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Zgodnie z ¿yczeniem redaktora wyra¿onym w przedmowie tom ten jest" kom-
pendium wiedzy lingwistycznej (i czêœciowo historycznej i socjologicznej)
o Kaszubach dla slawistów, polonistów i to nie tylko tych akademickich, ale
te¿ reprezentuj¹cych inne dyscypliny humanistyczne oraz zainteresowanych
problematyk¹ kaszubsk¹ ". Sk³ada siê on z dziewiêtnastu tekstów poœwiêconych
m.in. dziejom Kaszubów ("ze szczególnym uwzglêdnieniem przemian jêzyko-
11Ych "), granicom Kaszub i kaszubszczyzny historycznie i wspó³czeœnie, S³owiñ-
com, dyskusji wokó³ statusu kaszubszczyzny, zabytkom piœmiennictwa kaszubskiego,
polityce jêzykowej na Kaszubach, rozwojowi kaszubszczyzny, charakterystyce
samego jêzyka (fonetyka, morfologia itd.), ksztahowaniu siê literackiej kaszubsz-
czyzny, pisowni itp. Na koñcu umieszczono streszczenia w jêzykach kaszubskim
i niemieckim oraz noty o autorach tomu.

Miros³aw Golon, Polityka radzieckich w³adz wojskowych i policyjnych
na Pomorzu Nadwiœlañskim w latach 1945-1947, Toruñ 2001, wyd. Uni-
wersytet Miko³aja Kopernika, ss. 380

To pierwsze w literaturze polskiej kompleksowe opracowanie poœwiêcone pro-
blematyce przez wiele dziesiêcioleci ¿yj¹cej jedynie we wspomnieniach Pomo-
rzan, ale niemal zupehlie nieobecnej na kartach historiografii. Zas³ug¹ autora jest
niew¹tpliwie fakt, ¿e w swojej pracy wykorzysta³ nie rylko obszern¹ literaturê przed-
miotu, ale tak¿e archiwalia, w tym wiele niedostêpnych i niewykorzystywanych
dotychczas dokumentów radzieckich (zob. bibliografia). Praca sk³ada siê z sied-
miu rozdzia³ów: Regulacja zasad dzia³ania w³adz radzieckich na ziemiach
polskich w latach 1944-1947; Organizacja deportacji mieszkañców Pomo-
rza Nadwiœlañskiego do obozów pracy w ZSRR na tle dzia³alnoœci G³ównego
Zarz¹du NKWD ZSRR ds. Jeñców Wojennych i Internowanych w Europie
Œrodkowowschodniej w latach 1944-1945; Charakterystyka deportowanych
mieszkañców Pomorza Nadwiœlañskiego i przyczyny aresztowañ,. Represje
w³adz radzieckich wobec uczestników konspiracji niepodleg³oœciowej na
Pomorzu Nadwiœlañskim w latach 1945-1947,' Mieszkañcy Pomorza Nadwi-
œlañskiego w obozach pracy G³ównego Zarz¹du ds. Jeñców Wojennych i In-
ternowanych NKD ZSRR w latach 1945-1947,. Polityka w³adz radzieckich
wobec przemys³u i gospodarki komunalnej na Pomorzu Nadwiœlañskim w la-
tach 1945-1947,. Dzia³alnoœæ w³adz radzieckich wobec rolnictwa Pomorza
Nadwiœlañskiego w latach 1945-1947. Ca³oœæ ksi¹¿ki uzupehliaj¹ streszczenia
w jêzykach - rosyjskim i niemieckim, indeks geograficzny oraz interesuj¹cy indeks
osobowy, w którym autor stara³ siê krótko opisaæ, kim by³a dana osoba w okresie,

o którym traktuje ksi¹¿ka.

Tadeusz Bolduan, Nowy bedeker kaszubski, Gdañsk 2002 (wyd. 2), wyd.
POLNORD - Wydawnictwo Oskar, ss. 532
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Sam fakt wydania drugiej edycji tej ksi¹¿ki œwiadczy o jej popularnoœci oraz
o istniej¹cym zapotrzebowaniu na tego typu opracowania. Autor zastrzega siê, ¿e
dobór hase³ jest wynikiem jego osobistych preferencji, nie unika te¿ wyra¿ania
w³asnych pogl¹dów na "sprawê kaszubsk¹". Podkreœla przy tym, ¿e, dodaj¹c
w obecnej edycji nowe has³a (jest ich obecnie 376), stara³ siê wyeliminowaæ b³êdy
wskazane przez recenzentów poprzedniego wydania. Ca³oœæ uzupe³nia wybór lite-
ratury oraz po¿yteczne informacje turystyczne (adresy najwa¿niejszych instytucji
administracyjnych, kulturalnych i turystycznych).

Tradycje architektury regionalnej, red. Tadeusz Sadkowski, Jan Œwiêch,
"Biuletyn Stowarzyszenia Muzeów na Wolnym Powietrzu w Polsce", nr 5,
Toruñ 2002, ss. 298

Sygnalizowany tom "Biuletynu" zwiera przede wszystkim materia³y z dwóch
konferencji naukowych, zwi¹zanych z jubileuszami skansenu we Wdzydzach.
W pierwszej czêœci opublikowano dwadzieœcia artyku³ów, bêd¹cych pok³osiem kon-
ferencji "Tradycje architektury regionalnej" (1996 r.). Z tekstów poœwiêconych
problematyce kaszubskiej i pomorskiej warto zwróciæ uwagê na art. T. Sadkow-
skiego, Zinstytucjonalizowana opieka nad budownictwem drewnianym na
Pomorzu Gdañskim (do koñca 1939 roku) oraz H. Ostrowskiej-Wójcik i H.
Soji, Realizacja koncepcji odtworzenia dawnej wsi s³owiñskiej na przyk³a-
dzie Kluk. W czêœci drugiej zawarto piêtnaœcie artyku³ów, bêd¹cych pok³osiem
konferencji "Rola muzeów na wolnym powietrzu w ochronie dziedzictwa narodo-
wego" (Wdzydze 2001). Znalaz³y siê tu trzy artyku³y poœwiêcone skansenowi we
Wdzydzach, ale tak¿e tekst A. Wawrzyk o roli kulturotwórczej dworu w Bêdomi-
nie oraz remizie OSP w Muzeum Etnograficznym w Toruniu. Czêœæ trzecia to
komunikaty, sprawozdania i prezentacje (tu znalaz³o siê tak¿e wspomnienie po-
œmiertne poœwiêcone wybitnemu kaszubskiemu etnografowi Wojciechowi B³asz-

kowskiemu).

Cezary Obracht-Prondzyñski, Kaszubi - miêdzy dyskryminacj¹ a regio-

naln¹ podmiotowoœci¹, Gdañsk 2002, wyd. Instytut Kaszubski i Uniwersy-
tet Gdañski, ss. 828

Monografia oparta na bogatych Ÿród³ach archiwalnych, prasie, wywiadach
z osobami zaanga¿owanymi w tworzenie kaszubskiej rzeczywistoœci, ogromnej li-
teraturze naukowej, licznych wspomnieniach itd., opisuj¹ca przemiany spo³eczno-
œci kaszubskiej w drugiej po³owie XX w. przy uwzglêdnieniu szerokiego t³a
historycznego. Sk³ada siê z siedmiu rozdzia³ów: Kim s¹ Kaszubi - odpowiedŸ

nauki; Kaszubi wobec problemów narodowoœciowych; Zmiany spo³eczno-eko-
nomiczne w obrêbie spo³ecznoœci kaszubskiej; Wartoœci i symbole grupowe
Kaszubów; Rozwój procesów instytucjonalizacji w kulturze kaszubskiej.
Wybrane przyk³ady,. Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie jako podmiot kaszub-
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skiego ruchu regionalnego; Kaszubi w œwiecie polityki. Polityka w œwiecie
kaszubskim. Ksi¹¿ka zawiera ponad 160, czêsto unikatowych ilustracji i zdjêæ,
obszern¹ bibliografiê, indeks osobowy, streszczenia w jêzykach kaszubskim, an-
gielskim i niemieckim. Znalaz³o siê w niej tak¿e dziewiêæ aneksów (m.in. wykaz
dawniejszych i obecnych zespo³ów folklorystycznych, wykaz tablic- i pomników
ods³oniêtych po 1945 r., lista laureatów nagród przyznawanych przez ZK-P, spis
osób pisz¹cych po kaszubsku w okresie powojennym itp.).

..Acta Cassubiana". t. 3, Gdañsk 2001, wyd. Instytut Kaszubski, ss.
319

Trzeci tom rocznika naukowego Instytutu Kaszubskiego. W œród opublikowanych
artyku³ów m.in.: Marek Orski, Zbrodnie hitlerowskie w obozie koncentracyjnym
Stutthof Liczba ofiar w œwietle Ÿróde³ i badañ. Próba bilansu, El¿bieta Grot,
Zbrodnie hitlerowskie w Piaœnicy. Stan badañ i postulaty, Henno Pubanz, Der
schwierige Umgang junger Polen mit den Erinnerungen ihrer Eltern an Krieg,
Vernichtung, Flucht und Vertreibung, Adela Kuik-Kalinowska, Daniel Kalinowski,
Idea "ma³ych ojczyzn" w ujêciu Zbigniewa Zielonki, Janusz Jasiñski, Przyczynki
do Wiosny Ludów w Bytowie, Katarzyna Minczykowska, Franciszka Majkowska
1882-1967. Dzia³aczka kaszubska i twórczyni wejherowskiej szko³y haftu

kaszubskiego, Jerzy Treder, Czynniki aktywizuj¹ce rozwój kaszubszczyzny
literackiej dziœ, Antoni Kakareko, Z prac nad spuœcizn¹ Andrzeja Bukowskiego,
Andrzej Romanow, Potrzeby Pomorza Kaszubskiego. Memoria³ gen. dyw.
Leona Berbeckiego, dowódcy Okrêgu Korpusu nr VIII w Toruniu z dnia 13
czerwca 19277: i in. Oprócz tego, jak zwykle, znajduj¹ siê tu tak¿e recenzje oraz
informacje o pracy Instytutu.

Badania kaszuboznawcze w XX wieku, red. J. Borzyszkowski, C. Ob-
racht-Prondzyñski, Gdañsk 2001, wyd. Instytut Kaszubski, ss. 327

Zawiera 24 referaty wyg³oszone w czasie konferencji zorganizowanej wspól-
nie przez Instytut Kaszubski, Uniwersytet Gdañski i ZG ZK-P, która odby³a siê w
Gdañsku w paŸdzierniku 2000 r., m.in.: Jerzy Szukaiski, Kaszuby w pracach geo-
grafów, Marek Latoszek, Liczebnoœæ Kaszubów - kwestia metodologii (Czego

nie wiemy o Kaszubach?), Bogdan Chrzanowski, Badania nad okupacj¹ na
Kaszubach, Zygmunt Szultka, Kaszubi zachodniopomorscy w historiografii,
Jadwiga Zieniukowa, Prace badawcze nad nowymi formami komunikacji w jê-
zyku kaszubskim, Wies³aw Boryœ, Kaszubska leksykografia i badania s³ow-
nictwa kaszubskiego w XX wieku, Hanna Popowska- Taborska, Jêzykoznawcy
o zabytkach kaszubszczyzny i in. Najpe³niejsza prezentacja stanu wiedzy kaszu-
bologicznej oraz zaawansowania badañ w ró¿nych dyscyplinach naukowych w od-
niesieniu do Kaszubów i ich ziemi.
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Dzieje chrzeœcijañstwa na Pomorzu, red. J. Borzyszkowski, Slupsk-
Gdañsk 2001, wyd. Muzeum Pomorza Œrodkowego i Instytut Kaszubski,
ss. 315 .

Ksi¹¿ka sk³ada siê z 13 tekstów, bêd¹cych pierwotnie referatami wyg³oszony-
mi podczas sesji w S³upsku w listopadzie 2000 r. Tematyka tych¿e artyku³ów jest
bardzo ró¿norodna. Czasów naj dawniej szych dotyczy artyku³ gdañskiego slawisty
L. Moszyñskiego: Przedchrzeœcijañskie Pomorze; pocz¹tków ery chrzeœcijañ-
skiej w naszym regionie dotycz¹ dwa teksty - B. Popielas-Szultka zajê³a siê tema-

tem Wk³ad opactw cysterskich (mêskich) w utrwalanie chrzeœcijañstwa na
Pomorzu na wschód od Odry, a K. Walczak przedstawi³ pracê Okolicznoœci
wprowadzenia chrzeœcijañstwa na Rugii. W ksi¹¿ce znalaz³o siê tak¿e kilka
tekstów poœwiêconych sztuce sakralnej Pomorza (np. art. J. Kochanowskiej Pla-
styka sakralna Pomorza Œrodkowego w okresie œredniowiecza, albo K. Kali-
ty-Skwirzyñskiej Œredniowieczne korzenie architektury sakralnej na Pomorzu
Zachodnim). Czasów nowo¿ytnych dotyczy np. art. W. S³awiñskiego: Miejsce
Koœcio³a katolickiego w spo³eczeñstwie Pomorza w XVI-XVIII wieku. Dzie-
jów najnowszych dotycz¹ art. L. Boñczy-Bystrzyckiego o odrodzeniu Koœcio³a
katolickiego na Pomorzu Zachodnim w XIX i XX wieku, J. Borzyszkowskiego
o relacjach miêdzy Koœcio³em katolickim a Kaszubami i stosunkiem hierarchii ko-
œcielnej do "sprawy kaszubskiej" i K. Koz³owskiego o Ÿród³ach archiwalnych do
dziejów Koœcio³a na Pomorzu. Ksi¹¿kê uzupe³nia kilkanaœcie ilustracji (przyk³ady
architektury i sztuki sakralnej) oraz wstêp redaktora naukowego - J. Borzysz-

kowskiego.

Stanis³aw Lach, Polskie Stronnictwo Ludowe w konfrontacji Z w³adz¹
komunistyczn¹ na Pomorzu Zachodnim w latach 1945-1947, S³upsk 2001,
wyd. Pomorska Akademia Pedagogiczna, ss. 243

Choæ w historiografii dziejów najnowszych sporo ju¿ napisano o ksztahowaniu
siê w³adzy po 1945 r., w tym tak¿e o roli PSL w tym procesie, to jednak brakowa³o
wspó³czesnej monografii poœwiêconej temu problemowi w wymiarze regionalnym
w odniesieniu do Pomorza Zachodniego. Tê powa¿n¹ lukê wype³nia teraz ksi¹¿ka
znanego s³upskiego historyka S. £acha. Sk³ada siê ona z szeœciu rozdzia³ów: Po-
cz¹tki dzia³alnoœci organizacyjnej Polskiego Stronnictwa Ludowego w Pol-
sce i na Pomorzu Zachodnim; Rozwój organizacyjny Polskiego Stronnictwa
Ludowego,. Komuniœci wobec Polskiego Stronnictwa Ludowego,' Referendum
ludowe; W ³1-Yborach do Sejmu Ustawodawczego,. Kres niezale¿noœci PSL na
Pomorzu Zachodnim. Ksi¹¿kê uzupe³nia obszerna bibliografia oraz indeks na-
zwisk.

Piotr Madajczyk, Niemcy polscy 1944-1989, Warszawa 2001, wyd. Ofi-
cyna Naukowa, ss. 371
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Ksi¹¿ka warszawskiego historyka wype³nia powa¿n¹ lukê w naszej historio-
grafii dziejów naj nowszych w odniesieniu do ludnoœci niemieckiej, która pozosta³a
na ziemiach polskich po 1945 r. Sk³ada siê ona z siedmiu rozdzia³ów u³o¿onych
chronologicznie - od lat 1944-1947 po okres po prze³omie demokratycznym. Autor

bardzo czêsto wplata w swoj¹ narracjê obszerne dokumenty Ÿród³owe, które maj¹
wspieraæ i uzupe³niaæ jego wywody. Ca³oœæ zosta³a opatrzona bibliografi¹, indek-
sem osób i miejscowoœci oraz streszczeniem w jêzyku niemieckim. Jest tu sporo
akcentów kaszubskich, choæ na tym przyk³adzie bardzo wyra¿nie widaæ, jak w¹t-
pliwe bywa niemal jednoznaczne kwalifikowanie ludnoœci rodzimej jako Niemców,
a to zdarza siê czêsto w tej ksi¹¿ce.

Ryszard Mielczarek, Budowa portu handlowego w Gdyni, Gdañsk 2001,
wyd. Instytnt Kaszubski, ss. 302

Pierwsza w literaturze historycznej pe³na monografia wyj¹tkowego przed-
siêwziêcia inwestycyjnego okresu 20-lecia miêdzywojennego. Autor, podkreœla-
j¹c, ¿e naj nowsza historia Gdyni by³a zwi¹zana nierozerwalnie z budow¹ portu,
przedstawia kontekst polityczny, uwarunkowania ekonomiczne, sposoby finan-
sowania oraz etapy realizacji tej inwestycji. Praca zosta³a oparta na bogatych,
czêsto nieznanych b¹dŸ niewykorzystywanych dotychczas Ÿród³ach archiwal-
nych. Uzupe³niaj¹j¹ liczne zdjêcia i ilustracje, w :tYm unikatowe szkice i plany

budowy portu.

Józef Borzyszkowski, Kaszubsko-pomorscy duszpasterze - wspó³twórcy

dziejów regionu, Gdañsk 2002, wyd. Instytut Kaszubski i Wydawnictwo
"Bernardinum", ss. 319

Drugi tom studiów poœwiêcony dziejom Koœcio³a katolickiego na Pomorzu.
Czêœæ pierwsza Kap³añska obecnoœæ w ¿yciu wspólnotowym zawiera dwana-
œcie tekstów prezentuj¹cych ró¿ne fonny aktywnoœci obywatelskiej, politycznej,
naukowej, a tak¿e gospodarczej duchownych pomorskich. Czêœæ druga zawiera
24 szkice biograficzne, poœwiêcone takim kap³anom, jak np.: K. Bieszk, senator F.
Bolt, J. G. Bork, A. Worza³a, I. Cyra, J. Szydzik, B. Knitter, K. Kantak, bp. K.
Dominik, F. Jank i innym.

Cezary Obracht-Prondzyñskiego, Ku samorz¹dnemu Pomorzu, Gdañsk
2002, wyd. Instytut Kaszubski i Uniwersytet Gdañski, ss. 193

Ksi¹¿ka jest prób¹ zasygnalizowania naj ciekawszych problemów zwi¹zanych
z ksztahowaniem siê demokracji na Pomorzu. Sk³ada siê z piêciu rozdzia³ów po-
œwiêconych historii samorz¹du na Pomorzu, dyskusjom wokó³ reformy terytorial-
nej, wspó³pracy regionalnej na obszarze Pomorza Nadwiœlañskiego, charakterystyce
województwa pomorskiego oraz roli ZK-P na regionalnej scenie politycznej.
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Jêzyk kaszubski. Poradnik encyklopedyczny, red. J. Treder, Gdañsk
2002, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdañskiego oraz Oficyna Czec, ss. 253

Pozycjê tê przygotowa³ zespó³ siedmiu autorów pod kierunkiem J. Tredera.
W ksi¹¿ce tej znalaz³o siê kilkaset hase³, obejmuj¹cych swym zasiêgiem tematycz-
nym nie tylko kwestie œciœle jêzykoznawcze, ale tak¿e zwi¹zane z literatur¹ i kultu-
r¹ kaszubsk¹. Mo¿na te has³a podzieliæ niejako na kilka grup. S¹ tu wiêc has³a
biograficzne (zarówno grupowe - np. poœwiêcone grupom literackim czy te¿ ide-

owym w ruchu kaszubskim, jak i indywidualne, np. dotycz¹ce pisarzy, badaczy
kaszubszczyzny, popularyzatorów jêzyka, redaktorów i wydawców), has³a odno-
sz¹ce siê do historii jêzyka (np. jego przesz³oœci na Pomorzu Œrodkowym i Zachod-
nim), jak i do historii badañ kaszubszczyzny, do sporów ojej status jêzykowy, jak
i rozwoju kaszubszczyzny literackiej, instytucji badawczych, najwa¿niejszych dzie³
naukowych zwi¹zanych zjêzykiem,jak i dzie³ literackich, wydawnictw, czasopism
itd. Oczywiœcie znaczna czêœæ hase³ dotyczy wprost samego jêzyka: jego struktur
gramatycznych, akcentu, b³êdów jêzykowych, fonetyki itd. Wreszcie s¹ tu has³a
odnosz¹ce siê do nazewnictwa, onomastyki, nazwisk, sytuacji socjolingwistycznej,
pisowni czy nawet charakterystycznych elementów kultury kaszubskiej (czytelnik
przyk³adowo bêdzie siê móg³ dowiedzieæ co to jest abecad³o kaszubskie, burczy-
bas, gra w "Baœkê" itd.). Przy tej iloœci hase³ wa¿ne i pomocne jest stosowanie
odpowiednich odsy³aczy, dziêki czemu mo¿na stostipkowo szybko odnaleŸæ has³a
zbli¿one tematycznie. Przy ka¿dym haœle jest dodatkowa informacja bibliograficz-
na, a czasami tak¿e ilustracja (choæ szkoda, ¿e jest ich tak niewiele).

¯ycie codzienne na Kaszubach w XVIII- XX wieku, red. J. Borzyszkow-
ski, Gdañsk 2002, wyd. Instytut Kas-zubski i Instytut Herdera w Marbur-
gu, ss. 215

Ksi¹¿ka jest pok³osiem konferencji, zorganizowanej w 1999 r. i nawi¹zuj¹cej
do ¿ycia i dorobku Aleksandra Treichla, który dziêki swoim wszechstronnym zain-
teresowaniom naukowym by³ okreœlany nawet mianem "zachodniopruskiego Grim-
ma". Zawiera dwa artyku³y napisane w jêzyku niemieckim: K. Droge z Oldenburga,
Die Volkskunde und die Kaschuben in Pommern. Zur Geschichte einer Bezie-
hung oraz S. Tempel z Berlina, Die kulturellen Besonderheiten der Kaschuben
oraz osiem artyku³ów napisanych po polsku. W œród nich warto zwróciæ uwagê na
teksty H. Nogossek, Aleksander Treichel jako kronikarz swojego regionu.
O jednej kolekcji fotograficznej w Instytucie Herdera w Marburgu, J. Bo-
rzyszkowskiego: Wilcze B³ota - dzieje spo³ecznoœci lokalnej na pograniczu

kulturowym (od Aleksandra Treichla po wspó³czesnoœæ) oraz T. Sadkowskiego
- ¯ycie religijne na Kaszubach na prze³omie XIX i XX wieku. Ksi¹¿kê uzupe³-

niaj¹ liczne fotografie, z których czêœæ pochodzi z kolekcji A. Treichla, a czêœæ
dokumentuje wspó³czesne oblicze miejsc, które fotografowano za czasów w³aœci-
ciela Wilczych B³ot. S¹ tu tak¿e zdjêcia z konferencji w 1999 r. oraz reprodukcje
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ró¿nych dokumentów (artyku³ów prasowych, aktu zgonu A. Treichla, zaproszeñ
na wystawê).

Krzysztof Kowalkowski, Historia wsi i parafii Kr¹g, przedmowa R. Sz-
woch, Pelplin 2002, wyd. Wydawnictwo "Bernardinum", ss. 179

To czwarta monografia wsi autorstwa Kowalkowskiego (wczeœniej Mi³ob¹dz,
Rytel i Pszczó³ki). Ksi¹¿ka, która ukaza³a siê z okazji 600-lecia pierwszej pisanej
wzmianki o wsi Kr¹g, sk³ada siê z siedmiu rozdzia³ów. Autor najpierw krótko prezen-
tuje po³o¿enie wsi ijej dzieñ dzisiejszy, omawia historiê wsi - od czasów najdawnie-

jszych a¿ po lata 90, przedstawia osady przynale¿¹ce do wsi Kr¹g oraz krótko opisuje
zabytkowy park we wsi, prezentuje organizacje dzia³aj¹ce w Krêgu (Towarzystwo
Wojaków i Powstañców, Kó³ko Rolnicze, Ko³o Gospodyñ Wiejskich, OSP itd.), opi-
suje dzieje miejscowej parafii (przed wojn¹ istnia³a w Krêgu parafia ewangelicka
posiadaj¹ca koœció³ z pocz¹tku XX w. oraz kuracja katolicka, przemianowana po
wojnie na samodzieln¹ parafiê i u¿ytkuj¹ca dawny koœció³ ewangelicki). Nastêpnie
przedstawia sylwetki administratorów i proboszczów kuracji i parafii Kr¹g oraz poœwiê-
ca ca³y rozdzia³ szkole (jest tu tak¿e zestawienie nauczycieli ucz¹cych w miejscowej
szkole). Ostatni rozdzia³ zawiera krótkie charakterystyki wsi nale¿¹cych dziœ do
parafii Kr¹g: B¹czek, Bukowiec Królewski i Semlinek. Ksi¹¿kê uzupe³niaj¹ ponadto
aneksy (wykaz mieszkañców zamordowanych i poleg³ych w czasie II wojny œwiato-
wej, biogramy wybitniej szych postaci wywodz¹cych siê lub zwi¹zanych zawodowo
z parafi¹ Kr¹g). Ca³oœæ ksi¹¿ki zamyka bibliografia. Niew¹tpliwym walorem tej

monografii s¹ bardzo liczne fotografie.

Stanis³aw Janke. Derdowski. Gdañsk 2002, wyd. Oficyna "Czec", ss.
170

Ksi¹¿ka ta, jak pisze sam autor, jest "pierwsz¹ prób¹ ujêcia wszystkich istot-
nych w¹tków z ¿ycia Derdowskiego, bez jakichkolwiek przemilczeñ jego ujem-
nych stron. Publikacja ods³ania najwa¿niejszy dorobek twórczy i publicys-
tyczny poety, a tak¿e jego wp³ywy na autorów literatury kaszubskiej i kul-
turê Kaszubów. Jest to wszak¿e biografia o charakterze popularyzatorskim,
z wykorzystaniem wielu notatek i wzmianek nie potwierdzonych w Ÿród³ach,
ale napisana z wyraŸnym dystansem wobec elementów fikcji fabularnej, któ-
re mo¿na znaleŸæ w niektórych artyku³ach prasowych, a nawet opracowa-
niach naukowo-historycznych". Sk³ada siê z siedmiu rozdzia³ów, odpowiadaj¹-
cych kolejnym etapom ¿ycia poety: Miêdzy Wielem a Pary¿em; Pierwszy okres
toruñski; Poeta wêdruj¹cy; Twórcze i ¿yciowe meandry; W Ameryce; Od pe³ni
do zmierzchu. Rozdzia³ ostatni poœwiêcony zosta³ recepcji twórczoœci poety oraz
jego legendzie. Ksi¹¿kê uzupe³nia wykaz wykorzystanej literatury oraz zestaw prac
samego Derdowskiego. Jest tu te¿ sporo ciekawych ilustracji - rycin, zdjêæ i map.
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Bogus³aw Breza, Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie, oddzia³ w Redzie
1992-2002, Reda 2002, wyd. Oddzia³ ZK-P w Redzie, ss. 24

Estetycznie wydana ksi¹¿eczka (z wieloma kolorowymi zdjêciami) zwi¹zana
z jubileuszem oddzia³u ZK-P w Redzie. Jest to po Chojnicach, Gdyni, Gdañsku
i Wejherowie minimonografia kolejnego oddzia³u tej najwiêkszej organizacji regio-
nalnej na Pomorzu. Obok zarysu dziejów pióra B. Brezy znajdujemy tu tak¿e wy-
kaz ofiarodawców sztandaru oddzia³owego oraz kompletny wykaz cz³onków tego¿
oddzia³u w minionym dziesiêcioleciu.

Kazimierz Przybyszewski, Ludzie Torunia Odrodzonej Rzeczpospolitej
(1920-1939), Toruñ 2001, wyd. Uniwersytet Miko³aja Kopernika, ss. 441

Dawno oczekiwany tom jednego z najlepszych znawców dziejów miêdzywo-
jennego Torunia, a przy tym wybitnego pomorskiego biografisty (o autorze i jego
dokonaniach pisze w Przedmowie J. Borzyszkowski). Ksi¹¿ka zawiera 115 bio-
gramów osób, których - jak napisa³ we Wstêpie autor - "dzia³alnoœæ zawodo-

wa, publiczna i spo³eczna w dwudziestoleciu miêdzywojennym przyczyni³a
siê do rozwoju miasta oraz osi¹gniêcia jego wysokiej rangi w skali regionu
i kraju ". Ka¿dy biogram zosta³ opatrzony zdjêciem bohatera oraz not¹
bibliograficzn¹. W sumie z ksi¹¿ki wy³ania siê bardzo interesuj¹cy portret zbiorowy
elity pomorskiej stolicy okresu miêdzywojennego (widaæ tu np. bardzo wyraŸne
zró¿nicowanie pochodzenia regionalnego i pogl¹dów politycznych). Autor celowo
za³o¿y³, ¿e zaprezentuje wy³¹cznie przedstawicieli spo³ecznoœci polskiej, st¹d brak
w ksi¹¿ce biogramów osób nale¿¹cych do mniejszoœci narodowych, które przecie¿
by³y silnie obecne w ¿yciu miasta. Byæ mo¿e w przysz³oœci ktoœ pokusi siê
o uzupe³nienie tego braku?

Tadeusz Gasztold, Wiktor Zybaj³o, Maciej Zybaj³o, Miasto i gmina Czar-
ne. Zarys dziejów, Czarne-Cz³uchów 2001, wyd. Zarz¹d Gminy Czarne
i Towarzystwo Mi³oœników Ziemi Cz³uchowskiej, ss. 324

Pierwsza w literaturze polskiej monografia mikroregionu Pomorza, który do tej
pory by³ traktowany doœæ po macoszemu przez historyków (autorzy pisz¹ o tym
we wstêpie). Sk³ada siê z piêciu czêœci. W pierwszej przedstawiono okres od
czasów naj dawniej szych a¿ po upadek Rzeczypospolitej. Czêœæ druga omawia okres
przynale¿noœci Czarnego do Prus i Niemiec, a wiêc do 1945 r. Nastêpna czêœæ
rozpoczyna siê opisem walk o wyzwolenie Czarnego, a nastêpnie przedstawia ¿ycie
miasta w okresie PRL. Autorzy oprócz informacji syntetycznej w krótkich szki-
cach przedstawili tak¿e najwa¿niejsze instytucje funkcjonuj¹ce na tym terenie. Czêœæ
czwarta omawia okres transformacji ustrojowej. Niestety, jest to naj s³abszy frag-
ment ksi¹¿ki, a wiele spraw zosta³o tu potraktowanych bardzo pobie¿nie. Wreszcie
ostatnia czêœæ monografii obok fragmentu traktuj¹cego o nazwie i herbie miasta
oraz wykazu bibliograficznego zawiera bardzo interesuj¹cy S³ownik historyczno-



~S9NOTY WYDAWNICZE

geograficzny gminy Czarne. Tu tak¿e znajduje siê krótki zarys dziejów miasta
w jêzyku niemieckim, co wydaje siê byæ bardzo dobrym pomys³em, zwa¿ywszy na
kontakty z dawnymi mieszkañcami tego regionu. Ca³oœæ uzupe³niaj¹ liczne ilustracje

oraz indeks osobowy i geograficzny.

Spo³eczeñstwo w dobie modernizacji. Polacy i Niemcy w XIX i XX wieku.
Studia ofiarowane Profesorowi Kazimierzowi Wajdzie w siedemdziesi¹t¹ rocz-
nicê urodzin, red. R. Hacker, M. Chamot, Z. Karpus, Toruñ 2002, wyd.
Uniwersytet Miko³aja Kopernika, ss. 444

Ksiêga pami¹tkowa dedykowana jednemu z naj wybitniej szych historyków po-
morskich. Zawiera oprócz Wstêpu autorstwa M. Chamota oraz bibliografii prac
K. Wajdy 27 artyku³ów pogrupowanych w 5 dzia³ów: Spo³eczeñstwo - gospodarka

- psychologia; Niemcy - historia i jej widzenie; Relacje polsko-niemieckie
w XIX i XX wieku,. Pomorze i Wielkopolska; Historia Torunia. Dzia³y te oddaj¹
g³ówne obszary zainteresowañ badawczych K. Wajdy jako historyka (a dodajmy
do tego, ¿e jest on tak¿e jednym z "ojców za³o¿ycieli" toruñskiej socjologii).

"S³upskie Studia Historyczne", nr 8, S³upsk 2000, wyd. Pomorska

Akademia Pedagogiczna, ss. 357
Tom zawiera 15 artyku³ów o zró¿nicowanej tematYce obejmuj¹cej chronologicz-

nie okres od staro¿ytnoœci po wspó³czesnoœæ (z artyku³ów "pomorskich" warto zwróciæ

uwagê na tekst A. Czarnika, Maxa Pechsteina Madonna z £eby oraz M. Hejgera,

Ludnoœæ niemiecka w S³upsku i okolicach po zakoñczeniu wysiedleñ pocz-
damskich). Ponadto s¹ tu dzia³y zawieraj¹ce materia³y Ÿród³owe (zob. np. W. Skóra,

Sprawozdanie polityczne oficera polskiego wywiadu z terenu Pomorza Zachod-

niego za okres od 15.02 do 15.03.1936 roku) oraz recenzje i polemiki.

"Czasy Nowo¿ytne. Periodyk poœwiêcony dziejom polskim i powszech-
nym od XV do XX wieku", t. 10, Toruñ 2001, wyd. Fundacja "Pomerania"
w Toruniu, ss. 203

Pó³rocznik toruñskiego œrodowiska historycznego, wspieranego przez autorów
z innych oœrodków naukowych w Polsce. Prezentowany numer zawiera 11

artyku³ów zgrupowanych w 2 dzia³ach. W pierwszym, zawieraj¹cym materia³y
z konferencji Wielka wojna pó³nocna 1700-1721 warto zwróciæ uwagê na teksty
B. Dybasia (Wielkie miasta Prus Królewskich w dobie wojny pó³nocnej) oraz

S. Achremczyka (Warmia i Prusy Ksi¹¿êce w dobie wielkiej wojny pó³nocnej).

Materia³y do poznania regionalizmu s³upskiego, red. J. Cieplik, t. IV,
S³upsk 2001, wyd. S³upskie Towarzystwo Spo³eczno-Kulturalne przy
wspó³udziale Krajowego Oœrodka Dokumentacji Regionalnych Towarzystw
Kultury oraz Zarz¹du Okrêgu Ligi Ochrony Przyrody, ss. 115
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Tom czwarty cyklu "opracowañ w zakresie poznania krajobrazu natural-
nego i kulturowego Pomorza Œrodkowego oraz przyczynków do historii miej-
scowych spo³eczeñstw i wspó³czesnych zagadnieñ spo³eczno-regionalisty-
cznych" sk³ada siê z dziewiêciu tekstów o zró¿nicowanej problematyce (np.
o regionalizmie pomorskim ijego s³upskim obliczu, o rozwoju uzdrowiska w Ustce,
pieszych szlakach PTTK w regionie s³upskim, o Dolinie Wieprzy i jej œrodowisku
geograficznym i kulturowym, o damach zamku cz³uchowskiego czy o twórczoœci
i osobowoœci Zbigniewa Zielonki). Bardzo cennym uzupe³nieniem jest sporz¹dzony
przez J. Cieplika wykaz stowarzyszeñ spo³eczno-kulturalnych dzia³aj¹cych na te-
renie by³ego województwa s³upskiego.

Samorz¹d gdañski w latach 1991-2001, opracowanie zbiorowe, Gdañsk-
Pelplin 2001, wyd. Wydawnictwo "Bernardinum", ss. 159

Ksi¹¿ka ukaza³a siê z okazji dziesiêciolecia odbudowy samorz¹du terytorialne-
go w Polsce. Na wstêpie umieszczono tekst A. Januszajtisa pt. Zamiast wspo-
mnienia. Nastêpnie w czêœci pierwszej znalaz³ siê Rys historyczny samorz¹du
gdañskiego, w czêœci drugiej: Gdañska samorz¹dnoœæ w oczach prasy (1990
- 07.2001) Kalendarium, a w czêœci trzeciej zamieszczono zdjêcia dokumentuj¹ce

pracê samorz¹du gdañskiego po 1990 r. Czêœæ czwarta zawiera piêæ referatów
wyg³oszonych podczas jubileuszowej konferencji: J. Za³êcki, Kszta³towanie siê
sceny politycznej w Gdañsku w ostatnim dziesiêcioleciu (1990-2000); R. Nie-
tupski, Us³ugi komunalne w okresie transformacji gospodarczej i ustrojowej
w latach 1990-2000; M. Lisicki, Gdañsk w Europie; J. Boczon, Gdañsk oby-
watelski, czyli jak wygl¹da sektor pozarz¹dowy w naszym mieœcie; J. Szom-
borg, Szanse i zagro¿enia w rozwoju gospodarczym.

Zygmunt Szultka, Najstarsze modlitwy Kaszubów, Biblioteka "Szczeciñs-
kiego Informatora Archiwalnego", Dokumenty Pomorza Zachodniego, z. 3,
Szczecin 2002, wyd. Archiwum Pañstwowe w Szczecinie przy wspó³pracy
z Oddzia³em Szczeciñskim Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego, ss. 57

Ksi¹¿ka sk³ada siê z informacji wydawcy o genezie pracy oraz motywach jej
zadedykowania ks. abp. K. Majdañskiemu oraz obszernego wprowadzenia
wyjaœniaj¹cego nie tylko proweniencjê Ÿróde³, ale tak¿e przemiany w ¿yciu reli-
gijnym Kaszubów na Pomorzu Zachodnim, w tym przede wszystkim rolê refor-
macji. Jednak najwa¿niejsze w ksi¹¿ce s¹ same teksty religijne. Rozpoczyna je
reprodukcja hymnu wielkanocnego pochodz¹cego z dzie³a S. Krofeya z 1586 r.
Potem nastêpuje dwadzieœcia tekstów zaczerpniêtych z ró¿nych Ÿróde³, najczêœ-
ciej ma³o znanych i s³abo obecnych w pamiêci historycznej Kaszubów. Wszystkie
one dokumentuj¹ ¿ycie religijne tej spo³ecznoœci oraz jej bogactwo duchowe.
W czasie, gdy trwa proces wkraczania kaszubszczyzny w ¿ycie Koœcio³a
katolickiego, warto siêgaæ po istniej¹ce przyk³ady historyczne.
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o dziejach Nowej Cerkwi i jej szko³y, red. J. Borzyszkowski, Pelplin
2001, wyd. Wydawnictwo "Bernardinum", ss. 135

Pierwsze obszerniejsze opracowanie poœwiêcone tej jednej z naj starszych wsi
na Kociewiu. Sk³ada siê z trzynastu tekstów opatrzonych wieloma ilustracjami
(tak¿e kolorowymi). Mo¿na tu znaleŸæ fragmenty poœwiêcone Nowej Cerkwi
w S³owniku Geograficznym Królestwa Polskiego czy te¿ w dziele z 1928 r. pt.
Diecezja Che³miñska. Zarys historyczno-statystyczny. Jest to tak¿e tekst pracy
ks. A. Groszkowskiego o dziejach wsi, pozostaj¹cy dot¹d w maszynopisie. Kilka
tekstów, jak mówi sam tytu³, poœwiêcono miejscowej szkole, w tym tak¿e jej pa-
tronceM. Konopnickiej.

100 lat Archiwum Pañstwowego w Gdañsku. Katalog wystawy jubileus-
zowej 8 czerwca 2001 r., Gdañsk 2001, wyd. Archiwum Pañstwowe w Gdañs-
ku, ss. 207

W s³owie wstêpnym dyr. Archiwum A. przywuska napisa³a, ¿e autorzy wy-
stawy pragnêli "przedstawiæ zwiêz³¹ historiê instytucji i jej zasobu oraz zasy-
gnalizowaæ znacz¹c¹ i ró¿norodn¹ rolê bogatych zbiorów Archiwum
pañstwowego w Gdañsku w dziejach Pomorza Gdañskiego". Te intencje zreszt¹
doskonale oddaje sam tytu³ wystawy: 1 000 lat Pomorza Gdañskiego w doku-
mencie archiwalnym. Dobra kultury Pomorza Gdañskiego wspólnym polsko-
niemieckim dziedzictwem. Ksi¹¿ka zawiera oprócz s³owa wstêpnego i wykazu
wszystkich umieszczonych na wystawie eksponatów tak¿e 154 reprodukcje doku-
mentów, map, ksi¹g, rycin i fotografii. Ca³oœæ zosta³a bardzo estetycznie opraco-
wana i wydana na doskona³ym poziomie edytorskim. W ten sposób nawet osoby,
które nie maj¹ kontaktu ze zbiorami archiwalnymi mog¹ zobaczyæ w ca³ej krasie,
jak wspania³e pami¹tki przesz³oœci s¹ w nim przechowywane.

Zdzis³aw Hynca, Koœció³ B³ogos³awionej Doroty i Kalwaria ¯u³awska
w Elbl¹gu, Gdañsk 2000, wyd. Parafia B³ogos³awionej Doroty w Elbl¹gu,

ss. 175
Ksi¹¿ka traktuje o jednym z najpiêkniejszych obiektów architektury sakralnej

na Pomorzu. Autor w pierwszym rozdziale zaprezentowa³ w syntetyczny sposób
historiê stosunków koœcielnych na ̄ u³awach. W drugim przedstawi³ historiê zabyt-
kowego koœcio³a ze wsi Kaczynos na ¯u³awach Elbl¹skich (wybudowany w la-
tach 1705-1706), który zosta³ w latach 1981-1984 przeniesiony i zrekonstruowany
w Elbl¹gu. W tym rozdziale znajduje siê tak¿e charakterystyka obiektu i opis jego
wyposa¿enia. Kolejne rozdzia³y zawieraj¹ opisy Dworu Stromerów (obecnie ple-
bania), prezentacjê Kalwarii ¯u³awskiej oraz biogram patronki parafii B³ogos³awionej
Doroty z M¹tów. Ca³oœæ uzupe³nia zakoñczenie, aneks "dla turystów i pielgrzy-
mów", Pieœñ pielgrzymkowa o œw. Dorocie z M¹tów z roku 1637, bibliografia,
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streszczenie w jêzyku niemieckim oraz indeks nazwisk i miejscowoœci. Bardzo
cenne w pracy s¹ liczne zdjêcia czarno-bia³e i kolorowe.

Samoorganizacja spo³eczeñstwa polskiego: trzeci sektor, red. P. Gliñski,
B. Lewenstein, A. Siciñski, Warszawa 2002, wyd. Instytut Filozofii i Socjo-
logii PAN, ss. 318

Ksi¹¿kajest pierwsz¹ w literaturze polskiej tak wyczerpuj¹c¹ prezentacj¹ pro-
blemów trzeciego sektora w naszym kraju. Sk³adaj¹ siê na ni¹ artyku³y wraz
z zapisem dyskusji wokó³ nich toczonych w ramach konwersatorium pod tym sa-
mym tytu³em dzia³aj¹cym przez 5 lat w Zak³adzie Spo³eczeñstwa Obywatelskiego
IFiS PAN. Teksty pogrupowano w szeœciu dzia³ach: Trzeci sektor w badaniach
socjologicznych; Tradycje samoorganizacji spo³eczeñstwa polskiego,. Pañs-
two, w³adza publiczna a trzeci sektor,. Czy istnieje prawo do ³amania prawa?
Obywatelskie niepos³uszeñstwo jako metoda dzia³ania obywateli,. Finanso-
wanie trzeciego sektora - stan obecny i kierunki rozwoju,. Mocne i s³abe

strony trzeciego sektora. Ca³oœæ uzupe³nia wykaz cytowanej literatury, wybrana
bibliografia trzeciego sektora, s³owniczek najwa¿niejszych terminów oraz infor-
macja o autorach. Ksi¹¿ka ta powinna staæ siê lektur¹ obowi¹zkow¹ ka¿dego, kto
w jakikolwiek sposób jest zaanga¿owany w pracê organizacji pozarz¹odwych.

Historia w ruchu regionalnym, zebra³ i wstêpem opatrzy³ Anatol Jan
Omelaniuk, Wroc³aw 2001, wyd. Rada Krajowa Regionalnych Towarzystw
Kultury, Krajowy Oœrodek Dokumentacji Regionalnych Towarzystw Kul-
tury, Dolnoœl¹skie Towarzystwo Spo³eczno-Kulturalne i Oœrodek Regio-
nalizmu Dolnoœl¹skiego, ss. 168

Ksi¹¿ka jest zbiorem tekstów o bardzo ró¿nej proweniencji, ale jednoczeœnie
prezentuje w bardzo interesuj¹cy sposób zwi¹zki miêdzy uprawianiem historii a jej
upowszechnianiem w dzia³alnoœci regionalnej. Pierwsze dwie czêœci zawieraj¹ 9
artyku³ów, które wczeœniej zosta³y wyg³oszone podczas XVI Powszechnego Zjaz-
du Historyków Polskich we Wroc³awiu w 1999 r. Warto tu zwróciæ uwagê na
teksty Z. Chmielewskiego o zachodniopomorskich badaniach regionalnych po II
wojnie œwiatowej oraz F. Mincera o "wp³ywie czynników pozanauko~ch na
~niki badañ regionalnych ". W trzeciej czêœci ksi¹¿ki zwraca uwagê art. T.
Kulak: O ksi¹¿kach z historii regionalnej (Uwagi o wspó³czesnym piœmien-
nictwie regionalistycznym w aspekcie historycznym). Czêœæ czwarta poœwiê-
cona zosta³a historii w dzia³alnoœci towarzystw regionalnych. Sk³ada siê na ni¹
8 tekstów, wœród których brakuje odniesieñ pomorskich - tym bardziej warto siê

w przysz³oœci o nie pokusiæ.

Instytucje kulturalne i stowarzyszenia regionalne w nowych warunkach
rozwoju spo³eczno-gospodarczego Polski, red. S. Kunikowski, W³oc³awek
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2000, wyd. W³oc³awski Towarzystwo Naukowe, ss. 195
Ksi¹¿ka zawiera materia³y z konferencji pod tym samym tytu³em, jaka odby³a

siê we W³oc³awku w paŸdzierniku 2000 r. w ramach przygotowañ do Kongresu

Kultury Polskiej. Zawarto w niej, oprócz odezwy programowej Kongresu,
8 artyku³ów, 8 komunikatów i doniesieñ oraz zapis dyskusji, wnioski z niej wynikaj¹ce

i wykaz uczestników. Choæ zawarte tu teksty maj¹ bardzo ró¿ny charakter (i poziom!)

jest to jednak w sumie ciekawa i udana prezentacja problemów nurtuj¹cych
œrodowisko animatorów kultury. Wyró¿niæ szczególnie nale¿y syntetyczny i maj¹cy

podsumowuj¹ce ambicje tekst S. Kunikowskiego pt. Problemy spo³ecznego ruchu

naukowego w okresie transformacji po 1989 roku, który zwróci³ uwagê na

rolê w rozwoju nauki polskiej tego ci¹gle niedocenianego i borykaj¹cego siê

z ogromnymi problemami sektora. Autor prezentuje tu zarówno podejœcie

historyczne, jak i problemowe (zwraca uwagê na radykaln¹ zmianê sytuacji
stowarzyszeñ naukowych w nowych warunkach, zwi¹zan¹ z nowymi zasadami

finansowania, zmian¹ pokoleniow¹, wiêksz¹ konkurencj¹ w nauce, nowymi

regulacjami prawnymi, kontaktami z zagranic¹ itp.).

Koœció³ w regionie, regionalizm w Koœciele. Materia³y z II ogólnopolskie-
go Zjazdu ksiê¿y Regionalistów, Gietrzwa³d 24-26.09.1999, Ciechanów 2001,
wyd. Rada Krajowa Regionalnych Towarzystw Kultury, Krajowy Oœrodek
Dokumentacji Regionalnych Towarzystw Kultury i Stowarzyszenie
Spo³eczno-Kulturalne "Pojezierze", ss. 152

W sytuacji, gdy coraz czêœciej podejmujemy dyskusje nad obecnoœci¹ treœci
zwi¹zanych z kultur¹ regionaln¹ w ¿yciu Koœcio³a, ksi¹Zka ta powinna staæ siê
lektur¹ obowi¹zkow¹ dla ka¿dego, komu bliska jest ta problematyka. Od razu trze-
ba te¿ podkreœliæ, ¿e z racji miejsca odbywania siê konferencji przewa¿a³y w niej
akcenty warmiñskie i mazurskie (na 18 dziewiêæ tekstów), ale nie zabrak³o tu
tak¿e akcentów kaszubskich (S. Krystyna Petke, Regionalizm kaszubski w ¿yciu
religijnym na przyk³adzie parafii ¯ukowo). Warto te¿ zwróciæ uwagê na teksty
maj¹ce bardziej ogólny charakter, choæby ks. Henryka Skorowskiego, Regiona-
lizm w Koœciele, Koœció³ w regionie, czy ks. Leona Dyczewskiego, Kultura

a Koœció³ katolicki.

Piotr Petrykowski, Regionalne towarzystwa kultury wobec nowych wyz-
wañ, Ciechanów 2000, wyd. Rada Krajowa Regionalnych Towarzystw
Kultury i Krajowy Oœrodek Dokumentacji Regionalnych Towarzystw Kul-
tury, ss. 83

Zbiór studiów znanego toruñskiego dzia³acza regionalnego i pedagoga,
zwi¹zanego z Uniwersytetem Miko³aja Kopernika. Praca jest kontynuacj¹ wczeœ-
niejszej rozprawy Petrykowskiego pt. Stowarzyszenie kulturalne jako œrodo-
wisko wychowawcze i opiera siê na wynikach badañ nad towarzystwami
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regionalnymi, prowadzonych w latach 1993-1999. Oprócz wstêpu, zakoñczenia
i bibliografii znajdujemy tu szeœæ szkiców, w których autor bywa nad wyraz kryty-
czny wobec polskiej rzeczywistoœci, w tym tak¿e wobec organizacji regionalnych
(do czego ma prawo jako ich animator): O polityce i ideologii, O demokracji,
O m³odzie¿y, O edukacji regionalnej, O kulturze ludowej i kulturze wsi,
O edukacji regionalnej w stowarzyszeniach.

Regionalne Towarzystwa Kultury w Polsce. Informator adresowy,
Ciechanów 2001, wyd. Rada Krajowa Regionalnych Towarzystw Kultury
i Krajowy Oœrodek Dokumentacji Regionalnych Towarzystw Kultury, ss.
237

Bardzo po¿yteczna - zw³aszcza w obliczu niezwyk³ej dynamiki zmian - pozy-

cja zwieraj¹ca informacje o 1228 organizacjach regionalnych dzia³aj¹cych w Pol-
sce. Autorzy opracowania we wstêpie zastrzegli siê jednak, ¿e nie jest to liczba
kompletna - dotarcie do informacji o wielu organizacjach nie by³o mo¿liwe i nie

pomog³y nawet kontakty z administracj¹ samorz¹dow¹, która powinna mieæ kom-
pletne wykazy wszystkich stowarzyszeñ dzia³aj¹cych na danym terenie. Te
zastrze¿enia s¹ trafne, gdy¿ choæby rzut oka na wykaz organizacji w wojewódz-
twie pomorskim pokazuje, jak dalece niekompletna jest to lista (podano tu 45 orga-
nizacji w uk³adzie powiatowym, z którego wynika, ¿e np. w powiecie wejherowskim
dzia³a tylko jedna taka organizacja!).

Olga Baranowska, Pomorze Zachodnie - moja ma³a ojczyzna, Szczecin

2001 (wyd. 2 poszerzone), wyd. Wydawnictwo INES, ss. 191
To pierwszy podrêcznik do nauczania historii regionalnej Pomorza Zachodnie-

go w ró¿nych typach szkó³. Ju¿ samo pojawienie siê tego typu ksi¹¿ki sygnalizuje
wa¿ne procesy spo³eczne zachodz¹ce w tym regionie, a przede wszystkim
postêpuj¹cy proces zakorzeniania w dziejach i kulturze Pomorza. Ca³oœæ sk³ada
siê z 58 krótkich rozdzialików, obejmuj¹cych nie tylko systematyczny wyk³ad histo-
rii regionu, ale tak¿e informacje o jego œrodowisku przyrodniczym, o reformie ad-
ministracyjnej w 1999 r. i o powstaniu województwa zachodniopomorskiego. S¹ tu
tak¿e naj ciekawsze informacje o miastach i innych wybranych miejscowoœciach
regionu oraz wybór podstawowej literatury. Oczywiœcie, jak na podrêcznik przysta³o,
ksi¹¿ka jest opatrzona wieloma barwnymi ilustracjami, adnotacjami na marginesach
(co warto zapamiêtaæ, ró¿nego rodzaju ciekawostki, objaœnienia wa¿nych terminów
itp.), mapami i cytatami Ÿród³owymi.

Wiktor Pepliñski, Czasopiœmiennictwo kaszubskie w latach zaboru prus-
kiego. Aspekty programowe, publicystyczne i wydawnicze, Gdañsk 2002, wyd.
Uniwersytet Gdañski, ss. 219

Ksia¿ka. bedaca Dierwsza czeœcia za³o¿onej Drezentacii dziejów Drasv kaszub-
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skiej, obejmuje okres do wybuchu pierwszej wojny œwiatowej. Sk³ada siêz szeœciu
rozdzia³ów: Pocz¹tki czasopismiennictwa kaszubskiego; "Dru¿ba" - dodatek

kaszubski do "Gazety Gdañskiej" 1905; "Mitteilungen des Vereins itr
Kachubische Volkskunde" 1908-1913; Geneza i g³ówne nurty programowe

i publicystyczne "Gryfa" 1908-1912; Sprawy organizacyjno-wydawnicze
"Gryfa" i problemy jego twórcy; Kr¹g "Gryfa" a powstanie Towarzystwa
M³odokaszubów. Ka¿dy z rozdzia³ów opatrzony zosta³ ciekawymi ilustracjami,
a ca³oœæ dope³nia bibliografia i indeks osobowy.

Lata 1970-1980. Nowe perspektywy a realia na Pomorzu Zachodnim,
red. H. Komarnicki, K. Koz³owski, Szczecin 2001, wyd. Uniwersytet
Szczeciñski i Archiwum pañstwowe w Szczecinie, ss. 360

Ksi¹¿ka zawiera materia³y z konferencji pod tym samym tytu³em, która odby³a
siê na Uniwersytecie Szczeciñskim w maju 2000 r. Zawiera ona 22 artyku³y
odnosz¹ce siê do tej newralgicznej w dziejach PRL-u dekady. Tematycznie odnosz¹
siê one do bardzo zró¿nicowanej problematyki. Obok artyku³ów o syntetycznym
charakterze (autorstwa dwóch protagonistów A. Czubiñskiego i A. Paczkowskie-
go) wystêpuj¹ tu tak¿e teksty zajmuj¹ce siê wybranymi sferami ¿ycia spo³ecznego:
szkolnictwem wy¿szym i nauk¹, gospodark¹, oœwiat¹, stosunkami pañstwo -

Koœció³, rozwojem Szczecina, funkcjonowaniem granicy, protestami robotniczymi
itp. W sumie jest to ciekawa panorama przemian zachodz¹cych w spo³ecznoœci

regionalnej w okresie gierkowskim.

Wrzesieñ 1939 roku ijego konsekwencje dla ziem zachodnich i pó³nocnych

Drugiej Rzeczpospolitej, red. R. Sudziñski, W. Jastrzêbski, Toruñ-Bydgoszcz
2001, wyd. Uniwersytet Miko³aja Kopernika oraz Akademia Bydgoska im.
Kazimierza Wielkiego, ss. 449

Ksi¹¿ka zawiera materia³y z rocznicowej konferencji, która odby³a siê w paŸ-
dzierniku 1999 r. w Bydgoszczy i Toruniu, a zorganizowana zosta³a po³¹czonymi
si³ami historyków z tych dwóch oœrodków. 20 artyku³ów zosta³o pogrupowane
w 3 czêœciach. Pierwsza odnosi siê do problematyki Ziem zachodnich
i pó³nocnych Rzeczpospolitej w przededniu agresji niemieckiej oraz w trakcie
kampanii wrzeœniowej w 1939 roku (tu 7 tekstów, wœród których zwraca uwagê
art. W. Rezmera, Dzia³ania wojenne na Pomorzu w 1939 1: w historiografii
niemieckiej). Druga czêœæ nosi tytu³: Wojna i okupacja na ziemiach polskich
wcielonych do Trzeciej Rzeszy. Tu warto zwróciæ uwagê na podsumowuj¹cy,
a jednoczeœnie dyskusyjny art. W. Jastrzêbskiego, Bilans rz¹dów niemieckich
na ziemiach polskich wcielonych do Rzeszy (1939-1945). I wreszcie czêœæ
trzecia dotyczy Likwidacji skutków polityki narodowoœciowej okupanta nie-
mieckiego po zakoñczeniu II wojny œwiatowej. S¹ tu art. traktuj¹ce m.in.
o deportacjach do ZSRR, o wysiedleniach Niemców, czy te¿ o stosunku w³adz
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polskich do problemu niemieckiej listy narodowoœciowej. Ca³oœæ ksi¹¿ki uzupe³niaj¹
indeksy osobowy i nazw geograficznych.

Ryszard Michalski, Uniwersalne wartoœci i konkretne zagro¿enia. Pola-
cy wobec œwiata w polskiej myœli spo³ecznej i politycznej na Pomorzu w dru-
giej po³owie XIX i w pierwszej po³owie XX wieku, Toruñ 2001, wyd.
Uniwersytet Miko³aja Kopernika, ss. 109

Kolejna z serii prac toruñskiego historyka, opieraj¹cych siê przede wszystkim
na materiale prasowym. Ksi¹¿ka, oprócz bibliografii, indeksu nazwisk i streszcze-
nia w jêzyku niemieckim, sk³ada siê z dwóch zasadniczych czêœci. W pierwszej
autor omawia "Wartoœci" (pisze tu o piœmiennictwie polskim, koncepcjach pracy
organicznej i myœli insurekcyjnej oraz o roli polskiej myœli spo³ecznej i politycznej
w procesie narodowotwórczym na Pomorzu). W drugiej zatytu³owanej
"Zagro¿enia" mowa jest o wizerunku niemieckiego nacjonalizmu (od czasów
Hohenzollernów, przez Republikê Weimarsk¹ a¿ po III Rzeszê), o nacjonalizmie
rosyjskim, o widzeniu zagro¿enia w socjalizmie i komunizmie, o wizerunku faszyzmu
w³oskiego, liberalizmu i autorytaryzmu w polskiej myœli spo³ecznej na Pomorzu.

Katarzyna Weiss, "Swoi" i "obcy" w Wolnym Mieœcie Gdañsku 1920-
1939, Toruñ 2001, wyd. Wydawnictwo Adam l\:³arsza³ek, ss. 401

Ksi¹¿ka jest zmienion¹ wersj¹ pracy doktorskiej autorki. Sk³ada siê z 5
rozdzia³ów: Terminologiczna analiza kulturowych zagadnieñ swojskoœci i ob-
coœci; Prawno-spo³eczne usytuowania ludnoœci polskiej w Wolnym Mieœcie
Gdañsku; Relacje polsko-gdañskie w ujêciu œrodowisk naukowych; Polskie
postrzeganie dzia³alnoœci szkolnictwa w Wolnym Mieœcie Gdañsku;
Dzia³alnoœæ kulturalna Polonii gdañskiej; Obraz kontaktów polsko-gdañ-
skich w Wolnym Mieœcie Gdañsku ukszta³towany przez publicystykê polsk¹.
W ksi¹¿ce jest aneks (kilkanaœcie ilustracji), streszczenie w jêzyku niemieckim,
bibliografia i indeks osobowy.

Piotr Semków, Polityka Trzeciej Rzeszy wobec ludnoœci polskiej na tere-
nie by³ego Wolnego Miasta Gdañska w latach 1939-1945, Toruñ 2001, wyd.
Wydawnictwo Adam Marsza³ek, ss. 215

Jest to pierwsza monografia poœwiêcona w ca³oœci polityce Trzeciej Rzeszy
wobec ludnoœci polskiej, przebywaj¹cej na terenie by³ego Wolnego Miasta Gdañs-
ka w okresie wojennym. Sk³ada siê z siedmiu rozdzia³ów: Wolne Miasto Gdañsk
przed wybuchem wojny; Wojna polsko-niemiecka w 19391: i jej konsekwen-
cje dla ludnoœci polskiej na terenie Wolnego Miasta Gdañska,. Miejsce Wol-
nego Miasta Gdañska w niemieckim systemie administracyjnym,. Dzia³alnoœæ
administracyjna w³adz niemieckich wobec ludnoœci polskiej w by³ym Wolnym
Mieœcie Gdañsku: Ludnoœæ Dolska w obliczu reoresji niemieckich: Niemie-
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ckie koncepcje narodowoœciowe w stosunku do ludnoœci polskiej; Wp³yw
prowadzonej wojny na ¿ycie mieszkañców. Szczególnie ten ostatni rozdzia³
wydaje siê byæ interesuj¹cy, poniewa¿ dot¹d ¿yciu codziennemu w Gdañsku
w okresie wojny w literaturze polskiej poœwiêcono bardzo niewiele miejsca. Pracê
uzupe³nia bibliografia, indeks osobowy oraz cenny aneks zawieraj¹cy listê cz³onków
Polonii gdañskiej zmar³ych w okresie wojny.

Grzegorz Strauchold, Autochtoni polscy, niemieccy, czy... . Od nacjona-
lizmu do komunizmu (1945-1949), Toruñ 2001, wyd. Wydawnictwo Adam
Marsza³ek, ss. 260

Kolejna praca poœwiêcona skomplikowanym losom ludnoœci autochtonicznej
z ziem przy³¹czonych do Polski w 1945 r. Ksi¹¿ka Sk³ada siê z 5 rozdzia³ów:
Powstaj¹ce w kraju i na emigracji - na tle programów zmiany granic - wo-

jenne koncepcje polityki wobec obywateli niemieckich polskiego pochodze-
nia; Polityka formu³owana w oœrodku Polskiego Komitetu Wyzwolenia
Narodowego i tzw. Rz¹du Tymczasowego Rzeczpospolitej Polskiej; Kszta³to-
wanie polityki ludnoœciowej w latach 1945-1946,. Okres wielkich batalii
politycznych i zjazdów ludnoœci rodzimej,. Polityka wobec ludnoœci rodzimej
w latach 1947-1949. W ksi¹¿ce zamieszczono tak¿e bibliografiê i indeks osobowy
oraz aneks Ÿród³owy, zawieraj¹cy dwadzieœcia dokumentów lub ich fragmentów,
odnosz¹cych siê do kwestii autochtonicznej.

"Nazwy i dialekty Pomorza dawniej i dziœ", t. 4, red. R. Wosiak-Œliwa,
Gdañsk 2001, wyd. Gdañskie Towarzystwo Naukowe, ss. 183

Kolejny tom serii zawiera materia³y wyg³oszone podczas VIII ju¿ Sympozjum
Dialektologiczno-Onomastycznego, które odby³o siê w listopadzie 2000 r. w Gdañsku.
By³o ono poœwiêcone ks. Bernardowi Sychcie i jego twórczoœci. Ksi¹¿ka zawiera
trzynaœcie tekstów, odnosz¹cych siê do samej postaci ks. Sychty (J. Borzyszkow-
ski, Ks. Bernard Sychta w ¿yciu codziennym), do jego prac kociewskich (M.
Paj¹kowska-Kensik, Gwara w Weselu kociewskim Bernarda Sychty),do jego
dzie³ kaszubskich (np. J. Treder, S³ownik Bernarda Sychty a dawne i wspó³czesne
zró¿nicowanie kaszubszczyzny) oraz do recepcji jego twórczoœci w badaniach
naukowych (np. M. Klinkosz, S³ownik Bernarda Sychty w jêzykoznawczych
pracach magisterskich studentów UG). Oprócz tego znalaz³o siê tu kilka tekstów
o bardziej ogólnym charakterze (np. H. Popowska- Taborska, Rola geolingwisty-

ki w dociekaniach etymologicznych).

"Koszaliñskie Zeszyty Muzealne", t. 23, Koszalin 2001, ss. 240
OpóŸniony, ale interesuj¹cy numer koszaliñskiego pisma. W dziale "Etnografia"

znajdujemy ciekawy artyku³ U. Dalskiej-Sienkiewicz i J. Sienkiewicza o "ostat-

nim wiatraku w dawnvm województwie koszaliñskim ". W dziale "Historia"
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znalaz³y siê trzy artyku³y (m.in. A. Fija³kowski, ~brane rody pomorskie i ich
heraldyczne zwi¹zki z Polsk¹). Dwa tekst znalaz³y siê w nastêpnym dziale
"Historia Sztuki". Pierwszy dotyczy secesyjnych drzwi w Koszalinie, drugi plastyki
architektonicznej Joachima Utechta. W dziale "Muzealnictwo" zamieszczono tekst
I. Skrzypka o dziejach muzeum w Nowogardzie. W ostatnim dziale obok
sprawozdañ muzeów z terenu Pomorza Œrodkowego znalaz³y siê tak¿e cztery teksty

dotycz¹ce archeologii.

"Zeszyty Kulickie. Kiilzer Hefte", nr 2, Z dziejów chrzeœcijañstwa na
Pomorzu. Aus der Geschichte des Christentums in Pommern, Kulice 2001,
wyd. Akademia Europejska Kulice - Kiilz, ss. 325

Drugi numer Akademii Europejskiej z Kulic (dziœ ju¿ w strukturach Uniwersy-
tetu Sz,?zeciñskiego) przynosi materia³y z miêdzynarodowej konferencji poœwiêco-
nej chrzeœcijañstwu na Pomorzu, jaka odby³a siê w Kulicach w paŸdzierniku 2000 r.
Znalaz³o siê tu dziewiêæ referatów polskich oraz szeœæ niemieckich autorów (ka¿dy
opatrzono streszczeniem w drugimjêzyku). Referaty dotyczy³y m.in. takich kwestii,
jak: pierwotne siedziby biskupów na Pomorzu, misje Ottona z Bambergu,
przekszta³cenia parafii ze "s³owiañskich" w "niemieckie", niemiecka poezja religijna
na Pomorzu, ¿ycie religijne w miastach hanzeatyckich, rola Johanna Bugenhage-
na, struktura Koœcio³a katolickiego na Pomorzu w XIX i XX wieku, dzia³alnoœæ
Dietricha Bonhoffera na Pomorzu itd.

"Szkice Cz³uchowskie", nr 9-10, Cz³uchów 2000, wyd. Towarzystwo
Mi³oœników Ziemi Cz³uchowskiej i Urz¹d Miejski w Cz³uchowie, ss. 139

Zeszyt sk³ada siê dwóch czêœci. W pierwszej opublikowano trzynaœcie artyku³ów
o zró¿nicowanej problematyce (np. o dowódcach zamku cz³uchowskiego w czasie
wojny trzynastoletniej, o szko³ach w dobrach gemeiskich, o zamku w Czarnem,
o organizacji muzeum w Cz³uchowie itd.). W drugiej znalaz³y siê recenzje, sprawoz-
danie z pracy Towarzystwa Mi³oœników Ziemi Cz³uchowskiej za lata 1999-2000 oraz
nekrolog Tadeusza Gasztolda - historyka zwi¹zanego z ziemi¹ cz³uchowsk¹.

"Nasze Pomorze. Rocznik Muzeum Zachodnio-Kaszubskiego w By to-
wie", t. 3 (za rok 2001), Bytów 2002, ss. 296

Najobszemiejszy z dotychczasowych numer pisma bytowskiego muzeum sk³ada
siê z trzech czêœci. W pierwszej zamieszczono dziesiêæ artyku³ów m.in. z dziedziny
historii literatury (A. Kuik-Kalinowska, Kobiety Remusa - kilka refleksji

i uogólnieñ), archeologii (I. Skrzypek, Cz³uchowskie wzgórze zamkowe w œwietle
wykopalisk), historii (M. P³oszczyñska, Hugo Lemcke jako przedstawiciel
szczeciñskiej humanistyki prze³omu XIX i .xx w.) oraz etnografii (np. K. Walczak,
¯ycie codzienne zachodniopomorskich rybaków). Druga czêœæ nosi tytu³
Kaszubi wczoraj i dziœ. Znalaz³Y sie tu trzy artyku³Y bêd¹ce efektem kontynuacji
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projektu zainicjowanego przez œp. prof. Jadwigê Kucharsk¹ pt. Dziedzictwo
kulturowe Kaszubów w "Pomeranii" i w publikacjach etnograficznych (koleje
losu tego projektu przedstawiono we Wprowadzeniu do tej czêœci, która zosta³a
dedykowana pamiêci J. Kucharskiej). A. Kwaœniewska napisa³a tekst o Kaszubach
w badaniach etnograficznych, T. Sadkowski art. pt. Historia i tradycja. Zbiorowa
to¿samoœæ Kaszubów, aT. Siemiñski i M. Kwaœkiewicz przedstawili raport: Zmiany
w transmisji i percepcji tradycji kaszubskiej na przyk³adzie Lipusza. W ostatniej
czêœci pisma zamieszczono sprawozdanie z pracy Muzeum oraz Rozmaitoœci
o kulturowvm obliczu miasta autorstwa M. K waœkiewicza.

Kaszubi wobec innych. Ku integracji europejskiej, red. T. Linkner, Pel-
plin 2002, wyd. Wydawnictwo "Bernardinurn", ss. 158

Ksi¹¿ka zawiera materia³y z konferencji pod tym samym tytu³em, która odby³a
siê w listopadzie 200 l r. w Koœcierzynie. Sk³ada siê na ni¹ 12 tekstów, które mo¿na
podzieliæ na trzy grupy. Pierwsza dotyczy problemów o charakterze ogólnym (np.
B. Dziemidok, O potrzebie to¿samoœci zbiorowej oraz jej perspektywach
i zagro¿eniach w epoce globalizacji i integracji czy Z. Borowik, Koœció³ wo-
bec globalizacji). Druga grupa dotyczy wprost problematyki kaszubskiej (np. J.
Samp, Kaszubskie i pomorskie tropy ¯yda Wiecznego Tu³acza czy T. Linknera,
Aleksandra Majkowskiego Niemcy z wojennych prze¿yæ i literackiej fikcji).
Wreszcie w trzeciej grupie mo¿na by umieœciæ teksty traktuj¹ce o problemach
koœcierskich (np. Z. Czucha, Rozwój miasta Koœcierzyny w aspekcie integracji

europe;skiej).

Dzieje Kartuz, t. 2, red. M. Widernik, Kartuzy 2002, wyd. Gmina Kar-
tuzy oraz Spó³ka Wydawnicza "Remus", ss. 449

Ksi¹¿ka ukaza³a siê w trzy lata po wydaniu tomu pierwszego. Sk³adaj¹ siê na
ni¹ teksty czterech autorów: M. Widemika (Lata Drugiej Rzeczpospolitej), R.
Kuppera (Oœwiata, kultura i ruch ³1-Ydawniczy 1918-1939), B. Hajduka (Kar-
tuzy i powiat w latach 1939-1945) oraz E. Koko (Okres PRL 1945-89). Do
tego dochodzi aneks poœwiêcony najwa¿niejszym wydarzeniom w Kartuzach
w latach 1989-2000, opracowany przez P. Szubarczyka oraz bibliografia i indeksy.

Marian Fryda, Bukowo i Mosiny wczoraj i dziœ (1352-2002), Cz³uchów
2002, wyd. Muzeum Regionalne w Cz³uchowie, ss. 166

Kolejna ksi¹¿ka znanego cz³uchowskiego historyka i regionalisty, tym razem
poœwiêcona dziejom dwóch wsi po³o¿onych w pobli¿u Cz³uchowa. Sk³ada siê
z czterech rozdzia³ów: Najdawniejsze dzieje Bukowa i Mosin, Pod wladz¹pol-
skich królów, W granicach pañstwa pruskiego oraz Bukowo i Mosiny po II
wojnie œwiatowej W aneksie zawarto t³umaczony najêzyk polski dokument loka-
cyjny Bukowa z 1352 r. O innych wykorzystanych Ÿród³ach i literaturze informuje
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bibliografia. Na koñcu zamieszczono aneks fotograficzny, zawieraj¹cy kilkadziesi¹t
zdjêæ, reprodukcji map, szkiców, dokumentów archiwalnych itp.

Problemy narodowoœciowe Europy Œrodkowo-Wschodniej w XIX i XX
wieku. Ksiêga Pami¹tkowa dla Profesora Przemys³awa Hausera, red. A.
Czubiñski, P. Okulewicz, T. Schramm, Poznañ 2002, wyd. Wydawnictwo
Naukowe UAM, ss. 714

Ksiêgê podzielono na 4 czêœci, koresponduj¹ce z g³ównymi obszarami zain-
teresowañ jubilata (Wiek XIX;' W wieku XX;; Lata miêdzywojenne; II wojna
œwiatowa i po niej). Wœród 60 artyku³ów znajduje siê kilka zahaczaj¹cych o pro-
blematykê pomorzoznawcz¹, przyk³adowo art. J. Borzyszkowskiego, Memoria³
w sprawie Kaszub sprzed 75 lat a relacje polsko-niemieckie czy te¿ M. Mroczki,
Ograniczenie swobód ludnoœci Prus Zachodnich w latach I wojny œwiato-

wej.

Milos Reznik, Pomori me¿i Polskem a Pruskem. Patriotismus a identity
w Krtilowskjch Prusech v dobe deleni Polska, "Acta Universitatis Caroli-
nae. Philosophica et Historica. Monographia CLVII", Praha 2001, wyd.
Nakladatelstvi Karolinum, ss. 175

Ksi¹¿ka jest rozszerzon¹ wersj¹ pracy doktorskiej obronionej na Uniwersytecie
Karola w Pradze w 1999 r. Zajmuje siê ci¹gle zbyt ma³o rozpoznan¹ problematyk¹
to¿samoœci spo³eczeñstwa stanowego w Prusach Królewskich w prze³omowym
okresie w³¹czania tego regionu w struktury pañstwa pruskiego. Praca dzieli siê na
8 rozdzia³ów, które traktuj¹ kolejno o Prusach Królewskich, ich genezie i losach
w okresie Rzeczypospolitej Szlacheckiej, o terytorialnym, stanowym i historycznym
wymiarze to¿samoœci mieszkañców Prus Królewskich przed 1772 r., o patriotyzmie
wielkich miast pruskich, o przemianach to¿samoœci zachodnio-pruskiej po rozbiorze
Pol~, o Elbl¹gu po 1772 r., o kszta³towaniu siê patriotyzmu wanniñskiego i wreszcie
w rozdziale podsumowuj¹cym o problemie to¿samoœci narodowej i etnicznej. Na
koñcu zamieszczono bibliografiê, konkordacjê nazw geograficznych, kilka ilustracji
oraz streszczenia po niemiecku i polsku.

Krajobrazy Ziemi Œwieckiej, red. J. Paj¹kowski, Œwiecie 2001, wyd.
Towarzystwo Przyjació³ Dolnej Wis³y, ss. 203

Bardzo estetycznie wydana praca ³¹cz¹ca w sobie opis walorów kulturowych
i przyrodniczych Ziemi Œwieckiej. W œród zamieszczonych tu 13 artyku³ów warto
zwróciæ uwagê na art. J. Paj¹kowskiego i G. Frantza, Osadnictwo olêderskie, J.
Luterek-Cholewskiej, Walory krajobrazowe oraz S. Mularza i T. Zdybickiego,
Mo¿liwoœci wykorzystania danych cyfrowych w ochronie przyrody. Ca³a
ksi¹¿ka zosta³a opatrzona dziesi¹tkami kolorowych zdjêæ, licznymi mapami, szki-
cami, rycinami i wykresami statystycznymi.
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Shirley Mask Connolly, Pioneers in Canada's. First Polish Settlement,
Vol. 1, ss. 91

Kolejna praca kanadyj skiej historyczki o kaszubskich korzeniach. Ksi¹¿ka sk³ada
siê z dwóch czêœci: "Man oj Iron" - Leon Ostrowski, Wilno 's First Blacksmith,'

"Woman oJFibre", the Rosalia Libera Story. Do drugiej czêœci dodano cztery
appendyksy, odnosz¹ce siê do genealogii rodów Ostrowskich i Liberów oraz przod-
ków Romana Afelskiego i Franka Shulista. Do tego dodano bibliografi¹ oraz bar-
dzo cenne i interesuj¹ce zdjêcia pochodz¹ce ze zbiorów rodzin Kaszubów

kanadyj skich.

Pomorze - okno na swiat. Studia z dziejów XIX i XX wieku, red. A. Paner,
M. Kosznicki, Gdañsk 2002, wyd. Uniwersytet Gdañski, ss. 337

Ksiêga poœwiêcona prof. Mieczys³awowi Widemikowi (o jego pracy zawodowej
i ¿yciu traktuje pierwszy rozdzia³, obok którego za³¹czono bibliografiê prac M.
Widemika). W œród pozosta³ych 20 artyku³ów autorstwa gdañskich historyków warto
m.in. zwróciæ uwagê na teksty R. Wapiñskiego (O Pomorzu jako przedmiocie
badañ), T. Stegnera (Polscy letnicy nad Ba³tykiem w XIX i na pocz¹tku XX
wieku) czy M. Mroczki (Kwestia obrony militarnej Pomorza w latach 1920-

1926).

Edward Breza, Florilegium Linguisticum. Wydane z okarji siedemdziesiê-
ciolecia urodzin, red. J. Treder, A. Lewiñska, Gdañsk 2002, wyd. Uniwer-
sytet Gdañski, ss. 368

W pierwszej czêœci zamieszczono ¿yciorys jubilata, bibliografiê jego prac od
1993 r. oraz wykaz magistrów, licencjatów i doktoratów przygotowanych pod jego
kierunkiem. Nastêpnie przedrukowano 49 artyku³ów autorstwa E. Brezy, przy czym
zosta³y one pogrupowane w szeœæ dzia³ów: Dialektologia, Toponomastyka,
Antroponomastyka, Dydaktyka, Kultura jêzyka oraz prace popularnonaukowe.
W ten sposób otrzymaliœmy nie tylko nieocenion¹ pomoc (nie trzeba bêdzie ju¿
docieraæ do ciekawych, ale rozproszonych artyku³ów), ale tak¿e interesuj¹cy por-
tret intelektualny jednego znajwybitniejszych kaszuboznawców.

Regina Osowicka, Bedeker wejherowski, Gdañsk 2002, wyd. Oficyna
Czec, ss. 440

Nowa, poprawiona i rozszerzona wersja popularnego nie tylko w Wejherowie
bedekera. To prawdziwa kopalnia wiedzy o "œwiêtym Wejherowie" i ludziach z tym
miastem zwi¹zanych. Ksi¹¿ka bogato ilustrowana (tak¿e zdjêcia kolorowe) oraz
estetycznie wydana. Szkoda tylko, ¿e autorka zrezygnowa³a z zamieszczenia na

koñcu podrêcznej choæby bibliografii.
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Helmut Graumann, 50 beriihmte Deutsche aus Pommern, Berlin 2000,
wyd. Frieling, ss. 111

Zbiór 50 krótkich biogramów osób zas³u¿onych i zwi¹zanych z Pomorzem
(Przedpomorzem i Pomorzem Zachodnim), w wiêkszoœci nieznanych szerszemu
gronu Polaków, a nawet w krêgach historyków regionu doœæ s³abo rozpoznanych.
S¹ tu pisarze, malarze, wynalazcy, naukowcy, aktorzy, przedsiêbiorcy, lekarze itd.
W œród prezentowanych tu osób znaleŸli siê m.in. Caspar David Fñedrich, Emst
Moñtz Arndt. Paul NiDkov czv Alfred Doblin.







ZBIGNIEW ZIELONKA

MA£A OJCZYZNA KASZUBÓW*POMORZE

Ksi¹¿ka powsta³a dziêki przyjêciu przez pomys³odawców, a zw³aszcza auto-

rów, trzech aksjomatów:
1. "Prawda nas wyzwoli".
2. "Cz³owiek nie jest roœlin¹ pastewn¹, której najwiêksz¹ zalet¹ s¹rozmia-

ry korzenia".
3. "Nie jesteœmy panami historii, ale jednoczeœnie nie wolno nam byæ jej

niewolnikami".
Pierwsza prawda, to oczywiœcie Nowy Testament. Druga prawda wysz³a spod

pióra Denisa Rougemonta. Trzecia jest tylko pochodn¹ tych treœci, które znalaz³y
siê na oœmiuset stronach prezentowanego dzie³a.

Nazwijmy je - opus concordiae.
Niemcy i Polacy stanêli obok siebie nie z broni¹ w rêku, ale z piórami, myœlami,

a przede wszystkim z sercami. Stanêli na tej ziemi, któr¹ przez wieki ca³e wspólnie
czynili sobie poddan¹. Czy jednak tak, jak przewidywa³ to Boski plan stworzenia?
W czasie spotkania z nasz¹ wielk¹ rodaczk¹ z Gdañska, pani¹ Mariann¹ Wannow
powiedzia³em nie tylko od siebie, ale i od niej: "Dwa tysi¹ce lat wspólnego chrze-
œcijañstwa, które powinno nas tylko ³¹czyæ. Tysi¹c lat polskiego chrzeœcijañstwa
i polskiej historii, której nie by³oby bez historii, z³ej i dobrej Niemiec. Tysi¹c lat

Gdañska, wspólnoty tylu wspólnot!"
Co myœmy z t¹ wielorak¹ wspólnot¹ uczynili? W pewnym sensie odpowiedŸ

zawiera to opus.
To opus jest tak¿e ciê¿kie od krwi, ³ez, krzywd - one bowiem w relacji autorów

wype³niaj¹ liczne jego strony.
"Naszym dzisiejszym zadaniem - powtarzam tu s³owa Denisa Rougemonta

- jest wytworzenie takich przeciwcia³, które pozwol¹ rodzajowi ludzkiemu

* Tekst wyst¹pienia profesora Zbigniewa Zielonki na seminarium zorganizowanym przez Acade-
mia Baltica z Lubeki i m.in. Instytut Kaszubski (w Gdañsku) w Sankelmark, które odby³o siê
w dniach 19-21 IV 2002 r., pt. "Kaschuben und Pommem", podczas którego nast¹pi³a "niemiec-
ka" promocja omawianego dzie³a. Tam¿e mia³o miejsce m.in. wyst¹pienie dr Jowity Kêciñskiej,
jej tekst publikujemy obok pt. Wspólny krajobraz geograficzny - Redakcja.
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oprzeæ siê naszym w³asnym truciznom, wirusom nacjonalizmu i materializmu,
który jest form¹ duchowego os³abienia. Oznacza to, ¿e naszym powo³aniem
jest odt¹d dawaæ œwiatu naukê i sztukê w najg³êbszym sensie ekumeniczn¹,
wyra¿aj¹c¹ jednoœæ w wieloœci".

Tyle autor, który nie by³ ani Niemcem, ani Polakiem, ale w przeciwieñstwie do
nas, szczêœliwym Szwajcarem. Dlatego ³atwiej mu by³o byæ - Europejczykiem.

Jednak¿e jego testamentalny List do Europejczyków, a wiêc do ka¿dego z nas,
oparty jest na naszych, a wiêc i polsko-niemieckich doœwiadczeniach. Z nich to

pragnie wyprowadziæ naukê ocalaj¹c¹ Europê. Szczególnie nasz¹ Europê, najbli¿-
sz¹ nam w sensie terytorialnym. Jest to nauka, która nie zasadza siê na scalaniu,
ale rozró¿nianiu wszystkich, nawet najmniej szych podmiotów etniczno-jêzykowych,
bez których nie ma wspólnoty europejskiej, nie ma po prostu Europy. Na tym
polega prawdziwy powrót do Europy i jednoczeœnie Europy do siebie. Odeszli od
niej wszyscy, którym œni³y siê straszliwe w skutkach sny o wielkoœci i o wy¿szoœci
w stosunku do innych podmiotów tworz¹cych Europê. Tymczasem dzieje Europy
przypominaj¹, ¿e to nie wielkie narody, ale ludzie, jednostki budowa³y nasz¹ kultu-
rê, ¿e powstawa³a ona czêsto z dala od politycznych centrów, w jakiejœ zapad³ej
Prowansji, Irlandii, Litwie - to oczywiœcie tylko przypadkowe przywo³ania...

Chwa³a wiêc tym, którzy w tym duchu myœleli w Gdañsku i Lubece, inicjuj¹c
prezentowane dzisiaj dzie³o. Chwa³a tym, którzy, przezwyciê¿aj¹c to duchowe os³a-
bienie, o jakim pisze Rougemont, przy wszystkich, tak¿e zewnêtrznych trudno-
œciach, doprowadzili je do koñca. To znaczy do tych 807 stron, których waga jest
tym wiêksza, ¿e zapisane one zosta³y dwoma wielkimijêzykarni europejskimi. I by-
³aby ona jeszcze wiêksza, gdyby doszed³ trzeci jêzyk, kaszubski, którym co praw-
da nie mówi nawet pó³ miliona ludzi, ale przez to nie jest on w niczym gorszy
i mniejszy od tych dwóchjêzyków. Podobnie zreszt¹jak od wszystkich, a myœlê tu
nie o tych kilku oficjalnych, lecz o blisko stu jêzykach europejskich! Cz³owiek,
a wiêc jego myœl, jêzyk, ekspresja reprezentuje wartoœæ niezale¿n¹ od innych ludzi,
którzy mówi¹ tym samym jêzykiem, od wielkoœci obszaru, który ludzie tego jêzyka

zamieszkuj¹.
Ksi¹¿ka polsko-niemiecka o ojczyŸnie Kaszubów pozwala optymistycznie

stwierdziæ, ¿e przemija epoka, w której liczy³a siê wielkoœæ - terytorialna czy licz-

bowa. W dziejach kultury cz³owieka tak¹ wielkoœæ mo¿na zestawiæ z wielkoœci¹

bicepsów.
Dlatego podzielam niepokój p. Tomasza Piechowskiego, gdy mówi o losach

ustawy dotycz¹cej mniejszoœci, w tym jêzykowej w Polsce. Tylko ¿e nie zapomi-
najmy, i¿ nie od ustaw w koñcu zale¿y stosunek cz³owieka do cz³owieka, ludzi do
ludzi. To w nas musi byæ duch wolnoœci. To my musimy siê uwolniæ od tego os³a-
bienia duchowego, które w nas rodzi ró¿ne reakcje. Sam siê na tym z³apa³em,
denerwuj¹c siê, kiedy pytam Œl¹zaka, kim jest, a on mówi, ¿e Œl¹zakiem, kiedy
pytam Kaszubê, a on mówi, ¿e Polakiem. Dene~iê siê, bo uwa¿am, ¿e moi
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rozmówcy przecz¹ faktom. A oni po prostu tak prze¿ywaj¹ swoj¹ przynale¿noœæ
narodow¹. Pani Konsul Marianna Wannow swoj¹ ksi¹¿k¹ o Kaszubach, pisan¹
rêk¹, ale i sercem kobiety rozbroi³a dynamit ukryty w tym problemie. Kiedy oma-
wia³em tê ksi¹¿kê (Die KaschubenlKaszubi), na marginesie swych uwag wypo-
wiedzia³em opiniê, ¿e nie by³o Kaszubów-¯ydów (o których autorka pisze).

Wczoraj Pani Konsul da³a mi wzruszaj¹cy dar w postaci map, jakie otrzyma³a
od Franka Theylega ze Stanów Zjednoczonych i na kopercie napisa³a, ¿e " wcze-
œniej nazywa³ siê Seelig, rodzina Seelig mia³a sklep w G³ówczycach i ów
niemiecki ¯yd mówi³ o sobie: Kaszuba". I w tej aluzji objawi³ siê ca³y kobiecy
urok Pani WannowI Pouczy³a mnie, ¿e œwiat jest bogatszy ni¿ wszystkie teorie.

Okreœlenie, choæby w tytule przedstawianej ksi¹¿ki, ma³a ojczyzna, nie ma nic
wspólnego z wartoœciowaniem czy hierarchizowaniem tej ojczyzny i tych ludzi, do

których ona nale¿y.
Natomiast dzie³o to jest przede wszystkim - przypomnieniem i upomnieniem,

naj doskonalszym, bo twórczym aktem skruchy, ostrze¿eniem przed powrotem do
dawnej mentalnoœci. Przypomina siê tu okreœlenie kanclerza Bismarcka, które przy-
wo³am, bo dotyczy ono przecie¿ ludzi niemieckiego jêzyka: "Bawarczyk dla mnie
to coœ poœredniego miêdzy Austriakiem a cz³owiekiem ".

Pad³o wœród nas pytanie, czy w Brukseli te¿ bêdzie mo¿na pos³ugiwaæ siê
jêzykiem kaszubskim. Dlaczego nie? Jeœli Europa ma byæ rzeczywiœcie zjednoczo-
n¹ Europ¹. Ale to nie zale¿y od "nich". To nie "oni" o tym zadecyduj¹. Tylko
Kaszubi.

"Nie mogê nie zwróciæ siê dzisiaj do potomków pras³owiañskich, lechic-
kich Pomorzan, do drogich nam wszystkim Kaszubów, którzy do dzisiaj za-
chowali sw¹ etniczn¹ to¿samoœæ i swoj¹ mowê o s³owiañskim rdzeniu". Te
s³owa papie¿a Jana Paw³a II (przypomniane zreszt¹ w tej ksi¹¿ce) poza wszystki-
mi implikacjami historycznymi, jakie wywo³a³y, s¹ przede wszystkim przypomnie-
niem, ¿e ta ziemia, Pomorze, to kolebka, to dom, to w³asnoœæ rodowa Kaszubów;
nie Polaków, nie Niemców, tylko w³aœnie Kaszubów. Wszyscy przybywaj¹cy tu
z innych krajów zachowywali siêjak ptaki, które po przylocie na nowe terytorium
przede wszystkim staraj¹ siê zepchn¹æ zagnie¿d¿one tu ptaki ku gorszym obsza-
rom rozrodu i ¿erowisk. Ptaki jednak nale¿¹ tylko do œwiata natury, my zaœ tak¿e
do kultury i st¹d obowi¹zek refleksji humanistycznej. Na tê refleksjê odwa¿yliœmy
siê w Gdañsku i w Sankelmark, w naszej polsko-niemieckiej Europie.

Autorzy tej refleksji nie kieruj¹ siê wszak¿e znanym nam z niedawnej przesz³o-
œci paternalizmem w stosunku do ma³ych, a wiêc gorszych z natury rzeczy ludów,
którym trzeba pomóc siê ucywilizowaæ. Niemieccy i polscy autorzy cytuj¹, co to
o tych Kaszubach nie powypisywano! Jedni ¿artowali tylko z nich, jak w literatu-
rze dworsko-rycerskiej zachodniej Europy ¿artowano z ch³opów, albo w polskiej
literaturze wcale nie szlacheckiej, lecz plebejskiej z wójtów udaj¹cych siê na woj-
nê, czy z ch³opa, co siê królem obudzil. S¹ to oczywiœcie ¿arty pokpiwaj¹ce, ale
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niezbyt szkodliwe. Inni pogardzali nimi. Na kartach ksi¹¿ki przytoczono niejeden
przyk³ad pogardy, która czêsto wynika³a z przes³anek, ¿e losy ludzkie trzeba kszta³-
towaæ wbrew ludziom, ale za to w imiê ich dobra zamkniêtego w okreœlonej wizji
œwiata i wartoœci; albo z przekonania, ¿e s¹ narody bardziej predestynowane do
urz¹dzania œwiata i s¹ to narody wiêksze, liczebniejsze; a wreszcie bra³o siê to ze
zwyczajnej ignorancji ukrytej pod p³aszczem buty i pewnoœci siebie.

Dr Diethmar Albrecht i prof. J. Samp przytaczaj¹ niezale¿nie od siebie i nawet
w ró¿nym t³umaczeniu fragmenty z dziennika Ludwiga Rhesy, który w 1813 r.
zaci¹gn¹³ siê pod sztandary bojowników o wolnoœæ Prus, a poniek¹d ca³ych bez
ma³a Niemiec (bo, jak wiemy, Sasi byli po drugiej stronie), by je uwolniæ spod
hegemonii Napoleona. Chocia¿ ta walka wyzwoleñcza ma w niemieckiej tradycji
i historiografii tylko piêkn¹ pamiêæ, dr Albrecht z m¹drym dystansem okreœli³ zapi-
ski Rhesy jako "Patriotischer Uberswang der Befreiungskriege..." To w³aœnie Lu-
dwig Rhesa jest tu nie tylko pogardliwym wobec Kaszubów pruskim szowinist¹
i protestanckim fanatykiem, ale przede wszystkim nieukiem stwierdzaj¹cym, ¿e
piêæset i wiêcej lat ¿yj¹ Kaszubi w œrodku Niemiec - chocia¿ ¿yli akurat dopiero
kilkadziesi¹t lat - i to na rubie¿ach Niemiec, wœród ludnoœci wielojêzycznej.

Po wielu latach, ju¿ w epoce wilhelmiñskiej, profesor Heinrich Sohnrey przy-
pomni pod adresem mentalnoœci owych potomków Rhesa, których rodzi³o siê zreszt¹
coraz wiêcej, ¿e "tylko g³upota znosi politykê butów kirasjerskich, ale nie
duch (..). Mieczem trzeba zdobyæ lud, ale nigdy jego duszê".

Nie chcemy smutno powtarzaæ, ¿e takie opinie wœród Niemców by³y wyj¹tko-
we. Zawsze m¹dre s¹dy wypowiadaj¹ tylko m¹dre jednostki.

S¹ wœród przytaczanych w ksi¹¿ce przyk³adów g³osy solidarnoœci z Kaszuba-
mi - ale przewa¿nie ju¿ umieraj¹cymi! Ci¹gle przywo³ujemy nazwisko Aleksandra

Hilferdinga, ale nie by³ on jedyny, który pisa³ o gin¹cym ma³ym ludzie s³owiañskim,
"von einem ubenkannten Volk in Deutschland"...

Ale oni ¿yj¹! Wbrew logice historii (bo historia nie ma ¿adnej logiki), wbrew
zdrowemu rozs¹dkowi i najracjonalniejszym przewidywaniom, wbrew wszystkim
wrogom i potencjom politycznym. Ta ksi¹¿ka nie jest trenem ¿a³obnej pamiêci, ale
œwiadectwem ¿ycia tak pozornie s³abego i tak rzeczywiœcie ma³ego ludu. ¯yj¹!
Bez zamachów terrorystycznych, jakimi walczy równie starodawny lud Basków,
bez wigwamów skansenowych, w których wyizolowali siê równie szlachetni In-
dianie, bez narzekania nawet i lamentacji. Zachowuj¹ siê godnie i wspania³omyœl-
nie wobec Polaków i Niemców, przechodz¹c do porz¹dku dziennego nad sw¹
bolesn¹ histori¹. A przecie¿ historia musia³a w nich wyzwalaæ, jak przypomina
prof. Brunon Synak, nie tylko cechy pozytywne. Ka¿da niewola psuje dusze, uczy
dwulicowoœci, skrytoœci i oportunizmu, a ka¿da indoktrynacja s³u¿y "przewarto-
œciowaniu postaw wobec w³asnej to¿samoœci".

Mimo tych zagro¿eñ ducha i wbrew wszystkim ¿a³obnym œpiewom, jakie nad
nimi wyœpiewano. nie tylko twórczo pracuia. przemieniaiac swój najbli¿szy œwiat
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w krainê piêknego ¿ywobycia, wszak "kszta³tem mi³oœci piêkno jest", buduj¹ siê,
gospodarz¹ na roli, wyp³ywaj¹ na po³owy morskie, nie tylko bawi¹ siê, œpiewaj¹,
tañcz¹ (Cassubia non cantat - mówiono kiedyœ), graj¹ i pij¹ (nie tylko mleko
prosto od krowy), ba! nawet w senacie Rzeczypospolitej, któremu marsza³kowa³
Kaszuba, w swoim jêzyku za¿¹dali prawa do wolnej uprawy tabaki; nie tylko spra-
wuj¹ najwy¿s¿e urzêdy pañstwowe i samorz¹dowe, ale - co na pewno wa¿niejsze

- pisz¹ nowoczesne kaszubskie wiersze i powieœci, tworz¹c jeszcze jedno ogniwo
jêzykowe literatury europejskiej, t³umaczonej na inne europejskie jêzyki. Wreszcie,
co tu szczególnie godzi siê podnieœæ - buduj¹ naukê europejsk¹, w tym europejsk¹
humanistykê. Wiêkszoœæ autorów tej ksi¹¿ki, pisz¹cych w niej po polsku, to tak¿e
Kaszubi. Nie zakonspirowani ani tym bardziej zakompleksieni. Chcia³oby siê tu

przywo³aæ zdania, które w swoim wysokim, urokliwym Wprowadzeniu przytoczy³
Dietmar Albrecht: ,,/ wstanie nieznany œwiatu lud, o którym dzieje dawno prze-
sta³y pisaæ i znów p³ugami bêdzie ora³ ziemiê i statkami bêdzie p³ywa³ po
wodach. Wtedy przypomni sobie œwiat, ¿e lud ten ¿y³ dawno w minionych

czasach i dziwiæ siê bêd¹, ¿e znów ¿yje".
To oczywiœcie wielki Aleksander Majkowski. ¯e w³aœnie do tego arcytekstu

siêgn¹³ niemiecki uczony, zreszt¹ niejednokrotnie, œwiadczy o randze pisarstwa
Majkowskiego i o randze uniwersalnej, odwa¿nej myœli Dietmara Albrechta. Za to

Wprowadzenie do opus magni serdecznie mu dziêkujemy.
Na przywo³anym przyk³adzie wielkich dokonañ w rodzinnej Europie Kaszu-

bów sprawdzaj¹ siê raz jeszcze opinie Rougemonta, ¿e "cz³owiek nie jest roœlin¹
pastewn¹, o której wartoœci decyduj¹ rozmiary korzenia".

Trzeba tu powiedzieæ, ¿e nie wszyscy autorzy tej ksi¹¿ki konsekwentnie pa-
miêtaj¹, i¿ ma to byæ ksi¹¿ka o Kaszubach. Historia Pomorza Polaków i Niemców
poch³ania miejscami historiê Pomorza jako ojczyzny Kaszubów. Czasami w ogóle
Kaszubi znikaj¹ z pola widzenia, czêsto staj¹ siê przedmiotem obu zmagaj¹cych siê
ze sob¹ sil. Albo tylko zamajacz¹ w odleg³ym tle. Mamy wiêc do czynienia ze
swoistym brakiem historyzmu, w tym wypadku z brakiem spojrzenia na problem
w kategoriach zmiennoœci - pojêæ, prze¿yæ, œwiadomoœci. Historycy (ale i socjolo-
gowie) z natury rzeczy opisuj¹ fakty zewnêtrzne lub te wewnêtrzne, które siê
jednak uzewnêtrzni³y w dzia³aniu zbiorowym, jakie siê temu okreœleniu w socjologii
przypisuje, lecz w znaczeniu potocznym tego wyra¿enia, oznaczaj¹cym wówczas
ludzi, jednostki oderwane lub przynajmniej wybijaj¹ce siê w stosunku do ca³oœci.
Wiemy, chocia¿ czêsto nie pamiêtamy, ¿e dla nauki o spo³eczeñstwie jako przed-
miotu informowania i nauczania nie licz¹ siê zjawiska "niesprawdzalne spo³ecz-
nie", takie chocia¿by jak ³zy, westchnienia, myœli - i nie-myœli, œwiadomoœæ

i nie-œwiadomoœæ poszczególnych osób, które w sumie daj¹ spo³ecznoœæ.
Po raz pierwszy ten sposób spojrzenia na przedmiot, a raczej 120dmiot badañ

socjologicznych w bogatym i szczegó³owym zakresie stosuje w naszym krêgu za-
interesowañ Cezary Obracht-Prondzyñski. Ju¿ po ukazaniu siê prezentowanej dziœ
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ksi¹¿ki, która tak¿e powsta³a dziêki zabiegom dr. Prondzyñskiego, otrzymaliœmy
dzie³o podpisane jego nazwiskiem, nieporównywalne z wszystkim, co dotychczas
w jednym tekœcie o Kaszubach napisano, dzie³o stanowi¹ce summê wiedzy przy-
najmniej o wspó³czesnych Kaszubach; jest ono tak¿e wyrazem Wielkiego Prze-
wrotu i najwiêkszych sukcesów, jakimi siê Kaszubi, a z nimi kultura europejskich
naczyñ po³¹czonych pochwaliæ mo¿e.

Pomorze - "ziemia wielkich zasiedleñ i spotkañ" - pisa³ wielki Pomorzanin,

Polak i Europejczyk w jednej osobie, ks. Janusz Stanis³aw Pasierb. "Przez wieki
¿yli tu obok siebie, jak to znakomicie opisa³ Ganter Grass, Polacy, Kaszubi,
Niemcy, ¿eby nie liczyæ innych nacji...Prawdziwa mozaika jêzyków i narodo-
woœci".

Przypominaj¹c te s³owa, które na Pomorzu wesz³y do kanonu myœli wokó³
budowania tak¿e 12rz~sz³oœci Pomorza, Józef Borzyszkowski dodaje, i¿ "od na-
szych umys³ów i r¹k, ju¿ dziœ podejmowanych wysi³ków, wyobraŸni i wspó³-
dzia³ania w najwiêkszym stopniu zale¿y jakoœæ" - ojczyzny wspólnej przesz³oœci,

ale przecie¿ w perspektywie tak¿e wspólnej przysz³oœci, jak¹ bêdzie prawdziwie
zintegrowana Europa wszystkich ojczyzn i regionów. Ta ksi¹¿ka, dla której tu siê
tak¿e zeszliœmy, jest, powinna byæ, cegie³k¹ nowego gmachu Europy. Oby ten
materia³ budulcowy by³ solidny i niepodrobiony.

Tysi¹com lat tego zasiedlenia, zamieszkiwania iexodusów na Pomorzu przy-
gl¹da siê pani Ilse Gudden-Ludecke. Jej rewizje historyczne dotycz¹ stuleci tak
odleg³ych, ¿e a¿ sprzed naszej ery. Wreszcie likwiduje œmieszny b¹dŸ co b¹dŸ spór
toczony przynajmniej od Renesansu, kto tu by³ pierwszy i do jakiej rasy nale¿eli
Wendowie, Nordowie, ró¿ni Swewowie czy Gepidzi, gdy¿ od tego zale¿eæ mia³o
prawo do posiadania w nowo¿ytnych i naszych ju¿ czasach tych ziem. A jednak
szkoda, ¿e z tak¹ skrupulatnoœci¹, analizuj¹c dzieje osadnictwa na Pomorzu i wszel-
kie migracje przez ca³e tysi¹clecia, niewiele zapisa³a, gdy chodzi o czasy nam naj-
bli¿sze, które zada³y nam tak g³êbokie rany, i¿ wiele trzeba uczyniæ, aby znaleŸæ na
te rany lekarstwo. Bez tego bowiem nie ma mowy o pojednaniu prawdziwym
i niefasadowym Polaków, Kaszubów i Niemców, a z kolei bez tego pojednania nie
mo¿e dojœæ do dalszego procesu zjednoczenia Europy. Nie mo¿emy wtê Europê
wnieœæ nierozwi¹zany baga¿ naszych problemów, bo j¹ rozsadzimy od wewn¹trz.
Uczona wie, ¿e traktat wersalski stworzy³ "problemy ludzkie niemo¿liwe do roz-
wi¹zania" (s. 181). Jeœli coœ jest niemo¿liwe, to zostaje rozwi¹zanie wed³ug przy-
powieœci dotycz¹cej wêz³a gordyjskiego. Ale kto ten miecz rozcinaj¹cy podniós³,
z uczonej rozprawy pani Gudden-Ludecke nie dowiadujemy siê. Nie dowiadujemy
siê te¿, co siê dzia³o z mieszkañcami Pomorza miêdzy rokiem 1939 a 1945. Ile
tysiêcy rodzin wysiedlono do niemieckiej strefy Generalnego Gubernatorstwa i kto
tê operacjê przeprowadzi³, ile tysiêcy po prostu zamordowano i kto to uczyni³, ile
powo³ano wbrew prawu okupacyjnemu na jatki frontowe?.. A co siê sta³o z rów-
nie¿ odwiecznvmi mieszkañcami Pomorza - ¯ vdami?
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Z traktatu wersalskiego niezadowolone by³y obie strony. Polski autor, relacjo-
nuj¹c g³osy rozczarowania ze strony polskiej, kaszubskiej i niemieckiej, stwierdza
z historycznym dystansem, "i¿ rozstrzygniêcia wersalskie by³y optymalnym efek-
tem dyplomatycznych prac i decyzji w ówczesnej, tak wielorako skompliko-
wanej rzeczywistoœci" (s. 383). Jeszcze kilka lat temu te¿ tak w Polsce nie pisano,
kiedy historia by³a nie tylko nauk¹, lecz instrumentem polityki pañstwa.

Nie tylko pani Gudden-Ludecke tak krytycznie ocenia traktat wersalski, Ko-
munistyczna Partia Niemiec (KPD) - wprost nazywa go "zbójeckim traktatem ",

ale szczêœliwie dla niej zosta³ on obalony przez tajny traktat Ribbentrop-Mo³otow,
a "bêkart tego traktatu - Polska ", jak to okreœli³ ówczesny sojusznik Niemiec,
minister spraw zagranicznych Zwi¹zku Sowieckiego - zosta³ wspólnie przez so-

juszników zamordowany.
Gdyby zreszt¹ wszystkich warunków tego traktatu "niemo¿liwego do roz-

wi¹zania" przestrzegano, w tym tak¿e dotycz¹cego mniejszoœci narodowych, nie

by³oby traktatu poczdamskiego.
Proszê Pañstwa, jeszcze raz siê okazuje, jakim wrogiem prawdy s¹ resenty-

menty. Polacy mieli swoje tak¿e polityczne resentymenty, choæby wobec Wilna
czy Lwowa, ale potrafili przekszta³ciæ je - w sentymenty.

Ksi¹¿ka, nad któr¹ pochylamy siê, poza drobnymi, przywo³ywanymi tu, frag-
mentami, jest równie¿ szczêœliwie wype³niona wspólnot¹ sentymentów.

Z nacjonalizmem jest trochê jak z katarem, który u nieuodpomionych Papu-
asów staje siê chorob¹ œmierteln¹ - ostrzega Rougemont. I dodaje: "Jest to na-
miêtnoœæ, która od pó³tora stuleci jest dla Europy zaraŸliw¹ gor¹czk¹ i groŸb¹
katastrofy... Nacjonalizm - ta zbiorowa forma pychy, ze swej natury anty-
chrzeœcijañska, zosta³ jednoznacznie potêpiony przez papie¿a i przez g³owy
wszystkich koœcio³ów; sk¹din¹d te same warunki ekonomiczne, technika i kul-

tura XX w. wydaj¹ na niego wyrok".
Wszyscy, którzy wykreowali tê ksi¹¿kê i wszyscy, którzy siê tutaj zebrali, po-

dzielaj¹ tê opiniê. To na pewno nas ³¹czy. Ale nale¿y unikaæ zasady, ¿e nale¿y
mówiæ tylko o tym, co nas ³¹czy. To niebezpieczny slogan! Nic bardziej niebez-
piecznego jak dynamit g³êboko ukryty w piêknie oprawionej walizce. Takim dyna-

mitem s¹ w dziejach narodów prawdy skryte pod uspokajaj¹cymi bana³ami,
zepchniête do podœwiadomoœci zbiorowej. Tymczasem zegar tej bomby pracuje
i wybuchnie ona w momencie, w którym siê tego ju¿ nie obawiamy. Tylko prawda,
ca³a prawda, nas wyzwoli - od nienawiœci, od niebezpiecznych ideologów, a przede
wszystkim od stereotypów. Stereotyp jest, jak wiemy, dlatego groŸny, ¿e nie podle-
ga weryfikacji empirycznej i racjonalnej.

placzego tutaj o tym mówiê? Bo przecie¿ nasza ksi¹¿ka zrodzi³a siê jako wy-
raz walki ze stereotypami. Dobrze siê sta³o, ¿e w procesie jej powstawania wziêli
udzia³ nie tylko ludzie szlachetnej idei, bo tych, cokolwiek byœmy powiedzieli, nigdy
nie brakowa³o. ale ¿e jest ona dzie³em przede wszystkim historyków i socjologów.
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Przecie¿ to historycy wspó³dzia³ali w budowaniu stereotypów, którymi nasi¹ka³y
spo³eczeñstwa i narody. Zw³aszcza ¿e to historycy zdradzili swoje powo³anie, sprze-
niewierzyli siê prawdzie. Ars historica! Co siê z ni¹ sta³o? ... Sta³a siê sztuk¹ pro-

stytucji, sprzedaj¹c siê ideologii nacjonalizmu, komunizmu, takiego czy innego
totalitaryzmu.

Wszelkie manipulacje prawd¹, wieloœæ prawd, relatywizm ocen, przemilcze-
nia, eufemizmy - z góry skazuj¹ przedsiêwziêcia w budowaniu œwiata na przegra-

n¹. Œwiat nie jest abstrakcj¹ i zawsze zaczyna siê na najbli¿szym s¹siedztwie.
Mam przeœwiadczenie, ¿e to opus jest krokiem milowym ku zwyciêstwu. Nie

Niemców, nie Polaków, nawet nie Kaszubów. Naszej wspólnej Europy. Stereotyp,
który tkwi w myœleniu - tym bardziej w jêzyku, uniemo¿liwia dotarcie do prawdy.

Najbardziej ucieszy³o mnie to, ¿e z³apa³em siê na tym, i¿ sprawdzam autorstwo
rozprawy pl Badacze jêzyka kaszubskiego. Czy nie pomyli³em siê, czytaj¹c na
wstêpie nazwisko Friedemanna Kluge... Przecie¿ to ten sam jêzyk, ta sama fraze-
ologia, te same zdania oceniaj¹ce, które znam z tekstów polskich. Tym jêzykiem
buduje niemiecki autor piêkny pomnik, zespó³ pomników badaczom jêzyka kaszub-
skiego, od Mrongowiusza i Ceynowy pocz¹wszy, a skoñczywszy na ¿yj¹cych dzi-
siaj. To przekroczenie barier nawet w jêzyku jest jednoczeœnie przekroczeniem
ostatniej granicy, która dzieli pisz¹cych o tych sprawach Polaków i Niemców.
W jêzyku bowiem zamyka siê filozofia cz³owieka i narodu.

Mam jednak coœ na kszta³t ¿alu do Profesora. W swoim tekœcie przywo³uje
tylko bliskie naszemu wspólnemu myœleniu nazwiska Reinholda Olescha i Frie-
dhelma Hintze. Tym badaczom nale¿¹ siê nie mniej godne pomniki od tych, które
stawia ich rodak Polakom i Kaszubom. (S¹dzê, ¿e jest to ju¿ sytuacja surreali-
styczna - mówiê o tym w konwencji radosnego ¿artu - kiedy prosi siê niemieckie-

go autora, aby niemieckich uczonych nie traktowa³ gorzej od polskich.).
Autorzy zaprezentowanego dzie³a nie zajmuj¹ stanowiska "postkolonialnego".

Daj¹ œwiadectwo, ¿e to sami Kaszubi wybili siê na suwerennoœæ kulturaln¹, jêzy-
kow¹, polityczn¹, choæby ona nie oznacza³a jeszcze w³asnego pañstwa. W prze-
sz³oœci nikt ich nie ho³ubi³, nikt ich nie wspomaga³ czynnie. Co najwy¿ej kilku
uczonych czy filantropów polskich, niemieckich, ³u¿yckich, rosyjskich, jednak kie-
rowali siê oni raczej pasj¹ poznawania i odkrywania, naukowym zdziwieniem,
modnymi trendami w nauce i kulturze, a ich wp³yw i na w³adze, i na spo³eczeñstwo
tradycyjnie by³ ¿aden.

Jeœli do XIX wieku, zgodnie z feudaln¹ struktur¹ spo³eczn¹, ale i struktur¹
myœlenia, pozwolono Kaszubom ¿yæ, mówiæ, myœleæ, jak im siê podoba w polskiej
czy niemieckiej pañstwowoœci (no, jeœli chodzi o Niemców, jednak spotykamy siê
z agresywn¹ pogard¹ w stosunku do Wenedów, co by³o zupe³nie nietypowe dla
tamtej epoki), to w XIX stuleciu zaczê³a siê walka o ich dusze. Proces unarodo-
wienia siê ludów na Pomorzu, jak to okreœla i przedstawia w bogatym fresku Józef
Borzyszkowski - problem to¿samoœci kaszubskiej stan¹³ na porz¹dku dziennym.
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Do jakiego nowo¿ytnego narodu mia³ nale¿eæ teraz lud kaszubski? Procesy histo-
ryczne zosta³y przedstawione na kartach naszej ksi¹¿ki miejscami wprost koron-
kowymi wywodami. Mimo ¿e autorzy polscy zmuszeni byli uciekaæ siê do syntez.
Trzeba przyznaæ, ¿e polscy autorzy nie cofaj¹ siê przed oskar¿eniami Polaków,
a zw³aszcza s¹ wobec nich surowi, gdy ci ju¿ osi¹gnêli sw¹ pañstwowoœæ. Wów-
czas spo³eczeñstwo polskie, tym bardziej w³adze II Rzeczpospolitej, có¿ dopiero
mówiæ o tzw. Polsce Ludowej, zachowa³y siê ma³ostkowo, tchórzliwie, a nawet
szowinistycznie. Próbowa³y kierowaæ procesami dziejowymi, w jakimœ stopniu kon-
tynuuj¹c filozofiê historii zapocz¹tkowan¹ przez Prusy. By³a to filozofia konieczno-
œci dziejowych, naturalnej hegemonii wiêkszych nad mniejszymi, asymilacji w imiê
dobra tych s³abszych. Mieœci³o siê to wszystko w idei Pañstw-Narodów, a potem
bolszewickiej urawni³owki kulturowej, a¿ do stadnego myœlenia w³¹cznie. W szelka
innoœæ by³a podejrzana, ka¿da wieloœæ reglamentowana, koncesjonowana i kontro-
lowana. Tak to walec Historii przeje¿d¿a³ wszerz i wzd³u¿ Pomorze, ojczyznê Ka-
szubów od czasów Fryderyka II Hohenzollerna po komunistycznych uszczêœliwiaczy
tej ziemi. Tak ró¿ni od siebie, jak¿e byli sobie bliscy! Dr Dietmar Albrecht cytuje
list tego¿ Fryderyka - Wielkiego bandziora œrodkowej Europy: "Przekazano mi
kawa³ek anarchii, której przemian¹ jestem zajêty". Z anarchi¹ walczyli - tak

twierdz¹ i deklaruj¹jeszcze dzisiaj ci, którzy strzelali do gdañszczan w 1970 i 1982 r.
Dla oœwieconego absolutnego monarchy porz¹:dek natury by³ anarchi¹. Nad

natur¹ mia³ zapanowaæ porz¹dek najwy¿szy - pañstwa. Czy anarchiê zniwelo-

wa³? Pokazuj¹ ten proces dzieje Pomorza zamkniête w tym tomie. Czy Ordung
pruski, o którym nieraz tu wspominaj¹ z uznaniem polscy autorzy, by³ b³ogos³a-
wieñstwem dla tej ziemi? Czy historia nowo¿ytna Europy pokazuje tylko tak¹ dro-
gê cywilizacyjnego postêpu (bo duchowy postêp w ogóle nie wchodzi w rachubê,
zreszt¹ to odrêbny problem)? "Przekazano mi kawa³ek anarchii"... wed³ug opi-
nii dr. Albrechta myœli tu Fryderyk II o Kaszubach. Ale wkrótce mia³o siê okazaæ,
¿e tê anarchiê zamanifestowali tak¿e gdañszczanie, niekoniecznie Kaszubi, ale ra-
czej ludzie niemieckiego jêzyka. To oni wyst¹pili przeciw królowi pruskiemu. Gdy
ten na podstawie traktatu grodzieñskiego zawartego miêdzy targowickim rz¹dem
Rzeczypospolitej a rz¹dem pruskim mia³ wzi¹æ w posiadanie Gdañsk. Prof. Zyg-
munt Szultka przypomnia³, ¿e Toruñ zamkn¹³ bramy przed Prusakami, ale Gdañsk
nie poprzesta³ na tym, lecz wystawi³ przeciw wkraczaj¹cym wojskom pruskim
armaty. Jedyne miasto w Rzeczypospolitej, które zbrojnie przeciwstawi³o siê za-
borcy! Poza kozaczyzn¹ z ¿adnym oœrodkiem nie mia³a Rzeczpospolita tyle k³opo-
tów, co z miastem Gdañskiem, ale ¿adne miasto nie by³o jednoczeœnie tam semper
fidelis, zawsze wierne Rzeczypospolitej jak Gdañsk. Tylko ¿e ta wiernoœæ by³a
wiernoœci¹ ceni¹cego ponad wszystko swoj¹ samorz¹dnoœæ podmiotu. Setki gdañsz-
czan zginê³o w obronie wolnoœci w "rzeziach gdañskich" - z 1308, 1793 i 1970 r. ...

Szkoda, ¿e o tym znamiennym epizodzie zapomnieli szybko Polacy i ddañsz-
czanie. Gdañszczanie. którzy stawili wówczas opór pruskiemu zaborcy, to byli



~84 ZBIGNIEW ZIELONKA

etnicznie i jêzykowo przede wszystkim Niemcy! Nale¿a³oby im tak¿e postawiæ
pomnik w Gdañsku! Gdyby o tym pamiêtali ich potomkowie w 1920, w 1933 i w
1939 f. - nie by³oby dla nich straszliwego roku 1945.

Mówiê tu o Gdañsku na spotkaniu poœwiêconym Kaszubom, gdy¿ Kaszubi
traktowali Gdañsk tak¿e jako swoje miasto, a przede wszystkim nigdy nie ¿yli w izo-
lacji. Wbrew tu i ówdzie powtarzanym stereotypom, Kaszubi nie s¹ odludkami, nie
stanowi¹ samotnej wyspy, przetrwali tysi¹c lat we wspólnocie z tyloma ludami
i narodami.

Opór gdañszczan w 1793 r. by³ sprzeciwem wobec nowo¿ytnej (a jak to siê
mówi³o przez tyle lat - oœwieconej i postêpowej) polityce pañstw-narodów, które

zast¹piæ mia³y podmioty regionalne, etniczne, samorz¹dne, autonomiczne. Prusy
nie mia³y monopolu na now¹glajchszaltuj¹c¹ wszystko wizjê œwiata. Wszak naj sil-
niejszy impuls wyszed³ z rewolucyjnej Francji, która w imiê Wolnoœci, Równoœci
i Braterstwa krwawo unicestwia³a te podmioty, jakie ¿y³y swoim ¿yciem w jednej
monarchii francuskiej.

Te rozwa¿ania nie maj¹ byæ oderwane od tematu naszego spotkania. Wszak
powracaæ chcemy do starej prawdziwej Europy. Nie arkadii ¿adnej, ale zawsze
wyró¿niaj¹cej siê wieloœci¹ kultur i podmiotów, ta zaœ wieloœæ stanowi o jednoœci.
Nie ma innej drogi do naszej rodzinnej Europy! Zreszt¹ procesy zaobserwowane
u Kaszubów nie stanowi¹ ju¿ dzisiaj wyj¹tku, staj¹ siê niemal regu³¹. Fenomen
kaszubski polega tylko na tym, ¿e w przeciwieñstwie do wielu innych odrodzonych
podmiotów etnicznych nie mia³ on nigdy swojego pañstwa i nie odgrywa³ roli w pro-
cesach dziejotwórczych, znanych historykom, a kiedy siê o istnieniu tego ludu do-
wiedziano, to le¿a³ ju¿ na ³o¿u œmierci. A dzisiaj?.. Mo¿emy sobie pomarzyæ,
a marzenia te nie s¹ snami, ¿e upodmiotowienie Kaszubów wp³ynie na inne ludy
i kultury regionów europejskich i wzbogac¹ one now¹-star¹ Europê wielobarwa-
mi, a przede wszystkim tlenem wolnoœci. Kto wie, wszak mo¿emy sobie poma-
rzyæ, ¿e tak jak z Gdañska wysz³o œwiat³o Solidarnoœci i obali³o mur nie tylko berliñski,
ale i polsko-niemiecki i jahañski, tak z gdañskich Kaszub pójdzie w œwiat wielki
przyk³ad upodmiotowienia i równouprawnienia najmniej szych nawet jêzyków i et-
nosów. Tak¹ nadziejê daj¹ nam tak¿e karty tego dzie³a, zw³aszcza ¿e stworzyli je
odwa¿ni ludzie mówi¹cy jêzykami s³u¿¹cymi dotychczas destrukcyjnemu sporowi,
a nawet nienawiœci. Tutaj zaœ przemówili jêzykami wolnoœci.



JOWITA KÊCIÑSKA

WSPÓLNY KRAJOBRAZ GEOGRAFICZNY

Kiedy jechaliœmy do Sankelmark, czêsto czyniliœmy uwagi, jak bardzo podobny
jest ca³y ten krajobraz geograficzny od Gdañska do Flensburga. To natura przed
nieobliczalnymi wiekami uczyni³a z tej ziemi ziemiê rodzinn¹, nada³a jej to samo
oblicze. I pomyœla³am, ¿e jest w tymjakiœ znak z wysoka, który nas, mieszkaj¹cych
od Gdañska po Flensburg zobowi¹zuje.

Zajmujê siê naukowo zupe³nie inn¹ geografi¹, geografi¹ kultury. St¹d mo¿e

moje spostrze¿enia.
Geografia literatury czy w ogóle kultury jest, jak przekona³am siê w swych

badaniach, wcale tego nie zak³adaj¹c, najwiêkszym sojusznikiem tej wspólnoty,
o której na naszej konferencji mówimy. Geografia ¿ycia literackiego i umys³owego
na Pomorzu Nadwiœlañskim potwierdza tê wspólnotê. Kiedy historia mówi o woj-
nach, wrogoœci, dewastacji, geografia kultury o wspó³pracy, o przenikaniu siê wza-
jemnym, o tym, ¿e budowano wspóln¹ pomorsk¹, a wiêc europejsk¹ kulturê
w oœrodkach pomorskich. Nawet w czasach tak bolesnych i trudnych jak czasy
zaboru Pomorza przez Prusy. Niemieccy drukarze drukowali polskie ksi¹¿ki, nie-
mieccy ksiêgarze je rozprowadzali i upowszechniali. Ktoœ powie, ¿e czynili to dla
po¿ytków materialnych ("Biznes jest biznes"). Ale tym samym dawali œwiadec-
two, ¿e nie poch³ania³a ich myœli i dzia³añ tylko ideologia, tylko pycha narodowa.
"Czyñcie sobie przyjació³ z mamony niesprawiedliwoœci" - czytamy w ewangelii.

A wiêc i pieni¹dz, jego zdobywanie mo¿e s³u¿yæ dobremu.
Ponadto kierowa³a nimi nie tylko chêæ zysku, lecz tak¿e wy¿sze myœli; dlatego

niektórzy ksiê¿a bêd¹cy Niemcami zak³adali polskie stowarzyszenia, kó³ka teatral-
ne, biblioteki, uczyli w jêzyku polskim dzieci, g³osili w tym jêzyku kazania. ZnaleŸæ
mo¿na na mapach, które przygotowujê, tak¿e innych przedstawicieli inteligencji
przyznaj¹cych siê do niemczyzny, a broni¹cych interesów polskich w zakresie jê-
zyka i kultury. Spotka³am nawet wypowiedzi dziennikarzy, którzy z uznaniem pisali
o m³odych Polakach, np. w Che³mnie, Toruniu, s¹dzonych przez s¹dy pruskie za

organizowanie polskiego ¿ycia umys³owego.
I jeszcze jedno. Zajê³am siê geografi¹ ¿ycia literackiego polskiego i kaszub-

skiego krêgu pQmorskiego. Buduj¹c tê geografiê, pocz¹tkowo wpad³am w pop³och.
Oto oœrodków te~o ̄ ycia po stronie kaszubskiej znajdowa³am tak ma³o, ¿e temat
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ten wydawa³ mi siê nieadekwatny do zadania. Ale z czasem przekonywa³am siê,
¿e coraz wiêcej jest miejsc zwi¹zanych z przyjœciem na œwiat i prac¹ literack¹
pisarzy kaszubskich. A przecie¿ w po³owie XIX wieku ju¿ nie tylko pisarzy, ale
w ogóle Kaszubów mia³o nie byæ...

Dzisiaj - powiem krótko - nanios³am na moj¹ mapê kilkadziesi¹t miej scowo-

œci, w których urodzili siê i pisali po kaszubsku poeci i prozaicy pomorscy. I co
najwa¿niejsze - czym bli¿ej naszych lat, tym wiêcej tych miejsc. Taki to paradoks,

szczêœliwy paradoks, zapisuje geografia literatury na Pomorzu Wschodnim. Geo-
grafia, która wska¿e te¿ miejsca szczególnie plonne, okolice poetów, a jednocze-
œnie coraz wiêcej punktów na mapie, które wskazuj¹ miejsca, gdzie nie tylko mówi
siê, ale tworzy literaturê piêkn¹ po kaszubsku.

(Osobnym tematem, którego nie uwzglêdnia ju¿ moja geografia, jest rodzenie
siê pisarzy kaszubskich i powstawanie utworów kaszubskich poza Pomorzem ka-
szubskim, ba! nawet poza Polsk¹).



MARCIN GRULKOWSKI

KRZYSZTOF KORDA

SESJA "MA£E NARODY I GRUPY ETNICZNE WE
WSPÓ£CZESNEJ EUROPIE: PRZYK£AD KASZU-

BÓW", 10-21 WRZEŒNIA 2002

W dniach 10-21 wrzeœnia 2002 roku w Warszawie i w Stê¿ycy ko³o Koœcie-
rzyny odby³a siê sesja "Ma³e narody i grupy etniczne we wspó³czesnej Europie:
przyk³ad Kaszubów", przeprowadzona w ramach Miêdzynarodowej Szko³y Hu-

manistycznej Europy Œrodkowej iW schodniej. Sesjê tê zorganizowa³ Oœrodek Badañ

nad Tradycj¹ Antyczn¹ Uniwersytetu Warszawskiego oraz Fundacja "Instytut
»Artes Liberales«" przy wspó³udziale Instytutu Kaszubskiego. Funkcjê kierowni-

ka sesji pe³ni³ prof. Mariusz S. Zió³kowski. Udzia³ w niej wziê³y osoby zarówno
z Polski, jak równie¿ z oœrodków naukowych Niemiec, Ukrainy (szczególnie z Kry-

mu i Lwowa) oraz Bia³orusi.
Program sesji skoncentrowany zosta³ wokó³ poszczególnych bloków obejmu-

j¹cych ró¿ne dziedziny wiedzy o Kaszubach. W pierwszym dniu sesji, która po-

cz¹tkowo odbywa³a siê w Warszawie, tematyka referatów dotyczy³a Ÿróde³

historycznych do badania to¿samoœci Kaszubów. Wyk³ad inauguracyjny pod tytu-
³em •ród³a historyczne do badania etnicznej to¿samoœci i œwiadomoœci naro-

dowej Kaszubów w XIX i XX wieku wyg³osi³ prof. Józef Borzyszkowski, który
zwróci³ uwagê zw³aszcza na mity historiograficzne, tkwi¹ce w dziewiêtnasto- i dwu-

dziestowiecznej literaturze dotycz¹cej Kaszub. Szczególn¹ ich odmianê stanowi³y:
1) mit prawiecznoœci Kaszubów, wyra¿aj¹cy siê w przekonaniu, ¿e Kaszubi to

rdzeñ spo³ecznoœci pomorskiej; 2) mit czasów ksi¹¿êcych, g³êboko tkwi¹cy w hi-

storiografii dotycz¹cej Pomorza; 3) mit Kaszub jako "blaue Landchen" (b³êkitnego

kraiku), rozpowszechniony wœród niemieckojêzycznej spo³ecznoœci pomorskiej.
Autor zauwa¿y³ równie¿, i¿ same wyobra¿enia o jêzyku kaszubskim, który stanowi

najbardziej spajaj¹cy element to¿samoœci kaszubskiej, uleg³y procesowi mitologi-

zaCJI.
•ród³a jêzykowe do badañ to¿samoœci Kaszubów w XIX i XX wieku omówi³a

prof. Hanna Taborska, zaœ prof. Jadwiga Zieniukowa wyg³osi³a referat Etnolekt

Oêzyk) Kaszubów i pogl¹dy na jego status (od po³owy XIX wieku do dziœ), w

którym okreœli³a cechy konstytutywne jêzyka kaszubskiego. Stwierdzi³a ona po-
nadto, ¿e do niedawna kaszubszczyŸnie brakowa³o poliwalencji, a wiêc zdolnoœci
u¿ytkowników do wypowiadania siê w ró¯nych stylach. St¹d te¿ ze wzglêdu na
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fakt, i¿ literacki (standardowy) jêzyk kaszubski znajduje siê dopiero in statu na-
scendi, u jego u¿ytkowników wystêpuje bilingwizm asymetryczny.

W nastêpnym dniu wyk³ad pod tytu³em Utracony raj pogranicza wyg³osi³
mgr Artur Karp. Zauwa¿y³ on na wstêpie, i¿ pojêcie ojczyzny inaczej jest definio-
wane u osób z rdzennej czêœci kraju, inaczej zaœ rozumiane jest ono przez osoby
z pogranicza. Przedstawi³ równie¿ analogie pomiêdzy modelami wspó³¿ycia spo³e-
czeñstw pogranicza ziem polskich i Indii w perspektywie przesz³oœci. Jednak¿e
modele te zak³ócone zosta³y przez procesy przyjmowania idei integryzmu narodo-
wego, w których wa¿n¹ kategoriê stanowi³a kwestia zdrady, w historiografii zaœ
procesy te przejawi³y siê w zwiêkszonym zainteresowaniu rdzennoœci¹. Prof. Prze-
mys³aw Urbañczyk natomiast przedstawi³ w swoim referacie problem interpreto-
wania Ÿróde³ archeologicznych w badaniach nad wspólnotami etnicznymi - w jego

ujêciu bezkrytyczne interpretowanie rozprzestrzeniania siê zabytków kultury ma-
terialnej jako identyfikacji etnicznej sta³o siê nie do utrzymania, ustalane bowiem
przez archeologów cechy kultury materialnej nie musz¹ mieæ znaczenia etniczne-
go. Wyk³ad ten korespondowa³ tematycznie z referatem dr. Miros³awa Hoffmana
o ideologii nazistowskiej w archeologii Prus Wschodnich, jak równie¿ z panelem
poprowadzonym przez prof. Andrzeja Kokowskiego, który dotyczy³ sporu o auto-
chtonicznoœæ S³owianjako problemu manipulacji Ÿród³ami.

Kolejna czêœæ sesji odby³a siê w Stê¿ycy. Pobyt na Kaszubach przewidywa³
kilka podró¿y studyjnych. Dwie z nich (13 i 18 wrzeœnia) mia³y ukazaæ œrodowisko
naturalne i zabytki archeologiczne Kaszub. Podczas pierwszej uczestnicy zwiedzili
naj ciekawsze pod wzglêdem przyrodniczym obiekty Kaszubskiego Parku Krajo-
brazowego, m.in. masyw Wie¿ycy, jak równie¿ cmentarzysko kurhanowe w Unie-
radzu i krêgi kamienne w W êsiorach. Wa¿ny punkt programu stanowi³a wizyta
w Kaszubskim Uniwersytecie Ludowym, gdzie dr Tomasz Maliszewski wyg³osi³
referat na temat realizacji idei wspólnej Europy w uniwersytetach ludowych. Za
ukoronowanie tej podró¿y nale¿y uznaæ wyk³ad prof. Ma³gorzaty Lata³owej Bota-
nika i archeologia - rekonstrukcja relacji »cz³owiek i œrodowisko« w pra-

dziejach. Druga podró¿ studyjna, poœwiêcona tej samej tematyce, objê³a swym
programem pobyt w Muzeum Kaszubskim w Kartuzach, w sanktuarium w Siano-
wie oraz Lasy Mirachowskie. Cel kolejnego objazdu (15 wrzeœnia) stanowi³ Gdañsk
(Muzeum Archeologiczne, G³ówne Miasto, Katedra Oliwska, wizyta w meczecie
i Instytucie Kaszubskim). W nastêpnym dniu (16 wrzeœnia) uczestnicy odbyli pod-
ró¿ studyjn¹ zatytu³owan¹ Historia - wiara - pamiêæ historyczna, obejmuj¹c¹

zwiedzanie Muzeum Ziemi Koœcierskiej w ratuszu koœcierskim (pod kierunkiem
dr. Jerzego Knyby), Kaszubskiego Parku Etnograficznego we Wdzydzach, izby
pami¹tek historycznych w szkole w Karsinie oraz Kalwarii Wielewskiej. W jej
trakcie w koœciele wdzydzkim wyk³ad na temat religijnoœci Kaszubów wyg³osi³ ks.
dr hab. Jan Perszon. Podró¿ tê zakoñczy³ film Pomiêdzy narodami, przedstawia-
j¹cy problem wspó³¿ycia spo³ecznoœci polskiej i niemieckiej w Gdañsku w okresie
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miêdzywojennym i w czasie II wojny œwiatowej.
Oprócz podró¿y studyjnych na terenie Kaszub program sesji w okresie pobytu

w Stê¿ycy uwzglêdni³ referaty wyg³aszane w ramach bloków tematycznych. W ra-
mach pierwszego z nich, zatytu³owanego "Jêzyk i edukacja" (14 wrzeœnia), wy-
k³ad na temat nauczania jêzyka kaszubskiego wyg³osi³a Renata Mistarz, nastêpnie
zaœ uczestnicy sesji byli œwiadkami przeprowadzonej przez Wandê Kiedrowsk¹
lekcji jêzyka kaszubskiego w stê¿yckiej szkole podstawowej. W nastêpnej czêœci
tego bloku formy kultywacji i aktywizacji kaszubszczyzny przedstawi³ prof. Jerzy
Treder, który po³o¿y³ nacisk przede wszystkim na piœmiennictwo jako najbardziej
skuteczny sposób zachowania jêzyka oraz na koniecznoœæ standaryzacji kaszub-
szczyzny. Urszula Doroszewska wyg³osi³a natomiast referat traktuj¹cy o proble-
mach, z jakimi spotyka siê edukacja regionalna na Krymie. Ostatni wyk³ad dnia,
zatytu³owany Wizje Europy, wyg³osi³ prof. Roman Galar. Zwróci³ on uwagê zw³asz-
cza na koniecznoœæ zachowania w Europie ró¿norodnoœci kulturowej, dziêki której
w³aœnie ten kontynent sta³ siê centrum cywilizacyjnym.

Nastêpny blok, 17 wrzeœnia, poœwiêcony zosta³ polityce samorz¹dowej i for-
mach samoorganizacji na Kaszubach. Kwestie dotycz¹ce polityki samorz¹dowej
na terenie Kaszub poruszy³ w swoim referacie dr Cezary Obracht-Prondzyñski,
zaœ wyk³ad na temat form samoorganizacji mniejszoœci narodowych i grup etnicz-
nych na Kaszubach przedstawi³ Piotr Pawliszcze. W ramach tego bloku zorgani-
zowane zosta³o równie¿ spotkanie z samorz¹dowcami z terenu Kaszub. Ciekawy
wyk³ad Perspektywy i instrumenty ochrony jêzyków mniej u¿ywanych za spra-
w¹ Europejskiej Karty Jêzyków Regionalnych lub Mniejszosciowych wyg³o-
si³ dr Tomasz Wicherkiewicz, przedstawiaj¹c w nim problem realizacji ochrony
jêzyków mniejszoœciowych w Unii Europejskiej. W ostatnim dniu pobytu w Stê¿y-
cy (19 wrzeœnia) mia³ miejsce panel dotycz¹cy historii i szkolnictwa Tatarów krym-
skich. Na uwagê zas³ugiwa³y zw³aszcza referaty Eldara Sejdametowa na temat
ruchu narodowego Tatarów krymskich i emigracji tatarskiej w Stanach Zjedno-
czonych oraz Elvedina Czubarowa, który podj¹³ kwestiê aspektów psychologicz-
nych i politycznych oœwiaty w jêzyku krymskotatarskim.

20 wrzeœnia, podczas drugiego pobytu w Warszawie problemem przewodnim
sesji sta³o siê pytanie, czy mo¿liwa jest podwójna to¿samoœæ. Kwestiê tê w odnie-
sieniu do Kaszubów omówi³ w swoim referacie dr Cezary Obracht-Prondzyñski.
Stwierdzi³ on, ¿e u zdecydowanej wiêkszoœci Kaszubów identyfikacja funkcjonuje
na dwóch poziomach: regionalnym i narodowym - polskim, tylko wœród bardzo

niewielkiej czêœci tej spo³ecznoœci owa podwójna to¿samoœæ zosta³a w ostatnim
czasie podana w w¹tpliwoœæ. W ujêciu autora podwójna to¿samoœæ ma korzenie
zdecydowanie historyczne - czynniki, które doprowadzi³y do j ej powstania, to przede

wszystkim d³ugotrwa³e objêcie tej grupy etnicznej przez zewnêtrzne podmioty po-
lityczne (Prusy) oraz wielowiekowe s¹siedztwo z Niemcami, przejawiaj¹ce siê
w intensywnej wymianie kulturowej. Dr Obracht-Prondzyñski wysun¹³ równie¿
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tezê, i¿ wskutek zmniejszenia siê roli rodziny jako przekaŸnika kultury to sfera
publiczna bêdzie decydowaæ w przysz³oœci o transmisji kaszubszczyzny. Problem
podwójnej to¿samoœci w odniesieniu do Œl¹ska wysunê³y te¿ dr Jolanta Tambor, dr
Aldona Skudrzykowa i dr Romualda Piêtkowa. W podsumowaniu sesji prof. Józef
Borzyszkowski stwierdzi³, i¿ najwa¿niejszymi dokonaniami Kaszubów w ostatnim
czasie by³o wytworzenie w³asnego œrodowiska intelektualnego i docenienie ma-
³ych lokalnych inicjatyw. W ostatnim dniu sesji, 21 wrzeœnia zorganizowane zosta³y
dla grupy uczestników z Krymu warsztaty biblioteczne, które prowadzi³a Urszula

Doroszewska.
W ocenie sesji nale¿y podkreœliæ s³usznoœæ koncepcji, jak¹ przyjêli organizato-

rzy. Przedstawione bowiem zosta³y ró¿ne obszary wiedzy o Kaszubach, od jêzyko-
znawstwa poprzez œrodowisko geograficzno-przyrodnicze i historiê a¿ po
wspó³czesne problemy tego regionu. Jednak¿e w dziedzinie historycznej nacisk
po³o¿ony zosta³ na archeologiê i historiê XIX i XX stulecia. Stosunkowo ma³o miej-
sca przeznaczono na œredniowieczne i nowo¿ytne dzieje Kaszub. Jednak¿e to in-
terdyscyplinarne ujêcie problematyki sesji zas³uguje na uznanie, skorzystali na nim
zw³aszcza uczestnicy z zagranicy. Na uwagê zas³uguje równie¿ bardzo dobra or-
ganizacja tego przedsiêwziêcia. Bez w¹tpienia sesja ta przyczyni³a siê do posze-
rzenia wiedzy na temat miejsca Kaszub w kulturze europejskiej.



BOGUS£AW BREZA

o NAJNOWSZYCH PRACACH I STANIE MUZEUM
PiŒMIENNICTWA I MUZYKI KASZUBSKO-

POMORSKIEJ W WEJHEROWIE

Od kilku lat wejherowskie Muzeum planowa³o rozpocz¹æ wydawanie muzeal-
nego periodyku, który zamierzaliœmy zatytu³owaæ " Wejherowskie Zeszyty Muze-
alne". Pragnêliœmy w nim publikowaæ materia³y zwi¹zane z dzia³alnoœci¹
wejherowskiego Muzeum, g³ównie z gromadzeniem, opracowywaniem i upowszech-
nianiem zbiorów, a tak¿e artyku³y niezwi¹zane bezpoœrednio z prac¹ muzealn¹, ale
dotycz¹ce szeroko pojêtej historii i kultury Kaszub oraz Pomorza. Niestety, by³y to
plany, jak siê okaza³o, trudne do realizacji. Tym bardziej warte jest podkreœlenia, i¿
dziêki dobrej wspó³pracy z Instytutem Kaszubskim czwarty tom "Acta Cassubia-
na" ukazuje siêjako wspólny organ Instytutu i Muzeum. Znajduj¹ siê w nim miê-
dzy innymi opracowane przez Panie Annê Kwaœniewsk¹ i Barbarê Wojewódkê
katalogi przede wszystkim rêkopiœmiennych czêœci spuœcizn Antoniego Pipera -
ludowego poety z Jastarni i Franciszka Fenikowskiego - jednego z najbardziej

znanych powojennych pisarzy pomorskich, przechowywanych w wejherowskim
Muzeum. Jest to w zasadzie skrócona wersja przygotowywanej w³aœnie do publi-
kacji pierwszej czêœci "Katalogu rêkopisów ze zbiorów Muzeum Piœmiennictwa
i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej". Dlatego bêdziemy wdziêczni za ewentualne su-
gestie, uwagi czytelników, by planowana publikacja w mo¿liwie pe³ny sposób spo-
tka³a siê z oczekiwaniami potencjalnych u¿ytkowników Muzeum. W zamierzonym
wydawnictwie znajd¹ siê tak¿e informacje o opracowanych ju¿ rêkopisach rodziny
Majkowskich, bêd¹ce w trakcie porz¹dkowania autografy J. Rompskiego i kilku
innych znanych dzia³aczy oraz twórców kaszubskich.

Wznowiono równie¿, po rocznej przerwie, opracowywanie posiadanych przez
Muzeum nagrañ fonicznych i audiowizualnych. Znajduj¹ siê w nich g³osy najwybit-
niejszych powojennych pisarzy kaszubskich: L. Roppla, J. Rompskiego, L. B¹d-
kowskiego i wielu innych. Zbiór ten jest stale uzupe³niany o wspó³czesne nagrania
obecnie dzia³aj¹cych twórców, dzia³aczy regionalnych itp. Zaawansowane s¹pra-
ce nad katalogiem dzie³ sztuki, numizmatów, pocztówek i fotografii oraz innego

rodzaju pami¹tek.
Najwa¿niejszym przedsiêwziêciem, zjakim od kilku ju¿ lat zmaga siê Muzeum,

jest remont siedziby, tzw. Pa³acu Przebendowskich w Wejherowie, restaurowa-
nym i adoptowanym na potrzeby muzealne. Coraz bardziej przyci¹ga wzrok nowy~
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dach, piêkna elewacja, a wewn¹trz przede wszystkim odkryte i odrestaurowywa-
ne polichromie na œcianach poszczególnych pomieszczeñ. Znaczne zaawansowa-
nie prac remontowych by³o mo¿liwe dziêki wydatnemu [mansowemu wsparciu
prywatnej niemieckiej fundacji - Hermann-Niermann Stiftung, Fundacji Wspó³-
pracy Polsko-Niemieckiej oraz Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej. Szczególnie warto
podkreœliæ, i¿ w³adze powiatu wejherowskiego podjê³y decyzjê, ¿e co roku Mu-
zeum bêdzie otrzymywaæ 150 tysiêcy z³otych na remont obiektu. Niew¹tpliwie
decyzjê t¹ mo¯na nazwaæ prze³omow¹, gdy¿ do tej pory Muzeum nie posiada³o
¿adnego sta³ego Ÿród³a finansowania remontu.

W odrestaurowanie Pa³acu i jego najbli¿szego otoczenia bardzo mocno zaan-
ga¿owa³y siê tak¿e w³adze miasta Wejherowa. WyraŸnym tego œwiadectwem jest
podpisana umowa u¿ytkowania pomiêdzy miastem a Muzeum. Na jej podstawie
wejherowski Urz¹d Stanu Cywilnego bêdzie udziela³ œlubów w pa³acowej sali, zwanej
kominkow¹. Bêdzie ona u¿ytkowana tak¿e jako sala reprezentacyjna nie tylko na
potrzeby miasta, ale równie¿ innych instytucji i organizacji, a na co dzieñ bêdzie
wykorzystywana na potrzeby muzealne. W zamian miasto odpowiednio j¹ wypo-
sa¿y i odrestauruje otoczenie Pa³acu, bramê, drogê dojazdow¹, ma³¹ architekturê

itp.
Odnowiony ju¿ w czêœci parter Pa³acu, czyli najbardziej reprezentacyjne jego

pomieszczenia, pozwala w o wiele bardziej estety~znych warunkach prowadziæ
normaln¹ dzia³alnoœæ muzealn¹. Pierwsz¹ prezentowan¹ tutaj wystaw¹ by³a eks-
pozycja prac malarskich Adrianny Szymañskiej z Lêborka. Nastêpn¹, wypo¿yczo-
n¹ z Muzeum Archeologicznego w Warszawie, by³a wystawa planszowa
"Odkrywcy i rabusie w archeologii". Jej zakres tematyczny by³ j ednak szerszy, ni¿
by to wynika³o z tytu³u. Dotyczy³a ona bowiem przede wszystkim kwestii odpo-
wiedniego podejœcia do zabytków przesz³oœci i prawdopodobnie dlatego cieszy³a
siê sporym zainteresowaniem zwiedzaj¹cych.

Obecnie prezentowana jest wystawa poœwiêcona Hieronimowi Derdowskie-
mu, przygotowana w roku jubileuszowym stulecia jego œmierci i 1 50-lecia urodzin.
Zwraca ona uwagê chocia¿by tym, i¿ s¹ na niej eksponowane w kopii b¹dŸ orygi-
nale pami¹tki po pisarzu rodem z Wiela, przechowywane w ró¿nych miejscach,
m.in. w Krakowie, Toruniu, Bydgoszczy, Gdañsku itd. Jej otwarcie towarzyszy³o
przygotowanej przez Instytut Kaszubski - profesora Józefa Borzyszkowskiego

konferencji naukowej, na której przedstawiciele gdañskiego i s³upskiego œrodowi-
ska naukowego, wybitni znawcy problematyki, prezentowali najnowszy stan wie-
dzy o ¿yciu i twórczoœci H. Derdowskiego.

W przysz³ym roku powinny siê ukazaæ drukiem wyg³oszone na niej referaty
wraz z bardzo interesuj¹cymi g³osami w dyskusji.

11 paŸdziernika 2002 r. Muzeum zainaugurowa³o cykl koncertów "Spotkania
z muzyk¹ Kaszub", maj¹cego przybli¿yæ mo¿liwie szerokiemu gronu odbiorców
najbardziej znacz¹ce utwory muzyki kaszubskiej i jej wp³yw na wybitnych twór-
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ców polskich i œwiatowych. Nic wiêc dziwnego, ¿e pierwszy koncert by³ poœwiê-
cony wybitnemu kompozytorowi Feliksowi Nowowiej skiemu, miedzy innymi twór-
cy muzyki do hymnu kaszubskiego tzw. marszu kaszubskiego z epopei Jak
Czorliñsci po sece do Pucka jecho³. Kolejny odbêdzie siê w okresie przedœwi¹-
tecznym i bêdzie poœwiêcony kaszubskim kolêdom. Warto dodaæ, i¿ pieczê mery-
toryczn¹ nad ca³ym cyklem sprawuje Witos³awa Frankowska.

Odbywaj¹ siê te¿ tutaj ró¿nego rodzaju inne uroczystoœci, jak spotkania z twór-
cami, koncerty muzyki powa¿nej, promocje ksi¹¿ek itp. Wœród tych ostatnich szcze-
gólnie warto wymieniæ promocje opublikowanych jeszcze w roku 2001 dwóch
rêkopisów jêzykoznawczych F. Ceynowy: Uwagi o kaszubszczyŸnie i Ma³y zbiór
wyrazów kaszubskich, które pod wspólnym tytu³em S³ownik kaszubski F. Cey-
nowy w krytycznym, naukowym opracowaniu przygotowa³a do druku H. Popo-
wska- Taborska i J. Treder. Prezentowane s¹ równie¿ najnowsze publikacje,
w których wydaniu wziê³o udzia³ wejherowskie Muzeum. Ostatnio wspó³uczestni-
czy³o ono przy publikacji dwóch nowych pozycji oficyny "Czec": J. Pomierskiej
Przes³owie samo sa rodzy w g³owie oraz Kaszuby. Leksykon geograficzny,
pod red. J. Szukaiskiego. Jako samodzielny wydawca Muzeum koñczy pracê nad
publikacj¹ kaszubskojêzycznych opowiadañ B. Borka, które zosta³y nades³ane i bar-
dzo wysoko ocenione przez cz³onków jury Ogólnopolskiego Konkursu Prozator-
skiego im. J. Drze¿d¿ona, którego ósma edycja odbêdzie siê w 2003 r.

27 marca 2002 r. w Pa³acu bardzo uroczyœcie podpisano porozumienie pomiê-
dzy Powiatem Wejherowskim a Sejmikiem Pomorskim o wspó³prowadzeniu wej-
herowskiego Muzeum przez te dwa podmioty samorz¹dowe, przez co niew¹tpliwie
wzros³a ranga placówki i - co równie wa¿ne - wielkoœæ uzyskiwanych dotacji.

Natomiast Rada Powiatu Wejherowskiego pierwszej kadencji na swoim przed-
ostatnim posiedzeniu upowa¿ni³a Zarz¹d Powiatu do podpisania umowy z Instytu-
tem Kaszubskim w sprawie przekazania mu zarz¹dzania Muzeum. Mo¿na mieæ
nadziejê, ¿e szczególnie dziêki temu porozumieniu, ulegn¹ znacznemu umocnieniu
przejawy muzealnej aktywnoœci, odpowiadaj¹cym wprost na rzeczywiste zapo-
trzebowania u¿ytkowników.

Podstaw¹ jednak dzia³alnoœci Muzeum jest gromadzenie i upowszechnianie
zbiorów, co z uwagi na nie najlepsz¹ kondycjê finansow¹ instytucji kultury, w tym
wejherowskiego Muzeum, nie jest naj³atwiejsze. Tym bardziej cieszy, ¿e nawi¹zuje
ono wspó³pracê z coraz wiêksz¹ iloœci¹ instytucji, organizacji, tak¿e w zakresie
wymiany wydawnictw. Nie zapomina równie¿ o Muzeum liczne grono osób pry-
watnych. W³aœnie w jak najwiêkszej, mo¿liwie najpe³niejszej wspó³pracy, obecno-
œci w wielu œrodowiskach zwi¹zanych z szeroko pojêt¹ kultur¹ mo¿na upatrywaæ
pomyœlnego rozwoju Muzeum Piœmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej.
Jesteœmy przekonani, i¿ w tym zakresie bardzo pomocne bêd¹ równie¿ materia³y
nublikowane w ..Acta Cassubiana".



Pa³ac Przebendowskich - siedziba Muzeum Piœmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej

Koncert muzyczny w salach muzealnych



ACTA CASSUBUNA

CEZARY OBRACHT- PRONDZYÑSKI

DZIA£ALNOŒÆ INSTYTUTU KASZUBSKIEGO
W 2002 ROKU

W 2002 roku Zarz¹d Instytutu dzia³a³ w niezmienionym sk³adzie, spotykaj¹c
siê trzykrotnie: 15 marca, 19 czerwca i 11 paŸdziernika. Zebranie ogólne cz³onków
odby³o siê 5 kwietnia. Przyjêto do grona cz³onków Instytutu dwie osoby: prof.
Stanis³awa Kruszewskiego, dyrektora Instytutu Polsko-Skandynawskiego w Ko-
penhadze oraz dr El¿bietê Wroc³awsk¹ z Instytutu Slawistyki PAN w Warszawie.
Jedna osoba zrezygnowa³a z cz³onkostwa, a jedna - dr Leon Lubecki - zmar³a.

W koñcu 2002 r. Instytut liczy³ 61 cz³onków, w tym 5 zagranicznych.
Rok 2002 nie nale¿a³ do ³atwych, przede wszystkim z powodu kolejnych ogra-

niczeñ finansowych. Przyk³adem mo¿e byæ dotacja przyznana przez Sejmik Woje-
wództwa Pomorskiego, która by³a ni¿sza o jedn¹ czwart¹ ni¿ w roku 2001 i a¿

o po³owê w porównaniu z 2000 r. Niestety, Komitet Badañ Naukowych ponownie
odrzuci³ zg³oszony przez nas wniosek wydawniczy w odniesieniu do wszystkich
pozycji, w tym tak¿e "Acta Cassubiana", co wydaje siê byæ praktyk¹ zupe³nie
niezrozumia³¹. Szczególnie jednak trudne by³o wycofanie siê Zarz¹du G³ównego
Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego z dofinansowania etatu naszej sekretarki.

Postawi³o to Instytut w zupe³nie nowej sytuacji.
Te i podobne decyzje spowodowa³y, ¿e trzeba by³o czêœciowo ograniczyæ dzia-

³alnoœæ Instytutu, choæ z drugiej strony nie by³a ona wcale uboga. Dzia³o siê tak
miêdzy innymi dziêki pozyskaniu wsparcia na nasze projekty w innych instytucjach
(przyk³adowo w urzêdach gmin w Konarzynach, Cz³uchowie i Lipce, w Sejmiku
Województwa Pomorskiego, w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Œrodowiska i Go-
spodarki Wodnej w Gdañsku, w kilku nadleœnictwach, wreszcie w firmach oraz

u osób prywatnych).
Dziêki temu oraz dziêki spo³ecznemu zaanga¿owaniu cz³onków, Instytut móg³

kontynuowaæ swoj¹ pracê. Najlepszym tego wyrazem by³a organizacja konferen-
cji i seminariów. Wspólnie z Academi¹ Baltica z Lubeki przygotowaliœmy konfe-
rencjê "Kaschuben und Pommern" w Akademii Europejskiej w Sankelmark
(19-21.04.2002). Konferencja by³a po³¹czona z prezentacj¹ ksi¹¿ki Pomorze -

ma³a ojczyzna Kaszubów.
Bardzo wa¿nym wydarzeniem by³ udzia³ Instytutu w przygotowaniu, we wspó³-

pracy z Fundacj¹ "Instytut Artes Liberales" oraz Oœrodkiem Badañ nad Tradycj¹
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Antyczn¹ Uniwersytetu Warszawskiego, sesji Miêdzynarodowej Szko³y Humani-
stycznej Europy Œrodkowo-Wschodniej nt. "Ma³e narody i grupy etniczne we
wspó³czesnej Europie: przyk³ad Kaszubów" (Warszawa-Stê¿yca- Warszawa 9-20.
09.2002). W szkole wziê³o udzia³ kilkadziesi¹t osób z Bia³orusi, Ukrainy, Niemiec
i Polski. Z ramienia Instytutu Kaszubskiego referentami (a niektórzy wspó³organi-
zatorami oraz wspó³gospodarzami) sesji byli: prof. Hanna Popowska- Taborska,
prof. Jadwiga Zieniukowa, dr Tomasz Wicherkiewicz, prof. Jerzy Treder, prof.
JózefBorzyszkowski i dr Cezary Obracht-Prondzyñski.

Tradycyjnie ju¿, jak co roku, Instytut by³ wspó³organizatorem konferencji przy-
gotowanej przez oddzia³ ZK - P w Wielkim Buczku oraz Starostwo Powiatowe w Z³o-

towie. W tym roku nosi³a ona tytu³: "Ksi¹dz Patron BO1.es³aw Domañski i ksiê¿a
pomorscy w 80. rocznicê Zwi¹zku Polaków w Niemczech" (14.09.2002). Z ca³¹
pewnoœci¹ coroczne odbywanie siê tych konferencji jest zas³ug¹ dr Jowity Kêciñ-
skiej oraz zespo³u "Krajniacy".

Wspólnie z Muzeum Piœmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wej-
herowie oraz wejherowskim Starostwem Powiatowym zorganizowano konferen-
cjê poœwiêcon¹ ¿yciu i twórczoœci Hieronima Derdowskiego w 1 50-lecia urodzin
i 100-lecia œmierci (w ramach Roku Derdowskiego). Konferencji towarzyszy³a
okolicznoœciowa wystawa w Muzeum.

Rozwija³a siê równie¿ wspó³praca bêd¹ca wynikiem umowy miêdzy Kultur-
bundem Mecklenburg und Vorpommern e. V, Kaszubskim Uniwersytetem Ludo-
wym i Instytutem. Oprócz kilku spotkañ roboczych w Polsce uda³o siê przygotowaæ
konferencjê w Waren (Miiritz) na temat: "Auf den Spuren der Kaschuben. Ge-
schichte und Kultur einer polnischen Minderheit im europaischen Integrationspro-
zess" (27-29.09.2002). Odby³a siê ona w Akademii Europejskiej Meklemburgii-
Pomorza Przedniego w Waren.

Oprócz dzia³alnoœci o charakterze konferencyjnym Instytut kontynuowa³ pra-
ce wydawnicze. Z dat¹ wydania w 2002 r. nak³adem Instytutu ukaza³o siê kilka
pozycji: C. Obracht-Prondzyñski, Kaszubi - miêdzy dyskryminacj¹ a regiona³-

n¹podmiotowoœci¹, Gdañsk 2002, (wydana wspólnie z Wydawnictwem Uniwer-
sytetu Gdañskiego); ¯ycie codzienne na Kaszubach i Pomorzu w XVI/I-XX w.,
red. J. Borzyszkowski, Gdañsk 2002 (wydana wspólnie z Instytutem Herdera
w Marburgu); C. Obracht-Prondzyñski, Ku samorz¹dnemu Pomorzu. Szkice
o kszta³towaniu siê ³adu demokratycznego, Gdañsk 2002, (wydana wspólnie
z Wydawnictwem Uniwersytetu Gdañskiego); Józef Borzyszkowski, Kaszubsko-
pomorscy duszpasterze - wspó³twórcy dziejów regionu, Gdañsk 2002 (wydana

wspólnie z WDP "Bernardinum"); Boles³aw Ja¿d¿ewski, Wspomnienia kaszub-
skiego gbura (czêœæ druga); Józef Pozorski, Pasje przyrodnika (wielkie zaan-
ga¿owanie w wydanie tej ksi¹¿ki wykaza³a czêœæ rodziny autora); Jan Piepka,
Spie'wa i ³za (tomik wierszy kaszubskich). Szereg nastêpnych pozycji znajduje siê
w opracowaniu redakcyjnym i w drukarni.
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Wydawanie ksi¹¿ek wi¹¿e siê z organizacj¹ ró¿nego rodzaju spotkañ pro-
mocyjnych. S¹ one nie tylko okazj¹ do wymiany opinii o naszych publikacjach
oraz dyskusji z autorami, ale tak¿e - co nie jest bez znaczenia w sytuacji mate-
rialnej Instytutu - do sprzeda¿y ksi¹¿ek. Szczególnie liczne by³y spotkania pro-

mocyjne i dyskusyjne zwi¹zane z ksi¹¿k¹ C. Obracht-Prondzyñskiego,
Kaszubi - miêdzy dyskryminacj¹ a regionaln¹ podmiotowoœci¹. Odby³y
siê one w: Bytowie, 16.02.2002 (ksi¹¿kê promowa³ J. Borzyszkowski; organi-
zatorami spotkania by³ Instytut Kaszubski, Komisja Oœwiaty bytowskich od-
dzia³ów ZK-P oraz Oddzia³ ZK-P w Bytowie); w Elbl¹gu; 18.02.2002 (ksi¹¿kê
promowa³ Wojciech Gajewski, spotkanie zorganizowa³a Wy¿sza Uczelnia Eko-
nomiczno-Humanistyczna); w Gdañsku, 25.02.2002, (ksi¹¿kê w Domu Kaszub-
skim promowa³ Brunon Synak); w Poznaniu, 11.03.2002 (w Instytucie Socjologii
UAM); w Szczecinie, 8-9.04.2002 (spotkania odby³y siê w Ksi¹¿nicy Pomor-
skiej, w Instytucie Historii Uniwersytetu Szczeciñskiego - zorganizowane przez

Polskie Towarzystwo Historyczne oraz w Archiwum Pañstwowym, zorgani-
zowane przez szczeciñski oddzia³ ZK-P; organizatorem szczeciñskich spotkañ
by³ Kazimierz Koz³owski przy wsparciu W³odzimierza Stêpiñskiego i Edwarda
W³odarczyka); w Miastku, 12.04.2002 (organizatorem by³ oddzia³ ZK-P
w Miastku oraz Biblioteka Miejska w Miastku); w Tuchomiu, 15.04.2002 (or-
ganizatorami byli Centrum Miêdzynarodowych Spotkañ oraz tuchomski od-
dzia³ ZK-P); w Koœcierzynie, 25.04.2002 (organizatorami by³ oddzia³ ZK-P
i Biblioteka Miejska, promotorem by³ Tadeusz Sadkowski), w Wejherowie,
7.05.2002 (organizatorami by³o Starostwo Powiatowe oraz Muzeum Piœmien-
nictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej); w Mostach, 17.05.2002 (organizato-
rami byli Gimnazjum w Mostach i oddzia³ ZK-P w Dêbogórzu, a promocji
dokona³ Józef Borzyszkowski), w S³upsku, 17.06.2002 (organizatorem by³ od-

dzia³ ZK-P w S³upsku, a promocji dokona³ Zygmunt Szultka).
Ponadto odby³y siê promocje innych ksi¹¿ek. W Domu Kaszubskim w Gdañsku

15 marca 2002 r. ksi¹¿ki Ryszarda Mielczarka Budowa portu handlowego w Gdy-
ni oraz ¯ycie codzienne na Kaszubach na prze³omie XIX i XX wieku, pod red. J.
Borzyszkowskiego promowali Boles³aw Hajduk i Tadeusz Sadkowski. 15 marca mia³o
miejsce równie¿ spotkanie z prof. Stanis³awem Sa1monowiczem po³¹czone z promo-
cj¹ Historii Pomorza t. IV, cz. II, której jest on redaktorem i wspó³autorem. Lauda-
cji dokona³ Andrzej Romanow. Ksi¹¿kê J. Borzyszkowskiego, Tam, gdze Kaszeb
pocz¹tk Dzieje i wspó³czesnoœæ wsi gminy Karsin w Wy¿szej Uczelni Ekono-
miczno-Humanistycznej w Elbl¹gu 18 marca 2002 r. promowa³ Wojciech Gajewski.

Promocji ksi¹¿ki Badania kaszuboznawcze w XX wieku oraz trzeciego tomu
"Acta Cassubiana" w Domu Kaszubskim w Gdañsku 5 kwietnia 2002 r. dokonali
Marian Szczodrowski i Andrzej Ceynowa, a promocji wydanej przez Uniwersytet
Gdañski ksi¹¿ki Wiktora Pepliñskiego Czasopiœmiennictwo kaszubskie w latach
zaboru TJruskief!:o 24 kwietnia 2002 r. dokona³ Andrzej Romanow.
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Wa¿nym wydarzeniem by³o tak¿e przygotowane przez Instytut, przy udziale
Zarz¹du G³ównego ZK-P, spotkanie z Ministrem Kultury Andrzejem Celiñskim
w Domu Kaszubskim (11.04.2002). Poprzedzi³a je rozmowa przedstawicieli Insty-
tutu i ZG ZK-P z ministrem, a nastêpnie spotkanie, w którym brali udzia³ przedsta-
wiciele œrodowiska muzealnego, twórców ludowych, mediów, œrodowisk
artystycznych i naukowych. Z ramienia Instytutu za przygotowanie wizyty odpo-
wiedzialny by³ J. Borzyszkowski.

Niestety, k³opoty finansowe nie ominê³y tak¿e Kaszubskiego Funduszu Sty-
pendialnego im. Kazimierza Sikorskiego. Z powodu nieprzekazywania odpowied-
nich œrodków przez fundatora, mimo przeznaczenia na wyp³aty stypendiów w³asnych
pieniêdzy przez Instytut, stypendyœci nie otrzymywali przyznanych stypendiów re-
gularnie. W zwi¹zku z powy¿szym nabór kolejnych kandydatów i przyznawanie
stypendiów w nowym roku szkolnym i akademickim zosta³y wstrzymane. Zarz¹d
Instytutu i Rada Fundatorów postanowili zwróciæ siê do wielu osób i instytucji
z proœb¹ o zadeklarowanie sta³ych wp³at na Fundusz, by wznowiæ jego dzia³alnoœæ
i pomóc najbardziej potrzebuj¹cym uczniom i studentom.

W minionym roku Instytut bardzo mocno zaanga¿owa³ siê w sprawê Muzeum
Piœmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie. Dziêki mediacji
uda³o siê doprowadziæ do wyjaœnienia sprawy odwo³anego dyr. B. Brezy (i przy-
wróciæ go na stanowisko). Podjêto tak¿e rozmowy na temat ewentualnego przejê-
cia prowadzenia tej placówki przez Instytut. Niestety; pierwsza uchwa³a Rady
Powiatu Wejherowskiego zosta³a decyzj¹ Wojewody Pomorskiego uniewa¿niona.
Po dalszych rozmowach nad ewentualn¹ umow¹ miêdzy Starostwem Wejherow-
skim i Sejmikiem Wojewódzkim a Instytutem, uznano, ¿e najlepsz¹ formu³¹ bêdzie
tzw. kontrakt mena¿erski na zarz¹dzanie Muzeum. Rada Powiatu oraz Zarz¹d
Województwa Pomorskiego podjê³y pozytywn¹ uchwa³ê w tej sprawie.

Od pocz¹tku Instytut stara siê rozwijaæ jak najszersz¹ sieæ wspó³pracy. Przy
organizowaniu niemal ka¿dej naszej imprezy i przedsiêwziêcia wydawniczego
uczestnicz¹ inne podmioty, dziêki czemu udaje siê minimalizowaæ koszty oraz zys-
kiwaæ coraz to nowe grona uczestników i sympatyków. Do grona naszych partne-
rów zaliczamy przede wszystkim: Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie, Uniwersytet
Gdañski, Muzeum Piœmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie,
Kaszubski Uniwersytet Ludowy, Kaszubski Park Etnograficzny, Wydawnictwo
"Bemardinum", Muzeum Pomorza Œrodkowego w S³upsku, Szko³ê Wy¿sz¹ im.
Paw³a W³odkowica, Instytut Slawistyki PAN, Wy¿sz¹ Uczelniê Humanistyczno-
Ekonomiczn¹ w Elbl¹gu i inne.

Instytut Kaszubski wspólnie z ZK-P gromadzi tak¿e zbiory biblioteczne, pro-
wadz¹c wymianê wydawnictw z takimi instytucjami jak: Oœrodek Badañ im. W. Kê-
trzyñskiego w Olsztynie, Pomorska Akademia Pedagogiczna w S³upsku, Fundacja
"Pogranicze" w Sejnach, Regionalny Oœrodek Studiów i Ochrony Œrodowiska
Kulturowego w Gdañsku. MPiMK-P i innymi.



399DZIA³..ALNOŒÆ INSTYTUTU KAsZUBSKIEGO W 2002 ROKU

Wa¿ne miejsce w pracy Instytutu zajmuje tak¿e wymiana i wspó³praca miê-
dzynarodowa, która obejmuje przede wszystkim dzia³alnoœæ wydawnicz¹ i wspó³-
organizowanie konferencji (Academia Baltica w Lubece, Kulturbund e. V.

Mecklenburg und Vorpommern, Instytut Herdera w Marburgu).
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