Ramu³ta, Sembrzycki stwierdzi³, ¿e wprawdzie autor S³ownika wypromowa³ narzecze kaszubskie na jêzyk pomorski, ale tego nie udowodni³. „Gwara kaszubska – pisa³ – jak siê dziœ przedstawia, nie jest niczym
innym, jak tylko narzeczem jêzyka polskiego, posiadaj¹cym niema³o sobie w³aœciwych wyra¿eñ i odmienn¹ wymowê, zeszpeconym germanizmami”. Wed³ug
Sembrzyckiego b³êdem Ramu³ta jest porównywanie narzecza kaszubskiego
z polskim jêzykiem literackim zamiast z s¹siednimi narzeczami polskimi. „S³ownik p. Ramu³ta – pisa³ Sembrzycki – w najwiêkszej czêœci nie jest niczym
innym, tylko s³ownikiem polskim, powtórzonym w wymawianiu kaszubskim
czcionkami wynalazku p. Ramu³ta”14. Obszerna odpowiedŸ Ramu³ta na wywody Sembrzyckiego ukaza³a siê w „Gazecie Toruñskiej” pt. W obronie w³asnej 15. Zarzucaj¹c Sembrzyckiemu niekompetencjê, pisa³: „Ja konstatujê jedynie fakt, ¿e Kaszubi s¹ cz³onkami dawnych Pomorzan i ¿e narzecze kaszubskie
jest samodzielnym wytworem jêzykowym, a nie „ska¿on¹ polszczyzn¹”, jak je
8
9
10

11
12
13
14
15

S. Urbañczyk, Kryñski Adam Antoni (1844-1932), [w:] PSB, t. XV, Wroc³aw 1970, s. 465-467.
Zob. jego artyku³ w czasopiœmie „Varšavskija Univ. Izvestija”, 1870, nr. 3-4.
A. Bukowski, Pob³ocki Gustaw (1840-1915), [w:] PSB, t. XXVII, Wroc³aw 1983, s. 2-4;
J. Treder, Pob³ocki Gustaw (1840-1915), [w:] Jêzyk kaszubski, s. 200-202. Obu autorom
nie jest znany tekst ks. Pob³ockiego z „Gazety Toruñskiej”.
J. Sembritzki, „Altpreussische Monatsschrift”, 30, 1893, s. 365-368.
„Wis³a”, t. VII, 1893, s. 422-425; „Gazeta Toruñska” 2 VIII 1893, nr 175.
J. Jasiñski, Sembrzycki (1856-1919), [w:] PSB, t. XXXVI, Warszawa 1995-1996, s. 217-219.
Cytaty z recenzji Sembrzyckiego podajê za „Gazetê Toruñsk¹” i „Wis³¹”, zob. przypis 12.
S. Ramu³t, W obronie w³asnej, „Gazeta Toruñska” 1 XI 1893, nr 252 i 2 XI 1893, nr 253.
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niektórzy nazywaj¹. Jest to stanowisko moje naukowe, podzielane zreszt¹
przez wielu innych uczonych polskich i z polityk¹ nie maj¹ce nic wspólnego”16.
Aby wzmocniæ swoj¹ argumentacjê, Ramu³t powo³a³ siê na nazwiska jêzykoznawców oraz recenzentów prasowych, którzy mieliby pozytywnie oceniaæ jego
S³ownik, ale czyni to niedok³adnie i wybiórczo, o czym œwiadczyæ mo¿e przywo³ane przez niego nazwisko Antoniego Kaliny. W rzeczywistoœci polemika
Ramu³ta dotyczy³a osoby ks. Pob³ockiego, który pod kryptonimem Ks. G.P.
zapozna³ Pomorzan z recenzj¹ Sembrzyckiego17. To w³aœnie ten tekst zapocz¹tkowa³ d³u¿sz¹ polemikê obu badaczy kaszubszczyzny.
Jak ju¿ wspomniano, Ramu³t w swej obronie powo³a³ siê na profesora Kalinê, co skrzêtnie wykorzysta³ ks. Pob³ocki, og³aszaj¹c w 1893 roku tekst pt. Czy
profesor Kalina z Lwowa oœwiadczy³ siê za, czy przeciw autorowi „S³ownika
jêzyka kaszubskiego”?18. Ks. Pob³ocki przypomnia³, ¿e Kalina ocenia³ pozytywnie sam s³ownik, natomiast polemizowa³ z tezami Ramu³ta zawartymi we wstêpie. Polemika na tym siê nie zakoñczy³a. Atak ks. Pob³ockiego na s³ownik
Ramu³ta ukaza³ siê wkrótce a¿ w szeœciu numerach „Gazety Toruñskiej”19.
Ks. Pob³ocki rozpocz¹³ swoj¹ krytykê od ataku na g³ówn¹ tezê Ramu³ta, który
„zupe³nie na serio i stanowczo twierdzi, i¿ gwara kaszubska nie jest narzeczem
jêzyka polskiego, lecz odrêbnym s³owiañskim, góruj¹cym nad mow¹ polsk¹
i dŸwiêkiem i form bogactwem”. Ramu³t zarzuci³ ks. Pob³ockiemu, ¿e choæ jest
on Kaszub¹, to w sprawach jêzykowych nie mo¿e byæ „sêdzi¹ kompetentnym”.
To oburzy³o ks. Pob³ockiego, który uwa¿a³, ¿e „jako Kaszuba i Polak ³atwiej
mo¿e wnikn¹æ w ducha narzecza kaszubskiego”20. Ramu³t napisa³, ¿e Kaszubi
nigdy nie nazywaj¹ siê Polakami, a mowê swoj¹ okreœlaj¹ jako kaszubsk¹, a nie
polsk¹. Przeciwko takiej interpretacji zaprotestowa³ ks. Pob³ocki, który napisa³, ¿e byæ mo¿e w Galicji Polacy mog¹ uwierzyæ Ramu³towi „ale my – pisa³
Pob³ocki – mog¹c rzecz sprawdziæ na miejscu, musimy w imieniu wszystkich
Kaszubów uroczyœcie zaprotestowaæ przeciwko z³oœliwym insynuacjom, jakobyœmy siê nie uwa¿ali za Polaków a mowy swej za jêzyk polski. To ciê¿ka obelga, publicznie w twarz nam rzucona i to nie w czasopiœmie jakim politycznym,
ale w ksi¹¿ce niby naukowej”21.
16
17
18
19

20
21

Tam¿e, nr 252.
G.P. [Ks. Gustaw Pob³ocki], O s³owniku kaszubskim St. Ramu³ta, „Gazeta Toruñska” 2 VIII
1893, nr 175.
[Ks. G. Pob³ocki], Czy profesor Kalina z Lwowa oœwiadczy³ siê za, czy przeciw autorowi
„S³ownika jêzyka kaszubskiego”?, „Gazeta Toruñska”, 21 XI 1893, nr 269; 22 XI 1893, nr 270.
S³ownik jêzyka pomorskiego i kaszubskiego. Zebra³ i opracowa³ Stefan Ramu³t (oceni³
ks. G. Pob³ocki), „Gazeta Toruñska”, 3 XII 1893, nr 279, 5 XII 1893, nr 280, 6 XII 1893,
nr 281, 7 XII 1893, nr 282, 8 XII 1893, nr 283, 10 XII 1893, nr 284.
Tam¿e, nr 279.
Tam¿e, nr 280.
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Recenzent stwierdzi³, ¿e autor S³ownika sam sobie przeczy, gdy pisze, ¿e
podczas spisów ludnoœci „wiêkszoœæ inteligencji kaszubskiej, a nawet ca³e wsie
podawa³y siê jako polskie, ale zaraz dodaje, ¿e „uczynili to ze wzglêdów politycznych”. Recenzenta dziwi opinia autora, który stwierdzi³, ¿e Polak Kaszuby
nie rozumie. Przecz¹ temu fakty, gdy¿ ksiê¿a niepochodz¹cy z Kaszub i pracuj¹cy na tym terenie rozumiej¹ ich mowê. Wed³ug ks. Pob³ockiego nie setki –
jak twierdzi Ramu³t – ale zaledwie kilkanaœcie wyrazów kaszubskich, które nie
by³yby znane poprzednim leksykografom kaszubskim. S³ownik Ramu³ta to zbiór
prowincjonalizmów u¿ywanych na Kaszubach. Recenzent podaje liczne przyk³ady (od a do i) ze S³ownika Ramu³ta, które œwiadcz¹, ¿e to wyrazy polskie.
Ks. Pob³ocki wspomina, ¿e gdy jeden z filologów warszawskich radzi³ siê go
w sprawie przygotowywanej recenzji pracy Ramu³ta, odpowiedzia³ mu m.in.,
„¿e to m³ócenie s³omy, noszenie drew do lasu”22. Gdy autor chwali siê, ¿e jego
S³ownik zawiera oko³o 30 tysiêcy wyrazów, recenzent nie kwestionuje tej liczby,
ale zaraz dodaje, „i¿ to s³ownik czysto polski, przepisany na wymowê kaszubsk¹
z dodatkiem prowincjonalizmów kaszubskich, tak¿e pochodzenia polskiego,
tudzie¿ mnóstwa wyrazów wziêtych ¿ywcem z niemieckiego”. W¹tpliwoœci budzi
te¿ sprawa fonetyki mowy kaszubskiej w ujêciu Ramu³ta, który próbowa³ wykazaæ, jak wielkie ró¿nice zachodz¹ miêdzy mow¹ kaszubsk¹ a jêzykiem polskim. Ramu³t, który przejawi³ lêk przed staropolszczyzn¹ i innymi gwarami
polskimi, porówna³ mowê kaszubsk¹ z jêzykiem literackim, na co zwróci³ ju¿
uwagê prof. Kalina.
W zakoñczeniu swej recenzji ks. Pob³ocki pisa³: „Czym¿e tedy jest s³ownik
rzeczony? P³odem niedonoszonym, poronionym, chybion¹ prac¹ (…). A jednak
pracowitoœæ, jak¹ p. R. siê odznacza, skierowana na w³aœciwe tory, zwrócony
ku porównywaniu gwary kaszubskiej z innymi gwarami polskimi i z jêzykiem
staropolskim o ile z pamiêtników jest nam znany, by³aby na pewno i rzetelnymi
zdobyczami na polu polskiego jêzykoznawstwa i powszechnym uznaniem
uwieñczon¹”23.
W nowym artykule o panslawistach na Kaszubach24 ks. Pob³ocki nie oszczêdzi³ Ramu³ta, któremu zarzuci³, ¿e jako Polak i katolik dosta³ siê w „niepo¿¹dane towarzystwo” i sta³ siê panslawist¹ „z powodu swych niefortunnych badañ
lingwistycznych i z braku doœwiadczenia”25. Nieznany korespondent z Gdañska popar³ pogl¹d ks. Pob³ockiego na temat panslawizmu26.
22
23
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Tam¿e, nr 282.
Tam¿e, nr 283.
G. Pob³ocki, Panslawiœci na Kaszubach, „Gazeta Toruñska”, 30 VIII 1894, nr 199, 31 VIII
1894, nr 200, 1 IX 1894, nr 201.
Tam¿e, nr 201.
Korespondencja „Gazety Toruñskiej”. Z Gdañska, „Gazeta Toruñska”, 5 IX 1894, nr 204.
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Ramu³t nie pozosta³ d³u¿ny recenzentowi, odpowiadaj¹c mu w dwóch
numerach „Gazety Toruñskiej” w 1894 roku27. Zaliczy³ ks. Pob³ockiego do „starej
szko³y filologów” i przypomnia³, ¿e opinie na temat jêzyka kaszubskiego s¹ podzielone. Nie wystarczy byæ Kaszub¹, aby rozstrzygaæ sprawy jêzykowe, trzeba
mieæ filologiczne wykszta³cenie. Ramu³t zaznaczy³, ¿e nie uwa¿a swoich pogl¹dów za ostateczne, ale nie mo¿e zrozumieæ recenzenta, który „traktuje cudze
pogl¹dy, jak gdyby jego zapatrywanie by³o powszechnie uznanym i niepodlegaj¹cym dyskusji dogmatem naukowym”28.
Ostatnim elementem tej dyskusji jest Wzmianka osobista ks. Pob³ockiego,
który przypomnia³, ¿e ostrzejszej oceny doczeka³ siê s³ownik Ramu³ta przez
prof. Kalinê. „Ocen¹ moj¹ – pisze ks. Pob³ocki – widzi p. Ramu³t siebie a nie
swój s³ownik skrytykowany”29. Po tej batalii dwóch znawców kaszubszczyzny
w prasie pomorskiej odezwa³y siê g³osy innych w czasopismach warszawskich.
Recenzent „Biblioteki Warszawskiej” omówi³ szczegó³owo S³ownik Ramu³ta,
cytuj¹c nawet fragmenty ze wstêpu, ale wstrzyma³ siê przed jak¹kolwiek ocen¹30.
Inaczej post¹pi³ krytyk z „Tygodnika Ilustrowanego”, W³adys³aw Olendzki31.
Sw¹ recenzjê poprzedzi³ przegl¹dem prac o kaszubszczyŸnie i stwierdzi³, ¿e
Ramu³t doszed³ do wniosku, i¿ „narzecze kaszubskie jest samodzielnym jêzykiem s³owiañskim, wspó³rzêdnym z jêzykiem polskim, czeskim, ³u¿yckim i nadaje mu nazwê »pomorskiego«”, ale uzasadnia ten pogl¹d „nader s³abo”, a „dowody jego nie obalaj¹ przewa¿aj¹cego dotychczas zdania uczonych, ¿e Kaszubi
mówi¹ narzeczem polskim ga³êzi mazurskiej”. Jego zdaniem „Ramu³t za ma³o
zbada³ ró¿ne gwary polskie i nie ustali³ ró¿nic, jakie pomiêdzy nimi zachodziæ
mog¹, nie nadaj¹c im bynajmniej cech samodzielnego jêzyka”32.
Anonimowy recenzent „Biesiady Literackiej” zwróci³ szczególn¹ uwagê na
pogl¹d Ramu³ta o odrêbnoœci mowy Kaszubów, pisz¹c m.in.: „¯aden jednak
z poprzedników [Ramu³ta] nie przyzna³ jêzykowi kaszubskiemu takiej samodzielnoœci jak autor S³ownika, który wyodrêbnia go z rodziny jêzyków s³owiañskich i z poziomu gwary wynosi go do pierwiastku. Punkt ten jest spornym
miêdzy badaczami”33.
27
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S. Ramu³t, W odpowiedzi ks. Pob³ockiemu, „Gazeta Toruñska”, 11 I 1894, nr 7 i 12 I 1894,
nr 8.
Tam¿e, nr 8.
G. Pob³ocki, Wzmianka osobista, „Gazeta Toruñska”, 16 I 1894, nr 11.
O.I., „Biblioteka Warszawska”, t. 2, 1893, s. 476-478.
W³adys³aw Olendzki (1843-1894), publicysta, dziennikarz i pisarz, absolwent Uniwersytetu w Heidelbergu, wspó³pracownik czasopism warszawskich; interesowa³ siê Kaszubami.
Nekrologi: „Kronika Rodzinna”, 1894, s. 192; „Biesiada Literacka”, 1894, nr 10, s. 149-150.
-ol. – [Olendzki W³adys³aw], „Tygodnik Ilustrowany”, 1893, nr 180, s. 366.
„Biesiada Literacka”, 26 V 1893, nr 21, s. 336.
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Obszern¹ recenzjê S³ownika Ramu³ta og³osi³ Jan Ludwik Pop³awski34 na
³amach warszawskiego „G³osu”35. Pop³awski, znany dziennikarz i publicysta,
jeden z czo³owych dzia³aczy Narodowej Demokracji, przyzna³, ¿e nie czuje siê
kompetentny do oceny S³ownika, ale nie ulega w¹tpliwoœci, ¿e jego pogl¹dy
polityczne mia³y wp³yw na ocenê dzie³a Ramu³ta. Zauwa¿y³, ¿e autor S³ownika
„uznaje mowê Kaszubów za odrêbny jêzyk, i, rzecz jasna, tych, którzy jej u¿ywaj¹ za odrêbny szczep s³owiañski”36. Pogl¹d Ramu³ta jakoby wiêkszoœæ historyków, wychodz¹c z punktu widzenia politycznego, zalicza³a wszystkie ludy
s³owiañskie na zachód od Polski do ludów polskich „lechickich” – uzna³ Pop³awski za nieuzasadniony. Nie do przyjêcia jest te¿ teza, ¿e Pomorzanie nie
byli szczepem polskim. „P. Ramu³t – pisa³ Pop³awski – wiêc walczy w danym
wypadku z urojonym przeciwnikiem, któremu wk³ada w usta zdanie, jakiego
¿aden powa¿ny historyk wyg³osiæ nie mo¿e i – twierdzê stanowczo – nie wyg³osi³. Powszechnie jednak wszyscy historycy zaliczaj¹ Pomorzan do ludów
polskich”. Recenzent dodaje, ¿e o pokrewieñstwie etnicznym „rozstrzygaj¹ nie
wzglêdy jêzykowe, ale antropologiczne”. Krytykuj¹c tezê Ramu³ta o odrêbnoœci
gwary kaszubskiej, Pop³awski zarzuca mu, ¿e „porównywa mowê kaszubsk¹,
a w³aœciwie jedn¹ gwarê, z jêzykiem polskim ksi¹¿kowym, przy czym uwzglêdnia niekiedy tylko w³aœciwoœci gwar ludowych. Dziwne trochê œwiat³o na kompetencjê naukow¹ autora rzuca wybór do porównania i to do porównania pod
wzglêdem fonetycznym, jêzyka ksi¹¿kowego. Jêzyk ksi¹¿kowy nie posiada ¿adnych prawie specjalnych znamion fonetycznych, coraz bardziej zaciera istniej¹ce lub nawet przybiera obce”. Podaj¹c ró¿ne przyk³ady, Pop³awski stwierdza,
¿e Ramu³t „nie zna dobrze wielu gwar ludowych polskich, a niektórych nie zna
wcale. Inaczej w s³owniku swoim nie t³umaczy³ by wielu wyrazów kaszubskich
za pomoc¹ omawiañ lub przytaczania wyrazów niemieckich, chocia¿ w gwarach polskich s¹ podobne albo nawet te same, co w mowie kaszubskiej – dotyczy to zw³aszcza nazw rzeczowych”37. W drugiej czêœci recenzji Pop³awski szczegó³owo przedstawi³ statystyczne wyniki pracy Ramu³ta, który – jego zdaniem
– „porzuci³ ba³amutn¹ metodê dotychczasowych obliczeñ, opart¹ na kombinowaniu danych statystki urzêdowej, czêsto z ró¿nych lat, z danymi statystyki
wyborczej, wyznaniowej itd.”38.
Recenzent koñczy swój tekst nastêpuj¹c¹ uwag¹: „Zwracaj¹c siê do ludzi,
którzy »tez naukowych nie chc¹ czy nie umiej¹ odró¿niæ od zapatrywañ poli34
35
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T. Kulak, Pop³awski Jan Ludwik (1854-1908), [w:] PSB, t. XXVII, Wroc³aw 1983, s. 608-611.
J. L. P. [Jan Ludwik Pop³awski], Kaszubi i ich mowa. „S³ownik jêzyka pomorskiego czyli
kaszubskiego”. Zebra³ i opracowa³ Stefan Ramu³t, „G³os”, 1893, nr 19, s. 221, nr 20, s. 233.
Tam¿e, nr 19, s. 221.
Tam¿e.
Tam¿e, nr 20, s. 233.
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tycznych«, p. Ramu³t uspokaja ich obawy jakoby »stwierdzenie odrêbnoœci
mowy Kaszubów poci¹gn¹æ mia³o za sob¹ szkodê dla ¿ywio³u polskiego«”
i zaraz dodaje swój komentarz: „nie piszemy siê na jego tezê”39. Omówienie
S³ownika Ramu³ta ukaza³o siê równie¿ w petersburskim „Kraju”. Niestety, nie
znamy jego autora. Przypomnieæ trzeba, ¿e na ³amach tego konserwatywnego
pisma ukaza³o siê kilkadziesi¹t artyku³ów, m.in. na tematy kaszubskie, mazurskie i œl¹skie40.
Recenzent „Kraju” napisa³, ¿e Ramu³t oœwiadcza siê „przeciwko dotychczasowemu traktowaniu jêzyka kaszubskiego jako narzecza polskiego”41 i w tym
wzglêdzie bliski jest pogl¹dom rosyjskiego slawisty i etnografa, Aleksandra Hilferdinga, ale „idzie jednak od niego dalej, gdy¿ jêzyk pomorski, do którego zalicza i kaszubski, uwa¿a jako osobn¹ grupê w familii jêzyków zachodnios³owiañskich”. Recenzent ma w¹tpliwoœci do tej koncepcji, gdy¿ autor nie porówna³
kaszubszczyzny z jêzykiem staropolskim i innymi gwarami polskimi i przytaczaj¹c ró¿ne przyk³ady, pisze: „Je¿eli niespecjaliœcie nasuwa siê tyle uwag przeciw przytoczonym przez pana R. dowodom odrêbnoœci, to zapewne specjalista, znaj¹cy wszystkie nasze gwary ludowe i stary jêzyk, znajdzie ich daleko
wiêcej. A wiêc zapa³ autora w tworzeniu nowego jêzyka i narodu kaszubskiego
nale¿y przyjmowaæ z pewn¹ doz¹ nieufnoœci, a to tym wiêcej, ¿e przegl¹daj¹c
jego s³ownik, zaledwie bardzo rzadko spotykamy wyraz lub zdanie, którego by
Polak najdok³adniej nie zrozumia³. Wprawdzie rz¹d pruski z ³atwo zrozumia³ych
powodów przy spisie ludnoœci w r. 1890 uzna³ jêzyk kaszubski jako »Muttersprache«, ale to nie tylko nas przekonywa, ale owszem przyjemnoœæ nam sprawi³o,
gdyœmy wyczytali w rozprawie autora, ¿e przy owym spisie inteligencja kaszubska, a nawet ca³e wsie podawa³y siê jako polskie. Ciekawa rzecz, ile to narodowoœci odkry³by autor w Niemczech lub we Francji na podstawie ró¿nic jêzykowych”.
Krytycznie odniós³ siê do S³ownika Ramu³ta warszawski historyk, publicysta i literat, Justyn Feliks Gajsler 42, który najpierw w „Prawdzie”, a potem
w „S³owie” i „Ateneum” wyrazi³ swoj¹ opiniê43. Gajsler, jak wynika z jego artyku³ów, obeznany ze stanem badañ nad kaszubszczyzn¹, podda³ krytyce tezê
Ramu³ta z odrêbnoœci jêzyka kaszubskiego, zaznaczaj¹c, ¿e autor nie porówna³
kaszubszczyzny z innymi gwarami polskimi i pocz¹tkami jêzyka polskiego.
39
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Tam¿e, nr 20, s. 233.
Autor artyku³u, przegl¹daj¹c ok. 1965 r. wszystkie roczniki „Kraju”, sporz¹dzi³ m.in. wyci¹gi
z artyku³ów na tematy kaszubskie, które przekaza³ prof. Andrzejowi Bukowskiemu.
„Kraj”, 18(30) VI 1893, nr 25, s. 9-10.
S³ownik pseudonimów pisarzy polskich XV w. – 1970 r.. T. IV. Pod red. E. Jankowskiego,
Wroc³aw 1996, s. 172.
„Prawda”, 1893, nr 21, s. 245-246; „S³owo”, 1893, nr 163; „Ateneum”, 1893, t. 3, z. 1, s. 394-398.
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Gdyby je wykorzysta³, znalaz³by dowody na to, ¿e narzecze kaszubskie ma „zbyt
wiele wspólnych z polszczyzn¹ w³aœciwoœci”, a teza, ¿e „jêzyk kaszubski ma byæ
potomkiem po³abskiego, opiera siê na zbyt kruchym rusztowaniu”44. Gajsler
powtórzy³ swoje zarzuty, ale da³ wiêcej dowodów z gwar polskich i zabytków
polszczyzny na ³amach „Ateneum”. Krytykuj¹c wstêp, oceni³ wysoko sumiennoœæ i pracowitoœæ autora, który przyczyni³ siê do wzbogacenia naszej wiedzy
o narzeczu kaszubskim.
Równie¿ w 1893 roku ukaza³a siê w „Gazecie Toruñskiej” anonimowa korespondencja, która stanowi interesuj¹cy przyczynek do recepcji S³ownika Ramu³ta na Kaszubach45. Korespondent donosi³, ¿e nauczyciel S. z K. „zniemczony
Kaszuba, nie maj¹cy wyobra¿enia ani o jêzyku polskim ani nawet, wskutek
zniemczenia siê, o narzeczu kaszubskim”, otrzyma³ od inspektora powiatowego
zadanie, by przedstawi³ ró¿nice zachodz¹ce miêdzy mow¹ kaszubsk¹ a polsk¹.
Nauczyciel siêgn¹³ do S³ownika Ramu³ta i odpisa³ inspektorowi, ¿e „mowa
kaszubska to nie narzecze jêzyka polskiego, lecz ca³kiem odrêbny jêzyk”.
Korespondent doda³, ¿e nauczyciel nie zna³ recenzji Sembrzyckiego, z której
dowiedzia³by siê, ¿e autor S³ownika to „najpospolitszy blagier, a s³ownik jego,
mimo pretensji do uczonoœci, jest najzwyklejsz¹ blag¹”. Korespondent powo³a³
siê te¿ na wypowiedŸ jednego z Kaszubów, który mia³ powiedzieæ, ¿e Ramu³t
chcia³ siê odwdziêczyæ Kaszubom za goœcinnoœæ i pomoc w pracy nad s³ownikiem „przez wyforytowanie narzecza naszego na godnoœæ osobnego jêzyka”.
Ta anonimowa korespondencja, pozbawiona faktów i jakichkolwiek argumentów naukowych, œwiadczy o nagonce przeciwko Ramu³towi, który przedstawi³ tezê o jêzyku kaszubskim, odbiegaj¹c¹ od dotychczasowego stanu badañ.
Spoœród wybitnych uczonych, którzy oceniali pracê Ramu³ta, znalaz³ siê etnograf, jêzykoznawca i redaktor, inicjator i wspó³autor kilkutomowego S³ownika
gwar polskich, Jan Kar³owicz. ¯yciorys tego uczonego opracowali m.in. Stanis³aw Urbañczyk, Olga Gajkowa i Jerzy Treder46. Ten ostatni, nie znaj¹c wszystkich artyku³ów Kar³owicza oraz jego polemiki z Ramu³tem, stwierdzi³, ¿e
w artyku³ach Kar³owicza „dominuj¹ bezpodstawne oskar¿enia, m.in. o wymyœlenie przez Ramu³ta odmiany przymiot. typu szczescéwò”. Sprawa sporu obu
badaczy gwar wygl¹da³a nieco inaczej, wiêc wymaga przypomnienia, uzupe³nienia i sprostowania.
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„Prawda”, 1893, nr 21, s. 245.
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Kar³owicz, który zna³ prace o kaszubszczyŸnie autorstwa poprzedników
Ramu³ta, zarzuci³ mu w „Wiœle” (1893), ¿e ten oceni³ publikacje swoich
poprzedników jako „b³êdne i niedok³adne”, ale sam nie przedstawi³ dzie³a
doskona³ego. Ramu³t – jego zdaniem – usi³owa³ dowieœæ, ¿e mowa Kaszubów „nie jest bynajmniej narzeczem polskim, ale odrêbnym jêzykiem s³owiañskim”47, jednak tezy swej nale¿ycie nie uzasadni³. W tym samym tomie „Wis³y”
ukaza³ siê List p. Stefana Ramu³ta i odpowiedŸ Kar³owicza48. Broni¹c siê
przed zarzutami Kar³owicza, Ramu³t powo³ywa³ siê na Lucjana Malinowskiego, a nawet – co wydaje siê dziwne – na Antoniego Kalinê i J.F. Gajslera,
tymczasem Kar³owicz zamieœci³ obszerne fragmenty ostrej recenzji Sembrzyckiego49.
Ramu³t nie pozosta³ d³u¿ny i pos³a³ do redakcji „Wis³y” odpowiedŸ, w której
g³ównie zaj¹³ siê Sembrzyckim, stwierdzaj¹c, ¿e ten nie bada³ kaszubszczyzny
i na swoj¹ obronê przytoczy³ nastêpuj¹cy fragment z artyku³u Aleksandra
Brücknera, drukowanego w „Archiv für Slavische Philologie”: „S³ownik p. Ramu³ta stanowi istotny postêp. Nie tylko obejmuje on to, co dotychczas zrobiono, ale wzbogaca dawny materia³ i odznacza siê tak¹ dok³adnoœci¹ w oznaczeniu dŸwiêków, ¿e odt¹d uwa¿any byæ mo¿e za jedyn¹ podstawê studiowania kaszubszczyzny”50. Brückner, o czym w dalszej czêœci artyku³u, podobnie
jak wielu recenzentów, ocenia³ pozytywnie sam s³ownik, natomiast inaczej wstêp
do tego dzie³a. Ramu³t w tej polemice, jak i w innych swoich tekstach, wybiórczo cytowa³ jedynie fragmenty pozytywne z opinii o swej pracy.
Jeszcze dwukrotnie na ³amach „Wis³y” (w 1896 i 1899) Kar³owicz wraca³
do problemu kaszubszczyzny w ujêciu Ramu³ta. W artykule z 1896 roku, aby
poprzeæ swój pogl¹d, omówi³ szczegó³owo wyniki badañ Gotthelfa Matthiasa
Bronischa, który dwukrotnie (w 1893 i 1894) bada³ w terenie kaszubszczyznê
i doszed³ do innych ni¿ Ramu³t wniosków51. Z rozprawy Bronischa og³oszonej w „Archiv für Slavische Philologie” (wydawanym przez wybitnego filologa
Vatroslava Jagiæa) Kar³owicz przytoczy³ nastêpuj¹cy cytat: „Aby dotkn¹æ choæ
kilku s³owami stanowiska kaszubszczyzny w szeregu jêzyków zachodnios³owiañskich, zaznaczam, ¿e wbrew mniemaniu Ramu³ta, nie mam w¹tpliwoœci,
¿e mowa kaszubska (pomorska, nad³abska) i polska stanowi¹ jedn¹ ca³oœæ
(zusammengehören), poniewa¿ g³osownie ich sprowadzaj¹ siê do takiego poziomu jêzykowego, który jest im wspólnym i okazuje siê jako coœ odrêbnego

47
48
49
50
51
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wobec reszty jêzyków zachodnio-s³owiañskich. Podzia³ Schleichera52 na gwary
wschodnie i zachodnio-lechickie jest zupe³nie trafny. Samo wyliczenie ró¿nic,
jak je podaje Ramu³t, porównuj¹c polszczyznê z kaszubszczyzn¹ (od str. XXXI
S³ownika), nie mo¿e doprowadziæ do wniosków stanowczych, poniewa¿ jego
sposób badania nie jest historyczny, a wiêc niedok³adny” 53. Drugi, obszerny
artyku³ Kar³owicza o Gwarze kaszubskiej jest nie tylko przegl¹dem badañ (Bronisch, Mikkola, Florinski, Baudouin de Courtenay). Uzasadniaj¹c swój powrót
do kaszubszczyzny, Kar³owicz pisze, ¿e jest to „sprawa ¿ywotna i pouczaj¹ca.
¯ywotna dlatego, ¿e siê toczy spór o nale¿enie lub nienale¿enie mowy Kaszubów do jêzyka polskiego; pouczaj¹ca z tego wzglêdu, ¿e przyczynia siê do wyœwietlenia zaniedbanego dot¹d narzecza, a tym samym do dziejów jêzyka polskiego, których bardzo dawn¹ epokê wyœwietla”54. Podaj¹c liczne przyk³ady
z dialektologii, autor, na podstawie ró¿nych Ÿróde³ historycznych, próbowa³
ukazaæ stosunek Kaszubów do Polaków; siêga te¿ do Mrongowiusza55, przytaczaj¹c jego opiniê w zwi¹zku ze sporem o jêzyk kaszubski. „Kiedy w r. 1843 na
sejmie prowincjonalnym w Królewcu – pisze Kar³owicz – odezwa³y siê g³osy,
dowodz¹ce, ¿e mowa Kaszubów nie jest polsk¹ i jako taka powinna byæ usuwana (unterdrückt) wszelkimi œrodkami pañstwowymi, duchowieñstwo kaszubskie uda³o siê z proœba do sêdziwego pastora gdañskiego, znanego autora s³owników niemiecko-polskich, Mrongowiusza, o opiniê; wtedy wystawi³ on rodzaj
œwiadectwa, w którym pomiêdzy innymi powiada, ¿e mowa kaszubska u¿ywana w Prusach Zachodnich, jest tylko gwar¹ polskiego jêzyka literackiego, bli¿sz¹
niego, ani¿eli narzecze bawarskie lub saskie niemieckiego jêzyka literackiego”56.
Ramu³t nie milcza³ i zarzuci³ Kar³owiczowi insynuacjê, a Kar³owicz Ramu³towi
brak krytycyzmu i zacietrzewienie, które spowodowa³y, ¿e „ba³amuctwo sp³odzi³ i w obieg puœci³” 57.
Na tym zakoñczy³a siê dyskusja miêdzy Kar³owiczem a Ramu³tem, ale spór
o miejsce S³ownika w jêzykoznawstwie trwa³ nadal. Kontynuowa³ go galicyjski
pedagog, jêzykoznawca i etnograf, Szymon Matusiak58, na ³amach konserwatywnego czasopisma krakowskiego „Przegl¹d Powszechny” artyku³em Pansla52
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August Schleicher (1821-1868), jêzykoznawca niemiecki, profesor uniwersytetów w Pradze
i Jenie.
J. Kar³owicz, Raz jeszcze o kaszubszczyŸnie, „Wis³a”, t. X, 1896, s. 692.
Ten¿e, Gwara kaszubska, „Wis³a”, t. XII, 1899, s. 74.
W. Bieñkowski, Mrongowiusz (Mrongovius) Krzysztof Celestyn (1764-1855), [w:] PSB, t. XXII,
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J. Kar³owicz, Gwara kaszubska..., s. 98.
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wizm na Kaszubach. Obszerne fragmenty tego artyku³u59 przedrukowa³ konserwatywno-katolicki „Kurier Poznañski”60 i „Gazeta Toruñska”61.
Redakcja „Kuriera Pozañskiego” uzna³a artyku³ Matusiaka za „nadzwyczajny”, gdy¿ wykaza³ on „genezê panslawistycznych machinacji na Kaszubach”
inspirowanych przez Rosjan za poœrednictwem Mrongowiusza i Hilferdinga.
Przytoczono opiniê Matusiaka, którego ogarn¹³ niepokój po lekturze pracy
Ramu³ta, z powodu przedstawienia kaszubszczyzny „jako jêzyka niepolskiego”
i opinii, ¿e „Polacy i Kaszubi stoj¹ tam obok siebie jak dwa odrêbne narody”.
Ramu³t zdaniem Matusiaka „wyst¹pi³ z programem odrêbnoœci narodowej
Kaszubów”.
Redakcja „Gazety Toruñskiej”, popieraj¹c pogl¹d Matusiaka, nie oszczêdzi³a
te¿ krakowskiej Akademii Umiejêtnoœci, która wyda³a pracê Ramu³ta powtarzaj¹cego „wszystkie fa³sze historyczne i polityczne” uczonych rosyjskich.
Do tych zarzutów odniós³ siê w „Gazecie Toruñskiej” Stefan Ramu³t62, okreœlaj¹c tekst skierowany przeciwko Akademii Umiejêtnoœci i sobie paszkwilem
i przytoczy³ opiniê Akademii podpisan¹ przez jej sekretarza, Stanis³awa Smolkê.
„Nieprawd¹ jest – czytamy tam – jakoby p. Stefan Ramu³t, autor wydanego
przez Akademiê »S³ownika pomorskiego czyli kaszubskiego powtarza³ fa³sze
historyczne i polityczne, g³oszone przez djejatjeli rosyjskich i ch³osta³ przy tej
sposobnoœci tych, którzy œmieli byæ przeciwnego zdania«, nieprawd¹ jest te¿,
¿e »wszystko to aprobuje Akademia, wydaj¹c tak¹ pracê w³asnym nak³adem«.
W rzeczywistoœci rzecz siê tak ma: W spornej kwestii, czy mowê Kaszubów
uwa¿aæ nale¿y za narzecze jêzyka polskiego, czy te¿ wyznaczyæ jej osobne miejsce w rodzinie jêzyków s³owiañskich, pomiêdzy uczonymi polskimi zdania s¹
podzielone, a p. Ramu³t, który d³ugie lata poœwiêci³ badaniu tego przedmiotu,
jest w tym wzglêdzie innego zdania, ani¿eli pp. J. Kar³owicz i A. Kalina, autorowie obszernych recenzji jego dzie³a. Rêkojm¹ wartoœci naukowej pracy p. Ramu³ta s¹ nazwiska prof. A. Ma³eckiego i L. Malinowskiego (którzy pracê oceniali). Nazwiska te starcz¹ równie¿ najzupe³niej na odparcie insynuacji, zwróconych przeciw Akademii ze stanowiska politycznego”.
W dalszej czêœci swej korespondencji Ramu³t przytoczy³ uchwa³ê sekcji jêzykowej podjêt¹ na II zjeŸdzie literackim we Lwowie (20 VII 1894), na którym
prof. Jan Baudouin de Courtenay wyg³osi³ referat z wyraŸnymi aluzjami do tej
59
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S. Matusiak, Panslawizm na Kaszubach, „Przegl¹d Powszechny”, 1894, t. 43, nr 127. Tekst
drukowany tak¿e w „Nowej Reformie”, 1894, nr 158.
Panslawizm na Kaszubach, „Kurier Poznañski”, 22 VII 1894, nr 165, 25 VII 1894, nr 167,
26 VII 1894, nr 168.
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sprawy pt. „O granicach godziwoœci w publicystyce”. Na wspomnianym zjeŸdzie podjêto rezolucjê potêpiaj¹c¹ artyku³y Matusiaka, które uznano „za niegodn¹, ¿adnej faktycznej podstawy nie posiadaj¹c¹ insynuacjê” i wyra¿ono „g³êbokie ubolewanie z powodu zamieszczonych w »Przegl¹dzie Powszechnym«
i »Nowej Reformie« artyku³ów ubli¿aj¹cych Akademii Umiejêtnoœci i czci
obywatelskiej p. Stefana Ramu³ta”.
Matusiak, dwukrotnie na ³amach „Gazety Toruñskiej”, próbowa³ wyt³umaczyæ swoje stanowisko. W pierwszym artykule, przedrukowanym z krakowskiego „Czasu”, usi³uje os³abiæ uchwa³ê zjazdu literatów i dziennikarzy, stwierdzaj¹c, ¿e nie przypisuje z³ej woli Ramu³towi i Akademii Umiejêtnoœci, tylko
tym, którzy jego S³ownik polecili do druku. Stwierdzi³ równie¿, i¿ nie zarzuca³
Ramu³towi szerzenia na Kaszubach idei panslawistycznej63.
W drugim, obszerniejszym artykule64, napisa³, ¿e Ramu³t „zas³ania siê powag¹ Akademii i uchwa³¹ sekcji jêzykowej zjazdu literackiego” i przypomnia³,
¿e Akademia na swym posiedzeniu 29 maja 1889 roku nagrodzi³a „s³ownik
narzecza kaszubskiego, a nie jakiegoœ nieznanego pomorskiego”. Cz³onkowie
Akademii nie znali wstêpu, bo go wówczas jeszcze nie by³o, a wstêp ten „obra¿a
naukê i poczucie narodowe polskie”. „Tylko szarlatan naukowy – pisa³ Matusiak – albo cz³owiek nie znaj¹cy wcale ludowego jêzyka polskiego (a ludowym
jêzykiem jest kaszubszczyzna) mo¿e poczytywaæ kaszubszczyznê za jakiœ
odrêbny jêzyk s³owiañski”. Przywo³uje te¿ nazwisko znanego slawisty Franza
Miklosicha (Miklošièa), u którego studiowa³ filologiê s³owiañsk¹, a który na
pytanie, czy kaszubszczyzna jest odrêbnym jêzykiem s³owiañskim mia³ odpowiedzieæ w 1884 r. nastêpuj¹co: „eine panlawistische Lüge”. „Nie o to chodzi
prawdziwej nauce – pisze Matusiak – czy uwa¿aæ kaszubszczyznê za odrêbny
jakiœ jêzyk, bo to prosta niedorzecznoœæ, ale tylko o to, czy uwa¿aæ j¹ za narzecze polskie, czy te¿ za zwyk³a gwarê polsk¹”.
Opracowuj¹c biogram Matusiaka, Aleksander ¯yga s³usznie napisa³, ¿e
„z tematyk¹ jêzykoznawcz¹ ³¹czy³a siê, bêd¹ca na us³ugach polityki rozprawka
Matusiaka Panslawizm na Kaszubach (w „Przegl. Powsz.”, 1894)65.
Czy Akademia Umiejêtnoœci zna³a wstêp Ramu³ta do S³ownika w roku przyznania mu nagrody im. Lindego, tego nie wiemy. Jeœli nie zna³a – jak to sugeruje
Matusiak – to mia³a okazjê go poznaæ na posiedzeniu Wydzia³u Historyczno-Filozoficznego w dniu 4 lipca 1893, kiedy to autor przedstawi³ swój pogl¹d na
kaszubszczyznê, podsumowuj¹c swoje uwagi w szeœciu punktach, które warto
przypomnieæ: „1. Die sprache der Kaszuben und Slovinzen ist keineswegs ein
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polnischer Dialekt sondern eine besondere slavische Sprache für sich. 2. Die
Sprache Kaszuben und Slovinzen, sowie die der ausgestornenen Polaben
(Elbslaven) sind Dialekte einer und derselben Sprache. 3. Die durch Sprache
der Polaben, Slovinzen und Kaszuben repräsentierte Dialektgruppe hat den
Namen der pommerschen zu führer. 4. Die pommersche Sprache d. h. die pommersche Dialektgruppe gehört zu der westslavischen Sprachenfamilie. 5. Die
Familie der westlavischen Sprachen zerfällt in vier Gruppern: a) die czechischslovakische, b) die serbische, c) die polnische, d) die pommersche Gruppe.
6. Die pommersche Sprache nimmt eine Mittelstellung zwischen der polnischen Sprache und der serbischen Dialektgruppe ein”66.
W gronie wybitnych slawistów, którzy wypowiadali siê na temat S³ownika
Ramu³ta nie mog³o zabrakn¹æ Aleksandra Brücknera (1856-1939), wieloletniego profesora jêzyków i literatur s³owiañskich Uniwersytetu Berliñskiego, jednego z najwybitniejszych humanistów polskich, cz³owieka o rozleg³ej wiedzy
jêzykoznawczej, historycznej i etnograficznej. Recenzja Brücknera ukaza³a siê
w 1894 roku w „Archiv für Slavische Philologie”, a nastêpnie w „Kwartalniku
Historycznym”67. Recenzent pozytywnie ocenia³ sam S³ownik, który ze wzglêdu na „bogactwo i ró¿norodnoœæ dŸwiêków kaszubskich” przewy¿sza pod tym
wzglêdem dotychczasowe prace i dziêki temu „staje siê najwa¿niejszym jedynym Ÿród³em i podstaw¹ dla studiów nad kaszubszczyzn¹”68. Recenzentowi
znane by³y dotychczasowe polemiki w zwi¹zku ze wstêpem do tego dzie³a
i przedstawion¹ tam koncepcj¹ jêzyka pomorskiego. „Przyczyn¹ tej burzy –
pisa³ Brückner – jest g³ównie wstêp, w którym autor nadto silnie chcia³ uwydatniæ odrêbnoœæ kaszubszczyzny i stanowisko jej obok, nie u stóp jêzyka polskiego. Pytanie co do stanowiska tego jest bardzo zawi³e i nie da siê rozwi¹zaæ
(a raczej nader jest podatne do jednostronnego rozwi¹zania), jeœli siê wmiesza
wzglêdy uboczne, polityczne i praktyczne. Kaszubszczyzna przedstawia bowiem
arcyrzadkie zjawisko w ¿yciu jêzyków, ¿e jêzyk jeden powolnym sumowaniem
odmian przechodzi stopniowo w inny; kaszubski jêzyk jest jeszcze polskim, ale
przestaje ju¿ byæ polskim narzeczem; równie b³¹dzi ten, kto kaszubskie od polskiego stanowczo dzieli, jak ten, co je z polskim stanowczo zlewa. Pierwszy
b³¹d pope³ni³ p. Ramu³t, opieraj¹c siê mylnie na jêzyku polskim literackim, nie
uwzglêdniaj¹c narzeczowych i starszych okazów jego; drugi b³¹d pope³niaj¹
antagoniœci jego, jak Pob³ocki i Sembrzycki. W przewa¿nej iloœci swych zjawisk
66
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i cech nie ró¿ni siê jêzyk kaszubski od narzeczy polskich wiêcej, ni¿ one same
miêdzy sob¹; ale obok tego posiada niektóre cechy, zupe³nie ju¿ obce wszelkim
narzeczom polskim od XIV wieku, a nawet i dawniejszym. Po³o¿enie geograficzne plemienia kaszubskiego dwoistoœæ tê dostatecznie t³umaczy” 69.
Z tego stanowiska Brückner siê nigdy nie wycofa³, o czym œwiadczy jego
recenzja pracy Ramu³ta Statystyka ludnoœci kaszubskiej 70.
Gdy w 1894 roku czeski pisarz i publicysta Edvard Jelínek, opublikowa³
w Pradze sw¹ ksi¹¿kê o Kaszubach (gdzie wczeœniej przebywa³), Stanis³aw Grabowski zamieœci³ w „Wiœle” jej obszerne omówienie71, w którym znalaz³y siê
tak¿e uwagi o jêzyku Kaszubów. Dotychczasowi badacze kaszubszczyzny –
wed³ug Jelínka – udowodnili, ¿e „Kaszubi mówi¹ narzeczem jêzyka polskiego.
Zdanie Stefana Ramu³ta co do odrêbnoœci jêzyka kaszubskiego (który zwie
tak¿e pomorskim) stoi odosobnione”. W zwi¹zku z tym Grabowski cytuje
z ksi¹¿ki czeskiego pisarza nastêpuj¹cy fragment: „W Pucku pytaliœmy cz³owieka prostego, Kaszuba z krwi i z koœci, jak tam u nich we wsiach okolicznych
mówi¹. – Po kaszubsku! – brzmia³a odpowiedŸ doœæ pewna siebie. – A wiêc
nie po polsku? – napomknêliœmy umyœlnie. – W³aœnie, ¿e po polsku – odpowiedzia³ Kaszub – tylko nie tak porz¹dnie jak pan. Podobne odpowiedzi otrzymywaliœmy niejednokrotnie. Podziwienie budzi, jak Kaszub, choæ go do tego
szko³a nie nak³ania, ³atwo nagina swoje narzecze kaszubskie do polszczyzny
nowoczesnej, ilekroæ mu siê nastrêcza sposobnoœæ i gdzie tylko czuje potrzebê.
(…) Kaszub sam siebie nie nazywa Polakiem, lecz zazwyczaj mówi, ¿e jest Kaszubem albo katolikiem, ale i w innych okolicach polskich, wieœniak polski nazywa siebie po prostu katolikiem. Zreszt¹ u bardziej rozbudzonych Kaszubów
nierzadko s³ychaæ zdanie, ¿e „Kaszub i Polak jedno”. Wykszta³ceñszy Niemcy,
osiadli w ziemi Kaszubów, s¹ ogólnie tego zdania, ¿e miêdzy jêzykami polskim
i kaszubskim jest taka sama ró¿nica, jak pomiêdzy Hochdeutsch i Plattdeutsch,
tylko powody polityczne wytworzy³y ostr¹ miêdzy nimi ró¿nicê. Jêzyk polski
literacki by³ dla Kaszubów przez kilka wieków organem ¿ycia publicznego, a do
dziœ dnia jest jêzykiem koœcielnym, jêzykiem kazañ i ksi¹g religijnych, a po
czêœci nawet, jêzykiem literackim”72.
Kaszubami i ich mow¹ zajmowa³ siê tak¿e znany we wszystkich zaborach,
adwokat kaliski, Alfons Parczewski (1849-1933), który pisa³ prace historyczne
i etnograficzne, a jako dzia³acz spo³eczno-polityczny, organizowa³ ró¿ne akcje
na rzecz Mazurów, Œl¹zaków i Pomorzan. W swej pracy Szcz¹tki kaszubskie
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w prowincji pomorskiej. Szkic historyczno-etnograf iczny (1896), rozwa¿aj¹c
o stanie liczebnoœci ludnoœci kaszubskiej, stwierdzi³, ¿e Ramu³t w swym S³owniku przyj¹³ „zbyt wysok¹ cyfrê”, a przy uwagach o nazewnictwie zakwestionowa³ wywód autora na temat akcentu w mowie na pó³nocy Kaszub73.
W dyskusji nad kaszubszczyzn¹ i S³ownikiem Ramu³ta nie zabrak³o g³osu
prof. Jana Baudouina de Courtenaya – „najwybitniejszego polskiego jêzykoznawcy” i „jednego z najwiêkszych lingwistów œwiata”74. Popar³ on edycjê
S³ownika Ramu³ta, ale wkrótce zaj¹³ stanowisko odmienne75. Jan Basara i Mieczys³aw Szymczak trafnie przedstawiaj¹ opiniê Baudouina de Courtenaya na
temat stosunku kaszubszczyzny do jêzyka polskiego. „Autor, opieraj¹c siê
na jêzykowych faktach historycznych, wykaza³ – pisz¹ polscy uczeni – ¿e dialekt kaszubski, jakkolwiek charakteryzuje siê odrêbnymi w³aœciwoœciami, stanowi jednoœæ jêzykow¹ z polszczyzn¹ kontynentaln¹, a nawet przeprowadzi³
niektóre wspólne tendencje rozwojowe w sposób bardziej konsekwentny ni¿
polszczyzna kontynentalna”76.
W rozprawie o Wskazówkach dla zapisuj¹cych gwary… (1901) Baudouin de
Courtenay popar³ fonetyczny zapis Ramu³ta, a choæ nie podziela³ jego pogl¹du
o odrêbnoœci kaszubszczyzny, broni³ go przed napastliw¹ krytyk¹. „Najzupe³niej s¹ tu uprawnione – pisa³ – wszelkie próby indywidualne alfabetu naukowego, przyjmowanego do oznaczania g³osek pewnej gwary lub pewnego obszaru jêzykowego. Tak np. za u¿ycie w »S³owniku jêzyka pomorskiego, czyli
kaszubskiego« (Kraków 1893) oraz w innych dzie³ach dotycz¹cych kaszubszczyzny, ca³kiem samoistnego alfabetu ze œciœle okreœlon¹ wartoœci¹ fonetyczn¹
pojedynczych liter nale¿a³a siê Stefanowi Ramu³towi jedynie chyba wdziêcznoœæ ze strony badaczy”. Baudouina de Courtenaya dziwi³ fakt, ¿e o ile zapisy
fonetyczne W³adys³awa Weryhy i Jana Kar³owicza spotyka³y siê z uznaniem,
„o tyle znowu próba Ramu³ta nape³ni³a zgroz¹ serca ró¿nych »stró¿ów pami¹tek narodowego koœcio³a«, którzy z oburzeniem rwali sobie w³osy i rozdzierali
szaty, a zdemoralizowana pomyjami dziennikarskimi publicznoœæ poczê³a
uwa¿aæ p. Ramu³ta nieomal za zdrajcê »sprawy narodowej«. Dla ka¿dego zreszt¹
wtajemniczonego w zakulisow¹ stronê tej sprawy, nietajn¹ jest rzecz¹, ¿e nie
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chodzi³o przy tym ani o dobro nauki, ani o sprawiedliw¹ krytykê”77. Z inn¹
rozpraw¹ Baudouina de Courtenaya pt. Kurzes Resumé der kašchubischen
Frage (1904) polemizowa³ Julius Koblischke78.
Do problematyki dyskusyjnej nad S³ownikiem Ramu³ta wróci³ po kilku latach,
recenzent warszawskiego „G³osu”, Jan Stecki, w swym obszernym omówieniu
pracy Statystyka ludnoœci kaszubskiej. Stecki (1871-1954), polityk i pose³ do
Dumy, póŸniej minister w rz¹dach Rady Regencyjnej i senator RP79, by³ od
1896 roku redaktorem „G³osu”, w którym popularyzowa³ zasady ideologii narodowo-demokratycznej, co w jakimœ stopniu t³umaczy jego krytyczn¹ opiniê
o pogl¹dach Ramu³ta na jêzyk kaszubski.
W obszernym artykule Lud kaszubski 80, powo³uj¹c siê na prace Józefa
£êgowskiego, Alfonsa Parczewskiego, a zw³aszcza Jana Kar³owicza i Jana Ludwika Pop³awskiego – Stecki krytykowa³ Ramu³ta za to, i¿ „wierzy najmocniej
i wiarê tê pragnie w czytelników przelaæ, i¿ mowa Kaszubów stanowi jêzyk
odrêbny, z polskim pokrewny wprawdzie, lecz narzecza jego bynajmniej nie
stanowi¹cy”. Przytaczaj¹c obszerny fragment z artyku³u Kar³owicza (drukowanego w „Wiœle”), dotycz¹cy fonetyki, który ma dowodziæ o wspólnocie kaszubszczyzny z innymi gwarami polskimi, Stecki pisze, ¿e wnioski Kar³owicza
„wydaj¹ siê dobrze uzasadnionymi i przekonywaj¹cymi, a doprowadzaj¹ do
wniosku, ¿e mowa kaszubska jest jeno gwar¹ prowincjonaln¹ jêzyka polskiego.
Za tak¹ uchodzi³a te¿ zawsze nie tylko w mniemaniu i w poczuciu ogólnym, ale
i w oczach wiêkszoœci najpowa¿niejszych historyków i jêzykoznawców naszych
i obcych. Od Nestora i D³ugosza a¿ po Szafarzyka, Preissa, Mrongowiusza,
Máchala i Kaliny ci¹gnie siê szereg twierdzeñ, uznaj¹cych mowê polsk¹ za pieñ,
kaszubszczyznê – za jeden pnia tego konar. Oczywiœcie, ¿e o pokrewieñstwie
plemiennym rozstrzygaæ mo¿e nie lingwistyka, lecz antropologia, przecie¿ s¹d
jej, jakikolwiek wypad³by w przysz³oœci, nie zmieni faktu przynale¿noœci Kaszubów do tego organizmu kulturalno-historycznego, którego spójni¹, duchem
i œrodkiem ciê¿koœci, jest jêzyk Kochanowskiego i Mickiewicza. Kaszubi pozostan¹ najdalej na zachód wysuniêt¹ placówk¹ polskoœci”81.
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J. Baudouin de Courtenay, Wskazówki dla zapisuj¹cych gwary, materia³y gwarowe na obszarze jêzykowym polskim, „Materia³y i Prace Komisji Jêzykowej Akademii Umiejêtnoœci”,
t. 1, 1901, s. 115-139. Cytujê za: J. Baudouin de Courtenay, O jêzyku polskim. Wybór prac
pod red. J. Basary i M. Szymczaka, Warszawa 1984, s. 340.
J. Koblischke, Bemerkungen zu Prof. Baudouin de Courtenay’s „Kurzem Resumé der kašubischen Frage”, “Archiv für Slavische Philologie”, Bd 28, 1906, s. 261-283; Jêzyk kaszubski...,
s. 126 (nota biograficzna oprac. przez J. Tredera, który nie zna³ imienia tego autora).
W. Mich, Stecki Jan (1871-1954), [w:] PSB, t. XLIII, Warszawa-Kraków 2004-2005, s. 73-77.
Jan St. [Jan Stecki], Lud kaszubski, „G³os”, 1899, nr 19, s. 435-437, nr 21, s. 482-484.
Tam¿e, nr 19, s. 437.
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Aluzji do S³ownika Ramu³ta nie unikn¹³ tak¿e Józef £êgowski, pomorski
etnograf, historyk i jêzykoznawca oraz badacz jêzyka Kaszubów, który oceniaj¹c krytycznie pracê Ramu³ta Statystyka ludnoœci kaszubskiej (1899), stwierdzi³, ¿e zabiera siê do tej oceny niechêtnie, gdy¿ zra¿a go „iloœæ artyku³ów polemicznych, które pojawi³y siê z powodu S³ownika Pomorskiego tego¿ autora
i ton, jakim Ramu³t w polemice ze swymi recenzentami przemawia82.
Gdy Ramu³t zak³ada, ¿e jego statystyka „jest wy³¹cznie jêzykowa, a nie
narodowoœciowa”, £êgowski odpowiada nastêpuj¹co: „Mo¿na siê bowiem na
historyczn¹ przynale¿noœæ gwary kaszubskiej zapatrywaæ jak siê chce, ludnoœæ
kaszubska faktycznie o spory lingwistów siê nie troszczy, lecz uwa¿a nazwy
Kaszuba i Polak jako identyczne pojêcia, jednym s³owem: Kaszubi sami i wszyscy ich s¹siedzi polscy w Prusiech Zachodnich i niemieccy na Pomorzu odró¿niaj¹ gwarê kaszubsk¹ od polskiej, ale znaj¹ tylko polsk¹ narodowoœæ Kaszubów”83.
W gronie opiniodawców prac Ramu³ta znalaz³ siê tak¿e Stanis³aw Dobrzycki (1875-1931), historyk literatury i jêzykoznawca, wieloletni profesor na uniwersytecie w szwajcarskim Fryburgu, a potem w Uniwersytecie Poznañskim84.
Dobrzycki jest autorem kilku artyku³ów o tematyce kaszubskiej85, ale nas interesuj¹ dwa jego teksty: recenzja pracy Ramu³ta Statystyka ludnoœci kaszubskiej 86
oraz obszerny Przegl¹d prac o jêzyku kaszubskim za czas od r. 1893 do 1900 87.
Oceniaj¹c sumiennoœæ i dok³adnoœæ statystycznych badañ autora S³ownika,
Dobrzycki skorzysta³ z okazji, by przedstawiæ tak¿e swój pogl¹d w sprawie
jêzyka Kaszubów, pisz¹c m.in.: „Co do jêzyka Kaszubów p. Ramu³t stoi naturalnie na stanowisku swego »S³ownika jêzyka pomorskiego«, wyznaczaj¹cym mowie kaszubskiej miejsce samodzielne w gromadzie jêzyków zachodnios³owiañskich. Pogl¹d ten nie jest jeszcze powszechnie uznany, filologiczna wojna o to
jeszcze siê nie zakoñczy³a, wiêc nie mamy powodu zwalczaæ go tutaj; zreszt¹
punkt ciê¿koœci dzie³a jest gdzie indziej”88.
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N. [dr Nadmorski – Józef £êgowski], Przegl¹d prac dotycz¹cych ludnoœci i gwary kaszubskiej z lat 1897-99, „Roczniki Towarzystwa Naukowego w Toruniu”, VI, 1899, s. 188.
Tam¿e, s. 189.
Bibliograf ia literatury polskiej. Nowy Korbut, t. 13, Warszawa 1970, s. 438-439; M. Pra¿mowski, Dzia³alnoœæ naukowa i pedagogiczna Stanis³awa Dobrzyckiego, Poznañ 1963.
Jêzyk kaszubski..., s. 49. Autorowi opracowania nie s¹ znane wszystkie prace Dobrzyckiego
na tematy kaszubskie.
S. Ramu³t, Statystyka ludnoœci kaszubskiej, Kraków 1899. Rec. S. Dobrzycki, „Przegl¹d Powszechny”, 1899, t. 64, s. 425-428.
S. Dobrzycki, Przegl¹d prac o jêzyku kaszubskim za czas od r. 1893 do 1900, „Prace Filologiczne”, t. 6, 1907, s. 326-381.
S. Dobrzycki, „Przegl¹d Powszechny”, 1899, s. 428.
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Odnosz¹c siê krytycznie do tezy Ramu³ta o samoistnoœci jêzyka kaszubskiego, Dobrzycki napisa³ m.in.: „»Wstêp« [do S³ownika] narobi³ wiele ha³asu.
Mo¿na powiedzieæ, ¿e on to wywo³a³a ca³¹ polemikê naukow¹ o Kaszubów
i ich jêzyk. I w tym jest jego wartoœæ. Poza tym s¹d o nim nie mo¿e wypaœæ
pochlebnie”89.
Autor monografii o Dobrzyckim, Mieczys³aw Pra¿mowski, trafnie oceni³a
jego uwagi na temat S³ownika Ramu³ta. „Dobrzycki – pisze on – wykaza³
w bardzo rzeczowej dyskusji, ¿e autor nie ma racji, nie ma ¿adnych dowodów
na poparcie swojego twierdzenia, ¿e pope³nia podstawowe b³êdy w swoim
rozumowaniu, wychodzi z fa³szywych za³o¿eñ, nie orientuje siê w podstawowych prawach lingwistyki”90.
Do S³ownika Ramu³ta nawi¹za³ znany literat m³odokaszubski i badacz kultury kaszubskiej, Jan Karnowski (1886-1939), który pod pseudonimem Janowicz og³osi³ w „Gryfie” artyku³ pt. Zdania o stosunku jêzykowym ludnoœci kaszubskiej do polskiej 91. Autor pisze o trudnoœciach, na jakie nara¿eni s¹ pisz¹cy
o jêzyku kaszubskim. Jest to, wed³ug niego, „straszak odrêbnoœci”, który przywo³uje nazwiska Ceynowy i Ramu³ta. Zwolennicy pogl¹dów Ceynowy „potwierdzaj¹ odrêbnoœæ kaszubszczyzny od polszczyzny i uwa¿aj¹ mowê tê za pozosta³oœæ po³abszczyzny odrêbnej od polskiej”. Karnowski stwierdzi³ te¿, ¿e Bronisch „zbi³ wywody Ramu³ta”92.
W 1911 roku, nak³adem Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego, ukaza³
siê drugi tom „Ziemi”, poœwiêcony Kaszubom. W gronie autorów znaleŸli siê
m.in. Aleksander Majkowski, Kazimierz Nitsch i Wojciech Kêtrzyñski, którzy
nawi¹zywali do sprawy jêzyka Kaszubów i S³ownika Ramu³ta. Wspomniany
wczeœniej Aleksander Majkowski pisa³, ¿e po ukazaniu siê S³ownika Ramu³ta
„¿yj¹cy jeszcze przeciwnicy Ceynowy upatrywali w tej pracy dalszy ci¹g ceynowizmu i w prasie ludowej w imiê hase³ politycznych ostr¹ wszczêli z autorem
polemikê. G³ównym kamieniem rozgoryczenia dla nich by³ wynik naukowych
badañ Ramu³ta, prowadz¹cy do uznania mowy kaszubskiej jako odrêbnego
jêzyka. Rozumowano tak: je¿eli nauka uzna mowê kaszubsk¹ jako odrêbny
jêzyk, wówczas Kaszubi postawi¹ teoriê odrêbnego narodu kaszubskiego,
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S. Dobrzycki, Przegl¹d prac o jêzyku kaszubskim..., s. 327.
M. Pra¿mowski, op. cit., s. 125.
Janowicz [Jan Karnowski], Zdania o stosunku jêzykowym ludnoœci kaszubskiej do polskiej,
„Gryf ”, 1910, z. 4-5, s. 144-151, z. 7, s. 193-199, z. 9, s. 260-266, z. 12, s. 358-360. O Karnowskim zob. m.in.: D. Majkowska i J. Podgóreczny, Karnowski Jan (1886-1939), [w:] PSB,
t. XII, Wroc³aw 1966-1967, s. 82-84; S³ownik biograf iczny Pomorza Nadwiœlañskiego. T. 2,
Gdañsk 1994, s. 359-360 (biogram oprac. J. Borzyszkowski), J. Borzyszkowski, O historii
literatury kaszubskiej i jej twórcach, Gdañsk 2011 (tu tak¿e o stosunku Karnowskiego
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Janowicz [Jan Karnowski], op. cit., s. 144, 195, 264.
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obcego Polakom. Niebezpieczny szkopu³ dla wspólnej drogi z narodem polskim, wynikaj¹cy z uznania przez naukê jêzyka kaszubskiego za jêzyk odrêbny
od polskiego, m³odokaszubi usunêli od razu z drogi, stawiaj¹c sprawê wspólnoœci z Polsk¹ na gruncie tradycji historycznej i wspólnoœci koœcielnej, a sporowi jêzykowemu nadaj¹c znaczenie kwestii czysto teoretyczno-naukowej”93.
Do sporu o jêzyk kaszubski przy³¹czy³ siê znany historyk Wojciech Kêtrzyñski
i choæ w jego tekœcie nie pada nazwisko Ramu³ta, nie ulega w¹tpliwoœci, ¿e
artyku³ to reperkusja dyskusji nad S³ownikiem. „Mamy tutaj œwiadectwa z ust
tamtejszych ludzi – pisa³ Kêtrzyñski – ¿e swój jêzyk uwa¿ali za polski, a siebie
zatem za Polaków, a nie Kaszubów. Czy ta gwara polska ró¿ni³a siê od jêzyka
kaszubskiego w ziemi s³upskiej, nie wiem, s¹dziæ o tym mog¹ lingwiœci, którzy
znaj¹ nieliczne pomniki tamtego jêzyka, a ¿e kaszubski jêzyk by³ tylko narzeczem polskim, poœwiadcza powy¿ej wymieniony ks. proboszcz Hacken ze S³upska, który tak pisze: »poniewa¿ ró¿nica pomiêdzy czysto polskim jêzykiem
a kaszubskim jest taka sama, jaka zachodzi pomiêdzy ksi¹¿kowym jêzykiem
niemieckim (Hochdeutsch) a ludowym (Plattdeutsch), przeto Kaszuba rozumie
zazwyczaj po polsku, choæ po polsku nie mówi; dlatego te¿ ksi¹¿ki u¿ywane
w szko³ach ludowych s¹ polskie, tak samo jest w u¿ywaniu tylko Biblia polska«”94.
W kaszubskim tomie „Ziemi” najwa¿niejszy by³ niew¹tpliwie artyku³ profesora Kazimierza Nitscha, jêzykoznawcy, który by³ niekwestionowanym autorytetem w zakresie dialektologii i który przed 1914 rokiem bada³ tak¿e w terenie jêzyk kaszubski95. Na pocz¹tku artyku³u Nitsch nawi¹za³ do S³ownika
Ramu³ta, streszczaj¹c jego pogl¹d na mowê Kaszubów. „Jaka¿ jest teoria Ramu³ta? Oto, ¿e mowa Kaszubów nie jest bynajmniej narzeczem polskim, ale
odrêbnym jêzykiem s³owiañskim; jest ona narzeczem tego samego jêzyka, co
i wymar³a mowa Po³abian: jêzyka (grupy narzeczy) pomorskiego; ta grupa
pomorska jest samodzielna i równorzêdna innym grupom familii jêzyków zachodnio-s³owiañskich, zw³aszcza ³u¿yckiej i polskiej, zajmuj¹c miêdzy nimi
do pewnego stopnia stanowisko poœrednie”96. Nitsch przypomnia³, ¿e „najœciœlej i najbezstronniej” zaj¹³ siê gwar¹ kaszubsk¹ Jan Baudouin de Courtenay,
który jednak nie oszczêdza³ zarzutów pod adresem Ramu³ta. Oceniaj¹c prace
Kar³owicza, Kaliny i Brücknera, Nitsch porównywa³ Lorentza z Ramu³tem,
którzy zaprzeczaj¹ „jakichkolwiek bli¿szych zwi¹zków grupy pomorskiej
(po³absko-kaszubskiej) z polsk¹”97.
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A. Majkowski, Kwestia kaszubska, „Ziemia”, t. 2, 1911, s. 345.
W. Kêtrzyñski, Nieco o Kaszubach ze stanowiska historycznego, „Ziemia”, t. 2, 1911, s. 382.
S. Urbañczyk, Nitsch Kazimierz Ignacy (1874-1958), [w:] PSB, t. XXIII, Wroc³aw 1978,
s. 145-150; Jêzyk kaszubski..., s. 185-186 (biogram Nitscha oprac. J. Treder).
K. Nitsch, Mowa Kaszubów, „Ziemia”, t. 2, 1911, s. 363.
Tam¿e, s. 365.
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Odwo³uj¹c siê do w³asnych badañ, Nitsch stwierdzi³, ¿e mowa kaszubska
„mimo ca³ej swej odrêbnoœci […] bardzo wielu cechami ³¹czy siê z dialektem
polskim okolic Tucholi, który znów stanowi ³¹cznik miêdzy po³udniowymi,
mocno spolszczonymi gwarami kaszubskimi a narzeczem nadnoteckim i dalej
jeszcze wielkopolskim” 98. Z tez¹ Lorentza i Ramu³ta o wyodrêbnieniu kaszubszczyzny jako samodzielnego jêzyka, rozprawi³ siê Nitsch kilka lat wczeœniej
w swej rozprawie habilitacyjnej pt. Stosunki pokrewieñstwa jêzyków lechickich,
w której napisa³, ¿e „kaszubszczyzna by³a pierwotnie obszarem przejœciowym
miêdzy jêzykami polskim a po³abskim; póŸniej uleg³a, jak wiadomo, znacznej
polonizacji”. Na licznych przyk³adach Nitsch udowodni³, ¿e wydobyte przez
Lorentza i Ramu³ta ró¿nice miêdzy polskim i kaszubskim nie mog¹ „wp³ywaæ
na okreœlenie kaszubszczyzny i polszczyzny jako jêzyków odrêbnych”, a zatem
stanowisko tych obu uczonych „jest fa³szywe” i „pozbawione nawet tych nielicznych argumentów, które przemawia³y za przyjêciem równorzêdnych osobnych jêzyków: pomorskiego i polskiego” 99.
W zwi¹zku ze œmierci¹ Ramu³ta ukaza³o siê kilka artyku³ów, ale przynajmniej dwa z nich warto przypomnieæ.
Autor artyku³u w warszawskim „Tygodniku Ilustrowanym” napisa³, ¿e teoria
Ramu³ta „o odrêbnoœci kaszubskiej, wywo³a³a swego czasu gor¹c¹ polemikê na
³amach pism naukowych i codziennych”, a jego wieloletnia choroba uniemo¿liwi³a mu „oddaæ siê, jak o tym marzy³, pracy nad odrodzeniem Kaszubów”100.
Znany dziennikarz i publicysta, Antoni Cho³oniewski, który przed 1914 rokiem zwiedza³ Œl¹sk, Wielkopolskê i Pomorze, pisz¹c o potrzebie propagandy
obrony polskoœci na tych terenach101, og³osi³ w warszawskim „Œwiecie” artyku³
o Ramu³cie, nazywaj¹c go „badaczem polskiego Pomorza”. Cho³oniewski napisa³, ¿e niedoceniana sprawa kaszubska jest „najwa¿niejsz¹ ze wszystkich
naszych spraw kresowych”, a Ramu³t po³o¿y³ kamieñ wêgielny „pod znajomoœæ
ludu kaszubskiego”. Publicysta przypomnia³ szereg nazwisk uczestnicz¹cych
w dyskusjach o jêzyku kaszubskim, ale doda³, ¿e „nuta polityczna wkrad³a siê
raz po raz do tego naukowego sporu […]. Obawiano siê, aby z uznania plemiennej odrêbnoœci Kaszubów nie wynik³ separatyzm polityczny”102.
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Œp. Stefan Ramu³t, „Tygodnik Ilustrowany” 1914, nr 2, s. 33.
L. Zakulski, Cho³oniewski Myszka Antoni (1872-1924), [w:] PSB, t. III, Kraków 1937,
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Interesuj¹ce, ¿e Cho³oniewski, którego publicystyka przesycona jest trosk¹
o losy Polaków ¿yj¹cych pod zaborem pruskim, spojrza³ na dzie³o Ramu³ta jako
cenne Ÿród³o do poznania mowy Kaszubów i nie przyj¹³ ¿adnej pozanaukowej
interpretacji.
Przegl¹d opinii o S³owniku Ramu³ta, z pewnoœci¹ niepe³ny, œwiadczy nie
tylko o naukowym, ale i spo³eczno-kulturalnym znaczeniu dzie³a, którego autor
wniós³ trwa³y wk³ad do badañ nad kaszubszczyzn¹, a jednoczeœnie przyczyni³
siê w du¿ym stopniu do zwiêkszenia zainteresowañ regionem kaszubskim
w ówczesnej Polsce103.

Tadeusz Oracki

Discussion and Arguments Surrounding S³ownik (Dictionary)
of Stefan Ramu³t in the Years of 1893 to 1914
SUMMARY
Tadeusz Oracki describes in his article the reception of a book on the subject
of Kashubian which woke up lively discussions and disputes in the whole of Poland
in the years 1893 to 1914. The book was S³ownik jêzyka pomorskiego czyli kaszubskiego (Dictionary of Pomeranian or Kashubian Language (1893) by Stafan Ramu³t.
The ongoing dispute involved not only prominent linguists, but also historians, publicists, ethnographers and the press. The author presents in an objective manner
their opinions and arguments.
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1988.
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Katarzyna Sturmowska-Hinc
Bydgoszcz

Jednostki frazeologiczne z komponentem ‘baba’
w Słownictwie kociewskim
na tle kultury ludowej Bernarda Sychty

Ksi¹dz Bernard Sychta, etnograf i dramatopisarz Kaszub i Kociewia, twórca
wielkiego S³ownika gwar kaszubskich na tle kultury ludowej, znaczn¹ czêœæ
swojego pracowitego ¿ycia poœwiêci³ gwarom kociewskim, które poznawa³
w dwóch etapach: w latach 1933-1935 jako m³ody ksi¹dz w Œwieciu nad Wis³¹,
a tak¿e w czasie najazdu hitlerowskiego, ukrywaj¹c siê w Osiu u ¿yczliwych
ludzi, zetkn¹³ siê z po³udniow¹ gwar¹ kociewsk¹. W latach 1935-1939, bêd¹c
kapelanem Szpitala Pañstwowego dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Starogardzie Gdañskim, pozna³ pó³nocn¹ gwarê kociewsk¹. Od pocz¹tku swojej
pracy na terenie Kociewia ks. Bernard Sychta skrupulatnie gromadzi³ materia³y dotycz¹ce kultury tego¿ regionu. Z niezwyk³¹ starannoœci¹ zebrane przez
wiele lat fakty etnograficzne zamieœci³ w swym drugim leksykograficznym dziele
pt. S³ownictwo kociewskie na tle kultury ludowej, które mia³o byæ dzie³em równym s³ownikowi kaszubskiemu. S³ownictwo kociewskie ostatecznie ukaza³o siê
w trzech tomach, zawieraj¹c materia³ leksykalny dotycz¹cy miejscowej kultury
ludowej1.
Materia³ zebrany przez s³ynnego badacza oprócz wielu pojedynczych hase³
zawiera równie bogaty zbiór zwi¹zków wyrazowych, do których nale¿¹ zwroty,
porównania, przys³owia, wyra¿enia przys³owiowe, zagadki, rymy oraz fragmenty pieœni i opowieœci, a tak¿e liczne przyk³ady wierzeñ ludowych i zwyczajów.
W niniejszym artykule zajmê siê jednostkami frazeologicznymi z komponentem ‘baba’ wyekscerpowanymi ze S³ownictwa kociewskiego, które odpowiednio
poddam analizie i klasyfikacji. Do jednostek frazeologicznych, dalej JF, zaliczam tu zwroty, wyra¿enia, porównania, przys³owia, frazy.

1

S³ownictwo kociewskie na tle kultury ludowej ukaza³o siê w 1980 roku – tom I i II oraz
w 1985 roku – tom III.
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Polska frazeologia gwarowa wci¹¿ jest zagadnieniem s³abo opracowanym,
które nadal rzadko nale¿y do zainteresowañ jêzykoznawców. W dziedzinie
dialektu kociewskiego s¹ to pocz¹tkowe badania nad frazeologi¹ gwarow¹,
wczeœniej by³a sporadycznym przedmiotem zainteresowañ dialektologów,
o czym wspomina³ w koñcu lat 80. Jerzy Treder, ale tylko na marginesie badañ
kaszubszczyzny jako materia³ porównawczy 2. Nieco wiêkszym dorobkiem
w tym zakresie mog¹ poszczyciæ siê gwary Polski po³udniowej oraz wspomniany dialekt kaszubski.
Frazeologia gwarowa rozumiana jest jako ogó³ frazeologizmów wystêpuj¹cych zarówno w regionalnych odmianach jêzyka, czyli gwarach i dialektach,
jak i w jêzyku ogólnym, a tak¿e jako zwi¹zki frazeologiczne, niemaj¹ce frazeologicznego odpowiednika w tej samej formie w jêzyku literackim3. JF, nie
tylko gwarowe, maj¹ du¿e znaczenie leksykograficzne, gdy¿ tak jak derywaty
wzbogacaj¹ s³ownik ogólny, mog¹ wiêc byæ podstaw¹ derywatu4. Odzwierciedlaj¹ one realia i obyczaje ludu, które autor przekaza³ nie tylko poprzez
zwi¹zki frazeologiczne, ale równie¿ w otaczaj¹cych je szerokich komentarzach.
Bernard Sychta w swym dziele podaje równie¿ frazeologizmy wystêpuj¹ce
w jêzyku ogólnym, jednak¿e ze wzglêdu na ciekawe przyk³ady u¿ycia JF, omówiê tylko te dyferencyjne, charakterystyczne dla gwary kociewskiej i w niektórych przypadkach wariantowe wobec polszczyzny ogólnej, które w swej strukturze zawieraj¹ komponent baba.
Zanim przejdê do analizy wybranego materia³u, nale¿y wyjaœniæ znaczenie
interesuj¹cego nas leksemu. Otó¿ baba posiada a¿ osiem definicji wed³ug Uniwersalnego s³ownika jêzyka polskiego i odnosi siê zw³aszcza do p³ci ¿eñskiej
jako ‘rub. ¿art. dojrza³a kobieta’, ‘¿ona, narzeczona, kochanka’, lub ‘przestarz.
stara kobieta; staruszka’. Jako babê autorzy s³ownika okreœlaj¹ tak¿e ‘przen.
mê¿czyznê tchórzliwego, nieœmia³ego, s³abego charakteru, zniewieœcia³ego; fajt³apê’, ‘ciasto pieczone w formie (zw³aszcza bardzo du¿ej) o kszta³cie œciêtego
sto¿ka’, ‘techn. czêœæ kafara uderzaj¹c¹ wbijany pal’ oraz ‘archeol. pos¹g kamienny,
zwykle kobiety z pucharem lub rogiem w rêku5. Baba jest starym ogólnos³owiañskim wyrazem onomatopeicznym, powsta³ym w wyniku niemowlêcego
zwielokrotnienia sylaby jak ma-ma, ta-ta, nia-nia, cio-cia, dzia-dzia, pocz¹tkowo nie posiadaj¹c œciœle okreœlonego znaczenia, st¹d powsta³o ang. baby
2
3
4
5

J. Treder, Ze studiów nad frazeologi¹ kaszubsk¹ (na tle porównawczym), Gdañsk 1986,
s. 333.
Dialekty i gwary polskie. Kompendium internetowe pod red. Haliny Kraœ. http://www.dialektologia.uw.edu.pl/index.php?l1=leksykon&lid=584
J. Treder, Nazwy w³asne we frazeologii zachodnios³owiañskiej, [w:] Gdañskie studia jêzykoznawcze IV, red. B. Kreja, Wroc³aw 1988, s. 131.
Uniwersalny s³ownik jêzyka polskiego, red. S. Dubisz, Warszawa 2006, s. 166.
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‘dziecko’ czy niem. Bube ‘ch³opiec’ 6. Zdrobnienie babka ma znaczenie wyrazu
baba.
Ma³y s³ownik gwar polskich, okreœlaj¹c babê, nawi¹zuje do kultury ludowej,
definiuj¹c j¹ nie tylko jako ‘kobietê, mê¿atkê’ czy ‘akuszerkê’, ale równie¿ jako
‘snop zbo¿a wi¹zany na zakoñczenie ¿niw’, ‘czêœæ sk³adow¹ ko³owrotka s³u¿¹c¹
do regulacji nacisku’, ‘daszek nad piecem’ czy ‘odmianê gruszek (owoc i drzewo)’. Zdrobnienie wyrazu baba, czyli babka oznacza ‘akuszerkê’ lub ‘¿elazne
kowade³ko do klepania kosy’ 7.
Bernard Sychta w swym opracowaniu S³ownictwo kociewskie na tle kultury
ludowej podaje a¿ dziesiêæ definicji leksemu baba, a tak¿e obszerne wyjaœnienie dotycz¹ce wyrazów pochodnych babi i babski, czego nie znajdujemy
we wczeœniej wspomnianej pozycji. Obfitoœæ komentarzy autora œwiadczy
o chêci przekazania czytelnikowi jak najwiêcej informacji etnograficznych odnosz¹cych siê do rodzimej kultury ludowej. Baba wed³ug Sychty to przede
wszystkim ‘stara kobieta’ lub ‘jakakolwiek kobieta’, ale równie¿ ‘mê¿czyzna
tchórzliwy, m¹¿ ulegaj¹cy we wszystkim ¿onie’. Bab¹ autor nazywa tak¿e
‘ostatni snop zbo¿a’, ‘ostatni krzak ziemniaków’, ‘zabawê po sprzêcie zbo¿a’,
‘demona zbo¿owego w postaci starej baby, któr¹ strasz¹ dzieci, by nie wchodzi³y
w zbo¿e’. Baba to te¿ ‘ciemna chmura’, ‘bli¿ej nieokreœlona, mityczna postaæ
baby w Grzybku na moœcie Czarnej Wody’ oraz ‘rêczny ko³owrót do wyci¹gania sieci z wody’. Bogactwem definicji wyró¿nia siê tak¿e forma deminutywna
babka, która w S³ownictwie kociewskim posiada wiêcej znaczeñ ni¿ podaje Uniwersalny s³ownik jêzyka polskiego, czy Ma³y s³ownik gwar polskich. Babka to
‘matka ojca lub matki’, ‘jakakolwiek stara kobieta’, ‘starsza mê¿atka przewodz¹ca obrzêdom weselnym’, ‘stara klacz’, a tak¿e ‘kowade³ko do klepania kosy’ 8.
Baba jest wyrazem nale¿¹cym do najliczniej prezentowanej kategorii semantycznej w 3-tomowym s³owniku kociewskim. Do kategorii tej, jak¹ jest
cz³owiek, nale¿y 25 proc. leksemów9. W JF baba pojawia siê 36 razy i odnosi siê
najczêœciej do definicji ‘stara kobieta’ lub ‘jakakolwiek kobieta’. Frazeologizmy
te stanowi¹ ponad 5 proc. ca³ego zasobu frazeologicznego S³ownictwa kociewskiego. Wszystkie badane frazeologizmy s¹ œwiadectwem tego, ¿e wspomniana
baba jako kobieta pe³ni wa¿n¹ rolê w ¿yciu rodzinnym i spo³ecznym.
Badany materia³ frazeologiczny z komponentem baba podzielê wed³ug
dwóch ró¿nych kryteriów. Pierwszym z nich bêdzie struktura morfologiczno-syntaktyczna frazeologizmu, która dzieli zwi¹zki wyrazowe wed³ug struktury
i funkcji w zdaniu. Kryterium to wyznacza trzy grupy JF: wyra¿enia, zwroty
6
7
8
9

I. Malmor, S³ownik etymologiczny jêzyka polskiego, Warszawa-Bielsko-Bia³a 2009, s. 39.
Ma³y s³ownik gwar polskich, red. J. Wronicz, Kraków 2010, s. 16.
B. Sychta, S³ownictwo kociewskie na tle kultury ludowej, Wroc³aw 1980, s. 7-9.
M. Paj¹kowska, S³ownictwo kociewskie a kultura ludowa, Bydgoszcz 1997, s. 21.

JEDNOSTKI FRAZEOLOGICZNE Z KOMPONENTEM ‘BABA’ W S£OWNICTWIE...

107

i frazy10. Pierwsz¹ grupê JF tworz¹ wyra¿enia, które w odró¿nieniu do frazeologii ogólnopolskiej nie s¹ najliczniejsze. Spoœród 36 badanych JF 13 tworz¹
wyra¿enia, co stanowi 36 proc. badanego materia³u. Do tej¿e grupy nale¿¹ nastêpuj¹ce JF:
1) Rzeczownik + rzeczownik:
rejter-baba »kobieta energiczna, kobieta despotyczna« (SKK3, 55)11
2) Rzeczownik w porównaniach ze spójnikiem „jak”:
baba jak kerzónka »o grubej kobiecie« (SKK1, 7)
3) Przymiotnik + rzeczownik:
obdojóna baba »kobieta rozpustna« (SKK1, 7-8)
4) Rzeczownik + przymiotnik:
baba psijana »taniec weselny wykonywany z pann¹ m³od¹ przez cz³owieka
przebranego za niedŸwiedzia« (SKK1, 7)
5) Po³¹czenia przyimkowe:
babki na jarmarku »plejady« (SKK2, 31).
W s³ownictwie kociewskim Bernarda Sychty odnotowa³am tylko dwa zwroty
zawieraj¹ce komponent ‘baba’, tudzie¿ ‘kobieta’12. S¹ nimi:
1) Czasownik w porównaniach ze spójnikiem ‘jak’:
st¹kaæ jak stara baba »przesadnie narzekaæ, uskar¿aæ siê, zw³aszcza na ból«
(SKK2, 52)
2) Czasownik + wyra¿enie przyimkowe:
za g³amboko podglóndaæ kobiecie za f iranki »mieæ stosunek z kobiet¹«
(SKK2, 13).
Frazy natomiast tworz¹ doœæ spor¹ grupê kociewskich JF. Do fraz nale¿¹
wszelkie przys³owia, sentencje, powiedzenia. Badany materia³ zawiera 24 frazy,
co stanowi 67 proc. ca³ego zasobu frazeologicznego z wyrazem baba. Przybieraj¹ one ró¿ne formy i s¹ to:
1) Formy przys³ów:
baba, ¿aba, diabe³ trzeci, to rodzóne dzieci (SKK1, 7)
chto laniwi, to do kobiéti skori (SKK2, 102)
ranni deszcz a babski p³acz to jestaj jedno i to samo (SKK1, 8)
trzi babi, trzi gasie g³owi, to kerma¿ gotowi (SKK2, 66)
10
11

12

S. Skorupka, S³ownik frazeologiczny jêzyka polskiego, t. I, Warszawa 1985, s. 6-7.
W nawiasie podajê Ÿród³o danej JF (SKK1 – S³ownictwo kociewskie na tle kultury ludowej,
tom I; SKK2 – S³ownictwo kociewskie na tle kultury ludowej, tom II; SKK3 – S³ownictwo
kociewskie na tle kultury ludowej, tom III).
Poniewa¿ komponent baba a¿ w 94% JF odnosi siê do znaczenia kobieta, badany materia³
frazeologiczny obejmuje równie¿ zwi¹zki wyrazowe z tym komponentem.
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2) Formy powiedzeñ:
chto baba wikopie, to jakbi sóm wszitke bulwi wikopa³ (SKK1, 8)
chcesz chleba, skocz do nieba, z nieba do piek³a, tam baba chleba napiek³a
»tak odpowiada matka dzieciom czêsto wo³aj¹cym o chleb« (SKK2, 41)
mo¿esz z babó mniech soli zjeœæ, a eszcze ji nie rozgriziesz (SKK1, 7)
skóñczé³o sia babki sranie/kichanie »skoñczy³y siê dobre czasy« (SKK1, 9).
Drugie kryterium podzia³u opiera siê na powi¹zanej z JF konotacji. Wed³ug
tego podzia³u wyodrêbnia siê trzy grupy frazeologizmów: z konotacj¹ neutraln¹,
pozytywn¹ i negatywn¹. Wiêkszoœæ komponentów baba okreœlaj¹cych ‘kobietê’
w JF ma charakter wartoœciuj¹cy ze wzglêdu na jej zachowanie, cechy fizyczne
i psychiczne i mówi o subiektywnym stosunku nadawcy do okreœlonej kobiety.
Najczêœciej jest to ocena negatywna i wynika ona z powszechnej opinii œrodowiska. W zwi¹zku z tym JF z komponentem baba czêsto wykazuj¹ konotacjê
negatywn¹ i jest ich w zebranym zasobie 14, czyli 39 proc. W tej grupie babê
przedstawia siê jako:
1) kobietê lekkich obyczajów:
obdojóna baba »kobieta rozpustna« (SKK1, 7-8)
oblatana baba »kobieta rozpustna« (SKK1, 8)
2) kobietê o z³ym usposobieniu czy niew³aœciwym zachowaniu:
borowa baba »w demonologii pn-kociewskiej baba, któr¹ strasz¹ dzieci«
(SKK1, 39)
jandzóna baba »kobieta chciwa, pyskata, jêdza; czarownica, wed³ug wierzeñ
kociewskich kobieta obdarzona przez diab³a moc¹ rzucania uroków i czarów; baba, któr¹ strasz¹ dzieci« (SKK1, 7)
rejter-baba »kobieta bardzo energiczna, despotyczna, zachowuj¹ca siê jak
ch³op« (SKK3, 55)
st¹kaæ jak stara baba »przesadnie narzekaæ, uskar¿aæ siê, zw³aszcza na ból«
(SKK2, 52).
JF z konotacj¹ neutraln¹ wskazuj¹ na babê jako ‘jak¹kolwiek kobietê’, a tak¿e
‘snop zbo¿a’, nawi¹zuj¹ one do prac rolniczych. Do takich zwi¹zków wyrazowych
zaliczam m.in.: babi pampek »ostatni krzak ziemniaków« (SKK1, 8), babskie
leki »zio³a stosowane przez kobiety wiejskie jako œrodki lecznicze« (SKK1, 8),
babske ¿niwa »wykopki« (SKK1, 9), chto baba zwió¿e, to jakbi sóm ca³e ¿niwo
zwióza³ »baba: ostatni snop zbo¿a« (SKK1, 8), stwórz sobie babo dziecko, jak
masz sto lat »o sytuacji bez wyjœcia« (SKK1, 7).
Leksem baba w badanych przeze mnie JF nie wykazuje konotacji pozytywnych, co ma œcis³y zwi¹zek z definicj¹ tego s³owa, mówi¹c¹ o kobiecie w sposób
¿artobliwy, z³oœliwy, wulgarny, pogardliwy czy rubaszny.
O tym, czy gwarowy zwi¹zek wyrazowy nale¿y do JF, œwiadcz¹ jego szczególne cechy, którymi powinny byæ:
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1) wielocz³onowoœæ – frazeologizm zawiera przynajmniej dwa komponenty
i tworzy wewnêtrznie zespolon¹ jednostkê leksykaln¹, np. ¿itnia baba
»demon zbo¿owy w postaci starej baby, któr¹ strasz¹ dzieci, by nie wchodzi³y w zbo¿e« (SKK1, 8);
2) stabilnoœæ – w JF obowi¹zuje stabilnoœæ leksykalno-semantyczna, dlatego
wymiana frazeologicznych komponentów w wielu przypadkach jest niemo¿liwa. Usuniêcie lub zast¹pienie jednego lub wiêcej komponentów w zwi¹zku
frazeologicznym zmieni³oby jego znaczenie, np. baba psijana »taniec weselny wykonywany z pann¹ m³od¹ przez cz³owieka przebranego za niedŸwiedzia« (SKK1, 7), *kobieta psijana »kobieta bêd¹ca pod wp³ywem alkoholu«;
3) obrazowoœæ – JF wywo³uj¹ obraz konkretnego wyobra¿enia, obrazuj¹
metaforê, np. baba nosi jego buksi »¿art. lub z³oœl. o kobiecie, która podporz¹dkowa³a mê¿a swojej woli« (SKK1, 52);
4) idiomatycznoœæ – JF wykazuj¹ dos³owne i przenoœne znaczenie i przedstawiaj¹ konkretny obraz, np. babia dupa »poziewnik« (SKK1, 108) lub wykazuj¹ znaczenie przenoœne i nie wywo³uj¹ ¿adnego obrazu, np. oblatana
baba »kobieta rozpustna« (SKK1, 8);
5) leksykalizacja i reproduktywnoœæ – JF gromadzone s¹ w leksykonie,
w którym ulokowane s¹ nowe leksemy. Dziêki temu nale¿¹ one do s³ownictwa jako ca³oœciowe leksykalne jednostki. Reproduktywnoœæ natomiast
odnosi siê do gromadzenia frazeologizmów w œwiadomoœci jêzykowej, aby
wyra¿enia te mog³y byæ obecne jako jednostki leksykalne. Aby zrozumieæ
sens JF, jego syntaktyczna struktura musi byæ reproduktywna jako ca³oœæ,
np. babskie leki »zio³a stosowane przez kobiety wiejskie jako œrodki lecznicze« (SKK1, 8), ale: kobiece leki »znaczenie dos³owne, lekarstwa dla kobiet«13.
Badany materia³ wykazuje ogromn¹ aktywnoœæ i kreatywnoœæ wœród u¿ytkowników gwary kociewskiej. Autor w swym s³owniku zanotowa³ wiele synonimów i wariantów frazeologicznych, np. baba ubra³a jego buksi – baba wlaz³a w jego buksi – baba nosi jego buksi »¿art. lub z³oœl. o kobiecie, która podporz¹dkowa³a mê¿a swojej woli« (SKK1, 52), chto baba wikopie, to jakbi sóm
wszitke bulwi wikopa³ »baba: ostatni krzak ziemniaków« – chto baba zwió¿e,
to jakbi sóm ca³e ¿niwo zwióza³ »baba: ostatni snop zbo¿a« (SKK1, 8).
Niektóre JF zawieraj¹ w swym sk³adzie frazeologicznym leksem odnosz¹cy
siê do p³ci przeciwnej, ch³opa, co wynika z naturalnej relacji kobieta – mê¿czyzna, czy m¹¿ – ¿ona, np. co ch³op na wozie wewiezie, to kobieta we fartuchu
winiesie (SKK2, 42), jak ch³op kobiéti nie bije, to w ni wóntroba gnije (SKK2, 42),
w Mérmécie zmarz ch³op przi kobiécie »taka tam niegdyœ by³a bieda« (SKK2,
124), baba i kocur dóma, gbur i pies do pola (SKK1, 101).
13

C. Palm, Phraseologie. Eine Einführung, Tübingen 1997, s. 11f.
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Wiele JF to rymowanki, które dodatkowo wzbogacaj¹ s³ownictwo gwary
kociewskiej. Pojawiaj¹ siê one g³ównie we frazach: baba, ¿aba, diabe³ trzeci, to
rodzóne dzieci (SKK1, 7), chcesz chleba, skocz do nieba, z nieba do piek³a, tam
baba chleba napiek³a »tak odpowiada matka dzieciom czêsto wo³aj¹cym
o chleb« (SKK2, 41), stoji baba w sklepsie, po brzuchu sia klepsie – kerzanka
»zagadka» (SKK2, 67), sz³a babka z Nowégo, nie powiedzia³a nic takégo »odpowiedŸ na natrêtne pytanie ‘co nowego?’« (SKK1, 9), trzi babi, trzi gasie g³owi,
to kerma¿ gotowi (SKK2, 66), Franek st³uk babie zbanek, baba go kijam, a ón
¿ups kómninam (SKK1, 131).
Niektóre frazeologizmy motywowane s¹ wierzeniami ludowymi dotycz¹cymi demona z³a, np. borowa baba »w demonologii pn-kociewskiej baba, któr¹
strasz¹ dzieci« (SKK1, 39), ¿itnia baba »demon zbo¿owy w postaci starej baby,
któr¹ strasz¹ dzieci, by nie wchodzi³y w zbo¿e« (SKK1, 8).
W zebranym materiale warto wskazaæ na JF zawieraj¹ce cechy fonetyczne
typowe dla dialektu kociewskiego. Charakterystyczna bêdzie tu asynchroniczna wymowa zmiêkczonej spó³g³oski „p” z dodatkow¹ g³osk¹ „s”: baba psijana
»taniec weselny wykonywany z pann¹ m³od¹ przez cz³owieka przebranego za
niedŸwiedzia« (SKK1, 7), szeroka wymowa samog³oski nosowej „ê”: jandzóna
baba ‘kobieta chciwa, pyskata, jêdza; czarownica, wed³ug wierzeñ kociewskich
kobieta obdarzona przez diab³a moc¹ rzucania uroków i czarów; baba, któr¹
strasz¹ dzieci’ (SKK1, 7), dodatkowa g³oska „n” w przypadku zmiêkczonej spó³g³oski „m”: mo¿esz z babó mniech soli zjeœæ, a eszcze ji nie rozgriziesz (SKK1, 7),
poszerzona wymowa samog³oski „y” w pozycji przed spó³g³osk¹ „³”, g³ównie
w formie osobowej czasowników: skóñczé³o sia babki sranie/kichanie »skoñczy³y siê dobre czasy« (SKK1, 9), zapis samog³oski nosowej „¹”: za g³amboko
podglóndaæ kobiecie za f iranki »mieæ stosunek z kobiet¹« (SKK2, 13).
Niektóre zwi¹zki frazeologiczne z komponentem baba utrwalaj¹ realia kulturowe naszych przodków, które nie zawsze potrafimy wyjaœniæ, np. o grubej
kobiecie powiemy baba jak kerzónka (SKK1, 7). By u¿ycie tego zwi¹zku frazeologicznego mia³o sens, nadawca wypowiedzi musi znaæ znaczenie s³owa
kerzónka, które oznacza ‘masielnicê’. Dzisiaj wyrabianie mas³a nale¿y do rzadkoœci, st¹d brak wspomnianej kerzónki w domach, a przy zaniku desygnatu
dana JF z komponentem go nazywaj¹cym wymaga dodatkowego objaœnienia.
Bardzo ciekaw¹ grupê stanowi¹ JF utrwalaj¹ce realia geograficzne: sz³a babka
z Nowégo, nie powiedzia³a nic takégo »odpowiedŸ na natrêtne pytanie ‘co
nowego?’« (SKK1, 9), w Mérmécie zmarz ch³op przi kobiécie »taka tam niegdyœ by³a bieda« (SKK2, 124).
W badanym materiale warto równie¿ zwróciæ uwagê na te JF, które w swym
sk³adzie zawieraj¹ komponent pochodny leksemowi baba, czyli babski lub babi:
babi pampek »ostatni krzak ziemniaków« (SKK1, 8), babia dupa »poziewnik«
(SKK1, 108), babskie leki »zio³a stosowane przez kobiety wiejskie jako œrodki
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lecznicze« (SKK1, 8), babske ¿niwa »wykopki« (SKK1, 9), ranni deszcz a babski p³acz to jestaj jedno i to samo (SKK1, 8).
W paru przyk³adach pojawia siê forma deminutywna babka jako g³ówny
komponent: babki na jarmarku »plejady« (SKK2, 31), to bi sia mog³a babka
prziœmniæ, nawet z dziesióntégo pokolania »tak Ÿle tam by³o« (SKK1, 9), tobie sia
eszcze babka prziœmni »otworz¹ ci jeszcze oczy, gdy poznasz biedê« (SKK1, 9).
Oprócz JF z komponentem baba warto przyjrzeæ siê tym zwi¹zkom wyrazowym, które w swym sk³adzie strukturalnym zawieraj¹ leksem kobieta.
Kobieta w JF zosta³a przedstawiona w podobnej konotacji co baba: Chto laniwi, to do kobiéti skori (SKK2, 102), co ch³op na wozie wewiezie, to kobieta
we fartuchu winiesie (SKK2, 42), jak ch³op kobiéti nie bije, to w ni wóntroba
gnije (SKK2, 42), kobiéta, co ma czarne nogi, a bia³e rance to je licha gospodyni
(SKK2, 22).
Jednostki frazeologiczne z komponentem baba, wystêpuj¹ce w gwarze kociewskiej Bernarda Sychty, pozwalaj¹ poznaæ obraz kobiety w kulturze tego¿
regionu i jej znaczenie w ¿yciu rodzinnym i spo³ecznym oraz stosunek – g³ównie mê¿czyzn, a tak¿e starszych kobiet – do p³ci ¿eñskiej. Choæ czêsto bywa on
przedstawiany w sposób ¿artobliwy, z³oœliwy czy nawet wulgarny, jest jednak
œwiadectwem sposobu postrzegania œwiata.

Katarzyna Sturmowska-Hinc

The phraseological units containing the component „baba”
excerpted from the lexicographic work S³ownictwo kociewskie
na tle kultury ludowej by Bernard Sychta
SUMMARY
This paper is aimed to analyze the phraseological units containing the component
“baba” excerpted from the lexicographic work S³ownictwo kociewskie na tle kultury
ludowej by Bernard Sychta. The paper starts with the presentation of priest Bernard
Sychta, the notable ethnographer and dramatist from Kashubia and Kociewie, followed by a short summary of the material gathered by the researcher. After that the
term “dialect phraseology” is explained, the present state of research on the Polish
dialect phraseology is introduced and the definition of the lexeme “baba” is discussed. The paper shows the phraseological material containing the component “baba”
analyzed against two different criteria: morphosyntactic structure and connotation
attached to the phraseological unit. An important observation about the characteristics of the dialectal idiomatic expressions as well as the presentation of synonyms
and phraseological variants was made in the paper. Also, the point about phraseological units was made, including: those containing the lexeme “ch³op” referring to the
opposite sex and containing phonetic features typical of Kociewie dialect.
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CODEX MYSZKOVIANAE ORDINATIONIS
DIPLOMATICUS Gerarda Labudy.
Zamysł edycji w stulecie urodzin Uczonego*

W niniejszym artykule podj¹³em siê przedstawiæ w ogólnym zarysie opracowanie, z którego przygotowaniem nie tylko nie mia³em jakiegokolwiek zwi¹zku, ale nawet nie by³o mnie na œwiecie w momencie jego powstawania. Splot
ró¿norodnych okolicznoœci sprawi³ jednak, ¿e z tytu³owym dzie³em zetkn¹³em
siê na stosunkowo wczesnym etapie w³asnej drogi naukowego rozwoju, konkretnie w trakcie pracy nad doktoratem, przede wszystkim zaœ dane mi by³o
zaci¹gn¹æ d³ug wdziêcznoœci wobec Uczonego, którego niepublikowan¹ cz¹stkê
spuœcizny mam dziœ zaprezentowaæ. Kilkukrotnie s³ysz¹c z ust Profesora Gerarda Labudy, ¿e swoje zobowi¹zanie wobec Niego »sp³acê« daj¹c coœ kolejnym pokoleniom, tak jak On to czyni³ dotychczas, ani nie przypuszcza³em, ¿e
jednym z wymiarów wywi¹zania siê przeze mnie z tego rodzaju »obligu« mo¿e
byæ udostêpnienie ogó³owi w formie publikowanej dzie³a owego w³aœnie Uczonego, wobec którego ja sam mam powody uwa¿aæ siê za »d³u¿nika«, poprzez
to nie tylko wyœwiadczaj¹c po¿ytek kolejnym generacjom, ale równie¿ okazuj¹c troskê o spuœciznê zmar³ego ju¿ Badacza. W moich niegdysiejszych rozmowach z Profesorem G. Labud¹ zamys³ tej edycji by³ zreszt¹ poruszany, napotykaj¹c na pe³n¹ skromnoœci postawê nieoczekiwania z Jego strony, by sprawa ta
mia³a doœwiadczyæ jakiejœ »szybkiej œcie¿ki« realizacji i preferencyjnego potraktowania przez wzgl¹d na pozycjê Autora w œwiecie nauki, niemniej ja swoj¹
rolê postrzega³em wówczas w kategoriach ewentualnego zaanga¿owania w po-

*

Niniejszy artyku³ mia³ pierwotnie formê referatu, który zosta³ wyg³oszony w dniu 16 V
2016 r. w Krakowie – na posiedzeniu Wydzia³u II (Historyczno-Filozoficznego) Polskiej
Akademii Umiejêtnoœci – w zwi¹zku z setn¹ rocznic¹ urodzin œp. Profesora Gerarda Labudy, do upamiêtnienia której ma siê przyczyniæ postulowane wydanie drukiem opracowanego w roku 1940 przez m³odego wówczas Uczonego tytu³owego kodeksu dyplomatycznego
Ordynacji Myszkowskich.
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czynania natury organizacyjnej, nie myœl¹c o sobie, jako o potencjalnym redaktorze czy wydawcy. Dopóki zreszt¹ ¿y³ Profesor G. Labuda, myœlenie w tych
kategoriach by³o swego rodzaju uzurpacj¹, wszak¿e dziœ On sam oko³o tej sprawy
zabiegaæ ju¿ nie mo¿e (czego zreszt¹ nie czyni³ i za ostatnich lat ¿ycia), st¹d
zamys³, który niegdyœ wydawaæ siê móg³ niestosowny, obecnie nabra³ zgo³a
innego wymiaru.
Nie zmienia to w niczym faktu, ¿e „wystêpujê” w niniejszej pracy jak gdyby
w »nieswojej« roli – równie¿ dlatego, ¿e nie jestem w³aœciwym adresatem dla
czêsto wyartyku³owywanych przy tego rodzaju wywodach pytañ o genezê opracowania, przyœwiecaj¹cy autorowi zamys³, poniek¹d te¿ koncepcjê ca³oœci, jak
i o szereg kwestii szczegó³owych, na które odpowiedŸ zna³ jeden tylko Gerard
Labuda, a ka¿dy inny mo¿e co najwy¿ej ich siê domyœlaæ – niekoniecznie trafnie. W owym kontekœcie myœl, jaka nasz³a mnie w pierwszej chwili po zaproszeniu do napisania niniejszego artyku³u, ¿e poniek¹d przyjdzie mi u¿yczyæ
w³asnego g³osu nie¿yj¹cemu ju¿ Uczonemu i – w tej konkretnej sprawie – mówiæ
w Jego imieniu, nie wydaje siê jednak do koñca zasadna, bo przecie¿ zbyt ma³o
by³o niegdyœ rozmów miêdzy nami na ów temat, abym mia³ podstawy uwa¿aæ
siê za dostatecznie zorientowanego w odnoœnej materii. Te specyficzne uwarunkowania znajd¹ z koniecznoœci odzwierciedlenie w poniek¹d nietypowej
formie artyku³u, który zostanie podzielony na dwie czêœci. O samym dyplomatariuszu, zatytu³owanym Codex Myszkovianae Ordinationis diplomaticus,
i o jego zawartoœci, napiszê pokrótce (na tyle, na ile pozwala aktualna moja
wiedza w tym temacie) w czêœci drugiej, natomiast w pierwszej, cokolwiek obszerniejszej, pozwolê sobie przybli¿yæ w sposób bardziej szczegó³owy okolicznoœci, w jakich opracowanie to powsta³o, przedstawiaj¹c niektóre ods³ony sk¹din¹d frapuj¹cych losów w okresie hitlerowskiej okupacji Uczonego, którego stulecie urodzin przypad³o 28 XII br. Odnoœna inicjatywa wydawnicza ma bowiem
zarazem charakter jubileuszowy i wpisuje siê w cykl warunkowanych rzeczonym
stuleciem przedsiêwziêæ, poœród których jakieœ miejsce zajmuje i zaprezentowany artyku³, nadarzaj¹cy sposobnoœæ, aby w zwi¹zku z ow¹ okr¹g³¹ rocznic¹
przypomnieæ kilka ma³o znanych kart z biografii Profesora Gerarda Labudy,
w pewnym momencie swej drogi ¿yciowej czynnego w³aœnie tu, na po³udniu
Polski, z dala od rodzinnych Kaszub tudzie¿ od stolicy Wielkopolski, z któr¹
w szczególny sposób jest obecnie kojarzony.

I.
W tytule niniejszego tekstu widnieje samo „Gerard Labuda”, nie zaœ – jak
by wypada³o – „Profesor Gerard Labuda”, jednak¿e w momencie pracy nad
kodeksem dyplomatycznym Ordynacji Myszkowskich póŸniejszy rektor
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Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu i prezes odrodzonej Polskiej
Akademii Umiejêtnoœci nie by³ jeszcze nawet magistrem, licz¹c sobie wówczas
23 lata. Aby wyt³umaczyæ, w jakich okolicznoœciach dosz³o do powstania tego
zatem m³odzieñczego dzie³a, bynajmniej jednak nie pierwszego w dorobku pochodz¹cego z Kaszub adepta Klio, nale¿y cofn¹æ siê o lat kilka i przypomnieæ,
¿e po zakoñczeniu edukacji w gimnazjum klasycznym w Wejherowie i uzyskaniu tam w roku 1936 œwiadectwa dojrza³oœci, dwudziestoletni Gerarda Labuda
rozpocz¹³ studia uniwersyteckie w stolicy Wielkopolski, na Uniwersytecie Poznañskim, ju¿ w pierwszych ich latach wyró¿niaj¹c siê i w zwi¹zku z tym uzyskuj¹c mo¿liwoœæ wyjazdu w roku akademickim 1938/39 na stypendium naukowe do Lundu w Szwecji, z którego powróci³ do kraju w dniu 10 VII 1939 r.
Wybuch II wojny œwiatowej zasta³ go w Poznaniu, gdzie zosta³ zmobilizowany
do Legii Akademickiej, po czym wraz z innymi kolegami wyruszy³ kolej¹
w kierunku ku Warszawie. Przez Kutno, £owicz, Sochaczew transport dotar³
do Niepokalanowa, sk¹d dalsz¹ drogê do stolicy przysz³o im odbyæ pieszo.
Do Warszawy dotarli w dniu 8 IX 1939 r., wszak¿e nied³ugo póŸniej przemieszczono ich do Siedlec, a stamt¹d z powrotem w kierunku zachodnim, ku zbli¿aj¹cemu siê szybko frontowi. Owa wêdrówka, wpisuj¹ca siê w obraz chaosu
panuj¹cego w tocz¹cym bój kraju, zakoñczy³a siê oko³o 15 IX w Stoczku, gdzie
Gerard Labuda – wraz z innymi – zosta³ zatrzymany przez Niemców. Popêdzeni pieszo do I³awy Pruskiej vel I³awki, stamt¹d dowiezieni zostali kolej¹ do
obozu jenieckiego Stablack (dziœ Stab³awki), przeznaczonego dla podoficerów
oraz szeregowców formacji wojsk l¹dowych. Znajdowa³ siê on wówczas dopiero w stadium organizowania, st¹d jeñcom przysz³o spêdzaæ dni i noce pod
go³ym niebem, na terenie ogrodzonym kolczastymi drutami, który to miesiêczny
(od oko³o 20 IX do oko³o 20 X) pobyt w tego rodzaju warunkach, z koniecznoœci¹ spania – mimo pierwszych ch³odów jesiennych – na ziemi, bez mo¿liwoœci zatroszczenia siê o higienê osobist¹, do tego wœród rozprzestrzeniaj¹cych
siê chorób, mocno nadszarpn¹³ zdrowiem 23-letniego studenta. Zarazem pozostawa³o do jego dyspozycji wy³¹cznie to, co mia³ na sobie, bowiem kuferek
z rzeczami osobistymi – w tym i wa¿nym paszportem, daj¹cym mo¿liwoœæ ponownego wyjazdu do Szwecji – utraci³ w trakcie marszu z Niepokalanowa do
Warszawy, umieœciwszy go – dla wygody, aby ul¿yæ sobie w dŸwiganiu ciê¿aru
– na jad¹cej obok kolumny marszowej podwodzie, ci¹gniêtej przez konie, które
podczas nalotu sp³oszy³y siê od wybuchów bomb i pomknê³y w nieznane wraz
z ca³ym wiezionym ³adunkiem.
Kiedy po miesi¹cu pobytu Gerarda Labudy w obozie jenieckim w Stab³awkach Niemcy og³osili wœród wiêŸniów nabór chêtnych dla udania siê do prac
polowych w okolice Pyrzyc na Pomorzu Zachodnim (chodzi³o o zbiór ziemniaków), przysz³y profesor bez zbytnich wahañ zg³osi³ siê do grupy tych, którzy
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zdecydowali siê z owej sposobnoœci skorzystaæ. Zostali oni przetransportowani kolej¹ do Malborka, sk¹d dalej popêdzono ich pieszo do Tczewa, gdzie podczas odpoczynku grupy jeñców na tczewskim rynku G. Labuda wykorzysta³
nieuwagê stra¿ników i podj¹³ udan¹ próbê ucieczki, zyskawszy w jej trakcie
pomoc ze strony nieznajomej kobiety, powracaj¹cej z zakupami do domu, która u³atwi³a mu opuszczenie rynkowego placu i niepostrze¿enie wprowadzi³a
do bramy jednego z przyleg³ych budynków, wskazuj¹c te¿ dalsz¹ drogê. Z Tczewa
m³ody uciekinier pojecha³ poci¹giem do Gdyni, gdzie na krótko zatrzyma³ siê
u krewnych przedwojennego znajomego, by stamt¹d dotrzeæ do rodzinnego
domu. Ów krótki czas pobytu u rodziny przysz³y uczony wykorzysta³ m.in. dla
nawi¹zania kontaktu korespondencyjnego z profesorem Andrzejem Wojtkowskim z Poznania, od którego mia³ nadziejê otrzymaæ wiadomoœæ o wznowieniu
zajêæ akademickich na Uniwersytecie Poznañskim, jednak okaza³o siê to z³udnym oczekiwaniem. Miast tego badacz ów poinformowa³ G. Labudê o rzekomym uruchomieniu studiów na Uniwersytecie Jagielloñskim w Krakowie,
co m³ody adept Klio przyj¹³ z otuch¹, nawet w tak niesprzyjaj¹cych okolicznoœciach pragn¹c nie traciæ czasu, lecz – na przekór przeszkodom – kontynuowaæ naukê. Perspektywa wyjazdu do ma³o dotychczas mu znanego Krakowa
w niczym nie podzia³a³a zniechêcaj¹co – tym bardziej, ¿e rych³o okaza³o siê,
i¿ na Pomorzu i w Wielkopolsce jest poszukiwany przez niemieck¹ policjê.
W rodzinnym domu spêdzi³ zatem jedynie listopad 1939 r., by w pocz¹tkach
grudnia wyruszyæ – via Poznañ – do dawnej stolicy Polski, dok¹d dotar³ w dniu
8 XII 1939 r., nie posiadaj¹c w Krakowie jakiegokolwiek uchwyconego zawczasu punktu zatrzymania.
Bezpoœrednio po przyjeŸdzie dowiedzia³ siê na dworcu o noclegu, spoœród
wywieszonych og³oszeñ z tego rodzaju ofertami wybieraj¹c lokalizacjê przy ulicy
Œw. Jana, na czym – jak sam póŸniej wspomina³ – zawa¿y³a œwiadomoœæ, i¿ jest
stamt¹d blisko do Biblioteki Czartoryskich. Lokum, w którym zamieszka³, stanowi³ pokoik na trzecim piêtrze, na poddaszu kamienicy przy ul. Œw. Jana 5,
wynajêty od ma³¿onki pracownika akademickiego Politechniki Lwowskiej
(Gerard Labuda zapamiêta³ j¹ jako „profesorow¹ Nowack¹”). Na miejscu studentowi z Poznania dane by³o przekonaæ siê, i¿ wiadomoœæ o wznowieniu zajêæ na UJ nie odpowiada³a prawdzie, zarazem jednak uruchomione zosta³y studia w trybie tajnym, na które bezzw³ocznie siê zg³osi³. By³o to mo¿liwe dziêki
kontaktowi z pracuj¹cym w Bibliotece Czartoryskich docentem Karolem Buczkiem, z rekomendacji którego Gerarda Labuda uczêszcza³ w ci¹gu grudnia
1939 oraz stycznia 1940 r. na zorganizowane przez docent Zofiê Koz³owsk¹-Budkow¹ seminarium mediewistyczne, którego s³uchaczami byli równie¿ m.in.
Olga £aszczyñska, Józef Mitkowski czy Marian Plezia, a wiêc osoby, których
nazwiska zapisa³y siê w sposób znacz¹cy w dziejach rodzimej historiografii.
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Zajêcia te odbywa³y siê (przynajmniej z pocz¹tku) w mieszkaniu pañstwa Modelskich przy ul. Micha³owskiego 11/3, a jako temat wiod¹cy obrano w pierwszej
kolejnoœci analizê najstarszego na gruncie polskim zabytku kronikarskiego, czyli
dzie³o tak zwanego Galla Anonima, na temat którego przygotowywane by³y
przez uczestników seminarium referaty. Sam tylko Gerard Labuda, jako jedyny
w tym gronie nieposiadaj¹cy jeszcze magisterium, zd¹¿y³ w ci¹gu tak krótkiego
czasu przygotowaæ i zaprezentowaæ dwa wyst¹pienia, w pierwszym podejmuj¹c temat Zbigniew i Boles³aw w œwietle „Kroniki” Galla, w drugim – Podbój
Pomorza na podstawie „Kroniki” Galla. Prowadz¹ca owe zajêcia uczona stara³a siê zarazem umo¿liwiæ swym s³uchaczom sposobnoœæ zdobywania w sposób
godziwy œrodków na utrzymanie, przy czym prace te – jak wspomina³ G. Labuda – nie mia³y nic wspólnego z aktywnoœci¹ o charakterze naukowym, niemniej by³ to fakt dlañ bardzo istotny, gdy¿ przy wyjeŸdzie z domu rodzinnego
zabra³ na drogê do Krakowa przedwojennych sto z³otych, z których po obligatoryjnej wymianie – w styczniu 1940 r. – na tak zwane m³ynarki pozosta³o mu
zaledwie trzydzieœci nowych z³otych, a tym samym znalaz³ siê niemal bez œrodków do ¿ycia.
Powy¿sza okolicznoœæ w istotny sposób zmusi³a radz¹cego sobie dot¹d
z przeciwnoœciami losu studenta z Kaszub do g³êbszego zastanowienia siê nad
dalszymi perspektywami pobytu i kszta³cenia siê w dawnej stolicy Polski, uczynionej przez hitlerowców oœrodkiem w³adz Generalnego Gubernatorstwa. Choæ
pod wzglêdem perspektyw naukowego rozwoju (rzecz oczywista, wy³¹cznie
w ramach tajnego nauczania) bodaj nigdzie indziej w okupowanej Polsce nie
móg³ spodziewaæ siê znalezienia – przy uwzglêdnieniu specyfiki ówczesnych
realiów – równie sprzyjaj¹cych warunków, to jednak rych³o okaza³o siê, ¿e równie¿ tu grozi mu niebezpieczeñstwo. Uczciwie, choæ w tym przypadku nieroztropnie, podawszy przy wyjeŸdzie z rodzinnych Kaszub (przy ubieganiu siê
o tzw. Passierschein), ¿e celem jego podró¿y ma byæ w³aœnie Kraków, pozostawi³ tym samym trop dla poszukuj¹cej go na Pomorzu i w Wielkopolsce policji
hitlerowskiej. Œwiadom, i¿ na d³u¿sz¹ metê nie bêdzie tu bezpieczny, przy
równoczeœnie coraz wiêkszych trudnoœciach z zapewnieniem sobie œrodków
potrzebnych dla prze¿ycia (w tym na op³acanie lokum), zdecydowa³ siê spytaæ
o mo¿liwoœæ uzyskania goœciny – wraz z perspektyw¹ prowadzenia prac archiwalno-bibliotecznych – w oœrodku dóbr ordynacji margrabiów Wielopolskich
w Chrobrzu nad Nid¹, na po³udniowej KielecczyŸnie (dziœ w powiecie piñczowskim).
Jak sam pisa³ po latach w jednym z tekstów wspomnieniowych, „z tamtejsz¹
bibliotek¹ i archiwum nawi¹za³em pierwszy kontakt w roku 1937, gdy wraz
z moim koleg¹ Leonem Szymczakiem zostaliœmy tam zaproszeni przez margrabiostwo Zygmunta i Mariê Wielopolskich dla uporz¹dkowania i zinwenta-
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ryzowania tych zbiorów. Skierowa³ nas tam profesor Adam Ska³kowski, który
w roku 1936 powzi¹³ zamiar napisania biograficznego portretu margrabiego
Aleksandra Wielopolskiego. […] W Chrobrzu by³em [zatem] po raz pierwszy
w ci¹gu lipca–sierpnia 1937 r., dok¹d przyjechaliœmy z koleg¹ porz¹dkowaæ
bibliotekê i archiwum [w czasie], gdy profesor Ska³kowski pisa³ swoje uznane
dzie³o trzytomowe Aleksander margrabia Wielopolski. […] Kiedy póŸniej musia³em uciekaæ z Kaszub [i z Krakowa], powo³a³em siê na mój wczeœniejszy
pobyt i zosta³em przygarniêty”. Niewiele wszak¿e brakowa³o, aby wyjazd Gerarda Labudy do zacisznego Chrobrza na Ponidziu nie doszed³ do skutku, zaœ
on sam dosta³ siê w rêce gestapo, co – w najlepszym razie – mog³o zaprowadziæ go za druty obozu koncentracyjnego (by³ wszak osob¹, która – mimo m³odego wieku – zosta³a uznana za »szkodliw¹« dla niemieckiej pañstwowoœci przez
wzgl¹d na g³oszone tezy naukowe, zarazem te¿ jako przedstawiciel m³odej inteligencji kaszubskiej, ukszta³towanej w duchu polskiego patriotyzmu i w konsekwencji przeznaczonej przez decydentów politycznych III Rzeszy do eksterminacji). Choæ ostatecznie zdo³a³ opuœciæ w dniu 1 II 1940 r. Kraków, po niespe³na dwumiesiêcznym tu pobycie, to jednak ca³oœæ odby³a siê poœród
niezwykle emocjonuj¹cych okolicznoœci, dla bohatera tamtych zdarzeñ pe³nych
zgrozy, jako ¿e niemal cudem unikn¹³ on aresztowania, kiedy gestapo ustali³o
w koñcu miejsce jego pobytu. W³aœnie w samym dniu zamierzonego wyjazdu
niemiecka policja zawita³a do zajmowanego przezeñ lokum w kamienicy przy
ul. Œw. Jana 5, utrafiaj¹c wszak¿e w moment, kiedy poszukiwany przebywa³
poza domem. Poinformowany po powrocie o tamtej wizycie i zapowiedzianym ponownym najœciu gestapo, b³yskawicznie spakowa³ siê (mia³ zaledwie
dwie walizki rzeczy osobistych) i akurat opuszcza³ dotychczasowe mieszkanie,
kiedy poszukuj¹cy go funkcjonariusze ponownie wkroczyli do kamienicy.
Widz¹c ich z góry klatki schodowej wchodz¹cych na dole po schodach, zachowuj¹c godn¹ podziwu przytomnoœæ umys³u, zd¹¿y³ w ostatniej chwili schroniæ
siê na pó³piêtrze w biurze „Spo³em”, do którego drzwi wejœciowe jakimœ trafem
by³y otwarte. Przeczekawszy tam pewien czas, zszed³ pospiesznie na dó³ i ukry³
siê w toalecie na podwórzu kamienicy – do momentu wyjœcia funkcjonariuszy
gestapo z budynku, nie od razu jednak udaj¹c siê na zewn¹trz – w obawie,
i¿ mogli tam czekaæ pozostawieni na stra¿y uzbrojeni ¿andarmi. Dopiero kiedy
zdawa³o siê, i¿ bezpoœrednie zagro¿enie ju¿ minê³o, natychmiast skierowa³
siê ku pobliskiemu dworcowi kolejowemu i wyjecha³ z Krakowa, opuszczaj¹c
dystrykt krakowski Generalnego Gubernatorstwa.
„W dniu 2 II 1940 r. znalaz³em siê w Chrobrzu, uzyskuj¹c od razu do mej
dyspozycji w³asny pokój w budynku administracyjnym Zarz¹du Dóbr Ordynacji, na prawach goœcia, z pe³nym utrzymaniem i miejscem pracy w archiwum,
które mieœci³o siê w gmachu administracji Zarz¹du, a tak¿e z dostêpem do
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biblioteki w Pa³acu. W archiwum zwróci³ moj¹ uwagê wielki zbiór pergaminowych dokumentów, [st¹d] od razu skupi³em siê na ich odczytaniu i przepisaniu
na maszynie; skoñczy³em ich opracowanie w sierpniu 1940 r. Doskonale pamiêtam ukoñczenie tej pracy, gdy¿ pierwszy egzemplarz wrêczy³em margrabiemu Zygmuntowi Wielopolskiemu wnet po jego powrocie z obozu koncentracyjnego; póŸniej opracowa³em krytyczny Wstêp. Gdy na wiosnê 1940 r. dotar³y do mnie wiadomoœci, ¿e wysiedlony z Poznania wraz z ca³¹ rodzin¹ profesor
Ska³kowski znajduje siê w krytycznej sytuacji bytowej, zwróci³em siê do margrabiny, czy zechcia³aby zaprosiæ profesora do Chrobrza, aby tutaj móg³
ponownie podj¹æ siê przerwanych w 1939 r. prac nad biografi¹ Aleksandra
Wielopolskiego. Z najwiêksz¹ gotowoœci¹ przyjê³a ona tê propozycjê. Uda³em
siê wiêc w dniu 10 VI 1940 r. do Jêdrzejowa, aby powitaæ Profesora na dworcu
i przeprowadziæ go na dworzec kolejki w¹skotorowej do Chrobrza”.
Przybycie na miejsce profesora Adama Ska³kowskiego sta³o siê zarazem
impulsem do pewnych formalnego charakteru dzia³añ, zwi¹zanych z naukow¹
drog¹ Gerarda Labudy, który w ramach funkcjonuj¹cej w Kielcach (rzecz oczywista, i¿ w trybie konspiracyjnym) filii Uniwersytetu Ziem Zachodnich w Warszawie uzyska³ w roku 1943 zarówno magisterium, jak i doktorat – to pierwsze
na podstawie pracy Polska i krzy¿acka misja w Prusach do po³owy XIII w.
(z roku 1937), ów drugi na fundamencie rozprawy Magdeburg i Poznañ. Za³o¿enie arcybiskupstwa magdeburskiego i biskupstwa poznañskiego na tle wschodniej polityki misyjnej Ottona Wielkiego (z roku 1938), obie jeszcze przed wybuchem wojny opublikowane. Trzyosobow¹ komisjê egzaminacyjn¹ ukonstytuowali profesorzy: Kazimierz Tymieniecki, jako zarazem promotor, Adam
Ska³kowski oraz Józef Kostrzewski, archeolog, u którego to ostatniego Gerard
Labuda zda³ wczeœniej wymagany w przewodzie doktorskim egzamin z przedmiotu dodatkowego, mianowicie archeologiê, udaj¹c siê w tym celu do Niska
nad Sanem, gdzie profesor J. Kostrzewski wtenczas przebywa³. Ów nadzwyczajny tryb pokonywania kolejnych szczebli na drodze akademickiej »kariery«
spowodowa³ m.in. tego rodzaju osobliw¹ sytuacjê w przypadku Uczonego,
którego stulecie urodzin jest ju¿ za nami, ¿e po wojnie dyplom doktorski wystawiony zosta³ dlañ z dat¹ wczeœniejsz¹ ani¿eli stosowny dyplom magisterski.
W tamtym niesprzyjaj¹cym czasie m³ody adept Klio nieustannie zatem oddawa³ siê realizacji swych pasji badawczych, zarówno na fundamencie chroberskiego archiwum i tamtejszego ksiêgozbioru historycznego, jak nie mniej
na gruncie krakowskim, dok¹d okresowo doje¿d¿a³ w rozmaitych sprawach,
podtrzymuj¹c przy tej sposobnoœci kontakty nawi¹zane na prze³omie roku
1939/40, nabywaj¹c czy te¿ wypo¿yczaj¹c (zw³aszcza dziêki pomocy docenta
Karola Buczka) potrzebne mu do pracy ksi¹¿ki, jak i wchodz¹c w kontakt
z kolejnymi spoœród tutejszych uczonych. Tak¿e w Krakowie odby³ w roku 1941
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– nie gdzie indziej, lecz w zajêtym przez okupanta gmachu Polskiej Akademii
Umiejêtnoœci przy ul. S³awkowskiej – kurs niemieckiej ksiêgowoœci, co umo¿liwi³o mu pozostanie nadal w Chrobrzu i kontynuowanie pracy tak¿e po zarekwirowaniu dóbr chroberskich – w lutym 1941 r. – przez hitlerowców i usuniêciu stamt¹d wszystkich pozosta³ych goœci margrabiostwa. Udziela³ siê czynnie równie¿ na polu dzia³alnoœci konspiracyjnej, pocz¹tkowo przewo¿¹c
z tartaku w Ksi¹¿u Wielkim, drugim oœrodku dóbr Wielopolskich, tzw. bibu³ê
do Krakowa, wszak¿e kiedy w kwietniu 1943 r. tamtejsza konspiracyjna drukarnia zosta³a zlikwidowana przez gestapo, sam zaj¹³ siê zarówno redagowaniem, jak i powielaniem Biuletynu Armii Krajowej (stosowne upowa¿nienie
do podjêcia tego rodzaju dzia³añ otrzyma³ wczeœniej od pu³kownika Józefa Spychalskiego). Pracuj¹c w zarz¹dzie maj¹tku chroberskiego, mia³ legalnie
do swej dyspozycji powielacz i zapas papieru, zaœ ukryty w u¿ytkowanej przez
pa³acowego ogrodnika piwnicy odbiornik radiowy umo¿liwia³ mu nas³uch
audycji z Londynu i Bordeaux oraz ze Sztokholmu, co zapewnia³o »dop³yw« na
bie¿¹co wiarygodnych wiadomoœci. Pierwszy zredagowany przez póŸniejszego
profesora numer Biuletynu wydany zosta³ w zwi¹zku z tragiczn¹ œmierci¹
w katastrofie lotniczej na Gibraltarze genera³a W³adys³awa Sikorskiego (4 VII
1943), po czym do grudnia 1944 r. przygotowanych zosta³o przez Gerarda
Labudê kolejnych oko³o czterdzieœci numerów.
Jeszcze natomiast w dniu 18 IX 1943 r. odby³ siê w Chrobrzu œlub przysz³ego rektora UAM i prezesa PAU ze starsz¹ o bez ma³a dziesiêæ miesiêcy Albert¹
Mari¹ Teres¹ z Wielopolskich, najm³odsz¹ siostr¹ ostatniego ordynata Zygmunta Wielopolskiego, i w czerwcu 1944 r. tam¿e w maj¹tku chroberskim przyszed³ na œwiat ich pierworodny syn Aleksander Wit, póŸniejszy profesor romanistyki na Uniwersytecie Wroc³awskim. Sk¹din¹d po wyjeŸdzie z Kaszub do
Krakowa w grudniu 1939 r. Gerard Labuda zmuszony by³ w zupe³noœci zerwaæ
kontakty z domem rodzinnym, które wznowi³ dopiero po przeniesieniu siê do
Chrobrza, przy czym nadchodz¹ce doñ listy od rodziny pocz¹tkowo by³y adresowane – dla bezpieczeñstwa – nie wprost na niego, lecz na nazwisko Kozio³
(by³ to polonista, nauczyciel dzieci margrabiego Zygmunta Wielopolskiego),
by unikn¹æ »namierzenia« poszukiwanego przez gestapo m³odego historyka-Kaszuby. Trudno w owym kontekœcie nie skonstatowaæ, ¿e mimo wszystkich
nie³atwych prze¿yæ i doœwiadczanych wówczas trudnoœci, los obszed³ siê z nim
w tamtym tragicznym czasie stosunkowo ³agodnie, gdy¿ – poza wspomnianym epizodem z okresu kampanii wrzeœniowej – zaoszczêdzone mu zosta³o
niebezpieczeñstwo bezpoœredniego uczestnictwa w zmaganiach militarnych
czy te¿ upokorzenie d³ugotrwa³ej niewoli (poza miesiêcznym pobytem w Stab³awkach), miast czego czas wojny wykorzysta³ – na przekór niesprzyjaj¹cym
okolicznoœciom zewnêtrznym – na pomyœlne u³o¿enie swej sytuacji osobistej
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zarówno w wymiarze rodzinnym, jak i zawodowym, co umo¿liwi³o mu zaistnienie w powojennej rzeczywistoœci od razu w zupe³nie innym charakterze,
tudzie¿ roli, jeœli porównaæ z sytuacj¹, w jakiej znajdowa³ siê w przededniu
wybuchu wojny. Jeszcze bowiem pod okupacj¹ hitlerowsk¹ przysz³y profesor
rozpocz¹³ sw¹ akademick¹ dzia³alnoœæ dydaktyczn¹, prowadz¹c w drugim
semestrze roku akademickiego 1943/44 zajêcia w kieleckiej filii tajnego Uniwersytetu Ziem Zachodnich, gdzie na sekcji historycznej Wydzia³u Humanistycznego (jego dziekanem by³ wpierw profesor Roman Pollak, a nastêpnie
profesor Zygmunt Szweykowski) wyk³ada³ – w wymiarze jednej godziny tygodniowo – Dzieje powstania pañstwa polskiego.
Tam równie¿ przyst¹pi³ do przygotowania zamierzonej rozprawy habilitacyjnej, zatytu³owanej Studia nad pocz¹tkami pañstwa polskiego, o czym mówi³
póŸniej w jednym z wywiadów: „Zaraz po wojnie mog³em byæ habilitowany na
podstawie ksi¹¿ki napisanej w Chrobrzu, gdzie zgromadzi³em wspania³y ksiêgozbiór wydawnictw niemieckich. Bêd¹c ksiêgowym w niemieckim zarz¹dzie
Liegenschaftsverwaltung w Chrobrzu, jednoczeœnie konspiracyjnie wyk³ada³em
w Kielcach historiê œredniowiecznej Polski, a by³a to filia tajnego Uniwersytetu
Ziem Zachodnich. […] Rano urzêdowa³em w biurze, jako ksiêgowy, a po po³udniu i wieczorami pisa³em moj¹ pracê. [Tak wiêc] na podstawie pracy napisanej w Chrobrzu habilitowa³em siê w 1946 r. w Poznaniu. Maj¹c za sob¹
w zasadzie tylko trzy lata studiów uniwersyteckich, zosta³em od razu zastêpc¹
profesora w Katedrze Historii S³owian Zachodnich, któr¹ w 1937 r. utworzono
dla profesora Józefa Widajewicza, [po którym to uczonym] przej¹³em po wojnie wyk³ady i seminaria”. »Pe³noprawnym« profesorem Uniwersytetu Poznañskiego Gerard Labuda zosta³ w wieku 34 lat, a w rok póŸniej (mowa o roku
1951, zatem mija od tamtego momentu dok³adnie 65 lat) powo³ano go do grona Polskiej Akademii Umiejêtnoœci na cz³onka-korespondenta Wydzia³u Historyczno-Filozoficznego. Szeroko znany w œwiecie akademickim sta³ siê w roku
1962, kiedy – choæ uprzednio nie piastowa³ eksponowanych godnoœci w strukturach uniwersyteckich – wybrany zosta³ (w wieku 45 lat) rektorem Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, zaœ jego kadencja przypad³a na jubileusz
600-lecia fundacji Uniwersytetu Krakowskiego i w tym charakterze uczestniczy³ wówczas (w roku 1964) w najwa¿niejszych uroczystoœciach jubileuszowych na UJ. Cz³onkiem rzeczywistym Polskiej Akademii Nauk by³ od roku
1968, natomiast w latach 1984-1989 jej wiceprezesem (uprzednio prezesem
Oddzia³u w Poznaniu), by w prze³omowym roku 1989 zostaæ pierwszym prezesem reaktywowanej wówczas Polskiej Akademii Umiejêtnoœci i pozosta³ nim
do 1994 r., po czym a¿ do œmierci zachowa³ tytu³ honorowego prezesa PAU.
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II.
Po z koniecznoœci doœæ zwiêz³ym przybli¿eniu – z zasadniczym akcentem
na okres okupacji hitlerowskiej, czego powody s¹ wszak¿e oczywiste – sylwetki
Uczonego, którego m³odzieñcze dzie³o jest dziœ prezentowane, w drugiej
czêœci obecnego tekstu czas poœwiêciæ nieco uwagi samemu kodeksowi stworzonemu przed 76 laty przez m³odego Gerarda Labudê. U¿yty tu termin »stworzone« wydaje siê o tyle uprawniony, ¿e jakkolwiek w zbiorach biblioteki pa³acu w Chrobrzu od dawna znajdowa³ siê okreœlony zasób oryginalnych dokumentów, odnosz¹cych siê do dziejów ordynacji rodowej Myszkowskich,
a nastêpnie Wielopolskich, to jednak a¿ do czasu zapocz¹tkowanych w roku
1937 prac porz¹dkowych, kontynuowanych nastêpnie w roku 1940, pozostawa³ on – na tyle, na ile mo¿emy o tym wnioskowaæ – w pewnym nie³adzie,
przezwyciê¿enie którego to stanu rzeczy i nastêpnie opracowanie dyplomatariusza, odzwierciedlaj¹cego wprowadzony porz¹dek i stanowi¹cego swego rodzaju vademecum po owym zbiorze, stanowi³o zas³ugê urodzonego przed stu
laty Uczonego. We wstêpie do prezentowanego dzie³a G. Labuda uczciwie jednak przyzna³, i¿ nie by³ pionierem na tym polu, stwierdzaj¹c: „Odczytu powa¿nej czêœci dokumentów dokona³ znany historyk literatury Józef Kallenbach podczas swej bytnoœci w Ksi¹¿u w roku 1904. Tekst przyjêty w niniejszym kodeksie
nie zawsze jest z odczytami jego w zgodzie, choæ autor tych s³ów nie potrzebuje podkreœlaæ, jak du¿¹ i cenn¹ by³y one dla niego pomoc¹ przy poprawnym
odczytaniu tekstu dyplomów. Jest jednak rzecz¹ a¿ nadto zrozumia³¹, ¿e
ponowna próba odczytania – poza koniecznymi uzupe³nieniami, [bowiem]
odczyty Kallenbacha siêgaj¹ tylko pocz¹tku XVI wieku, a i wœród nich znaleŸliœmy luki nieuniknione przy ówczesnym nieuporz¹dkowanym archiwum –
musia³a daæ odmienne lekcje. Trafnoœæ ich w porównaniu z Kallenbachem
mo¿na poddaæ dalszej kontroli, gdy¿ rêkopiœmienny jego kodeks z osobistymi
poprawkami pozostawiono przysz³emu wydawcy dla póŸniejszych badañ”.
Poprzednikiem Gerarda Labudy w trudzie rozpoznania zawartoœci archiwum Ordynacji Myszkowskich by³ tedy ¿yj¹cy w latach 1861-1929 Józef Kallenbach, historyk literatury, dyrektor wpierw Biblioteki Ordynacji Krasiñskich
w Warszawie (lata 1901-1904), a nastêpnie Biblioteki Czartoryskich w Krakowie (od roku 1917), cz³onek Polskiej Akademii Umiejêtnoœci i profesor – kolejno – Uniwersytetu Lwowskiego oraz Uniwersytetu Jagielloñskiego, którego to
ostatniego obrany w roku 1928 rektorem, zmar³ w trakcie kadencji rektorskiej.
Oparcie siê przez 23-letniego studenta na odczytach (przy równoczesnej krytycznej ich weryfikacji) tak znamienitego badacza, absolwenta m.in. filologii
klasycznej, stanowi dla nas dodatkow¹ rêkojmiê, ¿e owe najtrudniejsze pod
wzglêdem paleograficznym dyplomy z póŸnego œredniowiecza zosta³y poprawnie oddane w prezentowanym kodeksie przez m³odego historyka, nieposiada-
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j¹cego wtedy jeszcze odpowiedniego zasobu praktycznych doœwiadczeñ w zakresie paleografii. W odnoœnej materii sam zreszt¹ pisa³ we wstêpie do swego
dzie³a, i¿ „pismo dyplomów charakteryzuje siê chronologi¹ i treœci¹ dokumentów, jedynie [bowiem] transumpty królowej El¿biety [£okietkówny] z roku 1373
zapisane s¹ œredniowieczn¹ minusku³¹ o widocznym procesie gotycyzacji.
Od tego jednak dokumentu wzwy¿ rozpoczyna siê w³adztwo typowej dla schy³kowego œredniowiecza kursywy, pocz¹tkowo jeszcze szlachetnej i miarkowanej szko³¹ minusku³ow¹, a potem co raz wiêcej ¿ywio³owej, rozpasanej i zwulgaryzowanej. [Natomiast pocz¹wszy] od po³owy XVI wieku zaczyna siê odrodzenie pisma ju¿ w nowych, z wolna upiêkszaj¹cych siê zarysach, [który to]
proces widoczny jest i w naszych dokumentach, [jako ¿e] na prze³omie XVI
stulecia spotykamy siê tutaj z egzemplarzami pergaminów pisanych bardzo
piêkn¹, a czasami nawet wytworn¹ kursyw¹”.
Wzmiankowany wczeœniej rêkopis J. Kallenbacha, pozostawiony w archiwum – jak wspomina³ Gerard Labuda – „przysz³emu wydawcy dla póŸniejszych badañ”, nam przy zamierzonych pracach edytorskich, niestety, ju¿ nie
pos³u¿y, gdy¿ – wedle dopiski poczynionej póŸniej przez poznañskiego Uczonego we wstêpie do kodeksu – „zagin¹³ podczas akcji wojennej w roku 1945”.
Nie by³a to wszak¿e jedyna strata, jakiej doœwiadczy³y zbiory archiwalno-biblioteczne pa³acu Wielopolskich w Chrobrzu w czasie przejœcia przez owe ziemie frontu, a nawet zdawaæ siê ona mo¿e najmniej istotna wobec faktu, ¿e zniszczeniu uleg³a znaczna czêœæ spoœród oryginalnych dokumentów. Informuje nas
o tym opatrzone dat¹: Poznañ, dnia 30 XII 1946 r., lapidarne post scriptum
G. Labudy do jego wstêpu do dyplomatariusza (ten ostatni nosi z kolei datê:
Chroberz, 6 XII 1940 r.), ujête w s³owa: „Podczas dzia³añ wojennych, które
przenios³y siê na teren Chrobrza w dniu 13 I 1945 r., [tamtejsze] archiwum
uleg³o najpierw dewastacji i ca³kowitemu przemieszaniu, a póŸniej tak¿e
czêœciowemu zniszczeniu. ¯elazna skrzynia z dokumentami zosta³a wyniesiona z archiwum, [a] wiêkszoœæ pergaminów uleg³a zag³adzie. Niektóre zosta³y
przez autora wstêpu znalezione w przydro¿nym rowie i z³o¿one na powrót
w archiwum [Ordynacji], które obecnie znajduje siê w Wojewódzkim Archiwum Pañstwowym w Kielcach. Los tych pergaminów jest mi nieznany”.
Obszerniej nieco o faktach, jakie mia³y wtedy miejsce, poznañski Badacz pisa³
ju¿ po latach: „W styczniu 1945 r. Chroberz zosta³ opanowany przez oddzia³y
Armii Czerwonej, a w pa³acu usadowi³ siê oddzia³ pu³ku lotniczego […] i przebywa³ tam a¿ do momentu podjêcia koñcowego etapu ofensywy wojsk sowieckich na Berlin w pierwszych dniach lutego 1945 r. Opuszczony pa³ac stan¹³
wówczas otworem. […] Zasta³em tam widok przera¿aj¹cy. […] Na œrodku
biblioteki znajdowa³o siê wypalone ognisko, w którym pozosta³y szcz¹tki nadpalonych ksi¹¿ek. Natomiast pod rega³ami wala³y siê stosy ksi¹¿ek odarte
z ok³adek – zapewne w przekonaniu, ¿e musz¹ siê w nich znajdowaæ jakieœ
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ukryte skarby […]. Prawie puste by³y dolne rega³y, zape³nione [dawniej] luŸnymi rêkopisami. Ich szcz¹tki znajdowa³y siê w ogromnym dole tu¿ za pa³acem,
s³u¿¹cym za typow¹ dla sowieckich obozów latrynê. Przerasta³o moje mo¿liwoœci przenoszenie ocala³ych z dewastacji ksi¹¿ek na rega³y. Ju¿ w marcu 1945 r.
opuœciliœmy z ¿on¹ Chroberz, udaj¹c siê – w œlad za profesorem Ska³kowskim
– najpierw do Krakowa, a stamt¹d poci¹giem do Poznania. Wobec tego w koñcu
lutego, najpóŸniej w pierwszych dniach marca 1945 r. musia³a zjawiæ siê
w Chrobrzu ekipa ratownicza, maj¹ca na celu zabranie z pa³acu przede wszystkim obrazów i ksi¹¿ek”.
Bior¹cy udzia³ w pracach wspomnianej tu »ekipy ratowniczej« ówczesny
dyrektor Muzeum Œwiêtokrzyskiego i Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej
w Kielcach Juliusz Nowak-D³u¿ewski (uprzednio wspó³organizator i sekretarz,
a tak¿e jeden z wyk³adowców kieleckiej filii tajnego Uniwersytetu Ziem Zachodnich, póŸniejszy zaœ profesor Uniwersytetu Warszawskiego) relacjonowa³
niemal »na gor¹co«: „Podjêta wczesn¹ wiosn¹ [1945] pierwsza wyprawa chroberska unaoczni³a nam ogrom zniszczeñ, jaki spad³ na ksiêgozbiory podworskie. […] Ksi¹¿ka chroberska pad³a w po³owie swego bogactwa ofiar¹ wojny:
spalona, zniszczona, rozgrabiona. Doœæ powiedzieæ, ¿e znajdowa³o siê w sali
biblioteki chroberskiej le¿¹ce na pod³odze szesnastowieczne druki bazylejskie,
odarte ze starych opraw i porozdzierane. Bezcenne archiwum le¿a³o w stosach,
podarte, splugawione ekskrementami ludzkimi”. Z perspektywy czasu inny
z autorów, profesor Bart³omiej Szyndler, móg³ z kolei stwierdziæ: „Po zakoñczeniu wojny […], w czasie przeprowadzania parcelacji maj¹tku chroberskiego, znajduj¹ca siê w pa³acu biblioteka, która ju¿ w czasie dzia³añ wojennych
zosta³a czêœciowo spalona, uleg³a dalszemu zniszczeniu. […] Ostatecznie zdo³ano jeszcze uratowaæ i wywieŸæ do Kielc po³owê ksiêgozbioru i kilkanaœcie
worków archiwaliów. Ksi¹¿ki trafi³y do Biblioteki Wojewódzkiej w Kielcach
i wraz z innymi ksiêgozbiorami podworskimi stanowi¹ wartoœciowy zespó³
biblioteczny. […] Archiwalia [natomiast] przekazano Wojewódzkiemu Archiwum Pañstwowemu w Kielcach, gdzie – uporz¹dkowane i opracowane – otrzyma³y nazwê Archiwum Ordynacji Myszkowskich”. Dziœ zespó³ ów, nadal nosz¹cy wspomniane tu miano Archiwum Ordynacji Myszkowskich i opatrzony
w ramach zasobu Archiwum Pañstwowego w Kielcach numerem 288, obejmuje bez ma³a 20 metrów bie¿¹cych akt (dok³adnie 19,9 m), na które sk³ada siê
1519 jednostek archiwalnych. Po wiêkszej czêœci s¹ to wszak¿e rêkopisy z XIX
i pierwszej po³owy XX w., przede wszystkim zaœ spuœcizna z czasów s³awnego
margrabiego Aleksandra Wielopolskiego, w latach 1862/63 naczelnika Rz¹du
Cywilnego w Królestwie Polskim, oraz jego syna Zygmunta, w tych¿e samych
latach prezydenta ogarniêtej wrzeniem niepodleg³oœciowym Warszawy. Dzia³
dokumentów to w ramach owego zespo³u sygnatury od 1220 do 1286, a wiêc
zaledwie 67 jednostek, które wszystkie wymagaæ bêd¹ sprawdzenia, czy s¹
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notowane w kodeksie opracowanym przez Gerarda Labudê, czy te¿ znalaz³y
siê wœród nich tak¿e innej proweniencji zabytki – przede wszystkim dokumenty papierowe, których Codex Myszkovianae Ordinationis diplomaticus z roku
1940 nie obejmuje, ograniczaj¹c siê wy³¹cznie do dyplomów pergaminowych.
Nie jest to zatem – jakby móg³ sugerowaæ nadany temu dzie³u tytu³ – pe³ny
dyplomatariusz Ordynacji Myszkowskich, a nastêpnie Wielopolskich, potrzebê opracowania którego póŸniejszy rektor Uniwersytetu Poznañskiego i prezes
PAU jak najbardziej mia³ na uwadze, pisz¹c o tym w ramach cytowanego wstêpu, w paragrafie zatytu³owanym Historyczna wartoœæ dokumentów: „Kusz¹c
siê o ocenê historycznej wartoœci dokumentów niniejszego zbioru pergaminów, czynimy to przede wszystkim z myœl¹ o przysz³ym ich wydaniu w systematycznym opracowaniu, jako Kodeks dyplomatyczny Ordynacji Myszkowskich,
jak to by³o w zamierzeniu margrabiego Aleksandra Wielopolskiego, wszczynaj¹cego wydawnictwo Biblioteki Ordynacji Myszkowskich. Kodeks taki spe³ni tylko
wtedy swoje naukowe zadanie, gdy mniej bêdzie liczy³ siê z chaosem spraw
przypadkowych, utrwalonych na pergaminie, a za to baczniejsz¹ uwagê zwróci
na wyczerpuj¹ce oœwietlenie kilku zasadniczych problemów, poœrednio lub
bezpoœrednio zwi¹zanych z za³o¿eniem i historycznymi podstawami Ordynacji rodu Myszkowskich, a nastêpnie jej gospodarczego i ekonomicznego rozwoju. Spraw¹ uboczn¹, ale za to z historycznego punktu widzenia nie mniej
ciekaw¹, by³yby losy ordynacji ujête ze strony polityki rodowej Myszkowskich
oraz perypetie jej po zgonie ostatniego margrabiego i dziedzica z tej¿e rodziny,
[wszak¿e] przegl¹d zachowanych dokumentów w³aœnie w tym zakresie stwierdza powa¿ne luki. […] Uzupe³niæ by je mog³y prace przygotowawcze do wydania powy¿szego kodeksu, jednak wypada nadmieniæ, ¿e gros tych materia³ów
znajduje siê ju¿ w papierowych odpisach Archiwum Myszkowskich”. Niestety,
równie¿ w ich przypadku do dziœ dnia zachowa³a siê jedynie tylko cz¹stka tego,
co móg³ trzymaæ w swoich rêkach m³ody Gerard Labuda, st¹d te¿ dzie³o, które
pozostawi³, nie doczeka siê ju¿ uzupe³nienia i rozwiniêcia w kszta³cie, jaki proponowa³ On w cytowanym wstêpie z koñca roku 1940. Maj¹c na uwadze ten
wzgl¹d, jak i fakt, ¿e Codex Myszkovianae Ordiniationis diplomaticus, obok
samej jako takiej jego wartoœci Ÿród³owej, stanowi zarazem œwiadectwo wykonywanej wœród tak specyficznych uwarunkowañ dziejowych pracy badawczej
Uczonego, który zaj¹æ mia³ w kolejnych dekadach poczesne miejsce w dziejach
polskiej humanistyki, wydaje siê tedy czymœ ze wszech miar uzasadnionym,
aby dzie³o to wydaæ drukiem w oryginalnej postaci, nie zaœ potraktowaæ w kategoriach li tylko punktu wyjœcia do przygotowania czegoœ wiêcej.
Przemawia za tym równie¿ i ta okolicznoœæ, ¿e pozostawiony w maszynopisie przez Gerarda Labudê kodeks nie jest bynajmniej opracowaniem nieznanym historykom, lecz w tej w³aœnie formie, jak¹ stanowi przechowywany dziœ
w Bibliotece Naukowej PAU i PAN w Krakowie orygina³ oraz sporz¹dzony
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z niego mikrofilm, od dawna by³ przywo³ywany w rozmaitych opracowaniach,
a nawet trafi³ do wykazu skrótów w tak donios³ej wagi seriach wydawniczych,
jak chocia¿by S³ownik historyczno-geograf iczny ziem polskich w œredniowieczu
czy Urzêdnicy dawnej Rzeczypospolitej. Spisy. Nadane przez poznañskiego
mediewistê poszczególnym dyplomom pergaminowym z Archiwum Ordynacji Myszkowskich numery wesz³y ju¿ zatem do systemu cytowañ, pojawiaj¹c
siê w zestawieniach archiwaliów czy w konkretnych przypisach rzeczowych do
rozmaitych tekstów, st¹d ewentualna ingerencja w zaprowadzony przed 76 laty
uk³ad materia³u i ewentualne jego po³¹czenie z przechowywan¹ dziœ w Archiwum Pañstwowym w Kielcach ocala³¹ reszt¹ dokumentów papierowych z niegdysiejszego zbioru w Chrobrzu, przynios³yby raczej wiêcej zamieszania ani¿eli po¿ytku.
Co siê zaœ tyczy owej numeracji, przywo³ajmy tu raz jeszcze zakoñczenie
wstêpu Gerarda Labudy, gdzie nadmienia on, i¿ „rêk¹ [wspomnianego wczeœniej Józefa] Kallenbacha sporz¹dzony te¿ zosta³ katalog dokumentów, doprowadzony – podobnie, jak [ich] odczyty – do schy³ku XVI stulecia [poprzednio
G. Labuda pisa³ o pocz¹tku XVI w.]. Wykaza³ on [tylko] 59 pozycji. Znaczne
uzupe³nienia wprowadzili tutaj hrabia Alfred Wielopolski i magister Leon Szymczak, kataloguj¹c równoczeœnie dokumenty XVII i XVIII wieku. [Ostatni¹]
pozycj¹ tego katalogu jest numer 85. Katalog sporz¹dzony przez autora [czyli
Gerarda Labudê] po dalszych uzupe³nieniach wykazuje 110 pozycji, jednak
liczba ta zmniejszy siê do cyfry 109 numerów, skoro usuniemy z ich szeregu
dokument papierowy z 6 IV 1530 r., który omy³kowo zosta³ wci¹gniêty do zespo³u pergaminów”. Wbrew jednak tej zapowiedzi ich ostateczna liczba w dziele
Codex Myszkovianae Ordinationis diplomaticus bynajmniej nie zmniejszy³a siê,
lecz – przeciwnie – zwiêkszy³a i ostatecznie dzie³o to obejmuje 117 dyplomów
(choæ 115 numerów, bowiem mamy pergaminy o nadanej im numeracji 27
i 27a oraz 73 i 73a).
Ich ramy chronologiczne to lata 1373-1831, a zatem okres przesz³o czterech
i pó³ wieku. Jak literacko rzecz uj¹³ sam autor opracowania (okreœlaj¹cy siebie li
tylko „autorem wstêpu”, co posiada merytoryczne uzasadnienie, bo wszak treœæ
dokumentów nie pochodzi od niego, a jedynie – poza w³aœnie wstêpem – opis
tych¿e od strony formalnej oraz regesty), „na tak d³ugiej przestrzeni czasu snuje siê przerywanym strumieniem d³ugi szereg pergaminów, stanowi¹c powa¿n¹
wi¹zankê dokumentów ró¿nej treœci i ró¿nej wartoœci. Wiek XIV ogó³em ma
do zanotowania dwa dyplomy, z pierwszej po³owy XV stulecia dochowa³o siê
ich osiem, z drugiej zaœ po³owy nieco wiêcej, gdy¿ dwanaœcie. Wiek XVI pomna¿a ich cyfrê a¿ o 57 dyplomów, z których na pierwsz¹ po³owê tego stulecia
przypada 33, na drug¹ zaœ nieco mniej, bo 24. PóŸniejsze wieki przynosz¹ znaczne os³abienie fali pergaminów, [gdy¿] wypiera je z codziennego u¿ytku kancelaryjnego dokument papierowy. Mimo to mamy jeszcze w pierwszej po³owie
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XVII w. siedemnaœcie dyplomów, a w drugiej ju¿ tylko dziesiêæ. Wiek XVIII
przynosi raptowne znikniêcie dokumentu pergaminowego – wystêpuje on ju¿
wy³¹cznie w bullach papieskich lub w bardzo uroczystych przywilejach panuj¹cych. Tote¿ jedyne dwa dyplomy [z tamtego stulecia], przechowane w zbiorach archiwum Myszkowskich, to bulla papie¿a Benedykta XIII z roku 1724
i potwierdzenie tytu³u hrabiowskiego Wielopolskich, wystawione w roku 1788
w kancelarii cesarza Józefa II. To samo dotyczy dwóch pergaminów z pocz¹tku
XIX wieku, z których jeden znowu jest bull¹ papiesk¹, drugi natomiast potwierdzeniem tytu³u hrabiowskiego Wielopolskich przez Deputacjê Senatu
Królestwa Polskiego z roku 1820”.
Z pewnoœci¹ nie z chêci umniejszenia wagi tego zbioru, lecz raczej ze œwiadomoœci, i¿ w niektórych innych kolekcjach magnackich przechowa³y siê
dokumenty pierwszorzêdnej wagi dla opisu dziejów przedrozbiorowej Rzeczypospolitej, na samym pocz¹tku swojego wstêpu do prezentowanego kodeksu
Gerard Labuda nie omieszka³ zaznaczyæ, i¿ „zbiory pergaminów Archiwum
Ordynacji Myszkowskich […] zawieraj¹ dyplomy charakterystyczne dla wielu
archiwów rodowych [i] nie ma wœród nich ¿adnego o znaczeniu ogólnopañstwowym”. Jeœli za „dyplomy o znaczeniu ogólnopañstwowym” uznaæ wy³¹cznie traktaty miêdzynarodowe czy np. akty elekcji monarchów, to w rzeczy samej takowych w zasobie tym brak. Mimo to z przytoczon¹ opini¹ m³odego
historyka, ujawniaj¹cego nie tylko w owym wzglêdzie pewien hiperkrytycyzm,
trudno siê jednak zgodziæ. Wszak odnotowany przezeñ jako numer 109 dokument króla Jana III Sobieskiego z paŸdziernika 1677 r., nadaj¹cy podkanclerstwo koronne Janowi Wielopolskiemu, jest jak najbardziej aktem o znaczeniu
ogólnopañstwowym. W tym samym duchu nale¿y te¿ spojrzeæ na analogicznego charakteru przywileje poœwiadczaj¹ce powo³ania na godnoœci senatorskie, co decydowa³o wszak o sk³adzie Senatu Rzeczypospolitej Obojga Narodów: dokument 74 – nadanie kasztelani wojnickiej Piotrowi Myszkowskiemu,
dokument 80 – nadanie temu¿ urzêdu wojewody rawskiego, dokument 81
– nadanie kasztelani wojnickiej Zygmuntowi Myszkowskiemu, czy dokument
101 – nadanie W³adys³awowi Myszkowskiemu urzêdu wojewody sandomierskiego (nie wspominaj¹c o nadaniach starostw). Podejrzewany przez Gerarda
Labudê o czêœciowe sfa³szowanie (interpolacjê) akt zrzeczenia siê przez braci
Ossoliñskich na rzecz w³aœciciela ¯ywca Jana Komorowskiego Orawy (dokument 24) ma z kolei znaczenie dla poznania zagmatwanej sytuacji na ówczesnym pograniczu ma³opolsko-œl¹skim w okresie ju¿ po inkorporacji ksiêstwa
oœwiêcimskiego, a przed inkorporacj¹ ksiêstwa zatorskiego, przy niejasnym
dla nas tamtoczesnym statusie polityczno-prawnym ¯ywiecczyzny.
Nie tylko regionalistê, ale równie¿ badacza dziejów gospodarczych ziem
polskich, zainteresuj¹ z kolei akty nadania praw miejskich dla Piñczowa (do-
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kument 8) oraz Mirowa (dokument 73a), podobnie jak przywileje targowe
dotycz¹ce piñczowskiego oœrodka i w ogólnoœci potwierdzenia czy te¿ rozszerzenia uzyskanych niegdyœ przez Piñczów praw. Genealog pochyli siê z kolei
nad dokumentami traktuj¹cymi o sprawach posagowych (tak¿e nad papieskimi dyspensami pod k¹tem zawieranych ma³¿eñstw), a znów heraldyk nad przywilejami indygenatu (w XVII stuleciu Wielopolscy uzyskali takowy zarówno
w Królestwach Czech i Wêgier, jak te¿ w Królestwie Francji), przede wszystkim
zaœ nad dokumentacj¹ zwi¹zan¹ z otrzymaniem przez Myszkowskich osobliwego na gruncie rodzimym tytu³u margrabiowskiego, co poprzedzone by³o
adopcj¹ do dynastycznego rodu mantuañskich Gonzagów (dokumenty 79 i 86).
S¹ równie¿ œwiadectwa odnosz¹ce siê do ¿ycia religijnego epoki, jak akty przyjêcia do ³ask duchowych zakonów paulinów (dokument 18), franciszkanów
(dokument 20) i duchaczy (dokument 50), a tak¿e do Bractwa Matki Bo¿ej
Wniebowziêtej (dokument 73), przez G. Labudê niefachowo okreœlonego
w regeœcie mianem „zgromadzenia”. Rzecz oczywista, i¿ znaczna czêœæ dokumentów odnosi siê do spraw o charakterze bardziej partykularnym (przede
wszystkim maj¹tkowych), co jednak przy dominuj¹cym dziœ w fachu historycznym ukierunkowaniu badañ – z preferencj¹ dla analitycznego zag³êbiania siê
w kwestie pozwalaj¹ce wnikn¹æ w realia ¿ycia (w ró¿nych momentach dziejowych) spo³ecznoœci lokalnych, nie powinno stanowiæ powodu dla deprecjonowania wartoœci przygotowanego przed kilkoma dekadami kodeksu dyplomatycznego, który na skutek ukazanych wczeœniej wydarzeñ sam w sobie nabra³
wartoœci swego rodzaju zabytku.
Wspomniano tu o przyk³adzie nieprecyzyjnoœci w aspekcie terminologii,
podobnie jak w ró¿nych miejscach sporz¹dzonego przez Gerarda Labudê maszynopisu natrafiæ mo¿na na sk¹din¹d niezbyt czêste literówki, w niejednym
te¿ miejscu widaæ wprowadzane przezeñ odrêczne poprawki. Rzecz zrozumia³a, i¿ wszystko to wymaga skorygowania na etapie prac wydawniczych, które
jednak nie powinny naruszyæ samego jako takiego kszta³tu dyplomatariusza,
nadanego mu niegdyœ przez m³odego wówczas historyka, który mia³ mo¿liwoœæ oparcia siê na pracy wykonanej wczeœniej przez bardziej doœwiadczonego badacza, Józefa Kallenbacha, a zarazem te¿ wzorowania siê na innych og³oszonych drukiem kodeksach dyplomatycznych, spoœród których niejeden sta³
na miejscu na pó³kach bogatego ksiêgozbioru pa³acowego w Chrobrzu. Mo¿na
przy tym nie w¹tpiæ, ¿e postulowana edycja znajdzie zainteresowanych ni¹
odbiorców w ró¿norodnych œrodowiskach, przy czym zainteresowanie to warunkowane bêdzie zarówno jej problematyk¹, jak nie mniej osob¹ Uczonego,
który dzie³u temu u¿yczy³ swego nazwiska – wtedy, w roku 1940, ma³o komu
znanego, dziœ wszak¿e obecnego na kartach ka¿dego szanuj¹cego siê wydawnictwa encyklopedycznego w naszym kraju (i nie tylko). Maj¹c na uwadze,
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¿e mowa o pierwszym prezesie odrodzonej Polskiej Akademii Umiejêtnoœci,
który te¿ w szczególny sposób przyczyni³ siê do jej reaktywowania w roku 1989,
myœl, aby tytu³ ten ukaza³ siê – w zwi¹zku z setn¹ rocznic¹ urodzin Profesora
Gerarda Labudy – w³aœnie pod szyldem PAU, wydaje siê jak najbardziej uzasadniona.

Krzysztof R. Prokop

Gerard Labuda’s Codex Myszkovianae Ordinationis diplomaticus.
A concept of edition in the centenary of birth of the Scholar
SUMMARY
The preceding text presents unvaried version of a lecture given at meeting of the
Historic-Philosophical Department of the Polish Academy of Arts and Letters
in Cracow in May 2016. The lecturer communicated then an idea or project of autonomous edition of preserved in only one known to historians copy of typescript
(with handwritten corrections and supplements) work Codex Myszkovianae Ordinationis diplomaticus by the late Gerard Labuda, former professor and rector (president) of the University in Poznañ (Posen) as well the first chairman (than honorary
president) of restored in 1989 Polish Academy of Arts and Letters. This compiled
in 1940 opus is a register (contains both summaries and full texts of all included
records) of pergameneous documents of bygone estate (marquessate) belonged
to marquesses (successively) Gonzaga-Myszkowski and Wielopolski – the family,
which became familiar in particular to Professor G. Labuda by reason of his marriage
(in 1943) with daughter of contemporary marquess Wielopolski – Alberta (nee Wielopolska) Labuda.

CODEX MYSZKOVIANAE ORDINATIONIS DIPLOMATICUS G. LABUDY...

129

Zenon Romanow
S³upsk

Trudna koegzystencja Kaszubów
z władzą ludową – „banda Kropidłowskich”
(1949–1954)

We wrzeœniu 1946 r. mieszkaniec wsi P³ocice w powiecie koœcierskim – Feliks Kropid³owski1 dosta³ wezwanie do odbycia zasadniczej s³u¿by wojskowej.
Poniewa¿ by³ nadal wyczerpany s³u¿b¹ w Kriegsmarine i pobytem w niewoli
sowieckiej, a ponadto obawia³ siê, ¿e zostanie wywieziony na Syberiê, postanowi³ zdezerterowaæ i od tej pory ukrywa³ siê w powiecie bytowskim u swojego
brata Leona2 w Tuchomku i szwagra Jana Kleinschmidta3 w Tuchomiu.
1

2

3

Feliks Kropid³owski (1925-1952), ur. w P³ocicach 15 VII 1925 r. w rodzinie Walentego
i Marty z domu Literska. Rodzice posiadali gospodarstwo rolne w P³ocicach o powierzchni
42 ha, w tym 8 ha ziemi ornej. Do wybuchu wojny pracowa³ w gospodarstwie rodziców.
W 1942 r. przyj¹³ wraz z ca³¹ rodzin¹ III grupê Deutsche Volkslisty. W 1943 r. zosta³ powo³any do Kriegsmarine i w 1945 r. dosta³ siê do niewoli sowieckiej, z której wróci³ do domu
w grudniu 1945 r. By³ kawalerem (Instytut Pamiêci Narodowej, Oddzia³ w Szczecinie (dalej:
IPN Sz), sygn. 00101/672/8, protokó³ przes³uchania F. Kropid³owskiego, b.d.; IPN Sz 00101/
672/3, pismo Sekcji I Wydz. III WUBP w Gdañsku do Dep. III Wydz. I MBP z 22 III 1952 r.)
Leon Kropid³owski ur. 22 X 1916 r. w P³ocicach. Skoñczy³ 4 klasy szko³y powszechnej.
Do 1939 r. pracowa³ w gospodarstwie rodziców. Wiosn¹ 1939 r. powo³any do zasadniczej
s³u¿by wojskowej. Po kilku dniach kampanii wrzeœniowej dosta³ siê do niewoli i przez ca³¹
wojnê pracowa³, jako przymusowy robotnik rolny w Prusach Wschodnich. W kwietniu
1945 r. wróci³ do domu. Nastêpnie o¿eni³ siê z Józef¹ Z³otkowsk¹, pochodz¹c¹ z D¹browy
Wielkiej w powiecie wysokomazowieckim, któr¹ pozna³ na robotach przymusowych
i w lipcu 1945 r. oboje wyjechali do Tuchomka, gdzie objêli gospodarstwo poniemieckie
o powierzchni 7 ha. (IPN Sz 00101/672/3, plan agencyjnego rozpracowania grupy przestêpczej krypt. „Bytowia” z 3 IV 1950 r.; IPN Sz 00101/672/8, protokó³ przes³uchania
L. Kropid³owskiego, b.d. i z 20 V 1953 r.; zapytanie o karalnoœæ L. Kropid³owskiego z 14 V
1959 r.).
Jan Kleinschmidt (1907-1951), ur. 26 X 1907 r. we wsi Pe³k w powiecie koœcierskim
w rodzinie Maksymiliana i Franciszki z domu Cylka. Skoñczy³ 4 klasy szko³y powszechnej.
Ojciec dzier¿awi³ 2,5 ha ziemi. Do 1939 r. pracowa³ w gospodarstwie rodziców. W 1941 r.
wyjecha³ do Bytowa i pracowa³ do koñca wojny w warsztacie szewskim. W czerwcu 1945 r.
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Ujêcie Feliksa Kropid³owskiego zajê³o w³adzom trzy lata. Dopiero 11 sierpnia 1949 r. funkcjonariusze PUBP i KP MO w Bytowie na podstawie doniesieñ
agenturalnych zatrzymali poszukiwanego dezertera w domu Jana Kleinschmidta
w Tuchomiu. Przy zatrzymanym znaleziono pistolet „Parabellum”. W trakcie
rewizji odkryto na strychu domu szeœæ karabinów „Mauser” bez kolb, zamków
i podajników, cztery zamki do innych karabinów, trzy granaty zaczepne, oko³o
1130 szt. amunicji ró¿nego kalibru, w tym oko³o 350 szt. niezdatnej do u¿ytku,
a tak¿e niedorêczone przesy³ki pocztowe (listy, prasê, Kalendarze Robotnicze)
i oko³o 60 dolarów amerykañskich4. Dnia 19 sierpnia tego roku funkcjonariusze przeprowadzili rewizjê w domu Leona Kropid³owskiego w Tuchomku,
w trakcie której znaleziono sprawny karabin „Mauser”5. Wszyscy zatrzymani
zostali przewiezieni do wiêzienia PUBP w Bytowie i aresztowani na podstawie
decyzji wojskowego prokuratora rejonowego w Szczecinie, pp³k. Kazimierza
Golczewskiego.
Œledztwo przeciwko aresztowanym prowadzi³ oficer œledczy PUBP w Bytowie kpt. Marian Szkup6. Zgodnie ze wskazówkami naczelnika Wydzia³u
Œledczego WUBP w Szczecinie kpt. Alfonsa Sitki z 13 paŸdziernika 1949 r.,
Feliksowi Kropid³owskiemu, Leonowi Kropid³owskiemu i Janowi Kleinschmidtowi zamierzano postawiæ zarzut z art. 4 § 1 dekretu z 13 czerwca 1946 r.
o przestêpstwach szczególnie niebezpiecznych w okresie odbudowy Pañstwa,
tj. przechowywania i gromadzenia bez zezwolenia broni palnej. By³o to bardzo
powa¿ne przestêpstwo zagro¿one kar¹ wiêzienia od 5 lat do kary œmierci.
Feliksowi Kropid³owskiemu zamierzano postawiæ zarzut z art. 118 § 1 w zwi¹zku
z art. 117 § 1 Kodeksu Karnego Wojska Polskiego z 23 wrzeœnia 1944 r.,
tj. d³u¿szego lub trwa³ego uchylania siê od s³u¿by wojskowej. Przestêpstwo to
by³o zagro¿one kar¹ wiêzienia do lat 3. Leonowi Kropid³owskiemu i Janowi
Kleinschmidtowi zamierzano postawiæ zarzut z art. 148 § 1 Kodeksu Karnego

4

5
6
7

wst¹pi³ w Tuchomiu do MO i zaj¹³ dom poniemiecki i 2 ha ziemi. Po kilku miesi¹cach
zosta³ z MO usuniêty za szaber. Nastêpnie podj¹³ pracê listonosza i wst¹pi³ do PSL Stanis³awa
Miko³ajczyka. W 1949 r. mia³ ¿onê i dwoje dzieci (IPN Sz 00101/672/3, plan agencyjnego
rozpracowania grupy przestêpczej krypt. „Bytowia” z 3 IV 1950 r.; IPN Sz 00101/672/1,
protokó³ przes³uchania J. Kleinschmidta z 11 VIII i 19 X 1949 r.).
IPN Sz 00101/672/1, notatka s³u¿bowa referenta PUBP w Bytowie Z. Kostery z 11 VIII
1949 r.; protokó³ rewizji u J. Kleinschmidta z 11 VIII 1949 r.; postanowienie o poci¹gniêciu
do odpowiedzialnoœci karnej J. Kleinschmidta z 19 X 1949 r.; IPN Sz 00101/672/3, plan
agencyjnego rozpracowania grupy przestêpczej krypt. „Bytowia” z 3 IV 1950 r.
IPN Sz 00101/672/1, Notatka s³u¿bowa funkcjonariusza MO z Tuchomia F. Jakubowskiego
z 19 VIII 1949 r.
Tam¿e, postanowienie o wszczêciu œledztwa z 21 VIII 1949 r.
Tam¿e, pismo naczelnika Wydzia³u Œledczego WUBP w Szczecinie, kpt. A. Sitki do PUBP
w Bytowie z 13 X 1949 r.
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z 11 lipca 1932 r., tj. udzielania pomocy sprawcy przestêpstwa (dezerterowi
Feliksowi Kropid³owskiemu), które by³o zagro¿one kar¹ wiêzienia do lat 5.
Dodatkowo Janowi Kleinschmidtowi zamierzano postawiæ zarzut z art. 286 § 1
KK, tj. niedope³nienia obowi¹zków przez urzêdnika (kradzie¿ paczek), zagro¿one kar¹ wiêzienia do lat 5 i z art. 43 § 1 dekretu z 13 czerwca 1946 r., tj.
przyw³aszczenia cudzej w³asnoœci w zwi¹zku z wojn¹ (szaber), zagro¿one kar¹
wiêzienia7.
Zarzutowi dezercji i posiadania pistoletu „Parabellum” Feliks Kropid³owski
zaprzeczyæ nie móg³. Tak¿e Leon Kropid³owski i Jan Kleinschimidt nie mogli
zaprzeczyæ, i¿ przez trzy lata pomagali ukrywaæ siê dezerterowi. W sprawie
gromadzenia i przechowywania broni Leon Kropid³owski i Jan Kleinschmidt
t³umaczyli siê niezbyt przekonuj¹co, i¿ nie wiedzieli, ¿e na strychach ich domów znajduje siê broñ. W sprawie pozosta³ych zarzutów Kleinschmidt wyjaœni³, ¿e szabrem siê nie trudni³, paczek nie okrada³, z listów pieniêdzy nie wyjmowa³, znalezione u niego dolary kupi³ od nieznanych osób na rynku w Bytowie, a niektórych przesy³ek nie dostarcza³ przez zapomnienie lub niedbalstwo8.
Jednak zarzutów aresztowanym nie postawiono, gdy¿ w areszcie PUBP
w Bytowie dosz³o do wydarzeñ, które pokrzy¿owa³y plany jego funkcjonariuszom. Dnia 23 paŸdziernika 1949 r. po godz. 18.00, Leon Kropid³owski, który
w areszcie by³ kucharzem, wspólnie z oddzia³owym Stefanem Sitkiem, rozdawali aresztantom posi³ek, a nastêpnie odbierali od nich puste naczynia. Kiedy
oddzia³owy otworzy³ drzwi celi Jana Kleinschmidta, ten b³yskawicznie wyskoczy³, jedn¹ rêk¹ z³apa³ go za gard³o, a drug¹ bi³ po twarzy. W tym czasie Leon
Kropid³owski otworzy³ celê swego brata Feliksa, po czym wszyscy trzej pobili
stra¿nika i przez niezamkniête drzwi aresztu wydostali siê na zewn¹trz i zbiegli
w „nieznanym kierunku” 9. Po ucieczce ukrywali siê w wykopanej przez siebie
ziemiance w lesie Kropid³owskich w pobli¿u P³ocic, a matka braci przynosi³a
im ¿ywnoœæ10.
Za zbiegami wys³ano listy goñcze, a 1 kwietnia 1950 r. wszczêto agenturalne
rozpracowanie pod kryptonimem „Bytowia”11. W ci¹gu nastêpnych tygodni
trwa³y ich poszukiwania, jednak nie przynios³y one ¿adnych rezultatów.

8

9

10
11

IPN Sz 00101/672/8, protokó³ przes³uchania L. Kropid³owskiego, b.d., IPN Sz 00101/672/1,
protokó³ przes³uchania J. Kleinschmidta z 11 VIII 1949 r.; protokó³ okazania J. Kleinschmidtowi dowodów rzeczowych z 20 VIII 1949 r.
IPN Sz 00101/672/8, postanowienie o czêœciowym umorzeniu œledztwa i przekazaniu akt
sprawy wed³ug w³aœciwoœci z 20 VI 1953r.; IPN Sz 00101/672/3, telefonogram szefa PUBP
w Bytowie do szefa PUBP w Koœcierzynie z 23 X 1949 r.
IPN Sz 00101/672/4, raport WUBP w Koszalinie do naczelnika Wydz. I Dep. III MBP
z 30 V 1953 r.
IPN Sz 00101/672/3, raport o wszczêciu agencyjnego rozpracowania z 1 IV 1950 r.
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Przes³uchano te¿ w charakterze podejrzanych: Józefa Kropid³owskiego – brata
Feliksa i Leona, który gospodarowa³ wspólnie z rodzicami w P³ocicach oraz
Leokadiê Kleinschmidt z Lipusza12. Przes³uchania nie wnios³y nic nowego do
sprawy. W ci¹gu 1950 r. sprawa nie posunê³a siê naprzód. Mo¿na nawet odnieœæ wra¿enie, ¿e bytowska bezpieka niewiele robi³a, aby uj¹æ uciekinierów.
Dopiero w styczniu 1951 r. przyst¹piono do werbowania agentury spoœród
krewnych i znajomych zbiegów. Jednym z tajnych informatorów KP MO
w Bytowie zosta³ Józef Literski13, ps. „Zemsta”, krewny braci Kropid³owskich14.
Jednak ju¿ po kilku miesi¹cach bezpieka straci³a z nim kontakt, gdy¿ Literski
w maju 1951 r. zosta³ powo³any do odbycia zasadniczej s³u¿by wojskowej. Jak
wielu innych Kaszubów, po krótkim przeszkoleniu rekruckim bez broni i z³o¿eniu przysiêgi wojskowej, zosta³ skierowany do zastêpczej s³u¿by wojskowej
i pracowa³ w kopalni „Wirek” w Œwiêtoch³owicach15. Zapewne zadecydowa³a
o tym negatywna opinia, jak¹ Literskiemu wystawi³ komendant posterunku
MO w Tuchomiu: „nale¿a³ do PZPR i ORMO, w 1950 r. wykluczony z obu
organizacji za pijañstwo i utrzymywanie kontaktów z wrogim elementem. Do
obecnego ustroju i ZSRR ustosunkowany wrogo. Do spó³dzielni produkcyjnych tak¿e”16.
Bataliony pracy w ramach zastêpczej s³u¿by wojskowej zaczêto tworzyæ
jesieni¹ 1949 r. Kierowano do niej tych poborowych, którzy uznani zostali
za nienadaj¹cych siê do kadrowej s³u¿by wojskowej ze wzglêdów politycznych
i spo³ecznych, czyli: harcerzy Szarych Szeregów, ¿o³nierzy Armii Krajowej,
Narodowych Si³ Zbrojnych, Polskich Si³ Zbrojnych na Zachodzie, kompanii
wartowniczych przy armii USA w Niemczech, wcielonych do Wehrmachtu
Kaszubów, Œl¹zaków, Warmiaków, Mazurów i Krajniaków, a tak¿e poborowych,

12
13

14
15
16

Tam¿e, protokó³ przes³uchania J. Kropid³owskiego i L. Kleinschmidta z 28 X 1949 r.
Józef Literski ur. 21 II 1929 r. w P³ocicach, w rodzinie Józefa i Marty z domu Pellowska.
Skoñczy³ 3 klasy szko³y powszechnej. W 1939 r. wraz z rodzicami zosta³ wysiedlony przez
Niemców do wsi Niemojki, a nastêpnie Górki w powiecie siedleckim. Po wybuchu wojny
niemiecko-sowieckiej pozwolono im wróciæ do P³ocic. W 1945 r. zamieszka³ u swego wuja
Boles³awa Pellowskiego w Tuchomku, któremu pomaga³ w prowadzeniu 9 ha gospodarstwa. Wst¹pi³ do PZPR i ORMO, jednak w 1950 r. zosta³ usuniêty z obu organizacji „za
pijañstwo i utrzymywanie kontaktów z wrogim elementem” (IPN Sz 00101/672/7, pismo
posterunku MO w Tuchomiu do KP MO w Bytowie z 12 I 1951 r.; protokó³ przes³uchania
B. Pellowskiego z 5 II 1953 r.; doniesienie inf. „Góral” z 23 IX 1952 r.; raport WUBP
w Koszalinie o przyjêciu sprawy do prowadzenia przeciwko J. Literskiemu z 13 XI 1952 r.).
IPN Sz 00101/672/3, plan rozpracowania szeœcioosobowej bandy dzia³aj¹cej na terenie woj.
koszaliñskiego z 8 XII 1951 r.
IPN Sz 00101/672/7, raport WUBP w Koszalinie o przyjêciu sprawy do prowadzenia przeciwko J. Literskiemu z 13 XI 1952 r.
Tam¿e, pismo posterunku MO w Tuchomiu do KP MO w Bytowie z 12 I 1951 r.
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którzy mieli rodziny na Zachodzie, Volksdeutchów, cz³onków nazistowskich
organizacji m³odzie¿owych oraz cz³onków rodzin „bogaczy wiejskich”, wyw³aszczonych ziemian, kupców, kamieniczników, w³aœcicieli przedsiêbiorstw przemys³owych i synów „funkcjonariuszy bezpoœredniego aparatu ucisku re¿imu
przedwrzeœniowego”. Do formacji tej wcielano równie¿ pospolitych przestêpców, a tak¿e tych poborowych, którzy wed³ug opinii organów bezpieczeñstwa
publicznego byli wrogo ustosunkowani do Polski Ludowej17.
S³u¿ba w górniczych batalionach pracy w niczym nie przypomina³a s³u¿by
wojskowej, a raczej obóz pracy przymusowej. ¯o³nierzy w pracy i miejscu
zakwaterowania obowi¹zywa³ rygor wojskowy i rozkazy prze³o¿onych, a po
pracy szkolenie polityczne i musztra18. Sytuacja bytowa ¿o³nierzy by³a tragiczna. Kwaterowano ich w rozpadaj¹cych siê by³ych niemieckich barakach,
a nastêpnie sowieckich obozów jenieckich oraz niezale¿nie od pory roku,
w namiotach rozbitych w pobli¿u kopalni. Brakowa³o poœcieli, bielizny i œrodków higienicznych. Bardzo czêsto nie by³o ciep³ej wody. Wy¿ywienie by³o fatalne (na obiad czêsto kasza i œledzie prosto z beczki), ¿o³nierze byli brudni
i g³odni. Tak¿e opieka lekarska by³a niewystarczaj¹ca19.
Warunki pracy by³y ciê¿kie, prymitywne i zagra¿aj¹ce zdrowiu oraz ¿yciu
¿o³nierzy. Rzeczywisty czas pracy przekracza³ 12-16 godzin, a je¿eli nie zosta³
wykonany plan, to ¿o³nierze nie wyje¿d¿ali z kopalni nawet przez dwie doby.
Nagminna by³ praca w niedziele i œwiêta. ¯o³nierze byli pozbawiani snu i odpoczynku20. Nie dziwi zatem opinia wielu z nich, uwa¿aj¹cych kopalnie za
„wspólny grób”21. Brak przeszkolenia, nieprzestrzeganie przez nadzór warunków bhp, przemêczenie i s³abe wyposa¿enie kopalñ w urz¹dzenia mechaniczne
by³y przyczyn¹ niemal codziennych wypadków, które koñczy³y siê tragicznie.
W 1952 r. w kopalniach uleg³o wypadkom 2069 ¿o³nierzy, w tym 37 – œmiertelnym. W 1953 r. liczba wypadków jeszcze wzros³a. By³o ich 2594, w tym
47 œmiertelnych22. Szacuje siê, ¿e w latach 1951-1956 w kopalniach mog³o
17

18
19

20
21
22

E.J. Nalepa, Wojskowe bataliony górnicze w Polsce w latach 1949-1959, „Przegl¹d Historyczny”, 1994, z. 1-2, s. 124-125, 133; P. Piotrowski, Bataliony budowlane i górnicze w Wojsku
Polskim, [w:] Studia i materia³y z dziejów opozycji i oporu spo³ecznego, t. 2, red. £. Kamiñski, Wroc³aw 1999, s. 127.
L. Szuba, Dzia³alnoœæ Wojskowych Batalionów Górniczych w latach 1949-1956, „Czasy
Nowo¿ytne”, t. 15, 2003, s. 203.
E.J. Nalepa, op. cit., s. 131; L. Szuba, op. cit., s. 204-209; K. Lesiakowski, Bataliony górnicze
Zastêpczej S³u¿by Wojskowej (1951-1955) – organizacja i funkcjonowanie, [w:] „Politycznie
obcy!” ¯o³nierze Wojska Polskiego w zainteresowaniu komunistycznego aparatu represji
i propagandy w latach 1944-1956, red. B. Polak i P. Skubisz, Szczecin 2011, s. 225-230.
E.J. Nalepa, op. cit., s. 131-132.
K. Lesiakowski, op. cit., s. 225.
L. Szuba, op. cit., s. 212-213.
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zgin¹æ 250-300 ¿o³nierzy, odnieœæ rany blisko 12 tys. ¿o³nierzy23. Wielu ¿o³nierzy-górników nie wytrzymywa³o tych warunków oraz szykan prze³o¿onych
i pope³nia³o samobójstwo lub dezerterowa³o. Tylko w 1954 r. Wojskowy S¹d
Garnizonowy w Katowicach (wówczas Stalinogród), skaza³ za dezercjê 306 ¿o³nierzy, a w pierwszej po³owie 1955 r. – 113 24.
Tak¿e Józef Literski w nocy 17 na 18 wrzeœnia 1951 r. zdezerterowa³ ze swojej jednostki i piechot¹ przez Gliwice i Poznañ dotar³ do Bydgoszczy, sk¹d poci¹giem dojecha³ do Chojnic. Nastêpnie poszed³ do P³ocic, gdzie ukrywa³ siê
u swojej ciotki Augustyny Pellowskiej25. Jesieni¹ 1951 r. skontaktowa³ siê z braæmi Kropid³owskimi i Kleinschmidtem i przez kilka tygodni ukrywali siê razem
w ziemiance w pobli¿u P³ocic. Przed grudniem tego roku Kleinschmidt przeniós³ siê do swojej ¿ony w Lipuszu, a Feliks Kropid³owski do swojego wujka
Teofila Literskiego w Grzmi¹cej w powiecie bytowskim. Po ich odejœciu Leon
Kropid³owski i Józef Literski wykopali now¹ ziemiankê na polu Kropid³owskich pod du¿¹ pryzm¹ obornika. Ukrywali siê tam do koñca stycznia 1952 r.
Nastêpnie Literski wróci³ do swojej ciotki Pellowskiej, a Leon Kropid³owski
ukrywa³ siê do po³owy maja 1953 r. w ziemiankach w lesie, na polu i w zabudowaniach swoich rodziców26.
Wraz z Literskim zdezerterowali z tej samej jednostki wojskowej Alfons
Majkowski27 i Rudolf Szewel 28, którzy tak¿e zaczêli siê ukrywaæ29. W paŸdzier23
24
25
26
27

28

29

K. Lesiakowski, op. cit., s. 232-233.
Tam¿e, s. 235.
IPN Sz 00101/672/7, protokó³ przes³uchania J. Literskiego z 12 XI 1952 r.
IPN Sz 00101/672/8, protokó³ przes³uchania L. Kropid³owskiego z 26 V 1953r.; IPN Sz
00101/672/4, raport WUBP w Koszalinie do naczelnika Wydz. I Dep. III MBP z 30 V 1953 r.
Alfons Majkowski ur. 14 VII 1928 r. w Niezabyszewie w powiecie bytowskim w rodzinie
Feliksa i Anastazji z domu Góra. W 1942 r. skoñczy³ 8 klas szko³y powszechnej. By³ cz³onkiem Hitlerjugend. W 1943 i 1944 r. w ramach Deutsche Arbeitdienst zosta³ powo³any do
kopania okopów w okolicach Miastka i Szczecinka. W lutym 1945 r. zosta³ wcielony do
Wehrmachtu i walczy³ z Armi¹ Czerwon¹ w okolicach Szczecina. Do niewoli brytyjskiej
dosta³ siê w okolicach Hamburga, z której zosta³ zwolniony jesieni¹ 1946 r. Po powrocie
skoñczy³ w Niezabyszewie 2-letni¹ szko³ê rolnicz¹ i nastêpnie podj¹³ pracê w miejscowej
GS, jako referent skupu. W tym czasie skoñczy³ te¿ kurs wychowania fizycznego w Szczecinie. Do wojska zosta³ powo³any wiosn¹ 1951 r. W maju 1976 r. wyjecha³ na sta³e do RFN.
(IPN Sz 00101/672/6, protokó³ przes³uchania F. Majkowskiego z 5 VIII 1952 r.).
Rudolf (Rudi) Franciszek Szewel ur. 23 IV 1928 r. w K³¹cznie w powiecie bytowskim
w rodzinie Leona i Ewy z domu Günther. W 1942 r. skoñczy³ 8 klas szko³y powszechnej.
Do stycznia 1945 r. pracowa³ w gospodarstwie rodziców. Nastêpnie zosta³ powo³any do
Wehrmachtu, a w maju tego roku dosta³ siê do niewoli brytyjskiej, z której wróci³ we wrzeœniu 1946 r. i nadal pracowa³ w gospodarstwie rodziców (IPN Sz 00101/672/6, ¿yciorys
F. Szewela, b. d.).
IPN Sz 00101/672/7, podsumowanie o poci¹gniêciu do odpowiedzialnoœci karnej z 4 III
1953 r.
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niku 1951 r. z batalionu pracy w Katowicach zdezerterowa³ Kazimierz Lewna
z Parchowa30. W tym samym czasie zdezerterowa³ z jednostki wojskowej
w Warszawie Stanis³aw Szlagowski31, pochodz¹cy z Puzdrowa w powiecie kartuskim, a w sierpniu tego roku – Józef Elendt z Bytowa32. Kazimierz Lewna
przyjecha³ na urlop do Parchowa w paŸdzierniku 1951 r. i ju¿ nie wróci³ do
swojego batalionu. Po kilku dniach zosta³ zatrzymany przez patrol wojskowy
i doprowadzony do stacji kolejowej w Sierakowicach, sk¹d uda³o mu siê uciec.
Dotar³ do domu Kazimierza Macha w ¯ukówku w powiecie bytowskim i tam
zacz¹³ siê ukrywaæ, pomagaj¹c równoczeœnie w pracach gospodarskich33. Interesuj¹ce, ¿e Kazimierz Mach by³ tajnym informatorem PUBP w Bytowie o pseudonimie „GroŸny”. Jako tajny informator „pracowa³ dwulicowo” i Lewny nie
wyda³ 34.
Powodem dezercji Szlagowskiego i jego dwóch kolegów, pochodz¹cych spoza
Kaszub, by³o przed³u¿enie o rok zasadniczej s³u¿by wojskowej, og³oszone
w sierpniu 1951 r.35 Trzej dezerterzy zabrali ze sob¹ pistolet maszynowy PPS
i poszli w kierunku P³oskini w powiecie braniewskim, gdzie mieszka³a ¿ona
30

31

32

33
34

35

Kazimierz Lewna ur. 4 III 1928 r. w Parchowie w rodzinie Wiktora i Heleny z domu Lilla.
Skoñczy³ 3 klasy szko³y powszechnej. Do wojska zosta³ powo³any w lutym 1951 r. do batalionu pracy w Janowie, od 1951 r. czêœæ Katowic (IPN Gd 00118/1067, wyrok WSR w Gdañsku z 24 VIII 1953 r.).
Stanis³aw Szlagowski (1928-1966), ur. 3 XII 1928 r. w Puzdrowie w powiecie kartuskim
w rodzinie robotnika Franciszka i Anny z domu Klawikowskiej. Do 1939 r. skoñczy³ 4 klasy
polskiej szko³y powszechnej, a w czasie okupacji 3 nastêpne klasy szko³y niemieckiej. Po
skoñczeniu szko³y zosta³ robotnikiem przymusowym w gospodarstwach Niemców w powiecie kartuskim. Po wojnie pracowa³ dorywczo w lesie, u rzeŸnika w Sopocie, u gospodarza
w powiecie w¹brzeskim. Tam pozna³ swoj¹ przysz³¹ ¿onê Leokadiê Marek, z któr¹ wyjecha³
do wsi P³oskinia w powiecie braniewskim, gdzie jego ¿ona otrzyma³a 12-ha gospodarstwo.
W wojsku s³u¿y³ w okresie od maja do wrzeœnia 1950 r. W kwietniu 1951 r. zosta³ ponownie
powo³any do odbycia zasadniczej s³u¿by wojskowej (Instytut Pamiêci Narodowej w Olsztynie, dalej IPN Ol, sygn. 8/2443, protokó³ przes³uchania S. Szlagowskiego z 4 VIII 1953 r.).
Józef Elendt ur. 1 II 1930 r. w rodzinie Konrada i Klary z domu Radelskiej (IPN Sz 00101/
672/2, agenturalne doniesienie inf. „Luksak” z 16 X 1952 r.; IPN Sz 00101/672/3, raport
J. Eksterowicza z sekcji I Wydz. III KW MO w Koszalinie z podró¿y do KP MO w Bytowie
z 26 XI 1951 r.).
IPN Sz 00101/672/4, sprawozdanie tw. „Mewa” z 24 XI 1952 r.; IPN Gd 00118/1067, wyrok
WSR w Gdañsku z 24 VIII 1953 r.
IPN Sz 00101/672/4, telefonogram WUBP w Gdañsku do MBP z 8 X 1952 r.; IPN Sz 00101/
672/2, plan operacyjnych przedsiêwziêæ PUBP w Bytowie do sprawy bandy „Kropid³owskich” z 14 XII 1952 r.
Czas trwania zasadniczej s³u¿by wojskowej zosta³ przed³u¿ony o rok moc¹ uchwa³y nr 256
Prezydium Rz¹du z 20 IV 1951r. i rozkazu nr 47 ministra obrony narodowej z 23 VIII 1951 r.
(A. Kochañski, Polska 1944-1991. Informator historyczny, t. 1. Podzia³ administracyjny,
wa¿niejsze akty prawne, decyzje i enuncjacje pañstwowe (1944-1956), Warszawa 1996, s. 380).
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Szlagowskiego. Po miesiêcznej wêdrówce Szlagowski porzuci³ swoich towarzyszy w okolicach Barczewa i poszed³ do ¿ony, natomiast jego koledzy udali
siê w swoje strony rodzinne36. Szlagowski ukrywa³ siê w powiecie braniewskim do 13 marca 1952 r. W tym dniu, bêd¹c w domu ¿ony w P³oskini, zastrzeli³ milicjanta W³adys³awa Charzyñskiego, który przyszed³, aby go aresztowaæ.
Po tym wydarzeniu ukrywa³ siê w powiecie kartuskim, koœcierskim i gdañskim,
pracuj¹c dorywczo u ró¿nych gospodarzy. Zosta³ aresztowany w Gdyni 2 sierpnia 1953 r.37 Wyrokiem Wojskowego S¹du Rejonowego (WSR) w Olsztynie
z 19 grudnia 1953 r. Stanis³aw Szlagowski zosta³ skazany na karê œmierci.
Najwy¿szy S¹d Wojskowy (NSW) postanowieniem z 23 marca 1954 r. utrzyma³ ten wyrok, jednak Rada Pañstwa skorzysta³a z prawa ³aski i 8 maja tego
roku zamieni³a karê œmierci na do¿ywotnie wiêzienie. Na podstawie ustawy
amnestyjnej z 27 kwietnia 1956 r. S¹d Wojewódzki w Olsztynie 29 maja tego
roku zamieni³ karê do¿ywotniego wiêzienia na 12 lat wiêzienia38.
22 listopada 1951 r. czterech uzbrojonych mê¿czyzn dokona³o napadu na
sklep GS w ¯ukówku w powiecie bytowskim, rabuj¹c wiêksz¹ iloœæ wódki, papierosów i oko³o 1500 z³. WUBP w Koszalinie o napad podejrzewa³ Kazimierza
Lewnê, Stanis³awa Szlagowskiego i Józefa Literskiego, choæ nie mia³ na to ¿adnych dowodów. W paŸdzierniku i listopadzie tego roku w ¯ukówku, pobliskiej
Soszycy i Pomysku Wielkim mia³y miejsce u rolników kradzie¿e ¿ywnoœci,
zwierz¹t rzeŸnych, koców, materia³ów i narzêdzi budowlanych, co zdaniem
funkcjonariuszy WUBP mia³o byæ dowodem na to, ¿e ukrywaj¹cy siê dezerterzy przygotowuj¹ leœne schrony i zapasy na zimê39. Do grupy tej do³¹czono,
tak¿e bez ¿adnych dowodów, ukrywaj¹cych siê od 1949 r. Feliksa i Leona Kropid³owskich oraz Jana Kleinschmidta i w ten sposób w dokumentacji UB powsta³a „banda Kropid³owskich”. Zarówno Lewna, jak i Szlagowski z braæmi
Kropid³owskimi, Literskim i Kleinschmidtem nie mieli nic wspólnego.
Poniewa¿ wszyscy cz³onkowie „bandy Kropid³owskich” pochodzili z powiatu
koœcierskiego lub kartuskiego, Wydzia³ III WUBP w Gdañsku przygotowa³ plan
akcji poszukiwawczej w tych powiatach, która zosta³a przeprowadzona w dniach
24-27 grudnia 1951 r. Liczono na to, ¿e poszukiwani dezerterzy bêd¹ chcieli
spotkaæ siê ze swoim rodzinami w wigiliê Bo¿ego Narodzenia. Do akcji przy36
37
38

39

IPN Ol, sygn. 8/2443, protokó³ przes³uchania S. Szlagowskiego z 3 VIII 1953 r.
Tam¿e, protoko³y przes³uchania S. Szlagowskiego z 4, 5 i 18 VIII 1953 r.
Tam¿e, wyrok WSR w Olsztynie z 19 XII 1953 r.; postanowienie NSW z 23 III 1954r.; pismo
prezesa NSW do szefa WSR w Olsztynie z 15 V 1954 r.; postanowienie S¹du Wojewódzkiego w Olsztynie z 29 V 1956 r.
IPN Sz 00101/672/3, raport J. Eksterowicza z sekcji I Wydz. III KW MO w Koszalinie
z podró¿y do KP MO w Bytowie z 26 XI 1951 r.; plan rozpracowania szeœcioosobowej
bandy dzia³aj¹cej na terenie woj. koszaliñskiego z 8 XII 1951 r.
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dzielono pluton ¿o³nierzy z 13. Pu³ku Korpusu Bezpieczeñstwa Wewnêtrznego
(KBW) w Gdañsku. Akcj¹ kierowa³ kierownik Sekcji I Wydzia³u III WUBP
w Gdañsku. 24 grudnia w godzinach wieczornych grupa operacyjna w sk³adzie
10 ¿o³nierzy i jednego funkcjonariusza PUBP w Koœcierzynie wtargnê³a do domu
rodziców braci Kropid³owskich w P³ocicach, przeprowadzi³a rewizjê, wystawi³a posterunki i zorganizowa³a „kocio³”. Nastêpnie grupa uda³a siê do Lipusza
i wtargnê³a do domu, w którym mieszka³a Janina Kleinschmidt, ¿ona Jana
i siostra braci Kropid³owskich. W mieszkaniu znajdowa³ siê jej m¹¿, który próbowa³ uciec przez inne wyjœcie. Zosta³ jednak raniony, a nastêpnie zastrzelony
w przyleg³ym ogrodzie. Tej samej nocy grupa przeprowadzi³a rewizjê w P³ocicach w mieszkaniu Marty Literskiej – matki Józefa i w dwóch innych domach
w P³ocicach, w których mieszkali krewni Kropid³owskich i Literskiego, nie natrafiaj¹c na poszukiwanych dezerterów. „Kocio³” w domu rodziców Kropid³owskich zosta³ zlikwidowany dopiero 27 grudnia we wczesnych godzinach rannych. Nie przyniós³ spodziewanych przez bezpiekê efektów40.
Wobec tego koœcierska bezpieka przeprowadzi³a w dniach 31 grudnia 1951 r.
i 1 stycznia 1952 r. nocne kontrole w mieszkaniach rodziców braci Kropid³owskich i matki Józefa Literskiego w P³ocicach, Janiny Kleinschmidt w Lipuszu,
w mieszkaniach krewnych, powinowatych i znajomych Kropid³owskich i Literskiego w Koœcierzynie, Kornem, Grzybowie, Piechowicach i Nowych Polaszkach, nie natrafiaj¹c na œlad uciekinierów. Przeprowadzono tak¿e kontrole na
dworcach PKP i PKS w Koœcierzynie, legitymuj¹c osoby obce i podejrzane41.
W nocy z 3 na 4 stycznia 1952 r. po raz kolejny przeprowadzono rewizje
w mieszkaniach rodziców braci Kropid³owskich i Marty Literskiej w P³ocicach
oraz braci Jana Kleinschmidta w Lipuszu. I tym razem nikogo nie znaleziono42.
Kolejna szczegó³owa rewizja w domu rodziców braci Kropid³owskich zosta³a
przeprowadzona 15 czerwca 1952 r.43
Poniewa¿ nie wiedziano, gdzie dezerterzy ukrywaj¹ siê i podejrzewano, ¿e
mog¹ mieæ „meliny” zarówno w powiecie bytowskim, jak i koœcierskim, WUBP
w Gdañsku wszcz¹³ 22 marca 1952 r. agencyjne rozpracowanie pod kryptonimem „GK – 11”, którym objêto Feliksa i Leona Kropid³owskich, Józefa Literskiego, Kazimierza Lewnê i Stanis³awa Szlagowskiego, którego œcigano za
40

41
42
43

Tam¿e, wyci¹g ze sprawozdania miesiêcznego PUBP w Koœcierzynie za XII 1951 r. z 29 XII
1951 r.; raport z 27 XII 1951 r. z odbytej zasadzki w P³ocicach; IPN Sz 00101/672/4, meldunek specjalny WUBP w Gdañsku dla Dep. III MBP z 2 I 1952 r.
IPN Sz 00101/672/3, plan operacyjnych przedsiêwziêæ PUBP w Koœcierzynie w sprawie
poszukiwanych dezerterów z 29 XII 1951 r.
Tam¿e, notatka s³u¿bowa szefa posterunku MO w Lipuszu z 5 I 1952 r.
IPN Sz 00101/672/2, streszczenie sprawy wstêpno-agencyjnego rozpracowania krypt. „G.K.
–11” z 8 IX 1952 r.
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zastrzelenie 13 marca tego roku milicjanta w powiecie braniewskim. W uzasadnieniu napisano, ¿e dezerterzy „tworz¹ potencjalnie wrog¹ bandyck¹ grupê
posiadaj¹c¹ broñ, która ka¿dej chwili zdolna jest do przejawiania dzia³alnoœci
terrorystyczno-rabunkowej godz¹cej w interesy Polski Ludowej” 44.
Wydarzenia, które nast¹pi³y w nastêpnych miesi¹cach, zdawa³y siê potwierdzaæ przypuszczenia funkcjonariuszy UB. Dnia 7 czerwca 1952 r. w póŸnych
godzinach popo³udniowych szeœciu uzbrojonych mê¿czyzn zatrzyma³o na szosie Bytów – Jasieñ, w odleg³oœci trzech kilometrów przed Jasieniem, furmankê,
któr¹ kasjerka PGR w Jasieniu razem z konwojentem i woŸnic¹ przewozi³a ponad 29 tys. z³ na wyp³atê dla pracowników tego PGR. Pasa¿erowie furmanki
zostali sterroryzowani, kasjerce pieni¹dze zabrano, po czym pozwolono im
jechaæ dalej. W tym momencie nadjecha³ przypadkowo motocyklem komendant posterunku MO w Jasieniu. Zosta³ on przez napastników ostrzelany, zatrzymany i rozbrojony. Nastêpnie próbowali uprowadziæ milicjanta do lasu,
jednak uda³o mu siê uciec i wróciæ na posterunek. Zorganizowano poœcig ¿o³nierzy KBW i funkcjonariuszy MO, PUBP i ORMO, jednak nie natrafiono na
¿aden œlad napastników45.
Bezpieka nie mia³a ¿adnych w¹tpliwoœci, ¿e napad przeprowadzi³a „banda
Kropid³owskich”. W nastêpnych dniach zorganizowano przy udziale KBW szeroko zakrojon¹ akcjê „palenia melin”, czyli przeprowadzania rewizji w domach
krewnych, powinowatych i znajomych podejrzanych w trzech powiatach:
w koœcierskim: w Parchowie, Suchej, £¹czyñskiej Hucie, Tuchlinie, P³ocicach,
Piechowicach i Lipuszu; w bytowskim: w Tuchomiu, Tuchomku, T¹gowiu,
Niezabyszewie, K³¹cznie, Pomysku Ma³ym, Leœnie i Bylinie oraz w Wojsku
w powiecie chojnickim. Akcja zakoñczy³a siê, z punktu widzenia bezpieki, niepowodzeniem46. 17 lipca 1952 r. PUBP i KP MO w Koœcierzynie po raz kolejny
przeprowadzi³y nocne rewizje w szeœciu mieszkaniach w Lipuszu i P³ocicach,
w tym u rodziców, siostry i brata Feliksa i Leona Kropid³owskich oraz matki
Józefa Literskiego. I to najœcie zakoñczy³o siê niepowodzeniem47.
Pod koniec lipca 1952 r. WUBP w Koszalinie przygotowa³ plan rozpracowania „bandy Kropid³owskich”, do której tym razem zaliczono, oprócz braci Feliksa
i Leona Kropid³owskich, tak¿e Józefa Literskiego, Alfonsa Majkowskiego, Fran44
45
46

47

IPN 00101/672/3, pismo Sekcji I Wydz. III WUBP w Gdañsku do Dep. III Wydz. I MBP
z 22 III 1952 r.
Tam¿e, plan operacyjnych przedsiêwziêæ w sprawie napadu na kasjerkê PGR Jasieñ z 15 VI
1952 r.
Tam¿e, plan operacyjnych przedsiêwziêæ w sprawie napadu na kasjerkê PGR Jasieñ z 15 VI
1952 r.; IPN Sz 00101/672/4, pismo WUBP w Gdañsku do Wydz. I Dep. III MBP z 10 VII
1952 r.
IPN Sz 00101/672/2, notatka z przeprowadzonych kontroli – palenia melin w gm. Lipusz
z 17 VII 1952 r.
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ciszka Szewela i Kazimierza Lewnê. Wytypowano piêcioro „meliniarzy” z Tuchomia, Niezabyszewa i Leœna, w tym Feliksa Majkowskiego – ojca Alfonsa,
którzy wed³ug informacji agenturalnych udzielali pomocy poszukiwanym. Mieli
byæ oni zatrzymywani („zdejmowani”) w czasie drogi do pracy lub z pracy, albo
wzywani do Bytowa przez ró¿ne urzêdy i po za³atwieniu spraw „zdejmowani”
na ulicy i przewiezieni do PUBP. Tam zamierzano poddaæ ich intensywnemu
œledztwu48. Akcja zosta³a przeprowadzona 5 sierpnia tego roku zgodnie z planem. W domach zatrzymanych, przed ich zwolnieniem, funkcjonariusze KP
MO i PUBP przeprowadzili szczegó³owe rewizje. Zarówno przes³uchania, jak
i rewizje nie przynios³y rezultatów49.
Tymczasem Kazimierz Lewna, który dotychczas ukrywa³ siê u Kazimierza
Macha w ¯ukówku, w lipcu 1952 r. znalaz³ schronienie u znajomego swojego
ojca w Parchowskim Borze, ko³o Parchowa. Tam pozna³ Klemensa Trybê50.
Wraz z ukrywaj¹cym siê dezerterem Stanis³awem Arciszewskim51 postanowili
zorganizowaæ grupê przestêpcz¹, która dokonywa³a w³amañ do sklepów spó³dzielczych. Kradli tak¿e prywatn¹ w³asnoœæ kaszubskich ch³opów (rowery, œwinie, owce, pieni¹dze, ¿ywnoœæ itp.). W sk³ad grupy, której przewodzi³ Tryba,
wchodzi³o 13 Kaszubów z powiatu koœcierskiego i kartuskiego, którzy dysponowali 6 pistoletami maszynowymi i 13 karabinami „Mauser”. Do 1954 r.
dokonali 19 w³amañ do sklepów i domów prywatnych w powiatach bytowskim, kartuskim i koœcierskim, w tym: 24 sierpnia 1952 r. w ¯ukówku, w nocy
z 25 na 26 wrzeœnia 1952 r. w Nowej Karczmie, we wrzeœniu lub paŸdzierniku
48
49
50

51

IPN Sz 00101/672/4, pismo WUBP w Koszalinie do Dep. III Wydz. I MBP z 29 VII 1952 r.
Tam¿e, pismo WUBP w Koszalinie do Dep. III Wydz. I MBP z 17 IX 1952 r.
Klemens Tryba, ur. 25 IV 1918 r. w Nowych Polaszkach w powiecie kartuskim, syn Anny
Tryby. Skoñczy³ cztery klasy szko³y powszechnej, by³ œlusarzem. W 1939 r. mieszka³ w Parchowie, a jesieni¹ 1942 r. w Rekownicy, gdzie przyj¹³ III grupê Deutsche Volkslisty. W marcu
1943 r. zosta³ powo³any do Wehrmachtu i walczy³ na froncie zachodnim. Na pocz¹tku
1945 r. dosta³ siê do niewoli brytyjskiej i po kilku miesi¹cach wst¹pi³ do Polskich Si³ Zbrojnych na Zachodzie. Do kraju wróci³ w 1947 r. Pracowa³ dorywczo u rolników w powiecie
koœcierskim. Wiosn¹ 1949 r. podj¹³ pracê w PZGS w Koœcierzynie, jako referent skupu. Po
miesi¹cu zdefraudowa³ 27 tys. z³ i pojecha³ do Szczecina, planuj¹c ucieczkê do Niemiec.
Gdy zamys³ nie powiód³ siê wróci³ do powiatu koœcierskiego i zacz¹³ siê ukrywaæ (IPN,
Biuro Udostêpniania i Archiwizacji Dokumentów w Warszawie (dalej: IPN BU), sygn. 0189/
76, charakterystyka bandy terrorystyczno-rabunkowej pod dowództwem K. Tryby).
Stanis³aw Arciszewski ur. 2 VIII 1929 r. w Skorzewie w powiecie koœcierskim, syn Józefa
i Matyldy. Skoñczy³ cztery klasy szko³y powszechnej. Dnia 8 XII 1951 r. zdezerterowa³
z Wojska Polskiego, za co WSR w Katowicach skaza³ go 25 I 1952 r. na 6 lat wiêzienia. Ju¿
w styczniu 1952 r. uciek³ z Oœrodka Pracy WiêŸniów w Mys³owicach i od tej pory ukrywa³ siê
w powiecie koœcierskim (IPN BU, sygn. 0175/47, pismo KW MO w Gdañsku do naczelnika
Wydz. II Biura „C” MSW z 6 IX 1978 r.; IPN BU, sygn. 0189/76, kwestionariusz osobowy
S. Arciszewskiego).
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1952 r. w Sulêczynie, w nocy z 1 na 2 paŸdziernika 1952 r. w Sylcznie, w nocy
z 4 na 5 paŸdziernika 1952 r. w Kornem, w nocy z 10 na 11 listopada 1952 r.
w Szatarpach, 29 maja 1953 r. w Ma³ym Klinczu i w nocy z 12 na 13 czerwca
1953 r. w Nowym Wiecu. W nocy z 2 na 3 lutego 1953 r. bandyci ponownie
dokonali napadu na sklep w Szatarpach. Zakoñczy³ siê on tragicznie. W trakcie
akcji cz³onek grupy Bronis³aw Rudnik zastrzeli³ mieszkañca tej wsi Jana Lipskiego52.
W wyniku szeroko zakrojonej akcji UB i MO cz³onkowie grupy zostali schwytani. Kazimierz Lewna zosta³ aresztowany 6 paŸdziernika 1952 r., Klemens Tryba
– 12 lutego 1954 r., Stanis³aw Arciszewski – 10 marca 1954 r. Pozosta³ych przestêpców aresztowano od lutego 1953 do marca 1954 r. W tym samym czasie
aresztowano dodatkowo 50 tzw. pomocników grupy (osoby udzielaj¹ce schronienia i ¿ywnoœci, przechowuj¹ce broñ). £¹cznie aresztowano 63 osoby, w tym
62 Kaszubów. Po kilku tygodniach 20 osób zwolniono z braku dostatecznych
dowodów pope³nienia przestêpstwa, a pozosta³ych postawiono przed WSR
w Gdañsku. Od 8 kwietnia 1953 do 9 listopada 1954 r. odby³o siê 20 rozpraw
s¹dowych53.
Najwiêkszy proces odby³ siê 24 sierpnia 1953 r. Przed s¹dem stanêli: Kazimierz Lewna, Bronis³aw Rudnik, Stanis³aw B³aszkowski, Antoni Hinc, Kazimierz
Hinc, Kazimierz Mach i Alfons Cyman. Bronis³aw Rudnik zosta³ skazany na
karê œmierci, Kazimierz Lewna – do¿ywotniego wiêzienia, Antoni Hinc – 15 lat
wiêzienia, Stanis³aw B³aszkowski – 10 lat wiêzienia, Kazimierz Hinc – 7 lat
wiêzienia, Kazimierz Mach – 6 lat wiêzienia i Alfons Cyman – 7 lat wiêzienia54.
NSW po rozpatrzeniu 6 listopada 1953 r. skargi rewizyjnej, postanowi³ zmieniæ
wyrok WSR w Gdañsku. Kara œmierci dla Bronis³awa Rudnika zosta³a zamieniona na 15 lat wiêzienia. Zmniejszono tak¿e wyroki dla dwóch innych skazanych:
Stanis³awowi B³aszkowskiemu do 7 lat i Antoniemu Hincowi do 10 lat55. Alfons
Rudnik s¹dzony by³ 12 czerwca 1953 r., Leon Smentoch – 18 wrzeœnia tego roku,
a Stanis³aw Arciszewski, Stanis³aw Chrapkowski, Bernard Hendrych, Feliks
Hendrych i Klemens Tryba – 30 czerwca 1954 r. Alfons Rudnik otrzyma³ wyrok
6 lat wiêzienia, Leon Smentoch – 3,5 roku, Stanis³aw Arciszewski – 15 lat, Stanis³aw Chrapkowski – 12 lat, Bernard Hendrych – 6 lat, Feliks Hendrych – 6 lat
i Klemens Tryba – 15 lat. Pomocnicy otrzymali wyroki od 1 roku do 9 lat wiêzienia. Jeden skazany otrzyma³ wyrok 2 lat wiêzienia w zawieszeniu na 3 lata56.
52
53
54
55
56

IPN BU, sygn. 0189/76, karty na czyn przestêpczy dokonany przez bandê terrorystyczno-rabunkow¹ K. Tryby.
Tam¿e, kwestionariusze osobowe na cz³onków bandy K. Tryby z 1978 r.
IPN Gd 00118/1067, wyrok WSR w Gdañsku z 24 VIII 1953 r.
IPN BU, sygn. 0189/76, kwestionariusze osobowe na cz³onków bandy K. Tryby z 1978 r.
Tam¿e.
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Jednak cz³onkowie „bandy Kropid³owskich” w dalszym ci¹gu przebywali na
wolnoœci. W po³owie wrzeœnia 1952 r. PUBP w Bytowie, Kartuzach i Koœcierzynie sporz¹dzi³y, g³ównie na podstawie informacji agenturalnych, wykazy
„rodzin, meliniarzy i kontaktów” „bandy Kropid³owskich”. W tym czasie zaliczano do niej: Feliksa i Leona Kropid³owskich, Kazimierza Lewnê, Józefa Literskiego, Alfonsa Majkowskiego, Franciszka Szewela i Stanis³awa Szlagowskiego.
Byli oni podejrzewani o napad na sklep w ¯ukówku w listopadzie 1951 r., napad na kasjerkê PGR Jasieñ w czerwcu 1952 r. oraz o w³amania do sklepów
w ¯ukówku i Miechucinie w powiecie kartuskim w sierpniu 1952 r. W wykazie
znalaz³y siê nazwiska 97 osób, w tym 63 z powiatu bytowskiego z 20 wsi;
17 osób z powiatu kartuskiego z 10 wsi; 15 osób z powiatu koœcierskiego z 7 wsi
i 2 osób z powiatu chojnickiego z 2 wsi. Do rozpracowywania tych osób zwerbowano 30 tajnych informatorów, w tym 14 w powiecie bytowskim i 16 w powiatach koœcierskim i kartuskim57.
Wykazy te pos³u¿y³y do zorganizowania akcji wojskowo-ubeckiej, która zosta³a przeprowadzona w powiecie bytowskim 25 wrzeœnia 1952 r. Jej celem
mia³o byæ skontrolowanie domów, w których mogli siê ukrywaæ dezerterzy oraz
przeczesywanie lasów. Do akcji przeznaczono 26 grup operacyjnych. Ka¿da
grupa sk³ada³a siê dowódcy, jednego plutonu (40 ¿o³nierzy) z 13. Pu³ku KBW
w Gdañsku i 2-3 funkcjonariuszy UBP lub MO. Wziê³o w niej udzia³ ³¹cznie
1066 ¿o³nierzy KBW, 16 funkcjonariuszy WUBP w Koszalinie, 5 funkcjonariuszy PUBP w Bytowie, 5 funkcjonariuszy KP MO w Bytowie, 6 funkcjonariuszy
PUBP w Miastku i 7 funkcjonariuszy KP MO w Miastku. Sztab akcji, któr¹
dowodzi³ naczelnik Wydzia³u III WUBP w Koszalinie kpt. Igor Burdziej, umiejscowiono w Tuchomiu. Przeprowadzono szczegó³owe rewizje w 47 domach
mieszkalnych wraz z zabudowaniami gospodarczymi we wsiach: Tuchomko,
Tuchomie, Niezabyszewo, T¹gowie, K³¹czno, Przewóz, Pomysk Ma³y, ¯ukówko, Sominy, Struga, Grzmi¹ca i Rekowo. Szczególny „nalot” dotkn¹³ niewielkie
Tuchomko. Skierowano tam a¿ 7 grup operacyjnych, czyli oko³o 300 ¿o³nierzy
i funkcjonariuszy, dla przeprowadzenia rewizji u 11 osób58.
Akcja zosta³a przeprowadzona o œwicie 25 wrzeœnia. ¯o³nierze KBW i funkcjonariusze UB i MO zostali dowiezieni samochodami na odleg³oœæ 1-2 km
57

58

IPN Sz 00101/672/3, wykaz cz³onków bandy i ich rodzin, meliniarzy i kontaktów z 16 IX
1952 r.; IPN Sz 00101/672/2, wytyczne do sprawy bandy Kropid³owskich kierownika Sekcji
I Wydz. I Dep. III MBP por. H. Maciaszka z 17 IX 1952 r.; IPN Sz 00101/672/4, plan akcji
wojskowej WUBP w Gdañsku z 23 IX 1952 r. zmierzaj¹cej do likwidacji bandy Kropid³owskich; tam¿e, plan akcji wojskowej WUBP w Koszalinie z 21 IX 1952 r. zmierzaj¹cej do
likwidacji bandy Kropid³owskich.
IPN Sz 00101/672/2, spis funkcjonariuszy bior¹cych udzia³ w akcji 25 IX 1952 r.; tam¿e,
plan akcji 25 IX 1952 r.; IPN Sz 00101/672/4, plan akcji wojskowej WUBP w Koszalinie
z 21 IX 1952 r. zmierzaj¹cej do likwidacji bandy Kropid³owskich.
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od miejsca akcji. Odleg³oœæ tê pokonywali pieszo, okr¹¿ali dom i zabudowania
gospodarcze, a funkcjonariusze przeprowadzali szczegó³owe rewizje, przes³uchiwali domowników, odbywali spotkania z tajnymi informatorami i werbowali nowych. Po zakoñczeniu przeszukania ¿o³nierze przeczesywali lasy w pobli¿u ¯ukówka oraz K³¹czna, Przewozu i Somin59.
W trakcie przeszukiwania domu Teofila Literskiego w Grzmi¹cej grupa
operacyjna natknê³a siê na Feliksa Kropid³owskiego (siostrzeñca gospodarza).
Gdy ten próbowa³ uciec zosta³ zastrzelony przez ¿o³nierzy. Aresztowano Literskiego, jego córkê Jadwigê i synów Jana i Józefa. Zostali oni przewiezieni do
aresztu WUBP w Koszalinie60. Przeszukania w lasach i pozosta³ych domach
nie przynios³y oczekiwanego przez kierownictwo akcji rezultatu.
W nocy z 30 wrzeœnia na 1 paŸdziernika 1952 r. rozpoczê³a siê podobna
akcja wojskowo-ubecka, zaplanowana na trzy dni, w powiecie kartuskim i koœcierskim. Przeszukano 32 domy w 10 wsiach powiatu kartuskiego (Parchowo,
Go³czewo, £¹czyñska Huta, Sucha, Ko³odzieje, Sierakowice, Tuchlino, Gowidlino, Miechucino i Mietkowo) i w 7 wsiach powiatu koœcierskiego (Lipusz,
P³ocice, Piechowice, Kalisz, Schodno, Grzybowo i Korne) i spenetrowano lasy
w okolicach wsi Schodno. Do akcji wys³ano 32 grupy wojskowe KBW, o nieznanej liczebnoœci i 29 funkcjonariuszy PUBP i KP MO w Koœcierzynie i Kartuzach
oraz posterunków MO w Chmielnie i Kamienicy Szlacheckiej. Koordynowa³
akcjê szef Sekcji I Wydzia³u III WUBP w Gdañsku – chor. Czes³aw Wójcik61.
Jedynym rezultatem akcji by³o aresztowanie w P³ocicach Jana Kropid³owskiego
(wujka Feliksa i Leona), w którego domu znaleziono towary zrabowane ze sklepu
w ¯ukówku w sierpniu tego roku62.
G³ównym celem obu akcji by³o „palenie melin” i szukanie cz³onków „bandy
Kropid³owskich”, jednak jej termin nie by³ przypadkowy. Mia³ on zwi¹zek
ze zbli¿aj¹cymi siê wyborami do Sejmu, które by³y zaplanowane na 26 paŸdziernika 1952 r. Od pewnego czasu trwa³a w kraju przedwyborcza kampania
propagandowa i nieuchwytnoœæ ukrywaj¹cych siê dezerterów oraz nieskutecznoœæ miejscowych w³adz irytowa³a kierownictwo MBP. W³adze chcia³y pokazaæ spo³eczeñstwu trzech kaszubskich powiatów, ¿e jakakolwiek niesubordynacja nie bêdzie tolerowana63.
59
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IPN Sz 00101/672/4, plan akcji wojskowej WUBP w Koszalinie z 21 IX 1952 r. zmierzaj¹cej
do likwidacji bandy Kropid³owskich; IPN Sz 00101/672/2, plan akcji 25 IX 1952 r.
IPN Sz 00101/672/4, meldunek sytuacyjny WUBP w Koszalinie dla MBP z 27 IX 1952 r.;
tam¿e, pismo WUBP w Koszalinie do naczelnika Wydz. I Dep. III MBP z 27 IX 1952 r.
Tam¿e, plan akcji wojskowej WUBP w Gdañsku z 23 IX 1952 r. zmierzaj¹cej do likwidacji
bandy Kropid³owskich
Tam¿e, notatka s³u¿bowa por. H. Maciaszka z 2 X 1952 r.
IPN Sz 00101/672/2, rozkaz nr 8/52 zastêpcy szefa WUBP w Gdañsku z 18 IX 1952 r.
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Po zabiciu Feliksa Kropid³owskiego i aresztowaniu Kazimierza Lewny bezpieka zintensyfikowa³a dzia³ania maj¹ce doprowadziæ do aresztowania pozosta³ych dezerterów. 21 paŸdziernika 1952 r. PUBP w Kartuzach aresztowa³
Józefa Elendta64. By³ on podejrzewany o branie udzia³u w napadzie na kasjerkê
PGR Jasieñ, jednak œwiadkowie tego zdarzenia go nie rozpoznali65. 25 lutego
1953 r. S¹d Wojskowy w Wa³czu skaza³ Elendta za dezercjê na karê 4 lat pozbawienia wolnoœci. W paŸdzierniku 1956 r. zosta³ warunkowo zwolniony66.
11 listopada PUBP w Bytowie zatrzyma³ Józefa Literskiego w domu jego
wuja Boles³awa Pellowskiego w Tuchomku. Ten ostatni by³ tajnym informatorem KP MO w Bytowie o pseudonimie „Góral”, jednak nie zadenuncjowa³
swojego siostrzeñca, który ukrywa³ siê u niego okresowo w schronie, który
wykopa³ sobie w oborze pod ¿³obem. Zatrzymanie Literskiego nast¹pi³o, gdy¿
w tym czasie przesta³ siê on ukrywaæ i jego rodzina nie tai³a faktu, i¿ przebywa
on u Pellowskiego w Tuchomku. 10 listopada 1952 r. PUBP w Koœcierzynie po
otrzymaniu informacji, ¿e Józef Literski przebywa u swojej matki w P³ocicach,
przeprowadzi³ w jej domu rewizjê z udzia³em 30 funkcjonariuszy UB i MO.
Funkcjonariusze dowiedzieli siê od niej o miejscu przebywania Józefa.
Na pocz¹tku listopada 1952 r. Józef Literski zmêczony ukrywaniem siê
postanowi³ ujawniæ siê i poprosi³ swoj¹ matkê, aby pojecha³a do Naczelnej
Prokuratury Wojskowej (NPW) w Warszawie i uzyska³a informacjê, w jaki
sposób mo¿na to zrobiæ. Otrzyma³a ona pismo datowane na 6 listopada 1952 r.,
w którym NPW wzywa Józefa Literskiego do stawienia siê w tym urzêdzie
w terminie do 17 listopada tego roku. Jednoczeœnie w piœmie tym wzywano
organa MO i BP do niezatrzymywania Literskiego i niestawiania mu przeszkód
w zg³oszeniu siê w NPW67. Mimo „¿elaznego listu”, jaki NPW da³a Literskiemu,
WUBP w Koszalinie postanowi³ aresztowaæ go i umieœciæ w swoim wiêzieniu
karno-œledczym68. W œledztwie Literski zezna³, ¿e ukrywa³ siê samodzielnie
i do ¿adnej bandy nie nale¿a³. Nie przyzna³ siê tak¿e do udzia³u w ¿adnym
w³amaniu i napadzie, mimo ¿e kasjerka PGR Jasieñ, woŸnica i ochroniarz
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Tam¿e, plan operacyjnych przedsiêwziêæ PUBP w Bytowie do sprawy bandy „Kropid³owskich” z 14 XII 1952 r.
Tam¿e, notatka s³u¿bowa z 17 I 1953 r.
IPN Sz 0010/672/7, informacja Biura C MSW z 10 VI 1977 r.
IPN Sz 00101/672/2, doniesienie inf. pseud. „Góral” z 10 XI 1952 r.; tam¿e, meldunek specjalny PUBP w Koœcierzynie do naczelnika Wydz. III WUBP w Gdañsku z 12 XI 1952 r.;
IPN Sz 00101/672/7, protokó³ przes³uchania J. Literskiego z 12 XI 1952 r.; tam¿e, meldunek
PUBP w Bytowie z 11 XI 1952 r.; tam¿e, pismo NPW do J. Literskiego z 6 XI 1952 r.; tam¿e,
protokó³ przes³uchania A. Pellowskiej z 5 II 1953 r.
IPN Sz 00101/672/7, postanowienie o wszczêciu œledztwa przeciwko J. Literskiemu z 12 XI
1952 r.
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rozpoznali go w trakcie konfrontacji 19 listopada, jako uczestnika napadu na
furmankê z pieniêdzmi 7 czerwca 1952 r.69
Po zabiciu Feliksa Kropid³owskiego i aresztowaniu Lewny i Literskiego sk³ad
„bandy Kropid³owskich” uleg³ zmianie. Wed³ug funkcjonariuszy UB w jej sk³ad
w po³owie grudnia 1952 r. wchodzili: Leon Kropid³owski, Franciszek Szewel,
Alfons Majkowski, Stanis³aw Szlagowski i Klemens Tryba70. Uwaga PUBP
w Bytowie skupiona by³a na ujêciu Alfonsa Majkowskiego i Franciszka Szewela. Postanowiono wykorzystaæ zbli¿aj¹ce siê œwiêta i w ich wigiliê przeprowadzono rewizje w domu Leona Szewela – ojca Franciszka, w K³¹cznie, w domu
Gerarda Szewela – brata Franciszka, w Ugoszczy i w domach Antoniego Lenca
– szwagra Alfonsa Majkowskiego i Leona Majkowskiego – ojca Alfonsa, w Niezabyszewie. W akcji wziê³y udzia³ trzy grupy po 10 ¿o³nierzy KBW wraz z dowódcami i trzech funkcjonariuszy PUBP. Nie natrafiono na œlad ukrywaj¹cych siê dezerterów. Akcjê tê po³¹czono z poszukiwaniami cz³onków grupy
przestêpczej Józefa Hajki, dzia³aj¹cej w powiecie miasteckim od wrzeœnia
1951 r.71
Przyst¹piono tak¿e do intensywnych dzia³añ maj¹cych doprowadziæ do ujêcia
Leona Kropid³owskiego lub nak³onienia go za poœrednictwem rodziny do ujawnienia siê. W tym celu wykorzystywany by³ brat Leona i Feliksa – Franciszek
Kropid³owski, tajny informator PUBP w Bytowie o pseudonimie „Ryœ”. By³ on
gorliwym wspó³pracownikiem, poniewa¿ mia³ pretensje do braci o to, ¿e z ich
powodu zosta³ wyrzucony z PZPR i pozbawiony pracy w gminie i musia³ zarabiaæ na chleb, jako stró¿ w cegielni w Niezabyszewie72. Sami funkcjonariusze
UB byli zaskoczeni jego niechêci¹ do braci. 9 sierpnia 1952 r. ppor. Miros³aw
Karolak, pracownik Wydzia³u I Departamentu III MBP, który wraz z naczelnikiem Wydzia³u III WUBP w Koszalinie, kpt. Igorem Burdziejem, odby³ spotkanie kontrolne z inf. „Rysiem”, napisa³ w swoim sprawozdaniu: „Nale¿y nadmieniæ, ¿e „Ryœ” (wnioskuj¹c z jego wypowiedzi) nie ma w sobie ¿adnych skrupu³ów odnoœnie wydania w rêce w³adz ukrywaj¹cych siê swoich braci, i jak sam
oœwiadczy³, ¿e by³by szczêœliwy doczekaæ tej chwili, by w³asnym udzia³em przyczyniæ siê do ujêcia swych braci, gdy¿ wówczas potrafi³by udowodniæ, ¿e nic go
z band¹ nie ³¹czy i móg³by przekonaæ nas o swej prawdomównoœci – szczerej
69
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Tam¿e, protokó³ konfrontacji z 19 XI 1952 r.; IPN Sz 00101/672/2, protokó³ przes³uchania
J. Literskiego 20 XI 1952 r.
Tam¿e, plan operacyjnych przedsiêwziêæ PUBP w Bytowie do sprawy bandy „Kropid³owskich” z 14 XII 1952 r.
Tam¿e, plan kontroli melin bandyckich u rodzin cz³onków bandy na terenie pow. Bytów
i Miastko z 24 XII 1952 r.; IPN Sz 00101/672//6, protokó³ rewizji u L. Szewela w K³¹cznie
z 24 XII 1952 r.
IPN Sz 00101/672/2, protokó³ przes³uchania J. Literskiego z 20 XI 1952 r.
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wspó³pracy. Najwiêkszym bodŸcem do osi¹gniêcia tego celu jest przede wszystkim chêæ powrotu do partii”73.
Nale¿y jednak dodaæ, ¿e Franciszek Kropid³owski nie mia³ mo¿liwoœci szkodzenia ukrywaj¹cym siê braciom, gdy¿ ca³a rodzina uwa¿a³a go za „czerwonego”
i od dawna podejrzewa³a o kontakty z PUBP. W czasie rewizji przeprowadzonej w mieszkaniu Jana Kleinschmidta w sierpniu 1949 r., znaleziono niedorêczony list Franciszka Kropid³owskiego do szefa PUBP w Bytowie. Nie znamy
treœci tego listu, ale z du¿ym prawdopodobieñstwem mo¿na przypuszczaæ,
¿e Kleinschmidt poinformowa³ o nim swoich szwagrów Leona i Feliksa Kropid³owskich. Dlatego te¿ Franciszek by³ przez rodzinê izolowany i nie udzielano mu ¿adnych informacji o braciach74.
Zupe³nie inaczej postêpowa³a siostra braci Kropid³owskich – Józefa Mruczkowska z P³ocic, któr¹ tak¿e funkcjonariusze UB zamierzali wykorzystaæ do
rozpracowywania Leona Kropid³owskiego. Od kilku lat stara³a siê o zgodê w³adz
na wyjazd z ma³oletni¹ córk¹ na sta³e do RFN, gdzie mieszka³ jej m¹¿, który
bêd¹c ¿o³nierzem Deutsche Afrikakorps, dosta³ siê do niewoli i po zwolnieniu
nie wróci³ na Kaszuby. Pod pretekstem za³atwienia spraw paszportowych Józefa
Mruczkowska zosta³a wezwana do Biura Paszportów Zagranicznych w Warszawie, gdzie 16 stycznia 1953 r. odby³ z ni¹ rozmowê por. Hieronim Maciaszek,
kierownik Sekcji III Wydzia³u I Departamentu III MBP. Zaproponowa³ pomoc
w wyjeŸdzie, je¿eli zdo³a nak³oniæ brata do ujawnienia siê. Mruczkowska powiedzia³a, ¿e nie wie, gdzie Leon przebywa, ale spróbuje siê dowiedzieæ i je¿eli
siê to uda, nak³oniæ do powrotu na legaln¹ stopê. Nastêpne spotkanie por.
Maciaszek umówi³ na stacji kolejowej w Pszczó³kach w powiecie gdañskim75.
Do spotkania tego dosz³o 24 stycznia, jednak Mruczkowska nie mia³a dla
funkcjonariusza MBP dobrych wiadomoœci. Oœwiadczy³a, ¿e nie uda³o siê jej
dowiedzieæ, gdzie przebywa Leon. Ustalono, ¿e gdyby Mruczkowskiej uda³o
siê zdobyæ jakieœ informacje o bracie, napisze list na poste restante w Warszawie.
Por. Maciaszek dosta³ taki list 12 lutego. Mruczkowska wyraŸnie próbowa³a
skierowaæ funkcjonariuszy UB na fa³szywy trop. Napisa³a bowiem, ¿e Leon prawdopodobnie umar³ w lesie z wycieñczenia lub pope³ni³ samobójstwo, a je¿eli
¿yje, to mo¿e ukrywaæ siê u rodziny swojej ¿ony w D¹browie Wielkiej w powiecie wysokomazowieckim76.
Wiosn¹ 1953 r. Leon Kropid³owski by³ ju¿ zmêczony trzyipó³letnim ukrywaniem siê w ziemiankach i postanowi³ siê ujawniæ. Zrobi³ to, korzystaj¹c
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IPN Sz 00101/672/4, notatka ppor. M. Karolaka z 9 VIII 1952 r.
IPN Sz 00101/672/1, notatka s³u¿bowa referenta PUBP w Bytowie Z. Kostery z 11 VIII
1949 r.; protokó³ rewizji u J. Kleinschmidta z 11 VIII 1949 r.
IPN Sz 00101/672/4, notatka s³u¿bowa por. H. Maciaszka z 17 I 1953 r.
Tam¿e, raport por. H. Maciaszka ze spotkania z J. Mruczkowsk¹ z 25 I 1953 r.
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z poœrednictwa swojego brata Franciszka, wiedz¹c, ¿e ma on kontakty z bezpiek¹. 19 maja umówi³ siê z bratem nad jeziorem w Niezabyszewie, a nastêpnie
obaj poszli do biura cegielni w tej wsi, gdzie ju¿ czekali na nich funkcjonariusze
PUBP w Bytowie. Leon zosta³ zatrzymany i przewieziony do aresztu PUBP,
a nastêpnego dnia do wiêzienia WUBP w Koszalinie77.
Leon Kropid³owski zosta³ potraktowany w œledztwie ³agodnie. Oficer œledczy
WUBP w Koszalinie ppor. Jan Mirek postanowi³ umorzyæ œledztwo w sprawie
przechowywania przez niego w sierpniu 1949 r. broni palnej bez zezwolenia
z powodu braku dostatecznych dowodów winy. Umorzone zosta³o tak¿e œledztwo w sprawie udzielania w latach 1946-1949 pomocy dezerterowi, czyli bratu
Feliksowi, z powodu jego œmierci. W tej sytuacji 20 czerwca 1953 r. postanowi³
przekazaæ Leona Kropid³owskiego do dyspozycji prokuratora powiatowego
w Bytowie, celem dalszego prowadzenia œledztwa w sprawie samodzielnego
uwolnienia siê z aresztu PUBP w paŸdzierniku 1949 r.78 Za ten czyn Leon Kropid³owski zosta³ skazany 18 wrzeœnia 1953 r. przez S¹d Powiatowy w Bytowie
na 8 miesiêcy wiêzienia, jednak na podstawie amnestii z 22 listopada 1952 r.
kara zosta³a mu darowana w ca³oœci i wyszed³ na wolnoœæ79.
Mniej szczêœcia mia³ Józef Literski, który za dezercjê z wojska zosta³ skazany 14 kwietnia 1953 r. przez Wojskowy S¹d Garnizonowy w Katowicach
(w tym czasie Stalinogród) na 3 lata pozbawienia wolnoœci, jednak na podstawie ustawy amnestyjnej z 22 listopada 1952 r., wyrok zosta³ zmniejszony
do jednego roku i szeœciu miesiêcy wiêzienia. Ju¿ 18 wrzeœnia 1953 r. zosta³
warunkowo zwolniony80.
Po aresztowaniu Józefa Literskiego i Leona Kropid³owskiego na wolnoœci
pozosta³o jeszcze dwóch dezerterów, zaliczanych przez bezpiekê do „bandy
Kropid³owskich”: Alfons Majkowski i Franciszek Szewel. Poszukuj¹c ich, PUBP
w Bytowie przeprowadzi³ w nocy z 27 na 28 grudnia 1953 r. rewizje w domach
rodziców Majkowskiego w Niezabyszewie i rodziców Szewela w K³¹cznie. Nie
natrafiono jednak na ich œlad 81.
Kolejn¹ akcjê poszukiwawcz¹ przeprowadzono w nocy z 20 na 21 stycznia
1954 r. z udzia³em 30 funkcjonariuszy PUBP i KP MO w Bytowie, podzielonych
na cztery grupy. Zadaniem pierwszej grupy by³o przeszukanie domu i zabudowañ gospodarczych Klemensa D¹browskiego w Tuchomku, za³o¿enie tam
77
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Tam¿e, raport WUBP w Koszalinie do naczelnika Wydz. I Dep. III MBP z 30 V 1953 r.
IPN Sz 00101/672/8, postanowienie o czêœciowym umorzeniu œledztwa i przekazaniu akt
sprawy wed³ug w³aœciwoœci z 20 VI 1953 r.
Tam¿e, formularz zapytania o karalnoœæ L. Kropid³owskiego z 14 V 1959 r.
IPN Sz 00101/672/7, postanowienie WSG w Stalinogrodzie z 18 IX 1953 r.; tam¿e, zarz¹dzenie zwolnienia J. Literskiego z 18 IX 1953 r.
IPN Sz 00101/672/2, raport PUBP w Bytowie z 8 I 1954 r.
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„kot³a” i przewiezienie aresztowanego D¹browskiego do Bytowa. Bezpieka
podejrzewa³a go o nak³onienie Literskiego do dezercji i udzielanie mu, a tak¿e
Szewelowi i Majkowskiemu, pomocy w ukrywaniu siê82. Druga grupa przeszuka³a dom Antoniego Góry w Czarnej D¹browie. By³ on podejrzewany, podobnie jak jego syn Edmund, o udzielanie pomocy dezerterom. Trzecia grupa przeszuka³a gospodarstwo Jana Lenca w Sominach, a czwarta – dom Hinca w Zapceniu w powiecie chojnickim. W czasie akcji zatrzymano dyskretnie Jana
Szroedera ze Studzienic, przewieziono do Bytowa i przes³uchano, a poniewa¿
nic nie wiedzia³ o miejscu pobytu dezerterów, zosta³ zwolniony83.
Na podstawie zeznañ aresztowanego D¹browskiego ustalono, ¿e Alfons
Majkowski ukrywa siê u Jakuba Hinca we wsi Borzyszkowy w powiecie chojnickim, a Rudolf Szewel – u Józefa Pr¹dzyñskiego w K³¹cznie. We wczesnych
godzinach rannych 23 stycznia 1954 r. specjalna grupa operacyjna PUBP i KP
MO w Bytowie aresztowa³a w tych miejscach obu dezerterów i przekaza³a do
aresztu WUBP w Koszalinie84.
Po kilku tygodniach œledztwa WUBP w Koszalinie postanowi³ przekazaæ
obu oskar¿onych do dyspozycji wojskowego prokuratora garnizonowego
w Katowicach (Stalinogrodzie), poniewa¿ na terenie województwa koszaliñskiego nie dopuœcili siê ¿adnych przestêpstw, natomiast dezercja nast¹pi³a
z jednostki wojskowej stacjonuj¹cej w województwie katowickim85. Wyrokiem
Wojskowego S¹du Garnizonowego w Katowicach (Stalinogrodzie) z 7 kwietnia
1954 r. Alfons Majkowski zosta³ skazany za dezercjê na karê 5 lat i 6 miesiêcy
pozbawienia wolnoœci86. Nie uda³o siê ustaliæ, jaki wyrok otrzyma³ Rudolf
Szewel.
Dzieje „bandy Kropid³owskich”, do której funkcjonariusze UB zaliczyli
w ró¿nym okresie dziewiêciu mê¿czyzn, s¹ przyk³adem z³o¿onych i tragicznych
losów Kaszubów. W momencie wybuchu wojny dwóch z nich by³o obywatelami niemieckimi (Alfons Majkowski, Rudolf Szewel), a siedmiu – polskimi
(Feliks i Leon Kropid³owscy, Jan Kleinschmidt, Józef Literski, Kazimierz Lewna,
82
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Klemens D¹browski ur. 10 II 1924 r. w Tuchomku w rodzinie rolnika Franciszka i Anny
z domu Cyrzan. Skoñczy³ 7 klas szko³y powszechnej. W czasie wojny zosta³ wcielony
do Wehrmachtu. Na froncie wschodnim dosta³ siê do niewoli sowieckiej, z której wróci³
w 1948 r. W 1950 r. o¿eni³ siê z siostr¹ Alfonsa Majkowskiego. Wed³ug PUBP w Bytowie
„do obecnego ustroju i ZSRR ustosunkowany jest wrogo” (IPN Sz 00101/672/2, pismo PUBP
w Bytowie do WUBP w Koszalinie z 9 VII 1953 r.; IPN Sz 00101/672/5, plan operacji z 19 I
1954 r.; IPN Sz 00101/672/6, raport PUBP w Bytowie z 27 I 1954 r.
IPN Sz 00101/672/6, raport PUBP w Bytowie z 27 I 1954 r.
Tam¿e.
Tam¿e, postanowienie WUBP w Koszalinie z 26 II 1954 r. o przekazanie sprawy wed³ug
w³aœciwoœci.
IPN Sz 00101/672/5, zapytanie o karalnoœæ A. Majkowskiego z 16 VIII 1956 r.
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Stanis³aw Szlagowski, Klemens Tryba), z których co najmniej dwóch otrzyma³o trzeci¹ grupê Deutsche Volkslisty (Feliks Kropid³owski, Klemens Tryba). Leon
Kropid³owski walczy³ w kampanii wrzeœniowej w Wojsku Polskim, dosta³ siê
do niewoli niemieckiej i nastêpnie przez ca³¹ wojnê pracowa³ jako robotnik
przymusowy. Jego brat Feliks s³u¿y³ w armii niemieckiej i dosta³ siê do niewoli
sowieckiej. Majkowski, Szewel i Tryba tak¿e s³u¿yli w armii niemieckiej i dostali siê do niewoli brytyjskiej. Józef Literski zosta³ wysiedlony przez Niemców
do Generalnego Gubernatorstwa.
Komunistyczne w³adze Polski w pierwszych powojennych latach nie u³atwia³y Kaszubom adaptacji do nowych warunków politycznych i spo³ecznych.
Mimo deklarowanej równoœci wobec prawa byli oni, podobnie jak Œl¹zacy,
Mazurzy, Warmiacy i Krajniacy, obywatelami drugiej kategorii, a jednym z przejawów takiego traktowania by³o kierowanie ich w ramach obowi¹zkowej s³u¿by wojskowej do przymusowej pracy w kopalniach. Wielu z nich nie wytrzymywa³o panuj¹cych tam warunków i z³ego traktowania w innych jednostkach
wojskowych i w obawie o swoje ¿ycie dezerterowa³o. W rezultacie niektórzy
stoczyli siê w stronê pospolitego bandytyzmu (Kazimierz Lewna, Klemens Tryba), a inni ukrywali siê przez kilka lat (Feliks i Leon Kropid³owscy, Jan Kleinschmidt, Józef Literski, Alfons Majkowski, Rudolf Szewel, Stanis³aw Szlagowski), nie podejmuj¹c dzia³alnoœci przestêpczej, nara¿aj¹c jednak siebie i swoje
rodziny oraz znajomych na represje.
Do „bandy Kropid³owskich”, która w rzeczywistoœci nie istnia³a jako zorganizowana grupa, w³adze bezpieczeñstwa zalicza³y w sposób dowolny ka¿dego
dezertera lub podejrzanego o dokonanie powa¿niejszego przestêpstwa w powiecie bytowskim. Do ich ujêcia skierowano powa¿ne si³y ¿o³nierzy KBW oraz
funkcjonariuszy UB i MO w dwóch województwach i trzech powiatach.
Represjami objêto kilkuset Kaszubów, a ich wachlarz by³ szeroki: rewizje, zak³adanie „kot³ów”, przes³uchania, zatrzymywania, aresztowania, zmuszanie do
wspó³pracy z MO i UB, inwigilacja, a tak¿e ob³awy maj¹ce cechy pacyfikacji,
w wyniku których dwaj Kaszubi zostali zastrzeleni (Feliks Kropid³owski i Jan
Kleinschmidt). Mo¿na zaryzykowaæ hipotezê, ¿e pamiêæ o tych represjach by³a
jednym z powodów migracji Kaszubów z powiatu bytowskiego do RFN w latach siedemdziesi¹tych.
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The Difficult Co-existence of the Kashubs with the Ruling
Authorities – the „Band of Kropid³owskis” (1949-1954)
SUMMARY
During the years of 1949-1954 a group of young Kashubs from the counties
of Bytów, Koœcierzyna and Kartuzy, Polish army deserters who had been serving
in the army in the black coal mines in Silesia, were hiding in the those counties. The
Communist Security Authority was convinced that they were a criminal group, the
‘Band of Kropid³owskis’ even though nothing connected one deserter with another
and they hid singularly with their individual families. To catch them the Security
Authority began using a large number of repressive tools: searches and raids; stops;
interrogations, hearings; arrests, surveillance; round-ups; forced co-operation;
pacification covering several dozen villages in some Kashubian counties. The repressive efforts affected the deserters, their families and acquaintances, and even
strangers in those Kashubian counties. As a result of the repressive activities, two
deserters were shot and the others arrested and sentenced to many years in prison.
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Relacje kaszubsko-niemieckie
na Pomorzu po 1945 roku *

Sytuacja narodowoœciowa na Pomorzu po 1945 roku
Stosunki narodowoœciowe na Pomorzu Gdañskim w okresie powojennym
stanowi¹ wynikow¹ zarówno ¿ywio³owych procesów spo³ecznych, do których
dosz³o na prze³omie 1944/45 roku i póŸniej, jak i „eksperymentu” przeprowadzanego na spo³eczeñstwie przez ówczesne w³adze. W istocie dosz³o do powa¿nego naruszenia stosunków ludnoœciowych wyra¿aj¹cego siê gwa³townym
zerwaniem wiêzi spo³ecznych i kulturowych ludnoœci z dotychczasowym miejscem zamieszkania oraz mniej lub bardziej skutecznymi próbami zakorzenienia w nowych warunkach1.
W obliczu kszta³towania siê nowego spo³eczeñstwa na Pomorzu Gdañskim
kwesti¹ problematyczn¹ i dalekosiê¿n¹ w skutkach okaza³o siê przes¹dzanie
o „swojskoœci” jego zasiedzia³ych mieszkañców – zw³aszcza zaœ ludnoœci
kaszubskiej i miêdzywojennej Polonii gdañskiej – oraz wzajemne relacje pomiêdzy ludnoœci¹ zasiedzia³¹ i nap³ywow¹ o zró¿nicowanym rodowodzie kulturowym. Codziennoœæ jednostek i grup osadzona by³a w kontekœcie nieprzychylnej polityki narodowoœciowej w³adz Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej
wobec ludnoœci autochtonicznej, która nie rozumia³a (lub nie chcia³a) regionalnych odrêbnoœci 2.
*
1

2

Artyku³ powsta³ w ramach projektu Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki Historia Kaszubów w dziejach Pomorza (umowa nr 0059/NPRH3/H11/82/2014).
Z. Dulczewski, Mój dom nad Odr¹. Problem autochtonizacji, Poznañ 2001, s. 125; C. Obracht-Prondzyñski, Kaszubi. Miêdzy dyskryminacj¹ a regionaln¹ podmiotowoœci¹, Gdañsk
2002; M. Lemañczyk, To¿samoœæ narodowa pomorskich liderów mniejszoœci niemieckiej,
„Studia Socjologiczne. Pomorze – portret regionu”, red. B. Synak, M. Kaczmarczyk, 2010,
nr 3, s. 100.
Zob. M. Golon, Polityka radzieckich w³adz wojskowych wobec ludnoœci Torunia po zakoñczeniu okupacji niemieckiej (1945-1949), [w:] Problemy narodowoœciowe i wyznaniowe na
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Dodatkowo na stosunki narodowoœciowe na Pomorzu wp³yn¹³ dynamiczny
ruch ludnoœci i przekszta³cenia administracyjne, które po³¹czy³y ziemie nale¿¹ce przed II wojn¹ œwiatow¹ do II Rzeczypospolitej z ziemiami nowymi,
nale¿¹cymi przed 1945 rokiem do Rzeszy, zmieniaj¹c proporcje zamieszka³ej
ludnoœci etnicznie polskiej i niemieckiej – tzn. utworzenie w 1945 r. województwa pomorskiego i województwa gdañskiego3.
Podkreœliæ nale¿y, i¿ na Pomorzu to w³aœnie Kaszubi tworzyli sta³y, lecz wewnêtrznie zró¿nicowany pod wzglêdem statusu prawnego, element struktury
etnicznej – nie licz¹c tych, którzy wyemigrowali, byli internowani, wysiedleni
przez Niemców do Generalnej Guberni lub przez sowietów na Wschód.
„Pierwsz¹, niew¹tpliwie najliczniejsz¹ grup¹ byli Kaszubi, którzy do 1939 r.
zamieszkiwali województwo pomorskie i posiadali obywatelstwo polskie. Po
wyzwoleniu wiêkszoœæ terytorium zamieszkiwanego przez tê czêœæ Kaszubów

3

Pomorzu Nadwiœlañskim i Kujawach w XX wieku, red. R. Sudziñski, Toruñ 1997, s. 103;
B. Nitschke, Wysiedlenie ludnoœci niemieckiej z Polski w latach 1945-1949, Zielona Góra
1999; C. Osêkowski, Spo³eczeñstwo Polski zachodniej i pó³nocnej w latach 1945-1956. Procesy
integracji i dezintegracji, Zielona Góra 1994, s. 37 i n.; H. Rybicki, Powstanie i dzia³alnoœæ
w³adzy ludowej na zachodnich i pó³nocnych obszarach Polski, Poznañ-S³upsk 1976.
Na mocy dekretu PKWN z 21.08.1944 r. powo³ano województwo pomorskie (bydgoskie),
pocz¹tkowo ze stolic¹ w Toruniu, a od marca tego roku w Bydgoszczy. Terytorium nowo
utworzonego województwa pomorskiego w przybli¿eniu pokrywa³o siê z terytorium przedwojennego województwa pomorskiego. Dnia 29.05.1946 r. na mocy rozporz¹dzenia Rady
Ministrów O tymczasowym podziale administracyjnym Ziem Odzyskanych, z obszaru województwa gdañskiego od³¹czono Bytów, S³upsk, Miastko oraz S³awno. Z kolei w dniu
7.07.1945 r. do województwa pomorskiego przy³¹czono powiat cz³uchowski i z³otowski,
które charakteryzowa³y siê du¿ym udzia³em ludnoœci niemieckiej. Przyk³adowo, w powiecie cz³uchowskim w lutym 1946 r. przebywa³o 17 586 Niemców, a w powiecie z³otowskim
4262 Niemców. Rozporz¹dzeniem z dnia 29.05.1946 r. obydwa powiaty w³¹czono w obszar
nowo powo³anego województwa szczeciñskiego. Zob. B. Maroszek, Kszta³towanie siê jednolitego spo³eczeñstwa w województwie gdañskim w latach 1945-1964. Referat na sesjê naukow¹ „Województwo gdañskie w XX-leciu Polski Ludowej” (11-12 maja 1965), Gdañsk 1965,
s. 88; I. Sobczak, Procesy demograf iczne w województwie gdañskim w latach 1945-1965,
Gdañsk 1970, s. 11-16; idem, Obraz demograficzny województw nadmorskich Polski w latach
1946-1990, Gdañsk 1992, s. 34. patrz tak¿e Dz. U. 1945, nr 11, poz. 57; Rocznik statystyczny
GUS, Warszawa 1947, s. 14-16; B. Maroszek, Stabilizacja i integracja spo³eczna ludnoœci
województwa gdañskiego w latach 1945-1947, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny”, 1964, nr 1; idem, Struktura spo³eczeñstwa województwa gdañskiego, „Artyku³y
i rozprawy”, 1964; R. Sudziñski, Kszta³towanie siê granic i podzia³u administracyjnego województwa pomorskiego (bydgoskiego) w latach 1945-1950, „Zapiski Historyczne”, 38, 1973,
z. 2; J. Œniadecki, Kszta³towanie siê spo³ecznoœci polskiej na Pomorzu Œrodkowym w latach
1945-1950. Wybór dokumentów do dziejów Pomorza Œrodkowego, Koszalin 1989-1990,
t. IV, cz. 1, s. 205; L. Wiszniewski, Województwo gdañskie w liczbach, Gdañsk 1961; L. Zieliñski, Przemiany spo³eczno-polityczne w województwie gdañskim w latach 1945-1949,
Gdañsk 1972.
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w³¹czono do województwa gdañskiego (powiaty morski, kartuski, koœcierski
i Gdynia), a tylko po³udniowy skrawek Kaszub znajduj¹cy siê w powiecie
chojnickim znalaz³ siê w granicach województwa pomorskiego (bydgoskiego).
Drug¹ grup¹ Kaszubów byli ci, którzy mieszkali na terenie by³ego Wolnego
Miasta Gdañska. (…) Ostatni¹ grup¹ Kaszubów (…) byli Kaszubi z Pomorza
Zachodniego, czyli z powiatów lêborskiego, s³upskiego, cz³uchowskiego, miasteckiego i bytowskiego. Grupa ta, licz¹ca maksymalnie kilka tysiêcy osób, by³a
silnie zró¿nicowana jeœli idzie o stan œwiadomoœci narodowej” 4.
W tak skomplikowanej powojennej sytuacji ludnoœciowej i politycznej podkreœliæ trzeba zró¿nicowanie i wielowymiarowoœæ relacji kaszubsko-niemieckich
oraz kaszubsko-kaszubskich, tj. pomiêdzy Kaszubami migruj¹cymi w obrêbie
Pomorza w okresie powojennym, poniewa¿ w du¿ym stopniu ukszta³towa³y
one wspó³czesny obraz etniczny regionu pomorskiego i wp³ynê³y na instytucjonaln¹ aktywnoœæ obydwu grup oraz to¿samoœæ ich cz³onków.
Relacje miêdzygrupowe uzale¿nione by³y od charakteru kontaktu, jego g³êbokoœci i czêstotliwoœci oraz wczeœniejszych doœwiadczeñ. Przyk³adowo, pomimo i¿ „(…) Niemcy pomorscy w zdecydowanej wiêkszoœci nie prezentowali
postaw ¿yczliwych Kaszubom” 5, to w relacjach kaszubsko-niemieckich wystêpowali Niemcy bardziej „swoi” – najczêœciej s¹siedzi – oraz Niemcy „obcy”
kojarzeni z okupantem. Interesuj¹ce w tym kontekœcie oraz w procesie tworzenia nowej spo³ecznoœci na Pomorzu by³y równie¿ relacje miêdzy Kaszubami
zamieszka³ymi w tzw. dawnych i nowych powiatach, bowiem pomimo kulturowego podobieñstwa, wystêpowa³y jednak przypadki zderzeñ kulturowych
i to¿samoœciowych warunkuj¹ce przysz³e strategie ¿yciowe. Zreszt¹ potencja³
osadniczy powiatów nowych, zw³aszcza Gdañska, by³ znacznie wiêkszy i to on
zadecydowa³ o kierunku migracji wewnêtrznej Kaszubów.
W powiatach dawnych na Pomorzu pozosta³ trzon zasiedzia³ej ludnoœci
kaszubskiej, a osadnictwo przybyszów z innych czêœci Polski by³o stosunkowo
niewielkie. Jednoczeœnie, po wysiedleniu Niemców, w wielu gminach powiatów dawnych ludnoœæ kaszubska stanowi³a grupê dominuj¹c¹, co niew¹tpliwie
wywar³o wp³yw na procesy integracyjne i stosunki miêdzygrupowe.
4

5

C. Obracht-Prondzyñski, Kaszubi. Miêdzy dyskryminacj¹…, s. 154-155. Szerzej o udziale
Polaków i Niemców w strukturze mieszkañców województwa gdañskiego i pomorskiego:
S. Bykowska, Rehabilitacja i weryf ikacja narodowoœciowa polskiej ludnoœci w województwie gdañskim po II wojnie œwiatowej, Gdañsk 2012, s. 234; B. Maroszek, Kszta³towanie siê
nowego spo³eczeñstwa…; I. Sobczak, Procesy demograf iczne …, s. 39-146; W. Stankowski,
Niemcy na Pomorzu Gdañskim i Kujawach w latach 1944/45-1950. Ucieczka, ¿ycie codzienne,
wysiedlenie, Bydgoszcz 2000, s. 103; M. Stryczyñski, Gdañsk w latach 1945-1948. Odbudowa organizmu miejskiego, Wroc³aw 1981, s. 154 (patrz tak¿e: Tab. 36. Ludnoœæ miasta Gdañska wg stanu na dz. 30 VI 1945 r., s. 154).
C. Obracht-Prondzyñski, Kaszubi. Miêdzy dyskryminacj¹…, s. 161.
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Natomiast w powiatach nowych profil osadniczy by³ zró¿nicowany, od
s¹siaduj¹cych ze sob¹ Kaszubów (zasiedzia³ych i migrantów wewnêtrznych),
przez przybyszów z Polski centralnej i z Kresów, po ludnoœæ przyby³¹ w ramach
akcji „Wis³a”. Relacje pomiêdzy tymi grupami by³y niezwykle skomplikowane
ze wzglêdu na nagromadzenie wzajemnych stereotypów i uprzedzeñ. Antagonistyczne postawy wystêpowa³y w obydwu kierunkach: osadnicy z innych czêœci
Polski oskar¿ali Kaszubów o nadmierne zwi¹zki z kultur¹ i jêzykiem niemieckim, natomiast Kaszubi, odreagowuj¹c, okazywali dezaprobatê np. poprzez
rozpowszechnianie ulotek z napisem „Ziemia kaszubska tylko dla Kaszubów”6.
W powojennej Polsce Kaszubi podzielili los Niemców, a dodatkowo pamiêtaj¹c niedawn¹ okupacyjn¹ politykê narodowoœciow¹ Rzeszy i wpisy na Niemieck¹ Listê Narodowoœciow¹ (NLN), mieli ogromne poczucie krzywdy i upokorzenia, poddaj¹c siê procedurze rehabilitacyjnej lub weryfikacyjnej7.
Dokumentacja archiwalna i opracowania naukowe w dostatecznym stopniu naœwietlaj¹ ówczesn¹ sytuacjê, uwypuklaj¹c zw³aszcza wyj¹tkowo niekomfortowy klimat wokó³ ludnoœci rodzimej Pomorza wpisanej na NLN oraz obywateli Niemiec polskiego pochodzenia, kuriozalnoœæ wielu postanowieñ,
nadu¿ycia aparatu w³adzy, podyktowane g³ównie kwestiami maj¹tkowymi,
oraz nadmierne wyd³u¿anie postêpowañ8.
W zwi¹zku z powy¿szym nie mo¿na pomin¹æ kluczowych dla wspó³czesnych
stosunków kaszubsko-niemieckich zjawisk, mianowicie masowej emigracji
Niemców9 i Kaszubów g³ównie do Niemiec oraz paradoksu to¿samoœciowego,
6
7

8
9

S. Bykowska, op. cit., s. 224.
£¹cznie do koñca grudnia 1946 r. na obszarze województwa gdañskiego zrehabilitowano
160 453 osoby, w tym 156 154 osoby w powiatach starych województwa. W œwietle wyników spisu ludnoœci z 1950 r. na 1 104 100 pozytywnie przeprowadzonych weryfikacji
w województwie gdañskim odnotowano 50 843. Zob. M. Golon, Polityka w³adz radzieckich w 1945 r. wobec polskich ziem starych i nowych na przyk³adzie Pomorza Nadwiœlañskiego, [w:] Ziemie Odzyskane pod wojskow¹ administracj¹ radzieck¹ po II wojnie œwiatowej.
Materia³y z konferencji, red. S. £ach, S³upsk 2000, s. 133-135; B. Maroszek, Kszta³towanie
siê jednolitego spo³eczeñstwa…, s. 104-105; Z. Romanow, Polityka w³adz polskich wobec
ludnoœci rodzimej Ziem Zachodnich i Pó³nocnych w latach 1945-1960, S³upsk 1999; A. Sakson, Socjologiczna charakterystyka mniejszoœci niemieckiej w Polsce ze szczególnym uwzglêdnieniem Wielkopolski w latach 1945/89-1993, [w:] Polska – Niemcy – Mniejszoœæ Niemiecka
w Wielkopolsce. Przesz³oœæ i teraŸniejszoœæ, red. A. Sakson, Poznañ 1994, s. 71; G. Strauchold,
Polska ludnoœæ rodzima ziem zachodnich i pó³nocnych. Opinie nie tylko publiczne lat 1944-1948, Olsztyn 1995; M. Stryczyñski, op. cit., s. 143. (Tab. 33. Przebieg akcji rehabilitacyjnej
w Gdañsku).
Zob. S. Bykowska, op. cit., s. 317-318.
Planowe wysiedlenia Niemców z Polski odbywa³y siê na podstawie decyzji Umowy Poczdamskiej (art. XIII), przewiduj¹cej repatriacjê ludnoœci niemieckiej z terytoriów przyznanych Polsce, planów Sojuszniczej Rady Kontroli Niemiec zatwierdzone 20.11.1945 r., umowy
repatriacyjnej polsko-brytyjskiej z 14.02. 1946 r., umów polsko-radzieckich z 5.05.1946 r.
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polegaj¹cego na wykszta³ceniu siê niemieckiej autoidentyfikacji wœród Kaszubów, z których wielu sta³o siê po 1989 roku cz³onkami stowarzyszeñ mniejszoœci niemieckiej. Przypadek pomorski nie jest zreszt¹ odosobniony, poniewa¿
w odniesieniu do ludnoœci autochtonicznej, zamieszka³ej w pozosta³ych regionach Polski, wyst¹pi³ analogiczny proces10.

Kaszubi i Niemcy – powojenna instytucjonalizacja
Powojenna polityka w³adz i niwelowanie ró¿nic regionalnych spowodowa³y
w du¿ym stopniu zanik treœci kulturowych i jêzykowych Kaszubów i ludnoœci
niemieckiej wzglêdem kultury i jêzyka grupy dominuj¹cej (polskiej), a w przypadku drugiej grupy funkcjonowanie w formie szcz¹tkowej11. Odmienny by³
natomiast sposób radzenia sobie z t¹ sytuacj¹ przez obydwie spo³ecznoœci – tak
pod wzglêdem etnicznej aktywnoœci grupowej, jak i kszta³towania to¿samoœci.

10

11

i 12.04.1947 r., porozumienia PRL-NRD z 2.01.1950 r. oraz uk³adu miêdzy PRL a RFN
z 7.12.1970 r. Zob. S. Banasiak, Organizacja repatriacji ludnoœci niemieckiej z Polski w latach 1946-1950, „Przegl¹d Zachodni”, 19, 1963, nr 5; L. Gluck, Od ziem postulowanych do
ziem odzyskanych, Warszawa 1971; A. Klafkowski, Umowa poczdamska z dnia 2 VIII 1945 r.
Podstawy prawne likwidacji skutków wojny polsko-niemieckiej z lat 1939-1945, Warszawa
1960; L. Kosiñski, Przeobra¿enia demograf iczne na Ziemiach Zachodnich, [w:] Przemiany
spo³eczne na Ziemiach Zachodnich, red. W. Markiewicz, P. Rybicki, Poznañ 1967, s. 88;
E. Mêclewski, Powrót Polski nad Odrê, Nysê £u¿yck¹ i Ba³tyk, Warszawa 1970; W. Borodziej, Sprawa polska i przemieszczenia ludnoœci w czasie II wojny œwiatowej [w:] Niemcy
w Polsce 1945-1950. Wybór dokumentów, red. W. Borodziej i H. Lemberg, T. I, W³adze
i instytucje centralne. Województwo olsztyñskie, Warszawa 2000, s. 65 i n.; K. ¯ygulski,
Repatrianci na Ziemiach Zachodnich. Studium socjologiczne, Poznañ 1962, s. 13.
Zob. D. Berliñska, Spo³eczne uwarunkowania ruchu mniejszoœci niemieckiej na Œl¹sku Opolskim: (próba diagnozy w œwietle badañ socjologicznych), Opole 1989; B. Domaga³a, Mniejszoœæ niemiecka na Warmii i Mazurach. Organizacja i ideologia, [w:] Mniejszoœæ niemiecka
w Polsce i Polacy w Niemczech, red. Z. Kurcz i W. Misiak, Wroc³aw 1994; idem, Mniejszoœæ
niemiecka na Warmii i Mazurach: rodowód kulturowy, organizacja, to¿samoœæ, Olsztyn
1996; idem, Mniejszoœæ niemiecka na Warmii i Mazurach – narodziny organizacji, [w:] To¿samoœæ kulturowa spo³eczeñstwa Warmii i Mazur, red. B. Domaga³a i A. Sakson, Olsztyn
1998; Z. Kurcz, Mniejszoœæ niemiecka w Polsce: geneza, struktury, oczekiwania, [w:] Mniejszoœci narodowe w Polsce, red. Z. Kurcz, Wroc³aw 1997; idem, Dlaczego Œl¹zacy staj¹ siê
Niemcami? „Odra”, 1991, nr 5; A. Sakson, Procesy integracji i dezintegracji spo³ecznej na
Ziemiach Zachodnich i Pó³nocnych Polski po 1945 roku. [w:] Pomorze – trudna ojczyzna?
Kszta³towanie siê nowej to¿samoœci 1945-1995, red. A. Sakson, Poznañ 1996; M. Szmeja,
Dlaczego Œl¹zacy z Opolszczyzny nie chc¹ byæ Polakami? [w:] Mniejszoœci narodowe...; idem,
Polacy, Niemcy czy Œl¹zacy? Rozwa¿ania o zmiennoœci identyf ikacji narodowej Œl¹zaków,
[w:] Mniejszoœæ niemiecka w Polsce…
Zob. J.J. Smolicz, Wielokulturowoœæ, [w:] Encyklopedia Socjologii. Suplement, red. H. Kubiak
i in., Warszawa 2005, s. 377.
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Analizuj¹c rozwój instytucjonalny obydwu grup, mo¿na doszukaæ siê zarówno podobieñstw, jak i istotnych ró¿nic, wp³ywaj¹cych na treœæ i zakres
aktywnoœci oraz relacje miêdzygrupowe.
O ile instytucjonalna aktywnoœæ etniczna Kaszubów widoczna by³a niemal
od razu po wojnie, o tyle Niemcy pozostali na Pomorzu w okresie PRL-u
w zasadzie nie podejmowali formalnych prób samoorganizacji i rejestracji stowarzyszeñ. Mniejszoœæ niemiecka w oficjalnej propagandzie rz¹dowej okresu
PRL-u nie wystêpowa³a, dlatego szczególnie „renesans” tej grupy na Pomorzu
po 1989 r., jak i w innych regionach Polski, wzbudzi³ w spo³eczeñstwie kontrowersje i obawy.
Dodatkowo, podczas gdy instytucjonalizacja mniejszoœci niemieckiej na
prze³omie 1989/1990 roku by³a w fazie rozwoju i przyspieszenia, ruch kaszubski znajdowa³ siê ju¿ w zupe³nie innej fazie – uwzglêdniaj¹c tak struktury, jak
i dynamikê funkcjonowania oraz sk³ad spo³eczno-demograficzny. Organizacyjnie Kaszubi byli ponadto bogatsi o dotychczasowe doœwiadczenia, a przede
wszystkim wzmocnieni ci¹g³oœci¹ instytucjonaln¹ Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego12 (ZKP) – g³ównego oœrodka skupienia spo³ecznoœci kaszubskiej.
Kolejn¹ kwesti¹ ró¿nicuj¹c¹ obydwie spo³ecznoœci jest stosunek wobec idei
kszta³towania pomorskiej samorz¹dnoœci i myœli politycznej, wp³ywaj¹cy na
recepcjê tych grup oraz ich ci¹g³oœæ. Przede wszystkim podkreœliæ trzeba istotny
wk³ad spo³ecznoœci kaszubskiej w budowanie samorz¹dnoœci na Pomorzu „(…)
zapocz¹tkowanej przez Ceynowê i M³odokaszubów, ale w pe³ni opracowanej
przez Lecha B¹dkowskiego. Jego idea krajowoœci, na d³ugo zanim upowszechni³a siê wydaniu wspó³czesnym ideologia ma³ych ojczyzn, mówi³a o koniecznoœci oparcia ustroju pañstwa o samorz¹dy ró¿nych szczebli, w tym tak¿e
o samorz¹d regionalny”13. Specyfika regionalizmu kaszubskiego wyra¿a siê
bowiem w realizacji za³o¿eñ ideowych skoncentrowanych wokó³ jêzyka kaszubskiego, ochronie i rozwoju kultury kaszubskiej i kszta³towaniu wielonurtowego
ruchu kaszubskiego. Spo³ecznoœæ niemiecka, której cz³onkowie wprawdzie,
posiadaj¹c aspiracje polityczne, dzia³ali na szczeblu lokalnym, nie zdo³a³a wypracowaæ spójnego programu politycznego, ani te¿ ideowego.
12

13

Zrzeszenie Kaszubskie powo³ano w trakcie I Walnego Zjazdu w Gdañsku dnia 2.12.1956 r.,
na jego czele stan¹³ Aleksander Arendt. W paŸdzierniku 1964 r. podczas III Walnego Zjazdu
Delegatów Zrzeszenia Kaszubskiego, podjêto decyzjê o wch³oniêciu zanikaj¹cego Zrzeszenia Kociewskiego i zmianie nazwy na Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie. Zob. C. Obracht-Prondzyñski, Regionalny ruch kaszubsko-pomorski po II wojnie œwiatowej, [w:] Pomorze
– ma³a ojczyzna Kaszubów (historia i wspó³czesnoœæ). Kaschubisch-Pommersche Heimat
(Geschichte und Gegenwart), red. J. Borzyszkowski, D. Albrecht, Gdañsk/Danzig-Lubeka/
Lübeck 2000; idem, Zjednoczeni w idei. Piêædziesi¹t lat dzia³alnoœci Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego (1956-2006), Gdañsk 2006.
C. Obracht-Prondzyñski, Kaszubi. Miêdzy dyskryminacj¹…, s. 528.
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Kolejn¹ kwestiê stanowi zró¿nicowany potencja³ mobilizacyjny zasobów
etnicznych obydwu spo³ecznoœci. W przypadku spo³ecznoœci kaszubskiej ów
potencja³ po wojnie odznacza³ siê wprawdzie zró¿nicowan¹ dynamik¹ i struktur¹ spo³eczno-demograficzn¹, lecz w efekcie na prze³omie XX i XXI wieku
umocni³ swój inteligencki charakter i zdolnoœæ przyci¹gania m³odego pokolenia. Fakt ten nie jest bez znaczenia dla utrzymania ci¹g³oœci grupowej i transmisji kultury. Nie sposób wymieniæ imponuj¹cego dorobku pokoleñ dzia³aczy
kaszubskich na przestrzeni dziesiêcioleci, wytyczaj¹cego kierunek dzia³añ na
przysz³oœæ, jednak podkreœliæ nale¿y, ¿e Kaszubi i Pomorzanie nie tylko odbudowali elitê intelektualn¹, „(…) ale wrêcz wykreowali w³asn¹ elitê naukow¹
i intelektualn¹, œwiadom¹ w³asnego pochodzenia i powinnoœci wobec w³asnej
grupy regionalnej”14.
W przeciwnym kierunku ukszta³towa³a siê dynamika funkcjonowania mniejszoœci niemieckiej na Pomorzu, która od pocz¹tkowej fazy – charakterystycznej zreszt¹ dla wielu organizacji etnicznych i narodowoœciowych – gwa³townego rozwoju w latach dziewiêædziesi¹tych XX wieku, niemal¿e w ci¹gu dekady uleg³a stabilizacji i stagnacji, aby od 2005 r. osi¹gn¹æ fazê regresu aktywnoœci
etnicznej15. Czynnikiem pog³êbiaj¹cym i przyspieszaj¹cym powy¿sz¹ tendencjê by³a emigracja œredniego i m³odego pokolenia do Niemiec w latach dziewiêædziesi¹tych XX w. Co istotne, w obrêbie mniejszoœci niemieckiej nie obserwuje siê zastêpowalnoœci pokoleñ, symptomatyczny jest wrêcz utrzymuj¹cy
siê od wielu lat ujemny bilans przyrostu naturalnego.
Wyró¿niaj¹cym Kaszubów rysem ich dzia³alnoœci jest tak¿e tworzenie
(i/lub odtwarzanie) sieci wyspecjalizowanych struktur oraz instytucji i placówek
kulturalnych, popularyzuj¹cych kulturê kaszubsk¹ w regionie, kraju i za granic¹. Przyk³adem jest powo³ywanie towarzystw kulturalnych, zespo³ów regionalnych pieœni i tañca (np. za³o¿ony w 1946 r. w Kartuzach zespó³ „Kaszuby”),
amatorskich grup teatralnych, placówek o charakterze edukacyjnym (np. za³o¿ony w 1947 r. Uniwersytet Ludowy im. Józefa Wybickiego), bibliotek, domów
kultury (ju¿ w czerwcu 1945 r. powsta³ w Bytowie), muzeów itp. Warto podkreœliæ, i¿ w powojennych warunkach, niesprzyjaj¹cych dla rozwoju regionalizmu, to m.in. muzea oraz wiejskie domy kultury przejê³y rolê noœników kultury,
np. muzeum kartuskie i skansen we Wdzydzach16. Tak¿e powo³anie w maju
1962 r. z inicjatywy Lecha B¹dkowskiego klubu m³odej inteligencji „Pomorania”,
przekszta³conego w Klub Studencki „Pomorania”, pozwoli³o zatrzymaæ m³odzie¿ i przetrzymaæ najtrudniejszy przejœciowy okres drugiej po³owy lat szeœædziesi¹tych XX w. Jak siê z czasem okaza³o, to w³aœnie dziêki pracy m³odzie¿y
14
15
16

Idem, Regionalny ruch…, s. 479-501.
Zob. M. Lemañczyk, To¿samoœæ narodowa pomorskich liderów…, s. 164.
C. Obracht-Prondzyñski, Kaszubi. Miêdzy dyskryminacj¹…, s. 438-444.
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z „Pomoranii” przed 1968 r. od¿y³ gdañski oddzia³ ZKP, a na pocz¹tku dekady
lat siedemdziesi¹tych sta³ siê oœrodkiem intelektualnym i organizacyjnym ruchu
kaszubsko-pomorskiego. Widaæ st¹d, ¿e Kaszubi w wiêkszoœci nie poddawali
siê naciskowi w³adz, systematycznie rozwijaj¹c dzia³alnoœæ instytucjonaln¹.
Takiej wyspecjalizowanej i relatywnie trwa³ej sieci instytucji kultury po
1989 r. nie zbudowa³a mniejszoœæ niemiecka na Pomorzu, choæ na przestrzeni
ponad dwudziestoletniej dzia³alnoœci liderzy podejmowali z ró¿nym skutkiem
próby zak³adania fundacji i instytucji powi¹zanych – jednak g³ównie o profilu
charytatywnym i gospodarczym. Z kolei zespo³y œpiewacze, taneczne i ko³a
zainteresowañ, które dzia³aj¹ w ramach lub wspó³pracuj¹ z wieloma stowarzyszeniami mniejszoœci niemieckiej, maj¹ raczej charakter nieformalny i amatorski. Nie sposób jednak¿e pomin¹æ ich dorobku i udzia³u w wielu przedsiêwziêciach kulturalnych w ci¹gu ponad dwudziestopiêciolecia funkcjonowania
mniejszoœci niemieckiej, jak np. zespo³ów czy chórów dzia³aj¹cych przy stowarzyszeniach w Kwidzynie, Bytowie i Lêborku.
Prze³om demokratyczny w 1989 r. przyniós³ dalsze zmiany w etnicznej aktywnoœci spo³ecznoœci kaszubskiej i niemieckiej, przede wszystkim w zakresie
po³o¿enia prawnego, politycznego i finansowego – w warunkach gospodarki
wolnorynkowej.
W tym okresie w ramach ZKP dosz³o do znacz¹cych przemian w sk³adzie
spo³eczno-demograficznym organizacji, wyra¿aj¹cych siê w przyci¹gniêciu
wielu nowych dzia³aczy oraz m³odego pokolenia. Jednoczeœnie nast¹pi³a konsolidacja struktury ZKP i rozwój organizacyjny, polegaj¹cy na pojawieniu siê nowych oddzia³ów, ale tak¿e zainicjowaniu lub reaktywowaniu dzia³alnoœci znacz¹cych obecnie instytucji i placówek kulturalnych, m.in. za³o¿onego w 1982 r.
Kaszubskiego Uniwersytetu Ludowego we Wie¿ycy, który od 1995 r. jest placówk¹ prowadzon¹ przez ZKP, powo³anej w 1997 r. Akademii Kszta³cenia
Zawodowego, czy powsta³ej w 2006 r. Rady Jêzyka Kaszubskiego. Istotnym
zjawiskiem by³a decentralizacja i pluralizacja struktury instytucjonalnej ZKP
i pojawienie siê nowych organizacji zajmuj¹cych siê szeroko pojêtym rozwojem kultury kaszubskiej lub specjalizuj¹cych siê w konkretnych obszarach
dzia³alnoœci, np. za³o¿ony w 1996 r. Instytut Kaszubski, powo³any w 2001 r.
Kaszubski Instytut Rozwoju w Koœcierzynie, Fundacja Naji Gochë, czy Lêborskie Bractwo Historyczne17.
Ruch kaszubski przeszed³ tak¿e swoist¹ rewolucjê edukacyjn¹ i medialn¹,
która ze wzglêdu na umasowienie rzutowa³a na jego to¿samoœciowy wymiar.
Podkreœliæ trzeba wypracowane w maju 1996 r. uzgodnienia dotycz¹ce standaryzacji pisanego jêzyka kaszubskiego. Bez takiego kompromisu niemo¿liwe
by³oby realizowanie zapisów Ustawy dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszoœciach
17

Idem, Kaszubi – æwieræ wieku po wielkiej zmianie, „Przegl¹d Zachodni”, 2013, nr 3, s. 166-170.
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narodowych i etnicznych oraz jêzyku regionalnym18, w czêœci dotycz¹cej jêzyka
regionalnego, a wiêc nauczania jêzyka kaszubskiego i w jêzyku kaszubskim,
a tak¿e pozosta³ych zadañ edukacyjnych, oraz wprowadzenia dodatkowych
tradycyjnych nazw miejscowoœci i obiektów fizjograficznych na obszarze pomorskich gmin.
Do czasu uchwalenia Ustawy z 2005 r., w odniesieniu do Kaszubów administracja publiczna stosowa³a te same przepisy, jak wobec mniejszoœci narodowych i etnicznych, chocia¿ ustawowo Kaszubi nigdy takiego statusu nie mieli
i nie maj¹ – s¹ spo³ecznoœci¹ pos³uguj¹c¹ siê jêzykiem regionalnym. Wart podkreœlenia jest fakt, i¿ Ustawa nie przyznaje praw osobom nale¿¹cym do spo³ecznoœci kaszubskiej, lecz osobom pos³uguj¹cym siê jêzykiem kaszubskim19.
Z kolei znacz¹cy prze³om w obrêbie kaszubskich mediów dotyczy³ g³ównie
popularyzacji kultury w mediach elektronicznych oraz rozg³oœniach radiowych
i telewizji. Nast¹pi³ rozkwit ró¿norodnych portali internetowych w jêzyku kaszubskim, o jêzyku kaszubskim (np. s³owników internetowych, zdigitalizowanej literatury kaszubskiej) oraz poœwiêconych tematyce kaszubskiej tak w Polsce, jak i za granic¹. Nie licz¹c prasy lokalnej, redagowanej w czêœci po kaszubsku lub zawieraj¹cej dodatek o tematyce kaszubskiej (np. „Dziennik Ba³tycki”,
„G³os Pomorza”), istotn¹ rolê odegra³o uruchomienie w 2004 r. Radia „Kaszëbë”,
poruszaj¹cego problematykê kaszubsk¹ g³ównie w jêzyku kaszubskim, oraz
ukazywanie siê audycji na antenie publicznego radia i telewizji20. W latach 1990-2010 w Telewizji Gdañsk emitowany by³ magazyn „Rôdno Zemia”, a w jego
miejsce wprowadzono audycjê „Tede jo”, natomiast „w publicznym Radio Gdañsk
emitowana jest audycja Na bòtach ë w bòrach (…). Przez pewien czas by³a ona
transmitowana przez prywatne chojnickie Radio Weekend (obejmuj¹ce swym
zasiêgiem po³udniowe Kaszuby) oraz s³upsk¹ rozg³oœniê publicznego Radia
Koszalin, która z czasem dorobi³a siê w³asnej audycji kaszubskiej. W gdañskiej
rozg³oœni od 2004 r. bie¿¹ce informacje podawane s¹ te¿ w magazynie »Klëka«”21.
Dopiero w momencie prze³omu demokratycznego w Polsce na mapie etnicznej Pomorza zaznaczy³ siê „renesans” mniejszoœci niemieckiej, widoczny
zarówno w wymiarze iloœciowym, jak i jakoœciowym – z wyraŸn¹ przewag¹

18
19

20
21

Dz. U. 2005 r., Nr 17, poz.141 z póŸn. zm.
Szerzej na ten temat: £. Grzêdzicki, M. Lemañczyk, Raport. Nauczanie jêzyka kaszubskiego
w szko³ach ze szczególnym uwzglêdnieniem wydatkowania i przekazywania przez jednostki
samorz¹du terytorialnego subwencji na naukê jêzyka kaszubskiego, Gdañsk 2010; £. Grzêdzicki, M. Lemañczyk, Raport. Wprowadzanie jêzyka kaszubskiego w gminach województwa pomorskiego jako jêzyka pomocniczego oraz dodatkowych tradycyjnych nazw miejscowoœci i obiektów f izjograf icznych w jêzyku kaszubskim, Gdañsk 2010.
C. Obracht-Prondzyñski, Kaszubi – æwieræ wieku…, s. 173.
Tam¿e, s. 173.
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pierwszego. To w³aœnie mniejszoœæ niemiecka dominowa³a na tle innych mniejszoœci narodowych w Polsce, które w latach dziewiêædziesi¹tych XX w. tak¿e
rejestrowa³y dzia³alnoœæ. O szczególnym miejscu mniejszoœci niemieckiej œwiadczy³a jej „(…) liczebnoœæ, struktury organizacyjne, zg³oszone wczeœniej oczekiwania i udzia³ w ¿yciu spo³eczno-politycznym kraju”22 .
Wprawdzie problematyka mniejszoœci narodowych nie by³a priorytetowa
wœród w³adz, jednak¿e w pierwszej po³owie lat dziewiêædziesi¹tych XX w.
kwestia mniejszoœci niemieckiej by³a podnoszona w zwi¹zku z jej aktywizacj¹
w sferze publicznej i ratyfikacj¹ traktatów polsko-niemieckich, tj. traktatu
miêdzynarodowego o ostatecznej regulacji w odniesieniu do Niemiec z 12.09.
1990 r. (tzw. traktat 2+4)23 oraz traktatów polsko-niemieckich (o potwierdzeniu istniej¹cej granicy z 14.11.1990 r.24 oraz o dobrym s¹siedztwie i przyjaznej
wspó³pracy z 17.06.1991 r.25).
Instytucjonalizacja mniejszoœci niemieckiej przebiega³a odmiennie, ni¿ spo³ecznoœci kaszubskiej, choæ zauwa¿alne jest podobieñstwo pewnych procesów
i zjawisk. Przede wszystkim, w odró¿nieniu od Kaszubów, w parze ze spontanicznym powstawaniem oœrodków nie sz³a przemyœlana idea dzia³alnoœci kulturalnej i organizacyjnej. Mniejszoœæ niemiecka na Pomorzu nie siêga³a, ze zrozumia³ych powodów, po przedwojenne wzorce organizacji, z wyj¹tkiem dwóch
– terytorialnego i finansowego. Terytorialnie struktura organizacyjna mniejszoœci niemieckiej pokrywa siê z granicami dawnych pruskich prowincji, w przypadku omawianego obszaru – prowincji Prusy Zachodnie i prowincji Pomorze
oraz by³ego Wolnego Miasta Gdañska. Najwa¿niejsz¹ instytucj¹ mniejszoœci
niemieckiej w województwie pomorskim, na bazie której powsta³o wiele innych
stowarzyszeñ, jest Zwi¹zek Mniejszoœci Niemieckiej w Gdañsku (Bund der
Deutschen Minderheit in Danzig, ZMN Gdañsk), zarejestrowany w S¹dzie
Wojewódzkim w Gdañsku w dniu 15.03.1990 r. – pierwotnie pod nazw¹
Stowarzyszenie Obywateli Polskich Pochodzenia Niemieckiego (Gesellschaft
polnischer Bürger deutscher Herkunft, SOPPN). Struktura organizacyjna

22
23

24
25

Z. Kurcz, Mniejszoœæ niemiecka w Polsce: geneza…, s. 86.
Traktat podpisa³y pañstwa: NRD i RFN, Francja, USA, Wielka Brytania, ZSRR. Ratyfikacja
traktatu nast¹pi³a po zjednoczeniu Niemiec dnia 11.10.1990 r. Zob. J. Barcz, Traktat „dwa
plus cztery” z 12 wrzeœnia 1990 r. a granica polsko-niemiecka, „Pañstwo i Prawo”, 1990, nr
12; Vertrag über die abschließende Regelung in bezug auf Deutschland, [w:] Zwei-plus-VierVertrag. Partnerschaftsverträge. EG-Maßnahmepaket mit Begründungen und Materialien,
Hg. K. Stern, B. Schmidt-Bleibtreu, München 1991.
Traktat miêdzy Rzecz¹pospolit¹ Polsk¹ a Republik¹ Federaln¹ Niemiec o potwierdzeniu
istniej¹cej miêdzy nimi granicy (Dz. U. 1992 nr 14 poz. 54).
Traktat miêdzy Rzecz¹pospolit¹ Polsk¹ a Republik¹ Federaln¹ Niemiec o dobrym s¹siedztwie i przyjaznej wspó³pracy (Dz. U. 1992 nr 14 poz. 56).
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okreœlona by³a równie¿ przez wymogi Zwi¹zku Niemieckich Stowarzyszeñ
Spo³eczno-Kulturalnych w Polsce (ZNSSK) – instytucji „dachowej”/naczelnej
mniejszoœci niemieckiej w Polsce – oraz stanowi³a wynik lokalnych uwarunkowañ, zwi¹zanych z aktywnoœci¹ i aspiracjami poszczególnych liderów. Koncepcja ZNSSK, zapisana w statucie z 1991 r., uwzglêdnia³a trójstopniowy podzia³
struktury mniejszoœci niemieckiej, tj. zarz¹dy wojewódzkie – oddzia³y – grupy
terenowe26. Przyznaæ trzeba, i¿ powy¿sza koncepcja w przypadku wiêkszoœci
stowarzyszeñ na Pomorzu nie zosta³a wprowadzona w ¿ycie, co wynika³o
z tendencji autonomizacyjnych i konfliktowych sytuacji wewn¹trzgrupowych.
W zwi¹zku z powy¿szym mniejszoœæ niemiecka na Pomorzu Gdañskim
funkcjonuje w relatywnie du¿ym rozproszeniu geograficznym, z widocznym
przerostem struktur, niekoniecznie dobrze wp³ywaj¹cym na wzajemn¹ wspó³pracê i komunikacjê miêdzygrupow¹ – tak na poziomie regionalnym, jak i ogólnopolskim27.
Generalnie instytucjonalizacja mniejszoœci niemieckiej, która rozpoczê³a siê
w roku 1990, najwiêkszy swój rozkwit odnotowa³a w pierwszej po³owie lat dziewiêædziesi¹tych XX w. W pierwszej fazie dzia³alnoœci mia³a równie¿ miejsce
najwiêksza mobilizacja zasobów spo³ecznych i ekonomicznych. Czêste w tym
okresie by³y spotkania robocze liderów wszystkich wiêkszych organizacji z Regionu Pó³nocnego, ZNSSK, organizacji partnerskich i innych instytucji wspó³pracuj¹cych (przedstawicieli niemieckich ministerstw, Konsulatu Generalnego
RFN w Gdañsku, niemieckiego Instytutu Stosunków Zagranicznych itp.28

26

27

28

Na Pomorzu Gdañskim funkcjonuj¹ obecnie trzy struktury mniejszoœci niemieckiej o charakterze wojewódzkim, tj. Zarz¹d Wojewódzki Zwi¹zku Mniejszoœci Niemieckiej w Województwie Pomorskim z siedzib¹ w Gdañsku, Zarz¹d Wojewódzki Stowarzyszenia Ludnoœci
Pochodzenia Niemieckiego w Województwie Kujawsko-Pomorskim z siedzib¹ w Toruniu
oraz S³upski Zwi¹zek Ludnoœci Pochodzenia Niemieckiego. Pozosta³e instytucje mniejszoœci niemieckiej maj¹ charakter oddzia³ów lub grup terenowych o zasiêgu powiatowym,
za wyj¹tkiem organizacji w Wierzchucinie, która mia³a charakter gminny.
Wszystkie oddzia³y terenowe ZMN posiadaj¹ swoje siedziby na terenie województwa
pomorskiego, z czego prawie wszystkie (poza Sztumem) w powiatach kaszubskich lub
kociewskim (Tczew), tj. w: Gdañsku, Gdyni, Chojnicach, Bytowie, Lêborku, Wierzchucinie
(od 2007 r. z powodów problemów finansowych grupa nie posiada w³asnej siedziby i spotyka siê nieformalnie). Natomiast samodzielne stowarzyszenia mniejszoœci niemieckiej
(tj. niebêd¹cych oddzia³ami lub grupami terenowymi) znajduj¹ siê na terenie kilku województw. Wœród czternastu samodzielnych stowarzyszeñ piêæ z nich ma swoj¹ siedzibê
w województwie pomorskim (tj. Malbork, Kwidzyn, Chojnice, S³upsk i Miastko), cztery
w województwie warmiñsko-mazurskim (tj. Elbl¹g, I³awa, Lidzbark Welski i Nowe Miasto
Lubawskie), cztery w województwie kujawsko-pomorskim (tj. Toruñ, Bydgoszcz, Grudzi¹dz
i £asin) oraz jedno w województwie wielkopolskim (Z³otów).
Zob. A. Kietrys, Chcemy korzystaæ z siebie nawzajem…, „Gazeta Gdañska”, 16.04.1997, nr 6.

RELACJE KASZUBSKO-NIEMIECKIE NA POMORZU PO 1945 ROKU

161

Z pewnoœci¹ istotn¹ rolê w procesie mobilizacji spo³ecznej odegra³o silne
zaanga¿owanie emocjonalne osób, chêæ odreagowania krzywd doznanych
po wojnie, oraz perspektywa osi¹gniêcia korzyœci (ekonomicznych, presti¿u spo³ecznego itp.), co w niedalekiej przysz³oœci okaza³o siê z³udne i poskutkowa³o
odp³ywem wielu cz³onków.
G³ówna ró¿nica pomiêdzy mniejszoœci¹ niemieck¹ a spo³ecznoœci¹ kaszubsk¹
polega jednak na tym, ¿e mniejszoœæ niemiecka w wystarczaj¹cej mierze nie
zdo³a³a przyci¹gn¹æ w swoje szeregi osób m³odych, z wy¿szym wykszta³ceniem
i ludzi wolnych zawodów, którzy stworzyliby usystematyzowan¹ wizjê przysz³ej dzia³alnoœci ideowej, kulturalnej i œrodowiskowej. W perspektywie badañ
widaæ te¿, ¿e etap samorzutnej i ¿ywio³owej instytucjonalizacji mniejszoœci niemieckiej na Pomorzu zatrzyma³ siê na fazie stabilizacji w pierwszej po³owie
dekady lat 2000 oraz regresu obserwowanego po 2005 r., i pomimo wielu inicjatyw kulturalnych i spo³ecznych nie przybra³ sprofesjonalizowanego charakteru – jak to ma miejsce w przypadku mniejszoœci niemieckiej na Œl¹sku Opolskim i Kaszubów na Pomorzu. Podobnie, nieprzemyœlana polityka finansowa
wielu organizacji, które w pierwszej fazie otrzymywa³y znacz¹ce œrodki ze strony
niemieckiej, doprowadzi³a w kolejnych fazach do problemów z utrzymaniem siê.
Istotny jest te¿ fakt corocznego obni¿ania dotacji rz¹du niemieckiego na dzia³alnoœæ organizacji mniejszoœci niemieckiej, który zmusza oœrodki do oszczêdnoœci oraz wypracowania dróg zarobkowania. W konsekwencji wiêkszoœæ
organizacji mniejszoœci niemieckiej balansuje obecnie na granicy egzystencji.
Jednak¿e mniejszoœæ niemiecka na przestrzeni ponad dwudziestopiêciolecia etnicznej aktywnoœci wykszta³ci³a szerok¹ sieæ wspó³pracy z wieloma instytucjami, jak np. z innymi instytucjami tego samego typu (w tym ZNSSK),
z instytucjami polskimi i niemieckimi poza strukturami mniejszoœci niemieckiej, czyli z organizacjami partnerskimi, wspieraj¹cymi oraz z w³adzami polskimi i niemieckimi. Analizuj¹c podejmowane przedsiêwziêcia kulturalne
w obrêbie mniejszoœci niemieckiej, wyodrêbniæ mo¿na zró¿nicowane ich kategorie, np.: organizacjê i/lub uczestnictwo w festiwalach kultur, organizacjê
i/lub uczestnictwo w konferencjach i seminariach naukowych (popularnonaukowych), wystawach, odczytach i pogadankach, opiekê nad miejscami pamiêci
i inicjowanie przedsiêwziêæ zwi¹zanych z pamiêci¹ zbiorow¹ (np. budowa pomników, tablic pami¹tkowych, opieka nad grobami, nabo¿eñstwa ekumeniczne itp.), dzia³alnoœæ socjaln¹. Czêœæ z wy¿ej wymienionych dzia³añ jest organizowana cyklicznie, np. festiwale kultur, przegl¹dy m³odego kina niemieckiego,
uroczystoœæ Volkstrauertag, a czêœæ okazjonalnie, np. wystawy lub pogadanki,
ods³oniêcia tablic pami¹tkowych.
Etniczna aktywnoœæ mniejszoœci niemieckiej, podobnie jak i spo³ecznoœci
kaszubskiej, wykracza daleko bardziej poza organizacjê lub uczestnictwo
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w przedsiêwziêciach skierowanych do cz³onków w³asnych organizacji, a na uwagê zas³uguj¹ inicjatywy podejmowane na rzecz szerszej spo³ecznoœci (lokalnej,
regionalnej). W tym kontekœcie podkreœliæ trzeba aspekt socjalny dzia³alnoœci
mniejszoœci niemieckiej, widoczny zw³aszcza w aktywnoœci charytatywnej Stowarzyszenia Ludnoœci Pochodzenia Niemieckiego w Elbl¹gu (SLPN), czy Towarzystwa Kulturalnego Ludnoœci Niemieckiej „Ojczyzna” w Kwidzynie (TKLN)
oraz Stowarzyszenia w Malborku. Przyk³adowo, zarz¹d TKLN w Kwidzynie,
wspólnie z zakonem joannitów i w³adzami Kwidzyna uruchomi³ w 2002 r.
Stacjê Socjaln¹ Joannitów w mieœcie, wspieraj¹c¹ najubo¿szych i chorych w powiecie kwidzyñskim29.
¯ywio³owy rozwój etnicznej aktywnoœci mniejszoœci niemieckiej i wspó³praca miêdzygrupowa na tak szerok¹ skalê faktycznie nie jest podejmowana
przynajmniej od 2005/2006 r.30 Z pewnoœci¹ przyczyn¹ tego zjawiska s¹ postêpuj¹ce procesy wewn¹trz mniejszoœci niemieckiej, tj. ograniczenie wiod¹cej roli
najwiêkszego oœrodka na omawianym terenie (ZMN Gdañsk) na rzecz samodzielnoœci mniejszych oœrodków, wypracowanie przez samodzielne oœrodki
w³asnych modeli dzia³ania (niekoniecznie bardziej skutecznych ni¿ w ramach
cz³onkostwa w ZMN Gdañsk), proces starzenia siê osób i emigracja m³odego
pokolenia, brak sprecyzowanej i jednorodnej koncepcji funkcjonowania, zarówno wewn¹trzorganizacyjnego, jak i na zewn¹trz, deficyt liderów i in.
O ile pierwsza dekada wspó³pracy wewn¹trzgrupowej na pó³nocy Polski
mia³a charakter strategiczny, z dominuj¹c¹ rol¹ liderów i siln¹ pozycj¹ ZMN
Gdañsk, o tyle drugie dziesiêciolecie charakteryzuje siê zredukowan¹ aktywnoœci¹ wszystkich organizacji, a w czêœci przypadków peryferyjnym uczestnictwem w strukturach wewn¹trzgrupowych, np. Malbork, Sztum. Widoczny jest
spadek zainteresowania wokó³ kwestii pocz¹tkowo ³¹cz¹cych liderów i ci¹g³oœci planowania, co mo¿e byæ zwi¹zane tak¿e z wyczerpaniem siê koncepcji walki
o wspólne interesy grupowe oraz z niewystarczaj¹cymi kompetencjami organizatorskimi liderów.

29

30

Zob. A. Biñczak, Stacja Socjalna Joannitów powstanie w mieœcie, „Kurier Kwidzyñski”,
12.09.2001, nr 37, s. 4; (Z³oty), Darmowe leki dla potrzebuj¹cych, „Kurier Powiatu Kwidzyñskiego”, 9.11.2007, s. 4; J. Kluczkowski, Dodatkowe leki dla aptek socjalnych, „Kurier
Kwidzyñski”, 31.10.2007, nr 44; R. Cybulski, Zakonnicy nios¹ pomoc, „Kurier Powiatu Kwidzyñskiego”, 8.06.2007; J. Kluczkowski, Zakonnicy z Niemiec nadal wspieraj¹ stacjê socjaln¹,
„Kurier Kwidzyñski”, 6.06.2007, nr 23, s. 5; idem, Stacja dla potrzebuj¹cych, „Obserwator”,
dodatek bezp³atny do „Kuriera Kwidzyñskiego”, 3.05.2007, nr 41; (chan), Stacja dla najubo¿szych, „Kurier Powiatu Kwidzyñskiego”, 10.07.2002, s. 7.
W okresie 2006-2009 odbywa³y siê jedynie wspólne spotkania robocze organizacji z Kwidzyna, Elbl¹ga, Grudzi¹dza i Malborka.
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Kwestie to¿samoœciowe na Pomorzu – Kaszubi
i mniejszoœæ niemiecka
Zachowanie syndromu etnicznych cech wœród cz³onków spo³ecznoœci kaszubskiej i niemieckiej w du¿ej mierze uzale¿nione jest od pielêgnowania wartoœci rdzennych, czyli „osiowych” elementów kultury, od podkreœlania pojedynczych „istotowych” granic, a nie ca³oœci kompleksu kulturowego31. Prowadzi
to w wielu przypadkach do utraty znaczenia obiektywnych kryteriów autoidentyfikacji (np. etnicznoœci dziedziczonej) i wzrostu roli czynników subiektywnych, zwi¹zanych z samoœwiadomoœci¹, stanowi¹cych kwestiê indywidualnego wyboru jednostki – ale nie jest to regu³¹.
Warto podkreœliæ, ¿e Pomorze stanowi obszar pogranicza w sensie spo³eczno-kulturowym (swój terytorialny sens zatraci³ po wojnie) i ze wzglêdu na sw¹
specyfikê zawsze bêdzie przyczyn¹ i skutkiem ¿ywio³owego oddzia³ywania
wp³ywów kulturowo-cywilizacyjnych, politycznych, gospodarczych, oraz – co
istotne z punktu widzenia omawianego problemu – zawsze bêd¹ wystêpowa³y
niejednoznacznoœci charakteru i zakresu autoidentyfikacji narodowej i etnicznej32. Owe niejednoznacznoœci przejawiaæ siê mog¹ z jednej strony w zjawiskach dezintegracji spo³ecznej, labilnej to¿samoœci i dysonansach, z drugiej zaœ
strony w tendencjach integracyjnych, chêci wzajemnego uczenia siê grup i kultur, wypracowaniu nowego schematu poznawczego, potrzebie zakorzenienia,
w tym równie¿ w kszta³towania w miarê stabilnej to¿samoœci33.
31

32

33

Zob. M. Budyta-Budzyñska, Socjologia narodu i konfliktów etnicznych, Warszawa 2010,
s. 98-99. patrz tak¿e F. Barth, Ethnic Groups and Boundaries, Boston 1969; J.J. Smolicz,
Dziedzictwo, wartoœci podstawowe i rozwój kulturalny w spo³eczeñstwach wieloetnicznych,
„Kultura i Spo³eczeñstwo”, 1992, nr 3.
Zob. A. Sakson, Mazurzy – spo³ecznoœæ pogranicza, Poznañ 1990, s. 24. oraz G. Babiñski,
Lokalnoœæ – Pogranicza – Globalizacja. Refleksje nad kierunkami badañ nad wspó³czesnymi problemami pograniczy narodowych i kulturowych, [w:] Transgranicznoœæ w perspektywie socjologicznej. Kontynuacje i wyzwania, red. J. Leszkowicz-Baczyñski, t. 1, Zielona Góra
2001; S. Lisiecki, Pogranicze polsko-niemieckie. O regionalizmie i potrzebie badañ porównawczych, [w: ] Transgranicznoœæ…, t. 2...; idem, Granice i pogranicza, „Przegl¹d Zachodni”,
2008, nr 3; idem, O granicach naturalnych, politycznych, spo³ecznych i … granicach w g³owie.
Szkice z socjologii pogranicza polsko-niemieckiego, Poznañ 2003; J. Makaro, Gubin – miasto
graniczne, Wroc³aw 2007.
Zob. M. Golka, Imiona wielokulturowoœci, Warszawa 2010, s. 280 i 282; R. Grathoff, Polskie
s¹siedztwa, t³um. A. K³oskowska, „Kultura i Spo³eczeñstwo”, 1991, nr 4, s. 7-17; A. K³oskowska, Kultury narodowe u korzeni, Warszawa 1996, s. 278; J. Nikitorowicz, Pogranicze,
to¿samoœæ, edukacja miêdzykulturowa, Bia³ystok 1995, s. 15-16; M. Zió³kowski, Wspólnota
przestrzeni i odmiennoœæ tradycji – s¹siedzkie kultury etniczne, „Kultura i Spo³eczeñstwo”,
1991, nr 4, s. 59-69.
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Niew¹tpliwie na kszta³towanie siê identyfikacji narodowych i/lub etnicznej
Kaszubów, jak i cz³onków mniejszoœci niemieckiej na Pomorzu wp³yw maj¹
czynniki obiektywne, zwi¹zane g³ównie ze wspomnianymi wczeœniej skomplikowanymi procesami narodowoœciowymi wystêpuj¹cymi w pierwszej po³owie
XX w. oraz z powojenn¹ polityk¹ odniemczania i usuwania zró¿nicowañ regionalnych, oraz czynniki subiektywne, zwi¹zane z indywidualnymi wyborami
strategii ¿yciowych34.
Wprawdzie ze wzglêdu na oczywiste odmiennoœci charakteryzuj¹ce ka¿d¹
z grup jakiekolwiek porównania wprost to¿samoœci Kaszubów i mniejszoœci
niemieckiej mog¹ stanowiæ zbytnie nadu¿ycie, jednak¿e ze wzglêdu na obecnoœæ wielu elementów i procesów wspólnych dla grup mniejszoœciowych mo¿na pokusiæ siê o zasygnalizowanie pewnych podobieñstw.
W przypadku Kaszubów, jak i cz³onków mniejszoœci niemieckiej, charakterystyczne jest wystêpowanie autoidentyfikacji narodowych i/lub etnicznych na
ró¿nych poziomach odniesienia oraz kombinacji tych przypadków o ró¿nym
stopniu nasycenia, np. jednostki identyfikuj¹ce siê z dwiema grupami narodowymi i/lub etniczn¹, lub identyfikuj¹cych siê wy³¹cznie z jedn¹ grup¹ narodow¹ lub etniczn¹. Znamienne i czêste s¹ zatem przypadki osób o „podwójnej
œwiadomoœci”35, przy czym, jak wskazuje Brunon Synak, taka sytuacja nie jest
procesem sprzecznym, bowiem zachodzi na zupe³nie odmiennych poziomach
odniesienia (narodowym i etnicznym)36. Zatem zarówno to¿samoœci: kaszubska, jak i cz³onków mniejszoœci niemieckiej, s¹ labilne i wielowymiarowe, stanowi¹c efekt oddzia³ywania wp³ywów trzech g³ównych kultur oddzia³uj¹cych
na Pomorzu: polskiej, niemieckiej i kaszubskiej. Przewaga jednego z elementów kultur, b¹dŸ ca³ego kompleksu zmiennych, decyduje o nadrzêdnoœci/podrzêdnoœci i/lub równowa¿noœci warstw identyfikacyjnych.
W zwi¹zku z powy¿szym podobne problemy stwarza ustalenie jednolitych
kryteriów badania i okreœlania to¿samoœci kaszubskiej, jak i cz³onków mniejszoœci niemieckiej. W przypadku Kaszubów problem le¿y g³ównie w nieustalonym statusie wewn¹trz-, jak i zewn¹trzgrupowym, a w zwi¹zku z tym niedodefiniowan¹ to¿samoœci¹37. Natomiast w przypadku mniejszoœci niemieckiej
34

35
36
37

Zob. D. Berliñska, Spo³eczne uwarunkowania…; B. Domaga³a, Mniejszoœæ niemiecka na
Warmii i Mazurach: rodowód…; Z. Kurcz, Mniejszoœæ niemiecka w Polsce, Wroc³aw 1995;
Z. Kurcz, Mniejszoœæ niemiecka w Polsce: geneza…; C. Obracht-Prondzyñski, Kaszubi.
Miêdzy dyskryminacj¹…, s. 135-220; idem, Stosunki etniczne…, s. 9-40; A. Sakson, Mazurzy…; idem, Stosunki narodowoœciowe…
Zob. W.E.B. DuBois, The Souls of Black Folk, Greenwich 1953. cyt za J. M. Yinger, Ethnicity.
Source of strenght? Source of conflict?, Albany-New York 1994, s. 146.
Zob. B. Synak, Kaszubska to¿samoœæ. Ci¹g³oœæ i zmiana: studium socjologiczne, Gdañsk 1998.
Zob. M. Mazurek, Jêzyk – przestrzeñ – pochodzenie. Analiza to¿samoœci kaszubskiej, Gdañsk
2010, s. 322.
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niema³e trudnoœci sprawia jednoznaczne ustalenie poszczególnych kategorii
cz³onków.
W œwietle najnowszych badañ to¿samoœci kaszubskiej, autorstwa Moniki
Mazurek, „to¿samoœæ kaszubska to (najczêœciej) to¿samoœæ podwójna, wystêpuj¹ca w rozmaitych konfiguracjach”, zasadniczo polsko-kaszubska lub kaszubsko-polska38. Podwójn¹ to¿samoœæ Kaszubów zdiagnozowa³ zreszt¹ ju¿ w latach 90. XX w. Brunon Synak39.
Do pewnego stopnia z wynikami badañ Moniki Mazurek w kwestii hybrydyzacji to¿samoœci kaszubskiej, jej wielowymiarowoœci i labilnoœci, koresponduj¹ wyniki badañ to¿samoœci liderów wspó³czesnej mniejszoœci niemieckiej
na Pomorzu40.
Przede wszystkim porównania odnosz¹ siê do najliczniejszej kategorii cz³onków mniejszoœci niemieckiej na Pomorzu, czyli Kaszubów, którzy mog¹ stanowiæ przynajmniej po³owê jej sk³adu41. Z pewnoœci¹ wewnêtrznie zró¿nicowane autoidentyfikacje tej grupy s¹ zwi¹zane z faktem, i¿ na Pomorzu w sk³ad
mniejszoœci niemieckiej wchodz¹ Kaszubi zamieszkali na terenach nale¿¹cych
przed 1939 r. do Niemiec, jak i Kaszubi zamieszkali na obszarze miêdzywojennego województwa pomorskiego. Z kolei symptomatyczne w przypadku Kaszubów niebêd¹cych cz³onkami mniejszoœci niemieckiej, jest podkreœlanie przez
nich polskiej (nie-niemieckiej) autoidentyfikacji narodowej.
Pewne podobieñstwa mo¿na zaobserwowaæ w przypadku czynników kszta³tuj¹cych to¿samoœæ integraln¹ Kaszubów i cz³onków mniejszoœci niemieckiej
– polegaj¹ one na wzroœcie oddzia³ywania czynnika genealogicznego, natalnego
(urodzenie w rodzinie kaszubskiej/niemieckiej) i roli socjalizacji pierwotnej.
Na tle obydwu grup szczególnym przyk³adem to¿samoœci integralnej s¹ niemieccy gdañszczanie (Danzigerzy), ³¹cz¹cy niemieck¹ to¿samoœæ narodow¹
z przynale¿noœci¹ pañstwow¹, konkretnie lokaln¹, tj. gdañsk¹42.
Symptomatyczna dla kszta³towania siê to¿samoœci kaszubskiej i niemieckiej jest rola wartoœci rdzennych, wartoœci „osiowych” i identyfikacyjnych, które konstytuuj¹ to¿samoœæ narodow¹ i etniczn¹43. Wœród Kaszubów i cz³onków
38
39
40
41
42

43

Tam¿e, s. 247.
Zob. B. Synak, Kaszubska to¿samoœæ…
Zob. M. Lemañczyk, To¿samoœæ narodowa pomorskich liderów…
Idem, Liderzy mniejszoœci niemieckiej na Pomorzu Gdañskim po 1989 roku, „Przegl¹d
Zachodni”, 2013, nr 3, s. 190.
Zob. M. Lemañczyk, Danzigerzy – elitarna mniejszoœæ? [w:] Transgranicznoœæ w perspektywie socjologicznej. Pogranicza kultur i narodów, red. D. Chmielewska-Banaszak i in., Zielona
Góra 2010; idem, Danzigerzy gdañscy i ich pamiêæ przesz³oœci, [w:] Pamiêæ zbiorowa jako
czynnik integracji i Ÿród³o konfliktów, red. A. Szpociñski, Warszawa 2009.
Zob. J.J. Smolicz, Wspó³kultury Australii, Warszawa 2000, s. 202; A. K³oskowska, Kultury
narodowe…, s. 100.
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mniejszoœci niemieckiej wystêpuj¹ zwarte, wzajemnie warunkuj¹ce siê kompleksy „wartoœci rdzennych”, do których przede wszystkim nale¿y zaliczyæ:
jêzyk, pamiêæ zbiorow¹, pochodzenie („wiêzy krwi”), terytorium oraz – tylko
w przypadku Kaszubów – religiê (katolick¹)44.
Wspólnym rysem to¿samoœci Kaszubów i cz³onków mniejszoœci niemieckiej jest zachowane poczucie odrêbnoœci grupowej (drug¹ stron¹ tego zjawiska
jest poczucie identycznoœci grupowej) przy niemal ca³kowitej integracji strukturalnej (asymilacji) i akulturacji. W przypadku Kaszubów wyrazem tej odrêbnoœci jest czêste uwa¿anie siê za innego Polaka, co oznacza, ¿e nie chc¹ oni „byæ
po prostu Kaszubami, chc¹ byæ polskimi (i nie-niemieckimi) Kaszubami”45.
Zbli¿one zjawisko zaobserwowaæ mo¿na wœród cz³onków mniejszoœci niemieckiej, zw³aszcza Danzigerów, którzy uwa¿aj¹ siebie za innych Niemców, podkreœlaj¹c poczucie to¿samoœci grupowej i odmiennoœæ kulturow¹, g³ównie
jêzykow¹.
Jest to przyk³ad ekskluzji kulturowej i nadawania grupie zamkniêtego, izolowanego statusu. Badacze to¿samoœci kaszubskiej okreœlaj¹ to zjawisko mianem to¿samoœci opancerzonej, stwierdzaj¹c, i¿ zachodzi zw³aszcza w odniesieniu do m³odych ludzi – tzw. trzeciej generacji w ujêciu Herberta Gansa –
oraz „(…) wœród neofitów i ¿yj¹cych na »zapo¿yczonym statusie etnicznym«” 46.
Warto tak¿e podkreœliæ, ¿e Pomorze Gdañskie stanowi dla przedstawicieli
obydwu grup „domenê symboliczn¹” 47 zwi¹zan¹ z ci¹g³oœci¹ pokoleniow¹ na
tym terytorium i j¹ sankcjonuj¹c¹. Wokó³ tej kwestii powsta³o tak¿e wiele
44

45

46

47

Zob. W. Oppenrieder, M. Thurmair, Sprachidentität im Kontext von Mehrsprachigkeit, [w:]
N. Janich, C. Thim-Mabrey, Sprachidentität-Identität durch Sprache, Tübingen 2003, s. 55;
B. Synak, Kaszubska to¿samoœæ…; idem, Kaszubi dzisiaj…; M. Mazurek, op. cit.; M. Lemañczyk, Jêzyk niemiecki jako czynnik kszta³tuj¹cy poczucie to¿samoœci narodowej i identycznoœci
grupowej liderów stowarzyszeñ mniejszoœci niemieckiej w Polsce pó³nocnej, [w:] O spo³ecznym
znaczeniu to¿samoœci, miejsca i czasu ¿ycia. Szkice socjologiczne i gerontologiczne. Ksiêga przygotowana w darze Profesorowi Brunonowi Synakowi z okazji 70. urodzin, red. D. Rancew-Sikora, C. Obracht-Prondzyñski, M. Kaczmarczyk, P. Czekanowski, Gdañsk 2013.
Zob. M. Mazurek, op. cit., s. 328; C. Obracht-Prondzyñski, Kaszubi „inni swoi”, czyli o problemie bycia „normalnym Polakiem”, [w:] Jak siê dzielimy i co nas ³¹czy?, red. M. G³owacka-Grajper, E. Nowicka, Kraków 2006.
B. Synak, Przemiany kaszubskiej to¿samoœci, [w: ] Œl¹zacy, Kaszubi, Mazurzy i Warmiacy –
miêdzy polskoœci¹ a niemieckoœci¹, red. A. Sakson, Poznañ 2008, s. 206; idem, Kaszubskie
doœwiadczenie przemian, „Pomerania”, 1993, nr 5; M. Mazurek, op. cit., s. 329-332; patrz
tak¿e H.J. Gans, Symbolic ethnicity: the future of ethnic groups and cultures in America,
„Ethnic and racial studies”, 2(1),1979; idem, Symbolic ethnicity and symbolic religiosity:
towards a comparison of ethnic and religious acculturation, „Ethnic and Racial Studies”,
17(4), 1994.
L.M. Nijakowski, Domeny symboliczne. Konflikty narodowe i etniczne w wymiarze symbolicznym, Warszawa 2006.
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mitów, których konsekwencje zapisa³y siê negatywnie w historii, np. mit
odwiecznie niemieckiego Gdañska i przeœladowanej polskoœci Gdañska48.
Symboliczne „oflagowanie” terytorium Pomorza Gdañskiego, uwa¿anego za
istotne dla to¿samoœci zbiorowej Kaszubów i Niemców, niew¹tpliwie zwi¹zane
jest z faktem, i¿ ziemie pomorskie nale¿a³y w ró¿nych epokach do ró¿nych organizmów administracyjno-pañstwowych o zasadniczo odmiennych strukturach politycznych i sk³adzie wyznaniowo-narodowoœciowym.
Pomimo wielu pozosta³oœci kultury niemieckiej (niematerialnej i materialnej) na Pomorzu zaobserwowaæ mo¿na, i¿ na pocz¹tku XXI w. w zakresie umacniania domeny symbolicznej znacznie bardziej aktywni s¹ Kaszubi. Œwiadcz¹
o tym nie tylko pomniki czy uroczystoœci, bêd¹ce noœnikiem „wartoœci rdzennych” i s³u¿¹ce kreowaniu to¿samoœci, ale te¿ podwójne nazewnictwo kaszubskich miejscowoœci i nauczanie jêzyka kaszubskiego w szko³ach. Z pewnoœci¹
w powy¿szych dzia³aniach jest wiele elementów etnicyzacji Kaszubów wyzwalanych kontekstualnie, na zasadzie instytucjonalnego „projektu” konstruowanego „przez elity kaszubskie, w du¿ej mierze reprezentowane przez cz³onków
Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego”49, daj¹cych gotowe szablony prze¿ywania, rozumienia i realizowania etnicznoœci, jednak¿e ich walory integracyjne
i wiêziotwórcze dostrzegaj¹ równie¿ cz³onkowie mniejszoœci niemieckiej.
W powy¿szym kontekœcie ujawnia siê – paradoksalnie – zjawisko, które
w sposób istotny odró¿nia to¿samoœæ kaszubsk¹ i cz³onków mniejszoœci niemieckiej, tj. wystêpowanie wœród przedstawicieli pierwszej grupy kompleksu
kaszubskiego wobec kultury dominuj¹cej, polskiej50. Takiego syndromu nie
zaobserwowano podczas badañ mniejszoœci niemieckiej, z pewnoœci¹ dlatego,
¿e cz³onkowie mniejszoœci niemieckiej, postrzegaj¹ siebie oraz jêzyk niemiecki
– i s¹ w wiêkszoœci postrzegani – z perspektywy kulturowej i cywilizacyjnej
wy¿szoœci. Obydwa kompleksy wzglêdem kultury dominuj¹cej: ni¿szoœci wœród
Kaszubów i wy¿szoœci wœród mniejszoœci niemieckiej, s¹ efektem nawarstwienia siê stereotypów grupowych, kszta³towanych na przestrzeni wieków.

48
49
50

Zob. P. Oliver Loew, Gdañsk miedzy mitami, Olsztyn 2006, s. 58 i 62.
M. Mazurek, op. cit., s. 330.
Zob. M. Mazurek, op. cit., s. 263 i 266; B. Synak, Kaszubska to¿samoœæ…; idem, Kaszubi
dzisiaj. Rys socjologiczny, [w:] Pomorze – ma³a ojczyzna…; C. Obracht-Prondzyñski, Kaszubi.
Miêdzy dyskryminacj¹…,; M. Mazurek, op. cit.
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Kashubian-German relations in Gdañsk Pomerania
after 1945
SUMMARY
The article concerns Kashubian-German relations in changing socio-historical
and cultural context in Gdañsk Pomerania after 1945. The author analyzes the main
factors that affect the new, post-war society, including dynamic population movement, territorial-administrative transformations, political and legal status of both
communities, and inter-ethnic relations. The essential part of considerations is
devoted to a thorough analysis of institutionalization in both groups examined,
as well as identity issues, emphasizing similarities and differences.
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Kaszubi w polskiej organizacji „Felicja”
w Danii (1940–1945)*

Polska w wyniku najazdu dwu wielkich s¹siadów – III Rzeszy i sowieckiej
Rosji przegra³a bitwê w 1939 r., ale naród nie podda³ siê okupantom. Niemal
od pocz¹tku organizowano alternatywny sposób ¿ycia w terytorialnie podzielonym kraju, w którym spo³eczeñstwo by³o przedmiotem eksterminacji.
Natomiast legalne w³adze pañstwowe organizowa³y siê poza Krajem (Pary¿,
Londyn) i tworzy³y si³ê zbrojn¹, by razem z aliantami walczyæ o wolnoœæ dla
narodu i Polski.
Jednoczeœnie te¿ organizowano polskie pañstwo podziemne na gruncie krajowym, tworz¹c pod kierunkiem wicepremiera potrzebne organa wykonawcze
oraz Armiê Krajow¹. Rz¹d polski, d¹¿¹c do maksymalnego wk³adu do walki
o odzyskanie terytorium oraz w³¹czenia cywilnych si³, zorganizowa³ tzw. szóst¹
kolumnê w krajach okupowanych przez Niemcy. By³o to mo¿liwe dziêki znacz¹cej polskiej emigracji osiedlonej w ró¿nych krajach europejskich z wy³¹czeniem Niemiec. Zrozumia³e, ¿e mniejszoœæ polska w Niemczech by³a pod szczególnym nadzorem i by³a najbardziej nara¿ona na represje.
Po upadku Francji i przeniesieniu Rz¹du RP do Londynu musia³a nast¹piæ
rewizja dotychczasowego udzia³u w wojnie w celu osi¹gniêcia polskich celów
politycznych i wojskowych. W 1940 r. perspektywa oswobodzenia kraju odsuwa³a siê w czasie i by³o jasne, ¿e Polska przez d³u¿szy czas nie bêdzie mog³a
dorównaæ wysi³kowi wojennemu sojuszników. Rodzi³a siê te¿ obawa, ¿e zas³ugi polskich jednostek bojowych bior¹cych udzia³ w walkach we Francji i w Norwegii mog¹ pójœæ w zapomnienie. Polska mia³a jednak wiêksze mo¿liwoœci
ani¿eli partnerzy, mianowicie walkê podziemn¹ w poszczególnych pañstwach

*

Fragmenty monografii E.S. Kruszewski, Akcja Kontynentalna w Skandynawii 1940-1945,
wyd. 3, Kopenhaga, Instytut Polsko-Skandynawski, 2016. 232 s., il.
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osiedlenia siê Polaków w Europie oraz precedens zorganizowania podziemia
w kraju.
Z inicjatyw¹ wyst¹pi³ dyplomata Jan Librach (1904-1973), I sekretarz ambasady polskiej w Pary¿u, który przed³o¿y³ rz¹dowi projekt podziemnej organizacji wy³onionej z pó³milionowego wychodŸstwa we Francji. Uzasadnione by³o
tym, ¿e wczeœniej da³o ono ochotników do polskich dywizji i nie mo¿na by³o
pozostawiæ go bez ideowych wskazówek i postulatów politycznych. Podobnie
by³o te¿ ze skupiskami Polaków w Belgii, Danii i na Wêgrzech.
W czasie okupacji kraju tylko rz¹d móg³ podj¹æ siê organizowania podziemia, wyposa¿yæ go w niezbêdne œrodki materialne i powi¹zanie go z ogólnym
polskim wysi³kiem wojennym. Polaków poza granicami ojczyzny nale¿a³o zachowaæ w stanie odpowiedniej dyspozycji psychicznej i politycznej. Zdawano
sobie sprawê, ¿e wszelka pró¿nia w tym zakresie zosta³aby wype³niona z jednej
strony przez Niemców, a z drugiej przez komunistów. Niebagatelne by³y równie¿ przysz³oœciowe stosunki ze spo³eczeñstwem zw³aszcza w krajach bêd¹cych
pod okupacj¹. Narzuca³a siê wrêcz potrzeba naszego udzia³u w walce z Niemcami pod polskim kierownictwem, nie wykluczaj¹c wspó³dzia³ania z lokalnymi
organizacjami ruchu oporu.
W latach drugiej wojny œwiatowej polskie placówki dyplomatyczne by³y
w doœæ trudnym po³o¿eniu (utrata oparcia o w³asne terytorium pañstwowe,
brak realizacji uk³adów handlowych), a ¿yczenia czy protesty dyplomatyczne
mia³y najczêœciej oparcie o czynniki moralne. Prócz tego w niektórych pañstwach polskie placówki dyplomatyczne musia³y wykazywaæ wyj¹tkow¹ ostro¿noœæ, gdy¿ m.in. tajemnica kurierów mog³a byæ nara¿ona na utratê przywilejów. Natomiast w innych pañstwach ju¿ samo istnienie polskiej placówki
na skutek niemieckich nacisków by³o stale zagro¿one. Wynikiem tego by³a
niewydolnoœæ w zakresie dostarczania w³adzom informacji, wobec znacznie
wiêkszych potrzeb ani¿eli w czasie pokoju.
Na tym tle Akcja Kontynentalna polskiego ministerstwa spraw wewnêtrznych w Londynie, wystêpuj¹ca pod ró¿nymi kryptonimami w poszczególnych
krajach (np. „Monika” we Francji, „Topaz” na Wêgrzech) mia³a do odegrania
powa¿n¹ rolê zastêpcz¹ w stosunku do dyplomacji tam, gdzie bezpoœrednie
dzia³ania polskiej s³u¿by zagranicznej by³y utrudnione lub niemo¿liwe.
Akcja Kontynentalna by³a przedsiêwziêciem, inspirowanym powszechnym
oporem narodu w Kraju oraz praktycznymi potrzebami w³adz. Rz¹d postanowi³ wykorzystaæ si³ê polskiego wychodŸstwa i patriotyzm do walki wyzwoleñczej spod okupacji macierzystego kraju, a przez to si³ê oddzia³ywania Rz¹du
RP na wychodŸstwie.
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„Felicja” w Skandynawii
Dania i Norwegia, które znalaz³y siê pod okupacj¹ niemieck¹ ju¿ 9 kwietnia
1940 r., a by³y niejako pomostem miêdzy terytorium Polski a W. Brytani¹,
zosta³y rzecz jasna objête planami polskich w³adz. Uchwa³¹ Rz¹du RP z listopada 1940 r. przewidziano organizacjê Akcji Kontynentalnej poza central¹ m.in.
w takich krajach, jak: Francja, Belgia, Holandia i Dania oraz Jugos³awia.
Dzia³alnoœæ Akcji Kontynentalnej w krajach skandynawskich otrzyma³a kryptonim „Felicja”. Kierownictwo mieœci³o siê w Sztokholmie, któremu podlega³
kierownik na Daniê z siedzib¹ w Malmö, maj¹c do dyspozycji ³¹czniczkê i komendanta tajnej organizacji dzia³aj¹cymi bezpoœrednio na terenie Danii.
Rok 1940 by³ okresem nawi¹zywania zerwanych przez okupacjê Danii
i Norwegii kontaktów w³adz polskich w Londynie z Polakami w tych krajach.
Przedsiêwziêcie mieœci³o siê tak¿e w planach brytyjskich, maj¹cych na celu jak
najskuteczniejsze uderzenie wroga poza frontem czyli w poszczególnych pañstwach okupowanych przez Niemcy i ich sojuszników. Na skutek politycznej
i militarnej sytuacji na Ba³kanach oraz przerwania dotychczasowych dróg
³¹cznoœci z Krajem, w 1941 r. zachodzi³a pilna potrzeba zorganizowania komunikacyjnych dróg z i do Polski. Chodzi³o te¿ o stworzenie aparatu informacyjnego opartego na Polakach (sieæ korespondentów, mê¿ów zaufania), we wszystkich wa¿nych pod wzglêdem komunikacyjnym i gospodarczym oœrodkach
w Danii.
Wys³annik rz¹du profesor Olgierd Górka (1887-1955) mia³ w Sztokholmie
m.in. za zadanie organizacjê placówki „Felicji”, dobór ludzi i zorientowanie
miejscowego pos³a RP w zamiarach rz¹du. O. Górka nawi¹za³ kontakt z dyplomat¹ Boles³awem Redigerem (przed okupacj¹ Danii w poselstwie RP), rezyduj¹cym w polskim konsulacie w Malmö, którego równie¿ poinformowa³ o planach rz¹du w stosunku do Polaków w Danii. Chodzi³o o nawi¹zanie kontaktu
z osobami spoœród wychodŸstwa polskiego „dla stworzenia placówek, które by
mia³y powierzone sobie zadanie sta³ej ³¹cznoœci z Rz¹dem tak w celach propagandowych, jak i spo³ecznych”.
„Felicja” mia³a siê zaj¹æ zorganizowaniem komunikacji, uwzglêdniaj¹cej
wszystkie œrodki transportu l¹dowego i morskiego, problemem przewozu ludzi,
korespondencji i ewentualnie innych przesy³ek wa¿nych dla polskiego rz¹du.
Zapewnienie sprawnej ³¹cznoœci z Polsk¹ w relacji Dania – Polska przez Niemcy, oraz po³¹czenie ze Szwecj¹ w obu kierunkach, jak równie¿ bezpoœrednie
z Danii do Polski przez Gdañsk i z wysp¹ Bornholm.
W punktach wyjœciowych dla przekroczenia l¹dowych granic z Dani¹
do Niemiec, i odwrotnie, mê¿owie zaufania mieli utrzymywaæ œciœle zakonspi-
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rowane punkty oparcia, gdzie mo¿na by udzieliæ pomocy i zapewniæ opiekê
(kwatery, przewodnicy, u³atwienia komunikacyjne itp.) osobom przybywaj¹cym z lub udaj¹cym siê do Niemiec z polecenia centrali Akcji Kontynentalnej
w Londynie, jak równie¿ uciekinierom z niemieckich obozów jenieckich, obozów pracy itd.
Akcja Kontynentalna w Skandynawii prowadzi³a swoj¹ dzia³alnoœæ na dwóch
poziomach i mia³a na celu:
– objêcie ni¹ wszystkich Polaków na terenie Skandynawii,
– zgrupowanie wyselekcjonowanych osób z polskiej spo³ecznoœci w œciœle
zakonspirowanej organizacji.
Natomiast kierownictwo w Sztokholmie zdo³a³o pozyskaæ do wspó³pracy
Zbigniewa Folejewskiego (1910-1999; ps. „Styka”), lektora jêzyka i kultury polskiej, zatrudnionego na tamtejszym uniwersytecie. By³ kurierem i przewozi³
zlecenia oraz listy miêdzy poszczególnymi punktami i skrzynkami. Nale¿y jednak dodaæ, ¿e Szwecja to wielki kraj, du¿e odleg³oœci miêdzy wa¿nymi oœrodkami (np. Sztokholm-Kiruna 1200 km, Sztokholm-Malmoe 600 km, Sztokholm
Goeteborg 270 km), a przemieszczanie siê cudzoziemców w czasie wojny by³o
zakazane lub limitowane.
Znacznie trudniejsze zadanie „Felicja” mia³a na terenie Norwegii. Miejscowych Polaków nie by³o, a problemy znacznie ró¿ni³y siê od tych w Danii.
W Norwegii przebywa³y oddzia³y niemieckiej organizacji TODT. W 1942 r.
najwiêksze skupienie tych jednostek by³o w okolicy Trondheim. W oddzia³ach
by³o wielu Polaków pochodz¹cych z zachodniej Polski, terenów wcielonych
do III Rzeszy, którym nale¿a³o pomóc i w³¹czyæ do Akcji Kontynentalnej.
W Norwegii, przewa¿nie w po³udniowej czêœci, przebywali okresowo tak¿e
polscy jeñcy wojenni przewo¿eni tu do pracy przy budowie fortyfikacji, ale to
jest zupe³nie inne zagadnienie.
Techniczn¹ wspó³pracê z Brytyjczykami, to znaczy szkolenie kadry, przerzuty osób, komunikacja radiowa itd. oparto o agendê brytyjskiego ministerstwa wojny gospodarczej – Kierownictwo Operacji Specjalnych (SOE).
Wed³ug szczegó³owych ustaleñ miêdzy stron¹ polsk¹ a brytyjsk¹, polska tajna
organizacja winna zajmowaæ siê nastêpuj¹cymi zagadnieniami:
– prowadzeniem politycznego i wojskowego wywiadu,
– tajn¹ dzia³alnoœci¹ wœród ¿o³nierzy i robotników Polaków, bêd¹cych w s³u¿bie niemieckiej,
– organizowaniem tajnych komórek wewn¹trz wy¿ej wymienionych szeregów, by mog³y one wzi¹æ udzia³ w akcji antyniemieckiej po dniu „D”.
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Polska tajna organizacja w Danii
Wobec zastrze¿eñ wyra¿onych przez pos³a w Sztokholmie, Naczelnik Wydzia³u Akcji Kontynentalnej w Londynie stwierdzi³, i¿ mimo niebezpieczeñstwa, jakie stanowi dla poselstwa, zajmowanie siê tajnymi zagadnieniami,
widzi ogromn¹ potrzebê szybkiego dzia³ania, by osi¹gn¹æ w ramach zakreœlonych zadañ konkretne wyniki. W tym celu B. Rediger (Malmö) mia³ zorganizowaæ szersz¹ i sta³¹ ³¹cznoœæ miêdzy Szwecj¹ a Dani¹. Dotychczasowy kontakt
przez osobê nale¿¹c¹ do za³ogi statku, kursuj¹cego miêdzy Malmö a Kopenhag¹ by³ ju¿ niewystarczaj¹cy.
Rediger zapewni³ wówczas, ¿e zorganizuje nowe drogi do Danii w ci¹gu
najbli¿szego miesi¹ca. Istotnie Rediger, przy pomocy osób, które mia³ do dyspozycji, móg³ nawi¹zaæ kontakty z Gdañskiem i Berlinem. Zdaniem Redigera
w Danii by³y osoby, które mimo pewnych utrudnieñ mog¹ wykorzystaæ swoje
mo¿liwoœci, a jedyn¹ przeszkod¹ by³y warunki materialne tych ludzi.
W praktyce okaza³o siê jednak, ¿e nie by³o to ani ³atwe, ani proste do zorganizowania. Sporo czasu up³ynê³o, zanim mo¿na by³o utworzyæ trasy przerzutu
kurierów. Rekrutacja do tajnej organizacji natrafi³a tak¿e na ró¿norodne bariery. Tutejsze wychodŸstwo by³o niemal w ca³oœci rolniczo-robotnicze, na stosunkowo niskim poziomie intelektualnym i o niewielkim wyrobieniu politycznym. Odczuwano brak polskiej inteligencji, a poza tym napotykano na odmowê bardziej lub mniej uzasadnion¹, uczestniczenia w pracy podziemnej.
Rediger w Malmö mia³ do pomocy Romanê Heinze, w Kopenhadze pracownika naukowego Romanê Heltbergow¹ (1896-1989) i w Nakskov przedsiêbiorczego nauczyciela Adama R. Sokólskiego, którzy tworzyli trzon tajnej
organizacji. Heltbergowa by³a mê¿em zaufania i ³¹cznikiem na terenie Danii,
przez ni¹ przechodzi³y w zasadzie wszystkie zlecenia z i do centrali, dla informatorów oraz tajnej organizacji pod kierownictwem Sokólskiego.
Zadaniem Sokólskiego by³a rekrutacja, szkolenie i przygotowanie do wykonania zadañ ustalonych przez decydentów w Londynie. Sokólski, w ramach
ustalonych z kierownictwem w Sztokholmie, mia³ swobodê doboru ludzi, programu szkolenia i zasad ³¹cznoœci. W miejscu swego urzêdowania mia³ zastêpcê, a w innej miejscowoœci oœrodek szkolenia. Ca³a Dania podzielona zosta³a
na okrêgi, a Sokólski sam kontaktowa³ siê z poszczególnymi kierownikami
placówek na zasadzie przerywanego ³añcucha.
Akcja Kontynentalna na terenie Skandynawii rozwija³a dzia³alnoœæ na p³aszczyŸnie spo³ecznej w oparciu o cz³onków Zwi¹zku Polaków w Danii i Szwecji,
opieraj¹c siê na sieci informatorów i korespondentów, w sk³ad której wchodzili
tak¿e obcokrajowcy (Duñczycy, Szwedzi), oraz na tajnej organizacji polskiej
w Danii.
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Organizowanie tej sieci trwa³o przez ca³¹ drug¹ po³owê 1941 roku, któr¹
okazjonalnie lub z koniecznoœci uzupe³niano. Zadania by³y bardzo powa¿ne
i wymagaj¹ce niekiedy fachowej wiedzy i specjalistów ró¿nych bran¿. Brak dostatecznej iloœci inteligencji wœród osiad³ych Polaków, kompensowano w wielu
wypadkach zaradnoœci¹, przebieg³oœci¹ i odwag¹.
Organizacja placówek „Felicji” (Kopenhaga, Nivaa, Elsynor, Nykøbing F.,
Maribo, Nakskov, Haderslev) by³a oparta na systemie trójkowym, wokó³ którego
grupowali siê dalsi wykonawcy poszczególnych zadañ, a ci byli zorientowani
tylko w najniezbêdniejszych fragmentach akcji. Wszyscy cz³onkowie tajnej
organizacji sk³adali przysiêgê wed³ug tekstu u³o¿onego przez komendanta
Sokólskiego:
„Przysiêgam Panu Bogu Wszechmog¹cemu,
s³u¿yæ Polsce do ostatniej kropli krwi,
tajemnice mi powierzone zachowaæ
i byæ pos³usznym w sprawach organizacyjnych.
Tak mi, Panie Bo¿e, dopomó¿”.
Pod koniec 1941 r. Sokólski otrzyma³ kolejne zadanie, mianowicie zorganizowania w oparciu o ideowych Polaków aparatu informacyjnego (mê¿owie
zaufania, korespondenci) w Kopenhadze i we wszystkich wa¿nych pod wzglêdem komunikacyjnym i gospodarczym oœrodkach w Danii. Polska organizacja
konspiracyjna winna by³a w swej pracy uwzglêdniæ wszystkie œrodki transportu
l¹dowego i morskiego do przewozu ludzi, korespondencji i niewielkich przesy³ek. Chodzi³o tu przede wszystkim o wewnêtrzne rejsy statków w tym wyspiarskim kraju (pasa¿erskie, wycieczkowe, transportowe, rybackie), linie kolejowe
i autobusowe, prywatne samochody ciê¿arowe itp.
Sokólski przyst¹pi³ zrazu do uzupe³nienia danych o Polakach, potencjalnych
kandydatach o miejscach zatrudnienia poszczególnych osób, jak w fabrykach
i stoczniach pracuj¹cych dla Niemców, oraz sprawdza³ mo¿liwoœci poszczególnych osób zamieszka³ych w strategicznie wa¿nym wybrze¿u pó³nocno-zachodnim Jutlandii.
Na skutek niespodziewanego zgonu Redigera w dniu 6 listopada 1941 r. Akcja
Kontynentalna straci³a na tym terenie wa¿ne ogniwo w organizacji „Felicji”.
Nast¹pi³o to akurat w momencie konsolidacji organizacyjnej i coraz wiêkszych
potrzeb rz¹du polskiego na terenie Skandynawii, a szczególnie w Danii. Funkcjê
Redigera objê³a jego wspó³pracowniczka Romana Heinzówna, która pozostanie ju¿ na tym miejscu a¿ do zakoñczeniu wojny.
Wspomnijmy tylko, ¿e na terenie Danii dzia³a³ tak¿e polski wywiad wojskowy,
o którym ze wzglêdów zrozumia³ych brak szczegó³owych informacji. W tym
samym czasie, to jest pod koniec 1941 r. Anglicy (wywiad wojskowy) równie¿
nawi¹zali pierwsze kontakty z Duñczykami. Obie zatem strony, wywiad brytyjski
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i polski, napotka³y w swych duñskich penetracjach na osoby bêd¹ce w s³u¿bie
Akcji Kontynentalnej, co spowodowa³o ze strony polskiej zakaz takich kontaktów lub ograniczenie ich (w terenie) do niezbêdnego minimum.
Kierownictwo w Londynie by³o m.in. zainteresowane informacjami o duñskich przeciwdzia³aniach niemieckim ingerencjom w duñskiej polityce i gospodarce, o tworzeniu siê duñskich organizacji, maj¹cych na celu walkê z Niemcami. Jednoczeœnie zalecano, by cz³onkowie „Felicji” nie wi¹zali siê z duñsk¹
organizacj¹ podziemn¹ bardziej, ani¿eli by³o to potrzebne do uzyskania koniecznych informacji.
Dodaæ tu trzeba, ¿e w pierwszym okresie Duñczycy nie mieli jeszcze zorganizowanego ruchu oporu w pe³nym tego s³owa znaczeniu, by³a zatem pewna
mo¿liwoœæ wykorzystania niektórych osób, celem uzyskania informacji, po¿¹danych zarówno przez Polaków, jak i Brytyjczyków. Duñczycy jednak¿e nie
powinni wiedzieæ o istnieniu tajnej polskiej organizacji pracuj¹cej na terenie
Skandynawii, a meldunki przekazane przez nich mia³y byæ wpierw dostarczone pod zakonspirowane adresy w Malmö, a nie wprost do Redigera czy póŸniej
Heinzówny.
Wa¿nym zagadnieniem by³o zorganizowanie zakonspirowanych punktów
oparcia w pobli¿u granicy niemiecko-duñskiej, dla osób przybywaj¹cych z Niemiec lub udaj¹cych siê z polecenia centrali w Londynie w tamtym kierunku.
Dotyczy³o to kwater, noclegów, przewodników, sposobów komunikacji ze wschodnim wybrze¿em Danii. Mê¿owie zaufania w tych punktach winni poza tym
znaæ dobrze zarz¹dzenia, aktualnie obowi¹zuj¹ce w ruchu granicznym i bacznie obserwowaæ zachodz¹ce w nich zmiany. Trudno siê dziwiæ, ¿e Niemcy
wszêdzie uczulali swoich obywateli na spostrzegawczoœæ i pods³uch przeciwników m.in. plakatami z napisem: Der Feind hört mit! – Wróg pods³uchuje!
W grudniu 1942 r. nawi¹zano licz¹cy siê kontakt ze starszym sier¿antem
huzarów duñskich, Józefem Jeleniem, pe³ni¹cym s³u¿bê w Næstved, ale trójki
na tym terenie nie uda³o siê utworzyæ. Jesieni¹ 1942 r. Marian Sidor wyznaczony zosta³ m. in. do rozpoznania budowy wa³u obronnego na zachodnim
wybrze¿u Pó³wyspu Jutlandzkiego. Wyjecha³ wiêc jako robotnik do Thisted
w pó³nocno-zachodniej Jutlandii. Raport o tej akcji wraz ze szkicami zosta³
wkrótce przes³any do w³adz polskich w Londynie.
Genowefa S³obodziukówna, mieszkaj¹ca w Haderslev, organizowa³a wydobywanie polskich jeñców z obozów, lecz po strajku generalnym w Danii 29 sierpnia 1943 r., przygotowania te zosta³y na pewien czas wstrzymane. S³obodziukówna mia³a te¿ dobre kontakty z Polakiem bêd¹cym w s³u¿bie niemieckiej,
a stacjonuj¹cym w Haderslev, a póŸniej w innym garnizonie na Jutlandii, przez
którego „organizowano” broñ i amunicjê. Dopiero w lipcu 1943 r. powstaje trójka
w Haderslev, miejscowoœci – jak ju¿ wspomniano – bardzo wa¿nej ze wzglêdu
na bliskoœæ granicy duñsko-niemieckiej. Na czele tej trójki stan¹³ Józef Wojtczak
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i bardzo aktywna Genowefa S³obodziukówna. Cz³onkowie tej grupy zorganizowali wkrótce kolejne trójki w Koldyndze i Sønderborgu. Ta ostatnia miejscowoœæ by³a wa¿nym punktem tu¿ w pobli¿u granicy z Niemcami.
W lipcu 1943 r. Sokólski, przy pomocy rotmistrza H.M. Lundinga, oficera
wywiadu duñskiego, przygotowywa³ Mariana Sidora do wyjazdu na przeszkolenie do Anglii. Sidor jednak nieoczekiwanie zosta³ aresztowany, w przypadkowym zreszt¹ zdarzeniu i skazany na cztery miesi¹ce aresztu, który to wyrok
odby³ w Maribo. Czy to by³o jednak takie przypadkowe? Faktem jednak jest,
¿e Sidor ju¿ nigdy do Anglii nie wyjecha³.
Nieco wczeœniej, bo w czerwcu tego¿ roku powsta³a trójka z³o¿ona z Polaków s³u¿¹cych na niemieckim po³awiaczu min. Byli to Pawe³ Necel oraz bracia
Jan i Józef Murza (byæ mo¿e prawid³owo winno byæ: Mu¿a), pochodz¹cy z Jastarni na Pó³wyspie Helskim.
By³o to bardzo cenne ogniwo polskiej tajnej organizacji. Przekazywa³o ono
wa¿ne informacje o po³o¿eniu i nastrojach w niemieckich formacjach stacjonuj¹cych w Danii, a tak¿e niektóre informacje o sytuacji panuj¹cej na Pomorzu
Gdañskim.
Otó¿ bracia Murzowie, którzy zostali w styczniu 1943 roku wcieleni do
wojska, otrzymali osiemnastodniowy urlop. Czas urlopu i pobytu w stronach
rodzinnych wykorzystali na obserwacje i zdobywanie informacji stanowi¹cych
tajemnicê wojskow¹. Po powrocie z urlopu z³o¿yli odpowiednie raporty do tajnej organizacji polskiej na temat obrony przeciwlotniczej portów w Gdañsku
i Gdyni, o okrêtach przebywaj¹cych w stoczniach, a tak¿e o dezercjach z armii
niemieckiej.
W Danii Murzowie podjêli siê m.in. zadania zwi¹zanego z rozpoznaniem
mo¿liwoœci nielegalnego przejœcia granicy niemiecko-duñskiej. Dokonali obserwacji granicy po obu stronach i je opisali. Stwierdzili oni, ¿e granicê od strony
duñskiej strze¿e duñska ¿andarmeria – na odcinku oko³o dwóch i pó³ kilometra pilnuje szeœciu ¿andarmów; ka¿dy z nich przechodzi pojedynczo teren trzy
razy w ci¹gu oœmiu godzin, spotykaj¹c siê co 300-400 metrów w oznaczonym
miejscu. Podobna sytuacja by³a po stronie niemieckiej. Stwierdzili oni tak¿e,
¿e poci¹gi towarowe nie podlega³y ¿adnej kontroli. Wszystkie te i inne dane
od braci Jana i Józefa zosta³y przekazane agentom „Felicji” Soni Gergersen
i Wilhelmowi Josefsonowi z Haderslev.
Trójka z Haderslev zorganizowa³a „drogê” przerzutu osób do i z Niemiec,
oraz punkt pomocy uciekinierom, g³ównie z obozów jenieckich w Niemczech.
Organizacja pomocy kurierskiej mia³a przyk³adowo taki oto przebieg: punktem
kontaktowym na granicy w miejscowoœci Krusaa by³ Duñczyk, dziennikarz,
posiadaj¹cy obywatelstwo niemieckie i pracuj¹cy trzy dni w tygodniu po stronie niemieckiej, we Flensburgu. By³ on pierwsz¹ osob¹, która przyjmowa³a na
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terenie Danii kurierów z Kraju, przewo¿¹c ich do S³obodziukówny w Haderslev.
Dan¹ osobê lub osoby przewo¿ono nastêpnie do Kopenhagi, do Stanis³awa
Henschla, który z kolei przekaza³ j¹ do Eugeniusza Mañkowskiego w Nivaa,
sk¹d ten (ci) by³ odbierany przez Romanê Heinzównê w Malmö.
Oczywiœcie przy niespodziewanych uciekinierach trasa przerzutów mog³a
niekiedy uk³adaæ siê, ze zrozumia³ych powodów, inaczej. Bywa³a niekiedy bardziej skomplikowana, bardziej dramatyczna i bardziej niebezpieczna.
W zwi¹zku z ucieczkami polskich jeñców wojennych z terenu Niemiec do
Danii, kierownik „Felicji” na Skandynawiê zwróci³ uwagê ministrowi w Londynie na ten problem i koniecznoœæ uwzglêdnienia tego elementu w ramach prac
Akcji Kontynentalnej na tym terenie i domaga³ siê zaopatrzenia organizacji
w odpowiednie œrodki finansowe.
Pierwsi uciekinierzy z niemieckich obozów dotarli przez Daniê do Szwecji
ju¿ w po³owie 1941 roku. Jednym z nich by³ Polak K.M. Strapagiel, jeniec
wojenny, który zbieg³ z karnej kompanii stacjonuj¹cej w Szlezwiku i w sierpniu
1941 r. przyby³ szczêœliwie do Szwecji. W czasie gdy powiadamiano centralê
o jego przybyciu, uciekinier przebywa³ w policyjnym areszcie w Helsingborgu
i czeka³ na decyzjê w³adz w Sztokholmie.
W sierpniu 1943 roku Sokólski, za poœrednictwem Franciszka Malca w Kopenhadze, skontaktowa³ siê z por. Lucjanem Mas³och¹, który w lipcu uciek³
z niemieckiej niewoli, z obozu XI C ko³o Lubeki. Chodzi³o tu tak¿e o zorganizowanie mu przerzutu do Szwecji, a dalej do Anglii. Pierwotnie Mas³ocha mia³
byæ przerzucony z pomoc¹ rotmistrza Lundinga, wspó³pracuj¹cego z polskim
wywiadem wojskowym, ale ten zosta³ aresztowany i resztê wojennego czasu
spêdzi³ w niemieckim wiêzieniu i obozie. Przerzut Mas³ochy, ukrywaj¹cego
siê kolejno u kilku osób (Lucjana Ignaczaka, Genowefy Obierzychleb, Femci
Przybylak, Barbary Che³mickiej-Mogensen) na terenie Danii, zorganizowano
si³ami i œrodkami, jakimi dysponowa³a polska tajna organizacja.
Charakterystycznym przyk³adem organizowania przerzutów niespodziewanych uciekinierów jest przebieg akcji zwi¹zanej z ucieczk¹ Tadeusza G³owackiego i jego obozowego kolegi. G³owacki, który dosta³ siê do niewoli po kapitulacji Helu w sztabie adm. Józefa Unruga, by³ w karnej kompanii ko³o Hamburga i planowa³ ucieczkê do Francji, by nastêpnie przez Hiszpaniê i Portugaliê
przedostaæ siê do Anglii. W obozie zapozna³ siê z Adamem Jaworskim, który
pracowa³ tam na poczcie. Jaworski zaproponowa³ ucieczkê przez Daniê i Szwecjê
do Anglii. Propozycja Jaworskiego nie by³a bezpodstawna. Jaworski odnotowa³
bowiem sobie z wys³anej korespondencji adres Geni S³obodziukównej w Haderslev. By³a to korespondencja polskiego lotnika, którego samolot zosta³
zestrzelony na pograniczu Danii i Niemiec, w owym czasie przebywaj¹cego
w obozowym szpitalu.
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Ucieczka nast¹pi³a w nocy z 18 na 19 lutego 1944 roku. Trasa uciekinierów
wiod³a na przez Szlezwik i Holsztyn, przez bagienny, zaminowany teren ko³o
Flensburga i dalej przez granicê niemiecko-duñsk¹ w kierunku Haderslev.
O zaminowaniu okolicznego terenu bazy niemieckiej marynarki wojennej nasi
bohaterowie oczywiœcie nie mieli pojêcia. Po dwutygodniowej wêdrówce,
której dramatycznoœæ jest godna opisania w odrêbnej publikacji, obaj dotarli
do Haderslev. Na miejscu odnaleŸli S³obodziukównê, która przeprowadzi³a ich
poza miasto i ulokowa³a u rodziny Wojtczaków.
Kilka dni póŸniej nast¹pi³y jednak dramatyczne wydarzenia. Zagrodê Wojtczaków, gdzie byli ukryci zbiegowie, otoczyli Niemcy, przeszukuj¹c wszystkie
zabudowania. Uciekinierów wprawdzie nie odkryto, ale przed zabudowaniami
postawiono wartê, a wszystkich mieszkañców zagrody aresztowano.
Niemcy opuœcili zagrodê, a nasi uciekinierzy jeszcze tego samego dnia dotarli do miasteczka Haderslev, do katolickiego ksiêdza. Wikariusz ks. Wilhelm
Vick wykupi³ im bilety kolejowe do Roskilde, da³ dwadzieœcia koron na drogê
i adres sióstr zakonnych, które prowadzi³y tam szko³ê z internatem.
G³owacki i Jaworski, wsiadaj¹c do poci¹gu, nie zauwa¿yli, ¿e razem z nimi
z ramienia organizacji jecha³ Franciszek Garyga, który ich ubezpiecza³. Szczêœliwie dotarli do sióstr zakonnych, wœród których by³y Polki ze Œl¹ska, gdzie
znaleŸli nocleg oraz wskazówki na dalsz¹ drogê. Wkrótce wyruszyli nasi zbiegowie do kopenhaskiej restauracji, której w³aœcicielami byli Polacy, sk¹d zostali
oni skierowani do miejscowoœci Dragør, ma³ej wioski rybackiej na wyspie Amager, na po³udnie od Kopenhagi.
Tutaj Duñczyk, o popularnym nazwisku Hansen, rybak, który mia³ zezwolenie na po³ów ryb w Sundzie, zaj¹³ siê ich przerzutem do Szwecji. Po tygodniu
nast¹pi³ przerzut pierwszego uciekiniera. Rybak zabra³ na swój kuter Adama
Jaworskiego i na œrodku cieœniny Øresund przekaza³ go na szwedzki okrêt podwodny, patroluj¹cy wody Szwecji. Up³yn¹³ nastêpny tydzieñ i dopiero 25 marca 1944 roku przewieziono Tadeusza G³owackiego, przekazuj¹c go na szwedzki statek hydrograficzny. Ta stosunkowo krótka podró¿ przez wody Sundu by³a
jednak dla obu uciekinierów chyba jednoczeœnie najd³u¿sz¹ w ¿yciu. Ulokowani
na samym dnie rybackiego kutra, le¿eli w wodzie (a by³ to marzec!), przykryci
ciê¿k¹ plandek¹, wiedz¹c o niemieckiej, obowi¹zkowej kontroli...
Obaj dotarli jednak szczêœliwie do Szwecji. Adam Jaworski, w oczekiwaniu
na transport do Anglii (przydzielony do lotnictwa), by³ przejœciowo zatrudniony
w Biurze Prasowym Poselstwa RP w Sztokholmie, a Tadeuszowi G³owackiemu
zamiast wyjazdu do Anglii polecono uruchomienie radiostacji na miejscu, która
by³a w gestii Oddzia³u II Sztabu Naczelnego Wodza. By³o to nastêpstwem
wpadki radiostacji „Anna” (Oddzia³ VI Sztabu N.W.), prowadzonej przez ppor.
mar. woj. Kazimierza Sadowskiego (pseudonim Andrzej ¯bik) i bosmanmata
Franciszka Tkacza, pod koniec 1943 r., umiejscowionej na pok³adzie jednego
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z internowanych okrêtów podwodnych w Mariefredzie. W zwi¹zku z tym
w³adze szwedzkie zabroni³y u¿ywania radiostacji Poselstwa RP w Sztokholmie,
gdy¿ ponowne wykrycie polskiej radiostacji grozi³o zamkniêciem polskich
placówek na terenie Szwecji i d³ugoletnimi karami wiêzienia.
Natomiast rodzina Wojtczaków, aresztowana w czasie pobytu obu naszych
uciekinierów w ich domu, zosta³a osadzona w wiêzieniu, a nastêpnie w obozie
Frøslev (p³d. Jutlandia). Na szczêœcie doczeka³a siê wyzwolenia.

Walka trwa
Wielostronna dzia³alnoœæ ludzi zwi¹zanych z Akcj¹ Kontynentaln¹ w Skandynawii, w tym szczególnie na terenie Danii, obejmowa³a spoœród wielu
zagadnieñ:
– organizowanie przerzutów kurierów i ³¹czników na trasie Szwecja – Dania
– Niemcy i w przeciwnym kierunku,
– pomoc polskim jeñcom wojennym, uciekaj¹cym z obozów na terenie
Niemiec,
– pomoc dezerterom-Polakom, zmuszanym do s³u¿by w Wermachcie lub
Organizacji TODT (budowa fortyfikacji, lotnisk, mostów itd.),
– zdobywanie informacji o dyslokacjach wojsk, umocnieniach fortyfikacjach,
obronie przeciwlotniczej itp.,
– sporz¹dzanie dokumentacji i opisów obiektów stanowi¹cych niemieck¹
tajemnic¹ wojskow¹,
– zdobywanie orygina³ów dokumentów, takich jak: paszporty, przepustki, blankiety urzêdowe wszelkiego rodzaju,
– dystrybucja gazetek, ulotek i innych materia³ów propagandowych,
– obs³uga radiostacji,
– akcje propagandowe maj¹ce na celu przekonywanie spo³eczeñstwa o pewnym zwyciêstwie aliantów, jak równie¿ dzia³anie propagandowe wœród
¿o³nierzy niemieckich, os³abiaj¹ce ich morale.
Przywódcom Polonii i nauczycielstwu dostarczono tak¿e instrukcje, wydawnictwa ksi¹¿kowe, broszury i inne materia³y bie¿¹cej propagandy oraz pomoc
materialn¹, które dla tutejszych Polaków stanowi³y istotny element podpory
moralnej i wiary w rych³e zwyciêstwo aliantów.
Dnia 29 sierpnia 1943 roku wybuch³ w Danii strajk generalny. Poprzedzi³y
go rozruchy uliczne w Odense, w miejscu urodzenia s³awnego bajkopisarza
Hansa Christiana Andersena. W tym stanie rzeczy okupacyjne w³adze niemieckie przejê³y ca³kowit¹ w³adzê administracyjn¹ w Danii.
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Pewnym paradoksem by³o to, i¿ mimo pogorszenia siê ca³okszta³tu po³o¿enia w Danii, praca konspiracyjna przebiega³a w lepszych warunkach, gdy¿
podzia³y w spo³eczeñstwie duñskim, na tle stosunku do okupanta, sta³y siê
bardziej widoczne. Istnia³o bowiem donosicielstwo, które w poprzednim okresie mo¿na by³o wyt³umaczyæ lojalnoœci¹ poszczególnych jednostek w stosunku
do króla i jego odezwy do narodu, czy te¿ lojalnoœci¹ w stosunku do poczynañ
rz¹du. Znacznie groŸniejsi donosiciele rekrutowali siê z osób pazernych na pieni¹dze i byli trudniejsi do zdemaskowania, a zatem byli bardziej niebezpieczni,
bo czynili to doraŸnie.
W nastêpstwie przejêcia w³adzy cywilnej przez Niemców w³adze okupacyjne skierowa³y do Nakskova (Lolland) oddzia³ w sile dwudziestu piêciu ¿o³nierzy niemieckich celem pilnowania porz¹dku w miasteczku. W oddziale by³o
czternastu Polaków z Pomorza i z Warszawy. Jednym z nich by³ Jan Frankowski
z Przodkowa, w powiecie kartuskim. Okaza³ siê nim by³y uczeñ Sokólskiego,
kiedy ten, przed wyjazdem do Danii, by³ nauczycielem w Kartuzach. Dawne
kontakty nauczyciela z uczniem zosta³y odnowione i na tyle poszerzone, ¿e
dziêki Frankowskiemu, w niemieckim plutonie zorganizowano polsk¹ trójkê,
pracuj¹c¹ odt¹d w ramach naszej tajnej organizacji.
Pluton ten zosta³ póŸniej przeniesiony ponownie do Vordingborga, na wyspie Zelandii, gdzie stacjonowa³ batalion Wermachtu, w sk³ad którego wchodzi³y dwie kompanie – jedna z³o¿ona z samych Polaków, a druga z niemieckich
16-17-letnich ch³opców. Trójka Frankowskiego okaza³a siê bardzo efektywna,
zarówno jako dostarczyciele informacji, jak i szerzenia propagandy proalianckiej w szeregach niemieckiego garnizonu w Vordingborgu. Trójka ta by³a
niew¹tpliwie czynnikiem os³abiaj¹cym morale danej jednostki wojskowej.
Przygotowa³a grunt do przejœcia w odpowiedniej chwili ca³ej jednostki (z broni¹ w rêku) na stronê alianck¹.
W paŸdzierniku tego¿ roku rozpoczê³a siê niemiecka akcja skierowana przeciwko ¯ydom. Dziêki jednak informacjom, uzyskanym od attaché do spraw
¿eglugi niemieckiego poselstwa w Kopenhadze G.F. Duckwitza, oko³o szeœciu
tysiêcy duñskich obywateli ¿ydowskiego pochodzenia uratowanych zosta³o
przed zag³ad¹. Uda³o siê bowiem zorganizowaæ im ucieczkê do Szwecji,
aczkolwiek nie bez ogromnych trudnoœci i niebezinteresownie.
Ta akcja mia³a tak¿e swoje reperkusje dla tajnej organizacji polskiej w Danii.
W czasie tej napiêtej sytuacji politycznej Romana Heltbergowa otrzyma³a bowiem informacje od jednego z jej wspó³pracowników oraz duñskiego wspó³pracownika, prokuratora Aage Gruneta, ¿e Niemcy wiedz¹ o jej i Sokólskiego
dzia³alnoœci. W tej sytuacji nie mo¿na by³o wykluczyæ, ¿e Niemcy mog¹ j¹
deportowaæ ze wzglêdu na jej pochodzenie. Inna sprawa, ¿e siostra Romany
Heltbergowej przez ca³¹ wojnê przebywa³a w Warszawie, nie ukrywaj¹c siê
i Niemcy nie wiedzieli, ¿e jest ¯ydówk¹.
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W zwi¹zku z tym Heltbergowa, wraz z córk¹ Krystyn¹ (19), opuœci³a Daniê
i uda³a siê do Szwecji, gdzie przebywa³a do zakoñczenia dzia³añ wojennych.
W ten sposób wa¿ne ogniwo ³¹cznoœci miêdzy kierownictwem w Sztokholmie
a Dani¹ zosta³o przerwane, chocia¿ nieunieruchomione.
Nast¹pi³o tak¿e aresztowanie rotmistrza H.M. Lundinga, z którym Sokólski
mia³ doœæ istotny dla organizacji kontakt. Mimo interwencji duñskiego ministerstwa spraw zagranicznych nie uda³o siê uzyskaæ zwolnienia rtm. Lundinga,
natomiast zdo³ano jedynie „za³atwiæ” przeniesienie aresztowanego z bombardowanej stolicy Rzeszy do obozu w bezpieczniejszym rejonie na po³udniu
– do Flossenbürga. Dodaæ tu warto, ¿e rtm. Lunding by³ jednym z nielicznych,
którzy pomagali polskiej organizacji tajnej honorowo, w odró¿nieniu do innych Duñczyków czy Szwedów, którzy pobierali za swoje us³ugi mniejsze
lub wiêksze honoraria.
Na domiar z³ego w paŸdzierniku 1943 roku londyñskie radio nada³o w niedzielnej audycji polskiej w godzinach przedpo³udniowych informacjê, ¿e kolonia polska na terenie Danii jest zorganizowana, a g³ówn¹ w niej rolê odgrywaj¹
polscy nauczyciele. Nie wiadomo jednak, czy na skutek zwyk³ego zbiegu okolicznoœci, czy te¿ rzeczywiœcie „dziêki” tej audycji, Niemcy zainteresowali siê
polskim nauczycielstwem w Danii. Sokólski poczu³ siê powa¿nie zagro¿ony
i uda³ siê do Szwecji. Tak Heltbergowa, jak i Sokólski ze zrozumia³ych wzglêdów nie mogli dalej wspó³pracowaæ z Akcj¹ Kontynentaln¹. Nieco póŸniej
dosz³a Sokólskiego wiadomoœæ w Malmö, ¿e jest poszukiwany przez gdañskie
gestapo, które wiedz¹c ju¿ o jego pobycie w Szwecji, domaga³o siê od szwedzkiej policji jego ekstradycji.
Problemy polskiej organizacji tajnej w 1943 roku siê jednak nie skoñczy³y.
Ucieczka, czy ewakuacja najaktywniejszych osób z ca³ej siatki, pe³ni¹cych g³ówne funkcje kierownicze i ³¹cznikowe, nie zahamowa³y wprawdzie pracy ca³ej
organizacji, ale mocno j¹ utrudnia³y. Po kilku miesi¹cach wytchnienia i zorganizowania nowych ogniw ³¹cz¹cych ca³¹ organizacjê w sprawnie dzia³aj¹cy organizm, w marcu 1944 roku nast¹pi³y dalsze aresztowania cz³onków „Felicji”
zarówno Polaków, jak i Duñczyków, Czeszkê i Belga. Z materia³ów Ÿród³owych
wynika, ¿e Niemcy dysponowali jedynie nazwiskami, natomiast nie mieli konkretnych dowodów dzia³alnoœci aresztowanych osób. Wówczas interesowa³y
ich g³ówne dwie osoby, mianowicie Sokólski i Lucjan Mas³ocha, którego w listopadzie 1943 r. po odpowiednim przeszkoleniu i z instrukcjami do dalszej
dzia³alnoœci przerzucono ze Szwecji do Kopenhagi.
Wspomniano ju¿ o Polakach bêd¹cych w Danii w s³u¿bie Wermachtu.
By³o ich ponoæ piêciuset. Wielu z nich dezerterowa³o z niemieckich szeregów.
Ukrycie ich i przerzucenie do Szwecji stanowi³o nowy problem dla polskiej
organizacji. Potrzebne by³y kryjówki, cywilny ubiór oraz kolejne œrodki przerzutu przez Cieœninê Sund. Jedn¹ z lepiej zorganizowanych kryjówek dysponowa³
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Boles³aw Baszkiewicz w Aalborgu, w pó³nocnej Jutlandii. Wœród dezerterów,
którzy nie zdo³ali uzyskaæ kontaktu z polskimi czy nie tylko polskimi organizacjami, by³y tak¿e ofiary. Nie wiadomo dok³adnie, ilu zosta³o pochwyconych
przez ¿andarmeriê wojskow¹ i straconych. Wiadomo tylko, ¿e w Aalborgu rozstrzelano trzech dezerterów, a kilku innych uda³o siê ukryæ.
W jednej z relacji Romany Heinzównej do Londynu (Gadomskiego) zanotowano, ¿e przewieziono czterech dezerterów z Danii do Szwecji a „Anzelm”
zap³aci³ przewoŸnikowi po siedemset piêædziesi¹t koron od osoby. ¯o³nierze
Wermachtu byli tak¿e Ÿród³em zakupu broni, jak i wojskowych informacji.
Odnotowano, ¿e tylko w samym Aalborgu piêædziesiêciu Niemców sprzeda³o
broñ za kartki na mas³o. Tym ¿o³nierzom, którym zdo³ano udowodniæ takie poczynania grozi³a wysy³ka na wschodni front wojenny. Inni ratowali siê dezercj¹.
W tej sytuacji placówka „Felicji” w Malmö prosi³a o decyzjê w sprawie udzielenia pomocy i ewentualnego przerzutu do Szwecji w pierwszej kolejnoœci polskich dezerterów z niemieckiej armii. Oczywiœcie, prócz niew¹tpliwie du¿ych
praktycznych trudnoœci, by³o to zwi¹zane z powa¿nymi kosztami finansowymi. Dodajmy do tego wielkie ryzyko dekonspiracji kana³ów przerzutowych przy
wiêkszych operacjach przerzutu, w dodatku mê¿czyzn.
Na Jutlandii w miejscowoœci Oksbøl ko³o Varde 25 wrzeœnia 1944 r. dosz³o
do staræ miêdzy ¿o³nierzami niemieckimi a Polakami s³u¿¹cymi w Wehrmachcie, jawnie sympatyzuj¹cymi z aliantami. Przy tej sposobnoœci okaza³o siê, ¿e
Polacy ci mieli spor¹ grupê sympatyków wœród Niemców, którzy stanêli po ich
stronie. Liczba ofiar tego incydentu, jak i dalsze reperkusje nie s¹ jednak znane.
Trzeba by³o tak¿e dbaæ o miejscowe stowarzyszenia i organizacje. Jeszcze
w marcu 1944 placówka „Felicji” w Szwecji wys³a³a dwie osoby do Danii w celu
rozeznania po³o¿enia Polaków oraz przekazania pieniêdzy rodzinom aresztowanych, nauczycielom oraz zarz¹dowi g³ównemu Zwi¹zku Polaków, na którym
ci¹¿y³y zobowi¹zania m.in. z tytu³u utrzymania trzech Domów Polskich.
Tymczasem sytuacja komunikacyjna siê pogorsza³a. Od 15 maja 1944 roku
Niemcy oraz duñscy kolaboranci tzw. Schalburgowcy, przejêli patrolowanie
duñskich wybrze¿y morskich. Nadto wzmaga³ siê terror – wyroki œmierci nie
nale¿a³y do rzadkoœci, a mimo to nie zmala³a dzia³alnoœæ ró¿norodnych grup
oporu, zw³aszcza sabota¿u, na terenie okupowanej Danii.
Z londyñskiej centrali Akcji Kontynentalnej dochodzi³y nowe zadania dla
polskiej tajnej organizacji, jak zbadanie mo¿liwoœci nawi¹zania ³¹cznoœci z Polakami deportowanymi na przymusowe roboty do Rzeszy, z polskimi jeñcami
oraz oœrodkami polskiej emigracji, g³ównie w rejonie Hamburga, Kilonii, Pomorza Zachodniego, Brandenburgii, Westfalii i Badenii. Niestety, w tej sprawie
„Felicja” w omawianym tu okresie, niewiele mog³a zrobiæ.
Zorganizowano jednak dla Centrali w Londynie drogê przerzutów z Kopenhagi do Gdyni (Gdañska), tyle tylko, ¿e dokumentacja tej drogi trafi³a zamiast
do rz¹du polskiego do r¹k Anglików.
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Lucjan Mas³ocha od po³owy listopada 1943 r. by³ w zasadzie (po aresztowaniu Stanis³awa Henschla, marzec 1944 r.) faktycznym komendantem Tajnej
Organizacji Polskiej w Danii. Pracowa³ razem z Dunk¹ Ann¹ (Lone) Mogensen, siostr¹ wicekonsula duñskiego w Gdañsku, ale zostali zdradzeni, a mieli
doœæ rozleg³e kontakty, tak¿e z duñskim ruchem oporu. Oboje, ju¿ jako ma³¿eñstwo polegli w walce z Niemcami i ich pomocnikami. Jak mo¿na s¹dziæ,
wraz ze œmierci¹ Mas³ochy, koñczy siê formalnie jednolite kierownictwo
Tajnej Organizacji Polskiej w Danii.
W nocy z 2 na 3 stycznia 1945 roku, HIPO otoczy³o willê w Gentofte,
w której przebywali ma³¿onkowie. Wywi¹za³a siê walka. Zginê³a w niej wpierw
Anna, a ciê¿ko rannego Lucjana przewieziono do siedziby gestapo w Kopenhadze i jeszcze przez szeœæ godzin by³ „przes³uchiwany”.
Po wojnie zw³oki Lucjana i Anny Mas³ochów zosta³y ekshumowane i w dniu
29 sierpnia 1945 r. z³o¿one na narodowym cmentarzu duñskiego ruchu oporu
„Mindelunden” – Ryvang k. Kopenhagi. Lucjan Mas³ocha jest jedynym Polakiem, a Anna Mogensen-Mas³ocha jedyn¹ kobiet¹ pochowanymi na tym cmentarzu, czêsto odwiedzanym przez Polaków.

Pos³owie
Dzia³alnoœæ „Felicji”, jako czêœæ szeroko zakrojonej akcji cywilnego ruchu
oporu wobec Niemców w okupowanej Europie, w tym w Skandynawii, by³a
bardzo cenna tak dla rz¹du polskiego w Londynie, jak i dla Wielkiej Brytanii.
Powa¿ne znaczenie mia³y bowiem informacje wojskowe i spo³eczno-polityczne z tego terenu, wspó³organizowanie przerzutów kurierów, polskich jeñców
wojennych i dezerterów z armii niemieckiej. Gdyby kierunek inwazji na zachodnim teatrze wojny uplasowany zosta³ bardziej na pó³noc, wartoœæ niektórych poczynañ by³aby zapewne jeszcze wiêksza.
„Na innych terenach (tzn. poza Francj¹ i Belgi¹) Akcja Kontynentalna rozwinê³a szerok¹ organizacyjn¹ podtrzymuj¹c¹ ducha oporu i spe³niaj¹c¹ zadania informacji politycznej, spo³ecznej i gospodarczej. Organizacja w Danii, której
wybitne zas³ugi odda³o kilku Duñczyków, okaza³a siê szczególnie po¿yteczna
dla celów informacyjnych oraz przepracowania dróg kurierskich dla organizacji krajowych. By³a jednak do koñca zbyt nieliczna, by podj¹æ siê dzia³añ
dywersyjnych na wzór przygotowanych dzia³añ we Francji” – stwierdzi³ Jan
Librach, inicjator Akcji i jej kierownik na szczeblu Rz¹du**.
Specjaln¹ uwagê nale¿y zwróciæ na udzia³ w tej walce licznego zastêpu
polskiego œrodowiska w Danii, rekrutuj¹cego siê g³ównie z drugiego pokolenia

**

J. Librach, Nota o „Akcji Kontynentalnej”, „Zeszyty Historyczne”, Pary¿, 1973, z. XXIII, s. 164.
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imigrantów. Wa¿nym elementem w tych zmaganiach byli Polacy z Pomorza
i Kaszub (Wielkopolski, Œl¹ska), terenów wcielonych do III Rzeszy, których
nawet utrata ¿ycia nie odstrasza³a od udzia³u w dzia³aniach skierowanych
przeciw niemieckiemu okupantowi.
Polacy w Skandynawii do³¹czyli w ten sposób do ogólnonarodowego wysi³ku
wojennego, mimo niezmiernie trudnych warunków, w jakich siê znajdowali.
Ci, którzy posiadali obywatelstwo polskie, czuli siê w warunkach okupacji niemieckiej w Danii zagro¿eni bardziej od tubylców, natomiast na tych, którym
przyznano duñskie obywatelstwo, ci¹¿y³o poczucie lojalnoœci wobec nowej
ojczyzny. Ci wiêc, którzy podjêli siê s³u¿by w podziemnej organizacji, czynili to
z pe³nym przekonaniem, ¿e s³u¿¹ obopólnym interesom wolnej Polski i wolnej
Danii.
Polska mia³a wielu oddanych przyjació³ wœród Duñczyków, tak¿e wœród
Szwedów i Norwegów; wspó³pracowali oni z Polakami, zanim jeszcze ich w³asny ruch oporu zosta³ uformowany. Kontynuowali oni tê wspó³pracê przez ca³y
okres wojennych zmagañ, p³ac¹c za to równie¿ wysok¹ cenê... Godnym zapamiêtania symbolem tej wspó³pracy w Danii s¹ Anna i Lucjan Mas³ochowie,
których doczesne szcz¹tki s¹ z³o¿one obok siebie na narodowym cmentarzu
duñskiego ruchu oporu Ryvang w Hellerup.
„Felicja”, dzia³a³a ponad trzy lata, w zasadzie do dnia zakoñczenia zmagañ
wojennych. Przez ca³y okres swej pracy organizacja nie zosta³a zdekonspirowana ani zdezorganizowana. Mimo kilku wpadek, ponios³a stosunkowo ma³e
straty w ludziach, a wrêcz minimalne w sprzêcie i w innych materia³ach wartoœciowych takich, jak korespondencja czy pieni¹dze.
Niestety, nie ma w dostêpnej dokumentacji bli¿szych danych osobowych,
ale wydaje siê uzasadnionym podkreœlenie, ¿e synowie Kaszub dobrze zas³u¿yli
siê Polsce. Do nich nale¿¹ tacy, jak Jan Frankowski (Przodkowo), Jan i Józef
Murza (Jastarnia), Pawe³ Necel (Hel), Boles³aw Rediger (Toruñ) i Adam Sokólski (Kartuzy), którzy z du¿ym oddaniem i efektywnie s³u¿yli w ramach polskiej
tajnej organizacji w Danii na rzecz wspólnego wysi³ku alianckiego, który doprowadzi³ do zwyciêstwa nad barbarzyñstwem hitleryzmu w Europie.
Ostatni kierownik Wydzia³u Akcji Kontynentalnej E.J. Tomaszewski (Londyn), pod koniec maja 1945 roku zawiadomi³ swoje placówki, ¿e wobec zakoñczenia wojny z Niemcami likwiduje siê dzia³alnoœæ Akcji Kontynentalnej.
W ramach zamkniêcia dzia³alnoœci nale¿a³o: podaæ wnioski w sprawach personalnych (awanse), rodzaj i wysokoœæ zobowi¹zañ placówek, ustaliæ stan organizacyjny w terenie oraz wysokoœæ odszkodowañ, które winne byæ wyp³acone,
jak równie¿ trzeba by³o zabezpieczyæ dokumenty w celu sporz¹dzenia niezbêdnych sprawozdañ.
Przedstawiciel Rz¹du R.P. z Londynu przyby³ do Kopenhagi i Malmö, ale
nie wiemy, kogo i w jaki sposób wyró¿niono, i nie wiemy, w jaki sposób uregu-
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lowano ró¿norodne sprawy finansowe (np. odszkodowania). Na tym w zasadzie, urywa siê nasza wiedza na podstawie dostêpnych materia³ów i uzyskanych informacji od bohaterów owych wydarzeñ.
Na marginesie warto dodaæ, ¿e pewnym zaskoczeniem dla Duñczyków
w Aarhus by³o pojawienie siê polskich umundurowanych ¿o³nierzy. Sta³o siê to
w pamiêtnych dniach maja 1945 roku, gdy mieszkañcy Danii œwiêcili nie tylko
uwolnienie swego kraju spod okupacji niemieckiej, ale tak¿e uznanie Danii przez
zwyciêsk¹ koalicjê – za alianta.
Otó¿ w Aarhus by³ zacumowany niemiecki okrêt transportowy przewo¿¹cy
z Norwegii polskich jeñców wojennych, którzy wraz z oddzia³ami TODT brali
udzia³ w budowie tamtejszych umocnieñ wojskowych. Tu, w duñskim porcie,
zasta³ ich koniec wojny. Polscy ¿o³nierze wyst¹pili w sposób zorganizowany
podczas defilady, pod komend¹ oficerów ukrywanych przez swoich podw³adnych. Wœród nich byli dwaj póŸniejsi dzia³acze niepodleg³oœciowi: Stanis³aw
Brzeziñski (Kresy Wschodnie RP) i Wiktor Koœmicki (Bydgoszcz).
Byli ¿o³nierzami wojny obronnej we wrzeœniu 1939 r., którzy na terenie
Norwegii mieli kontakt z tamtejszymi wspó³pracownikami „Felicji”. Przekazywali im wiadomoœci o niemieckich umocnieniach, otrzymuj¹c w zamian krzepi¹ce wiadomoœci o rzeczywistym po³o¿eniu na frontach.
Akcja Kontynentalna na terenie Skandynawii pod kryptonimem „Felicja”, to
jeszcze jeden szczegó³ tajnego frontu Drugiej Wojny Œwiatowej i dalszy dowód
wk³adu legalnego rz¹du polskiego do wspólnego zwyciêstwa nad hitlerowskimi Niemcami.

ZA£¥CZNIK

Nota biograficzna Boles³awa Redigera
Boles³aw Rediger urodzi³ siê 11 lutego 1905 r. w Toruniu, gdzie w 1922 roku
ukoñczy³ gimnazjum. W latach 1922-1927 odby³ studia na Wydziale Humanistycznym (polonistyka i historia) Uniwersytetu Poznañskiego. Bra³ udzia³
w ¿yciu akademickim i by³ m.in. prezesem Kó³ Naukowych UP oraz redagowa³
przez kilka lat tygodnik „Kurier Akademicki” (dodatek do „Nowego Kuriera”)
i rocznik regionalno-naukowy „Pomerania”.
W 1923 roku przez okres szeœciu miesiêcy by³ nauczycielem w szkole powszechnej we Wiórku w województwie poznañskim. W latach 1927-1929 by³
pracownikiem Dyrekcji Powszechnej Wystawy Krajowej w Poznaniu na stanowisku sekretarza osobistego naczelnego dyrektora dr. Stanis³awa Wachowiaka.
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W czasie od 1 wrzeœnia 1929 do 9 kwietnia 1940 by³ urzêdnikiem Poselstwa
R.P. w Kopenhadze na stanowisku: referenta konsularnego, referenta emigracji, referenta prasowego oraz referenta do spraw kulturalnych. W 1937 r. by³
kandydatem na wicekonsula w Konsulatcie R.P. w Morawskiej Ostrawie, ale ze
wzglêdów organizacyjnych przeniesienie z Kopenhagi do Morawskiej Ostrawy
zosta³o odroczone.
W dniu 11 listopada 1937 r. otrzyma³ Srebrny Krzy¿ Zas³ugi za wieloletni¹
s³u¿bê pañstwow¹. Naczelnictwo Zwi¹zku Harcerstwa Polskiego nada³o mu
odznakê „Za zas³ugi” – za wk³ad w zorganizowanie polskich dru¿yn harcerskich w Danii. Zwi¹zek Polaków w Danii nada³ mu honorowe cz³onkostwo.
W czasie pe³nienia s³u¿by w Kopenhadze redagowa³ w latach 1933-1937
cenny miesiêcznik „Polacy w Danii”. Od 1936 r. mia³ tak¿e prawo podpisu: paszportów, wiz, przek³adów, stwierdzenia w³asnorêcznoœci podpisów i zgodnoœci
odpisów z orygina³ami oraz korespondencji w sprawach organizacyjnych
i oœwiatowych. W 1939 roku otrzyma³ br¹zowy medal „Za d³ugoletni¹ s³u¿bê”.
Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rz¹du R.P. w Angers (Francja) powierzy³o mu kierownictwo Wydzia³u Konsularnego w Kopenhadze i w tym charakterze zosta³ przyjêty na wniosek Pos³a R.P. i za wiedz¹ polskiego MSZ do
korpusu dyplomatycznego w Kopenhadze. Na pocz¹tku 1940 r. zosta³y mu
powierzone szyfry w poselstwie.
Po opuszczeniu w dniu 9 kwietnia 1940 z Kopenhagi, w dniu okupacji Danii
i przedostaniu siê do Szwecji, pracowa³ w Konsulacie R.P. w Malmö, utrzymuj¹c ³¹cznoœæ z Poloni¹ w Danii; póŸniej jako przedstawiciel Akcji Kontynentalnej „Felicja” pod pseudonimem „Harald”, a¿ do swojej œmierci w dniu 6 listopada 1941 r. Zosta³ pochowany na cmentarzu w Malmö.
Zwi¹zek Polaków w Danii ufundowa³ tablicê pami¹tkow¹ poœwiêcon¹ œp.
Boles³awowi Redigerowi, która zosta³a ods³oniêta w Domu Polskim w Nakskov
(Lolland) w dniu 3 maja 1942 r.
Opracowano na postawie dokumentów z archiwum Instytutu Polskiego i Muzeum
im. Gen. W. Sikorskiego w Londynie.
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Eugeniusz S. Kruszewski

Kashubs in the Polish Organization „Felicja” in Denmark
(1940-1945)
SUMMARY
The Polish Resistance after 1939 is a unique phenomenon – in effect a secretly
organized state on Polish territory during the years 1939-1945. World War II gradually took on unimaginable dimensions and forms the world had never seen
before.
In 1940, the Polish government realised that the liberation of the country was
going to take longer than originally expected. It also became obvious that for long
time Poland would not be able to contribute with anything comparable to the strength
of the Allied powers, who could rely on resources from their own territories. Still,
Poland had at the time greater potential than her allies in one area did underground
fighting. There was a strong, organized underground in Poland, and there were
a considerable number of Polish immigrants all over Europe and in America.
The Polish civilian resistance had to be organized in all the occupied European
countries (except Germany) where Poles had settled. However, the Polish government obviously had a moral obligation to show Poles living abroad how they could
play a part in the struggle, which their nation led against the occupying power.
In this case, the government’s needs and the plans and wishes of its British Ally
coincided. Continental Action could fulfil these needs and wishes; even smaller
groups of Polish patriots could participate in the secret war against Hitler Germany.
It should be pointed out that Danes, Norwegians and resident Poles suffered the
same relation to Germany.
This article underline the participation of the Poles-Kashubian who was drafted
to the German army and be stationed in Denmark. They was a very important link
in “Felicia” activities as well as in Denmark and Hela peninsula and Danzig area.
What was Continental Action? Minister of the Interior Stanislaw Kot had this
definition: „It is a secret struggle against the enemy, using all means – short of
an open, armed struggle, which in certain cases it paved the way for”. In other words,
it included a wide range of tasks: gathering political, socio-economic information,
creating political diversion, disseminating Allied propaganda, collecting intelligence
and conducting sabotage. Albeit not in the strictest sense, it was still part of the
work, which the diplomatic representations and intelligence agencies normally took
care of.
It became a struggle without weapons and use of force, where volunteers, men
and women alike, had an opportunity to make their contribution to Poland’s and
the Allies’ victory over Nazi Germany.

188

HANNA OBRACHT-PRONDZYÑSKA (GDAÑSK)

Hanna Obracht-Prondzyñska
Gdañsk

Kształtowanie tożsamości
na przykładzie małych miast
województwa pomorskiego

Wstêp
Miasto jest efektem historycznych nawarstwieñ, stylów architektonicznych,
uk³adów urbanistycznych, dziêki którym jest ono doœwiadczane. Jego historia
oraz bogactwo kulturowe stanowi¹ podstawy tego, co zwykliœmy okreœlaæ klimatem miasta. Wp³ywa te¿ na charakter ¿ycia w mieœcie, okreœlaj¹c jednoczeœnie jego specyfikê. Krajobraz, sposób odbierania form przestrzennych oraz
prze¿ycia i doœwiadczenia przebywaj¹cych w nim ludzi buduj¹ jego historiê1.
Zapis architektoniczny i urbanistyczny miast stanowi uzupe³nienie tworz¹cej
siê to¿samoœci miejsc2. Poprzez bie¿¹ce oddzia³ywanie na istniej¹c¹ strukturê
miast mo¿emy eksponowaæ jego zró¿nicowan¹ przesz³oœæ.
Dzisiaj wyraŸnie widoczna jest tendencja niszczenia krajobrazu miast, pomimo powszechnego uznania ich dziedzictwa kulturowego jako bogactwa obrazuj¹cego historiê i doœwiadczenia mieszkañców. Œwiadectwem zaniedbañ jest
powstaj¹ca chaotyczna zabudowa wielu miast, niszcz¹ca ich piêkno, to¿samoœæ,
a tak¿e obni¿aj¹ca potencja³ ekonomiczny krajobrazu. Brak poszanowania dla
dzie³ architektury mo¿e prowadziæ do zacierania historii, istotnej dla danej spo³ecznoœci. Warto równie¿ zwróciæ uwagê na powstaj¹ce nowe miasta, których
gwa³towny rozwój, zwi¹zany z po³o¿eniem w s¹siedztwie metropolii, powoduje powstawanie amorficznych, monofunkcyjnych uk³adów miejskich, pozbawionych przestrzeni publicznych, oraz miejsc pozwalaj¹cych na tworzenie poczucia przynale¿noœci oraz identyfikacji jego mieszkañców.

1
2

E. Rewers, Wstêp do f ilozof ii ponowoczesnego miasta, Kraków 2005, s. 297.
Tam¿e, s. 305.
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Przestrzeñ miasta i jego historia
Pojêcie to¿samoœci miasta jest silnie zwi¹zane z koncepcj¹ to¿samoœci miejsca i przestrzeni oraz z koncepcjami powsta³ymi na gruncie badañ nad zarz¹dzaniem organizacjami i ich to¿samoœci¹. Przestrzeñ miejska konstruowana
jest przez nawarstwiaj¹ce siê realizacje urbanistyczne i architektoniczne.
Odgrywa ona kluczow¹ rolê w budowaniu ich to¿samoœci.
To dziêki niej utrwalana jest pamiêæ o wydarzeniach oraz historii miast3.
Rozwój polskich miast zosta³ jednak w du¿ej mierze przerwany na skutek zniszczeñ wynik³ych z prowadzenia dzia³añ wojennych, póŸniej z powodu zmian
ustrojowych oraz w wyniku wcielenia w ¿ycie decyzji zwi¹zanych z centralnym
planowaniem gospodarki, ograniczeniem prawa w³asnoœci oraz likwidacj¹ samorz¹du lokalnego. Wywar³o to istotny wp³yw na wygl¹d i kszta³t przestrzeni
polskich miast 4.
Dzisiaj powszechne staje siê budowanie obrazu miasta w oparciu o jego
zró¿nicowan¹ tradycjê. Historyczne wartoœci miasta, zapisane w jego przestrzeni, s¹ niezwykle istotnym elementem w tworzeniu podstaw identyfikacji
z miejscem zamieszkania, w budowaniu poczucia przywi¹zania doñ czy te¿
w umacnianiu lokalnych wiêzi. Czêsto jednak potencja³ miast nie jest doceniany, co prowadzi do utraty pierwotnej to¿samoœci po to, aby poszukiwaæ jej
niedoskona³ego substytutu w nadprodukcji symboli kulturowych5. Dodatkowo
transformacja przestrzeni miejskich, wynikaj¹ca ze zmiany sposobu ¿ycia oraz
roli, jak¹ pe³ni dzisiaj miasto, zmusza do dyskusji nad przysz³ym kszta³tem
i jego organizacj¹6. Miasta rosn¹ i zmieniaj¹ siê pe³nione przez nie funkcje oraz
s³u¿¹c¹ im infrastrukturê. Zmieniaj¹ siê tak¿e struktury spo³eczne w nim funkcjonuj¹ce, a uformowane niegdyœ systemy wartoœci ulegaj¹ pewnej erozji7.
Nasilony wspó³czeœnie indywidualizm oraz destrukcja wspólnot mog¹ byæ groŸne dla integracji spo³ecznoœci terytorialnych. A przecie¿ to w³aœnie kontakty
miêdzy mieszkañcami oraz silne relacje z otaczaj¹cym œrodowiskiem, zarówno
fizycznym, jak i spo³eczno-kulturowym, stanowi¹ esencjê miejskoœci8. Jakoœæ
przestrzeni miejskiej, jej ró¿norodnoœæ spo³eczno-kulturowa to podstawowy
czynnik determinuj¹cy potencja³ rozwojowy i ¿ycie miasta we wszystkich jego
wymiarach.
3
4
5
6
7
8

Tam¿e, s. 185.
W. Szymañska, Spo³eczna przestrzeñ w œrednich miastach na Pomorzu, S³upsk 2011, s. 5.
E. Rewers, Wstêp do f ilozof ii…, s. 299.
Tam¿e, s. 300.
D. Kochanowska, M. Kochanowski, W stronê miasta, Warszawa 2012, s. 43.
Tam¿e, s. 135.
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Rola dziedzictwa kulturowego w kszta³towaniu
to¿samoœci miast
W strukturze miasta zasadnicze znaczenie dla jego to¿samoœci ma jego plan
oraz zabudowa. To ona reguluje zachowania mieszkañców, kreuj¹c w du¿ej
mierze ich styl ¿ycia oraz stosunek do otaczaj¹cej ich przestrzeni. Jest równie¿
najbardziej odporna na zachodz¹ce zmiany, dziêki czemu przechowuje historyczn¹ pamiêæ o mieœcie oraz stanowi podstawê jego to¿samoœci9. Miejski krajobraz jest wypadkow¹ kszta³towanego historycznie zbioru nawarstwieñ w zabudowie10. Relacja cz³owieka do architektury jest jednym z g³ównych elementów, za pomoc¹ których spo³eczeñstwo oswaja przestrzeñ. Znaczenie wartoœci
kulturowych miast pozwala jego mieszkañcom na identyfikacjê z nim. Jednak
miasto, które nominalnie jest dobrem wspólnym wszystkich mieszkañców, rozpada siê na konkretne obszary okreœlane jako „w³asne” lub „cudze”11.
Profil ka¿dego miasta, jego charakter kulturowy stanowi bez w¹tpienia ten
aspekt miasta, który nie poddaje siê szybkim i ³atwym modyfikacjom. Uwarunkowany jest histori¹, przyjêtymi wczeœniej kierunkami rozwoju, a tak¿e stanem
zasobów, którymi w danym momencie miasto dysponuje, oraz jego charakterystykami terytorialnymi i spo³eczno-gospodarczymi12. Historyczna architektura miasta stanowi równie¿ potencja³ dla rozwoju gospodarczego, w tym przede
wszystkim dla rozwoju turystyki. W wiêkszoœci miast znajduj¹ siê elementy
dziedzictwa kulturowego, które mo¿na wykorzystaæ dla zainicjowania lub zintensyfikowania procesów rozwojowych oraz wzmacniania ich specyfiki, choæby
w oparciu o walory uzdrowiskowe (Ustka), walory krajobrazowe (np. Kartuzy),
elementy œrodowiska przyrodniczego (£eba), czy zachowane dzie³a architektury i uk³ady urbanistyczne (Pelplin, Gniew).
Ochrona dziedzictwa kulturowego miast jest równie¿ skutecznym instrumentem rozwoju lokalnego oraz narzêdziem s³u¿¹cym budowaniu spo³eczeñstwa obywatelskiego. Rozwijanie aktywnoœci spo³ecznej przez projekty zwi¹zane z przywracaniem jakoœci œrodowiska kulturowego miast daje szansê na
wspieranie lokalnej przedsiêbiorczoœci, przeciwdzia³anie marginalizacji i segregacji spo³ecznej, tworz¹c przy tym atrakcyjne miejsca pracy. Im wiêkszy jest
9
10

11
12

Tam¿e, s. 137.
K. Heffner, Funkcjonowanie miast ma³ych w systemie osadniczym Polski w perspektywie
2033 r., [w:] Ekspertyzy do Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2008-2033,
Warszawa 2008, s. 285.
A. Wallis, Socjologia przestrzeni, Warszawa 1990.
M. Klekotko, C.J. Navarro, W stronê nowych Studiów kulturowych nad miastem, [w:] Wymiary kulturowe polskich miast i miasteczek, red. tych¿e, Kraków 2015, s. 231-241.
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stopieñ lokalnej integracji, tym wiêksze i bardziej stabilne s¹ mo¿liwoœci
rozwoju lokalnych obszarów rozwoju spo³eczno-gospodarczego13.

Dziedzictwo kulturowe a zrównowa¿ony rozwój miast
Dziedzictwo kulturowe wi¹¿e zagadnienia przestrzenne i spo³eczne w spójn¹
urbanistyczn¹ ca³oœæ. W istotny sposób wp³ywa na harmonijny rozwój przestrzenny oraz ekonomiczny, w centrum którego znajduje siê cz³owiek oraz jego
stosunek do przesz³oœci14. Zrównowa¿ony rozwój wed³ug Nowej Karty Ateñskiej powinien wi¹zaæ siê z budowaniem rozleg³ej wiedzy historycznej o mieœcie.
Sposób rozwi¹zywania problemów w mieœcie, zwi¹zanych z ochron¹ œrodowiska kulturowego w decyduj¹cy sposób wp³ywa na tempo, charakter, kierunek
a tak¿e jakoœæ urbanistycznych rozwi¹zañ w dokumentach planistycznych
miast15.
Proces równowa¿enia rozwoju, którego istotnym elementem jest ochrona
wartoœci kulturowych, dotyka wa¿nych powi¹zañ miêdzy dziedzictwem i mieszkañcami. Korzystaj¹c z dzie³ historycznych miast oraz ³adu przestrzennego,
zdecydowanie ³atwiej jest kreowaæ wysok¹ jakoœæ œrodowiska ¿ycia mieszkañców. Dba³oœæ o dziedzictwo kulturowe sprzyja te¿ identyfikacji mieszkañców
oraz budowaniu wiêzi z miejscem zamieszkania. Wywo³uje przy tym spo³eczn¹
aktywnoœæ i troskê o otoczenie. Na poziomie lokalnych spo³ecznoœci dziedzictwo w sposób trwa³y pozwala budowaæ satysfakcjonuj¹c¹ rzeczywistoœæ16.
Wynika z niego nowe podejœcie do struktury urbanistycznej miasta, skupiaj¹ce uwagê na podkreœlaniu indywidualnych, charakterystycznych cech ka¿dego z miast. Nie ulega w¹tpliwoœci, ¿e jednym z najistotniejszych sk³adników
jakoœci ¿ycia w miastach, który sprawia, ¿e ¿yje siê w nich lepiej, jest ich lokalnie rozpoznawalne dziedzictwo, dla ka¿dego z miast inne i niepowtarzalne.
To „kulturowa lokalnoœæ” wraz z walorami krajobrazu stanowi o specyfice
miejsca, buduj¹c zró¿nicowanie kulturowe, którego efektem jest atrakcyjniejsza przestrzeñ miast17.

13
14

15
16
17

Tam¿e, s. 296.
D. K³osek-Koz³owska, Dziedzictwo kulturowe miast wobec strategii zrównowa¿onego rozwoju, [w:] Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, vol. 142, 2012,
s. 295.
Tam¿e, s. 293.
Tam¿e, s. 300.
Tam¿e, s. 299.
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Ma³e miasta pomorskie
Ma³e miasta s¹ wa¿nym elementem krajobrazu, gospodarki oraz ¿ycia spo³ecznego i kulturalnego, maj¹ te¿ szczególne znaczenie dla jakoœci ¿ycia w regionie18. Oœrodki takie podejmuj¹ dzisiaj próbê przedefiniowania swojej roli
i miejsca w strukturach przestrzennych regionu, poszukuj¹c nowych impulsów rozwojowych i szans na poprawê warunków ¿ycia spo³ecznej lokalnej19.
Maj¹ one g³êboko zró¿nicowane uwarunkowania i mo¿liwoœci rozwoju. Czêœæ
z nich wykorzystuje takie warunki intensywnie, inne wymagaj¹ wsparcia.
Miasta o bogatej historii oraz zachowanym dziedzictwie kulturowym mog¹
oprzeæ swój rozwój o potencja³, którym dysponuj¹.

Mapa 1. Lokalizacja zabytków w województwie pomorskim wg stanu z lutego 2016 r.
Źród³o: Opracowanie w³asne na podstawie danych uzyskanych od Pomorskiego
Wojewódzkiego Konserwatora zabytków.

18
19

K. Haffner, Funkcjonowanie miast ma³ych w systemie…, s. 287.
Tam¿e, s. 286.
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Zaskakuj¹ce jest przy tym, ¿e pomimo zdecydowanie wiêkszej liczby zabytków wystêpuj¹cych w bezpoœrednim s¹siedztwie metropolii (mapa 1), ma³e
miasta po³o¿one w znacznym oddaleniu od niej maj¹ szansê zbudowania
swojej marki, a tym samym wzmacniania swojej roli w regionie, dziêki zachowanej architekturze, stanowi¹cej ich wizytówkê. Ma³e miasta w s¹siedztwie
metropolii rozwijaj¹ siê dynamicznie, lecz w sposób niekontrolowany (mapa 2),
a ich mieszkañcy korzystaj¹ zwykle z oferty ulokowanej w wiêkszych oœrodkach. Obszar ich zamieszkania, sposób urz¹dzenia przestrzeni, oferowane us³ugi
publiczne czy te¿ jakoœ infrastruktury spo³ecznej nie sprzyjaj¹ czêsto budowaniu to¿samoœci i poczucia identyfikowania z miastem20.

Mapa 2. Rozwój terenów mieszkaniowych w bezpoœrednim otoczeniu metropolii.
Źród³o: Dane Pomorskiego Biura Planowania Regionalnego.

20

W stronê miasta..., s. 140.
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Nowe miasta
Proces metropolizacji uznaje siê wspó³czeœnie za dominuj¹cy czynnik kszta³tuj¹cy systemy osadnicze. Proces ten trwa od dawana, a jego znaczenie wynika
ze zmienionych uwarunkowañ zwi¹zanych z rozwojem cywilizacji technicznej
oraz globalizacji zjawisk spo³eczno-gospodarczych21. Ma³e miasta po³o¿one
w obszarze metropolitalnym, pomimo ich niskiego poziomu integracji lokalnej, dziêki konkurencyjnemu i efektywnemu uk³adowi powi¹zañ, który uwzglêdnia dominuj¹ce s¹siedztwa centrów metropolii, póki co prze¿ywaj¹ intensywny
rozwój. Jednak z czasem, ze wzglêdu na dominuj¹c¹ funkcjê mieszkaniow¹,
brak poprawy jakoœci przestrzeni miejskiej22, buduj¹cej to¿samoœæ oraz wzrost
oczekiwañ spo³eczeñstwa, przestan¹ one byæ atrakcyjnymi miejscami do ¿ycia.
Konieczne jest wiêc równowa¿enie rozwoju takich miast w oparciu o rozwój
procesów urbanizacyjnych w œciœle okreœlonych miejscach i kierunkach, stwarzaj¹cy mo¿liwoœæ wzmocnienia ich to¿samoœci23. W przeciwnym wypadku
dojdzie do pog³êbienia szybkiej i niekontrolowanej dzia³alnoœci inwestycyjnej,
tworz¹cej obszary bez³adnej i zaœmieconej przestrzeni suburbiów24.
Wagê i znaczenie budowania to¿samoœci miasta dostrzega siê na przyk³ad
w Redzie, gdzie od lat toczy siê dyskusja o potrzebie stworzenia centrum miasta, które integrowa³oby ze sob¹ mieszkañców, gdy¿ to w³aœnie ono, lub szerzej
rozumiane œródmieœcie, decyduj¹ o obliczu i osobowoœci miasta, o jego kulturowym i zabytkowym charakterze, o jego oryginalnoœci. Centrum jest obszarem, które spoœród wszystkich przestrzeni miasta jest przedmiotem najwiêkszej identyfikacji jego mieszkañców. Jest obszarem o kluczowym znaczeniu dla
funkcjonowania spo³ecznoœci miasta, a tak¿e dla spo³ecznoœci obszaru, który
jest przez oddzia³ywanie tego miasta zdominowany. Jest identyfikowany przez
miejsk¹ spo³ecznoœæ jako obszar, na którym przebiegaj¹ najwa¿niejsze procesy
¿ycia publicznego25.
W przypadku miasta, jakim jest Reda, jego szybki rozwój pod koniec XX
wieku mia³ zwi¹zek z budow¹ osiedla bloków z mieszkaniami dla pracowników
budowanej w latach 1982–1990 Elektrowni J¹drowej w ¯arnowcu, a w uk³adzie
21
22
23

24
25

Ma³e i œrednie miasta w policentrycznym rozwoju Polski, red. G. Korzeniak, Kraków 2014,
s. 15.
K. Haffner, Funkcjonowanie miast ma³ych w systemie…, s. 295-296.
A. Karwiñska, Nowe przestrzenie spo³eczne w miastach wspó³czesnych. Krakowskie fresh
points, [w:] Przegl¹d socjologiczny, t. LX/2-3, red. M. Dymnicka, P. Starosta, £ódŸ 2011,
s. 262.
D. K³osek-Koz³owska, Dziedzictwo kulturowe miast..., s. 295.
A. Wallis, Socjologia przestrzeni…
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funkcjonalnym nadal widaæ skutki po³¹czenia w jeden organizm czterech dawnych wsi. Wed³ug danych z 30 czerwca 2013 roku miasto liczy³o 22 778 mieszkañców, podczas gdy u progu transformacji w 1989 r. by³o to o po³owê mniej
(11 044)26. Na tê dynamikê sk³ada siê m.in. presja na rozwój funkcji mieszkaniowych, zaœ dla rozwoju miasta, w tym dla problemów z wykreowaniem centrum, zasadnicze znaczenie ma obecny system drogowy. Mimo silnego uœwiadamiania sobie potrzeb i wyzwañ rozwojowych nadal brakuje pomys³u na spójn¹
sieæ przestrzeni publicznych pozwalaj¹c¹ na integracjê terytorialn¹ miasta.
Nieco inaczej przedstawia siê rozwój Pruszcza Gdañskiego, gdzie przy jednoczesnym intensywnym rozwoju funkcji mieszkaniowej, rozwija siê równie¿
system przestrzeni publicznych. WyraŸnie równie¿ widaæ, jak istotn¹ rolê pe³ni
historia miasta w budowaniu poczucia przynale¿noœci i identyfikacji jego mieszkañców. Miêdzy innymi z tego wzglêdu, dziêki licznym wystêpuj¹cym na tym
obszarze stanowiskom archeologicznym (mapa 3), postanowiono zrekonstruowaæ Rzymsk¹ Faktoriê Handlow¹ (zdj. 1) zwi¹zan¹ z dawnym Szlakiem Bursztynowym. Realizacja jest wyj¹tkowym przedsiêwziêciem turystyczno-archeologicznym w skali ca³ego kraju i przyczynia siê do promocji dziedzictwa kulturowego obszaru27. Ponadto istotê realizacji sieci przestrzeni publicznych
dostrze¿ono w organizowanym corocznie przez Marsza³ka Województwa
Pomorskiego konkursie Najlepsza przestrzeñ publiczna województwa pomor-

Fot. 1. Rzymska Faktoria Handlowa w Pruszczu Gdañskim.
Źród³o: H. Obracht-Prondzyñska, 10 lat konkursu: Najlepsza przestrzeñ publiczna woje-

wództwa pomorskiego, Pomorskie Biuro Planowania Regionalnego, Gdañsk-S³upsk 2015.
26
27

Historia Redy, red. J. Treder, Wejherowo 2006, s. 398.
H. Obracht-Prondzyñska, 10 lat konkursu: Najlepsza przestrzeñ publiczna województwa
pomorskiego, Gdañsk-S³upsk 2015.
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skiego, w którym Pruszcz Gdañski kilkakrotnie otrzyma³ wyró¿nienie28 za projekty, w których wyraŸnie widaæ kontynuacjê dzia³añ i d¹¿enie do utworzenia
spójnego systemu przestrzeni publicznych, który charakteryzuje siê ró¿norodnoœci¹ i bogatym programem funkcjonalnym.

Mapa 3. Zabytki archeologiczne województwa pomorskiego wg stanu z lutego 2016 r.
Źród³o: Opracowanie w³asne na podstawie danych publikowanych na Geoportal
Inspire przez Narodowy Instytut Dziedzictwa.

Warto zwróciæ równie¿ uwagê na oficjalne strony internetowe miast czy
urzêdów (zdj. 2). Miasta, takie jak na przyk³ad Cz³uchów, Bytów czy Lêbork,
mog¹ promowaæ siê dziêki swoim charakterystycznym zabytkom, stanowi¹cym
ich wizytówki pozwalaj¹ce na wyraŸn¹ identyfikacjê oraz promocjê. Na swoich
stronach promuj¹ symbole architektoniczne, czy charakterystyczne panoramy,
kojarzone wprost z danym miejscem. Wszystkie obiekty symboliczne mog¹
byæ analizowane jako element marketingu przestrzeni miast29. Natomiast na
stronach miast zlokalizowanych w obszarze metropolitalnym brakuje nawi¹zania do charakterystycznych dla nich miejsc.
28
29

Z wyró¿nionymi projektami mo¿na zapoznaæ siê w okolicznoœciowym albumie: H. Obracht-Prondzyñska, 10 lat konkursu: Najlepsza przestrzeñ...
ˆE. Kaltenberg-Kwiatkowska, O znaczeniu i naznaczaniu przestrzeni miasta, „Przegl¹d
Socjologiczny”, t. LX/2-3, red. M. Dymnicka, P. Starosta, £ódŸ 2011, s. 138.
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Fot. 2. Wizytówki miast na oficjalnych stronach internetowych.
Źród³a: www.czluchow.eu/, www.bytow.com.pl/, www.pruszcz-gdanski.pl/,

miasto.reda.pl/ [luty 2016]

197

198

HANNA OBRACHT-PRONDZYÑSKA (GDAÑSK)

Budowanie to¿samoœci miasta na przyk³adzie Bytowa
W miastach zachodniej czêœci regionu wolniejszy rozwój demograficzny
pozwala na koncentracjê dzia³añ planistycznych zwi¹zanych z podnoszeniem
oraz kreowaniem przestrzeni publicznych. Miasta charakteryzuj¹ siê d³ug¹ histori¹ oraz silnym zwi¹zkiem ludzi z miejscem zamieszkania. Ich to¿samoœæ
zosta³a ukszta³towana g³ównie dziêki impulsom modernizacyjnym koñca XIX
i pocz¹tku XX wieku, kiedy to w miastach pomorskich pojawi³a siê kolej, szpitale, szko³y, nowe budynki pe³ni¹ce funkcje administracyjne, zmieniaj¹c oblicze tych miast. Najwiêkszy wp³yw na strukturê mia³y zniszczenia wojenne oraz
okres powojenny zwi¹zany z wieloletnim procesem odbudowy oraz uzupe³niania tkanki œródmieœæ. Dopiero lata 70. wi¹¿¹ siê z nowymi inwestycjami,
przy czym istotny jest tutaj brak wyraŸnie zdefiniowanej koncepcji, a wiêc wspó³czesne realizacje przybieraj¹ formê architektury imitacyjnej, czy te¿ wpisuj¹
siê w uk³ad urbanistyczny, zmieniaj¹c jego historyczn¹ formê. Takim przyk³adem jest w³aœnie Bytów.
Bytów przeszed³ szereg transformacji. Z miasta przygranicznego, a co za
tym idzie – charakteryzuj¹cego siê ró¿norodnoœci¹ kulturow¹, zró¿nicowanego etnicznie, zaœ urbanistycznie zwartego, sta³o siê miastem, zmagaj¹cym siê
z podobnymi problemami, co najwiêksze metropolie. Procesy te zachodz¹ wolniej i w znacznie mniejszej
skali, jednak wymagaj¹
koncentracji uwagi planistów i przemyœlanych interwencji, aby zapobiec
utracie charakteru miejskoœci. W samym oœrodku
miejskim widaæ szereg
sprzecznych dzia³añ planistycznych. Z jednej strony
miasto d¹¿y do rewitalizacji œródmieœcia, realizuj¹c
za³o¿enia, na których w du¿ej mierze opieraj¹ siê dzisiejsze trendy urbanistyczne, z drugiej zaœ, widoczny
jest silny proces rozlewania
siê miasta. Bytów w ostatSchemat 1. Sposoby wzmacniania roli
œródmieœcia Bytowa.
Źród³o: Opracowanie w³asne.
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nich latach przeszed³ ogromn¹ metamorfozê, rozwijaj¹c siê w zaskakuj¹cym
tempie30.
W centrum d¹¿y siê do realizacji postulatów nowych teorii. Ca³y czas trwa
proces o¿ywiania kolejnych kwarta³ów, rewaloryzacji istniej¹cych przestrzeni
publicznych oraz tworzenia nowych. Ostatnio zrealizowany Trakt M³yñski,
sprawi³, ¿e miasto zyska³o ogromny obszar ciekawie zagospodarowanej przestrzeni nadwodnej z ci¹giem pieszym oraz tras¹ rowerow¹. W œródmieœciu
wprowadzono strefy p³atnego parkowania (zdj. 3). Po roku funkcjonowania
rozszerzono jej zasiêg, a decyzja nie wywo³a³a ¿adnych protestów. Zmiany dostrzegalne s¹ równie¿ w postawach mieszkañców. Pojawiaj¹ siê pierwsze g³osy,
¿e niektóre z tras przebiegaj¹cych przez œcis³e centrum miasta powinny byæ
wy³¹czone z ruchu ko³owego i przekszta³cone na ci¹gi piesze. Wiele osób uwa¿a
tak¿e, ¿e Plac Krofeja nie powinien pe³niæ funkcji parkingu pomimo jego dogodnej lokalizacji, a nale¿y go przekszta³ciæ w wysokiej jakoœci przestrzeñ publiczn¹, gdzie mog³yby odbywaæ siê miejskie imprezy. D¹¿y siê do wzmacniania pozycji œródmieœcia w oparciu o najwa¿niejsze obiekty historyczne i kulturalne miasta (schemat 1).

Fot. 3. Najnowsze inwestycje w Bytowie.
Źród³o: Zdjêcia w³asne.

Najwa¿niejsze planowane przez miasto inwestycje poprzedzone s¹ konsultacjami spo³ecznymi (zdj. 4). Nowoœci¹ by³o wspólne wypracowanie przez
mieszkañców programu funkcjonalno-przestrzennego dla nowego centrum
kultury (zdj. 5). Co ciekawe, i tutaj mo¿emy dostrzec planowanie z poszanowaniem dla istniej¹cej tkanki miejskiej, wykorzystuj¹c istniej¹cy obiekt, w którym
zlokalizowane s¹ g³ówne funkcje kulturalne miasta. W celu podniesienia jakoœci przestrzeni publicznej zaplanowano wykorzystanie przep³ywaj¹cej przez
centrum rzeki, zyskuj¹c w ten sposób szansê lokalizacji biblioteki miejskiej,

30

H. Obracht-Prondzyñska, Narzêdzia i problemy kszta³towania urbanistyki ma³ych miast,
[w:] Ma³e miasta w czasach p³ynnej nowoczesnoœci, red. E. Nowina-Sroczyñska, T. Siemiñski, Pruszcz Gdañski – Bytów 2014, s. 211-235.
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stanowi¹cej uzupe³nienie dla lokalnego domu kultury, po drugiej stronie rzeki,
na obszarze, który dzisiaj pomimo swego dogodnego po³o¿enia, jest niedostêpny.

Fot. 4. Konsultacje spo³eczne dotycz¹ce nowego Centrum Kultury w Bytowie.
Źród³o: Raport ze spotkania przygotowany przez Kaszubski Uniwersytet Ludowy.

Fot. 5. Projekt koncepcyjny nowego Centrum Kultury w Bytowie.
Źród³o: Wizualizacja uzyskana z Urzêdu Miasta i Gminy w Bytowie.
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Podsumowanie
W polskich miastach wyraŸnie zauwa¿alny jest proces, w którym przestrzeñ
zurbanizowana powoli zaczyna podlegaæ dezurbanizacji nawet w mniejszych
miastach. St¹d te¿ unikatowoœæ miejsc w dobie powszechnej uniformizacji daje
szansê zachowania to¿samoœci i odrêbnoœci regionalnej i kulturowej31. To w³aœnie to¿samoœæ kszta³tuje zbiór uwarunkowanych historycznie cech charakterystycznych dla miasta, które wyró¿niaj¹ je na tle innych i wyra¿aj¹ siê wszelkimi
dzia³aniami, jakie s¹ podejmowane przez jego mieszkañców w celu tworzenia
jego swoistej osobowoœci i charakteru. To¿samoœæ miasta daje miastu wyj¹tkowoœæ, nadaje mu znaczenia symboliczne, mo¿e równie¿ pe³niæ rolê identyfikacyjn¹ oraz integruj¹c¹32. Jest kszta³towana dziêki obiektom historycznym miast,
które pozwalaj¹ na budowanie przywi¹zania do miejsca zamieszkania. Staj¹ siê
one symbolami, które promuj¹ miasto na zewn¹trz i œwiadcz¹ o jego wyj¹tkowoœci, opowiadaj¹c jednoczeœnie o doœwiadczeniach jego mieszkañców.

Hanna Obracht-Prondzyñska

Towns Creating Their Own Identities Using as Examples Small
Towns in the Pomeranian State
SUMMARY
Small towns form an important element of the landscape, economy, both social
and cultural life of our regions. Moreover, the way they develop determine regional
indicators of the quality of life. These centers take today attempt to redefine its role
and place in the spatial structures of the region, looking for new impulses and development opportunities to improve the living conditions of the local public. They
have deeply divergent both conditions and opportunities for development, which
largely depend on the location of the town in relation to the metropolis. Some of
them use such terms intensively, others require some support. Towns with a rich
history and preserved cultural heritage can base their development on the potential
they have. The paper presents how small towns use or build their identity in order
to improve the attractiveness and their economic development.
31

32

M. Solska, Oazy kulturowoœci a spojrzenie na miasto, [w:] Kompozycja wspó³czesnego
miejskiego œrodowiska zamieszkania. „Czasopismo Techniczne”, seria Architektura, z. 2,
Kraków, 2007.
J. Radziszewska, To¿samoœæ miasta w kontekœcie przemian politycznych, ekonomicznych i spo³ecznych we wspó³czesnej Polsce. Przypadek Kielc, Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Spo³ecznego „Studia i Prace”, 2013, nr 3, s. 127.
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O dostojnym Jubilacie – profesorze
Józefie Borzyszkowskim

Ka¿dy z nas ma swoje wspomnienia, ma jakiœ obraz Jubilata, jak¹œ jego wizjê, ocenê jego osoby, aktywnoœci… Niektórzy z nas podzielili siê tymi swoimi
odczuciami w okolicznoœciowej ksi¹¿ce, któr¹ na koniec podarujê Józefowi.
Ja równie¿ tam napisa³em, ale przecie¿ nie bêdê tu tego powtarza³. Pozwólcie
na kilka s³ów – nazwijmy to: o Józefie ods³ona druga… (Bêdzie jeszcze trzecia,
ale to ju¿ w ksiêdze akademickiej na fina³ pracy na UG).

***
Nie ma potrzeby mówiæ tu o drodze ¿yciowej Jubilata, bo na to jeszcze przyjdzie czas. Ale oczywiœcie zadajemy sobie pytanie: jak to siê sta³o, ¿e z ma³ego
Karsina, z miejsca „gdze Kaszëb kuñc”, Józef Borzyszkowski trafi³ tu – do Sali
Mieszczañskiej przeœwietnego Ratusza Staromiejskiego, pod portrety i god³a,
gdzie w otoczeniu tak wielu – wspania³ych, a bliskich mu ludzi, œwiêtuje swoje
70. urodziny?

***
Jak to siê sta³o? Mo¿na powiedzieæ, ¿e jest to efekt kombinacji czterech przynajmniej elementów: spotkania odpowiednich ludzi w odpowiednim czasie
i miejscu – silnego charakteru i specyficznej mentalnoœci – pracy – oraz niema³ej dozy szczêœcia.
Szczêœcie trudno wymierzyæ. Ale o pozosta³ych elementach wiele mo¿na
powiedzieæ.
*

Tekst przemówienia wyg³oszonego podczas uroczystoœci z okazji 70. urodzin prof. Józefa
Borzyszkowskiego, która mia³a miejsce w Ratuszu Staromiejskim w Gdañsku w dniu 6 lutego 2016 roku (dok³adnie w dniu urodzin Jubilata).

206

CEZARY OBRACHT-PRONDZYÑSKI (GDAÑSK)

***
Zacznê od ludzi, bo oni s¹ najwa¿niejsi. O tych¿e ludziach mo¿na mówiæ
„zbiorowo”, jako pewnych krêgach i œwiatach spo³ecznych, które by³y i s¹
dla Józefa kluczowe: Kaszubi, Pomorzanie, akademicy, dzia³acze regionalni,
Wilniucy, mniejszoœci, artyœci, dziennikarze…
Jednak pewnie jeszcze wa¿niejsi s¹ ci KONKRETNI ludzie, spotkani na stegnach ¿ycia. Przede wszystkim rodzina! Hania i trzy dziewczyny – Mi³ka,
S³awina i Wisia. Ich mê¿owie, no i wnuki. Popatrzcie na zdjêcia – jeœli gdzieœ
i kiedyœ widaæ szczêœcie na Józefowej twarzy to wtedy, gdy z ca³¹ rodzin¹ siedz¹
razem w £¹czyñskiej Hucie czy te¿ na Jasieniu.
A oprócz rodziny – ogromny kr¹g: mistrzów, przyjació³, wspó³pracowników, uczniów… To jest unikatowy dar, aby tak potrafiæ skupiaæ wokó³ siebie
takie bogactwo (i ró¿norodnoœæ) ludzkich typów! A jednoczeœnie byæ tak empatycznym, nastawionym na wspó³odczuwanie. Widzê to przede wszystkim
w nieustaj¹cej trosce o pamiêæ o starszych, samotnych, zapomnianych. W chêci
uhonorowania wszystkich, zauwa¿enia, docenienia.
Tê ogromn¹ empatiê podkreœlam, bo wielu, którzy znaj¹ tylko powierzchownie Józefa i oceniaj¹ go na podstawie srogich min, sk³onnoœci do odpytywania
(w koñcu szkólny!), czy te¿ na podstawie nieustannego rozliczania z wykonywanych (lub czêœciej – niewykonywanych) zadañ, nigdy by go o to nie podejrzewali! A jednak tak jest, choæ nie ma w tym ¿adnej ckliwoœci i sentymentalizmu (zupe³nie inaczej jeœli idzie o zwierzêta…).

***
Jeœli mowa o ludziach to bliskoœæ mierzy siê u Józefa pokrewieñstwem…
duchowym (mentalnym, ideowym). Wiele takich „krewnych z ducha” powinienem przywo³aæ, choæby ks. Józefa Tischnera, Stanis³awa Pestkê, Tadeusza
Bolduana… Wielu z tych krewnych siedzi tu na sali. I nie s¹ to bynajmniej
krewni tylko z cenzusem wykszta³cenia. O nie. Wielu, bardzo wielu wœród nich
jest tzw. zwyk³ych ludzi. Z nimi Józef najszybciej znajduje wspólny jêzyk.
Z nimi odnajduje wspólne radoœci. Niæ porozumienia. Nawet jeœli dane mu
by³o siê raz jeden lub wcale z nimi spotkaæ (jak np. z moj¹ babci¹ – to wspólnota m¹droœci ¿yciowych, które… nie zawsze nadaj¹ siê do zacytowania
publicznie
).
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***
Józefow¹ drogê znacz¹ takie nazwy, jak: Liceum Pedagogiczne, WSP i UG,
„Pomorania” i ZKP, UW i Senat RP, IK i PAU, a jeszcze FWPN, OSP, BG PAN
i wiele, wiele innych…
Drogê tê okreœla te¿ ogromny dorobek naukowy. Nie ma sensu o nim tu
w szczegó³ach mówiæ, zw³aszcza ¿e bibliografia liczy 60 stron (a i tak nie jesteœmy pewni, ¿e jest kompletna)! Wystawa, któr¹ mo¿na obejrzeæ, to tylko czêœæ
dorobku – zapowiada jednak to, co siê nañ sk³ada.
W dorobku tym s¹ podstawowe dla nas monografie, edycje Ÿróde³… Ale te¿
projekty wieloletnie: „Acta Cassubiana”, „Pro memoria”, SBPN.
Co nie oznacza, ¿e nie ma ju¿ marzeñ. S¹! Choæby kaszubski s³ownik biograficzny, encyklopedia kaszubska, historia Kaszubów… Niektóre siê zmaterializuj¹. Inne… Póki wiêcej mamy marzeñ ni¿ wspomnieñ cz³owiek jest
m³ody!

***
Mówiê o tym dorobku tylko dlatego, ¿e jest on œwiadectwem tej w³aœnie
unikatowej mentalnoœci i charakteru. Czegoœ, co jest znakomit¹ egzemplifikacj¹
etosu pomorskiej inteligencji o ludowym rodowodzie: obowi¹zek aktywnoœci,
wytrwa³a i zdeterminowana praca, poczucie odpowiedzialnoœci, uœwiadomione
zobowi¹zanie, zainteresowanie i otwartoœæ na innych.

***
No dobra… Ale przecie¿ to nie jakiœ antyczny heros tu siedzi, lecz cz³owiek
z krwi i koœci. Ze swoimi pasjami (dziwactwami
):
– œpiewanie,
– dobre, tradycyjne jedzenie (takiego schabu z koœci¹ jak w Karsinie to nigdzie nie ma; nie próbujcie robiæ jakiejœ dziwnej diety œródziemnomorskiej…),
– s³uchanie na Mszy kazania (i cierpienie potem, jak siê nas³ucha… i zechce
zrozumieæ!),
– przygarnianie zwierzaków… (i inteligentne z nimi rozmowy).

***
Ale te¿ kolekcjonowanie: ptaszki, krzy¿e, obrazy, ksi¹¿ki (modlitewniki!).
¯ebyœcie widzieli Józefa spaceruj¹cego po Jarmarku Dominikañskim albo myszkuj¹cego po strychach…
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Jednak tu nie idzie o samo posiadanie. Idzie o œwiadectwo, bo ka¿da rzecz
to: œlady, znaki, opowieœci, przekazy po KIMŒ, kto to posiada³, u¿ywa³, korzysta³, czyta³, stworzy³…

***
Józef to domator zdecydowanie, zw³aszcza w ostatnich latach! Ale jednoczeœnie – ile¿ to wspólnych podró¿y wielu z nas z nim odby³o! A najlepsze
i najwa¿niejsze by³y podró¿e „rzemiennym dyszlem” (np. nasza przez Puszczê
Nadnoteck¹). No i przejazdy trabantem z kozami…

***
Jest to te¿ jedyny znany mi cz³owiek (mo¿e poza p. Stanis³awem Pestk¹),
który jest tak doskonale „nieobyty”, jeœli idzie o sport i kulturê popularn¹…
O pi³ce no¿nej z nim nie pogadacie. A Madonna zawsze jest ta od dzieci¹tka
Jezus, a nie od piosenki „Like A Prayer”.

***
Nie tak dawno ktoœ mnie zapyta³: na czym polega znaczenie Józefa w naszym œrodowisku i dla naszego œrodowiska? To byæ mo¿e kluczowe pytanie.
1. Przez swoje prace naukowe pokazuje nam, kim byliœmy, sk¹d przyszliœmy
i kim jesteœmy. Studia o inteligencji, ziemiañstwie i szlachcie, o ch³opstwie…
Wspomnienia, pamiêtniki, dokumenty, biografie. Jego twórczoœæ jest jak
lustro, tylko trzeba chcieæ siê w nim przejrzeæ.
2. Po drugie, wa¿na jest pielêgnacja dziedzictwa mentalnego – czyli etos (albo…
wyrzut sumienia, bo trudny to wzór!).
3. Przede wszystkim jednak dziêki Józefowi (oczywiœcie nie tylko dziêki niemu, ale jest on symbolem tego pokolenia i tego procesu) poczuliœmy, ¿e
staliœmy siê KIMŒ, szczególnie po 1989 r., choæ to by³o przygotowane znacznie wczeœniej. To jest doœwiadczenie i jednoczeœnie egzemplifikacja emancypacji, upodmiotowienia Kaszubów.
Jesteœmy u siebie. To jest nasze miejsce na ziemi. Najlepsze z miejsc – Gdañsk,
Kaszuby, Pomorze. Jesteœmy podmiotem i powinniœmy urz¹dzaæ swoje ¿ycie
na w³asn¹ odpowiedzialnoœæ.
Ale te¿ Józef stale powtarza: nie byliœmy i nie jesteœmy tu sami. St¹d obowi¹zek poznania, zrozumienia i otwartoœci na innych. Obowi¹zek wspólnego urz¹dzania Pomorza w poczuciu odpowiedzialnoœci za nasz¹ ma³¹ i wielk¹ ojczyznê.
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***
To urz¹dzanie musi siê odbywaæ wedle pewnych zasad. No to spisa³em Józefowy dekalog – powiedzenia, myœli, opinie zaczerpniête z ró¿nych czasów,
miejsc, od ró¿nych ludzi. Ale najczêœciej przywo³ywane, uto¿samiane, t³umacz¹ce jego postawê:
I. Wszystko siê liczy (B¹dkowski).
II. Pamiêtaæ o wszystkim – tak, nienawidziæ – nie (B¹dkowski). W innej
wersji: przebaczyæ, to obowi¹zek chrzeœcijañski, zapomnieæ oznaka
s³aboœci charakteru. (Jadwiga Konkol z Nadola).
III. Dlo boj¹cech ni ma litosce/ Dla bojaŸliwych nie ma litoœci (Necel-B¹dkowski).
IV. Nigdy do zgube nie przyñd¹ Kaszube (Derdowski).
V. Cieszê siê, ¿e jesteœ… inny (Pasierb).
VI. ¯yje duch Pomorza (Majkowski-Pestka).
VII. Zrzeszonech naju nicht nie z³ômie (A. Majkowski – sztandar ZKP).
VIII. Szlachectwo kapustë nie oboni (Ceynowa) – i inne jego antyszlacheckie
filipiki (szlachta wedzinie jak wilce – B. Sychta – sk³onnoœæ egalitarna).
IX. Dobra robota sama siê chwali (nie idzie o to, aby nie chwaliæ. Idzie o to,
¿e nie robimy dla pochwa³!).
X. Poma³u, dok³adnie… piorunem do kuñca (Franciszek Czapiewski z Karsina).
I to „XI” przykazanie w kaszubskim dekalogu: Pamiêtaj, abyœ przynajmniej
raz na dzieñ sprawdzi³, czy potrafisz siê œmiaæ ca³¹ gêb¹; najlepiej z samego
siebie (Jan Piepka).
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Na jubileusz profesora
Józefa Borzyszkowskiego

Z Józefem Borzyszkowskim poznaliœmy siê chyba póŸn¹ jesieni¹ 1990 r. lub
na pocz¹tku roku nastêpnego, w trakcie kolejnego spotkania wojewodów z premierem. Takie spotkania mia³y charakter g³ównie roboczy, przewodniczy³ im
zwyczajowo szef Urzêdu Rady Ministrów, a uczestniczyli tak¿e ministrowie,
stosownie do omawianych g³ównych tematów. Wojewod¹ gdañskim by³ wtedy
Maciej P³a¿yñski, który póŸniej w pracach konwentu wojewodów, zw³aszcza
ró¿nych jego zespo³ów, udziela³ siê raczej oszczêdnie, zaœ jego rolê bardzo
aktywnie przejmowa³, powo³any tak¿e wówczas, wicewojewoda gdañski –
w³aœnie Józef Borzyszkowski.
Wszyscy na swoich stanowiskach byliœmy nowi – jedni od kilku miesiêcy,
inni od kilku dni; byliœmy w ró¿nym wieku i mieliœmy bardzo zró¿nicowane
doœwiadczenia zawodowe i ¿yciowe, ale wszyscy chcieliœmy wype³niaæ swoje
funkcje jak najlepiej – w intencji twórczo, bo takie by³y wówczas potrzeby.
To by³ wszak pionierski czas budowania nowego ustroju pañstwa, kszta³towania nowego ³adu we wszystkich obszarach ¿ycia gospodarczego i spo³ecznego.
Konsekwencj¹ powsta³ej po 1990 r. sytuacji by³o funkcjonowanie samorz¹du terytorialnego jedynie na poziomie gminnym, na szczeblu wojewódzkim
nie istnia³y podmioty polityczno-prawne zdolne do prowadzenia samodzielnie
polityki regionalnej prowadzonej wzglêdem siebie w oparciu o w³asne cele
i œrodki. Funkcji takiej nie mogli w pe³ni wykonywaæ wojewodowie, choæ powszechnie tego od nich oczekiwano („gospodarze województw”…), bowiem
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MAREK TA£ASIEWICZ – dr nauk technicznych, nauczyciel akademicki, polityk zwi¹zany
ze Szczecinem. W okresie Polski Ludowej, pracuj¹c w Politechnice Szczeciñskiej, dzia³a³
w opozycji politycznej. Od 1990-1998 pe³ni³ funkcjê wojewody szczeciñskiego, a w latach
2010-2014 by³ przewodnicz¹cym Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego; od 2014-2015 piastowa³ stanowisko wojewody zachodniopomorskiego; by³y wiceprezes Stoczni
Szczeciñskiej Porta Holding (SSPH), by³y doradca prezydenta Szczecina.
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dzia³ali jako pozbawieni samodzielnoœci bud¿etowej przedstawiciele rz¹du prowadz¹cego pewn¹ scentralizowan¹ (doœæ zreszt¹ niekonsekwentn¹) politykê
w stosunku do regionów. Bud¿et województwa by³ okreœlany jako fragment
bud¿etu pañstwa, bez wyraŸnego zwi¹zku z sytuacj¹ gospodarcz¹ województwa i poziomem dochodów pañstwa, uzyskiwanych z danego województwa.
Mankamenty takiego rozwi¹zania w kontekœcie regionalnym musia³y byæ i by³y
oczywiste.
W takich warunkach skutecznoœæ rz¹dzenia w województwie zale¿a³a
g³ównie od umiejêtnoœci nawi¹zania i utrzymywania przez wojewodê dobrych,
merytorycznie wartoœciowych relacji ze wszystkimi istotnymi dla dzia³añ
regionalnych œrodowiskami. Wiele problemów o fundamentalnym znaczeniu
dla rozwoju regionów, czêsto – z oczywistych powodów – rozumianych jako
wiêksze ni¿ pojedyncze województwa, wymaga³o uzgodnieñ i koordynacji dzia³añ tak¿e w takiej skali. Dotyczy³o to np. podstawowej infrastruktury, ³adu przestrzennego, a tak¿e dzia³añ w obszarze kultury, w szczególnoœci w zakresie
wzmacniania œwiadomoœci i to¿samoœci regionalnej. Mia³em œwiadomoœæ, ¿e
brak regionalnej wiêzi wspólnotowej, brak prorozwojowego aktywnego nastawienia ró¿nych krêgów pomorskiego spo³eczeñstwa stanowi zagro¿enie dla
stabilnego rozwoju naszych ma³ych ojczyzn, bowiem nie da siê wprowadziæ
¿adnych istotnych reform, nawet najbardziej oczywistych i niezbêdnych, wbrew
tym, którym te zmiany maj¹ s³u¿yæ.
W gronie wojewodów byliœmy nastawieni na wspó³pracê. Doœæ szybko utworzy³a siê nieformalna grupa siedmiu wojewodów pomorskich – od Szczecina
po Elbl¹g, w³aœnie g³ównie po to, by ³atwiej by³o dzia³aæ wspólnie w sprawach
o znaczeniu ogólnopomorskim. O porozumienie siê w sprawach uznanych
za wa¿ne by³o tym ³atwiej, ¿e wzajemnie siê szanowaliœmy i lubiliœmy, zawi¹zywa³y siê tak¿e nici trwa³ych, jak siê po latach okaza³o, przyjaŸni. Józef Borzyszkowski sta³ siê jedn¹ z osób obdarzanych przez nas ogromnym zaufaniem
i autorytetem. Wynika³o to z cech osobowych Józefa, by³ po prostu cz³owiekiem wobec wszystkich ¿yczliwym i otwartym, a jego ogromna wiedza, kultura
osobista oraz umiejêtnoœæ patrzenia na sprawy pañstwa w kontekœcie regionalnym tê pozycjê wzmacnia³y. Rolê prof. Józefa Borzyszkowskiego w naszym
gronie jako eksperta i arbitra ugruntowa³y kolejne szczeble w jego karierze naukowej, a tak¿e kilkuletnie bycie senatorem. Poniewa¿ ju¿ wiele lat wczeœniej
bardzo siê interesowa³em to¿samoœci¹ zachodniopomorsk¹ oraz dziedzictwem
kultury i historii pomorskiej, wiêc w tym zakresie w Józefie Borzyszkowskim
znalaz³em nie tylko przyjaciela, ale i niesk¹pi¹cego swej wiedzy i rad przyjaznego i serdecznego nauczyciela.
Pamiêtam nasze d³ugie rozmowy o potrzebach wspólnych dzia³añ w celu
porz¹dkowania ³adu przestrzennego na Pomorzu, o roli pamiêci i œwiadomoœci historycznej, o inspirowaniu i wzmacnianiu poczynañ proregionalnych
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organizacji pozarz¹dowych, o pomorskich instytucjach kultury w naszych relacjach z niemieckim s¹siadem, o edukacji regionalnej itd. Przywo³ywanie przez
Józefa doœwiadczeñ Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego bywa³o bardzo przydatne. Wielogodzinne spotkania i dyskusje z udzia³em Józefa Borzyszkowskiego ugruntowa³y moje pogl¹dy, jako wojewody, i niemal ca³ego œrodowiska szczeciñskiego w sprawie powstaj¹cego w Gryfii (Greifswaldzie) muzeum pomorskiego. Dziêki temu mogliœmy wywieraæ realny wp³yw na kszta³towanie wizji
i programu tej powstaj¹cej wtedy instytucji.
Nale¿y ponadto wspomnieæ tak¿e inne wspólne dokonania, w których
wojewoda Borzyszkowski spe³nia³ rolê inspiruj¹co-koordynuj¹c¹.
W listopadzie 1993 r. wojewodowie pomorscy (gdañski, szczeciñski, toruñski, bydgoski, elbl¹ski, s³upski i koszaliñski) podpisali w Cetniewie porozumienie w sprawie rozwijania wspólnego projektu turystycznego – Ba³tyk i Pomorze.
Nie da siê przeceniæ roli podpisanego w lutym 1994 r. Memoria³u wojewodów pomorskich w sprawie ochrony dziedzictwa kulturowego Pomorza oraz
jego promocji w kraju i za granic¹. Wskazano tam na koniecznoœæ wspó³dzia³ania w zakresie:
– poszukiwania nowych rozwi¹zañ – nie tylko w dziedzinie ochrony zabytków,
– wspó³pracy muzeów, archiwów i bibliotek,
– wspierania inicjatyw s³u¿¹cych ochronie i popularyzacji dziedzictwa kulturalnego, np. Rady Ochrony Dziedzictwa Kulturowego Pomorza.
Uznano, ¿e region pomorski musi posiadaæ wspóln¹ regionaln¹ politykê
kulturaln¹, powinien dysponowaæ realnymi instrumentami tej polityki – instytucjami kulturalnymi (muzea, archiwa, biblioteki, centra kultury). Postulowano,
by – wobec braku samorz¹dów regionalnych – zosta³y one skoncentrowane
w rêkach wojewodów.
Wa¿nym wydarzeniem by³o powstanie w sierpniu 1994 r. oddzia³u Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego w Szczecinie, skupiaj¹cego nie tylko osoby odwo³uj¹ce siê do kaszubskiego pochodzenia i tradycji, ale tak¿e wielu innych regionalistów, którzy uznali dzia³anie w Zrzeszeniu za wa¿ny instrument krzewienia
i wzmacniania œwiadomoœci i to¿samoœci regionalnej na ówczesnym Pomorzu
Szczeciñskim. Uwa¿am, ¿e nie by³oby to mo¿liwe bez aktywnoœci Józefa Borzyszkowskiego.
Ogromnym osi¹gniêciem by³o zawarcie w paŸdzierniku 1994 r. porozumienia wszystkich wojewodów pomorskich o ksi¹¿nicy w Szczecinie jako centralnej biblioteki Pomorza – z istotnym, w za³o¿eniu, oddzia³ywaniem na niemieckie Pomorze Przednie i wspó³pracuj¹cej z tamtejszymi instytucjami. Dziêki temu
wojewoda szczeciñski, dzia³aj¹c w porozumieniu z ministrem kultury, móg³
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ksi¹¿nicy szczeciñskiej nadaæ nowy statut i now¹, dumn¹ nazwê Ksi¹¿nicy
Pomorskiej. Otworzy³o to drogê do uruchomienia finansowania z bud¿etu pañstwa budowy nowego skrzyd³a w gmachu ksi¹¿nicy.
Wa¿ny politycznie by³ przyjêty wspólnie w styczniu 1995 r. – z okazji
50- lecia przejêcia przez Polskê Pomorza – apel wojewodów pomorskich o uszanowanie przesz³oœci i dziedzictwa (przecie¿ nie tylko polskiego), zaœ za najwa¿niejszy obowi¹zek obecnych mieszkañców Pomorza uznano zgodne budowanie lepszej przysz³oœci spo³eczeñstwa – prê¿nego, nowoczesnego, otwartego na swoich s¹siadów i na Europê.
Józef Borzyszkowski walnie przyczyni³ siê do tego, ¿e odbywany w Gdañsku
Kongres Pomorski mia³ swoj¹ wa¿k¹ czêœæ w Szczecinie. Ugruntowane wówczas
wiêzi przetrwa³y reform¹ samorz¹dow¹ z 1998 r. i zaowocowa³y – i owocuj¹
nadal – w postaci wa¿nych merytorycznie, przyjaznych kontaktów sejmików
obecnych województw pomorskich, wspó³dzia³aniu w ramach struktur miêdzynarodowych, np. Forum Parlamentów Po³udniowego Ba³tyku. Nadal wa¿n¹
rolê odgrywa wspó³praca œrodowisk pomorskich inspirowanych dzia³alnoœci¹
Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego i Instytutu Kaszubskiego, np. w organizacji i przeprowadzeniu bogatego programu kolejnych edycji Dni Kaszubskich
w Szczecinie.
To Józef Borzyszkowski uczyni³ ze mnie œwiadomego pomorskiego patriotê
i regionalistê. Co jakiœ czas dostajê od Józefa obszerne listy-sprawozdania
z ¿ycia w³asnego i kierowanego przez Niego Instytutu Kaszubskiego, czasem
widujemy siê przy ró¿nych okazjach – i zawsze sprawia nam to radoœæ.
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Słowo z okazji Jubileuszu
70-lecia

Lata, lata, lata…
– „Lata nasze przemijaj¹ jak trawa…”
– „Jak szybko mijaj¹ chwile, jak szybko mija czas…”!

* Dziêkuj¹c Pañstwu za dar obecnoœci, a tak¿e piêkne kaszubskie pieœni
– nie tylko dziœ, za ¿yczliwoœæ, za przyjaŸñ i wspó³pracê, trudno mi pogodziæ
siê z tym, ¿e minê³o ju¿ tyle lat!
Przecie¿ ledwie ponad 50 lat temu, na I roku studiów, dziêki og³oszeniu
w prasie, zjawi³em siê tu – w Ratuszu Staromiejskim, by pos³uchaæ prelekcji
œp. Leona Roppla na temat „Tradycje kulturalne Wiela”…
Przyszed³em, wys³ucha³em, odezwa³em siê i… zosta³em – przyj¹³em zaproszenie… – zakorzeni³em siê w Klubie „Pomorania” i w Spo³ecznoœci Zrzeszonej,
w Gdañsku i w tym, co mieœci siê w statutowych zadaniach – w dzia³alnoœci
czworo gospodarzy – organizatorów dzisiejszego spotkania, którymi s¹ – jak
Pañstwo dobrze wiecie – Instytut Kaszubski, Nadba³tyckie Centrum Kultury,
Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie i Biblioteka Gdañska PAN. – To moja m³odoœæ i… wspó³czesnoœci wiele! Z Prezesem Cezarym na czele!
Cieszê siê ogromnie, ¿e to zakorzenienie jest od m³odoœci udzia³em moich
licznych przyjació³ i cz³onków rodziny – rych³o z Hank¹, Mi³k¹, S³awink¹
i Wisi¹ oraz ich mê¿ami Andrzejem, Piotrem i Marcinem, a tak¿e ich synami
– naszymi wnukami – Mironem, Barnimem i Rochem na czele, podobnie jak
z starszym Bratem Edwardem oraz kuzynami Borzyszkami i ich rodzinami!
Równie¿ z rodzinami naszych œp. 5 sióstr, z których szczeciñska reprezentacja
czeka z koncertem. (Martyna Szczepaniak to najm³odsza wnuczka mojej najstarszej siostry Eugeni!).
Dziêkuj¹c Wam wszystkim raz jeszcze, muszê powiedzieæ, ¿e o ma³o co
by mnie tu nie by³o, albowiem o zaproszenie na to spotkanie musia³em siê
dobitnie upomnieæ, szanta¿uj¹c nieobecnoœci¹.

S£OWO Z OKAZJI JUBILEUSZU 70-LECIA

215

Jak Pañstwo wiecie, wyros³em nie tylko po trochu w tradycjach kulturalnych Wiela i Ziemi Zaborskiej, mego rodzinnego Karsina, bliskich miast –
Czerska, Chojnic, Brus i Koœcierzyny, po trochu wielkiej rodziny.
Z domu wynios³em nieprzekonuj¹ce dla wielu przekonanie, ¿e dobra robota sama siê chwali; ¿e ¿ycie to praca – w duchu dewizy ora et labora, a najpiêkniejsz¹ form¹ modlitwy jest dobrze wykonana praca – nauka i praca…
Pozna³em bowiem w dzieciñstwie i m³odoœci wielu wspania³ych ludzi
– obywateli, gospodarzy œwiêtej ziemi kaszubsko-pomorskiej, ukszta³towanych
w okresie zaboru oraz II RP, wyros³ych w przekonaniu, i¿ tylko nauk¹ i prac¹
narody – ludzie siê bogac¹. – Prac¹, oczywiœcie, organiczn¹! Ludzie uczciwi!
Ale te¿ widzia³em i widzê wci¹¿ coœ innego…, co wcale nie przekreœla tamtego…
Ukszta³towa³o mnie – po czêœci dziêki mojej ciekawoœci, wra¿liwoœci i aktywnoœci – œrodowisko ludzi reprezentuj¹cych nasze zró¿nicowane, wielokulturowe Pomorze – Wielkie Pomorze – od Karsina po Szczecin z Gdañskiem,
Sopotem i Gdyni¹ , gdzie wieje wiatr od morza; gdzie wiêksza nieco otwartoœæ
na œwiat i ciekawoœæ innych; gdzie niekiedy zdrowszy klimat – tak¿e duchowy,
nie tylko naszego miasta, regionu – cz¹stki RP i EU; gdzie przed pó³wieczem
ks. Bernard Sychta w S³owniku gwar kaszubskich na tle kultury ludowej zanotowa³ multum m¹drych, ¿yciowych refleksji naszych poprzedników, a miêdzy
innymi to, ¿e „w biédze le ¿id je dobri”. – W biedzie tylko ¯yd pomo¿e!
Kiedyœ z ty³u mojej czarnej w m³odoœci brody (a i dziœ tak¿e ze wzglêdu byæ
mo¿e na czarny charakter), rodacy obdarowywali mnie zaszczytnym imieniem
¿yd, bior¹c za bogatszego duchowo i bli¿szego Matce Bo¿ej – Panu Jezusowi,
ni¿ mo¿e jestem! Ale zawsze podkreœlam, i¿ Kaszuby to Ziemia Obiecana,
a jej i nasze podobieñstwo do Izraela dostrzegam na ka¿dym kroku.
Po LP w Koœcierzynie wybra³em studia historyczne na WSP w Gdañsku;
mniej mo¿e ze wzglêdu na historiê, wiêcej na bardzo rodzinny i bliski Gdañsk.
Ju¿ wtedy bliska by³a mi nie tylko historia i etnografia, czy filologia, ale moja
Pani od historii namawia³a wrêcz na chemiê… No i po kilku latach studiów
trafi³a mi siê chemia, reprezentowana do dziœ w rodzinie przez moj¹ bia³kê
– Hankê, poznan¹ dziêki „Pomoranii”. Dziêki i Niej – chemiczce, nasze córy
tak¿e wyros³y w klimacie wiatru od morza – na uniwersytecie czynnego ¿ycia.
Niektórzy z Pañstwa znaj¹ „Moich mistrzów i przyjació³” – tych œp., którym
dziœ raz jeszcze serdecznie dziêkujê, podobnie jak Pañstwu! Cieszê siê, ¿e dziœ
s¹ z nami profesorowie Lech Mokrzecki i Bogus³aw Cygler, u których tak
niedawno zdawa³em mile wspominane egzaminy. Obok gdañskich mistrzów
– œp. profesorów UG – Stanis³awa Gierszewskiego, Stanis³awa Mielczarskiego,
Wac³awa Odyñca i Romana Wapiñskiego – by³ to m.in. patron latosiego roku
– prof. Gerard Labuda, który w testamencie pozostawi³ nam bardzo wiele –
tak¿e wiele do zbadania i napisania!
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Wœród mistrzów by³ te¿ pjesniodzejôrz, Mëster Jan Trepczik i Jego bia³ka
Leokadia z sjãtégò Wejrowa. Po raz pierwszy Ich koncertu s³ucha³em przed
pó³wieczem, niedaleko st¹d w Klubie Budowlañców. Duetowi L. i J. Trepczyków, starków dr Witos³awy Frankowskiej, akompaniowa³a jej mama, Zofia
Kamiñska. Mëster Jan tak¿e recytowa³ swój programowy wiersz Kaszëbskô
m òwa. Jeden z ciut starszych drëchów krêci³ wtedy g³ow¹, mówi¹c, ¿e to zbyt
niezrozumia³y jêzyk i wiersz. A jam zauwa¿y³, ¿e to bêdzie nasz utwór na miarê
inwokacji z Pana Tadeusza. Wtedy to te¿, dziêki nam Pomorañcom i naszej
przyjaŸni z Trepczykami, pieœni Jana Trepczyka posz³y w ca³y kaszubsko-pomorski œwiat, a imiê Klubu „Pomorania” sta³o siê synonimem Zrzeszenia.
– Jeszcze dziœ towarzysz¹ mi tamte marzenia i tamta rzeczywistoœæ.
Cieszê siê, ¿e by³em przytomny, gdy kaszubszczyzna zabrzmia³a po raz pierwszy w katedrach Oliwy, Gdañska, Pelplina i Szczecina, a i w wielu innych naszych koœcio³ach; gdy pojawi³y siê tam po raz pierwszy tablice pami¹tkowe z napisami w jêzyku kaszubskim; gdy jêzyk nasz zadomawia³ siê w szko³ach i mediach; gdy pojawi³ siê tak¿e w parlamencie i nauce. By³o to jeszcze w epoce PRL
i pocz¹tkach III RP – na drodze ku rzeczywistoœci okreœlonej ustaw¹ z 2005
roku. Cieszê siê, ¿e by³em przytomny przy realizacji – spe³nianiu niejednego
z marzeñ poprzednich pokoleñ; ¿e uda³o mi siê ³¹czyæ pracê zawodow¹ i spo³eczn¹, nie trac¹c szczêœcia bycia w rodzinie, gdzie jak wszêdzie radoœci i smutki
s¹ codziennoœci¹, ale rodzina siê trzyma! Mam nadziejê, ¿e siê utrzyma, podobnie jak samorz¹dowe wspólnoty gminne i inne, o których mówiliœmy na Kongresach – II Kaszubskim, I Kociewskim i Pomorskim z myœl¹ o przysz³oœci…
Cieszê siê, ¿e na naszej, bowiem nie tylko mojej, drodze kaszubskiej, kaszubsko-pomorskiej, w tej 70-letniej wêdrówce przez ma³y i niema³y œwiat,
pozna³em tak¿e poza Kaszubami tylu wspania³ych ludzi, wœród których by³
i jest ks. prof. Józef Tischner. W marcu z okazji jego 85. urodzin bêdziemy
prze¿ywali w Gdañsku Dni Tischnerowskie. Zapraszamy m.in. do unikatowej
w œwiecie œwi¹tyni, nazwanej przez Krajniaków z Wielkiego Buczka katedr¹
kaszubsk¹ w Gdañsku, czyli do koœcio³a œw. Jana, gdzie 13 III, dzieñ po urodzinach ks. Józefa, J.E. X Abp Tadeusz Goc³owski bêdzie przewodniczy³ mszy œw.
dziêkczynnej. Bêdziemy dziêkowali Niebu za ks. Józefa i prosili o wiêcej Tischnerów, podobnych Jemu mistrzów.
Chcia³bym, by towarzysz¹cy nam bohaterowie codziennej pracy organicznej, daj¹cy przyk³ad obywatelskiej postawy, tacy jak w³aœnie Góral, Krakus
i Podhalanin ks. J. Tischner; Pomorzanin i Pelpliniak z Warszawy ks. Stanis³aw
Pasierb, czy Kaszuba z ducha i z Gdañska, Lech B¹dkowski – rzecznik zrzeszenia, solidarnoœci i samorz¹dnoœci, stanowili tkankê ³¹cz¹c¹ miêdzy ró¿nymi
œrodowiskami, nie tylko œwiata nauki i kultury, miêdzy regionami RP oraz
miêdzy Polsk¹ a innymi krajami Europy i œwiata, ale przede wszystkim miêdzy
nami – ró¿nymi œrodowiskami i pokoleniami – z kultur¹ w centrum.
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W ka¿dym czasie, ale obecnym szczególnie, w ca³ej Europie, potrzebni s¹
ludzie na miarê wybitnych postaci z pokolenia ks. Patrona Piotra Wawrzyniaka,
czy ks. Patrona Boles³awa Domañskiego, oraz Lecha B¹dkowskiego, jak i znanego tej trójcy mecenasa Bernarda Chrzanowskiego – tego, który bêd¹c w Poznaniu przed stuleciem „Poruszy³ wiatr od morza”, a na Kaszubach spocz¹³ wiele
lat po swojej œmierci., dziêki trudom Tadeusza Jab³oñskiego, Hani Koœcieleckiej i Felka Borzyszkowskiego…
Œpiewaj¹c dziœ tak czêsto pieœñ „Zemia rodnô, pëszny kaszëbsczi kraju, òd
Gduñska tu, ja¿ do Roztoczi brôm…”, pamiêtajmy, i¿ pieœñ ta zobowi¹zuje
do poznawania i wspó³dzia³ania z wszystkimi mieszkañcami tej nadba³tyckiej
ziemi – ludŸmi wielu etni, religii i kultur, a nas Kaszubów – Polaków szczególnie z s¹siadami – nie tylko Pomorzanami – Niemcami.
Cieszê siê, ¿e z okazji tych moich, niestety, ju¿ 70. urodzin, obok imion organizatorów naszego spotkania zaistnia³y tak¿e dobitnie Uniwersytet Gdañski
i Gdañskie Towarzystwo Naukowe; obok historii tak¿e etnologia i etnofilologia,
jak i niejedno muzeum, a nawet Stacja Naukowa PAU w Gdañsku i bliski nam
Kraków, dok¹d droga wiedzie przez Warszawê, a sk¹d bli¿ej do £opusznej, Lublina, Katowic i Wroc³awia, niczym od nas do Elbl¹ga, Torunia, Bydgoszczy, Olsztyna
i Poznania, czy Kopenhagi i Monachium oraz Düsseldorfu, Hamburga i Bremy...
Cieszê siê, ¿e m³odzi i najm³odsi – mego pokolenia nastêpcy – mog¹ bez
wiêkszych ograniczeñ studiowaæ i pracowaæ, zw³aszcza naukowo, w ka¿dym
wa¿nym dla nich oœrodku Polski i Europy, a tak¿e w innych zak¹tkach œwiata.
To wielka wartoœæ, ale i zadanie. Wci¹¿ bowiem ¿yjemy w ciekawych czasach…
Aktualnie Wroc³aw jest europejsk¹ stolic¹ kultury, do której to roli pretenduje tak¿e Gdañsk. Mam nadziejê, ¿e to siê stanie, ale dziœ jakby by³y inne problemy, zadania by³y pilniejsze – wa¿niejsze, a stanowi¹ce dla nas swoisty egzamin z naszego cz³owieczeñstwa, daj¹ce tak¿e innym nadziejê na lepsz¹ przysz³oœæ. – Myœlê o uchodŸcach, myœlê o franciszkañskim nauczaniu Ojca Œw.
Franciszka, tak bliskim m.in. œp. Marianowi Ko³odziejowi i innym. Myœlê o tym,
byœmy zachowali twarz godn¹ chrzeœcijañskich tradycji – symboliki Trzech
Krzy¿y i Europejskiego Centrum Solidarnoœci…
Zawsze i wszêdzie potrzebne s¹ bowiem franciszkañskie „Pokój i Dobro”
– nie tylko dla nas!
A dobro, jak powiedzia³ mêdrzec, to dzia³anie – to czynienie czegoœ konkretnego we w³aœciwym czasie! – Marzy mi siê, byœmy naszego czasu nie zmarnowali…
Jeszcze raz dziêki Wam – Ekscelencjo i Magnificencjo, Panie Marsza³ku
i Panie Prezydencie, Piêkne Panie i Dostojni Panowie, Lubòtni Drësze – Mistrzowie i Przyjaciele z Famili¹ na czele – za wszelkie dobro, jakie dziêki Wam
sta³o siê i moim udzia³em! – To szmakò za wicy! – A st¹d – póki co – „Gaudeamus igitur…”, „U¿yjmy ¿ywota, wszak ¿yjem tylko raz…”.
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Z niejedn¹ spoœród podobnych, a bliskich mi m¹droœci ¿y³em dot¹d nieco
na bakier. St¹d po siedemdziesi¹tce chcia³bym u¿yæ jeszcze ¿ywota – wiele prze¿yæ, wiele poznaæ, przestudiowaæ, przeczytaæ, zobaczyæ!
Mogê rzec, ¿e mia³em dot¹d – obok zwyczajnych trosk i smutków – wiele
szczêœcia; otrzyma³em te¿ bardzo wiele, za co dziêkujê Wam oraz piêknemu
Niebu i takiej¿ Ziemi!
Jednak¿e mimo up³ywu lat nie zmala³a, a wrêcz wzros³a we mnie chciwoœæ
przyjemnoœci, twórczego ¿ycia – satysfakcji, jak¹ daje przyroda i dobrze wykonana robota.
Zatem niech ¿yje… bal! Niech ¿yje i rozwija siê nasz œwiat – nie tylko Gdañsk,
S³upsk i Szczecin, Lubeka i Kopenhaga! Jeszcze raz dziêkujê za pieœni! Albowiem: „Jak wielk¹ moc posiada œpiew! Rozprasza smutki, koi gniew…”. Wiêc
„precz smutki, niech gin¹, wspomnienia niechaj p³yn¹…” Niech na tym padole
nikomu z nas nigdy nie zabraknie radoœci i przyjemnoœci… – dobrych wspomnieñ i marzeñ. A gdy o moje przyjemnoœci chodzi, to wymieni³ je dawno
i niedawno temu Bertold Brecht. Wiêc na sam koniec tego S³owa Jubilata
Drodzy Pañstwo pos³uchajcie:
Oto wiersz Brechta pt. Przyjemnoœci:
Pierwsze poranne spojrzenie z okna,
Odnaleziona stara ksi¹¿ka,
Twarze w uniesieniu,
Œnieg, zmieniaj¹ce siê pory roku,
Gazeta,
Pies,
Dialektyka,
Prysznic, p³ywanie,
Stara muzyka,
Wygodne obuwie,
Pojmowanie,
Nowa muzyka,
Pisanie, sadzenie roœlin,
Podró¿,
Œpiew,
¯yczliwoœæ.
– Tego¿, a szczególnie ¿yczliwoœci Pañstwu i sobie wiêcej ¿yczê oraz… dziêkujê
za przybycie i uwagê.
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Rados³aw Pawlik
Szczecin

Materiały źródłowe do dziejów Kaszubów
i ich kultury w zespole Sąd Nadworny
Księstwa Szczecińskiego w Stargardzie*

W zasobie Archiwum Pañstwowego w Szczecinie przechowywanych jest
oko³o kilkudziesiêciu zespo³ów archiwalnych o du¿ej wartoœci badawczej dla
dziejów Kaszubów i ich kultury. Zosta³y one ju¿ omówione w innym miejscu,
dlatego nie bêdziemy poœwiêcali im wiêcej uwagi1. W poni¿szym tekœcie g³ówn¹
uwagê skupimy na zespole archiwalnym, którego materia³y w swoich badaniach wykorzystywa³o tylko bardzo w¹skie grono badaczy zachodniopomorskich – S¹dzie Nadwornym Ksiêstwa Szczeciñskiego w Stargardzie (Stargarder
Hofgericht).
Dla interesuj¹cego nas w tym opracowaniu okresu ksi¹¿êcego najwa¿niejszym zespo³em archiwalnym przechowywanym w szczeciñskim archiwum
jest Archiwum Ksi¹¿¹t Szczeciñskich (Herzoglich Stettiner Archiv). W du¿ym
uogólnieniu zawiera on materia³y archiwalne wytworzone przez centralne
organy zarz¹du ksiêstwem szczeciñskim, w tym zw³aszcza kancelari¹ z kanclerzem na czele, wspieraj¹c¹ dzia³ania ksiêcia w polityce zewnêtrznej i wewnêtrznej. Z tym urzêdem od 1494 a¿ do 1575 roku zwi¹zany by³ utworzony przez
*
1

Artyku³ powsta³ w ramach projektu Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki Historia Kaszubów w dziejach Pomorza (umowa nr 0059/NPRH3/H11/82/2014).
O Ÿród³ach do dziejów Kaszubów w Archiwum Pañstwowym w Szczecinie zob. R. Pawlik,
Źród³a do dziejów Pomorza w zasobach Archiwum Pañstwowego w Szczecinie, [w:] Kaszubi
w Szczecinie. Dzia³alnoœæ szczeciñskiego oddzia³u Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego w latach 2011–2012, red. K. Koz³owski, Szczecin 2012, s. 121–133. Informacje o zespo³ach archiwalnych umo¿liwiaj¹cych podjêcie badañ nad interesuj¹c¹ nas problematyk¹ znajdziemy
równie¿ w edycji Ÿród³owej: Źród³a do kaszubsko-polskich aspektów dziejów Pomorza Zachodniego, pod red. B. Wachowiaka, T. 1. Pomorze Zachodnie pod rz¹dami ksi¹¿¹t plemiennych i w³adców z dynastii Gryf itów (990–1121–1637–1648/53), wyd. Z. Szultka; T. 2.
Pomorze Zachodnie w pañstwie brandenbursko-pruskim (1653–1815), wyd. Z. Szultka; T. 3.
Pomorze Zachodnie w XIX i pocz¹tkach XX stulecia (1815–1918), wyd. W. Stêpiñski; T. 4.
Pomorze Zachodnie w okresie traktatu wersalskiego po klêskê III Rzeszy w 1945 r., wyd.
E. W³odarczyk, Poznañ-Gdañsk 2006.
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ksiêcia Bogus³awa X (1474/1478–1523) S¹d Nadworny Ksiêstwa Szczeciñskiego, który pe³ni³ funkcjê najwy¿szej instancji s¹dowej w pañstwie Gryfitów.
Materia³y procesowe wytworzone i zgromadzane przez tê instytucjê zachowa³y
siê do naszych czasów w stosunkowo dobrym stanie. Jego spuœcizna aktowa
licz¹ca 8999 jednostek archiwalnych z lat 1494–1738, podobnie jak materia³y
zgromadzone w zespole Archiwum Ksi¹¿¹t Szczeciñskich zaliczyæ nale¿y do najstarszej i najcenniejszej czêœci zasobu Archiwum Pañstwowego w Szczecinie.
Omawiany zespó³ archiwalny nigdy nie cieszy³ siê wiêkszym zainteresowaniem badaczy dziejów Pomorza Zachodniego w XVI–XVIII stuleciu, gdy¿ historycy wykorzystywali zgromadzone w nim bogate materia³y Ÿród³owe raczej
tylko sporadycznie. Sytuacja ta dziwi zw³aszcza z tego powodu, ¿e maj¹ one
niew¹tpliwie ogromne znaczenie dla prowadzenia badañ o charakterze gospodarczym i spo³ecznym nad rodami szlacheckimi Pomorza Zachodniego w okresie ksi¹¿êcym (do 1637/1653) oraz w czasach brandenbursko-pruskich (1648/
1653–1815). Przyczyn tego stanu rzeczy wydaje siê, ¿e jest co najmniej kilka.
Spuœcizna szczeciñskiego archiwum ksi¹¿êcego jako materia³y wytworzone
i zgromadzone przez g³ówne organy pañstwa cieszy³y siê ze zrozumia³ych wzglêdów wiêkszym zainteresowaniem badaczy. Po drugie mog³o siê to wi¹zaæ
z brakiem zrozumienia dla wartoœci badawczej materia³ów wytworzonych
przez szczeciñski s¹d nadworny. Inn¹ przyczynê stanowiæ mog³y niema³e trudnoœci nie tylko w odczytywaniu dawnej rêkopiœmiennej dokumentacji aktowej,
ale te¿ nieznajomoœæ mechanizmów funkcjonowania interesuj¹cej nas instytucji aktotwórcy, przez co poznanie treœci nierzadko doœæ obszernych poszytów
spraw s¹dowych mo¿e stanowiæ nie lada wyzwanie.
W okresie wczesnofeudalnym w³adza s¹dowa na Pomorzu nale¿a³a do ksiêcia, który wykonywa³ j¹ osobiœcie na okresowych rokach podczas objazdu
kraju lub powierza³ jej wykonanie urzêdnikom odpowiedzialnym za zarz¹d
terytorialny pañstwa, tj. kasztelanom. Od po³owy XIII wieku, w zwi¹zku z rozwojem stosunków feudalnych, w tym immunitetu s¹dowego i ekonomicznego,
privilegium fori, z wy³¹czeniem stanu rycerskiego z s¹dów kasztelañskich oraz
recepcj¹ prawa niemieckiego, w³adza s¹downicza ksi¹¿¹t pomorskich zosta³a
powa¿nie uszczuplona. W ni¿szych instancjach s¹downictwo sprawowane by³o
przez rady i ³awy miejskie, landwójtów ziemskich, a tak¿e przez instytucje koœcielne. Wy¿sze natomiast by³o w dalszym ci¹gu zarezerwowane dla w³adcy,
który podobnie jak wczeœniej wykonywa³ je osobiœcie podczas roków. W ci¹gu
XIV stulecia w wyniku ograniczenia w³adzy ksi¹¿êcej przez stany i te prerogatywy ksiêcia jako najwy¿szego sêdziego uleg³y ograniczeniu. Przyczyni³ siê do
tego w sposób znacz¹cy m.in. wykup praw ksi¹¿êcych do s¹downictwa przez
poszczególne miasta pomorskie2.
2

P. Gut, Procesy archiwotwórcze akt s¹dowych z pruskiej prowincji Pomorze (do 1945 r.),
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Ustalony w XIII–XIV wieku ustrój wymiaru sprawiedliwoœci zosta³ zreformowany dopiero za rz¹dów ksiêcia Bogus³awa X (1474/1478–1523), który
w miejsce osobistego udzia³u w³adcy w jurysdykcji s¹dowej powo³a³ s¹d nadworny dla ca³ego ksiêstwa pomorskiego (czêœci szczeciñskiej i wo³ogoskiej).
Spe³niaæ mia³ on rolê najwy¿szego s¹du w ksiêstwie.
Pierwsze wzmianki o istnieniu instytucji s¹du nadwornego pochodz¹ z lat 80.
XV stulecia, kiedy posiedzenie radców i ksiêcia w sprawach prawnych i rozstrzyganiu sporów posiada³o status s¹du najwy¿szego w ksiêstwie pomorskim
(Oberhof ) i nazywane by³o s¹dem nadwornym (Hofgericht). Przywrócona
zosta³a wówczas pozycja ksiêcia jako najwy¿szego sêdziego w pañstwie oraz
jego wp³yw, choæ w dalszym ci¹gu mocno ograniczony na partykularne s¹downictwo, g³ównie w miastach3.
W³aœciwy s¹d nadworny zosta³ powo³any jednak dopiero w 1494 roku4.
Zwróciæ uwagê nale¿y na to, ¿e w pocz¹tkowym okresie dzia³alnoœci s¹d nie od
razu stanowi³ œciœle sformalizowan¹ instytucjê wymiaru sprawiedliwoœci, lecz
tylko element wspó³pracy radców dworskich, kanclerza i ksiêcia. Rozwi¹zanie
tego typu nawi¹zywa³o bezpoœrednio do wzorów wypracowanych na dworach
cesarskim i poszczególnych ksiêstw Rzeszy5. Pierwsze szczegó³owe wiadomoœci o pomorskiej organizacji s¹du nadwornego pochodz¹ dopiero z czasów
nastêpców Bogus³awa X, kiedy kraj zosta³ podzielony na dwa w³adztwa – szczeciñskie i wo³ogoskie. S¹d nadworny jako jeden z organów zarz¹du nad pañstwem zosta³ wymieniony po raz pierwszy w ordynacji dworskiej (Hofordnung)
wydanej przez ksiêcia szczeciñskiego Barnima XI Pobo¿nego (1532–1569)
w 1541 roku6. Wymieniaj¹ go równie¿ ordynacje z 1551 i 1556 roku7.

3

4

5

6
7

[w:] Archiwa instytucji wymiaru sprawiedliwoœci w s³u¿bie pañstwa i obywateli. Materia³y
III Krajowego Sympozjum Archiwalnego £ódŸ, 4–5 wrzeœnia 2001 r., pod red. J. Baranowskiego i Urszuli Zarzyckiej-Sutter, £ódŸ 2001, s. 138-139.
M. Spahn, Verfassung- und Wirtschaftsgeschichte des Herzogthums Pommern von 1478–
–1625, Leipzig 1896, s. 3–8; J. Walachowicz, Landwójtostwo na Pomorzu Zachodnim. Kszta³towanie siê zarz¹du terytorialnego w dobie pokasztelañskiej, Poznañ 1969; K. Œlaski, B. Zientara, Pomorze Zachodnie w dobie rozwijaj¹cego siê feudalizmu (1124–1464), [w:] Historia
Pomorza, red. G. Labuda, Poznañ 1969, t. 1, cz. 2, s. 144–146 i 235.
P. Gut, Procesy archiwotwórcze, s. 138; idem, Akta wymiaru sprawiedliwoœci do 1945 roku
w zasobie Archiwum Pañstwowego w Szczecinie, Szczeciñski Informator Archiwalny, nr
14/15, 2002, s. 48.
P. Gut, Die Hofgerichte in Stettin, [in:] Die Pommerschen Hofgerichte. Geschichte-Personal-Probleme der Forschung, hrsg. N. Jörn, Hamburg 2007, s. 275; H. Koch, Beiträge zur innerpolitischen Entwicklung des Herzogtums Pommern im Zeitalter im Zeitalter der Reformation, Greifswald 1939; L. Turek-Kwiatkowska, Szczeciñski S¹d Nadworny, „Czasopismo
Prawno-Historyczne”, t. XII, 1965, z. 1, s. 107.
F. Hasenritter, Die Pommersche Hofordnungen, „Baltische Studien”, AF Bd. 39: 1937, s. 172.
Tam¿e, s. 162.
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Za rz¹dów ksiêcia Bogus³awa X s¹d nadworny obejmowa³ sw¹ kompetencj¹
ca³e pañstwo pomorskie, a po ponownym podziale ksiêstwa w 1532 roku tylko
obszar ksiêstwa szczeciñskiego. W okresie ksi¹¿êcym sta³¹ siedzib¹ omawianego urzêdu by³ Szczecin. Po podziale Pomorza w 1653 r. elektor brandenburski przeniós³ s¹d do Ko³obrzegu, sk¹d trafi³ w 1669 do Stargardu, a w 1739
powróci³ do Szczecina.
W œwietle przepisów z 1569 r. w sk³ad s¹du nadwornego obok osób ksiêcia
i kanclerza wchodzi³o równie¿ trzech radców s¹dowych (Gerichtsräte), wywodz¹cych siê z radców dworskich (Hofräte). Wed³ug wczeœniejszych przepisów
ordynacji dworskiej z 1541 r. wymiarem sprawiedliwoœci zajmowa³o siê czterech uczonych radców (gelehrte Räte).
S¹d nadworny do czasu wyodrêbnienia siê z kancelarii ksi¹¿êcej, by³ stale
przeci¹¿ony. Sytuacja ta rodzi³a krytykê ksi¹¿êcego wymiaru sprawiedliwoœci
przez stany pomorskie. G³ówn¹ z przyczyn opóŸnieñ w orzecznictwie i w przygotowywaniu dokumentacji procesowej by³ brak w³aœciwego personelu. Nierzadko siê bowiem zdarza³o, ¿e radcy ksi¹¿êcy zajmuj¹cy siê sprawami procesowymi kierowani byli przez ksiêcia do innych wa¿niejszych w danym momencie zadañ8.
Powa¿n¹ zmianê w tym zakresie wprowadzi³a dopiero nowa ordynacja s¹dowa z roku 1569, która wyznacza³a trzech sta³ych radców dworu – sêdziów.
Ponadto w sk³ad personelu s¹du wchodzili: protonotariusz, sekretarz, pisarze
s¹dowi, kopiœci, woŸny i pos³añcy.
Do ca³kowitego wyodrêbnienia siê instytucji s¹du nadwornego i jego archiwum z kancelarii ksi¹¿êcej dosz³o faktycznie jednak dopiero w 1575 roku.
W ordynacji dworskiej ksiêcia szczeciñskiego Jana Fryderyka (1569–1600)
zapisano, ¿e s¹d nadworny stanowi odrêbny urz¹d ksi¹¿êcy, wykonuj¹cy w imieniu w³adcy jurysdykcjê wobec poddanych9.
Na czele urzêdu w œwietle przepisów z 1569 i 1575 roku sta³ ksi¹¿ê lub
w jego imieniu prezydent s¹du (Hofgerichtpräsident), który wykonywaæ mia³
w imieniu w³adcy prawo orzekania. W praktyce urz¹d ten nie wszed³ w ¿ycie
i funkcjê zastêpcy ksiêcia w dalszym ci¹gu sprawowa³ kanclerz. Kolejnym nowym urzêdnikiem by³ zarz¹dca s¹du (Hofgerichtverwalter), do którego zadañ
nale¿a³o codzienne kierowanie instytucj¹ i sprawami w nim prowadzonymi10.
W pocz¹tkowym okresie urz¹d odpowiada³ za kierowanie kancelari¹ s¹dow¹.
8
9
10

P. Gut, Die Hofgerichte..., s. 276.
R. Petsch, Verfassung und Verwaltung Hinterpommerns im siebzehnten Jahrhundert, Leipzig 1907, s. 99–100.
Mimo przejêcia przez przewodniczego s¹du wielu obowi¹zków spraw, to kanclerz by³ obarczany szeregiem spraw z zakresu s¹downictwa prawie do koñca lad osiemdziesi¹tych XVI
stulecia (L. Turek-Kwiatkowska, Szczeciñski s¹d..., s. 110).
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W miarê jak s¹d przekszta³ca³ siê coraz bardziej w odrêbny organ pañstwowy,
stanowisko zarz¹dcy zyskiwa³o na znaczeniu. Na prze³omie XVI i XVII urzêdowi temu przypisano stanowisko radcy nadwornego.
W sk³ad s¹du wchodzi³o jeszcze trzech radców dworu (Hofräte), którzy
pe³nili rolê asesorów s¹dowych. Do ich g³ównych obowi¹zków nale¿a³o ferowanie i uzasadnianie wyroku oraz jego og³oszenie. Tworzyli oni kolegium sêdziowskie. Liczba tych ostatnich zwiêkszona zosta³a do czterech w 1613 roku,
z których dwóch mia³o wywodziæ siê ze stanu szlacheckiego, a dwóch z mieszczañskiego i posiadaæ tytu³ doktora dekretów. W sk³ad personelu s¹du wchodzili ponadto referendarze11.
S¹d nadworny uzyska³ w tym czasie równie¿ samodzieln¹ kancelariê s¹dow¹
(Ratstube), sk³adaj¹c¹ siê z protonotariusza, sekretarza i kopisty. Ostatni urzêdnicy byli odpowiedzialni za przygotowanie dokumentacji procesowej.
Zgodnie z ordynacjami z 1569 i 1575 r. kancelaria s¹dowa dzia³a³a w zasadzie w sposób permanentny, bowiem posiedzenia kolegium radców odbywa³y
siê w ka¿d¹ œrodê i w czwartek. Wyroki i orzeczenia wydawane by³y podczas
roków (Gerichtstage, Rechtstage). Tych ostatnich wyznaczono szeœæ w ci¹gu
roku, trzy z nich mia³y status posiedzenia zwyk³ego, a trzy uroczystego. Podzia³
ten wynika³ z faktu, ¿e na rokach uroczystych og³aszano wyroki i orzeczenia
w skomplikowanych i wa¿nych postêpowaniach s¹dowych, zw³aszcza w sprawie sporów lennych, procesów karnych o zak³ócenie porz¹dku publicznego12.
Ksi¹¿êcy s¹d nadworny by³ urzêdem pierwszej instancji w sprawach tzw.
szlachty zamkowej (Schlossgesessenene Adel), a tak¿e innych osób i przedmiotów uprzywilejowanych, natomiast w instancji drugiej, apelacyjnej stanowi³ w sprawach rozstrzyganych przez s¹dy miejskie (Stadtgerichte) wobec mieszczañstwa, s¹dy zamkowe (Burggerichte), ziemskie (Landgerichte) i landwójtwowskie (Landvogteigerichte) wobec szlachty lennej oraz s¹dy patrymonialne
(Patrimonialgerichte) w domenach ksi¹¿êcych i dobrach szlacheckich wobec
ludnoœci wiejskiej13.
Zapocz¹tkowane przez ksiêcia Bogus³awa X reformy s¹downictwa w ksiêstwie, których celem by³o jego zreorganizowanie i ujednolicenie, doprowadzi³y tylko do uzyskania czêœciowo zamierzonych rezultatów. Nadal utrzyma³a siê
wielorakoœæ s¹dów o krzy¿uj¹cych siê kompetencjach. Pewne korzystne wyniki przynios³y dzia³ania tego samego w³adcy w sprawie wykluczenia w³aœciwoœci s¹dów obcych dla spraw pomorskich. Po pierwsze ograniczono dzia³alnoœæ
konkuruj¹cych z jurysdykcj¹ pañstwow¹ s¹dów koœcielnych. W 1498 r. ksi¹¿ê

11
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13

R. Petsch, op. cit., s. 104.
P. Gut, Die Hofgerichte, s. 280.
F. Hasenritter, op. cit., s. 172.
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wyjedna³ w Rzymie zakaz odwo³ywania siê duchownych poza granicami kraju,
a wiêc do Stolicy Apostolskiej14.
S¹d ksi¹¿êcy nie stanowi³ jednak najwy¿szej instancji dla mieszkañców ksiêstwa, gdy¿ strony mog³y korzystaæ z prawa do odwo³ania siê do orzecznictwa
s¹downictwa cesarskiego, przede wszystkim do dzia³aj¹cego od 1495 r. S¹du
Kameralnego Rzeszy (Reichskammergericht)15. Pierwsze apelacje od decyzji
s¹du terytorialnego pomorskiego nastêpowa³y ju¿ po ustaleniu nowej organizacji s¹downictwa w pierwszej po³owie XVI stulecia. Powodów takiego stanu
rzeczy by³o co najmniej kilka. Pomorska szlachta, wystêpuj¹c w pierwszej instancji przed ksi¹¿êcym s¹dem nadwornym, korzysta³a w ca³ej rozci¹g³oœci
z prawa do apelacji do S¹du Kameralnego Rzeszy. Innym istotnym powodem
du¿ej iloœci apelacji by³a stosunkowo s³aba w³adza s¹dowa ksiêcia pomorskiego
zw³aszcza w pierwszym okresie konsolidowania siê instytucji s¹du nadwornego,
a co za tym idzie, nie zawsze skuteczna egzekucja wyroków, co zmusza³o szlachtê
pomorsk¹ do szukania innej drogi wymiaru sprawiedliwoœci. Ponadto szlachta
wystêpuj¹ca zarówno w roli powoda, jak i pozwanego nadu¿ywa³a czêsto prawa do apelacji od wyroku s¹du nadwornego w nadziei na uzyskanie korzystniejszego dla siebie rozwi¹zania b¹dŸ ¿eby odwlec wykonanie niekorzystnego
dla siebie wyroku16.
Kolejni w³adcy pomorscy próbowali przeciwdzia³aæ wykorzystywaniu i nadu¿ywaniu mo¿liwoœci apelacji do S¹du Kameralnego Rzeszy, przez uzyskanie
od cesarzy przywileju privilegia de non appellando w 1544 i 1606 r.17 Ksi¹¿ê
szczeciñski Barnim XI uzyska³ ograniczenie apelacji do kolegium cesarskiego
dla spraw o wartoœci sporu do 300 guldenów, a ksi¹¿ê szczeciñski Bogus³aw
XIII (1603–1606) do 500 guldenów wartoœci przedmiotu sporu. Stan ten utrzyma³ siê do œmierci ksiêcia Bogus³awa XIV (1620–1637).
S¹d nadworny swoj¹ kompetencj¹ obejmowa³ pocz¹tkowo ca³e pañstwo
pomorskie, a od 1532 r. tylko ksiêstwo szczeciñskie18. Stan ten utrzyma³ siê po
14
15

16
17
18

M. Sczaniecki, G³ówne linie rozwoju feudalnego pañstwa zachodnio-pomorskiego. Czêœæ II:
1478–1848, „Czasopismo Prawno-Historyczne”, t. 8, 1956, z. 1, s. 120–121.
P. Gut, Die Hofgerichte…, s. 279. W Archiwum Pañstwowym w Szczecinie znajduje siê znaczna czêœæ zasobu akt bêd¹cych fragmentem zespo³u archiwalnego, który pod nazw¹ Akta
S¹du Kameralnego Rzeszy by³ do 1925 r. przechowywany w Wetzlar. W okresie miêdzywojennym zespó³ ten zosta³ podzielony miêdzy ówczesne archiwa krajowe. Jeden z jego
fragmentów, œciœle zwi¹zany z dziejami Ksiêstwa Pomorskiego, zosta³ przekazany do szczeciñskiego Staatsarchiv.
L. Turek-Kwiatkowska, Akta S¹du Kameralnego Rzeszy w Wojewódzkim Archiwum Pañstwowym w Szczecinie, Archeion 39: 1963, s. 142–143.
H. Koch, op. cit., s. 58.
Ksiêstwo Wo³ogoskie obejmowa³ swoj¹ kompetencj¹ S¹d Nadworny w Greifswaldzie.
Ukszta³towa³ siê on w pierwszej po³owie XVI w. jako s¹d krajowy dla ksiêstwa wo³ogoskiego,
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wymarciu wo³ogoskiej linii dynastii Gryfitów i objêciu w³adzy przez Bogus³awa
XIV. Równie¿ w 1642 r. okrêgiem dzia³ania s¹du pozosta³o ksiêstwo szczeciñskie. Z kompetencji s¹du wy³¹czone by³o natomiast w³adztwo biskupów kamieñskich, które posiada³o od po³owy XVI wieku swój w³asny s¹d nadworny.
Szczególnie interesuj¹ca nas w poni¿szym opracowaniu ziemia lêborska oraz
bytowska, mimo ¿e by³y lennem dynastii Gryfitów, to nie by³y objête jurysdykcj¹ s¹du nadwornego, gdy¿ s¹downictwo apelacyjne na tych obszarach le¿a³o
w kompetencji s¹dów króla polskiego i kanclerza ksiêstwa szczeciñskiego19.
Spory z ziemi lêborsko-bytowskiej jak wiadomo rozstrzygane by³y przez miejscowy s¹d ziemski, od którego orzeczeñ apelacje kierowano do s¹du nadwornego w Szczecinie, zaœ dopiero od niego mia³y iœæ do króla polskiego20. Podjêta
przez ksiêcia szczeciñskiego Jana Fryderyka (1569–1600) w 1570 r. próba ustanowienia oddzielnego s¹du nadwornego dla lenna lêborskiego i bytowskiego,
która mia³a zapobiec odwo³ywaniu siê poddanych od decyzji s¹dów miejscowych do króla polskiego jako suzerena, zakoñczy³a siê fiaskiem21.
Poniewa¿ zaznaczyliœmy wy¿ej, ¿e w aktach s¹du nadwornego ze wzglêdu
na jego kompetencje i charakter przewa¿aj¹ sprawy procesowe szlachty pomorskiej, w tym szczególnie interesuj¹cych nas w poni¿szym artykule rdzennie
pomorskich (kaszubskich) rodów zamieszkuj¹cych wschodni¹ czêœæ ksiêstwa
szczeciñskiego, to kilka s³ów wyjaœnienia wymaga jeszcze kwestia kompetencji
osobowej urzêdu.

19

20
21

stanowi¹c kolegium orzekaj¹ce dla szlachty zamkowej oraz stanów i innych podmiotów
prawnych uprzywilejowanych w pierwszej instancji. Poza tym pe³ni³ funkcjê instancji apelacyjnej dla ni¿szego s¹downictwa dzia³aj¹cego w wo³ogoskiej czêœci pañstwa pomorskiego. Jego organizacja, podobnie jak szczeciñskiego s¹du nadwornego oparta by³a o przepisy
z 1569 i 1575 roku. Zob. P. Gut, S¹d Nadworny..., s. 46.
W. Kostuœ, W³adztwo Polski nad Lêborkiem i Bytowem, Wroc³aw 1954, s. 95. Ziemie te
mia³y wróciæ do Polski po wymarciu mêskiej linii ksi¹¿¹t pomorskich, którzy na mocy uk³adu
z 3 V 1526 r. uzyskali swobodê w zakresie ich urz¹dzania i zarz¹dzania. Akt ten stworzy³
podstawy prawne procesu stopniowego odrywania siê oraz zró¿nicowania ustrojowo prawnego, zaœ od czasu reformacji równie¿ koœcielnego ziemi lêborskiej i bytowskiej od Prus
Królewskich, oraz ich unifikacji integracji z w ramach pañstwa zachodniopomorskiego.
Badacze podkreœlaj¹, ¿e wprowadzone zmiany zrodzi³y wielkie niezadowolenie oraz protesty miejscowego spo³eczeñstwa, zw³aszcza kaszubskich rodów i rodzin szlacheckich,
którym zosta³y narzucone prawa lenne i starano siê im ograniczyæ wniesienie apelacji do
królów polskich (Źród³a do dziejów ziemi lêborsko-bytowskiej 1657–1815. Od statusu lenna
polskiego do inkorporacji do Królestwa Pruskiego i integracji z Pomorzem pruskim, t. 1: 1657–
–1740, wyd. B. Wachowiak, Z. Szultka, Warszawa 2011, s. 8).
Z. Szultka, Lêbork w czasach nowo¿ytnych, [w:] Dzieje Lêborka, pod red, Józefa Borzyszkowskiego, Lêbork-Gdañsk 2009, s. 108.
M. Sczaniecki, G³ówne linie rozwoju feudalnego pañstwa zachodnio-pomorskiego. Czêœæ II:
1478–1848, „Czasopismo Prawno-Historyczne”, t. 8, 1956, z. 1, s. 113.
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W zasadzie s¹d nadworny stanowi³ najwy¿sz¹ instancjê w stosunku do ogó³u poddanych w kraju, jednak w praktyce sprawowanie jurysdykcji by³o zale¿ne
od przynale¿noœci stanowej. W najmniejszym stopniu jurysdykcji s¹du nadwornego podlega³y miasta, które jak wiadomo rz¹dzi³y siê w³asnymi prawami,
posiada³y w³asne s¹downictwo oraz d¹¿y³y do osi¹gniêcia daleko posuniêtej
niezale¿noœci od w³adzy ksi¹¿êcej. W sprawach miejskich s¹d nadworny
wystêpowa³ z zasady raczej tylko jako instancja apelacyjna22.
Jeszcze do wiêkszej rzadkoœci nale¿y wystêpuj¹ca przed s¹dem nadwornym
ludnoœæ ze stanu ch³opskiego, gdy¿ byli oni podlegali oni bezpoœrednio s¹downictwu patrymonialnemu, a od wyroków pana apelacja do s¹du nadwornego
by³a doœæ trudna, ale nie niemo¿liwa. Czêsto natomiast siê zdarza³o, ¿e szlachcic reprezentowa³ poddanych przed s¹dem nadwornym.
Spraw dotycz¹cych duchowieñstwa rozstrzygano przed s¹dem nadwornym
stosunkowo niewiele.
Przed powo³aniem s¹du nadwornego szlachta pomorska odpowiada³a przed
pierwsz¹ instancj¹ przed s¹dami landwójtostkimi (Landvogteigerichte). Po reformie i ujednoliceniu s¹downictwa przez ksiêcia Bogus³awa X, dla szlachty
s¹dem pierwszej instancji sta³ siê s¹d nadworny23.
Zawartoœæ treœciow¹ spraw procesowych mo¿na podzieliæ na kilka nastêpuj¹cych grup tematycznych.
Pierwsz¹ grupê spraw, dla których by³ kompetentny s¹d nadworny stanowi³y
sprawy lenne. Czêœæ procesów w sprawach lennych zwi¹zana by³a z zapocz¹tkowan¹ przez ksiêcia Bogus³awa X restytucj¹ dóbr lennych. Spowodowa³a ona
szereg procesów s¹dowych o zwrot dóbr ziemskich. O restytucjê dóbr lennych
s¹dzili siê równie¿ wszyscy kolejni nastêpcy Bogus³awa X.
W materia³ach Ÿród³owych s¹du nadwornego zachowa³y siê równie¿ jednostki archiwalne w których w sprawach lennych wystêpowa³y g³ówne pomorskie oœrodki miejskie (np. S³upsk, Stargard i Szczecin), które mia³y w swym
posiadaniu dobra lenne.
Sprawy lenne pomiêdzy szlacht¹ dotyczy³y czêsto uznania i nadanie lenna,
podzia³ów spadkowych dóbr lennych (in puncto alienationis; in puncto divisionis), prawa nastêpstwa w dobrach lennych, kradzie¿y dokumentów dotycz¹cych w³asnoœci lennej, terminów zwrotu dóbr lennych, niew³aœciwe oszacowanie maj¹tku (in puncto liquidationis). Ju¿ wstêpna kwerenda archiwalna
wskazuje na to, ¿e wiêksza czêœæ tych sporów toczy³a siê miêdzy cz³onkami
zwaœnionych rodzin b¹dŸ rodów szlacheckich.
Do tej grupy rzeczowej materia³ów Ÿród³owych zaliczymy równie¿ sprawy
procesowe dotycz¹ce sporów o posiad³oœci ziemskie i regulacjê granic. Innymi
22
23

L. Turek-Kwiatkowska, Szczeciñski s¹d..., s. 121–122.
Tam¿e, s. 121–123.
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rodzajami zatargów, które mo¿na zakwalifikowaæ do tej grupy, by³y procesy
szlachty z innymi stanami o uprawnienia lenne przys³uguj¹ce tylko szlachcie
oraz zatargi z panem lennym.
Bezspornie najwiêksz¹ grupê akt stanowi¹ procesy cywilne. Bêd¹ to g³ównie procesy o przekroczenie w zakresie w³asnoœci i uprawnieñ ziemskich.
Powodami i pozwanymi by³a zazwyczaj szlachta, która procesowa³a siê w zwi¹zku z zatargami s¹siedzkimi o przekroczenie prawa wyrêbu drewna i u¿ytkowania lasów, wypasu zwierz¹t, polowania, po³owu ryb, zak³adania owczarni,
funkcjonowania m³ynów i tartaków, uprawy chmielu i warzenia piwa, itd.
Charakterystycznym rodzajem spraw s¹ ponadto procesy o kradzie¿ zbo¿a.
W tej grupie najwiêksz¹ iloœæ spraw bez w¹tpienia stanowi¹ procesy prowadzone w celu uregulowania d³ugów (in puncto debiti), jak równie¿ procesy
o po¿yczki, zastawy i porêki (in puncto f ideiussionis). Zaci¹gane przez szlachtê
d³ugi opiewa³y bardzo czêsto na du¿e sumy. Z akt s¹du wynika, ¿e niejednokrotnie tego typu procesy ci¹gnê³y siê latami. Wiele z tych spraw toczy³o siê
miêdzy rodzinami szlacheckimi, a nawet wewn¹trz jednej rodziny o nieuregulowanie d³ugów w wyznaczonych terminach b¹dŸ o nieuregulowanie d³ugów
zaci¹gniêtych przez zmar³ych cz³onków rodziny. Spory procent spraw stanowi³y spory o porêki i niedotrzymanie ró¿nego rodzaju kontraktów.
Do tej grupy rzeczowej spraw zaliczyæ równie¿ mo¿emy procesy o s³u¿ebnoœci poddanych (in puncto decimarum), o zatrudnienie ch³opów przez innych w³aœcicieli, sprawy pañszczyzny, dzier¿awy ziemi i inne zobowi¹zania
ludnoœci ch³opskiej. Procesy wytaczane ch³opom przez przedstawicieli stanu
szlacheckiego dotycz¹ czêsto niepos³uszeñstwa wobec pana zwierzchniego
oraz nie uiszczania danin.
Spora czêœæ procesów dotyczy³a ponadto kompetencji s¹dowych. Szlachta
zwraca³a siê do ksiêcia celem uzyskania rozstrzygniêæ co do prawa wykonywania s¹downictwa patrymonialnego.
W poczet tej grupy procesów mo¿emy zaliczyæ równie¿ sprawy koœcielne.
Szereg z nich dotyczy sekularyzacji maj¹tków koœcielnych, o patrymonialn¹
jurysdykcjê w dobrach koœcielnych, prawa patronatu nad poszczególnymi koœcio³ami, powo³ania pastora, beneficjów koœcielnych, zasiadania w ³awach
koœcielnych, miejsc pochówków, pomocy biednym, kasy koœcielnej, dziesiêcin
oraz odbudowy i remontów koœcio³ów.
Interesuj¹c¹ grup¹ akt procesowych, stosunkowo doœæ liczn¹ s¹ sprawy s¹dowe dotycz¹ce sporów o charakterze rodzinno-obyczajowym. Dotycz¹ one
g³ównie sporów o spadek, wykonanie testamentu, ustanowienie do¿ywocia,
ustanowienie wdowieñstwa, kuratelê prawn¹ nad niepe³noletnimi, odszkodowañ za niedotrzymanie zarêczyn, kontraktów ma³¿eñskich, przyrzeczenia ma³¿eñstwa, rozwodów, uchylania siê od wyp³aty alimentów, cudzo³óstwo, wyp³at
posagu itd.
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Przeprowadzona kwerenda Ÿród³owa wykaza³a, ¿e stosunkowo niewielk¹
liczbê spraw wnoszono przed s¹d nadworny z zakresu prawa karnego, które
mimo w³aœciwoœci tego urzêdu czêsto by³y przekazywane przez ksiêcia do rozstrzygniêcia przez S¹d £awniczy w Szczecinie (Schöppenstuhl in Stettin)24.
Niemniej jednak zachowa³y siê akta procesów dotycz¹cych obrazy majestatu
(in puncto iniuriarum), kradzie¿y, tumultów, rozbojów, u¿ycia przemocy, brutalnoœci (in puncto violentiarum) i zabójstw (in puncto homicidii).
Troska o bezpieczeñstwo, szczególnie o zak³ócanie porz¹dku publicznego
i pokoju (in puncto turbationis) ma w aktach s¹du nadwornego szerokie odbicie. Przepisy prawne dotycz¹ce tego zagadnienia zosta³y wyznaczone przez
nakaz cesarski z 1549 r. w sprawie ³amania i utrzymania pokoju i bezpieczeñstwa Rzeszy. Przepisy cesarskie sta³y siê podstaw¹ do sporz¹dzenia stosowanych zarz¹dzeñ wykonawczych. Szczegó³owe przepisy zabrania³y szlachcie
wszelkich wyst¹pieñ, tak przeciwko w³adzy ksi¹¿êce, jak przeciwko sobie nawzajem. Wszelkie próby naruszenia porz¹dku publicznego by³y bezwzglêdnie
karane. Podkreœliæ nale¿y, ¿e ksi¹¿êta wystêpowali przeciwko szlachcie o napady na drogach i niepodporz¹dkowanie siê w³adzy ksi¹¿êcej25.
Szlachta prowadzi³a liczne procesy o znies³awienie (in puncto diffamationis), wzajemne napady, w³amania do domów, porwania dla okupu, rozboje
tumulty, utrudnianie polowañ. Procesowano siê tak¿e w sprawie pojmania
i uwiêzienia (in puncto aresti).
W aktach s¹du nadwornego na szczególne wyró¿nienie zas³uguj¹ do³¹czane
do dokumentacji procesowej za³¹czniki w postaci m.in. odpisów nieznanych
badaczom œredniowiecznych dokumentów i przywilejów (w tym listy lenne),
odpisy ksi¹g kupieckich, rejestry finansowe, inwentarze dóbr ziemskich i ruchomych, a nawet rêkopiœmienne mapy z XVI i XVII wieku, a tak¿e opinie
prawnicze wydawane przez znanych prawników, wydzia³y prawne Uniwersytetu w Greifswaldzie.
Ksi¹¿êcy s¹d nadworny dzia³a³ do marca 1638 roku. Zaprzesta³ on swojej
dzia³alnoœci na podstawie uchwa³y stanów ksiêstwa pomorskiego, które w zwi¹zku
ze œmierci¹ ostatniego mêskiego przedstawiciela dynastii ksi¹¿êcej Gryfitów,
podjê³y decyzjê o ustaniu Regencji i wszystkich organów pañstwa pomorskiego26. Dzia³alnoœæ s¹du nadwornego zosta³a wznowiona dopiero po 1641 roku
wraz z przywróceniem przez Szwedów administracji centralnej na Pomorzu27.
24
25
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27

R. Petsch, op. cit., s. 102-103.
J. Podralski, Stan bezpieczeñstwa wewnêtrznego i porz¹dku publicznego Ksiêstwa Zachodniopomorskiego od XVI do XVIII wieku w œwietle akt zespo³u Archiwum Ksi¹¿¹t Szczeciñskich, „Szczeciñski Informator Archiwalny”, 1: 1985, s. 23-25.
P. Gut, Hofgerichte…, s. 281.
Tam¿e, s. 281-282.
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Po œmierci Bogus³awa XIV i po podziale Pomorza miêdzy Brandenburgiê
i Szwecjê w latach 1648–1653, nowi w³adcy w zasadzie utrzymali zastany ustrój
s¹dowy. W 1657 r. okrêg dzia³alnoœci s¹du nadwornego w Greifswaldzie zosta³
powiêkszony o tereny dawnego ksiêstwa szczeciñskiego (ujœcie Odry ze Szczecinem i wyspami Uznam i Wolin, które na podstawie recesu granicznego
z 1653 r. pozosta³y przy Szwecji i by³y dot¹d w jurysdykcji szczeciñskiego s¹du
nadwornego) 28.
Natomiast w³adze brandenburskie, którym przypad³a wschodnia czêœæ dawnego ksiêstwa pomorskiego, podjê³y decyzjê o utworzeniu S¹du Nadwornego
dla Pomorza Tylniego (Hinterpommern). Pocz¹tkowo siedzib¹ nowo powsta³ego s¹du by³ Ko³obrzeg. W 1669 r. wraz z innymi urzêdami prowincjonalnymi,
w tym z Rejencj¹ Pomorsk¹ zosta³y przeniesione do Stargardu. Okrêgiem dzia³ania tego s¹du by³o ca³e w³adztwo brandenburskie na Pomorzu. Jego organizacja opiera³a siê o przepisy z czasów ksi¹¿êcych29. Faktycznie jednak posiada³
ju¿ inny charakter. Stanowi³ bowiem tylko prowincjonalny s¹d wy¿szy brandenburskiej, a od 1701 roku pruskiej prowincji Pomorze. Dodatkowo w³adze
pruskie utworzy³y S¹d Nadworny w Koszalinie dla wschodnich powiatów
Pomorza Tylniego30.
W 1739 r. s¹d nadworny zosta³ przeniesiony do Szczecina31 . W tym okresie
utraci³ on czêœæ swoich kompetencji, zw³aszcza status najwy¿szej instancji
na rzecz Rejencji Pomorskiej (Regierung Stettin), do której w 1747 r. zosta³
ostatecznie w³¹czony 32.

***
W zwi¹zku z tym, ¿e szczeciñski s¹d nadworny by³ w ca³ym tego s³owa znaczeniu s¹dem szlacheckim, st¹d w poni¿szym studium g³ówn¹ uwagê skupimy
na omówieniu materia³ów archiwalnych, w których powodami i pozwanymi
byli przedstawiciele rodów kaszubskich i pomorskich ze wschodniej czêœci Ksiêstwa Szczeciñskiego (w uproszczeniu na wschód od Góry Che³mskiej).
28
29

30
31

32

P. Gut, S¹d Nadworny w Greifswaldzie w czasach szwedzkich i pruskich 1642–1849, „Szczeciñski Informator Archiwalny”, 2012, nr 21, s. 51-53.
P. Gut, Hofgerichte…, s. 281-283; N. Jörn, Das Vorpommersche Hofgericht. Ein kurzer Abriß
seiner Geschichte und Perspektiven der weiteren Forschung, [in:] Die Pommerschen Hofgerichte. Geschichte-Personal-Probleme der Forschung, hrsg. N. Jörn, Hamburg 2007, s. 28.
P. Gut, Procesy archiwotwórcze..., s. 140.
Losy i zmiany w organizacji szczeciñskiego s¹du nadwornego w XVII i XVIII stuleciu omówione zosta³y w pracy: P. Gut, Hofgerichte..., s. 281-288 i L. Turek-Kwiatkowska, Szczeciñski
S¹d..., s. 133-135.
O. Hintze, Einleitende Darstellung der Behördenorganisation und allgemeinen Verwaltung
in Preussen beim Regierungsantritt Friedrich II., Berlin 1901 („Acta Borussica”, Abt. 2,
Bd. 6, H. 1), s. 214-216).
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Na decyzjê o takim zawê¿eniu kwerendy archiwalnej przemo¿ny wp³yw
wywar³y trwaj¹ce od po³owy 2013 r. prace nad ponownym uporz¹dkowaniem
interesuj¹cego nas zespo³u. Przewidywany termin ich zakoñczenia zosta³
wyznaczony na 2017 r. Do chwili obecnej uda³o siê zinwentaryzowaæ i opisaæ
ok. 2500 jednostek archiwalnych z licz¹cego wed³ug dawnych pomocy archiwalnych 8999 jednostek.
Przyjêta metodyka opracowania zespo³u zak³ada, ¿e zostanie przywrócony
pierwotny uk³ad kancelaryjny aktotwórcy, tj. akta zostan¹ uporz¹dkowane alfabetycznie wed³ug nazwisk powodów. Dotychczas korzystanie z zespo³u umo¿liwia³ licz¹cy cztery tomy rêkopiœmienny inwentarz, który zosta³ sporz¹dzony
w pierwszej po³owie XX wieku przez niemieckich archiwistów zatrudnionych
w Staatsarchiv Stettin. Nale¿y podkreœliæ, ¿e zosta³ on uzupe³niony o niezwykle
wa¿ny w indeks nazwisk i miejscowoœci, który bardzo u³atwia wyszukiwanie
interesuj¹cych spraw. Najwiêksz¹ wadê tego inwentarza stanowi natomiast brak
indeksu rzeczowego, co wobec uk³adu alfabetycznego inwentarza wed³ug nazwisk i nazw powodów nastrêcza wielu problemów w odszukaniu materia³ów
do poszczególnych zagadnieñ. Wymusza to przejrzenie ca³ego inwentarza.
Ze wzglêdu na obecny stan opracowania zespo³u wyszukanie materia³ów
dotycz¹cych szeroko rozumianej problematyki kaszubskiej si³¹ rzeczy przysparza wielu problemów. Dopiero doprowadzenie prac nad uporz¹dkowaniem
zespo³u, g³ównie za spraw¹ uzupe³nienia inwentarza o indeks rzeczowy, zdecydowanie uproœci odszukiwanie interesuj¹cych materia³ów Ÿród³owych.
Z powodu prowadzonych prac nad opracowaniem zespo³u zrezygnowaliœmy z podawania w poni¿szym przegl¹dzie Ÿróde³ do dziejów kaszubszczyzny
sygnatur omawianych jednostek archiwalnych, gdy¿ niemal wszystkie jednostki
archiwalne zostan¹ przenumerowane.
Objêty kwerend¹ zespó³ archiwalny pozwoli³ na ustalenie, ¿e wystêpuj¹
w nim bogate materia³y dotycz¹ce 26 pomorskich (w tym kaszubskich) rodów
szlacheckich, posiadaj¹cych dobra rozsiane na kaszubskim obszarze jêzykowym Pomorza w XVI–XVIII stuleciu. Na wstêpie zaznaczyæ nale¿y, ¿e nie zajmujemy siê rodami rdzennie pomorskimi, które w interesuj¹cym nas okresie
nie zachowa³y œwiadomoœci s³owiañskiego pochodzenia, odrêbnoœci jêzykowej oraz nie kultywowa³y s³owiañskiej tradycji i kultury. Przyk³adem takiego
rodu by³ chocia¿by ród mo¿now³adczy Borków (von Borcke), który mimo
s³owiañskich korzeni ju¿ w XIV wieku uleg³ ca³kowitemu zniemczeniu33.
33

Rodu tego nie objêliœmy kwerend¹, poniewa¿ w XVI wieku, zreszt¹ jak we wczeœniejszych
stuleciach trudno mówiæ o jakichkolwiek zwi¹zkach rodu Borcków z Kaszubszczyzn¹.
Nawet ich g³ówne dobra rodowe, z g³ównymi siedzibami w £obzie (Labes), Pêzinie (Pansin)
i Resku (Regenwalde) w tym czasie oddziela³a znaczna odleg³oœæ od zachodniej granicy
zasiêgu jêzyka kaszubskiego.
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Zgo³a inaczej zdecydowaliœmy siê post¹piæ w przypadku innych pomorskich
rodzin rycerskich, takich jak chocia¿by Bulgrinowie (von Bulgrin), Kamykowie
(Kameke), Kleistowie (Kleist) i Natzmerowie (Natzmer), które mimo, ¿e ju¿
w XIV wieku zdo³a³y sobie utorowaæ drogê do niemieckojêzycznej elity urzêdniczej Pomorza34, ale w przeciwieñstwie do wspomnianych wczeœniej panów
na £obzie (Labes) i Resku (Regenwalde), zamieszkiwa³y one tereny Pomorza,
gdzie ¿ywio³ kaszubski nie zanik³ ca³kowicie jeszcze w XVI–XVII wieku.
W tym miejscu nale¿y powiedzieæ kilka s³ów o zasiêgu terytorialnym kaszubszczyzny w XVI–XVIII wieku.
W œwietle badañ Zygmunta Szultki mowa kaszubska jeszcze w pocz¹tkach
XVI stulecia by³a jêzykiem potocznym na obszarze po³udniowo-wschodniej
czêœci ziemi koszaliñskiej, wystêpowa³a ponadto na po³udniowym skrawku ziemi bia³ogardzkiej i prawie ca³ej ziemi szczecineckiej. W wyniku przewagi ekonomicznej kulturowej nap³ywowej ludnoœci niemieckojêzycznej nad kaszubsk¹
powodowa³a systematyczne kurczenie siê kaszubskiego obszaru jêzykowego
i sta³e przesuwanie siê jego zachodniej granicy w kierunku wschodnim35.
Pod koniec XVII stulecia obszar zasiêgu mowy kaszubskiej przebiega³ kilka
kilometrów na wschód od Ustki i ci¹gn¹³ siê w kierunku po³udniowym, przecinaj¹c rzekê S³upiê miêdzy Strzelinkiem i W³ynkowem, dalej na po³udnie ko³o
S³onowic oraz na zachód od Barcina, Broczyny i Cetyñ gdzie skrêca³ w kierunku po³udniowo-wschodnim i na zachód od Wa³dowa przecina³ granicê pomorsko-polsk¹36.
W aktach s¹du nadwornego wystêpuj¹ liczne materia³y Ÿród³owe o ludnoœci kaszubskiej, zw³aszcza o przedstawicielach rdzennie pomorskich rodów
szlacheckich maj¹cych swoje dobra w landwójtostwie s³upskim i ziemi s³upskiej37. Jednym z najwiêkszych rodów tej czêœci Pomorza byli Puttkamerowie
(Puttkamer), którzy posiadali dobra ziemskie w dorzeczu rzeki Grabowej, jak
34

35

36
37

Problem germanizowania siê w okresie tzw. kolonizacji niemieckiej rdzennie pomorskich
rodów zosta³ szeroko omówiony w pracy: G. Labuda, Historia Kaszubów w dziejach Pomorza, T. 1: Czasy œredniowieczne, Gdañsk 2006, s. 193.
Z. Szultka, Jêzyk polski, s. 37; idem, Proklamacja reformacji i jej znaczenie dla ludnoœci
kaszubskiej na Pomorzu Zachodnim do po³owy XVII wieku, „Przegl¹d Religioznawczy”, 1996,
nr 43, s. 70–71; idem, Z problematyki stosunków etnicznych S³upska i okolicy w XVI–XVIII
wieku, „Rocznik Koszaliñski”, 11: 1975, s. 58–59; T. Lehr-Sp³awiñski, Zachodnia granica
jêzykowa kaszubszczyzny w wiekach œrednich, „Slavia Occidentalis”, 16: 1937.
K. Œlaski, Przemiany etniczne na Pomorzu Zachodnim w rozwoju dziejowym, Poznañ 1954,
mapa.
O dawnych rodach osiad³ych w ziemi s³upskiej zob. G. Zitzewitz, Alte Adelsgeschlechter
im Stolper Land, Unser Pommerland, 13: 1933, s. 21–25; B. Wachowiak, W zjednoczonym
ksiêstwie pomorskim (1478–1648), [w:] Historia S³upska, pod red. S. Gierszewskiego,
Poznañ 1981, s. 172–173.
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równie¿ po lewej stronie rzeki S³upi oraz w po³udniowej czêœci ziemi s³upskiej.
Na tych dwóch ostatnich obszarach koncentrowa³y siê równie¿ posiad³oœci
innego kaszubskiego rodu mo¿now³adczego – Zitzewitzów (Zitzewitz). W pó³nocno-wschodniej czêœci ziemi s³upskiej zamieszkiwali natomiast kaszubscy
Stojentinowie (Stojentin).
Do staroszlacheckich rodów kaszubskich, posiadaj¹cych dobra we wschodniej czêœci Pomorza, nale¿eli uchwytni w archiwaliach s¹du nadwornego przedstawiciele starej szlachty pomorskiej z rodu von Mitzlaff, którego cz³onkowie
nale¿eli do s³upskich elit w³adzy. Ich dobra rodowe stanowi³y po³o¿one nieopodal od S³upska wsie Kar¿cino i Swochowo38. Na uwagê zas³uguj¹ równie¿
akta procesowe dotycz¹ce innych rdzennie pomorskich rodów silnie zwi¹zanych ze S³upskiem i przynale¿¹cych jednoczeœnie do patrycjatu tego miasta,
takich jak np. wywodz¹cy siê z drobnej szlachty kaszubskiej burmistrzowie
i rajcy np. z rodu Pa³ubickich (Palbitzki)39. Akta procesowe niektórych rodów
kaszubskich np. Mitzlaffów, Klemptzenów i Palbitzkich pozwalaj¹ w pewnym
stopniu na poczynienie obserwacji na temat zwi¹zków drobnej szlachty oraz
œredniozamo¿nej szlachty pomorskiej z oœrodkami miejskimi, zw³aszcza z najwiêkszym we wschodnim obszarze ksiêstwa pomorskiego miastem S³upskiem.
W aktach zespo³u archiwalnego zachowa³a siê ponadto stosunkowo du¿a
liczba akt procesowych szlachty kaszubskiej zamieszkuj¹cej tereny po³o¿one
wzd³u¿ po³udniowo-zachodniej granicy ziemi szczecineckiej, gdzie swoje posiad³oœci ziemskie posiadali Boninowie (Bonin) i Kleszczowie (Kleist)40.
Ca³kiem pokaŸna liczba akt procesowych zachowa³a siê dla zamieszkuj¹cej
dobra klucza smo³dziñskiego rodu Tessenów (Tessen), którego ostatni mêski
przedstawiciel Swantes (Œwiêtosz) v. Tessen zmar³ w 1608 roku. Nale¿¹ce do
niego dobra ziemskie po jego œmierci zosta³y przejête przez komisjê ksi¹¿êc¹
i w³¹czone do s³upskiej domeny ksi¹¿êcej41.
38
39
40

41

Z. Szultka, Z badañ nad rodowodem i struktur¹ patrycjatu s³upskiego w drugiej po³owie
XVI i w pierwszej po³owie XVII wieku, „Zapiski Historyczne”, 47: 1982, z. 2, s. 39.
Zob. Z. Szultka, Pa³ubiccy - burmistrzowie, rajcy i obywatele S³upska koñca XVI i pierwszej
po³owy XVII wieku, „Rocznik S³upski”, 1979, s. 7–27.
K. Œlaski, Przemiany..., s. 167–174. Edward Rymar zakwestionowa³ w ostatnim czasie traktowanie rodu Kleistów jako rdzennie pomorskiego przez licznych badaczy, w tym m.in.
przez Gerarda Labudê. Wed³ug tego pierwszego za niemieckim rodowodem Kleistów przemawiaj¹ imiona pierwszych rozpoznanych przedstawicieli (Zob. E. Rymar, Rycerstwo ziemi
œwidwiñskiej w XII–XVI wieku, „Przegl¹d Zachodniopomorski”, 24: 2009, z. 3, s. 28; G. Labuda, Historia Kaszubów..., s. 193).
Historischer Atlas von Pommern. Besitzstandkarte von 1628; Matrikeln und Verzeichnisse
der pommerschen Ritterschaft vom XIV. bis in das XIX Jahrhundert, hrsg. R. Klempin
u. G. Kratz, Berlin 1863; B. Wachowiak, Gospodarcze po³o¿enie ch³opów w domenach Ksiêstwa Szczeciñskiego w XVI i w pierwszej po³owie XVII wieku, Szczecin 1967, s. 16.
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Mimo ¿e mieszkañcy ziemi lêborskiej i bytowskiej nie podlegali bezpoœrednio jurysdykcji s¹du nadwornego, to jednak w zachowanych materia³ach archiwalnych omawianego s¹du jesteœmy w stanie odnaleŸæ przedstawicieli rodów kaszubskich mieszkaj¹cych w obu polskich lennach, bêd¹cych jak wiadomo najpierw w posiadaniu dynastii Gryfitów (1637), a potem Hohenzollernów
(od 1657). Ustalenie dok³adnych informacji o aktach procesowych dotycz¹cych
osiad³ych w obu lennach rodów kaszubskich napotyka jednak na zg³oszone ju¿
wczeœniej problemy, wynikaj¹ce g³ównie z tego, ¿e zespó³ zosta³ poddany ponownemu opracowaniu. Mimo tych trudnoœci kwerenda wykaza³a, ¿e w aktach
s¹du wystêpuj¹ materia³y dotycz¹ce procesów szlachty kaszubskiej z ziemi lêborskiej i bytowskiej, w tym przedstawicieli rodu Jannewitz, Jatzkow, Krockow42,
Pirche i Rexin43.
Znajduj¹ce siê w zespole archiwalnym Ÿród³a umo¿liwiaj¹ podjêcie wielokierunkowych badañ rdzennie pomorskich rodach szlacheckich. Zamieszczony
poni¿ej przegl¹d akt procesowych przedstawicieli rodów kaszubskich pozwala
na podjêcie prób zbadania przemian zachodz¹cych wœród szlachty kaszubskiej
oraz na ukazanie ich roli w pañstwie pomorskim.
Jako ¿e mamy do czynienia z aktami spornymi i procesowymi, mog¹ one
pos³u¿yæ ponadto do badañ nad struktur¹ w³asnoœci ziemskiej szlachty kaszubskiej oraz zmianami zachodz¹cymi w jej stanie posiadania. Znajdziemy w wœród
nich bowiem kontrakty kupna i sprzeda¿y, zastawy za d³ugi, materia³y dotycz¹ce podzia³u maj¹tku ziemskiego, ksiêgi rachunkowe, wykazy dóbr oraz opisy
granic poszczególnych wsi, zw³aszcza dóbr ziemskich czy nawet pojedynczych
gospodarstw.
Na wyró¿nienie równie¿ zas³uguj¹ licznie wystêpuj¹ce w aktach procesowych
odpisy, czêsto zupe³nie nieznanych badaczom dokumentów œredniowiecznych,
których znacz¹ca iloœæ zosta³a wystawiona za rz¹dów ksiêcia Bogus³awa X
i jego poprzedników. Wiele z tych odpisów dotyczy nadañ ziemskich, potwierdzenia szlacheckich dóbr lennych oraz konfirmacyjnych listów lennych „wspólnej rêki” (gesamter hant) oznaczaj¹cych, ¿e w przypadku wymarcia linii mêskiej jakiegoœ cz³onka rodu posiadaj¹cego dobra ziemskie na ówczeœnie obowi¹zuj¹cym prawie lennym przejmie je nie ksi¹¿ê, lecz ¿yj¹cy krewny.

42

43

Literatura dotycz¹ca tego rodu Krockow jest bardzo skromna, w dodatku s¹ to stanowi¹ j¹
opracowania g³ównie z prze³omu XIX i XX wieku (zob. G.A. Mülverstedt, Des Geschlechts
von Krockow Ursprung und Heimat, Zeitschrift des historischen Vereins für den Regierungs. Bezirk Marienwerder, 1882, z. 5, s. 92–155; F. Schultz, Materialen zu einer Geschichte
des Hauses Krockow, „Zeitschrift des Westpreusischen Geschichtsvereins“, 45: 1903, s. 137–
–187; tego¿, Geschichte der gräflich Krockow’schen Familie, b.m.w. 1911.
Zob. E. Sauer, Der Adel während der Besiedlung Ostpommerns, Stettin 1939, s. 153–154.
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Czêœæ ze wskazanych wy¿ej materia³ów, zw³aszcza sporz¹dzonych przy
opisach dóbr ziemskich i spornych granic, dostarczyæ mo¿e niezmiernie interesuj¹cych informacji do prowadzania badañ z dziedziny toponomastyki na
dawnym kaszubskim obszarze jêzykowym.
Ponadto przeprowadzona przez nas kwerenda pozwoli³a stwierdziæ, i¿ omawiane Ÿród³a s¹du nadwornego maj¹ ogromn¹ wartoœæ dla onomastyków.
Chodzi nam tu zw³aszcza o imiennictwo osobowe szlachty kaszubskiej. Uda³o
siê nam stwierdziæ, ¿e w obrêbie czêœci rodzin szlacheckich d³ugo zachowa³ siê
zwyczaj nadawania dzieciom, zw³aszcza synom imion o brzmieniu typowo
kaszubsko-s³owiañskim. Co prawda zapis wielu z nich zosta³ poddany zabiegowi germanizacji czy latynizacji, ale sytuacja ta nie dziwi w najmniejszym stopniu skoro tylko te jêzyki by³y u¿ywane przez personel s¹du nadwornego.
Inne materia³y ukazuj¹ pozycjê prawn¹ szlachty, jej stosunek do mieszczañstwa i poddanej ludnoœci wiejskiej.
Omawiane materia³y Ÿród³owe umo¿liwiaj¹ nam przedstawienie nie tylko
uwarunkowañ spo³ecznych, gospodarczych i kulturalnych na kaszubskim obszarze jêzykowym Pomorza Zachodniego w XVI–XVIII stuleciu, ale te¿ mog¹
wy³oniæ nieznane dotychczas materia³y dotycz¹ce procesu przemian koœcielnych w okresie poreformacyjnym i zwi¹zanych z tym bezpoœrednio przemian
jêzykowych i etnicznych. Kwestie kultury religijnej na obszarze mieszanym
jêzykowo, a jeszcze wiêkszym stopniu z przewag¹ ludnoœci kaszubskiej by³y
jak wiadomo szczególnie istotne z punktu widzenia zachowania przez Kaszubów swej to¿samoœci etniczno-jêzykowej.
Wydaje siê, ¿e stosunkowo du¿e mo¿liwoœci badawcze mog¹ mieæ akta s¹du
nadwornego dla prowadzenia badañ dotycz¹cych przemian religijnych na
kaszubskim obszarze jêzykowym Pomorza Zachodniego, gdzie na terenie
landwójtostwa s³upskiego i polskiego lenna bytowsko-lêborskiego przetrwa³
jêzyk s³owiañski w ceremoniale koœcielnym a¿ do wojny trzydziestoletniej44.
W badaniu tych zjawisk pomocne mog¹ byæ wzmianki o ewentualnych skargach sk³adanych przez ludnoœæ wiejsk¹ na patrona koœcio³a o zatrudnienie
pastora nieznaj¹cego jêzyka polskiego (wzglêdnie s³owiañskiego). Informacje
tego typu maj¹ istotn¹ wartoœæ dla rozpatrywania kwestii to¿samoœci etniczno-jêzykowej szlachty i ludnoœci kaszubskiej, poniewa¿ wskazuj¹ na wyznanie
patrona i jêzyk, jakim siê pos³ugiwali wierni.
Dla kultury materialnej ludnoœci kaszubskiej wschodniej czêœci Pomorza
Zachodniego w XVI–XVIII wieku szczególne znaczenie maj¹ wystêpuj¹ce
w materia³ach omawianego zespo³u archiwalnego inwentarze dóbr ruchomych
oraz inwentarze przedmiotów do³¹czane do testamentów. Mog¹ one bowiem

44

Z. Szultka, Proklamacja reformacji..., s. 76–77.
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informowaæ o wyposa¿eniu domostw poszczególnych przedstawicieli kaszubskiej szlachty oraz prywatnych przedmiotach bêd¹cych ich w³asnoœci¹. Poœrednio o tych sprawach informuj¹ równie¿ materia³y zawarte w stosunkowo doœæ
licznie wystêpuj¹cych w aktach s¹du procesach o posagi.
W podsumowaniu mo¿na stwierdziæ, ¿e wartoœæ omawianego zespo³u dla
podjêcia badañ nad problematyk¹ rodów pomorskich, w tym tak¿e kaszubskich jest nieporównywalnie wiêksza ni¿ w przypadku akt ksi¹¿êcych z tego
samego okresu zebranych w zespole archiwalnym Archiwum Ksi¹¿¹t Szczeciñskich. Akta tego ostatniego zespo³u, jak wiadomo, zawieraj¹ bogate materia³y odnosz¹ce siê do szlachty w ogólnoœci oraz materia³y dotycz¹ce poszczególnych rodzin szlacheckich, pozwalaj¹ce na prowadzenie badañ nad problematyk¹ w³asnoœciow¹ i lenn¹, rodzinno-maj¹tkow¹ i sporn¹ poszczególnych
pomorskich rodów szlacheckich, to nale¿y mieæ na uwadze, ¿e pod wzglêdem
iloœci, ale te¿ nierzadko zawartoœci treœciowej ustêpuj¹ materia³om szczeciñskiego s¹du nadwornego.

***
W tym miejscu podejmujemy próbê z koniecznoœci skrótowego przedstawienia najwa¿niejszych materia³ów Ÿród³owych do dziejów Kaszubszczyzny
w zespole S¹du Nadwornego w Stargardzie. Ze wzglêdu na sygnalizowany
wczeœniej szlachecki charakter instytucji aktotwórcy g³ówn¹ uwagê skupimy
na materia³ach do dziejów rodów rdzennie pomorskich (w tym kaszubskich)
zamieszkuj¹cych na terenie kaszubskiego obszaru jêzykowego Pomorza w XVI–
–XVIII wieku.
Źród³a do dziejów poszczególnych rodów przedstawiamy w oddzielnych
punktach. Obok nazwy rodu w nawiasie zamieszczamy odpisane z akt nazwiska rodzin w oryginalnym brzmieniu. Po tym zamieszczamy informacje na
temat iloœci jednostek archiwalnych, w których przedstawiciele danej rodziny
wyst¹pili w charakterze powództwa b¹dŸ pozwanych. Informacje o iloœci jednostek uzupe³niamy kolejnym wa¿nym elementem, tj. datami skrajnymi wytworzenia dokumentacji procesowej. Z powodu trwaj¹cych prac nad uporz¹dkowaniem zespo³u, jesteœmy zmuszeni zrezygnowaæ z podawania sygnatur.
W dalszej czêœci staraliœmy siê w sposób uogólniaj¹cy omówiæ zawartoœæ
materia³ów Ÿród³owych, poprzez niekiedy zwiêz³e omówienie interesuj¹cych
dla podjêtej w opracowaniu problematyki spraw procesowych, b¹dŸ w przypadkach zachowania siê du¿ej iloœci jednostek archiwalnych poprzez wskazanie g³ównych przyczyn sporów. Opisy materia³ów Ÿród³owych dotycz¹ce
poszczególnych rodzin szlacheckich uzupe³niamy wynotowanymi z akt informacjami na temat nale¿¹cych do nich dóbr ziemskich.
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1. BANDEMER (Bandemar, Bandemerowie; 3 j.a. z lat 1592–1627).
Zachowane sprawy procesowe dotycz¹ d³ugów, porêki i posagu. Najstarszy
proces (z 1592) toczy³ siê pomiêdzy Hansem Bandemerem z Bukowa (Buckow) i Matzem (Maciejem) Damitzowskim w sprawie posagu. Nastêpna
jednostka archiwalna zawiera materia³y Ÿród³owe z lat 1624–1626 dotycz¹ce
sporu Martina Bandemera z Dêbiny (Schönwalde) ze s³upskim kramarzem
Hansem Deyorem o d³ug wysokoœci 300 talarów. Ostatnia z jednostek zawiera
materia³y Ÿród³owe dotycz¹ce sporu Melchiora Adama Bandemera przeciw
wdowie i prawnym dziedzicom zmar³ego Samuela Ledebuhra ze Stargardu
o porêkê.
W zachowanych aktach znajdziemy ponadto pojedyncze wzmianki o cz³onkach rodu Bandemer z Bukowa (Wendisch Buckow), Dêbiny (Schönwalde),
¯elaza (Sellesen), ¯oruchowa (Sorchow), Osiek S³upskich (Wusseken) i Wytowna (Weitenhagen).
2. BONIN (Bohnin, Boninowie; 3 j.a. z lat 1560–1696).
Proces z 1560 r. toczy³ siê miêdzy Jakobem Nitzem, który pozwa³ Joachima
Dinniesa (Dionizego) v. Bonina oraz Berndta v. Bonina z Nosib¹dów (Naseband) z powodu spraw zwi¹zanych z w³asnoœci¹ Kêpic (Hammermühle).
Kolejna zachowana sprawa procesowa pochodzi z 1570 roku. Powodami byli
diakoni koœcio³a parafialnego w Szczecinku (Neustettin), którzy pozwali Dionizego (Dennisa) i Joachima v. Boninów z powodu wyrz¹dzonych przez nale¿¹ce do nich byd³o zniszczeñ na polu rolnym bêd¹cym w³asnoœci¹ koœcio³a.
Przedmiotem ostatniej z zachowanych spraw by³ natomiast spór o dziedzictwo (1696), który toczy³ siê miêdzy Samuelem Neander przeciw landratowi
Friedrichowi Wilhelmowi v. Bonin i Christophowi Ulrichowi v. Bonin.
Kwerenda Ÿród³owa wykaza³a, ¿e zachowane akta procesowe, których stronami byli przedstawiciele rodu von Bonin przynosz¹ stosunkowo liczne wzmianki Ÿród³owe o ich dobrach ziemskich w Nosib¹dach (Naseband) i Szczecinku.
3. BULGRIN (Bulgerin; 5 j.a. z lat 1609–1655).
Materia³y z 1609 r. dotycz¹ sporu miêdzy Jürgenem v. Borcke oraz Klausem,
Heinrichem i Joachimem v. Schmeling, którzy pozwali Christopha Peuchlera
w sprawie dziedzictwa po jego zmar³ej ¿onie Krispin v. Bulgrin. Jednostka archiwalna z 1622 r. zawiera materia³y o konflikcie Heinricha Pustara z Pustar
(Pustar) z Andreasem Bulgrinem z Pustar o naruszenie w³asnoœci w Pustarach.
Materia³y z lat 1645–1655 odnotowuj¹ spór miêdzy Henningiem Brüsewitzem
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oraz jego ma³¿onk¹ Margareth¹ Pustar przeciw prawnemu opiekunowi syna
zmar³ego Hansa Bulgrina ze wsi Pustary. Przedmiotem tego sporu by³y kwestie
maj¹tkowe.
Materia³y dostarczaj¹ pojedynczych informacji o dobrach ziemskich w Pustarach i Osiekach (Wusseken).
4. DAMITZOWSKI (Damitzow; 1 j.a. z 1592 roku).
Zachowana jednostka zawiera materia³y procesowe ze sporu Hansa Bandemera z Bukowa (Buckow) z Matzem (Maækiem) Damitzowskim o posag.
5. GRELL (Grelle; 3 j.a. z lat 1583–1625).
Najstarsza z zachowanych jednostek dotyczy sporu miêdzy spadkobiercami Benedykta v. Pirche z Witoradza (Vitröse) przeciw Jakubowi v. Grellowi
w sprawie spornego dworu we wsi Maszewo (Gross Massow). Powodami kolejnej sprawy byli Hans i Simon z rodu von Pirche, którzy pozwali Berndta
v. Grelle, którzy na drodze s¹dowej domagali siê uregulowania przez niego
d³ugów zaci¹gniêtych przez jego nie¿yj¹cego ojca. Ostatnia z zachowanych jednostek pochodzi z 1625 roku. Dotyczy ona sporu Mattheusa Grelle z Martinem
Grelle ze wsi Cewice (Zewitz) w sprawie u¿ytkowania m³yna we wsi £ebunia
(Labuhn).
6. CHINNOW (Chijnow, Chynnow; Chynowscy; 2 j.a. z lat 1602–1633).
Materia³y z 1602 r. dotycz¹ sporu Dionizego (Dinnies) i Erazma (Asmusa)
z rodziny Pirchów osiad³ych w Redkowicach (Rettkewitz) z Matheusem Chinnow w sprawie sp³aty d³ugu wynosz¹cego 600 talarów. Drugi ze sporów toczy³
siê natomiast pomiêdzy Lukasem Belge i Lorentzem v. Wussowem o list d³u¿ny (Schuldbief ) w wysokoœci 129 talarów ze spadku Filipa Chinnowa.
7. JANNEWITZ (Janewitz, Janneuitz; Janowscy; 7 j.a. z lat 1583–1635).
W charakterze powoda w procesie z 1583 r. wyst¹pi³ Paul Jannewitz, który
bêd¹c prawnym opiekunem dzieci Hansa Müllera i Klemensa Hoffmanna, pozwa³ Petera v. Puttkamera z Lêborka (Lauenburg) w sprawie porêki 100 florenów reñskich. Przedmiotem kolejnych piêciu procesów by³y d³ugi i porêczenia. Ostatni¹ ze spraw Jannewitzowie toczyli o spadek.
Procesuj¹cy siê przed s¹dem nadwornym przedstawiciele rodu Jannewitzów
pochodzili z Janowic (Gross Jannewitz) i Lêborka.
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8. JATZKOW (Jazkow, Jackow; Jackowscy, Jackowowie; 30 j.a. z lat 1570–1613).
Sprawy procesowe przedstawicieli szlachty z rodu Jatzkow dotycz¹ g³ównie
porêczeñ, powinnoœci finansowych, spraw lennych, ustanowienia do¿ywocia,
posagu, opieki nad nieletnimi oraz naruszenia praw w³asnoœci.
Zachowane materia³y zawieraj¹ liczne wzmianki Ÿród³owe o dobrach ziemskich tego rodu w Jackowie (Jatzkow), Bargêcinie (Bergensin), Biebrowie
(Bebbrow), Kierzkowie (Kerschkow), No¿ynie (Gross Nossin) i Zwartowie
(Schwartow).
9. KAMEKE (Kamecke; Kamicke, Kamike; Kamykowie; 37 j.a. z lat 1587–1724).
Najstarsza zachowana sprawa procesowa dotyczy poddañstwa w nale¿¹cej
do rodu Kameke wsi Dobrzyca (Kordeshagen). Przedmiot znacznej czêœci procesów stanowi³y d³ugi i porêki. Materia³y te wskazuj¹, ¿e ich d³u¿nikami byli
przede wszystkim cz³onkowie patrycjatu oraz rady miejskiej miasta Ko³obrzeg,
rzadziej Koszalina.
Tylko jeden z procesów mia³ charakter kryminalny. W 1633 r. Hipolita
v. Kameke, wdowa po Karstenie Kameke oskar¿y³a Henninga Kameke z £asin
o zamordowanie jej syna Wolffganga Bastiana Kameke.
Poza typowymi dla tego czasu sporami o d³ugi równie liczne s¹ procesy
o naruszenie w³asnoœci, dokonanie zniszczeñ dóbr ziemskich, renty i wype³nianie powinnoœci przez poddanych. Przedmiotem innych spraw by³y spory
o koszty pogrzebu, podzia³ dóbr rodowych i dziedzictwo.
Kwerenda Ÿród³owa wykaza³a, ¿e w aktach s¹du nadwornego znajduj¹ siê
liczne wzmianki o przedstawicielach tego rodu rycerskiego osiad³ych w ziemi
koszaliñsko-ko³obrzeskiej oraz s³upskiej. Zachowane materia³y wnosz¹ informacje na temat ich dóbr ziemskich po³o¿onych zw³aszcza w okolicach Koszalina i Ko³obrzegu (tj. dawnym obszarze dominium biskupów kamieñskich),
tj. Dobrzycy (Kordeshagen), £asinie (Lasehne), Strzepowie (Strippow) i Kraœniku Koszaliñskim (Kratzig).
Na uwagê zas³ugujê fakt, ¿e w zachowanych aktach co niektórzy przedstawiciele tego rodu nosz¹ s³owiañskie imiona, np. Bispraw (Biezpraw), Tesmar
(Cieszmar) i Tessen (Cieszyn).
10. KLEIST (Cleest, Cleist, Clest, Clesth, Clyst, Klest; Kleszczowie; 37 j.a. z lat
1531–1699).
Jako powód w sporze z 1531 r. zosta³ odnotowany Dubislav (Dobies³aw)
v. Kleist, który s¹dzi³ siê ze swoim szwagrem Heinrichem v. Wolde o uregulowanie sumy nale¿nej za zakupionego konia. W tej samej jednostce znajduj¹ siê
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interesuj¹ce materia³y z 1537 r. dotycz¹ce s¹downictwa patrymonialnego we
wsi lennej rodu Kleist Stare Dêbno (Damen). Z tego samego roku zachowa³y
akta sprawy kryminalnej, w których odnotowano, ¿e Lorentz (Wawrzyniec)
Kleist pozwa³ Joachima i Pribbeslausa (Przybys³awa) Kleista ze Starego Dêbna
za dokonanie zabójstwa jego poddanego.
Poza aktami dotycz¹cymi przedstawicieli linii Motarzyno-Stare Dêbno
(Muttrin-Damen) znaczna czêœæ zachowanych spraw dotyczy równie¿ przedstawicieli tychowsko-dobrowskiej linii (Tychow-Dubberow) rodu von Kleist
oraz linii osiad³ej w ziemi szczecineckiej, z g³ównym oœrodkiem ziemskim
w Radaczu (Raddatz). Akta te dotycz¹ g³ównie procesów o d³ugi, porêki, zarz¹dzanie maj¹tkiem, sprawy lenne i dziedzictwo, zniszczenia dóbr, naruszenie
w³asnoœci, pomoc biednym przez bractwo prowizorów koœcio³a parafialnego
w Bia³ogardzie (1650) i ustanowienia do¿ywocia.
Mimo ¿e ród ten ju¿ w XIV wieku wtopi³ siê w coraz liczniejsze rycerstwo
nap³ywowe niemieckie, pozosta³ jednak przez stulecia przy rodzimym imiennictwie. Potwierdzaj¹ to materia³y Ÿród³owe s¹du nadwornego pochodz¹ce
jeszcze z XVI i XVII wieku. Wynika z nich, ¿e przedstawiciele rodu Kleistów
chêtnie pos³ugiwali siê typowo s³owiañskimi imionami: Bispraw (Biezpraw),
Dubbislaw (Dobies³aw), Pribislaf/Pribbeslaus (Przybys³aw) i Tessen (Cieszyn).
11. KLEMPTZEN (Klempczke, Klembzow, Klemzow, Clemptzo, Clemcze,
Klempze, Clempczow, Klemptz; 30 j.a. z lat 1543–1688).
Materia³y do dziejów rdzennie pomorskiego rodu rycerskiego von Klemptzen45 w archiwaliach szczeciñskiego s¹du nadwornego dotycz¹ g³ównie linii tej
rodziny wywodz¹cej z Klêpczewa (Klempzow) w ziemi œwidwiñskiej. Ze wzglêdu
na podjêt¹ przez nas problematykê interesuj¹ nas w sposób szczególny materia³y o przedstawicielach tego rodu, którzy wchodzili w sk³ad patrycjatu s³upskiego, sprawuj¹c urzêdy burmistrzów i rajców w S³upsku ju¿ w pierwszej po³owie XVI stulecia46. W 1611 r. widzimy rajcê s³upskiego Petera v. Klemptzena
skonfliktowanego z prawnymi nastêpcami lennymi Martina v. Zitzewitza
z Broczyny (Brotzen) o niedope³nienie warunków zawartego miêdzy nimi
kontraktu. W kolejnej chronologicznie jednostce archiwalnej jako powód wystêpuje inny Peter Klemptzen47, który wraz z ¿on¹ Ester¹ v. Massow wyst¹pi³
45
46

47

E. Rymar, Rycerstwo..., s. 29.
Peter Klemptzen by³ burmistrzem s³upskim w latach dwudziestych XVI stulecia. Jego ¿on¹
by³a Katarzyna v. Schwochow. Ich synem by³ Nikolaus Klemptzen (ok. 1504–1552), który
w historiografii pomorskiej zas³yn¹³ jako kontynuator prac kronikarskich Thomasa Kantzowa (E. Rymar, Rycerstwo..., s. 30).
Peter Klemptzen w 1568 r. studiowa³ w Wittenbergii. W 1580 i 1596 r. zosta³ odnotowany
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przeciw Joachimowi v. Ramelowi (Ramehl) z Niemicy (Nemitz) z powodu
powierzenia z³otego ³añcucha. Nastêpna sprawa wskazuj¹ca na wiêzy rodu
Klemptzenów ze S³upskiem pochodzi z 1644 roku. Powodem tego procesu
zosta³ odnotowany mieszczanin s³upski Michael v. Klemptzen, syn wspomnianego wy¿ej Petera Klemptzena48, który pozwa³ Andreasa Prolaeuma o d³ugi.
12. KROCKOW (Krokow; Krokowscy; 12 j.a. z lat 1601–1669).
Stronami procesów s¹ Krokowscy z Roszczyc (Roschitz), (Stresow) i Osiek
S³upskich (Wusseken).
Spory dotycz¹ poddañstwa, po¿yczek i porêk, ustanowienia do¿ywocia,
kurateli nad nieletnimi oraz regulacji granic ziemskich w Roszczycach. Sprawy
z lat 1614–1618 dotycz¹ sporu miêdzy Jürgenem Krockowem z Roszczyc
a Hansem v. d. Linde o dobra ziemskie w Motarzynie (Muttrin) i Niepoglêdzie
(Nippoglense). Oprócz procesów cywilnych zachowa³a siê jedna sprawa o zabarwieniu kryminalnym. W charakterze powoda wystêpuje w tej jednostce
Lorentz Jürgen v. Krockow, który pozwa³ wy¿ej wspomnianego Hansa Linde
z Motarzyna i Niepoglêdzia o zaatakowanie ch³opa, w wyniku czego poddany
Krockowa zmar³. Ostatnia z zachowanych jednostek dotyczy sporu pomiêdzy
patronami koœcio³a we wsi Ostre Bardo (Wusterbarth) a Wernerem Philippem
Krockowem o zwrot zaci¹gniêtych przez niego d³ugów wysokoœci 100 florenów.
W zespole znajdziemy informacje o dobrach Krokowów w Roszczycach,
Motarzynie i Niepoglêdzia, Osiekach Lêborskich (Ossecken) i Ostrym Bardzie.
13. MITZLAFF (Mitzlaf, Mizlaff, Mitzlawowie, Mys³awowie; 2 j.a. z lat 1589–
–1597).
Jednostka aktowa z 1589 r. dotyczy sporu pomiêdzy Ewaldem von der Ostenem (Osten) z Dobrej Nowogardzkiej a Ambro¿ym Mitzlaffem49 w sprawie
regulacji zap³aty za dzier¿awê maj¹tku we wsi Podole (Gross Podell). Druga
z jednostek dotyczy procesu Zachariasa v. Schlieffena z Ko³obrzegu przeciw
Bernardowi Mitzlaff z po³o¿onych w niedalekiej odleg³oœci od S³upska Kar¿cina
(Karzin) i Swochowa (Schwuchow) w sprawie spadku.

48
49

burmistrzem w S³upsku (zob. Z. Szultka, Z badañ nad rodowodem..., s. 40; R. Schuppius,
op. cit., s. 31).
R. Schuppius, op. cit., s. 31.
Burmistrz w S³upsku (1583 i 1589), m¹¿ Anny Schulz (R. Schuppius, Die Familiennamen
von Stolp und Umgebung im 16. Jahrhundert, 2. Auflage, Stolp 1930, s. 45).
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14. NATZMER (Nasmer, Natzemer, Nazmer, Nessemer, Netzemar 50; 30 j.a.
z lat 1515–1632).
Na szczególn¹ uwagê zas³uguje pierwsza z jednostek archiwalnych zawieraj¹ca materia³y o rodzie Natzmerów z lat 1515–1619. Zatytu³owana zosta³a
jako Varia. Znajdziemy w niej informacje m.in. o przedstawicielach rzyszczewsko-chocimiñskiej (Ristow-Gutzmin) linii tego rodu. Znajdziemy w niej materia³y o procesie landwójta s³awieñsko-s³upskim Antona v. Natzmera przeciw
radzie miasta S³awno o granicê miêdzy dobrami lenny w Rzyszczewie a wsi¹
Bobrowniczki (Neu Bewersdorf ) (1536); sporze braci Wilhelma, Antona,
Joachima i Hansa Natzmer przeciw Klausowi von Knuth w sprawie dóbr Chociminie (1539); inne spory dotycz¹ dóbr lennych Lubowo (1537), Z³akowo
(Schlackow), Nockowo (Notzkow), wyznaczenia granicy ziemskiej miêdzy wsi¹
¯ydowo (Sydow) a Chocimino (1571) oraz spraw o d³ugi (1589).
Wiele spraw z prze³omu XVI i XVII wieku dotyczy spraw procesowych,
w które byli uwik³ani potomkowie Klausa v. Natzmera z Rzyszczewa i Urszuli
v. Kuchten. Zw³aszcza wiele zachowanych spraw z tego czasu dotyczy dwóch
synów pochodz¹cych z tego ma³¿eñstwa – Antona (II) Natzmera z Chocimina
i Klausa Natzmera.
Inne procesy toczono o obrazê, zniszczenie dóbr ziemskich, polowania
w Kwasowie (Quatzow), poddañstwo, dzier¿awy i czynsze.
W materia³ach dotycz¹cych cz³onków rodu von Natzmer znajduj¹ siê liczne
informacje dotycz¹ce maj¹tków w Rusinowie (Rützenhagen), Wielimue (Vellin),
Noskowie (Notzkow), Z³akowie (Schlackow), Bolszewie (Bohlshau) i Bobrowniczkach (Neu Bewersdorf ).
15. PALBITZKI (Pallebitzki; Pa³ubiccy; 2 j.a. z lat 1595–1634).
Jako powodowie w jednostce z 1595 r. wystêpuj¹ Simon v. Pirche i Matthias
Kukowski, którzy pozwali Matthiasa51, Jante, Hansa Stinecke, Simona Valecke
i Simona v. Palbitzkiego (Pallebitzki) w sprawie s¹downictwa we wsi Polczen
(?). Jednostka z 1634 r. dotyczy roszczeñ Heinricha v. Ramela (Ramehl) wobec
burmistrza s³upskiego Jürgena (Georga) Palbitzkiego, syna s³upskiego burmi50

51

O rzyszczewsko-chocimiñskiej linii rodu von Natzmer w XVI stuleciu powsta³a ostatnio
nastêpuj¹ca praca: Z. Szultka, Natzmerowie – z badañ nad zró¿nicowaniem politycznym,
ekonomicznym i kulturowym przygranicznej szlachty pomorskiej pierwszej po³owu XVI wieku,
„S³upskie Studia Historyczne”, 19: 2013, s. 33–46.
Matthias Palbitzki z Warblina (Warbelin) i Niemicy (Nemitz) zosta³ odnotowany przez
Gustava Kratza burmistrzem w S³upsku w 1590 r. (zob. G. Kratz, Die Städte der Provinz
Pommern. Abriss ihrer Geschichte, zumeist nach Urkunden, Berlin 1865, s. 432.
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strza Matthiasa Palbitzkiego, o 195 florenów reñskich z tytu³u sprzeda¿y wsi
Niemica (Nemitz). Wieœ ta wchodzi³a w sk³ad dóbr lennych rodu szlacheckiego von Ramel.
W materia³ach odnajdujemy liczne wzmianki o dobrach ziemskich Palbitzkich m.in. w Bartolinie (Bartlin), Sulechowie (Gross Soltikow) i Warblewie
(Warbelow).
16. PIRCHE (Pirch, Pierzchowowie; 83 j.a., z lat 1532–1691).
Przedmiotem sporów s¹dowych, w których przedstawiciele rodu szlacheckiego von Pirche wystêpuj¹ jako powodowie i pozwani s¹ g³ównie d³ugi, porêki, po¿yczki, zastawy, dzier¿awy, sprawy lenne, alienacja dóbr rodowych, spadki, posagi, alimenty, sprawowanie kurateli prawnej nad m³odocianymi oraz
naruszania prawa w³asnoœci (polowania, wypas zwierz¹t, po³ów ryb, wyr¹b lasu,
itd.).
Akta dostarczaj¹ wiadomoœci o dobrach przedstawicieli rodu von Pirche
z Koz (Kose), Poganic (Poganitz), Karwna (Karwen), Redkowic (Rettkewitz)
i (Sochow), Witoradz i (Vitröse).
17. PUTTKAMER (Pothkamer; Puthkamer, Puttkammer; Puttkamerowie,
niekiedy wystêpuj¹ w literaturze jako Podkomorzowie52; 61 j.a. z lat 1533–
–1707).
Szczególnie interesuj¹ce wydaj¹ siê byæ materia³y Ÿród³owe zawarte w jednostce aktowej z 1543 roku, która wnosi trochê nowych wiadomoœci o dobrach
tego rodu. Jako powodowie wystêpuj¹ w niej Markus, Karsten, Erasmus, Jakob,
Drewes i Martin Puttkamer z Cetynia (Zettin), Zielina (Sellin) i Poborowa
(Poberow), którzy wspólnie wyst¹pili przeciw zarz¹dcom domeny bytowskiej
z powodu sporów o granicê miêdzy ich maj¹tkami ziemskimi z dobrami ksi¹¿êcymi.
Przedmiotami innych toczonych przez przedstawicieli rodu Puttkamer procesów by³y spory dotycz¹ce m.in. dziedzictwa; fundacji beneficjum w kaplicy
œw. Jerzego przed murami Kamienia Pomorskiego przez kanonika katedralnego
Jakoba Puttkamera w 1546 roku; naruszenia praw do wyrêbu lasu, opieki nad
niepe³noletnimi, d³ugów, po¿yczek, porêk, wierzytelnoœci, zarz¹du dóbr, podzia³u maj¹tku, zak³adania i u¿ytkowania owczarni, kontraktów œlubnych, spadków, wdowieñstwa, alimentów, testamentów, spraw lennych i obligacji.
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W zachowanych materia³ach s¹dowych natrafimy na liczne informacje poszerzaj¹ce wiedzê na temat stanu posiadania przedstawicieli rodu Puttkamer.
Przeprowadzona kwerenda archiwalna wykaza³a, ¿e znajdziemy w nich wiadomoœci o ich maj¹tkach w Barnowie (Barnow), Jezierzycach (Jeseritz), Kleszczyñcu (Kleschintz), Wrzosowie (Fritzow), Lêborku (Lauenburg), Wolinie
(Wolin), S³upsku (Stolp), No¿ynie (Gross Nossin), Wicku (Vietzke), Raduszu
(Reddies), Krêpie S³upskiej (Krampe) i £osinie (Lossin).
18. REXIN (Rexien, Rexinowie; 2 j.a. z lat 1542–1620).
Spór z 1542 r. toczy³ siê miêdzy Hansem Rexinem i Peterem Rexinem
w sprawie wsi Równo (Rowen). Druga sprawa dotyczy sporu miêdzy wdow¹
po Hansie Wobeserze (Wobeser) przeciw Mattheusowi Rexinowi z G³uszyna
(Gluschen) w sprawie pola rolnego we wsi D¹brówka (Damerkow).
19. ROEPKE (Repke, Röpcke; 1 j.a. z roku 1597).
Zachowany materia³ dotyczy sporu Zachariasza v. Schlieffena z Bernardem
Mitzlaffem, burmistrzem s³upskim Dennisem (Dionizym) Hoppe, Konradem
v. Woiten i Christophowi v. Roepke (Repke) z Maszewa (Gross Massow) o spuœciznê po swojej matce.
20. STOJENTIN (Stegentin, Steygentin, Stogentin, Stoientin, Stojenthin, Stojentinowie; 13 j.a. z lat 1529–1629).
Jednostka aktowa z 1529 r. zawiera materia³y dotycz¹ce procesu Bartholomäusa v. Stojentina, który reprezentowa³ przed s¹dem swojego kuzyna Tesslaffa v. Stojentina przeciw rajcy s³upskiemu Matthiasowi Labuhn w sprawie
wsi Damnicy (Damnitz) i Biêcina (Benzin).
Pozosta³e sprawy to w wiêkszoœci sprawy cywilne dotycz¹ce m.in. nielegalnej wycinki lasu, prowadzenia karczmy, warzenia piwa, porêki, po¿yczek
i d³ugów, wierzytelnoœci, kurateli prawnej oraz lenne dotycz¹ce dziedzictwa
i dóbr lennych. Jeden z procesów dotyczy zabójstwa.
Akta dotycz¹ spraw procesowych poszczególnych cz³onków kaszubskiego
rodu Stojentin ze Stowiêcina (Stojentin) i Wicka (Vietzig).
21. SOMNITZ – (Somnijtz; Somnytz; 3 j.a. z lat 1602–1663).
Najstarszy z procesów dotyczy poddañstwa we wsi Drzonowo Bia³ogardzkie Drzonowie Bia³ogardzkim (Drenow). Inne sprawy dotyczy³y spraw rodzinnych, prawa do po³owu ryb w Unichowie (Klein Wundichow, 1633), d³ugów
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(1663). Z roku 1625 pochodzi proces Paula v. Somnitza z Bobrowników (Bewersdorf ) z Jürgenem (Georgowi) v. Jatzkow, synem zmar³ego Jaspera z Biebrowa (Bebberow) o sprzeda¿ przez jego kuzynów Petera i Lorentza Somnitzów oraz przez jego brata Paula Somnitza dóbr B¹sewice (Bonsenitz).
W aktach odnajdziemy liczne wzmianki Ÿród³owe o maj¹tkach ziemskich
Somnitzów w B¹sewicach (Bonsewitz), Drzonowie Bia³ogardzkim (Drenow),
Biebrowie (Bebberow), Bobrownikach (Bewersdorf ) i Unichowie (Klein Wundichow).
22. TESSEN (Tessenitze, Tessentze; 19 j.a. z lat 1541–1605).
Najstarsza zachowana jednostka archiwalna pochodzi z 1541 roku. Jej treœæ
dotyczy sporu braci Martina i Mattheusa v. Tessenów ze Smo³dzina (Schmolsin) przeciw Hansowi i Drewesowi v. Zastrowom (Zastrow) w sprawie czynszu
z m³yna w Pob³ociu (Poblotz).
W pozosta³ych sprawach s¹dowych jako powód b¹dŸ pozwany najczêœciej
wystêpuje ostatni mêski potomek rodu Œwiêtosz (Schwantes) v. Tessen ze Smo³dzina i Rowów (zm. III 1608), który do pocz¹tków XVII stulecia zgromadzi³
i zachowa³ w swych rêkach bardzo obszerne dobra ziemskie. Odgrywa³ on bardzo wa¿n¹ rolê w ¿yciu politycznym ksi¹¿¹t szczeciñskich, gdy¿ pe³ni³ urz¹d
starosty lêborskiego oraz landwójta s³upskiego. Zmar³ powa¿nie zad³u¿ony. Jego
dobra ziemskie przesz³y na w³asnoœæ pañstwa.
Wiêkszoœæ spraw s¹dowych, w które by³ uwik³any, dotyczy³a po¿yczek
pieniêdzy, oszacowania dóbr w Bêdziechowie (Bansekow), sprzeda¿y rent,
dzier¿aw, zastawów i porêk (w tym szczeciñskich Loitzów; jednostki z 1588
i 1589).
23. WOITEN (Woijten, Woyten; 13 j.a. z lat 1587–1676).
Akta dotycz¹ cz³onków rodu von Woiten osiad³ych i maj¹cych maj¹tki
w Wieszynie (Vessin), Redzikowie (Reitz) i Wielog³owach (Vilgelow). Przedmiotem kilku procesów by³y sprawy zwi¹zane z dobrami ziemskimi. Dla przyk³adu proces z 1587 r. dotyczy³ sporu Martina Woitena z Wieszyna przeciw
swojemu bratu Tobiaszowi (Tobias) w sprawie podzia³u dóbr rodowych. Natomiast w 1595 r. Wolffgang Woiten z Redzikowa pozwa³ swoich braci Konrada
i Jakoba w sprawie wspólnego administrowania dobrami dziedzicznymi.
Ponadto Woitenowie procesowali siê o d³ugi zaci¹gniête przez innych przedstawicieli szlachty pomorskiej (np. z rodu von der Osten i Hebron).
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24. WOBESER (Wobesser; 41 j.a. z lat 1536–1634).
Szczególnie interesuj¹ca jest jednostka archiwalna z 1569 roku, w której
znajduj¹ siê materia³y Ÿród³owe zwi¹zane z konfirmowaniem Jakobowi v. Woberserowi przez ksiêcia Barnima XI dawnego listu lennego dotycz¹cego dóbr
¯elki (Silkow), Drze¿ewo (Dresow), Skórowo (Schurow), w³ók w D¹brówce
(Damerkow), i wspólnej rêki w Choæmirowie (Gutzmerow), Strzelêcinie (Strellentin) i Miszewie (Missow).
Inne procesy dotycz¹ ustanowienia kurateli prawnej, rybo³ówstwa i polowañ, zastawu dóbr ziemskich i pojedynczych gospodarstw, podzia³u dóbr
lennych, po¿yczek, porêk, dziedzictwa, spraw spadkowych, poddañstwa oraz
u¿ytkowania m³ynów.
W aktach znajduj¹ siê wzmianki Ÿród³owe o dobrach Wobeserów w Choæmirowie (Gutzmerow), Miszewo (Missow), Skórowie (Schurow), Wisznie
(Vieschen), Drze¿ewie (Dresow), ¯elkach (Silkow) i Objezierzu (Wobeser).
25. WUSSOW (58 j.a. z lat 1571–1678).
Akta procesowe cz³onków rodu Wussow dotycz¹ przedstawicieli tej rodziny osiad³ych w Osowie (Wussow), Jasieniu (Jassen) i ¯ychlinie (Zechlin).
Przedmiotem procesów by³y zobowi¹zania finansowe, po¿yczki, porêki,
dzier¿awy, spory o naruszenie prawa do po³owu ryb i wyrêbu drewna, spory
z poddanymi, zniszczenie budynków gospodarczych, dziedzictwo, kuratela
prawna, alimenty, posagi, prawo, obligacje (Schuldbrief ).
26. ZITZEWITZ (Zitzwitz; 26 j.a. z lat 1569–1706).
W aktach s¹du nadwornego znajduj¹ siê bogate materia³y Ÿród³owe, w których jako powodowie i pozwani wystêpuj¹ przedstawiciele rodu Zitzewitzów
wywodz¹cy siê z wszystkich trzech g³ównych linii rodu, tj. Zitzewitzów z Motarzyna (Muttrin), Zitzewitzów z Sycewic (Zitzewitz) i Zitzewitzów Warcina
(Varsin).
Procesy dotycz¹ g³ównie stosunków rodzinnych, porêk, podzia³u dóbr,
po¿yczek, zak³adania owczarni, kontrybucji wojennych (1633 r.) i powinnoœci
poddanych.
Powodowie i oskar¿eni z rodu Zitzewitz pisali siê z nastêpuj¹cych miejscowoœci: Broczyna (Brotzen), Janiewice (Jennewitz), Gogolewo (Jugelow), Kwakowo (Quackenburg), Ga³¹Ÿnia (Gansen), Ciecholub (Techlipp) i Niepoglêdzie
(Nieppoglense).
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Józef Borzyszkowski
Gdañsk

Na marginesie „Materiałów…” źródłowych
dotyczących dwutygodnika „Kaszëbë”

Prezentowany tu zbiór dokumentów to ciekawe Ÿród³o do dziejów Kaszubów i czasopisma „Kaszëbë” w PRL. Pochodzi z czêœci spuœcizny prof. Andrzeja
Bukowskiego, przekazanej po jego œmierci na moje rêce przez córkê, œp. Mi³os³awê Bukowsk¹-Schilmann. Na tytu³owym dokumencie (6 stron maszynopisu)
zaznaczono odrêcznie o³ówkiem adresata-odbiorcê:
„Prof. dr Andrzej Bukowski
Gdañsk-Wrzeszcz, ul. Tuwima 21”.
Do tego¿ podstawowego dokumentu do³¹czone zosta³y niemal wszystkie
wymienione w nim za³¹czniki – w punktach 1-3 i 5-7, przy czym 7 to a-f.
Niestety, brak dokumentu nr 4. Jest natomiast dodatkowy – czterostronicowe
pismo m³odych dzia³aczy Zrzeszenia, cz³onków Klubu Studentów Kaszubów
„Ormuzd” w Gdañsku, datowane 5 VII 1959 r., napisane rêk¹ Wojciecha Kiedrowskiego, a podpisane w imieniu zarz¹du przezeñ oraz Stanis³awa Rejtera
i Józefa Klasê. Jest te¿ pismo przewodnie z 7.07.1960 Jerzego Hajera, ówczesnego Kierownika Wydzia³u Propagandy KW PZPR w Gdañsku do A. Bukowskiego, zawieraj¹ce proœbê o zapoznanie siê z tymi dokumentami i przygotowanie wniosków na posiedzenie Kolegium.
Ca³oœæ tego¿ zbioru to 6+23 str. maszynopisu i 5 str. rêkopisu. Maszynopisowe dokumenty to z regu³y ich kopie z odrêcznymi poprawkami i kompletem
podpisów ich autorów, najczêœciej z not¹: „Za zgodnoœæ” i podpisem nieczytelnym J. Wojtkiewicza (?). Ten najwa¿niejszy, tytu³owy dokument, podpisali: rêk¹
w³asn¹ w miarê czytelnie K. Rosadziñski i T. Bolduan, a ponadto najprawdopodobniej, jak przypuszczam Wojtkiewicz i Sierecki. Brak zatem podpisów
Gregorka i Grzeni-Romanowskiego… Ostatni dokument to rêkopis.
Pomijam tu zawartoœæ tych¿e arcyciekawych i dla mnie dokumentów, pozostawiaj¹c ich analizê czytelnikom „Actów Cassubiana”. Ka¿dy z nich bowiem
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zas³uguje na oddzieln¹ analizê, która zanadto rozszerzy³aby niniejsze wprowadzenie. Polecam jedynie ich konfrontacjê z tym, co na ten temat napisali
w swoich opracowaniach – poœrednio Tadeusz Bolduan – redaktor naczelny
dwutygodnika „Kaszëbë”1 oraz wprost Cezary Obracht-Prondzyñski w dzie³ach poœwiêconych losowi Kaszubów po 1945 roku oraz dzia³alnoœci Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego w latach 1956-20062, którego organem, w³aœciwie
wówczas jeszcze Zrzeszenia Kaszubskiego, by³y „Kaszëbë”.
Cezary Obracht-Prondzyñski, korzystaj¹c z prezentowanych tu dokumentów, przywo³uj¹c niektóre zawarte w nich opinie, m.in. napisa³:
„Wreszcie 31 maja 1960 roku odby³o siê Kolegium Prasowo-Radiowe przy
KW PZPR, które powo³a³o komisjê do oceny pracy redakcji. Zasiêgnê³a ona
opinii w ró¿nych œrodowiskach, oczywiœcie tak¿e w aparacie partyjnym i cenzurze. Uwagi by³y zró¿nicowane. W niektórych krytykowano propozycje
w doborze tematyki poruszanej na ³amach pisma oraz zwracano uwagê na s³aboœci pracy redakcyjnej. Dra¿ni³o te¿ poruszanie przez redakcjê w licznych
reporta¿ach kwestii lokalnych stosunków politycznych i spo³ecznych. Wyrzucano przy tym zbyt ma³e zaanga¿owanie polityczne.
Ale pojawi³y siê te¿ g³osy krytyczne ze œrodowisk kaszubskich. (…) Generalnie jednak w opiniach tych brano pismo w obronê, postuluj¹c nawet jego
rozwój, np. poprzez przejœcie na tygodnik (…).
We wnioskach opracowanych przez komisjê zapisano m.in., ¿e »Kaszëbë«
nie realizuj¹ przyjêtego programu. (…)
Powy¿sze wnioski nie wró¿y³y dlañ dobrej przysz³oœci”3.
– Jak wiadomo, „Kaszëbë” w roku nastêpnym przesta³y istnieæ. Na ich miejsce
pojawi³ siê miesiêcznik „Litery”, w którego redakcji znalaz³ siê T. Bolduan4 jako
zastêpca naczelnego, spirytus movens kolejnego przedsiêwziêcia.
Czytaj¹c, studiuj¹c prezentowane tu dokumenty, trzeba pamiêtaæ, i¿ „Kaszëbë”, pierwotnie pismo wydawane od 1957 r. niejako w³asnym sumptem przez
Zrzeszenie, wkrótce sta³y siê czasopismem wydawanym prze „partyjn¹” spó³kê
1

2

3
4

Zob. T. Bolduan, „Kaszëbë” (1957-1961), „Gdañski Rocznik Kulturalny”, 1989, nr 12; to¿
w: Pro memoria Tadeusz Bolduan (1930-2005). Zebra³ i oprac. J. Borzyszkowski, Gdañsk
2006, s. 367-387; ten¿e, „Nie dali siê z³amaæ”. Spojrzenie na ruch kaszubski 1393-1995, Gdañsk
1996, s. 152-160.
Zob. C. Obracht-Prondzyñski, Kaszubi. Miêdzy dyskryminacj¹ a regionaln¹ podmiotowoœci¹, Gdañsk 2002, s. 407-411 i ten¿e, Zjednoczeni w idei. Piêædziesi¹t lat dzia³alnoœci Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego 1956-2006, Gdañsk 2006, s. 147-156.
C. Obracht-Prondzyñski, Zjednoczeni w idei…, s. 149 i 152.
Zob. T. Bolduan, „Litery” (1962-1974), „Gdañski Rocznik Kulturalny”, t. 15, 1994, s. 93-111;
to¿ w: Pro memoria Tadeusz Bolduan…, s. 405-425.
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RSW „Prasa”, czyli Robotnicz¹ Spó³dzielniê Wydawnicz¹ „Prasa”, a w³aœciwie
jej podmiot wydawniczo-poligraficzny – Gdañskie Wydawnictwo Prasowe, na
czele którego przez lata sta³ Marian Gregorek.
Biogramy niektórych autorów g³ównego dokumentu, lub informacje ich
dotycz¹ce, znajdziemy m.in. na kartach S³ownika biograf icznego Pomorza Nadwiœlañskiego oraz S³ownika dziennikarzy i publicystów Pomorza 1945-2015 (red.
J. Model, Gdañsk 2015). A tak¿e niejednej publikacji odnosz¹cej siê do dziejów
prasy i województwa gdañskiego w okresie PRL. Jeden z nich, komandor Gereon Grzenia-Romanowski (1916-1983), wspó³za³o¿yciel wraz z T. Bolduanem
i innymi Zrzeszenia Kaszubskiego, ma swój biogram w S³owniku biograf icznym
Pomorza Nadwiœlañskiego, t. II, s. 129-130. Przywo³uj¹c go tutaj, pragnê zwróciæ uwagê na obecnoœæ wówczas w Zrzeszeniu nie tylko ludzi PZPR, ale i wysoko postawionego wojskowego… – przedstawiciela nielicznych Kaszubów
w Marynarce Wojennej… Autorzy za³¹czników najczêœciej podobnie funkcjonuj¹ na kartach dzie³ naukowych i wydawnictw Ÿród³owych z zakresu historiografii gdañsko-pomorskiej. Spoœród nich Ró¿y Ostrowskiej, ówczesnej przedstawicielce Oddzia³u Gdañskiego Zwi¹zku Literatów Polskich, poœwiêcono m.in.
dwie osobne ksi¹¿ki5 . Odnajdujemy w nich tak¿e sporo informacji, dotycz¹cych klimatu spo³eczno-politycznego lat, w których funkcjonowa³y „Kaszëbë”.
W serii Instytutu Kaszubskiego Pro memoria… ukaza³ siê równie¿ przywo³any ju¿ tom poœwiêcony T. Bolduanowi, a nieco podobne wydawnictwo zosta³o poœwiêcone ówczesnemu kociewskiemu dzia³aczowi Zrzeszenia, Józefowi
Milewskiemu6 . Ka¿dy z wspó³twórców prezentowanych tu dokumentów odegra³ niepoœredni¹ rolê w swoim œrodowisku. Szczególn¹ jednak rolê w ruchu
kaszubsko-pomorskim odegra³ prof. Andrzej Bukowski, którego stanowisko
w sprawie pisma „Kaszëbë” warto odszukaæ i opublikowaæ, mo¿e w wyborze
jego opinii i recenzji – tych ju¿ opublikowanych i tych pozostaj¹cych w rêkopisie w jego bogatej spuœciŸnie, znajduj¹cej siê w zbiorach Biblioteki G³ównej
Uniwersytetu Gdañskiego7.
Wed³ug mojej orientacji, z grona autorów publikowanych tu dokumentów
¿yj¹ jeszcze Kazimierz Rosadziñski, Jerzy Kiedrowski, Adam Patok i Józef

5

6
7

Zob. Pro momoria Ró¿a Ostrowska (1926-1975), zebr. i oprac. J. Borzyszkowski, Gdañsk-Wejherowo 2003; Ró¿a Ostrowska. Bibliograf ia oraz trzy szkice o ¿yciu i twórczoœci, oprac.
Andrzej Fac, Gdañsk 2014.
Zob. Ksiêga Pami¹tkowa [100-lecie urodzin doktora Józefa Milewskiego historyka Kociewia], red. S. Milewski, Pelplin 2014.
Informacje o zawartoœci przynajmniej czêœci spuœcizny A. Bukowskiego opublikowa³ na
³amach „Acta Cassubiana” Antoni Kakareko. Biogram profesora zawiera SBPN, Suplement I,
s. 47-49. Niestety, moje próby odnalezienia w/w opinii Profesora nie przynios³y pomyœlnego rezultatu.
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Klasa; wszyscy zachowuj¹ w swojej pamiêci dodatkowe informacje na temat
ówczesnego stanu czasopisma „Kaszëbë” i Zrzeszenia, jak i swojej w nich
aktywnoœci.
Generalnie publikowane tu dokumenty, w których wiarygodnoœæ nie mo¿na
w¹tpiæ, ilustruj¹, sygnalizuj¹ rolê i wagê prasy, konkretnie dwutygodnika
„Kaszëbë” – tak dla regionalnej spo³ecznoœci, jak przede wszystkim w polityce
lokalnych w³adz partyjnych w Gdañsku. Nie zapominajmy jednak, ¿e sytuacja
„Kaszëb” by³a szczególnie trudna ze wzglêdu na ich – powiedzmy – niesfornoœæ
wobec w³adz Zrzeszenia i Partii, jak i spory krytycyzm wobec wad spo³ecznych i godnych potêpienia zjawisk w ¿yciu lokalnych spo³ecznoœci kaszubskich.
Znamienne jest tu pismo Zarz¹du Klubu „Ormuzd”, ilustruj¹ce nie tylko
ró¿nice pogl¹dów i… nie³atwe charaktery oraz kontakty ludzi z grona redakcji
pisma, jak i ambitnego klubu m³odych, z których W. Kiedrowski8 bêdzie przez
póŸniejsze lata redaktorem naczelnym kolejnego organu ZK-P, „Biuletynu”,
a potem miesiêcznika „Pomerania”, borykaj¹cego siê z podobnymi problemami
co bohater publikowanych tu dokumentów.
Dziœ, po latach, zapominamy niekiedy o jednym i drugim, o drugim – opiniach wewnêtrznych w œrodowisku ZK-P niekiedy w szczególnoœci. Imiê „Kaszëbë”, ich wa¿na pozycja w dziejach prasy kaszubskiej i pomorskiej – w ruchu
kaszubskim, wypracowana trudem bardzo nielicznego zespo³u, to dziœ niekiedy mit; to jeden z najpiêkniejszych kaszubskich mitów, ale zarazem unikatowe
zjawisko w historii najnowszej Kaszubów9, czekaj¹ce wci¹¿ na bli¿sze, krytyczne badania i samodzieln¹ monografiê naukow¹ – NAUKOW¥! Publikowane
tu dokumenty bez w¹tpienia nale¿¹ do najbardziej reprezentatywnych, ilustruj¹cych warunki pracy – powstawania i oddzia³ywania redakcji – tak unikatowego dot¹d czasopisma, jakim by³y „Kaszëbë”.

8
9

Zob. Lew-Stolem-Budziciel. W ho³dzie Wielkiemu Kaszubie. Wojciech Kiedrowski (1937-2011), red. Andrzej Busler, Gdynia 2012.
Zob. przywo³ane dzie³a C. Obracht-Prondzyñskiego, jak i jego Bibliograf iê do studiowania
spraw kaszubsko-pomorskich, Gdañsk 2002, gdzie znaleŸæ mo¿na niejedno opracowanie
dot. dwutygodnika „Kaszëbë” i jego nastêpcy – miesiêcznika „Pomerania”. Z okazji 50-lecia
tego drugiego pisma ukaza³ siê tom tekstów z jego ³amów pt. 50 lat z „Pomerani¹”, red.
E. Szczesiak, Gdañsk 2013.
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Materia³y i wnioski w sprawie
„Kaszëbë”
opracowane przez Komisjê powo³an¹ uchwal¹ Kolegium
Prasowo-Radiowego przy KW PZPR w Gdañsku
w dniu 31 maja 1960 r.

Komisja w sk³adzie: tow. tow. Wojtkiewicz, [Kazimierz] Rosadziñski,
[Tadeusz] Bolduan, kdr [Gereon] Grzenia-Romanowski, [S³awomir] Sierecki,
[Marian] Gregorek, przeanalizowa³a nastêpuj¹ce materia³y stanowi¹ce za³¹czniki do niniejszego sprawozdania:
1) Uproszczona analiza ekonomiczna i poczytnoœci – opracowana przez
Gdañskie Wydawnictwo Prasowe.
2) Ocena dwutygodnika „Kaszëbë” opracowana przez Wojewódzki Urz¹d
Kontroli.
3) Uwagi o dwutygodniku „Kaszëbë” – opracowane przez sekretarza KW
PZPR Kartuzy.
4) Propozycje zmian organizacyjnych i technicznych „Kaszëbë” – opracowane przez Gdañskie Wydawnictwo Prasowe.
5) Uwagi o poszczególnych numerach czasopisma – opracowane przez cz³onka Komisji tow. Siereckiego.
6) Rozwa¿ania na temat usytuowania czasopisma – opracowane przez cz³onka
Komisji tow. Gregorka.
7) Wnioski z terenu i uwagi:
a) Komisji Propagandy przy KW ZMS
b) Oddzia³u Morskiego Zwi¹zku Literatów Polskich
c) Wydzia³u Kultury Prez. PRN w Wejherowie
d) Sekretarza Zarz¹du Oddzia³u Zrzeszenia Kaszubskiego w Wejherowie
e) Józefa Milewskiego ze Starogardu.
Ponadto Komisja wziê³a pod uwagê opinie kierownictwa Redakcji „Kaszëbë”
o pracy kolegium, wyniki przeprowadzanej ankiety i przegl¹dnê³a listy do
redakcji – przedstawione przez kierownictwo „Kaszëbë”.
Dysponuj¹c tak stosunkowo obszernym materia³em, Komisja postanowi³a
zaj¹æ siê g³ównie zbie¿nymi i zasadniczymi przes³ankami i sprawozdanie swoje
zakoñczyæ aktualnymi wnioskami, które zdaniem Komisji powinny poprawiæ
sytuacjê wydawnicz¹ czasopisma tak pod wzglêdem politycznym, jak i ekonomicznym.
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Czasopismo „Kaszëbë” zosta³o powo³ane pod koniec 1957 roku, z tym ¿e
w miesi¹cach letnich ukazywa³y siê wydania specjalne (okolicznoœciowe), a od
paŸdziernika pismo zaczê³o ukazywaæ siê jako dwutygodnik o formacie A3,
w objêtoœci 8 stron w cenie 2 z³. Od 1 IV 1959 r. czasopismo zosta³o przejête
przez Wydawnictwo Prasowe „Dziennik Ba³tycki”. Wed³ug za³o¿eñ programowych, dzia³alnoœæ pisma mia³a pójœæ w nastêpuj¹cych kierunkach: „tygodnik
bêdzie wszelkimi si³ami umacnia³ jednoœæ narodu, mobilizowa³ ludnoœæ kaszubsk¹ do (jak)najlepszego realizowania polityki Partii i Rz¹du. Obok zagadnieñ kulturalnych i historycznych szerokie odbicie w tygodniku znajd¹ aktualne zagadnienia spo³eczno-gospodarcze Kaszub i Gdañska oraz sprawy polityczne, m.in. tygodnik zamierza polemizowaæ z wychodz¹cymi w NRF pismami,
poœwiêconymi tematyce pomorskiej, np. „Baltische Studien”, „Unsern Danzig”,
„Baltischer Ostkurier”, które poruszaj¹ przede wszystkim tematykê kaszubsko-pomorsk¹ w œwietle niekorzystnym dla Polski. Tygodnik podejmie równie¿
tematykê gospodarcz¹, poœwiêcaj¹c wiele miejsca np. sprawom zalesienia terenów nienadaj¹cych siê pod uprawê, przemys³u przetwórczego i w ogóle dochodów ubogiej ludnoœci Kaszub” – z programu sformu³owanego w dokumencie
ZG Zrzeszenia.
Komisja stwierdza, ¿e w praktyce powy¿szy program nie by³ realizowany
z nale¿yt¹ stanowczoœci¹. Zarówno sprawy umacniania jednoœci narodu, jak
i materia³y na temat regionalizmu by³y doœæ czêsto korygowane przez Urz¹d
Kontroli. Ogólnie siê stwierdza, ¿e tzw. kwestia kaszubska, czy w odniesieniu
do okresu przedwojennego czy powojennego, by³a ustawiana niew³aœciwie,
w sposób niezgodny z polityk¹ partii i za³o¿eniami programowymi pisma1. Obok
tego sporo materia³ów zamieszczonych dot¹d w czasopiœmie nale¿y oceniæ jako
pozytywne i wartoœciowe. Szczególnie dotyczy to dodatku najpierw miesiêcznego, a teraz bie¿¹cego „Pomorania”. Znajduj¹ siê tu prace dotycz¹ce historii
Pomorza i Kaszub, materia³y o charakterze etnograficznym itp. Materia³y dotycz¹ce wspó³czesnoœci s¹ du¿o s³absze. Stwierdza siê równie¿ zasadniczy brak
problematyki gospodarczej, niedostatek reporta¿y, albo ich lakonicznoœæ i czêsto
poza „Pomorani¹” gros materia³ów publikowanych w „Kaszëbach” nie ró¿ni siê
od zamieszczanych w prasie codziennej Wybrze¿a. Mo¿na by zaryzykowaæ
twierdzenie, ¿e konkuruj¹ z nim mutacje terenowe „G³osu Wybrze¿a”, czy
„Dziennika Ba³tyckiego”. Jedno tylko wydanie „K³osów Ba³tyckich” czy „G³osu
Wsi” zawiera wiêcej materia³ów o tematyce rolniczej, wzglêdnie o sprawach
aktywizacji gospodarczej ani¿eli „Kaszëbë” w ci¹gu pó³rocza.
Czasopismo nie zaspakaja tych potrzeb czytelników, których zaspokojenia
chcia³by on znaleŸæ w piœmie regionalnym. Na ogó³ stwierdza siê, ¿e „Kaszëbë”
1

Informacja zamieszczona w Biuletynie KW nr 25 (maj-czerwiec) s. 23 na temat sytuacji
w œrodowiskach ludnoœci rodzimej).
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nie posiada w zasadzie okreœlonego profilu, nie ma w nim ci¹g³oœci problematyki i nie widaæ, jakie cele stawia sobie redakcja, a¿eby oddzia³ywaæ na region
i aktywizowaæ go, nie jest on równie¿ informatorem o ca³okszta³cie ¿ycia
regionu. I byæ mo¿e dlatego nie cieszy siê ono zbyt wielk¹ popularnoœci¹ nawet
w œrodowisku kaszubskim (obecny nak³ad przeciêtny 2515 egzemplarzy).
Obserwujemy równie¿ s³abe zainteresowanie w czytelniach i bibliotekach.
S³yszy siê zdania, ¿e w tej sytuacji czasopismo (tygodnik) powinno staæ siê organem skupiaj¹cym i absorbuj¹cym tych wszystkich, którym sprawy tej po³aci
kraju s¹ bliskie. W zwi¹zku z tym nale¿a³oby zmieniæ nazwê czasopisma.
Fachowi recenzenci poszczególnych numerów stwierdzaj¹, ¿e zasadniczym
b³êdem dwutygodnika jest brak ostatecznej decyzji dla jakiego regionu i jakiego czytelnika pismo jest przeznaczone (mimo wyraŸnej sugestii tytu³u).
W swoim oddzia³ywaniu pismo koncentruje siê raczej na oœrodkach kaszubskich w Kartuzach, Koœcierzynie i w znacznie mniejszym stopniu w Wejherowie. Wybrze¿e morskie i problemy tej ludnoœci s¹ traktowane marginesowo.
Niektórzy zauwa¿aj¹, ¿e na piœmie ci¹¿y brak jasno sprecyzowanej polityki
w stosunku do Kaszubszczyzny. Natomiast zdania na temat atrakcyjnoœci
pisma s¹ podzielone. „Kaszëbë” nale¿y oceniaæ z dwóch punktów widzenia
– jego wp³ywu na kszta³towanie siê opinii poszczególnych œrodowisk i wp³ywu
œrodowiska na dzia³alnoœæ redakcji. Wi¹¿e siê z tym niepotrzebne pomijanie
spraw organizacyjnych instytucji na tych terenach dzia³aj¹cych. Je¿eli chodzi
o szatê graficzn¹, ³amanie i komunikatywnoœæ treœci, jak równie¿ umiejêtnoœci
dostosowywania siê do odbiorcy – nale¿¹ siê czasopismu pochwa³y. Problematyka m³odzie¿y dopiero ostatnio zyska³a na aktualnoœci. Czêsto siê stwierdza,
¿e zadania stoj¹ce przed pismem s¹ wielkie, a jednoczeœnie niezmiernie trudne
(uwspó³czeœnienie spo³eczeñstwa kaszubskiego, które pod ró¿nymi wzglêdami
jest konserwatywne, a nawet zacofane). Trzeba pamiêtaæ równie¿ i o tym,
¿e „Kaszëbë” jest pismem m³odym. Doœæ powszechne jest równie¿ mniemanie,
¿e ukazywanie siê jego raz na dwa tygodnie jest g³ównym powodem niedostatku czytelniczego. St¹d nieaktualnoœæ informacji i brak komunikatywnoœci
z odbiorc¹. Osobna grupa pretensji sygnalizowanych z terenu dotyczy uwzglêdniania tematyki innych regionów, np. Kociewia czy Powiœla. A co gorsza
wielu czytelników wrêcz siê uskar¿a, ¿e materia³y przez nich nadsy³ane, pomimo ¿e posiada³y swoje wartoœci, nie by³y przez redakcjê uwzglêdniane. Mówi
siê równie¿ o braku repertuarów dla œwietlic, powieœci i innych utworów literatury kaszubskiej, popularyzacji turystyki, a nawet niektórych autorów.
¯yczenia wyra¿ane w ankietach sz³y jeszcze dalej i dotyczy³y zagadnieñ wrêcz
drobiazgowych. W listach do redakcji przebija przede wszystkim niezmiernie
ciep³y ton i wiele ¿yczliwoœci i nie tylko z naszego terenu, ale równie¿ z g³êbi
kraju.
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Z uwagi na ma³y zespó³ redakcyjny (4 etaty), wa¿n¹ rolê winno by³o odegraæ spo³eczne kolegium i sieæ korespondentów z terenu. Niestety, te przedsiêwziêcia jak dot¹d redakcji siê nie uda³y.
Nale¿y podkreœliæ, ¿e w materia³ach, jakie przedstawiono Komisji, na pierwsze miejsce wysuwa siê sprawa utrzymania pisma. Wszyscy zgodnie stwierdzaj¹, ¿e istnieje bardzo pilna potrzeba posiadania na Wybrze¿u czasopisma
spo³eczno-kulturalnego, które by w pierwszym rzêdzie uwzglêdnia³o problematykê aktywizacji kulturalnej i gospodarczej przede wszystkim powiatów
s³abo rozwiniêtych, a wiêc kaszubskich. „Kaszëbë” nie odgrywa jakiejœ zasadniczej roli w kszta³towaniu opinii z tego œrodowiska, a pismo, które mia³oby je
zast¹piæ, musia³oby oprzeæ siê na jak najszerszym krêgu odbiorców. Pismo
takie musia³oby zapewniæ sobie wspó³pracê i sta³y kontakt z dzia³aczami spo³ecznymi, kulturalnymi, politycznymi, gospodarczymi – nauczycielstwem,
twórcz¹ inteligencj¹ itp., a wiêc z tymi wszystkimi, którzy swoim trudem i przywi¹zaniem do tych ziem kszta³tuj¹ jej now¹ historiê. Tygodnik regionalny powinien byæ robiony dla mieszkañców regionu i problematykê jego odzwierciedlaæ. Trzeba siê jednak zdecydowaæ, jakie krêgi czytelnicze spoœród tej ludnoœci maj¹ byæ adresatem pisma (miasta i ma³e miasteczka). S³aba poczytnoœæ
„Kaszëb” tkwi chyba równie¿ i w tym, ¿e redakcja stara siê je robiæ dla wszystkich Kaszubów w ogóle. W efekcie nie s¹ one interesuj¹ce ani dla ch³opa, ani
dla inteligenta (nie zaciekawiaj¹ pierwszego i niewiele zajmuj¹ drugiego). Obecny
charakter pisma, usi³uj¹cego „kokietowaæ” inne regiony przez zamieszczanie
ma³ych informacji – nikomu nie odpowiada.
Na drugim miejscu, jak z powy¿szego wynika – dominuje sprawa profilu,
który jest czêsto okreœlany jako nijaki. Zaœ inni twierdz¹, ¿e mimo pozorów
„Kaszëbë” nie posiada w zasadzie okreœlonego profilu – jest to po trosze rozszerzona mutacja terenowych stron dzienników, po trosze pismo o charakterze
historyczno-etnograficznym, a w gruncie rzeczy ani to, ani owo. Co prawda
czasopismo jest czêsto notowane jako powszechnie dostêpne Ÿród³o wiedzy
o kaszubszczyŸnie, wykorzystywane zw³aszcza przez nauczycieli i dzia³aczy kulturalnych, ale jego efekty wydawnicze – jak ju¿ wspomniano – s¹ wrêcz znikome. Nie uda³o siê zasiêgiem pisma obj¹æ obszarów Kociewia i Powiœla, nie rozwiniêto na jego ³amach konstruktywnej dyskusji o regionalizmie. Treœæ pisma
zosta³a prze³adowana tematyk¹ historyczn¹ i etnograficzn¹, a tak¿e publikacjami naukowymi – a nawet nie brak³o polemik na tematy zawê¿one. Nic wiêc
dziwnego – uwzglêdniaj¹c równie¿ okolicznoœci wymienione poprzednio, ¿e
i tak nieliczne grono jego czytelników topnia³o w ci¹gu minionych prawie trzech
lat.
Na zakoñczenie tej czêœci sprawozdania trzeba wyraŸnie stwierdziæ, ¿e czasopismo znalaz³o siê w trudnej sytuacji profilowej, czytelniczej i ekonomicznej.
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Wy³ania siê wiêc natychmiastowa potrzeba utworzenia takich warunków,
w których zadania postawione przed tym tytu³em mog³yby byæ lepiej ni¿ dot¹d
realizowane. Trudna i ¿mudna praca badaczy, prowadzona w ramach inwentaryzacji obecnego stanu, doprowadzi³a do zgromadzenia materia³u postulatywnego, którego lwia czêœæ dotyczy wydawcy i zespo³u redakcyjnego, natomiast
inne, ale za to istotne, winny uzyskaæ zgodê w³adz.

Wnioski
1. Tytu³ jako pozycjê wydawnicz¹ nale¿y bezwzglêdnie utrzymaæ, tym bardziej,
¿e istnieje realna mo¿liwoœæ zsynchronizowania jego zadañ politycznych
i spo³ecznych z mo¿liwoœciami ekonomicznymi. Trzeba pokusiæ siê o przeprowadzenie pewnych badañ socjologicznych (Zak³ad Kaszuboznawczy
przy WSP), jak równie¿ oprzeæ rozwój czasopisma na prognozach demograficznych.
2. Nazwê [podkr. rêk¹ A.B.] czasopisma nale¿y zmieniæ na bardziej uogólniaj¹c¹, np. Tygodnik Ziemi Gdañskiej, gdy¿ obecny „Kaszëbë” zawê¿a³ ukierunkowanie i wrêcz sk³ania³ do pomijania problematyki Kociewia i Powiœla.
3. Zmieniæ czêstotliwoœæ ukazywania siê czasopisma z dwutygodnika na tygodnik (zgodnie zreszt¹ z zezwoleniem G³. Urzêdu Kontroli Prasy nr. 442/57
z dnia 16 IX 1957r. ) oraz utrzymaæ dotychczasow¹ objêtoœæ 8 stron i cenê
1 z³ (obowi¹zuj¹c¹ od 1.7. br.). Recepcja wiadomoœci odbieranych w odstêpach dwutygodniowych jest niezmiernie utrudniona, a ponadto czasopismo dwutygodniowe jest edytorsko bardzo niewygodne.
4. Profil tygodnika nale¿y rozszerzyæ zgodnie z wy¿ej cytowanymi sugestiami,
a tym samym rozszerzyæ jego problematykê i zasiêg czytelniczy. Nale¿y wzbogaciæ i lepiej usytuowaæ zaplecze redakcyjne. Wychodzimy bowiem z za³o¿enia, ¿e ka¿da – nieŸle robiona i poczytna gazeta na naszych ziemiach –
to niema³ej wagi problem polityczny (mo¿na przyj¹æ w tym wzglêdzie sugestie Gdañskiego Wydawnictwa Prasowego przekazania do prezesa ZG RSW
„Prasa” z dnia 16 XI 1959 r. L. dz. 1821/59).
5. Efekty czytelnicze i ekonomiczne nale¿y oprzeæ na docelowym nak³adzie
10.000 egz. (szczegó³y w analizie ekonomiczno-czytelniczej). Bazowaæ na
miastach i ma³ych miasteczkach naszego województwa, natomiast wydanie
wiejskie mo¿na by ewentualnie mutowaæ.
6. Do spraw organizacyjnych i propagandowych wokó³ pisma nale¿y wci¹gn¹æ
organizacje polityczne i spo³eczne naszego terenu. Do rozruchu i propagandy przyst¹piæ w m-cu wrzeœniu, a wiêc w okresie sprzyjaj¹cym rozwojowi
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czytelnictwa. Spo³eczne kolegium przy nielicznym zespole redakcyjnym nale¿y utrzymaæ oraz okreœliæ jego zadania jako czynnika opiniuj¹cego, doradczego i konsultuj¹cego (te zadania okreœlaj¹ efekty propagandowe i organizacyjne, którymi nie trzeba dodatkowo obarczaæ cz³onków kolegium).
7. Nale¿y ustaliæ urozmaicony i skuteczniejszy tryb rozpowszechniania pisma,
zabezpieczaj¹cy docieranie tytu³u do œrodowisk, na politycznym urabianiu
których szczególnie nam zale¿y. Celowym równie¿ siê wydaje zmodyfikowanie polityki gratisów wed³ug istotnych potrzeb propagandowych i politycznych w odniesieniu do oœrodków polonijnych.
Podpisy: (…) [Wojtkiewicz, Rosadziñski, Bolduan, Sierecki]

Analiza ekonomiczna (uproszczona)
dwutygdnika „Kaszëbë”
A. Dane z planu i wykonania
I. Koszty wytwarzania
Papier
Druk
Koszty osobowe
-„- rzeczowe
-„- administracyjne
z³ 551 tys.

rocznego
z³ 26 tys.
z³ 144 tys.
z³ 234 tys.
z³ 114 tys.
z³ 33 tys.
z³ 131 tys.

wykonanie I kwart.
z³ 2 tys.
z³ 32 tys.
z³ 59 tys.
z³ 22 tys.
z³ 16 tys.

II. Wp³ywy
Sprzeda¿ netto

z³ 162 tys.

z³ 18 tys.

III. Wynik – strata

z³ 384 tys.

z³ 113 tys.

Obecnie
Œredni nak³ad jednorazowy
2.515 egz.
Papier
73 kg a 5,61 = z³ 409,53
Druk
2.500 egz. = 5.198.- (p³aski)
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Ze sprzeda¿y komisowej
-||- w prenumeracie
Razem
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z³ 2.044.z³ 1.241.z³ 3.285.-

Wniosek zasadniczy: przy obecnym nak³adzie i cenie 2 z³ za egz. wp³ywy
nie pokrywaj¹ nawet kosztu druku.
Przy nak³adzie 10.000 egz.
Papier z³ 1.638.Druk z³ 6.700.Wp³ywy i przy cenie 1 z³ za egzemplarz z³ 7.300.-

B. Analiza poczytnoœci – uproszczona i wg zestawienia szczegó³owego.
W bie¿¹cym roku z miesi¹ca na miesi¹c obserwuje siê raczej stabilnoœæ nadzia³ów, a na niektórych terenach nawet pogorszenie sprzeda¿y. Niewiele
ponad 1/3 nak³adu rozprowadzane jest poza teren n/województwa.
Najlepsz¹ stosunkowo poczytnoœæ maj¹:
Puck – 0,45 egz. na 100 mieszkañców przy zwrotach 32%
Koœcierzyna – 0,40 egz. na 100 mieszkañców przy zwrotach 20%
„
„
„
„
„
„
Kartuzy – 0,37
38%
„
„
„
„
„
Wejherowo – 0,34 „
20%
Najgorsz¹ z terenów zainteresowanych maj¹:
Lêbork – 0,7 egz. na 100 mieszkañców przy zwrotach 43%
Starogard – 0,15 egz. na 100 mieszkañców przy zwrotach 55%
„
„
„
„
„
„
Gdynia – 0,09
35%
itd.
Wniosek zasadniczy:
Przejœæ na tygodnik (znacznie lepsze efekty czytelnicze), zmieniæ tytu³ (uogólniaj¹cy np. Tygodnik Ziemi Gdañskiej) i rozszerzyæ zasiêg terenowy wg za³¹czonej mapki (Kaszuby, Kociewie i Powiœle) – tym samym zmiana i dalsze rozszerzenie profilu pisma z uwzglêdnieniem g³ównie miast i ma³ych miasteczek
(wydanie wiejskie mo¿na by ewentualnie mutowaæ).
Docelowy nak³ad 10.000 egz.
[podpis nieczytelny, Wojtkiewicz?]
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„Kaszëbë”
Plan roczny – plan na I kwarta³ i wykonanie
Nak³ad sprzedany 122.000 egz.
Wp³ywy ze sprzed. 162.000 z³.
I.
Koszty wytwarzania
(w tys. z³)

Plan
na rok 1960

Plan
na I kwarta³

Wykonanie
za I kwarta³

Papier

26

4

2

Druk

144

33

32

Koszty osobowe

234

57

59

Koszty rzeczowe

114

28

22

Koszty administracyjne

33

10

16

Razem

551

132

131

162

26

18

X

X

X

162

26

18

389

106

113

Nak³ad (w tys. egz.)
wyprodukowany

144

21

15

Nak³ad sprzedany
(w tys. egz.)

122

17

12

II. Wp³ywy
Sprzeda¿ netto
Wp³ywy z og³oszeñ
Razem

III. Wynik:
Strata

IV. Czêœæ rzeczowa

WskaŸnik

1.
2.
3.

Gdañsk
Wrzeszcz
Oliwa

272.331
–
–

100
130
–

41
65
–

41
50
–

28
7
–

128
137
–

0,09 95
–
140
–
–

42
58
–

44,2 20
41,4 7
–
–

115 0,09 97
147 –
110
–
–
–

34
17
–

35
28
15,5 7
–
–

125 0,08 97
117 –
100
–
–
–

33
26
–

3,4
26
–

4.
5.
6.

Sopot
Gdynia
Elbl¹g

43.508
143.848
75.918

65
130
17

25
35
10

38,5 –
26,9 17
58,8 3

65
147
20

0,14 55
0,10 130
0,02 12

17
32
7

30,9 17
24,6 3
58,3 1

72
133
13

0,16 45
0,09 130
0,01 6

12
43
2

26,7 –
33
17
33,3 3

45
147
9

0,10 45
0,10 130
0,01 7

16
45
3

35,5 17
34,6 3
50,5 –

62
133
7

0,14
0,09
0,01

7.
8.
9.

Malbork
Nowy Dwór
Sztum

46.745
27.615
34.158

15
–
–

10
–
–

66,7 1
–
–
–
–

16
–
–

0,03 10
–
–
–
–

5
–
–

50
–
–

10
–
–

0,02 6
–
–
–
–

4
–
–

66,7 1
–
–
–
–

7
–
–

0,02 8
–
–
–
–

4
–
–

50
–
–

8
–
–

0,02
–
–

10. Kwidzyn
11. Tczew
12. Pruszcz Gd.

41.915
72.874
46.973

–
36
18

–
27
7

–
–
61,1 13
38,9 6

–
49
24

–
–
0,06 30
0,05 15

–
15
7

–
–
50
14
50,5 6

–
44
21

–
–
0,06 27
0,05 14

–
14
10

–
–
51,8 13
71,4 6

–
40
20

–
–
0,06 27
0,05 14

–
14
8

–
–
51,8 3
57,1 6

–
30
20

–
0,06
0,05

13. Starogard
14. Koœcierzyna
15. Wejherowo

70.828
48.720
75.056

35
217
204

20
72
86

57,1 4
33,2 81
42,1 84

39
298
288

0,05 35
0,61 194
0,38 145

20
55
60

37,1 5
28,3 81
41,4 84

40
275
289

0,05 35
0,61 140
0,30 127

21
60
53

60
5
42,8 81
41,7 84

40
221
211

0,05 31
0,45 164
0,50 162

17
32
32

54,8 77
19,5 48
19,7 86

108
212
248

0,15
0,40
0,34

16. Puck
17. Lêbork
18. Kartuzy

44.524
52.524
65.597

80
36
165

52
7
55

65
104
19,5 4
33,3 148

184
40
313

0,41 71
0,07 33
0,47 160

46
20
85

64,8 101
60,6 4
53,1 147

172
37
307

0,41 43
0,07 35
0,46 100

6
20
38

13,9 101
57,1 4
38
148

144
39
248

0,41 43
0,07 37
0,57 95

14
16
36

32,5 158
43,2 5
37,9 139

201
42
234

0,45
0,07
0,37

19. Inne
Razem

–
327 –
1.119.986 1.575 507

–
367
40,6 867

694 –
310 –
2.442 0,15 1.435 469

–
400
45,5 890

710 –
271 –
2.325 0,14 1186 334

–
400
36,5 898

671 –
277 –
2084 0,12 1237 296

–
350
30,8 931

627 –
2.168 0,13

–
–
–

28
11
–

Razem

Prenumerata

%

Zwrot

Nadzia³

WskaŸnik

Kwiecieñ

Razem

Prenumerata

%

Zwrot

Nadzia³

WskaŸnik

Marzec

Razem

%

Zwrot

Nadzia³

WskaŸnik

Luty

Razem

Prenumerata

%

Zwrot

Styczeñ

Nadzia³
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Zestawienie nadzia³ów i zwrotów „Kaszëbë”, 1960 r.

–
–
–

125 0,08
111 –
–
–
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Ocena dwutygodnika „Kaszëbë”
W jakim stopniu redakcja „Kaszëb” realizuje program sformu³owany w dokumencie ZG Zrzeszenia Kaszubskiego z 1957 r., jak obecnie kszta³tuje siê profil
tego pisma – to temat niniejszych rozwa¿añ.
Wed³ug za³o¿eñ programowych dzia³alnoœæ pisma mia³a pójœæ w nastêpuj¹cych kierunkach: „Tygodnik bêdzie wszelkimi si³ami umacnia³ jednoœæ narodu,
mobilizowa³ ludnoœæ kaszubsk¹ do najlepszego realizowania polityki partii
i rz¹du. Obok zagadnieñ kulturalnych i historycznych szerokie odbicie w tygodniku znajd¹ aktualne zagadnienia spo³eczno-gospodarcze Kaszub i Gdañska
oraz sprawy polityczne, m.in. tygodnik zamierza polemizowaæ z wychodz¹cymi w NRF pismami poœwiêconymi tematyce pomorskiej np. z „Baltische Studien”, „Unser Danzig”, „Baltische Ostkurier”, które poruszaj¹ przede wszystkim
tematykê kaszubsko-pomorsk¹ w œwietle niekorzystnym dla Polski. Tygodnik
podejmie równie¿ tematykê gospodarcz¹, poœwiêcaj¹c wiele miejsca np. sprawom zalesienia terenów nienadaj¹cych siê pod uprawê, przemys³u przetwórczego i w ogóle dochodów ubogiej ludnoœci Kaszub”.
To teoria, z praktyk¹ bywa jednak dosyæ ró¿nie. Nie zawsze np. pismo dobrze s³u¿y³o sprawie umacniania jednoœci narodu. Materia³y na temat regionalizmu bywa³y nieraz wrêcz sprzeczne z t¹ ide¹, ¿e zachodzi³a koniecznoœæ
wkraczania naszego urzêdu. Musieliœmy ingerowaæ w art. Bernarda Szczêsnego
pt. Prawda ¿ycia codziennego („Kaszëbë”, nr 4 z 15-22.6.60), autor, oceniaj¹c
ruch kaszubski, wróci³ przy tej okazji do minionego okresu, staraj¹c siê wyt³umaczyæ separatystyczne stanowisko niektórych dzia³aczy kaszubskich b³êdami
pope³nionymi przez nasze w³adze w stosunku do Kaszubów. Wszelkie posuniêcia w³adz zmierzaj¹ce do ukrócenia separatystycznych wyst¹pieñ okreœli³
jako przejaw dyskryminacji stosowanej przez dogmatyków. Oto jak brzmi¹ niektóre ze skreœlonych fragmentów tego artyku³u: „ZnaleŸli siê i dogmatycy, którzy w regionalizmie doszukuj¹ siê separatyzmu. Separatyzm jest tworem sztucznym i straszenie nim po polskim PaŸdzierniku jest niczym innym jak chêci¹
d³awienia swobodnego ujœcia inicjatywie oddolnej w aktywizacji spo³ecznej czy
kulturalnej. Pojedyncze, indywidualne czy agenturalne wypowiedzi nie s¹ przez
ogó³ uznane, a generalizowanie ich przez przedstawicieli oficjalnych jest trochê niepowa¿ne…” i dalej: „Przeciwdzia³aj¹c dyskryminacji i tworz¹c warunki
równego startu dla mieszkañców Kaszub, tworzy siê w³aœciw¹ platformê wspó³¿ycia”. Trudno przypuœciæ, by tego rodzaju stwierdzenia wysuwane pod adresem naszych w³adz budzi³y w ludnoœci kaszubskiej zaufanie do partii i rz¹du.
Wczeœniej jeszcze, bo w 17 numerze „Kaszëb” z 1959 r. porusza³ problem regionalizmu i separatyzmu Tadeusz Bolduan w art. pt. My kaszubscy republikanie. „Pojawi³ siê termin separatyzm, którym od tego czasu bêd¹ ¿onglowaæ
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wszyscy kombinatorzy, buduj¹cy sobie na tej ziemi domeny kosztem naszego
ludu”. Tak brzmi skreœlony fragment tego artyku³u. Szkodliwoœæ polityczna
takiego stwierdzenia jest chyba ewidentna.
Blisko 50 proc. materia³ów musieliœmy usun¹æ z 5 numerów „Kaszëb” z marca
1960 r. Jest to fakt dosyæ znamienny z tego wzglêdu, i¿ numer ten nosi³ charakter specjalny. Z okazji 15. rocznicy wyzwolenia Wybrze¿a by³ on poœwiêcony
dziejom walk o wolnoœæ Pomorza i Kaszub. Zamieœci³a tu m.in. redakcja fragment pracy Jana Karnowskiego zatytu³owany O publicznym nierz¹dzie na
Pomorzu. Autor krytykowa³ tu stosunki panuj¹ce przed wojn¹ na Pomorzu, ale
z pozycji, z któr¹ trudno siê zgodziæ. Ukazywa³ fakty dyskryminacji ludnoœci
pomorskiej przez przedwojenne w³adze polskie, ale jednoczeœnie wskazywa³
na fakt obudzenia siê wskutek przeœladowañ poczucia odrêbnoœci szczepowej
Pomorzan. Ze wzglêdu na lansowanie teorii odrêbnoœci narodowej ludnoœci
pomorskiej, teorii zbiegaj¹cych siê ze starymi tezami propagandy niemieckiej,
musieliœmy usun¹æ materia³ w ca³oœci. Niezbyt szczêœliwie te¿ brzmia³o stwierdzenie w art. wstêpnym tego¿ samego 5. nr. „Kaszëb”, ¿e Polska sanacyjna by³a
dla Kaszubów „czasami gorsza od okupanta”. Tego rodzaju sformu³owania dowodz¹ albo lekkomyœlnoœci i braku odpowiedzialnoœci za s³owo, albo te¿ pomieszanie pojêæ. Mimo wszystko, chocia¿ nawet obszarniczo-kapitalistycznej,
ale jednak Polski nie mo¿na stawiaæ na równi z w³adz¹ obcego okupanta.
Wynika z tego, coœmy tu powiedzieli dotychczas, ¿e tzw. kwestia kaszubska,
czy wystêpuje na ³amach „Kaszëb” w odniesieniu do okresu przedwojennego,
czy powojennego, jest ustawiona niew³aœciwie, w sposób niezgodny z polityk¹
partii, niezgodnie tak¿e z za³o¿eniami programowymi pisma.
Nale¿a³o siê spodziewaæ, ¿e w nr. jubileuszowym znajdzie siê ciekawie ujête
podsumowanie 15-letniego dorobku kaszubszczyzny z jednoczesnym ukazaniem perspektyw na przysz³oœæ. Tymczasem skwitowano go jedynie niezbyt
atrakcyjnym, kilkudziesiêciowierszowym wywiadem z pos³em ziemi gdañskiej
Florianem Wich³aczem. Natomiast zamieszczono „nie bardzo jubileuszowy”
wiêkszy artyku³ Zygfryda Prószyñskiego pt. Stacje wiatrem podszyte, napisany
ciekawie i zadziornie o beznadziejnej wegetacji ma³ej stacyjki kolejowej
w £ebczu na linii Puck-Krokowa. Autor wskazuje tu na fakt, ¿e nic w £ebczu
od czasów pruskich siê nie zmieni³o. Redakcja usi³owa³a tak¿e zamieœciæ w tym
numerze du¿y artyku³ przedstawiaj¹cy w sposób obiektywistyczny dzia³alnoœæ
tajnej Organizacji Wojskowej Pomorza w latach 1918-20. Nie pokuszono siê
w nim o ocenê tej¿e organizacji, która to ocena jest konieczna tym bardziej,
¿e jak wynika z fragmentu artyku³u: „Pisze siê o wszystkim i o wszystkich, tylko
nie o tajnej Organizacji Wojskowej Pomorza”.
Sporo zastrze¿eñ budz¹ tak¿e niektóre inne materia³y historyczne z tego
samego numeru „Kaszëb”. Np. art. pt. ¯ycie i œmieræ szefa kontrwywiadu gloryfikowa³ osobê Antoniego Kasztelana, szefa II Oddzia³u na Wybrze¿u. Autor
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wysun¹³ nawet postulat, aby Miejska Rada Narodowa nazwa³a imieniem Antoniego Kasztelana jakiœ plac lub ulicê. Niew¹tpliwie dzia³alnoœæ Kasztelana by³a
pozytywna, je¿eli chodzi o walkê z wywiadem hitlerowskim, jednakowo¿ tzw.
dwójka mia³a du¿o szerszy zakres zadañ do wype³nienia, a jej oblicze ideowe
jest dostatecznie znane. Zamieszczenie tego rodzaju art. w specjalnym numerze poœwiêconym historii walk o wolnoœæ Pomorza, artyku³u kreuj¹cego szefa
„dwójki” na bohatera narodowego by³o chyba nieporozumieniem. Urz¹d nasz
usun¹³ ten artyku³ w ca³oœci.
Nie wszystkie materia³y o treœci historycznej s¹ tego rodzaju. Sporo materia³ów zamieszczonych w „Kaszëbach” jest pozytywnych i wartoœciowych. Najbardziej wartoœciowe publikacje zamieszczane s¹ w dziale „Pomorania”. Znajduj¹
siê tu prace dotycz¹ce historii Pomorza i Kaszub, materia³y o charakterze etnograficznym itp. Powa¿n¹ wartoœæ dokumentaln¹ posiadaj¹ np. ostatnio zamieszczane artyku³y dyskusyjne na temat osoby majora „Rysia”, jednego z przywódców „Gryfa Pomorskiego”. Cenne s¹ tak¿e opublikowane w odcinkach fragmenty
pracy Edmunda Jakubiaka pt. Pomorze pod niemieck¹ okupacj¹.
Materia³y typu etnograficznego zawieraj¹ sporo rzetelnej wiedzy o naszym
regionie. W ogóle „Pomorania” jest najmocniejsz¹ pozycj¹ „Kaszëb”. Jeœli jednak skonfrontowaæ tê stronê dzia³alnoœci pisma z za³o¿eniami programowymi,
to trzeba stwierdziæ, i¿ w œwietle za³o¿eñ powinna to byæ dzia³alnoœæ niejako
uboczna. „Kaszëbë” maj¹ byæ przecie¿ pismem wspó³czesnym, poœwiêconym
sprawom aktualnym, nie zaœ pismem o charakterze naukowym lub popularnonaukowym, grzebi¹cym siê w bli¿szej lub dalszej przesz³oœci.
Niestety, materia³y dotycz¹ce wspó³czesnoœci s¹ du¿o s³absze. W za³o¿eniach programowych du¿o i szumnie mówi³o siê na temat dzia³alnoœci pisma
w kierunku aktywizacji politycznej i gospodarczej Kaszub, mówi³o siê du¿o
o walce z propagand¹ rewizjonistyczn¹, ale praktyka zbyt ró¿owo nie wygl¹da.
Artyku³y na temat rewizjonizmu niemieckiego, z którym tak zaciekle mia³a
redakcja walczyæ, mo¿na by policzyæ na palcach jednej rêki. Równie¿ niewiele
jest artyku³ów o tematyce gospodarczej.
Reporta¿e z terenu zamieszczane na ³amach pisma s¹ s³abe i nieciekawe.
Np. reporta¿ opublikowany w ostatnim numerze pt. Droga ze œwiata koñczy siê
w Ty³owie zajmuje prawie ca³¹ stron¹ nie wiadomo po co. Z tego reporta¿u
dos³ownie nic nie wynika. Nie znajdzie tu ¿adnych ciekawych stwierdzeñ czy
spostrze¿eñ, nie znajdzie te¿ ¿adnych istotnych wniosków. Podobnie banalnych materia³ów jest niestety w „Kaszëbach” sporo. Tygodnik czy dwutygodnik
powinien chyba siê czymœ ró¿niæ od pisma codziennego. Tymczasem poza „Pomorani¹”, gros materia³ów publikowanych w „Kaszëbach” nie ró¿ni siê niczym
od materia³ów zamieszczanych w prasie codziennej Wybrze¿a. Wiêcej nawet
pozycji z terenu Kaszub i to ciekawszych, i to bardziej rzeczowych i fachowych
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znaleŸæ mo¿na na terenowych mutacjach „G³osu Wybrze¿a” czy „Dziennika
Ba³tyckiego”. Jedno tylko wydanie „Ba³tyckich K³osów” czy „G³osu Wsi” wiêcej
zawiera materia³ów o tematyce rolniczej czy o sprawach aktywizacji gospodarczej, ani¿eli „Kaszëbë” w ci¹gu pó³ roku.
Powstaje zatem pytanie, czy jest sens i koniecznoœæ, by „Kaszëbë” dublowa³y
niejako prasê codzienn¹?
Niew¹tpliwy jest fakt, i¿ redakcja w s³abym stopniu realizuje za³o¿enia programowe, i¿ obecny profil pisma odmienny jest od tych za³o¿eñ. Ca³a rzecz
polega na tym, i¿ profil ten jest w³aœciwie nijaki. Obecnie jest to po trosze rozszerzona mutacja terenowych stron dzienników, po trosze pismo o charakterze historyczno-etnograficznym, a w gruncie rzeczy ani to, ani owo.
Niew¹tpliwie tygodnik regionalny powinien byæ robiony dla ludnoœci regionu
i problematykê tego regionu odzwierciedlaæ. Trzeba siê jednak zdecydowaæ
wreszcie, jakie krêgi czytelnicze spoœród tej ludnoœci maj¹ byæ adresatem pisma.
S³aba poczytnoœæ „Kaszëb” tkwi chyba w tym, i¿ redakcja stara siê je robiæ dla
wszystkich Kaszubów w ogóle. W efekcie nie s¹ one interesuj¹ce ani dla ch³opa,
ani dla inteligenta, gdy¿ zbyt ma³o tu jest materia³ów mog¹cych zaciekawiæ
tego pierwszego, a równie niewiele zajmuj¹cych drugiego. Tak wiêc sprawa
profilu pisma jest nadal otwarta.
W[ojewódzki] U[rz¹d] K[ontroli] Prasy
Rosadziñski K[azimierz]

Uwagi o dwutygodniku „Kaszëbë”
Dwutygodnik „Kaszëbë”, wbrew za³o¿eniom, nie zaspakaja tych potrzeb
czytelników, których zaspokojenia chcia³by on znaleŸæ w piœmie regionalnym.
Czasopismo to, pomimo pozorów, nie posiada w zasadzie okreœlonego profilu.
Trudno by³oby zakwalifikowaæ je do jakiejœ okreœlonej grupy czasopism: nie
jest ono ani czasopismem spo³eczno-kulturalnym, ani te¿ nie ma w nim ci¹g³oœci problematyki, która by wskazywa³a jakie cele redakcja sobie stawia, jak ono
ma oddzia³ywaæ na region i aktywizowaæ go, a z drugiej strony nie jest ono
równie¿ informatorem ca³okszta³tu ¿ycia regionu.
Czasopismo w pierwszych swych za³o¿eniach obliczone by³o na masowego
czytelnika w regionie kaszubskim i mia³o zaspokajaæ jego potrzeby kulturalno-oœwiatowe i zapoznaæ z problematyk¹ terenu: spo³eczn¹, gospodarcz¹ i kulturaln¹.
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Obserwujemy w roku bie¿¹cym pewne próby nawi¹zania do tradycji historycznych, jest ca³y szereg reporta¿y z terenu, ale nie zawsze ich ton jest s³uszny
i w³aœciwy. Zawarta w nich krytyka czêstokroæ sprawia wra¿enie uderzenia nie
w ludzi, poszczególnych sprawców, ale w tê czy inn¹ instytucjê lub w³adzê miejscow¹, reporta¿e czy artyku³y niektóre posiadaj¹ nieraz napastliwy charakter
i maj¹ posmak sensacji.
Najw³aœciwsz¹ chyba ocen¹ potrzeby istnienia i popularnoœci czasopisma
jest jego poczytnoœæ. Niestety, jeœli chodzi o „Kaszëbë”, nie cieszy siê ono zbyt
wielk¹ sympati¹ i popularnoœci¹, nawet w œrodowisku kaszubskim – dowodem
tego jest nie tylko ma³a iloœæ rozprowadzonych egzemplarzy, ale równie¿ i s³abe zainteresowanie tym czasopismem w czytelniach i bibliotekach.
Wobec tego, ¿e nie zosta³ nawi¹zany œcis³y kontakt z g³ównym adresatem,
tj. z ludnoœci¹ kaszubsk¹, nale¿a³oby chyba przestawiæ czasopismo na innego
odbiorcê, a wiêc na szerokie krêgi inteligencji i to niekoniecznie kaszubskiej.
Niech stanie siê ono raczej organem skupiaj¹cym i absorbuj¹cym tych wszystkich, którym sprawy tej po³aci kraju s¹ bliskie. Jak dotychczas, ju¿ sama nazwa
zacieœnia powa¿nie kr¹g czytelników i stwarza pozory chêci zamkniêcia siê
w jakiejœ odosobnionej grupie. St¹d te¿ mo¿e p³ynie obojêtnoœæ szerszego
krêgu dzia³aczy gospodarczych i kulturalnych, inteligencji, m³odzie¿y, nauczycielstwa, jak równie¿ i zwyk³ego, przeciêtnego czytelnika.
Stwierdziæ nale¿y, ¿e istnieje bardzo pilna potrzeba posiadania na Wybrze¿u czasopisma spo³eczno-kulturalnego, które by w pierwszym rzêdzie uwzglêdnia³o problematykê aktywizacji kulturalnej i gospodarczej i to przede wszystkim powiatów s³abo rozwiniêtych, a wiêc kaszubskich.
Czasopismo takie winno po³o¿yæ du¿y nacisk na wydobycie historycznych
tradycji o postêpowym charakterze, nawi¹zaæ do tradycji nie tylko z dalekiej
przesz³oœci historycznej, ale równie¿ i do okresu bli¿szego i problematykê tê
powi¹zaæ z dniem dzisiejszym.
Szczególnie wa¿nym momentem by³oby nawi¹zanie do tradycji polskoœci
tych ziem, pokazanie pomników przesz³oœci œwiadcz¹cych o s³owiañskiej i polskiej kulturze. Zagadnienie germanizacji tych ziem nale¿a³oby równie¿ ukazaæ
od klasowej strony tego problemu, gdy¿ najdawniejsze dokumenty wskazuj¹
nam, ¿e prosty lud by³ zawsze polski i pielêgnowa³ swoje tradycje polskoœci,
a klasy posiadaj¹ce, jak równie¿ zakony w rodzaju kartuskiego spe³nia³y rolê
germanizatora. Ca³y ten problem polskoœci Kaszubów nale¿a³oby równie¿ ukazaæ w sposób ca³kowicie przekonuj¹cy czytelnika, bez zbytniego i niepotrzebnego, zbyt silnego podkreœlania odrêbnoœci tych regionów od ziem pozosta³ych.
Trudno w takich kilku uwagach w sposób pe³ny i wyczerpuj¹cy [zarysowaæ]
ramy czasopisma, które by mia³o zast¹piæ istniej¹ce dotychczas „Kaszëbë”.
Jedno jest w ka¿dym b¹dŸ razie pewne, ¿e „Kaszëbë” nie odgrywaj¹ jakiejœ pozytywnej roli w kszta³towaniu opinii swego œrodowiska, a pismo które mia³oby
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je zast¹piæ, musia³oby oprzeæ siê na jak najszerszym krêgu odbiorców, rekrutuj¹cych siê przede wszystkim z ludzi zamieszka³ych i pracuj¹cych na tych terenach, bez jakiegokolwiek podzia³u na Kaszubów i nie-Kaszubów. Jednoczeœnie
pismo takie musia³oby zapewniæ sobie wspó³pracê i sta³y kontakt z dzia³aczami politycznymi, gospodarczymi, kulturalnymi, nauczycielstwem, inteligencj¹
twórcz¹, a wiêc z tymi wszystkimi, którzy swoim trudem i przywi¹zaniem do
tych ziem tworz¹ i kszta³tuj¹ jej now¹ historiê.
Sekretarz KP PZPR w Kartuzach
/J. Wojtkiewicz/
Kartuzy, dnia 10 VI 1960 r.

Kartuzy, dn. 13 VI 1960 r.
Gdañskie Wydawnictwo Prasowe
Gdañsk
ul. Targ Drzewny 3/7
Nawi¹zuj¹c do Waszego pisma z dnia 1 VI 1960 r., uprzejmie podajê, ¿e
moje uwagi dot. oceny dzia³alnoœci czasopisma „Kaszëbë” pokrywaj¹ siê z opini¹ w tej sprawie KP PZPR w Kartuzach.
W opracowaniu wsp. opinii bra³em udzia³, wnosz¹c swoje spostrze¿enia.
Kierownik
Powiatowej i Miejskiej Bibl. Publicznej
W. Lincew

ODPIS
Tow. Marian Gregorek
Przew. Komisji KW PZPR
Uwagi o dwutygodniku „Kaszëbë”
1. Zasadniczym b³êdem, którego istnienie sygnalizuje ka¿dy numer pisma, jest
brak ostatecznej decyzji – dla jakiego regionu i jakiego czytelnika pismo jest
przeznaczone. Tytu³ narzuca wyraŸn¹ sugestiê, ¿e jest to pismo ludnoœci
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kaszubskiej, a wiêc okreœlonego regionu, zamieszka³ego przez tê ludnoœæ.
Jednoczeœnie jednak porusza siê marginesowo drobne sprawy ludnoœci innych
regionów (Kociewie, Powiœle), zdaj¹c sobie chyba sprawê, ¿e te notatki nie przyci¹gaj¹ ludnoœci tamtych obszarów – tym bardziej, ¿e pismo nie reprezentuje
nawet interesów ca³ej ludnoœci, ale wy³¹cznie dotyczy ludnoœci kaszubskiej.
Zwracaj¹c siê do ludnoœci kaszubskiej, pismo usi³uje wype³niæ swoje szpalty
materia³em, który trafi³by do ch³opa kaszubskiego, do inteligenta i do intelektualisty. W swoim oddzia³ywaniu regionalnym pismo koncentruje siê g³ównie
na oœrodkach kaszubskich w Kartuzach, Koœcierzynie i w znacznie mniejszym
stopniu w Wejherowie. Wybrze¿e morskie i problemy tej ludnoœci s¹ traktowane marginesowo. Podobnie pismo nie zajmuje siê ¿ywio³em kaszubskim
w Trójmieœcie.
2. Na piœmie ci¹¿y – brak jasno sprecyzowanej polityki w stosunku do kaszubszczyzny. Mo¿na zagadnienie to potraktowaæ jako tradycjê regionu, zwróciæ siê
do ca³ej ludnoœci zamieszka³ej na terenie historycznej kaszubszczyzny, mo¿na
równie¿ zwróciæ siê wy³¹cznie do zamieszka³ego na tym terenie elementu etnicznego. „Kaszëbë” nosi obecnie ten drugi charakter. Mo¿na równie¿ zwracaæ
siê do ca³ej ludnoœci kaszubskiej – tak jest to obecnie praktykowane, lub te¿
do ludnoœci wiejskiej wy³¹cznie, dla inteligencji miejskiej i intelektualistów
przeznaczaj¹c inne pismo – je¿eli powstanie takiego by³oby wskazane.
3. Pismo nie wydaje mi siê atrakcyjne. WeŸmy np. nr 10/65 z dnia 16-31 VI
1960 r. Numer otwiera artyku³ Tadeusza Bolduana, ale chyba przeznaczony dla
dzia³u „Pomorania” (nauka, literatura, sztuka), bo mówi¹cy o losach Kaszubów
na Ziemiach Zachodnich na przestrzeni wieków. Drugi artyku³ na pierwszej
stronie to GroŸba blednicy o spadku czytelnictwa w pow. wejherowskim. Po
wymienieniu zjawisk negatywnych, autor koñczy wnioskami – „Co robiæ wobec
tego? Przede wszystkim nie za³amywaæ siê… i ¿yæ nadziej¹, ¿e jutro przyniesie
odmianê na lepsze”. A dalej kilka enigmatycznych wniosków o tym, ¿e „upór
i przyk³ad” dwóch czy trzech placówek „zrobi¹ swoje”. ¯adnych sugestii organizacyjnych, ¿adnej analizy spo³eczno-obyczajowej. Na drugiej stronie mamy
za to wielk¹ monografiê wsi Po³czyno. Znów materia³ do „Pomoranii”, chocia¿
i tam stanowi³by pozycje trudn¹ do „przetrawienia”, jest bowiem napisany nieciekawie. Artyku³ o wsi Po³czyno ilustruje zdjêcie kobiety w stroju wieczorowym. Na trzeciej stronie artyku³ Normalni tylko m³odzi. Pomijaj¹c z³y tytu³
(wynika, ¿e starzy s¹ nienormalni, ale przecie¿ sens mia³ byæ inny), artyku³ razi
kurra-optymizmem [kurra – w oryg.] i brakiem wniosków autora. Wieñczy te
optymistyczne uwagi kilka wypowiedzi w rodzaju takiej oto – „Milicjant o m³odzie¿y – mniej pij¹, mniej chuligani¹”. A tymczasem o piciu i chuligañstwie
pisze siê w gazecie na str. 2 (GroŸba blednicy) i 5 (Koœcierscy chuligani). Jedyny
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interesuj¹cy artyku³ to Chaty za wsi¹ na str. 4, ale ju¿ Regionalizm Kaszubski
na konferencji nauczycielskiej jest materia³em sprawozdawczym, bez jakiejkolwiek próby rozwi¹zania problemów. „Pomorania” zajmuje siê Tradycj¹ hodowli
pszczó³ u Kaszubów, potem cd. d³ugiej pracy o historii wsi Dziemiany, drukowanej w odcinkach. Zarówno w tej pracy, jak i o drukowanej w odcinkach ksi¹¿ce
Edmunda Jakubiaka – Pomorze pod niemieck¹ okupacj¹ trudno wydaæ os¹d,
nie znaj¹c ca³oœci. Na str. 5 znajduje siê Kaszubski S³ownik Biograf iczny, którego
tytu³ow¹ winietkê wieñczy laur. Tutaj w ka¿dym numerze zamieszcza siê ¿yciorysy s³awnych Kaszubów. Jest to praktyka niebezpieczna i nies³uszna, pisze siê
bowiem o ludziach ¿yj¹cych w sposób co najmniej pomnikowy, na miarê ¿yciorysów Kopernika czy Edisona, tzn. sylwetki dzia³aczy – moim zdaniem – powinny byæ przedstawione wy³¹cznie „na ¿ywo” w dzia³aniu, w formie reporta¿u,
wywiadu, ale [nie] „pomnika” lub ¿yciorysu przypominaj¹cego nekrolog. Na
ostatniej stronie informacje i k¹cik statystyczny „F i F” – satyra niestety s³aba.
Podsumowuj¹c – numer przedstawia siê bardzo s³abo. G³ówn¹ przyczyn¹
s³aboœci jest brak sprecyzowanego charakteru pisma.
4. Wnioski:
a) Pismo musi byæ odbiciem polityki pañstwa na obszarze kaszubszczyzny.
b) Nale¿y ca³kowicie zmieniæ charakter pisma. Je¿eli pismo ma byæ trwale
zwi¹zane z wsi¹ kaszubsk¹, musi mieæ wiêcej materia³ów interwencyjnych
na tematy gospodarcze i spo³eczne. Przez zwi¹zanie siê z odbiorc¹ w tych
zagadnieniach mo¿e dopiero oddzia³ywaæ politycznie.
c) Dla inteligencji miejskiej i wiejskiej móg³by wystarczyæ dodatek „Pomorania” wydawany na przemian i w objêtoœci 4 str. – z dodatkiem m³odzie¿owym (równie¿ na 4 str.), ale adresowanym g³ównie do m³odzie¿y wiejskiej,
w œcis³ym kontakcie z ZMW.
d) Zamiast likwidacji pisma – o czym siê ju¿ mówi³o – postulujê jego rozwój
– czêœciowo w oparciu o fundusze ZMW. Przejœcie na tygodnik.
e) Nale¿y podj¹æ decyzjê – albo pismo regionalne województwa gdañskiego
(Kaszuby – Kociewie – Powiœle), albo pismo regionu kaszubskiego. Obecny
charakter – pisma kaszubskiego usi³uj¹cego „kokietowaæ” inne regiony przez
zamieszczanie o nich ma³ych informacji – nie ma racji istnienia.
S³awomir Sierecki
Za zgodnoœæ
[podpis nieczytelny Wojtkiewicza?]

272

JÓZEF BORZYSZKOWSKI (GDAÑSK)

Rozwa¿ania na temat usytuowania
czasopisma „Kaszëbë”
Pracujemy na terenie zró¿nicowanym etnicznie – przeoranym szerokim
pasem regionu kaszubsko-kociewskiego, bogatym w elementy ludnoœciowe
(ludnoœæ rodzima, nap³ywowa, mniejszoœci). To ju¿ prawie konglomerat wiêkszych czy mniejszych odrêbnoœci, niuansów oœwiatowo-wychowawczych, które niew¹tpliwie w jakimœ stopniu komplikuj¹ ogólne oddzia³ywanie kulturalne.
Oceniaæ czyj¹kolwiek lub jak¹kolwiek dzia³alnoœæ – to znaczy postawiæ
pytanie dotycz¹ce wk³adu pracy tej jednostki w formowanie siê pogl¹dów spo³ecznych – a w wypadku oceny tytu³u prasowego – pytanie bêdzie dotyczy³o
jego wp³ywu na ¿ycie publiczne. S³usznym wiêc bêdzie, jeœli na wstêpie nakreœlimy jakieœ ramy tych ocen, a siêgaj¹c do dobrych i z³ych przyk³adów, bêdziemy siê starali wysuwaæ wnioski i dezyderaty, które mog¹ sytuacjê poprawiæ
i wytyczyæ kierunki dalszego dzia³ania.
Gazeta czy czasopismo tym siê ró¿ni od wszystkich pozosta³ych wyrobów
przemys³owych, ¿e zawiera pewn¹ treœæ ideologiczn¹. Skondensowan¹ czy rozwodnion¹, jawn¹ czy ukryt¹ – wszystko jedno. Szpalty jej zape³nia siê delikatn¹
i sugestywn¹ aur¹, która ma przenikaæ w g³¹b psychiki odbiorcy i utrwaliæ
w niej mechanizm automatycznego odczucia, automatycznych reakcji. Z tego
wyp³ywaj¹ dwa fakty – po pierwsze, wyj¹tkowe znaczenie roli, jak¹ odgrywa
osobowoœæ ludzka w procesie wytwórczym treœci zawartych w gazecie czy czasopiœmie. Dziennikarz zape³nia ³amy pisma treœci¹, która w zasadzie jest nowa
i kszta³tuje j¹ osobowoœæ autora. Choæ dziennikarstwo jest umiejêtnoœci¹ –
a wiêc po³¹czeniem talentu, wiedzy i znajomoœci warsztatu – owa umiejêtnoœæ
nie jest tak zwi¹zana z podmiotem, jak np. u lekarza. Po drugie – dziennikarz
w tym, co pisze lub mówi, zale¿ny jest przede wszystkim od specyfiki œrodka
masowego oddzia³ywania, jakim siê pos³uguje, specyfiki audytorium, do jakiego chce trafiæ. To mu narzuca styl, dobór wyrazów, sposoby argumentacji
i inne elementy treœciowe.
A¿eby zbytnio siê nie rozwodziæ nad spraw¹ samej funkcji prasy, zatrzymamy siê nieco nad jej atrybutem propagandowym. Zwyk³o siê mówiæ „taka gazeta, jacy jej twórcy” albo „gazeta propaguje siê sama” itd. I tak, i nie – a ju¿ na
pewno te proste myœli zawê¿aj¹ ka¿d¹ ocenê, choæ z drugiej strony w sposób
jakiœ lapidarny naœwietlaj¹ zwi¹zek miêdzy pras¹ a spo³eczeñstwem. Myœmy siê
ju¿ do podobnych uproszczeñ wrêcz przyzwyczaili i kiedy np. mówimy o aktywnoœci prasy codziennej, to traktujemy j¹ wy³¹cznie jako œrodek kszta³towania opinii publicznej, kszta³towania pogl¹dów i pojêæ, upodobañ, zainteresowañ i obyczajów szerokich mas spo³eczeñstwa.
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I tu na pewno tkwi najwiêksza trudnoœæ z zakresu ocen podmiotu tak skomplikowanego, jakim jest spo³eczeñstwo ludzkie oraz jego reakcje i czynniki reakcje te kszta³tuj¹ce. To jest na pewno dziedzina, w której niepodobna wydzielaæ ¿adnego sk³adnika, a tym bardziej rozpatrywaæ go w czystej wyizolowanej
postaci. Trzeba zatem równie¿ zastanowiæ siê, jaki jest wp³yw spo³eczeñstwa
na charakter i w³aœciwoœci prasy. Tutaj przeciwstawiamy sobie nadzwyczaj skomplikowane obiektywnoœci – gazeta i ludzkie spo³eczeñstwo (Kto czyta? Jak
czyta? I dlaczego nie czyta?).
A teraz inne zagadnienie – najczêœciej s³yszy siê szerokie wywody, czym
powinien byæ dany tytu³, ale ma³o kto zajmuje siê, czym on naprawdê jest
w rzeczywistoœci, jako zjawisko spo³eczne, jak wygl¹da jego spo³eczna funkcja
aktualnoœci, reprezentowanie interesów ogó³u, czy wreszcie dostêpnoœæ jego
³amów itd.
Bior¹c pod uwagê powy¿sze aspekty – niezmiernie istotne i aktualne w³aœnie dla czasopisma „Kaszëbë” i trudnoœci jakie to pismo prze¿ywa – w tej analizie chcielibyœmy z jednej strony zastanowiæ siê, jaki jest wp³yw spo³eczeñstwa
na charakter w³aœciwoœci tego dwutygodnika, a z drugiej, jaki jest jego udzia³
w tworzeniu siê opinii publicznej, jako œrodka wyra¿ania tych opinii. Trzeba
zatem wzi¹æ pod uwagê problem ruchu spo³ecznego – choæby dla przyk³adu.
Mo¿na zaryzykowaæ twierdzenie, ¿e w naszej prasie (nie tylko w „Kaszëbë”)
obserwujemy prawie biernoœæ wobec ruchu stoj¹cego czêsto na obcych pozycjach i prowadzonego przez dzia³aczy ró¿nej maœci. Mo¿e przeocza siê si³y
wyrastaj¹ce z patriotyzmu lokalnego, a tymczasem poczucie wspólnoty etnicznej urasta³o i dawa³o coraz mocniej znaæ o sobie przez roztaczanie opieki nad
pomnikami kultury, rozwijanie dzia³alnoœci w zakresie piœmiennictwa gwarowego, rêkodzie³a artystycznego. Czasami wydaje siê, jak gdyby o tym zapomniano, ¿e rozwój kultury regionalnej stanowi powa¿ny wk³ad w kulturê ogólnonarodow¹. A fakty naszego przemilczania na pewno nie zosta³y niezauwa¿one i niewykorzystane przez dogmatyków. A inny przyk³ad – z gorycz¹
wspominaæ mo¿na fakty emigrowania tych, którzy o polskoœæ tych ziem walczyli – przyjê³o siê mniemanie, ¿e decyduj¹ tu aspekty ekonomiczne – czy naprawdê? A problem fideizmu – szczególnie u rybaków (lichy sprzêt i lêk przed
œmierci¹)?. A propaganda przygotowañ do obchodów tysi¹clecia – reprezentowanych nie tylko przez czynniki oficjalne, a ruch katolicki itp. itd. – mo¿na
by takich przyk³adów dawaæ bardzo wiele, nie zapominaj¹c o programowych
zadaniach, jakie postawi³o sobie „Kaszëbë” (o czym pisz¹ inni).
Trudno twierdziæ, ¿e takie wyspecyfikowanie (a mo¿e tylko jego próba)
wyczerpuje w jakimœ powa¿niejszym stopniu temat rozwa¿añ. Mo¿e stanowi
tylko zestaw dowolnie zebranych myœli, których realizacja przynios³aby wiele
k³opotów warsztatowi dziennikarskiemu.
M. Gregorek
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ODPIS
Gdañskie Wydawnictwo Prasowe
R.S.W. „Prasa”
w Gdañsku
Dot. „Kaszëbë”
Uwa¿am osobiœcie, ¿e „Kaszëbë” s¹ doœæ dobrze redagowanym pismem.
Na pewno potrzebnym dla œrodowiska kaszubskiego i dzia³aczy pracuj¹cych
na tym terenie.
Zalety: ³adna szata, ³amanie przyjemne, komunikatywnoœæ treœci. Forma
dostosowana do masowego odbiorcy, porusza wiele wa¿nych problemów.
Braki: Za ma³o artyku³ów anga¿uj¹cych do efektywnej pracy na rzecz
SOCJALIZMU – za ma³o twórczoœci wspó³czesnej, recenzji – zbytni izolacjonizm – (wspominki historyczne czêsto b³ahe, nieistotne dla Kaszub sylwetki
dzia³aczy), za ma³o ludzi wspó³czeœnie dzia³aj¹cych na Kaszubach – wspó³pracuje na sta³e z „Kaszëbë”. Ma³y nak³ad – ma³y format. Ma³o dobrych zdjêæ.
Wady: Stanowczo za ma³o o m³odzie¿y, która aktualnie na Kaszubach jest
najbardziej aktywna spo³ecznie.
Redakcja pracuje w doœæ prymitywnych warunkach.
Ogólnie bior¹c – pismo potrzebne – mo¿e nawet tygodnik. Wiêcej komentarzy politycznych, wiêksza jednoznacznoœæ polityczna sk³adu redakcji rokuje
nadzieje na ostateczne ukszta³towanie siê profilu tego mi³ego dwutygodnika.
Za Komisjê Propagandy przy KW ZMS w Gdañsku
Za zgodnoœæ:
[Wojtkiewicz?]

(–) Ryszard Szkolnicki
Sekretarz Komisji
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ODPIS
ZWI¥ZEK LITERATÓW POLSKICH ODDZIA£ GDAÑSK
Sopot, Powstañców Warszawy 29
Dz. 71/60
Sopot, dnia 14.6.1960 r.
RSW „Prasa”
Dyr. Marian Gregorek
Gdañsk
W odpowiedzi na Wasze pismo z dn. 1.6. br. podajemy.
Z dwutygodnikiem „Kaszëbë” wspó³pracuje doœæ liczna grupa literatów,
cz³onków Zwi¹zku, jak równie¿ niezrzeszonych. Jest to godne podkreœlenia,
poniewa¿ „Kaszëbë” s¹ pismem niewielkim i o profilu specjalnym.
Wydaje nam siê, ¿e na ogó³ „Kaszëbë” spe³niaj¹ sw¹ rolê kontynuatora kaszubskiego czasopiœmiennictwa spo³eczno-kulturalnego, które posiada z gór¹
100-letni¹ tradycjê. Pismo to ma wielkie i trudne zadanie uwspó³czeœnienia
spo³eczeñstwa kaszubskiego, które pod ró¿nymi wzglêdami jest konserwatywne, a nawet zacofane.
Co do profilu pisma nie mamy powa¿niejszych zastrze¿eñ. Mo¿na natomiast wysun¹æ dwie uwagi. Po pierwsze dodatek „Pomorania” nie powinien,
naszym zdaniem, ukazywaæ siê przed uzyskaniem dodatkowego papieru, poniewa¿ przewidziany jest dla wê¿szego grona odbiorców i zajmuje miejsce
pocz¹tkowo przeznaczone na materia³y bardziej ogólne. Po wtóre, nale¿y chyba
uœciœliæ kryteria decyzji zamieszczania tekstów w piœmie, gdy¿ rozpiêtoœæ tematyki i poziomu jest nieraz nadmiernie du¿a.
Odnoœnie poczytnoœci „Kaszëb” warto zauwa¿yæ, ¿e utrzymuj¹ siê one na
poziomie nak³adowym takich pism jak „Odra”, „Tygodnik Zachodni”, „Pomorze”, chocia¿ pisma te maj¹ powszechniejszy obieg.
Za Zarz¹d
/Ró¿a Ostrowska/
Pieczêæ, Zwi¹zek Literatów Polskich
Oddzia³ w Gdañsku
Za zgodnoœæ
[Wojtkiewicz?]
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ODPIS
Prezydium Powiatowej
Rady Narodowej
w Wejherowie
Wydzia³ Kultury Kl. 19/9/60
Wejherowo, dnia 10 VI 1960 r.
R.S.W. „Prasa”
Gdañskie Wydawnictwo Prasowe
w Gdañsku
Odpowiadaj¹c na pismo w sprawie „Kaszëb” Wydz. Kult. PPRN w Wejherowie, w oparciu miêdzy innymi o spotkanie redakcji z czytelnikami w Wejherowie podaje.
Pismo „Kaszëbë” jako m³ode i dwutygodnik, maj¹ce zaspokoiæ potrzeby
warstw spo³eczeñstwa, ma zadanie bardzo trudne.
Na pewno pozytywnym osi¹gniêciem jest poruszanie na ³amach pisma
odwa¿nie niektórych niedomagañ w naszym ¿yciu. Zajêcie siê zaniedbanym
odcinkiem jak walka Kaszubów, Pomorzan w okresie ostatniej okupacji i w przesz³oœci o polskoœæ tych ziem, walka z hitleryzmem. Na tym polu pismo ma
du¿e osi¹gniêcia. Pokazywanie przesz³oœci, ludzi tej ziemi jest tak¿e na pewno
dobre. Odpowiedni¹ rangê w piœmie zajê³y sprawy rolne. Pokazuj¹c sylwetki
dzia³aczy, ludzi ¿yj¹cych, pismo mobilizuje ich do dalszej pracy.
Propaganda sztuki ludowej, jak garncarstwo, plecionkarstwo, rzeŸba itp.
znalaz³a te¿ swoje odzwierciedlenie. Pismo s³u¿y na pewno dobrze nauczycielom. Brak wystarczaj¹cej iloœci materia³ów o tematyce regionalnej potrzebnych
w nauce szkolnej, czêœciowo zaspakajaj¹ „Kaszëbë”. Bardzo dobre s¹ tak zwane
numery turystyczne, propaguj¹ce piêkno naszej ziemi.
W rozmowie z ch³opami, czy innymi mieszkañcami wsi, s³yszy siê miêdzy
innymi ten zarzut – za ma³o pisz¹ o naszych wsiach.
Na pewno trzeba wiêcej pisaæ w gwarze kaszubskiej, wiêcej wierszy, pieœni
itp., a mamy numery gdzie ich zupe³nie brak.
Do powa¿nych osi¹gniêæ zaliczyæ nale¿y poruszenie i kontynuowanie
sprawy S³owiñców.
Redakcja stanowczo za ma³o daje relacji z ¿ycia Zrzeszenia Kaszubskiego
i T.R.Z.Z. Rzuca siê w oczy brak wystarczaj¹cej iloœci artyku³ów problemowych.
Pismo to zdoby³o ju¿ sobie prawo obywatelstwa i nale¿a³oby Redakcji
pomóc. Koniecznym jest przejœcie na tygodnik. To, ¿e pismo jest dwutygodni-
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kiem, jest chyba g³ównym powodem, ¿e nie ma tylu czytelników, g³ównie
na wsi, ile byœmy sobie ¿yczyli.
Z powodu braku czasu ograniczono siê do tych kilku zdañ, nie jest to jakaœ
analiza pisma.
Kier. Wydz. Kultury (–) Jerzy Kiedrowski
Za zgodnoœæ
[Wojtkiewicz?]

ODPIS
Wejherowo, dnia 13 czerwca 1960 r.
Gdañskie Wydawnictwo Prasowe
Gdañsk
Targ Drzewny 3/7
W zwi¹zku z okresow¹ ocen¹ dwutygodnika „Kaszëbë”, przeprowadzan¹
przez Wasze Wydawnictwo, przesy³am moje uwagi o tym piœmie. Fakt wydawania czasopisma o tematyce regionalnej nale¿y oceniæ jak najbardziej pozytywnie. Czasopismo takie jest bezwzglêdnie potrzebne na naszym terenie.
Rozmawiaj¹c z cz³onkami Zrzeszenia Kaszubskiego, gospodarzami powiatu
wejherowskiego, czêsto s³ysza³em zdania oceniaj¹ce pozytywnie wydawanie
czasopisma poœwiêconego sprawom kaszubskim. Wiêkszoœæ rozmówców
by³a zdania, ¿e czasopismo winno wychodziæ czêœciej. Podkreœlano, ¿e dwutygodnik nie jest w stanie podawaæ bie¿¹cych wiadomoœci, a takie najbardziej
interesuj¹ wieœ. Wiadomoœci zawarte w „Kaszëbach” s¹ czêsto przestarza³e.
Regionalny charakter pisma wymaga od redakcji wspó³pracy z terenem, zamieszczania wiadomoœci o terenie – a tych jest bardzo ma³o w „Kaszëbach”.
Na zebraniach kó³ Zrzeszenia Kaszubskiego w naszym powiecie czêsto podkreœlano zas³ugi pisma, krytykuj¹c jednoczeœnie brak informacji o dzia³alnoœci
Zrzesz. Kaszub. „Kaszëbë” – jedyne czasopismo poœwiêcone przede wszystkim regionowi kaszubskiemu winno siê bardziej interesowaæ dzia³alnoœci¹
Zrzeszenia Kaszubskiego. W ostatnich numerach „Kaszëb”, mo¿na znaleŸæ
bardzo ma³o informacji o pracy Z.K. Niektóre osoby, z którymi rozmawia³em
o „Kaszëbach”, twierdzi³y nawet, ¿e w periodyku mo¿na wyczuæ niechêæ w pro-
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pagowaniu pracy Zrzeszenia Kaszubskiego. Wydaje mi siê, ¿e w³aœnie na ³amach
tego pisma winna siê rozwijaæ dyskusja nad metodami pracy Zrzeszenia Kaszubskiego. Przegl¹daj¹c roczniki „Kaszëb”, trudno w³aœciwie powiedzieæ,
dla kogo jest ono przeznaczone. Redakcja nie potrafi jasno okreœliæ, jakiego
szuka czytelnika. Gospodarze na wsi w olbrzymiej mierze nie czytaj¹ „Kaszëb”.
Rozmówcy, których siê pyta³em, dlaczego nie czytaj¹ „Kaszëb”, podawali nastêpuj¹ce powody:
1. Brak informacji bie¿¹cych (do tej pory nie pisze siê nic o Zlocie M³odzie¿y
w Pucku).
2. Za ma³o wiadomoœci o terenie.
3. Brak tekstów gwarowych.
4. Brak repertuaru dla zespo³ów œwietlicowych. (Monologi, pieœni itp.). Na jednym z zebrañ Zrzeszenia Kaszubskiego we wsi Nadole, w powiecie wejherowskim, zebrani omawiali czasopismo „Kaszëbë”. Zebrani stwierdzili, ¿e
w „Kaszëbach” powinno byæ wiêcej tekstów gwarowych, legend, opowiadañ.
Wniosek ów wydaje siê s³usznym. Dlaczego w „Kaszëbach” tak ma³o tekstów J. Piepki, mgr. Roppla, J. Trepczyka? Nale¿a³oby siê zastanowiæ, czy nie
nale¿y stworzyæ pisma w rodzaju dawnego „Gryfa”.
Odbiorc¹ tego typu pisma by³aby inteligencja.
Pozytywnym dzia³em „Kaszëb” jest niew¹tpliwie „Pomorania”. Szkoda tylko,
¿e nie zamieszczaj¹ tutaj swoich prac dr Budkowski [winno byæ Bukowski], dr
Cieœlak. Tutaj nale¿a³oby spopularyzowaæ prace katedry kaszuboznawczej przy
W.S.P. w Gdañsku.
Wœród nauczycieli czêsto spotka³em siê z twierdzeniem, ¿e „Kaszëbë” winny
zainicjowaæ dyskusjê wokó³ regionalizmu w nauczaniu. Oczywiœcie nie wystarczy, gdy ktoœ z redakcji pojedzie na jak¹œ konferencjê nauczycielsk¹ i w jednym
numerze zamieœci kilka artyku³ów o danej miejscowoœci (np. artyku³y o Po³czynie). Artyku³y nie powinny ograniczaæ siê do sprawozdania, maj¹ byæ pomoc¹ w pracy nauczyciela. (Elementy dialektologii, typowe b³êdy jêzykowe
na Kaszubach, walka o polskoœæ Pomorza, regionalizm w nauczaniu jêzyka
polskiego itp.).
Warto pomyœleæ o wznowieniu w „Kaszëbach” dawnych powieœci i innych
utworów literatury kaszubskiej (Ceynowa, Derdowski, Majkowski). Pismo
winno akcentowaæ polskoœæ Pomorza przez przypominanie wa¿niejszych dat
historycznych.
Bior¹c pod uwagê fakt, i¿ pismo jest czytane poza terenem Kaszub, nale¿a³oby w m¹dry sposób spopularyzowaæ turystykê na naszych terenach. Jeden
numer poœwiêcony turystyce wydany w ubieg³ym roku to trochê za ma³o.
Czêsto spotyka³em siê z twierdzeniem, ¿e dialekt kaszubski nie jest mow¹
polsk¹. „Kaszëbë” poprzez publikowanie tekstów pisanych mow¹ kaszubsk¹
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winny wykazaæ polskoœæ dialektu kaszubskiego. Podaj¹c bardzo ma³¹ iloœæ tekstów kaszubskich robi siê wra¿enie, jakoby takowe nie istnia³y. Jest to bardzo
szkodliwe. Wiele osób, nie znaj¹c dok³adnie literatury pomorskiej, zagadnieñ
pomorskich, a takich jest bardzo wielu wœród czytelników „Kaszëb”, na podstawie lektury „Kaszëb” twierdzi, ¿e widocznie nie ma sensu wydawaæ pisma
poœwiêconego sprawom kaszubskim, skoro siê po kaszubsku nie pisze, a o Kaszubach bardzo ma³o. Tego rodzaju rozumowanie na pewno jest b³êdne.
Wydaje mi siê, ¿e w³aœnie z okazji tysi¹clecia naszego pañstwa warto pokazaæ
wk³ad literatury, sztuki, muzyki Kaszubów do skarbnicy ogólnonarodowej.
Pismo ho³duj¹ce takiemu has³u sta³oby siê na pewno bardziej atrakcyjne
Sekretarz Zarz. Oddz. Zrzesz. Kaszub. w Wejherowie
Adam Potok

ODPIS
Józef Milewski
Starogard Gd.
ul. Sikorskiego 17
Starogard Gd., dnia 6 czerwca 1960 r.
Do
Gdañskiego Wydawnictwa Prasowego
R.S.W. „Prasa”
w Gdañsku
W za³atwieniu pisma Waszego z 1 czerwca udzielam nastêpuj¹cej odpowiedzi na temat okresowej oceny dwutygodnika „Kaszëbë”.
1. W mieœcie Starogardzie Gd. rozprowadza siê bardzo nik³¹ iloœæ egzemplarzy, gdy¿ ka¿dorazowo oko³o 20 na nadzia³ przesz³o 70. Na wsi starogardzkiej ka¿dorazowo zaledwie kilka egzemplarzy – ³¹cznie w skali powiatu nie
wiêcej jak ka¿dorazowo 30. Przyczyna tego stanu rzeczy le¿y w tym, i¿ dwutygodnik nie uwzglêdnia wcale lub tylko w mikroskopijnym stopniu tematykê kociewsk¹. Materia³ przez nas nadsy³any, pomimo i¿ posiada swoj¹
wartoœæ, nie jest uwzglêdniany. Natomiast naszym zdaniem „Kaszëbë” winno
byæ trybun¹ nie tylko samych Kaszubów, ale tak¿e Kociewiaków, którzy nie
mniej bogaty posiadaj¹ na wielu odcinkach dorobek.
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2. „Kaszëbë” moim zdaniem, jak i zdaniem czytelników, maj¹ w przysz³oœci
powa¿ne zadanie do spe³nienia, ale pod warunkiem w³¹czenia do swej treœci równie¿ tematyki kociewskiej, która jako jedyna w naszym województwie nie ma swej oddzielnej „trybuny regionalnej”. Uwzglêdnienie tematyki
kociewskiej ma równie¿ swój aspekt polityczny w walce z rewizjonizmem
zachodnio-niemieckim, który ten potrafi nale¿ycie wykorzystaæ dla swoich
celów.
3. Nale¿a³oby wówczas przejœæ z dwutygodnika na tygodnik, dodaj¹c pod tytu³em „Kaszëbë” s³owa: z specjalnym dodatkiem dla Kociewia.
Józef Milewski

ODPIS
KOLEGIUM REDAKCYJNE „KASZËB”
Pismo zosta³o powo³ane w 1957 r. przez Zarz¹d G³ówny Zrzeszenia Kaszubskiego. Zarz¹d G³ówny Kolegium redakcyjnego nie wy³ania³, odpowiedzialnoœci¹ przed nim za ca³okszta³t spraw zwi¹zanych z pismem obarczy³ redaktora
naczelnego.
Do czasu przejêcia pisma przez RSW „Prasa” omawiano sprawy zwi¹zane
z pismem na posiedzeniach zespo³u redakcyjnego, na których decyduj¹cy g³os
posiada³ redaktor naczelny. W zasadzie decyzje by³y podejmowane wspólnie
przez red. nacz. i sekretarza redakcji. Od wrzeœnia 1958 r., gdy sekretarzem
redakcji zosta³ Stanis³aw Pestka, wszystkie decyzje podejmowa³o kolegium
2-osobowe, sk³adaj¹ce siê z red. nacz. i sekretarza redakcji, po uprzednim omówieniu spraw na posiedzeniach zespo³u.
Planowanie numerów pisma i ich omawianie dokonywano zawsze z ca³ym
zespo³em.
W grudniu 1959 r. z polecenia tow. Szyd³owskiego powo³ano spo³eczne
kolegium redakcyjne w sk³adzie: T. Bolduan, St. Pestka, J. Kiedrowski, A. Patok, L. Szyd³owski i przedst. TRZZ. Kolegium mia³o decydowaæ o wszystkim.
Redaktor Naczelny – wg. za³o¿eñ tow. Szyd³owskiego – nie móg³ samodzielnie
podj¹æ ¿adnej decyzji. By³a to rzecz absurdalna. Na pierwszym posiedzeniu
wyznaczono datê nastêpnego – niestety, nikt nie przyby³, przypuszczalnie dlatego, ¿e cz³onkowie nie zamierzali przekszta³ciæ siê w kolporterów i propagatorów „Kaszëb”. Spo³eczne kolegium upad³o, zreszt¹ sk³ad osobowy by³ niew³a-
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œciwie dobrany, nie zosta³ zaakceptowany przez Zarz¹d G³ówny Zrzeszenia
Kaszubskiego.
Obecnie kolegium nadal jest dwuosobowe, jednak zespó³ jest powa¿niejszy
(zwolniono Z. Heitha i I. Piotrowsk¹ – przyby³ St. Dziadoñ) i dlatego praktycznie nie kolegium, a zespó³ decyduje o sprawach pisma i redakcji, ³¹cznie
ze sprawami finansowymi.
Redaktor naczelny sk³ada sprawozdania lub informacje na ka¿dym posiedzeniu Zarz¹du G³ównego Zrzeszenia Kaszubskiego.
15 VI 1960 r.
T. Bolduan

Szanowna Redakcjo!
Przypuszczaliœmy, ¿e po ostatnim zebraniu m³odych, które zosta³o zorganizowane przez klub „Pomorania”, Redakcja wreszcie zrozumie, dlaczego równie¿ kluby stroni¹ od wspó³pracy z ni¹. A wprost œmieszna frekwencja na to
wskazywa³a. Przypuszczenie okaza³o siê mylne, a komentarze i teoryjki o m³odych w 13-tym i poprzednich „Kaszëbach” zmuszaj¹ nas do zabrania g³osu.
Stwierdzamy, ¿e bariera dziel¹ca nas i jak nam wiadomo inne kluby od
zespo³u i klubu redakcyjnego nie powsta³a, jak niektórzy sugeruj¹, na tle ró¿nic
w zapatrywaniu siê na sprawy kaszubskie. Ró¿ne pojmowanie szeregu kwestii
kaszubskich wystêpuje w ³onie samego klubu „Ormuzd”. Ró¿nice istniej¹ miêdzy
naszym stanowiskiem a stanowiskiem wielu starszych i m³odych. Naprawdê –
to wspó³pracy nie przeszkadza. Przyczynia siê jednak niew¹tpliwie do wykrystalizowania najw³aœciwszych dróg w dalszym postêpowaniu. Przyczynia siê
do w³aœciwej oceny przesz³oœci i faktów zachodz¹cych obecnie.
Jedno jednak jest niezbêdne. Rzetelne i uczciwe postêpowanie. Równie¿
wobec swoich przeciwników. Nigdy nie przyznamy racji has³a: „cel uœwiêca
œrodki”. Wypowiedzi, którym tylko nadmiaru zgryŸliwoœci nie mo¿na odmówiæ, a¿ nazbyt bywa³o na ³amach „Kaszëb”. Atakowanie i przy tym kwestionowanie niektórych spraw w sposób, który uniemo¿liwia obronê atakowanym
i obronê spraw kwestionowanych, nie jest uczciwe. Has³u: „k³amaæ, k³amaæ
i jeszcze raz k³amaæ, a zawsze coœ z tego pozostanie” zawsze bêdziemy siê
przeciwstawiaæ.
W miarê up³ywu czasu grono wspó³pracowników pisma mala³o. Szkod¹
dla kultury kaszubskiej (samego pisma równie¿) wielu cenionych, wielu mniej
znanych przesta³o zamieszczaæ swe pozycje na ³amach pisma.
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Dzisiaj, wskutek dotychczasowego postêpowania, Wasze g³osy staj¹ siê:
„g³osem wo³aj¹cym na…”. Przed kupnem samochodu nie wstrzyma nas nawet
fakt, ¿e konstruktorem jego jest zbrodniarz czy najgorszy zwyrodnialec. Co
innego z ¿yciem spo³ecznym. Cz³owieka, którego postêpowanie nie zawsze jest
uczciwe i nie bardzo chêtnie chce poprawiæ to postêpowanie, trudno poprzeæ.
Nie mo¿emy najbardziej s³uszne powody g³oszone przez takich ludzi rozpowszechniaæ.
S³usznie pan Bolduan pisze, ¿e „musi nast¹piæ okres (w klubach), kiedy zwyk³a
akumulacja wiedzy ulegnie zahamowaniu i pojawi siê drugi moment – dzia³alnoœæ twórcza”. Lecz na twórczoœæ m³odych, na jej zrodzenie siê i rozkwit
zawsze i na ka¿dej szerokoœci geograficznej szczególny wp³yw ma twórczoœæ
starszego pokolenia. My jesteœmy jej pozbawieni. Nie brak literatów i innych
twórców, lecz brak publikacji ich dorobku powoduje nieporachowane straty.
Redakcja nie jest bez winy i w tej sprawie. Niech nie bêdzie zapytañ o mgr.
L. B¹dkowskiego, mgr. J. Rompskiego, mgr. L. Roppla, prof. Bieszka, J. Trepczyka, ks. Sychtê i innych. Wtedy uka¿¹ siê równie¿ nazwiska mgr. D. Majkowskiej, mgr. Z. Marsza³kowskiej, A. Potoka, I. Trojanowskiej i innych czêstokroæ jeszcze nieznanych. Bez proszenia i sztucznego wyci¹gania talentów.
To ostatnie siê nie udaje.
Uwa¿ny czytelnik, mimo mnóstwa pseudonimów, zauwa¿a bardzo ma³¹
grupkê ludzi pisz¹cych w „Kaszëbach”. Zrezygnowa³o siê z wiêkszego grona,
a polega siê na prê¿noœci tej grupki. Zbyt jednostronnie jednak ta grupka pisze.
O I Sesji Rady Naczelnej Z.K. ukaza³a siê tylko wzmianka. Czy dlatego, ¿e
podjêto nie bardzo przyjemne uchwa³y dla „Kaszëb”? Uchwa³y d¹¿¹ce do tego,
aby pismo reprezentowa³o bardziej pogl¹dy Z.K., ¿eby pismo przesta³o byæ motorem wstrzymuj¹cym ró¿n¹ dzia³alnoœæ poszczególnych ogniw Z.K. Mocno
siê oberwa³o Redakcji na zebraniu omawiaj¹cym „Kaszëbë”, a zorganizowanym
przez oddzia³ gdañski Z.K. Nieprzychylne noty o pracy Redakcji powtarza³y
siê na wielu innych zebraniach. W piœmie ani œladu. Najgorsze, ¿e postulaty
i ¿¹dania równie¿ nie wp³ynê³y na zmianê sytuacji. Ankietowe pytanie: „czy
wiêcej umieszczaæ tekstów po kaszubsku” w naszych oczach zakrawa na
drwiny. Po co ludzi ³udziæ? Przecie¿ na pismo nikt prócz etatowych redaktorów najmniejszego wp³ywu nie ma.
Przynale¿noœæ do klubu „Pomorania” redaktorów nie powinna wp³yn¹æ na
zbyt wielkie faworyzowanie prac tego klubu. Szczególnie Ÿle jest, gdy dzieje siê
to kosztem innych zdarzeñ i poczynañ. Waszym obowi¹zkiem chyba te¿ by³o
daæ chocia¿by wzmiankê o ukazaniu siê Zarysu historii literatury kaszubskiej
Lecha B¹dkowskiego. 13-tego czerwca komisja powo³ana przez Radê Naczeln¹
Z.K. uchwali³a now¹ pisowniê. Po wielu latach k³ótni i narad. Rzecz, która
ma niew¹tpliwie olbrzymie znaczenie. W „Kaszëbach” ani œladu.
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Ostatnie zebranie zorganizowane przez klub redakcyjny „Pomorania” chyba
najwyraŸniej œwiadczy o braku zaufania do Was. Nie wmawiajcie nam choroby.
Wiemy, ilu ludzi przyczyni³o siê do powstania „Kaszëb”. Ile czasu i pomocy
udzielali Redakcji w trudnej pracy. Wiemy, z jakim oddaniem potrafi¹ pracowaæ Kaszubi dla swej ziemi. Zbyt wielu osobom z tego grona wmawialiœcie
chorobê. Trzeba mieæ wielki tupet i szelmowski uœmiech, gdy klubowi „Ormuzd” wmawia siê zaœciankowoœæ tylko dlatego, ¿e nie wspó³pracowa³ z Wami.
Jesteœmy studentami nieomal wszystkich wy¿szych szkó³ w Trójmieœcie
i mimo m³odego wieku zd¹¿yliœmy poznaæ ¿ycie. Obok nie przechodzimy.
Lecz wartkoœæ tego ¿ycia nie pozbawia nas zdrowego rozs¹dku. Jesteœmy nadal
Kaszubami i chcemy byæ nadal uczciwi.
Patrzymy na ca³oœæ spraw kaszubskich i nigdy na pierwszy plan nie bêdziemy stawiaæ klubu, czy „federacji” klubów. Wiele, bardzo wiele gorzkich s³ów
mamy dla Zarz¹du G³ównego Z.K. i mo¿e niejednokrotnie s³owa maj¹ce
do nich trafiæ, do Was zosta³y zaadresowane.
G³os nasz uwa¿amy za publiczny. Wierne odtworzenie jego na ³amach
„Kaszëb” mo¿e zapocz¹tkowaæ nowy okres, okres wspó³pracy.
Kiedrowski Wojciech
Rejter Stanis³aw
Klasa Józef
Cz³onkowie Zarz¹du Klubu Studentów
Kaszubów „Ormuzd” – Gdañsk
5 VII 1959 r.
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Gdañsk

Grażyna Gzella, Obrażające i podburzające
pismo „Lech. Gazeta Gnieźnieńska”
(1895–1914),
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika,
Toruń 2015, ss. 248, ilustr., aneks, Zusammenfassung

Badania historyczno-prasoznawcze polskiej prasy „dzielnicy pruskiej” tycz¹ce licznych aspektów jej funkcjonowania uleg³y ostatnio dostrzegalnej
intensyfikacji. Wydane onegdaj i raczej przegl¹dowe prace sygnalizowa³y co
prawda te obszary badawcze na mapie polskiego czasopiœmiennictwa, którym
dla mo¿liwie pe³nego poznania jego roli i funkcji nale¿a³o pilnie poœwiêciæ uwagê
badawcz¹1, ale dopiero prace Józefa Borzyszkowskiego, Adama Galosa, Joachima Glenska, Tomasza Krzemiñskiego, Witolda Molika, Andrzeja Notkowskiego,
Wiktora Pepliñskiego, Bronis³awy WoŸniczki-Paruzel, Andrzeja Romanowa,
Szczepana Wierzchos³awskiego, Wojciecha Wrzesiñskiego i wielu innych, oparte na wnikliwych badaniach umo¿liwi³y, choæ czêœciowo, „zape³nienie” wspomnianej „luki badawczej”. W owym naukowo-badawczym gronie znacz¹ce
miejsce zajmuj¹ dokonania prof. Gra¿yny Gzelli, spod pióra której wysz³a recenzowana monografia, jak równie¿ prace wi¹¿¹ce siê œciœle z dziejami funkcjonuj¹cego w zaborze pruskim segmentu prasy polskiej2.
Oceniana praca sk³ada siê z piêciu rozdzia³ów problemowych dotycz¹cych
najistotniejszych kwestii podjêtego przez autorkê tematu, co znajduje meryto1

2

Zob.: A. Romanow, Prasa pomorska w latach 1848–1939. Stan badañ i perspektywy badawcze, „Rocznik Historii Prasy Polskiej”, t. XIII, 2010, z. 1-2, [Edycja specjalna dedykowana
Profesorowi Jerzemu Jarowieckiemu w osiemdziesi¹t¹ rocznicê urodzin], s. 69–79; W.M. Kolasa, Historiograf ia prasy polskiej (do 1918 r.) – naukometryczna analiza dyscypliny 1945–
–2009, Kraków 2013: J. Myœliñski, Uwagi o polskiej prasie prowincjonalnej od po³owy XIX
wieku, [w:] Historia prasy polskiej a kszta³towanie siê kultury narodowej, t. I, Warszawa
1967, s. 189–205.
Zob. m.in.: G. Gzella, Przed wysokim s¹dem. Procesy prasowe polskich redaktorów czasopism
dla ch³opów w zaborze pruskim, Toruñ 2004; ta¿, Procesy prasowe redaktorów „Gazety
Grudzi¹dzkiej” w latach 1894–1914, Toruñ 2010.
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ryczne i formalne uzasadnienie. I tak w rozdziale pierwszym pt. „Lech” w latach
1895–1915 (s. 14-42) przedstawione s¹ podstawy prawne dzia³ania prasy
w ówczesnych Niemczech na prze³omie XIX i XX wieku. W ich t³o autorka
wkomponowa³a zgrabnie zagadnienia zwi¹zane z pocz¹tkami i rozwojem
prasy gnieŸnieñskiej; wszystko w kontekœcie spo³eczno-politycznych i gospodarczych zasz³oœci owej doby.
Tak wiêc pisze Gra¿yna Gzella o zapleczu spo³ecznym „Lecha. Gazety GnieŸnieñskiej”, jakie stanowi³y m.in. funkcjonuj¹ce w mieœcie organizacje polskie,
zwiêŸle przedstawia pocz¹tki dzia³alnoœci prasowo-wydawniczej, wreszcie kreœli
genezê „Lecha. Gazety GnieŸnieñskiej”, której pierwszy numer ukaza³ siê 1 paŸdziernika 1895 r. oraz ods³ania kulisy organizacji wydawnictwa.
W rozdziale drugim (s. 43–69) zatytu³owanym Redaktorzy „Lecha” w latach
1895–1914, w oparciu o dot¹d nieprzebadane w wiêkszoœci materia³y, nakreœlone zosta³y ciekawie koleje ¿ycia, pracy, zaanga¿owania spo³eczno-politycznego dziennikarzy tego pisma. Ukazane te¿ zosta³y ich proweniencje zawodowe.
Autorka ustali³a, ¿e w latach 1895–1914 przez redakcjê gnieŸnieñskiej gazety
przewinê³o siê 25 dziennikarzy, wszyscy cenieni aktywiœci polskiego ruchu narodowego, którzy „…tworzyli pismo kszta³tuj¹ce œwiadomoœæ narodow¹ czytelników, walcz¹c o zachowanie jêzyka polskiego, przybli¿aj¹c najistotniejsze
problemy Polaków ¿yj¹cych w pañstwie niemieckim”3. Wœród nich swoj¹ obecnoœæ zaznaczyli te¿ dziennikarze, których po latach pracy w GnieŸnie, spotykamy w zespo³ach redakcyjnych bliskiej nam „Gazety Gdañskiej”.
Byli to: Piotr Paliñski, Dionizy Kowalski, Antoni Konieczny oraz Jan Teska.
Pierwszy z nich, który to redaguj¹c „Lecha” „...wywi¹zywa³ siê tak nieudolnie,
¿e liczba abonentów zaczê³a niepokoj¹co spadaæ” 4, po niejako „wymuszonym
rozstaniu” z redakcj¹ tego¿ pisma, znalaz³ zatrudnienie w „Gazecie Gdañskiej”,
sk¹d „odszed³” po g³oœnym sporze z jej w³aœcicielami, m.in. jako trudna we wspó³pracy, kontrowersyjna osoba5.
Z kolei Dionizy Kowalski, redaktor, administrator i dzier¿awca wydawnictwa „Gazety Gdañskiej” (w latach 1905–1910), wda³ siê w d³ugoletni konflikt
z gnieŸnieñskim „Lechem”, a w³aœciwie z jego ówczesnym redaktorem naczelnym Stanis³awem Kucikiem, który oszczerczo zarzuca³ Kowalskiemu, ¿e „...stoi
na ¿o³dzie pruskim”6.

3
4

5
6

G. Gzella, Obra¿aj¹ce i podburzaj¹ce pismo..., s. 69.
Cyt. z G. Gzella, Obra¿aj¹ce i podburzaj¹ce pismo..., s. 54, za T. Powidzki, Ze œwiata dziennikarskiego, [w:] Poznañskie wspominki. Starzy poznaniacy opowiadaj¹, Poznañ 1960,
s. 200.
Zob. A. Romanow, Gdañska prasa polska 1891–1920, Warszawa 1994, s. 74.
G. Gzella, op. cit., s. 91 i nn.
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Jego redakcyjny kolega Antoni Konieczny, równie¿ przeszed³ do „Gazety
Gdañskiej”, gdzie oferowano mu korzystniejsze wynagrodzenie ni¿ w wydawnictwie „Lecha”. Pó³toraroczn¹ wspó³pracê A. Koniecznego z gdañskim pismem
(od 1 XII 1910 do 25 VI 1912 r.) przerwa³a niefortunna, krytyczna ocena dokonañ ruchu m³odokaszubskiego. Zaskoczeni i zniesmaczeni postaw¹ red.
Koniecznego w³aœciciele „Gazety Gdañskiej”, bêd¹cy admiratorami oraz aktywistami ruchu m³odokaszubskiego, natychmiast wypowiedzieli mu posadê.
Po odejœciu z redakcji „Lecha” Piotra Paliñskiego, jego stanowisko obj¹³ Jan
Teska (od 1 VII 1904 r.), w latach nastêpnych w³aœciciel i wydawca poczytnego
„Dziennika Bydgoskiego” (od 1907 r.), bêd¹cy równolegle (od maja 1926 do
stycznia 1929 r.) w³aœcicielem „Gazety Gdañskiej”.
Jak widaæ perygrynacje miêdzyredakcyjne oraz konflikty dziennikarzy pism
polskich zachodzi³y dosyæ czêsto, a u ich pod³o¿a le¿a³y kwestie finansowe,
sprawa konkurencji na rynku czytelniczym, jak te¿ osobiste niechêci7. O problemach tych, os³abiaj¹cych dostrzegalnie skutecznoœæ kampanii prasowych
prowadzonych przez „Lecha” i skonfliktowane z nim pisma, informuje szeroko
G. Gzella na stronach opiniowanej monografii. Powy¿ej przywo³ano jedynie
niektóre, wi¹¿¹ce siê poœrednio i bezpoœrednio z ludŸmi zaanga¿owanymi
w dzia³alnoœæ prasowo-wydawnicz¹ na pó³nocnych kresach „pruskiej dzielnicy”,
a mianowicie w rejencji gdañskiej.
Rozdzia³y: trzeci, czwarty i pi¹ty ³¹czy zagadnienie funkcjonowania niemieckiego prawa prasowego w odniesieniu do prasy polskiej, a konkretnie gnieŸnieñskiego „Lecha” i jego dziennikarzy oraz wydawców. Wspomniane rozdzia³y
to: rozdzia³ trzeci – Obra¿eni Polacy (s. 70–108), rozdzia³ czwarty (s. 109–163)
– W opozycji do obra¿onych przedstawicieli w³adzy niemieckiej i rozdzia³ pi¹ty,
ostatni (s. 164–197) – Artyku³y podburzaj¹ce, nêkaj¹ce, „gruba swawola” i wystêpki przeciw prawu prasowemu. W rozdzia³ach tych autorka skrupulatnie,
a zarazem ciekawie przedstawi³a motywy, powody wszczynania przeciw redaktorom „Lecha” postêpowania s¹dowo-prokuratorskiego. I tak, „obra¿ani
Polacy”, to przede wszystkim ci, których zachowanie, postêpowanie „...nie znajdowa³o aprobaty pisma” oraz ich wspó³ziomków. To ci, którzy sprzedawali swoj¹
ziemiê Niemcom, którzy wstêpowali do niemieckich organizacji, uczestniczyli
czynnie w ¿yciu niemieckiej spo³ecznoœci, b¹dŸ ich obywatelska postawa w jakiœ
inny sposób kolidowa³a z przyjêtym, uznanym i powszechnie aprobowanym
wzorcem patrioty – Polaka.
Nieb³ah¹ przyczyn¹ konfliktów w polskim dziennikarskim œrodowisku by³y
te¿, o czym wspomniano, obopólne niechêci, rywalizacja o wp³ywy œrodowi-

7

G. Gzella, Zawodowe perygrynacje redaktorów prasy polskiej Pomorza Gdañskiego (do 1914
roku), „Rocznik Historii Prasy Polskiej”, t. XII, 2009, z. 2, s. 5–17.
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skowe i powsta³e na tym¿e tle osobiste zadra¿nienia. Jak podaje prof. G. Gzella,
„...miêdzy 1900 (pierwszy proces o obrazê Polaka) z 1912 rokiem (ostatni) redaktorzy »Lecha. Gazety GnieŸnieñskiej« a¿ 22 razy stawali przed s¹dem gnieŸnieñskim, gdy skar¿¹cymi byli Polacy”8. Najwiêcej oskar¿eñ wnieœli ura¿eni
publikacjami „Lecha” polscy czytelnicy przeciw wymienionemu ju¿ redaktorowi P. Palêdzkiemu. „Z czasem, stwierdza autorka, skonfliktowane strony
czêœciej dochodzi³y do porozumienia i redaktorzy gnieŸnieñskiego periodyku
nie wêdrowali ju¿ tak czêsto „za kraty” z powodu obrazy „wspó³ziomka”9.
O wiele czêœciej redaktorzy „Lecha” stawali przed s¹dem za obrazê przedstawicieli zaborczej w³adzy. W tym wypadku oskar¿enia wnosili pracownicy
agend rz¹dowych, nauczyciele, policjanci, wojskowi, duchowni. W 1910 r. redaktora odpowiedzialnego „Lecha. Gazety GnieŸnieñskiej” W³adys³awa Karpiñskiego, za rzekom¹ „obrazê majestatu” panuj¹cego, skazano na 9 miesiêcy
wiêzienia. „Wyrok by³, pisze G. Gzella, niezwykle surowy, w historii gnieŸnieñskiego pisma najwy¿szy, na jaki skazano redaktora odpowiedzialnego”10.
Dziennikarze i redaktorzy odpowiedzialni „Lecha” s¹dzeni byli równie¿ na
podstawie §§ 110, 130, 240 i 360 kodeksu karnego. Oskar¿enia wnoszone na
podstawie owych paragrafów dotyczy³y „podburzania do niepos³uszeñstwa”
wobec w³adz (§ 110), podburzania do gwa³tów (§ 130), nawo³ywania do bojkotu
niemieckich firm i „odstêpców narodowych” (co rozumiano bardzo szeroko),
wreszcie „grubej swawoli” (§ 360). W³aœnie § 130 szczególnie czêsto „wyzyskiwany” by³ przez oskar¿ycieli w procesach wytoczonych nie tylko dziennikarzom
„Lecha. Gazety GnieŸnieñskiej”, ale i pozosta³ym tytu³om polskiej prasy „dzielnicy pruskiej” i to do tego stopnia, ¿e zyska³ w polskim œrodowisku dziennikarskim miano „polako¿erczego paragrafu”11. Symptomatycznym przyk³adem wyzyskania przez zaborczy s¹d owego paragrafu jest odnotowany przez G. Gzellê
proces redaktora Adama B³a¿aka oskar¿onego i skazanego za... podburzanie
rodaków do „ewentualnego (sic!) zbrojnego wyst¹pienia w przysz³oœci”12.
W porównaniu z iloœci¹ procesów wytoczonych „Lechowi. Gazecie GnieŸnieñskiej” w oparciu o §§ 110 i 130 kodeksu karnego liczba obwinieñ o naruszenie prawa prasowego jest niewielk¹. Autorce dziêki iœcie benedyktyñskiej
pracy badawczej uda³o siê przedstawiæ i udokumentowaæ 80 procesów wytoczonych wydawcom i dziennikarzom gnieŸnieñskiej gazety, skazywanym na
kary grzywny, wiêzienia, dokuczliwe rewizje w lokalach redakcyjnych i pry-

8
9
10
11
12

G. Gzella, Obra¿aj¹ce i podburzaj¹ce pismo..., s. 108.
Tam¿e.
Tam¿e, s. 110.
„Gazeta Gdañska”, nr 140 z 21 XI 1912, s. 3.
G. Gzella, Obra¿aj¹ce i podburzaj¹ce pismo..., s. 183–184.
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watnych mieszkaniach pracowników, wreszcie konfiskaty tych numerów
pisma, które w ocenie prokuratury zawiera³y treœci godz¹ce w obowi¹zuj¹ce
prawo prasowe13.
Monografiê zamyka Zakoñczenie (s. 188–210) komprymuj¹ce i czêœciowo
uzupe³niaj¹ce wiedzê o przedstawianym problemie. Do pracy za³¹czono te¿
obszerny Aneks chronologicznie ujmuj¹cy zestawienie procesów wytoczonych
w latach 1900–1915 dziennikarzom gnieŸnieñskiego „Lecha”, bibliografiê, indeks nazwisk oraz streszczenie w jêzyku niemieckim co znakomicie poszerza
jej zasiêg poznawczy.
Lektura recenzowanej pracy pozwala na w pe³ni uzasadnion¹ konstatacjê,
¿e obok naukowo-informacyjnych, poznawczych zadañ, zasadniczym jej celem jest równie¿ inspirowanie coraz to szerszej penetracji badawczej rzeczonego problemu, tj. dziejów, funkcji i roli prasy polskiej zaboru pruskiego wœród
lokalnej spo³ecznoœci. Autorka trafnie stwierdza, ¿e zagadnienia zawarte w tomie, a dotycz¹ce „Lecha. Gazety GnieŸnieñskiej”, s¹ jak dot¹d „zbadane czêœciowo”. Wp³yw na taki stan badañ mia³y zdekompletowany powa¿nie podstawowy materia³, czyli roczniki analizowanego pod k¹tem tematu badañ pisma
(z niektórych lat zachowa³y siê jedynie pojedyncze numery) oraz szcz¹tkowy
zbiór dokumentów redakcyjnych. St¹d koniecznoœæ szerokiej kwerendy archiwalno-bibliotecznej, któr¹ to kwerendê autorka przeprowadzi³a bardzo starannie, siêgaj¹c do zbiorów Archiwów Pañstwowych w Poznaniu, Lesznie, Kostrzyniu, do Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu, a tak¿e do Bibliotek:
Kórnickiej PAN, Uniwersytetu Miko³aja Kopernika w Toruniu, Raczyñskich
w Poznaniu wreszcie do zbiorów prywatnych i muzealnych. Wyzyska³a te¿
Ÿród³a drukowane dotycz¹ce tematu pracy i obszern¹ literaturê naukow¹.
W obszarze badawczych zainteresowañ prof. Gra¿yny Gzelli znalaz³o siê
te¿ a¿ 38 tytu³ów zachodniopruskiej i g³ównie wielkopolskiej prasy polskiej.
Wszystko to sprawia, ¿e przedstawiana w ksi¹¿ce tematyka ukazana zosta³a
wyczerpuj¹co, ciekawie, na szerokim tle historycznych zasz³oœci koñca XIX
i pocz¹tku XX wieku. Autorka pisze skromnie, ¿e „podstawowym celem pracy
by³o w miarê wszechstronne scharakteryzowanie dzia³añ redaktorów odpowiedzialnych gnieŸnieñskiej gazety wobec niemieckiego wymiaru sprawiedliwoœci oraz ukazanie ich postawy w obronie jêzyka polskiego, œwiadomoœci
narodowej i spo³ecznej”14. Tymczasem zawarty w monografii wyk³ad obejmuje
znacznie szerszy zakres problemowy, ¿e wymieniê jedynie aspekty historyczne,
biograficzne, prawno-ustrojowe, socjalne i spo³eczno-polityczne.

13
14

Zob. tam¿e, Aneks – Procesy prasowe redaktorów gnieŸnieñskiego „Lecha”, s. 211–219.
Tam¿e, s. 11.
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Rozdzia³y pracy wyró¿niaj¹ siê rzeczowoœci¹ i syntetyzuj¹cym ujêciem,
co czyni je nad wyraz przystêpnymi w odbiorze, umo¿liwiaj¹c czytelnikowi
szybkie dotarcie do zajmuj¹cych go kwestii. Logiczna narracja, trafna selekcja
i analiza zebranego, obszernego materia³u, rozbudowany aparat naukowy (m.in.
przypisy bêd¹ce po czêœci uzupe³nieniem b¹dŸ rozszerzeniem wyk³adu), czytelnie sporz¹dzona bibliografia oraz indeks nazwisk, a tak¿e poszerzaj¹cy spektrum poznawcze Aneks, wszystko to œwiadczy o doskona³ym przygotowaniu
autorki i to nie tylko jako historyka prasy, ale te¿ biografa, historyka spo³ecznego,
historyka myœli politycznej.
Nakreœlone na stronicach recenzowanego tomu kwestie jawi¹ siê te¿ pierwszymi w historiografii naukowymi opracowaniami podjêtego zagadnienia,
„obudowanymi” obszernym materia³em Ÿród³owym i pomocniczym. Autorka,
w oparciu o materia³y Ÿród³owe, ods³ania kulisy pracy redakcji „Lecha”, naœwietla oblicze spo³eczno-polityczne pisma oraz zatrudnianych w jego wydawnictwie dziennikarzy. Tote¿, co kolejny raz podkreœlam, ksi¹¿ka prof. Gra¿yny Gzelli
nie jest li tylko standardowym ujêciem tematu, lecz opracowaniem o szerokim
zakresie poznawczym, wskazuj¹cym zarazem kierunki dalszego zg³êbiania
tematu, bêd¹c jednoczeœnie wa¿nym dope³nieniem obrazu polskiego ¿ycia
narodowego, spo³eczno-politycznego i organizacyjnego w „dzielnicy pruskiej”
w latach zaboru.
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Gdañsk

Józef Borzyszkowski, Tam, gdze Kaszëb pòczątk.
Dzieje i współczesność wsi gminy Karsin,
wyd. III poprawione i uzupełnione, wyd. Instytut Kaszubski,
Gdańsk–Karsin 2016, ss. 823 + 1 nlb

Obszerna monografia karsiñskiej gminy w powiecie koœcierskim wydana
w trzeciej ju¿ ods³onie (wyd. I – 2001, wyd. II – 2003), poœwiêcona dziejom
i wspó³czesnoœci ³¹cznie 40 wsi i osad, oparta na bogatych Ÿród³ach i literaturze zamieszczonych na koñcu ksi¹¿ki w Bibliograf ii. Nale¿y dodaæ, i¿ dla
autora opisywane tereny to, jak czytamy we Wstêpie jego: „…rodzinne strony
[…] Zabory, a konkretniej tereny nale¿¹ce kiedyœ do pradawnej parafii Wiele.
Jej obszar d³ugo i w du¿ej mierze pokrywa³ siê z terenami gminy Karsin. Obejmowa³a ona kiedyœ tak¿e Odry – s³ynne w œwiecie, nie tylko polskim, dziêki
prehistorycznym, a dziœ dla ró¿nych ludzi w ró¿ny sposób symbolicznym,
kamiennym krêgom znad brzegów Wdy – p³yn¹cej od Jab³uszka i J. Wieckiego
przez Jeziora Wdzydzkie i nasz¹ gminê dalej do Wis³y – Czarnej Wody”.
W nastêpnym akapicie zaœ dodaje: „Jeziora Wdzydzkie, wsie znad ich brzegów,
a zw³aszcza Wdzydze Kiszewskie, ale i Tucholskie, to zak¹tek kaszubskiego
œwiata, o którym Aleksander Majkowski […] powiedzia³, i¿ »tam we Wdzydzach zab³ys³o zorze wskrzeszenia kaszubszczyzny«. Od ponad 40 lat jestem
pod urokiem krajobrazu oraz pieœni i dzie³ twórców literatury kaszubskiej. Wci¹¿
odkrywam nowe obrazy piêkna i kart historii naszych rodzinnych stron. Poznajê
lepiej ¿ycie i dokonania tych, dziêki którym ta kaszubska zorza, która zab³ys³a
we Wdzydzach, coraz piêkniej œwieci w ró¿nych zak¹tkach kaszubsko-pomorskiej ziemi” (s. 8). Po tym cytacie nie ma ju¿ w¹tpliwoœci, i¿ ksi¹¿ka jest owocem wieloletnich poszukiwañ oraz studiów autora i wi¹¿e siê dla niego z sentymentem do stron dzieciñstwa i wczesnej m³odoœci.
Praca sk³ada siê z dziewiêtnastu rozdzia³ów. Rozdzia³ I Po³o¿enie gminy
a krajobraz Ziemi Zaborskiej – „Jadamowy raj”, jak g³osi tytu³ dotyczy spraw
geograficznych i krajobrazowych. W rozdziale II O dziejach Kaszubów i Pomorza – Karsina i gminy – od czasów najdawniejszych po prawie najnowsze

294

TOMASZ REMBALSKI (GDAÑSK)

streszczono pradzieje oraz najdawniejsze dzieje od œredniowiecza do I rozbioru
Polski. Ku nowoczesnoœci w pañstwie prusko-niemieckim, to tytu³ rozdzia³u III,
w którym omówiono proces uw³aszczenia ch³opów, rozwój wsi w pañstwie prusko-niemieckim oraz zabiegi germanizacyjne zaborcy. O polskim ruchu narodowym od Wiosny Ludów do I wojny œwiatowej opowiada rozdzia³ IV, zaœ
kolejny V o ¿yciu w odrodzonej Rzeczypospolitej i w okresie okupacji niemieckiej. Rozdzia³ VI O ¿yciu codziennym zaborskiej wsi XIX i XX wieku przedstawia zmiany w architekturze, do jakich dosz³o w gminie w ci¹gu minionych
100–120 lat, nastêpnie kaszubski rok obrzêdowy i zwyczaje rodzinne na Zaborach oraz ¿ycie religijne ich mieszkañców. Kolejne rozdzia³y poœwiêcone zosta³y omówieniu dziejów poszczególnych wsi w minionych dwóch wiekach.
I tak rozdzia³y VII i VIII dotycz¹ Wiela, IX Karsina, X poœwiêcony jest Osowu
i Zamoœciowi, XI D¹browie, XII Górkom, Kliczkowom i Malarom – „kolebce
wielkiego malarza” Mariana Mokwy, XIII Przytarni, Knieji, Robaczkowu i Popówce, XIV Rybakom (dawniej Wdzydzom Tucholskim), XV Borskowi oraz
„Halszce Jasnochówce” siedzibie malarza Kazimierza Jasnocha, XVI Cisewiu,
B¹kowi, Abisyni i ¯ebrowie, XVII Dêbowcu, Mniszkowi, Miedznu, Wojtalowi
i Odrom. Dwa ostatnie rozdzia³y dotycz¹ wspó³czesnoœci gminy Karsin. W rozdziale XVIII Gmina Karsin na drodze do EU Autor skupi³ siê na omówieniu
odrodzenia samorz¹dnoœci po 1989 roku i przeprowadzonych inwestycjach,
a tak¿e innych dzia³aniach w pierwszych trzech kadencjach przez w³adze gminne. Wspomnia³ równie¿ o planach na przysz³oœæ w gminie. Ostatni, XIX rozdzia³ zatytu³owany Tego jeszcze nie by³o – gmina Karsin – na miarê XXI wieku,
jest uzupe³nieniem informacji i opisem wydarzeñ w gminie, które zasz³y po
2004 roku, a wiêc po drugim wydaniu monografii. Sporo miejsca poœwiêcono
w nim m.in. preferencjom wyborczym mieszkañców gminy, ale i tak¿e zmianom cywilizacyjnym, uwidocznionym po wejœciu Polski do Unii Europejskiej.
Autor, chwal¹c osi¹gniêcia gminy, pisze jednoczeœnie, „i¿ temu olbrzymiemu
wysi³kowi inwestycyjnemu i skokowi cywilizacyjnemu, […] nie towarzyszy³y
równie wielkie i szerokie przedsiêwziêcia na rzecz kszta³towania, wrêcz kszta³cenia spo³eczeñstwa obywatelskiego, w³asnego zaanga¿owania obywateli, jakoœci udzia³u i pracy samorz¹dów i przede wszystkim organizacji pozarz¹dowych, stanowi¹cych równie wa¿ny filar pañstwa i spo³eczeñstwa jak w³adze
centralne i samorz¹dowe. Sygna³em niedostatecznych dzia³añ w tym zakresie
s¹ wyniki kolejnych wyborów wszelkiego rodzaju i spotykane skrajnoœci, gro¿¹ce niebezpieczeñstwem przekreœlania dotychczasowych osi¹gniêæ i zapaœci¹,
tak¿e w sferze materii – inwestycji i poziomu ¿ycia”.
Ciekawe refleksje autora zawiera równie¿ Zamiast zakoñczenia, gdzie czytamy: „Niniejsza monografia gminy Karsin nie jest ani pierwsz¹, ani ostatni¹.
Jako trzecie – poprawione i uzupe³nione wydanie, dzie³o to nadal dalekie jest
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od wyczerpania dostêpnych Ÿróde³ i mo¿liwoœci wzbogacenia obrazu przesz³oœci i wspó³czesnoœci gminy. Wêdruj¹c ostatnio w towarzystwie Jana Orlikowskiego po ró¿nych wsiach i zak¹tkach tej czêœci zaborskiego œwiata, mog³em siê
przekonaæ o ogromie zmian, jakie zasz³y tu od momentu wejœcia Rzeczypospolitej do Unii Europejskiej. Dotyczy to nie tylko sytuacji dominuj¹cego
dot¹d rolnictwa, czy najwa¿niejszego czynnika kszta³tuj¹cego przysz³oœæ
– m³ode pokolenie, jakim s¹ szko³y. Z satysfakcj¹ ogromn¹ przyj¹³em rozwój
m.in. infrastruktury drogowej oraz wodno-kanalizacyjnej i innej. Wielkoœæ
zaistnia³ych zmian mog¹ doceniæ Ci, którzy wyroœli w innym œwiecie, wymagaj¹cym zdwojonego wysi³ku na co dzieñ, pamiêtaj¹cych tamte trudnoœci i biedê,
która i dziœ istnieje, ale ca³kiem niemal niepodobna do tamtej”.

296

JÓZEF BORZYSZKOWSKI (GDAÑSK)

Józef Borzyszkowski
Gdañsk

Piotr Pałys, Państwa słowiańskie wobec Łużyc
w latach 1945-1948,
Instytut Śląski w Opolu, Opole 2014, ss. 466

Przed laty w wydawnictwie Instytutu Kaszubskiego opublikowaliœmy w postaci samodzielnego druku archiwalny reporta¿ dwóch twórców filmów dokumentalnych – Mariana Kubery i W³adys³awa Sobeckiego. Autorzy nadali mu
znamienny tytu³ Tysi¹c lat i co dalej… (Gdañsk, 2002). Od tamtego czasu minê³o sporo lat. Problematyce ³u¿yckiej na gruncie polskim poœwiêcone s¹ dziœ
m.in. dzia³alnoœæ £u¿yckiego Stowarzyszenia Artystyczno-Kulturalnego „ ¯aranin” w ¯arach i wydawane przez Instytut S³owianoznawstwa PAN „Zeszyty
£u¿yckie”. Odnoszê jednak wra¿enie, ¿e kontakty polsko-³u¿yckie, nie tylko
³u¿ycko-kaszubskie, jeszcze 10-20 lat temu doœæ ¿ywe i bliskie, ulegaj¹ erozji.
W du¿ej mierze wynika ona z ograniczonego dzia³ania samych £u¿yczan i ich
Instytutu Serbskiego w Budziszynie; potwierdza smutn¹ rzeczywistoœæ sygnalizowan¹ przez zawartoœæ publikacji M. Kubery i W. Sobeckiego. – Bardzo jednak chcia³bym, by moje odczucia i opinia okaza³y siê b³êdne…
W zasygnalizowanym wy¿ej kontekœcie z radoœci¹ przyj¹³em bardzo ciekaw¹ i cenn¹ ksi¹¿kê Piotra Pa³ysa pt. Pañstwa s³owiañskie wobec £u¿yc w latach 1945-1948, wydan¹ przez Pañstwowy Instytut Naukowy – Instytut Œl¹ski
w Opolu i Stowarzyszenie Instytut Œl¹ski – Opole 2014.
Szczêœliwym zbiegiem okolicznoœci wyros³em w œrodowisku, gdzie problematyka £u¿yc, a zw³aszcza tu¿ powojenne uwarunkowania dotycz¹ce ich losu,
zwi¹zane m.in. z dzia³alnoœci¹ „Pro³u¿u”, by³y czêsto obecne. W Spo³ecznoœci
Zrzeszonej przedstawicielami „Pro³u¿u” byli m.in. Franciszek Fenikowski i Maria
Kowalewska – oboje tu¿ powojenni studenci Uniwersytetu im. A. Mickiewicza
w Poznaniu. Niemal równoczeœnie, tu¿ po studiach, pracuj¹c w Bibliotece Gdañskiej PAN, pozna³em m.in. Zofiê Ratajczak, która przyby³a do Gdañska równie¿ z Poznania i niejednokrotnie wspomina³a dzia³ania i publikacje „Pro³u¿u”.
W naszych rozmowach na ten temat towarzyszy³ nam tak¿e œp. profesor Pawe³
Groth, reprezentuj¹cy œrodowisko Kaszubów zaanga¿owanych w pro³u¿yck¹
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dzia³alnoœæ w samym Gdañsku. Do tego dosz³a wdziêczna pamiêæ o postaci
i twórczoœci dr. W³adys³awa Pniewskiego, zamordowanego w Stutthofie profesora Gimnazjum Polskiego w Wolnym Mieœcie Gdañsku, autora cennych
publikacji – tak o £u¿ycach, jak i o Kaszubach. Z czasem dosz³y w³asne bezpoœrednie spotkania i doœwiadczenia zwi¹zane z £u¿yczanami, zapocz¹tkowane
w latach studenckich dziêki Leonowi Ropplowi i Otylii Szczukowskiej, uosabiane przez dr. Frido Mìtška i rodzinê Hantušów. Po latach odœwie¿one zosta³y
dziêki Woršy Meškank-Dahmsowej z Bad Honef k. Bonn – dziœ z Berlina, przedstawicielce rodziny mocno wpisanej tak¿e w tu¿ powojenne dzieje i zmagania
Serbów £u¿yckich o swoje trwanie i przysz³oœæ. To te osobiste doœwiadczenia
i wspomnienia, jak i poczucie daleko id¹cej wspólnoty losów £u¿yczan i Kaszubów, nie tylko w pañstwie prusko-niemieckim do 1920 (1945) roku, w du¿ej
mierze zadecydowa³y o radoœci z ukazania siê prezentowanej tu monografii.
Jej lektura uœwiadomi³a mi m.in., jak dalece odeszliœmy od idea³ów wspólnoty
s³owiañskiej, bliskich choæby Florianowi Ceynowie (1817-1881) – ojcu regionalizmu kaszubskiego i Lechowi B¹dkowskiemu (1920-1984), jednemu z twórców Zrzeszenia Kaszubskiego i ideologów wspó³czesnego ruchu kaszubsko-pomorskiego.
Prezentuj¹c na ³amach „Actów Cassubiana” tê arcywa¿n¹ ksi¹¿kê P. Pa³ysa,
œwiadom, i¿ zas³uguje ona nie tylko na recenzjê, ale i artyku³ recenzyjny, chcê
zachêciæ odbiorców naszego rocznika do jej osobistej lektury. Autor w pierwszym akapicie Wstêpu stwierdzi³:
„Klêska III Rzeszy, skutkuj¹ca miêdzy innymi czasow¹ likwidacj¹ pañstwowoœci niemieckiej, wywo³a³a wœród czêœci Serbo³u¿yczan nadziejê na ziszczenie siê marzeñ o emancypacji spod wiekowej niemieckiej kurateli, gdy¿ los
wschodnich Niemiec spoczywa³ w rêkach przywódców Zwi¹zku Radzieckiego.
W 1945 r. wydawaæ by siê mog³o, ¿e jest po temu wyj¹tkowo sprzyjaj¹ca koniunktura. Ca³oœæ historycznego obszaru £u¿yc zosta³a obsadzona przez wojska radzieckie i polskie. Ich wschodnia czêœæ znalaz³a siê w obrêbie pañstwa
polskiego, które opar³o swe nowe granice zachodnie i pó³nocne o Odrê, Nysê
£u¿yck¹ i Ba³tyk. Tym samym otaczaj¹ce serbo³u¿yck¹ wyspê „niemieckie
morze” uleg³o od wchodu znacznej redukcji. Mocno artyku³owane w trakcie
wojny has³a s³owiañskiego braterstwa oraz sterowany z Moskwy renesans idei
s³owiañskiej wywo³ywa³ przekonanie, ¿e byt narodu serbo³u¿yckiego przestanie byæ zagro¿ony, a pañstwa s³owiañskie zapewni¹ £u¿ycom satysfakcjonuj¹cy serbo³u¿yckie ambicje kszta³t polityczny. Nadzieje te podziela³y tak¿e
krêgi sympatyków najmniejszego narodu s³owiañskiego, szczególnie liczne
w Czechach i w Polsce”.
Pomijaj¹c dalsze wyznania i rozwa¿ania autora ze Wstêpu, prezentuj¹cego
w nim zawartoœæ swojej ksi¹¿ki, jej bazê Ÿród³ow¹ i konstrukcjê wraz z omó-
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wieniem literatury przedmiotu badañ, jak i z podziêkowaniami dla wspó³pracowników, pragnê zwróciæ uwagê na Spis treœci, a w³aœciwie tylko tytu³y i objêtoœæ rozdzia³ów. Oto one:
I. Serbo³u¿ycki ruch narodowy (ss. 55)
II. Czechos³owacja – zawiedzione nadzieje (ss. 103)
III. Polska – „Nad £u¿ycami polska stra¿” czy „£u¿ycom wolnoœæ” (ss. 144)
IV. Dylematy hegemona. ZSRR wobec £u¿yc (ss. 28)
V. Jugos³owiañskie wsparcie (ss. 41)
VI. Kontakty serbo³u¿ycko-bu³garskie (ss. 4).
Ponadto mamy w ksi¹¿ce te¿ zakoñczenie i streszczenia w jêzyku angielskim, serbo³u¿yckim i niemieckim, wykaz skrótów, bibliografiê i indeksy – nazw
geograficznych i nazwisk oraz ilustracje. – (Od razu powiem: szkoda, ¿e ilustracje nie s¹ integralnym elementem wyk³adu – treœci ksi¹¿ki).
Ze spojrzenia na powy¿sze zestawienie tytu³ów i objêtoœci owych szeœciu
rozdzia³ów ksi¹¿ki wnioskujemy, i¿ przyjêty uk³ad – mo¿na rzec rzeczowy, ale
w sumie „pañstwowy”, niesie w sobie niebezpieczeñstwo zarówno nierównomiernoœci w odniesieniu do objêtoœci, wynikaj¹cej z zró¿nicowanej roli poszczególnych pañstw, jak i pewnych powtórek, które spotykamy w trakcie lektury
ksi¹¿ki. St¹d te¿ s¹dzê, i¿ bardziej na miejscu by³by uk³ad rzeczywiœcie problemowy, problemowo-chronologiczny, który by pozwoli³ unikn¹æ nie tylko
koniecznych w aktualnej sytuacji powtórek, ale i dysproporcji pod wzglêdem
objêtoœci poszczególnych rozdzia³ów. Jednoczeœnie u³atwi³oby to czytelnikowi
zrozumienie uwarunkowañ zró¿nicowanego zaanga¿owania spo³eczeñstw
i rz¹dów poszczególnych pañstw na rzecz £u¿yczan. W tym kontekœcie mam
na uwadze m.in. liczne memoranda ³u¿yckie itp. dokumenty, jakie wówczas
powsta³y, tak wœród samych Serbo³u¿yczan, jak i w œrodowiskach zainteresowanych ich losem w pañstwach s³owiañskich, przywo³ywane czêsto w kilku
rozdzia³ach. Ich przywo³ywanie, prezentowanie, nadmiar szczegó³owoœci w niemal ka¿dym rozdziale, bywa nieco nu¿¹ce. Ale… z drugiej strony takie rozwi¹zanie prezentuje wyœmienit¹ znajomoœæ autora badanej problematyki, bazy
Ÿród³owej itp.
Dla niejednego pomorskiego, polskiego czytelnika jako najciekawszy mo¿e
siê jawiæ roz. III tej monografii, prezentuj¹cy polskie spo³eczne i rz¹dowe dzia³ania, ow¹ „Nad £u¿ycami polsk¹ stra¿” i sztandarowe has³o „£u¿ycom wolnoœæ”. To tu przywo³any jest m.in. w/w W³. Pniewski, jak i w kontekœcie powojennej dzia³alnoœci Polskiego Zwi¹zku Zachodniego i powsta³ego ju¿ w 1945
roku Akademickiego Zwi¹zku Przyjació³ £u¿yc „Pro³u¿” z central¹ w Poznaniu, jego II wiceprezes Franciszek Fenikowski. Z satysfakcj¹ czytamy o rych³ym
akcesie do AZPE „Pro³u¿” m.in. Akademickiego Ko³a Pomorzan, dzia³aj¹cego
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nadal na Uniwersytecie Poznañskim, jak i aktywnoœci na tym polu nie tylko
prezesa „Pro³u¿” Alojzego Matyniaka, ale i wielu znanych nam do dziœ uczonych, w tym pracowników UMK w Toruniu – prof. Bo¿eny Stelmachowskiej
i prof. Karola Górskiego. Bliskie nam s¹ równie¿ postacie przedwojennych m³odych dzia³aczy Zwi¹zku Polaków w Niemczech – redaktorów – Serbo³u¿yczanina Jana Skali i Edmunda Osmañczyka. Pamiêtaj¹c w tym kontekœcie o bogactwie wykorzystanej bazy Ÿród³owej, s¹dzê, i¿ autor móg³by przygotowaæ dla
„Actów Cassubiana” artyku³ prezentuj¹cy bli¿ej zaanga¿owanie Gdañska, samych
Kaszubów i Pomorzan w sprawê ³u¿yck¹ tu¿ po II wojnie œwiatowej.
W tej nowej powojennej rzeczywistoœci o losach nie tylko Serbo³u¿yczan,
ale o ich przysz³oœci w szczególnoœci, zadecydowa³a postawa hegemona w naszej czêœci Europy – Zwi¹zku Radzieckiego, dalekiego w realiach politycznych
od g³oszonych idei braterstwa, jak i s³owiañskiej solidarnoœci. Do jego postawy
dostosowywa³y siê rz¹dy innych pañstw s³owiañskich, zw³aszcza najbli¿szych
£u¿yczanom – Czechos³owacji i Polski. A to wp³ynê³o na postawê ruchu narodowego samych Serbo³u¿yczan, zmierzaj¹cych ostatecznie do uzyskania
autonomii kulturalnej w nowym pañstwie niemieckim – NRD.
Ostatni akapit monografii P. Pa³ysa, to przywo³ana przezeñ, oceniana jako
trafna, opinia Marii Cicheckiej z jej artyku³u Polska w obronie £u¿yc 1945-1948,
„Mówi¹ Wieki”, 2007, nr 7, która g³osi:
„Oko³o 1948 r. sprawa £u¿yc znik³a z ³amów prasy, sprawozdañ dyplomatycznych i ¿ycia naukowego. Ich obroñcy budowali swe nadzieje na pras³owiañskiej i antyniemieckiej retoryce, dominuj¹cej pocz¹tkowo w ¿yciu publicznym pañstw tworz¹cego siê bloku sowieckiego. Jednak po okresie g³êbokich
przemian politycznych i etnicznych skierowano ostrze propagandy przeciw
d¹¿eniom narodowoœciowym, a nastrój euforycznego poparcia spo³ecznego
zosta³ skutecznie st³umiony”. – S¹dzê, ¿e z ówczesnych dokonañ œrodowisk
pro³u¿yckich, nie tylko w Polsce, najwa¿niejsza by³a dzia³alnoœæ na rzecz edukacji ³u¿yckiej m³odzie¿y, jej nauka i studia w Polsce i innych krajach s³owiañskich, przyczyniaj¹ce siê do wzmocnienia œwiadomoœci narodowej kolejnego
pokolenia tego najmniejszego narodu s³owiañskiego, tak bardzo bliskiego nam
Kaszubom, który nie znalaz³ warunków rozwoju w œwiecie jednego z najbli¿szych mu pañstw s³owiañskich, gwarantuj¹cych pe³niej dalsze trwanie i rozwój.
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Alfred Wielopolski, Z herbem po służbach.
Wspomnienia.
Do druku przygotował i objaśnieniami opatrzył Aleksander Wit
Labuda, wyd. Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych,
Warszawa 2016, ss. 563 + 3 nlb

To ogromne dzie³o powsta³o na bazie jeszcze wiêkszej spuœcizny autora,
profesora Alfreda Wielopolskiego (1905-1996), m³odszego syna margrabiego
Aleksandra z Chrobrza, od powojnia (1947 r.) zwi¹zanego ze Szczecinem,
w latach 1952-1956-1962 kustosza w tamtejszym Wojewódzkim Archiwum Pañstwowym. Znaczn¹ czêœæ jego spuœcizny przechowuje w³aœnie to archiwum,
st¹d jego pracownicy (zw³aszcza b. dyr. prof. Kazimierz Koz³owski) przyczynili
siê do wydania tego wspomnieniowego dzie³a. Oni te¿ s¹ autorami wa¿nych
tekstów zawartych w swoistym aneksie, na koñcu ksi¹¿ki: Kazimierz Koz³owski i Jan Macholak, Alfred Wielopolski w Archiwum Pañstwowym w Szczecinie;
Józef Stanielewicz, Profesor Alfred Wielopolski w nauce szczeciñskiej. – Ich
teksty poprzedza inny – Alfred Szczêsny Wielopolski. Kalendarium, a ca³oœæ
zamyka Nota edytorska. – Oba te fragmenty ksi¹¿ki s¹ autorstwa twórcy ostatecznego kszta³tu dzie³a, prof. Aleksandra Wita Labudy z Wroc³awia, najstarszego syna Alberty z Wielopolskich i Gerarda Labudów, urodzonego równie¿
w Chrobrzu, dobrze znaj¹cego autora wspomnieñ, a po czêœci z autopsji i relacji rodzinnych tak¿e opisywan¹ w prezentowanym tu dziele rzeczywistoœæ.
Zanim przejdê do prezentacji zawartoœci tego¿ dzie³a, wypada³oby zrelacjonowaæ przywo³ane wy¿ej teksty, wprowadzaj¹ce w meritum ksi¹¿ki, prezentuj¹ce autora – jego nie tylko szczeciñskie ¿ycie i dorobek naukowy, a zw³aszcza
aktywnoœæ w tamtejszym archiwum.
K. Koz³owski i J. Macholak pod koniec swojego tekstu stwierdzili:
„Reasumuj¹c dotychczasowe rozwa¿ania o aktywnoœci Alfreda Wielopolskiego w Archiwum i dla Archiwum, wyra¿amy przeœwiadczenie, ¿e wspó³praca Profesora z Archiwum Pañstwowym by³a bardzo korzystna zarówno dla
naszej instytucji, jak i dla Niego. Ten wyœmienity znawca historii gospodarczej
Europy, ziem polskich, w tym regionu zachodniopomorskiego, znaj¹cy biegle
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jêzyk niemiecki, francuski i angielski, a tak¿e ³acinê, okaza³ siê prawdziwym
skarbem przy opracowywaniu zasobu i upowszechnianiu wiedzy o nim. Równoczeœnie praca w Archiwum Pañstwowym umo¿liwi³a Profesorowi zgromadzenie materia³ów Ÿród³owych do jego fundamentalnych prac, które szeroko omówi³ w swym tekœcie prof. Józef Stanielewicz, jego uczeñ i przyjaciel”. (Op. cit.,
s. 526).
Z Kalendarium dowiadujemy siê, ¿e Alfred by³ trzecim z szeœciorga dzieci
Aleksandra Erwina hr. Wielopolskiego, margrabiego Myszkowskiego i Zofii
z hr. Broel-Plater. Dzieciñstwo spêdzi³ w Chrobrzu, gdzie w ramach prywatnej
nauki przeszed³ kurs szko³y elementarnej i pierwszych klas gimnazjum. W latach
1917-1923 by³ uczniem Gimnazjum im. Œw. Stanis³awa Kostki w Warszawie,
gdzie zda³ maturê. Nastêpnie przez 4 lata studiowa³ prawo na Uniwersytecie
Warszawskim, sk¹d wyby³ do Francji na kurs przygotowawczy do studiów medycznych, zaliczaj¹c wêdrówki po po³udniu tego kraju. Dalej: 1928/29 – s³u¿ba
wojskowa w Szkole Podchor¹¿ych Rezerwy Artylerii w W³odzimierzu Wo³yñskim i w Jaros³awiu; 1929-1931 – studia prawa w Fryburgu Szwajcarskim zakoñczone doktoratem z nauk politycznych i ekonomicznych; 1931-1933 – m.in.
dyr. w Polskim Instytucie Wspó³pracy z Zagranic¹ i referent w Kancelarii Cywilnej Prezydenta RP; 1933-1934 – wicestarosta we Wieluniu, nastêpnie powrót
do Warszawy na stanowisko kierownicze w Kancelarii Prezydenta – do 1937 r.;
1937-1939 – z-ca dyr. w Biurze Senatu RP. Po kampanii wrzeœniowej z Armi¹
Kraków opuszcza z rodzin¹ (œlub 1935) Warszawê, gospodaruj¹c do 1944 r. na
folwarku Klemensówka nale¿¹cym do teœcia, sk¹d przenosi siê do Tuchowa,
potem Ksi¹¿a Wielkiego. Po zakoñczeniu wojny pracuje jako asystent wolontariusz na UJ w Katedrze Ekonomii Rolnej. Nawi¹zuje wówczas kontakt z Józefem
Borowikiem, dyr. Instytutu Ba³tyckiego i przenosi siê jako jego sekretarz we wrzeœniu 1945 r. do Oliwy. Tu zaczyna pisaæ wspomnienia. W 1946 r. zostaje kuratorem Biblioteki Wy¿szej Akademii Handlowej w Poznaniu, wspó³tworz¹c oddzia³ AH w Szczecinie. W 1947 r. przenosi siê z Gdañska do Szczecina, gdzie
na AH, od 1950 r. WSE, wyk³ada prawo skarbowe i historiê gospodarcz¹. Zwolniony w 1952 r. uzyskuje pracê w WAP. W 1956 roku wraca na uczelniê wy¿sz¹
– Wydzia³ In¿yniersko-Ekonomiczny Transportu Politechniki Szczeciñskiej.
W 1975 r. przechodzi na emeryturê i zostaje przez swoj¹ uczelniê wyró¿niony
dr. h. c. Do koñca by³ aktywnym uczestnikiem ¿ycia naukowego. W 1985 r.
Uniwersytet Szczeciñski nadaje mu równie¿ dr. h.c. Zmar³ 24 maja 1996 r.
w Szczecinie.
Odsy³aj¹c Czytelników „Acta Cassubiana” równie¿ do lektury ca³oœci obu
wy¿ej przywo³anych tekstów, najlepiej przed konsumpcj¹ w³aœciwego dzie³a,
zwracam jeszcze uwagê na Notê edytorsk¹. Jej pierwszy akapit g³osi:
„Przedstawione tu wydanie wspomnieñ Alfreda Wielopolskiego jest oparte
na zbiorze dokumentów, który obejmuje trzy zespo³y œwiadectw o charakterze
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autobiograficznym. S¹ to fotografie, bie¿¹ce zapiski dzienne i mniej lub bardziej
rozbudowane szkice wspomnieniowe. Czêœæ tych dokumentów jest przechowywana w Dziale Rêkopisów Biblioteki Zak³adu Narodowego im. Ossoliñskich
we Wroc³awiu1”. – W tym¿e przypisie 1 wydawca informuje, ¿e Ossolineum
posiada Wspomnienia, t. I-VII. Inna czêœæ tekstów znajduje siê w AP w Szczecinie (Spuœcizna…, 135 jednostek) – materia³y biograficzne i osobiste… A z dalszych fragmentów Noty dowiadujemy siê, ¿e fototeka A. Wielopolskiego, od
dzieciñstwa zapalonego fotografa, jak i zapiski dzienne, prowadzone od lat
m³odoœci, znajduj¹ siê w posiadaniu jego dzieci w Szczecinie i pod Pary¿em…
Aleksander Labuda bardzo lakonicznie, ale dok³adnie w tej¿e „Nocie” informuje czytelników m.in. o tym olbrzymim bogactwie materia³ów, w tym wspomnieniowych tekstów, swego wuja, ³¹cznie z okolicznoœciami ich powstania,
na bazie których zredagowa³ dzie³o, nie mog¹c ju¿ uzyskaæ imprimatur autora.
A sam autor pracowa³ nad nim od powojnia niemal do koñca ¿ycia, tworz¹c
„liczne elementy wspomnieniowej mozaiki: portrety osób, obrazki obyczajowe, studia spo³eczne œrodowisk, charakterystyki krêgów rodzinnych i towarzyskich, relacje z wêz³owych wydarzeñ”, daj¹c ich pierwszej czêœci i wersji tytu³
„Opowiadania o Chrobrzu i o chroberskim krêgu”. Napisa³ je dla rodziny, wœród
której w latach 70. by³y czytane i komentowane. Autor namawiany do ich wydania drukiem wówczas przed tym siê wzbrania³, a maszynopis ca³ego cyklu
opatrzy³ zastrze¿eniem „termin udostêpnienia rok 2005”.
Z ciekawych informacji Wydawcy moj¹ uwagê zwróci³a jego refleksja dotycz¹ca istoty dzie³a:
„Do spisywania wspomnieñ w œcis³ym tego s³owa znaczeniu Alfred Wielopolski przyst¹pi³, gdy uœwiadomi³ sobie nieodwracalnoœæ zmian, jakie zasz³y
i nadjeœæ mia³y w wyniku wojny i ustaleñ ja³tañskich. Nie chodzi³o mu jedynie
o utrwalenie obrazu œwiata, który obróci³ siê w ruinê. To w jakimœ stopniu dawa³y uchwycone na fotografiach lub w redagowanych na gor¹co notatkach ludzkie sylwetki i zdarzenia. Wspomnienia natomiast oprócz faktograficznej relacji
mia³y przynieœæ krytyczn¹ refleksjê nad w³asn¹ drog¹ ¿yciow¹, nad losami rodu
Wielopolskich i podobnych mu rodów arystokratyczno-ziemiañskich oraz nad
przyczynami upadku II Rzeczypospolitej, która stanowi³a spo³eczn¹ i instytucjonaln¹ ramê œwiata jego m³odoœci” (s. 532).
Mo¿na powiedzieæ, ¿e dzie³o wspomnieniowe A. Wielopolskiego stanowi
rzeczywiœcie krytyczny, oryginalny obraz polskich, nie tylko arystokratycznoziemiañskich i po czêœci urzêdniczo-inteligenckich dziejów niemal ca³ego XX
wieku. Wiedza i doœwiadczenie autora, tak¿e jako urzêdnika pañstwowego
i historyka, œwiadomego swej odpowiedzialnoœci za wiernoœæ tworzonego obrazu, zarazem wra¿liwoœæ i plastycznoœæ postrzegania œwiata, bez w¹tpienia
sprawi³y, i¿ otrzymaliœmy arcyciekawy, licznymi fragmentami pasjonuj¹cy jako
lektura, dokument historyczny minionej epoki, a po czêœci nawet trzech…
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Jego zawartoœæ sygnalizuje si³¹ rzeczy wspomniane Kalendarium i Spis treœci. Obejmuj¹ cztery czêœci, podzielone z regu³y na dwa rozdzia³y, a ka¿dy
z nich (poza cz. IV) na kilka podrozdzia³ów. Tytu³y rozdzia³ów: I. Chroberz
i dalej, II. Nauki, III. Wiek mêski, IV. Koniec wieku. S¹dzê, i¿ najciekawsze fragmenty, nie tylko dla historyka, zawiera cz. I, obejmuj¹ca opowieœæ o „domu”
i „rodzinie” tego arystokratycznego rodu (kilka pokoleñ), o ¿yciu codziennym
w pa³acu, relacjach miêdzy jego mieszkañcami, jak i kontaktów „pa³acu” z bli¿szym i dalszym otoczeniem. W tym otoczeniu znajdujemy, obok portretów
Wielopolskich z Chrobrza, obrazy kilku bliskich im rodzin i maj¹tków. (Potockich, Platerów, Dembiñskich, Pus³owskich).
Autor dostrzega wielobarwnoœæ rzeczywistoœci bliskiego mu œwiata, stanowi¹cego œwiadectwo – reprezentacjê minionej epoki… feudalnej. W tym opisie
znajdujemy niewiele nostalgii, raczej obrazy u³atwiaj¹ce wielbicielom tego¿
œwiata, tak¿e spoza jego krêgu, rozstanie siê z nim i towarzysz¹cymi mu mitami.
Czytelnik, niepozbawiony empatii, mo¿e wrêcz wspó³czuæ losom m³odszych
synów i wszystkich córek ordynata, jak i jego ¿ony. – Niewiele bowiem w tych
losach, zw³aszcza w okresie dzieciñstwa, do pozazdroszczenia. Dotyczy to tak¿e
edukacji – mo¿na rzec nêdznej córek i doœæ skrêpowanej synów na poziomie
podstawowym i œrednim, skupionej od wczesnych lat na specjalnych stancjach
dla dobrze urodzonych… Znacznie ciekawszy by³ los autora w latach m³odoœci, studiów i ¿ycia nie tylko w stolicy, ale te¿ za granicami kraju – we Francji
i Szwajcarii.
Osobne fragmenty i w¹tki to wspomnienia doœwiadczeñ i obserwacji ze stanowiska sanacyjnego urzêdnika w Warszawie i w terenie, jak i uczestnika kampanii wrzeœniowej. Najubo¿sza, nie tylko objêtoœciowo, bo dotycz¹ca wy³¹cznie okresu I Solidarnoœci i stanu wojennego jest zawartoœæ czêœci IV. Ciekawe
spostrze¿enia i refleksje sêdziwego ju¿ Profesora, pisane niejako na gor¹co, przywo³uj¹cego m.in. doœwiadczenia siostry i jej dzieci, uwagi oraz postawê i opinie
swego szwagra prof. G. Labudy, mog¹ jeszcze dziœ budziæ wdziêcznoœæ i… ró¿ne w¹tpliwoœci, a mo¿e i sprzeczne refleksje. Warto je poznaæ!
Szkoda jednak, ¿e autor wspomnieñ niemal ca³kowicie pomin¹³ w nich
m.in. swoj¹ obecnoœæ w Gdañsku, pracê w Instytucie Ba³tyckim, jak i lata zasadniczej dzia³alnoœci zawodowej w Szczecinie.
Tekst autorski wydawca – A. Labuda – nieco objaœni³ tak¿e nielicznymi przypisami i wzbogaci³ oszczêdnie ilustracjami. Decydowa³a zapewne o tej skromnoœci pokaŸna objêtoœæ ca³oœci. Na samym koñcu ksi¹¿ki czytelnik znajduje
Spis ilustracji i Indeks osób. W tym drugim znajdziemy przedstawicieli rodziny
A. i G. Labudów, z których m³odsze pokolenie reprezentuje m.in. solidarnoœciow¹
opozycjê z lat PRL i podobnie jak rodzice œwiat nauki. Z Gerardem Labud¹
spotykamy siê w sumie niewiele razy. A przecie¿ jego obecnoœæ w Chrobrzu i ma³¿eñstwo z najm³odsz¹ margrabiank¹ to zjawisko nader wyj¹tkowe i ciekawe.
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Autor bardzo ciep³o i niebezkrytycznie prezentuje m.in. osobowoœci i delikatnie sygnalizuje losy swego rodzeñstwa. Najcieplej przedstawi³ oryginaln¹
postaæ najm³odszej siostry Alberty, pisz¹c m.in.: „Z trzech córek Mamusi najm³odsza Albusia jest jak ein Kapitel für sich. Najmniej uleg³a wzorcom p³yn¹cym od Matki” (vide, s. 62-63). Nieco dalej napisa³:
„Albusia za moich chroberskich czasów by³a ma³¹ dziewczynk¹, któr¹ starsze siostry huœta³y na kolanach. Bracia nie zwracali na ni¹ uwagi. W codziennym wspó³¿yciu naszego rodzeñstwa by³a wtenczas outsiderem. Dopiero lata
póŸniejsze, ju¿ poza zaczarowanym krêgiem chroberskiego domu, zadzierzgnê³y ³¹cz¹ce nas serdeczne wiêzy. Albusia podczas drugiej wojny œwiatowej
wysz³a za m¹¿ za Gerarda Labudê; jak do tego dosz³o, o jej mê¿u i losach ma³¿eñskich, i o wspania³ej pi¹tce ich potomstwa trzeba bêdzie kiedyœ pisaæ, a pisaæ…”. (Op. cit., s. 67).
Niestety, wydawca dzie³a nie poinformowa³ nas, czy w spuœciŸnie autora
znajduje siê coœ z tego, co uwa¿a³ on, ¿e trzeba bêdzie uczyniæ. Autor te¿ bardzo niewiele napisa³ m.in. o w³asnej rodzinie. St¹d czytelnik, zw³aszcza znaj¹cy
nieco postaæ Profesora i jego Labudowej cz¹stki rodziny, koñczy lekturê z pewnym niedosytem.
S¹dzê, ¿e tê lukê sygnalizowanego tu olbrzymiego dzie³a mo¿e uzupe³niæ
w najbli¿szej przysz³oœci jego wspó³twórca – redaktor – prof. Aleksander Labuda. Z kolei g³êbsz¹ analizê zawartoœci i wartoœci wspomnieñ A. Wielopolskiego bez w¹tpienia zaprezentuj¹, mo¿e tak¿e na ³amach „A.C.”, inni historycy,
np. Witold Molik, autor arcywa¿nych dzie³ dotycz¹cych dziejów polskiego
ziemiañstwa…
Czytaj¹c, studiuj¹c wspomnienia prof. Alfreda Wielopolskiego, doceniamy
równie¿ jego zdolnoœci pisarskie, wrêcz chwilami poetykê kreœlonych przezeñ
obrazów i portretów. Aleksander Labuda informuje nas o jego próbach poetyckich, wrêcz poezji, dot¹d niepublikowanej. – Jest tu jednak jeden wyj¹tek:
– Ballada o czterech Kaszubkach, zawarta w Pro memoria Gerard Labuda...,
której bohaterami s¹ synowie patrona A.D. 2016!
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Grzegorz Jasiński, Słownik duchownych
ewangelickich na Mazurach w XIX wieku,
Oficyna Retman, Dąbrówno 2015, ss. 501

W zakresie biografistyki dorobek historiografii polskiej Pomorza w minionych dziesiêcioleciach uleg³ znacznemu wzbogaceniu; mo¿na wrêcz mówiæ
tak¿e o modzie na biografie i s³owniki biograficzne. Te drugie, czêsto bêd¹ce
dzie³ami zbiorowymi, obejmuj¹ zwykle zarówno wielkie fragmenty Wielkiego
Pomorza, np. S³ownik biograf iczny Pomorza Nadwiœlañskiego1, jak i wielkie
miasta w rodzaju Torunia czy Bydgoszczy 2. Ale – trzymaj¹c siê tylko Pomorza
Nadwiœlañskiego – równie liczne, a mo¿e liczniejsze s¹ dzie³a jednego autora,
obejmuj¹ce najczêœciej tylko jeden powiat, np. Zbigniewa Stromskiego Chojnicki
s³ownik biograf iczny czy Jerzego Szewsa S³ownik biograf iczny ziemi lubawskiej 3,
niekiedy miasto4, ale te¿ ca³y mniejszy region – np. Ryszarda Szwocha Kociewski s³ownik biograf iczny 5.
Obok s³owników w rodzaju wy¿ej przywo³anych, obejmuj¹cych reprezentacjê zas³u¿onych ogó³u spo³ecznoœci danego miasta, powiatu czy regionu,
mamy niemniej cenne dzie³a prezentuj¹ce biogramy przedstawicieli konkretnych zawodów czy œrodowisk. Tych drugich reprezentuj¹ s³owniki biograficzne
w rodzaju Konspiracja pomorska 6. Jeœli idzie o grupy zawodowe, to najbardziej
1
2
3
4
5
6

S³ownik biograf iczny Pomorza Nadwiœlañskiego, red. Stanis³aw Gierszewski, t. 1-4, suplement I-III, Gdañsk 1992-2012.
Toruñski s³ownik biograf iczny, red. Krzysztof Mikulski, t. 1-7, Toruñ 1998-2014; Bydgoski
s³ownik biograf iczny, red. Janusz Kutta, t. 1-4, Bydgoszcz 1994-1997.
Pierwszy wydany w Bydgoszczy w 1986 r.; drugi w Lubawie w 2000 r. Tu pamiêtaæ te¿
trzeba o dzie³ach im podobnych.
Przyk³adem mo¿e byæ opracowanie Józefa Borzyszkowskiego i Cezarego Obracht-Prondzyñskiego, Ludzie Czerska i okolicy XIX i XX wieku, Gdañsk-Czersk 2007.
R. Szwoch, Kociewski s³ownik biograf iczny, t. 1-4, Starogard Gdañski 2005-2013.
K. Komorowski, Konspiracja pomorska 1939-1947. Leksykon, Gdañsk 1993. (Pamiêtam te¿
o wielotomowym S³owniku biograf icznym konspiracji pomorskiej, wydawanym przez
Fundacjê Genera³ El¿biety Zawackiej w Toruniu).
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reprezentacyjne s¹ s³owniki lekarzy i duchownych. – Przyk³adem Sylwetki
lekarzy toruñskich XIX i XX wieku (Biogramy i szkice biograf iczne) 7 i ks. Henryka Mrossa S³ownik biograf iczny kap³anów diecezji che³miñskiej wyœwiêconych w latach 1820-1920, Pelplin 1995.
W przypadku stanu duchownego mamy dzie³ biograficznych chyba najwiêcej. Dotycz¹ one nie tylko diecezji che³miñskiej, Pomorza Nadwiœlañskiego, ale
równie¿ regionów s¹siednich – Pomezanii i Warmii w szczególnoœci. Niestety,
w odniesieniu do Pomorza Nadwiœlañskiego wci¹¿ przywo³ywaæ mo¿na tylko
dzie³a dotycz¹ce duchowieñstwa katolickiego.
S¹siedni region – Mazury – z oczywistych wzglêdów historycznych –
w przesz³oœci ma³o katolicki, otrzyma³ ostatnio arcywa¿ny, prezentowany tu
S³ownik duchownych ewangelickich na Mazurach w XIX wieku. Jego autor,
Grzegorz Jasiñski, kontynuuj¹cy po czêœci badania swego ojca Janusza, znany
jest równie¿ z cennych opracowañ dotycz¹cych Warmii i Mazur. Jest autorem
m.in. monografii Koœció³ ewangelicki na Mazurach w XIX wieku (1817-1914),
Olsztyn 2004. Tym razem poszed³ œladem profesora W³adys³awa Chojnackiego
(1920-1991), jak pisze na ok³adce „jednego z polskich pionierów badañ nad
histori¹ i kultur¹ Mazur”, który przyk³ada³ wielk¹ wagê do biografistyki mazurskiej i pozostawi³ w swojej spuœciŸnie Kartotekê pastorów na Mazurach w XIX
wieku. Kartoteka ta, za zgod¹ autora, trafi³a w rêce G. Jasiñskiego, stanowi¹c
podstawê do opracowania prezentowanego tu dzie³a.
„W ksi¹¿ce przedstawiono ponad 660 sylwetek duchownych Ewangelickiego Koœcio³a Unijnego i Koœcio³a Ewangelicko-Reformowanego pracuj¹cych na
terenie Mazur, zarówno tych, którzy spêdzili tu ca³e swoje zawodowe ¿ycie, jak
i tych, którzy zagoœcili jedynie przelotnie” – informuje czytelnika autor dalej na
ostatniej stronie ok³adki swojego dzie³a.
Trzeba dobitnie podkreœliæ fakt, i¿ wspomniana Kartoteka pastorów…
W³. Chojnackiego to tylko podstawa obfitej bazy Ÿród³owej, wykorzystanej
przez autora. Stanowi¹ j¹, obok dostêpnych archiwaliów w RP i RFN, przeró¿ne Ÿród³a drukowane – wiadomoœci urzêdowe itp. publikacje, czasopisma,
a tak¿e almanachy, s³owniki biograficzne, monografie wsi i miast, przyczynki
i inne naukowe opracowania autorów polskich i niemieckich, zaprezentowane
na koñcu dzie³a w dziale „Literatura”. Mnogoœæ i ró¿norodnoœæ wykorzystanych Ÿróde³ archiwalnych poznajemy, studiuj¹c biogramy, z których ka¿dy
zawiera na koñcu dokumentacjê – „Źród³o”.
Podstawow¹, s³ownikow¹ czêœæ dzie³a poprzedza autorskie Wprowadzenie
(s. 5-7), stanowi¹ce formê zapowiedzi tradycyjnego wstêpu, w którym autor
przywo³uje m.in. inspiruj¹ce go monumentalne wydania s³owników biograficz-
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nych dotycz¹ce duchownych katolickich Warmii, autorstwa Andrzeja Kapiczki
oraz biogramy duchownych Koœcio³a Ewangelicko-Augsburskiego diecezji
mazurskiej od 1945 roku, opracowane przez Erwina Kruka, zamieszczone
na stronie internetowej Mazurskiego Towarzystwa Ewangelickiego w Olsztynie. Przywo³uje on tak¿e próby i badania innych autorów, w tym Friedwalda
Moellera (1894-1964), z których owoców móg³ równie¿ skorzystaæ.
Kolejn¹ czêœci¹ dzie³a jest Wstêp (s. 8-50), na który sk³adaj¹ siê nastêpuj¹ce
czêœci: Obszar badañ i ich zakres chronologiczny, Zarys ustroju Koœcio³a ewangelickiego w Prusach Wschodnich, Paraf ia i stanowiska duszpasterskie na Mazurach w XIX wieku, Duchowni Ewangelickiego Koœcio³a Unijnego na Mazurach, Studia teologiczne i okres oczekiwania na stanowisko, Superintendenci,
Kierunki ideologiczne, Pogl¹dy polityczne, Wyró¿nienia i kary, Dom pastorski
i sytuacja materialna, Zasady wydania. – Jak widaæ choæby z tego przywo³ania
œródtytu³ów „Wstêpu”, stanowi on namiastkê monografii – biografii zbiorowej
ca³ego duchowieñstwa ewangelickiego Mazur. Bior¹c pod uwagê zawarty
w nim aparat naukowy, bogactwo przypisów, mo¿e byæ on inspiracj¹ do kolejnych badañ, tak¿e porównawczych.
W ostatniej jego czêœci – w Zasadach wydania, autor prezentuje strukturê
indywidualnego biogramu. Sk³ada siê on z regu³y z czterech czêœci – droga
¿yciowa, sylwetka duchownego, stosunki rodzinne, informacja o odnalezionych publikacjach duchownego i dokumentacja Ÿród³owa. Ta ostatnia, jak ju¿
wspomnia³em, szczególnie ciekawa i ró¿norodna.
W³aœciwy S³ownik duchownych ewangelickich obejmuje s. 51-397, przy czym
dotyczy on niemal wy³¹cznie Ewangelickiego Koœcio³a Unijnego; biogramy tych
pastorów stanowi¹ jego cz. I. Cz. II: Duchowni Koœcio³a Ewangelicko-Reformowanego (niemieckiego), zawiera jedynie 3 biogramy (s. 396-397).
Wa¿n¹ czêœci¹ uzupe³niaj¹c¹ s³ownika jest zestawienie pt. „Obsada parafii
na Mazurach w XIX wieku”, dziêki której poznajemy kolejnych proboszczów
i duchownych pomocniczych w poszczególnych parafiach diecezji: dzia³dowskiej (do 1910 czêœæ diecezji nidzickiej), e³ckiej, gi¿yckiej, go³dapskiej, kêtrzyñskiej, mr¹gowskiej, nidzickiej, oleckiej, olsztyneckiej (do 1903 czêœæ diecezji
ostródzkiej), ostródzkiej, piskiej, szczycieñskiej, wêgorzewskiej.
– To zestawienie ma szczególny walor dla wspó³czesnych mieszkañców tych
parafii, w których dziœ czêsto nie ma ewangelików, a ich koœcio³y u¿ytkowane
s¹ najczêœciej przez wspólnoty katolickie. W przypadku np. diecezji dzia³dowskiej w XIX wieku, w ramach diaspory katolików, przynale¿nych do diecezji
che³miñskiej, wybudowano w mieœcie koœció³ katolicki. Dziœ katolicy u¿ytkuj¹
tam tak¿e dawn¹ œwi¹tyniê ewangelick¹, a w nieodleg³ym Narzymiu na bazie
takowej powsta³a samodzielna parafia. (W jednej i drugiej w XIX i XX wieku
wœród duchownych katolickich byli znani Kaszubi).
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Poza w/w „Obsad¹” autor opracowa³ dodatki: – I. Superintendenci na
Mazurach w XIX wieku; II. Duchowni dziedzicz¹cy zawód w liniach prostej
wstêpuj¹cej i zstêpuj¹cej; III. Duchowni w linii bocznej II stopnia (bracia) pracuj¹cy na Mazurach. – Ka¿dy z tych dodatków w kontekœcie ca³oœci dzie³a to
materia³ wyjœciowy na osobne opracowanie. Poza wymienion¹ ju¿ „Literatur¹”, na koñcu ksi¹¿ki mamy tak¿e Wykaz tabel i Wykaz skrótów oraz Indeks
osób.
Trzeba podkreœliæ fakt, i¿ prezentowane tu dzie³o stanowi tom z nr. 27.
arcyciekawej „Mojej Biblioteki Mazurskiej”, wydawanej przez Oficynê Retman
Waldemara Mierzwy w D¹brównie, gdzie w 2009 roku ukaza³ siê równie¿ arcyciekawy tom studiów Janusza Ma³³ka pt. Moje Prusy, moje Mazury.
Przegl¹daj¹c biogramy, zauwa¿amy, ¿e wielu mazurskich pastorów mia³o
rodzinne zwi¹zki z Prusami Zachodnimi. Niejeden wrêcz siê tu urodzi³ i ukoñczy³ gimnazjum, studiuj¹c potem najczêœciej w Berlinie i Królewcu, jak np.
pierwszy z obecnych w S³owniku Richard Hermann Abramowski (1862-1932),
który przyszed³ na œwiat jako syn m³ynarza w P³owê¿u, a zmar³ w Elbl¹gu. Jako
wybitny duszpasterz i badacz, zajmuj¹cy siê tak¿e ewangelick¹ literatur¹ polsk¹,
korespondowa³ m.in. z Wojciechem Kêtrzyñskim. Niejeden z tych duchownych, tak¿e Abramowski, bêd¹cych urzêdnikami pruskimi, jako duszpasterze
rozumieli potrzebê u¿ywania – zachowania jêzyka polskiego – mazurskiego.
Jest wœród nich przede wszystkim znany szerzej Gustav Herman Marcin
Gisewiusz (1810-1848), obroñca jêzyka polskiego, wspó³pracuj¹cy z Krzysztofem Celestynem Mrongowiuszem (1764-1855), jak i kilku innych pastorów
o nazwisku Gisevius lub Gizycki.
O niejednym z pastorów dowiadujemy siê te¿, i¿ cieszyli siê wielkim uznaniem swoich parafian, tak¿e tych jêzyka mazurskiego – polskiego, którym pos³ugiwali siê w swojej dzia³alnoœci duszpasterskiej. – Przyk³adowo Karl Rudolf
Rudnick (1816-1899), urodzony w Muntowie, zmar³y w Sopocie.
Wœród mazurskich pastorów by³o te¿ trzech o nazwisku Remus, z których
dwóch o tych samych imionach – Karl Traugott – pochodzi³o z Wielkopolski.
Jest te¿ Paul Wilhelm von Malotka (1810-1887), urodzony w E³ku, zmar³y
w Pasymiu. Jako student Albertyny w Królewcu by³ uczestnikiem seminarium
polskiego. Bed¹c synem wojskowego, niewykluczone, i¿ reprezentuje familiê
kaszubskich Malotków, których przedstawiciel móg³ z myœl¹ o karierze wojskowej przejœæ w trakcie s³u¿by na protestantyzm.
W przypadku wielu biogramów szczególnie interesuj¹ce s¹ informacje na
temat osobowoœci pastora i oceny jego pracy przez prze³o¿onych i parafian,
zaczerpniête z wizytacji koœcielnych czy publikacji wspomnieniowych – jubileuszowych czy poœmiertnych.
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Studiuj¹c ów s³ownik, czytelnik z Pomorza Nadwiœlañskiego, tak¿e z Kaszub, mo¿e westchn¹æ w intencji powstania podobnego dzie³a, dotycz¹cego
naszego regionu nad Wis³¹, a i drugiego w odniesieniu do Pomorza Zachodniego. Pomijaj¹c drobiazgi, rzadkie usterki redakcyjne, mo¿na pogratulowaæ
tego¿ dzie³a tak Autorowi, jak i Wydawcy.
Z pewnym rozczarowaniem wœród pastorów, których biogramy zawiera
S³ownik, nie znalaz³em takich, którzy by w swojej karierze zawodowej znaleŸli
siê wœród ewangelickich Kaszubów. Z prac Zygmunta Szultki wiemy, ¿e wielu
s³owiñskich pastorów pochodzi³o w³aœnie z Mazur. St¹d zdziwienie z powodu
nieobecnoœci ich i prac Z. Szultki w S³owniku.
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Kronika Oliwska od 1945 do 1979 roku.
Z komentarzem księdza Zygmunta Iwickiego,
Rycerza Grobu Chrystusa w Jerozolimie,
wyd. „Bernardinum”, Pelplin 2016, ss. 220

Prezentuj¹c najnowsze wydawnictwo ks. dr. Zygmunta Iwickiego, przygotowan¹ przezeñ do druku i wydan¹ w³asnym sumptem pod firm¹ „Bernardinum” Kronikê Oliwsk¹, czyli Kronikê parafii katedralnej w Oliwie z lat 1945-1979, warto na wstêpie przypomnieæ, i¿ jest to kontynuacja piêknego dzie³a.
Albowiem w 1999 roku w Oficynie Czec ukaza³a siê niejako cz. I tej¿e Kroniki
Oliwskiej, dotycz¹ca lat 1904-1945, równie¿ w opracowaniu – z komentarzem
i sumptem ks. Iwickiego. Czêœæ I Kroniki, napisana w ca³oœci w jêzyku niemieckim, jest dzie³em czterech niemieckich duchownych – g³ównie proboszczów
parafii, prowadz¹cych j¹ do 1940 roku. Wydarzenia z pozosta³ych wojennych
lat odnotowane zosta³y w 1945 roku dziêki pierwszemu polskiemu administratorowi parafii, ks. Leonowi Kossak-G³ówczewskiemu, który powierzy³ to zadanie dwom paniom, przedwojennym mieszkankom Oliwy – Marii Bechler
(1919-1996), pracownicy Biblioteki Gdañskiej PAN i Stanis³awie Bayer (1897-1989), prof. muzyki w Szkole Muzycznej w Gdañsku, ostatniej prezesce Sodalicji Mariañskiej. Ca³oœæ tej Kroniki wydano w oryginale i w t³umaczeniu na
jêzyk polski Stefanii Sychty.
Wartoœæ publikacji tego rodzaju Ÿróde³, a wiêc i Kroniki Oliwskiej, trudno
przeceniæ. Tym samym trudno przeceniæ wk³ad w³aœciwego jej edytora, autora
niby tylko komentarza, pod którym to pojêciem kryje siê bogactwo przypisów
– objaœnieñ, uzupe³nieñ, a tak¿e komentarzy. Stanowi¹ one niemal po³owê objêtoœci prezentowanej ksi¹¿ki. Szkoda jednak, ¿e przypisy nie zosta³y ulokowane pod zasadniczym tekstem Ÿród³owym, a na koñcu ksi¹¿ki. Ich cenn¹ zawartoœæ po trochu sygnalizuje obszerny „Wykaz literatury, Ÿróde³ oraz ich skróty”,
zamieszczony niemal na koñcu dzie³a, tu¿ przed Indeksem nazwisk.
Kronika Oliwska od 1945 do 1979 roku jest w ca³oœci autorstwa przywo³anego wy¿ej pierwszego administratora i d³ugoletniego proboszcza ks. Leona
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Kossak-G³ówczewskiego (1902-1998), urodzonego w Lamku na po³udniu Kaszub, przedwojennego wychowanka Seminarium Duchownego w Pelplinie,
w okresie okupacji niemieckiej wiêŸnia obozów hitlerowskich. Jego koleg¹
i przyjacielem kursowym w Pelplinie, a tak¿e obozowym w czasie wojny, by³
bliski mu do œmierci ks. Józef Styp-Rekowski (1902-1969), jeden z najbli¿szych
wspó³pracowników ks. patrona Boles³awa Domañskiego (1872-1939) i jego powojenny nastêpca na stanowisku prezesa Zwi¹zku Polaków w Niemczech spod
znaku Rod³a. – Po zdaniu oliwskiego urzêdu w rêce nastêpcy ks. Mieczys³awa
GoŸdziewskiego (1929-2000), ks. G³ówczewski mieszka³ nadal w budynku plebanii – kurii, s³u¿¹c pomoc¹ duszpastersk¹. Jego bardzo króciutki ¿yciorys znajdujemy w przypisie 1. Szkoda, ¿e choæby w postaci szkicu biograficznego nie
znalaz³ siê on w Uwagach wstêpnych, gdy¿ jest to postaæ wyj¹tkowa – godna
osobnej biografii. Bez w¹tpienia podstawowym dla niej Ÿród³em jest – bêdzie
prezentowana tu Kronika Oliwska.
Jedn¹ z cech osobowoœci ks. pra³ata Leona Kossak-G³ówczewskiego by³a
wyj¹tkowa skromnoœæ. Ona te¿ decyduje o zawartoœci pisanej przezeñ Kroniki
– w pe³ni wiarygodnej, bogatej w ró¿norodne informacje, jednak¿e bardzo
skromnej w odniesieniu do dzia³alnoœci, dziœ byœmy mówili zas³ug, samego
ks. proboszcza. Poza wydarzeniami z ¿ycia parafii, a po czêœci diecezji, autor
kroniki przywo³uje równie¿ wydarzenia polityczne, jakie mia³y miejsce w kraju. Czyni to jednak w skromnym stopniu, wskazuj¹c g³ównie ich wp³yw na
sytuacjê Koœcio³a. Dotyczy to m.in. wydarzeñ poznañskich 1956 roku i grudniowych 1970 roku w Gdañsku. Si³¹ rzeczy koncentruje siê na dzia³alnoœci
duszpasterskiej i remontowo-inwestycyjnej, podkreœlaj¹c zawsze zas³ugi innych
duchownych, zw³aszcza biskupów i œwieckich, a wœród nich ks. inf. Bernarda
Polzina.
Lektura Kroniki przekonuje, i¿ parafia oliwska stanowi³a autentyczn¹ wspólnotê œwieckich i duchownych; tych drugich otwartych na œwiat laików, jego
ró¿ne œrodowiska i pokolenia. Jej proboszcz by³ swoistym ojcem, szukaj¹cym
najlepszych form pomocy i pos³ugi parafianom, cz³owiekiem otwartym na oddolne inicjatywy, np. tworzenia nowych parafii, doceniaj¹cym zas³ugi wspó³pracowników. Jednym z jego wikariuszy by³ ks. Z. Iwicki, absolwent WSD
w Olsztynie, wyœwiêcony w katedrze oliwskiej 22 lipca 1956 r. przez ks. bpa
Franciszka Korszyñskiego, sufragana z W³oc³awka, by³ego wiêŸnia KZ Dachau.
(Ks. Z. Iwicki, rocznik 1930, by³ wikariuszem i katechet¹ w parafii katedralnej
od 1965 roku. W 1971 roku zamieszka³ w Niemczech, a od 1978 roku w Szwajcarii. Jego ¿yciorys, a przede wszystkim bibliografiê jego prac – publikacji
w jêzyku polskim i niemieckim znajdziemy w przypisie 141 na s. 174-179).
Kronika oliwska, mo¿na i trzeba rzec autorstwa ks. Leona Kossak-G³ówczewskiego, stanowi pasjonuj¹c¹ lekturê. Wydana zosta³a w sztywnej oprawie,
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z widokiem katedry oliwskiej na ok³adce. (Na ostatniej stronie ok³adki jest foto
wydawcy – autora „komentarzy” i jego krótkie curriculum vitae). Kilka historycznych fotografii, g³ównie czarno-bia³ych znajdujemy w podstawowej czêœci
ksi¹¿ki. Kilka kolorowych, a konkretnie trzech kapliczek w czêœci obejmuj¹cej
przypisy. – Nie wiemy, czy w oryginalnym dziele, jakie wydawca otrzyma³ od
nastêpcy ks. L. Kossak-G³ówczewskiego, jest ilustracji, foto wiêcej. (Przyda³by
siê tu typowy wstêp…).
Doceniaj¹c wielk¹ wartoœæ orygina³u i ogromnego wk³adu w³aœciwego wydawcy – autora przypisów, czêsto a¿ za bardzo rozbudowanych (np. przypis
315 dotycz¹cy b³ogos³awionej Doroty z M¹tów – s. 196-201), mo¿na by mieæ
uwagi g³ównie do formalnego edytora – Wydawnictwa „Bernardinum”, które
jak zwykle i tutaj nie zadba³o o recenzjê wydawnicz¹, ani o stronê redaktorsk¹.
St¹d te¿ na stronie redakcyjnej dzie³a znajdujemy informacjê na temat autorów
zdjêæ i ok³adki, a tak¿e sk³adu, których jest trzech, a w zasadzie jeden Lech
Chañko, ale nie ma imienia i nazwiska redaktora ksi¹¿ki. – Jak mo¿na s¹dziæ,
takiego nie by³o, a pod tym wzglêdem Wydawnictwo „Bernardinum”, dysponuj¹ce œwietn¹ Drukarni¹, jest niepoprawne…
Ks. Zygmunt Iwicki t¹ najnowsz¹ ksi¹¿k¹, mo¿e mimo woli, uczci³ tak¿e
pamiêæ nie tylko ks. Leona Kossak-G³ówczewskiego, ale i swój jubileusz
60-lecia kap³añstwa. Jubilat pracê duszpastersk¹ ³¹czy³ od pocz¹tku ze studiami
historii sztuki, a potem jako doktor tej dziedziny nauki z badaniami i licznymi
publikacjami. Wœród jego ¿yciowych dzie³ gros dotyczy Oliwy – dziejów katedry, konwentu cystersów oliwskich, zabytków sztuki… Niemniej ciekawe s¹
monografie poœwiêcone rodzinnemu Lubiewu w Borach Tucholskich oraz
rodzinie Iwickich, zawieraj¹ce wspomnienia autora. St¹d wzi¹³ siê miêdzy
innymi artyku³ Marka Sassa z Zespo³u Szkó³ w Gostycynie pt. Autobiograf ia
– wa¿ny element edukacji œrodowiskowej i miêdzypokoleniowej. Przypadek
Zygmunta Iwickiego, opublikowany na ³amach czasopisma „Pedagogika Spo³eczna”, 2016, nr 1.
Wszystkie niemal opracowania, wydawnictwa ks. Z. Iwickiego maj¹ po czêœci
edukacyjny charakter. Stanowi¹ swoisty ³¹cznik miêdzy dawnymi a wspó³czesnymi laty, przybli¿aj¹ wspó³czesnym ¿ycie i dokonania poprzedników.
Dotyczy tak¿e to w pe³ni Kroniki Oliwskiej z lat 1945-1979 i jej autora –
ks. Leona Kossak-G³ówczewskiego, godnego nie tylko oliwskiej pamiêci.
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Testamenty szlachty Prus Królewskich
z XVIII wieku.
Oprac. i wydanie Wiesław Nowosad i Jacek Kowalkowski,
Wydawnictwo DiG i edition La Rama, Warszawa 2015, ss. 447

Prezentowane tu wydawnictwo Ÿród³owe ukaza³o siê w serii Szlachta i ziemiañstwo na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej. Na czele piêcioosobowej Rady
Redakcyjnej tej¿e serii stoi prof. Krzysztof Mikulski z Torunia, a w jej sk³adzie
jest równie¿ prof. Klemens Bruski z Gdañska. Dot¹d ukaza³o siê 16 nienumerowanych tomów, samodzielnych autorsko lub zbiorowych monografii oraz
wydawnictw Ÿród³owych; tych drugich znacznie mniej; wszystkie arcyciekawe
i wa¿ne w odniesieniu do tytu³owej dla serii problematyki. Znamienne, i¿ tom
1 stanowi¹ Testamenty szlachty Prus Królewskich z XVII wieku, oprac. i wyd.
J. Kowalkowski i W. Nowosad, Warszawa 2013. Ponadto t. 7 to: W. Nowosad,
Konopaccy herbu Odwaga – dzieje pomorskiej rodziny senatorskiej w XV-XVIII
wieku. Studium genealogiczno-maj¹tkowe, Warszawa 2014, a t. 12, J. Kowalkowski, Wybiccy herbu Rogala od XVI do XX wieku. Studium genealogiczno-maj¹tkowe, Warszawa 2015.
Czytelnik ³atwo zauwa¿y, i¿ po trzech latach od wydania t. 1, owocu wspó³pracy W. Nowosada i J. Kowalkowskiego, otrzymujemy kolejne ich dzie³o,
niejako kontynuacjê tomu pierwszego.
Praca nad przygotowaniem do druku Ÿróde³, nie tylko z dawnych epok,
choæby nowo¿ytnej, nie nale¿y ani do ³atwych, ani niekiedy dostatecznie, a tym
bardziej nadmiernie satysfakcjonuj¹cych. Tym bardziej godna jest uznania
i wdziêcznoœci, tak historyków, jak i w prezentowanym tu przypadku genealogów. Na wdziêcznoœæ zas³uguje te¿ praca wspó³pracowników ze strony edytora.
Recenzentami wydawniczymi tomu s¹ profesorowie Klemens Bruski i Waldemar Chor¹¿yczewski, a konsultantem jêzykowym tekstów ³aciñskich ks. dr Jerzy
Karol Kalinowski.
Autorzy opracowania w pierwszym akapicie interesuj¹cego Wstêpu napisali:
„Oddajemy w Pañstwa rêce drug¹ czêœæ testamentów szlachty Prus Królewskich. Od poprzedniej edycji minê³y ju¿ dwa lata, tyle czasu wiêc trwa³o
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gromadzenie i opracowywanie materia³ów, które z³o¿y³y siê na niniejsz¹ publikacjê. (…) Obie publikacje tym samym tworz¹ zbiór ponad 200 testamentów
szlacheckich z jednej z dzielnic Rzeczypospolitej, obrazuj¹cy rozwój tej formy
dokumentu przez niemal dwa stulecia. Zbiór, który jest jednoczeœnie sam
w sobie kopalni¹ wiedzy o mentalnoœci szlachty pruskiej, jej stosunku do rodziny, poddanych, s¹siadów, ale te¿ duchowieñstwa, tak œwieckiego, jak i zakonnego. Siêgaj¹c g³êbiej, mamy równie¿ wgl¹d w jej duchowoœæ, byæ mo¿e
nieco zniekszta³con¹ przez zbli¿aj¹cy siê koniec ¿ycia, a mo¿e tylko bardziej
z tego powodu wyeksponowan¹”. – Nic dodaæ, nic uj¹æ, gdy idzie o zasygnalizowan¹ zawartoœæ publikowanych dokumentów. Podkreœliæ jedynie wypada
wspania³e tempo, a i jakoœæ pracy wydawców, docenion¹ ju¿ przez recenzentów tomu pierwszego, których publikowane opinie wskazane zosta³y w przypisie 1 – m.in. Jerzego Dygda³y na ³amach „Zapisek Historycznych”, t. 79, 2014.
Autorzy opracowania tomu dalej we Wstêpie przywo³uj¹ inne podobne
wydawnictwa, a nastêpnie interesuj¹co przedstawiaj¹ „Zakres merytoryczny”
tu prezentowanego. Ostatecznie do druku przygotowali 102 testamenty, obdarzaj¹c we Wstêpie dwa z nich szczególnym, króciutkim komentarzem. Chodzi
o pierwszy na liœcie – testament Kazimierza Szeliskiego, burgrabiego grodzkiego malborskiego, z 20 XII 1700 roku, który formalnie nale¿y do XVII-wiecznych. Drugim jest testament Samuela Borzyszkowskiego, który omówiony
zosta³ w poprzedniej edycji, gdy¿ widnieje na nim jako rok sporz¹dzenia – 1688.
Autorzy opracowania stwierdzili, ¿e data ta jest niemo¿liwa do utrzymania,
a postarzenie dokumentu by³o celowe, zaœ „próbê ustalenia w³aœciwej daty
uniemo¿liwia wydarcie paska papieru, na którym widnia³ sprawowany przez
Andrzeja Teodora Grabowskiego, jednego z testatorów i prawdopodobnie
pisarza testamentu, urz¹d”. (Op. cit. s. 17). Jak dot¹d z XVIII-wiecznych testamentów tylko dwa doczeka³y siê wczeœniejszej publikacji, przy czym jeden
zosta³ ponownie w omawianym tomie.
W dalszych fragmentach Wstêpu, autorzy interesuj¹co i szczegó³owo prezentuj¹ „Zakres kwerendy archiwalnej” i „Uwagi o zawartoœci testamentów”,
a ponadto „Zasady edycji”. – Warto, by ich nastêpcy o nich nie zapominali.
W³aœciw¹ zawartoœæ tomu otwiera pierwszy ze wspomnianych testament
K. Szeliskiego, a na kolejnym miejscu znalaz³ siê ów drugi 70-letniego Samuela
Borzyszkowskiego z Grabowa, z 22 X 1700 roku, ma³¿onka Barbary z Grabowskich, zmar³ej tydzieñ wczeœniej. Samuel by³ synem Macieja i Heleny £¹ckiej,
a Barbara córk¹ Marcina Kazimierza i Barbary Heleny Pr¹dzyñskiej. Jeœli idzie
o ich Grabowo, to mamy do czynienia z wsi¹ w pow. szczecineckim. Ich dzieci
to synowie – Krzysztof z Co³danek, którego testament z 1708 r. zawarty jest
w tomie na pozycji 14 oraz Andrzej, ³awnik ziemski, cz³uchowski. Ponadto
dwie córki – Konstancja Wolszlegrowa – wówczas ju¿ wdowa i panna – Teresa, zakonnica u benedyktynek w Che³mnie, obie wczeœniej wyposa¿one.
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– Przywo³uj¹c potomstwo Samuela, sygnalizujê ówczesne powi¹zania rodzinne, w tym przypadku przedstawiciela szlachty kaszubskiej.
Do testamentów przedstawicieli tej grupy szlachty pruskiej mo¿na zaliczyæ
ostatnie rozporz¹dzenia m.in. Macieja Siecka Czêstkowskiego z Ma³ego Klincza,
Jana Wysockiego z Zarzecza (obecnie czêœæ Rytla), Floriana Dorêgowskiego
z Paw³owa, Andrzeja Teodora Grabowskiego z Debrzna (syna Micha³a i Heleny
£¹ckiej, 1 v. Borzyszkowskiej), Marianny z Kliczkowskich (Katków) 1 v. Siemichowskiej, 2 v. Sêdzickiej ze wsi Trzepczyny w pow. tucholskim, Jana z Kolkowa Paraszyñskiego, Angeli ze Stojentinów Frezowej z Dziêcielca, Micha³a Tempskiego z Gostkowa, Jakuba Sarnowskiego z Laski w parafii bruskiej, Magdaleny
z Wieckich Ciemiñskiej z Piechowic, Adama ¯urocha Czapiewskiego z Czapiewic, W³adys³awa Ustarbowskiego ze Zbychowa w ziemi puckiej, Micha³a
Labunki Czarnickiego z Czarnic w pow. cz³uchowskim, Jakuba Zawadzkiego
z Chojnic, Macieja Kliczkowskiego z Górek w parafii wielewskiej, Franciszka
Dziêcielskiego z Borku w parafii sulêczyñskiej, Jana Wyczliñskiego z Sob¹cza,
Micha³a Dorêgowskiego z Cz³uchowa, Miko³aja Kliñskiego i jego ¿ony Marianny Doroty z Lerchenfeltów z Ma³ego Liniewa, Micha³a Jakuba Gostomskiego z Wielkiego Gostomia, Macieja Pr¹dzyñskiego z BrzeŸna w parafii borzyszkowskiej, Piotra Kliñskiego z Niedamowa, Wojciecha Malechiñskiego
ze Stawisk w parafii niedamowskiej, Andrzeja i Katarzyny de Parcheny Bruskich z Oliwy…
Ka¿dy z testamentów, bêd¹cych niejednakowej objêtoœci, niektóre kilkunastostronicowe, to wspania³e Ÿród³o dotycz¹ce stanu materialnego i ducha testatora, jego rodziny i ¿ycia codziennego nie tylko ich autorów, gotuj¹cych siê
do rozstania ze œwiatem doczesnym. Na szczególn¹ uwagê zas³uguje rola s³ug
i instytucji Koœcio³a, w którego œwi¹tyniach – zw³aszcza klasztornych, m.in.
w Gdañsku, mieli byæ pochowani ich donatorzy. Ciekawy jest te¿ obecny
w testamentach kr¹g rodzinno-przyjacielski i gospodarczy – wierzycielsko-d³u¿niczy oraz œwiadków, z których niejeden dobrze urodzony podpisa³ siê trzyman¹ rêk¹, a inny w³asn¹.
Wzbogaceniem nie do przecenienia zawartoœci publikowanych testamentów s¹ przypisy autorów opracowania. Równie cenny dla czytelników, zw³aszcza korzystaj¹cych z tego dzie³a genealogów i autorów sag rodzinnych, mo¿e
byæ – jest S³owniczek niektórych s³ów i zwrotów staropolskich, opracowany na
bazie s³owników – dzie³ jêzykoznawców. Ca³oœæ dzie³a dope³niaj¹ Bibliografia
i Indeks osób, zgromadzeñ zakonnych i miejsc.
Chyl¹c czo³o przed kreatorami prezentowanego dzie³a, podziwiaj¹c ich trud,
nie œmiem formu³owaæ pojawiaj¹cych siê podczas lektury drobnych uwag czy
w¹tpliwoœci. Jedna z nich dotyczy spisu treœci, gdzie uwzglêdni³bym, obok
zapisów aktualnej postaci dotycz¹cych kolejnych dokumentów – „Testament…
z [data]”, tak¿e miejsce jego sporz¹dzenia, najczêœciej zamieszkania testatora.
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Nie ¿a³owa³bym równie¿ czytelnikowi choæ kilkunastu ilustracji, prezentuj¹cych portrety (np. trumienne) testatorów, orygina³y dokumentów, miejsca
zamieszkania czy pochówku itp. Jedyn¹ ilustracj¹ jest foto M. Nowosada „portretu – popiersia Waleriana Kruszyñskiego, kasztelana gdañskiego (jednego
z testatorów publikacji) ze zbiorowego epitafium rodziny Kruszyñskich w koœciele parafialnym w Nawrze”, zamieszczone na ok³adce.
S¹dzê, ¿e b³ogos³awiona wspó³praca W. Nowosada i J. Kowalkowskiego przyniesie nam dalsze owoce (mog¹ byæ te¿ nastêpców, kontynuatorów), byæ mo¿e
tak¿e tomy testamentów z XIX i XX wieku, równie ciekawe i godne utrwalenia,
przypomnienia, popularyzacji wœród wspó³czesnych, rzadko œwiadomych ogromu zmian w kondycji materialnej i duchowej naszych ojców i dziadów, nie
tylko przedstawicieli szlachty i ziemiañstwa.
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Czarno-biali Pomorzanie.
Fotografia chłopów pomorskich,
red. Danuta M. Sroka, Słupsk 2012

Jak wygl¹dali mieszkañcy pomorskiej wsi? Czy coœ ich wyró¿nia³o spoœród
innych ludzi przebywaj¹cych na tych ziemiach? Czy mieli mo¿e niespotykane
gdzie indziej stroje? Wykonywali niebywa³e w innych stronach prace? Czy daje
siê w czymœ zewnêtrznym zauwa¿yæ jak¹œ szczególn¹ w nich pomorskoœæ albo
kaszubskoœæ? Co w istocie mówi¹ o nich dawne i wspó³czesne fotografie?
Na pytania tego typu chcia³oby siê odpowiedzieæ przegl¹daj¹c album pt.
Fotograf ia ch³opów pomorskich wydany przez Miejsk¹ Bibliotekê Publiczn¹
im. Marii D¹browskiej w S³upsku w 2012 roku. Jednoznacznych odpowiedzi
trudno szukaæ, poniewa¿ czy te¿ wystarczaj¹co du¿o mamy materia³u, aby by³o
to mo¿liwe…? Dziêki wielu zbiorom prywatnym oraz kolekcjom Muzeum Pomorza Œrodkowego w S³upsku oraz Pommersches Landesmuseum w Greifswaldzie Danuta M. Sroka mog³a jako redaktorka ca³oœci materia³u zbudowaæ trzystustronicowe wydawnictwo, które zawiera fotografie ch³opów pomorskich
uwiecznionych na zdjêciach od 1898 do 2012 roku. Czy to czego dokonano
to du¿o? Czy mo¿na ze zgromadzonych fotografii wysnuæ jakieœ syntetyczne
wnioski?
Czêœciowo tak. W albumie podzielono materia³ na kilka czêœci tematycznych, które uk³adaj¹ siê w rodzaj obrazowej opowieœci o œlubie, narodzinach,
chrzcie, komunii, pracy, zabawie, odpoczynku, staroœci i œmierci. Wszystkie te
etapy ludzkiej egzystencji widoczne s¹ w czarno-bia³ych ujêciach ukazuj¹cych
rodziny polskie, niemieckie, kaszubskie czy ukraiñskie. Ale nie tylko porz¹dek
etniczny jest tutaj wa¿ny. Kiedy w albumie odnajdujemy oznaki obecnoœci lat
powojennych, widzimy ju¿ znacz¹ce zmiany. Ch³opi pomorscy przestaj¹ byæ
jednolici, staj¹ siê niemiecko-polscy, kaszubsko-polscy, bia³orusko-kaszubsko-polscy, kaszubsko-niemiecko-podolsko-kieleccy. Zatem rzeczywistoœæ równie¿
i na pomorskiej wsi przestaje byæ jednowymiarowa.
Pierwszym zespo³em tematyczno-formalnym fotografii w albumie o ch³opach pomorskich s¹ portrety. Odnajdziemy wœród nich wizerunki kobiet
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ze Swo³owa k. S³upska z pocz¹tku XX wieku, ubranych w czarne, eleganckie
suknie opiête od stóp do g³owy, z powag¹ i dostojnie wpatrzone w obiektyw
aparatu (s. 13). Odnajdziemy równie¿ obraz starego, spracowanego mê¿czyzny
ze Studzienic, którego znoszone, nieco postrzêpione ubranie dobitnie œwiadczy, ¿e na kaszubskiej wsi nikomu nie by³o ³atwo (s. 20). Portretowe ujêcia przynosz¹ ze sob¹ nie tylko informacje o modelu, ale tak¿e o kulturowym otoczeniu sytuacji, w jakiej robiono fotografiê. Oto na jednym ze zbiorowych portretów grupy rybaków z Rowów (s. 19), oprócz twarzy w¹satych mê¿czyzn
odnajdziemy w tle, jako swoiste rekwizyty: sieci, wiêcierze i p³ywaki s³u¿¹ce
do po³owy wêgorzy. Ciekawostk¹ jest równie¿ to, ¿e w grupie prostych ludzi,
w jasnym pulowerze, obrócony bokiem do fotografa znajduje siê Max Pechstein, œwiatowej s³awy malarz-ekspresjonista, który tutaj w³aœnie odnalaz³ Ÿród³o swojego natchnienia. Wpatrzenie siê w fotografie trzech polskich kobiet
pracuj¹cych zarobkowo w pomorskim domu junkierskim tak¿e przynosi ze sob¹
dodatkowe treœci (s. 28). Oto jakie¿ œwiec¹ce czystoœci¹ buty pracownic, które
œwiadcz¹ nie tylko o ich zmyœle porz¹dku, ale i zasobnoœci domu w³aœciciela
maj¹tku albo te¿ jak¿e wyraziste broszki z mirty, przypiête nie tylko dla ozdoby,
ale te¿ w celu poinformowania okolicznych kawalerów, ¿e maj¹ do czynienia
z pannami na wydaniu.
Drugi rozdzia³ albumu dotyczy dzieciñstwa na wsi. Ten najczêœciej przywo³ywany we wspomnieniach okres ¿ycia, tak¿e i w s³upskim wydawnictwie
wygl¹da szczêœliwie, choæ nie zawsze sielsko. Jest tutaj kilka fotografii sprzed
szko³y, na których dzieci wygl¹daj¹ na zadbane i uœmiechniête, lecz jednoczeœnie odnaleŸæ mo¿na takie przedstawienia, z których przebija smutek ciê¿kiej
pracy i materialnej biedy (s. 66). Z niedowierzaniem patrzymy dziœ na realia
¿ycia szkolnego dzieci wsi pomorskiej. Mniejsza o fotografie, na których widaæ
lekcjê dotycz¹c¹ bogactw naturalnych ZSRR, jak informuje o tym napis na
tablicy (s. 78). Bardziej zaskakuj¹co wygl¹da „bonanza”, a wiêc obudowany
na kszta³t skrzyni wóz konny, którym dowo¿ono dzieci do szko³y, jak to przedstawia fotografia z lat siedemdziesi¹tych z Tuchomia (s. 93). By³ to i tak lepszy
œrodek transportu, ani¿eli zwyk³y zaprzêg konny, w którym jecha³o w porannej
mgle do szko³y z Widzina do Kobylnicy k. S³upska nawet kilkanaœcioro uczniów
(s. 95).
Dalsze rozdzia³y albumu s¹ równie fascynuj¹ce w nagromadzeniu fotografii
ludzi, wydarzeñ i miejsc. Wszystkie przedstawiaj¹ spo³ecznoœæ wiejsk¹ Pomorza przystêpuj¹c¹ do sakramentów chrzeœcijañstwa, prostych ludzi wsi zatrzymanych na zdjêciach przy ró¿nych pracach, w wypoczynku, œwiêtowaniu, dzia³alnoœci artystycznej i w momentach ostatniego po¿egnania. Niektóre ujêcia s¹
powtarzalne, np. fotografowanie goœci weselnych czy grupy ¿niwiarzy, niektóre wszak¿e s¹ niepowtarzalnie w udokumentowaniu pastucha z PGR-u, nosiwody, specjalisty od klepania kosy, k¹pi¹cych siê w beczkach mê¿czyzn, czy
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pior¹cych ubrania w stawie kobiet. Inne znowu zdjêcia uwieczniaj¹ zespo³y
œpiewacze, teatralne, lutnistów, cz³onków wiejskiej orkiestry, rzeŸbiarzy, hafciarki czy wêdrownych skrzypków. Dziœ takich ludzi ju¿ siê niemal nie spotyka.
Wspó³czeœnie niektóre z fotografii wygl¹daj¹ na surrealistyczne obrazy, choæ
w istocie przedstawiaj¹ realia ¿ycia na Pomorzu, którego ju¿ nie mo¿na doœwiadczyæ. Tym wiêksza zatem zas³uga projektodawców i wykonawców albumu,
który pokazuje, jak mo¿e wygl¹daæ jakaœ cywilizacyjna ci¹g³oœæ, gdzie ³¹cznikiem jest pomorska ziemia, trudna do uprawy, ale przecie¿ w³asna.
Wydawnictwo przynosi ze sob¹ tak¿e czynnik kulturowo-artystyczny i metodologiczno-formalny. Polega to na mo¿liwoœci zaobserwowania, jak zmienia³a siê na przestrzeni stu dwudziestu lat forma (gatunek) fotografii. Oto
najstarsza z nich (s. 115), widzimy tutaj wspólnotê budowniczych domu szachulcowego z Kluk. Nie wszyscy wygl¹daj¹ na budowlañców, na pewno nimi
nie s¹ ma³e dzieci i kobiety. Lecz ponad dwudziestoosobowa grupa ludzi
zgromadzonych przy konstrukcji domu ukazuje ró¿ne zawody i stosunki spo³eczne, a poza tym zaœwiadcza sob¹ o zintegrowaniu i wzajemnych zale¿noœciach. O odwzorowanie spo³ecznoœci wiejskiej dawnemu fotografowi chodzi³o, dlatego te¿ sprasza³ tak wielu ludzi przed obiektyw.
WeŸmy inny przyk³ad. To portret m³odego mê¿czyzny z wyrazistym fotomonta¿em (s. 22). Zdjêcie jest pami¹tk¹ z wojska, na którym widnieje model,
ale i wyobra¿enia wojny (sterowiec, dwup³atowiec, dzia³o, statek, pami¹tkowa
urna) oraz portret Józefa Pi³sudskiego, które ³¹cznie maj¹ przypominaæ szczytne funkcje s³u¿by wojskowej w Polsce miêdzywojennej. Takie zdjêcie dla mê¿czyzny z zagubionej wœród lasów wsi przypomina potem jemu samemu i ca³ej
jego rodzinie o bytnoœci w dalekim… Toruniu, co uwiecznia odrêczny napis
fotografa oraz jego nazwisko na piecz¹tce z³o¿onej w rogu zdjêcia.
M³odsze zdjêcia, ju¿ z czasów powojennych, naznaczone s¹ niekiedy ideologizacj¹. Widaæ na nich pochody pierwszomajowe, œwietlicowe wystêpy, ale
i szkolenia z zakresu obs³ugi stalinowca, czyli ci¹gnika g¹sienicowego (s. 42),
na tle którego dumni m³odzieñcy za¿yczyli sobie zrobiæ fotografiê. Jeszcze
nowsze ujêcia, ju¿ z koñca wieku XX, uwalniaj¹ siê od ideologicznego gorsetu.
Fotografowani s¹ ludzie, ale nie tyle w heroizmie pracy, co w wypoczynku czy
w sytuacjach zaskakuj¹cych, jak na zdjêciu kiedy g³ównym modelem mia³ byæ
gospodarz szczyc¹cy siê swoim koniem, zaœ nagle g³ównym tematem sta³o siê
raczej liŸniêcie cz³owieka przez konia (s. 54)…
Wszystkie te fotografie przedstawiaj¹ce ch³opów pomorskich w jednym
albumie sta³y siê zatem metanarracj¹, opowieœci¹ o zmiennoœci estetycznego
pojmowania znaczeñ i celu istnienia obrazu. Mówi¹ tak¿e o przekszta³caj¹cym
siê stale podejœciu fotografa do ludzi: od traktowania ich jako pionków, w przygotowanej wczeœniej landszaftowej planszy, do podmiotów, którzy nios¹ ze sob¹
prawdê i fascynuj¹ce piêkno.
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Album Fotograf ia ch³opów pomorskich wydany w S³upsku nie jest wydarzeniem odosobnionym. Warto przypomnieæ, ¿e podobny charakter mia³o
wydawnictwo Polacy, Niemcy i Kaszubi, które prezentowa³o spo³ecznoœæ Polaszek i okolic, opublikowane pod koniec lat dziewiêædziesi¹tych w Kassel albo
te¿ album Zatrzymane w kadrze szklanych negatywów, wydane w S³upsku
w 2004 roku ze zdjêciami Pomorza S³owiñców, czy te¿ Zatrzymane w kadrze
w nak³adzie Wydawnictwa Region w 2012 roku, prezentuj¹ce Wejherowo sprzed
stu lat. Kiedy dodamy do tego album z fotografiami Niezwyk³e zwyk³e zdjêcia
Kaszub Zbigniewa i Macieja Kosycarzów (2013), czy Tak to widzia³em Jana
Maziejuka (2007), u³o¿y nam siê z tego ca³kiem pokaŸna kolekcja fotografii
upamiêtniaj¹cych dawne i wspó³czesne spo³ecznoœci pomorskie. Nieprzemijaj¹cy walor omawianego tutaj wydawnictwa o pomorskich ch³opach polega na
ich prezentacji monograficznej, wnikliwym ukazaniu wydarzeñ mo¿e i ma³ych,
czasami codziennych, wrêcz b³ahych, ale ju¿ nieistniej¹cych, przesz³ych,
pobrzmiewaj¹cych w prywatnych wspomnieniach czy w literaturze piêknej.
W³aœnie podpatrzenie czynnoœci, ubioru, gestu czy miny dawnych ch³opów
Pomorza przynosi ze sob¹ prawdê o dawnym czasie, któr¹ warto ocaliæ.
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Zagadki pamięci. Słupsk.
Powojenne wspomnienia,
oprac. Zdzisław Machura, Słupsk 2015

Literatura pamiêtnikarska dotycz¹ca ¿ycia na Pomorzu pierwszych lat po
II wojnie œwiatowej jest zbiorem wyraziœcie reprezentowanym i kilkakrotnie
ju¿ omówionym. Zastanawiaj¹ca jest czêstotliwoœæ oraz typ publikowanych
w zbiorach wspomnieñ. Po pierwsze, mo¿na wyznaczyæ pierwszy okres wydawania pamiêtników, kiedy to w latach szeœædziesi¹tych wychodzi³y takie zbiorki
jak np.: Pamiêtniki osadników Ziem Odzyskanych (Poznañ 1963), czy Awans
pokolenia (Warszawa 1964). Wœród publikowanych wówczas tomów dominuje
motyw heroicznej przebudowy zniszczonej przez wojnê infrastruktury, mit
przywracania pañstwowoœci polskiej jako efekt sprawiedliwoœci historycznej,
po trzecie entuzjazm tworzenia nowego ¿ycia na nowych terenach zachodu
Polski. Drugi typ wypowiedzi pamiêtnikarskiej pojawia siê w latach siedemdziesi¹tych, co zaowocowa³o takimi tomami jak: Drugie pokolenie (Poznañ
1978), czy te¿ Nasza ziemia (Poznañ 1982). Ju¿ samem tytu³y sugeruj¹, ¿e mamy
tutaj do czynienia z kolejnym pokoleniem zamieszkuj¹cym Pomorze. Panuje
wœród wspomnieñ nie tyle nastrój odbudowy, co raczej troski o codziennoœæ,
wielka polityka odesz³a w cieñ, za to bardziej siê zaczê³y liczyæ przekszta³cenia
mentalnoœciowe. Autorzy w pamiêtnikach tego typu próbuj¹ ju¿ odchodziæ od
narracji zideologizowanej, pozostaj¹ jednak przy dawnym jêzyku rytualno-kompensacyjnym, w którym nale¿a³o pisaæ przede wszystkim o dobrych stronach
¿ycia. Trzeci okres pamiêtnikarstwa, o którym warto przy okazji omawianego
tutaj zbioru wspomnieñ napisaæ, rozpocz¹³ siê od koñca lat dziewiêædziesi¹tych i trwa w³aœciwie do dziœ. Wspomnienia Pomorzan dziœ publikowane
pisane s¹ najczêœciej z punktu widzenia dzieci osadników, którzy przybywali
na te ziemie z mniejszym poczuciem dyskomfortu, ani¿eli ich rodzice. Ich opowieœci dotycz¹ zreszt¹ nie tylko czasów œciœle powojennych, ale i przesuwaj¹
siê ku latom osiemdziesi¹tym, a nawet ku aktualnoœci. W grupie tej wymieniæ
mo¿na zbiory pamiêtników typu Fotograf ie z t³em. Gdañszczanie po 1945 roku
(Gdañsk 2003), Aby o nich nie zapomniano. Wspomnienia (Szczecin 2007), czy
te¿ Mój nowy dom (S³upsk 2009).
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W 2015 roku pojawi³o siê nowe tego typu wydawnictwo: S³upsk. Powojenne
wspomnienia, w opracowaniu Zdzis³awa Machury, opublikowane dziêki miejscowej parafii koœcio³a œw. Jacka oraz Stowarzyszenia Przyjació³ Muzeum Pomorza Œrodkowego w S³upsku. Na ponad dwustustronicow¹ ksi¹¿kê sk³adaj¹ siê
wspomnienia osiedleñców z centralnej Polski, z ró¿nych czêœci Kresów i z zachodnich Kaszub. Ów zestaw osób i tematyka ich opowieœci jest mocno sprofilowana – to przede wszystkim losy reaktywowania Koœcio³a katolickiego na
terenach ziemi s³upskiej. Dowiadujemy siê zatem z Kroniki paraf ii rzymsko-katolickiej p. w. œw. Ottona, któr¹ prowadzi³a Wanda Zygmuntowicz, jak wygl¹da³o ¿ycie religijne w latach 1945-1946 animowane przez ksiêdza Jana Ziejê.
PóŸniej Anna Minkowska we Wspomnieniach o pracy w Uniwersytecie Ludowym w Orzechowie wspomina, w jakim kierunku mo¿na by³o zaraz po wojnie
rozwijaæ dzia³alnoœæ duszpastersk¹. Z kolei ks. Wiktor Markowski przedstawia
sukcesy i pora¿ki swej pracy w latach 1946-1959, w drugiej parafii katolickiej
w S³upsku, p. w. Najœwiêtszej Maryi Panny. Owe g³osy ludzi bezpoœrednio realizuj¹cych budowê struktur katolicyzmu na Pomorzu uzupe³niaj¹ wspomnienia
in¿yniera architekta Feliksa Ptaszyñskiego, który uczestniczy³ w odbudowie
Zamku Ksi¹¿¹t Pomorskich w S³upsku i na nowo powo³ywa³ do ¿ycia s³upskie
muzealnictwo. Na koñcu opracowania zapoznajemy siê z zapisem dojrzewania
duchowego i intelektualnego Stefana Kullasa, Kaszuby z Niezabyszewa, który
przyjecha³ na zajêcia Uniwersytetu Ludowego w Orzechowie k. Ustki i prze¿y³
tam kszta³tuj¹ce go na ca³e ¿ycie doœwiadczenia, spotkania i lektury.
Cenn¹ stron¹ s³upskiego wydawnictwa jest to, ¿e dziêki niemu dzisiejszy
czytelnik ma wgl¹d w postrzeganie Pomorza ze strony literackich nieprofesjonalistów, osób, które wypowiadaj¹ swoje racje w poczuciu, ¿e czyni¹ to, œwiadcz¹c o prawdzie tamtych czasów oraz w sytuacji wolnoœci g³oszenia pogl¹dów
i przekonañ. Czêœæ z nich zatem podkreœla, ¿e znalaz³y siê na Pomorzu Œrodkowym w wyniku przymusowego wyjazdu ze swojej domowej ojczyzny na Wschodzie (np. z Wileñszczyzny), inna znowu grupa wspominaj¹cych (z centralnej
Polski) potraktowa³a swój wyjazd na tzw. ziemie odzyskane jako akt tworzenia
czegoœ potrzebnego i wartoœciowego. To u tych drugich, autentycznych, nie
zaœ przymusowych osadników, zewnêtrzna sytuacja socjalno-administracyjna
na Pomorzu wi¹za³a siê z przestrzeni¹ wolnoœci, spe³nienia i nowoœci. Osadnicy-pionierzy, wœród których byli tak ch³opi, jak i ksiê¿a, tak rzemieœlnicy, jak
i nauczyciele, przyje¿d¿ali z ró¿nymi zas³yszanymi opiniami o Pomorzu. Nie
zawsze pomyœlnymi czy zachêcaj¹cymi. Przyjezdni, staj¹c przed nowymi miejscami, nowymi ludŸmi i nowymi zadaniami, patrzyli na swoje dawne losy
z perspektywy, zaczynali porównywaæ, wysnuwaæ wnioski i zmieniaæ swój styl
myœlenia o œwiecie.
Bardzo znacz¹c¹ dla omawianego tutaj tomu jest postaæ ksiêdza Jana Ziei.
Ten wyœwiêcony przed II wojn¹ œwiatow¹ ksi¹dz budowa³ w S³upsku i okolicy
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¿ycie katolickie w poczuciu odpowiedzialnoœci nie tylko za stan wiedzy duchowej, ale równie¿ podejmowa³ siê dzia³añ, które mia³y bardzo du¿e znaczenie
spo³eczne w czasach bezprawia, demoralizacji i biedy. Za³o¿y³ wiêc zaraz po
swoim przybyciu do S³upska w lipcu 1945 roku pierwsz¹ w tym miejscu polsk¹
parafiê rzymsko-katolick¹, zorganizowa³ Komitet Odbudowy Polskich Koœcio³ów, Dom Matki i Dziecka oraz wspomniany ju¿ Uniwersytet Ludowy w Orzechowie/Wytownie. By³ kap³anem-spo³ecznikiem, który g³osi³ kazania, naucza³
religii, wspiera³ materialnie i duchowo pokrzywdzonych oraz biednych, inspirowa³ towarzystwa trzeŸwoœciowe, a tak¿e pisa³ ksi¹¿ki religijno-moralistyczne
wydawane póŸniej w Warszawie lub Poznaniu. Dla ówczesnej sytuacji ludnoœciowej bardzo wa¿na by³a jego odezwa z listopada 1945 roku, w której postulowa³, aby nie dopuszczaæ do wyjazdów do Niemiec ludnoœci Pomorza, która ma
pochodzenie s³owiañskie. Ze wspomnieñ widaæ wyraŸnie, jak wspiera³ takie
zgermanizowane rodziny, jak uczy³ ich jêzyka polskiego, chodzi³ z sakramentami, wspiera³ w za³atwianiu spraw bytowych. Jego stosunek do protestantów
tak¿e zas³uguje na docenienie, poniewa¿ znaj¹c jêzyk niemiecki, potrafi³ wspó³pracowaæ z ewangelickimi pastorami, czy ze zwyk³ymi Niemcami, którzy jeszcze pozostali na ziemi s³upskiej, staj¹c w obronie ich maj¹tku oraz godnoœci
czy krytykuj¹c z ambony przypadki polskiego rewan¿yzmu wojennego.
G³osy zgromadzone w najnowszym tomie wspomnieñ z 2015 roku inaczej
akcentuj¹ wydarzenia powojenne, ani¿eli czyni³y to kilka lat wczeœniej wydane
w S³upsku pozycje typu Ruchomy pamiêtnik w opracowaniu Ludomira Franczaka i Daniela Odii (2010) czy te¿ zbiór pt. Mój nowy dom, który powsta³ jako
efekt pracy cz³onków Uniwersytetu Trzeciego Wieku (2009). Dawne lata przypominaj¹ sobie w tych dwóch zbiorach g³ównie dzieci osadników, a zatem brak
tutaj ca³ego baga¿u straszliwych doœwiadczeñ wojennych, przes¹dów narodowych czy ideowych. W pamiêtnikach czytamy np. o wspólnej egzystencji z Niemcami na tej samej ulicy, w tej samej kamienicy, nawet w tym samym mieszkaniu. Owe zwyk³e ¿ycie up³ywa na ³¹cznym prowadzeniu kuchni, wykonywaniu
prac domowych, wspieraniu siê w materialnej i duchowej biedzie. Niemcy
w najnowszych polskich pamiêtnikach nie mieli zatem tak demonicznych cech
jak ci z ujêæ pochodz¹cych z lat piêædziesi¹tych czy szeœædziesi¹tych. Dzieci
polskich osadników napotykaj¹ na œlady niedawnej wojny, lecz staje siê ona
rodzajem przejmuj¹cej opowieœci, nie zaœ sam¹ namacaln¹ rzeczywistoœci¹.
S³uchaj¹ o okropieñstwach zabójstw, gwa³tów i rabunków, lecz traktuj¹ je jako
odesz³¹ ju¿ w niebyt przesz³oœæ. Jeœli zamiast ogrodów i placów zabaw napotykaj¹ na powojenne ruiny, to traktuj¹ je jako naturalne otoczenie, nie zaœ jako
smutn¹ pami¹tkê po walkach czy bitwach. Dzieciêca optyka odbioru œwiata naznaczy³a wiêc nieco magicznym elementem charakterystyki ludzi, sytuacje i czas.
Takiej magii krainy dzieciñstwa, które rozgrywa siê pomiêdzy zniszczonymi
murami miast lub zaniedbanymi obszarami wiejskimi brak w tomie S³upsk.
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Powojenne wspomnienia. Oto z kroniki parafialnej i innych wspomnieñ widaæ,
¿e czêœæ z polskich osadników zdawa³a siê nie wiedzieæ, dlaczego maj¹ oni opuœciæ swoje domostwa na Wschodzie oraz dlaczego Niemcy musz¹ pozostawiæ
swoje domy na Pomorzu i przenieœæ siê za Odrê. Inna jednak grupa Polaków
by³a bardzo dobrze zorientowana w ówczesnej gospodarczo-politycznej koniunkturze i skutecznie potrafi³a zorganizowaæ szabrownictwo. Nie by³y to
wyj¹tki, a raczej powszechnoœæ… Z powojennych wspomnieñ wynika, ¿e wa¿n¹
rolê dla osadników na Pomorzu Œrodkowym odgrywa³y dwie grupy etniczne:
Niemcy i Kaszubi. Pierwsi ukazani s¹ w wewnêtrznym skomplikowaniu: jako
ci, którzy chc¹ jak najszybciej wyjechaæ do Niemiec, dalej jako ci, co s¹dz¹,
¿e czasy siê zmieni¹ lub nie zostan¹ przez now¹ administracjê polsk¹ zauwa¿eni
i dalej bêd¹ mogli mieszkaæ w swoich domach, wreszcie trzeci, którzy chc¹ siê
jak najszybciej spolonizowaæ. Kaszubi natomiast ukazani zostali w dwu sytuacjach: jako ci, którzy wraz z Niemcami wyje¿d¿aj¹ za Odrê, czuj¹c siê obco
wœród rosyjsko-polskich porz¹dków pierwszych miesiêcy powojennych albo
jako ci, którzy nawi¹zuj¹ bli¿sze zwi¹zki towarzyskie z nap³ywowymi Polakami
i pozostaj¹ u siebie na Pomorzu. Poza tym wœród tych wszystkich narodowych
problemów pojawia siê wœród relacji pamiêtnikarskich tak¿e i Armia Czerwona,
poczynaj¹ca sobie w S³upsku niczym zdobywcy zbieraj¹cy ³upy.
Wspó³czeœnie wydawane pamiêtniki Pomorza, a w tym i s³upska ksi¹¿ka,
dotycz¹ce obrazów pierwszych lat powojennego przebywania Niemców i Polaków na Pomorzu pokazuj¹ sytuacjê bardziej urozmaicon¹, ani¿eli chcia³aby
to widzieæ polskie lub niemieckie œrodowiska nacjonalistyczne. Jest tutaj miejsce na wspólne prze¿ywanie wyroków historii, na zwyk³e s¹siedzkie gesty i na
odkrywanie w³asnej innoœci. Procesy spo³eczno-polityczne na Pomorzu opisywane w pamiêtnikach s¹ tyle¿ entuzjastyczne, co i pe³ne rozdarcia, tyle¿ przedstawiaj¹ rzeczywistoœæ chwalebn¹, co i ma³o szlachetn¹. Raz na przyk³ad widzimy spontaniczne przyjœcie grupy studentów s³upskiej szko³y milicji na mszê
œwiêt¹, ale ju¿ innym razem dowiadujemy siê, ¿e Polacy, którzy bronili miejscowych Niemców przed rozbojem nazywani byli szpiegami i wrogami ludu. Raz
widzimy premiera Cyrankiewicza przyje¿d¿aj¹cego pod Ustkê, aby wesprzeæ
Uniwersytet Ludowy prowadzony przez katolików, innym razem opisywani s¹
przedstawiciele rz¹du polskiego, którzy okazuj¹ siê kombinatorami i na cudzym nieszczêœciu, niewiedzy czy strachu zdobywaj¹ swoj¹ materialn¹ i œrodowiskow¹ pozycjê.
Wspomnienia osiedleñców s³upskich ciekawie wspó³brzmi¹ z jeszcze jednym
g³osem: Joachima Schwarza – protestanckiego diakona, muzyka, organisty,
dzia³acza spo³ecznego, który mia³ piêtnaœcie lat, kiedy musia³ opuœciæ S³upsk.
Jego wspomnienia pt. Na wschodzie wschodzi s³oñce. Wspomnienia z Pomorza
Œrodkowego (2006) pokazuj¹, jak g³êboko osadzona religijnoœæ nie dopuszcza
cz³owieka do pope³nienia z³a, stale go motywuj¹c do czynienia czynów szla-
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chetnych. Wspó³brzmi¹ zreszt¹ tak¿e z zapiskami elbl¹skiego pastora Paulusa
Herrmanna (2009), który próbowa³ zachowaæ godnoœæ w czasach, kiedy pokonanym Niemcom nikt szacunku nie okazywa³. A w³aœnie o szacunek dla ludzkiej osoby i o dba³oœæ dla pierwiastka szlachetnoœci walczy³a wiêkszoœæ duchownych opisanych we wspomnieniach wydanych przez Zdzis³awa Machurê.
Owi duchowni w przemieszanym kulturowo powojennym Pomorzu chcieli
budowaæ na wzór chrzeœcijañskich œwiêtych wspólnoty religijne, aby wychowaæ nowe, nieska¿one wojennymi doœwiadczeniami pokolenia. Maj¹c w sobie
cechy spo³ecznikowskie, chcieli utworzyæ mo¿liwie szerok¹ spo³ecznoœæ, która
zadba o swoj¹ samoœwiadomoœæ, moralnoœæ i system wartoœci. Projektowali
cz³owieka dokonuj¹cego wyborów kulturowych na w³asn¹ odpowiedzialnoœæ,
choæ stale w zgodzie ze wznios³ymi wartoœciami chrzeœcijañstwa.
Dzisiaj takie pozycje z powojennymi wspomnieniami, jak te wydawane
w Gdañsku, Pruszczu Gdañskim, Koœcierzynie czy S³upsku, przywo³uj¹ wiele
faktów, które obecnie czêsto bywaj¹ zapominane. Czy dlatego, ¿e dosz³o do
specyficznego rodzaju psychicznego wyparcia wiedzy o przesz³oœci lub chce
siê zapomnieæ o przykrych doœwiadczeniach wojennych i powojennych? Czy
np. w aktualnych warunkach nie chce siê ju¿ rozprawiaæ czy analizowaæ istnienia na Pomorzu gospodarstw rolniczych, w których si³¹ robocz¹ byli Niemcy?
Czy nie chce siê pamiêtaæ, i¿ Kaszubi nad³ebscy (S³owiñcy) zostali przez pierwszych polskich administratorów tych ziem potraktowani jak obca nacja i niemal zmuszeni do wyjazdu na Zachód…? S¹ to trudne wspomnienia i dla wielu
autorów wi¹¿¹ siê z negatywnymi uczuciami… Siêgniêcie do nieprzyjemnych
wspomnieñ ma wszak¿e oczyszczaj¹ce dla autorów i póŸniejszych czytelników
w³aœciwoœci. Dziêki konsekwentnemu „odpominaniu” nie mo¿na ju¿ ukrywaæ
faktu, ¿e Ziemie Zachodnie by³y przestrzeni¹, na której polscy osadnicy w pierwszych latach powojennych w przewa¿aj¹cej mierze ¿yli bez historycznej i kulturowej orientacji, spogl¹daj¹c z trwog¹ na zaniedbane przestrzenie, zdewastowane domostwa i ludzk¹ degeneracjê. Pojawiali siê jednak w tej mieszaninie ludzi, tymczasowoœci i rozprê¿eniu dzia³acze o imponuj¹cych horyzontach myœlowych. Wiêkszoœæ z nich wype³nia³a rodzaj obowi¹zku obywatelskiego,
który wcale nie musia³ byæ nasi¹kniêty propagand¹, jak siê niektórym dzisiejszym krytykom Polski powojennej wydaje. Ksiê¿a, nauczyciele, rzemieœlnicy,
którzy zostawili po sobie wspomnienia, owa niewielka grupa elity intelektualnej, w latach czterdziestych próbowa³a tworzyæ przysz³oœæ. Tak¿e dla Pomorza.
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Poczet sołtysów, burmistrzów, nadburmistrzów,
przewodniczących Miejskiej Rady Narodowej
i prezydentów Gdańska od XIII do XXI wieku,
pod red. Beaty Możejko, Oficyna Gdańska,
Gdańsk 2015 [2014], ss. 448, ilustr.

Badania nad prozopografi¹ elit oœrodków miejskich dawnej Rzeczypospolitej Obojga Narodów oraz s¹siaduj¹cych z ni¹ od zachodu ziem historycznie
zwi¹zanych z polsk¹ pañstwowoœci¹ (Pomorze Zachodnie i Œrodkowe, Œl¹sk
Dolny i Górny, Ziemia Lubuska) prze¿ywaj¹ w ostatnich latach – s¹dz¹c po
publikacjach (zw³aszcza tych samoistnych) – pewien rozkwit. Pozostaje to
zapewne w zwi¹zku z odzyskaniem po roku 1989 podmiotowoœci przez samorz¹dy lokalne, które – dysponuj¹c przekazywanymi im œrodkami bud¿etowymi
oraz tzw. funduszami unijnymi – s¹ w stanie podejmowaæ siê roli mecenasów
tego rodzaju wydawnictw, a niekiedy równie¿ realizowanych wczeœniej programów badawczych. Niew¹tpliwie najwiêksze nadzieje (w perspektywie naukowej) wi¹zaæ nale¿y z wzorowan¹ w jakiejœ mierze na Urzêdnikach dawnej
Rzeczypospolitej XII–XVIII wieku. Spisy (obok których niezale¿nie ukazuj¹ siê
pocz¹wszy od roku 2003 Urzêdnicy Wielkiego Ksiêstwa Litewskiego) seri¹ Spisy
urzêdników miejskich z obszaru dawnej Rzeczypospolitej, Œl¹ska i Pomorza
Zachodniego, przy czym w jej ramach wydano dotychczas zaledwie kilka tomów (Kraków, Legnica, Lwów, Nysa, Przemyœl, Œwidnica; poza seri¹ ukaza³y
siê natomiast pozycje dotycz¹ce urzêdników Torunia oraz w³aœnie Gdañska,
o czym dalej)1. W odró¿nieniu od tamtej dotycz¹cej rycerskich vel szlacheckich
1

Urzêdnicy miejscy Œwidnicy do 1740 r., oprac. M. Goliñski i J. Maliniak, Toruñ 2007; Urzêdnicy miejscy Krakowa, cz. 2 – 1500-1794, oprac. Z. Noga, Kraków 2008; Urzêdnicy miejscy
Lwowa w XIII-XVIII wieku, oprac. M. Kapral, Toruñ 2008; Urzêdnicy miejscy Legnicy do
1740/1741 roku, oprac. S. Jujeczka i K. Kupeæ, Toruñ 2012; Urzêdnicy miejscy Przemyœla
w XIV-XVIII wieku, oprac. E. Grin-Piszczek, Toruñ 2012; Urzêdnicy miejscy Nysy do 1618
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elit urzêdniczych pañstwa polskiego (nastêpnie polsko-litewskiego), której
pierwsze zeszyty ukazywa³y siê pod szyldem Ossolineum, zaœ kolejne Biblioteki
Kórnickiej PAN, natomiast nad ca³oœci¹ od pocz¹tku czuwa³ bêd¹cy autorem
wydanych jeszcze w roku 1968 Urzêdników wielkopolskich 1385–1500 Antoni
G¹siorowski z Poznania (seriê dotycz¹c¹ ziem Litwy, publikowan¹ przez Wydawnictwo DiG, koordynuje z kolei Andrzej Rachuba z Warszawy), ta traktuj¹ca o urzêdnikach miejskich powstaje w cokolwiek luŸniejszych ramach, co znajduje odzwierciedlenie zarówno w poziomie (a poniek¹d te¿ formie) opracowania poszczególnych spoœród wydanych woluminów, jak i w szacie graficznej,
choæ dla wiêkszoœci dotychczasowych tomów da siê zauwa¿yæ jednolity w tym
wzglêdzie wzorzec.
Bez ma³a dekadê temu, bowiem w roku 2008, ukaza³a siê drukiem praca
Joachima Zdrenki Urzêdnicy miejscy Gdañska w latach 1342–1792 i 1807–
–1814, która – podzielona na dwie czêœci – zainaugurowa³a now¹ seriê Fontes
commentationesque ad res gestas Gedani et Pomeraniae, firmowan¹ przez
Muzeum Archeologiczne w Gdañsku, bêd¹c jej tomem pierwszym oraz drugim2. Stanowi ona podsumowanie badañ wczeœniej prowadzonych przez
autora (ich rezultaty og³aszane by³y drukiem g³ównie w jêzyku niemieckim)3,
ró¿ni¹c siê od wy¿ej wspomnianych publikacji z serii Spisy urzêdników miejskich… tym zw³aszcza, ¿e obok »suchych« wykazów cz³onków magistratury,
jakie widniej¹ w tamtych i które tak¿e J. Zdrenka pomieœci³ w czêœci pierwszej
swego dzie³a (Spisy), w czêœci drugiej, zatytu³owanej Biogramy, przed³o¿y³
ogó³owi zainteresowanych obfitszy zasób danych biograficznych, dope³niony
bibliografi¹ przedmiotow¹, odnoœnie do ka¿dej z uwzglêdnionych postaci. Tym
samym mamy do czynienia z dzie³em ³¹cz¹cym w sobie walory opracowania
z zakresu chronologii dziejowych (Regentenlisten) z kompendium prozopograficznym, a poniek¹d te¿ leksykonem biograficznym. S³owo »poniek¹d« u¿yte
zosta³o tu nie bez przyczyny, nie chodzi bowiem w tym przypadku o »typow¹«
publikacjê s³ownikow¹, przynosz¹c¹ przybrane w formê narracyjn¹ ¿yciorysy,
dope³nione zestawieniami bibliograficznymi, lecz ze swego rodzaju katalogiem
postaci, gdzie ka¿dy z biogramów ujêty zosta³ w punkty, te zaœ przynosz¹ same

2

3

roku, oprac. E. Wó³kiewicz, Toruñ 2013. Tak¿e: Urzêdnicy miejscy Torunia. Spisy, cz. 1 –
Do roku 1454, oprac. R. Czaja, Toruñ 1995; cz. 2 – 1454-1650, oprac. K. Mikulski, Toruñ
2001; Urzêdnicy miejscy, cechowi, braccy i szpitalni £êcznej do r. 1810. Spisy, oprac. J. £osowski, £êczna 20052; oraz kolejny przypis.
J. Zdrenka, Urzêdnicy miejscy Gdañska w latach 1342-1792 i 1807-1814, cz. 1 – Spisy, Gdañsk
2008; cz. 2 – Biogramy, Gdañsk 2008 [Fontes commentationesque ad res gestas Gedani et
Pomeraniae, t. 1-2].
Tam¿e, cz. 1, s. 8 (przyp. 1-2), 254; cz. 2, s. 407. Tak¿e: Poczet so³tysów, burmistrzów, nadburmistrzów, przewodnicz¹cych Miejskiej Rady Narodowej i prezydentów Gdañska od XIII
do XXI wieku, pod red. B. Mo¿ejko, Gdañsk 2015, s. 5-6.
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daty, imiona, nazwiska oraz nazwy geograficzne – przy zastosowaniu rozbudowanego systemu skrótów. W konsekwencji nie jest to tekst nadaj¹cy siê do
lektury, lecz publikacja na wskroœ »materia³owa«, maj¹ca s³u¿yæ badaczom
przy identyfikowaniu napotykanych w materiale Ÿród³owym postaci, przy osadzaniu w kontekœcie chronologicznym konkretnych wydarzeñ, wreszcie przy
datowaniu zabytków (¿eby poprzestaæ na tego rodzaju wybiórczej enumeracji); z pewnoœci¹ natomiast nie nale¿y jej postrzegaæ jako adresowanej do szerokiego krêgu czytelników bêd¹cych mi³oœnikami historii i pragn¹cych dowiedzieæ siê czegoœ wiêcej na temat osób, które decydowa³y niegdyœ o kierunkach
rozwoju i szeroko rozumianej polityce miejskiej Gdañska w œredniowieczu oraz
w czasach nowo¿ytnych (o dwóch ostatnich stuleciach nie wspominaj¹c, skoro
terminus ad quem stanowi dla owego opracowania rok 1814).
Wœród tych¿e postaci z oczywistych wzglêdów szczególne zainteresowanie
budziæ mog¹ ci, którzy jako primi inter pares stawali na czele rozmaicie zorganizowanego w poszczególnych epokach dziejowych samorz¹du miasta, które
to przemiany organizacji samorz¹dowej znajdowa³y te¿ odzwierciedlenie
w zmianach samej nazwy pe³nionego przez nich urzêdu. So³tysi, burmistrzowie,
nadburmistrzowie, prezydenci – wszyscy oni tworz¹ »ci¹g chronologiczny«
osób postrzeganych – przynajmniej w perspektywie badawczej – jako ci, którzy
niegdyœ, w realiach œwiata feudalnego, mieli wystêpowaæ przed królami, ksi¹¿êtami, biskupami tudzie¿ innymi przedstawicielami ówczesnych elit spo³ecznych
jako reprezentanci danej spo³ecznoœci miejskiej, póŸniej natomiast – w dobie
postêpuj¹cej biurokratyzacji ¿ycia i podporz¹dkowywania poszczególnych dziedzin ¿ycia centralistycznemu aparatowi w³adzy – urzêdnikami pañstwowymi,
których imiona i nazwiska pojawia³y siê zarówno w niezliczonych aktach natury prawnej, jak te¿ na rozmaitych budowlach u¿ytecznoœci publicznej, oni sami
zaœ stawali siê z czasem patronami ulic, placów, gmachów itp. Chêæ dowiedzenia siê, kiedy ¿y³ i co zdzia³a³ taki lub inny burmistrz czy prezydent, jawi siê
tedy czymœ w owym kontekœcie zrozumia³ym, interesuj¹c nie tylko historyków
zajmuj¹cych siê dziejami miast (i mieszczañstwa), ale równie¿ szersze grono
mieszkañców tych¿e, do których w³aœnie adresowana jest publikacja prezentowana w obecnym omówieniu. Jak nietrudno siê domyœleæ, w rodzimym (a tym
bardziej zagranicznym) piœmiennictwie nie jest ona czymœ unikatowym4, przy
4

Por. przyk³adowo: K. KuŸniar, Poczet burmistrzów miasta Le¿ajska, Le¿ajsk 1997 [19992];
W. Staroœciak, Prezydenci D¹browy Górniczej, D¹browa Górnicza 2000; B. S³uszkiewicz,
Burmistrzowie Nowego Targu – galeria portretów historycznych 1867-2002, Kraków 2002;
E. Paziewska, Warszawa i jej prezydenci, Warszawa 2009; J. Podolska, P. Waingertner, Prezydenci miasta £odzi, £ódŸ 2008; K. Mutz, Burmistrzowie Strzelec Opolskich 1809-2009,
Krapkowice 2009; P. Filip, Poczet burmistrzów Tarnowa 1867-1939, Tarnów 2010. Tak¿e
kolejny przypis.
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czym mimo »albumowego« formatu (A4) i niemal 450 stron druku wydaje siê
wcale skromnym przedsiêwziêciem w porównaniu z monumentalnym Pocztem so³tysów, wójtów, burmistrzów i prezydentów miasta Krakowa (1228–2010),
która to – maj¹ca ju¿ dwa wydania – edycja zapewne w niejednej z bibliotek
stanowiæ mo¿e najokazalsz¹ z pozycji w ksiêgozbiorze (840 stron w formacie
zbli¿onym do B4)5.
Przywo³anie tu dla porównania analogicznego charakteru wydawnictwa
dotycz¹cego dawnej stolicy Królestwa Polskiego wydaje siê jak najbardziej na
miejscu, bowiem za czasów Rzeczypospolitej Obojga Narodów by³y to dwa
najwiêksze oœrodki miejskie w ca³ym polsko-litewskim organizmie pañstwowym, reprezentowane na sejmach i – przy ówczesnej ogólnej mizerocie stanu
mieszczañskiego w kraju – odgrywaj¹ce mimo wszystko pewn¹ rolê polityczn¹
(co Gdañska dotyczy³o w wiêkszej jeszcze mierze ani¿eli nominalnie sto³ecznego Krakowa), nastêpnie zaœ jeden i drugi sta³y siê na krótko samodzielnymi
podmiotami prawa miêdzynarodowego, a to w zwi¹zku z funkcjonowaniem
w latach 1807-1813/1814 i – wiek póŸniej, 1920-1939 – Wolnego Miasta Gdañska, natomiast w latach 1815-1846 Wolnego Miasta Krakowa (Rzeczypospolitej Krakowskiej), co nie by³o udzia³em ¿adnego innego spoœród istniej¹cych
w granicach dzisiejszej Polski miast (abstrahowaæ nale¿y w tym miejscu od licznych na terenie póŸnoœredniowiecznej oraz nowo¿ytnej Rzeszy tzw. wolnych
miast stanowych – Immediatstädte, które zdo³a³y »wykupiæ siê« spod zwierzchnoœci dotychczasowych panów feudalnych, z czym mamy do czynienia równie¿ chocia¿by na Œl¹sku). Do pewnego te¿ momentu podobnie jak w Gdañsku, tak i w Krakowie dominowa³ wœród elit mieszczañskich niemiecki element
etniczny, który w XVII i XVIII w. zdecydowanie os³ab³ w ówczesnej stolicy
Królestwa Polskiego6, natomiast niema³o jego przedstawicieli zdo³a³o przenikn¹æ do stanu szlacheckiego, z czasem do³¹czaj¹c nawet do grona rodów utytu³owanych (arystokratycznych), jak Morsztynowie (rodzina kupiecka pochodz¹ca
z Bytomia), Szembekowie czy Wodziccy (nobilitowani dopiero w roku 1676),
i zarazem piastuj¹c urzêdy ziemskie, a tym samym zaliczaj¹c siê do elity politycznej pañstwa polsko-litewskiego, z czym – przynajmniej dla tego czasu –
nie mamy do czynienia w odniesieniu do realiów gdañskich. Jeœli natomiast
cofn¹æ siê do stuleci XV i XVI, w gronie ówczesnych burmistrzów Gdañska
znajdujemy przedstawicieli rodów Ferberów czy Giese, z których wywodziæ
siê mieli biskupi warmiñscy Maurycy Ferber i Tiedemann Giese (uprzednio
5

6

Poczet so³tysów, wójtów, burmistrzów i prezydentów miasta Krakowa (1228–2010), pod red.
B. Kasprzyka, Kraków 2010. Zob. równie¿: Poczet so³tysów i wójtów wsi, gmin i gromad
przy³¹czonych do Krakowa po 1915 roku, oprac. B. Kasprzyk, Kraków 2015.
Wiêcej na ten temat w: J. Bieniarzówna, J.M. Ma³ecki, Kraków w wiekach XVI–XVIII (Dzieje
Krakowa, t. 2), Kraków 1984.

330

KRZYSZTOF R. PROKOP (GLIWICE)

ordynariusz che³miñski)7, gdy znów w tym czasie na gruncie krakowskim obowi¹zki burmistrzowskie sprawowali m.in. Turzonowie, który to ród ws³awi³ siê
braæmi–biskupami Janem i Stanis³awem, ustanowionymi pasterzami diecezji
poza granicami ówczesnego Królestwa Polskiego (O³omuniec, Wroc³aw); z kolei
spoœród wspomnianych ju¿ tu Szembeków liczny zastêp cz³onków katolickiego
episkopatu mia³ wyjœæ dopiero w latach 1690-1905 8.
W przypadku Pocztu so³tysów, wójtów, burmistrzów i prezydentów miasta
Krakowa wyszukiwanie tego rodzaju »rodowych kontekstów«, jak¿e istotnych
dla dawnych epok, jest zdecydowanie ³atwiejsze ani¿eli ma to miejsce w odniesieniu do prezentowanej obecnie publikacji, tamta bowiem zosta³a zaopatrzona na koñcu w dwa indeksy uwzglêdnionych postaci: alfabetyczny oraz chronologiczny, ta natomiast jest takowych pozbawiona. W praktyce niewielkie u³atwienie stanowi¹ spisy osób zaprezentowanych w danym rozdziale, umieszczone
bezpoœrednio przed nim, po pierwsze bowiem nie³atwo na nie natrafiæ w obrêbie tej edycji (chyba, i¿by za ka¿dym razem sprawdzaæ w spisie treœci, gdzie
rozpoczyna siê konkretny rozdzia³), po drugie zaœ nie daj¹ one ca³oœciowego
»ogl¹du«, przynosz¹c wyliczenie postaci tylko z pojedynczego rozdzia³u (do
tego bez wskazania na paginacjê, czyli na której stronie rozpoczyna siê interesuj¹cy czytelnika ¿yciorys, ani te¿ na czasokres sprawowania urzêdu). Rzeczonych rozdzia³ów jest w sumie czternaœcie (poprzedzone s¹ pomieszczonym na
stronach 5-9 Wstêpem pióra redaktor naukowej edycji Beaty Mo¿ejko, natomiast na koñcu, na stronach 431-441, zamieszczona zosta³a Bibliograf ia) – mianowicie: So³tysi gdañscy (XIII wiek – pocz¹tek XIV wieku) Joachima Zdrenki
(s. 11-15), Burmistrzowie G³ównego Miasta Gdañska w okresie rz¹dów zakonu
krzy¿ackiego Ewy Bojaruniec, Macina Grulkowskiego, Beaty Mo¿ejko i Joachima
Zdrenki (s. 18-63), Burmistrzowie Starego Miasta Gdañska w latach 1377-1454
Piotra Samóla (s. 65-75), tego¿ Burmistrzowie M³odego Miasta Gdañska (s. 76-88), Burmistrzowie Gdañska w latach 1454-1793 Ewy Bojaruniec, Dariusza
Kaczora, S³awomira Koœcielaka, Beaty Mo¿ejko i Joachima Zdrenki (s. 93-275),
Prezydenci Gdañska w latach 1794-1807 Miros³awa Gliñskiego (s. 277-283),
Burmistrzowie Wolnego Miasta Gdañska w latach 1807-1813/1814 tego¿ Miros³awa Gliñskiego oraz Joachima Zdrenki (s. 285-293), Nadburmistrzowie
Gdañska w latach 1814-1920 tak¿e Miros³awa Gliñskiego (s. 295-323) i tego¿
Burmistrzowie Gdañska w latach 1814-1921 (s. 325-335), dalej Prezydenci Senatu II Wolnego Miasta Gdañska w latach 1920-1939 Marka Andrzejewskiego
7
8

T. Borawska, Tiedemann Giese (1480-1550) w ¿yciu wewnêtrznym Warmii i Prus Królewskich, Olsztyn 1984.
Ostatnio: Z. Noga, Szembekowie krakowscy w XVI wieku, „Rocznik Krakowski”, 71, 2005,
s. 77-91; K. Karolczak, Szembekowie. Ga³¹Ÿ podolska, „Studia ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia”, 9, 2011 [„Annales Universitatis Pedagogicae Cracoviensis” 104], s. 238-252.

POCZET SO£TYSÓW, BURMISTRZÓW, NADBURMISTRZÓW...

331

(s. 337-347), Nadburmistrz i burmistrz Gdañska w latach 1939-1945 Miros³awa Gliñskiego (s. 349-353), Prezydenci Gdañska w latach 1945-1950 Sylwii
Bykowskiej (s. 355-365), tej¿e Przewodnicz¹cy Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Gdañsku w latach 1950-1973 (s. 367-383) oraz Prezydenci Gdañska
od 1973 roku Sylwii Bykowskiej, Miros³awa Gliñskiego i Antoniego Pawlaka
(s. 385-430). Natomiast wspomniane wykazy chronologiczne uwzglêdnionych
w ksi¹¿ce postaci, nieodnotowane w ogóle w spisie treœci (gdzie równie¿ nie
podano nazwisk autorów poszczególnych rozdzia³ów), pomieszczone zosta³y
na stronach: 10, 16-17, 64, 75, 89-92, 276, 284, 294, 324, 336, 348, 354, 366 i 384,
a z kolei Źród³a ilustracji wyszczególniono na s. 444.
Co siê tyczy jeszcze kwestii zwi¹zanych z opisem prezentowanej edycji, na
jej stronie tytu³owej widnieje adres bibliograficzny „Oficyna Gdañska – Gdañsk
2015”, podczas gdy w stopce redakcyjnej na ostatniej stronie ksi¹¿ki (w miejscu
zarezerwowanym niegdyœ dla kolofonu) „© Oficyna Gdañsk 2014”. Jak ju¿
wy¿ej wspomniano, nigdzie nie znajdziemy osobnego wyliczenia w sumie jedenastu autorów tekstów, których nazwisk szukaæ nale¿y przy poszczególnych
rozdzia³ach, natomiast nie zabrak³o odrêbnego zestawienia Autorzy zdjêæ i zarazem na s. 444-445 precyzyjnie wskazano Ÿród³a pochodzenia poszczególnych ilustracji. Jakkolwiek te¿ w ramach tych rozdzia³ów, gdzie wymieniony
zosta³ w powy¿szym wyliczeniu wiêcej ani¿eli pojedynczy autor tekstu, oznaczono inicja³ami na koñcu ka¿dego ¿yciorysu, czyjego pióra jest dany biogram9,
to jednak trudno nie odnieœæ wra¿enia, ¿e najwyraŸniej ¿yjemy w czasach, kiedy materia³ ikonograficzny bywa zdecydowanie wy¿ej ceniony (czy te¿ »wyceniany«) ani¿eli warstwa tekstowa opracowania, co stanowi swoisty paradoks,
bowiem jest on tylko »dodatkiem« (choæ wielu zapewne uwa¿a inaczej). Zastanawia te¿ cokolwiek pretensjonalnie brzmi¹cy w tytule publikacji wiek XXI,
z którego – z przyczyn obiektywnych – uwzglêdnione zosta³o zaledwie pierwsze piêtnastolecie, a przecie¿ nie chodzi o edycjê maj¹c¹ zaistnieæ wy³¹cznie
hic et nunc, lecz siêgn¹ do niej zapewne te¿ potomni, dla których rzeczone
stulecie stanowiæ bêdzie ju¿ przesz³oœæ, stwierdzaj¹c wówczas nieadekwatnoœæ
tytu³u w obliczu braku postaci z lat 2016-2100 (wystarczy³o tymczasem poprzestaæ na niczym nieumniejszaj¹cym merytorycznej wartoœci tej edycji wskazaniu „od XIII wieku do roku 2015”). W tym przypadku mamy wszak¿e do
czynienia raczej ze œwiadomym zabiegiem, ani¿eli z niedopatrzeniem, czego
nie mo¿na powiedzieæ odnoœnie do pewnych mankamentów redakcyjnego
opracowania (przyk³adowo na s. 9: „Dyrektor PAN Biblioteki Gdañskiej”, miast
„Dyrektor Biblioteki Gdañskiej PAN”; na s. 346 w nag³ówku ¿yciorysu nazi9

Zob. w tym kontekœcie uwagê poczynion¹ we Wstêpie, i¿ „biogramy maj¹ charakter autorski – z wyj¹tkiem biogramu burmistrza Georga Zimmermanna, który jest redakcyjn¹ wersj¹
biogramu napisanego przez nie¿yj¹cego ju¿ historyka Witolda Szczuko” (s. 8).
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stowskiego prezydenta Senatu Wolnego Miasta Gdañska Arthura Greisera widniej informacja: „zm[ar³] 21 VII 1947 r. w Poznaniu”, natomiast w zakoñczeniu
biogramu na s. 347 czytamy, i¿ na tym¿e hitlerowskim zbrodniarzu „wyrok
[œmierci] wykonano publicznie 21 VII 1946 r. w Poznaniu”, zatem ró¿nica
w dacie rocznej), które kontrastuj¹ z dopracowan¹ i wysmakowan¹ szat¹ graficzn¹ edycji.
O tej rzeczywiœcie mo¿na wypowiadaæ siê w superlatywach i nietrudno domyœleæ siê, ¿e takie w³aœnie by³o za³o¿enie, aby ksi¹¿ka prezentowa³a siê jak
najbardziej efektownie, wzbudzaj¹c zainteresowanie u czytelnika nienawyk³ego do siêgania po publikacje stricte naukowe, do których bynajmniej nie jest jej
daleko, zwa¿ywszy na nasycon¹ faktografi¹ treœæ poszczególnych biogramów.
Nie ma tu zatem przypisów, s¹ natomiast bardzo liczne ilustracje – przewa¿nie
barwne, od których ma³o która ze stronic jawi siê wolna. Portrety, dokumenty,
pieczêcie i herby, zabytki epigraficzne i sepulkralne, dzie³a wielkiej i ma³ej architektury w grafice oraz fotografii, z ostatnich dekad rozmaite inne œwiadectwa dokumentacji ¿ycia spo³ecznego – to wszystko wydatnie o¿ywia prezentowan¹ publikacjê, id¹c w parze z dobranym krojem czcionki tudzie¿ wydrukowanymi odmiennym kolorem nag³ówkami biogramów. Koloru tego u¿yto tak¿e
przy widniej¹cych w tekstach odsy³aczach do innych ¿yciorysów, zadbano bowiem o wskazanie przynajmniej w ten sposób na powi¹zania rodowe w krêgu
dawnego patrycjatu gdañskiego (jakkolwiek szkoda, ¿e nie zdecydowano siê na
zamieszczenie lepiej obrazuj¹cych owe koligacje tablic genealogicznych), niema³¹ wagê przywi¹zuj¹c te¿ do zagadnieñ natury heraldycznej – zw³aszcza i¿
jest to tematyka posiadaj¹ca ju¿ literaturê10. Herby oraz rodowody pozostaj¹
zreszt¹ w œcis³ym ze sob¹ powi¹zaniu, przy czym w poczcie burmistrzów gdañskich okresu póŸnego œredniowieczu oraz doby nowo¿ytnej znajdujemy osoby
pochodzenia zarówno mieszczañskiego (to oczywiste), jak i rycerskiego (szlacheckiego), co bynajmniej nie stanowi³o specyfiki Gdañska. Tak np. w ¿yciorysie
burmistrza Abrahama Groddecka (s. 245-246) czytamy, i¿ „jego rodzina wywodzi³a siê ze Œl¹ska Cieszyñskiego [i] mia³a polsko-czeskie korzenie oraz szlachectwo (pos³ugiwa³a siê herbem Radwan)”11, przy czym nazwisko to dwukrotnie
jeszcze pojawia siê na kartach Pocztu…, bowiem gdañskimi burmistrzami byli

10

11

Zob. w szczególnoœci: M. Gizowski Herby patrycjatu gdañskiego, Gdañsk 1999-2000. Por.
tak¿e: O. Neubecker, Großes Wappen-Bilder-Lexikon der bürgerlichen Geschlechter Deutschlands, Österreichs und der Schweiz, Regenstauf 20083.
Zob.: J. Pilnáèek, Rody starého Slezska, ed. K. Müller, Brno 2010[3], s. 58, nr 211 (tak¿e s. 58-59, nr 212), gdzie o pieczêtuj¹cych siê w³aœnie herbem Radwan Grodeckich z Brodu
w Ksiêstwie Cieszyñskim, z których wywodzi³ siê m.in. biskup o³omuniecki z lat 1572-1574
Jan Grodecki (Grodecký z Brodù). Tak¿e: L.J. Szersznik, Materia³y genealogiczno-heraldyczne do dziejów szlachty Ksiêstwa Cieszyñskiego, wyd. W. Gojniczek, Cieszyn 2004.
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równie¿ Karl Groddeck (s. 258-260) oraz Karl August Groddeck (s. 301-304),
na portrecie którego to pierwszego, zreprodukowanym na s. 259, widnieje herb
z pewnoœci¹ niebêd¹cy Radwanem (ani te¿ ¿adn¹ spoœród jego odmian)12 –
chyba, ¿e chodzi tu o Groddecków niespokrewnionych ze sob¹.
Na stronicach prezentowanego opracowania niektóre zreszt¹ nazwiska
powtarzaj¹ siê w nag³ówkach ¿yciorysów co najmniej dwukrotnie, a niekiedy
nawet kilkukrotnie, i – pomijaj¹c owe pospolite (typu Schröder/Schrader) –
zazwyczaj chodzi o przedstawicieli tej samej rodziny (przy czym bywaj¹ przypadki, ¿e przy jednej osobie pojawia siê szlacheckie „von”, przy drugiej zaœ nie),
co niekiedy znajduje odzwierciedlenie w samej treœci ¿yciorysu, gdzie na owo
pokrewieñstwo wskazano, czasami jednak tego rodzaju informacji trudno siê
doszukaæ w biogramie, a wówczas nie sposób bez dalszych poszukiwañ o pewnoœæ w odnoœnym wzglêdzie. Wiêcej ani¿eli pojedynczy burmistrz gdañski wywodzi³ siê mianowicie z rodów: Bischof, Bock, Brandt, Ehler, Falcke, Groddeck
(o czym wy¿ej), Huxer, Linde, Niederhof, Renner, Reyger, Schwecke, Suchten,
Vorrath, Wittenburg, Zernecke, Zierenberg oraz Zimmermann, jak równie¿
ze wspomnianych ju¿ wczeœniej – przez wzgl¹d na biskupie koligacje – rodzin
Ferberów i Giese. I tak zmar³y w roku 1501 Johann Ferber (s. 106-108) by³ ojcem zarówno ordynariusza warmiñskiego z lat 1523-1537 Maurycego Ferbera,
jak te¿ burmistrza Eberharda (zm. 1529) (s. 119-123), ten zaœ ojcem Constantina
zwanego Starszym (zm. 1558) (s. 148-153), w którego ¿yciorysie mowa jest na
koñcu, i¿ „dwukrotnie ¿onaty – po raz pierwszy z Dorot¹ von Kempen, tylko
z pierwszego zwi¹zku doczeka³ siê czworga dzieci: Constantina zwanego M³odszym (1550-1623), póŸniejszego burmistrza, Johanna oraz córek Dorothei
i Anny”. Przy rzeczonym Constantinie »M³odszym« widnieje te¿ w przytoczonym cytacie stosowny znak odsy³acza do jego biogramu, wszak¿e kartkuj¹c
dalej Poczet… znajdujemy wprawdzie kolejnego gdañskiego burmistrza Constantina Ferbera (s. 190-193), tyle ¿e chodzi o osobê ¿yj¹c¹ w latach 1580-1654
(nie zaœ 1550-1623, jak podano wy¿ej), w odniesieniu do której czytamy, i¿ „by³
synem ³awnika Constantina [II] Ferbera i Elisabeth z domu Hacke”, a zatem nie
chodzi o postaci to¿same. Ów te¿ „w ci¹gu 33 lat ma³¿eñstwa z Ann¹ von
Domsdorf nie doczeka³ siê potomstwa i zmar³ bezdzietnie”, st¹d nie jego potomkiem by³ ¿yj¹cy w latach 1625-1704 jeden jeszcze burmistrz Gdañska
o imieniu i nazwisku Constantin Ferber (s. 219-221), w odniesieniu do rodowodu którego stwierdzono wy³¹cznie, ¿e „by³ synem rajcy Johanna Ferbera
i Brigitte z domu Polster”, a tym samym nijak nie wskazano na stopieñ pokrewieñstwa ³¹cz¹cy go z wczeœniej wymienionymi cz³onkami rodziny. To samo

12

Por. J. Ostrowski, Ksiêga herbowa rodów polskich, Poznañ 1999 [reprint], s. 502-503, nr
2941-2948.
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dotyczy równie¿ ostatniego (w aspekcie chronologicznym) spoœród uwzglêdnionych na kartach Pocztu… Ferberów, mianowicie zmar³ego w roku 1755
Nathanaela Gottfrieda (s. 252-253), którego filiacja tak¿e ogranicza siê do wskazania wy³¹cznie rodziców, bez jakiegokolwiek osadzenia w genealogii przemo¿nie zapisanego w dziejach Gdañska rodu ws³awionego XVI-wiecznym biskupem Warmii. Drugi szczyc¹cy siê posiadaniem w swoim gronie cz³onka episkopatu gdañski ród patrycjuszowski reprezentowany jest w omawianej
publikacji przez brata stryjecznego ordynariusza che³miñskiego z lat 1536-1549
(nastêpnie przez krótko warmiñskiego) Tiedemanna Giese, zmar³ego w roku
1556 jego imiennika (s. 143-144), „dziêki maria¿om (zw³aszcza córek) skoligaconego z rodzinami patrycjuszowskimi Ferberów i Brandtów”, którego jednym
z synów by³ ¿yj¹cy w latach 1542-1605 Constantin Giese (s. 165-166), tak¿e
przynale¿¹cy do pocztu burmistrzów i w roku 1587 sprawuj¹cy misjê wys³annika miasta Gdañska na sejm elekcyjny, na którym obrano Zygmunta III Wazê.
Jak te¿ napisano w biogramie, patrycjusz ów „da³ siê poznaæ jako gorliwy luteranin”, id¹c w tym wzglêdzie w œlady swego ojca, a zatem pokrewieñstwo oraz
powinowactwo z hierarchami Koœcio³a katolickiego nie okaza³o siê stanowiæ
momentu powstrzymuj¹cego przed opowiedzeniem siê po stronie reformacji,
która na gruncie gdañskim odnios³a bezapelacyjny triumf.
Zarówno w nag³ówkach biogramów, jak i w poprzedzaj¹cych poszczególne
rozdzia³y spisach chronologicznych uwzglêdnionych postaci, brakuje dat sprawowania urzêdu so³tysa, burmistrza czy prezydenta, przyczyn którego to faktu
³atwo mo¿na siê domyœleæ, bowiem dla najwczeœniejszego okresu nieraz
trudno o wskazanie precyzyjnego czasokresu, w epoce rz¹dów krzy¿ackich
G³ówne Miasto Gdañsk mia³o zawsze po czterech burmistrzów równoczeœnie,
zaœ Stare Miasto Gdañsk i M³ode Miasto Gdañsk po dwóch, podobnie te¿
w dobie przynale¿enia miasta do Królestwa Polskiego (Rzeczypospolitej Obojga
Narodów) nadal zachowano funkcjê pierwszego, drugiego, trzeciego i czwartego burmistrza; natomiast przy prezydentach brak dat w nag³ówkach zachowano dla konsekwencji, a¿eby te by³y jednakowe we wszystkich rozdzia³ach
ksi¹¿ki. W rezultacie tego typu (pierwszorzêdnej wszak wagi) informacji
trzeba poszukiwaæ ka¿dorazowo w treœci poszczególnych ¿yciorysów, co na
pewno u³atwienia nie stanowi, st¹d warto nadmieniæ, ¿e w przypadku wczeœniej tu wspominanego Pocztu so³tysów, wójtów, burmistrzów i prezydentów
miasta Krakowa zdecydowano siê podawaæ w nag³ówkach biogramów nawet
d³ugi ci¹g dat w przypadku, gdy dana osoba wielokrotnie stawa³a na czele miejskiej magistratury – tyle, ¿e w odniesieniu do ówczesnej polskiej stolicy nie
mamy do czynienia z równoczesnym urzêdowaniem kilku burmistrzów, jak
na gruncie gdañskim. Z kolei co siê tyczy burmistrza z lat II wojny œwiatowej
Hermanna Marziana, zastanawia, czy brak w tym biogramie precyzyjnej daty
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(oraz miejsca) zgonu, przy poprzestaniu na ogólnikowym stwierdzeniu, i¿ zmar³
po roku 1945 w Niemczech, stanowi pochodn¹ faktycznie niedaj¹cych siê ustaliæ
okolicznoœci jego œmierci, czy te¿ wy³¹cznie ograniczonego zakresu kwerendy;
jeœli bowiem kres jego ¿ycia nast¹pi³ w wiele lat po wojnie, to przecie¿ fakt ów
jest na pewno odnotowany w aktach stanu cywilnego (inna rzecz, ¿e ustalenie
tego mo¿e byæ zadaniem czasoch³onnym w sytuacji, kiedy w »punkcie wyjœcia« nie dysponuje siê ¿adnym »tropem« dla podjêcia poszukiwañ).
Zaprezentowana tu pokrótce edycja przygotowana zosta³a z t¹ myœl¹, i¿ –
jak mowa o tym na pocz¹tku jej Wstêpu – „w roku 2015 bêdziemy w Polsce
œwiêtowaæ 25-lecie ustawy samorz¹dowej, wprowadzonej w ¿ycie w roku 1990”,
która to donios³a z punktu widzenia samorz¹dowców rocznica sta³a siê inspiracj¹ tak¿e dla innych inicjatyw naukowych czy wydawniczych zarówno na gruncie gdañskim13, jak te¿ w regionie14. Dla historyka ów kontekst rocznicowy
jawi siê zdecydowanie mniej istotny, wa¿ny natomiast jest dlañ sam fakt zaistnienia w druku opracowañ wzbogacaj¹cych warsztat badawczy i stanowi¹cych
u³atwienie przy zag³êbianiu siê w kolejne tematy dotycz¹ce zarówno tej bardziej, jak i mniej zamierzch³ej przesz³oœci. W przypadku omawianego Pocztu…
nale¿y mieæ na uwadze tak¿e i to, ¿e – czego równie¿ nie omieszkano wyartyku³owaæ we wprowadzeniu do owej publikacji – „jak do tej pory nie by³o opracowania tak szeroko chronologicznie ujmuj¹cego ludzi w³adzy w Gdañsku”,
jakkolwiek zdanie to zawiera w sobie sformu³owanie ujête cokolwiek »na wyrost«, bowiem wspomniani »ludzie w³adzy« w mieœcie zarówno dawnym, jak
i wspó³czesnym, to nie wy³¹cznie burmistrzowie czy prezydenci, ale jednak
szersze grono (dla odleglejszych czasów ³awnicy, rajcy, sêdziowie i in.), dla okresu
od po³owy XIV w. do pocz¹tku XIX stulecia uwzglêdnione – gdy chodzi
o Gdañsk – w przywo³ywanym wczeœniej kompendium J. Zdrenki, gdzie jednak nie mamy do czynienia z ¿yciorysami, lecz z sui generis »kwestionariuszem
prozopograficznym« (o czym wy¿ej).
Sk¹din¹d jak najbardziej mo¿na sobie wyobraziæ przygotowanie w przysz³oœci
na tym¿e fundamencie s³ownika (leksykonu) biograficznego ogó³u »ludzi w³adzy« pomorskiej metropolii, co – wobec ukazywania siê tego rodzaju opracowañ obejmuj¹cych najprzeró¿niejsze kategorie osób w jakiœ sposób zapisanych
na kartach historii – nie stanowi³oby niczego osobliwego, st¹d odnoœny postulat mo¿na tu sformu³owaæ. Inna rzecz, ¿e analogicznych »zbiorowych biografii«
do dziœ dnia nie doczeka³y siê o wiele bardziej eksponowane krêgi dawnych elit
spo³eczno-politycznych, wpisanych w dzieje polskiej pañstwowoœci (z uwzglêd-

13
14

Zob. np. Rz¹dz¹cy i rz¹dzeni. W³adza i spo³eczeñstwo od œredniowiecza po wspó³czesnoœæ,
pod red. S. Bykowskiej, E. Kizika i P. Paluchowskiego, Gdañsk 2015.
Dla przyk³adu: M.R. Jeliñski, Wejherowo – 25 lat samorz¹dnoœci, Wejherowo 2015.
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nieniem oœciennych prowincji, w pewnych okresach bêd¹cych czêœci¹ kraju,
kiedy indziej znów »blisk¹ zagranic¹«), st¹d chcia³oby siê widzieæ na pó³kach
naukowych ksiêgozbiorów wiêcej tego rodzaju opracowañ z zakresu chronologii dziejowej tudzie¿ prozopografii, jak w³aœnie ów zaprezentowany Poczet…,
bowiem mimo wszelkich mankamentów i – jak bywa – przewagi materia³u
ilustracyjnego nad warstw¹ narracyjn¹ (o co zapewne zabiegaj¹ mecenasi czy
»sponsorzy« edycji z myœl¹, by publikacj¹ mo¿na by³o nastêpnie obdarowywaæ
rozmaitych notabli – niekoniecznie gustuj¹cych w naukowej lekturze), u³atwiaj¹c opracowywanie kolejnych tematów z przesz³oœci. Zarazem te¿ wypada wyraziæ nadziejê, i¿ w gronie osób wspó³pracuj¹cych przy powstaniu tego dzie³a
znajd¹ siê autorzy gotowi podj¹æ w przysz³oœci trud przygotowania pomorskich tomów wspomnianej na pocz¹tku serii Spisy urzêdników miejskich z obszaru dawnej Rzeczypospolitej, Œl¹ska i Pomorza Zachodniego.
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Piotr Kitowski, Sukcesja spadkowa w mniejszych miastach województwa
pomorskiego w II po³owie XVII i XVIII wieku. Studium prawno-historyczne, Warszawa 2015, Wydawnictwo Neriton, ss. 320
Jak czytamy: „Model sukcesji stanowi³ jeden z najwa¿niejszych elementów odró¿niaj¹cych prawo che³miñskie od innych obowi¹zuj¹cych we wczesnonowo¿ytnej Polsce systemów prawnych. W oparciu o szerok¹ bazê Ÿród³ow¹ autor
ukaza³ skomplikowan¹ problematykê spadkobrania i spadku w mniejszych miastach Prus Królewskich w II po³owie XVII i w XVIII w. na przyk³adzie wybranych oœrodków województwa pomorskiego. Monografia naœwietla zarówno
teoretyczne podstawy prawa spadkowego, jak i jego praktyczne stosowanie
w ¿yciu codziennym mieszczan ma³ych miast”. Podzielona na dwie czêœci praca Kitowskiego posiada charakter interdyscyplinarny, ³¹cz¹c w sobie metody
stosowane w warsztacie prawnika, historyka i historyka kultury materialnej.
Pierwsza czêœæ, zatytu³owana Spadkobranie w systemie prawa che³miñskiego
sk³ada siê z czterech rozdzia³ów, w których omówiono normatywne podstawy
sukcesji spadkowej, tytu³y dziedziczenia, postêpowanie spadkowe oraz opiekê
nad ma³oletnimi i wdowami. Czêœæ druga Kultura materialna mieszkañców
mniejszych miast pomorskich w œwietle dokumentacji spadkowej (testamenty,
inwentarze poœmiertne, dzia³y spadkowe), w trzech rozdzia³ach porusza zagadnienia zwi¹zane z nieruchomoœciami, ruchomoœciami oraz wierzytelnoœciami
i pasywami.
Nale¿y dodaæ, i¿ dr Piotr Kitowski, adiunkt w Katedrze Historii Prawa UG,
za niniejsz¹ pracê zosta³ uhonorowany tegoroczn¹ presti¿ow¹ Nagrod¹ im. Gerarda Labudy.
Jacek Kowalkowski, Wybiccy herbu Rogala od XVI do XX wieku, Warszawa 2015, Wydawnictwo DiG, ss. 455 + 2 tab. genealogiczne
Ksi¹¿ka o Wybickich, owoc dwudziestoletnich badañ autora, poœwiêcona jest
genealogii rodu, który zamieszkiwa³ Prusy Królewskie i Wielkopolskê, a jej
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najwybitniejszym przedstawicielem by³ Józef – twórca hymnu narodowego.
Ukaza³a siê w ramach interesuj¹cej i cennej serii wydawniczej Szlachta i ziemiañstwo na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej. Zdaniem autora: „By³a to drobna rodzina szlachecka o zagadkowym pochodzeniu, która pojawi³a siê w województwie pomorskim na prze³omie wieków XVI i XVII. Jednym z celów tej
pracy by³a próba rewizji legendy o pochodzeniu Wybickich, jak¹ zamieœci³
w swoim pamiêtniku Józef Wybicki (zm. 1822) […]. Zgromadzone w tej pracy
dokumenty pozwoli³y na odtworzenie w miarê pe³nej genealogii tej rodziny”.
Ksi¹¿ka, dziêki zastosowaniu prostej numeracji osób i przede wszystkim dwóm
tablicom genealogicznym jest przejrzysta, a jej lektura ³atwa, co nie zawsze
zdarza siê przy tego typu pracach.
Wojciech Skóra, Kaszubi i s³upski proces Jana Bauera w 1932 roku. Z dziejów polskiego ruchu narodowego na Pomorzu Zachodnim (czêœæ 1),
S³upsk–Poznañ 2016, Wydawnictwo Rys, ss. 376
Autor ksi¹¿ki jest historykiem zwi¹zanym ze s³upskim oœrodkiem badawczym.
Za cel ksi¹¿ki wyznaczy³ sobie: „…przedstawienie sytuacji Kaszubów w dwóch
wschodnich powiatach pruskiej prowincji Pomorze, bytowskim i lêborskim,
w trudnym dwudziestoleciu miêdzywojennym, gdy znaleŸli siê oni na linii
konfrontacji polsko-niemieckiej. Chodzi te¿ o ukazanie mechanizmów dzia³ania w³adz niemieckich i polskich, przez pryzmat dokumentów z procesu Jana
Bauera. S³upska rozprawa z 1932 roku jest jedn¹ z najciekawszych, dotychczas
nie w pe³ni odkrytych kart historii Pomorza w XX wieku”. Jak czytamy w Zakoñczeniu: „S³upski proces organizatora szkó³ polskich w rejencji koszaliñskiej,
Jana Bauera, by³ jednym z najwa¿niejszych wydarzeñ w zmaganiach polsko-niemieckich na polu oœwiaty mniejszoœciowej. Dlatego te¿ trafniej jest nazwaæ
go »procesem s³upskim« ni¿ »procesem Jana Bauera«, gdy¿ celem z ca³¹ pewnoœci¹ nie by³ jeden nauczyciel, kierownik prowincjonalnego oddzia³u Zwi¹zku
Polskich Towarzystw Szkolnych w Niemczech. Niemcy uderzyli trafnie, sprawê
dobrze zaplanowali i wygrali. Próba wprowadzenia oœwiaty polskiej na kaszubskich »kresach niewyzwolonych« zakoñczy³a siê spektakularn¹ klêsk¹”.
Marek Smoliñski, Œwiêtope³k Gdañski, Poznañ 2015, Wydawnictwo Poznañskie, ss. 368 + 3 nlb
Praca sk³ada siê z czterech rozdzia³ów. Pierwszy zatytu³owany Pochodzenie
i znaczenie rodu Œwiêtope³ka omawia pogl¹dy literatury na temat „k³opotliwych” pocz¹tków rodu Sobies³awiców, nastêpnie opisuje ¿ycie i dzia³alnoœæ
przodków Œwiêtope³ka oraz pozycjê rodu w hierarchii Polski Piastowskiej przed
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1227 rokiem. W rozdziale tym charakterystyce zosta³a poddana równie¿ polityka duñska i niemiecka na po³udniowych wybrze¿ach Ba³tyku i na Pomorzu.
W rozdziale II Ku politycznej samodzielnoœci autor przedstawi³ debiuty polityczne w³adcy pomorskiego, w tym szerzej jego rolê odegran¹ na zjeŸdzie
w G¹sawie. Rozdzia³ III nosi tytu³ Pe³nia w³adzy, w którym w piêciu podrozdzia³ach scharakteryzowa³ Œwiêtope³ka jako suwerennego w³adcê i jego pañstwo, nastêpnie jego otwarcie polityki na zachód i zajêcie ziemi s³awieñskiej,
dalej sojusz z W³adys³awem Odonicem oraz sprawy pruskie. Rozdzia³ koñczy
opis konfliktów Œwiêtope³ka z rodzin¹, w tym z synami. Rozdzia³ IV nosz¹cy
tytu³ Wojny koalicyjne 1242–1258, poœwiêcony zosta³ omówieniu wojen z zakonem krzy¿ackim i ksi¹¿êtami polskimi w latach 1242–1253 oraz wojnom
z Wielkopolsk¹ i Pomorzem Zachodnim w latach 1256–1258. Ksi¹¿kê zamykaj¹ Epilog i obszerna Bibliograf ia.
Krzysztof Ja¿d¿ewski, Historia lasów gdañskich. Od dóbr oliwskich i puckich do Nadleœnictwa Gdañsk, Gdynia 2016, wyd. Nadleœnictwo Gdañsk,
ss. 191
Praca sk³ada siê z czterech rozdzia³ów poprzedzonych Przedmow¹ nadleœniczego Marka Zemana oraz Wstêpem. Do pracy do³¹czono równie¿ S³ownik
wa¿niejszych pojêæ, Bibliograf iê i Wykazów skrótów. Wszystkie rozdzia³y zosta³y
zbudowane wed³ug obranego schematu, w którym znalaz³o siê omówienie sytuacji polityczno-administracyjnej i w³asnoœciowej w danej epoce, gospodarki
leœnej, zaœ w dwóch minionych wiekach dodatkowo administracji i s³u¿by leœnej
oraz ich umundurowania. Rozdzia³ pierwszy zatytu³owany Pod rz¹dami ksi¹¿¹t gdañsko-pomorskich, zakonu krzy¿ackiego i w I Rzeczypospolitej, drugi nosi
tytu³ Pod pruskim panowaniem (1772–1920). Trzeci W niepodleg³ej i okupowanej Polsce (1920–1945) i czwarty, zatytu³owany Powojenna rzeczywistoœæ.
Ostatni rozdzia³ koñczy rozbudowany spis 20 leœnictw wraz z zarz¹dzaj¹cymi
nimi leœniczymi, opatrzony fotografiami ich siedzib.
Kataster fryderycjañski okrêgu koœcierskiego 1772/1773, cz. A–L, wyda³
Andrzej Groth, Koœcierzyna 2015, wyd. Muzeum Ziemi Koœcierskiej im.
dra Jerzego Knyby w Koœcierzynie, ss. 274 + 2 mapy
Jedna z najwa¿niejszych publikacji Ÿród³owych ostatnich lat dotycz¹cych Pomorza Gdañskiego w pierwszym okresie zaboru pruskiego. Kataster fryderycjañski z 1772/1773 r. to Ÿród³o o szerokim zasiêgu terytorialnym obejmuj¹cym
Prusy Zachodnie i Okrêg Nadnotecki oraz w miarê jednolitym i sumarycznym
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ujêciu, które doczeka³o siê licznych szczegó³owych ocen i opinii w literaturze.
Kataster sporz¹dzony zosta³ pojedynczo dla ka¿dej wsi lub maj¹tku szlacheckiego ³¹cznie z przynale¿nymi folwarkami b¹dŸ pustkowiami (koloniami, przysió³kami) posiadaj¹cymi w³asne nazwy. W ramach osiedli ka¿de gospodarstwo
otrzymywa³o klasyfikacjê i oszacowanie dochodów dla celów podatkowych.
Wsie czy te¿ maj¹tki sk³adaj¹ce siê z kilku osad podlega³y spisom w ramach
okrêgów. Opublikowana czêœæ okrêgu koœcierskiego zawiera kataster dla 50
miejscowoœci od litery A do L, stanowi zatem pierwsz¹ czêœæ kapitalnego Ÿród³a dla historyków, amatorów dziejów lokalnych oraz genealogów. Nale¿y
jednak pamiêtaæ, i¿ okrêg koœcierski z 1772/73 roku terytorialnie nie pokrywa³
siê z obecnym, ani wczeœniejszym (tj. z czasów pruskich) powiatem koœcierskim. Stanowi³ zaledwie jego czêœæ wschodni¹, a ponadto zawiera³ w sobie spor¹
czêœæ miejscowoœci z póŸniejszego powiatu kartuskiego.
Krzysztof Mikulski, Tarcze herbowe z Koœcio³a Mariackiego w Toruniu,
Warszawa 2015, Wydawnictwo DiG, ss. 252
Monografia ukaza³a siê w serii Szlachta i ziemiañstwo na ziemiach dawnej
Rzeczypospolitej, w której zamieszczono wielobarwne wizerunki herbów z opisem, nale¿¹cych do stu rodzin patrycjuszowskich w Toruniu zawieszonych
w koœciele Mariackim w Toruniu. We wstêpie autor omówi³ historiê zbioru
tarcz herbowych, nastêpnie Ÿród³a, które zawieraj¹ informacje o tych herbach
i toruñskim patrycjacie. Wreszcie podj¹³ siê omówienia sposobu uporz¹dkowania zbioru tarcz, za³o¿eñ ideowych powstania panteonu w koœciele Mariackim oraz scharakteryzowa³ specyfikê „heraldyki toruñskiej”.
Janusz Ma³³ek, Dwie czêœci Prus. Studia z dziejów Prus Ksi¹¿êcych i Prus
Królewskich w XVI i XVII wieku, wyd. II, Toruñ 2015, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Miko³aja Kopernika, ss. 287
Praca, której pierwsze wydanie ukaza³o siê w 1987 roku, dotyczy problematyki
tzw. podwójnego kraju, czyli Prus, które w wyniku wojny trzynastoletniej (1454–
–1466) miêdzy zakonem krzy¿ackim a Polsk¹, na mocy traktatu pokojowego
zawartego w Toruniu (1466), podzielono na dwie czêœci, po 1525 roku nazywanymi Prusami Królewskimi i Prusami Ksi¹¿êcymi. „Prawie wszystkie studia
publikowane w tym tomie bezpoœrednio lub poœrednio traktuj¹ o procesie »schodzenia siê« czy te¿ »rozchodzenia siê« tych czêœci”.

NOTY WYDAWNICZE 2016

341

Janusz Ma³³ek, Od Prus do Mazur. Szkice z dziejów Prus, Pomorza,
Warmii i Mazur, D¹brówno 2016, wyd. Oficyna Retman, Archiwum Pañstwowe w Olsztynie, ss. 293 + 3 nlb
Trzeci z kolei zbiór szkiców prof. Janusza Ma³³ka, który ukaza³ siê w Oficynie
Retman. Obecny tom zawiera dwadzieœcia tekstów autora poœwiêconych dziejom Prus, Pomorza, Warmii i Mazurom, które ukaza³y siê w latach 1958–2015.
Na koñcu ka¿dego tekstu zosta³a zamieszczona nota bibliograficzna wskazuj¹ca miejsce i czas pierwodruku. Tom otwiera debiut naukowy z czasów studenckich autora Poczta Królewiecka (1958 r.), zamyka zaœ artyku³ z 2015 roku
Kierunki badañ socjologów polskich i niemieckich na Warmii i Mazurach w XX
i pocz¹tkach XXI wieku.
Witold Kujawski, Parafie diecezji w³oc³awskiej. Archidiakonat pomorski,
W³oc³awek 2015, Wydawnictwo Duszpasterstwa Rolników, ss. 467
Autor w oparciu o zachowane protoko³y wizytacji biskupich stworzy³ pracê
przedstawiaj¹c¹ sieæ parafialn¹ w archidiakonacie pomorskim, bêd¹cym
do pocz¹tków XIX wieku czêœci¹ diecezji w³oc³awskiej. Jest to druga czêœæ
szerszego opracowania, gdzie ju¿ wczeœniej ks. Kujawski opublikowa³ parafie
archidiakonatów kruszwickiego i w³oc³awskiego.
Bogus³aw G³odowski, O ruchu trzeŸwoœciowym w diecezji che³miñskiej
w latach 1848–1939, Gdañsk 2016, wyd. Instytut Kaszubski, ss. 291 + 1 nlb
Ksi¹¿ka, praca doktorska autora, sk³ada siê z czterech rozdzia³ów, poprzedzonych S³owem wstêpnym abpa S³awoja Leszka G³odzia, Wprowadzeniem bpa
Ryszarda Kasyny oraz autorskim Wstêpem. W rozdziale I omówiono narodziny i rozwój ruchów trzeŸwoœciowych w II po³owie XIX wieku, w drugim powstanie bractw trzeŸwoœci w diecezji che³miñskiej, w trzecim stosunek pañstwa i Koœcio³a do ruchu trzeŸwoœciowego na Pomorzu w okresie miêdzywojennym oraz w czwartym renesans bractw trzeŸwoœci w diecezji che³miñskiej
w latach 1920–1939. Pracê zamykaj¹ Zakoñczenie, Bibliograf ia, obszerne Aneksy
oraz wykaz skrótów i za³¹czników.
Witos³awa Frankowska, Kolêdowanie na Kaszubach. Dzieje kolêd na
Pomorzu od XVI do XXI wieku, Warszawa 2015, wyd. Instytut Slawistyki
PAN, ss. 524
Dysertacja doktorska wydana przez Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk
autorstwa Witos³awy Frankowskiej – muzykolo¿ki, kompozytorki i pedago¿ki
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Akademii Muzycznej w Gdañsku, wychowanej w rodzinie o d³ugoletnich tradycjach kaszubskich i muzycznych. Wed³ug autorki pieœni, a szczególnie kolêdy,
to na Pomorzu ³¹cznik miêdzy pokoleniami, ale i œwiadectwo historii oraz rozwoju
jêzyka. W swojej pracy omówi³a historiê badañ kaszubskiej twórczoœci kolêdowej, obrzêdy i zwyczaje kaszubskie w okresie Adwentu, Bo¿ego Narodzenia
i Wielkanocy, przedstawia klasyfikacjê rodzajow¹ kolêd kaszubskich, charakteryzuje melodie kolêdowe, cechy regionalne kaszubskiego repertuaru kolêdowego: jêzyk, œwiadomoœæ religijn¹, etniczn¹, symbolikê, instrumenty ludowe oraz
opisuje zjawisko kolêdowania w perspektywie historycznej i interregionalnej.
Tobie dziœ czyniem serc swych ofiary... Garœæ wiadomoœci historycznych
o pieœniach religijnych, oprac. Janusz Jasiñski, Zenona Rondomañska,
Olsztyn 2016, wyd. Fundacja Quo Vadis Domine w Olsztynie, ss. 133
Stara ³aciñska maksyma koœcielna zapewnia, i¿ „kto œpiewa, modli siê podwójnie”, a dzieje kultu Bo¿ego trudno sobie wyobraziæ bez pieœni religijnych – tak
do lektury swojego dzie³a zachêcaj¹ czytelników autorzy opracowania, Janusz
Jasiñski oraz Zenona Rondomañska, przekazuj¹cy wiele cennych informacji na
temat znanych nam pieœni. Pierwsz¹ jest pastora³ka A wczora z wieczora poety
Jana ¯abczyca – œwiadectwo (œwiadcz¹ca o) religijnej kultury ludowej z okresy
baroku, za ni¹ m.in. Ach, mój Jezu, Anio³ Pañski – modlitwa odmawiana niegdyœ trzy razy dziennie, s³awi¹ca macierzyñstwo NMP, powsta³a w XIII wieku,
Anio³ pasterzom mówi³ – bodaj¿e najstarsza kolêda polska œpiewana po dziœ
dzieñ, bardzo wysoko oceniana pod wzglêdem artystycznym. A tak¿e Bogurodzica – najstarszy zabytek polskiej kultury religijno-muzycznej, Bo¿e, coœ Polskê;
Bóg siê rodzi; Cicha noc, œwiêta noc; Gaude Mater Polonia i wiele, wiele innych.
Lektura obowi¹zkowa.
Vladislav Knoll, Kašubština v jazykowém kontaktu, Praha 2012, wyd. Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, ss. 290 + 1 nlb
Praca czeskiego slawisty dotyczy analizy przemian zjawisk diachronicznych
zwi¹zanych z obecnoœci¹ kontaktu jêzykowego na przyk³adzie pogranicza germañsko-s³owiañskiego. Przyk³adem owym sta³o siê dla autora pogranicze niemiecko-kaszubskie na prze³omie XIX i XX wieku.
Jerzy Strzelczyk, Zapomniane narody Europy, wyd. II poprawione i uzupe³nione, Poznañ 2015, Wydawnictwo Poznañskie, ss. 395
W zapowiedzi wydawcy czytamy: „Na kartach tej ksi¹¿ki poznajemy tajemniczy
lud Wenetów, germañskich Swebów i Longobardów, skoœnookich, stepowych

NOTY WYDAWNICZE 2016

343

Alanów i maluj¹cych siê na niebiesko Piktów, Chazarów wyznaj¹cych judaizm
i zagadkowych Wiœlan, wymar³e plemiona s³owiañskie Obodrzyców i Drzewian po³abskich oraz Jaæwiêgów, do wyginiêcia których przyczynili siê Polacy.
Ze strzêpów przekazów, kronik i nielicznych pozosta³oœci archeologicznych
autor odtworzy³ fascynuj¹ce historie zapomnianych narodów Europy”.
Krzysztof Zaj¹czkowski, Westerplatte jako miejsce pamiêci 1945–1989,
Warszawa 2015, wyd. Instytut Pamiêci Narodowej, ss. 414 + 1 nlb
Ksi¹¿ka, w której autor próbuje odpowiedzieæ na pytanie: „Co spowodowa³o,
¿e Westerplatte uros³o do rangi wrzeœniowego symbolu i sta³o siê sk³adnikiem
kanonu historycznego Polaków? Jakie by³y przyczyny tego stanu rzeczy, jakie
mechanizmy zadzia³a³y? Kto i w jakim celu wywiera³ wp³yw na kszta³towanie
i rozpowszechnianie wiedzy o obronie Sk³adnicy? Jakie zasady rz¹dzi³y procesem narastania wokó³ Westerplatte nowych sensów? Czym sta³a siê pamiêæ
o Westerplatte w kolejnych latach jej funkcjonowania?” Dowiadujemy siê,
i¿ Zaj¹czkowski: „…poszukuj¹c odpowiedzi na tak postawione pytania, siêga
do problematyki pamiêci spo³ecznej oraz podejmuje badania w ramach tzw.
historii drugiego stopnia. Zaprezentowana analiza przes³anek, które pochodz¹
z badañ nie tylko klasycznych Ÿróde³ pisanych, ale tak¿e ze starannie zgromadzonej dokumentacji spuœcizny literackiej i filmowej, sprawia, ¿e otrzymujemy
wielowymiarowy obraz specyficznego miejsca pamiêci. Praca stanowi wa¿ny
wk³ad w dotychczasow¹ wiedzê o sposobie dzia³ania propagandy w okresie
PRL, a jednoczeœnie podejmuje wiele zagadnieñ stawianych w literaturze przedmiotu w zwi¹zku z Westerplatte, pokazuj¹c zakres mistyfikacji w dotychczasowych opracowaniach na ten temat”.
Eugeniusz S. Kruszewski, W s³u¿bie Polski i nauki. Instytut Polsko-Skandynawski w latach 1985–2015, Kopenhaga 2015, wyd. Instytut Polsko-Skandynawski, ss. 217
Ksi¹¿ka powsta³a z okazji 30-lecia dzia³alnoœci Instytutu Polsko-Skandynawskiego, którego dzia³alnoœæ opiera siê na dwóch filarach: Fundacji oraz Instytucie Naukowo-Badawczym. Na dalszych kartach ksi¹¿ki „omówiono tak¿e dzia³alnoœæ wydawnicz¹, zbiory w archiwum i bibliotece oraz dzia³alnoœæ pozanaukow¹, która w okresie, gdy Polska nie by³a suwerenna, by³a konieczna dla
zamanifestowania wolnej nauki i jej idea³ów, która od 1939 r. rozwija³a siê
w warunkach wolnoœci na Zachodzie”. Wœród cz³onków elitarnego Instytutu
znalaz³o siê kilku naukowców z Pomorza.
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Daniel Kalinowski, ¯ydzi polscy i pomorscy. Studia o ludziach i literaturze, Gdañsk–S³upsk 2016, wyd. Instytut Kaszubski w Gdañsku, Akademia
Pomorska w S³upsku, ss. 327
W S³owie wstêpnym napisano, i¿ autor „…w swoich rozwa¿aniach nawi¹zuje
do kwestii obecnoœci kultury ¿ydowskiej w dziejach kultury Polski i Pomorza
(g³ównie czêœci wschodniej i kaszubskiej) rozpatrywanej przede wszystkim
dziêki medium literatury…”. Z tak szeroko sformu³owanego tematu Kalinowski
wybra³ „…przede wszystkim problematykê to¿samoœciow¹, a w szczególnoœci
kwestiê asymilacji ¯ydów w duchu kultury polskiej (rzadziej w ramach kultury
niemieckiej)”. Analiza tego typu kwestii badawczych dokonana zosta³a na materiale autobiograficznym, tekstach literatury piêknej oraz wypowiedziach
publicystycznych.
Ewa Gawroñska, Polskie ¿ycie muzyczne na Pomorzu w latach 1920–1939,
Toruñ 2016, Wydawnictwo Adam Marsza³ek, ss. 692
We Wstêpie czytamy: „Celem tej pracy jest pokazanie, jak rozwija³o siê ¿ycie
muzyczne jednego regionu Polski – Pomorza, w tej jego czêœci, która znalaz³a
siê w odrodzonym w 1918 r. pañstwie” (s. 11). Ponadto zamiarem autorki jest
„…pokazanie ró¿nych form dzia³alnoœci mieszkañców Pomorza w dziedzinie
muzyki. Chodzi o aktywnoœæ muzyków zawodowych, amatorów, a tak¿e osób,
które by³y aktywne w zakresie upowszechniania muzyki. Ludzie, którzy prowadzili tê dzia³alnoœæ, ¿yli w okreœlonym miejscu i czasie. Wa¿ne jest wiêc
pokazanie, w jakich warunkach i okolicznoœciach ta dzia³alnoœæ siê odbywa³a”
(s. 13).
Janusz Trupinda, KS Gedania – klub gdañskich Polaków (1922–1953),
Gdañsk 2015, Wydawnictwo Oskar w koedycji z Muzeum Historycznym
Miasta Gdañska, ss. 500 + 1 nlb
Dzieje najstarszego polskiego klubu sportowego w Gdañsku. We Wstêpie
czytamy: „Klub Sportowy Gedania stanowi swego rodzaju fenomen. Polaków
w Gdañsku by³o bowiem stosunkowo niewielu, a klub by³ aktywny na zdumiewaj¹co wielu polach, wyró¿nia³ siê liczebnoœci¹, osi¹ganymi wynikami, prac¹
z m³odzie¿¹. Poprzez swoj¹ aktywnoœæ œwiadczy³ w³aœnie o istnieniu spo³ecznoœci polskiej w Wolnym Mieœcie Gdañsku, o polskich tradycjach i jêzyku.
By³ ma³¹ reprezentacj¹ Polski” (s. 11–12).

NOTY WYDAWNICZE 2016

345

Erich Murawski, Bój o Pomorze. Ostatnie walki obronne na wschodzie,
t³um. Grzegorz Bêbnik, Oœwiêcim 2015, Wydawnictwo NapoleonV, ss. 453
Przek³ad niemieckiej pracy Der Kampf um Pommern. Die letzten Abwehrschlechten im Osten z 1969 roku, autorstwa wieloletniego niemieckiego oficera propagandowego, z pochodzenia Pomorzanina, Ericha Murawskiego. Ksi¹¿ka opisuje walki na terenie ówczesnej niemieckiej prowincji Pommern (pol. Pomorze
Zachodnie) od lutego do maja 1945 roku w oparciu o zachowane dokumenty
wojskowe oraz relacje œwiadków. Wed³ug t³umacza, Murawski „…pos³uguje
siê jêzykiem raczej nieskomplikowanym, choæ miejscami irytuj¹cym nadmiernym przywi¹zaniem do wojskowego sposobu wys³awiania siê”.
Antoni Konkel, Stacja Ratownictwa Brzegowego w Jastarni 1870–1945,
Gdañsk 2012, wyd. Centralne Muzeum Morskie w Gdañsku, ss. 143
Dzieje dzia³aj¹cej przez 75 lat brzegowej stacji ratowniczej w Jastarni, w tym
56 lat pod zarz¹dem Niemieckiego Towarzystwa Ratowania Rozbitków, które
j¹ stworzy³o, finansowa³o, wyposa¿y³o w sprzêt i dba³o o wyszkolenie dru¿yny
ratowniczej. Jej cz³onkami byli ochotnicy – kaszubscy rybacy z Jastarni.
W okresie miêdzywojennym stacja dzia³a³a dopiero od 1926 roku. Jej funkcjonowanie usta³o w 1945 roku.
Krzysztof S³awski, Bernard Szczêsny (1919–1993). Wiêzieñ Stutthofu, burmistrz Wejherowa, prezes Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego, Gdañsk
2015, wyd. Instytut Kaszubski i Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie, ss. 375
+ 1 nlb
Jak czytamy w recenzji Grzegorza Berendta: „Ksi¹¿ka […] stanowi pionierskie
opracowanie biografii oraz spo³ecznej, politycznej i zawodowej aktywnoœci
Bernarda Szczêsnego. Autor wnikliwie opisuje ¿ycie bohatera swojej pracy:
uczestnika kampanii wrzeœniowej, komendanta struktur ZWZ/AK w powiecie
chojnickim i z powodu swojej konspiracyjnej dzia³alnoœci wiêŸnia KL Stutthof,
po wojnie burmistrza Wejherowa i przewodnicz¹cego Prezydium Powiatowej
Rady Narodowej w Wejherowie i wiceprzewodnicz¹cego Prezydium Wojewódzkiej RN w Gdañsku (czyli de facto starostê wejherowskiego i wicewojewodê
gdañskiego), wspó³organizatora I Kongresu Kaszubskiego (1946), wspó³inicjatora za³o¿enia Zrzeszenia Kaszubskiego (1956) i jego wieloletniego prezesa,
przewodnicz¹cego Klubu By³ych WiêŸniów Obozu Koncentracyjnego Stutthof,
inicjatora powstania Muzeum Stutthof i pomnika Obroñców Westerplatte”.
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Adam S. Labuda, Z dziejów historii sztuki. Polska, Niemcy, Europa, Poznañ 2016, Wydawnictwo Nauka i Innowacje sp. z o.o., ss. 412 + 2 nlb
Ksi¹¿ka jest zbiorem studiów poœwiêconych refleksji nad dziejami historiografii artystycznej w XIX i XX wieku. Wiêkszoœæ z nich dotyczy historii sztuki
akademicko-uniwersyteckiej, jej dyskursów, instytucji i przedstawicieli.
Krzysztof Kwiatkowski, Memoria continenter historiam denotat. Bitwa
pod Grunwaldem / Tannenbergiem / Žalgirisem 1410 w najnowszych badaniach, Toruñ 2015, „Roczniki Towarzystwa Naukowego w Toruniu”,
z. 1, wyd. TNT, ss. 277 + 2 mapy
W Uwagach wstêpnych autor napisa³, i¿: „Prezentowana ksi¹¿ka jest efektem
kontaminacji moich zainteresowañ badawczych na dwóch g³ównych p³aszczyznach – po pierwsze w odniesieniu do fenomenu zakonu niemieckiego, po drugie zaœ naukowej fascynacji militarnym wymiarem kultury ludzkiej, zw³aszcza
zachodniego krêgu kulturowego w póŸnym œredniowieczu i epoce wczesnonowo¿ytnej. Bitwa rozegrana 15 VII 1410 r. nieopodal ówczesnych wsi Grüvelt/
Grünefelde (tj. dzisiejszego Grunwaldu) i Tennenberg (tj. dzisiejszego Stêbarka)
stanowi kwestiê dotykaj¹c¹ obu tych p³aszczyzn”.
Janusz Kutta, Miasto ogród. Z dziejów zieleni miejskiej w Bydgoszczy,
Bydgoszcz 2016, nak³adem autora, ss. 216
Profesor Kujawsko-Pomorskiej Szko³y Wy¿szej w Bydgoszczy, prorektor tej
uczelni, historyk, absolwent UMK w Toruniu, autor ksi¹¿ek z zakresu historii,
administracji i historii prawa, redaktor i wspó³autor Bydgoskiego s³ownika biograf icznego, stworzy³ monografiê poœwiêcon¹ „ogrodowemu miastu” – Bydgoszczy, któr¹ to nazwê nosi oficjalnie od 1996 roku, kiedy to Komisja Urbanistyki stanu Karnataka w Indiach przyzna³a jej srebrny medal i tytu³ Miasto-Ogród. Zainteresowanie histori¹ tej zieleni, miastem ton¹cym w kwiatach,
wydaje siê zatem zrozumia³e.
Krzysztof Halicki, Policja polityczna w województwie pomorskim w latach
1920–1939, seria Zakrêty Historii, £ódŸ 2015, wyd. Ksiê¿y M³yn Dom
Wydawniczy Micha³ Koliñski, ss. 486 + 2 nlb
Praca dr. Krzysztofa Halickiego, bydgoszczanina, pracownika tamtejszego Archiwum Pañstwowego „stanowi pierwsze ca³oœciowe ujêcie funkcjonowania
Policji Politycznej w województwie pomorskim. (...) Autor przedstawi³ prze-
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bieg jej tworzenia, zasady funkcjonowania, wewnêtrzn¹ organizacjê oraz rolê
w ¿yciu pañstwowym i politycznym w II RP. Omówi³ metody pracy operacyjno-wywiadowczej, dzia³ania szpiegowskie, inwigilacjê mniejszoœci narodowych
na podstawie materia³ów Ÿród³owych znajduj¹cych siê w polskich i zagranicznych archiwach, zasobów dzienników ustaw i dzienników urzêdowych, opracowañ tematycznych, pamiêtników i wspomnieñ”.
Krzysztof Halicki, Samorz¹d powiatowy w powiecie tczewskim w latach
1920–1939, Tczew 2016, wyd. Powiat Tczewski, ss. 189 + 1 nlb
Ksi¹¿ka opowiada o wydarzeniach i ludziach wa¿nych dla dziejów powiatu
tczewskiego, jest rezultatem kwerendy w archiwach i bibliotekach, uwzglêdnia
literaturê przedmiotu dotycz¹c¹ historii Pomorza Gdañskiego, administracji,
dziejów Koœcio³a katolickiego, a tak¿e zagadnieñ gospodarczych, demograficznych i statystycznych. Rozdzia³ I siêga czasów od I wojny œwiatowej do 1920
roku, rozdzia³ II charakteryzuje przemiany administracyjne powiatu tczewskiego
w omawianym okresie, kolejny zawiera biogramy starostów, zaœ ostatni – IV,
wybrane biogramy pracowników samorz¹dowych powiatu.
Wies³aw Trzeciakowski, Niemcy i Polacy w Bydgoszczy – nie tylko konflikty, Bydgoszcz 2016, nak³adem autora, ss. 90
Wies³aw Trzeciakowski – poeta, prozaik, t³umacz niemieckiej poezji i eseistyki
artystycznej, krytyk literacki, zajmuj¹cy siê tak¿e publicystyk¹ historyczn¹, pracownik Archiwum Pañstwowego w Bydgoszczy oddaje czytelnikom ksi¹¿kê,
o której sam we Wstêpie pisze, i¿ jest „przegl¹dem wybranych faktów z historii
Bydgoszczy i regionu, siêgaj¹cym jednak¿e do samej istoty konfliktów polsko-niemieckich, do 1945 roku”. Jak mo¿na s¹dziæ inspiracj¹ do jej napisania sta³a
siê wizyta pisarza w Mannheim – mieœcie partnerskim Bydgoszczy, po³o¿onym w Badenii-Wirtembergii i odbyte tam rozmowy na temat naszych wzajemnych relacji, historii.
Henryk J. Muszyñski, Pocz¹tek wspólnej drogi. Dialog katolicko-¿ydowski w Polsce w latach 1986–1994, Gniezno–Pelplin 2015, Wydawnictwo
Bernardinum, ss. 656
Ksi¹¿ka jest pok³osiem dialogu podjêtego w latach 1986–1994 miêdzy Komisj¹
Episkopatu Polski ds. Dialogu z Judaizmem ze œrodowiskami ¿ydowskimi. Sk³ada
siê z dwóch czêœci. W pierwszej Pocz¹tek wspólnej drogi zamieszczono nastêpuj¹ce rozdzia³y: Komisja Episkopatu Polski ds. Dialogu z Judaizmem, Nauczanie,
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Dialog, Œwiadectwa, Wypowiedzi i publikacje. Czeœæ druga, zatytu³owana Na
drogach dialogu chrzeœcijañsko-¿ydowskiego w Polsce zawiera wypowiedzi
piêciu polskich duchownych.
Wojciech Kokowski, Polskie szeregi na ziemi z³otowskiej, wyd. II zmienione i uzupe³nione, Krajenka–Pi³a 2013, Wydawnictwo Media Zet Zuzanna Przeworska, ss. 515
Dzieje rodziny Kokowskich, Zwi¹zku Polaków w Niemczech i jego dzia³aczy
na tle dziejów ziemi z³otowskiej od czasów pruskich do wspó³czesnoœci.
W wielu miejscach przebija gorycz, nieod³¹czna dla ludnoœci polskiej ¿yj¹cej
pod panowaniem niemieckim do 1945 roku, której póŸniej dane by³o napotykanie na mur niezrozumienia ze strony w³adz polskich i nowych mieszkañców
Ziem Odzyskanych.
Z³otów nasz i wasz, cz. 2. Pamiêtniki Bernadety Kowalskiej, wspomnienia Joachima Skrentnego, artyku³y pod red. Witolda Poczajowca, red.
Zofia Korpusik-Jelonkowa, Z³otów 2012, wyd. Muzeum Ziemi Z³otowskiej, ss. 336
Ksi¹¿ka zawiera wspomnienia rdzennych mieszkañców ziemi z³otowskiej, Bernadety Kowalskiej i Joachima Skrentnego oraz zbiór artyku³ów o historii Z³otowa, autorstwa redaktora Witolda Poczajowca. Szczególnie zapadaj¹ w pamiêæ szczerze opisane „pokrêcone” losy Joachima Skrentnego, w m³odoœci cz³onka Hitlerjugend, po 1945 roku junaka 51 brygady „S³u¿ba Polsce”, cz³onka PZPR,
budowniczego Rolniczych Spó³dzielni Produkcyjnych na ziemi z³otowskiej.
Modernizacja – polskoœæ – trwanie. Spo³eczne, kulturowe i polityczne
aspekty aktywnoœci Polaków na prze³omie XIX i XX wieku, pod red. Szczepana Wierzchos³awskiego, Toruñ 2015, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Miko³aja Kopernika, ss. 313
Ksi¹¿ka jest owocem ogólnopolskiej konferencji pod tym samym tytu³em, jaka
odby³a siê w Toruniu 16 paŸdziernika 2014 roku. Sk³ada siê na ni¹ czternaœcie
artyku³ów, w tym m.in. du¿a czêœæ dotycz¹ca problematyki pomorskiej: Szczepana Wierzchos³awskiego Zabory ziem polskich – geneza polskiej nowoczesnoœci, Agnieszki Zieliñskiej Rewolucja cywilizacyjna i demograf iczna na prze³omie XIX i XX wieku na przyk³adzie miast zaboru pruskiego, Tomasza Rembalskiego Tradycje stanowe i narodowe w œwiadomoœci przedstawicieli drobnej
szlachty na Kaszubach oraz w ocenie pruskiej administracji w XIX wieku i na
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pocz. XX wieku (zarys problematyki), Tomasza Krzemiñskiego „Co wiêc u nas
rozumieæ nale¿y przez s³owo lud?” Ni¿sze warstwy spo³eczeñstwa polskiego pod
panowaniem pruskim na prze³omie XIX i XX wieku wobec modernizacji,
Tomasza £aszkiewicza Œrodowiska ziemiañskie na Pomorzu wobec przemian
spo³ecznych i politycznych po I wojnie œwiatowej, Edmunda Kizika Katolickie
budownictwo koœcielne w rejencji gdañskiej w 2. po³owie XIX i pocz¹tkach XX
wieku jako spo³eczny przejaw modernizacji, Janusza Dargacza Polscy letnicy
w Sopocie w œwietle raportów policji pruskiej z prze³omu XIX i XX wieku, czy
Rados³awa Bugowskiego Kariera zawodowa W³adys³awa Kataf iasa, toruñskiego
producenta rowerów i rzeczoznawcy samochodowego (w latach 1902–1920).
¯ycie lokalnych spo³ecznoœci w Prusach Królewskich wpisane w ksiêgi
metrykalne, red. Wojciech Zawadzki, Elbl¹g 2016, Warmiñskie Wydawnictwo Diecezjalne, ss. 205
Publikacja zawieraj¹ca referaty wyg³oszone podczas konferencji naukowej zorganizowanej 29 lutego 2016 r. przez Archiwum Diecezjalne w Elbl¹gu. Wœród
jedenastu artyku³ów m.in.: Mieczys³awa Ró¿añskiego Dzieje ksi¹g metrykalnych na ziemiach polskich. Okres staropolski, Edmunda Kizika Uwagi o ruchu
naturalnym w parafii NMP w Gdañsku w drugiej po³owie XVII i w XVIII wieku,
S³awomira Koœcielaka Gdañszczanie w ksiêgach metrykalnych podmiejskich dóbr
koœcielnych. Problem konwersji, wiêzi pokrewieñstwa i uk³adów familijno-ekonomicznych, Agnieszki Zieliñskiej Przemiany struktur demograf iczno-spo³ecznych w Toruniu od koñca XVIII do pocz¹tku XX wieku, Jana Wiœniewskiego
Kociewskie ksiêgi metrykalne na przyk³adzie paraf ii Gniew w XVII–XVIII w.,
Tomasza Rembalskiego Ma³¿eñstwa drobnej szlachty w œwietle metryk paraf ii
Borzyszkowy w pierwszym okresie zaboru pruskiego (1772–1806) oraz Wojciecha
Zawadzkiego O¿enki katolickie jako element ruchu migracyjnego w nowo¿ytnym Elbl¹gu.
Szlachta i ziemiañstwo na pograniczach kulturowych dawnej Rzeczypospolitej od XVI do pocz¹tku XX wieku, pod red. Doroty Michaluk i Krzysztofa Mikulskiego, Warszawa 2016, Wydawnictwo DiG, ss. 255
Szesnasty z kolei tom serii Szlachta i ziemiañstwo na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej, zawieraj¹cy materia³y z konferencji odbytej w 2015 roku w Muzeum
Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu. Wœród 17 tekstów, trzy
dotycz¹ spraw pomorskich: Jacka Kowalkowskiego Daty familijne pisane przez
Paw³a Antoniego Bia³obockiego 1644–1660, Wies³awa Nowosada Szlachta
województwa malborskiego w œwietle badañ nad procesami migracyjnymi
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XV–XVIII wieku oraz Tomasza Rembalskiego W³adza pruska wobec drobnej
szlachty kaszubskiej w œwietle wybranych akt urzêdowych (1772–1918).
Wokó³ cz³uchowskiego wzgórza zamkowego od XIV do XX w. Architektura – administracja – polityka. Materia³y z konferencji w dniu 22 stycznia 2016 r., pod red. Krzysztofy Monikowskiej, Cz³uchów 2016, wyd.
Muzeum Regionalne w Cz³uchowie, ss. 95
Publikacja powsta³a z okazji 40-lecia Muzeum Regionalnego w Cz³uchowie
(1976–2016) i sk³ada siê z czterech artyku³ów: Micha³a Starskiego Archeologia
o Zamku Wysokim w Cz³uchowie, Janusza Trupindy Zamek w Cz³uchowie
w œwietle œredniowiecznych Ÿróde³ pisanych, Mariana Frydy „Familia castriensis”. Urzêdnicy staroœciñscy, za³oga zbrojna i s³u¿ba na zamku cz³uchowskim
w okresie staropolskim oraz Jerzego Szwankowskiego Zamek w Cz³uchowie
w dobie panowania prusko-niemieckiego 1772–1945.
Zapomniani kaci Hitlera. Volksdeutscher Selbstschutz w okupowanej Polsce 1939–1940. Wybrane zagadnienia, pod red. Izabeli Mazanowskiej
i Tomasza Sylwiusza Cerana, Bydgoszcz–Gdañsk 2016, wyd. Instytut
Pamiêci Narodowej, Komisja Œcigania Zbrodni przeciwko Narodowi
Polskiemu, ss. 323 + 21 nlb
Zbiór 18 artyku³ów, które s¹ szczegó³ow¹ analiz¹ Volksdeutscher Selbstschutz
– organizacji skupiaj¹cej cz³onków mniejszoœci niemieckiej i jej dzia³alnoœci
w okupowanej Polsce. Wzbogaca wiedzê faktograficzn¹ na temat zbrodni
pope³nianych w okresie II wojny œwiatowej, ale równie¿ przedstawia nowe
elementy do analizy mechanizmu mobilizacji nienawiœci oraz dzia³ania jednostki w systemie totalitarnym.
Polacy i Ukraiñcy. Historia, która ³¹czy i dzieli, pod red. Joanny Karbarz-Wiliñskiej, Magdaleny Nowak, Tadeusza Sucharskiego, S³upsk–Gdañsk
2015, wyd. Nadba³tyckie Centrum Kultury w Gdañsku, Akademia Pomorska w S³upsku, Uniwersytet Gdañski, Instytut Pamiêci Narodowej Oddzia³ w Gdañsku, Muzeum II Wojny Œwiatowej, ss. 391 + 12 nlb
Ksi¹¿ka zawiera materia³y pokonferencyjne. Klasycznym referatom i wypowiedziom towarzysz¹ równie¿ zapisy z tocz¹cej siê podczas nich dyskusji. Sk³ada
siê z dwóch czêœci zatytu³owanych: Polska – Ukraina. Bliskie s¹siedztwo? oraz
Polacy i Ukraiñcy – 70 lat po tragedii wo³yñskiej. Opracowanie jest dwujêzyczne, podobnie jak dwie odbyte wczeœniej konferencje, których dotyczy.
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1990–2015. Norda. 25 lat Rady Zwi¹zku Oddzia³ów Pó³nocnych ZKP /
25 lat Radzeznë Jednotë Nordowëch Partów KPZ, oprac. tekstu Jerzy
Hoppe, Wejherowo–Reda–Gdañsk 2015, wyd. Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie, ss. 113 + 5 nlb
Ksi¹¿ka, jak informuje Wstêp, o niejednolitym charakterze, jest zbiorem ró¿nych tekstów (relacji) o dzia³alnoœci „Nordy” – porozumienia oddzia³ów pó³nocnych ZK-P, które posiada typowo spo³eczny charakter.
Uniwersytet Szczeciñski. Prekursorzy, za³o¿yciele, ludzie nauki, pod
red. Józefa Stanielewicza, W³odzimierza Stêpiñskiego, Edwarda W³odarczyka, Szczecin 2015, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczeciñskiego, ss. 466
Ksi¹¿ka powsta³a z okazji 30-lecia Uniwersytetu Szczeciñskiego, w której zamieszczono 76 biogramów osób najbardziej dla tej uczelni zas³u¿onych.
Rz¹dz¹cy i rz¹dzeni. W³adza i spo³eczeñstwo od œredniowiecza po wspó³czesnoœæ. Materia³y z konferencji naukowej zorganizowanej przez Muzeum
Historyczne Miasta Gdañska i Stowarzyszenie Rajcy Gdañscy w dniach
24 paŸdziernika 2014 r., 29–30 maja 2015 r., pod red. Sylwii Bykowskiej,
Edmunda Kizika i Piotra Paluchowskiego, Gdañsk 2015, wyd. Muzeum
Historyczne Miasta Gdañska, Rada Miasta Gdañska, Stowarzyszenie
Rajcy Gdañscy, ss. 268
Na ksi¹¿kê, wydan¹ z okazji 25. rocznicy wprowadzenia reform ustrojowych
w Polsce, a dotycz¹c¹ dziejów w³adania miastem nad Mot³aw¹, sk³ada siê ponad dwadzieœcia tekstów podzielonych na dwie czêœci. Pierwsza to artyku³y
odnosz¹ce siê do dziejów œredniowiecznych i nowo¿ytnych, zaœ druga dotyczy
wieku XX. Wœród autorów wystêpuj¹ badacze o du¿ym dorobku naukowym,
m.in.: Edmund Kizik, Joachim Zdrenka, S³awomir Koœcielak, Hans-Jürgen
Bömelburg, B³a¿ej Œliwiñski, Peter Oliver Loew czy Cezary Obracht-Prondzyñski.
Kosznajderskie miscellanea, [oprac.] i s³owo wstêpne Jerzy Szwankowski, wspó³praca W³odzimierz Jastrzêbski, t³um. z j. niemieckiego Krzysztof Okoñski, Chojnice 2015, wyd. Lokalna Grupa Dzia³ania Sandry Brdy
w Chojnicach, ss. 151
W S³owie wstêpnym napisano: „Po ukazaniu siê na wiosnê 2014 r. pierwszej
w jêzyku polskim monografii Kosznajderii – enklawy osadniczej usytuowanej
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pod wzglêdem terytorialnym pomiêdzy Chojnicami a Tuchol¹, zasiedlon¹
w XV stuleciu przez Krzy¿aków niemieckimi przybyszami wyznania katolickiego, jej wydawca […] postanowi³a przygotowaæ kolejn¹ publikacjê poœwiêcon¹ tematyce kosznajderskiej. Przekazywany do r¹k Czytelników tomik zawiera zestaw kosznajderskich »ró¿noœci«: od wspomnieñ poczynaj¹c – zarówno
autorów polskich, jak i niemieckich, a koñcz¹c na sylwetkach wybitnych postaci
wywodz¹cych siê z tej spo³ecznoœci oraz na szkicu prezentuj¹cym Koœció³ rzymskokatolicki na omawianym terenie w latach 1920–1945” (s. 9).
Reformatorzy, red. i oprac. £ukasz Barañski, bp Marcin Hintz, Jerzy Sojka,
Bielsko-Bia³a 2013, Wydawnictwo Augustana, ss. 144
Ksi¹¿ka ma odpowiedzieæ na pytanie, kim byli reformatorzy? S³u¿y temu kilka
artyku³ów. W drugiej czêœci broszury znalaz³o siê kilkadziesi¹t biogramów
czo³owych reformatorów, w tym m.in. pochodz¹cego z Pomorza (dok³adnie
Wolina) Johannesa Bugenhagena.
Fryderyk Chopin w Toruniu, pod red. Micha³a Targowskiego, Toruñ 2015,
wyd. Towarzystwo Mi³oœników Torunia, ss. 91
Zbiór studiów dotycz¹cych pobytu polskiego kompozytora w Toruniu w 1825
roku. Tomik otwiera list Chopina do Jana Matuszyñskiego o pobycie w Toruniu latem 1825 roku. Nastêpnie zamieszczono artyku³y: Micha³a Targowskiego Wizyta Fryderyka Chopina w Toruniu w 1825 roku, Agnieszki Zieliñskiej
Toruñ w czasach Fryderyka Chopina, Piotra Bireckiego Pa³ac Fengerów.
Na toruñskim szlaku Fryderyka Chopina, Doroty Drzewieckiej, Bartosza Drzewieckiego i Katarzyny Pêkackiej-Falkowskiej Udane i nieudane próby upamiêtnienia Fryderyka Chopina w miêdzywojennym Toruniu oraz Karoliny Smolarek Kalendarium wybranych wydarzeñ chopinowskich w Toruniu 1825–2015.
Zapisane i ocalone. Twórczoœæ literacka Anny £ajming, praca monograficzna pod redakcj¹ Adeli Kuik-Kalinowskiej, S³upsk 2016, wyd. Akademia Pomorska w S³upsku, ss. 252
Inspiracj¹ do powstania monografii sta³o siê spotkanie grona badaczy, mi³oœników i czytelników literatury Anny £ajming – pisarki wiernej ziemi, którzy
jesieni¹ 2013 roku przybyli z ró¿nych stron Kaszub, Pomorza i Europy do Muzeum Zachodniokaszubskiego w Bytowie, aby dyskutowaæ o jej twórczoœci
w 10. rocznicê œmierci, w ramach kolejnej edycji Konferencji Kaszuboznawczej. Tom zawiera teksty poœwiêcone ró¿nym gatunkom i aspektom literatury
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stworzonej przez autorkê Czterolistnej koniczyny. Publikacjê rozpoczyna Józef
Borzyszkowski opracowaniem Dzie³a Anny £ajming w jêzykach obcych i ich
t³umacze, poœwiêcaj¹cy uwagê m.in, t³umaczeniom na jêz. angielski i zas³u¿onym w tej kwestii osobom: Blanche Krbechek, Stanis³awowi Frymarkowi i Katarzynie Gawlik-Luiken. Redaktorka tomu podjê³a temat Surowa prawda ¿ycia.
Opowiadania Anny £ajming, zaœ o Fenomenie Anny £ajming napisa³ Zbigniew
Zielonka. Ponadto wœród autorów opracowañ znaleŸli siê Daniel Kalinowski,
Tomasz Derlatka, Katarzyna Szymañska, Jowita Kêciñska-Kaczmarek, Krystyna
Lewna, Bo¿ena Ugowska, £ukasz ¯ó³tkowski oraz Andrzej Busler. Swoisty dodatek biograficzny stanowi korespondencja Anny £ajming z Izabell¹ Trojanowsk¹ i kaszubskim wydawc¹ – Wojciechem Kiedrowskim.
Spór o prawa kobiet. Materia³y sesji naukowej zorganizowanej w Toruniu w dniach 21–22 listopada 2014 roku, pod red. Ryszarda Wiœniewskiego, Colloquia Torunensia XX, Toruñ 2015, wyd. Towarzystwo Naukowe w Toruniu, s. 122 + 19 nlb
„Tematem XX toruñskich spotkañ dialogicznych pod nazw¹ Colloquia Torunensia by³ spór o godnoœæ i prawa kobiet. U podstaw dwudniowych spotkañ
tkwi³ zakorzeniony w œwiadomoœci spo³ecznej wyraŸny rozdŸwiêk miêdzy koncepcjami godnoœci reprezentowanymi przez œrodowisko spo³eczne i wyznaniowe, broni¹ce tradycyjnych wartoœci kulturowych a œrodowiskiem feministycznym i liberalnym odwo³uj¹cym siê do badañ nad problematyk¹ okreœlan¹
jako gender studies” (s. 5).
Alfred Wielopolski, Z herbem po s³u¿bach. Wspomnienia, do druku przygotowa³ i objaœnieniami opatrzy³ Aleksander Wit Labuda, Warszawa 2016,
wyd. Naczelna Dyrekcja Archiwów Pañstwowych, ss. 563 + 3 nlb
Wspomnienia postaci nietuzinkowej, polskiego arystokraty, przedwojennego
pracownika kancelarii Prezydenta RP Alfreda Szczêsnego hr. Wielopolskiego
(1905–1996). W powojennej rzeczywistoœci, po wielu perturbacjach, ostatecznie znalaz³ zatrudnienie na Wydziale In¿ynieryjno-Ekonomicznym Transportu Politechniki Szczeciñskiej (1956 rok). Kierowa³ tam Katedr¹ Historii Gospodarczej i Zak³adem Historii Gospodarczej i Doktryn Ekonomicznych. Jego
zainteresowania i publikacje naukowe dotyczy³y dziejów gospodarki na Pomorzu Zachodnim oraz historii transportu i szlaków komunikacyjnych. By³
autorem kilkunastu ksi¹¿ek i ponad czterdziestu artyku³ów z tej dziedziny.
Wspomnienia, opatrzone fotografiami, napisane s¹ niezwykle malowniczym
i barwnym jêzykiem.
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Feliks Sikora, Zapiski sztubaka i belfra, Luzino 2016, nak³adem autora,
ss. 234
Wspomnienia absolwenta Liceum Pedagogicznego w Wejherowie oraz wieloletniego nauczyciela w Szkole Podstawowej im. Lecha B¹dkowskiego w Luzinie.
Antoni Wencki, Orkiestra „Begama” i moje ¿ycie, Koœcierzyna 2014, wyd.
Muzeum Ziemi Koœcierskiej im. dra Jerzego Knyby w Koœcierzynie, ss. 366
+ 1 nlb
Ksi¹¿ka ukaza³a siê w ramach Koœcierskiej Biblioteki Historycznej (nr 1) i zawiera wspomnienia autora, za³o¿yciela i wieloletniego dyrygenta ¿eñskiej (póŸniej
m³odzie¿owej) Orkiestry Dêtej „Begama”, dzia³aj¹cej przy Powiatowym Zespole
Szkó³ nr 1 w Koœcierzynie. Ponadto zamieszczono w niej wspomnienia instrumentalistek, z zarysem podstawowej wiedzy o muzyce na tle wydarzeñ w mieœcie i regionie.
Marek Sass, Œwiêta Rozalia z Gostycyna. Religijne i spo³eczne znaczenie
kultu, Bydgoszcz–Gostycyn 2015, wyd. Stowarzyszenie Spo³eczno-Kulturalne „Burchat”, ss. 61 + 3 nlb
Jak napisano we Wstêpie: „Celem niniejszego szkicu jest próba ukazania dziejów kultu œw. Rozalii oraz jej religijnych i spo³ecznych aspektów. Opracowanie
sk³ada siê z dwóch zasadniczych czêœci. Pierwsza to zarys historii parafii,
ze szczególnym uwzglêdnieniem okresu, w którym zapocz¹tkowany zosta³
kult œwiêtej patronki z Sycylii. Nastêpnie przedstawiono ró¿ne kierunki jego
rozwoju” (s. 7). W broszurze zamieszczono równie¿ aneksy o charakterze
Ÿród³owym.
Heinrich Dyck, Dziennik ¿u³awski 1878 / Tagebuch von 1878, t³um. Ma³gorzata Rysicka, Sztum–Nowy Dwór Gdañski 2015, wyd. Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich TAKA GMINA w Sztumie, ss. 182 + 1 nlb
Unikatowy dziennik ¿u³awskiego ch³opa, menonity Heinricha Dycka z Hauskampe, zaginionej osady nad Szkarpaw¹, w krótkich notkach opisuj¹cy codzienne zajêcia w 1878 roku. Jego wydawcy podali do druku wersjê przet³umaczon¹
na jêzyk polski oraz oryginaln¹ niemieck¹. Tekst dziennika poprzedzony zosta³
wprowadzeniem Leszka Sarnowskiego Heinrich Dyck i jego unikatowy dziennik. Na koñcu ksi¹¿ki znalaz³y siê teksty Jurgena O menonitach i Andrzeja
Kasperka ¯u³awski ch³op potêg¹ jest i basta.
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Ludwig Passarge, Z wiœlanej delty. Tczew, Gdañsk, ¯ulawy, Malbork. Szkice z podró¿y 1856, przek³ad Wawrzyniec Sawicki, tekst przygotowa³, przypisami i pos³owiem opatrzy³ Jacek Borkowicz, s³owo wstêpne Andrzej
Januszajtis, Gdañsk 2016, Wydawnictwo Oskar. Sp. z.o.o., ss. 368 + 5 nlb
Podró¿nicza ksi¹¿ka, pochodz¹cego z Prus Wschodnich Ludwiga Passargego,
jak pisz¹ obecni wydawcy polskiej wersji, by³a „…w swoim gatunku pionierska:
wyprzedzi³a o kilka lat wydanie pierwszego tomu klasycznego dzie³a »szkiców
podró¿nych«, Wêdrówek poprzez Marchiê Brandenbursk¹ (Wanderungen durch
die Mark Brandenburg) Theodora Fontane’a. Ksi¹¿ki tego typu by³y wówczas
masowo czytane, w Niemczech i ca³ej Europie. Przybli¿a³y one czytelnikom
ró¿norodnoœæ regionów, z których sk³ada³a siê ich »du¿a ojczyzna«. […] Autor
opisuje ¯u³awy Wiœlane i miasta na ich obrze¿ach: Gdañsk, Tczew i Malbork”.
Marcin Synak, Jan Pawe³ £ukowicz (1886–1957). Portret myœliwego, Chojnice [2015], wyd. Muzeum Historyczno-Etnograficzne im. J. Rydzkowskiego w Chojnicach, ss. 408 + 3 nlb
We Wstêpie czytamy: „Celem niniejszej pracy jest przedstawienie myœliwskiego
¿yciorysu Jana Paw³a £ukowicza – jednej z najbardziej rozpoznawalnych i barwnych postaci Chojnic w okresie dwudziestolecia miêdzywojennego i w czasach
powojennych. Praca posiada charakter monografii poœwiêconej wybranym
aspektom dzia³alnoœci J.P. £ukowicza, nie stanowi wiêc pe³nej biografii. W pracy zrezygnowano z szerszego opisywania w¹tków niezwi¹zanych z ³owieckimi
zainteresowaniami £ukowicza, w zwi¹zku z czym zamieszczono w niej jedynie
krótki biogram, w którym podano najistotniejsze fakty z jego ¿ycia” (s. 9).
Zofia Eichstaedt-Jab³oñska, Zofia Milska-Bieliñska 1884–1938. Pocztówki, korespondencja i fotografie w zbiorach rodzinnych. W ho³dzie pradziadom, Pruszcz Gdañski 2015, Wydawnictwo Jasne, ss. 51 + 1 nlb
Korespondencja, pocztówki i fotografie Zofii Milskiej-Bieliñskiej, córki redaktora i wydawcy m.in. „Gazety Gdañskiej” Bernarda Milskiego, wydane i ubrane
w opowieœæ o rodzinie przez wnuczkê.
Sztambuch przyjacielski Józefa Borzyszkowskiego, oprac. red. Cezary Obracht-Prondzyñski, Gdañsk 2016, wyd. Instytut Kaszubski, ss. 191 + 1 nlb
Publikacja wydana na czeœæ Prezesa Honorowego Instytutu Kaszubskiego prof.
Józefa Borzyszkowskiego z okazji jubileuszu Jego 70. urodzin, które hucznie
obchodzono 6 lutego 2016 roku w Ratuszu Staromiejskim w Gdañsku. To zbiór
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72 tekstów, zawieraj¹cy wspomnienia, refleksje i ¿yczenia od przyjació³ Profesora, rodziny, ludzi ze œwiata nauki, kultury i polityki. Ca³oœæ wzbogacona licznymi zdjêciami i grafikami oraz blisk¹ sercu i wra¿liwoœci Jubilata poezj¹.
Kaszubi – Pomorze – Gdañsk. W krêgu pytañ o kulturê, historiê i to¿samoœæ. Ksiêga Jubileuszowa Profesora Józefa Borzyszkowskiego z okazji
70. Rocznicy Urodzin, red. Cezary Obracht-Prondzyñski, Tomasz Rembalski, Krzysztof Lewalski, Gdañsk 2016, wyd. Instytut Kaszubski, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdañskiego, ss. 763 + 1 nlb
Zbiór 48 artyku³ów naukowych oraz bibliografia publikacji prof. Józefa Borzyszkowskiego za lata 1968–2015 wydanych z okazji 70. Rocznicy Urodzin oraz na
pami¹tkê przejœcia Profesora na emeryturê. Obszerna ksi¹¿ka zosta³a podzielona na nastêpuj¹ce czêœci: 1. O Józefie Borzyszkowskim jako badaczu, 2. Kaszuby, Pomorze i regiony s¹siednie w œredniowieczu i epoce nowo¿ytnej, 3. Pomorskie pogranicze w XIX i XX wieku, 4. W krêgu tematyki niemieckiej i ba³tyckiej,
5. Biograf ie z Kaszubami i Pomorzem w tle, 6. Literatura, jêzyk, pamiêæ oraz
7. Varia.
Józef Borzyszkowski, Nad Raduni¹... O dziejach przysió³ka skansenowskiego z „zagrod¹ kaszubsk¹” w £¹czyñskiej Hucie, Gdañsk 2016, wyd.
Instytut Kaszubski, ss. 599
W samym centrum Szwajcarii Kaszubskiej, na lewym brzegu Jeziora Raduñskiego Dolnego, przez które przep³ywa rzeka Radunia, po³o¿ona jest kaszubska zagroda – chëcz wastë Borzëszkowsciégo, piêkna jak w wierszu Jana Zbrzycy
(œp. Stanis³awa Pestki), miejsce dla wielu szczególne i wa¿ne, o którym autor
monografii, prof. Józef Borzyszkowski z wielk¹ pasj¹ i z wdziêcznoœci dla przyjació³ tego¿ domu, opowiada. BodŸcem mobilizuj¹cym Profesora do napisania
wspomnieñ sta³ siê ostatni wielki remont chaty. Uczyni³ to, jak sam pisze, dla
najbli¿szej rodziny i ró¿nych krêgów znajomych, którzy w zaprezentowanych
budowach, dzia³aniach uczestniczyli i którzy je wiêcej lub mniej, ale konkretnie,
wspomagali. Za t¹ wdziêcznoœci¹ i chêci¹ sp³acenia d³ugu, idzie dla czytelnika
wiedza bogata, bo z jednej strony mog¹ca pos³u¿yæ w stworzeniu interdyscyplinarnego opracowania dotycz¹cego dziejów i kultury Kaszubów w XX i XXI
wieku, a tak¿e ta, w codziennym ¿yciu byæ mo¿e potrzebna najbardziej, o tym,
jak sadziæ rabaty, hodowaæ kozy, w nieskoñczonoœæ naprawiaæ i remontowaæ...
£¹czyñska Huta, podobnie jak Wdzydze Teodory i Izydora Gulgowskich, to ju¿
dziœ miejsce na mapie i w naszej pamiêci symboliczne, szczególne.

NOTY WYDAWNICZE 2016

357

Wierchy wo³aj¹. Wies³awowi A. Wójcikowi na siedemdziesi¹te urodziny,
pod red. Janusza Konieczniaka i Joanny Pociask-Karteczki, Kraków 2016,
wyd. Centralny Oœrodek Turystyki Górskiej PTTK, ss. 444 + 16 nlb
Adresatem ksiêgi jubileuszowej jest Wies³aw Aleksander Wójcik, krajoznawca,
dzia³acz turystyczny i autor licznych prac o polskich górach. Wœród dedykowanych mu tekstów znajduje siê artyku³ Józefa Borzyszkowskiego Tatry i Podhale a Ba³tyk. Kaszubi i Pomorzanie w Towarzystwie Tatrzañskim w okresie
zaborów. Mowa tu m.in. o W³adys³awie Berkanie (1859–1941), ks. Feliksie Bolcie (1864–1940), ks. Walentym D¹browskim (1847–1931), ks. bp. Konstantym
Dominiku (1870–1942), Antonim Donimirskim (1846–1912), Romanie Janta-Po³czyñskim (1849–1916).
W³odzimierz £ajming, red. nauk. Jaros³aw Bauæ, Gdañsk 2015, wyd. Akademia Sztuk Piêknych w Gdañsku, ss. 103 + 1 nlb
Album i kilka artyku³ów poœwiêconych twórczoœci prof. W³odzimierza £ajminga. W tekœcie Malarz w czasie niemalarskim Jaros³awa Baucia czytamy:
„Profesor jest artyst¹ wielu czasów i przynale¿nych czasom tym metafor. Jego
dorastanie i wczesna twórczoœæ przypadaj¹ na najdynamiczniejsze wydarzenia
dwudziestego wieku, w których humanizm poddano najdotkliwszym próbom,
a sztukê zamieniono w trwanie“.
Janusz Trzebiatowski, Rysunki. Album nr 27 serii A4 – Trzebiatowski,
Chojnice 2016, wyd. Muzeum Janusza Trzebiatowskiego w Chojnicach,
ss. 62 + 2 nlb
Album zawieraj¹cy fotografie rysunków Janusza Trzebiatowskiego, malarza,
grafika, projektanta, poety, który, jak napisa³ we wstêpie Z³¹czone w blasku
Marek So³tysik „pochyla siê nad cz³owiekiem” i tworzy „zobaczone w wyobraŸni, sprzêgniête z ¿yciem, wywo³ane” dzie³a. Uk³on w stronê mistrza i zachêta
do kontemplacji prac, zamieszka³ego w Krakowie, a urodzonego w Chojnicach,
artysty.
Szko³a naukowa pedagogiki spo³ecznej Edmunda Trempa³y inspiracj¹
zmiany spo³ecznej dzie³ i ¿yciorysów, red. Krystyna Marzec-Holka, Halina
Guzy-Steinke, Anna Rutkowska, Bydgoszcz 2015, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, ss. 246
Ksiêga poœwiêcona pamiêci Edmunda Trempa³y, w której we Wstêpie czytamy:
„Historiê Uczelni tworz¹ ludzie. […] W œrodowisku bydgoskim tak¹ Osob¹ by³
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Profesor Edmund Trempa³a, organizator Wy¿szej Szko³y Pedagogicznej w Bydgoszczy, która sta³a siê Akademi¹ Bydgosk¹, by wreszcie osi¹gn¹æ status Uniwersytetu. […] Edmund Trempa³a by³ znacz¹cym w œrodowisku naukowym
pedagogiem spo³ecznym. Jego zainteresowania badawcze zwi¹zane z oœwiat¹,
edukacj¹ równoleg³¹, szko³¹ œrodowiskow¹ czy rol¹ wychowawcy w procesie
wychowania sta³y siê inspiracj¹ dla poszukiwañ badawczych m³odych pedagogów” (s. 7). W pierwszej czêœci W krêgu zainteresowañ badawczych pedagogiki
spo³ecznej zamieszczono jedenaœcie artyku³ów, w drugiej Profesor Edmund
Trempa³a we wspomnieniach uczniów i wspó³pracowników szeœæ tekstów. Na
koñcu zamieszczono fotorelacjê ze spotkania poœwiêconego pamiêci Profesora.
Gin¹ce rzemios³o na Kaszubach / D¿in¹cé rzemiãs³o na Kaszëbach / Obsolete Occupations and Crafts in Kashubia, red. merytoryczna i jêzykowa
Halina Malijewska, autor wstêpów Cezary Obracht-Prondzyñski, t³um.
na j. kaszubski Dariusz Majkowski, t³um. na j. angielski Stanis³aw Frymark,
Blanche Krbechek, Gdañsk 2015, wyd. Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie,
ss. 167 + 1 nlb
„Album […] powsta³, aby ocaliæ od zapomnienia niezwyk³y œwiat kaszubskich
artystów ludowych i rzemieœlników. Trudno przeceniæ rolê, jak¹ odgrywaj¹ oni
w regionalnej spo³ecznoœci. W swojej pracy pielêgnuj¹ tradycje rodzimego
rêkodzie³a i zwyczaje swojego ludu, odtwarzaj¹ metody, rytua³y i formy zachowane przez Kaszubów od wieków… Ka¿de ze zdjêæ zamieszczonych w tej ksi¹¿ce
jest ho³dem z³o¿onym ich codziennemu trudowi” (s. 4). Fotografami, pochodz¹cymi z ró¿nych stron Polski, którzy wykonali zdjêcia do albumu byli: Krzysztof
Falcman, Marcin Jastrzêbski, Kasia Kaluga Kryñska, Jolanta Rycerska, Andrzej
Seweryñski i Katarzyna £ata-Wrona.
Uniwersytety ludowe. Pomiêdzy starymi a nowymi wyzwaniami, red.
nauk. Tomasz Maliszewski, Ma³gorzata Rosalska, seria: Szko³a – Pañstwo
– Spo³eczeñstwo, t. V, red. Romuald Grzybowski, Toruñ 2016, Wydawnictwo Adam Marsza³ek, ss. 408
Ze Wstêpu dowiadujemy siê, i¿ publikacja poœwiêcona jest tradycjom, teraŸniejszoœci i perspektywom polskich uniwersytetów ludowych, a powsta³a
w wyniku wspó³dzia³ania: Kaszubskiego Uniwersytetu Ludowego we Wie¿ycy,
Uniwersytetu Gdañskiego i Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
W tomie m.in. artyku³y: Cezarego Obracht-Prondzyñskiego Dziedzictwo kulturowe polskiej wsi – konteksty edukacyjne. Casus Pomorza Paw³a Œpicy Dzia³alnoœæ hufców wiejskich Powszechnej Organizacji „S³u¿ba Polsce” w powiecie
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starogardzkim w latach 1948–1955 oraz Marka Byczkowskiego Pos³owie: Kilka
refleksji o (Kaszubskim) Uniwersytecie Ludowym z perspektywy ponad trzech
dekad osobistych doœwiadczeñ.
„Zapiski Historyczne” poœwiêcone historii Pomorza i krajów ba³tyckich,
t. 80, 2015, z. 3, Toruñ 2016, wyd. Towarzystwo Naukowe w Toruniu,
ss. 324 + 2 nlb
Zeszyt dedykowany prof. dr. hab. Jerzemu Dygdale, historykowi toruñskiemu
zajmuj¹cemu siê epok¹ nowo¿ytn¹, zw³aszcza dziejami Prus Królewskich,
z okazji Jubileuszu 70. Urodzin. Zamieszczono w nim cenn¹ bibliografiê Jubilata, opracowan¹ przez Tomasza Krzemiñskiego i Tomasza £aszkiewicza oraz
15 artyku³ów, wœród nich m.in. Anny Stachowskiej-Krzy¿ankowskiej Chrzty
szlacheckie w paraf ii Luzino w drugiej po³owie XVIII wieku, Szczepana Wierzchos³awskiego ¯o³nierskie perypetie polskiego ksiêdza W³adys³awa £êgi w dobie pierwszej wojny œwiatowej oraz Przemys³awa Olstowskiego Wojewodowie
pomorscy w latach II Rzeczypospolitej (1920–1939). Szkic do portretu zbiorowego. Natomiast wœród kilku recenzji warto wymieniæ Stanis³awa Salmonowicza Prus pierwszy wiek XIX (1806–1871) dotycz¹cej uwag o pracy Historia Prus.
Narodziny – mocarstwowoœæ – obumieranie, pod red. B. Wachowiaka, t. 3. Prusy
w dobie kszta³towania siê kapitalizmu (1806–1871), pod red. Grzegorza
Kucharczyka (Poznañ 2014).
„Zapiski Historyczne” poœwiêcone historii Pomorza i krajów ba³tyckich,
t. 81, 2016, z. 1, Toruñ 2016, wyd. Towarzystwo Naukowe w Toruniu,
ss. 220 + 7 nlb
Najnowszy zeszyt czasopisma wydawanego przez najstarsze towarzystwo naukowe na Pomorzu. Wœród artyku³ów warto wyró¿niæ teksty Jerzego Dygda³y
Pa³ac podskarbiego wielkiego koronnego Jana Jerzego Przebendowskiego w LeŸnie ko³o Gdañska w pierwszej po³owie XVIII wieku oraz, mog¹cy by staæ siê
inspiracj¹ filmow¹, S³awomira Koœcielaka Pochodzenie, œrodowisko rodzinne
i pocz¹tki fa³szerskiej dzia³alnoœci Krzysztofa Stanis³awa Janikowskiego. Zaœ
W dyskusjach i polemikach jeden z autorów (Rados³aw Krajniak) przedstawi³
bardzo krytyczn¹ ocenê pracy Leszka Ja¿d¿ewskiego Przesz³oœæ obecnych
obszarów archidiecezji gdañskiej, t. 1: Œredniowiecze (Pelplin 2014). W czêœci
In memoriam zamieszczono po¿egnalny tekst Romana Czai o prof. Antonim
Czacharowskim wraz z jego bibliografi¹ opracowan¹ przez Adama Biedrzyckiego. Ponadto czasopismo to zawiera kilka recenzji i kronikê naukow¹.
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„Rocznik Gdañski”, t. 73–74, 2013–2014, Gdañsk 2016, wyd. Gdañskie
Towarzystwo Naukowe, ss. 277 + 4 nlb
W najstarszym polskim periodyku w Gdañsku, obecnie redagowanym przez
prof. Edmunda Kizika, znajduje siê 16 artyku³ów, m.in. Pauli Stró¿yk Dzia³alnoœæ
nowo¿ytnych klasztornych pracowni hafciarskich na przyk³adzie ¯arnowca,
Natalii Gordon Mieszkañcy Jastarni w 1902 roku w œwietle ksi¹g metrykalnych,
Janusza Dargacza Dzieje wsi i k¹pieliska w Wis³oujœciu w XIX wieku czy Marcina
Szerle Kobiety w gdyñskich strukturach medycznych okresu miêdzywojennego.
Ponadto zamieszczono wspomnienia o zmar³ych: prof. Andrzeju Zbierskim
(zm. 2013), prof. Marku Latoszku (zm. 2015), Iwonie Strzeleckiej (zm. 2014)
i architekcie Jacku Gzowskim (zm. 2013).
„Gdañski Rocznik Ewangelicki”, vol. IX, Gdañsk 2015, wyd. Parafia Ewangelicko-Augsburska w Gdañsku z siedzib¹ w Sopocie, ss. 350
Kolejny tom „Gdañskiego Rocznika Ewangelickiego” podzielony jest na historiê, teologiê, varia, dyskusje, recenzje, rozmowy, kalendarium i dodatek. W czêœci
historycznej wyró¿niæ mo¿na artyku³ Alicji Saar-Koz³owskiej Pomnik upamiêtniaj¹cy Annê z Leszczyñskich Potock¹ w koœciele Wniebowziêcia Najœwiêtszej
Marii Panny w Toruniu, Joanny M. Arszyñskiej Zachowane nowo¿ytne wyposa¿enie ewangelickich koœcio³ów Diecezji Mazurskiej oraz Grzegorza Jasiñskiego
Neopietyzm a postawy narodowe. Ruch gromadkarski na Mazurach w XIX
i XX w. Czêœæ II (1945–1956).
„Gdañskie Teki Turystyczno-Krajoznawcze”, t. I. Z turystyk¹ przez wieki,
pod red. Anny £ysiak-£¹tkowskiej i Krzysztofa Lewalskiego, Gdañsk 2016,
Wydawnictwo Uniwersytetu Gdañskiego, ss. 243
Zainicjowany tym tomem nowy periodyk ma: „Po pierwsze – prezentowaæ
najnowsze wyniki i kierunki badañ pracowników naukowych zajmuj¹cych siê
tematyk¹ krajoznawstwa i turystyki kulturowej. Po drugie – umo¿liwiaæ studentom poszerzenie horyzontów myœlowych i przekazanie im wiedzy niedostêpnej w podrêcznikach akademickich” (s. 8). W tomie znajdziemy artyku³y
m.in.: S³awomira Koœcielaka Gdañsk w opinii XVIII-wiecznych turystów i czasowych rezydentów. Walory i mankamenty nowo¿ytnego miasta, Janusza Dargacza Gdañszczanin na pla¿y. Z dziejów letniego wypoczynku w XIX-wiecznym
Gdañsku oraz Anny Kwaœniewskiej Wp³yw turystyki na grupy regionalne i ich
kulturê – na przyk³adzie Podhala i Kaszub.
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„Teki Kociewskie”, z. IX, Tczew 2015, wyd. Oddzia³ Kociewski Zrzeszenia
Kaszubsko-Pomorskiego w Tczewie, ss. 265
Zeszyt sk³ada siê z trzech czêœci: I. Spo³eczeñstwo, kultura, jêzyk, II. Z kociewsko-pomorskich dziejów oraz III. Z ¿ycia Zrzeszenia. Na koñcu znalaz³y siê
Materia³y Ÿród³owe, w których Micha³ Kargul przypomnia³ artyku³ Franciszka
Schornaka (Kaszuby dzia³aj¹cego na polu etnografii na Kociewiu) Gawêda
Kociewiaka z Kaszubem.
„Zeszyty Kulickie / Külzer Hefte”, nr 11. Der Erste Weltkrieg unter dem
Gesichtspunkt der deutsch-polnischen bezeihungen / Pierwsza wojna
œwiatowa w kontekœcie stosunków polsko-niemieckich. Materia³y konferencji w Trzyg³owie i Kulicach, 13–15 wrzeœnia 2012 r. / Beiträge einer
Tagung in Trieglaff und Külz, 13. – 15. September 2012, Szczecin 2015,
wyd. Fundacja Akademia Europejska Kulice-Külz / Stiftung Europäische
Akademie Külz-Kulice, ss. 162 + 7 nlb
To ju¿ jedenasty tom, ukazuj¹cych siê na Pomorzu Zachodnim, zeszytów. Tym
razem motywem przewodnim konferencji, która odby³a siê w 2012 roku, by³a
I wojna œwiatowa, a w zasadzie jej przebieg w kontekœcie stosunków polsko-niemieckich. W tomie znalaz³o siê siedem artyku³ów autorstwa Rudolfa von
Thaddena o pierwszej wojnie jako temacie dialogu polsko-niemieckiego, Romana Tomaszewskiego o Polsce miêdzy Rosj¹ i Niemcami w czasie I wojny
œwiatowej, Gangolfa Hübingera o niemieckich wyobra¿eniach o porz¹dku
w Europie (1915–1917), Wernera Benecke’ego o „zapomnianej” okupacji niemieckiej w Polsce, Jörga Hackmanna o niemieckich koncepcjach panowania
na wschodzie Europy i Jana M. Piskorskiego o Europie w latach 1914–2014.
III Nadodrzañskie Spotkania z Histori¹ 2015. Konferencja Naukowa,
Mieszkowice, 17 kwietnia 2015 r., materia³y pod red. Andrzeja Chludziñskiego, Pruszcz Gdañski–Mieszkowice 2015, Wydawnictwo Jasne, ss. 267
Trzeci tom Spotkañ Nadodrzañskich poœwiêcony zachodniopomorskim Mieszkowicom, a w nim sporo artyku³ów. Na uwagê zas³uguj¹ te dotycz¹ce kszta³towania siê œwiadomoœci wœród obecnych mieszkañców miasta i okolic: Renaty
Walewender Przesiedleñcy w gminie Mieszkowice po zakoñczeniu II wojny œwiatowej, Paw³a Migdalskiego Pomnik pierwszego polskiego s³upa granicznego
w nadodrzañskim Czelinie jako miejsce pamiêci oraz Joanny Morawskiej Projekt „osadnicy”.
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„Gdañskie Studia Muzealne”, t. 8. Pa³ac hrabiów Sierakowskich w Waplewie Wielkim. Ludzie, miejsce, kolekcja, Gdañsk 2015, wyd. Muzeum Narodowe w Gdañsku, ss. 296
Podtytu³ najnowszego tomu periodyku Muzeum Narodowego w Gdañsku informuje, i¿ poœwiêcony jest on waplewskiej siedzibie Sierakowskich. Zasadniczo
tom sk³ada siê z trzech czêœci. W pierwszej zatytu³owanej Ludzie znalaz³ siê
jeden artyku³ Macieja Kraiñskiego Panowie na Waplewie. Ród hrabiów Sierakowskich w ziemi Malborskiej, w czêœci Miejsce zamieszczono szeœæ tekstów
dotycz¹cych pa³acu w Waplewie i jego otoczenia. Ostatnia czêœæ Kolekcja zawiera a¿ dziewiêæ tekstów poœwiêconych resztkom istniej¹cych i w znacznej
mierze zaginionych obiektów, sk³adaj¹cych siê kiedyœ na bogat¹ kolekcjê dzie³
sztuki oraz ksiêgozbiór hrabiów Sierakowskich.
„Wejherowski Rocznik Kulturalny”, nr 2, Wejherowo 2016, wyd. Miejska
Biblioteka Publiczna im. Aleksandra Majkowskiego w Wejherowie, ss. 202
+ XL
Rocznik ukazuje siê jako wynik porozumienia Miejskiej Biblioteki Publicznej
im. A. Majkowskiego, Muzeum Piœmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej, Pañstwowej Szko³y Muzycznej I st. im. F. Chopina i Wejherowskiego Centrum Kultury – Filharmonii Kaszubskiej. W g³ównej mierze jest relacj¹ z dzia³alnoœci tych instytucji w mijaj¹cym roku.
Muzeum II Wojny Œwiatowej. Katalog wystawy g³ównej, praca zbiorowa,
Gdañsk 2016, wyd. Muzeum II Wojny Œwiatowej, ss. 250 + 2 nlb
Obszerny i estetyczny katalog stworzyli Rafa³ Wnuk, Pawe³ Machcewicz, Oliwia
Ga³ka-Olejko, przy wspó³pracy Jana Daniluka. Przedstawia opis kolejnych czêœci
wystawy sta³ej w tworzonym Muzeum II Wojny Œwiatowej, zilustrowany fotografiami istotnych eksponatów.
Pêdzlem i ig³¹ malowane. Kaszubskie motywy zdobnicze, [oprac. Violetta
Tkacz-Laskowska], S³upsk 2015, wyd. Muzeum Pomorza Œrodkowego
w S³upsku, ss. 48
Pêdzlem i ig³¹ malowane – to publikacja dokumentuj¹ca wystawê ze zbiorów
kilku muzeów ziemi kaszubskiej zorganizowanej w Klukach w 2015 roku. Katalog wydany zosta³ przez Muzeum Pomorza Œrodkowego w S³upsku i zawiera
omówienie motywów i pami¹tek kultury materialnej Kaszub, pocz¹wszy od
tych najdawniejszych. Wœród eksponatów znalaz³y siê meble, ceramika, hafty,
obrazy na szkle, akwarele i rysunki.
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„Sola scriptura”. Biblijne malarstwo i grafika pomorskich protestantów
od XVI do XX wieku / Malerei und Grafik mit biblischen Motiven bei
pommerschen Protestanten von 16. bis 20 Jh. Muzeum Pomorza Œrodkowego w S³upsku 24 paŸdziernika 2015 – 28 lutego 2016, S³upsk 2015, wyd.
Muzeum Pomorza Œrodkowego w S³upsku, ss. 125 + 2 nlb
Katalog wystawy powsta³y w ramach obchodzonej od 2008 roku dekady reformacji. W katalogu znalaz³ siê tekst objaœniaj¹cy cel i zakres wystawy autorstwa
Anny O. Sujeckiej, poprzedzony przedmowami dyrektor muzeum Marzeny
Mazur oraz ks. Wojciecha Froehlicha, proboszcza parafii ewangelicko-augsburskiej w S³upsku.
Janusz Stachulski, Krzysztof Kowalkowski, Anna Dembek, Kokoszkowy
i okolice których nie znacie, Starogard Gdañski 2015, wyd. Drukarnia
Mirotki, ss. 295 + 7 nlb
Ksi¹¿ka poœwiêcona kociewskiej wsi Kokoszkowy i jej okolicom, sk³adaj¹ca siê
z ponad 30 rozdzia³ów. Pierwszy poœwiêcony jest nazwie wsi, nastêpne dziesiêæ w sposób chronologiczny opisuj¹ pradzieje i dzieje Kokoszkowych i jej
okolic od prahistorii do 1945 roku. Kolejne rozdzia³y maj¹ uk³ad rzeczowy
i dotycz¹ m.in. Rolniczej Spó³dzielni Produkcyjnej w Kokoszkowach, dziejom
miejscowej parafii.
Józef M. Zió³kowski, Kulisy miêdzywojennego Tczewa 1920–1939, Tczew
2015, wyd. Fabryka Sztuk w Tczewie, ss. 172
Mimo i¿ we wstêpie autor zaznaczy³, i¿ ksi¹¿ka „nie roœci sobie miana monografii historycznej” (s. 5), to jednak mo¿na j¹ uznaæ za zgrabn¹ i ciekaw¹ popularnonaukow¹ minimonografiê przedwojennego Tczewa z krótkim odniesieniem do pradziejów i dziejów dawniejszych. Na tej samej stronie Wstêpu czytamy, ¿e: „Uwa¿ny Czytelnik dostrze¿e zarówno problemy, jak i radoœci oraz
sukcesy ówczesnych w³adz miasta i samych mieszkañców. Obok kwestii wa¿nych poruszono sprawy b³ahe, by obraz miêdzywojennego Tczewa by³ jak najpe³niejszy. Omówiono kszta³towanie siê nowej w³adzy, rozbudowê przestrzenn¹
miasta, funkcjonowanie Szko³y Morskiej, kwestie gospodarcze – budowê portu morskiego, bran¿ê rzemieœlnicz¹, prê¿nie dzia³aj¹ce fabryki i przedsiêbiorstwa komunalne. Nie pominiêto zagadnieñ narodowoœciowych i wyznaniowych
oraz historii wybranych tczewskich rodzin. Du¿o miejsca poœwiêcono rozkwitowi ¿ycia kulturalnego”.
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Anna Sobecka, Kalejdoskop. Spotkania z mniejszoœciami narodowymi,
Gdañsk 2014, Wydawnictwo Oskar, ss. 304
„Tytu³ ksi¹¿ki Kalejdoskop nawi¹zuje do cyklu audycji radiowych, które przez
kilkanaœcie lat emitowane by³y na antenie Radia Gdañsk, a dotyczy³y spraw
mniejszoœci narodowych i etnicznych aktualnie ¿yj¹cych na Pomorzu Gdañskim. Wywiady z przedstawicielami poszczególnych mniejszoœci (...) ukazuj¹ce
powik³ane, dramatyczne losy pojedynczych osób, odzwierciedlaj¹ nierzadko
przejœcia typowe dla konkretnej grupy” – tym aktualnym tematem zajê³a siê
dziennikarka, publicystka i t³umaczka Anna Sobecka, przez wiele lat prowadz¹ca „Kalejdoskop”, ponad 350 audycji o charakterze informacyjnym i edukacyjnym, poœwiêconych problemom mniejszoœci narodowych i etnicznych,
a tak¿e ich kulturze, dorobkowi artystycznemu i literackiemu. Opracowanie to
wybór przeprowadzonych rozmów, z zachowaniem autentycznoœci wypowiedzi, z wiernie oddanym sposobem narracji. Wœród rozmówców m.in., W³adys³aw Zachariasiewicz – nie¿yj¹cy od 2001 r. przedstawiciel spo³ecznoœci polskich Ormian, Miriema Walas – ze spo³ecznoœci tatarskiej oraz artysta malarz
Andrzej Mentuch – reprezentant mniejszoœci ukraiñskiej.
Ma³gorzata Soko³owska, 10 Lutego. Ulica symboliczna, Gdynia 2016, wyd.
Verbi Causa, ss. 129 + nlb
Album z licznymi fotografiami i wycinkami z gazet ilustruj¹cy dzieje jednej
z najwa¿niejszych ulic Gdyni – 10 Lutego. Sama nazwa tej ulicy jest ju¿ symboliczna. 10 lutego 1920 roku w Pucku odby³y siê zaœlubiny Polski z morzem,
do którego Rzeczpospolita odzyska³a dostêp na podstawie postanowieñ traktatu wersalskiego. Szeœæ lat póŸniej wiejskie gminy Gdynia i Oksywie otrzyma³y prawo miejskie, nowe zaœ miasto nazwê Gdynia.
Donata Gierszewska, Swornegacie. Monografia wsi, Swornegacie 2014,
Wydawnictwo Fundacji Marcina Fuhrmanna, ss. 130
Tytu³owa monografia w zasadzie jest szkicem do dziejów tej wa¿nej na
po³udniowych Kaszubach wsi, sk³ada siê z szeœciu rozdzia³ów: 1. Etymologia
i po³o¿enie geograf iczne wsi Swornegacie, 2. Dawne dzieje wsi Swornegacie,
3. Swornegacie od XX wieku, 4. Rola koœcio³a i paraf ii na przestrzeni wieków,
5. Rozwój szkolnictwa we wsi Swornegacie oraz 6. Mieszkañcy wsi Swornegacie
i ich ¿ycie codzienne. Po Zakoñczeniu autorka doda³a krótkie biogramy wybitnych mieszkañców Swornygaci oraz kaszubsk¹ rozmowê Jana Bernarda
Jakubowskiego z matk¹.
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Helmut Walser Smith, Opowieœæ rzeŸnika. Morderstwo i antysemityzm
w Chojnicach, przek³ad Marcin Wa³doch, Chojnice [2015], wyd. Oficyna
Wydawnicza Fundacji Fuhrmanna, ss. 284
W przedmowie czytamy: „Tematem tej ksi¹¿ki jest zabójstwo dokonane w Chojnicach w 1900 roku na Erneœcie Winterze i oskar¿enia o mord rytualny, jakim
to da³o podstawy oraz przemoc, któr¹ to zapocz¹tkowa³o. Oskar¿enia wysunêli najpierw Niemcy stanowi¹cy wiêkszoœæ mieszkañców miasta, którzy zapocz¹tkowali rozruchy antysemickie. Nie ma ¿adnych dowodów na to, ¿e polska
ludnoœæ, du¿o liczniejsza na terenach wiejskich, stawia³a jakiœ opór wobec wysuwanych oskar¿eñ czy zamieszek. To nie miejscowi Niemcy czy Polacy, ale
pruska armia po³o¿y³a kres zamieszkom. […] Jest to historia brutalnie zabitego
osiemnastoletniego ch³opca, którego cia³o zosta³o poæwiartowane i ukryte
w ró¿nych czêœciach miasta. Kiedy œledczy nie mogli znaleŸæ mordercy, mieszkañcy miasta, nie wszyscy, ale zdecydowana wiêkszoœæ, zwróci³a siê ku legendzie o rytualnych mordach: o tym, jak ¯ydzi w czasie Paschy zabijali chrzeœcijañskie dzieci i œci¹gali ich krew dla celów rytualnych” (s. 11–12).
Aleksandra Tarkowska, Sekrety Pó³wyspu Helskiego, £ódŸ 2016, wyd.
Ksiê¿y M³yn Dom Wydawniczy Micha³ Koliñski, ss. 140 + 4 nlb
„Aleksandra Tarkowska na kartach Sekretów Pó³wyspu Helskiego zabiera nas
w fascynuj¹c¹ podró¿ w czasie. Prowadzi uliczkami dawnego Helu, pokazuje
¿ycie rybaków, snuje barwne opowieœci o miejscach i ludziach zwi¹zanych
z Pó³wyspem”. Jak napisano w komentarzu do ksi¹¿ki „koj¹cy szum morza, z³ociste piaski, lasy sosnowe... i p³awienie czarownic”. Ca³oœæ zosta³a opatrzona
unikatowymi zdjêciami i bogat¹ bibliografi¹.
Roman Apolinary Regliñski, Zespó³ poklasztorny kartuzów „Raj Maryi”
w Kartuzach. Ilustrowany przewodnik, Gdynia–Kartuzy 2013, Wydawnictwo Region, ss. 173 + 11 nlb
Bogato ilustrowany przewodnik po dawnej Kartuzji Kaszubskiej sk³adaj¹cy siê
z piêciu czêœci: I. Z dziejów klasztoru „Raj Maryi”, II. Zespó³ poklasztorny zakonu kartuzów „Raj Maryi”, III. Wewnêtrzny uk³ad architektoniczny, wystrój
i wyposa¿enie koœcio³a, IV. Inne za³o¿enia przestrzenne dawnego klasztoru oraz
V. Zakoñczenie i kontynuacja.
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Adam Wêsierski, 750 lat parafii pod wezwaniem œw. Katarzyny Aleksandryjskiej i miejscowoœci Œliwice, Œliwice 2014, wyd. Przedsiêbiorstwo Marketingowe LOGO, ss. 23 + 1 nlb
Broszurka z licznymi wielobarwnymi ilustracjami, w której na podstawie pokaŸnej, jak na tego typu wydawnictwo, literatury opisano: pocz¹tki osadnictwa, powstanie parafii i jej rozwój, beneficjum parafialne, œliwick¹ œwi¹tyniê
oraz wyj¹tkow¹ na Pomorzu grotê oraz cmentarz parafialny.
Andrzej Klasa, Parafia Wygoda w 100-lecie budowy koœcio³a 1915–2015,
Wygoda 2015, wyd. Stowarzyszenie ArgoEko Kaszuby, ss. 120
Ksiêga pami¹tkowa z okazji jubileuszu budowy koœcio³a w Wygodzie w pow.
kartuskim, poprzedzona s³owem biskupa pelpliñskiego Ryszarda Kasyny oraz
„rozmow¹” autora z aktualnym proboszczem ks. Bogdanem Drozdowskim.
Pierwszy rozdzia³ jest przedrukiem okolicznoœciowej broszury z 1915 roku,
autorstwa ks. Anastazego Sadowskiego dedykowanej „Wszystkim dobrodziejom koœcio³a…”. Dodatkowo zamieszczono w nim sylwetki pracuj¹cych tu duchownych. Kolejne rozdzia³y s¹ opisem bogatego ¿ycia wygodzkiej parafii.
Stanis³aw Janke, Kaszubski Grudzieñ 1970, Gdynia 2016, Wydawnictwo
Region, ss. 54 + 1 nlb
Napisana piêknym jêzykiem niewielka broszura poœwiêcona Kaszubom – ofiarom Grudnia 1970 r.: Brunonowi Drywie, Apolinaremu Formeli, Zbigniewowi
Nasta³emu i Ludwikowi Piernickiemu.
Maria i Walenty przodkowie, potomkowie, krewni, oprac. Gra¿yna Grabowska, Kraków 2014, nak³adem autorki, ss. 459
Interesuj¹ca saga wielkopolskich rodzin, m.in. G¹siorowskich, Häuslerów, Firynów, Ruossów, ilustrowana bogat¹ kolekcj¹ cennych fotografii rodzinnych
oraz dokumentów… najczêœciej archiwalnych. Wœród licznych powi¹zañ rodzinnych znalaz³y siê równie¿ rodziny pomorskie Firynów i Spychalskich.
W³adys³aw Szulist, Genus Cassubicum na przestrzeni wieków, a tak¿e
Lipusz i Tuszkowy, Lipusz 2016, nak³adem autora, ss. 241 + 3 nlb
W³adys³aw Szulist, Biskup Jan Bernard Szlaga oraz Skwierawy i Jab³uszek,
nak³adem autora, Lipusz 2016, ss. 215 + 1 nlb
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Tradycj¹ sta³o siê ju¿, i¿ W³adys³aw Szulist – emerytowany lipuski ksi¹dz, historyk amator wydaje dwie ksi¹¿ki do roku. Tym razem pierwsza z nich Genus
Cassubicum dotyczy Kaszubów na Pomorzu i za Oceanem oraz przyczynków
do dziejów Lipusza i Tuszków. Drugi tomik poœwiêcony jest refleksjom autora
na temat zmar³ych w niedawnym czasie biskupów, Jana Bernarda Szlagi – ordynariusza pelpliñskiego oraz metropolity gdañskiego Tadeusza Goc³owskiego.
W drugiej czêœci zosta³y naszkicowane dzieje Skwieraw, Jab³uszka Du¿ego
i Ma³ego, Œluzy oraz ¯elewca, a tak¿e zamieszkuj¹cych je rodów kaszubskich,
m.in. Rolbieckich, Bronieckich, Naczków, Daleckich, czy Dykierów. W obu
opracowaniach znalaz³y siê ciekawe, krytyczne refleksje autora na temat stowarzyszenia „Kaszubska Jednota” oraz przeczytanych ostatnio ksi¹¿ek. Ca³oœæ
opatrzona licznymi fotografiami zarówno starszymi (niekiedy wyj¹tkowo rzadkimi), jak i wspó³czesnymi, stanowi¹cymi ciekaw¹ kronikê ¿ycia codziennego
mieszkañców lipuskiej parafii.
Ma³gorzata Abramowicz, Saga rodu Sobczaków, Gdañsk 2016, wyd. Muzeum Narodowe w Gdañsku, ss. 153 + 2 nlb
Przepiêknie wydana saga rodu Sobczaków to opowieœæ o teatralno-artystycznej dynastii, która, jak napisa³ w przedmowie W³adys³aw Zawistowski, spaja
tradycje wszystkich najwa¿niejszych wybrze¿owych scen: Opery, Muzycznego
i Wybrze¿a. Czo³ow¹ postaci¹ klanu jest Janina Jarzynówna-Sobczak, wielka
choreografka, twórczyni nie tylko artystycznej potêgi Baletu Opery Ba³tyckiej,
ale równie¿ gdañskiej Szko³y Baletowej, która dziœ nosi jej imiê. Pamiêtana jako
kobieta odwa¿na, twórcza, gotowa do wyzwañ, pe³na energii i optymizmu –
dama polskiego baletu. £ucja i Bruno Sobczakowie – synowa i syn Pani Profesor,
zajêli siê plastyk¹ teatraln¹, s¹ scenografami, ich córka – Monika Sobczak-Konca,
malarka, pracuje jako scenograf, projektuje dekoracje i kostiumy, jest kuratork¹,
aran¿uje wystawy i prowadzi warsztaty. Fragment, jak¿e wa¿ny, historii rodziny,
która swoj¹ twórcz¹ energi¹, kszta³towa³a i nadal kszta³tuje kulturê Trójmiasta,
Polski.
Gerard i Grzegorz (Aubracht) Prondziñscy, Grzegorz Kloskowski, Dzieje
rodu Aubracht Pr¹dzyñskich, cz. 2. Na zjazd z okazji 650-lecia rodu, Bytów 2016, wyd. Rada Rodziny Aubracht Pr¹dzyñskich, ss. 116 + 2 nlb
To ju¿ drugi tomik poœwiêcony rodzinie Aubracht Pr¹dzyñskich. Mimo ¿e
w tytule autorzy wskazali, i¿ dotyczy on jej dziejów, brak w nim niezbêdnych
dla tego typu opracowañ narracji i objaœnieñ. Zawiera za to bardzo szczegó³ow¹, opart¹ na wnikliwych kwerendach genealogiê rodu, jego poszczególnych
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ga³êzi z Pr¹dzony, £¹kiego, Ma³ego, Karpna i Czarnej D¹browy, ¯ychc, D¹browy
Cz³uchowskiej, Ma³ego Podlesia i Serocka, Skarpy, Zalesia i Wa³dowa, Ma³ych
Che³mów i ¯abna, Bralewnicy, BrzeŸna Szlacheckiego, Gockowa oraz Grabowa. Szkoda tylko, ¿e nie zosta³a ona doprowadzona do wspó³czesnoœci, albo
choæby do po³owy XX wieku.
Leon Stoltmann, Ród pomorsko-kaszubski Stoltmann/Stolpmann (1377–
–1890 r.). Zarys historyczno-genealogiczny, wyd. II, Bielefeld 2004/2016,
wyd. Zamek Zaborski, ss. 274
Drugie wydanie przeró¿nych materia³ów dotycz¹cych rodziny Stoltmann,
zebranych przez autora, Kaszubê rodem z Zalesia na Zaborach, ostatnio pracownika naukowego Katedry Historii Europy Wschodniej na Uniwersytecie
Bielefeld, a od 2002 roku emeryta.
Andrzej Janusz, Strzebielino. Historia kaszubskiego zaœcianka rycerskiego
1316–1945, Gdynia 2016, wyd. Region, ss. 116 + 3 nlb
Broszura wydana w dobrej intencji, z okazji „obchodów 700-lecia Strzebielina”,
lecz z takim tytu³em i treœci¹ w zasadzie nie powinna siê nigdy ukazaæ, gdy¿
wprowadza w b³¹d czytelnika. Na Kaszubach nie by³o nigdy w dziejach czegoœ
takiego jak „zaœcianek rycerski”! Wewn¹trz wiele b³êdów na temat szlachty,
do tego nieumiejêtne powo³ywanie siê na autorów innych prac, z przekrêcaniem ich nazwisk w³¹cznie. Sporym walorem ksi¹¿eczki s¹ zamieszczone
w niej liczne zdjêcia dawnych mieszkañców.
Johannes von Thadden, Gryf i krzy¿. Powieœæ historyczno-przygodowa
osnuta na dziejach Pomorza w XII wieku, przek³ad Gra¿yna Prawda,
Szczecin 2014, Wydawnictwo Ksi¹¿nica Pomorska im Stanis³awa Staszica,
ss. 266 + 2 nlb
Powieœæ pod oryginalnym tytu³em Greif und Kreuz ukaza³a siê w boñskim wydawnictwie Franz Schön w 2010 roku. Tematem ksi¹¿ki s¹ m³odzieñcze przygody Bogus³awa z Pomorza, Jana z Polski i Maksymiliana z niemieckiej Frankonii, z udzia³em historycznych osób, którzy odcisnêli œlad na pomorskiej ziemi: Ottonem z Bambergu, ksiêciem pomorskim Warcis³awem I, czy polskim
ksiêciem Boles³awem III Krzywoustym. „W powieœci brzmi¹ echa wielu konfliktów religijnych, politycznych i spo³ecznych epoki; krwawych walk Pomorzan
z Polakami i Duñczykami, najazdów Wikingów, sporu o inwestyturê pomiêdzy
cesarstwem a papiestwem…” (s. 9).
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Bibliografia publikacji Tadeusza Orackiego za lata 1951–2014, Gdañsk
2015, wyd. Scientia et Veritas, ss. 76 + 1 nlb
Jak g³osi tytu³ broszury, znajduje siê w niej bibliografia prof. Tadeusza Orackiego,
ponadto biogram oraz tekst Janusza Jasiñskiego Tadeusz Oracki – leksykograf,
etnograf, historyk, polemista. Na koñcu zamieszczono indeks nazwisk.
Wac³aw Kirkowski, Starzno, mòja wies. Pieœni kaszubskie, Wejherowo 2015,
wyd. Muzeum Piœmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie, ss. 54 + 1 nlb
Œpiewnik kaszubski obejmuj¹cy 45 utworów stworzonych przez Wac³awa Kirkowskiego do tekstów mieszkañców Starzyna, a wiêc samego kompozytora,
Jana Piepki, Augustyna Blocka oraz Romana Drze¿d¿ona.
Krzysztof Nierzwicki, Opowieœæ chirurga wywiad rzeka z Profesorem
Waldemarem Jêdrzejczykiem, Toruñ–Bydgoszcz 2016, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Miko³aja Kopernika, ss. 389
Wywiad z wieloletnim kierownikiem Katedry i Kliniki Chirurgii Ogólnej i Gastroenterologicznej i Onkologicznej Akademii Medycznej w Bydgoszczy z siedzib¹ w Toruniu.
Zespó³ Parków Krajobrazowych Che³miñskiego i Nadwiœlañskiego, t. I,
praca zbiorowa pod red. Jaros³awa Paj¹kowskiego, Toruñ 2015, Polskie
Wydawnictwa Reklamowe, ss. 230
Bogato ilustrowana publikacja o zespole parków, w której poruszono tematykê
zwi¹zan¹ z kompozycj¹ krajobrazów, morfogenez¹ oraz uwarunkowaniami
hydrograficznymi i hydrologicznymi Doliny Dolnej Wis³y. W dalszej czêœci
szczegó³owa charakterystyka obszarów Natura 2000, rezerwatów przyrody,
wybranych zjawisk i obiektów przyrodniczych, g³ównych sk³adników flory
i fauny oraz przedstawienie wa¿niejszych projektów czynnej ochrony przyrody.
Adam Klein-Braun, Lato – jak z³ota rêkawiczka…, Wejherowo 2015, wyd.
Muzeum Piœmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie,
ss. 185 + 3 nlb
Zbór opowiadañ, wywiadów, felietonów i szkiców – pok³osie wczesnej twórczoœci autora. „Teksty te ³¹czy indywidualne spojrzenie na otaczaj¹c¹ rzeczy-
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wistoœæ i zdarzenia w chwili przemian ustrojowych, jak równie¿ zakorzenienie
w tym, co przemijaj¹ce i niepokorne”.
Miron K³usak, Od polityki regionalnej do lokalnej, Elbl¹g 2016, wyd. Elbl¹ska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna, ss. 183
Ksi¹¿ka omawia wp³yw kryzysu na politykê regionaln¹. Autor we wstêpie napisa³: „Realna teoria stosunków miêdzynarodowych zak³ada koniecznoœæ budowania warunków umo¿liwiaj¹cych reagowanie w sytuacjach trudnych b¹dŸ
niemo¿liwych do przewidzenia. Zderzenie scentralizowanego systemu w³aœciwego wspó³czesnej Rosji z realiami konfliktu pokazuje, jak w warunkach konfliktu sprzyja to podejmowaniu inicjatyw strategicznych i decyzji wyprzedzaj¹cych. W krajach demokratycznych procesy decyzyjne s¹ bardziej z³o¿one
i politycznie uwarunkowane” (s. 5).
Stanis³aw Janke, Maciej Tamkun, Szescdzes¹tka, Biblioteczka Gminy Wejherowo nr 31, Bolszewo 2016, wyd. Biblioteka Publiczna Gminy Wejherowo im. Aleksandra Labudy w Bolszewie, Urz¹d Gminy Wejherowo,
ss. 138
Z autorem Lelka Stanis³awem Janke rozmawia Maciej Tamkun, o pierwszych
literackich bohaterach, kszta³towaniu siê to¿samoœci, przywi¹zaniu do jêzyka
kaszubskiego, o pisaniu, inspiracjach, poezji, towarzysz¹cych jej emocjach,
wreszcie o ¿yciu. Kto chce poetê zrozumieæ, musi pojechaæ do jego kraju –
zamieszczone na pocz¹tku tomu wiersze w tak¹ podró¿ czytelnika zabieraj¹.
Odpowiedzi na wa¿ne pytania, wspomnienia, a tak¿e zdjêcia dokumentuj¹ce
wydarzenia z ¿ycia autora.
Konrad Kaczmarek, Kobia, seria: Biblioteczka Wikinga, nr 5, Gdañsk
2016, wyd. Instytut Kaszubski, ss. 167 + 1 nlb
Wydana przez Instytut Kaszubski w Gdañsku pi¹ta czêœæ serii Biblioteczka
Wikinga autorstwa Konrada Kaczmarka zatytu³owana Kobia, dedykowana prof.
Józefowi Borzyszkowskiemu oraz prof. Jowicie Kêciñskiej-Kaczmarek, ¿onie
autora, z okazji jubileuszy 70. urodzin wspomnianych uczonych. Opowieœæ siêgaj¹ca œredniowiecza, czasów ksieni Witos³awy – przeoryszy klasztoru norbertanek ¿ukowskich i ksiêcia Mestwina, osnuta w¹tkiem mi³osnym i towarzysz¹c¹ cz³owiekowi od zawsze têsknot¹ za krain¹ szczêœliwoœci, zwan¹ wówczas
Wyrajem.
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Marión Selin, Piesniôrz rëbacczégò ¿ëwòta, Gdynia 2016, wyd. Muzeum
Piœmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie, Wydawnictwo „Region”, ss. 152
Publikacja zbiera ca³y dorobek pisarski jastarnickiego twórcy w obu jêzykach,
w których pisa³: po kaszubsku i po polsku. Zbiór zawiera tak¿e zapisy nutowe,
które zosta³y stworzone jako piosenki. Ca³oœæ wzbogacono zaœ licznymi zdjêciami zwi¹zanymi z ¿yciem i dzia³alnoœci¹ Mariana Selina na polu kultury.
Redakcjê muzyczn¹ sprawowa³a Witos³awa Frankowska, ca³oœæ zaœ poprzedzona wstêpem prof. Daniela Kalinowskiego Szkice, portrety i pejza¿e. O literaturze Mariana Selina.
Kristina Léwna, Mò towidlo, Wejherowo 2016, wyd. Muzeum Piœmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie, ss. 117 + 2 nlb
Kolejna publikacja urodzonej w Pucku pisarki, polonistki, laureatki wielu nagród, m.in. w konkursie prozatorskim im. Jana Drze¿d¿ona, wydana przez
Muzeum Piœmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie przy
finansowym wsparciu Powiatu Wejherowskiego i Gminy Puck. Opowieœæ otwiera rozdzia³ pierwszy pt. Zabic Sm ãtka.
„Ziemio moja...”. Antologia poetów i satyryków Ziemi Wejherowskiej,
z. VI, Wejherowo 2016, Wydawnictwo MS Wejherowo, Muzeum Piœmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie, ss. 152
Dyrektor wejherowskiego Muzeum, Tomasz Fopke tytu³em wstêpu napisa³,
i¿ walorem tego zbiorku, podobnie jak poprzednich, jest ró¿norodnoœæ poetyckich skojarzeñ na otaczaj¹c¹ nas rzeczywistoœæ, tym razem wzbogacona o satyrê (s. 3). W œrodku zarówno poetyckie debiuty jak i kontynuacje twórczych
starañ. Poeci z Wejherowa, Rumi, Redy, Goœcicina, Bolszewa, Rybna i Koleczkowa i wszystko, co im w duszy gra w towarzystwie satyryków Tadeusza Buraczewskiego i Miros³awa Odynieckiego.
Szpòrtë z Lutni¹. Kaszubska biesiada z dowcipami, tekst i muzyka œpiewów
biesiadnych Tomasz Fopke, Gdynia 2016, Wydawnictwo Region, ss. 111
+ 1 nlb + CD
„Ponad 500 dowcipów po kaszubsku plus p³yta CD z nagraniem kilkudziesiêciu ¿artów w wykonaniu cz³onków chóru Lutnia z Luzina” (z obwoluty).
W S³owie wstêpnym przywo³ano myœl kaszubskiego kpiarza i pisarza, Hieronima
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Derdowskiego, ¿e „Dobry ¿art tynfa wart”, odnosz¹c jej ponadczasowoœæ do
ponadczasowoœci dowcipów, ¿artów – szpòrtów, w których ludzka g³upota czy
relacje damsko-mêskie, wywo³uj¹ zdrowy œmiech. Ca³oœæ zebra³ i przygotowa³
Tomasz Fopke, wyboru dokona³ dziennikarz i redaktor naczelny miesiêcznika
„Pomerania” Dariusz Majkowski.
A.A. Milne, Miedzwiôdk Pùfôtk, z òrigina³u anielsczégò prze³o¿ë³a Bò¿ena Ùgòwskô, malënczi Ernest H. Shepard, Gduñsk 2015, wyd. Zrzeszenie
Kaszubsko-Pomorskie, ss. 165 + 2 nlb
Z orygina³u angielskiego na kaszubski prze³o¿y³a, ku uciesze mieszkaj¹cych na
Kaszubach fanów Kubusia Puchatka, Bo¿ena Ugowska. Spacer po 100-milowym lesie, w towarzystwie jego przyjació³, dla du¿ych i ma³ych.
Piotr Kalka, Jaros³aw Ellwart, Archeologiczne zabytki Pomorza. Województwo pomorskie, Gdynia 2017, Wydawnictwo Region, ss. 223 + 1 nlb
Interesuj¹cy przewodnik „po zabytkach archeologicznych Pomorza, prezentuj¹cy najciekawsze stanowiska i obiekty archeologiczne, placówki muzealne
i skanseny tematyczne znajduj¹ce siê na terenie województwa pomorskiego”
(Od autorów, s. 5). Tomik podzielony jest na dwie czêœci: Najdawniejsze dzieje
Pomorza oraz Historia pomorskiej archeologii. Druga czêœæ z kolei podzielona
jest na piêæ rozdzia³ów: I. Cmentarzyska, II. Kamienne krêgi, III. Grodziska,
IV. Skanseny archeologiczne, V. Muzea. Trzy ostatnie strony zape³nia wybór
literatury.
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HONOROWE CZŁONKOSTWO
INSTYTUTU KASZUBSKIEGO

Ks. MIECZYSŁAW JÓZEFCZYK
– jego miejsce w dziejach Elbląga
i nie tylko elbląskiej historiografii

W historii Elbl¹ga...
Powstaj¹ca od lat synteza historii Elbl¹ga, zapocz¹tkowana pod kierownictwem œp. profesora Stanis³awa Gierszewskiego, stanowi pomnikowe dzie³o, niespotykane dot¹d w dziejach miasta i jego historiografii. W tej ostatniej szczególne miejsce zajmuje „Rocznik Elbl¹ski” – wizytówka wspó³czesnego elbl¹skiego œrodowiska historycznego, ukazuj¹ca siê pod firm¹ miejscowego
Oddzia³u Polskiego Towarzystwa Historycznego. W okresie jubileuszu 50-lecia elbl¹skiego PTH i XX tomu „Rocznika Elbl¹skiego” oraz ostatniego t. V
Historii Elbl¹ga trudno nie zauwa¿yæ olbrzymiego wk³adu w dokonania powojennego spo³eczeñstwa, miasta i miejscowych historyków, a tak¿e na rzecz rozwoju wspó³pracy miêdzy Elbl¹giem, Toruniem i Gdañskiem, jak te¿ Olsztynem
i innymi oœrodkami nauki w kraju i zagranic¹, kilku najbardziej zas³u¿onych
postaci. Nale¿y do nich z œrodowiska historycznego m.in. – obok œp. Józefa
Lasoty, profesora Mariana Biskupa i œp. profesora Stanis³awa Gierszewskiego –
przede wszystkim ks. infu³at dr Mieczys³aw Józefczyk. Jego unikatowe miejsce
w dziejach Elbl¹ga i miejscowego œrodowiska naukowego polega na tym, i¿ jest
on – mo¿na powiedzieæ – g³ównym filarem sklepienia odbudowanych i wspó³czesnych tradycji elbl¹skich – wspó³twórc¹ tradycji elbl¹skich – wspó³twórc¹
nowej – wspó³czesnej rzeczywistoœci miasta, nie tylko w dziedzinie ¿ycia religijnego, czy spo³ecznego, nie tylko w dziedzinie nauki... Jest on równie¿ elbl¹skim
unikatowym zwornikiem miêdzy dawnymi i wspó³czesnymi laty, trudz¹cym
siê na co dzieñ poznawaniem przesz³oœci, kontynuowaniem dobrych tradycji,
³¹czeniem wielokulturowych dobros¹siedzkich wiêzi miedzy ludŸmi ró¿nych
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etni i religii, a zw³aszcza miêdzy dawnymi i wspó³czesnymi mieszkañcami
Elbl¹ga i regionu.
Pamiêtaj¹c o przesz³oœci, trzeba mocno podkreœliæ, i¿ ks. Mieczys³aw Józefczyk jest wspó³autorem t. IV Historii Elbl¹ga i jednym z czo³owych bohaterów
t. V 1. Jako wspó³autor t. IV ks. M. Józefczyk w momencie jego druku mia³
na swoim koncie trzy ksi¹¿ki obrazuj¹ce nie tylko dzieje elbl¹skich koœcio³ów,
ale ca³ego miasta i jego spo³ecznoœci od œredniowiecza po czasy najnowsze.
S¹ to monografie:
– Œredniowiecze Elbl¹ga, Elbl¹g 1996;
– Elbl¹g i okolice 1937–1956. Chrzeœcijañstwo w tyglu dwóch totalitaryzmów,
Elbl¹g 1998;
– Elbl¹g 1772–1850, Pelplin 2000.
W jubileuszowym dla PTH i ks. M. Józefczyka roku (55 lat od ukoñczenia
studiów i rok zakoñczenia pracy na stanowisku proboszcza parafii katedralnej
œw. Miko³aja), ukaza³o siê kolejne jego dzie³o Elbl¹skie duchowieñstwo katolickie
na tle dziejów miasta 1246–1945, Elbl¹g 2005. Ksi¹¿ka ta zawiera znamienne
motto – dedykacjê: „Praeteritis et Futuris” – „Przesz³oœci i Przysz³oœci”. Dzie³o
to i jego twórca jaœniej¹ niczym Gwiazda Polarna na firmamencie elbl¹skiego
nieba. St¹d warto pochyliæ siê nad drog¹ ks. M. Józefczyka, któr¹ dotar³ do
Elbl¹ga w 1968 roku, kiedy to rozpocz¹³ swoje pos³ugiwanie Bogu i OjczyŸnie
– bliŸnim, ludziom, mieszkañcom Elbl¹ga i kiedyœ zarówno wschodniej, jak
i potem zachodniej czêœci starej diecezji warmiñskiej, dziœ m³odej diecezji
elbl¹skiej.

W po³owie drogi... na Pomorze
W po³owie drogi... to tytu³ czêœci I wspomnieñ ks. M. Józefczyka, wydanych
w Elbl¹gu w 2002 roku. Zyska³y one niezwykle pochlebne, wrêcz entuzjastyczne recenzje w kraju i zagranic¹, publikowane i niepublikowane – autorów
œwieckich i duchownych, podkreœlaj¹cych unikatowoœæ tego dokumentu wœród
innych podobnych, zw³aszcza autorstwa osób duchownych. Podkreœlano w nich
niecodzienne walory jêzyka, osobowoœci i ¿ycia autora, traktuj¹cego na serio
swoje powo³anie i cz³owieczeñstwo – chrzeœcijañstwo.
Trudno tu przywo³ywaæ kolejne etapy ¿ycia i prze¿ycia Mieczys³awa Józefczyka, urodzonego w 1928 roku na po³udniowo-wschodnich kresach II Rze1

Historia Elbl¹ga, t. IV, dotycz¹cy lat 1918-1945, pod redakcj¹ Marka Andrzejewskiego, ukaza³
siê w Gdañsku w 2002 r. W tym¿e tomie rozdzia³ zatytu³owany ¯ycie religijne (1918-1945)
jest autorstwa M. Józefczyka.
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czypospolitej – w Bieszczadach, sk¹d ¿yciowe losy prowadzi³y go przez Generalne Gubernatorstwo w latach wojny – Armiê Krajow¹ i Powstanie Warszawskie do powojennego Olsztyna, gdzie zdoby³ maturê i doœwiadczenie harcerza
wiernego idea³om s³u¿by „Bogu i OjczyŸnie”.
Stamt¹d trafi³ jako kleryk olsztyñski – diecezji warmiñskiej do Wy¿szego
Seminarium Duchownego w Pelplinie. O tym¿e okresie swojego ¿ycia, wychowawcach i profesorach, kolegach i przyjacio³ach, tak¿e harcerzach z miasta
i powiatu, wspomina nie tylko na kartach W po³owie drogi...
Na ostatniej stronie ok³adki tej ksi¹¿ki postaæ autora zaprezentowana
zosta³a fotografi¹ i s³owami:
„Ks. Mieczys³aw Józefczyk, urodzony 15 maja 1928 roku w Woli Michowej,
ukoñczy³ w roku 1950 Wy¿sze Seminarium Duchowne w Pelplinie, studiuj¹c dla diecezji warmiñskiej. Od roku 1968 proboszcz parafii œw. Miko³aja w
Elbl¹gu, obecnie parafii katedralnej i sanktuarium Krzy¿a œw.
W roku 1978 uzyska³ w ATK tytu³ doktora teologii w zakresie socjologii
religii. W latach 1987–1992 wikariusz biskupi na terenie województwa elbl¹skiego. Od roku 1992 wikariusz generalny i konserwator zabytków diecezji elbl¹skiej.
Wyk³adowca historii sztuki i konserwacji zabytków w Wy¿szym Seminarium Duchownym w Elbl¹gu. Protonotariusz Apostolski, kombatant Armii
Krajowej, Honorowy Obywatel Elbl¹ga i honorowy cz³onek »Solidarnoœci«.
– Trzy króciutkie akapity, a ka¿dy z nich sygnalizuje lata nauki i pracy, wzrastanie w rodzinie i szkole, nie tylko w seminarium i Koœciele.
Szczególn¹ rolê w Jego ¿yciu na drodze kap³ana i uczonego odegra³o WSD
w Pelplinie, duchownej stolicy Pomorza Nadwiœlañskiego w okresie zaboru –
w XIX i XX wieku, gdzie w pocysterskich murach seminaryjnych spotykali siê
studenci i profesorowie z ró¿nych zak¹tków ziem polskich i s¹siednich, a g³ównie z ziemi kaszubsko-pomorskiej. Uczelnia ta w 2001 roku obchodzi³a swoje
350-lecie. W wydanej z tej okazji Ksiêdze Jubileuszowej..., obejmuj¹cej dzia³y:
Historia, Sylwetki, Wspomnienia, w czêœci ostatniej znajdujemy tekst ks. M. Józefczyka, zatytu³owany Przyby³em z daleka 2. – Tam w³aœnie ks. M. Józefczyk
na dobre zaprzyjaŸni³ siê z bibliotek¹ i nauk¹, nie zrywaj¹c kontaktu z harcerstwem, na którym to polu zast¹pi³ go rówieœnik – druh Henryk Mross –
póŸniejszy kap³an, uczony i bibliotekarz pelpliñski. We wspomnieniu tym, jak
zwykle pisanym z humorem, ks. M. Józefczyk m.in. stwierdzi³:
2

Zob. Ksiêga Jubileuszowa 350 lat Wy¿szego Seminarium Duchownego w Pelplinie (1651-2001), pod redakcj¹ Anastazego Nadolnego, Pelplin 2001, s. 799-801.
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„specyfika pomorskiej duchowoœci i szacunku dla wiedzy nie mog³y pozostaæ bez wp³ywu na m³odego cz³owieka”.
Zakoñczy³ je s³owami:
„Je¿eli w mojej formacji kap³añskiej choæ w czêœci spe³ni³y siê nadzieje Koœcio³a, zawdziêczam to Pelpliñskim Atenom” 3.
Ów klimat „Pomorskich Aten”, jak nazywano Pelplin w 20-leciu miêdzywojennym, towarzyszy³ odt¹d ks. Józefczykowi wszêdzie tam, gdzie przypad³o
mu pracowaæ jako kap³anowi. W pelpliñskich latach studiów mia³o te¿ swój
pocz¹tek wiele jego przyjaŸni z kolegami, którzy zapisali z czasem, podobnie
jak on sam, piêkne karty dziejów Koœcio³a, nauki i kultury polskiej, szczególnie
tu na Pomorzu. W tym¿e gronie znaleŸli siê biskupi i arcybiskupi, choæby
ks. dr Edmund Piszcz – nastêpca warmiñskiego ks. bpa Ignacego Krasickiego,
czy wspólny ich przyjaciel – historyk sztuki, poeta i pisarz, Pomorzanin – Polak
i Europejczyk, ks. prof. Janusz Pasierb.
Swoje wspomnienie poœwiêcone J.S Pasierbowi ks. M. Józefczyk zatytu³owa³: Co z niego wyroœnie? 4. Warto zajrzeæ do tego dokumentu przyjaŸni i osobowoœci tych bliskich dla siebie i dla nas postaci; warto przypomnieæ sobie,
jakie to osobistoœci za przyczyn¹ ks. Mieczys³awa wzbogaca³y Elbl¹g, podobnie jak on sam, nie tylko swoj¹ wiedz¹, ¿yczliwoœci¹ i poczuciem humoru,
którego wci¹¿ i wszêdzie nam nie dostaje. – Pamiêtaj¹c o tytule wspomnienia
Ks. Józefczyka, mo¿na rzec, i¿ z obu ówczesnych kleryków pelpliñskich sprzed
ponad pó³ wieku wyros³y postacie na miarê najwiêkszych wyzwañ czasów, wœród
których przysz³o im i nam ¿yæ. Jak wiemy, obaj, nie tylko ks. Pasierb, ale tak¿e
ks. Józefczyk (ad multos annos!), s¹ dziœ cz¹stk¹ naszej – nie tylko pomorskiej
i polskiej historii. A wszystko zaczê³o siê gdzieœ w przedwojennych Bieszczadach; hartowa³o siê w wojennej Kongresówce i powojennej stolicy Warmii;
na dobre zaczê³o tworzyæ now¹ rzeczywistoœæ od studiów w Pelplinie5, zakoñczonych œwiêceniami kap³añskimi w P³ocku...
Po œwiêceniach jako wikariusz ks. M. Józefczyk przez rok pracowa³ w Mor¹gu, a potem lat kilka jako proboszcz daleko pod Go³dapi¹ i na koniec – przed

3
4

5

Tam¿e, s. 801.
Zob. Wstêpuj¹cy na wzgórza. Wspomnienia o Ks. Januszu St. Pasierbie, praca zbiorowa pod
redakcj¹ Marii Wilczek, Pelplin 1995, s. 41-42. Zob. te¿ Pomorskie drogi Ks. Janusza Pasierba,
praca zbiorowa pod redakcj¹ Bogdana Wiœniewskiego, Pelplin 1994 i Pelplin 1998.
Przys³owie mówi – wska¿ mi swoich przyjació³, a powiem Ci, kim jesteœ! O kolejnym przyjacielu ks. M. Józefczyka z czasów pelpliñskich zob. ks. S³awomir Decowski, Przeszed³ dobrze
czyni¹c. Ks. Henryk Mross (1928-2000), Pelplin 2001.
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Elbl¹giem – w Wêgorzewie. Pozna³ wiêc dobrze rozleg³e terytorium wschodniej czêœci diecezji warmiñskiej. Dobrze zapisa³ siê w dziejach parafii, do
których trafi³. Niemniej ciekawie w dziejach innych miast i wsi mazurskich,
a i ówczesnych w³adz i ich polityki wobec Koœcio³a, z któr¹ musia³ siê zmagaæ.
Polecam lekturê W po³owie drogi...6 Czekam na ci¹g dalszy...

We wspó³czesnoœci Elbl¹ga – po Marcu, Grudniu i Sierpniu...
Polskie dzieje, polskie miesi¹ce; relacje miêdzy Koœcio³em a Pañstwem, pañstwem a spo³eczeñstwem, mia³y niew¹tpliwy wp³yw na postawê i dokonania
ks. M. Józefczyka w Elbl¹gu. By³oby niemal nieprzyzwoitoœci¹, gdybym przypomina³ w szczegó³ach dokonania nowego od 1968 roku proboszcza elbl¹skiej
fary – parafii œw. Miko³aja, od 1992 roku katedry elbl¹skiej. Szczêœliwa parafia,
szczêœliwi biskupi, szczêœliwe miasto i jego mieszkañcy, maj¹cy takiego proboszcza!!! Odbudowa koœcio³ów, rozbudowa sieci parafialnej, troska o ludzi,
o œwi¹tynie i zabytki; codzienna praca i s³u¿ba oraz studia – nauka, praca naukowa w zakresie teologii i socjologii, a przede wszystkim historii Koœcio³a
elbl¹skiego i okolicy. Szczególn¹ kartê dziejów miasta i w³asnego ¿ycia zapisa³
ks. Józefczyk w okresie „Solidarnoœci” i stanu wojennego. Dziêki niemu Elbl¹g
uczestniczy³ szerzej i pe³niej ni¿ inni w ogólnopolskich wysi³kach o odzyskanie
suwerennoœci i wolnoœci. Dziêki niemu walcz¹cy i przeœladowani oraz ich rodziny mia³y w Koœciele oparcie i pomoc. Pisano o tej¿e Jego dzia³alnoœci niejednokrotnie i wiele. Uhonorowano Go jak ma³o kogo – jak nikogo drugiego
w warmiñsko-elbl¹skim Koœciele i samym mieœcie. Godnoœæ infu³ata i honorowego obywatela miasta, jak i honorowego cz³onka „Solidarnoœci” – nie mog³y
spaœæ na nikogo innego; trudno bowiem w Elbl¹gu o bardziej godnego!
Do piêkniejszych kart ¿ycia ks. M. Józefczyka – wspó³wskrzesiciela starego
miasta w Elbl¹gu i ducha dawnego grodu Hanzy, zaliczyæ trzeba jego wk³ad
w porozumienie polsko-niemieckie, w wspó³pracê na rzecz ochrony wspólnego
dziedzictwa kultury, zachowania pami¹tek przesz³oœci, choæby cmentarzy. Jego
praca i dokonania budz¹ tu i tam – za Odr¹ i £ab¹ – nie tylko podziw ale
i zazdroœæ7. Stanowi¹ zaprzeczenie niejednokrotnie artyku³owanej niemo¿no6

7

Tytu³y kolejnych rozdzia³ów: Pêtla bieszczadzka, Lewa wolna, Miejsce na ziemi, Powstañ
Polsko, Skrusz kajdany, Wyzwolenie?, Rapsodia olsztyñska, Wzrastanie, Mor¹skie pierwociny, Dubeninki – na koñcu mapy, na krañcu œwiata, Wieliczki, Wêgorzewo – i pod górê
ciê¿ko, i z góry nie lekko.
Œlady tych uczuæ, zw³aszcza pozytywnych, znajdujemy na ³amach prasy, m.in. „Dziennika
Ba³tyckiego”, „Gazety Wyborczej” i ... „Unsere Ermländische Heimat” oraz „Elbinger Nachrichten”...
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œci. Mo¿na powiedzieæ, ¿e ks. Józefczyk niczym œw. Juda Tadeusz jest elbl¹skim
patronem – realizatorem zdawa³oby siê rzeczy niemo¿liwych8 .
St¹d te¿ ma ks. M. Józefczyk, obok codziennych trosk i przykroœci, wiele
powodów do radoœci i satysfakcji. St¹d te¿ rosn¹ dowody kierowanego doñ
uznania i liczne wyrazy wdziêcznoœci i ¿yczliwoœci. Wœród nadawców mi³ych
listów, autorów pozytywnych lub wrêcz entuzjastycznych opinii i recenzji, s¹
nie tylko wybitni historycy œwieccy i duchowni, ale tak¿e biskupi i arcybiskupi... Niejeden laik – nie tylko parafianin od œw. Miko³aja – poœród wszystkich
biskupów goszcz¹cych w Elbl¹gu dostrzega wyró¿niaj¹c¹ siê ponad poziomy
postaæ i osobowoœæ swego proboszcza – archiprezbitera, dziœ ks. Infu³ata i ...
emeryta...
Zanim ks. M. Józefczyk zosta³ w 2005 roku emerytem, reprezentowa³ i wspiera³, jak nikt inny, biskupów Warmii i elbl¹skich, zw³aszcza pierwszego biskupa
elbl¹skiego – dziœ œp. ks. dr. Andrzeja Œliwiñskiego. W chwilach dobrych i z³ych
darzyli siê wzajemnie zaufaniem i szczeroœci¹, niejednokrotnie przekraczaj¹c
bariery hierarchiczne, czêsto nadto znacz¹ce w Koœciele. Docenili i doceniaj¹
to konfratrzy i wspó³pracownicy ks. Infu³ata, Jego liczni wikariusze i nastêpcy
na ró¿nych odcinkach Jego rozleg³ej dzia³alnoœci. Dla wszystkich by³ i jest oparciem i przyk³adem; dla ka¿dego stworzy³ w plebanii namiastkê domu; ka¿demu
s³u¿y³ pomoc¹ i rad¹ w pokonywaniu codziennych trudnoœci, w podejmowaniu ambitnych zadañ – tak¿e na polu historii9. Ks. Infu³at nale¿y do grona tych
szczêœliwców, którzy mog¹ cieszyæ siê dokonaniami i sukcesami swoich uczniów
i podopiecznych, a tak¿e licznych przyjació³. Oni to dali te¿ temu wyraz, ofiaruj¹c Mu z okazji 50-lecia kap³añstwa Ksiêgê pami¹tkow¹..., stanowi¹c¹ owoc
ich pracy, zaprezentowanej po czêœci pierwotnie w czasie okolicznoœciowej
niecodziennej konferencji, po której narodzi³a siê ta ksiêga zatytu³owana...
„Zarz¹dzanie i Edukacja”..., bêd¹ca numerem specjalnym dwumiesiêcznika
o tym¿e tytule – organu Wy¿szej Szko³y Zarz¹dzania i Przedsiêbiorczoœci...10
Ksiêga ta zawiera nastêpuj¹c¹ dedykacjê:
W piêædziesi¹t¹ rocznicê œwiêceñ kap³añskich pe³ni podziwu wobec postawy
¿yciowej oraz zaanga¿owania duszpasterskiego i naukowego
Przyjaciele i Wychowankowie
8

9

10

Dokonania elbl¹skie ks. M. Józefczyka znajduj¹ swoje dobitne odzwierciedlenie w rozdziale
t. V Historii Elbl¹ga, autorstwa ks. Wojciecha Zawadzkiego, zatytu³owanym ¯ycie religijne
w Elbl¹gu w latach 1945-1992, pod redakcj¹ A. Grotha.
Niemniej bogate jest archiwum domowe Ks. Infu³ata, które w przysz³oœci umo¿liwi niejednemu, jak ju¿ dot¹d, badaczowi rozpoznanie dziejów najnowszych nie tylko Elbl¹ga i ¿ycia
twórcy tej spuœcizny.
Ksiêga pami¹tkowa Jubileuszu Ksiêdza Infu³ata Mieczys³awa Józefczyka, pod redakcj¹
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Wœród wielu ciekawych artyku³ów jest w tej ksiêdze tekst J. Hochleitnera
pt. W poszukiwaniu genius loci. Refleksja historyczno-socjologiczna, dotycz¹ca
idei ma³ych ojczyzn i ojcowizn, tak czêsto podejmowanych przez ks. Józefczyka.
J. Hochleitner skupia swoj¹ refleksjê na Warmii, która – jak wiemy – stanowi
cz¹stkê Wielkiego Pomorza, tak bliskiego ks. M. Józefczykowi, a na polu historiografii badanego w takim ujêciu dziêki wizji profesora Gerarda Labudy. S¹dzê,
¿e ks. Józefczyk, jak nikt inny, w szczególnie udany sposób rozpoznaje i promuje
oraz umacnia genius loci samego Elbl¹ga! Dowodz¹ tego choæby album poœwiêcony katedrze œw. Miko³aja i wszystkie inne jego dokonania ze wspomnianymi na pocz¹tku dzie³ami historycznymi na czele. Pod wieloma wzglêdami
ks. Józefczyk przypomina mi postaæ Ks. Patrona Piotra Wawrzyniaka, bêd¹cego
uosobieniem cnót i idea³u cz³owieka pracy organicznej; zakorzenionego w historii i wspó³czesnoœci, ale patrz¹cego, dzia³aj¹cego na rzecz przysz³oœci. Mo¿na
powiedzieæ, uwzglêdniaj¹c Jego dzia³alnoœæ duszpastersko-organizacyjn¹, ¿e
jest to elbl¹sko-pomorski Wawrzyniak naszych czasów.
Pamiêtaj¹c o dorobku naukowym ks. Mieczys³awa Józefczyka, podkreœliæ
trzeba, i¿ jest On wspania³ym kontynuatorem tradycji pelpliñsko-pomorskiej
szko³y historycznej. Oby tacy duchowni – duszpasterze, organizatorzy, uczeni
i przyjaciele, rodzili siê w naszej ma³ej i wielkiej OjczyŸnie jak najczêœciej! Oby
takich ludzi – uczonych by³o jak najwiêcej w ka¿dym, nie tylko naukowym
œrodowisku! O niewielu osobach – nawet osobistoœciach nam wspó³czesnych,
nie tylko w Elbl¹gu, mo¿emy z maksymaln¹ pewnoœci¹ powiedzieæ, i¿ maj¹ ju¿
dziœ zapewnione swoje trwa³e miejsce w dziejach i historiografii elbl¹skiej
i kaszubsko-pomorskiej. A przecie¿ dopiero od kilkunastu lat ks. M. Józefczyk,
uwolniony od obowi¹zków proboszczowskich, mo¿e siê pe³niej poœwiêciæ pracy naukowej dotycz¹cej zabytków i przesz³oœci nie tylko Elbl¹ga. Ad multos
annos!
Wœród dzie³, jakie wysz³y spod rêki ks. Mieczys³awa na prze³omie pierwszego i drugiego dziesiêciolecia XXI wieku, na szczególn¹ uwagê zas³uguj¹ te
dotycz¹ce dziejów Pomezanii. Ich pomnikowy charakter trudno przeceniæ. Jest
w nich niejeden œlad obecnoœci Kaszubów w dziejach Pomorza Wschodniego.
Najwiêcej ich znajdziemy w przygotowanym do druku pod firm¹ Stacji Naukowej PAU w Gdañsku, dziele XVIII wiecznego dokumentalisty historii Pomorza nad Wis³¹ – Koœcio³a w Prusach Królewskich, ks. Jana Gotfryda Borka
(1717–1772), proboszcza borzyszkowskiego, zatytu³owanym Echo sepulchralis sive epitaphia, inscriptiones ac monuments varia Prussiae / Echo grobowe,

Janusza Hochleitnera i ks. Andrzeja Kilanowskiego, „Zarz¹dzanie i Edukacja”, Numer Specjalny, II, 2000. Dwumiesiêcznik Wy¿szej Szko³y Zarz¹dzania i Przedsiêbiorczoœci im. Bogdana Jañskiego w Warszawie. Wydzia³ Zamiejscowy w Elbl¹gu, ss. 399.
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czyli epitaf ia, napisy i pomniki ró¿ne w Prusach. Przet³umaczy³ je z ³aciny na
jêzyk polski w³aœnie ks. M. Józefczyk, realizuj¹c tym postulat sprzed wiêcej ni¿
100 laty ks. Stanis³awa Kujota, powtarzany przez nastêpców. Dzie³o to w opracowaniu naukowym prof. UG S³awomira Koœcielaka, winno ukazaæ siê w dwóch
tomach w latach 2017 i 2018, zapocz¹tkowuj¹c Ÿród³ow¹ seriê PAU „Monumetna Cassubiana et Pomeranorum”. Ks. M. Józefczyk, bêd¹c cz³onkiem rzeczywistym Instytutu Kaszubskiego, zosta³ w 2015 roku uhonorowany godnoœci¹ Cz³onka Honorowego naszej kaszubskiej akademii nauk.
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HONOROWE CZŁONKOSTWO
INSTYTUTU KASZUBSKIEGO

Mistrz nauki – Członek Honorowy
Instytutu Kaszubskiego
– Profesor JANUSZ JASIŃSKI

W 2006 roku Profesor Janusz Jasiñski obchodzi³ 50-lecie pracy naukowej.
Z tej okazji, pod patronatem Prezydenta Miasta Olsztyna, ukaza³a siê arcywa¿na i potê¿na publikacja pt. Nad Ba³tykiem, Prego³¹ i £yn¹ XVI-XX wiek. Ksiêga
Pami¹tkowa poœwiêcona Jubileuszowi 50-lecia pracy naukowej Profesora Janusza Jasiñskiego, pod red. Zenony Rondomañskiej, Olsztyn 2006.
Na samym pocz¹tku poznajemy honorowy „Patronat” i „S³owo Redaktorki”.
Dalej jest znamienna „Tabula Gratulatoria”, a nastêpnie piêkne s³owa podziêkowañ, gratulacji i najlepszych ¿yczeñ od: Prezydenta Olsztyna, Arcybiskupa
Metropolity Warmiñskiego, Prezesa Polskiego Towarzystwa Historycznego, Jego
Magnificencji Uniwersytetu Warmiñsko-Mazurskiego i Kolegium Dziekañskiego (w którym mo¿na doszukaæ siê rodziny Jubilata), a nastêpnie Dziekana Wydzia³u Teologicznego, Dyrektora Oœrodka Badañ Naukowych im. Wojciecha
Kêtrzyñskiego, Zarz¹du PTH w Olsztynie, Prezesa Towarzystwa Naukowego
im. Wojciecha Kêtrzyñskiego, Redaktora „Komunikatów Warmiñsko-Mazurskich” oraz bliskich Jubilatowi i nam Mistrzów – profesorów Mariana Biskupa
i Stanis³awa Salmonowicza, które warto by i tutaj przytoczyæ! Tymczasem polecam lekturê ca³oœci, w której wstêp jest autorstwa prof. Henryka Samsonowicza.
W przytoczonych, a raczej przywo³anych wypowiedziach – instytucjach jest
równie¿ zawarta najwa¿niejsza dziedzina ¿yciowej aktywnoœci i twórczoœci Jubilata, nowego Cz³onka Honorowego Instytutu Kaszubskiego, jak i wynikaj¹ce
zeñ dla nas przes³anie.
Pamiêtaæ trzeba, ¿e Profesor urodzi³ siê 4 wrzeœnia 1928 roku w Wo³ominie,
ale rodzinnie zwi¹zany jest z Zamojszczyzn¹, sk¹d pochodzili Jego rodzice,
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dok¹d powrócili po kilkuletniej pracy w Warszawie. Dzieciñstwo Profesor spêdzi³ w Starym Zamoœciu, lata wojny w Lublinie, gdzie w 1949 r. ukoñczy³
Liceum Ogólnokszta³c¹ce im. Stanis³awa Staszica, wielkiego Pomorzanina
rodem z Pi³y. Studiowa³ na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, gdzie bêd¹c
uczestnikiem seminarium prof. Andrzeja Wojtkowskiego napisa³ pracê magistersk¹, obronion¹ w 1954 roku.
Tego¿ 1954 roku zosta³ pracownikiem Stacji Naukowej PTH – Instytutu
Mazurskiego w Olsztynie pod kierownictwem legendarnej niemal Emilii Sukertowej-Biedrawiny. Dziêki temu rych³o zakorzeni³ siê w œrodowisku i tradycjach Polaków spod znaku Rod³a – tak bliskich nam Kaszubom, nie tylko na
Ziemi Bytowskiej, ale i w Gdañsku, a przede wszystkim na Krajnie, gdzie przez
dziesi¹tki lat dzia³a³ i kierowa³ z Zakrzewa Zwi¹zkiem Polaków w Niemczech,
urodzony na Zaborach, ukszta³towany w Pelplinie, ks. patron Boles³aw Domañski.
Profesor Janusz Jasiñski jest ojcem dwojga historyków – Grzegorza i Danuty oraz teœciem trzeciego – Norberta Kasparka. Nale¿y do wspó³twórców OBN
im. W. Kêtrzyñskiego i jest jednym z mistrzów wœród pracowników Zak³adu
Historii Pomorza IH PAN, funkcjonuj¹cego przez lata pod kierownictwem
prof. Gerarda Labudy. Zwi¹zany by³ z fili¹ Zak³adu w Toruniu, której szefowali
Marian Biskup i Stanis³aw Salmonowicz. W tej instytucji wspó³tworzy³ wielk¹
syntezê Historia Pomorza, bêd¹c¹ nadal in statu nascendi. Wspó³tworzy³ te¿
przez lata dorobek Wy¿szej Szko³y Pedagogicznej w Olsztynie, a tym samym
Uniwersytetu Warmiñsko-Mazurskiego. Od 1998 roku jest bardzo twórczym
naukowo emerytem.
Jako wspó³autor Historii Pomorza i autor niejednej pracy dotycz¹cej historii
Kaszubów, a zw³aszcza takich postaci jak Krzysztof Celestyn Mrongowiusz
i Florian Ceynowa, jest wspó³za³o¿ycielem Instytutu Kaszubskiego i wspó³twórc¹ „Actów Cassubiana”.
£¹czy nas nie tylko synteza wielkiego Labudowego Pomorza, a z jego dziejów najbardziej Wiosna Ludów. Jest m.in. autorem Historii Królewca i wspó³autorem Wybitni Polacy w Królewcu, do których zalicza siê te¿ F. Ceynowê.
Jemu zawdziêczmy te¿ przypomnienie – pamiêæ o wielu wybitnych postaciach
z dziejów i kultury Warmii i Mazur, spoœród których szczególnym jego zainteresowaniem cieszy siê ludowy poeta mazurski Micha³ Kajka.
Prof. J. Jasiñski jest Cz³onkiem Honorowym Polskiego Towarzystwa Historycznego i Towarzystwa Naukowego im. W. Kêtrzyñskiego. Odznaczony zosta³
m.in. z³ot¹ odznak¹ honorow¹ „Zas³u¿ony dla Warmii i Mazur”. Jest cz³onkiem
Komisji Kaszubskiej przy Stacji Naukowej PAU w Gdañsku, w której wraz
z prof. Stanis³awem Achremczykiem reprezentuj¹ bliskie nam œrodowisko
naukowe i kulturalne Olsztyna – Warmii i Mazur, by³ych Prus Zakonnych,

MISTRZ NAUKI – CZ£ONEK HONOROWY IK – PROFESOR JANUSZ JASIÑSKI

385

Ksi¹¿êcych i Wschodnich. Te Ksi¹¿êce przypominamy dziœ szczególnie, nie tylko
dziêki ksi¹¿kom prof. Janusza Ma³³ka, w 550. rocznicê Pokoju Toruñskiego.
Bibliografia prac Profesora za lata 1955–2005 obejmuje 711 pozycji. Do nich
dosz³a ponad setka kolejnych. – Warto studiowaæ dzie³a Profesora, Jego syntezy, monografie, artyku³y, recenzje, tak¿e te publikacje, których jest redaktorem
czy wydawc¹, np. poœwiêcone wspomnianemu M. Kajce. Warto przynajmniej
zapoznaæ siê bli¿ej z bibliografi¹ Jego dorobku! Jego wartoœæ, znaczenie, miejsce w historiografii polskiej sygnalizuj¹ wspó³autorzy wspomnianej Ksiêgi
Pami¹tkowej, kontynuatorzy jego badañ lub po prostu towarzysze doli i niedoli
– pracy naukowej na wielkich pomorskich niwach. Kilku z nich warto by tu
przywo³aæ, bo to tak¿e cz³onkowie i sympatycy Instytutu Kaszubskiego, przyjaciele Mistrza J. Jasiñskiego, wœród których jest prof. Tadeusz Oracki – obecny tak¿e w Domu Kaszubskim podczas wrêczania jej bohaterowi stosownego
dokumentu.
Najnowsze dzie³o, którego wspó³autorem jest prof. J. Jasiñski, wy³o¿one obok
kilku innych – tych najwa¿niejszych na „stole prezydialnym” podczas naszej
uroczystoœci – zarazem kolejnego Spotkania z Mistrzem Nauki, to Tobie dziœ
czyniem serc swych of iary… Garœæ wiadomoœci historycznych o pieœniach religijnych, opracowanych wspólnie z prof. Zenon¹ Rondomañsk¹, a wydanych
w Olsztynie w 2016 roku przez proboszcza olsztyñskiej parafii p.w. œw. Mateusza Ewangelisty! – To równie¿ znak osobowoœci Profesora J. Jasiñskiego, Jego
zakorzenienia w historii i chrzeœcijañskiej tradycji polskiej, jego otwartoœci
i patriotyzmu jako nastêpcy z ducha organiczników polskich ziem zachodnich
i pó³nocnych.
Dziêkuj¹c…; gratuluj¹c sukcesów naukowych, rodzinnych i innych; przekazuj¹c najlepsze ¿yczenia ad multos annos, prezes IK – prof. Cezary Obracht-Prondzyñski, wiceprezes dr Mi³os³awa Borzyszkowska-Szewczyk i sekretarz
dr Tomasz Rembalski wrêczyli Mistrzowi prof. Januszowi Jasiñskiemu na Spotkaniu z Mistrzem Nauki 20 czerwca 2015 roku w Domu Kaszubskim dyplom
Honorowego Cz³onka Instytutu Kaszubskiego. Gospodarzami Spotkania byli
Instytut Kaszubski i Stacja Naukowa w Gdañsku PAU.
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Cezary Obracht-Prondzyñski

HONOROWE CZŁONKOSTWO
INSTYTUTU KASZUBSKIEGO

O profesorze EUGENIUSZU
STANISŁAWIE KRUSZEWSKIM
– Mistrzu Nauki oraz Członku Honorowym
Instytutu Kaszubskiego

Kilku autorów, w tym np. Józef £êgowski, pisa³o o tym, ¿e Kaszubi-Pomorzanie s¹ jedynym od³amem polskich szczepów, które stale mia³y kontakt
z morzem, dla których morze mia³o znaczenie zasadnicze, nie tylko z powodów ¿yciowo-zawodowych, ale tak¿e (a mo¿e przede wszystkim) kulturowych
i mentalnych. Franciszek Bujak w broszurze napisanej dla Instytutu Ba³tyckiego
o kulturach morskich we wstêpie podkreœla³:
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Kaszubi i Pomorzanie, ¿yj¹c nad Ba³tykiem doœwiadczali tego w ci¹gu ca³ej
swojej historii. Ba³tyk by³ dla nas oknem na œwiat. Ale te¿ umo¿liwia³ spogl¹danie ku s¹siadom. Czym by³aby nasza historia bez opowieœci o nadba³tyckim
s¹siedztwie z Niemcami czy te¿ Skandynawami.
Nie zawsze w tradycji i myœli polskiej potrafiliœmy ten pó³nocny, nadba³tycki kierunek i kontekst doceniæ i zrozumieæ. Ogromne znaczenie mia³ tu okres
miêdzywojenny, kiedy niew¹tpliwie zapanowa³a moda na morze, a Gdynia
sta³a siê symbolem II Rzeczypospolitej.
Nad morze ci¹gnêli ludzie przed wojn¹ i po jej zakoñczeniu. Szukali tu
w³aœnie lepszego miejsca do ¿ycia.
Z Pomorzem, Gdañskiem, Gdyni¹, a przede wszystkim z Ba³tykiem zwi¹za³
swoje ¿ycia – i to naukowe, i to spo³eczne – nasz dzisiejszy Mistrz prof. Eugeniusz Stanis³aw Kruszewski. Choæ pocz¹tkowo niewiele na to wskazywa³o…
Zacznijmy od tego, ¿e prof. Kruszewski pochodzi z Wielkopolski – urodzi³
siê w 13 listopada 1929 roku w Zb¹szyniu. Jego ojciec Maksymilian by³ powstañcem wielkopolskim, która to tradycja niepodleg³oœciowa oka¿e siê byæ
bardzo wa¿na w ¿yciu Profesora. Mama Profesora – Jadwiga – nosi³a tak przecie¿ na Kaszubach znane nazwisko Synak.
Doœwiadczenie wojny to udzia³ w pomocy ¯ydom, aresztowanie, praca przymusowa, dzia³alnoœæ tajnej organizacji harcerskiej… Po wojnie najpierw szko³a
podstawowa w Zb¹szyniu, matura w Wolsztynie i s³u¿ba wojskowa w Poznaniu.
W 1954 roku Profesor trafia do Sztabu G³ównego Marynarki Wojennej
w Gdyni. Zaczyna siê pomorska czêœæ biografii… Z wojskiem rozstaje siê
w 1957 r., protestuj¹c przeciwko przeœladowaniu i aresztowaniu zas³u¿onych
przedwojennych oficerów. Po zwolnieniu podj¹³ studia w Wy¿szej Szkole Ekonomicznej w Sopocie, które ukoñczy³ w 1962 roku, uzyskuj¹c tytu³ magistra
ekonomii. Nastêpnie w latach 1962–1969 pracowa³ jako nauczyciel w Technikum Przemys³u Spo¿ywczego i urzêdnik w Zjednoczeniu Zbo¿owo-M³ynarskim w Gdañsku. W tym czasie podejmuje studia doktoranckie w zakresie technologii spo¿ywczej w Wy¿szej Szkole Rolniczej w Poznaniu. Wyje¿d¿a na stypendium do W³och, a po powrocie… zosta³ bez uzasadnienia zwolniony z pracy
i pozbawiony obywatelstwa polskiego. W tej sytuacji zdecydowa³ siê na wyjazd
z rodzin¹ do Danii, do której przyby³ 16 paŸdziernika 1969 roku jako emigrant
polityczny.
Zaczyna siê trudny los emigranta, ale przecie¿ tak typowy dla polskiego
doœwiadczenia… Jednoczeœnie nale¿y podkreœliæ, ¿e Profesor Kruszewski
od samego pocz¹tku by³ niezwykle aktywny w œrodowiskach emigracyjnych.
Trudno by³oby zliczyæ i wymieniæ wszystkie pe³nione funkcje, wszystkie
projekty, w które by³ zaanga¿owany, wszystkie sprawy, za które odpowiada³…
Zak³ada³ i koordynowa³ pracê wielu organizacji emigracyjnych, intensywnie
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wspiera³ demokratyczn¹ opozycjê w Polsce, szczególnie po 1980 r., mia³ œcis³e
kontakty z polskim rz¹dem w Londynie, animowa³ ¿ycie kulturalne polskiej
emigracji, redagowa³ i wydawa³ polskie czasopisma… To tylko has³a, które
mo¿na wype³niæ nazwami organizacji, instytucji i inicjatyw, ale to i tak nie
zobrazuje ogromu pracy spo³ecznej, zwi¹zkowej, politycznej, kulturalnej etc.
bêd¹cej udzia³em Profesora Kruszewskiego.
A przy tym wszystkim – i to jest dla nas tutaj najwa¿niejsze – by³ aktywnym
badaczem o uznanym dorobku naukowym, dydaktykiem i organizatorem ¿ycia
naukowego.
Trzy rzeczy s¹ tu kluczowe. Przez wiele lat Profesor Kruszewski by³ zwi¹zany z Polskim Uniwersytetem na ObczyŸnie w Londynie. Doktoryzowa³ siê
tu w 1975 r. (na Wydziale Prawa i Nauk Politycznych), a w 1980 habilitowa³.
Pracowa³ w tej uczelni a¿ do 2009 r.
Drugi element w naukowej biografii Mistrza to jego dorobek badawczy.
Sk³ada siê nañ 10 monografii, blisko 40 rozpraw w pracach zbiorowych, ponad
350 artyku³ów i recenzji naukowych oraz 30 artyku³ów biograficznych i hase³
rzeczowych w publikacjach encyklopedycznych. Ponadto napisa³ 200 ró¿nego
rodzaju opracowañ o charakterze popularnonaukowym i opublikowa³ w czasopismach wydawanych w Europie, w tym w Polsce po 1990 roku oraz w Kanadzie.
Dodajmy do tego aktywnoœæ w licznych konferencjach, sympozjach i seminariach…
W tym kontekœcie wa¿ne jest pole zainteresowañ badawczych Profesora
Kruszewskiego. Mo¿na w nich wyznaczyæ kilka g³ównych obszarów, a wœród
nich najistotniejsza z naszej perspektywy problematyka dziejów wychodŸstwa
polskiego w Skandynawii, zwi¹zki Polski z krajami skandynawskimi i problematyka s¹siedztwa ba³tyckiego (w wymiarach politycznym, ekonomicznym
i kulturowym).
O tym, ¿e to jest g³ówna oœ zainteresowañ œwiadczy te¿ (i to jest trzeci element) organizatorska aktywnoœæ w sferze nauki. Myœlê tu przede wszystkim
o utworzonym w listopadzie 1985 r. Instytucie Polsko-Skandynawskim. Profesor Kruszewski by³ jego dyrektorem do 2006 oraz szefem Fundacji, która zapewnia³a jego finansowanie.
Aby doceniæ znaczenie tej placówki, wystarczy wzi¹æ do rêki przygotowan¹
przez Profesora monografiê z 2015 r. Jak ciekawe grono specjalistów skupi³o siê
wokó³ Instytutu – osób, pracuj¹cych w ró¿nych oœrodkach uniwersyteckich na
terenie Europy, z³¹czonych ide¹ wzbogacenia wiedzy o zwi¹zkach Polski z pó³nocnymi s¹siadami. Ile konferencji, badañ, publikacji, ekspertyz, wyk³adów…
Bardzo wa¿ne by³o wsparcie dla rozwoju studiów skandynawistycznych na
uczelniach polskich, a tak¿e opieka nad studentami i doktorantami. Do tego
dochodzi wspieranie polskich uczonych, zajmuj¹cych siê kwestiami ba³tyckimi.
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I wreszcie poprzez publikacje, akcje odczytowe etc. upowszechnianie wiedzy
o Polsce w œrodowiskach opiniotwórczych nie tylko Dani, ale wszystkich krajów skandynawskich.
Instytut niew¹tpliwie jest znakomitym przyk³adem zdolnoœci organizacyjnych polskiej emigracji. Ale jego funkcjonowanie by³o mo¿liwe wy³¹cznie dziêki
energii osób, które nie szczêdzi³y swego czasu, energii, a nierzadko tak¿e œrodków… Profesor Kruszewski przez wiele lat by³ animatorem tego ruchu i za to
nale¿¹ mu siê nasze s³owa najwy¿szego uznania.
Przy tym – co szczególnie dla nas wa¿ne – w tych dzia³aniach naukowych
zawsze przewija³ siê w¹tek pomorski. I inaczej byæ nie mog³o, skoro to my ku
Ba³tykowi patrzymy! Dlatego te¿ jako Instytut Kaszubski postanowiliœmy wyró¿niæ Pana Profesora godnoœci¹ Cz³onka Honorowego Instytutu Kaszubskiego.
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Cezary Obracht-Prondzyñski

Grant NPRH Historia Kaszubów

Od 2014 roku Instytut Kaszubski realizuje grant Narodowego Programu
Rozwoju Humanistyki Historia Kaszubów w dziejach Pomorza (umowa nr 0059/
NPRH3/H11/82/2014). Celem podstawowym jest napisanie i wydanie drukiem
czterech tomów syntezy dziejów Kaszubów od czasów nowo¿ytnych po wspó³czesnoœæ, w oparciu o szeroko zakrojone badania: archiwalne, biblioteczne,
muzealne, ikonograficzne, prasoznawcze etc. W ten sposób ma powstaæ wielotomowe opracowanie, stanowi¹ce realizacjê koncepcji prof. Gerarda Labudy,
który jest autorem pierwszego tomu Historii Kaszubów (wydanego w 2006 roku),
a przede wszystkim autorem koncepcji metodologicznej, bêd¹cej podstaw¹
ca³ego projektu.
Ma on charakter wieloletni i roz³o¿ony zosta³ na kilka etapów. W ci¹gu
trzeciego roku jego realizacji (styczeñ – grudzieñ 2016) zadaniem zespo³u
autorskiego, w sk³adzie prof. J. Borzyszkowski, prof. Z. Szultka oraz prof.
C. Obracht-Prondzyñski, by³o w oparciu o zgromadzony materia³ Ÿród³owy
oraz analizê literatury przygotowanie ostatecznej koncepcji ka¿dego z tomów
w postaci opisu wraz ze szczegó³owym konspektem. Prace nad tym zosta³y
zakoñczone we wrzeœniu 2016 roku, a w paŸdzierniku otrzymali je do zrecenzowania wytypowani badacze z kilku oœrodków akademickich. Konspekt tomu II
pt. Czasy nowo¿ytne (1525-1806), przygotowany przez prof. Z. Szultkê, oceniali prof. Janusz Ma³³ek oraz prof. Jerzy Dygda³a (obydwaj z UMK w Toruniu).
Koncepcjê tomu III autorstwa prof. Józefa Borzyszkowskiego: Wiek XIX (1806/
1815-1919/1920) zrecenzowali prof. Szczepan Wierzchos³awski (UMK) oraz
prof. Leszek Belzyt (Uniwersytet Zielonogórski). Kolejny tom przygotowywany przez prof. Borzyszkowskiego pt. Kaszubi w II RP i w czasie II wojny œwiatowej (1920 – 1939 – 1945) poddali ocenie prof. Janusz Kutta (Kujawsko-Pomorska Szko³a Wy¿sza w Bydgoszczy) oraz prof. Andrzej G¹siorowski (UG). A tom
ostatni – V – autorstwa prof. Cezarego Obracht-Prondzyñskiego pt. Dzieje
najnowsze (po 1945 r.) ocenili prof. Grzegorz Berendt (UG) oraz prof. Wojciech Skóra (Akademia Pomorska w S³upsku).
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Seminarium poœwiêcone przedyskutowaniu koncepcji metodologicznej oraz
projektom konspektów poszczególnych tomów z udzia³em recenzentów odby³o siê na Wydziale Nauk Spo³ecznych Uniwersytetu Gdañskiego 18 listopada
2016 r. By³o ono wa¿nym akcentem w ramach obchodów 20-lecia dzia³alnoœci
Instytutu Kaszubskiego.
Po krótkich prezentacjach autorskich g³os zabrali recenzenci. Odnosili siê
oni w swoich uwagach m.in. do kwestii periodyzacji i podzia³ów chronologicznych, konstrukcji wewnêtrznej poszczególnych tomów, podstawy Ÿród³owej,
przyjêtych za³o¿eñ teoretycznych, zakresu przedmiotowego i proporcji poszczególnych w¹tków. W zasadzie wszyscy podkreœlali unikatowoœæ projektu,
ale te¿ zwi¹zane z jego realizacj¹ problemy.
Ponad trzygodzinne seminarium sta³o siê okazj¹ do wa¿nej i ciekawej dyskusji metodologicznej dotycz¹cej historii Kaszubów, ale te¿ dziejów Pomorza,
historii etnicznej, mo¿liwoœci korzystania przez historyków z wyników prac
przedstawicieli innych nauk humanistycznych i spo³ecznych etc. Dla autorów
by³o to te¿ wa¿ne spotkanie, bowiem w roku 2017 czeka ich zadanie napisania
poszczególnych tomów. Recenzenci ju¿ zapowiedzieli, ¿e z chêci¹ podejm¹ siê
oceny gotowego ju¿ dzie³a i przeanalizuj¹, na ile zrealizowane w nim zostan¹
za³o¿enia metodologiczne i teoretyczne.
Drugim zadaniem, jakie zosta³o wykonane w ramach projektu, by³o napisanie piêciu tekstów przez m³odych badaczy. Tym razem autorami byli: dr Magdalena Lemañczyk: Spo³eczna recepcja wprowadzania i realizowania praw
jêzykowych Kaszubów w województwie pomorskim, dr Micha³ Hinc: Przemiany
spo³eczno-ekonomiczne w rolnictwie i na wsi kaszubskiej w latach 1945-1956,
dr Krzysztof Korda: Obraz Kaszub i Kaszubów na ³amach „Gazety Toruñskiej”
w XIX i XX wieku (do 1920 r.), mgr Rados³aw Pawlik: Pra³aci i kanonicy kapitu³y kamieñskiej ze wschodniej czêœci Ksiêstwa Szczeciñskiego wobec reformacji
oraz mgr Leszek Molendowski: Dzia³alnoœæ zakonów mêskich na Kaszubach
w okresie dwudziestolecia miêdzywojennego.
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Cezary Obracht-Prondzyñski

Grant NPRH Gniazdo Gryfa

Rok 2016 by³ drugim rokiem realizacji grantu Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki pt. Gniazdo Gryfa. S³ownik kaszubskich symboli, pamiêci
i tradycji kultury. Podstawowym celem projektu jest stworzenie kompendium
wiedzy o kaszubskich symbolach, mitach, tradycjach kulturowych, pamiêci,
œwiecie wyobra¿onym i narracjach to¿samoœciowych, przekonaniach i stereotypach (jako wa¿nym atrybucie okreœlania granic grupowych: co jest w³asne,
co jest obce). Prowadzone w trakcie badañ prace dokumentacyjne oraz analizy
uwzglêdniaæ maj¹ wszelkie istniej¹ce przejawy (niematerialnego i materialnego) kaszubskiego dziedzictwa kulturowego, w ró¿norodnych jego formach, tak
historycznych, jak i wspó³czesnych. Ponadto przygotowywane kompendium
bêdzie bra³o pod uwagê specyfikê procesów etnicznych, kulturowych i spo³ecznych na (zmiennym) terenie zamieszkiwanym przez spo³ecznoœæ kaszubsk¹,
¿ywotnoœæ, autentycznoœæ oraz twórcze rozwijanie kultury kaszubskiej (artefakty, dzie³a, twórcy), jej rozwój instytucjonalny, ideowy, artystyczny. Przedmiotem badañ jest tak¿e tradycja, w tym „tradycja wynaleziona”, a wiêc z³o¿ony
i wielopoziomowy zasób wartoœci i treœci kulturowych, ¿ywy, stale reinterpretowany, ulegaj¹cy zmianom w czasie, ale jednoczeœnie z wieloma elementami
trwa³ymi (takimi s¹ np. cechy autostereotypu). Nacisk po³o¿ony jest na badaniu, opisie, analizie i udokumentowaniu tych zasobów kulturowych, które s¹
budulcem to¿samoœci kaszubskiej, które tworz¹ wartoœci, le¿¹ce u jej podstaw,
s¹ jej Ÿród³em.
Projekt ma charakter wieloletni. W 2016 roku odby³y siê cztery seminaria
metodologiczne.
Pierwsze pt. Kaszubskie dziedzictwo kultury i jego transformacje mia³o miejsce 18 marca 2016 r. w Gdañsku, w Domu Kaszubskim. W jego ramach zaprezentowane zosta³y cztery referaty: prof. dr hab. Cezary Obracht-Prondzyñski
(Uniwersytet Gdañski, Instytut Kaszubski): Dziedzictwo kulturowe Kaszub
– miêdzy nostalgi¹ a komercjalizacj¹, prof. AP dr hab. Daniel Kalinowski
(Akademia Pomorska w S³upsku, Instytut Kaszubski): S³owo kaszubskie jako
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wehiku³ kulturowy, dr Witos³awa Frankowska (Akademia Muzyczna w Gdañsku, Instytut Kaszubski): Kaszubskie dŸwiêki. Muzyczne dziedzictwo Kaszub
i jego transformacje oraz dr Tomasz Siemiñski (Muzeum Zachodniokaszubskie
w Bytowie, Instytut Kaszubski): Si³a obrazów i symboli – dziedzictwo wizualne
Kaszub. Trzy ostatnie z nich zosta³y zamieszczone w niniejszym numerze „Acta
Cassubiana”.
Drugie seminarium odby³o siê trzy miesi¹ce póŸniej w dniu 17 czerwca
2016 r. i nosi³o tytu³: Leksykony, s³owniki, encyklopedie… Problemy metodologiczne. Tym razem zaprosiliœmy osoby, które maj¹ du¿e doœwiadczenie w pracy
zespo³owej lub indywidualnej nad leksykonami i podobnymi s³ownikami. Byli
to: dr Magdalena Saryusz-Wolska (Niemiecki Instytut Historyczny w Warszawie, Uniwersytet £ódzki), która przedstawi³a referat Modi memorandi. Praca
nad wielodyscyplinarnym leksykonem kultury pamiêci; dr Bernard Linek
(Instytut Œl¹ski w Opolu), który mówi³ o Doœwiadczeniach zwi¹zanych z powstaniem „Leksykonu mitów, symboli i bohaterów Górnego Œl¹ska XIX-XX w.”
oraz dr Jan Ch³osta (Towarzystwo Naukowe im. W. Kêtrzyñskiego, Instytut
Kaszubski), który zaprezentowa³ wyst¹pienie pt. Dziedzictwo historyczno-kulturowe w s³ownikach Warmii i Mazur. Te trzy g³osy uzupe³nione zosta³y referatem dr Magdaleny Lemañczyk (Instytut Kaszubski): Kaszubi w leksykonach,
s³ownikach tematycznych i encyklopediach. Przegl¹d.
By³o to bardzo wa¿ne seminarium, które pozwoli³o skorzystaæ z doœwiadczeñ zespo³ów badaczy, którzy ju¿ maj¹ za sob¹ pracê nad podobnymi przedsiêwziêciami. Stanowi³o to jednoczeœnie wstêp do kolejnego etapu, jakim by³a
praca nad makrostruktur¹ planowanego s³ownika.
Trzecie seminarium poœwiêcone temu w³aœnie zagadnieniu odby³o siê
14 paŸdziernika 2016 r. W ramach tego seminarium zespó³ autorski raz jeszcze
podda³ dyskusji zakres przedmiotowy, chronologiczny i przestrzenny s³ownika. Istotnym w tym kontekœcie jest integralne traktowanie kaszubskiej kultury
i dziedzictwa, z uwzglêdnieniem dynamiki, ró¿norodnych wp³ywów, spo³ecznego kontekstu etc.
Praca nad wstêpnym zestawem hase³ okaza³a siê byæ ¿mudna, ale jednoczeœnie inspiruj¹ca. W pierwszym etapie ka¿dy z cz³onków zespo³u przygotowa³
w³asne propozycje, przyporz¹dkowuj¹c je okreœlonym obszarom problemowym.
Zosta³y one nastêpnie scalone oraz skomasowane i sta³y siê punktem wyjœciowym do dyskusji podczas seminarium. Celem by³o te¿ uzyskanie listy hase³
ujmowanych w interdyscyplinarnej perspektywie. Podczas seminarium wypracowaliœmy równie¿ kryteria wyboru hase³.
Lista zosta³a dopracowana w wê¿szym gronie ju¿ po seminarium i nastêpnie przekazana czterem recenzentom do oceny. Recenzentami tymi byli:
prof. Adela Kuik-Kalinowska, dr Witos³awa Frankowska, dr Magdalena Sacha
i dr Christian Pletzing.
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Przygotowane przez recenzentów oceny i uzupe³nienia sta³y siê przedmiotem dyskusji podczas czwartego seminarium metodologicznego, które odby³o
siê 9 grudnia 2016 r. W wyniku tej dyskusji powsta³a (niemal) ostateczna lista
hase³, które zosta³y przyporz¹dkowane poszczególnym osobom z zespo³u do
opracowania. Praca nad gromadzeniem materia³ów do hase³ bêdzie trwa³a do
po³owy 2018 roku.
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Magdalena Lemañczyk

Sprawozdanie z seminarium pt. Pommern
– Pomorze. Eine Region neu erzählen /
Opowiedzieć region na nowo

W dniach 22-24 kwietnia 2016 r. w Sankelmarku ko³o Flensburga w Niemczech odby³o siê seminarium pt. Pommern – Pomorze. Eine Region neu erzählen/
Opowiedzieæ region na nowo, zorganizowane przez Academiê Baltica, Instytut
Kaszubski oraz Pracowniê Badañ nad Narracjami Pamiêci Pogranicza Uniwersytetu Gdañskiego. Spotkanie mia³o na celu interdyscyplinarn¹ wymianê polskich i niemieckich doœwiadczeñ naukowych i badawczych w zakresie szeroko
rozumianych badañ pomorzoznawczych, w szczególnoœci dotycz¹cych pomorskiej historii, wielokulturowoœci i wieloetnicznoœci oraz funkcjonowania instytucji kultury zajmuj¹cych siê dziedzictwem kulturowym Pomorza.
W seminarium uczestniczyli z referatami: dr Mi³os³awa Borzyszkowska-Szewczyk/Gdañsk, prof. dr hab. Józef Borzyszkowski/ Gdañsk, prof. Igor Ha³agida/ Gdañsk, dr Andrzej Hoja/ Gdynia, dr Magdalena Lemañczyk/ Gdañsk,
dr Pawe³ Migdalski/ Szczecin, dr Christian Pletzing/ Sankelmark, dr Magdalena Sacha/ Gdañsk, mgr Mareike Schönle/ Greifswald.
Spotkanie otworzyli organizatorzy – dr Mi³os³awa Borzyszkowska-Szewczyk i dr Christian Pletzing, wprowadzaj¹c uczestników do problematyki i podkreœlaj¹c wielow¹tkowoœæ zjawisk i pogranicznoœæ Pomorza, które po obydwu
stronach granicy polsko-niemieckiej jest w zró¿nicowany sposób ujmowane,
badane i przedstawiane.
Referat wprowadzaj¹cy pt. Pommern – Pomorze. Rozwa¿ania z perspektywy kaszubskiej/ Betrachtungen aus kaschubischer Perspektive, wyg³osi³ prof.
dr hab. Józef Borzyszkowski.
Profesor Borzyszkowski przedstawi³ obraz obszaru pomorskiego przez
pryzmat wydarzeñ i twórczoœci osób istotnych dla historii Kaszub i Pomorza.
Autor podkreœli³, i¿ ogl¹d kwestii pomorskich z kaszubskiej perspektywy
zwi¹zany by³ i jest œciœle z sytuacj¹ spo³eczno-polityczn¹, przesuniêciem
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granic, rozwojem gospodarczym i kulturowym regionu, w którym kluczow¹
rolê odgrywaj¹ Kaszubi. Ukazuj¹c wieloetniczny i wielokulturowy kontekst
pomorskiej ojczyzny, prof. Borzyszkowski stwierdzi³, i¿ nieunikniony jest zró¿nicowany dyskurs o Pomorzu, tj. obejmuj¹cy w¹tki kaszubskie, polskie i niemieckie.
Na przyk³adzie rozwoju literatury kaszubskiej autor dokona³ analizy jej wp³ywu na œwiadomoœæ Kaszubów, którzy na przestrzeni epok podlegali ¿ywio³owym procesom germanizacji i polonizacji. Wspomniana zosta³a m.in. twórczoœæ Micha³a Pontanusa (Brügemanna), Floriana Ceynowy, Hieronima Derdowskiego, Aleksandra Majkowskiego, Jana Karnowskiego, ks. Leona Heyke,
Franciszka Sêdzickiego, Stefana Bieszka, Aleksandra Labudy, Jana Rompskiego,
Jana Trepczyka. Prof. Borzyszkowski podkreœli³ tak¿e wp³yw twórczoœci nie-Kaszubów, którzy wnieœli ogromny wk³ad do rozwoju kultury kaszubskiej
i stanu wiedzy o regionie: Stefana Ramu³ta, Friedricha Lorentza, Izydora Gulgowskiego.
Ukazuj¹c powojenne odradzanie siê i rozwój kaszubskiego ruchu regionalnego, prof. Borzyszkowski zwróci³ uwagê na kluczowe instytucje wspieraj¹ce
spo³ecznoœæ i kulturê kaszubsk¹, tj. powsta³e w 1956 r. Zrzeszenie Kaszubskie,
od 1964 r. Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie i jego g³ównego ideologa – Lecha
B¹dkowskiego, powsta³e w 1968 r. Muzeum Piœmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie oraz powo³any w 1996 r. Instytut Kaszubski.
Wskaza³ ponadto na kaszubski fenomen pocz¹tku XXI w. w postaci rosn¹cego
presti¿u jêzyka kaszubskiego, który zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 6.01.2005
r. o mniejszoœciach narodowych i etnicznych oraz o jêzyku regionalnym, stanowi jedyny w Polsce uznany jêzyk regionalny.
Mgr Mareike Schönle w referacie pt. Pommersche Identität – gestern, heute,
morgen/ Pomorska to¿samoœæ – wczoraj, dziœ, jutro, zaprezentowa³a ciekaw¹
analizê pomorskich to¿samoœci na przestrzeni epok, kontynentów i krajów.
Autorka dokona³a przegl¹du kluczowych czynników wp³ywaj¹cych na kszta³towanie (siê) identyfikacji regionalnej – od czasu panowania Gryfitów, poprzez
oddzia³ywanie ideologiczne zdobyczy Wielkiej Rewolucji Francuskiej oraz skutki
XIX-wiecznych zamorskich migracji do USA, Australii i Brazylii. Podkreœli³a
ró¿nice w konstrukcji tzw. to¿samoœci zbiorowej wynikaj¹ce z odmiennie przebiegaj¹cych procesów osadniczych i spo³ecznoœci przyjmuj¹cych Ameryki
i Brazylii, zw³aszcza czynniki sprzyjaj¹ce integracji, oddzia³ywanie struktury
spo³ecznej i instytucjonalnej, kwestie jêzykowe, rolê religii itd.
Mgr Schönle zwróci³a ponadto uwagê na wp³yw procesów spo³eczno-politycznych, które po II wojnie œwiatowej ukszta³towa³y tzw. kolektywn¹ pomorsk¹
identyfikacjê w Polsce, Brazylii i Niemczech. Podkreœlona zosta³a s³aba transmisja miêdzypokoleniowa i recepcja „pomorskiej kultury”, która skutkuje
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nieprzemyœlanym i czêsto rozbie¿nym przekazem treœci pomorskiej kultury.
Autorka sk³ania siê ku stwierdzeniu, i¿ wspó³czesna kultura dysponuje zbyt
du¿¹ p³ynnoœci¹ struktur spo³ecznych, malej¹c¹ w spo³eczeñstwie liczb¹ punktów stycznych, zdolnych zachowaæ i przetworzyæ treœci kulturowe i spowodowaæ, ¿e jednostka bêdzie traktowa³a pomorsk¹ kulturê jako wa¿n¹.
Dr Pawe³ Migdalski przedstawi³ referat pt. Pomerania nostra? Problemy
z Pomorzem/ Probleme mit Pommern, skupiaj¹c siê na obszarze Pomorza
Zachodniego (³ac. Pomerania, niem. Pommern). Z perspektywy wy³¹cznie
zachodniopomorskiej dr Migdalski omówi³ kilka istotnych dla kszta³towania
regionalizmu pomorskiego w¹tków, tj.: stan badañ pomorzoznawczych, kwestie edukacji regionalnej, procesy to¿samoœciowe oraz wspó³pracê transgraniczn¹.
Analizuj¹c stan historycznych badañ pomorzoznawczych po obu stronach
granicy polsko-niemieckiej, dr Migdalski podkreœli³ istotny element niedoboru
profesjonalnych badaczy tej problematyki, braku spójnego programu badañ,
dysproporcji dorobku naukowego polskich i niemieckich naukowców – w przypadku drugiej grupy powa¿n¹ barierê stanowi nieznajomoœæ jêzyka polskiego,
powa¿nie ograniczaj¹ca zakres badañ. Zdaniem dr. Migdalskiego przemiany
spo³eczno-polityczne 1989 r., które wyzwoli³y lawinowe zainteresowanie tematyk¹ niemieck¹ i okresem niemieckim, oprócz pozytywnego wymiaru naukowego (zape³niania luk badawczych), przynios³y tak¿e nierzadko przesadn¹
i bezkrytyczn¹ modê uwielbienia np. okresu pruskiego (zw³aszcza w œrodowiskach lokalnych organizacji pozarz¹dowych i osób niezwi¹zanych z œrodowiskiem akademickim). Autor referatu wyrazi³ obawy w kwestii stosunkowo
niewielkiej wspó³pracy polsko-niemieckiej na polu badañ historycznych – pomimo pocz¹tkowo owocnej kooperacji w latach 90. XX w.: kolokwia greifswaldzkie (1990–1993), pierwsze du¿e konferencje w Kulicach (1996–2013), tom Ÿróde³
Stettin-Szczecin 1945–1946. Dokumente-Erinnerungen. Dokumenty-Wspomnienia, wyb. T. Bia³ecki, J. Hackmann i in., Rostock 1995.
Dr Migdalski wskaza³ tak¿e istotne problemy edukacji regionalnej, m.in.
brak ca³oœciowej i spójnej koncepcji edukacji regionalnej, podporz¹dkowanie
procesu nauczania centralnym, ujednoliconym w skali kraju sprawdzianom
i egzaminom zewnêtrznym, czy wreszcie fakt niedostatecznego przygotowania merytorycznego nauczycieli. Badacz zaznaczy³, ¿e uwagi na temat pogranicza pomorskiego i wspó³pracy polsko-niemieckiej mia³y przede wszystkim
charakter subiektywnej refleksji autora, prowadzonej z perspektywy szczeciñskiej, dzia³aj¹cego na polu historii i kultury.
Dr Andrzej Hoja w referacie pt. Pommern – Pomorze 2.0. Obecnoœæ pomorskiej przesz³oœci w Internecie/ Die Gegenwart der pommerschen Vergangenheit
im Internet, zaprezentowa³ ciekaw¹ analizê roli i funkcji Internetu w przeka-
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zywaniu treœci kulturowych dotycz¹cych pomorskiej przesz³oœci. Traktuj¹c
Internet jako Ÿród³o informacji, wiedzy oraz narz¹dzie upowszechniania,
promocji i wspó³pracy, dr Hoja zada³ pytania, które stanowi³y oœ rozwa¿añ, tj.
co mogliœmy/mo¿emy znaleŸæ w sieci? Jaka jest tego wartoœæ? Co mog³oby siê
jeszcze wartoœciowego w sieci znaleŸæ?
Dr Hoja podkreœli³, ¿e Internet zyskuje coraz wiêksze uznanie wœród odbiorców oraz staje siê pomocn¹ œcie¿k¹ przekazu i równoprawnym Ÿród³em
informacji. Na przyk³adzie inicjatyw oddolnych na prze³omie XX i XXI w.
zaprezentowa³ rozkwit indywidualnych stron internetowych o tematyce pomorskiej, m.in.: stronê „Danzig-online”, która prowadzona jest od 1997 r. i stanowi wirtualne archiwum Wolnego Miasta Gdañska; portal „Stowarzyszenie
Przyjació³ Koszalina”, dzia³aj¹cy od 1994 r., na którym Klub Historii Miasta
prezentuje m.in. fotografie archiwalne, jak i artyku³y dotycz¹ce historii miasta.
Zdaniem autora coraz wiêksz¹ interakcjê umo¿liwiaj¹ fora internetowe i portale internetowe oraz przejmuj¹ce ich rolê grupy na Facebooku – poza przedstawieniem treœci w formie przegl¹dowej, poœrednio zachêcaj¹ równie¿ do
aktywnego zaanga¿owania siê w ich rozwój.
Ponadto dr Hoja wskaza³, i¿ istotn¹ rolê w gromadzeniu, przetwarzaniu
i udostêpnianiu informacji o dostêpnych on-line zbiorach polskich instytucji
nauki i kultury pe³ni¹ biblioteki cyfrowe, archiwa, muzea i inne instytucje, posiadaj¹ce zasoby archiwalne. Jako przyk³ad szerszej wspó³pracy autor poda³
Federacjê Bibliotek Cyfrowych (FBC), której zadaniem jest umo¿liwienie u¿ytkownikom przeszukiwania tylko wybranych Ÿróde³ danych w sposób bardziej
precyzyjny, ni¿ pozwalaj¹ na to ogólne wyszukiwarki, tzn. poprzez odnoœniki
do obiektów znajduj¹cych siê we wspó³pracuj¹cych z FBC bibliotekach cyfrowych lub przekazuj¹c zgromadzone dane innym serwisom internetowym, takim jak np. Europejska Biblioteka Cyfrowa EUROPEANA, przyczyniaj¹c siê
tym samym do szerokiej promocji polskiego dziedzictwa na œwiecie.
Dr Hoja zauwa¿y³ tak¿e, ¿e na bazie infrastruktury bibliotek i archiwów cyfrowych tworzy siê oddolna inicjatywna archiwów cyfrowych, jak np. Cyfrowe
Archiwa Tradycji Lokalnej (CATL). Innym profesjonalnym i sprawdzonym
Ÿród³em wiedzy o przesz³oœci Pomorza, zaprezentowanym przez dr Hojê by³y
encyklopedie internetowe, zw³aszcza Encyklopedia Gdañska (Gedanopedia),
Encyklopedia Solidarnoœci oraz Encyklopedia Szczecina (pomeranica.pl)
– wszystkie powy¿sze s¹ nieustannie uzupe³niane o nowe has³a.
Podsumowuj¹c, dr Hoja zauwa¿y³, ¿e w obliczu ogromu informacji, jakie
mo¿na znaleŸæ Internecie, nowe mo¿liwoœci stwarzaj¹ strony stanowi¹ce efekt
projektów profesjonalnych instytucji kultury, które powinny pe³niæ funkcje
poznawcze, informacyjne i edukacyjne.
Dr Magdalena Sacha w referacie pt. Pomorze w niemieckich i polskich muzeach/ Pommern in deutschen und polnischen Museen, przedstawi³a analizê
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wspó³czesnego krajobrazu muzealnego na terenie Pomorza: polskiego (w znaczeniu u¿ywanym w geografii polskiej, czyli w³¹cznie z Pomorzem Gdañskim)
i na terenie Republiki Federalnej Niemiec, wyros³ego ze zbiorów œrodowiska
tzw. wypêdzonych (Heimatvertriebene) z terenu Pomorza i Prus Zachodnich.
G³ówne pytanie badawcze, stanowi¹ce podstawê rozwa¿añ dr Sachy brzmia³o:
w jaki sposób i za pomoc¹ jakich œrodków budowana jest narracja o „pomorskoœci” wzglêdnie o „kaszubskoœci” na poziomie metakomunikacji w polskich
i niemieckich wystawach muzealnych na terenie Pomorza? Ca³oœæ rozwa¿añ
dr Sacha osadzi³a w kontekœcie historycznym, wskazuj¹c najwa¿niejsze oœrodki i daty w rozwoju muzealnictwa na polskim i niemieckim Pomorzu przed
II wojn¹ œwiatow¹.
Stosuj¹c metodê case study autorka podda³a konstruktywnej krytyce obraz
„pomorskoœci” na przyk³adzie wiejskich muzeów etnograficznych, skansenowskich (Kaszubskiego Parku Etnograficznego we Wdzydzach Kiszewskich, „Skansenu” w Szymbarku, Skansenu niemieckiej wsi pomorskiej w Swo³owie) oraz
miejskich muzeów historycznych (Muzeum Piœmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie, Westpreussisches Landesmuseum Warendorf,
Pommersches Museum Greifswald).
Dr Sacha uzupe³ni³a powy¿sze rozwa¿ania prezentacj¹ wybranych metod
wspó³czesnej analizy muzealnej, z których ka¿da posiada zarówno zalety, jak
i ograniczenia mo¿liwoœci zastosowania badawczego, tj. historiê i historiografiê (jako bazê Ÿród³ow¹ dla poznania przesz³oœci), etnologiê i etnografiê,
semiotykê kultury, literaturoznawstwo, teatrologia i filmoznawstwo, socjologia. Szczególn¹ uwagê autorka skierowa³a na etapy/poziomy analizy semiotycznej, odwo³uj¹c siê do podzia³u Jany Scholze, bazuj¹cego na terminologii
semiologicznej zaproponowanej przez Rolanda Barthes’a i Umberto Eco,
tj. denotacja, konotacja i metakomunikacja. Interesuj¹ca w tym kontekœcie by³a
analiza funkcji wybranych obiektów o „szczególnej wartoœci kulturowej dla danej
grupy, stanowi¹cych noœniki znaczeñ (semioforów)” [K. Pomian, Zbieracze
i osobliwoœci: Pary¿ – Wenecja XVI–XVIII wiek, Warszawa 1996].
Dr Magdalena Lemañczyk w referacie pt. Mniejszoœæ niemiecka na Pomorzu
Gdañskim po 1989 roku/ Die deutsche Minderheit in Pommerellen/ Pomorze
Gdañskie nach 1989, przedstawi³a wybrane wyniki socjologicznych badañ
terenowych, jakie prowadzi³a w latach 2006–2009 na obszarze Pomorza Gdañskiego, tj. terenu pokrywaj¹cego siê z obszarem by³ej prowincji Prusy Zachodnie (1878–1920) i by³ego II Wolnego Miasta Gdañska (1920–1939). Autorka
zaprezentowa³a strukturê instytucji mniejszoœci niemieckiej (ogólnopolsk¹
i pomorsk¹), charakterystykê spo³eczno-demograficzn¹ grupy, zasady jej funkcjonowania, relacje wewn¹trz- i zewn¹trzgrupowe oraz dynamikê grupow¹
po 1989 roku.
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Podkreœlaj¹c kontekst historyczno-spo³eczny i polityczny powstawania
instytucji mniejszoœci niemieckiej na Pomorzu Gdañskim na prze³omie 1989/
1990 roku, dr Lemañczyk zaprezentowa³a jej lokaln¹ specyfikê, przejawiaj¹c¹
siê g³ównie w rozproszeniu terytorialnym, wielowymiarowej autoidentyfikacji
narodowej i etnicznej, strukturze spo³eczno-demograficznej charakteryzuj¹cej siê nadreprezentacj¹ najstarszego pokolenia i niemal ca³kowitym brakiem
pokolenia dzieci i m³odzie¿y.
Autorka ukaza³a osobliwoœci aktywnoœci etnicznej cz³onków organizacji
mniejszoœci niemieckiej w kontekœcie opracowanych w efekcie badañ faz instytucjonalizacji mniejszoœci niemieckiej. Istotny element rozwa¿añ stanowi³a
próba oszacowania liczebnoœci mniejszoœci niemieckiej na Pomorzu Gdañskim,
dokonana na podstawie wyników Narodowych Spisów Powszechnych Ludnoœci i Mieszkañ (NSP z 2002 i 2011 r.), wczeœniejszych wyliczeñ socjologów oraz
badañ w³asnych. Autorka wskaza³a jednoczeœnie na zró¿nicowan¹ metodologiê powy¿szych badañ, sposoby gromadzenia i analizy danych, poddaj¹c
w w¹tpliwoœæ miarodajnoœæ niektórych danych np. szacowanie liczebnoœci
na podstawie deklaracji jêzykowych respondentów. Uwzglêdniaj¹c powy¿sze,
dr Lemañczyk podkreœli³a zarówno spadek deklaracji przynale¿noœci do niemieckiej narodowoœci w NSP, jak i negatywne tendencje spo³eczno-demograficzne w obrêbie grupy (migracje, brak zastêpowalnoœci pokoleñ). Autorka
przedstawi³a tak¿e wyodrêbnione na podstawie badañ kategorie cz³onków
mniejszoœci niemieckiej w uk³adzie to¿samoœciowo-terytorialnym, oraz
omówi³a osobliwoœci autoidentyfikacji Kaszubów i Danzigerów – wskazuj¹c
zw³aszcza na uwarunkowania historyczne i spo³eczno-polityczne.
Dr Mi³os³awa Borzyszkowska-Szewczyk i dr Christian Pletzing przedstawili referat pt. Jüdische Ent-innerung in der Kaschubei/ ¯ydowskie odpominania na Kaszubach, ukazuj¹c ciekaw¹, a jednoczeœnie rzadko podejmowan¹
w badaniach naukowych, analizê procesów zwi¹zanych z pamiêci¹ o obecnoœci ¯ydów na Kaszubach. Autorzy przedstawili wybrane wyniki miêdzynarodowych badañ w³asnych, prowadzonych w latach 2005–2010 w zwi¹zku
z realizacj¹ polsko-kaszubsko-niemiecko-izraelskiego projektu „Die Sprache
der Steine Lesen. Jüdische Spuren in der Kaschubei/Odczytuj¹c mowê kamieni. Œladami ¿ydowskimi po Kaszubach”. Na uwagê zas³uguje fakt, i¿ wœród
ponad 40 uczestników projektu z ró¿nych krajów znaleŸli siê przedstawiciele
wielu œrodowisk wzajemnie siê uzupe³niaj¹cych i wzbogacaj¹cych perspektywê poznawcz¹ podjêtego problemu: naukowcy, badacze, studenci, przedstawiciele muzeów, nauczyciele historii, dziennikarze itp.
Powy¿sza multidyscyplinarna perspektywa poznawcza, traktowana jako
wyzwanie, nada³a kierunek rozwa¿aniom, które z perspektywy pierwszej dekady XXI wydaj¹ siê byæ szczególnie aktualne, mianowicie: zestawieniu dwóch
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skrajnych mitów, mitu pogranicza w obliczu walk na tle narodowoœciowym
i mitu wielokulturowej idylli, oraz problemowi rozwijania historii regionalnej
bez historii i kultury ¯ydów, a tak¿e sprawom miejsc pamiêci bez pamiêci.
Autorzy w referacie podkreœlili najistotniejsze procesy i daty zwi¹zane z osadnictwem lub zakazem osadnictwa ¯ydów na Kaszubach.
Dr Borzyszkowska-Szewczyk uzupe³ni³a rozwa¿ania o wyniki podprojektu,
realizowanego w ramach Nekropolii Pomorza, przedstawiaj¹c wybrane wspó³czesne przyk³ady pomorskich nekropolii ¿ydowskich, w ró¿nym stopniu upamiêtnianych i zadbanych, a œwiadcz¹cych o stosunku mieszkañców i w³adz
wobec przesz³oœci, m.in.: uporz¹dkowane miejsca i tablice pami¹tkowe (S³upsk,
Cz³uchów, Wejherowo, Lêbork), uporz¹dkowane i ogrodzone miejsca (Puck,
Chojnice, Bytów) oraz nieuporz¹dkowane i niezagospodarowane miejsca
(Kartuzy, Koœcierzyna, Lêbork – stary cmentarz, Czersk). Trzeci z poruszanych w¹tków dotyczy³ dzia³alnoœci Komitetu ds. Upamiêtnienia ¯ydów Ziemi
Bytowskiej.
Zwarty przekaz autorów, dotycz¹cy osób, „œladów”, procesów, instytucji
¿ydowskich na Kaszubach niew¹tpliwie usystematyzowa³ i pog³êbi³ wiedzê
s³uchaczy w podjêtej problematyce.
Koñcowy referat prof. dr Igora Ha³agidy pt. „Akcja Wis³a”. Ukraiñcy na Pomorzu/ „Aktion Weichsel”. Ukrainer in Pommern/Pomorze, dotyczy³ kluczowych procesów zwi¹zanych z osadnictwem i funkcjonowaniem Ukraiñców
na Pomorzu po 1945 r. tj. przede wszystkim powojennych przesuniêæ granic,
stalinowskiej polityki deportacji i przesiedleñ narodów w celu osi¹gniêcia
celów politycznych, polityki „polskich” komunistów, która g³osi³a, i¿ Polska
jest krajem jednonarodowym. Przede wszystkim prof. Ha³agida podkreœli³
znaczenie akcji „Wis³a”, w ramach której wiosn¹ i latem 1947 r. zosta³o w wysiedlonych ok. 140 tysiêcy osób z ojczystych miejsc i osiedlonych na Ziemiach
Zachodnich i Pó³nocnych Polski.
Autor zwróci³ uwagê na skomplikowan¹ powojenn¹ sytuacjê spo³eczno-polityczn¹, w kontekœcie której nale¿y rozpatrywaæ losy spo³ecznoœci ukraiñskiej, g³ównie: politykê rozproszenia i zakaz osiedlania siê w wiêkszych skupiskach ludnoœci ukraiñskiej w celu przyspieszenia procesów asymilacyjnych,
kategoryczny zakaz powrotu do dawnych miejsc zamieszkania (przez wielu
nierespektowany), brak zezwolenia na naukê jêzyka i dzia³alnoœci spo³eczno-kulturalnej, brak zgody na odnowienie duszpasterstwa greckokatolickiego
(prawos³awne ograniczono do minimum), czy wreszcie wyrugowanie z przestrzeni publicznej s³owa „Ukraiñcy” i zast¹pienie wyra¿eniem „osadnicy z akcji
»W«”.
Powy¿sze procesy zdaniem autora poskutkowa³y po 1989 r. przyspieszon¹
asymilacj¹ w sferze jêzykowej, stanowi¹cej kluczowy czynnik podtrzymania
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to¿samoœci narodowej. Jednoczeœnie prof. Ha³agida zwróci³ uwagê na równolegle tocz¹cy siê od kilku lat (g³ównie od momentu wst¹pienia Polski do struktur Unii Europejskiej) proces tworzenia siê w du¿ych miastach nowej fali Ukraiñców, z których czêœæ w³¹cza siê w funkcjonuj¹ce spo³ecznoœci ukraiñskie
lub staje siê ich liderami.
Podsumowuj¹c, seminarium stanowi³o podstawê do usystematyzowania
w¹tków obecnych w dyskursie naukowym o Pomorzu od lat (po stronie polskiej i niemieckiej), jak i wskazania nowych tematów, wymagaj¹cych pog³êbionych badañ, np. mo¿liwoœci wykorzystania Internetu w badaniach pomorzoznawczych, czy interdyscyplinarne badania dotycz¹ce dynamiki pamiêci
ró¿nych grup spo³ecznych o Pomorzu.
Niew¹tpliw¹ zalet¹ spotkania by³a tak¿e miêdzydziedzinowa wymiana doœwiadczeñ w zakresie metod badania i analizy zjawisk i procesów wystêpuj¹cych na Pomorzu – zw³aszcza zaœ ukazanie ograniczeñ i mo¿liwoœci zastosowania praktycznego metod.
Podkreœlono ponadto potrzebê systematycznych transnarodowych badañ
i upowszechniania procesów, które w kontekœcie wielokulturowego i wieloetnicznego Pomorza przebiegaj¹ wyj¹tkowo ¿ywio³owo.

SEMINARIA „KASZUBSKIE SYMBOLE I MITY”

403

Tomasz Rembalski

Sprawozdanie z działalności
Instytutu Kaszubskiego w 2016 roku

Siedziba Instytutu Kaszubskiego mieœci siê gdañskim Domu Kaszubskim,
przy ul. Straganiarskiej 22–23. Zgodnie ze statutem, g³ównym celem Instytutu
jest: „w nawi¹zaniu do potrzeb i oczekiwañ spo³ecznoœci kaszubskiej oraz tradycji badañ kaszuboznawczych, organizowanie prac badawczych i popularyzowanie ich efektów, wzbogacanie i rozwijanie regionalnego ruchu kaszubskopomorskiego, integrowanie kaszubsko-pomorskiego œrodowiska naukowego
oraz podejmowanie dzia³añ na rzecz jego rozwoju”.
W roku sprawozdawczym Zarz¹d Instytutu Kaszubskiego dzia³a³ w sk³adzie:
– prof. dr hab. Cezary Obracht-Prondzyñski – prezes
– dr Mi³os³awa Borzyszkowska-Szewczyk – wiceprezes
– dr Katarzyna Kulikowska – skarbnik
– dr Tomasz Rembalski – sekretarz
– prof. dr hab. Józef Borzyszkowski
– prof. AP dr hab. Daniel Kalinowski
– dr Justyna Pomierska.
W sk³ad Komisji Rewizyjnej wchodz¹:
– prof. dr hab. Mieczys³aw Nurek – przewodnicz¹cy
– prof. dr hab. Andrzej Romanow
– prof. UG dr hab. Anna Kwaœniewska.
W minionym roku w poczet cz³onków przyjêto 10 osób: dr. hab. Lechos³awa Jocza, prof. PWSZ w Gorzowie Wielkopolskim, dr. Piotra Kitowskiego,
dr. Krzysztofa Ko³atkê, dr Magdalenê Lemañczyk, dr Annê Mazurkiewicz,
dr. hab. Arkadiusza Modrzejewskiego prof. UG, prof. dr. hab. Jana Strelaua,
dr. Bogus³awa Brezê, dr. Marcina Szyd³owskiego, dr. hab. Leszka Belzyta, prof.
UZ z Zielonej Góry. Aktualnie Instytut Kaszubski liczy 144 cz³onków, w tym
9 zagranicznych.

404

TOMASZ REMBALSKI

Zebrania Zarz¹du w 2016 roku odby³y siê trzykrotnie, w dniach: 25 lutego,
17 listopada i 15 grudnia.
Od sierpnia 2014 r. sta³¹ pracownic¹ Sekretariatu Instytutu Kaszubskiego
pozostaje niezmiennie Karolina Konkol-Skowroñska. Od 9 sierpnia 2015 do
29 lutego 2016 r. asystentk¹ Zarz¹du by³a Magdalena Brochocka. Sta¿ w ramach umowy z Powiatowym Urzêdem Pracy w Gdañsku odbywa (od 21 paŸdziernika 2016 do 20 marca 2017 r.) Sandra Lademann.

***
Doroczne zebranie ogólne cz³onków Instytutu odby³o siê 8 kwietnia 2016 r.
w Tawernie „Mestwin”, w Domu Kaszubskim. Spoœród 136 cz³onków Instytutu
wziê³o w nim udzia³ 37 osób. Kilka osób usprawiedliwi³o sw¹ nieobecnoœæ.
Prezes prof. Cezary Obracht-Prondzyñski, witaj¹c zgromadzonych, nawi¹za³
do trwaj¹cych na wielu uczelniach wyborów do w³adz. Spoœród cz³onków Instytutu Rektorem elektem UG zosta³ prof. Jerzy Gwizda³a, a Prorektorem elektem obecny na spotkaniu prof. Arnold K³onczyñski, którego przywitano brawami. Powodzenia ¿yczono równie¿ cz³onkom Instytutu kandyduj¹cym do
w³adz Uniwersytetu Szczeciñskiego i Akademii Pomorskiej. Przywitani zostali
równie¿ nowi cz³onkowie Instytutu. Minut¹ ciszy uczczono zmar³ych w mijaj¹cym roku sprawozdawczym cz³onków Instytutu Kaszubskiego, tj. w 2015 roku:
prof. Jerzego Tredera, red. Stanis³awa Pestkê i prof. Edmunda Wnuk-Lipiñskiego
i zmar³ego w 2016 roku dr. Jerzego Szewsa.
W dalszej czêœci spotkania Prezes przeszed³ do podsumowania mijaj¹cego
roku, gdzie najwiêcej miejsca poœwiêci³ uzyskaniu nowego, drugiego po Historii
Kaszubów w dziejach Pomorza, grantu w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki na publikacjê „Gniazdo Gryfa”. S³ownik symboli, pamiêci
i tradycji kaszubskich, co jest ogromnym sukcesem i potwierdzeniem pozycji
naukowej Instytutu. Prezes wspomnia³ o kilku konferencjach, które odby³y siê
w ostatnim czasie w ramach dzia³alnoœci Instytutu, b¹dŸ we wspó³pracy, np.
ze Stacj¹ Polskiej Akademii Umiejêtnoœci. Nastêpnie omówi³ sprawozdanie finansowe. Oba sprawozdania wczeœniej zosta³y przekazane cz³onkom Instytutu
w formie wydruków. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej przedstawi³ jej Przewodnicz¹cy prof. Mieczys³aw Nurek. Po przeprowadzeniu dyskusji przyst¹piono do g³osowania nad udzieleniem Zarz¹dowi absolutorium (przyjêto je
jednog³oœnie). W dalszej czêœci spotkania Prezes Instytutu zaprezentowa³ plan
dzia³añ na 2016 rok, zaœ Prezes Honorowy prof. Józef Borzyszkowski przedstawi³ propozycje uchwa³ w sprawie nadania godnoœci Honorowego Cz³onka Instytutu Kaszubskiego: prof. dr. hab. Januszowi Jasiñskiemu, prof. dr. hab. Eugeniuszowi S. Kruszewskiemu oraz ks. infu³atowi dr. Mieczys³awowi Józefczykowi.
W wyniku g³osowania przyjêto je jednomyœlnie.
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***
Rok 2016 zosta³ og³oszony przez Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Rokiem
Prof. Gerarda Labudy, wybitnego polskiego historyka, „Kaszuby z Poznania”,
jak zwyk³ o sobie mówiæ. W sk³ad komitetu obchodów Roku Gerarda Labudy
weszli: Pawe³ Adamowicz – Prezydent Miasta Gdañska, prof. Andrzej Bia³as –
prezes Polskiej Akademii Umiejêtnoœci w Krakowie, Zofia Botuliñska, prezes
Stowarzyszenia Inicjatyw Obywatelskich „Pro bono” w Luzinie, prof. Józef
Borzyszkowski – Uniwersytet Gdañski, Instytut Kaszubski, Stacja Polskiej Akademii Umiejêtnoœci w Gdañsku, Pawe³ Braun – dyrektor Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Josepha Conrada Korzeniowskiego w Gdañsku,
Tomasz Fopke – dyrektor Muzeum Piœmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie, Mieczys³aw Go³uñski – Burmistrz Kartuz, £ukasz
Grzêdzicki – prezes Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego, prof. Andrzej Gulczyñski – prezes Poznañskiego Towarzystwa Przyjació³ Nauki, Krzysztof Hildebrandt – Prezydent Miasta Wejherowa, prof. Marceli Kosman – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Maria Kroœnicka – dyrektor Gminnej
Biblioteki Publicznej im. Leona Roppla w Luzinie, prof. Adam Labuda –
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Instytut Kaszubski, prof. Aleksander
Labuda – Uniwersytet Wroc³awski, Instytut Kaszubski, prof. Bernard Lammek
– rektor Uniwersytetu Gdañskiego, Gabriela Lisius – Starosta Wejherowski,
prof. Bronis³aw Marciniak – rektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu, prof. Cezary Obracht-Prondzyñski – Uniwersytet Gdañski, prezes Instytutu Kaszubskiego, prof. Andrzej Sakson – Uniwersytet im. Adama
Mickiewicza w Poznaniu, Instytut Kaszubski, prof. Stanis³aw Salmonowicz –
Uniwersytet Miko³aja Kopernika, Stacja Polskiej Akademii Umiejêtnoœci
w Gdañsku, Mieczys³aw Struk – Marsza³ek Województwa Pomorskiego, Ewa
Trawicka – dyrektor Muzeum Archeologicznego w Gdañsku, Jaros³aw Wejer
– Wójt Gminy Luzino, prof. Edward W³odarczyk – rektor Uniwersytetu Szczeciñskiego, Instytut Kaszubski.
Z okazji Roku Gerarda Labudy na Pomorzu odby³y siê ró¿ne uroczystoœci
i konferencje, w których swój udzia³ mia³o równie¿ nasze stowarzyszenie. Jego
inauguracja, której organizatorami by³y: Komisja Kaszubska przy Stacji Naukowej w Gdañsku Polskiej Akademii Umiejêtnoœci, Instytut Kaszubski, Muzeum Piœmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej, Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie oraz Zespó³ Szkó³ Ponadgimnazjalnych nr 1 w Wejherowie, odby³a
siê pod patronatem Starosty Powiatu Wejherowskiego Gabrieli Lisius i Prezydenta Miasta Wejherowa Krzysztofa Hildebrandta 12 stycznia 2016 r. w Wejherowie. Tego dnia Dyrektor Muzeum Piœmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie Tomasz Fopke, Prezes Instytutu Kaszubskiego prof.
Cezary Obracht-Prondzyñski oraz Prezes Zarz¹du G³ównego Zrzeszenia Kaszub-
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sko-Pomorskiego £ukasz Grzêdzicki podpisali list intencyjny o wspó³pracy przy
budowie i organizacji Ksi¹¿nicy im. Prof. Gerarda Labudy w Wejherowie,
w której zgodnie z wol¹ testamentow¹ Profesora znajdzie siê ca³a Jego spuœcizna naukowa wraz z pokaŸnym ksiêgozbiorem.
Tego samego dnia, po czêœci artystycznej w Zespole Szkó³ Ponadgimnazjalnych nr 1, odby³a siê konferencja naukowa, na której przewidziano nastêpuj¹ce
referaty: Gerard Labuda jako mediewista – prof. Dariusz Sikorski (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Instytut Kaszubski), Gerard Labuda jako niemcoznawca (z pomorskim doœwiadczeniem) – prof. Jerzy Strzelczyk (Uniwersytet
im. Adama Mickiewicza), Gerard Labuda jako organizator ¿ycia naukowego –
prof. Józef Dobosz (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza), Gerard Labuda jako
metodolog nauk humanistycznych – prof. Edward W³odarczyk (Uniwersytet
Szczeciñski, Instytut Kaszubski), Gerard Labuda jako recenzent literacki – prof.
Daniel Kalinowski (Akademia Pomorska w S³upsku, Instytut Kaszubski), Gerard
Labuda a ruch kaszubsko-pomorski – prof. Józef Borzyszkowski (Uniwersytet
Gdañski, Instytut Kaszubski), Gerard Labuda jako historyk Kaszub. Inspiracje
– prof. Cezary Obracht-Prondzyñski (Uniwersytet Gdañski, Instytut Kaszubski) oraz Spuœcizna Gerarda Labudy w muzeum wejherowskim oraz projekt utworzenia Ksi¹¿nicy Gerarda Labudy – Tomasz Fopke (Muzeum Piœmiennictwa
i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie).
Dnia 5 lutego 2016 r. w Muzeum Piœmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie odby³o siê spotkanie w sprawie budowy Ksi¹¿nicy prof.
Gerarda Labudy. Wziêli w nim udzia³ przedstawiciele muzeum: dyrektor Tomasz
Fopke oraz kustosz Janina Kurowska. Rodzinê Profesora reprezentowa³ prof.
Adam Labuda, Zarz¹d Powiatu Wejherowskiego jego etatowy cz³onek Jacek
Thiel, Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie prezes £ukasz Grzêdzicki, zaœ Instytut Kaszubski dr Tomasz Rembalski. W trakcie spotkania projektant, in¿. Wojciech Pomierski przedstawi³ kolejne etapy prac projektowych, a tak¿e poszczególne uzgodnienia, w tym z konserwatorem zabytków. Omówi³ warunki, jakie
powinny byæ spe³nione, aby projektowany budynek móg³ realizowaæ funkcje
magazynowo-ekspozycyjno-edukacyjno-turystyczne, w tym dotycz¹ce wilgotnoœci i temperatury powietrza oraz wentylacji. Scharakteryzowano uk³ad pomieszczeñ na kolejnych kondygnacjach, ich kubaturê i przeznaczenie. Podczas
prezentacji projektu zgromadzeni zadawali pytania, na które udzielano bezpoœrednio odpowiedzi.
Wa¿ne z punktu widzenia naszego stowarzyszenia by³y uroczystoœci w Nowej Hucie i Kartuzach, maj¹ce miejsce 18 wrzeœnia 2016 r. W Nowej Hucie,
miejscu narodzin prof. Gerarda Labudy, ods³oniêto poœwiêcony mu obelisk,
natomiast w Kartuzach, na zaproszenie Burmistrza Kartuz Mieczys³awa G.
Go³uñskiego oraz Prezesa Oddzia³u Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego
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w Kartuzach Kazimierza Formeli, przy wspó³uczestnictwie Instytutu Kaszubskiego, odby³y siê uroczyste obchody setnej rocznicy urodzin prof. Gerarda
Labudy. Jednym z g³ównych punktów programu by³o wrêczenie Nagrody
im. Gerarda Labudy. Tê presti¿ow¹ nagrodê naukow¹, od jej ustanowienia
w 2012 r., przyznano po raz drugi. Tegorocznymi laureatami zostali: dr hab. Lechos³aw Jocz (PWSZ w Gorzowie Wielkopolskim) za pracê: System samog³oskowy wspó³czesnych gwar centralnokaszubskich oraz dr Piotr Kitowski (UG)
za publikacjê: Sukcesja spadkowa w mniejszych miastach województwa pomorskiego w II po³owie XVII i XVIII wieku. Studium prawno-historyczne. Nagrodê
wrêczyli obecni tego dnia synowie Profesora, prof. Adam Labuda oraz prof.
Aleksander Labuda wraz z przewodnicz¹cym Kapitu³y Nagrody Gerarda Labudy prof. Józefem Borzyszkowskim.
Z kolei Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im Josepha Conrada-Korzeniowskiego w Gdañsku (Filia przy ul. Mariackiej) zorganizowa³a trzyczêœciowy cykl spotkañ poœwiêconych badaczowi historii Kaszubów w dziejach Pomorza, zatytu³owany Prof. Gerard Labuda – Kaszuba w Poznaniu. Jako
pierwszy, 10 listopada 2016 r., wyst¹pi³ prof. Józef Borzyszkowski z referatem
Kaszubsko-pomorska droga naukowa prof. Gerarda Labudy. Dnia 17 listopada
2016 r. mia³o miejsce wyst¹pienie Marii Kroœnickiej Gerard Labuda – motyl
w bursztynie. Profesor zwyczajny, cz³owiek nadzwyczajny oraz 24 listopada
– Tomasza Fopke pt. Ksi¹¿nica Gerarda Labudy w Muzeum Piœmiennictwa
i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie.

***
Wa¿nym wydarzeniem dla œrodowiska kaszubskiego w Gdañsku, na Pomorzu i nie tylko, by³y bardzo uroczyœcie obchodzone 70. urodziny Prezesa Honorowego prof. zw. dr. hab. Józefa Borzyszkowskiego, które odby³y siê 6 lutego
2016 r. w Sali Mieszczañskiej Ratusza Staromiejskiego w Gdañsku. Ich organizatorami byli: Instytut Kaszubski, Nadba³tyckie Centrum Kultury, Zrzeszenie
Kaszubsko-Pomorskie oraz Biblioteka Gdañska PAN. Szacuje siê, i¿ na uroczystoœæ do Ratusza przyby³o oko³o 300 osób, wielu znamienitych goœci, w tym
rodzina (bli¿sza i dalsza), przyjaciele, naukowcy, artyœci, samorz¹dowcy…
Uroczystoœæ poprowadzi³ prof. Cezary Obracht-Prondzyñski, a o oprawê artystyczn¹ zadba³y dr Witos³awa Frankowska i dr hab. Aleksandra Kucharska-Szefler z Akademii Muzycznej w Gdañsku oraz zespó³ SOLID BLUE ze Szczecina. ¯yczenia oraz stosowne prezenty z³o¿yli m.in. obecni: Prezydent Gdañska Pawe³ Adamowicz, Marsza³ek Województwa Pomorskiego Mieczys³aw
Struk wraz z Przewodnicz¹cym Sejmiku Janem Kleinszmidtem, Prezes Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego £ukasz Grzêdzicki oraz Arcybiskup Senior
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ks. dr Tadeusz Goc³owski. W ostatniej czêœci uroczystoœci ka¿dy z osobna móg³
równie¿ z³o¿yæ Jubilatowi ¿yczenia. Z okazji urodzin Profesora zosta³a wydana
okolicznoœciowa publikacja Sztambuch przyjacielski Józefa Borzyszkowskiego
pod redakcj¹ Cezarego Obracht-Prondzyñskiego.
Dope³nieniem uroczystoœci jubileuszowych ku czci Prezesa Honorowego
by³o wydanie ksi¹¿ki Kaszubi – Pomorze – Gdañsk. W krêgu pytañ o kulturê,
historiê i to¿samoœæ. Ksiêga Jubileuszowa Profesora Józefa Borzyszkowskiego
z okazji 70. Rocznicy Urodzin, której redakcj¹ w g³ównej mierze zajêli siê Cezary
Obracht-Prondzyñski i Tomasz Rembalski. Ksi¹¿ka zawiera 48 artyku³ów, autorstwa przyjació³ lub/i osób, dla których twórczoœæ Profesora by³a i jest bliska
oraz wa¿na. Ponadto zawiera ona pierwsz¹ znan¹, tak obszern¹, ale zapewne
jeszcze niekompletn¹, bibliografiê publikacji prof. Józefa Borzyszkowskiego.
Uroczyste wrêczenie specjalnego wydania ksiêgi jej Adresatowi mia³o miejsce
na Wydziale Historycznym UG w dniu 23 wrzeœnia 2016 r. W tym dniu bowiem odby³a siê uroczystoœæ po¿egnania odchodz¹cego na emeryturê Jubilata.
W imieniu w³adz Uczelni wyrazy podziêkowania za wieloletni¹ pracê na Uniwersytecie Gdañskim i ¿yczenia dalszych owocnych lat w zdrowiu ¿yczyli prorektorzy, prof. Piotr Stepnowski i prof. Arnold K³onczyñski. W imieniu Wydzia³u Historycznego podobne podziêkowania i ¿yczenia z³o¿y³ gospodarz spotkania – Dziekan prof. Wies³aw D³ugokêcki.

***
W 2016 roku przypad³a równie¿ dwudziesta rocznica powo³ania do ¿ycia
Instytutu Kaszubskiego, której trzydniowe obchody przypad³y na 17–19 listopada 2016 r. W czwartek 17 listopada mia³a miejsce promocja ksi¹¿ki dr. Krzysztofa Kordy Ks. pp³k Józef Wrycza (1884–1961). Biograf ia historyczna, która oby³a
siê w wype³nionej goœæmi auli Wydzia³u Historycznego Uniwersytetu Gdañskiego. Spotkanie prowadzi³ prof. Cezary Obracht-Prondzyñski, zaœ laudacjê,
w miejsce nieobecnego z powodu choroby prof. Mariana Mroczki, wyg³osi³
prof. Józef Borzyszkowski. G³os zabra³ prezes ZK-P £ukasz Grzêdzicki, który
wrêczy³ obecnemu na spotkaniu nestorowi gdañskich medyków, by³emu rektorowi Akademii Medycznej w Gdañsku (1972–1975) prof. Stefanowi Raszeji
okolicznoœciowy dyplom z okazji 60-lecia ZK-P. G³os zabra³ równie¿ Lech Zdrojewski – przedstawiciel rodziny ks. Józefa Wryczy i autor opracowania graficznego ksi¹¿ki.
W kolejnym dniu, w pi¹tek 18 listopada, w sali Rady Wydzia³u Nauk Spo³ecznych UG odby³o siê seminarium dyskusyjne poœwiêcone koncepcji metodologicznej oraz projektom konspektów Historii Kaszubów w dziejach Pomorza.
Prócz autorów przysz³ego czterotomowego dzie³a, prof. Zygmunta Szultki, prof.
Józefa Borzyszkowskiego oraz prof. Cezarego Obracht-Prondzyñskiego, na
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seminarium przybyli recenzenci koncepcji i konspektów: prof. Jerzy Dygda³a,
prof. Leszek Belzyt, prof. Janusz Kutta, prof. Boles³aw Hajduk, prof. Andrzej
G¹siorowski i prof. Wojciech Skóra. Swoje recenzje dos³ali nieobecni, prof.
Janusz Ma³³ek i prof. Grzegorz Berendt. Na zaproszenie organizatorów w spotkaniu udzia³ wziêli prof. Józef Bachórz, prof. Klemens Bruski, dr Mi³os³awa
Borzyszkowska-Szewczyk, dr Bogus³aw Breza, dr Krzysztof Korda, dr Piotr
Kitowski, dr Jordan Siemianowski, dr Marcin Hinc, red. Bogumi³a Cirocka oraz
dr Tomasz Rembalski. Po trwaj¹cej dwie godziny ¿ywej i merytorycznej dyskusji,
prof. Józef Borzyszkowski podziêkowa³ zebranym za udzia³, zw³aszcza recenzentom za wnikliwe i twórcze uwagi do przysz³ej Historii Kaszubów.
Sobota 19 listopada by³a trzecim i najbardziej uroczystym dniem obchodów dwudziestolecia Instytutu. Zainaugurowa³o j¹ otwarcie przez Prezesa prof.
Cezarego Obracht-Prondzyñskiego dwuczêœciowej wystawy pt. „Jubileusz dwudziestolecia dzia³alnoœci Instytutu Kaszubskiego 1996–2016”. Pierwsza czêœæ
wystawy, planszowa, prezentuj¹ca dzieje i dokonania Instytutu Kaszubskiego,
wed³ug merytorycznej koncepcji Cezarego Obracht-Prondzyñskiego, zosta³a
zaprojektowana graficznie przez Hannê Obracht-Prondzyñsk¹, doktorantkê
Politechniki Gdañskiej, przy udziale grafika komputerowego Macieja Ostoja-Lniskiego – wieloletniego wspó³pracownika Instytutu. Druga czêœæ wystawy
prezentowa³a dorobek wydawniczy Instytutu, która zosta³a zaprezentowana
w gablotach i przygotowana przez dr Mi³os³awê Borzyszkowsk¹-Szewczyk oraz
pracowników Biblioteki Humanistycznej UG na czele z jej kierownik, kustosz
Halin¹ Paw³owsk¹. Na wystawie pokazano zaledwie czêœæ spoœród bez ma³a
250 pozycji. Wystawie towarzyszy³o wydanie okolicznoœciowego folderu pod
takim samym tytu³em w opracowaniu Cezarego Obracht-Prondzyñskiego,
Mi³os³awy Borzyszkowskiej-Szewczyk i Tomasza Rembalskiego. Zamkniêcie
wystawy zosta³o przewidziane na 30 grudnia 2016 r., po czym zostanie ona
przeniesiona na Wydzia³ Nauk Spo³ecznych UG, a w maju 2017 r. pokazana
w Akademii Pomorskiej w S³upsku.
Po dokonaniu otwarcia wystawy zebrani przenieœli siê do sali Rady Wydzia³ów Historycznego i Filologicznego, gdzie Prezes odda³ g³os prof. Józefowi Borzyszkowskiemu, Prezesowi Honorowemu, który podzieli³ siê refleksj¹ na
temat dwudziestu lat dzia³alnoœci Instytutu Kaszubskiego. Minut¹ ciszy uczczono wszystkich zmar³ych cz³onków zwyczajnych i honorowych Instytutu. Prof.
Józef Borzyszkowski odczyta³ ich imiona i nazwiska. W dalszej czêœci zebrani
goœcie z³o¿yli gratulacje i ¿yczenia, a wœród nich m.in. Prezydent Gdañska Pawe³
Adamowicz, w imieniu Rektora UG prorektorzy prof. Piotr Stepnowski i prof.
Arnold K³onczyñski (zarazem reprezentant Instytutu Polsko-Skandynawskiego
z Kopenhagi), od Krajniaków z Wielkiego Buczka prof. Jowita Kêciñska-Kaczmarek i Konrad Kaczmarek, od Kociewiaków Jan Kulas i prof. Maria Paj¹kowska-Kêsik, w imieniu Muzeum Piœmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej
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kustosz Janina Kurowska oraz Bronis³awa Dejna z Nadba³tyckiego Centrum
Kultury. Nastêpnie Prezes Cezary Obracht-Prondzyñski z³o¿y³ specjalne podziêkowania osobom, które na co dzieñ pracuj¹ i wspó³pracuj¹ z Instytutem,
czyli Karolinie Konkol-Skowroñskiej, S³awinie Kwidziñskiej, Maciejowi Ostoja-Lniskiemu oraz Magdalenie Darskiej-£ogin. Osobne wyrazy wdziêcznoœci
przekaza³ dr Mi³os³awie Borzyszkowskiej-Szewczyk – wiceprezes Instytutu oraz
ca³emu Zarz¹dowi. S³owa podziêkowania skierowano do w³adz Uniwersytetu
Gdañskiego za u¿yczenie pomieszczeñ, zaœ Miastu Gdañsk i Marsza³kowi
Województwa Pomorskiego za dofinansowanie rocznicowych obchodów. Obchody 20-lecia Instytutu zakoñczy³y siê spotkaniem towarzyskim w restauracji
„U Józefa” na Wydziale Nauk Spo³ecznych UG.

***
Prócz wymienionych g³ównych przedsiêwziêæ, cz³onkowie Instytutu w 2016
roku zorganizowali b¹dŸ wziêli udzia³ równie¿ w innych konferencjach i seminariach naukowych.
W dniach 9–16 marca 2016 r., z inicjatywy Instytutu Kaszubskiego, Stacji
Naukowej w Gdañsku Polskiej Akademii Umiejêtnoœci, Europejskiego Centrum
Solidarnoœci i Duszpasterstwa Œrodowisk Twórczych, odby³y siê Dni Tischnerowskie w Gdañsku. Sk³ada³y siê one z czterech czêœci, wyk³adu Krzysztofa
Czy¿ewskiego Obcowanie. Wobec kryzysu wspólnotowoœci (9 marca – ECS),
Liturgii – mszy œw. sprawowanej pod przewodnictwem abp. Tadeusza Goc³owskiego w asyœcie ks. dr. Bogus³awa G³odowskiego (13 marca – koœció³ œw. Jana),
w czasie której Arcybiskup wyg³osi³ swoj¹ ostatni¹ homiliê (vide „Pomerania”,
2016, nr 5, s. 6–7), debaty pt. Praktyki godnoœci i solidarnoœci (15 marca – ECS)
oraz wieczoru wspomnieñ Tischnerowskie inspiracje (16 marca – ECS). W ostatnim dniu odby³a siê projekcja filmu Adama Kinaszewskiego Góral w sutannie
(2001). Nastêpnie odby³a siê dyskusja, któr¹ poprowadzi³ prof. Cezary Obracht-Prondzyñski, a udzia³ wziêli w niej specjalni goœcie: Kazimierz Tischner (brat
ks. Józefa), Wojciech Bonowicz (publicysta, poeta i dziennikarz), prof. Józef
Borzyszkowski i prof. Mieczys³aw Ronkowski.
9 kwietnia 2016 r. w Mr¹gowie odby³y siê warsztaty „Arbeitstagung Landsmannschaft Ostpreussen”, na których wyst¹pi³a dr Magdalena Lemañczyk
z tematem Zur nationalen Identität der deutschen Minderheit in Nordpolen.
W Bibliotece Diecezjalnej im. Biskupa Jana Bernarda Szlagi w Pelplinie,
w dniach 22–23 kwietnia 2016 r. odby³ siê II Pelpliñski Areopag pod tytu³em
Pomorze w szkole, szko³a na Pomorzu, którego organizatorami by³y: Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie, Kuria Diecezjalna Pelpliñska i Wydzia³ Teologiczny
UMK w Toruniu. Pierwszego dnia obrad wyst¹pi³ na nim Prezes Instytutu
Kaszubskiego prof. Cezary Obracht-Prondzyñski z referatem Wartoœci na
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szkolnych rozdro¿ach – miedzy konformizmem a ryzykiem. W drugim dniu
obrad swój udzia³ zaznaczyli dwaj inni cz³onkowie Instytutu: dr Micha³ Kargul
i dr Krzysztof Korda.
W dniach 22–24 kwietnia 2016 r. w Sankelmarku k. Flensburga (Niemcy)
Pracownia Badañ nad Narracjami Pamiêci Pogranicza UG zorganizowa³a
we wspó³pracy z Instytutem Kaszubskim i Academi¹ Baltica seminarium
Pommern–Pomorze. Eine Region neu erzählen/ Opowiedzieæ region na nowo.
Celem spotkania by³a interdyscyplinarna refleksja nad funkcjonuj¹cymi narracjami o przesz³oœci Pomorza, wymiana doœwiadczeñ badawczych w zakresie
szeroko rozumianych badañ pomorzoznawczych oraz upowszechnianie ich rezultatów wœród zainteresowanych tematyk¹ uczestników, tak¿e spoza krêgów
akademickich. Otwieraj¹c seminarium organizatorzy – dr Mi³os³awa Borzyszkowska-Szewczyk i dr Christian Pletzing – nakreœlili specyfikê Pomorza, zaznaczaj¹c jego wieloetniczny i pograniczny charakter oraz polifonicznoœæ i wielow¹tkowoœæ funkcjonuj¹cych narracji o przesz³oœci i teraŸniejszoœci regionu,
który jest w zró¿nicowany sposób ujmowany geograficznie, badany i przedstawiany. Zwrócili uwagê tak¿e na fakt, i¿ spotkanie ma miejsce dwadzieœcia piêæ
lat po podpisaniu traktatu o dobrym s¹siedztwie pomiêdzy Polsk¹ i Niemcami,
który to zapocz¹tkowa³ m.in. wzmo¿ony dyskurs na temat przesz³oœci i jej obecnoœci w teraŸniejszoœci polsko-niemieckich kulturowych pograniczy. Z grona
cz³onków Pracowni oraz Instytutu Kaszubskiego w spotkaniu z referatami
uczestniczyli: dr Mi³os³awa Borzyszkowska-Szewczyk i dr Christian Pletzing
Jüdische Ent-innerung in der Kaschubei / Odpominania ¿ydowskie na Kaszubach, prof. Józef Borzyszkowski Pommern – Pomorze. Betrachtungen aus
kaschubischer Perspektive, dr Magdalena Lemañczyk Die deutsche Minderheit
in Pommerellen/ Pomorze Gdañskie nach 1989 oraz dr Magdalena Sacha Pommern in deutschen und polnischen Museen. Spotkanie by³o dotowane ze œrodków niemieckiego Bundesministerium, Beauftragter für Kultur und Medien.
Dnia 9 maja w Bibliotece Uniwersyteckiej w Toruniu odby³ siê IV Toruñski
Kiermasz Ksi¹¿ki Regionalnej, na której pojawili siê wydawcy z Torunia, Trójmiasta, £odzi, W³oc³awka, Tczewa, Che³mna i D¹brówna. Wydarzeniu towarzyszy³a „Debata Pomorska”, podczas której dr Micha³ Targowski rozmawia³
z prof. Józefem Borzyszkowskim, prof. Milošem Øezníkiem i prof. Szczepanem
Wierzchos³awskim.
W dniach 11–13 maja 2016 r. w Warszawie i Poznaniu odby³a siê konferencja Miediewiœci rocznik 1916. W stulecie urodzin Aleksandra Gieysztora i Gerarda Labudy, której organizatorami by³y Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Uniwersytet Warszawski. Prezes Honorowy Instytutu
Kaszubskiego prof. Józef Borzyszkowski w dniu 13 maja w Poznaniu wyst¹pi³
z referatem Pomorze i Kaszubi w badaniach Gerarda Labudy.
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Elbl¹ska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna w Elbl¹gu oraz Instytut
Kaszubski 10 czerwca 2016 r. w Elbl¹gu zorganizowa³ konferencjê „Ziemie nad
Doln¹ Wis³¹: historia i wspó³czesne wyzwania rozwojowe. W 550. rocznicê
II Pokoju Toruñskiego”. Spoœród cz³onków naszego stowarzyszenia referaty
wyg³osili: prof. Klemens Bruski Ziemie nad Doln¹ Wis³¹ przed wojn¹ 13-letni¹,
prof. Józef Borzyszkowski Spo³eczeñstwo ziem pruskich w XIX i na pocz¹tku
XX wieku: konflikt – rywalizacja – wspó³¿ycie oraz Cezary Obracht-Prondzyñski Specyf ika socjogenezy spo³eczeñstwa polskiego nad Doln¹ Wis³¹ po II wojnie
œwiatowej: od wojennej traumy do transformacji ustrojowej.
Na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Gdañskiego, w dniach 17–18
czerwca 2016 r., odby³a siê konferencja naukowa Jêzyk kaszubski: jego status,
rozwój i rola. Liczny i czynny udzia³ wziêli w niej cz³onkowie Instytutu Kaszubskiego: prof. Alfred Majewicz Œwiadectwa pisane legitymizuj¹ce samoidentyf ikacjê grup mniejszoœciowych w Polsce – kaszubszczyzna na tle innych
jêzyków regionalnych lub mniejszoœciowych w Polsce (Jerzemu Trederowi), prof.
Jadwiga Zieniukowa Badania kaszubszczyzny w Polskiej Akademii Nauk w Warszawie w drugiej po³owie XX wieku i w pocz¹tku XXI wieku, prof. Edward Breza
Jak dbano o kulturê jêzyka kaszubskiego przed powo³aniem Rady Jêzyka Kaszubskiego, dr Justyna Pomierska Nauczanie jêzyka kaszubskiego na poziomie
akademickim, dr hab., prof. AP Daniel Kalinowski Dramaturgia i teatr kaszubskojêzyczny, dr El¿bieta Bugajna Jêzyk kaszubski w tekstach o tematyce religijnej, dr hab., prof. AP Adela Kuik-Kalinowska Kobiety pisz¹ po kaszubsku,
dr hab., prof. PWSZ Lechos³aw Jocz Rozwój samog³osek nosowych w gwarze
luziñskiej, dr hab., prof. UG Marek Cybulski Wp³yw polszczyzny na kaszubszczyznê, dr hab., prof. UG Danuta Stanulewicz Wp³yw jêzyków obcych na kaszubszczyznê w XXI wieku, dr Hanna Makurat Gramatyki jêzyka kaszubskiego
– analiza porównawcza.
Instytut Nauk Politycznych Uniwersytetu Warmiñsko-Mazurskiego w Olsztynie w dniach 20–22 czerwca 2016 r. zorganizowa³ miêdzynarodow¹ konferencjê naukow¹ pt. Stosunki polsko-niemieckie w æwieræwiecze póŸniej, na której
dr Magdalena Lemañczyk Wyg³osi³a referat Mniejszoœæ niemiecka a inne mniejszoœci narodowe i etniczne na Pomorzu Gdañskim po 1989 roku.
W dniach 10–14 lipca 2016 r. we Wiedniu odby³o siê forum „Third ISA
Forum of Sociology”, zorganizowane przez International Sociological Association oraz Austrian Sociological Association, na którym dr Magdalena Lemañczyk wyg³osi³a (grupa: Ethnic Minority Mobilization: Intersections of Distribution and Recognition) referat Ethnic Mobilization of the Kashubians after
the Democratic Turn in Poland.
25 paŸdziernika 2016 r. w Muzeum Zachodniokaszubskim w Bytowie odby³a siê XV Konferencja Kaszuboznawcza wspó³organizowana przez Instytut
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Kaszubski. Tym razem spotkanie mia³o tytu³ Józef Che³mowski i autentyzm
na Pomorzu i zgromadzi³o 6 referentów, których wys³uchali bytowscy uczniowie liceum, a tak¿e m³odzie¿ z bruskiego LO. Swoje wyst¹pienia na konferencji
mieli cz³onkowie IK: dr Tomasz Siemiñski Opisanie Œwiata Œwiatów. „Ksiêgi”
Józefa Che³mowskiego (1934–2013), prof. Adela Kuik-Kalinowska Tradycja
kaszubska w twórczoœci Józefa Che³mowskiego oraz prof. Daniel Kalinowski
Mistycyzm obrazem i s³owem objaœniony.
Dom Wspó³pracy Polsko-Niemieckiej i Uniwersytet Ekonomiczny we Wroc³awiu w dniach 26–28 paŸdziernika 2016 r. w Kamieniu Œl¹skim zorganizowa³
Seminarium Œl¹skie pt. „Migracje i uchodŸstwo w doœwiadczeniach œl¹skich,
polsko-niemieckich i europejskich”. Dr Magdalena Lemañczyk wyg³osi³a na nim
referat Pomorze Gdañskie od nowa. Powojenne procesy migracyjne i ich spo³eczno-kulturowe skutki.
17 listopada 2016 r. w Opolu, na konferencji pt. „Czego jeszcze nie wiemy
o losach Niemców w Polsce po 1945 roku?”, zorganizowanej przez Dom Wspó³pracy Polsko-Niemieckiej i Centrum Badañ Mniejszoœci Niemieckiej, Magdalena Lemañczyk wyg³osi³a referat pt. Ludzie i procesy pogranicza. Niemcy na
Pomorzu Gdañskim po 1945 roku.
W dniach 19–20 listopada 2016 r. w Kaszubskim Uniwersytecie Ludowym
we Wie¿ycy odby³o siê „Studium Wiedzy o Pomorzu”. Inspiracje, w ramach
którego referat Wielokulturowoœæ Pomorza dawniej a dziœ wyg³osi³ prof. Cezary
Obracht-Prondzyñski.
Instytut Kaszubski wespó³ z Muzeum Piœmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej, dnia 2 grudnia 2016 r. w Wejherowie, zorganizowa³y seminarium
Òd „Skarb ù” do „Stegnë”. 150 lat czasopiœmiennictwa kaszubskiego, pod kierownictwem prof. Daniela Kalinowskiego. Spoœród kilkunastu trzy wyst¹pienia wyg³osili cz³onkowie Instytutu Kaszubskiego: prof. Daniel Kalinowski Badania nad periodykami kaszubskimi. Przegl¹d osi¹gniêæ i dezyderat, prof. Adela
Kuik-Kalinowska „Klëka” i jej œrodowisko twórcze oraz dr Krzysztof S³awski
„Kaszëbë” (1957–1961). Niespe³nione ambicje dzia³aczy kaszubskich?

***
Now¹ inicjatyw¹ Instytutu Kaszubskiego, ale przede wszystkim Stacji Naukowej w Gdañsku Polskiej Akademii Umiejêtnoœci sta³o siê organizowanie spotkañ z „Mistrzem Gdañskiej Nauki” lub „Mistrzem Nauki” w Tawernie „Mestwin”. Pierwsze takie spotkanie, zatytu³owane Ojciec i córka, odby³o siê 15 stycznia 2016 r. Jego g³ównym bohaterem by³ prof. dr hab. n. med. Janusz Limon,
cz³onek rzeczywisty Polskiej Akademii Nauk i cz³onek czynny Polskiej Akademii Umiejêtnoœci. Na spotkaniu prof. Stanis³aw Rosiek zaprezentowa³ ksi¹¿kê
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profesora Przestrzenie i zau³ki. Natomiast dr Dorota Grubba opowiedzia³a
o wystawie prac malarskich Ma³gorzaty Limon z prezentowanej wystawy
Obrazy czerni¹ malowane.
Drugie spotkanie z „Mistrzem Nauki”, które poprowadzi³ prof. Cezary Obracht-Prondzyñski, odby³o siê 20 czerwca 2016 r., a jego g³ówn¹ postaci¹ by³
historyk prof. dr hab. Janusz Jasiñski z Olsztyna, którego sylwetkê przedstawi³
prof. Józef Borzyszkowski. Prof. Jasiñski jest absolwentem Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego (1954), pracê doktorsk¹ obroni³ na Uniwersytecie Warszawskim, habilitacjê uzyska³ na Uniwersytecie Miko³aja Kopernika w Toruniu
(1982), tytu³ profesora otrzyma³ w 1993 r. Jest badaczem dziejów Warmii
i Mazur, ale i równie¿ Kaszub oraz Pomorza, wspó³twórc¹ Oœrodka Badañ
Naukowych im. Wojciecha Kêtrzyñskiego. Przez wiele lat by³ pracownikiem
naukowym Instytutu Historii PAN (1974–1996), zaœ ostatnio, do przejœcia
na emeryturê, zatrudniony by³ w Wy¿szej Szkole Pedagogicznej w Olsztynie
(1996–1999). Profesor Janusz Jasiñski wyg³osi³ referat na temat Celestyna Mrongowiusza. Ponadto na spotkaniu wrêczono Profesorowi Dyplom Cz³onkostwa
Honorowego Instytutu Kaszubskiego.
Trzecie spotkanie odby³o siê 6 paŸdziernika 2016 r., a „Mistrzem Nauki”
tego dnia by³ prof. dr hab. Eugeniusz Stanis³aw Kruszewski z Kopenhagi.
Profesor jest absolwentem Wy¿szej Szko³y Ekonomicznej w Sopocie (1962),
a od 1969 r. przebywa na emigracji w Danii. W 1975 r. uzyska³ doktorat na
Wydziale Prawa i Nauk Politycznych Polskiego Uniwersytetu Na ObczyŸnie
w Londynie. Tam te¿ habilitowa³ siê w 1980 r. i przez wiele lat pracowa³ jako
profesor (do 2009 r.). Od 1985 r. kierowa³ pracami Instytutu Polsko-Skandynawskiego w Kopenhadze. Zajmowa³ siê najnowsz¹ histori¹ Polski i obszaru
nadba³tyckiego, w tym szczególnie relacjami polsko-skandynawskimi. W swym
wyst¹pieniu prof. Kruszewski przedstawi³ zebranym dzieje i specyfikê pracy
naukowej na ObczyŸnie. Podobnie jak na poprzednim spotkaniu, równie¿ i tym
razem prowadz¹cy je prof. Cezary Obracht-Prondzyñski wrêczy³ Profesorowi
Dyplom Cz³onkostwa Honorowego Instytutu Kaszubskiego.
Ostatnie, czwarte spotkanie z „Mistrzem Gdañskiej Nauki”, które poprowadzi³a dr Mi³os³awa Borzyszkowska-Szewczyk, odby³o siê 1 grudnia 2016 r.,
a jej bohaterem by³ prof. dr hab. Edmund Wittbrodt, specjalista w zakresie
budowy i eksploatacji maszyn oraz mechaniki, by³y rektor Politechniki Gdañskiej, Minister Edukacji Narodowej, Senator RP. Sylwetkê Mistrza przybli¿y³
prof. dr hab. Krzysztof Kaliñski, nastêpnie w d³u¿szej wypowiedzi prof. Wittbrodt odniós³ siê do swojego doœwiadczenia zawodowego. Bior¹c pod uwagê
fakt, i¿ prof. Edmund Wittbrodt przez wiele lat by³ parlamentarzyst¹, przy
okazji przypomniano jego wybitnego poprzednika – pos³a z Kaszub do parlamentu niemieckiego – zmar³ego przed stu laty Romana Janta-Po³czyñskiego,
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wspó³twórcê Towarzystwa M³odokaszubów i Muzeum Kaszubsko-Pomorskiego
w Sopocie. Jego sylwetkê pokrótce nakreœli³ dr Tomasz Rembalski.

***
W 2016 roku Instytut Kaszubski, samodzielnie lub we wspó³pracy z ró¿nymi instytucjami, wyda³ 20 pozycji ksi¹¿kowych. S¹ to:
• Krzysztof S³awski, Bernard Szczêsny (1919–1993). Wiêzieñ Stutthofu,
burmistrz Wejherowa, prezes Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego, Gdañsk
2015, wyd. Instytut Kaszubski i Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie,
• Sztambuch przyjacielski Józefa Borzyszkowskiego, oprac. red. Cezary
Obracht-Prondzyñski, Gdañsk 2016, wyd. Instytut Kaszubski,
• Bogus³aw G³odowski, O ruchu trzeŸwoœciowym w diecezji che³miñskiej
w latach 1848–1939, Gdañsk 2016, wyd. Instytut Kaszubski,
• Daniel Kalinowski, ¯ydzi polscy i pomorscy. Studia o ludziach i literaturze,
Gdañsk–S³upsk 2016, wyd. Instytut Kaszubski w Gdañsku, Akademia
Pomorska w S³upsku,
• Józef Borzyszkowski, Tam, gdze Kaszëb p òcz¹tk. Dzieje i wspó³czesnoœæ wsi
gminy Karsin, wyd. III poprawione i uzupe³nione, Gdañsk–Karsin 2016, wyd.
Instytut Kaszubski,
• Kaszubi – Pomorze – Gdañsk. W krêgu pytañ o kulturê, historiê i to¿samoœæ.
Ksiêga Jubileuszowa Profesora Józefa Borzyszkowskiego z okazji 70. Rocznicy
Urodzin, red. Cezary Obracht-Prondzyñski, Tomasz Rembalski, Krzysztof
Lewalski, Gdañsk 2016, wyd. Instytut Kaszubski, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdañskiego,
• Józef Borzyszkowski, Nad Raduni¹... O dziejach przysió³ka skansenowskiego z „zagrod¹ kaszubsk¹” w £¹czyñskiej Hucie, Gdañsk 2016, wyd. Instytut Kaszubski,
• Karolina Ciechorska-Kulesza, To¿samoœæ a przestrzeñ w warunkach niestabilnych granic. Przypadek by³ego województwa elbl¹skiego, Gdañsk 2016,
wyd. Instytut Kaszubski,
• Konrad Kaczmarek, Kobia, seria „Biblioteczka Wikinga”, nr 5, Gdañsk 2016,
wyd. Instytut Kaszubski,
• Pawe³ Dzianisz, …bardzo wczoraj, Gdañsk 2016, wyd. Instytut Kaszubski,
• Pro memoria Jan Ejankowski (1929–2015), zebra³ i oprac., wstêpem opatrzy³ Józef Borzyszkowski, Gdañsk 2016, wyd. Instytut Kaszubski,
• Pro memoria Otylia Szczukowska (1900–1974), zebra³ i oprac., wstêpem
opatrzy³ Józef Borzyszkowski, Gdañsk–Wejherowo 2016, wyd. Instytut Kaszubski, Muzeum Piœmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie,
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• Kulturowe konteksty pamiêci Pomorzan, XIII Konferencja Kaszubsko-Pomorska, red. Cezary Obracht-Prondzyñski, S³upsk–Gdañsk 2016, wyd.
Muzeum Pomorza Œrodkowego w S³upsku, Instytut Kaszubski,
• Jubileusz dwudziestolecia Instytutu Kaszubskiego (1996–2016), oprac.
Cezary Obracht-Prondzyñski, Mi³os³awa Borzyszkowska-Szewczyk, Tomasz
Rembalski, t³um. na j. niemiecki Marta Turska we wspó³pracy z Anastazj¹
Telaak, t³um. na j. angielski Andrzej Chodañ, Gdañsk 2016, wyd. Instytut
Kaszubski,
• Franciszek Fenikowski, To dla Ciebie…, przygotowa³a Irena Fenikowska,
opracowa³, wstêpem i pos³owiem opatrzy³ Józef Borzyszkowski, Gdañsk
2016, wyd. Instytut Kaszubski,
• Jan Drze¿d¿on, Twórczoœæ kaszubska, oprac. i przypisy Marek Cybulski, wstêp
Marek Cybulski, Daniel Kalinowski, „Biblioteka Pisarzy Kaszubskich”, t. 11,
Gdañsk 2016, wyd. Instytut Kaszubski,
• Ziemie nad Doln¹ Wis³¹. Historia i wspó³czesne wyzwania rozwojowe w 550.
rocznicê II Pokoju Toruñskiego, red. Cezary Obracht-Prondzyñski, Gdañsk–
–Elbl¹g 2016, wyd. Instytut Kaszubski, Elbl¹ska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna w Elbl¹gu,
• Jowita Kêciñska-Kaczmarek, El¿bieta Czarnotta, Roman Ro¿eñski, Dwie
Marie. Maria G¹szczak (1914-1943). Marianna Ro¿eñska (1913-2003),
Gdañsk–Wielki Buczek 2016, wyd. Instytut Kaszubski,
• „Acta Cassubiana”, t. 18, 2016, red. Józef Borzyszkowski, wyd. Instytut
Kaszubski,
• Cezary Obracht-Prondzyñski, Ruch kaszubsko-pomorski, seria „Vademecum”, t. 3, wyd. Instytut Kaszubski i Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie,
• Jowita Kêciñska-Kaczmarek, Có¿ byæ mo¿e piêkniejszego..., Gdañsk-Wielki
Buczek 2016.
Ponadto ukaza³a sie pierwsza publikacja Stacji Naukowej w Gdañsku Polskiej Akademii Umiejêtnoœci Kaszubi i Pomorze a Kraków. O zainteresowaniach sprawami kaszubsko-pomorskimi w krêgu Polskiej Akademii Umiejêtnoœci, red. naukowy Józef Borzyszkowski, Kraków 2016 – owoc konferencji naukowej zorganizowanej w Gdañsku przez Stacjê i Instytut Kaszubski w 2014
roku.
Podkreœliæ tak¿e nale¿y, ¿e Instytut by³ partnerem wydawniczym niemieckiej edycji wspomnieñ: Frank Meisler, An der Weichsel gegen Osten. Mein Leben
zwischen Danzig, London und Jaffa, bearb. von Mi³os³awa Borzyszkowska-Szewczyk i Uwe Neumärker, Nachwort von Mi³os³awa Borzyszkowska-Szewczyk,
Berlin 2016, wyd. Stiftung Denkmal für die Ermordeten Juden Europas, Instytut Kaszubski.
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***
Okazj¹ do prezentacji wydawnictw i pracy Instytutu by³y ich promocje.
W Tawernie Kaszubskiej „Mestwin”, 14 kwietnia 2016 r. odby³o siê spotkanie promocyjne dwóch ksi¹¿ek: Bez nich Paw³a Dzianisza oraz Moi mistrzowie
i przyjaciele Józefa Borzyszkowskiego. Laudacjê obu ksi¹¿ek wyg³osi³ prof.
Cezary Obracht-Prondzyñski.
We Wie¿ycy, 18 kwietnia 2016 r., odby³a siê promocja albumu Gin¹ce rzemios³o na Kaszubach, do którego teksty napisa³ prof. Cezary Obracht-Prondzyñski. Na promocji spotka³a siê czêœæ ekipy fotografów z pomys³odawc¹ Krzysztofem Falcmanem na czele. Pojawi³ siê te¿ lêborski fotograf Andrzej Seweryñski oraz warszawska artystka Kasia Kalua Kryñska.
Promocja ksi¹¿ki Krzysztofa S³awskiego Bernard Szczêsny (1919–1993).
Wiêzieñ Stutthofu, burmistrz Wejherowa, prezes Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego odby³a siê w Tawernie „Mestwin” 28 kwietnia 2016 r. Organizatorami
promocji by³y Zarz¹d G³ówny Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego i Instytut
Kaszubski. Ponadto promocja tej ksi¹¿ki odby³a siê w: Chojnicach (7 czerwca),
Wejherowie (6 lipca), Bytowie (18 paŸdziernika) i Gdyni (9 grudnia).
Ksi¹¿ka Ks. pp³k Józef Wrycza (1884–1961). Biograf ia historyczna, autorstwa dr. Krzysztofa Kordy promowana by³a w 13 miejscowoœciach: w Zblewie-Bytoni, miejscu urodzenia bohatera pracy (6 listopada), w Bytowie (8 listopada), Pelplinie (9 listopada), Gdañsku (17 listopada), Szymbarku (20 listopada),
Gdyni (23 listopada), Wielu (24 listopada), Jastarni (25 listopada), Tucholi
(2 grudnia), Lipuszu (7 grudnia), Starogardzie Gdañskim (9 grudnia), Przodkowie (13 grudnia) oraz w Wejherowie (16 grudnia).
Dnia 8 grudnia 2016 r. w Ehemaliges Stummfilmkino „Delphi” w Berlinie
(Gustav-Adolf-Straße 2) odby³a siê promocja niemieckiego t³umaczenia wspomnieñ Franka Meislera, której wspó³wydawc¹ obok Stiftung Denkmal für die
emordeten Juden Europas by³ Instytut Kaszubski, pt. An der Weichsel gegen
Osten. Mein Leben zwischen Danzig, London und Jaffa, której wydanie zainicjowa³a dr Mi³os³awa Borzyszkowska-Szewczyk.

***
W okresie styczeñ–marzec 2016 roku dr Mi³os³awa Borzyszkowska-Szewczyk przebywa³a w Lubece na stypendium Goœæ Obywatelski Miasta Lubeki
(Bürgergast-Stipendium in Lübeck) Fundacji Die Gemeinnützige, m.in. na wniosek Academii Baltica, z któr¹ przeprowadzi³a szereg projektów z ramienia
Instytutu Kaszubskiego.
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Warto równie¿ wspomnieæ, i¿ Instytut Kaszubski patronowa³ XXIX Konkursowi Wiedzy o Pomorzu, którego organizatorem by³ Klub Studencki „Pomorania”, którego fina³ odby³ siê 2 kwietnia 2016 r. na Wydziale Filologicznym
Uniwersytetu Gdañskiego.
Goœæmi Instytutu Kaszubskiego w dniu 16 czerwca byli cz³onkowie oddzia³u Bonn-Kolonia Towarzystwa Polska-Niemcy, z którymi dr Borzyszkowska-Szewczyk poprowadzi³a spotkanie poœwiêcone Kaszubom jako mniejszoœci
etnicznej na polsko-niemieckim pograniczu oraz motywom kaszubskich w twórczoœci Güntera Grassa.
W dniu 23 czerwca w Domu Kaszubskim dr Mi³os³awa Borzyszkowska poprowadzi³a wyk³ad na temat Zwischen Gestern und Morgen. Kaschuben als eine
ethnische Minderheit im deutsch-polnischen Grenzraum dla studentów geografii
Uniwersytetu Europejskiego we Flensburgu pod opiek¹ dr. Christiana Stolza.
Dnia 6 lipca 2016 r. w Wejherowie odby³o siê pierwsze posiedzenie Rady
Muzeum Piœmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej kadencji 2016–2020,
której przewodnicz¹cym zosta³ cz³onek naszego stowarzyszenia prof. Edmund
Wittbrodt. Prócz przewodnicz¹cego, spoœród cz³onków Instytutu Kaszubskiego do Rady powo³ano: prof. Andrzeja Romanowa, dr Witos³awê Frankowsk¹
oraz dr. Tomasza Rembalskiego.
Dnia 9 lipca 2016 r. odby³y siê XII Targi Ksi¹¿ki Kaszubskiej i Pomorskiej
„Costerina 2016”. W tradycyjnym konkursie, jaki odbywa siê podczas targów
wyró¿nienia zdobyli autorzy ksi¹¿ek wydawanych przez Instytut Kaszubski:
– III miejsce w kategorii albumy: Cezary Obracht-Prondzyñski, Kazimierz Rolbiecki, Bytowskie szlaki. Atrakcje, niespodzianki i tajemnice zapisane w przestrzeni;
– III miejsce w kategorii publikacje naukowe i popularnonaukowe: Daniel
Kalinowski, ¯ydzi polscy i pomorscy. Studia o ludziach i literaturze.
Seminarium dotycz¹ce pamiêci polsko-niemieckiego pogranicza dla studentów Uniwersytetu im. Heinricha Heinego i Uniwersytetu Gdañskiego odby³o
siê w Domu Kaszubskim w dniu 5 paŸdziernika. Spotkanie prowadzili prof.
Christoph Nonn (Düsseldorf ) i dr Mi³os³awa Borzyszkowska-Szewczyk.
W paŸdzierniku 2016 r. w Gdañsku odby³o siê spotkanie prof. Józefa Borzyszkowskiego z grup¹ Landeszentrale für Politische Bildung ze Schwerina.
W roku 2016 kontynuowano wspó³pracê z Forum Unna z kraju zwi¹zkowego Nadrenia-Westfalia. Dr Mi³os³awa Borzyszkowska-Szewczyk spotka³a siê
w Domu Kaszubskim z kolejnymi grupami uczestników wyjazdów studyjnych
z prelekcj¹ o Kaszubach jako spo³ecznoœci polsko-niemieckiego pogranicza kulturowego (21 kwietnia, 16 czerwca, 7 lipca, 13 paŸdziernika oraz 10 grudnia).

SPRAWOZDANIE Z DZIA£ALNOŒCI INSTYTUTU KASZUBSKIEGO W 2016 R.
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***
Tak ró¿norodna, rozbudowana i bogata dzia³alnoœæ wymaga odpowiedniego wsparcia finansowego. Zapewnienie œrodków na dzia³alnoœæ Instytutu Kaszubskiego zwi¹zane jest m.in. ze sk³adaniem i rozliczaniem wielu wniosków
kierowanych do ró¿nych organizacji i instytucji o sfinansowanie pojedynczych
przedsiêwziêæ, za które odpowiedzialni s¹ w g³ównej mierze cz³onkowie Zarz¹du. Bardzo wa¿nymi partnerami finansowymi i mecenasami Instytutu by³y
w 2016 roku Ministerstwo Spraw Wewnêtrznych i Administracji, Ministerstwo
Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego, Samorz¹d Województwa Pomorskiego, Samorz¹d Województwa Warmiñsko-Mazurskiego oraz w³adze Miasta Gdañska
i inne samorz¹dy, np. Karsina i Bytowa.
Równie istotna jest wspó³praca z organizacjami pozarz¹dowymi, przede
wszystkim Zrzeszeniem Kaszubsko-Pomorskim oraz jego licznymi oddzia³ami
terenowymi, czy Kaszubskim Uniwersytetem Ludowym, tak¿e z uczelniami,
przede wszystkim z Uniwersytetem Gdañskim i Akademi¹ Pomorsk¹ w S³upsku; z licznymi muzeami, przede wszystkim z Muzeum Piœmiennictwa i Muzyki
Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie, Muzeum Pomorza Œrodkowego w S³upsku, Muzeum Zachodniokaszubskim w Bytowie. Z bibliotekami (np. Bibliotek¹ Gdañsk¹ PAN, Wojewódzk¹ i Miejsk¹ Bibliotek¹ Publiczn¹ w Gdañsku,
Bibliotek¹ G³ówn¹ Uniwersytetu Gdañskiego), z archiwami, instytucjami kultury (np. Instytutem Kultury Miejskiej w Gdañsku, Nadba³tyckim Centrum
Kultury, lokalnymi oœrodkami kultury). Wa¿ne jest dla nas tak¿e wsparcie pozyskiwane np. z Nadleœnictw (w Przymuszewie i Koœcierzynie).
W tym miejscu podziêkowaæ nale¿y wszystkim instytucjom i osobom prywatnym, które w jakikolwiek sposób, materialnie, rad¹ czy prac¹ wolontariack¹
wspomog³y dzia³ania Instytutu Kaszubskiego w roku 2016. Podkreœliæ te¿ trzeba,
¿e osi¹gniêcia i sukcesy Instytutu s¹ efektem zaanga¿owania i oddania pracowników oraz cz³onków stowarzyszenia.
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Część VI

Pro memoria
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ANNA ŻURAKOWSKA (1921–2015)
– dziennikarka Polskiego Radia w Gdańsku,
od lat 60. obywatelka Kanady, współtwórczyni
i dobry duch Instytutu Polskiego „Kaszuby”
w Ontario

Annê ¯urakowsk¹ poznaliœmy bli¿ej przed laty jako wspó³autorkê i redaktorkê ciekawego albumu, wydanego przez Instytut Polski Kaszuby w Kanadzie
pt. The proud Inheritance – Ontario’s Kaszuby, Ottawa 1991. Ksi¹¿ka ta powsta³a dziêki pomocy finansowej rz¹dów Prowincjonalnego Ontario i Federalnego Kanady oraz Polskiego Funduszu Milenium i Fundacji im. Adama Mickiewicza. Jej egzemplarze, jakie dotar³y do Polski, spotka³y siê z bardzo ¿yczliwym przyjêciem, zw³aszcza na Kaszubach, w Gdañsku. Album ten zawiera m.in.
ciekawy tekst A. ¯urakowskiej pt. Kaszubi w prowincji Ontario i emigracja polska po drugiej wojnie œwiatowej. – Prezentujê go w ca³oœci – w jêzyku polskim
– w ksi¹¿ce pt. O Kaszubach w Kanadzie. Kaszubsko-kanadyjskie losy i dziedzictwo kultury, Gdañsk – Elbl¹g 2004. Tam te¿ zamieœci³em jej Krótk¹ historiê
Polskiego Instytutu Kaszuby („Polish Heritage Institute Kaszuby”), powsta³ego
w 1985 roku z inicjatywy osób zamieszka³ych g³ównie w Ottawie, a reprezentuj¹cych powojenn¹ emigracjê polsk¹ do Kanady, maj¹cych domki letniskowe
na ontaryjskich Kaszubach.
Wœród 24 cz³onków za³o¿ycieli znalaz³a siê Anna ¯urakowska. Jak napisa³a
w przywo³anym tekœcie – „Cz³onkowie Instytutu postawili sobie za cel podtrzymywanie polskich tradycji na Kanadyjskich Kaszubach i udokumentowanie historii tego regionu, pocz¹wszy od lat przybycia pierwszych kaszubskich
osadników w roku 1858”. – Obok wspomnianego albumu (2500 egz.), dot¹d
najwybitniejszego dokonania Instytutu, by³y to stosunkowo nieliczne imprezy,
g³ównie rocznicowe wystawy i promocja Kaszub w kanadyjskiej prasie oraz
wspó³praca z ZHP i lokalnym Koœcio³em, a tak¿e przygotowania do za³o¿enia
Muzeum w Wilnie…
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W kryzysowej sytuacji w 1997 roku – zamierania dzia³alnoœci Stowarzyszenia i zaginiêcia ówczesnego prezesa wraz z pieniêdzmi zebranymi na cele
organizacji Muzeum, jego przewodnictwo powierzono Annie ¯urakowskiej,
dotychczas wiceprezesowi, a Tadeuszowi Kay’owi stanowisko wiceprezesa. Pod
ich kierownictwem Instytut by³ m.in. wspó³organizatorem wa¿nych pobytów
w Ontario ZPiT „Kaszuby” z Kartuz w 1997 i 2000 roku. Jego cz³onków goœcili
m.in. Anna i Janusz ¯urakowscy w swoim pensjonacie turystycznym „Kartuzy”
w Barry’s Bay. Instytut wspar³ te¿ finansowo Henryka Bartula, twórcê filmu
dokumentalnego o ontaryjskich Kaszubach. W 1990 r. w³¹czy³ siê te¿ w akcjê
uczczenia pamiêci ks. Rafa³a Grzondziela, którego upamiêtnia kamieñ z pami¹tkow¹ tablic¹, zlokalizowany w s¹siedztwie Grzondzielowej kaplicy i „Katedry pod sosnami”, podczas poœwiêcenia którego przemawia³a m.in. A. ¯urakowska.
Od 2000 roku Instytut wspólnie z za³o¿onym w 1997 roku w Wilnie stowarzyszeniem Wilno Heritage Society, tworz¹cym znany dziœ i rozbudowywany
od lat skansen, organizuje 3 Maja Dzieñ Polski w Wilnie. Nadal reprezentuje
te¿ Kaszuby w przedsiêwziêciach ogólnokanadyjskich, ukazuj¹cych bogactwo
etniczno-kulturowe Kanady.
W 2001 roku by³em goœciem Instytutu i domu ¯urakowskich, a moim cicerone po Kaszubach w Ontario by³ wiceprezes Tadeusz Kay. Ju¿ wtedy mówiliœmy wiele o potrzebie jeszcze bli¿szej wspó³pracy kanadyjskich Polonusów
z ontaryjskimi Kaszubami…
Przed laty, gdy po œmierci Janusza ¯urakowskiego Pani Anna zamieszka³a
w Domu Seniora w Barry’s Bay, prezesostwo IP Kaszuby przesz³o w rêce wspomnianego H. Bartula, zwi¹zanego wielorako z Gdañskiem, wspieraj¹cego dziœ
dzia³alnoœæ Wilno Heritage Society.
Janusz ¯urakowski – wybitny lotnik polski i kanadyjski pilot – oblatywacz –
w 2003 roku uhonorowany zosta³ nazwaniem jego imieniem parku – „¯urakowski Park” w Barry’s Bay, stolicy „naszej Ma³ej Ojczyzny Kanadyjskiej”, jak
napisano o tym szeroko na ³amach „Zwi¹zkowca” (nr 31, 31.07.2003).
Pan Janusz, dobry duch pensjonatu „Kartuzy” i Polskiego Instytutu Kaszuby
zmar³ 3 lutego 2004 roku. Poœmiertnie uhonorowano go oryginalnym pomnikiem w Barry’s Bay, a Kartuzy na Kaszubach w Polsce nazwa³y jego imieniem
Bibliotekê Miejsk¹. – Ju¿ wtedy pomyœla³em, ¿e patronk¹ tej¿e biblioteki winna
byæ tak¿e Anna ¯urakowska, która tu¿ po wojnie jako Anna Danielska pracowa³a w Polskim Radio Gdañsk w Sopocie. Wtedy to pozna³a m.in. Kartuzy,
opracowuj¹c o nich i o Kaszubach niejedn¹ audycjê. St¹d, gdy zamieszka³a
wraz z poznanym w Kanadzie mê¿em Januszem na Kaszubach w Ontario, ich
pensjonat nad wspania³ym jeziorem w s¹siedztwie Barry’s Bay zyska³ miano
Kartuzy.
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Pani Anna urodzi³a siê 3 grudnia 1921 roku w £añcucie. Zmar³a 6 wrzeœnia
2015 w Barry’s Bay. Ich kanadyjskie dziedzictwo przejê³o m.in. dwóch synów,
z których jeden zakorzeni³ siê tak¿e na ontaryjskich Kaszubach, bior¹c ¿onê
z tego¿ œwiata! Oboje ¯urakowscy spoczywaj¹ dziœ na przykoœcielnym cmentarzu parafii œw. Jadwigi w Barry’s Bay, niedaleko grobu najwybitniejszego
spoœród ontaryjskich Kaszubów ks. pra³ata Piotra Biernackiego (1888–1958),
twórcy tej parafii, pochodz¹cego z parchowskich Biernackich i Lillów.
Czytaj¹c polonijne, kanadyjskie wspomnienia poœmiertne, poœwiêcone
œp. Annie ¯urakowskiej, ze smutkiem stwierdzi³em, i¿ ich autorzy nieco jakby
zapomnieli – pominêli wiele jej w³asnych dokonañ. Jedno z nich g³osi tytu³em
„Zmar³a Anna ¯urakowska – ¿ona oblatywacza Auro Arrow”. A jego treœæ:
„W niedzielê, 6 wrzeœnia zmar³a zas³u¿ona dla kanadyjskich Kaszub, harcerzy
i ca³ej Polonii, Anna ¯urakowska. By³a ¿on¹ Janusza ¯urakowskiego – wybitnego pilota myœliwskiego i doœwiadczalnego, jednego z najbardziej znanych
Polaków w historii Kanady. Za wk³ad w rozwój kanadyjskiego i œwiatowego
lotnictwa uhonorowano go wieloma odznaczeniami wojskowymi, miêdzy innymi Virtuti Militari, Krzy¿em Walecznych i Krzy¿em Komandorskim Orderu
Zas³ugi dla RP. W latach 60-tych Anna i Janusz ¯urakowscy osiedlili siê na
Kanadyjskich Kaszubach i prowadzili Oœrodek Turystyczny. Czêœæ swojej posiad³oœci oddali harcerzom na obozy letnie. Pani Anna by³a szanowan¹ osob¹
w Barry’s Bay. Jaka sama mówi³a w filmie dokumentalnym »¯ura« – o cz³owieku, który zosta³ bohaterem Kanady, na ulicy poznawali j¹ ludzie, których
sama nie zna³a, a którzy wiedzieli, ¿e by³a ¿on¹ Janusza ¯urakowskiego, którego pomnik stoi w Barry’s Bay”. – Mam cich¹ nadziejê, ¿e tak¿e tam lub
w Wilnie stanie rych³o jakiœ choæby skromny znak pamiêci – stolemny kamieñ
poœwiêcony Annie ¯urakowskiej, a jej imiê zostanie dopisane do imienia mê¿a
jako patronów Biblioteki Miejskiej w Kartuzach. Nie tracê te¿ nadziei na dalsz¹
dzia³alnoœæ Instytutu Polskiego Kaszuby w Kanadzie i jego wspó³pracê tak¿e
z Instytutem Kaszubskim w Gdañsku.
Pani Anna wraz z mê¿em Januszem w 1998 roku zosta³a uhonorowana
Medalem Stolema. Dwa lata wczeœniej w 1996 roku decyzj¹ Prezydenta Aleksandra Kwaœniewskiego zosta³a odznaczona Krzy¿em Oficerskim Orderu Zas³ugi Rzeczypospolitej Polskiej. Na trwa³e wpisa³a siê w dzieje Kaszubów i Polonii w Kanadzie, jak i w nasz¹ „Historiê Kaszubów”, bêd¹c¹ in statu nascendii.

426

JÓZEF BORZYSZKOWSKI

Józef Borzyszkowski

STANISŁAW ZAGÓRSKI (1933–2015)
– dziennikarz i wydawca, spiritus movens
Stowarzyszenia Prasoznawczego „Stopka”
w Łomży oraz Nagrody i Medalu
im. Zygmunta Glogera

Stanis³awa Zagórskiego – nie tylko jako dziennikarza i publicystê, przede
wszystkim dzia³acza spo³eczno-kulturalnego i wydawcê, pozna³em przed
bardzo wielu laty. Jednak dopiero dziœ w pe³ni poznajê jego losy i olbrzymi
dorobek ¿ycia. Jest to mo¿liwe m.in. dziêki opublikowaniu jego obszernego
curriculum vitae w S³owniku biograf icznym polskiego ruchu m³odzie¿owego,
pod redakcj¹ El¿biety Wojtas-Ciborskiej, t. 2, Warszawa 2010.
Urodzi³ siê 20.08.1933 roku w Kozubowie w pow. piñczowskim, w woj. œwiêtokrzyskim. Jako absolwent dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego w 1955
roku rozpocz¹³ pracê w „G³osie Olsztyñskim”, gdzie m.in. zapisa³ siê cyklem
reporta¿y „Konaj¹ce domy”, dokumentuj¹cych celowe niszczenie poniemieckich zabudowañ przez pseudoosadników. W 1960 roku wróci³ do Warszawy,
gdzie pracowa³ kolejno w redakcjach „Przyjació³ki”, „Trybuny Mazowieckiej”
i „Zarzewia” – tygodnika Zwi¹zku M³odzie¿y Wiejskiej. Zajmowa³ siê nadal
trudn¹ problematyk¹, m.in. dotycz¹c¹ oœwiaty rolniczej, bulwersuj¹c swoimi
tekstami przeró¿ne w³adze. Podejmowa³ liczne inicjatywy pamiêtnikarskie.
W latach 1968–1973 kierowa³ dzia³em krajowym „Nowej Wsi”, organizuj¹c
m.in. konkursy reporterskie i dla m³odych rolników, podejmuj¹ce zwykle aktualne i trudne tematy.
W 1973 roku przeniós³ siê na Bia³ostocczyznê, gdzie jako kierownik oddzia³u terenowego „Trybuny Ludu” wspó³pracowa³ z „Gazet¹ Bia³ostock¹”, przemianowan¹ z jego inicjatywy na „Gazetê Wspó³czesn¹” i z miesiêcznikiem
reporterów „Kontrasty”. Zosta³ twórc¹ i redaktorem naczelnym tygodnika
„Kontakty” w £om¿y (1980–1990), skupiaj¹c wokó³ pisma najbardziej utalentowan¹ m³odzie¿ dziennikarsk¹, osi¹gaj¹c niespotykany wówczas szerzej sukces
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czytelniczy i uznanie „Kontaktów” za najlepsze pismo regionalne, które uhonorowane zosta³o m.in. w 1987 r. Laurem Wigierskim. „Kontakty” zas³ynê³y
równie¿ Klubem „Starcia”, zapraszaj¹cym przedstawicieli opozycji (np. Jacek
Kuroñ) i cyklem spotkañ „Bez pardonu”, rozliczaj¹cych przedstawicieli w³adzy
terenowej.
Stanis³aw Zagórski mia³ talent przyci¹gania ciekawych ludzi i dodawania
im skrzyde³. Utworzy³ Krajowy Klub Reporta¿u przy Stowarzyszeniu Dziennikarzy RP, któremu przewodniczy³ przed dwie kadencje, umiejscawiaj¹c na ten
czas jego siedzibê w £om¿y.
Z inicjatywy Stanis³awa we wrzeœniu 1981 roku powsta³o w £om¿y Stowarzyszenie Prasoznawcze „Stopka”. Jego celem jest upowszechnianie kultury
i wiedzy o prasie, uczestnictwo w tworzeniu kultury polskiej. Dziêki „Stopce”
powsta³a mikrofilmowa Czytelnia Prasy Dawnej, zal¹¿ek Muzeum Niesamowitoœci… „Stopka” od lat jest organizatorem wielu konkursów, m.in. od 1983 r.
dorocznego konkursu o Nagrodê i Medal im. Zygmunta Glogera.
Wielkim dzie³em St. Zagórskiego i jego wspó³pracowników jest Oficyna
Wydawnicza „Stopki”, organizuj¹ca m.in. liczne konkursy, wydaj¹ca pod jego
redakcj¹ z udzia³em takich mistrzów jak Janusz Tazbir nie tylko ich owoce…
Przyk³ady: Wschodnie losy Polaków (1991–1995), Spotkania z Glogerem (1995),
Czy zmierzch kultury ludowej (1997), Zachodnie losy Polaków (1997–1999),
Jak ¿yjesz Polaku? (2000), Siedem granic, osiem kultur i Europa (2001), Moralnoœæ Polaków (2004), Autorytety polskie (2002), ¯ycie codzienne Polaków (2003),
Kultura polityczna Polaków (2004), Polacy o sobie (2005), Polska i s¹siedzi (2006)
i kolejne, podejmuj¹ce równie wa¿ne i ciekawe problemy. – Od lat do udzia³u
w tych zbiorowych dzie³ach zaprasza³ wraz ze mn¹ prof. Cezarego Obracht-Prondzyñskiego, dziêki czemu problematyka kaszubsko-pomorska lub spojrzenie z naszej nadba³tyckiej strony by³y i s¹ w tych dzie³ach reprezentowane.
Bli¿sze wiêzi, wraz z przynale¿noœci¹ do „Stopki”, wrêcz przyjaŸñ narodzi³a
siê miêdzy nami w pierwszych latach III RP. Wtedy te¿ zapewne za jego przyczyn¹, a z czasem przy moim udziale, kilka osób z Kaszub i Pomorza zosta³o
wyró¿nionych Nagrod¹ i Medalem im. Zygmunta Glogera. St¹d te¿ my Kaszubi
– Pomorzanie uczestniczyliœmy w niejednej dorocznej konferencji, wystawie
i uroczystoœci wrêczenia tych wyró¿nieñ w £om¿y. Szczególnie w mojej pamiêci zapisa³y siê wyprawy do stolicy kulturalnej Podlasia i St. Zagórskiego
z udzia³em Cezarego Obracht-Prondzyñskiego i ks. dr. Mieczys³awa Józefczyka
– te¿ laureata…
Te doroczne spotkania „Stopkowiczów” by³y prawdziwym œwiêtem dla ludzi
kultury i œrodowiska przyjació³ Stowarzyszenia nie tylko z £om¿y. Rozpoczyna³y siê zwykle zgromadzeniem przy pomniku Zygmunta Glogera, gdzie Stanis³aw wita³ zebranych i sk³ada³ wraz z goœæmi ho³d patronowi nagrody.
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Ca³odzienny program, obejmuj¹cy konferencjê i uroczystoœæ uhonorowania
kolejnych laureatów, koñczy³a biesiada, podczas której jej gospodarz – prezes
„Stopki” Stanis³aw – dba³ o to, by wszyscy goœcie czuli siê u siebie, a nawet
wiêcej – niemal najwa¿niejsi. Jako jeden z pierwszych pomorskich laureatów
zaproponowany zosta³em do kapitu³y tego¿ wyró¿nienia, dzia³aj¹cej d³ugo pod
przewodnictwem œp. prof. J. Tazbira. ¯a³owa³em, ¿e odleg³oœæ do £om¿y i
Warszawy, nadmiar naszych inicjatyw i mo¿liwoœci uniemo¿liwiaj¹ czêstszy
kontakt ze „Stopk¹” i £om¿¹, gdzie z inicjatywy Stanis³awa Zagórskiego powsta³a koncepcja Wy¿szej Szko³y Wspó³pracy Miêdzynarodowej i Regionalnej,
dzia³aj¹cej pocz¹tkowo w Bielsku Podlaskim, nastêpnie w Wo³ominie…, przechodz¹c z czasem w gestiê powo³anej fundacji.
Z czasem te¿ Stanis³awowi ubywa³o si³, mêczy³y Go choroby, mno¿y³y siê
k³opoty… W naszych gdañsko-³om¿añskich kontaktach zastêpowa³a Go nieraz niezast¹piona dlañ wiceprezes Wies³awa Czartoryska, redaktorka wydawnicza kolejnych, w/w dorocznych tomów refleksji oryginalnej reprezentacji œrodowisk kultury i nauki z ca³ej Polski, do których dociera³a „Stopka” i Stanis³aw
Zagórski, zdobywaj¹cy u w³adz Warszawy i £om¿y oraz województwa konieczne
œrodki.
Od Pani Wies³awy, nieco przypadkowo, bo list nie dotar³, dowiedzia³em siê
o œmierci Stanis³awa, jaka nast¹pi³a 15 sierpnia 2015 roku w £om¿y. (Pochowano go na Cmentarzu Starym w Kielcach). Dziêki Pani Wies³awie dotar³y te¿ do
mnie informacje o zmianach – nie tylko personalnych – w Stowarzyszeniu
Prasoznawczym „Stopka”, jak i zredagowany przez ni¹ nr 12 z 2015 roku jej
organu pt. „Stopnik”, czyli bezcenny rocznik „Stopkowej rodziny”, poœwiêcony
w ca³oœci Stanis³awowi Zagórskiemu. Zawiera on kilka przypominaj¹cych Stanis³awa tekstów i multum fotografii ze zbiorów „Stopki”. Chcia³oby siê tu przytoczyæ wiele fragmentów z zawartych w tym numerze wspomnieñ. Tytu³y sygnalizuj¹ osobowoœæ bohatera, jak i zawartoœæ poœwiêconych Mu tekstów. Oto
one: – Tak piêknie ¿y³eœ – fragment wyst¹pienia Jana Sochy podczas ceremonii
po¿egnalnej w £om¿y 18 sierpnia 2015 roku; – Jak pracowa³, jak siê przyjaŸni³
– I zestaw foto; – Talent odda³ £om¿y, „Stopce” i „Kontaktom” – Marek Starczewski, który swojemu po¿egnaniu Przyjaciela, Braciszka da³ motto:
„Gdy umiera przyjaciel, œlepnie nam jedno oko,
G³uchnie jedno ucho, martwieje jedna d³oñ.
Jest nas o po³owê mniej.
Jedynie samotnoœci jest w nas dwakroæ wiêcej”
– Jan Gocza³;
– Spotkania – drugi blok fotografii; – Inicjowa³, przygarnia³, zaskakiwa³ pomys³ami – Adam Czes³aw Dobroñski; – Fascynacje Glogerem – fotoreporta¿; –
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Zawsze ciep³a d³oñ i goœcinne serce – Wawrek K³osiñski; – Szczêœliwe chwile
i W plenerze, na wernisa¿u – foto; – Ze s³ownika – ¿yciorys oprac. przez El¿bietê
Wojtas-Ciborsk¹.
Przywo³uj¹c tytu³y wspomnieñ o Staszku, Stanis³awie, Prezesie – nie pomin¹³em owych fotoreporta¿y, bo one prezentuj¹ równie¿ ciekawie œwiat i ludzi,
wœród których i dla których ¿y³ i dzia³a³ twórca i Prezes „Stopki”. Autorka biogramu przywo³a³a równie¿ liczne nagrody, medale, ordery, jakimi wyró¿niono
Stanis³awa Zagórskiego w latach PRL i III RP. Jest ich bardzo wiele. Miêdzy
innymi Krzy¿ Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (1979) i Krzy¿ Komandorski OOP (2001) oraz Krzy¿ Komandorski z Gwiazd¹ OOP (2012). – „Tak
piêknie ¿y³eœ” Stanis³awie! I piêkn¹ pozostawi³eœ nam spuœciznê oraz pamiêæ
o Tobie, Twoich trudach i dokonaniach, ³¹cz¹cych rodaków ze wszystkich
zak¹tków Rzeczypospolitej.
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KAZIMIERZ CEBULAK (1927–2015)
– najwybitniejszy znawca Żuław,
współzałożyciel Zrzeszenia Kaszubskiego

Zmar³y w ubieg³ym roku 25 paŸdziernika dr Kazimierz Cebulak by³ postaci¹ bardzo znan¹, ale i nieznan¹, nie tylko w naszym œwiatku gdañsko-kaszubsko-pomorskim. Przede wszystkim by³ nie tylko wœród nas najwybitniejszym
znawc¹ ¯u³aw i wybitnym specjalist¹ w zakresie urz¹dzeñ melioracyjnych
i gospodarki wodnej. By³ te¿ humanist¹ i jednym z ostatnich, wrêcz przedostatnim, spoœród za³o¿ycieli Zrzeszenia Kaszubskiego w 1957 roku, którzy
doczekali siê nowego etapu w dziejach Rzeczypospolitej po wyborach prezydenckich 2015 roku…
O Jego œmierci dowiedzia³em siê po pogrzebie, jako ¿e unikam nadmiaru
kontaktów z codzienn¹ pras¹. Wskutek tego nie uczestniczy³em w ostatnim
po¿egnaniu, jakie odby³o siê w rodzinnych dlañ Kartuzach, gdzie spêdzi³ dzieciñstwo i wczesn¹ m³odoœæ, sk¹d pochodzi rodzina ¿ony, gdzie mieszka syn
z rodzin¹…
Z Panem Kazimierzem spotka³em siê przed laty w Urzêdzie Wojewódzkim,
a potem w Instytucie Kaszubskim, gdzie nas odwiedza³, dzieli³ siê refleksjami
dotycz¹cymi historii i bie¿¹cych wydarzeñ. Unikaj¹c szerszego zaanga¿owania, cieszy³ sê z naszej dzia³alnoœci. Wyrazem naszej szczególnej skromnej przyjaŸni, i dziœ cenn¹ jej pamiatk¹, jest ksi¹¿eczka do nabo¿eñstwa, jak¹ ofiarowa³
mi przed laty Pan Kazimierz, wiedz¹c, i¿ takowe zbieram. Jest ona bezpoœrednio zwi¹zana z Kartuzami i rodzin¹ jego ¿ony Alicji.
Jest to – jak mówi strona tytu³owa – Wybór najosobliwszych nabo¿eñstw
i pieœni na duchown¹ pociechê i po¿ytek ludzi pobo¿nych z ró¿nych ksi¹g zebrany. – „Drugie wydanie znacznie poszerzone. Nak³adem wydawnictwa dzie³
katolickich G. Jalkowskiego w Grudzi¹dzu (Graudenz) Poznañ Czcionkami
H. Schmaedlickiego 1880”. – Na kolejnej stronie jest Imprimatur ks. bpa Joannesa [Marwicza] z Pelplina z 28 sierpnia 1880 roku. A to sygnalizuje fakt,
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i¿ modlitewnik ten, jeden z wielu podobnych, jakie wysz³y na œwiat dziêki temu
niemieckiemu wydawcy, reprezentuje niemal sam pocz¹tek nowej serii. Wiemy
bowiem, ¿e ich wydawanie – druk – mia³ miejsce niejako na bie¿¹co, zgodnie
z zapotrzebowaniem rynku – odbiorców – tu polskich, ale czêsto te¿ niemieckich, bo zwykle Jalkowski dba³ o jednych i drugich, tak katolików, jak i ewangelików. Ale dzieje tego znanego kiedyœ wydawnictwa to osobna historia. Tu wa¿ne
s¹ dla mnie dzieje konkretnego egzemplarza.
Nale¿a³ on do Marty Brilowskiej. Od Pana Kazimierza otrzyma³em go
19.08.2010 roku w Instytucie Kaszubskim – jak zapisa³em – tak¿e od Jego ¿ony
Alicji, co potwierdza pod moj¹ notatk¹ podpis g³ównego darczyñcy. Egzemplarz ten jest niemal kompletny, mimo ¿e stosunkowo bardzo zniszczony.
Jednak¿e ze wzglêdu na sposób jego przechowywania – opakowania – zabezpieczenia w odpowiednim pude³ku, gdzie dosz³a wyj¹tkowa dokumentacja, nie
odwa¿y³em siê dot¹d oddaæ go w rêce pana Leszka Abramowicza – wspania³ego konserwatora i introligatora nie tylko sporej czêœci mojego ksiêgozbioru.
Wspomniana wyj¹tkowa dokumentacja, to sporz¹dzona przez pani¹ Alicjê
notatka – informacja dotycz¹ca g³ównie Marty Brillowskiej. (Pani Alicja jej
nazwisko zapisa³a w wersji z podwójnym ll, natomiast na przedtytu³owej stronie tej pami¹tki, przypuszczam, ¿e rêk¹ samej w³aœcicielki, du¿ymi literami
i gotyck¹ czcionk¹ wykaligrafowane zosta³o jej imiê i nazwisko z jednym tylko L!
– Dwa LL zosta³y utrwalone na jej nagrobku, którego foto kolorowe do³¹czy³
Pan Kazimierz). A oto zasadnicza treœæ notatki Pani Alicji:
„Marta Brillowska urodzi³a siê w 1864 r. w Ostrzycach. Œlub zawar³a 11.11.1887 r.
w Kartuzach z Piotrem Negowskim urodzonym 26.03.1861 r. w Gorêczynie. […]
Zmar³a 19.11.1913 r. w Kartuzach i zosta³a pochowana na cmentarzu dolnym
= przykoœcielnym: sektor L, rz¹d V, nr grobu 63. Nagrobek z tablic¹ w jêzyku
polskim zachowa³ siê do dzisiaj.
W czasie II wojny œwiatowej, po wydaniu przez Niemców nakazu usuniêcia
z grobów napisów polskich, mój Dziadek, Piotr Negowski, zakopa³ tablicê
w grobie tak, ¿e wystawa³ na nim jej trzpieñ z kamienia. W kwietniu 1945 r., tu¿
przed swoj¹ œmierci¹, Dziadek odwróci³ z powrotem tablicê i nagrobek w tym
stanie do dzisiaj znajduje siê na cmentarzu.
Marta i Piotr Negowscy mieli 9 dzieci (4 synów i 5 córek). Wszystkie doczeka³y dojrza³ego wieku, mieli dzieci i wnuki, i wiêkszoœæ z nich mieszka³a i mieszka w Kartuzach, Gdyni i Gdañsku.
Modlitewnik jest mocno zniszczony, g³ównie przez bardzo intensywne u¿ytkowanie przez Dziadka, który by³ bardzo pobo¿ny. Codziennie uczestniczy³
we mszy œwiêtej i spêdza³ wiele godzin na modlitwie. Zmar³ 5 czerwca 1945 r.
w Kartuzach. Modlitewnik po jego œmierci by³ przechowywany przez moj¹ Matkê,
Waleskê Go³êbiewsk¹ z domu Negowsk¹ (córkê Piotra) do jej œmierci 5 wrzeœnia
1978 r. Od tego czasu znajdowa³ siê u mnie, Alicji Cebulak z domu Go³êbiewska”.
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– Tu adres, data 19.08.2010, a jam dopisa³: „Zob. »Pomerania« tekst p. K.C. za
W. Kiedrowskiego »Czytanie zdjêæ« – jego art. pt. Kartuscy Negowscy i Go³êbiewscy”. – W moim dopisku powa¿ny b³¹d, bowiem autorem artyku³u – zapisu opowieœci pani Alicji do publikowanych fotografii jest Wojciech Kiedrowski. Ukaza³ siê on w nr. 6 „Pomeranii” z 2001 roku za redaktorstwa Edmunda
Szczesiaka, którego ojciec, ksiêgowy kartuskiego „Bazaru”, przyjaŸni³ siê z ojcem
Pani Alicji, Tomaszem Go³êbiewskim, pochodz¹cym z Wielkopolski, w³aœcicielem renomowanego w mieœcie zak³adu krawieckiego, zlokalizowanego
w budynku „Bazaru” przy ul. Parkowej.
W tym¿e artykule przedostatni akapit dotyczy Alicji i Kazimierza Cebulaków, a ostatni ich dzieci i wnuków. W przedostatnim czytamy:
„Alicja, mimo d³ugiej choroby, wyros³a na dzieln¹ dziewczynkê. W latach
szkolnych by³a najlepsz¹ p³ywaczk¹ wœród rówieœniczek, mocno zwi¹za³a siê
z harcerstwem, ju¿ po wojnie, do czasu wyruszenia na studia do Poznania w 1947
roku, by³a dru¿ynow¹ VI dru¿yny w liceum kartuskim. Po ukoñczeniu Akademii
Handlowej zamieszka³a w Gdañsku, pracowa³a jako ksiêgowa, a póŸniej, gdy
Tadeusz Bolduan zacz¹³ wydawaæ »Kaszëbë« (1957 r.), prowadzi³a sekretariat
redakcji. Ju¿ wówczas by³a ¿on¹ Kazimierza Cebulaka, poznanego jeszcze w kartuskim liceum, absolwenta Politechniki Poznañskiej, który w m³odoœci te¿ zwi¹zany
by³ z harcerstwem. Dr in¿. K. Cebulak zapisa³ siê jako generalny projektant melioracji i zabezpieczeñ przeciwpowodziowych ¯u³aw, dzisiaj jest znakomitym
znawc¹ hydrotechniki obszarów delty Wis³y i wszystkiego, co dotyczy ¯u³aw”. –

Rzeczywiœcie, ¯u³awy by³y i pozosta³y najwa¿niejsz¹ pasj¹ Pana Kazimierza
do ostatnich dni ¿ycia. Chc¹c je bli¿ej poznaæ – przedstawiæ czytelnikom
„Pomeranii” – uda³em siê do Pani Alicji. Dziêki jej informacjom i u¿yczonym
materia³om ze spuœcizny Pana Kazimierza, dziœ wiem o nim i … o Kartuzach
nieco, a nawet sporo wiêcej ni¿ przed laty.
Kazimierz Cebulak urodzi³ siê 4 grudnia 1927 roku w Skarszewach, których
mieszkañcy przypominaj¹ czasy, gdy to miasteczko z pogranicza kaszubsko-kociewskiego by³o swoist¹ stolic¹ województwa pomorskiego w okresie Prus
Królewskich, jakie powsta³y przed 550 laty w wyniku powstania stanów pruskich, inkorporacji, wojny 13-letniej i pokoju toruñskiego w 1466 roku. By³
synem Heleny z domu Hening i Franciszka, by³ego ¿o³nierza zawodowego, który
w Skarszewach pracowa³ jako urzêdnik akcyzy Urzêdu Skarbowego, sk¹d po
kilku latach przeniesiony zosta³ do Chojnic nastêpnie Or³owa i w 1937 roku
do Kartuz. Kazimierz by³ najstarszym z czworga rodzeñstwa Cebulaków, dwaj
bracia – Czes³aw i Stefan oraz siostra Marta ukoñczyli Politechnikê Gdañsk¹.
Kazio ju¿ w Kartuzach, jeszcze przed wojn¹ ukoñczy³ kl. V szko³y powszechnej. Naukê kontynuowa³ w szkole niemieckiej, sk¹d po „podstawówce” podj¹³
pracê jako uczeñ technika mierniczego w Urzêdzie Katastralnym w Kartuzach.
W ramach dokszta³cania doje¿d¿a³ z Kartuz do Gdañska – do „zawodówki”
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Gewerbliche Berufschule der Hansestadt Danzig, zlokalizowanej przy Wielkim M³ynie. St¹d mo¿na powiedzieæ, ¿e niemal od dzieciñstwa Gdañsk by³
jego miastem, a praca i praktyki miernicze w okolicy dawa³y okazjê do obserwacji uczestnicz¹cej losów ich mieszkañców – niemieckich i polskich; tych
drugich ekspolatowanych przez hitlerowskich panów.
Po wojnie Kazimierz kontynuuje naukê w kartuskim LO, gdzie w 1947 roku
zda³ maturê, wpisuj¹c siê mocno w dzieje kartuskiego harcerstwa. W swoim
¿yciorysie w odniesieniu do tego tu¿ powojennego okresu wspomina³ o pracy
w 1945 r., jak¹ podj¹³ w Powiatowym Urzêdzie Ziemskim, zatrudniony jako
technik mierniczy przy parcelacji maj¹tków w pow. kartuskim.
Z kartusk¹ matur¹ w kieszeni uda³ siê do Poznania, gdzie na tamtejszej
Wy¿szej Szkole In¿ynierskiej, póŸniejszej Politechnice w 1951 r. uzyska³ dyplom in¿yniera budownictwa wodnego ze specjalnoœci¹ regulacja rzek i budowy kana³ów. Jako wyró¿niaj¹cy siê student i absolwent zosta³ zatrudniony na
uczelni, gdzie pracowa³ do 1954 roku. Jednoczeœnie by³ nauczycielem w Pañstwowym Technikum Wodno-Melioracyjnym w Rokitnicy k. Poznania. Dla
uczniów techników wodno-melioracyjnych napisa³ podrêcznik Budownictwo
wodne i regulacja rzek, Warszawa 1955. Publikowa³ te¿ artyku³y na ³amach
fachowych czasopism naukowych, takich jak „Przegl¹d Geofizyczny” i „Acta
Geophisica Polonica”.
W tych poznañskich latach zaistnia³o ma³¿eñstwo Alicji i Kazimierza Cebulaków. Alicja studiowa³a na Akademii Handlowej, uzyskuj¹c dyplom w 1950
i podejmuj¹c pracê w tamtejszym Wojewódzkim Oddziale Narodowego Banku Polskiego. Œlub by³ w Kartuzach w sierpniu 1952 roku. O pob³ogos³awienie
ich ma³¿eñstwa poprosili ks. Witolda Szymczukiewicza ówczesnie z Bytowa,
a po wojnie kapelana ZHP w Kartuzach. Pocz¹tkowo zamieszkali u rodziców
Alicji. Tam urodzi³ siê w 1953 r. syn Krzysztof, dziœ dziedzic kamienicy dziadków Go³êbiewsich. W 1954 r. urodzi³a siê córka Ewa; obywatelka Rumi. W tym¿e
roku w paŸdzierniku in¿ynier Kazimierz Cebulak zosta³ skierowany do Gdañska z zadaniem organizacji nowego oœrodka planowania, programowania i projektowania polderowych systemów wodno-melioracyjnych z myœl¹ o potrzebach ca³ego kraju. Jako kierownik gdañskiej Pracowni Terenowej Biura Projektów Wodno-Melioracyjnych w Poznaniu doprowadzi³ do jej rozwoju i pe³nego
usamodzielnienia siê w 1960 roku.
W 1956 r. A. K. Cebulakowie otrzymuj¹ we Wrzeszczu mieszkanie w nowym bloku przy ul. Klonowej, w s¹siedztwie ul. Brzozowej, gdzie mieszkaj¹
Stefania i Bernard Kulowie, od przedwojennej m³odoœci zwi¹zani z ruchem
kaszubsko-pomorskim. Kazimierz z Bernardem wspó³two¿yli m.in. Zrzeszenie Kaszubskie.
Kazimierz Cebulak, nie maj¹c legitymacji partyjnej, zostaje zastêpc¹ dyrektora ds. technicznych oraz generalnym projektantem – „Projektu generalnego
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gospodarki wodnej i melioracji ¯u³aw delty Wis³y”. Jest autorem wielu projektów budowli wodnych i ekspertyz hydrologicznych i melioracyjnych, wspó³autorem planów perspektywicznych rozwoju delty Wis³y i ¯u³aw.
W 1963 roku w Pañstwowym Wydawnictwie Rolniczym i Leœnym w Warszawie ukaza³o siê jego dwutomowe dzie³o pt. Budownictwo wodne, bêd¹ce
tak¿e podrêcznikiem dla pokoleñ studentów.
W maju 1964 r. zostaje skierowany na roczny sta¿ naukowy do USA – University of Illinois, dok¹d w grupie 12 wybrañców p³ynie „Batorym”, bior¹c udzia³
w badaniach dotycz¹cych delty Missisipi i polderów depresyjnych Nowego
Orleanu. W czasie wolnym wêdruje po kraju, nawi¹zuje kontakty z Polonusami, w tym z rodzin¹ w Chicago. Trafia na œlad obecnoœci w Gdañsku zastrzelonego rok wczeœniej w Dallas prezydenta J.F. Kennediego. – Jest to ksi¹¿ka
John F. Kennedy and Poland, w której znalaz³ wypowiedzi Prezydenta USA
dotycz¹ce jego studenckiego pobytu w 1939 r. w Polsce i w Wolnym Mieœcie
Gdañsku. – Po latach ten szczegó³ z biografii Kennediego, jak i porcjê wra¿eñ
K. Cebulaka oraz stypendystów Ministerstwa Rolnictwa PRL z pobytu w USA,
przypomni Barbara Szczepu³a w reporta¿u na ³amach „Dziennika Ba³tyckiego”
z 5 grudnia 2003 roku. Inicjatorem spotkania z red. B. Szczepu³¹ by³ sam
K. Cebulak, telefonuj¹c do niej do redakcji w 40. rocznicê œmierci amerykañskiego prezydenta.
Wróciwszy do kraju, Kazimierz Cebulak kontynuowa³ pracê naukowo-badawcz¹ i badawczo-projektow¹; przygotowa³ rozprawê doktorsk¹ na temat
„Kompasacja polderów jako proces rozwojowy uk³adów wodno-melioracyjnych
na przyk³adzie ¯u³aw delty Wis³y”, któr¹ obroni³ w 1977 roku w Instytucie
Hydrografii Politechniki Gdañskiej – promotorem by³ profesor mgr in¿. W³adys³aw Bêdziñski. Jako doktor – cz³owiek nauki i praktyki – by³ po¿¹danym
wspó³pracownikiem w kraju i zagranic¹. Miêdzy innymi bada³ warunki hydrologiczne delty Dunaju i systemy melioracyjne – nawadniaj¹ce w Rumunii, jak
i poldery w Holandii. W kraju, w rodzinnej instytucji, nie móg³ pe³niæ najwa¿niejszych kierowniczych funkcji, jednak m¹drzy prze³o¿eni zadbali o to, by do
emerytury w 1991 roku pracowa³ na samodzielnym stanowisku. Jego nieco
przedwczesne przejœcie w stan spoczynku wynika³o z likwidacji przedsiêbiorstw
pañstwowych – w tym biura projektowego, gdzie by³ zatrudniony.
Na nowym etapie ¿ycia Kazimierz Cebulak nie wyrzek³ siê pracy zawodowej; wspó³pracowa³ z nowymi podmiotami, dla których by³ wyœmienitym i niezale¿nym ekspertem, wrêcz mistrzem. Jego ¿yciowe – zawodowe zasady, przestrogi zwi¹zane z prac¹ nad opanowaniem ¿ywio³u wody, przejête od dawnych
mistrzów, brzmia³y: „Zapewniæ rzekom przestrzeñ, a ludziom bezpieczeñstwo”
i „Gdy pracujesz z wod¹, musisz j¹ znaæ i szanowaæ. Gdy trudzisz siê, by j¹
ujarzmiæ, musisz wiedzieæ, ¿e pewnego dnia mo¿e wezbraæ i obróciæ ca³y twój
trud w niwecz”.

KAZIMIERZ CEBULAK

(1927–2015)
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Dr K. Cebulak jako emeryt w wiêkszym stopniu anga¿owa³ siê w dzia³alnoœæ spo³eczn¹, m.in. jako cz³onek Stowarzyszenia In¿ynierów i Techników
Wodnych i Melioracyjnych, w którym przez lata pe³ni³ funkcjê przewodnicz¹cego Oddzia³u w Gdañsku. Nale¿a³ te¿ do Gdañskiego Towarzystwa Naukowego. W 2010 roku by³ konsultantem programu „Kompleksowe zabezpieczenia przeciwpowodziowe ¯u³aw – do roku 2030”. By³ nieprzerwanie cz³onkiem
Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego i sympatykiem Instytutu Kaszubskiego oraz
Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego. Wspó³pracowa³ ze œp.
Jerzym Szukalskim, redaktorem naczelnym czasopisma „Jantarowe Szlaki”, na
³amach których opublikowa³ m.in. kilkanaœcie wysoko cenionych artyku³ów,
które z³o¿y³y siê na ksi¹¿kê pt. Delta Wis³y powy¿ej i poni¿ej poziomu morza,
opublikowan¹ przez Stowarzyszenie ¯u³awy i Lokaln¹ Grupê Dzia³ania ¯u³awy
i Mierzeja, Nowy Dwór Gdañski 2010, w ramach projektu „Zbiory dziedzictwa
kulturowego delty Wis³y”.
Kazimierz Cebulak nale¿a³ do grona nielicznych dziœ in¿ynierów-humanistów. St¹d interesowa³a go tak¿e kultura duchowa, nie tylko materialna mieszkañców badanych terenów, w tym losy pokojowe menonitów i wojenne przebywaj¹cych na ¯u³awach robotników przymusowych i wiêŸniów KZ Stutthof.
Interesowa³y go m.in. Karwieñskie B³ota oraz powstanie Fundacji Europejskie
Spotkania Kaszubskie Centrum Kultury Krokowa i dzia³alnoœæ rodziny von
Krockow… (Mia³ za z³e mnie i rektorowi UG nadmiar zaufania wobec tej familii!
Nie uwolni³ siê od pamiêci o doœwiadczeniach okupacji hitlerowskiej, tragediach nie tylko w³asnej rodziny, tak typowych dla ludzi pogranicza narodowoœciowego. W wyniku wojny rodzina zosta³a rozrzucona po œwiecie).
W szczególny sposób w okresie emeryckim dr Kazimierz Cebulak wyró¿ni³
jednak Kartuzy. Uczestniczy³ aktywnie w ¿yciu swego Liceum im. Hieronima
Derdowskiego, a zw³aszcza w jego kolejnych jubileuszach i spotkaniach absolwentów. Wspomaga³ Zbigniewa Satke w jego badaniach – dokumentowaniu
dziejów ZHP w Kartuzach i powiecie, m.in. jako powojenny kronikarz kartuskiego hufca. Wówczas by³ œwiadkiem i uczestnikiem uroczystoœci poœwiêcenia ufundowanego w 1946 r. sztandaru, ukrytego w latach stalinizmu, odnalezionego z jego inicjatywy i decyduj¹cym udzia³em w 2002 roku. Sztandar ten,
dziêki staraniom burmistrza Mieczys³awa Go³uñskiego, poddany zosta³ w 2005
roku fachowej konserwacji i przekazany do Muzeum Kaszubskiego w Kartuzach. Jego dzieje w historii hufca w 60-lecie poœwiêcenia, spisa³ K. Cebulak.
By³y one prezentowane na ³amach „Gazety Kartuskiej”. Interesowa³y go te¿ losy
kartuskich zabytków; by³ dumny z ich rewitalizacji i rosn¹cej atrakcyjnoœci
Szwajcarii Kaszubskiej.
Publikowa³ równie¿ na ³amach „Pomeranii”; m.in. wraz z Markiem Orskim
napisa³ obszerny artyku³ Niewolnicy z obozu Stutthof. Wykorzystani przy pracach hydrotechnicznych w delcie Wis³y i nad Zalewem Wiœlanym („Pomerania”,
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2010, nr 5). Wczeœniej, zainspirowa³ zwi¹zanego przez lata z „Pomerani¹” red.
Zbigniewa Gacha do napisania, na bazie jego relacji i materia³ów, reporta¿u pt.
¯u³awska apokalipsa, dotycz¹cego zatopienia w marcu 1945 r. czêœci ziem przy
ujœciu Wis³y przez cofaj¹ce siê wojska niemieckie („Rejsy”, 27.04.2001).
Ma³o kto dziœ pamiêta, wiêkszoœæ o tym nie wie, ¿e K. Cebulak by³ jednym
z przewodników Melchiora Wañkowicza w 1960 roku, gdy ten zbiera³ na Pomorzu materia³y do przygotowywanej na zlecenie Towarzystwa Rozwoju Ziem
Zachodnich ksiêgi reporta¿u „Walcz¹cy Gryf ”. G³ównymi przewodnikami
pisarza o historii i ziemi Kaszubów byli Tadeusz Bolduan i Stanis³aw Gierszewski. K. Cebulak, zaprzyjaŸniony z T. Bolduanem, pokaza³ Wañkowiczowi ¯u³awy i Nizinê Nadwiœlañsk¹. By³y one bliskie Cebulakowi tak¿e ze wzglêdu na
korzenie rodzinne, gdy¿ po I wojnie mieszkali tam jego dziadkowie – w Brukach Unis³awskich ko³o Grudzi¹dza. Na bazie relacji T. Bolduana i K. Cebulaka
Barbara Szczepu³a napisa³a kolejny reporta¿ – Na tropach Wañkowicza. („Dziennik Ba³tycki”, 10.09.2004).
PrzyjaŸñ A. K. Cebulaków z s¹siadem Bernardem Kul¹, w latach 50. prezesem Towarzystwa Rozwoju Ziem Zachodnich w Gdañsku i wiceprezesem Zrzeszenia Kaszubskiego oraz redaktorem Tadeuszem Bolduanem – filarem Zrzeszenia, wspomnienia i doœwiadczenia, refleksje Pani Alicji z pracy w redakcji
„Kaszëb”, to temat i materia³ na osobny tekst, podobnie jak jej obraz Kaszubów
i rodzinnych Kartuz – ich mieszkañców w XX wieku. W odniesieniu do
T. Bolduana jako naczelnego, Pani Alicja podkreœla jego wielk¹ wiedzê i doœwiadczenia w kontaktach z ludŸmi oraz to, ¿e w sytuacji redakcyjnych problemów i konfliktów zawsze wszystkich broni³. – „Tylko z bratem nie zawsze móg³
siê zgodziæ”. Tu jednak trzeba podkreœliæ fakt, i¿ tak¿e Kazimierz Cebulak opublikowa³ na ³amach dwutygodnika „Kaszëbë” przynajmniej dwa teksty podpisane pseudonimem – Kazimierz Kalubec. S¹ to: artyku³ pt. Gburzë. Wa muszita
wiêcéj rechowac!. (nr 24 z 1958 r.) i wypowiedŸ po publikacji artyku³u T. Bolduana pt. Przeciwko duchowej pró¿ni, zatytu³owana Biedne pola, czyste chaty
(nr 3/1959). Pierwszy z tych tekstów dokumentuje m.in. zakorzenienie K. Cebulaka w jêzyku kaszubskim i duchu organicznej pracy, œwiadomoœæ jej potrzeby wœród Kaszubów, promowanej przez T. Bolduana.
Kazimierz Cebulak zmar³ w Gdañsku 25 paŸdziernika 2015 roku. Pochowany zosta³ na cmentarzu katolickim w Kartuzach. ¯u³awska cz¹stka jego spuœcizny, decyzj¹ ¿ony Alicji, trafi³a do Muzeum Nowodworskiego; kartoteka do
Muzeum Piœmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie. Tam
mia³y byæ przekazane jego liczne dyplomy i odznaczenia, dokumentuj¹ce po
czêœci udzia³ Kaszubów w odbudowie i rozwoju ¯u³aw po 1945 roku, tak¿e
w procesie kszta³towania nowej to¿samoœci ¿u³awskiej, wspó³tworzonej i promowanej m.in. przez œp. Boles³awa Klejna i Marka Opitza.
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JAN EJANKOWSKI (1929–2015)
– kociewsko-pomorski Stolem,
dokumentalista, m.in. promotor kultu
Matki Bożej Piaseckiej Królowej Pomorza
i twórca tamtejszego Muzeum

Postaæ i dokonania Jana Ejankowskiego – nauczyciela i spo³ecznika, regionalisty, Kociewiaka i Pomorzanina, Polaka i Europejczyka, mocno wpisane zosta³y w pamiêæ kilku pokoleñ wspó³czesnych mieszkañców kraju i w nasze dzieje,
utrwalone na kartach niejednej ksi¹¿ki. Poprzez swe ¿ycie i dzie³a szczególnie
mocno zwi¹za³ siê z prastarym Piasecznem – sanktuarium Matki Bo¿ej Piaseckiej, Królowej Pomorza. Wspó³pracuj¹c z wieloletnim kustoszem, ks. pra³.
Kazimierzem Myszkowskim, promowa³ przez dziesiêciolecia jej kult oraz dzieje
i organicznikowskie tradycje Piaseczna i Kociewia w regionie i poza jego granicami. Œwiadectwem tej dzia³alnoœci s¹ poœwiêcone Piasecznu i ks. Kazimierzowi Myszkowskiemu g³ównie jubileuszowe publikacje autorstwa J. Ejankowskiego. Przywo³aæ mo¿na i wypada na zasadzie przyk³adu dwie: 1° Kult Matki
Bo¿ej Piaseckiej na Pomorzu, a szczególnie na Kociewiu, Piaseczno 2005
i 2° Sanktuarium Maryjne w Piasecznie w latach 1967–2007, Piaseczno 2008,
dokumentuj¹ce dzieje parafii i dokonania ks. dr. Kazimierza Myszkowskiego,
jako jej proboszcza, od koñca grudnia 2006 roku seniora, powszechnie szanowanego emeryta.
Najnowsza, ostatnia z kilkunastu publikowanych za ¿ycia, praca J. Ejankowskiego, to wydana niejako w³asnym sumptem – staraniem – w sztywnej oprawie na kredowym papierze monografia – swoista kolorowa kronika – pt. Dwudziestolecie Przegl¹du Kociewskich Zespo³ów Folklorystycznych ku czci W³adczyni Kociewia w Piasecznie (1994–2013), [Nicponia] 2015.
Z ogromn¹ wdziêcznoœci¹ wspominam i wspominaæ bêdê postaæ i dorobek
Drëcha Jana, jednego z najwybitniejszych synów bratniego dla Kaszubów
regionu i Stolema wœród dzia³aczy kociewskich, bezgranicznie oddanego swojej pracy nauczycielskiej i dzia³alnoœci spo³ecznej na rzecz dobra wspólnego
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– szko³y, kolejnych wsi, w których pracowa³, samego Piaseczna i ca³ego Kociewia. Trwa³ym pomnikiem – stolemowym dokonaniem jego twórczego ¿ycia
jest Dom Kultury im. Juliusza Kraziewicza w Piasecznie – siedziba Oddzia³u
Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego w Warszawie, otwartego w 1977
roku. W kontekœcie funkcjonowania tego¿ muzeum i sanktuarium w Piasecznie J. Ejankowski zainicjowa³ i by³ spiritus movens przywo³anego dorocznego
Przegl¹du Kociewskich Zespo³ów Folklorystycznych.
Bêd¹c nie tylko dzia³aczem, ale i dokumentalist¹ oraz historykiem regionalnych dziejów, Jan Ejankowski na kartach czasopism i innych wydawnictw przypomina³ wspó³czesnym wybitne postacie z przesz³oœci Kociewia – od Juliusza
Kraziewicza (1829–1895) – twórcy pierwszego Kó³ka Rolniczego na Pomorzu
i w skali ogó³u ziem polskich zaczynaj¹c, a na ofiarach krwawej kociewskiej
jesieni 1939 roku nie koñcz¹c.
Warto i trzeba pamiêtaæ, ¿e za spraw¹ Jana Ejankowskiego skarbnic¹ wiedzy
s¹ kroniki szkó³ i instytucji, w których pracowa³. Niemniej wa¿nym i cennym
Ÿród³em dla poznania jego biografii i mentalnoœci oraz etosu szkólnego, inteligenta i spo³ecznika, jest prowadzony przezeñ dziennik, pamiêtnik, zatytu³owany „Refleksje nad w³asnym ¿yciem”, zapocz¹tkowany w 1976 roku, (jego t. I
dotyczy przesz³oœci – lat 1929–1976), pozostaj¹cy w zbiorach rodziny.
Na ¿yciow¹ postawê Jana Ejankowskiego niema³y wp³yw mia³ kr¹g jego
wychowawców – zw³aszcza ksiê¿y i przyjació³ z lat m³odoœci. Spoœród duchownych z szczególn¹ wdziêcznoœci¹ przywo³ywa³ ks. Bernarda Sychtê (1907–1982),
którego pozna³ jako wikariusza w Sarnowie, gdzie jego ojciec by³ organist¹.
Po latach J. Ejankowski doprowadzi³ do prapremiery najbardziej znanego dramatu kociewskiego, którym jest Wesele kociewskie ks. B. Sychty, wydane przez
Wydawnictwo Morskie w 1959 r., zawieraj¹ce m.in. jego tekst i melodiê
ks. Edwarda Hinza Hymnu Kociewiaków.
„Pytasz sia, gdzie Kociewiaki
Mojó swoje dómy,
Swe pachnôce chlebam pola,
Swoje sochy, bróny?
Dzie Wierzyca, Wda
Przy œrebnym fal œpiewie
Niesó woda w dal,
Tam nasze Kociewie.
Czy to my tu na Kociewiu,
Czy Borusy w Borach,
Czy Lasaki, czy Kaszuby
Na morzu, jeziorach.
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Jedna Matka nas
Wszetkéch koléba³a,
Pok³oñma sia w pas:
Tobie, Polsko, chwa³a”.
Ks. B. Sychcie J. Ejankowski poœwiêci³ swoje wspomnienie, daj¹c mu tytu³:
Ksi¹dz dr Bernard Sychta we wspomnieniach regionalisty, opublikowane w tomie Pro memoria Ks. Bernard Sychta (1907–1982) a Kociewie… Jego poprzednicy i nastêpcy, Gdañsk-Starogard Gdañski 2007.
W gronie jego przyjació³ od lat m³odoœci by³ ks. Henryk Mross (1928–2000),
wspania³y duszpasterz, nauczyciel i historyk, biografista, autor pomnikowego
dzie³a S³ownik biograf iczny kap³anów diecezji che³miñskiej wyœwiêconych w latach 1821–1920, Pelplin 1995. Ks. Mross wraz z ks. Kazimierzem Raepke (1936–
–1997), proboszczem borzyszkowskim, w 1995 roku zosta³ laureatem Medalu
Stolema. Od lat Jan Ejankowski w odbiorze wielu dzia³aczy Spo³ecznoœci Zrzeszonej by³ traktowany równie¿ jako Stolem. Swemu druhowi Henrykowi Mrossowi poœwiêci³ wspomnienie pt. Straci³em Przyjaciela…, opublikowane na
³amach czasopisma „Nowiny Gniewskie”, 2000, nr 5, podpisane – Przyjaciel
Janek. W poœwiêconej ks. H. Mrossowi ksi¹¿ce ks. S³awomira Decowskiego
pt. Przeszed³ dobrze czyni¹c. Ks. Henryk Mross (1928–2000), Pelplin 2001, znajdujemy je w aneksie pt. Zawsze wierny Bogu i OjczyŸnie.
Ostatnim dzie³em Jana Ejankowskiego jest napisana tu¿ przed œmierci¹ –
wiosn¹ i latem 2015 roku „Saga rodu Ejankowskich”, przewidziana do druku
w kolejnym tomie serii wydawniczej Instytutu Kaszubskiego pt. Nasze korzenie. Napisa³ j¹ na moj¹ proœbê w intencji utrwalenia œwiata – œrodowiska ludzi,
które go ukszta³towa³o, a które on sam tak¿e kreowa³, dokumentuj¹c jego przesz³oœæ z myœl¹ o przysz³oœci. – Przed laty Jan Ejankowski zg³osi³ siê na moje
seminarium doktorskie z myœl¹ o przelaniu na papier – utrwaleniu i zanalizowaniu, objaœnieniu dziedzictwa materialnej i duchowej kultury Kociewia
i Pomorza (w tym i Kaszub), jakie zgromadzi³ w muzealnej skarbnicy w Piasecznie. Nadmiar pomys³ów i wymagaj¹cych pilnej realizacji projektów, uniemo¿liwi³ mu napisanie rozprawy doktorskiej. S¹dzê, ¿e jeszcze dziœ móg³by
otrzymaæ poœmiertnie nie tylko tytu³ Stolema, ale i doktora honoris causa niejednego uniwersytetu na Pomorzu, a zw³aszcza w Bydgoszczy, gdzie na seminarium magisterskim prof. Marii Paj¹kowskiej ju¿ przed laty powsta³a poœwiêcona kociewszczyŸnie na tle jego dokonañ praca.
Sam J. Ejankowski przywo³uje j¹ w czêœci „Sagi rodu…”, w której prezentuje
swoje bogate curriculum vitae. Oto ono w ca³oœci – napisane w osobie trzeciej.
Mo¿e wiêc stanowiæ integraln¹ czêœæ mojego o nim wspomnienia…
„Jan urodzi³ siê 12 grudnia 1929 roku w Sarnowie i tam w miejscowym koœciele zosta³ ochrzczony. Przed wrzeœniem 1939 roku ukoñczy³ tylko trzy klasy
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polskiej szko³y. Potem przymusowo uczêszcza³ do niemieckiej szko³y do lata
1943 roku. Jako ch³opiec wykonywa³ ciê¿k¹ codzienn¹ pracê fizyczn¹ w stajni,
stodole i na polu, bo ojciec i starsi bracia byli na wojnie. Na 7-hektarowym gospodarstwie zosta³a matka Józefa z córkami i czternastoletnim synem Janem.
Po wojnie, dziêki ukochanej matce Jan uczêszcza³ do Pañstwowego Gimnazjum w Gniewie (1945–1948). Na skutek przynale¿noœci do nielegalnej organizacji (Zwi¹zek Mœcicieli Polskich) Jan Ejankowski wraz z kolegami zosta³ aresztowany i osadzony w Tczewie. Potem by³a izolatka w starogardzkim wiêzieniu
(1,5 miesi¹ca) i dalszy pobyt w gdañskim wiêzieniu. Rozprawa odby³a siê przed
Wojskowym S¹dem Rejonowym w Gdañsku – Wrzeszczu. Wyrok: dwa lata
wiêzienia w zawieszeniu na dwa lata i rok pozbawienia praw obywatelskich.
Rodzice przez trzy miesi¹ce nie wiedzieli, co siê z synem dzieje. Z wiêzienia
do domu w Pieni¹¿kowie powróci³ 13 stycznia 1949 roku. Na posterunku MO
w Nowem nad Wis³¹ zosta³ odnotowany w »Ksiêdze Przestêpców«. Nastêpnie
syn Jan pomaga³ ojcu w pracy na roli, a wieczorami i w niedzielê uczy³ siê
w korespondencyjnym liceum ogólnokszta³c¹cym.
Dziêki wstawiennictwu ks. proboszcza Paw³a Szynwelskiego Jan Ejankowski
zosta³ z dniem 1 lutego 1951 roku nauczycielem Szko³y Podstawowej w Kopytkowie. Nastêpnie pracowa³ w Bobrówcu i BrzeŸnie ko³o Klonówki, gdzie uczy³
m.in. religii.
Z dniem 1 stycznia 1952 roku zosta³ nauczycielem w Lalkowach. Tam „Wszytke
³od ma³ygo a¿ po starych gadeli po naszamu”. I tu w tej wsi rozpoczê³a siê jego
przygoda z Kociewiem, która trwa do dziœ.
W Lalkowach uda³o siê jemu stworzyæ pierwszy kociewski zespó³, który
dzia³a³ od jesieni 1952 do maja 1954 roku, a wiosn¹ tego¿ roku na wojewódzkim przegl¹dzie w Gdañsku lalkowiacy otrzymali wyró¿nienie.
W zespole pozna³ panienkê, Barbarê Chy³ê, córkê ko³odzieja, która z dniem
8 paŸdziernika 1954 roku zosta³a jego ¿on¹. To tu w tej miejscowoœci urodzi³
siê w dniu 14 paŸdziernika 1955 roku ich pierwszy syn Telesfor.
Z dniem 1 wrzeœnia 1956 roku Jan Ejankowski zosta³ kierownikiem i nauczycielem tzw. jednoklasówki (kl. I-IV) w Piaseckim Polu (przysió³ek Piaseczna),
gdzie nie by³o œwiat³a elektrycznego i dobrej drogi dojazdowej. Tu uda³o mu siê
spo³ecznym sumptem zelektryfikowaæ w latach 1957–1959 ponad 60 gospodarstw, w tym i szko³ê, w której pracowa³. W dniu 22 lipca 1959 roku najstarszy
mieszkaniec tej miejscowoœci Leon Etmañski zakopa³ pod transformatorem
zapalon¹ lampê naftow¹ jako znak koñca kaganka... Uda³o mu siê tak¿e rozpocz¹æ budowê nowej drogi do Piaseczna.
W Piaseckim Polu, dziêki Janowi Ejankowskiemu, powsta³ wiosn¹ 1959 roku
pierwszy na ziemi tczewskiej Zespó³ Pieœni i Tañca „Kociewie”, który dzia³a³ do
koñca czerwca 1961 roku. Sta³o siê to z chwil¹ ukazania siê na rynku ksiêgarskim dzie³a pt. Wesele kociewskie ks. dr. Bernarda Sychty.
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Potem z dniem 1 wrzeœnia 1961 roku Jana mianowano kierownikiem 7-klasowej szko³y w Piasecznie, w której z jego inicjatywy oraz przy pe³nym wsparciu nauczycieli i rodziców zaczêto po raz pierwszy wdra¿aæ wychowanie regionalne (dziœ edukacja regionalna). W³aœnie dziêki takiemu wychowaniu w tej
placówce uda³o siê stworzyæ klasê pamiêci (regionaln¹), któr¹ otwarto 6 marca
1966 roku. Potem dziêki temu wychowaniu uda³o siê Ejankowskiemu i jego
nauczycielom otworzyæ pierwsze na ziemi tczewskiej Spo³eczne Muzeum Regionalne (kociewskie) w Piasecznie. Sta³o siê to 9 maja 1970 roku.
Dalszy etap spo³ecznej dzia³alnoœci Jana Ejankowskiego to jego inicjatywa,
by w Piasecznie zosta³ wybudowany przez polsk¹ wieœ (kó³ka rolnicze) Dom
Kultury im. Juliusza Kraziewicza. Z tak¹ inicjatyw¹, jeszcze przed wojn¹, wyst¹pi³ ostatni prezes Jan Kowalski (zamordowany w 1939 roku przez Niemców).
Mia³o to nast¹piæ w dniu 80-lecia Kó³ka Rolniczego w Piasecznie w 1942 roku.
Tymczasem sta³o siê to faktem dopiero w sobotê 27 wrzeœnia 1977 roku.
W uroczystoœci uczestniczy³y delegacje Kó³ek Rolniczych z ca³ej Polski.
Obecnie w wy¿ej wymienionym budynku mieœci siê Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego w Warszawie, oddzia³ w Piasecznie ko³o Gniewa.
W jednej z sal tego obiektu znajduje siê zrekonstruowana chata kociewska
z trzcinowym dachem i trzema pomieszczeniami: sieñ, kuchnia i izba (sypialnia). Chata jest kompletnie wyposa¿ona. A obok budynku znajduje siê skansen
maszyn rolniczych z kuŸni¹ wiejsk¹ urz¹dzon¹ jak za dawnych lat.
Od pocz¹tku powstania tego muzeum, a¿ do lat 90 ubieg³ego wieku kustoszem piaseckiego muzeum by³ jego twórca Jan Ejankowski, a obecnie funkcjê
tê pe³ni ziêæ Marek Lidzbarski, który œwietnie sobie radzi.
Z dniem 1 sierpnia 1975 roku Jan Ejankowski zosta³ gminnym dyrektorem
szkó³ w Gniewie. Funkcjê tê godnie pe³ni³ do 31 stycznia 1983 roku. To miêdzy
innymi z jego inicjatywy i przy pe³nej aprobacie Gdañskiego Kuratorium
w dniach 26 i 27 kwietnia 1980 roku odby³a siê w piaseckim muzeum sesja
popularnonaukowa na temat: »Rola regionalizmu w kszta³towaniu postaw patriotycznych m³odzie¿y«. Udzia³ w niej wziêli nauczyciele historii i wychowania obywatelskiego z trzech ówczesnych województw: bydgoskiego, s³upskiego
i gdañskiego. Jan Ejankowski wyg³osi³ referat pt. »Rozwijanie w procesie dydaktyczno-wychowawczym zainteresowañ m³odzie¿y histori¹ oraz ¿yciem
wspó³czesnym najbli¿szego regionu« oraz przeprowadzi³ lekcjê w klasie siódmej miejscowej szko³y nt. »Co wiesz o przesz³oœci w³asnej wsi, gdzie ¿yj¹ i pracuj¹ rodzice«. Lekcja zosta³a pozytywnie oceniona.
Kuratorium wybra³o Piaseczno, poniewa¿ w miejscowej szkole od 1962 roku
wdra¿ano regionalizm.
Ze wzglêdu na pogarszaj¹cy siê stan zdrowia J. Ejankowski z³o¿y³ rezygnacjê ze stanowiska gminnego dyrektora szkó³. W podziêce za dobr¹ pracê otrzyma³ specjalne podziêkowanie wraz z nagrod¹ pieniê¿n¹ w wysokoœci 15 tys.
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z³otych. Nastêpnie poszed³ na roczny urlop zdrowotny, a potem dalej pracowa³
w piaseckiej szkole a¿ do przejœcia na emeryturê. Pracowa³ tak¿e na pó³ etatu
w muzeum.
Jan Ejankowski czêsto nadmienia³, ¿e szko³a na wsi musi byæ stale otwarta
dla wszystkich, a zawód nauczyciela, to wa¿na misja w kszta³towaniu prawid³owych postaw patriotyczno-obyczajowych. St¹d wa¿na rola regionalizmu.
Uwa¿a tak¿e, ¿e regionalizm i kociewski folklor to dziedziny ³¹cz¹ce spo³ecznoœæ, poœród której ¿yjemy. Zapewne dlatego w Piasecznie od 6 grudnia
1984 roku dzia³a nieprzerwanie za³o¿ony przez niego Zespó³ Pieœni i Tañca
»Piaseckie Kociewiaki«, który 19 grudnia 2014 roku obchodzi³ szumnie 30-lecie
wspania³ej dzia³alnoœci jako najd³u¿ej dzia³aj¹cy zespó³ na Kociewiu. O jego
osi¹gniêciach w kraju i za granic¹ napisa³ ksi¹¿kê pt. 25-lecie »Piaseckich Kociewiaków« (1984–2009) wydan¹ w 2009 roku.
Godne pamiêci i dalszej kontynuacji s¹ Przegl¹dy Kociewskich Zespo³ów
Folklorystycznych ku czci W³adczyni Kociewia, które od wrzeœnia 1994 roku
odbywaj¹ siê w Piasecznie. Przyczyni³y siê one do wzrostu liczby dzia³aj¹cych
zespo³ów ludowych na Kociewiu: od czterech w 1984 do ponad dwudziestu
w roku 2014.
W pierwszych dwóch przegl¹dach osobiœcie uczestniczy³ ówczesny wicewojewoda gdañski prof. dr Józef Borzyszkowski, który orzek³, ¿e te przegl¹dy nale¿y dalej kontynuowaæ nie tylko dla dobra Kociewia, ale ca³ego województwa.
Z tego wzglêdu od 19 wrzeœnia 1999 roku odbywaj¹ siê w Piasecznie przy
Studzience (miejsce pierwszych objawieñ Matki Boskiej) Przegl¹dy Zespo³ów
Folklorystycznych Polski Pó³nocnej i to pod patronatem Marsza³ka Sejmu
Macieja P³a¿yñskiego, który w I Przegl¹dzie uczestniczy³, potem pod patronatem Marsza³ka Senatu Bogdana Borusewicza, a ostatnio Marsza³ka Urzêdu
Marsza³kowskiego w Gdañsku, Mieczys³awa Struka. W wy¿ej wymienionym
przegl¹dzie uczestnicz¹ zespo³y z Powiœla, ¯u³aw, Kaszub, Kociewia, Borów
Tucholskich, Kujaw i Województwa Zachodniopomorskiego.
Nastêpny etap dzia³alnoœci Jana Ejankowskiego to sesje popularnohistoryczne organizowane przez niego wspólnie z Instytutem Kaszubskim w Gdañsku,
Dyrekcj¹ Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego w Warszawie czy miejscowymi instytucjami i w³adzami. W latach 1996–2001 zorganizowano 11 sesji.
Pierwsza, poœwiêcona 90-leciu strajku szkolnego w Piasecznie, odby³a siê
30 listopada 1996 roku.
W czterech sesjach uczestniczy³ prof. dr Józef Borzyszkowski i wyg³osi³
referaty: »150-lecie Wiosny Ludu i Ligii Polskiej w Gniewie i okolicy« – 28.11.
1998; »Pomorze na progu XX wieku i jego droga do niepodleg³ej Rzeczpospolitej« – 19.02.2000; »Polacy a Niemcy na Pomorzu w latach 1918–1920«
– 3.06.2000; »Pocz¹tek wojny 1939 r. i jej skutki dla Pomorza« – 27.10.2001.

JAN EJANKOWSKI (1929–2015)
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Wprowadzeniem do ka¿dej sesji by³ scenariusz historyczny (widowisko)
w wykonaniu »Piaseckich Kociewiaków«.
Autorem 14 scenariuszy jest Jan Ejankowski. S¹ one zgromadzone w trzech
tomach pt. »Scenariusze historyczne napisane w latach 1996–2001 z tekstami
piosenek i nutami«.
Jan Ejankowski wyda³ 10 pozycji ksi¹¿kowych, m.in. Cztery wieki Szko³y
Polskiej w Piasecznie. Praca nagrodzona nagrod¹ specjaln¹ Ministerstwa Oœwiaty
i Wychowania w konkursie og³oszonym przez PTH na prace naukow¹ z historii regionalnej. Sta³o siê to w Toruniu 28 czerwca 1974 roku.
Druga pozycja: Zarys Dziejów Kó³ka Rolniczego w Piasecznie (1862–1987),
zosta³a wydana w Warszawie w 1987 roku, te¿ wczeœniej wyró¿niona przez
PTH. Nale¿y jeszcze wymieniæ pozycjê pt. Sanktuarium Maryjne w Piasecznie
w latach 1967–2007, Piaseczno 2008, czy ostatnio wydan¹ ksi¹¿kê w 2011 roku
pt. Krwawa Kociewska Jesieñ 1939 na ziemi gniewskiej pod redakcj¹ Jana Ejankowskiego i Alicji Samulewskiej, w której opracowa³ 65 biogramów osób rozstrzelanych oraz obszerne zakoñczenie.
W tej chwili jest przygotowywana do druku kolejna ksi¹¿ka pt. »Dwudziestolecie Przegl¹du Kociewskich Zespo³ów Folklorystycznych ku czci W³adczyni Kociewia w Piasecznie. 1994–2013«.
Jan Ejankowski opublikowa³ w ró¿nych czasopismach oko³o 400 artyku³ów,
m.in. 130 artyku³ów i 76 gadek kociewskich w »Nowinach Gniewskich«, 46 artyku³ów w »Kociewskim Magazynie Regionalnym«. Umieszcza³ je tak¿e w »Pielgrzymie«, »Gazecie Tczewskiej«, »Gazecie Kociewskiej«, »Dzienniku Ba³tyckim« oraz piœmie parafii Piaseczno pt. »Lilia«.
Od 1960 roku pisze w³asny pamiêtnik pt. »Refleksje nad w³asnym ¿yciem«,
dokumentuj¹c wpisy zdjêciami, dokumentami, wycinkami prasowymi, otrzymanymi listami, zaproszeniami itp.
Jest »Honorowym Obywatelem Miasta i Gminy Gniew«. W 2006 roku
w czasie wielkiego odpustu wrzeœniowego w Piasecznie biskup ordynariusz
prof. dr Jan Bernard Szlaga wrêczy³ mu medal »Za Zas³ugi dla Diecezji Pelpliñskiej«. Zosta³ Animatorem Roku 2011, otrzyma³ nagrodê Burmistrza Miasta
i Gminy Gniew, Kociewskie Pióro 2008, Pierœcieñ Mechtyldy, Medal Chwalba
Grzymis³awa (najwa¿niejsze odznaczenie kociewskie), Medal Wincentego
Witosa przyznawany przez Dyrekcjê Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego w Warszawie. W dniu 10 marca 2010 roku otrzyma³ nagrodê starosty
tczewskiego »Za dzia³alnoœæ w dziedzinie upowszechnienia i ochrony kultury«.
Odznaczony Krzy¿em Kawalerskim, Medalem Edukacji Narodowej, Zas³u¿ony
Dzia³acz Kultury i Z³otym Medalem Opiekuna Miejsc Pamiêci Narodowej.
Ejankowski Jan jest cz³owiekiem aktywnym, kochaj¹cym kociewski folklor,
wielkim czcicielem Piaseckiej Pani i cz³owiekiem g³êboko wierz¹cym. Jak sam
czêsto powtarza, chce s³u¿yæ »Piaseckim Kociewiakom« i ca³ej tutejszej ukochanej spo³ecznoœci a¿ do tzw. grobowej deski.
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Kocha Kociewie zgodnie z w³asnym u³o¿onym mottem:
»Kociewie ma ziemio ukochana,
Stale jestem twoj¹ cz¹stk¹.
Przez dziesi¹tki lat uwielbiana,
A¿ do grobu bêdê z tob¹.«
W 2004 roku na Wydziale Humanistycznym Akademii Bydgoskiej p. El¿bieta Gawlik napisa³a pracê magistersk¹ pod kierunkiem prof. Marii Paj¹kowskiej-Kensik pt. »S³ownictwo kociewskie i ¿ywotnoœæ kultury kociewskiej na
tle dzia³alnoœci Jana Ejankowskiego«.
25 stycznia 1976 roku ukoñczy³ studia (historia) na Uniwersytecie Gdañskim, zdobywaj¹c tytu³ magistra. Przewodnicz¹cym komisji egzaminacyjnej
by³ prof. dr Roman Wapiñski, a cz³onkami prof. dr Wac³aw Odyniec i dr Mieczys³aw Widernik”.
Jan Ejankowski spocz¹³ na cmentarzu piaseckim 3 grudnia 2015 roku. Jego
pogrzeb by³ manifestacj¹ uczuæ wdziêcznoœci i pamiêci! Zgromadzi³ t³um przyjació³ i krewnych, s¹siadów i sympatyków, zw³aszcza kociewskich spo³eczników. Ca³oœæ uroczystoœci pogrzebowych transmitowa³o Radio G³os Diecezji
Pelpliñskiej, reprezentowane przez dyr. ks. pra³. Ireneusza Smagliñskiego.
W wype³nionej po brzegi œwi¹tyni piaseckiej, podczas mszy œw. koncelebrowanej przez grono zaprzyjaŸnionych ze Zmar³ym duchownych, po¿egnalne kazanie wyg³osi³ ks. kan. W³adys³aw Deryng, przyjaciel z lat szkolnych, emeryt
w Jastrowie na Pomorzu Zachodnim. W koœciele ¿egna³y go „Piaseckie Kociewiaki”, Pani Burmistrz z Gniewa i inni. Na bocznym o³tarzu wy³o¿ona by³a
ksiêga kondolencyjna. W d³ugim kondukcie odprowadzano Go na miejsce
wiecznego spoczynku.
Najnowsza publikacja Jana Ejankowskiego, niestety, ju¿ poœmiertna, to wydana przez Instytut Kaszubski w/w saga rodziny. Wzbogacona zosta³a m.in.
jego opracowaniami dotycz¹cymi pierwszego w Polsce Kó³ka Rolniczego w Piasecznie i sanktuarium Matki Bo¿ej Królowej Pomorza oraz dokumentacj¹
dotycz¹c¹ dzia³alnoœci Muzeum w Piasecznie, którego by³ twórc¹ i niezast¹pionym Kustoszem. Ukaza³a siê w tomie Pro memoria Jan Ejankowski (1929-2015), poœwiêconym Mu jako Stolemowi! – I takim – Stolemem pozostaje
w naszej pamiêci! – Mam nadziejê, ¿e w nied³ugim czasie oryginalna placówka
muzealna w Piasecznie zyska swego patrona – imiê Jana Ejankowskiego.
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JERZY SZEWS (1925–2016)
– nauczyciel akademicki, historyk,
badacz dziejów filomatów pomorskich,
biografista i bibliofil

Zastanawiaj¹c siê nad tytu³em niniejszego wspomnienia o zmar³ym tak niedawno prof. Jerzym Szewsie, myœla³em i o tym, ¿eby od razu podkreœliæ jego
wyj¹tkow¹ na tym œwiecie, nie tylko w œrodowisku ludzi nauki i sztuki, ¿yczliwoœæ, bezinteresownoœæ! Bêdê o tej stronie Jego osobowoœci zawsze z wdziêcznoœci¹ pamiêta³ i innym przypomina³, bom ja tylko jednym z licznego grona
jego studentów, znajomych i przyjació³, którzy z tej dobroci tak wiele skorzystali.
Pozna³em Go bli¿ej ju¿ po studiach, gdy jako sekretarz Zarz¹du G³ównego
ZK-P wspomaga³em go w organizacji pod firm¹ Zrzeszenia Konferencji i Zjazdu Filomatów Pomorskich w 1972 roku w Wejherowie. Spotyka³em Go wczeœniej, m.in. w Gdañskim Towarzystwie Naukowym, gdzie Jego szef i promotor
prof. Kazimierz Kubik, kole¿anki i koledzy z Instytutu Pedagogiki – z grona
profesorów – Halina Borzyszkowska, Irena Jundzi³³owa, Lech Mokrzecki i inni,
od lat studenckich nie byli mi obcy. Jako pedagodzy z powo³ania byli chyba
bardziej otwarci na studentów i m³odzie¿ asystencko-adiunkck¹.
Ów wejherowski Zjazd Filomatów Pomorskich odby³ siê 20 maja 1972 r.
w gmachu Gemaji – dawnego Gimnazjum Klasycznego, które ukoñczy³ m.in.
prof. Gerard Labuda. Bêd¹c jednym z najm³odszych uczestników – organizatorów mia³em okazjê nie tylko wspó³przewodniczyæ obradom, ale przede wszystkim poznaæ osobiœcie wielu seniorów inteligencji polskiej Pomorza, ukszta³towanych w œwiecie filomackim jeszcze przed odzyskaniem niepodleg³oœci w 1918
roku. Z niektórymi wkrótce pozna³em siê bli¿ej i przyjaŸni³em, podobnie jak
J. Szews do ich œmierci.
By³ wœród nich œp. Józef Iwicki (1891–1988) z Katowic, in¿., absolwent PG,
autor wspania³ego tomu listów s³anych z frontów I wojny œwiatowej do Matki
w Pelplinie, wydanych w oprac. Adolfa Juzwenki przez Ossolineum w 1978
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roku pt. Z myœl¹ o Niepodleg³ej…. Otrzymany kilka lat póŸniej od Niego Maleñki pamiêtniczek matki – Ireny z Czarliñskich-Iwickiej (1866–1957) opublikowa³em na ³amach „Pomeranii”. – Warto i dziœ do tych dokumentów naszych
kaszubsko-pomorsko-polskich dziejów siêgaæ.
Drug¹, szczególnie blisk¹ mi postaci¹ spoœród filomatów by³ ks. pra³. Dominik Szopiñski (1883–1984), który jako gimnazjalista i filomata che³miñski wyruszy³ do Ameryki, sk¹d na rodzinne Kaszuby wróci³ po 70 latach twórczego
¿ycia za Wielk¹ Wod¹. Pozna³em go dziêki J. Szewsowi, który z chwil¹, gdy
podj¹³em badania nad dziejami inteligencji polskiej Prus Zachodnich, ofiarowa³ mi dwa bezcenne dokumenty – filomackie pami¹tki, jakie otrzyma³ od
ks. Dominika, bêd¹ce pierwotnie w³asnoœci¹ jego starszego brata, te¿ filomaty
i wybitnego dzia³acza Polonii Amerykañskiej, Leona Szopiñskiego. Pierwsza to
– zgodnie z zapisem J. Szewsa –
„Notes Leona Szopiñskiego, zas³u¿onego dzia³acza Polonii amerykañskiej,
redaktora »Gazety Polskiej« i »Gazety Katolickiej«, Prezydenta Zjednoczenia Polskiego Rzymsko-Katolickiego.
L. Szopiñski ur. siê 30.I.1864 w Przytarnii pow. Chojnice. W latach 1876–
–1883 by³ uczniem Collegium Marianum w Pelplinie. Nastêpnie kszta³ci³
siê w gimnazjum w Che³mnie n. W., gdzie nale¿a³ do tajnego Towarzystwa
Filomatów. Do USA wyjecha³ w 1884 r.
Zmar³ 6.I.1939 w Crivitz, Wisc.”.
Notes ten, powsta³y w czasach pelpliñsko-che³miñskich, zawiera dziœ mo¿e
niezrozumia³e motto: Dulce et decorum est pro patria mori. Wewn¹trz s¹ m.in.
„Przypiski do historii”, dotycz¹ce m.in. Konfederacji Barskiej, inne refleksje –
notatki z patriotycznych lektur, a przede wszystkim teksty polskich pieœni, m.in.
o takich tytu³ach jak: „Cyganka”, „Polska dziewica”, „Ciê¿ko ranny”, „Rozstanie”,
„Œpiew polskiego ¿o³nierza” itp. oraz ca³kiem weso³e, przygodne, filomackostudenckie, jeszcze mojemu pokoleniu nieobce, w tym te w rodzaju: „Precz,
precz od nas smutek wszelki…” – zawsze na czasie.
Drug¹ pami¹tk¹ jest egzemplarz „Orfeusza” – Orfeusz czyli zbiór najulubieñszych pieœni polskich z melodiami, u³o¿onemi na 4 mêskie g³osy przez Bogdana, czyli ks. Ignacego Zieliñskiego (1846–1881), prof. Collegium Marianum
w Pelplinie. W niej najcenniejsza dedykacja Jana Brejskiego (1863–1934), póŸniejszego wojewody pomorskiego u pocz¹tków II RP, skierowana do Leona
Szopiñskiego:
„Bracie! Ilekroæ na drugiej pó³kuli dopadnie Ciê têsknota za lub¹ Ojczyzn¹,
zanuæ piosnkê narodow¹! –
Nuc¹c w wolnej Ameryce wspania³e nasze hymny wolnoœci racz sobie
przypomnieæ braci w ziemi ³ez, krzy¿ów i mogi³! –
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Proœ Boga, aby nam wnet zawita³a jutrzenka swobody! –
My myœl¹ i sercem bêdziemy z Braci¹, która siê tu³a w obczyŸnie! –
O Tobie, Drogi Leonie! pamiêtaæ bêdzie do œmierci szczery przyjaciel –
Jan Brejski
Che³mno, 18-go listopada. 1884 r.”.
Mogê powiedzieæ, ¿e od tego œpiewnika, darowanego w 1974 r. przez
ks. Dominika J. Szewsowi, sk¹d w nastêpnym trafi³ on do mnie, zaczê³a siê
na dobre moja pasja gromadzenia œpiewników i modlitewników.
Szukaj¹c dokumentów i innych œladów ¿ycia i dzia³alnoœci inteligencji polskiej z Pomorza, wymienialiœmy siê z dr. Szewsem kontaktami, ksi¹¿kami i dobrym s³owem. Z czasem w gronie jego i moich najbli¿szych przyjació³ – towarzyszy doli i niedoli na polu nauki – znaleŸli siê m.in. uczeni ksiê¿a – Henryk
Mross i Anastazy Nadolny oraz prof. Witold Molik z Poznania. Podziwialiœmy
pracowitoœæ i dociekliwoœæ J. Szewsa. Wspó³pracowaliœmy z nim szczególnie
na polu biografistyki, a zw³aszcza przy pracy nad kolejnymi tomami S³ownika
biograf icznego Pomorza Nadwiœlañskiego, w którym jest Jego ogromny udzia³.
Ju¿ w XXI wieku, pod koniec ¿ycia, J. Szews opracowa³ trzytomowy S³ownik
biograf iczny Ziemi Lubawskiej, odwdziêczaj¹c siê niejako tym dzie³em rodzinnej ziemi Jego ukochanej ¿ony Wiktorii, która zmar³a dwadzieœcia lat przed
Nim. G³ównie za to dzie³o Rada Miasta Lubawy w 2012 roku nada³a mu tytu³
Honorowego Obywatela Miasta Lubawy. Stosowny dyplom podpisali przewodnicz¹cy Rady – Boles³aw Zawadzki i burmistrz Maciej Radtke. Inspiruj¹c nieco
ten fakt, mia³em na miejscu w Lubawie sojusznika w osobie ks. pra³. Mieczys³awa Rozmarynowicza, wychowanka Pelplina.
Dwa lata wczeœniej w wydawnictwie Instytutu Kaszubskiego, którego dr Jerzy
Szews by³ cz³onkiem, ukaza³a siê wa¿na ksi¹¿ka – dokument ¿ycia i dorobku
naukowego bohatera niniejszych wspomnieñ oraz wyraz uznania i wdziêcznoœci dlañ uczniów i przyjació³. Jest to dzie³o zbiorowe pt. Z badañ nad dziejami
oœwiaty i polskiego ¿ycia narodowego na Pomorzu Nadwiœlañskim w XIX i XX
wieku. Ksiêga Pami¹tkowa dedykowana doktorowi Jerzemu Szewsowi z okazji
Jubileuszu 85. rocznicy urodzin, pod red. Lidii Burzyñskiej-Wentland, Gdañsk
2010. Jej wspó³twórcami s¹ pracownicy bliskiego Mu Zak³adu Historii Nauki,
Oœwiaty i Wychowania Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Gdañskiego oraz
cz³onkowie Instytutu Kaszubskiego, który zmar³y wspó³tworzy³.
Warto dziœ przywo³aæ tu zawartoœæ tego dzie³a, a przynajmniej niektóre jego
fragmenty. Otwiera je „S³owo wstêpne” redaktorki, mo¿na dopowiedzieæ,
¿e Zmar³ego i mojej kiedyœ doktorantki. By³em bowiem promotorem jej rozprawy doktorskiej, poœwiêconej strajkowi szkolnemu na Pomorzu w latach
1906–1907. W pierwszym akapicie tego¿ wstêpu czytamy: „Doktor Jerzy Szews
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to cz³owiek niezwyk³ej ³agodnoœci, wielkiej skromnoœci i tytan pracy. Wszyscy
Go znaj¹ i szanuj¹, a jeœli nie poznali osobiœcie, to czytali Jego liczne artyku³y,
ksi¹¿ki i s³owniki biograficzne, tematycznie nawi¹zuj¹ce do dziejów pomorskiej i wielkopolskiej oœwiaty wplecionej w nurt ¿ycia narodowego Polaków”. –
Wszystkim, którzy nie znali osobiœcie Doktora, polecam i dziœ lekturê tej ksiêgi.
Jej zawartoœæ prezentowana jest w piêciu czêœciach. Biografiê Adresata poznajemy dziêki lekturze czêœci pierwszej i ostatniej. Cz. I zatytu³owana jest
bowiem Wokó³ osoby Jubilata, a Cz. 5 to Wywiad z Jubilatem – Lidii Burzyñskiej-Wentland pt. Ca³e moje ¿ycie…. Z pierwszego artyku³u w cz. I Józefa ¯erki,
Doktor Jerzy Teofil Szews nauczyciel akademicki, badacz dziejów oœwiaty Pomorza Gdañskiego, poznajemy Jego ¿yciorys, bazuj¹cy m.in. na napisanej w 2009
roku autobiografii, któr¹ najchêtniej zacytowa³bym tu w ca³oœci. Przywo³uj¹c
jednak tylko najwa¿niejsze zeñ fakty, trzeba pamiêtaæ, ¿e J. Szews urodzi³ siê
29 kwietnia 1925 r. w GnieŸnie w rodzinie urzêdnika miejskiego. Jego ojciec
Teofil pochodzi³ z Pomorza – urodzi³ siê w Wierzchucinie Królewskim ko³o
Koronowa, a w rodzinie pamiêtano o kosznajderskich korzeniach Szewsów,
z których Marcel (1880–1953) zwi¹zany by³ ze spó³dzielczoœci¹ polsk¹ ju¿
w okresie zaboru, a ks. Boles³aw (1859–1957) zas³yn¹³ jako obroñca czystoœci
jêzyka polskiego.
Jerzy w GnieŸnie ukoñczy³ szko³ê powszechn¹ i gimnazjum, w którym pobyt przerwa³a wojna. Podczas okupacji pracowa³ jako robotnik przymusowy
w miejscowych niemieckich firmach budowlanych. W dzieciñstwie i m³odoœci, dziêki szkole i rodzicom, wspólnym pieszym i innym wêdrówkom, pokocha³ nie tylko Wielkopolskê, ale te¿ morze i Pomorze, a zw³aszcza Trójmiasto.
Maturê zda³ w 1947 roku i rozpocz¹³ studia pedagogiczne na Uniwersytecie
Poznañskim. Równolegle przeszed³ Pañstwowy Kurs Nauczycielski, dziêki któremu móg³ ju¿ wtedy pracowaæ w szkole powszechnej. Pracê magistersk¹ przygotowa³ na seminarium prof. Stefana Wo³oszyna (1911–2006). Jako dodatkowy przedmiot studiów wybra³ biologiê, a nadobowi¹zkowo historiê sztuki –
egzamin u s³ynnego rodem z Nak³a „Kaszuby”, ks. prof. Szczêsnego Dettloffa
(1878–1961) i antropologiê – u niemniej s³ynnego prof. Jana Czekanowskiego
(1882–1965). Dyplom magistra otrzyma³ w 1951 roku, ale ju¿ jako student by³
asystentem w Katedrze Pedagogiki u swego mistrza.
Z Uniwersytetem Poznañskim musia³ siê wkrótce po¿egnaæ, gdy¿ nie chcia³
byæ cz³onkiem komunistycznego ZMP – Zwi¹zku M³odzie¿y Polskiej. Nie znalaz³szy pracy w rodzinnej Wielkopolsce, skorzysta³ z okazji objêcia etatu w Liceum Pedagogicznym w Szklarskiej Porêbie, specjalizuj¹cym siê w zakresie W-F.
Tam pozna³ m.in. malarza Vlastimila Hofmana (1881–1970) i swoj¹ ¿onê, wuefistkê Wiktoriê Szczepañsk¹. Œlubowali sobie w 1955 roku. W nastêpnym wyjechali na Pomorze. Najpierw ¿ona do Wejherowa, a pó³ roku póŸniej Jerzy do
Lêborka, gdzie przepracowa³ 6 miesiêcy. Wówczas i On uzyska³ etat w Liceum
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Pedagogicznym w œwiêtym mieœcie, gdzie pracowa³ do 1962 roku. Tu, pracuj¹c
od 1957 roku, na dobre pozna³ Kaszuby; zapuœci³ g³êboko korzenie; nawi¹za³
wiele przyjaŸni, zw³aszcza z wychowankami. Byli wœród nich Jan Drze¿d¿on
i Jerzy Treder, a tak¿e bardzo aktywny równie¿ na polu piœmiennictwa kaszubskiego Feliks Sikora.
Do Gdañska Jerzego Szewsa jako swojego asystenta w Wy¿szej Szkole Pedagogicznej w Gdañsku œci¹gn¹³ prof. Kazimierz Kubik. On te¿ jako promotor
rozprawy doktorskiej skierowa³ Jego badania na dzieje oœwiaty i jêzyka polskiego
w szkole na Pomorzu Gdañskim w okresie zaboru pruskiego. Jemu to J. Szews
poœwiêci³ m.in. piêkne wspomnienie poœmiertne. Na WSP, wkrótce UG, podobnie jak w LP, J. Szews opiekowa³ siê tak¿e praktykami i studenckimi wycieczkami, zw³aszcza do NRD.
Szewsowie, mieszkaj¹c w Gdañsku, pocz¹tkowo w lokalu s³u¿bowym, w 1962
roku, dziêki szczêœliwemu zbiegowi okolicznoœci i pomocy brata Wiktorii – ksiêdza, b. wiêŸnia obozów koncentracyjnych: Stutthof, Sachsenhausen i Dachau,
który otrzyma³ jako „królik doœwiadczalny” odszkodowanie, kupili domek przy
ul. Zgody I, który teraz po ich œmierci przeszed³ w rêce rodziny ¿ony.
Tytu³ rozprawy i ksi¹¿ki doktorskiej to Jêzyk polski w szkolnictwie œrednim
Pomorza Gdañskiego w latach 1815–1920, wydana w 1975 r. przez Ossolineum.
Po drodze i póŸniej powsta³o wiele artyku³ów. W 1987 r., ze wzglêdu na z³y
stan zdrowia (oczy) dr Jerzy Szews przeszed³ na rentê, nie przerywaj¹c pracy
naukowej. W 1992 r. ukaza³a siê jego monografia poœwiêcona filomatom pomorskim, która mog³a byæ habilitacj¹. W 2000 roku ukaza³ siê S³ownik biograf iczny cz³onków tajnych towarzystw gimnazjalnych w Wielkim Ksiêstwie Poznañskim 1850–1918, opracowany z Marianem Paluszkiewiczem. W miêdzyczasie z udzia³em J. Szewsa ukaza³y siê ksiêgi pami¹tkowe poœwiêcone LP
w Szklarskiej Porêbie i Wejherowie. O wielkim s³owniku biograficznym Ziemi
Lubawskiej ju¿ wspomina³em.
Dorobek naukowy dr. Jerzego Szewsa od lat sytuowa³ go w gronie profesorów, st¹d tak w³aœnie do Niego siê zwracaliœmy. Wydanie Ksiêgi Pami¹tkowej
z okazji 85. urodzin jest tego¿ uznania wyrazem.
W cz. 1 tej ksiêgi znalaz³ siê równie¿ mój artyku³ pt. Jerzy Szews i jego droga
pomorska przez Polskê i Kaszuby:, a ponadto prof. Ireny Jab³oñskiej-Kaszewskiej Moje spotkania z Profesorem Jerzym Szewsem” oraz dr. Józefa ¯erki Bibliograf ia prac naukowych dra Jerzego Szewsa 1962–2009, obejmuj¹ca 231 pozycji.
Jako ostatnia figuruje t. III S³ownika biograf icznego Ziemi Lubawskiej, Lubawa
2009.
Cz. II ksiêgi pt. Z badañ nad nauk¹ i szkolnictwem w czasach nowo¿ytnych,
obejmuje osiem artyku³ów, w tym J. Tredera, Slawistyka po³owy XIX wieku o kaszubszczyŸnie; Witolda Molika, Kszta³cenie synów ziemiañskich z Poznañskiego i Prus Zachodnich w katolickich szko³ach œrednich poza granicami zaboru
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pruskiego w drugiej po³owie XIX i na pocz¹tku XX wieku. W Czêœci III pt.
W krêgu instytucji, stowarzyszeñ, polityki i prasy jako pierwszy opublikowany
zosta³ artyku³ ks. prof. Anastazego Nadolnego Biskupi che³miñscy w dobie Prus
Królewskich”, a na pi¹tym miejscu dr Lidii Burzyñskiej-Wentland Dzia³alnoœæ
kulturalno-oœwiatowa Rosyjskiego Stowarzyszenia Kulturalnego w Gdañsku
(1957–1972). W Czêœci IV pt. Znacz¹ce osoby dla nauki, oœwiaty, polityki
i kultury znajdujemy równie¿ szeœæ artyku³ów. Wœród nich prof. Cezarego
Obracht-Prondzyñskiego Jan Karnowski jako f ilomata pomorski i badacz dziejów ruchu f ilomackiego; prof. Tadeusza Orackiego Stefan Wysocki – zapomniany
dyplomata, redaktor i t³umacz literatury polskiej oraz dr. Tomasza Maliszewskiego Narcyz Koz³owski i jego uniwersytety ludowe. – Jeszcze raz nale¿y podkreœliæ, i¿ ca³oœæ ksiêgi warto poznaæ!
Profesor Jerzy Szews, nie maj¹c potomstwa, wiele „wêdrowa³”, nie tylko po
archiwach i bibliotekach, ale te¿ po ksiêgarniach i antykwariatach. Niestety,
wœród licznych dokonañ Profesora zabrak³o inwentarza Jego biblioteki i zbiorów archiwalnych. Wœród ksi¹¿ek sporo by³o starodruków, które za ¿ycia oferowa³ do sprzeda¿y – z ró¿nym skutkiem – bibliotekom akademickim m.in..
Gdañska i Poznania. Bola³ nad tym, ¿e biblioteki uczelniane nie chc¹ przyjmowaæ nawet w darze ca³oœci profesorskich ksiêgozbiorów. St¹d gros jego ksi¹¿ek
i archiwaliów trafi³o jako dar do innych zbiorów. – Miêdzy innymi do Biblioteki WSD w Pelplinie, Biblioteki Miejskiej w Lubawie, Biblioteki Miejskiej w GnieŸnie, Muzeum Vlastimila Hofmana w Szklarskiej Porêbie, Muzeum PiMK-P
w Wejherowie, cz³onków rodziny i osób w rodzaju ni¿ej podpisanego. Ich wartoœæ dla mnie polega m.in. na tym, ¿e bardzo czêsto zawieraj¹ one glossy pierwotnego w³aœciciela, kartki z uzupe³niaj¹cymi informacjami, niekiedy foto,
list od bliskiego i dla mnie nadawcy. Zabytkowe gdañskie meble zaoferowane
zosta³y Muzeum Narodowemu w Gdañsku z myœl¹ o gotówkowym wsparciu
„gnieŸnieñskiej” rodziny, która przejê³a te¿ wybrane co cenniejsze ksi¹¿ki, nie
tylko pozosta³e starodruki. Odwiedzaj¹c dom Profesora, mog³em i ja zakupiæ
do swojej kolekcji po jednym z modlitewników i œpiewników. Wœród zgromadzonych przez Profesora dzie³ by³y jeszcze w 2007 roku, jak wynika z oferty
skierowanej do Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu, m.in. egzemplarze najwa¿niejszego dzie³a Krzysztofa Celestyna Mrongowiusza – Dok³adny s³ownik
Polsko-Niemiecki, Königsberg 1835 i Dok³adny Niemiecko-Polski s³ownik,
Königsberg 1837. By³a te¿ Gotfryda Lengnicha Historia Polona…, Lippsiae
MDCCXL, a tak¿e Tractatus Pacis inter Reges Sveciae et Poloniae, Altranstandii
die 14. (24.) Septembris 1706. – Przysz³y biografista Jerzego Szewsa, jeœli zechce
poznaæ zawartoœæ i losy jego ksiêgozbioru, bêdzie musia³ przebadaæ archiwa
niejednej biblioteki. – Ksi¹¿ki przekazywane bibliotekom i osobom prywatnym
z regu³y otrzyma³y pieczêæ zamówion¹ przed laty przez w³aœciciela, g³osz¹c¹:
„Dar dr. Jerzego Szewsa”.
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Cieszê siê, ¿e w sytuacji, kiedy pañstwowe instytucje nie wykaza³y troski
o ca³oœæ archiwalnej spuœcizny Profesora J. Szewsa, poza cymeliami, sporo
zebranych przezeñ materia³ów, tak¿e foto i korespondencji, trafi³o do mojego
domowego archiwum, sk¹d z czasem, mam nadziejê, znajd¹ swoje bezpieczne
miejsce w MPiMK-P w Wejherowie…
Przez ostatnie lata ¿ycia Profesorem J. Szewsem opiekowali siê troskliwie
Teresa i Jan Liedtkowie z Oliwy. (Pan Jan to siostrzeniec p. Wiktorii). Ostatnie
miesi¹ce ¿ycia, gdy domowa opieka przekracza³a mo¿liwoœci rodziny, spêdzi³
On w prywatnym domu leczniczo-opiekuñczym pod opiek¹ prof. dr. hab. med.
Leszka Bienaszewskiego w Dzier¿¹¿nie, gdzie poza najbli¿szymi i ni¿ej podpisanym raczej nie by³o innych odwiedzaj¹cych. Nieco liczniejsze grono przyjació³ i znajomych oraz krewnych towarzyszy³o Mu w ostatniej drodze – podczas uroczystoœci pogrzebowych w Oliwie. Msza œw. ¿a³obna odprawiona by³a
w koœciele p.w. NMP. Królowej Ró¿añca Œw. na Przymorzu; w koncelebrze,
uczestniczyli: ks. kan. Zenon ¯mijewski z parafii p.w. Niepokalanego Poczêcia
N MP w Pokrzydowie, ks. kan. Wojciech Michalak z przymorskiej parafii wraz
z ks. prof. Anastazym Nadolnym i ks. dr. Krzysztofem Kochem z Pelplina.
Ks. kan. Zenon ¯mijewski, jako krewny z rodziny Zmar³ego, przewodnicz¹c koncelebrze, wyg³osi³ równie¿ stosown¹, rodzinn¹ homiliê. Na oliwskim
cmentarzu po¿egnali Zmar³ego – w im. rodziny i przyjació³ z Instytutu Kaszubskiego prof. Józef Borzyszkowski, w imieniu wspó³pracowników z Instytutu
Pedagogiki UG dr Józef ¯erko oraz w im. Burmistrza Lubawy dyrektor tamtejszego Domu Kultury mgr Zenon Paprocki. Œp. Jerzy Szews spocz¹³ na Cmentarzu Katolickim w Oliwie obok swojej ¯ony, œp. Wiktorii.
¯egnaj¹c Profesora, przywo³a³em dwie refleksje mêdrców, znalezione w zakupionej kilka dni wczeœniej w antykwariacie ksi¹¿eczce pt. B¹dŸmy dla siebie
¿yczliwi.
G³osz¹ one:
1° „Najwiêksz¹ pociech¹ staroœci, tym, co daje poczucie najwy¿szej satysfakcji,
jest radosne wspomnienie dobrodziejstw i przyjacielskich przys³ug, które
wyœwiadczy³em innym ludziom”.
2° „Je¿eli po twojej œmierci bêdzie mo¿na o tobie powiedzieæ, ¿e by³eœ dobrym
cz³owiekiem – to wystarczy”.
– Obie mo¿na odnieœæ do œp. Jerzego Szewsa. Nie wystarczy jednak powiedzieæ o Nim, ¿e by³ dobrym… W pracy nauczyciela i badacza, w czynieniu
dobra i przyjacielskich przys³ug by³ cz³owiekiem ponad przeciêtnoœæ – wyj¹tkowym! R. i p.
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Józef Borzyszkowski

MICHAŁ JAGIEŁŁO (1941–2016)
– polonista, poeta i prozaik, przyjaciel
i popularyzator piękna – nie tylko Tatr
– wielki społecznik, prawdziwy polityk

Nazwisko Micha³a, z oczywistych wzglêdów zawsze kojarzy³em nie tylko
z wielkim ksiêciem litewskim, królem polskim W³adys³awem oraz jego famili¹,
ale i… w³asn¹. Oto wœród rodzinnych legend w bliskim mi Du¿ym Jab³uszku
nad Jeziorem Wieckim, sk¹d do Wis³y bie¿y Wda – Czarna Woda, gdzie kolejnym dziedzicem bêdzie – jest mój chrzeœniak Micha³ – syn Marii i Jerzego,
¿ywe jest przekonanie, i¿ nasi przodkowie otrzymali tê posiad³oœæ – Du¿y Jab³uszek, obejmuj¹c¹ piaszczyste grunty, sosnowe lasy, ¿yzne ³¹ki i dwa jeziora,
bo i Du¿e Sarnowicze, w³aœnie od króla W³adys³awa Jagie³³y za udzia³ w bitwie
pod Grunwaldem. – To nic, ¿e historycy pocz¹tki Borzyszków w Jab³uszku
rozpoznali w innej rzeczywistoœci. Liczy siê obecnoœæ rodziny Jagie³³ów w rodzinnej pamiêci, w naszym kaszubskim raju…
Ta legenda, byæ mo¿e znana Micha³owi z lektury któregoœ z reporta¿y poœwiêconych dziejom Jab³uszka, publikowanych jeszcze w latach PRL-u, zbli¿y³a nas od pierwszego spotkania. A mia³o ono miejsce dopiero u schy³ku PRL,
a na dobre w pocz¹tkach III RP. Wtedy to bowiem poszerzy³y siê nasze zrzeszeniowe kontakty w warszawskim œrodowisku – najpierw opozycji demokratycznej, a potem mo¿na rzec ludzi reprezentuj¹cych œwiat pierwszych w³adz
III RP, do których nale¿a³ Micha³ Jagie³³o.
W latach 1989–1997 jako Wiceminister Kultury i Sztuki z szczególn¹ sympati¹ przyjmowa³ i wspiera³ inicjatywy regionalne, w tym gdañskie i kaszubsko-pomorskie. U³atwia³ dojœcie do kolejnych ministrów, przedstawicieli wielkiej polityki. (Czyni³ to równie¿ drugi wiceminister Tadeusz Polak, odpowiedzialny za rz¹dow¹ politykê w odniesieniu do zabytków). Przede wszystkim
Micha³ z wielk¹ empati¹ odnosi³ siê do problematyki kulturalnej regionów etnicznych i pogranicza. Spotykaliœmy siê m.in. w Sejnach i Wigrach z inicjatywy
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Fundacji „Pogranicze”, jak i w samej Warszawie w Ministerstwie i Parlamencie,
w Sejmowej Komisji ds. Mniejszoœci Narodowych i Etnicznych, kierowanej przez
przyjaznego nam Jacka Kuronia. Micha³ reprezentowa³ tam MKiSz. W 1997 r.
zosta³ Pe³nomocnikiem Premiera ds. Mniejszoœci Narodowych. Jego opinia
przekonywa³a niejednego z w¹tpi¹cych, podejrzewaj¹cych nas Kaszubów nie
tylko o separatyzm.
Równie¿ jako dyrektor Biblioteki Narodowej w latach 1998–2007 promowa³ tê problematykê, organizuj¹c konferencje, dyskusje panelowe z udzia³em
przedstawicieli œwiata naszych regionów. W mojej pamiêci zapisa³a siê trwale
jedna z nich, w której bra³em udzia³ wraz z pisarzami – dzia³aczami kultury
Krzysztofem Czy¿ewskim z Oœrodka „Pogranicze” Sztuk, Kultur i Narodów
oraz œp. Sokratem Janowiczem (1936–2013), najwybitniejszym w Polsce pisarzem bia³oruskim, twórc¹ Fundacji i Villi Sokrates w Krynkach. Razem z Micha³em towarzyszyliœmy Sokratowi w chwilach szczególnie przykrych doœwiadczeñ, „darowanych” mu przez „przyjació³” – lustratów dalekich od warsztatu
historycznego i rozumienia minionej rzeczywistoœci.
Micha³ jako dyrektor Biblioteki Narodowej i przewodnicz¹cy Krajowej Rady
Bibliotecznej by³ równie¿ przez jedn¹ kadencjê cz³onkiem Rady Naukowej Biblioteki Gdañskiej Polskiej Akademii Nauk, gdzie spotkaliœmy siê na niejednym posiedzeniu…
W latach póŸniejszych by³y to przede wszystkim moje spotkania z jego ksi¹¿kami. Szczególnie jestem mu wdziêczny za dwutomowe dzie³o S³owacy w polskich oczach. Obraz S³owaków w piœmiennictwie polskim, wydane przez Bibliotekê Narodow¹ i PWSZ w Nowym Targu w 2005 roku. Chcia³oby siê teraz
przeczytaæ kolejne – „Polacy w oczach s³owackich s¹siadów”. Tak ma³o bowiem wœród nas Polaków, w gronie polskich elit, choæby kulturalnych, tych,
którzy promuj¹ sprawy pogranicza, kulturê s¹siadów, w tym w³aœnie S³owaków czy Czechów, z którymi ³¹cz¹ nas tak bliskie Micha³owi Tatry, a mnie
m.in. studia s³owackie S³awiny na filologii s³owiañskiej Uniwersytetu Jagielloñskiego w Krakowie i grono krakowskich przyjació³, g³ównie przedstawicielek
p³ci piêknej, spotykaj¹cych siê w „Staichówce” Pani Zofii w Domu Literatów
przy Krupniczej 22.
Ucieszy³em siê kiedyœ, gdym zobaczy³ inn¹ ksi¹¿kê Micha³a – owoc jego
twórczoœci wybitnie literackiej. Chodzi o tom wierszy Goryczka, s³odyczka, czas
opowieœci, wydany przez pomorskie Wydawnictwo Adama Marsza³ka w Toruniu w 2007 roku. Osobn¹ pozycjê w moim ksiêgozbiorze zajmuje II wydanie
arcyciekawego dzie³a Wojciecha Brzegi ¯ywot górala poczciwego (wspomnienia
i gawêdy), wybór, opracowanie i komentarz Anna Miciñska i Micha³ Jagie³³o,
Wydawnictwo Literackie, Kraków 1969. W tym te¿ kontekœcie widzê inne
tatrzañsko-podhalañskie opracowania Micha³a – antologiê listów o stylu zako-
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piañskim – Listy o stylu zakopiañskim 1892–1912. Wstêp, komentarz i opracowanie M. Jagie³³o, Kraków 1979 oraz tatrzañsk¹ antologiê wierszy – Tatry
i poeci, Warszawa 2007, jak i Tatry w poezji i sztuce polskiej. Przedmowa,
wybór i opracowanie M. Jagie³³o, Kraków 1975. Myœl¹c o tym ostatnim, marzê
o podobnym poœwiêconym wspó³czeœnie Ba³tykowi i Kaszubom. Mamy
bowiem takie jedno, ale sprzed wojny – dzie³o zamordowanego w Stutthofie
dr. W³adys³awa Pniewskiego z piêknymi grafikami Stanis³awa Brzêczkowskiego, zwi¹zanego z m³odokaszubami.
Mogê powiedzieæ, ¿e po trochu zazdroœci³em i zazdroszczê Tatrom i Podhalu takiego ich piewcy, jakim by³ Micha³ Jagie³³o.
Micha³ Jagie³³o urodzi³ siê 23 sierpnia 1941 r. w ma³opolskich Jankowicach.
Jako student filologii polskiej UJ dzia³a³ w Zrzeszeniu Studentów Polskich i Studenckim Kole Przewodników Górskich w Krakowie. Przez 10 lat (1964–1974)
mieszka³ w Zakopanem, bêd¹c ratownikiem TOPR, tak¿e naczelnikiem Grupy
Tatrzañskiej GOPR. Jako taternik-alpinista uczestniczy³ w wielu wspinaczkach,
tak¿e w Alpach, Kaukazie, Pamirze. Pod koniec pobytu w Zakopanem pracowa³ 2 lata jako polonista w bliskim i nam Kaszubom Liceum Plastycznym im.
A. Kenara, a potem w Muzeum Tatrzañskim. Pozna³ dobrze ¿ycie Podhala, nie
tylko Tatry. St¹d znalaz³szy siê w 1974 roku w Warszawie, zaj¹³ siê z powodzeniem m.in. publicystyk¹ górsk¹ i twórczoœci¹ literack¹. Jego ksi¹¿kê Wo³anie
w górach, Warszawa 1979, (osiem wydañ!) uznano jako swoiste po¿egnanie
z Pogotowiem Górskim, z którym pozosta³ blisko do samej œmierci.
Bêd¹c potem aktywnym i wysoko w PZPR, bo w KC, pozosta³ zawsze mi³ym i uczynnym cz³owiekiem. Takim zapamiêtali go wtedy ludzie kultury,
a zw³aszcza kina i teatru, za które odpowiada³. Z parti¹ po¿egna³ siê 13 grudnia
1981 roku! – Pracowa³ potem w ró¿nych instytucjach, najd³u¿ej w redakcji
wydawanego przez oo. Jezuitów „Przegl¹du Powszechnego”. Zanim zosta³
Wiceministrem Kultury i Sztuki w rz¹dzie Tadeusza Mazowieckiego, pisa³ te¿
do wychodz¹cego w drugim obiegu kwartalnika „Krytyka”. Zawsze by³ niepowtarzalnym cz³owiekiem – instytucj¹ kultury, tak¿e tej z zakresu kontaktów
miêdzyludzkich i ¿ycia codziennego.
Bêd¹c ostatnio w po³owie czerwca w Krakowie, otrzyma³em od p. Zofii Staich
egzemplarz najnowszego numeru pisma „Maækowa Peræ” („Czasopismo Przewodników Tatrzañskich”, nr 1 (31), Kraków 2016). Z satysfakcj¹ zauwa¿y³em,
¿e jest poœwiêcony w sporej czêœci Micha³owi Jagielle. Zawiera m.in. fragmenty
rozmowy z Nim dwóch zakopiañczyków – Macieja Krupy i Kuby Szpilki oraz
osobiste wspomnienie przyjaciela Adama Maraski, w którego domu pod Tatrami 1 lutego 2016 roku zasn¹³ na zawsze bohater tych i wielu innych wspomnieñ, dok¹d przybywa³ od lat, a tym razem z wnukiem i ziêciem, by pojeŸdziæ
na nartach. Zmar³ niespodziewanie, ale tak, jak sobie wymarzy³ – pod Tatrami
i tam zosta³ pochowany.

MICHA£ JAGIE££O (1941–2016)

455

W tej¿e „Maækowej Perci” dwukrotnie pojawia siê wiersz Micha³a z tomiku
Cia³o i pamiêæ, Warszawa 2010. – To króciutki:
„Non omnis…
Zosta³y po nas stopnie
Wyr¹bane w œcianie wiatru”.
Non omnis moriar! Pozosta³o po Nim wiele – coœ wiêcej ni¿ te skromne
a znacz¹ce wiele jego stopnie wyr¹bane w œcianach wiatru, nie tylko Wo³anie
w górach.
W rozmowie z Piotrem Dro¿d¿em (Zob. „Góry”… „goryonline.com”) na sam
koniec Micha³ powiedzia³:
„Jakie bêd¹ losy mojej prozy artystycznej, jak zniesie ona próbê czasu, trudno dziœ przewidzieæ. Natomiast »Wo³anie w górach« na pewno po mnie
zostanie. Ciekawostk¹ jest fakt, i¿ kilka miesiêcy temu zawiadomiono mnie,
¿e zosta³o ono w³¹czone do banku jêzyka polskiego jako klasyczny przyk³ad
literatury faktu poœwiêconej górom. »Wo³anie« daje mi ogromn¹ satysfakcjê tak¿e z innego powodu. Dziêki tej ksi¹¿ce jestem rozpoznawany na górskich szlakach. Mamy tu do czynienia z ma³¹ ciekawostk¹ socjologiczn¹ –
im wy¿ej w Tatrach, tym wiêcej osób mnie rozpoznaje. S¹ to czêsto bardzo
piêkne i wzruszaj¹ce spotkania”.
– Wzruszaj¹ce i piêkne by³o ka¿de spotkanie z Micha³em Jagie³³¹. – Liczê na
nastêpne!
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Józef Borzyszkowski

Ks. abp. TADEUSZ GOCŁOWSKI
(1931–2016)
– Honorowy Członek Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego i Instytutu Kaszubskiego

Ks. Abp. Tadeusz Goc³owski zmar³ niespodziewanie 3 maja 2016 roku
w Klinice Gdañskiego Uniwersytetu Medycznego. Archidiecezja Gdañska straci³a swego pierwszego metropolitê, a Kaszubi oddanego tak¿e nam przyjaciela
i promotora kaszubszczyzny w Koœciele.
Jego obecnoœæ wœród nas – Kaszubów i Pomorzan – oraz niezwyk³e dokonania, to dziœ ju¿ zdawaæ by siê mog³o historia. Z Jego odejœciem trudno siê
pogodziæ! By³ bowiem i pozostanie w naszej pamiêci wspania³ym cz³owiekiem,
duszpasterzem oraz osobistoœci¹ ponadczasow¹, mocno wpisan¹ w historiê
i wspó³czesnoœæ; by³ wspó³twórc¹ nowej rzeczywistoœci Gdañska i Kaszubów
– Pomorza i Rzeczypospolitej po 1980 i 1989 roku. Mo¿na powiedzieæ, ¿e by³
tak¿e cz³owiekiem wielkiej kultury i rzetelnej polityki, rozumianej nie tylko
po chrzeœcijañsku jako troska o dobro wspólne. By³ nie tylko dla nas przys³owiow¹ opok¹.
Dzia³alnoœæ duszpasterska i troska obywatelska abp. Tadeusza Goc³owskiego zosta³y ju¿ po czêœci udokumentowane (miêdzy innymi jego wspania³e kaznodziejstwo, w tym listy pasterskie) w postaci trzech tomów, jakie ukaza³y siê
w pelpliñskim „Bernardinum”, przygotowane do druku przez ks. dr. Roberta
Kaczorowskiego. Przyjmujê, i¿ z tych trzech nienumerowanych tomów jako
pierwszy jest Tajemnica Bo¿ego powo³ania, Pelplin 2006 – wydany w 50. rocznicê œwiêceñ kap³añskich Autora. Tom II nosi tytu³: W trosce o to¿samoœæ
Ojczyzny, Pelplin 2006, wydany niejako w 25-lecie Porozumieñ Gdañskich.
(Tu we Wstêpie Ks. R.K. wyrazi³ podziêkowania – m.in. dla siostry Asumpty
Czechowskiej z Kurii Metropolitarnej, wspania³ej sekretarki ks. Arcybiskupa!).
Tom III Misterium Koœcio³a, Pelplin 2007. – W ka¿dym z nich znajdziemy te¿
listy i homilie poœwiêcone sprawom naszej ma³ej Ojczyzny. Brak jednak w nich
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tekstów homilii i kazañ zwi¹zanych wprost z wydarzeniami, w których g³ównym podmiotem by³a Spo³ecznoœæ Zrzeszona. Bez w¹tpienia dla autora wyboru ta problematyka nie jest pierwszoplanowa. Tê uwagê mo¿na odnieœæ
tak¿e do równie interesuj¹cej ksi¹¿ki Œwiadek. Z abp. Tadeuszem Goc³owskim
rozmawia Adam Hlebowicz, Warszawa 2008.
Kolejnym dokumentem ¿ycia i dokonañ, osobowoœci i myœli bohatera
niniejszego tekstu jest ksi¹¿ka Barbary Kanold pt. Spotkania o zmierzchu z Arcybiskupem Tadeuszem Goc³owskim, Gdañsk 2012. Autorka, zaprzyjaŸniona
m.in. z Urszul¹ i Tadeuszem Bolduanami (zob. jej wspomnienia o Tadeuszu
w poœwiêconym mu tomie „Pro memoria…”), skorzysta³a z symbolicznej pomocy komisarza EU Janusza Lewandowskiego, premiera Jana K. Bieleckiego,
duszpasterza œrodowisk twórczych ks. dr. Krzysztofa Nieda³towskiego, prezesa
Instytutu Kaszubskiego Józefa Borzyszkowskiego, ks. bpa Tadeusza Pieronka
oraz przewodnicz¹cego gminy ¿ydowskiej Jakuba Szadaja i b. prezydenta
Miasta Gdañska prof. Jerzego M³ynarczyka. St¹d obok spraw gdañskich, Koœcio³a i wielkiej Ojczyzny, zasygnalizowane zosta³y bli¿ej tak¿e jego refleksje
i dokonania zwi¹zane z nasz¹ tatczëzn¹ kaszubsko-pomorsk¹. – Warto do
wszystkich przywo³anych tu i innych dzie³ ponownie zajrzeæ, na nowo prze¿yæ
to, co byæ mo¿e by³o nie tylko ks. Arcybiskupa, ale i naszym udzia³em. – Ju¿
wtedy – AD 2008 – pomyœla³em…, a tym bardziej dziœ widzê potrzebê udokumentowania obecnoœci i myœli – wielkiej roli Zmar³ego w naszych kaszubsko-pomorskich dziejach najnowszych, nie tylko w Spo³ecznoœci Zrzeszonej.
Ka¿dy z nas – tak¿e wœród cz³onków Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego
i Instytutu Kaszubskiego – ma bez w¹tpienia w³asny obraz postaci Ks. Arcybiskupa, który jak ¿aden inny z hierarchów Koœcio³a katolickiego, nie bêd¹c
Kaszub¹ i Pomorzaninem z urodzenia, tak bardzo i g³êboko zwi¹za³ siê z Kaszubami, promuj¹c nasze dzieje, kulturê i jêzyk; umacniaj¹c kaszubsk¹, gdañsko-pomorsk¹ to¿samoœæ, ³¹cz¹c wspaniale sprawy ma³ej i wielkiej Ojczyzny,
Koœcio³a i pañstwa, nie tylko Polski i Europy…
Pamiêtamy, ¿e urodzi³ siê 16 wrzeœnia 1931 roku w Piskach k. £om¿y na
Mazowszu (obecnie województwo podlaskie) – w licznej rodzinie, a ukszta³towa³ g³ównie w Krakowie jako wychowanek i cz³onek zgromadzenia ksiê¿y misjonarzy, sk¹d przyby³ do Gdañska, zostaj¹c tu w 1971 r. rektorem WSD
w Oliwie, a w 1983 biskupem pomocniczym diecezji gdañskiej. Dwa lata póŸniej, po œmierci ks. bpa Lecha Kaczmarka, obj¹³ 2 lutego 1985 r. rz¹dy diecezji
jako jej ordynariusz, zostaj¹c 25 marca 1992 r. arcybiskupem i pierwszym metropolit¹ gdañskim, pe³ni¹cym tê funkcjê do emerytury w 2008 roku. W III RP
by³ m.in. wspó³przewodnicz¹cym Komisji Wspólnej Rz¹du i Episkopatu;
patronowa³ stypendialnej Fundacji Dzie³o Nowego Tysi¹clecia. W ramach Episkopatu przewodniczy³ m.in. Komisji ds. Duszpasterstwa Ludzi Pracy i Komisji
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ds. Duszpasterstwa Ludzi Morza. (Za czasów ks. bpa L. Kaczmarka zosta³em
cz³onkiem jego Rady jako Krajowego Duszpasterza Ludzi Morza, w której ¿yciu
by³em obecny tak¿e przez lata za czasów Nastêpcy).
Gdy szukam w w³asnej pamiêci pierwszych kontaktów z Ks. Arcybiskupem
Tadeuszem przychodz¹ mi najpierw na myœl nasze zrzeszeniowe zabiegi z lat
70. o godne uczczenie 700-lecia Zapisu Mœciwoja, inspirowane przez œp. Lecha
B¹dkowskiego. Jedn¹ z podjêtych przez nas spraw by³o przywrócenie w prezbiterium katedry oliwskiej zdemontowanych przed laty epitafiów dobroczyñców tej œwi¹tyni, m.in. ksi¹¿¹t gdañsko-pomorskich oraz przeniesienie ich
sarkofagu z ambitu w godniejsze miejsce. Skierowany przez prezesa O. Gdañskiego ZK-P Lecha B. do ks. bpa Lecha Kaczmarka, za biskupim wskazaniem
nawi¹za³em wspó³pracê z wikariuszem diecezji, szar¹ eminencj¹ Kurii Biskupiej, odpowiedzialnym tak¿e za sprawy budowlane i zabytków, œp. ks. infu³atem
Bernardem Polcynem. (Ma³o przystêpny Ks. Infu³at po latach niemal uto¿samia³ siê z ZK-P, dumny m.in. z dzia³alnoœci w naszych szeregach swego kuzyna,
œp. Franciszka Wegnera ze Stobna, prezesa Oddzia³u w Tucholi). Realizacja oliwskiej czêœci programu obchodów „Zapisu Mœciwoja”, którego 700-lecie œwiêtowaliœmy – uczciliœmy ju¿ w warunkach stanu wojennego jedynie w katedrach
Oliwy i Pelplina oraz w Gdañskim Towarzystwie Naukowym, zakoñczy³a siê
za czasów biskupstwa ks. Tadeusza. By³o to ju¿ po œmierci Lecha B¹dkowskiego, kiedy w 1986 r. obok ksi¹¿êcego sarkofagu, zlokalizowanego na nowo przed
o³tarzem œw. Józefa – miêdzy prezbiterium a zakrysti¹, znalaz³a siê poœwiêcona
im tablica, ufundowana przez ZK-P, upamiêtniaj¹ca 800-lecie fundacji oliwskiego klasztoru cystersów. Pe³nomocnikiem Oddzia³u Gdañskiego ZK-P do jej
realizacji by³ kol. dr Aleksander Klemp, z którym m.in. towarzyszyliœmy ks. Biskupowi podczas odwiedzin twórcy tego¿ dzie³a w jego pracowni. – Walny
Zjazd Delegatów Zrzeszenia w grudniu 1989 roku wyró¿ni³ Go jednomyœlnie
i jednoczeœnie z ks. bpem Marianem Przykuckim, bpem Andrzejem Œliwiñskim oraz prof. Abdonem Stryszakiem i prof. Romanem Wapiñskim godnoœci¹
cz³onka honorowego ZK-P! Klub „Pomorania” w 2001 roku uhonorowa³ Go
Medalem Stolema – kaszubskim Noblem.
W tamtych latach, u schy³ku XX wieku, mia³y miejsce pierwsze msze œwiête
w katedrze z obecnoœci¹ kaszubszczyzny w liturgii s³owa, celebrowane m.in.
przez ks. Franciszka Gruczê i samego ks. Biskupa Tadeusza w koncelebrze
z innymi ksiê¿mi Kaszubami (równie¿ w Bazylice Mariackiej, gdzie proboszczowa³ skaszubiony nieco ks. Stanis³aw Bogdanowicz), uto¿samiaj¹cymi siê
z ZK-P, inspirowanymi tak¿e przez Seminaria Kaszubskie w £¹czyñskiej Hucie.
Wtedy te¿ zaistnia³a tradycja organizowanych przez O/Gdañski ZK-P zrzeszeniowych op³atków kaszubskich z udzia³em ks. Arcybiskupa, maj¹cych miejsce
w Oliwie, a wkrótce przez d³ugie lata we Wrzeszczu w Domu Parafialnym –
parafii NSPJ, kierowanej przez œp. ks. Miko³aja Sampa. (Niekiedy ks. Abpa
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zastêpowali mile sympatyczni biskupi pomocniczy – œp. Zygmunt Paw³owicz
i Ryszard Kasyna). Podobnie ma siê sprawa tradycji inauguracji Walnych
Zjazdów Delegatów ZK-P Msz¹ Œwiêt¹, koncelebrowan¹ pod przewodnictwem
Ks. Abpa, zwykle w katedrze oliwskiej.
Lata 80. to czas narodzin i dzia³ania pod patronatem ks. T. Goc³owskiego
Klubu Inteligencji Katolickiej w Gdañsku, którego wspó³twórc¹ by³ m.in. Tadeusz Bolduan, a tym samym szerszego oddzia³ywania ZK-P na œrodowisko
inteligencji twórczej w Gdañsku i diecezji. S³u¿y³y temu tak¿e Colloquia Gdañskie i Spotkania Pelpliñskie – te drugie pod patronatem równie ¿yczliwego nam
wówczas ks. bpa Mariana Przykuckiego, w których zwykle uczestniczy³ tak¿e
biskup gdañski. Ju¿ jako abp wzi¹³ udzia³ w dyskusji panelowej w 1992 r. poœwiêconej relacjom Pelplin – Metropolia Gdañska w kontekœcie wspó³czesnych
problemów Koœcio³a i pañstwa, prowadzonej przez J. Borzyszkowskiego z udzia³em Aleksandra Halla, Jana Wyrowiñskiego, Jacka Taylora i Krzysztofa Trawickiego. Kolokwiom i Spotkaniom towarzyszy³y niekiedy wystawy i koncerty,
a Biskupi, Kuria czy WSD, jako wspó³gospodarze ponosili tak¿e czêœæ ich
kosztów.
Do wa¿nych przedsiêwziêæ z okresu prze³omu ustrojowego w Polsce nale¿y
zaliczyæ zaistnia³y po wyborach z 1989 roku Fundusz Daru Narodowego, którego Rady przewodnicz¹cym zosta³ ks. prymas Kardyna³ Józef Glemp, a dyrektorem Zarz¹du Andrzej Wajda. 21 XII 1989 powsta³ z inicjatywy ZK-P Gdañski Patronat tego¿ dzie³a, w sk³ad którego wszed³ tak¿e ks. bp T. Goc³owski
obok ks. bpa M. Przykuckiego i ks. bpa A. Œliwiñskiego i znacz¹cej reprezentacji ludzi œrodowisk nauki i kultury oraz instytucji rz¹dowych przy poparciu
Lecha Wa³êsy.
Bez w¹tpienia do najwa¿niejszych wydarzeñ w ¿yciu ks. abpa Tadeusza
i dziejach Spo³ecznoœci Zrzeszonej nale¿a³y obie pielgrzymki Jana Paw³a II do
Polski z 1987 i 1999 roku, w których programie znalaz³y siê wizyty w Gdañsku,
Gdyni i Sopocie. W ich przygotowaniu i przebiegu za spraw¹ Ks. Arcybiskupa
znalaz³o siê sporo naszego udzia³u i donios³ych dla nas momentów, które
przesz³y do historii. To w Gdyni w 1987 roku Jan Pawe³ II skierowa³ w swojej
homilii do ludzi morza i Pomorza osobne przes³anie i wezwanie do Kaszubów,
byœmy strzegli swego dziedzictwa i to¿samoœci, wartoœci…, do jakich wci¹¿ nawi¹zujemy, pomijaj¹c niekiedy ca³oœæ kontekstu tego wa¿nego przes³ania.
Lata 80. i 90. to tak¿e czas „Gwiazdy Morza” pod red. ks. Wies³awa Lauera,
obecnoœci na jej ³amach tematyki kaszubskiej, jak i rozmów z Ks. Arcybiskupem
na ³amach „Pomeranii”. To przede wszystkim narodziny III RP i Metropolii
Gdañskiej; to czas naszych kongresów – II Kongresu Kaszubskiego, I Kongresu
Kociewskiego i Kongresu Pomorskiego. To kolejne historyczne wydarzenia,
a zw³aszcza wydanie w jêzyku kaszubskim Biblii – Pisma Œwiêtego – Nowego
Testamentu w jêzyku kaszubskim w t³umaczeniach ks. Franciszka Gruczy
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i Eugeniusza Go³¹bka. To drugie ukaza³o siê z imprimatur Konferencji Episkopatu Polski w opracowaniu œp. Marii Kowalewskiej.
W klimacie II Kongresu Kaszubskiego, zainaugurowanego w Oliwie (Msza
œw. w katedrze i wystawa w Pa³acu Opatów) z udzia³em biskupów z s¹siednich
diecezji, ju¿ w ramach nowej metropolii gdañskiej, mia³y miejsce w rezydencji
papieskiej lub mieszkaniu Ks. Abpa liczne spotkania i rozmowy dotycz¹ce szerszej obecnoœci jêzyka kaszubskiego w liturgii i problematyki kaszubsko-pomorskiej w programach kszta³cenia naszych Wy¿szych Seminariów Duchownych.
Otwartoœci Ks. Arcybiskupa wobec naszych propozycji nie towarzyszy³o jeszcze
wówczas podobne stanowisko biskupa pelpliñskiego, Kaszuby, œp. ks. prof. Jana
Bernarda Szlagi. St¹d przygotowane z naszym – Stanis³awa Pestki, Cezarego
Obracht-Prondzyñskiego i moim udzia³em zalecenia znalaz³y swój wyraz
w postaci dot¹d unikatowych Wskazañ duszpasterskich… Ks. Abpa Tadeusza,
zachêcaj¹cych duchownych i œwieckich do szerszego wprowadzania jêzyka
kaszubskiego w liturgii i ¿yciu jedynie Koœcio³a Gdañskiego. Warto pamiêtaæ,
i¿ tamtym naszym postulatom i decyzjom Ks. Arcybiskupa sprzyja³ i b³ogos³awi³ ówczesny sekretarz Konferencji Episkopatu Polski, ks. prof. bp Tadeusz
Pieronek, zaprzyjaŸniony z Oliw¹ i ks. prof. Józefem Tischnerem.
Do najbardziej donios³ych wydarzeñ z koñca XX wieku w dziejach kaszubsko-pomorskich wypada zaliczyæ obchody Millennium Gdañska z 1997 roku
i zainaugurowany wówczas w Gdañsku-Oliwie Kongres Pomorski, zakoñczony
w 1998 roku w Szczecinie. Obj¹³ on ca³e Pomorze – nad Wis³¹ i Odr¹, od Ba³tyku po Noteæ i Wartê. Skupi³ wysi³ek i udzia³ wielu ludzi i pomorskich organizacji regionalnych oraz samorz¹dów i wojewódzkiej administracji pañstwowej.
Dokumentuje jego przebieg i promowane wówczas treœci Ksiêga Pami¹tkowa
Kongresu Pomorskiego, gdzie m.in. S³owo Biskupów z Pomorza, przygotowane
z naszym udzia³em i zaprezentowane nadawcom przez Ks. Arcybiskupa, podpisane podczas Konferencji Episkopatu Polski w Szczecinie 11 marca 1998 r.
przez ksiê¿y biskupów ordynariuszy Pomorza i z Pomorza pochodz¹cych: abpa
Henryka Muszyñskiego, metropolitê gnieŸnieñskiego; abpa Tadeusza Goc³owskiego, metropolitê gdañskiego; abpa Edmunda Piszcza, metropolitê warmiñskiego; abpa Mariana Przykuckiego, metropolitê szczeciñsko-kamieñskiego; bpa
Jana Bernarda Szlagê, biskupa pelpliñskiego; bpa Andrzeja Suskiego, biskupa
toruñskiego; bpa Mariana Go³êbiewskiego, biskupa koszaliñsko-ko³obrzeskiego;
bpa Andrzeja Œliwiñskiego, biskupa elbl¹skiego. Jest w tym S³owie zawarte wezwanie do poznania, kontynuacji i wzbogacania tradycji, historii i kultury kaszubsko-pomorskiej, do zakorzenienia w nich ogó³u mieszkañców naszej ziemi
i wspó³dzia³ania na rzecz przysz³oœci. – Warto i do tego¿ dokumentu siêgaæ,
jak i uœwiadamiaæ sobie szerszy kontekst jego powstania, tak¿e kontekst polityczny, nie tylko ogólnopolski.
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Zakoñczenie Kongresu Pomorskiego zbieg³o siê z decyzj¹ parlamentu polskiego o nowym podziale administracyjnym kraju, w którym Kaszubi znaleŸli
siê w jednym województwie – województwie pomorskim ze stolic¹ w Gdañsku. Tê decyzjê poprzedzi³a dzia³alnoœæ i aktywnoœæ polityczna przedstawicieli
ZK-P, zaanga¿owanych w ¿yciu publicznym jako wojewodów, pos³ów i senatorów, reprezentuj¹cych w skali kraju nurt otwarty na przysz³oœciowe reformy,
dalsz¹ demokratyzacjê ustroju pañstwa i obecnoœæ Polski w EU, bliski ks. abp
T. Goc³owskiemu.
Snuj¹c te wspomnienia, mam œwiadomoœæ ich dalekiej niekompletnoœci.
Z wdziêcznoœci¹ pamiêtam o udziale Ks. Abpa Tadeusza w Sympozjach Polonii
Pomorskiej, organizowanych przez Urz¹d Wojewódzki w Gdañsku i Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie, m.in. nasz wspólny z Polonusami pomorskimi pobyt we Wdzydzach i rejs po Jeziorze Wdzydzkim – niejako œladami Remusa.
– ¯ëcé i przigodë Remusa Aleksandra Majkowskiego by³y tak¿e dla Ks. Abpa
wa¿n¹ lektur¹, do której nawi¹zywa³ niejednokrotnie w swoich kaszubskich
homiliach. Niezapomnian¹ dla mnie oraz dla mieszkañców i letników wsi
Lizaki w s¹siedztwie Wdzydz pozostanie uroczystoœæ poœwiêcenia tam przez
Ks. Arcybiskupa pomnika ku pamiêci Remusowego drëcha, muzykanta Tr¹by.
Pomnik ten stan¹³ na prywatnym gruncie, staraniem m.in. dwóch Borzyszków,
w cieniu tamtejszego koœció³ka, przeniesionego znad Jeziora ¯arnowieckiego
i zrekonstruowanego w³asnym sumptem przez Jana ¯urowskiego z Gdañska,
którego matka Aleksandra reprezentuje tamtejszy ród £ysakowskich.
Ks. abp. Tadeusz by³ tak¿e wdziêcznym odbiorc¹ wspó³czesnych dzie³ literatury kaszubsko-pomorskiej i innych wydawnictw wychodz¹cych z oficyn
kaszubskich, w tym Instytutu Kaszubskiego, którego zosta³ Cz³onkiem Honorowym w 2012 roku. Jemu te¿ my Kaszubi zawdziêczamy wydanie z imprimatur Koœcio³a Lekcjonarza i Modlitewnika oraz innych publikacji religijno-koœcielnych w jêzyku kaszubskim.
Historyczny charakter mia³a te¿ zorganizowana z jego udzia³em wielka Pielgrzymka kaszubska do Ziemi Œwiêtej w 2000 roku, podczas której poœwiêcono
w koœciele „Pater noster” tablicê z tekstem „Ojcze nasz” w jêzyku kaszubskim.
Podobna tablica kilka lat póŸniej zosta³a poœwiêcona m.in. w katedrze oliwskiej.
Jako metropolita gdañski ks. abp Tadeusz, maj¹c w swojej pieczy spor¹ czêœæ
ziemi i spo³ecznoœci Kaszubów, w tym nadmorsk¹ Nordê, mocno wpisa³ siê
w najnowsze dzieje wielu starych i nowych kaszubskich parafii, w tym wszystkich gdyñskich z Oksywiem na czele i belacko-lasockich z Jurat¹, ¯arnowcem,
Swarzewem i Wejherowem… Jako wspó³gospodarz ziemi kaszubsko-pomorskiej cieszy³ siê z osi¹gniêæ tak parafii, jak i konkretnych ludzi, tak¿e biznesu
czy naszych samorz¹dów. Na swój niezwyk³y i niepowtarzalny sposób prowadzi³ obok duszpasterstwa swoist¹ edukacjê obywatelsk¹. Bola³ nad jej s³abo-

462

JÓZEF BORZYSZKOWSKI

œciami i efektami – wynikami dalekimi od miary wyzwañ wspó³czesnoœci. Mo¿na
powiedzieæ, ¿e w tej intencji i w tym duchu uczestniczy³ w Zjazdach Kaszubów, z których X mia³ miejsce w 2008 roku w Gdañsku, a zainaugurowa³a
go msza œw. w Bazylice Mariackiej z Jego wa¿n¹ homili¹ i otwarcie wystawy
w Ratuszu G³ównomiejskim pt. „Kaszubi a Gdañsk. Kaszubi w Gdañsku”.
– Nieustannie podkreœla³ sto³ecznoœæ Gdañska dla wspólnoty kaszubskiej,
a wyró¿niaj¹c Kaszubów jako pierwotnych gospodarzy Pomorza, zapomina³
nawet niekiedy o tym, ¿e ZK-P wspó³tworz¹ tak¿e inni – Kociewiacy, Borowiacy, Kaszubi i Pomorzanie o powojennym korzeniu.
Osobn¹ czêœæ nie tylko moich wspomnieñ, zwi¹zanych równie¿ z ¿yciem
Spo³ecznoœci Zrzeszonej, zajmuj¹ te zwi¹zane z Jego obecnoœci¹ w dzia³alnoœci Stowarzyszenia Odbudowy Gotyckiego Koœcio³a œw. Jana i powstaniem –
programem Centrum Œw. Jana Nadba³tyckiego Centrum Kultury. Razem wspó³tworzyliœmy te¿ z inicjatywy dr Marii Pelczar Fundacjê Biblioteki Gdañskiej
PAN i uczestniczyliœmy w dorocznych niepowtarzalnych spotkaniach z „Krajniakami” pod przewodnictwem prof. Jowity Kêciñskiej-Kaczmarek w koœciele
œw. Jana i Tawernie Kaszubskiej „Mestwin”. „Krajniacy” zwykle na koniec adwentu, podczas mszy œw. w Jego „katedrze kaszubskiej”, dedykowali uczestnikom koncert swoich pieœni, w tym kolêd, a w 2013 r. kolejny nowy utwór Profesor Jowity, skomponowany na okolicznoœæ uhonorowania Ks. Abpa przez
Prezydenta RP Bronis³awa Komorowskiego Orderem Or³a Bia³ego. Jego tekst
g³osi: „Laureatowi Orderu Or³a Bia³ego
Lecia³ Orze³ Bia³y
Nad Pomorzem naszym,
K³ania³ siê tej ziemi
S³ucha³ dawnych czasów.
S³ucha³ s³ów Mestwina,
Myœli Œwiêtope³ka,
Szuka³ tej m¹droœci,
Co zaklêta w wiekach.
Spostrzeg³ wreszcie Tego,
Co m¹drym spokojem
Krzepi³ w trudnym czasie
Miast wojny – pokojem.
Zrzuci³ Mu swe pióro,
Znak Or³a Bia³ego,
Dziêkowa³ tym znakiem
Za posiew Dobrego.
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Krajna te¿ dziêkuje
Swemu Pasterzowi,
Niesie pieœñ sw¹ w darze
Arcybiskupowi”.
Niezwyk³a by³a te¿ „prywatna pielgrzymka” Ks. Arcybiskupa na Krajnê, m.in.
do Zakrzewa i przede wszystkim do Wielkiego Buczka, w której przypad³a mi
zaszczytna rola przewodnika – kierowcy, podobnie jak na spotkanie z „Remusowym Krêgiem” w Borzestowie…
I tu nie mo¿na tak¿e pomin¹æ Jego licznych pobytów w £¹czyñskiej Hucie,
tak w czasach PRL, jak i w III RP. W naszej „Zagrodzie Kaszubskiej” nad Raduni¹
ju¿ w latach 80. XX wieku spotyka³ siê m.in., z Stanis³awem Pestk¹, Tadeuszem
Bolduanem, Izabell¹ Trojanowsk¹, Janem Wyrowiñskim oraz naszymi s¹siadami i przyjació³mi z samej £¹czyñskiej Huty. Tam te¿ przez lat kilka w III RP
spotykaliœmy siê z udzia³em honorowego goœcia ks. prof. Józefa Tischnera. Niezapomniane pozostan¹ tych przyjació³ i ich s³uchaczy rozmowy. W 2010 roku
Ks. Abp poœwiêci³ zlokalizowany przed nasz¹ kapliczk¹ œw. Franciszka i MB
Sianowskiej Królowej Kaszub obelisk, stolemny kamieñ z swoistymi merkami
ks. J. Tischnera i mistrza Mariana Ko³odzieja – „Na wdór!” – „Ku pamiêci…”.
– Dziœ myœlê, ¿e do ich imion i nazwisk oraz lat ¿ycia trzeba dopisaæ „Ks. abp
Tadeusz Goc³owski (1931–2016)”, co niew¹tpliwie chêtnie uczyni twórczyni
tego pomnika, absolwentka ASP w Gdañsku, Emilia z liñskich Ellwartów Sikora z £¹czyna.
Pamiêtamy te¿ z wdziêcznoœci¹ o Jego ostatniej pos³udze ofiarowanej naszym zmar³ym drëchom – Jego osobiste po¿egnanie œp. Lecha Bolta, Tadeusza
Bolduana, Mariana Ko³odzieja, Gerarda Labudy, Brunona Synaka, jak te¿
duchow¹ obecnoœæ – udzia³ w pogrzebie Stanis³awa Pestki.
Z wdziêcznoœci¹ wspominam te¿ obecnoœæ Ks. Arcybiskupa na niejednej
innej uroczystoœci zrzeszeniowej (np. wrêczenie Medalu im. Bernarda Chrzanowskiego „Poruszy³ wiatr od morza” ks. prof. Januszowi Pasierbowi w Kaplicy
Królewskiej w 1989 r.), czy te¿ Instytutu Kaszubskiego – w tym promocji ksi¹¿ki – S³uga S³owa – ks. abpa prof. Henryka Muszyñskiego oraz moim 70-leciu
w Ratuszu Staromiejskim, gdzie umówiliœmy siê na kolejne spotkanie w £¹czyñskiej Hucie.
Wspominaj¹c obecnoœæ Ks. Abpa w £¹czyñskiej Hucie, pamiêtam o Jego
duchowej i rzeczywistej przytomnoœci w naszych uroczystoœciach rodzinnych
– zjazdach Borzyszków, œlubie oraz weselu Wisi i Marcina, chrzcie i chrzcinach ich syna Rocha w piêknym koœciele œw. Jacka w Straszynie… Z wdziêcznoœci¹ pamiêtam o zaproszeniu do udzia³u w Jego „Spotkaniach o zmierzchu…”
z Barbar¹ Konold…
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Jako emeryt Ks. Abp móg³ od 2008 roku wiêcej ni¿ dot¹d poœwiêciæ uwagi
i czasu naszym zrzeszeniowym i rodzinnym sprawom, a wiêc tak¿e Kaszubom
i Krajniakom, wobec których zastêpowaæ Go zacz¹³ ks. pra³. Bogus³aw G³odowski, poœwiêcaj¹c w 2013 r. w Jego imieniu kapliczkê Leœnej Matki Bo¿ej
Radosnej w Wielkim Buczku.
Mia³ te¿ wiêcej czasu na rozmowy w swoim domu – mieszkaniu o sprawach
Zrzeszenia, Archidiecezji, Województwa Pomorskiego i Polski, o bliskich nam
¿ywych i umar³ych, równie¿ o ksiê¿ach i biskupach, tak¿e o tych ludziach, których s³owa i czyny budzi³y nasz niepokój. Podczas ostatniego w Jego rezydencji
spotkania mówiliœmy m.in. o naszych chorobach i zbli¿aj¹cej siê rocznicy
60-lecia Jego œwiêceñ kap³añskich. Chcia³ j¹ obchodziæ skromnie w bliskim mu
Krakowie. Mówiliœmy wówczas te¿ o ksi¹¿kach i pami¹tkach… Przeczytane
ksi¹¿ki zwykle na bie¿¹co przekazywa³ do Biblioteki WSD w Oliwie. Zapyta³em wówczas, czy maj¹ jakiœ znak w³asnoœciowy – ekslibris. Wysz³o na to, ¿e
nie... St¹d z myœl¹ o jubileuszu poprosi³em o takowy mistrza Andrzeja Arendta.
Niestety, nie dotar³ do Ks. Abpa przed Jego niespodziewan¹ œmierci¹.
A tak niedawno, 13 marca, przewodniczy³ w œw. Janie mszy œw. w intencji
ks. prof. Józefa Tischnera z okazji jego 85. urodzin, wyg³aszaj¹c chyba ostatni¹
wspania³¹ homiliê (opublikowan¹ w czerwcowym numerze „Pomeranii”), po
której mia³o miejsce w ma³ym gronie przyjacielskie spotkanie w „Mestwinie”
z udzia³em m.in. ks. Bogus³awa G³odowskiego oraz Joli i Ryszarda Ronczewskich… Mia³ œwiadomoœæ, podobnie jak pozostali, „Jak szybko up³ywa ¿ycie…”.
Mia³ i mieliœmy wspólne plany; m.in. pielgrzymki na Gochy i Zabory, przygotowanie tomu „Kazania kaszubskie i kaszubsko-pomorskie” itp. itd. ¯a³owa³em bardzo, i¿ w latach Jego emerytury nie towarzyszy³y Mu obok Ks. Kapelana Rafa³a Sawicza na co dzieñ dwie niezast¹pione, przemi³e i dla mnie jako
goœcia, siostry zakonne – sekretarka s. Asumpta i gospodyni s. Bogumi³a…
Myœlê, ¿e ich obecnoœæ mog³aby mo¿e uchroniæ nas przed nieszczêœciem.
Pierwszy wylew, pierwsze dni pobytu w szpitalu GUM, wzbudzi³y smutek
i rozpacz wielu… Po tygodniu nast¹pi³a pewna poprawa. Dziêki ks. kapelanowi
Rafa³owi, towarzysz¹cemu dzielnie i wiernie Ks. Abpowi do koñca, mog³em
z Nim telefonicznie rozmawiaæ. W odpowiedzi na moje s³owa – ¿yczenia –
dziêkowa³ i pozdrawia³ rodzinê, wszystkich bliskich i ¿yczliwych Mu ludzi
ze Spo³ecznoœci Zrzeszonej… Cieszy³em siê, ¿e to zapowiedŸ powrotu do czynnego ¿ycia. Niestety, drugi wylew zakoñczy³ Jego ¿ywot.
Tu¿ po Jego œmierci ukaza³o siê bardzo wiele nekrologów i wspomnieñ
we wszystkich mediach, tak¿e w Internecie. Miêdzy innymi senator i b. prezes
ZK-P Jan Wyrowiñski na swoim blogu napisa³:
„Odszed³ biskup wielkiego formatu, jeden z najwybitniejszych hierarchów
polskiego Koœcio³a! Wielka strata dla Polski! Pozna³em Go w po³owie lat
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osiemdziesi¹tych minionego wieku w goœcinnej checzy Hani i Józka Borzyszkowskich w £¹czyñskiej Hucie. I tak siê z³o¿y³o, ¿e ostatni raz widzia³em
i s³ysza³em – a s³uchaæ Ksiêdza Arcybiskupa to zawsze by³a ogromna przyjemnoœæ, w Ratuszu Staromiejskim w Gdañsku podczas uroczystoœci
70-lecia urodzin tego¿ Józka Borzyszkowskiego, wybitnego historyka Pomorza i Kaszub. Cieszy³ siê wielkim mirem wœród Kaszubów. Wœród wielu
jego zas³ug jest i otwarcie Koœcio³a gdañskiego na kaszubszczyznê oraz ¿yczliwa zgoda na u¿ywanie jêzyka kaszubskiego w liturgii”.
W ostatnim po¿egnaniu Ks. Abpa w katedrze oliwskiej uczestniczy³o wielu
z nas; by³ obecny tak¿e poczet sztandarowy ZK-P; byli „Krajniacy” z Wielkiego
Buczka. Jêzyk kaszubski zabrzmia³ w modlitwie powszechnej… W swojej
homilii ks. prymas senior, abp Henryk Muszyñski tak¿e w naszym imieniu
podziêkowa³ Zmar³emu za to, co zrobi³ dla nas Kaszubów.
Wœród ludzi bliskich i cenionych przez Ks. Abpa byli m.in. Janusz Lewandowski i Donald Tusk. Donald jako przewodnicz¹cy Unii Europejskiej nie móg³
uczestniczyæ w pogrzebie, gdy¿ w tym dniu w delegacji EU sk³ada³ wizytê Ojcu
Œw. Franciszkowi. Ale i tam w Watykanie pamiêta³ o Ks. Abpie. Przemawiaj¹c
do Ojca Œwiêtego m.in. powiedzia³:
„Polska jest i bêdzie w Europie, to jest poza kwesti¹.
Pytanie, jakie przed nami stawia Jego Œwi¹tobliwoœæ to: jaka Europa ma byæ?
Mi³osierna i solidarna, czy zamkniêta i egoistyczna? Zbudowana na jak¿e
chrzeœcijañskiej idei praw cz³owieka, wolnoœci obywatelskich oraz respektu
dla ka¿dej jednostki, czy te¿ na pogañskim kulcie przemocy i pogardy?
Chcia³bym tu przytoczyæ s³owa modlitwy Œwiêtego Franciszka, wci¹¿ wa¿ne
w ka¿dym zak¹tku œwiata, Europy i mojej ojczyzny.
Us³ysza³em je pierwszy raz od arcybiskupa Tadeusza Goc³owskiego, jednego
z patronów polskiej »Solidarnoœci«, którego dziœ ¿egna moje miasto Gdañsk:
O Panie, uczyñ z nas narzêdzia
Twego pokoju,
abyœmy siali mi³oœæ
tam, gdzie panuje nienawiœæ;
wybaczenie,
tam gdzie panuje krzywda;
jednoœæ,
tam gdzie panuje zw¹tpienie;
nadziejê,
tam gdzie panuje rozpacz;
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tam gdzie panuje mrok;
radoœæ,
tam gdzie panuje smutek.
(...)

Byliœmy i bêdziemy w Europie”.
– Te s³owa modlitwy franciszkañskiej wyryte s¹ na postumencie naszej kapliczki w £¹czyñskiej Hucie…
Trudno siê jednak pogodziæ z Jego bezpoœredni¹ nieobecnoœci¹, pog³êbiaj¹c¹ niedostatek ludzi ³¹cz¹cych i myœl¹cych, ludzi z wyobraŸni¹ o przesz³oœci
i przysz³oœci. By³ i pozostanie w naszej pamiêci jako cz³owiek dialogu, otwartoœci, dobrego s³owa i czynu, budz¹cy nie tylko wœród m³odych pozytywny odzew,
czy wœród starszych niekiedy g³osy sprzeciwu. By³ œwiadom realiów naszej rzeczywistoœci – koœcielnej i pañstwowej. Nigdy nie traci³ jednak optymizmu, budz¹c go wœród wspó³towarzyszy doli i niedoli oraz licznych s³uchaczy, nie trac¹c, tam gdzie trzeba, tak¿e dystansu i poczucia humoru. R.i.p.! – Non omnis
moriar!
Dokumentem naszej o Nim pamiêci bêdzie, mam nadziejê, postulowany
ju¿ przez „Krajniaków” kolejny tom Pro memoria… – pomnik s³owa.
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TADEUSZ CHRZANOWSKI (1932–2016)
– architekt, opiekun zabytków
i krajobrazu kulturowego Gdańska,
Kaszub i Pomorza

Podczas XIV Pomorskich Zaduszek Artystycznych 1 listopada 2016 roku,
odbywaj¹cych siê tradycyjnie w koœciele œw. Jana, Tadeuszowi Chrzanowskiemu poœwiêcono nastêpuj¹ce epitafium.
„Tadeusz (Maciej, Tadeusz, Piotr) Chrzanowski – architekt, konserwator
zabytków. W latach studenckich dzia³acz klubu studenckiego ¯ak oraz teatru
Bim-Bom. Od roku 1958 pracownik Przedsiêbiorstwa Pañstwowego Pracownia Konserwacji Zabytków, realizowa³ odbudowê licznych budowli Starego
i G³ównego Miasta. Wojewódzki konserwator zabytków w latach 1967-1973
i 1981-1991, rozpocz¹³ prawn¹ ochronê zabytkowych uk³adów ruralistycznych,
wpisuj¹c je do rejestru zabytków (wieœ Juszki). Prowadzi³ wspó³pracê z gdañskim oddzia³em Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego. W latach
80. XX wieku uczestniczy³ w powo³aniu zespo³u do spraw rekonstrukcji carillonu z koœcio³a œw. Katarzyny oraz konserwatorskiej adaptacji prospektu organowego z koœcio³a œw. Jana do wnêtrza Bazyliki Mariackiej. Zmar³ 3 stycznia
2016 roku w wieku 84 lat”.
– To s³owa Bo¿eny Ptak, autorki wszystkich epitafiów, opublikowanych
w okolicznoœciowym druku przez Nadba³tyckie Centrum Kultury, do którego
od lat, dziêki decyzji ks. abpa Tadeusza Goc³owskiego, nale¿y wspomniana œwi¹tynia, stanowi¹ca Centrum œw. Jana, zarazem Oœrodek Duszpasterstwa Œrodowisk Twórczych w Gdañsku. Tadeusz w dzieje renesansu tej œwi¹tyni wpisa³
siê dobitnie jako aktywny cz³onek i – spo³eczny – ekspert Stowarzyszenia
Odbudowy Gotyckiego Koœcio³a œw. Jana, w którym dzia³aliœmy w latach jego
istnienia. (Zob. Stowarzyszenie Odbudowy Gotyckiego Koœcio³a œw. Jana w Gdañsku (1992-2001). Wstêp i wybór dokumentów z archiwum Stowarzyszenia
Józef Borzyszkowski, Gdañsk 2010).
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Pogrzeb Tadeusza odby³ siê na Cmentarzu Srebrzysko, gdzie dwa lata wczeœniej pochowano jego ¿onê Halinê. Dla niektórych uczestników tej uroczystoœci ostatniego po¿egnania maleñkim szokiem by³o odczytanie na klepsydrze
informacji o pogrzebie Macieja, a nie Tadeusza, gdy¿ niewielu zna³o wczeœniej
wszystkie trzy jego imiona.
Biogram Tadeusza znajdujemy w Gedanopedii, si³¹ rzeczy bardzo lakoniczny. St¹d id¹c nieco tym œladem, staram siê go poszerzyæ o informacje uzyskane od najbli¿szych – syna Jacka ze Szczecina i wnuczki Joanny z Gdañska.
W niemniejszym stopniu anga¿ujê w³asn¹ pamiêæ i archiwum Oddzia³u Gdañskiego Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego, którego Tadeusz by³ najpierw sympatykiem, potem cz³onkiem, a tak¿e zaanga¿owanym dzia³aczem.
Tadeusz Maciej Piotr urodzi³ siê 28.10.1932 roku w Warszawie w rodzinie
inteligenckiej jako syn Heleny z d. Stêpniewskiej i Czes³awa Chrzanowskich.
Lata wojny, podczas której uczêszcza³ do szko³y powszechnej, spêdzi³ z rodzicami w stolicy i okolicy. Po upadku Powstania Warszawskiego, w którym bra³
udzia³ jego ojciec (wkrótce zmar³), Tadeusz wraz z matk¹ znalaz³ siê w Gdañsku, gdzie zamieszkali na Zaroœlaku. Stamt¹d uczêszcza³ do „Getezana” – Gdañskiego Technikum Zawodowego Mechaniczno-Elektrycznego, maj¹cego siedzibê w pobliskim gmachu by³ego Gimnazjum Polskiego Macierzy Szkolnej
w Gdañsku. Tam Tadeusz pozna³ dzieje szkolnictwa polskiego, jak i losy Polaków w Wolnym Mieœcie Gdañsku. Po ukoñczeniu tej szko³y podj¹³ studia na
Wydziale Architektury Politechniki Gdañskiej, które ukoñczy³ w 1958 roku.
Wspomniane przy okazji Zaduszek PPPKZ by³o pierwszym miejscem jego
pracy, które po latach znalaz³o swoj¹ siedzibê w odbudowanych kamieniczkach przy ul. Straganiarskiej, w dawnej szkole œwiêtojañskiej, gdzie uczy³
ks. Krzysztof Celestyn Mrongowiusz, uczczony stosown¹ tablic¹. Po koniec
XX w. w s¹siedztwie PPPKZ przy wsparciu Tadeusza odbudowano kolejne
4 kamieniczki, stanowi¹ce dziœ Dom Kaszubski – w³asnoœæ Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego.
W 1960 roku Tadeusz wst¹pi³ w zwi¹zek ma³¿eñski z Halin¹ GwoŸdziñsk¹
(1938-2013), absolwentk¹ LO nr 1 w Gdañsku i Wydzia³u Elektroniki PG, urodzon¹ w Borys³awiu. Po roku urodzi³ siê ich jedyny syn Jacek, równie¿ absolwent Wydzia³u Elektroniki PG, od 1986 roku obywatel Szczecina. Z dwóch
córek Jacka i jego ¿ony El¿biety, absolwentki pedagogiki Uniwersytetu Gdañskiego, pochodz¹cej z gniewsko-pelpliñskiej familii Bober, starsza Joanna, studiuj¹c œladem Tadeusza architekturê w Gdañsku, pozosta³a w nadwiœlañskonadmot³awskim mieœcie, opiekuj¹c siê dziadkami do koñca ich ¿ycia. M³odsza
Dominika, prawniczka, pozosta³a obywatelk¹ stolicy Pomorza Zachodniego.
– Te rodzinne zwi¹zki miêdzy Gdañskiem a Szczecinem w przypadku Tadeusza, podobnie jak Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego, odgrywa³y bardzo
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wa¿n¹ rolê. Odbudowuj¹c zabytki Gdañska, z zainteresowaniem œledzi³ dokonania kolegów szczeciñskich w stolicy nadodrzañskiej, jak i na ca³ym Pomorzu
Zachodnim. Pracuj¹c w PPPKZ, sprawuj¹c nadzór konserwatorki, uczestniczy³ w odbudowie m.in. szczytów koœcio³a œw. Katarzyny, Wielkiej Zbrojowni
i Domu Kaznodziejów oraz w konserwacji pó³nocnych i zachodnich odcinków
murów obronnych G³ównego Miasta. W latach 1966-1968, kontaktuj¹c siê
m.in. z prezesem Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego, wicewojewod¹ Bernardem Szczêsnym, koordynowa³ zainicjonowan¹ przezeñ jako przewodnicz¹cego Klubu Stutthofiaków budowê Pomnika Walki i Mêczeñstwa w Sztutowie
(za co zosta³ odznaczony Z³otym Krzy¿em Zas³ugi).
W latach 1967-1973 Tadeusz pracowa³ po raz pierwszy na arcywa¿nym
i trudnym, nie tylko w okresie PRL-u, stanowisku Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Dziêki jego zabiegom m.in. adaptowano partery i przedpro¿a
odbudowanych kamieniczek przy ul. Mariackiej i Œw. Ducha na pracownie plastyczne i kawiarnie. Oczkiem w g³owie by³a dlañ odbudowa Ratusza G³ównego
Miasta i Dworu Artusa wraz z przywróceniem maksymalnie ich oryginalnych
wnêtrz, jak i rekonstrukcja he³mu wie¿y koœcio³a œw. Katarzyny i jego kryszta³owych sklepieñ w nawach bocznych.
Z wdziêcznoœci¹ i uznaniem te fakty przywo³a³ na ³amach „Gazety Wyborczej” Trójmiasto z 15 stycznia 2016 roku Andrzej Januszajtis w swojej rubryce
– „Tego na pewno nie wiecie”, w artykule – wspomnieniu poœmiertnym, zatytu³owanym Tadeusz Chrzanowski – konserwator z prawdziwego zdarzenia!
Miêdzy innymi napisa³:
„Najwiêcej wspomnieñ o Zmar³ym mam z czasów, kiedy drugi raz by³
konserwatorem wojewódzkim. Jako cz³onek Rady Konserwatorskiej mog³em
stwierdziæ, jak bardzo le¿a³o mu na sercu piêkno Gdañska. Dzisiejsi inwestorzy
mieliby z nim ciê¿ki ¿ywot. Nie uzyskiwaliby tak ³atwo zgody na rozbiórki
autentycznych obiektów – nawet jeœli nie by³y wpisane do rejestru. Nie zgodzi³by siê na pewno na dzisiejszy kszta³t i skalê zabudowy na Wyspie Spichrzów,
ani na przegrodzenie Mot³awy psuj¹cymi krajobraz i blokuj¹cymi ruch na
rzece k³adkami”. – W dalszym ci¹gu tego œwiadectwa A. Januszajtis przywo³uje
rolê Güntera Grassa i Hansa Eggebrechta oraz Tadeusza w rekonstrukcji najs³ynniejszego z gdañskich carillonów na wie¿y œw. Katarzyny, najstarszej œwi¹tyni parafialnej Gdañska.
Nie tylko A. Januszajtis i przewodnicy gdañscy pamiêtaj¹ te¿ o Tadeuszowej wspó³pracy z PTTK w Gdañsku i o jego staraniach o zwrot dokumentacji
dotycz¹cych zabytków gdañskich z Niemiec, uwieñczonych pomyœln¹ decyzj¹
syna ostatniego niemieckiego konserwatora Wolfganga Deurera.
Tadeusz Chrzanowski nie tylko tymi „koœcielnymi” czy „niemieckimi” kontaktami nara¿a³ siê niejednemu z przedstawicieli ludowej w³adzy. Po odejœciu
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z urzêdu WKZ w 1973r. pracowa³ przez kilka lat w firmie budowlanej KOMBET w Gdyni. Ponownie obj¹³ ten urz¹d w 1981 r. na fali „Solidarnoœci”, w czym
niema³y by³ udzia³ red. Izabelli Trojanowskiej, od lat wspó³pracuj¹cej z Tadeuszem, promuj¹cej jego dzia³ania, wci¹gaj¹cej go w sprawy kaszubsko-pomorskie. Jednym z naszym wspólnych dzia³añ by³y wysi³ki na rzecz upamiêtnienia
700-lecia Zapisu Mestwina – Uk³adu w Kêpnie w 1282 r. W ich ramach podjêto starania o przywrócenie w katedrze oliwskiej epitafiów dobrodziejów tej
œwi¹tyni, w tym ksi¹¿¹t gdañsko-pomorskich oraz przeniesienie ich pomnika –
sarkofagu na godne miejsce, co nast¹pi³o w 1986 roku, dziêki zaanga¿owaniu
ks. bpa Tadeusza Goc³owskiego.
W tamtych latach przy zaanga¿owaniu Tadeusza prospekt organowy z koœcio³a œw. Jana zosta³ przekazany i odnowiony na rzecz odbudowywanych za
spraw¹ dr. Otta Kulckego z Frankfurtu nad Menem i jego przyjació³ organów
Bazyliki Mariackiej. Niejeden obiekt zabytkowy poza Gdañskiem, sakralny czy
œwiecki, wraca³ do dawnej œwietnoœci dziêki pomocy Tadeusza Chrzanowskiego.
Przedmiotem jego szczególnej troski by³y równie¿ muzea regionalne, a wœród
nich Wdzydze, czyli Muzeum–Kaszubski Park Etnograficzny. Osobn¹, wrêcz
innowacyjn¹, form¹ jego dzia³alnoœci by³a rozpoczêta przezeñ ochrona uk³adów i zabytków ruralistycznych, czyli wsi, wpisywanie ich do rejestru. Standardowym przyk³adem sta³a siê wspomniana wieœ Juszki w gminie Koœcierzyna.
Tadeusz, promuj¹c przejmowanie starych, przeznaczonych na zniszczenie, chat
przez nowych u¿ytkowników w charakterze domków letniskowych, sam da³
przyk³ad. W latach 70. XX wieku zakupi³ w³aœnie w Juszkach pó³ drewnianej
chaty, krytej strzech¹ od Jadwigi Milochowej. Po jej renowacji w przydomowym ogródku ufundowa³ stylow¹ kapliczkê œw. Jana Nepomucena, zlecaj¹c
Krystynie Filipskiej-Frejer wykonanie kopii oryginalnej rzeŸby, zabytkowej figury, tego¿ œwiêtego, pozostaj¹cej w zbiorach Skansenu we Wdzydzach. W przygotowanym wspólnie z fotografikiem Alfonsem Klejn¹ albumie pt. Bo¿e Mêki,
krzy¿e i kapliczki przydro¿ne na Kaszubach, Gdañsk-Pelplin 2004, zaprezentowa³em j¹ na s. 70 i 71, gdzie jedno ze zdjêæ, wykonane przez Tadeusza, dokumentuje odprawiane przed t¹ kapliczk¹ wiejskie nabo¿eñstwo majowe. (Kilka
lat póŸniej drug¹ czêœæ chaty J. Milochowej kupi³ jego i nasz wspólny kolega
z pracy w Urzêdzie Wojewódzkim Henryk Chaciñski, którego z³owione i sma¿one ryby – ich smak sprzed 20 lat pamiêtam do dziœ dnia).
Z wdziêcznoœci¹ wspominam zainteresowanie i ¿yczliwe wsparcie Tadeusza przy budowie i odbudowie naszej zabytkowej zagrody kaszubskiej
w £¹czyñskiej Hucie, co przywo³ujê m.in. na kartach wydanej w bie¿¹cym roku
ksi¹¿ki Nad Raduni¹...
W nadraduñskiej okolicy spotykaliœmy siê niejednokrotnie z Tadeuszem,
który po powtórnym opuszczeniu stanowiska wojewódzkiego konserwatora
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zabytków w 1991 r., ju¿ jako emeryt, pracowa³ w Kaszubskim Parku Krajobrazowym w Kartuzach. Wówczas to, wspó³pracuj¹c m.in. z PG i ZK-P, by³ spirytus
movens wielu dzia³añ, w tym konferencji na KUL-u we Wie¿ycy, poœwiêconej
zachowaniu krajobrazu kulturowego Kaszub, jego ochronie przed narastaj¹cym zjawiskiem budowania koszmarków architektonicznych.
Bêd¹c cz³onkiem Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego i Zarz¹du Oddzia³u
Gdañskiego, wprowadzonym doñ m.in. przez I. Trojanowsk¹, Tadeusz anga¿owa³ siê w dzia³ania na rzecz rozwoju sztuki ludowej. Z radoœci¹ uczestniczy³
w organizacji „Ludowych Talentów”, bliskich mu od ich pocz¹tków w 1970 r.
w £¹czyñskiej Hucie. Ma te¿ swój udzia³ w zaistnieniu niejednej tablicy pami¹tkowej na gdañskiej drodze kaszubskiej. Jako specjalista – koordynator prac
konserwatorskich po 1991 r. by³ zaanga¿owany m.in. w rekonstrukcjê wnêtrz
Domu Uphagena.
W pamiêci wielu gdañszczan ró¿nych pokoleñ, zainteresowanych zw³aszcza powojennymi dziejami Gdañska, Tadeusz Chrzanowski zapisa³ siê ju¿ jako
student. By³ wówczas dzia³aczem dziœ legendarnych niemal instytucji – Klubu
Studenckiego „¯ak” w jego dawnej siedzibie – dziœ Rady Miasta Gdañska przy
Hucisku i narodzonym tam Teatrze Studenckim Bim-Bom! By³ nie tylko jego
aktorem ale i dokumentalist¹. Jego filmowe – fotograficzne archiwum BimBomu stanowi³o wspania³e Ÿród³o do kolejnych wystaw i albumów, przypominaj¹cych pogodne strony nie tylko studenckiego ¿ycia w okresie PRL-u, jak
i liczne krajowe i zagraniczne wystêpy – podró¿e. Archiwum to, które wspominam nieraz z duchowym bratem W³odzimierzem £ajmingiem, tak¿e z BimBomu, podobnie jak ca³a spuœcizna Tadeusza Chrzanowskiego, czeka spokojnie na Zaroœlaku na kolejne swoje odkrycia i wykorzystanie, choæby w powstaj¹cych tomach syntezy „Historia Gdañska” po 1945 roku. W tym¿e archiwum
jest sporo dokumentów foto i filmowych z podró¿y po Europie, organizowanych
m.in. przez zaprzyjaŸnion¹ z Chrzanowskimi Aleksandr¹ Szymañsk¹ i œrodowisko archeologów, z którymi Tadeuszostwo poznawali krajobrazy i zabytki
nie tylko Grecji, Italii czy Hiszpanii.
¯ycie Tadeusza i jego rodziny, obfituj¹ce nie tylko w codzienne radoœci
i smutki, stanowi¹ce cz¹stkê naszych gdañskich i kaszubsko-pomorskich dziejów po kataklizmie II wojny œwiatowej, utrwalone m.in. na przywo³anych fotografiach i w innych dokumentach oraz na kartach publikacji Tadeusza i o nim,
godne jest trudu rzetelnego badacza i dobrego pióra.
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HANS KOSCHNICK (1929–2016)
– pionier partnerskiej współpracy
pomiędzy Polską a Niemcami

Odszed³ kolejny z grona pionierów zbli¿enia miêdzy Polsk¹ a Niemcami.
Hans Koschnick nale¿a³ do tych osób, które pozostawiaj¹ trwa³y œlad, nie tylko
w pamiêci wspó³czesnych. Urodzony w 1929 roku w rodzinie robotniczej,
w bremeñskiej dzielnicy Gröpelingen, niemiecki polityk SPD, Honorowy Obywatel Gdañska, Honorowy Obywatel Bremy, doctor honoris causa Uniwersytetu w Hajfie… zmar³ w kwietniu 2016 w wieku 87 lat.
„Polityk wyj¹tkowy”, „m¹¿ stanu o miêdzynarodowej charyzmie” „wskazuj¹cy kierunek”, „budowniczy mostów”, „trybun ludowy”, „rozjemca” – takimi
okreœleniami ¿egnano Hansa Koschnicka podczas uroczystoœci pogrzebowych
w Bremie1. Wolne Hanzeatyckie Miasto Brema, a zarazem najmniejszy niemiecki kraj zwi¹zkowy, zawdziêcza wiele swojemu wieloletniemu burmistrzowi i Prezydentowi Senatu (1967-1985), którego ulubion¹ postaci¹ literack¹ by³
dobry wojak Szwejk, a bohaterkami œwiata realnego – Ró¿a Luksemburg i Matka
Teresa2. Brema pod jego rz¹dami wzmocni³a obraz miasta otwartego na œwiat,
zyska³a opiniê bundeslandu o sprawnej polityce spo³ecznej, wspieraj¹cego rodziców samotnie wychowuj¹cych dzieci, a tak¿e sta³a siê siedzib¹ jednego
z najm³odszych uniwersytetów w Niemczech (1971), który obecnie nale¿y do
œcis³ej czo³ówki uczelni wy¿szych kraju.

1

2

Zob. relacje prasowe: Zum Tod von Hans Koschnick. Volkstribun und Friedensstifter. Spiegel
Online z dn. 21.4.2016, http://www.spiegel.de/politik/deutschland/hans koschnick ist tot
nachruf auf bremens ex buergermeister a 1088433 druck.html (10.12.2016).
Der Privatmann. Eine (fast) unmögliche Rolle. Radio Bremen z dn. 3.5.2016, http://www.radiobremen.de/politik/dossiers/koschnick/koschnick124.html (10.12.2016); zob. tak¿e Der
Vermittler. Zwischen den Stühlen. Radio Bremen z dn. 16.12.2016, http://www.radiobremen.de/politik/dossiers/koschnick/koschnick120.html (20.12.2016).
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Jednym z wa¿nych obszarów dzia³alnoœci politycznej Hansa Koschnicka by³y
stosunki Niemiec z s¹siadami, obci¹¿one II wojn¹ œwiatow¹ i jej nastêpstwami.
W latach 80. XX wieku polityk by³ odpowiedzialny z ramienia Bundestagu za
kontakty kulturalne pomiêdzy RFN a Francj¹. Dzia³a³ na rzecz dialogu niemiecko-izraelskiego, m.in. jako prezydent Towarzystwa Izrael-Niemcy w latach 90.
Na polu stosunków polsko-niemieckich anga¿owa³ siê m.in. jako przewodnicz¹cy niemiecko-polskiej grupy parlamentarnej w Bundestagu w latach 2000-2005 czy te¿ prezes prezydium Niemieckiego Instytutu Spraw Polskich
w Darmsztadcie. Doœwiadczenia w odbudowywaniu relacji pomiêdzy skonfliktowanymi stronami wykorzysta³ tak¿e jako cywilny administrator Mostaru
w Boœni i Hercegowinie z ramienia Unii Europejskiej (1994-1996).
Z perspektywy gdañskiej istotna jest przede wszystkim rola Hansa Koschnicka jako pioniera i praktyka wspó³pracy partnerskiej pomiêdzy polskimi
i niemieckimi miastami. Doprowadzi³ do podpisania w 1976 roku Porozumienia o Wspó³pracy Partnerskiej Gdañska i Bremy. Czterdziestolecie jej sygnowania œwiêtowano w Gdañsku w paŸdzierniku 2016 podczas Tygodnia Niemieckiego. By³a to pierwsza tego typu umowa o wspó³dzia³aniu pomiêdzy pañstwami nastawionymi konfrontacyjnie w okresie trwania „zimnej wojny”, która
wpisa³a siê na trwa³e w historiê zachodnioniemieckiej Ostpolitik, wprowadzonej w latach 70. XX wieku przez Willego Brandta. Jak wspomina³ re¿yser i sygnatariusz porozumienia miêdzy miastami Hans Koschnick: „W zachodniej
czêœci Europy chciano poprzez kontakty miêdzy miastami pozyskaæ poszczególnych obywateli i ich miejscowe organizacje spo³eczne dla celów wspierania
procesów demokratycznych i poprzez wzajemn¹ otwartoœæ doprowadziæ do
wzajemnego zrozumienia” 3.
Waga tego aktu nie raz by³a przedmiotem refleksji: ukazywano je jako pionierskie przedsiêwziêcie o symbolicznym znaczeniu w procesie zbli¿enia Polski i Niemiec, zw³aszcza na poziomie spo³eczeñstw i relacji miêdzyludzkich4.
Dwuletnie perypetie z negocjowaniem umowy sam Hans Koschnick podsumowa³ nastêpuj¹co:
„Ile¿ miesiêcy posz³o na marne nad roztrz¹saniem problemu, czy w niemieckiej
wersji mo¿e zostaæ u¿yta nazwa Gdañsk czy Danzig. Ile przeszkód wi¹za³o siê
z problemem, czy w niemieckich dokumentach metrykalnych miasto urodzenia
bêdzie okreœlane tylko polsk¹ nazw¹, czy dopuszczalne jest podanie równolegle
3

4

H. Koschnick, Wspó³praca Gdañska i Bremy – otwarcie siê na demokratyczny Wschód, [w:]
Gdañsk. Z historii stosunków polsko-niemieckich, red. Marek Andrzejewski, Warszawa 1998,
s. 204.
Por. B. Cöllen, Dieter Bingen o Hansie Koschnicku: Skuteczny polityk, wra¿liwy wobec Polski.
„Deutsche Welle“ z dn. 24.4.2016, http://www.dw.com/pl/dieter-bingen-o-hansie-koschnicku-skuteczny-polityk-%C5%BCliwy-wobec-polski/a-19205495 (16.12.2016).
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jej niemieckiego odpowiednika. […] W miêdzyczasie poznaliœmy siê lepiej, pozwoli³o nam to wy³oniæ sprawy, które wtedy nale¿a³o uszanowaæ jako jeszcze nie
do przezwyciê¿enia, a tak¿e uda³o nam siê wspólnie zrelatywizowaæ wiele przeszkód uwa¿anych za absolutne, co da³o pozytywne rezultaty w przysz³oœci”5.

Porozumienie to stanowi³o fundament pod rozwój kontaktów handlowych,
naukowców i twórców Gdañska i Bremy. Wœród wielu wspólnych inicjatyw
o charakterze kulturalnym ³¹cz¹cych ró¿ne œrodowiska w obu miastach wymieniæ mo¿na choæby organizowane cyklicznie „Dni Bremy w Gdañsku” oraz
„Dni Gdañska w Bremie.” Ju¿ cztery dziesiêciolecia funkcjonuje na D³ugim Targu
Gdañsku Biuro Handlowe Bremy. W latach 80. i 90. XX wieku charytatywne
organizacje Bremy wspomaga³y mieszkañców Gdañska transportami z odzie¿¹
i ¿ywnoœci¹, lekami i sprzêtem medycznym dla gdañskich szpitali. Warto te¿
podkreœliæ w tym miejscu, ¿e Hans Koschnick wspiera³ aktywnie odbudowê
koœcio³a œw. Jana w Gdañsku. Wielokrotnie aktywnie popiera³ interesy Gdañska na ró¿nych forach miêdzynarodowych6.
Na Pomorzu nazwisko Koschnick brzmi nad wyraz swojsko. Olgierd Budrewicz, w tomie reporta¿y Ludzie trudnego pogranicza, zada³ Hansowi Koschnickowi pytanie o pochodzenie nazwiska „Nie mo¿e byæ w¹tpliwoœci, ¿e korzenie s¹ s³owiañskie, chyba polskie, kaszubskie […]” 7. Podczas pobytu Hansa Koschnicka w listopadzie 1994 roku w Gdañsku z okazji przyznania mu tytu³u
Honorowego Obywatela Gdañska w uznaniu jego zas³ug dla rozwijania partnerskiej wspó³pracy miêdzy Gdañskiem a Brem¹, mia³o miejsce tak¿e spotkanie w Domu Kaszubskim. Otworzy³ je ówczesny wiceprezes ZK-P prof. Józef
Borzyszkowski, a poprowadzi³ dyplomata Janusz Reiter, absolwent koœcierskiego
liceum, wówczas ambasador Polski w Niemczech. Wœród wielu pytañ, które
poruszono tego wieczoru dotycz¹cych m.in. szans na decentralizacjê Polski,
arkanów polityki komunalnej i perspektyw pojednania, interesowano siê tak¿e
œwiadomoœci¹ goœcia pochodzenia nazwiska. Hans Koschnick wspomnia³
segregator zawieraj¹cy listy z zapytaniem do niego „czy jesteœmy rodzin¹?”,
a tak¿e wizytê na Kaszubach w 1977 roku8. Podzieli³ siê z uczestnikami spotkania refleksj¹, ¿e podczas odwiedzin Kaszub „dostrzeg³ […] wiele zwi¹zków
z t¹ ziemi¹ nie tylko ‘poprzez nazwisko, ale i poprzez sposób bycia, radowania
5
6

7
8

H. Koschnick, Wspó³praca Gdañska i Bremy…, s. 207.
Zmar³ Hans Koschnick – wielki przyjaciel Gdañska. Portal Miasta Gdañska z dn. 21.4.2016,
http://www.gdansk.pl/urzad-miejski/Zmarl-Hans-Koschnick-wielki-przyjaciel-Gdanska,a,52256 (20.12.2016).
O. Budrewicz, Ludzie trudnego pogranicza, Warszawa 1990.
C. Obracht-Prondzyñski, Honorowe obywatelstwo Gdañsk dla Hansa Koschnicka, „Pomerania”, 1994, nr 12, s. 35-36.
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siê dobrymi stronami ¿ycia i specyficzn¹ mentalnoœæ, daj¹c¹ wiêksz¹ otwartoœæ, zaufanie i lepsz¹ umiejêtnoœæ poznania s¹siadów’”9.
A w³aœnie otwartoœæ i umiejêtnoœæ mediacji uznawane by³y za najmocniejsze strony „wirtuoza kompromisu”, jakim zosta³ obwo³any przez czo³owy tygodnik zachodnioniemiecki „Spiegel” w roku 1975, gdy sprawowa³ funkcjê wiceprzewodnicz¹cego SPD jako zastêpca Willy’ego Brandta10. Odszed³ cz³owiek
pogranicza, który jego dziedzictwo przeku³ na si³ê dzia³ania.

9
10

Tam¿e, s. 35.
Der Vermittler. Zwischen den Stühlen…
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