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dziesiêciostronicowej recenzji. O wiele sensowniejsze wydaje siê w takiej sytuacji spo¿ytkowanie si³ na opracowanie przez kompetentn¹ osobê (lub osoby) nowego tego rodzaju s³ownika biograficznego. Niestety, podobny postulat nasuwa
siê i w kontekcie zaprezentowanej tu publikacji, bowiem przewiadczenie autora, ¿e mo¿e ona zawieraæ co najwy¿ej drobne b³êdy, pomy³ki czy opuszczenia,
dalece odbiega od stanu rzeczywistego. Wprawdzie przyznaæ nale¿y, ¿e biogramy
dotycz¹ce biskupów aktualnie ¿yj¹cych, przez nich (wedle zapewnienia Z.M. Joskowskiego) autoryzowane, s¹ o wiele lepiej opracowane i nie budz¹ tylu zastrze¿eñ, co te odnosz¹ce siê do postaci z XVIXIX w., tym niemniej skoro zachodzi
koniecznoæ poruszania siê w obrêbie szerokiego spektrum chronologicznego, to
nie powinna podejmowaæ siê tego osoba, której rozeznanie w realiach dawniejszych epok nie jest wystarczaj¹ce. By³a te¿ wczeniej mowa o niedostatkach metody naukowej, czego nie sposób nadrobiæ ad hoc, podobnie jak trudno jest ogarn¹æ od rêki literaturê przedmiotu z okrelonej tematyki, gdy na dany obszar
wkracza siê po raz pierwszy  i to z ambicjami monograficznymi (tak na marginesie  w pocz¹tkowych biogramach nie wiadomo, wed³ug jakiego klucza autor
zestawia bibliografiê, bo dopiero dalej zaczyna trzymaæ siê porz¹dku alfabetycznego). W konkluzji stwierdziæ zatem mo¿na, ¿e sam jako taki zamys³ przygotowania tego rodzaju publikacji zas³uguje na pochwa³ê (mimo ¿e nie chodzi o opracowanie pionierskie), natomiast sposób realizacji budzi  okrelaj¹c rzecz mo¿liwie
najdelikatniej  powa¿ne zastrze¿enia. Wydaje siê zatem, ¿e wyra¿onej w przedmowie myli o ewentualnych kolejnych wydaniach (s. 11) nale¿a³oby jednak poniechaæ, za opracowanie tego rodzaju s³ownika biograficznego pozostawiæ kompetentnemu badaczowi czy te¿ gronu historyków.
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Anna Kwaniewska, Rzemios³o garncarskie
na terenie Kaszub od koñca XVIII wieku do 1939 r.,
Instytut Kaszubski, Gdañsk 2006, ss. 256, ilustr.,
aneksy, s³owniczek terminów

Recenzowana ksi¹¿ka, wydana przez Instytut Kaszubski w Gdañsku, jest publikowan¹ wersj¹ pracy doktorskiej autorki, napisanej na Wydziale FilologicznoHistorycznym Uniwersytetu Gdañskiego, pod naukowa opiek¹ i kierownictwem
prof. dr. hab. Józefa Borzyszkowskiego. To kolejna publikacja Anny Kwaniewskiej dotycz¹ca tej problematyki1. Jest to tak¿e nastêpna ksi¹¿ka powiêcona kulturze kaszubskiej wydana przez Instytut Kaszubski, który konsekwentnie wzbogaca pimiennictwo pomorskie o tê tematykê.
A. Kwaniewska w swoim opracowaniu postawi³a sobie zadanie po³¹czenia
w zwartej publikacji wyników dotychczasowych badañ nt. dziejów i specyfiki
garncarstwa na Kaszubach, a przede wszystkim  przeledzenia zmian, jakim ono
ulega³o od lat osiemdziesi¹tych XIX do pocz. XX w. Wskazuj¹c, ¿e przedmiot jej
badañ by³ tematem kilku jedynie artyku³ów i przyczynkarskich opracowañ, wzbogaca zawarte w nich informacje materia³ami archiwalnymi i analiz¹ produktów
rozpoznanych orodków garncarskich na Pomorzu. Szczególnym fragmentem opracowania s¹ strony powiêcone omówieniu swoistego fenomenu, jakim by³o odrodzenie siê tego rzemios³a na pocz¹tku XX w., zwi¹zane ze zmian¹ funkcji wyrobów garncarskich (co wi¹¿e siê ze zjawiskiem tzw. folkloryzmu na Kaszubach na
pocz. XX w.), w nastêpstwie zmiany rodowiska odbiorców produkcji reaktywowanych lub nowo powsta³ych warsztatów garncarskich.
Po wstêpnych uwagach nt. stanu badañ oraz przybli¿aj¹cych miejsce i czas,
które skupi³y jej uwagê, autorka charakteryzuje wykorzystane ród³a (w tym ar1

Np.: A. Kwaniewska, Ceramika ludowa z terenu Pomorza Wschodniego od koñca XIX wieku
do czasów wspó³czesnych, [w:] Garncarstwo i kaflarstwo na ziemiach polskich od pónego
redniowiecza do czasów wspó³czesnych, Rzeszów 1994, s. 297-307; ta¿, Pomorskie rody
garncarskie, [w:] Rodzina pomorska, pod red. J. Borzyszkowskiego, Gdañsk 1999, s. 326-341;
ta¿, Garncarstwo na Kaszubach  rzemios³o czy sztuka ludowa?, [w:] Z dziejów kultury Pomorza XVIIIXX wieku, pod red. J. Borzyszkowskiego, Gdañsk 2001, s. 143-168.
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chiwalia, a przede wszystkim wyroby garncarskie zgromadzone w muzeach pomorskich) i przedmiotow¹ literaturê naukow¹. Informuje tak¿e czytelników o metodach postêpowania badawczego. Tu nale¿y podkreliæ, ¿e jednym z efektów
tego jest ustalenie, ¿e zachowane do dzisiaj dawne wyroby ceramiczne to efekt
pracy kilku zaledwie rodzinnych warsztatów garncarskich.
Merytoryczne treci opracowania przedstawione s¹ w czterech rozdzia³ach;
w przypisie 60. na s. 128 autorka zapowiada rozdzia³ pi¹ty, który powiêcony
mia³by byæ problematyce sprzeda¿y wyrobów sztuki ludowej, w tym garncarskich,
ale w drukowanej wersji pracy nie ma tego rozdzia³u. Podobnie, brak mapy zapowiadanej w tekcie. W obszernym Zakoñczeniu omawiane jest zjawisko regionalizmu, ruchu spo³ecznego zapocz¹tkowanego w XIX w., w jego ostatnim æwieræwieczu, w Skandynawii. Zwolennicy tego ruchu na terenie Kaszub koncentrowali
siê na pielêgnowaniu i rozwijaniu w regionie jego dziedzictwa kulturowego. Rozwa¿ania autorki dotycz¹ jednego tylko z elementów tego dziedzictwa, jakim by³o
garncarstwo. Konkluzje z tych przemyleñ dostarczaj¹ argumentów do dyskusji
nt. zwi¹zków Pomorza Gdañskiego z kultur¹ zachodnioeuropejsk¹ oraz w sprawie
powstawania i rozwoju zjawiska folkloryzmu, który na Kaszubach, na Pomorzu
zaistnia³ w tym samym mniej wiêcej okresie i wynika³ z podobnych uwarunkowañ jak w krajach Europy zachodniej.
W kolejnych rozdzia³ach pracy, których nastêpstwo podporz¹dkowane jest
regule od ogó³u do szczegó³u, omawiane s¹ ró¿ne aspekty garncarstwa, poczynaj¹c
od uwarunkowañ spo³ecznych, w jakich funkcjonowa³ cech garncarski na Pomorzu
Gdañskim, poprzez szczegó³y zwi¹zane z organizacj¹ i technologi¹ pracy, po
wnikliw¹ analizê wytworów.
Rozdzia³ pierwszy, zatytu³owany Cechy rzemielnicze  ich organizacja
i zadania, informuje nas o organizacji dzia³alnoci rzemielniczej po wprowadzeniu w 1810 r. kolejnej ustawy modernizuj¹cej ¿ycie spo³eczne i gospodarcze
w pañstwie pruskim. Ustawa o wolnoci uprawiania przemys³u i handlu z 1810 r.
oraz ustawa z 1878 r. o wolnoci uprawiania rzemios³a nie likwidowa³y cechów,
lecz zmiany zapocz¹tkowane ju¿ przy koñcu XVIII w. stopniowo rozbija³y stosunki
feudalne, których ostoj¹ w rzemiole by³a organizacja cechowa ukszta³towana
w redniowieczu. Kolejne ustawy doprowadzi³y do: ( ) rozk³adu starego i tworzenia siê podstaw nowego kapitalistycznego ustroju. Ostatecznie: Wprowadzenie kapitalistycznego systemu produkcji spowodowa³o zmniejszenie roli organizacji cechowej i w rezultacie upadek korporacyjnej formy organizacji rzemielniczej (s. 26).
Obszerne informacje nt. organizacji rzemios³a garncarskiego przybli¿aj¹ czytelnikowi ówczesne XIX-wieczne realia spo³eczne i zasady obowi¹zuj¹ce w procesie zdobywania umiejêtnoci zawodowych, a tak¿e samopomocow¹ funkcjê cechów.
Regu³om tym podporz¹dkowywa³a siê wiêkszoæ rzemielników na Pomorzu. Nie
otrzymujemy jednak informacji o nieformalnych zwi¹zkach towarzyskich oraz
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organizacyjnych garncarzy, jak np. o przynale¿noci do miejscowych Bractw Kurkowych lub kocielnych stowarzyszeñ i bractw. Jedynie w przypadku garncarzy
kartuskich czynnych w okresie miêdzywojennym mamy pe³niê informacji o ich
spo³ecznej aktywnoci, potwierdzonej w ród³ach archiwalnych.
Wyj¹tkowoæ rzemios³a garncarskiego, porównywanego z innymi, polega³a
na tym, ¿e ( ) produkcja nosi³a charakter zespo³owy ( ). Mistrz toczy³ ( )
garnek, a ornament malowa³a ¿ona lub córka ( )2. Tu autorka podkrela równie¿ rolê kobiet w warsztatach garncarzy kaszubskich.
W rozdziale drugim, zatytu³owanym Orodki i rody garncarskie na terenie
Kaszub od koñca XVIII w. do 1939 r., A. Kwaniewska przedstawia orodki i rody
garncarskie na Pomorzu Gdañskim w szerokim przekroju czasowym, od koñca
XVIII w. do 1939 r. Przypomniane zosta³y znane ju¿ z wczeniejszych opracowañ
orodki i garncarze, a istotnym dope³nieniem jest poszerzenie naszej wiedzy
o orodki w Skarszewach i Kocierzynie. By³o to mo¿liwe dziêki temu, ¿e autorka
wykorzysta³a materia³y ród³owe z Archiwum Pañstwowego w Gdañsku oraz informacje z wywiadów z cz³onkami niektórych rodzin garncarskich.
Jako uchybienie nale¿a³oby potraktowaæ brak w ksi¹¿ce dokumentacji fotograficznej wyrobów garncarskich z kolekcji w muzeum w Chojnicach. Podobne
odczucie towarzyszy lekturze fragmentów opracowania powiêconych Antoniemu
Eichlerze, dzia³aj¹cemu dawniej w Lubichowie. Wiadomoci o tym rzemielniku,
przekazane wczeniej przez Longina Malickiego w jego Kociewskiej sztuce ludowej,
wzbogacone zdjêciami wytworów, ka¿¹ siê domylaæ interesuj¹cego twórcy3.
Brak dokumentacji wytworów mistrzów chojnickich skutkuje tym, ¿e nie s¹
one uwzglêdnione w szczegó³owej analizie form i zdobienia ceramiki przeprowadzonej w dalszej czêci ksi¹¿ki. Podobne uwagi co do braku ikonografii mo¿na
zg³osiæ równie¿ dla tych fragmentów opracowania, które powiêcone s¹ piecom
kaflowym wytwarzanym w kartuskim zak³adzie Meissnerów (zob. np. s. 87).
W rozwa¿ania na temat tradycji garncarstwa kaszubskiego nale¿a³oby moim
zdaniem w³¹czyæ dawn¹ rzemielnicz¹ przesz³oæ wielu miejscowoci w tym regionie, zwi¹zan¹ z produkcj¹ szk³a. Zapocz¹tkowany w starostwie skarszewskim krótko
przed 1570 r. rozwój nowo¿ytnego tzw. hutnictwa doprowadzi³ w nastêpnych latach
do powstania licznych takich zak³adów. Ogó³em do pocz¹tku XVIII w. powsta³o
ponad 80 osiedli hutniczych w dwóch wyranych skupiskach: kociersko-skarszewskim i stê¿ycko-wejherowskim. Podobnie du¿a liczba tych osiedli powsta³a
w nastêpnym stuleciu, a liczne dzia³a³y jeszcze w wieku XIX 4. Wyrana jest tego

2
3
4

A. Jackowski, J. Jarnuszkiewiczowa, Sztuka ludu polskiego, Warszawa 1967, s. 15.
L. Malicki, Kociewska sztuka ludowa, Gdañsk 1973, s. 28 i n., il. 71-72.
K. Mikulski, Osadnictwo wiejskie województwa pomorskiego od po³owy XVI do koñca XVII
wieku, Toruñ 1994, s. 118 i n.
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rodzaju rzemielnicza geneza kilku miejscowoci, o których wiadomo, ¿e dzia³a³y
tam póniej warsztaty garncarskie. Np. Kosy (dawne: Zarakowo, Kosy; osada
w dobrach kartuzów, w powiecie mirachowskim, po raz pierwszy wymieniona
w 1611 r.), to dawna huta szk³a. O niektórych z tych hut wiadomo, ¿e produkowa³y tak¿e szkliwione flizy posadzkowe, zna³y wiêc technologie stosowane
w produkcji ceramicznej.
Rozdzia³ trzeci, zatytu³owany Organizacja pracy warsztatów i technika produkcji, autorka powiêci³a opisowi technologii produkcji. Omawiane s¹ zagadnienia dotycz¹ce pozyskiwania i przygotowania surowca, ca³ego procesu produkcji
rozpoczynaj¹cego siê formowaniem naczyñ, nastêpnie ich suszenie, dekorowanie,
szkliwienie i wypalanie. Na pewno po¿¹danym dope³nieniem tego rozdzia³u by³yby
rysunki ilustruj¹ce sposoby przygotowania surowca, np. za³¹czone do opracowania
J. Krajewskiej5 oraz rysunki omawianych i opisywanych w tekcie typów pieców
z warsztatów garncarskich, jak w publikacjach Romana Reinfussa6; ostatnio przypomniane w ksi¹¿ce Zbigniewa Skuzy z serii Ocaliæ od zapomnienia 7.
We fragmentach tego rozdzia³u, powiêconych omówieniu organizacji zbytu
wyrobów garncarskich, nie ma informacji nt. handlu wyrobami ceramicznymi,
które z czasem, w nastêpstwie dzia³añ zwolenników regionalizmu na Kaszubach
zosta³y przypisane sztuce ludowej. Propaguj¹c te dzie³a odrodzonego rzemios³a
i przemys³u ludowego, Izydor Gulgowski publikowa³ opracowania, które spe³nia³y
równie¿ rolê katalogów produktów, z cenami i dok³adnymi opisami wytworów8.
Oceniaj¹c generalnie okres od lat osiemdziesi¹tych XIX w. do pierwszego
dziesiêciolecia XX w. jako czas upadku rzemios³a garncarskiego na Kaszubach
(s. 134), gdy tworzone by³o muzeum we Wdzydzach oraz inicjowa³ swoj¹ dzia³alnoæ kaszubski ruch regionalny, autorka k³adzie nacisk na fakt jego odrodzenia
siê, jednak ju¿ w nowej sytuacji, któr¹ wspó³tworzyli Gulgowscy i inni regionalici
kaszubscy: Nie przywi¹zywano ju¿ uwagi do funkcjonalnoci naczyñ. Najwa¿niejszymi sta³y siê ich walory dekoracyjne (s. 134). W³aciwa jest opinia znawczyni tych zagadnieñ Janiny Oryn¿yny, która o przedsiêbiorstwie Franciszka Necla
i jemu podobnych pisa³a: S¹ to ju¿ warsztaty ludowo-artystyczne pracuj¹ce g³ównie dla miasta. Rzecz prosta, zdecydowa³a o ich powodzeniu równie¿ pewna troska o przystosowanie wyrobów do potrzeb miejskiej publicznoci9.
5
6
7
8
9
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1958, nr 3, s. 157-168.
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garncarstwie ludowym, Etnografia Polska, 1960, s. 329-339.
Z. Skuza, Gin¹ce zawody w Polsce, Warszawa 2006, s. 116 i n.
[I. Gulgowski], Kaschubische Hausindustrie, Berlin 1911; [ten¿e], Ländlicherhausfleiss
in der Kaschubei, Berlin 1914.
J. Oryn¿yna, Przemys³ ludowy w Polsce, Warszawa 1938, s. 130-131.
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W rozdziale czwartym, najobszerniejszym, zatytu³owanym Wyroby garncarskie  ich rodzaje i charakterystyka, autorka szczegó³owo analizuje i charakteryzuje ró¿norakie wyroby garncarskie, techniki ich zdobienia i samo zdobnictwo.
Wnioski, jakie wyci¹ga z badania cech tych wyrobów oraz podobieñstw formalnych
i zawartych w ornamentyce, upowa¿niaj¹ j¹ do stwierdzeñ o istniej¹cym w przesz³oci podobieñstwie wytworów ceramicznych na du¿ym obszarze Pomorza, od
S³awna i S³upska na zachodzie po tereny kociewskie i borowiackie na wschodzie.
Interesuj¹ce s¹ w tym wzglêdzie wnioski nt. genezy niektórych motywów dekoracyjnych, które przetworzone przetrwa³y do wspó³czesnoci. Formy wytworów
garncarskich zosta³y zmodernizowane, niektóre z nich zanik³y, inne wykazuj¹
wyrane dostosowanie do upodobañ nowego krêgu odbiorców produkcji warsztatów ceramicznych.
Zawartoæ tego rozdzia³u powiadcza wietne rozeznanie autorki w pomorskich zasobach muzealnych ludowego garncarstwa oraz stan jej wiedzy nt. ceramiki
kaszubskiej i wszystkich zwi¹zanych z tym zagadnieñ.
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Mi³osz Stêpiñski

Konstantin Kliem, Sport in der Zeit des Nationalsozialismus. Entwicklung und Zielsetzung
im höheren Schulwesen und in der Zeit
der Hitlerjugend,
VDM Verlag Dr. Müller, Saarbrücken 2007, ss. 87, ilustr., tabele

M³ody historyk dziejów niemieckiego sportu, absolwent kultury fizycznej,
anglistyki i nauk politycznych na uniwersytecie w Kassel, przedstawi³ w niniejszej
pracy miejsce sportu i jego funkcje w szkolnictwie i M³odzie¿y Hitlera/ Hitlerjugend (dalej  HJ) w latach 19331945. Przedmiotem zainteresowania autora s¹
g³ównie cele polityczne i ideologiczne, jakie re¿ym nazistowski, pocz¹wszy od
1933 r., realizowa³ poprzez sport wobec m³odego pokolenia. Dotyczy³o to objêtej
obowi¹zkiem szkolnym m³odzie¿y w wieku od 10 do 18 roku ¿ycia. Od 1938 r.
uczniowie mieli równie¿ obowi¹zek przynale¿eæ do HJ. Przedmiotem zainteresowania autora jest populacja 750 tys. m³odych ludzi (1939 r.), czyli 10 proc. m³odzie¿y, objêtej obowi¹zkiem szkolnym, która po ukoñczeniu szko³y powszechnej
kontynuowa³a naukê, w³¹cznie z prawem podjêcia studiów. Mieli oni staæ siê inteligencj¹ nazistowsk¹ nowej generacji.
Praca dzieli siê na piêæ rozdzia³ów, podporz¹dkowanych uk³adowi chronologiczno-rzeczowemu. Analiza wêz³owych zagadnieñ dzieli jednak ksi¹¿kê na dwa
dzia³y tematyczne. Pierwszym jest miejsce sportu w szkolnictwie, drugim za rola
HJ w procesie nazistowskiej indoktrynacji m³odego pokolenia. Oba dzia³y uwzglêdnia³y zarówno narastanie procesów totalitarnych i ideologizacji ¿ycia pañstwowego
i spo³ecznego w Niemczech Adolfa Hitlera, jak i ewolucje intensywnoci oddzia³ywania totalitarnego pañstwa na sport m³odzie¿owy w okresie pokoju i wojny.
Skromne miejsce sportu, jako instrumentu wewnêtrznej polityki narodowych
socjalistów w niemcoznawstwie, przemawia za chêci¹ przybli¿enia tej publikacji
czytelnikowi polskiemu. Tym bardziej, ¿e do kluczowych pytañ badawczych
w ogromnej ju¿ historiografii dziejów III Rzeszy nale¿¹ tak przyczyny ogromnej
popularnoci Hitlera i jego ideologii wród Niemców ju¿ od koñca 1933 r., jak te¿
utrzymywanie siê tej popularnoci na bardzo wysokim poziomie a¿ do upadku
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narodowosocjalistycznych Niemiec. Zjawisko to ujawnia³o siê w szczególny sposób
wród m³odego pokolenia i armii, gdy¿ od 1938/39 r. to pokolenie sta³o siê pewnym i niezawodnym zapleczem Wehrmachtu, Kriegsmarine i Luftwaffe.
W pierwszym rozdziale, Adolf Hitlers Ideologie von einer Erziehung der Jugend, autor analizuje miejsce m³odzie¿y w ideologicznych celach Adolfa Hitlera,
które zosta³y ju¿ okrelone w drugim tomie Mein Kampf, wydanym w grudniu
1926 pod tytu³em Nationalsozialistische Bewegung (Ruch narodowosocjalistyczny), zanim w 1930 r. obie czêci ksi¹¿ki walki wysz³y jako jeden tom.
W jednym z eksponowanych miejsc umieci³ Hitler program sportu i wychowania, który te¿ leg³ u podstaw prowadzonej przez niego od 1933 roku polityki. Ju¿
7 lat przed Machtergreifung Hitler kreli³ wizje totalitarnego wychowania m³odzie¿y. Zak³ada³y one wybitny prymat ideologii i sprawnoci fizycznej nad kszta³ceniem duchowych wartoci, wiedzy i postaw obywatelskich oraz sportu. Sport
uprawiany w Niemczech przed 1933 r. Hitler odrzuca³, poddaj¹c go druzgoc¹cej
krytyce, podobnie jak ca³y system Republiki Weimarskiej. Führer zarzuca³ mu
mieszczañskoæ i pacyfizm wyzbyty z idea³u fizycznej sprawnoci i hartu
ducha. Rzuca³ radykalne wyzwanie przez ¿¹danie uprawiania sportu tak w szkole,
jak i w narodowosocjalistycznych instytucjach wychowawczych i uczynienia zeñ
skutecznego instrumentu budowy nowych Niemiec. W istocie za, zdaniem Kliema,
marzeniem Hitlera by³o uformowanie m³odzie¿y jako wojowniczej kohorty admiratorów Führera, wiernie pod¹¿aj¹cej za wodzem. Dryl wojskowy i kult fizycznego
hartu przenika³y najsilniej do szkó³ im. Adolfa Hitlera, kszta³c¹cych przysz³¹ elitê
wodzowsk¹ Tysi¹cletniej Rzeszy.
Kolejny rozdzia³, Die Bedeutung des Sports im Nationalsozialismus, omawia
miejsce sportu w ideologii i celach III Rzeszy. Autor przypomina, ¿e Hitler bardzo
wczenie przyzna³ sportowi eksponowane miejsce w III Rzeszy, ¿e na czele postawi³ kryteria rasistowskie i fizyczne zdrowie. Pañstwo powinno przej¹æ troskê
o fizyczne wychowanie swoich obywateli, bowiem wartoci¹ dla Volksgemeinschaft
by³ zdrowy fizycznie cz³owiek z silnym charakterem. Sport w III Rzeszy od 1933 r.
pod¹¿a³ przede wszystkim za zasadami rasy, wspólnoty narodu, wodzostwa i honoru. Dokonywa³a siê instrumentalizacja sportu w pañstwie totalitarnym. Prymat
nadano ideologii i kultowi surowej, rasowo-narodowej manifestacji mêskiej si³y.
Temu s³u¿y³y wszystkie urzêdowe nakazy i dyrektywy re¿ymu, czerpi¹ce z wczesnych marzeñ Hitlera. Szczególne miejsce w ich realizacji przyznaje Kliem Albertowi Baeumlerowi, naczelnemu pedagogowi III Rzeszy. Ten wieci³ nadejcie
nowej ery kultury i kultu si³y, dominacji zbiorowoci, nakazu permanentnego kszta³cenia przez obywatela sprawnoci sportowej i tê¿yzny cielesnej (Reinheit des
Volksleibens).
Nastêpnie czytamy o realizacji tych celów drog¹ instytucjonalnych decyzji
i dyrektyw. Ofiar¹ procesu os³awionego zrównania (Gleichschaltung) pad³y rozbicia cesarsko-republikañskich struktur sportu. Rozpoczê³o go rozwi¹zanie Komitetu
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Rzeszy ds. Æwiczeñ Cielesnych (Reichsauschuss für Leibesübungen) w maju 1933 r.
Ostatecznie w styczniu 1934 r. powo³ano now¹, naczeln¹ organizacjê sportow¹ 
Niemiecki Zwi¹zek Rzeszy Æwiczeñ Cielesnych (Deutscher Reichsbund für Leibesübungen), poprzez który re¿ym uzyskiwa³ pe³n¹, totalitarn¹ kontrolê nad wszystkimi przejawami ¿ycia sportowego w Niemczech. W kwietniu 1936 r. powo³any
zosta³ Urz¹d Rzeszy ds. Sportu (Reichssportamt). Hitler realizowa³ proces totalitarnego podboju wiata sportu.
Druga czeæ tego rozdzia³u powiêcona jest miejscu XI Olimpiady w polityce
sportowej pañstwa. Autor opisuje reakcje Komitetu na perspektywê organizacji
XI Olimpiady w brunatnym Berlinie. Wyró¿nienia tego Niemcy doczeka³y siê
jeszcze w okresie Republiki. Postawê Komitetu ocenia Kliem nad wyraz krytycznie,
ubolewaj¹c nad niebywa³ym, politycznym oportunizmem jego funkcjonariuszy.
Proces przekszta³cania Niemiec w dyktaturê i obalania postanowieñ Wersalu oraz
antysemityzm nie by³y powodami, które mog³yby uzasadniæ bojkot nadchodz¹cej
Olimpiady. Dalej autor opisuje gigantyczn¹ mobilizacjê re¿ymu, pragn¹cego wzbudziæ respekt opinii miêdzynarodowej i ukazaæ Rzeszê jako pañstwo mi³uj¹ce pokój.
Zdaniem Kliema inauguracja XI Igrzysk w dniu 1 sierpnia 1936 r. z zapaleniem
znicza by³a gigantyczn¹ inscenizacj¹, perfekcyjnie przygotowan¹ i przeprowadzon¹. Dziêki bardzo bogatemu programowi imprez sportowych i kulturalnych
Igrzyska w Berlinie sta³y siê dla spo³ecznoci wielkim wiêtem i pe³nym sukcesem Hitlera. Ten opis koñczy Kliem przypomnieniem, ¿e za fasad¹ mi³uj¹cych
pokój Niemiec kry³ siê terror, czego swoistym symbolem by³o utworzenie niemal
równo z Igrzyskami w pobli¿u Berlina KL Sachsenhausem, w którym wiêziony
by³ w okresie wojny dziadek pisz¹cego te s³owa.
Rozdzia³ kolejny, Schule im Dritten Reich, powiêcony jest miejscu szko³y
redniej w polityce indoktrynacji politycznej re¿ymu. Rozpoczyna go krotka charakterystyka sytuacji szkolnictwa w latach dwudziestych XX w. Autor podkrela
jego czêsto dramatyczn¹ przed 1933 r. sytuacjê finansow¹, któr¹ t³umaczy po czêci
gotowoci¹ szko³y do dopasowania siê do nowej rzeczywistoci. Temu samemu
s³u¿y³o przywrócenie przez nazistów autorytetu nauczyciela i jego pozycji w spo³eczeñstwie przez g³oszenie hase³, takich jak obowi¹zkowoæ, karnoæ i czystoæ
oraz przywrócenie kar cielesnych. Kliem podkrela, ¿e po Machtubername pocz¹tkowo wiele pozosta³o po staremu i dopiero po 1935 r. w systemie szkolnym
pojawi³y siê instytucjonalne ingerencje. Konkurencj¹ dla istniej¹cego szkolnictwa
sta³y siê elitarne Narodowopolityczne Zak³ady Wychowawcze [Nationapolitischen
Erziehungsanstalten] oraz szko³y im. Adolfa Hitlera (Adolf-Hitler-Schulen), które
mia³y jako szko³y selekcji (Ausleseschulen) kszta³ciæ now¹ elitê Wielkoniemieckiej
Rzeszy. Dopiero w 1937 r. dosz³o do ujednolicenia polityki szkolnej w duchu
nazistowskim i upañstwowienia szkolnictwa.
Liczne zmiany w tych szko³ach regulowano zarz¹dzeniami, p³yn¹cymi od
Ministerstwa Rzeszy ds. Nauki, Wychowania i Kszta³cenia Narodowego, wew-
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nêtrznymi dyrektywami NSDAP, zaanga¿owaniem samych pedagogów i rosn¹c¹
ingerencj¹ HJ i Wehrmachtu. Szczególn¹ uwagê skierowano na programy wychowania sportowego i obronnego. Autor opisuje rozbudowane przez nazistów kryteria
przyjêæ do szkó³ rednich, wród których najwa¿niejsze by³y kryterium zdrowotne, inteligencja i po¿¹dana przez re¿ym postawa wiatopogl¹dowa. Kryterium
zdrowotnoci i tê¿yzny fizycznej stawa³o siê z czasem coraz wa¿niejsze.
Autor omawia cele polityczno-ideologiczne i wychowawcze. Wiedza nigdy nie
mia³a byæ celem samym w sobie, bowiem os³abia³a si³ê woli, zagra¿a³a tê¿ynie
fizycznej i wychowywa³a m¹drali i leniwych nieudaczników. Uprzywilejowano
nauki przyrodnicze, jêzyk ojczysty i angielski. Nowoci¹ by³o ogromne dowartociowanie zajêæ sportowych, które np. w koñcu lat trzydziestych XX w. zajmowa³y
5 godzin tygodniowo w k a ¿ d e j klasie. W tygodniowym planie zajêæ na wychowanie cielesne (Leibeserziehungen) przypada³o najwiêcej godzin, bo a¿ 30, a program nasycano potê¿nymi dawkami politycznej indoktrynacji. Celem by³o budzenie w m³odych Niemcach przekonania o wyj¹tkowoci dziejów germañsko-niemieckich, cywilizacyjno-kulturowej wy¿szoci nad pozosta³ymi narodami.
Wspó³czesne Niemcy interpretowano jako logiczne, bezalternatywne ukoronowanie ca³ego rozwoju historycznego, zwieñczone pojawieniem siê nieomylnego
i genialnego Führera. Tak wiêc ju¿ narodowosocjalistyczna polityka szkolna przekazywa³a cele polityczne tak¿e w tej instytucji. Szko³a stawa³a siê narzêdziem
polityki, krzewi¹cym kult Führera, t³umi¹cym indywidualnoæ i krytyczne mylenie na rzecz zachowañ kolektywnych. Edukacja ogólna stawa³a siê jednym z wielu
obszarów, w których pañstwo nazistowskie prowadzi³o z misjonarsk¹ gorliwoci¹
wprowadzenie nazistowskiej wiadomoci do umys³ów wszystkich Niemców.
Na tle tych celów Kliem analizuje miejsce sportu. Najpierw omawia zmiany,
jakie dozna³o wychowanie fizyczne w szkolnictwie. Prawo regulowa³o te kwestie
na zupe³nie nowych zasadach. W latach 19341935 pañstwo postawi³o kadrê nauczycieli sportu przed nieznanymi dot¹d wymogami, ³¹cz¹cymi wychowanie fizyczne z rywalizacj¹ sportowo-obronn¹ i przygotowaniem m³odego pokolenia
Niemców do wojny. Tak¿e tu wszechobecny stawa³ siê kult Führera. Re¿ym proklamowa³ nastêpnie oficjalnie przyznanie æwiczeniom cielesnym najwy¿szego
priorytetu. Od 1937/38 r. wprowadzono wspomnian¹, pi¹t¹ godzinê zajêæ cielesnych, co natrafia³o na sta³e przeszkody. Polityczny charakter tej decyzji ukazywa³
osobisty wp³yw samego Rudolfa Hessa. Autor omawia punkty ciê¿koci tego programu w odniesieniu do m³odzie¿y. Po æwiczeniach zrêcznociowych przechodzono do sportów walki i mêskiej rywalizacji. Sport obejmowa³ gimnastykê, biegi,
skoki, rzuty, p³ywanie i boks, a wszechobecne sta³o siê wspó³zawodnictwo. Kliem
podkrela, ¿e ca³y program szkolnego sportu preferowa³ takie dziedziny, które
nazici uwa¿ali za szczególnie predestynowane do wykszta³cania cech psychofizycznych, rozwijaj¹cych ducha walki i poczucie wspólnoty. Mia³y one w ostatecznym rachunku dostarczyæ Hitlerowi wymarzonego Niemca nowego typu, przygotowanego do agresji i prowadzenia wojny.
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Nastêpnie autor skupi³ siê na kadrach, które poprzez sport realizowa³y politykê
pañstwa wobec m³odzie¿y. K³adzie nacisk na nadanie szczególnej rangi futbolowi,
boksowi, jak te¿ p³ywaniu. Najwiêksze sukcesy osi¹gn¹³ re¿ym w upowszechnianiu
dwóch pierwszych dyscyplin, z których uczyni³ narzêdzie budzenia indywidualnej
i zbiorowej walecznoci, ¿o³nierskiego hartu, zdecydowania i gotowoci do ofiar.
Zdaniem Kliema w boksie widzieli nazici ukoronowanie cielesnego i duchowego
wychowania m³odzie¿y w przygotowaniu do s³u¿by wojskowej i dzia³añ wojennych. Pi³ka no¿na natomiast by³a najpopularniejsz¹ dyscyplin¹ sportu w Niemczech,
a liczba cz³onków organizacji pi³karskich stale wzrasta³a.
Tê czêæ rozdzia³u koñczy omówienie miejsca wêdrówek terenowych w szkoleniu  tradycji siêgaj¹cej jeszcze XIX-wiecznego kultu harmonijnego wspó³istnienia z natur¹ i historycznym krajobrazem (Heimatbewegung/Wandervogelbewegung).
Te tradycje ujêto w karby gier terenowych, marszobiegów, biegów patrolowych,
które kszta³ci³y umiejêtnoci paramilitarne, takie jak maskowanie, orientacjê w terenie na podstawie (wojskowej) mapy, wytrzyma³oci podczas wielodniowych
wycieczek pieszych i rowerowych. Obozy nie przypadkiem organizowano w terenach przygranicznych.
Rozdzia³ o wychowaniu sportowym m³odzie¿y 10-18-letniej koñczy charakterystyka tego problemu w okresie II wojny wiatowej. Realizacja celów napotka³a
wówczas na rosn¹ce trudnoci. Pocz¹wszy od 1937 r., wiele hal sportowych przekszta³cano w magazyny zbo¿owe, a wielu nauczycieli i trenerów powo³ano do
Wehrmachtu.
Drugiemu ze wspomnianych na wstêpie segmentów ksi¹¿ki powiêci³ Kliem
niemal po³owê pracy. Charakterystykê HJ i jego miejsca w indoktrynacji m³odego
pokolenia przedstawi³ w dwóch kolejnych rozdzia³ach. Pierwszy (Hitlerjugend)
otwiera proces kszta³towania siê m³odzie¿owej organizacji Hitlera i jej miejsce
w strukturach instytucjonalnych NSDAP, g³ownie armii partyjnej S.A. Autor stwierdza, ¿e po 1933 r. ros³o znaczenie HJ w procesie budowy totalitarnego pañstwa, co
sprzyja³o jej politycznie i prawnie, eksponuj¹c status w III Rzeszy. M³odzie¿ówka
NSDAP uwolni³a siê z czasem od wp³ywu S.A. i rozpoczê³a wspomaganie pañstwa w likwidacji innych ni¿ HJ organizacji m³odzie¿owych. Proces podporz¹dkowywania wiata m³odzie¿owego totalitarnemu pañstwu roz³o¿ony zosta³ na lata
i realizowany z ¿elazn¹ konsekwencj¹. Brutalne przejêcie przez stoj¹cego na czele
HJ Baldura v. Schiracha siedziby Komitetu Rzeszy Niemieckich Zwi¹zków M³odzie¿owych (Reichsauschuss Deutscher Jugendverbände) w kwietniu 1933 r. zapocz¹tkowa³o monopolizacje ruchu m³odzie¿owego. Za niepojêty fenomen uwa¿a
Kliem osza³amiaj¹cy przyrost liczebny organizacji nazistowskiej m³odzie¿ówki.
Z niewielkiej organizacji w latach dwudziestych XX w. uros³a ona do liczby 108
tys. cz³onków w 1932 r., staj¹c siê w dwóch pierwszych latach panowania nazizmu
potê¿n¹ organizacj¹ zrzeszaj¹c¹ 3,5 mln cz³onków. Do koñca lat trzydziestych
liczba ta uleg³a niemal potrojeniu, przyjmuj¹c w 1938 roku liczbê 8,7 mln! Lata
19331934 mia³y dla partii m³odzie¿owej prze³omowe znaczenie. Najpierw
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uwolniono j¹ od ci¹¿¹cego zwierzchnictwa S.A., a po puczu Röhma (zarz¹dzeniem z 29 marca 1935 r. do ustawy o zabezpieczeniu jednoci partii i pañstwa)
HJ stanê³a, obok S.A., SS i innych organizacji, jako samodzielna instytucja NSDAP.
Wprowadzono nowy wiat symboli, m.in. charakterystyczny mundur, odznaki
sprawnoci oraz wewnêtrzn¹ hierarchiê. To HJ sta³a siê wymarzonym przez Hitlera wiatem wprowadzania idea³u m³odego Niemca na niemal nieograniczon¹
skalê. Autor omawia dzia³alnoæ B. v. Schiracha, który rozpocz¹³ realizacjê doktryny w obrêbie rozrastaj¹cej siê HJ. W tym programie sport mia³ poczesne miejsce. Przyk³adowo w 1934 r. nakazywa³ on, aby programy szkoleniowe a¿ w 2/3
sk³ada³y siê z aktywnoci ruchowej i tylko w 1/3 z kszta³cenia umys³owego.
Zwierzchnik m³odzie¿y Rzeszy wielokrotnie odezwami i zarz¹dzeniami okrela³
jej donios³¹ rolê w pañstwie nazistowskim. HJ mia³a byæ organizacj¹ wiatopogl¹dowego wychowania, jej cz³onkowie za  ¿o³nierzami idei. Po¿¹danym idea³em cz³onka Hitlerjugend mia³ byæ ten, który bez reszty identyfikowa³ siê ze wiatopogl¹dem narodowosocjalistycznym.
Kolejny krok w tym celu podjêto w 1935 r., gdy obwo³ano go rokiem zahartowania fizycznego (Ertüchtigung), og³aszaj¹c wielkie wspó³zawodnictwo sportowe
w obrêbie HJ. Liczba aktywnych uczestników wzros³a w 1939 r. z 3,4 mln do
7 mln! Tak¿e ponowne wprowadzenie powszechnego obowi¹zku s³u¿by wojskowej w marcu 1935 r. i og³oszenie obowi¹zku pracy w czerwcu tego roku wywar³y
wp³yw na ugruntowywanie wp³ywu hitlerowskiej m³odzie¿ówki. W 1936 r. skupia³a ona 95 proc. m³odzie¿y rocznika 1926. System ideologiczno-sportowego
szkolenia uznano w po³owie 1936 r. za perfekcyjny i zamkniêty. Ustawa o Hitlerjugend z 1 grudnia 1936 r. sankcjonowa³a pe³n¹ jej integracjê z totalitarnym pañstwem, stwierdzaj¹c m.in., ¿e ca³a niemiecka m³odzie¿ jest skupiona w HJ, a poza
szko³¹ i domem rodzinnym HJ jest przedmiotem wychowania cielesnego, duchowego i moralnego w duchu narodowego socjalizmu, w s³u¿bie narodowi i wspólnocie narodowej. B. v. Schiracha zdefiniowano natomiast jako Wodza M³odzie¿y
Rzeszy Niemieckiej (Jugendführer des Deutschen Reiches) bezporednio podporz¹dkowanego Führerowi i kancelarii Rzeszy.
Po oddaniu w rêce HJ ca³ego wychowania poza szko³¹ i rodzin¹ podjêto wysi³ki nad umocnieniem jej pozycji i popularnoci w spo³eczeñstwie, og³aszaj¹c
rok 1937 rokiem budowy schronisk HJ. Anschluss Austrii w roku nastêpnym
wzmocni³ liczebnie organizacjê. W okresie wojny zadania m³odzie¿ówki partyjnej wzros³y niepomiernie w zwi¹zku z mobilizacj¹ mê¿czyzn i bombardowaniami
alianckimi. Obowi¹zek s³u¿by m³odzie¿y stanowi³ odpowiednik i uzupe³nienie
obowi¹zku pracy i obrony. HJ anga¿owano przy obs³udze obrony przeciwlotniczej,
przekazywaniu meldunków, dystrybucji ¿ywnoci, zbiórce surowców wtórnych,
ewakuacji pozbawionych dachu nad g³ow¹, s³u¿bie pomocniczej na poczcie, kolei
czy policji. Zarz¹dzeniem ministerstwa lotnictwa Rzeszy ze stycznia 1943 r., wspieraj¹cego siê na totalitarnej semantyce wiernoci Nibelungow, do specjalnych ¿¹dañ

Kopia acta_2008.p65

252

09-01-14, 19:31

KONSTANTIN KLIEM, SPORT IN DER ZEIT DES NATIONALSOZIALISMUS...

253

HJ w³¹czono udzia³ m³odych rocznika 1926 i 1927 r. w pomocy jednostkom baterii
przeciwlotniczych (Luftwaffenhelfer). Oczekiwano od nich dumy z tak aktywnego
zmobilizowania ich do zwyciêstwa Niemiec w ramach Wehrmachtu. Zadaniem
wszystkich funkcjonariuszy HJ by³o budzenie w m³odzie¿y zachwytu i uznania
dla sprawy ¿o³nierskiej i gotowoci obronnej. Jak wielki by³ ten udzia³, wiadczy
obecnoæ 1,6 mln ch³opców i 1,4 mln dziewcz¹t przy pracach ¿niwnych. Znacz¹cej
pomocy udziela³o HJ ewakuowanym z zagro¿onych bombardowaniem miast kobietom i dzieciom. Od 1938 r. w program zajêæ HJ coraz silniej wchodzi³o zahartowanie fizyczne i zajêcia paramilitarne, takie jak nauka strzelania i æwiczenia
w terenie. Powsta³y specjalne jednostki HJ o specjalizacji w zakresie marynarki
wojennej, jednostek motorowych, lotniczych i wywiadu. Wiele organizacji HJ sta³o
siê wielkim rezerwuarem przysz³ych rekrutów dla armii, szczególnie od 1942 r.,
kiedy zintensyfikowano udzia³ HJ w dzia³aniach wojennych. Dyscyplinarny i propagandowo-psychologiczny nacisk na 15-18-latkow rós³ niepomiernie, a opór i moralne rozterki ³amano m.in. przy pomocy gestapo.
Nastêpnie Kliem omawia organizacjê i wewnêtrzn¹ strukturê m³odzie¿ówki
partyjnej, z podzia³em na rangê i funkcje. Przedstawiono funkcje kadry kierowniczej, jej strukturê terenow¹ i centraln¹, podporz¹dkowan¹ ci¹¿¹cym na HJ zadaniom. Proces wy³aniania elity kierowniczej z masy cz³onków spoczywa³ na kierownictwie. Autor przybli¿a dalej miejsce przewodnicz¹cego (Reichsjugendführer)
w organizacji oraz podkrela pionow¹ hierarchiê elity kierowniczej m³odzie¿ówki,
wskazuje obszary poleceñ, drogi ich przep³ywu i wszystkie kompetencje, które
regulowane by³y wed³ug wojskowych wzorów. Dodatkowym czynnikiem wi¹¿¹cym HJ z Wehrmachtem i nasycaniem jej duchem oraz drylem militarnym by³o
obsadzanie dowiadczonych wojskowych jako szefów poszczególnych struktur.
HJ by³a pozbawiona samodzielnoci. Jej zale¿noæ od NSDAP i Hitlera by³a niekwestionowana. Zdaniem Kliema charakter powi¹zañ miedzy HJ, parti¹ i innymi
strukturami w³adzy w III Rzeszy, w tym np. stosunki z SS, ulega³y sta³emu zacienieniu, a regulowa³o je np. porozumienie miêdzy Schirachem a Himmlerem z 1938 r.
Umowa zak³ada³a, ¿e przywódcza kadra HJ po wyjciu z niej obejmowaæ bêdzie
w pierwszej linii stanowiska w SS. W okresie wojny wystawiono nawet dywizje
HJ-SS, a w obozach przysposobienia sportowo-wojskowego szkolenie prowadzili
funkcjonariusze SS. Stosunek HJ do pañstwa okrelany by³ z jednej strony przez
stosunek do partii i pañstwa, z drugiej przez przejêcie przez HJ donios³ych zadañ
wychowawczych i szkoleniowych. B. v. Schirach otrzyma³ kompetencje w³adzy
nad ca³¹ m³odzie¿¹ niemieck¹, a jego urz¹d pozosta³ urzêdem partyjnym (Parteidienststelle), podporz¹dkowanym ministerstwu Rzeszy ds. Spraw Wewnêtrznych.
Od grudnia 1936 r. przewodnicz¹cy HJ stanowi³ najwy¿szy urz¹d Rzeszy z bezporedni¹ odpowiedzialnoci¹ wobec Führera. Od grudnia 1939 r. HJ musia³o
pos³ugiwaæ siê pañstwowymi rodkami w³adzy i przemocy. HJ przejmowa³o funkcje, pe³nione wczeniej przez inne urzêdy, takie jak np. s¹dy i urzêdy ds. m³odzie¿y,
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a po 1933 r. przejê³o podwójn¹ rolê  organizacji wychowania narybku dla partii
i pañstwowej instytucji.
Krel¹c nastêpnie linie dzia³alnoci HJ i jej charakter, Kliem podkrela, ¿e
sta³a siê ona najwa¿niejszym obszarem socjalizacji dzieci i m³odzie¿y. Tendencja
do totalitaryzacji jej dzia³añ odpowiada³a ideologicznym celom NSDAP i dokonywa³a siê na podstawie cile okrelonych przepisów oraz schematu odpowiadaj¹cego planowi zajêæ szkolnych. Pierwsze miejsce przyznano w nim fizycznemu
hartowaniu m³odych, a za z³ot¹ maksymê przyjêto znane z Mein Kampf s³owa
Hitlera, ¿e ca³a praca wychowawcza pañstwa volkistowskiego musi znaleæ ukoronowanie we wpojeniu sensu i poczucia rasy przez rozum i instynkt do serc
i umys³ów m³odzie¿y. Sens ca³ej pracy wychowawczej widziano nie we wpompowywaniu zwyk³ej wiedzy, lecz w kszta³towaniu zdrowych cia³. Poza cielesnym
hartem wielki nacisk k³adziono równie¿ na æwiczenie postaw wojskowych i militarnego drylu w obozach przygotowawczych, maj¹cych pe³niæ rolê drugiego domu.
Apele, æwiczenia, marsze, strzelanie, gry terenowe oparte na dyscyplinie wojskowej, uzupe³nia³y wyk³ady z historii i ideologii nazistowskiej. Wszelkie prelekcje
i pogadanki by³y odgórnie formu³owane w centrali partii i obejmowa³y m.in. historiê Germanów, wy¿szoæ rasy germañskiej, ¿ycie, walkê i wielkoæ dzie³a Adolfa
Hitlera, naukê o rasach, sagach nordyckich, zas³ugach pañstwa dla zachowania
czystoci rasy, niemieckich zas³ugach dla wiata, narodu i jego przestrzeni ¿yciowej. Tematy wyk³adów ulega³y zmianie w zale¿noci od aktualnego po³o¿enia
Rzeszy i aktualnych kierunków militarnej agresji. Najpierw potêpiano Zachód,
póniej Moskwê. Paletê regularnych prelekcji uzupe³nia³y tematy antysemickie.
Ze szczególn¹ pieczo³owitoci¹ tworzono i wpajano m³odym mit Hitlerjugend
i narodowego socjalizmu. Ca³y ten wiat by³ wiatem niemieckiej historii. Dalej
autor omawia rodki, jakimi indoktrynowano m³odzie¿. Przypomina, ¿e HJ posiada³o ca³kowity monopol tak na dzia³alnoæ z m³odzie¿¹, jak i na wszelkie wydawnictwa i formy informowania spo³eczeñstwa o m³odym pokoleniu. Tak wiêc rozbudowywane stale rodki indoktrynacji obejmowa³y: obozy, s³u¿bê, udzia³ i organizacjê uroczystoci pañstwowych, propagowanie pracy HJ w prasie, radiu i filmie.
Przy centralnym kierownictwie HJ istnia³ urz¹d ds. prasy i propagandy, dbaj¹cy
o jednolitoæ treci i stylu wydawanych publikacji. Do tzw. pracy kulturalnej nale¿a³ nowy porz¹dek corocznych wydarzeñ sakralnych obowi¹zuj¹cych m³odzie¿,
np. urodziny Führera (20 kwietnia). Kliem przypomina, ¿e w ocenie masowoci
HJ nale¿y pamiêtaæ o obowi¹zkowym charakterze cz³onkostwa i s³u¿by. Jej efektywnoæ na polach sportu, przysposobienia militarnego i pracy na froncie wewnêtrznym by³y wspierane przez indoktrynacjê i rodki przymusu.
Kolejnym tematem, który podejmuje autor, jest miejsce sportu w pracy Hitlerjugend. Kliem omawia organizacyjne kompetencje centralnych urzêdów ds. æwiczeñ cielesnych i hartowania cielesnego, powo³anych w 1937 r. Ich zadaniem
by³o koordynowanie opisanych ju¿ wy¿ej dzia³añ HJ w sferze sportu i æwiczeñ
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paramilitarnych. Porozumienie B. v. Schiracha z Hansem v. Tschamer u. Osten,
kierownikiem Urzêdu Sportu Rzeszy (Reichsportführer) przewidywa³o, ¿e HJ
przejmie ca³kowite cielesne wychowanie m³odzie¿y do 14 roku ¿ycia, w tym te¿
edukacjê w zakresie wszystkich sportów walki. Sport wyczynowy na zasadzie
dobrowolnoci po 14 roku przekazywano organizacjom sportowym. Kliem przypomina, ¿e celem cielesnego wychowania w HJ by³o uformowanie ca³ego m³odego
cz³owieka w zgodzie z narodowosocjalistycznym wiatopogl¹dem przez jednoæ
cia³a, umys³u i ducha. Cielesne zahartowanie uwa¿ano za podstawê dla szkolenia
wiatopogl¹dowego. Wprowadzono podzia³ na tzw. hartowanie ogólne, obejmuj¹ce
strzelanie, sporty terenowe i nastêpuj¹ce po nim hartowanie szczególne, w sk³ad
którego wchodzi³y sporty motorowe, jedziectwo, s³u¿ba w marynarce, si³ach lotniczych i ³¹cznoci. Starano siê oferowaæ m³odym mo¿liwie wiele rodzajów aktywnoci ruchowej/sportowej, aby po pierwsze, uzyskiwaæ wartociowy narybek
dla organizacji typu NSDAP, SS czy S.A., a po drugie, wyjæ naprzeciw naturalnym
pragnieniom m³odzie¿y w zakresie aktywnoci ruchowej, têsknoty za przygod¹
i wspó³zawodnictwem. rodkami realizacji tych celów sta³y siê zabawy w traperów i Indian, po których przechodzono do gier miedzy Niemcami a ich s¹siadami,
w których Anglicy lub Rosjanie zawsze przegrywali. Autor przypomina, ¿e
nazici rozwinêli i podporz¹dkowali potrzebom militarnej agresji istniej¹ce ju¿
wczeniej w Cesarstwie i Republice tradycje paramilitarnych gier i zabaw, realizowanych na obozach m³odzie¿y ro¿nych organizacji partyjnych. W tej bogatej
gamie kojarzonych ze szkoleniem wojskowym dyscyplin sportowych, pocz¹wszy
od 1936 r., sporty terenowe obejmuj¹ce maskowanie w lesie i strzelanie sta³y siê
najwa¿niejsze. Uznawano je za ukoronowanie sportowego zahartowania w HJ.
Autor omawia dok³adnie, jaki zakres umiejêtnoci sportowych wchodzi³ w zakres
tej dyscypliny. Szesnastolatek przyk³adowo musia³ z 7,5-kilogramowym plecakiem przejæ 20 km w czasie nie d³u¿szym ni¿ 5 godzin.
Nastêpnie autor analizuje zmiany, jakie w wychowaniu cielesnym przynios³a
II wojna wiatowa. Celem by³o przygotowanie mo¿liwie wielu m³odych ludzi do
s³u¿by w Wehrmachcie. Do wspomnianych ju¿ wiadomoci o ca³kowitej mobilizacji cz³onków HJ na froncie wewnêtrznym dosz³a rola cz³owieka-¿o³nierza,
bojownika idei wojny totalnej. Zdaniem ideologów re¿ymu krok w wojnie nie
by³ krokiem do czego nieznanego, by³ kontynuacj¹ codziennoci nieco innymi
rodkami. M³odzie¿ otulano szczelniejszym pancerzem indoktrynacji i volkistowskiej semantyki, wpajaj¹c w ni¹ obsesjê ¿o³nierskiej woli zwyciêstwa. Obozy
wojskowego zahartowania HJ zak³adane by³y blisko poligonów, aby jeszcze skuteczniej oswajaæ m³odzie¿ z dyscyplin¹ wojskow¹, technik¹ i organizacj¹ armii.
HJ i Wehrmacht zwar³y szeregi, a instruktorami m³odzie¿y w obs³udze radiostacji, samolotów i dzia³ przeciwlotniczych stali siê zdemobilizowani wojskowi wycofani z frontu np. wskutek ran. Dominowa³y zadania typu szkicowanie terenu na
mapach, orientacje w terenie, opis marszrut i marszów na azymut, zwiad oraz
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zak³adanie obozów. Wszystko to utrzymano w duchu naturalnej têsknoty m³odych
za ¿yciow¹ samodzielnoci¹, uniezale¿nieniem siê od autorytetu domu, wypróbowaniem swoich umiejêtnoci i charakteru w ekstremalnych warunkach przyrody.
W okresie wojny szkolne wychowanie cielesne straci³o niemal zupe³nie na znaczeniu. M³odzi nauczyciele poszli do Wehrmachtu. Ich miejsce zajêli funkcjonariusze HJ, którzy wykorzystali sw¹ w³adzê w szkolnym sporcie, zastêpuj¹c treci
stricte sportowe zajêciami o charakterze militarnym.
Rozdzia³ pi¹ty koñczy ocena skali wieloletniej indoktrynacji na polu ideologii,
wychowania, sportu i æwiczeñ paramilitarnych przez pryzmat ofiar poleg³ych na
polach bitew II wojny wiatowej. Autor pisze o z³o¿eniu przez re¿ym m³odzie¿y
w ofierze bezsensownej wojny, gdy niesionych wojennym animuszem m³odych
Hitlerjunge uzbrajano w pancerfausty i kazano strzelaæ do alianckich czo³gów.
Wiêkszoæ z nich zap³aci³a za to najwy¿sz¹ cenê.
Ostatni, szósty rozdzia³ (Schule und Hitlerjugend) przedstawia relacje miêdzy
m³odzie¿ówk¹ nazistowsk¹ a szko³¹. Autor przypomina, ¿e ekspansja HJ w m³odym pokoleniu da³a w rezultacie istotniejsz¹ obecnoæ organizacji w czasie szkolnym i wolnym m³odego pokolenia. Stosunki te pozostawa³y do koñca III Rzeszy
napiête, bowiem od 1935/36 r. funkcjonariusze HJ coraz bardziej bezceremonialne
rozpychali siê w strukturach szkolnych, co nie tylko zagra¿a³o realizacji programu nauczania, ale i podwa¿a³o czêsto autorytet szko³y. Instrumentem nacisku
re¿ymu i nadawania HJ wp³ywu na nauczanie szkolne by³o przyznanie szko³om
im. Adolfa Hitlera prawa do alternatywnego zdawania matur. Z czasem re¿ym
przekszta³ci³ szko³y w instrument realizacji celów partyjnej m³odzie¿ówki, która
przejmowa³a stopniowo wiele istotnych ¿¹dañ wychowawczych szko³y i wywiera³a coraz wiêkszy wp³yw na m³odzie¿ tak¿e poprzez instrumentalizowany przez
siebie autorytet szko³y. Kliem sprzeciwia siê eksponowaniu przez czeæ badaczy
potencja³u konfliktu miêdzy HJ i szko³¹, bowiem odpowiedzialne pozycje w szkolnictwie piastowali wierni re¿ymowi nauczyciele i dyrektorzy. Jedynie strach przez
utrat¹ autorytetu szko³y prowadzi³ czêsto do napiêæ z m³odzie¿ówk¹. Autor przedstawia te¿ zalecenia w³adz z lat 193341, maj¹ce na celu os³abienie tych napiêæ,
które m.in. uzna³y niedziele za dzieñ wolny od obowi¹zków wobec szko³y i HJ.
Okrelenie pensum æwiczeñ cielesnych w szkolnictwie rednim i HJ by³o
przedmiotem zaciek³ych walk kompetencyjnych partii, szko³y i organizacji sportowych, nad którymi próbowa³ zapanowaæ sam Führer specjalnymi zarz¹dzeniami.
Jeli szko³a oferowa³a omówione ju¿ dyscypliny sportu, to HJ nadawa³a wybranym
z nich paramilitarny i formuj¹cy postawê wiatopogl¹dow¹ charakter. Sport szkolny
czu³ siê coraz bardziej zagro¿ony totalitarnymi ambicjami HJ. Punkt zwrotny
w relacjach szko³y i HJ widzi autor w porozumieniu miêdzy ministerstwem a jej
kierownictwem w 1941 r. Na jego mocy HJ stopniowo usunê³a w cieñ klasyczne
szkolne wychowanie cielesne na rzecz propagowanych przez ni¹ gier terenowych,
strzelania, sportów wodnych, jedziectwa, lotnictwa i sportów motorowych. Tak¿e
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selekcja w zakresie sprawnoci fizycznej i rywalizacji sportowej 10-18-latków
zosta³a w pe³ni zaw³aszczona przez HJ, która otrzyma³a monopol na organizacjê
mistrzostw i posiadanie sprzêtu sportowego.
W podsumowaniu Kliem podkrela, ¿e HJ uda³o siê przej¹æ przygniataj¹c¹
czeæ sportu w szko³ach rednich i staæ siê tym samym najwa¿niejsz¹ instytucj¹
wychowawcz¹ w tym obszarze w pañstwie narodowosocjalistycznym. Choæ pod
wzglêdem prawnym sport szkolny mia³ w okresie wojny byæ kontynuowany, to
wskutek strat osobowych m³odzie¿ spêdza³a coraz wiêcej czasu w s³u¿bie organizacji.
Praca traktuje o zjawiskach s³abo rozpoznanych w niemcoznawstwie. Jest
oparta wy³¹cznie na obfitej literaturze przedmiotu, niewolna od popularnonaukowej konwencji wyk³adu. Autor dokonuje interesuj¹cej analizy historiograficznej,
staraj¹c siê o samodzieln¹ jej interpretacjê. Uznaj¹c HJ za najwa¿niejsz¹ w³adzê
wychowawcz¹ na obszarze wychowania cielesnego m³odzie¿y, formu³uje on tezy
umacniaj¹ce stanowisko tych badaczy, którzy po pierwsze upominaj¹ siê o rolê
sportu i m³odzie¿y w wielow¹tkowym zjawisku masowej i skutecznej indoktrynacji nazistowskiej pokolenia 19201935, a po drugie, przypominaj¹ o znacz¹cym wk³adzie organizacji m³odzie¿y mêskiej i ¿eñskiej w funkcjonowaniu pañstwa nazistowskiego w latach II wojny wiatowej. Dokonywane od czasu do czasu
retrospektywne spojrzenie umo¿liwia zrozumienie tego, jak radykaln¹ zmianê
w wychowaniu m³odzie¿y i roli sportu, w stosunku do okresu Cesarstwa i Republiki Weimarskiej w pañstwie i spo³eczeñstwie zaproponowa³ i wprowadza³ Hitler.
Rozumuj¹c nadto w kategoriach militarnych, mo¿na dodaæ, ¿e sukces re¿ymu
w procesie po³¹czenia ideologii i sportu w uzyskaniu pokolenia, oddanego idea³om
Hitlera, da³y armii generacje o ogromnej sprawnoci fizycznej i walecznoci.
Zostali oni ¿o³nierzami niemal uniwersalnymi, staj¹c siê istotn¹ sk³adow¹ Wehrmachtu, w latach 19391944/45 bodaj najlepszej armii l¹dowej wiata, która tak
d³ugo stawia³a opór wojskom alianckim, niemal do koñca wojny zadaj¹c im dotkliwe straty.
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Ks. Mieczys³aw Józefczyk, Elbl¹skie drogi
19681993,
Studio Poligrafii Komputerowej SAC s.c. Olsztyn,
Elbl¹g 2006, ss. 355

Elbl¹g  prastare miasto, le¿¹ce nad Nogatem, w dawnej ziemi Prusów, na
Pomorzu Nadwilañskim, bêd¹ce stolic¹ wielkich ¯u³aw, konkuruj¹ce o palmê
pierwszeñstwa w Prusach Królewskich z Gdañskiem i Toruniem, pozostaj¹ce do
upadku III Rzeszy w granicach Niemiec, po 1945 roku zaczê³o wspó³tworzyæ na
nowo nasze wspólne dzieje kaszubsko-pomorskie. Wród nowych mieszkañców
miasta, przejmuj¹cych zniszczone dziedzictwo kultury materialnej Niemców, obok
przybyszy z kresów wschodnich, centrali i po³udnia RP, znaleli siê liczni Pomorzanie. Wród nich najliczniejsi pochodzili z Kociewia i Kaszub, wspó³tworz¹c
nowy obraz miasta w PRL-u.
Zniszczone niemal w ca³oci Stare Miasto reprezentowa³a d³ugo w s¹siedztwie odbudowanych wielkich zak³adów przemys³owych przede wszystkim podniesiona z wojennych ruin fara  koció³  dzi bazylika i katedra p.w. w. Miko³aja. Koció³ elbl¹ski, stanowi¹cy do 1992 roku cz¹stkê diecezji warmiñskiej, by³
g³ównym czynnikiem integruj¹cym now¹ wspólnotê obywateli miasta. W jego
powojennych dziejach, podobnie jak ca³ego miasta, szczególn¹ rolê odegra³ ks. Mieczys³aw Józefczyk, proboszcz parafii farnej w. Miko³aja i dziekan (19682005),
wikariusz biskupi na teren województwa elbl¹skiego (19871992) i wikariusz
generalny diecezji elbl¹skiej (19922005).
Prezentowana tu ksi¹¿ka ks. Mieczys³awa Józefczyka to kolejny, drugi tom
wspomnieñ tego honorowego i rzeczywistego obywatela Elbl¹ga, wspó³twórcy
jego dziejów najnowszych, wielce zas³u¿onego dla Ojczyzny i Kocio³a, a w szczególny sposób dla histografii miasta i Pomorza Nadwilañskiego.
Na ostatniej stronie ok³adki przypomniane zosta³y podstawowe funkcje i godnoci kocielne autora (nale¿y do nich m.in. stanowisko diecezjalnego konserwatora
zabytków oraz protonotariusza apostolskiego infu³ata) oraz jego najwa¿niejsze
ksi¹¿ki, jakie ukaza³y siê na prze³omie XX i XXI wieku. S¹ to:
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 redniowiecze Elbl¹ga. Z problematyki spo³eczno-religijnej (1996);
 Elbl¹g i okolice 19371956. Chrzecijañstwo w tyglu dwu totalitaryzmów
(1998);
 Elbl¹g 17721850. Kocio³y chrzecijañskie na prze³omie dwu epok (2000),
 W po³owie drogi. Wspomnienia z lat 19321968 (2002),
 Elbl¹skie duchowieñstwo katolickie na tle dziejów miasta 12461945 (2005).
M. Józefczyk ma ponadto w swoim dorobku naukowym wiele artyku³ów oraz
znaczny udzia³ w t. IV Historii Elbl¹ga  rozdzia³ ¯ycie religijne w latach 1918
1945  Elbl¹g 2002. Ka¿da z przywo³anych publikacji to dzie³o na ponad przeciêtn¹ miarê. Na szczególn¹ jednak uwagê zas³uguj¹ przede wszystkim wspomnienia, bêd¹ce unikatowym dla tego rodzaju twórczoci dzie³em w kocielnej
historiografii polskiej. W tych¿e wspomnieniach, zarówno w t. I, jak i w t. II, znajdzie czytelnik lady licznych powi¹zañ autora ze wiatem kaszubskim. Dotycz¹
one przede wszystkim ludzi i Pelplina, gdzie ks. M. Józefczyk studiowa³ w latach
czterdziestych (wiêcenia w 1950 r.), nawi¹zuj¹c przyjanie z wieloma Kaszubami
i mi³onikami Kaszub, choæby takimi jak ks. Janusz Pasierb i ks. Boles³aw Lewiñski. O nich to wspomina w t. I, zatytu³owanym znamiennie W po³owie drogi. Wspomnienia z lat 19321968, godnym zawsze przypomnienia i lektury.
W t. II znajdziemy równie¿ w¹tek kaszubski, choæby ten wynikaj¹cy ze wspó³pracy ks. M. Józefczyka z pierwszym ordynariuszem diecezji elbl¹skiej, dzi biskupem  seniorem, Kaszub¹ ks. Andrzejem liwiñskim.
Warto jednak zwróciæ tak¿e uwagê na drogê, jak¹ przeby³ autor, zanim na
dobre osiad³ i zakorzeni³ siê w Elbl¹gu i na Pomorzu. Urodzi³ siê bowiem w Bieszczadach, okupacjê prze¿y³ w Generalnym Gubernatorstwie (dzi oficer rezerwy
Armii Krajowej), a w 1945 roku wraz z rodzicami osiad³ w stolicy Warmii  Olsztynie, gdzie ukoñczy³ szko³ê redni¹ i przeszed³ szko³ê spo³ecznej dzia³alnoci
w harcerstwie, sk¹d skierowano go na wybrane studia teologiczne do Pelplina.
W diecezji warmiñskiej pracowa³ w kilku parafiach, budz¹c twórczego, tak¿e obywatelskiego ducha w powierzonych jego duszpasterskiej pieczy wspólnotach.
Ostatni¹ placówk¹ przed Elbl¹giem by³o Wêgorzewo, o którym warto czytaæ w t. I.
Prezentowany tom drugi obejmuje zaledwie czêæ elbl¹skiego ¿ycia autora 
pierwsze æwieræwiecze. Na jego zawartoæ sk³ada siê osiem rozdzia³ów, zatytu³owanych w kolejnoci: Bezdro¿a (19681974), On jest drog¹ (19751980), Przebudzenie (19801974), Noc wilków (19811982), Blisko podziemia (19821985),
Z podnios³¹ przy³bic¹ (19861989), Cierpkie grona wolnoci (19891992), Kulawe
pocz¹tki nowej diecezji (19921993). Zwracam uwagê na jego  tomu i rozdzia³ów
 cezury chronologiczne, obejmuj¹ce najwa¿niejsze wydarzenia  daty w dziejach najnowszych Polski i Kocio³a katolickiego w naszej ojczynie. Mo¿na siê
te¿ chyba spodziewaæ t. III wspomnieñ autora, obok jego nowych opracowañ historiograficznych. Autor jest bowiem nadal  jako emeryt  niezmiernie czynny
w ¿yciu naukowym i spo³eczno-kulturalnym nie tylko Elbl¹ga. W ostatnich latach
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patronowa³ m.in. przygotowaniu dwóch albumów powiêconych kocio³om diecezji elbl¹skiej, opracowanych przez elbl¹sko-kaszubskie ma³¿eñstwo  autorsk¹
spó³kê Danuty i Jana Dettlaffów z Pucka.
Elbl¹skie drogi ks. M. Józefczyka mog³yby uzyskaæ tytu³ elbl¹skiej ksi¹¿ki
roku, gdyby takowy przyznawano. Nie tylko bowiem ka¿dy wiadomy elbl¹¿anin,
ale te¿ ka¿dy czytelnik, choæby tylko lunie zwi¹zany z tym miastem i naszym
regionem, znajdzie w tej ksi¹¿ce cz¹stkê swojego ¿ywota. Przede wszystkim jednak zawiera ona elbl¹ski obraz dziejów Polski, nie tylko kocielnych, od marca
1968 do 1993 roku  do 65-lecia urodzin autora, wskutek ówczesnych wydarzeñ
przypieczêtowanych zawa³em Jak pamiêtamy, tak¿e ówczesne w³adze III RP,
a my wraz z nimi prze¿ywalimy  prze¿ylimy równie¿ swoisty zawa³, którego
nam los nadal mo¿e nie szczêdziæ. Obie daty  lata krañcowe tych wspomnieñ,
zwi¹zane z nimi wydarzenia, obecne na kartach ksi¹¿ki M. Józefczyka, nieustannie
towarzysz¹ nam dalej  s¹ obecne we wspó³czesnoci, w ciekawych czasach,
jakie prze¿ywalimy i prze¿ywamy z autorem. Przypomnienie nam dzisiaj obrazu
Elbl¹ga i elbl¹skiej parafii w. Miko³aja z 1968 roku oraz jej dalszych dziejów
w kontekcie historii pañstwa, Kocio³a i spo³eczeñstwa do 1993 roku, to  wbrew
zrozumia³ym obawom, a i nieco nazbyt kronikarskiemu charakterowi sygnalizowanego dokumentu  pasjonuj¹ca lektura. To unikatowe wiadectwo pe³nego zaanga¿owania autora w ¿ycie miasta i regionu oraz g³êbokiego zakorzenienia w jego
historii i tradycji, a tak¿e elbl¹skiej i pomorskiej to¿samoci.
Przywo³uj¹c problem to¿samoci, warto sformu³owaæ generaln¹ uwagê, okrelaj¹c¹ specyfikê omawianych wspomnieñ. Wynika ona z osobowoci ks. M. Józefczyka jako duszpasterza i organicznika  historyka. Ta druga strona jego duszy
mia³a chyba wa¿niejszy wp³yw na charakter wspomnieñ ni¿ pierwsza. Omawiany
tom II ró¿ni siê te¿ znacznie od pierwszego  szczególnie swoim charakterem.
Pierwszy jest bardziej osobisty, wspomnieniowy, mo¿na rzec uczuciowy. Tom
drugi bardziej przypomina w³anie kronikê. Przepe³niony jest faktami, zdawaæ
siê mo¿e nazbyt rzadko wzbogaconymi ladami emocji, refleksj¹ i komentarzem,
które jako rzadkie, tym bardziej s¹ cenne.
Ks. Infu³at wiadom jest bowiem wartoci i znaczenia s³owa pisanego, odpowiedzialnoci autora za s³owo, mo¿liwoci interpretacji i manipulacji s³owem.
St¹d pisz¹c wspomnienia, bazowa³ nie tyle na swojej pamiêci (sk¹din¹d godnej
pozazdroszczenia), ile na ponad dziesi¹tkach tomów zgromadzonych materia³ów
 dokumentów ¿ycia spo³ecznego Elbl¹ga i parafii, swoich dzia³añ i na gor¹co
formu³owanych myli, opinii i refleksji. Z tytu³u bowiem specyfiki parafii i Elbl¹ga
oraz w³asnej osobowoci i roli w ¿yciu codziennym miasta, by³ on w centrum
najwa¿niejszych wydarzeñ i istotnym podmiotem dzia³añ na p³aszczynie kontaktów miêdzy pañstwem a Kocio³em, w³adz¹ a spo³eczeñstwem. Dotyczy to
tak¿e relacji w³adzy kocielnej z duchownymi i wiernymi. Mo¿na powiedzieæ, i¿
by³ on równie¿ swoistym zwornikiem miêdzy nimi, a tak¿e tym, co dzia³o siê
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w samym Elbl¹gu a sto³eczn¹ Warszaw¹, czy województwem gdañskim i Olsztynem  stolic¹ wiêtej Warmii  diecezji, do której do 1992 roku nale¿a³ Elbl¹g.
Autor omawianych wspomnieñ, jak s¹dzê, stara³ siê swoje w³asne dowiadczenia i odczucia, zapamiêtane obrazy, s³owa, ludzi, lokowaæ w szerszym kontekcie. W trakcie lektury wyczuwa siê jego maksymaln¹ starannoæ o zgodê kreowanego obrazu z realiami opisywanych wydarzeñ, które my, czytelnicy, a zw³aszcza
historycy, mo¿emy konfrontowaæ z innymi ród³ami. Jak wiadomo, ks. Infu³at
ceni s³owo, nie gardzi te¿ ofiarowanym mu groszem, którego przez jego rêce sz³o
kiedy na spo³eczne cele mnóstwo, ale przede wszystkim liczy, opisuje fakty, konkrety i konfrontuje ich zgodnoæ ze s³owami.
Jest bez w¹tpienia cz³owiekiem twardych zasad, ale te¿ rozumiej¹cym ludzkie s³aboci, nie tylko tzw. prostych ksiê¿y I to w³anie jest dlañ znamienne.
Rozumie cz³owieka, grzesznika, przeciwnika. Wiêcej wymaga od siebie i przyjació³ ni¿ od przeciwników. Nie eksponuje swojej osoby; podchodzi z dystansem
do w³asnych dokonañ; eksponuje wrêcz dokonania przyjació³ i wspó³pracowników,
których mia³ zastêpy  tu w kraju i w wiecie. wiat otworzy³a dlañ w szczególny
sposób, podobnie jak dla nas wszystkich, Solidarnoæ, ale te¿ i ks. Infu³at otwiera³
niejedne drzwi dla Solidarnoci i ludzi j¹ wspó³tworz¹cych w bliskim i dalszym
wiecie  choæby Europie. Fragmenty tomu, które dotycz¹ lat I Solidarnoci
i pierwszego okresu dziejów diecezji elbl¹skiej  fakty ¿ywe do dzi dnia w naszej pamiêci, nierzadko manipulowane i fa³szowane przez jednych czy drugich 
dla niejednego czytelnika mog¹ byæ najwa¿niejsze.
A wszystko to napisane zosta³o przez autora ze wiadomoci¹, i¿ mia³  mamy
po trochu nadal  do czynienia nie tyle mo¿e z Bosk¹, co ludzk¹ komedi¹. Ze
Wstêpu do Boskiej A. Dantego autor wzi¹³ motto do rozdzia³u pierwszego pt.
Bezdro¿a  W po³owie drogi naszego ¿ycia w ciemnym znalaz³em siê lesie. Ten
ciemny las elbl¹skiej rzeczywistoci sta³ siê za jego przyczyn¹ ¿yw¹ oaz¹, miejscem twórczej pracy oraz szczególnym parkiem kultury i wypoczynku.
Ca³oæ tomu, dedykowanego Elbl¹gowi, pokazuje, jak ca³y Elbl¹g odmieni³
siê w okresie 25 lat pos³ugi duszpasterskiej i zaanga¿owania obywatelskiego ks.
M. Józefczyka. Jak zmieni³ siê przeogromnie i wypiêknia³ obraz miasta  tak
dalece, ¿e dzi trudno szukaæ w nim choæby grzybów rosn¹cych kiedy nie tylko
w najbli¿szym s¹siedztwie kocio³a w. Miko³aja. ledz¹c dokonania ks. M. Józefczyka, dochodzimy do wniosku, i¿ mamy do czynienia ze wspó³czesnym elbl¹skim ks. Piotrem Wawrzyniakiem  uosobieniem pracy organicznej i m¹droci
politycznej spo³ecznoci polskiej w epoce rozbiorów pod panowaniem pruskim.
W bardzo króciutkim Wstêpie do prezentowanego dzie³a czytamy, i¿ Autor,
jako uczestnik wydarzeñ w latach 19681993, stara³ siê opisaæ je jako relacjê
uczestnicz¹c¹, pos³uguj¹c siê, prócz pamiêci, dostêpnymi ród³ami pomocniczymi,
takimi jak akta parafialne, biuletyny »Solidarnoci« i wreszcie nieliczne publikacje
prasowe i ksi¹¿kowe.
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Opisywane wydarzenia, to schy³ek kocielnej polityki epoki gomu³kowskiej,
pe³ne lata czasów gierkowskich i jaruzelskich. Relacja koñczy siê opisem cierpkich czasów zwyciêstwa, niezborn¹ wolnoci¹ w zakresie politycznym i kalekimi
krokami pocz¹tkuj¹cej diecezji.
Autor  kap³an  ale przecie¿ tylko cz³owiek, poszukiwa³ drogi nie tylko
swojej, lecz i Kocio³a katolickiego w ciemnym lesie ówczesnej elbl¹skiej rzeczywistoci.  Znaj¹c jego dzie³a i dokonania, nie tylko zasygnalizowany tu tom
II wspomnieñ, mo¿na powiedzieæ, i¿ ks. M. Józefczyk, znalaz³szy w³aciw¹ drogê,
nie uwolni³ siê od wiadomoci w³asnej i naszej u³omnoci. Jest wiadom, ¿e
ród³a archiwalne czy drukowane, to tylko materia³ na budowê koæca  zarysu
obrazu przesz³oci. Z kolei relacje, wspomnienia, emocje, jedynie w czêci u³atwiaj¹ wype³nienie zarysu badanej  opisywanej rzeczywistoci w³aciw¹ treci¹.
Satysfakcja autora wspomnieñ czy dzie³a historiograficznego jest pe³na, gdy
jego czytelnicy  uczestnicy opisywanych  badanych wydarzeñ  sk³onni s¹
z jego obrazem  dzie³em siê zgodziæ, uto¿samiæ. Ten stan uda³o siê osi¹gn¹æ
ks. M. Józefczykowi, który  mam nadziejê  kontynuuje nie tylko swoje badania
i pisze kolejne dzie³a historyczne, ale tak¿e ofiaruje nam kiedy kolejny tom wspomnieñ. Dotychczasowe dwa wzbudzi³y czytelniczy apetyt na wiêcej.
Oba tomy, wród podobnych dokumentów prze¿yæ i wiadomoci historycznej
Polaków, zw³aszcza ze rodowiska duchowieñstwa katolickiego, stanowi¹ cenny
unikat. Trudno wskazaæ podobnej wartoci dokument wspomnieniowy, dotycz¹cy
Elbl¹ga czy Pomorza w XX wieku, na naszym kaszubsko-pomorskim gruncie
i ca³ej Rzeczypospolitej. Lekturê wzbogacaj¹ nieliczne ilustracje (szkoda, ¿e tak
ich ma³o!), a u³atwiaj¹ korzystanie z dzie³a dwa skorowidze  geograficzny oraz
nazw i nazwisk.
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Józef Borzyszkowski

Peter von Pazatka Lipinsky, My Kashubian
Heritage. A Collection of Short Stories Covering
The Land of My Ancestors,
wyd. Eleanor M. Cameron. Sherwood Park, Alberta,
Canada 2008, ss. 135, ilustr.

Na zorganizowanej przez Instytut Kaszubski i Muzeum Pimiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie w jego siedzibie  Pa³acu Przebendowskich  latem A.D. 2008 wystawie O Kaszubach w Kanadzie, zaprezentowano  obok ciekawych pami¹tek, dokumentów i fotografii  tak¿e liczny zestaw
zwi¹zanych z tematyk¹ ekspozycji wydawnictw. Wród nich szczególn¹ uwagê
zwraca³y te z samej Kanady, zw³aszcza najnowsze.
Niezwykle oryginalnym dokumentem obecnoci dziedzictwa kaszubskiego
wród mieszkañców Kanady jest prezentowana tu publikacja. Jest to ksi¹¿ka wydana systemem manufakturowym przez przyjació³kê autora, jego w³asnym sumptem, w niewielkiej iloci na prawach rêkopisu, ale w wypracowanej oprawie graficznej i z licznymi  tak¿e kolorowymi ilustracjami. Jako taka stanowi unikat
wród licznych ju¿ wydawnictw dotycz¹cych Kaszubów w Kanadzie. Przedstawia
bowiem osobisty wiat kaszubski autora  obywatela Kanady, dawnego obywatela
Niemiec, syna Kaszuby i Niemki  mieszkanki Berlina, odkrywaj¹cego wci¹¿
nowe zasoby swojego kaszubskiego dziedzictwa, prezentuj¹cego je wród najbli¿szych i mo¿liwie szeroko, dziêki publicznym przedsiêwziêciom i instytucjom,
wród ogó³u obywateli Kraju Klonowego Licia, a zw³aszcza w prowincji Alberta
i jej stolicy Edmonton, bêd¹cej miejscem jego zamieszkania.
Ksi¹¿ka ta to w pierwszej, najobszerniejszej czêci zbiór opracowañ  g³ównie pierwotnych publikacji autora z ³amów ró¿nych amerykañskich (USA i Kanady) czasopism, powiêconych tytu³owemu kaszubskiemu dziedzictwu. W centrum
jego zainteresowania, przedmiotem jego publikacji i dalszych poszukiwañ, by³y
i s¹ dzieje oraz wspó³czesnoæ ca³ych Kaszub, ale w szczególny sposób jego rzeczywicie ma³ej tatczëznë  rodzinnych stron ojca, jakimi s¹ Gochy z wsi¹ Borzyszkowy jako centrum.
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O zawartoci ksi¹¿ki autor pisze we wstêpie, zaprezentowanym tak¿e w wersji polskojêzycznej (t³um. Marian Ko³odziejczyk). Wskazuje, ¿e pierwotnie zamierza³ przygotowaæ kilkanacie  do dwudziestu opowieci o miejscu narodzin
i dziejach krainy jego przodków z przeznaczeniem w postaci broszury dla rodziny
i przyjació³. Jednak¿e informacja o wejherowskiej wystawie spowodowa³a zmianê
jego koncepcji. W obecnej  aktualnej postaci  prezentowane tu wydawnictwo
obejmuje obok owych opowieci  esejów  artyku³ów (razem 22)  na nowo
ilustrowanych, tak¿e bogat¹ dokumentacjê, dotycz¹c¹ uczestnictwa autora w kilku
krajowych i pomniejszych konferencjach-wystawach o tematyce genealogicznej.
Autor w latach 20012007 prezentowa³ na nich swoje zbiory wydawnictw, dokumentów i pami¹tek zwi¹zanych z Kaszubami. Prezentowa³ te¿ pracê-dorobek uczonych, kaszubologów i podmiotów takich jak ZK-P i Instytut Kaszubski, zadziwiaj¹c
zwiedzaj¹cych i rozmówców swoj¹ wiedz¹, kolekcj¹ i orientacj¹ w zakresie problematyki kaszubsko-pomorskiej i polsko-kanadyjskiej, a tak¿e polsko-niemieckiej.
Kolejny fragment omawianej pracy stanowi prezentacja oryginalnych dokumentów i fotografii ze zbiorów autora, ilustruj¹cych przede wszystkim uniformy
¿o³nierskie, w których przesz³o s³u¿yæ krewnym i znajomym ze rodowiska rodzinnego ojca  z Gochów  w Niemczech cesarskich i innych oraz samemu autorowi
jako obywatelowi Kanady. Obok tych dokumentów znajdujemy ciekawe fotografie rodzinne, w tym dotycz¹ce rodziny ze strony matki, Minny Almy Elise, z domu
Schelenz.
Ponadto w kolejnej czêci (F) tego¿ wydawnictwa znajduje siê pe³na bibliografia publikacji  artyku³ów autora. Obok ³amów amerykañskich jeden z nich
ukaza³ siê w Kurierze Bytowskim (dotyczy ofiary  daru potomków Kaszubów
z Ontario na rzecz renowacji zabytków w kociele w Borzyszkowach), ale najliczniejsze w Friend of the Kashubian People  Przyjacielu Ludu Kaszubskiego,
organie  Newsletter of the Kashubian Association of North America (KANA),
redagowanym przez spiritus movens tego towarzystwa, zas³u¿on¹ w t³umaczeniu
na jêzyk angielski dzie³ klasyków literatury kaszubskiej, Blanche Krbechek. Jest
wród nich tak¿e artyku³ powiêcony publikacjom Instytutu Kaszubskiego. Inne
dotycz¹ kocio³a w Borzyszkowach, Pr¹dzony i Pr¹dzyñskich, Bo¿ego Narodzenia na Kaszubach, wsi Trzebiatkowa i Kramarzyny oraz Lipusza, katastru fryderycjañskiego z lat 17721773 czy ksiêgi mesznego z Borzyszków, kaszubskich
krzy¿y cmentarnych itp.
Autor w osobnym fragmencie przywo³uje ród³a (archiwa i akta oraz dzie³a),
z których korzysta³ przy opracowaniu swoich tekstów. A jest ich sporo, bo dotar³
m.in. do archiwów pañstwowych w Polsce i Niemczech, niekiedy za porednictwem mormoñskiego Edmonton Alberta Bonnie Doon Familiy History Center,
w którym od lat pracuje jako wolontariusz i specjalista do spraw dotycz¹cych
Europy Wschodniej i Niemiec, a zw³aszcza Polski. Wynika to z jego zainteresowania Kaszubami i Pomorzem oraz Prusami Zachodnimi.
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W ostatniej czêci swojej publikacji autor zamieci³ m.in. kserokopie artyku³ów, prezentuj¹cych jego dokonania, jakie opublikowane zosta³y na ³amach Pomeranii i Kuriera Bytowskiego, które to czasopisma od lat prenumeruje i pilnie studiuje przy pomocy przyjació³ dobrze znaj¹cych jêzyk polski. Ponadto znajdziemy tam reprodukcje ciekawych przyk³adów jego naukowej korespondencji
z ró¿nymi instytucjami w Ameryce.
Peter von Pazatka Lipinsky, czyli Piotr Pa¿¹tka-Lipiñski urodzi³ siê jako syn
Paw³a  Paula rodem z Niezabyszewa  w 1936 roku w Berlinie. Rok póniej
ojciec, bêd¹cy pracownikiem policji, przeniesiony zosta³  jako niezbyt lojalny
wobec nazistów  s³u¿bowo do Koszalina, gdzie Piotr zacz¹³ uczêszczaæ do szko³y
powszechnej, a gdzie przezywano go Polakiem. Po wojnie rodzina zapuci³a korzenie w Berlinie Zachodnim. Tam Piotr ukoñczy³ szko³ê powszechn¹ i zawodow¹,
zdobywaj¹c zawód rzenika, w którym podj¹³ pracê. W 1955 roku emigrowa³ do
Kanady, gdzie znalaz³ zatrudnienie równie¿ w przemyle spo¿ywczym. Jako rzenik i wkrótce mened¿er przepracowa³ od 1963 r. w jednej firmie 32 lata, przechodz¹c w 1995 r. na emeryturê. Odt¹d powiêci³ siê wy³¹cznie swojej pasji  badaniom historyczno-genealogicznym dotycz¹cym Kaszub i Pomorza. Ich efekty prezentuje omówiona tu ksi¹¿ka. We wzmiankowanym wy¿ej Wstêpie autor napisa³
o swojej ksi¹¿ce:
Mam nadziejê, ¿e prezentacja ta uzmys³owi Kaszubom z Polski, jak wielu
z nas, ¿yj¹cych na co dzieñ w Kanadzie, posiadaj¹cych kaszubskie korzenie, wci¹¿
posiada silne wiêzi emocjonalne z krajem naszego pochodzenia. Bêdê wci¹¿ kontynuowa³ swoje badania i promocjê mojego dziedzictwa poprzez pisanie esejów
i uczestnictwo w konferencjach genealogicznych.  Znaj¹c jego dokonania mo¿na
spodziewaæ siê bogatej realizacji tych zapewnieñ.
Indywidualn¹ dzia³alnoæ Petera v. Pazatka-Lipinskyego mo¿na porównaæ
z prac¹ stowarzyszenia Instytut Polski Kaszuby, skupiaj¹cego wiêcej ni¿ kilkanacie osób ze rodowiska klasy redniej, nieco podobnego do inteligencji polskiej. Takim pasjonatom jak P. Lipinsky, Shirley Mask-Connoly z Ottawy czy
Blanche Krbechek z Minneapolis, zawdziêczamy swoisty renesans kaszubskiego
dziedzictwa kultury w Kanadzie i USA. Dokumentacja ich dzia³alnoci, zw³aszcza
publikacje ksi¹¿kowe, wzbogacaj¹ zbiory Muzeum Pimiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej  ich czêæ dotycz¹c¹ dziejów i kultury kaszubskiej diaspory
i jej potomków w Nowym wiecie. Piotr Dziekanowski, pisz¹c o P. v. Lipinskym
na ³amach Kuriera Bytowskiego (nr 43/2006), nazwa³ go stra¿nikiem pamiêci.
Zaprezentowan¹ tu ksi¹¿kê autor zaopatrzy³ nastêpuj¹c¹ dedykacj¹:
Dedykujê poni¿sz¹ ksi¹¿kê wszystkim Kaszubom, którzy opucili swoj¹ ziemiê rodzinn¹, aby szukaæ nowego ¿ycia. Obycie nigdy nie zapomnieli o swoim
kaszubskim dziedzictwie.
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Opuscula linguistica Georgio Treder dedicata,
red. Edward Breza, Zenon i Aneta Lica,
Wydawnictwo Uniwersytetu Gdañskiego, Gdañsk 2007, ss. 457

Wydana przez Wydawnictwo Uniwersytetu Gdañskiego w 2007 roku pod redakcj¹ Edwarda Brezy oraz Zenona i Anety Liców ksi¹¿ka pt. Opuscula linguistica
Georgio Treder dedicata ukaza³a siê z okazji 65-lecia ¿ycia i 40 lat pracy naukowej prof. dr. hab. Jerzego Tredera. Po S³owie wstêpnym autorstwa Anety i Zenona
Liców, obszernej charakterystyce osi¹gniêæ Jubilata (¯ycie i dokonania Profesora
Doktora Habilitowanego Jerzego Tredera) autorstwa Edwarda Brezy, Wykazie
publikacji naukowych Profesora Jerzego Tredera (378 pozycji) oraz Wykazie
magistrów, licencjatów i doktoratów Jubilata nastêpuje zbiór artyku³ów autorstwa  jak czytamy na karcie tytu³owej  kole¿anek, kolegów, wspó³pracowników
i uczniów Profesora. Teksty owe zebrano w trzy dzia³y, odpowiadaj¹ce obszarom
zainteresowañ prof. Jerzego Tredera: Onomastyka, Kaszubistyka, Frazeologia
i Varia.
W dziale onomastycznym zawarto siedem artyku³ów. W pierwszym z nich,
pt. Jeszcze raz o etnomimie Kaszubi i choronimie Kaszuby, Edward Breza zaproponowa³ nowy sposób objanienia etymologii nazwy nadmorskiego ludu i jego
miejsca zamieszkania. Wed³ug niego najpierw powsta³ etnonim Kaszubi, utworzony od skróconego imienia Kazimierz, a potem  choronim Kaszuby.
W kolejnym artykule tej czêci Ewa Jakus-Borkowa stawia pytanie Czy s¹
polskie nazwy miejscowoci z sufiksem -ocz i -ocza?, i po przeprowadzeniu analizy
s³owotwórczo-semantycznej odpowiada, ¿e choæ istniej¹ w nazewnictwie Polski
ojkonimy koñcz¹ce siê na -ocz, -ocza, -ocze, formant -ocz oraz jego ¿eñski i nijaki
odpowiednik nie pe³ni¹ w nich funkcji nazwotwórczej.
Z kolei Zenon Lica zaj¹³ siê Polskimi adaptacjami graficzno-fonetycznymi
nazwisk pomorskich genetycznie niemieckich. Autor przedstawi³ w artykule
33 formy nazwisk, podaj¹c najwa¿niejsze sposoby ich adaptacji w polskim systemie jêzykowym.
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Ma³gorzata Milewska-Stawiany zajê³a siê natomiast Lasem w toponimii powiatu tucholskiego i po analizie bogatego materia³u onomastycznego stwierdzi³a,
¿e las w ¿yciu mieszkañców Borów Tucholskich zawsze odgrywa³ ogromn¹ rolê,
tote¿ w podstawach nazw miejscowych badanego obszaru tkwi¹ nazwy dotycz¹ce
(w kolejnoci od najwy¿szej do najni¿szej frekwencji): rolinnoci lenej, rodzajów lasów, zwierz¹t lenych oraz obiektów lenych.
Leszek Moszyñski w artykule pt. Choronimia, bêd¹cym czwart¹ czêci¹ opracowania Szymon Budny jako onomasta, przedstawi³ hipotezy etymologiczne dotycz¹ce biblijnych nazw okrelaj¹cych niewielkie obiekty terenowe, konkluduj¹c, ¿e odnone propozycje przedstawione przez pierwszego polskiego t³umacza
Biblii z hebrajskiego niewiele ró¿ni¹ siê od ustaleñ wspó³czesnych badaczy.
Nastêpny artyku³, zatytu³owany Pomorskie s³ownictwo w nazwach terenowych
Pomorza Zachodniego. potok, potoczk autorstwa Ewy Rzetelskiej-Feleszko, nale¿y
do serii ukazuj¹cej pozosta³oci dawnego s³owiañskiego s³ownictwa na Pomorzu
Zachodnim i pokazuje, ¿e nazwy terenowe od wyrazu potok czêste s¹ szczególnie
we wschodniej czêci Pomorza Zachodniego.
W artykule zamykaj¹cym dzia³ onomastyczny Lucyna Warda-Radys napisa³a
O formach pochodnych imion w kaszubszczynie. Autorka po zaprezentowaniu
licznych przyk³adów stwierdzi³a, ¿e choæ konkretne formy pochodne imion s¹
w kaszubszczynie inne ni¿ w polszczynie, to sposoby ich tworzenia (skracanie
tematu imienia i sufiksacja) s¹ takie same jak w polszczynie.
Dzia³ kaszubologiczny omawianej publikacji zaczyna siê artyku³em Ma³gorzaty Chmiel i Anety Lewiñskiej pt. Kaszubszczyzna znana i nieznana. Powsta³
on na podstawie zorganizowanej przez autorki wród studentów wydzia³ów humanistycznych ró¿nych polskich uczelni ankiety na temat ich wiedzy o Kaszubach
i ich jêzyku. Okaza³o siê, ¿e studenci o jêzyku Kaszubów wiedz¹ stosunkowo
niewiele, a wiedza przysz³ych polonistów oparta jest na kilku stereotypach, czêsto
nieprawdziwych. Nie s¹ tu, niestety, chlubnym wyj¹tkiem nawet studenci Uniwersytetu Gdañskiego.
W drugim artykule tej czêci Marek Cybulski po analizie Alternacji samog³osek wysokich we fleksji rzeczownika w S³owniku jêzyka pomorskiego czyli
kaszubskiego Stefana Ramu³ta ustali³, ¿e tytu³owe alternacje w s³owniku Ramu³ta zosta³y odnotowane w pewnym nadmiarze, co stanowi kolejny dowód na
to, ¿e w zamierzeniu leksykografa by³ to s³ownik normatywny.
Nastêpny artyku³ Justyna Pomierska powiêci³a Leksemom òjc i tatk
w przyslowiach kaszubskich (na tle paremiografii polskiej). Okaza³o siê, ¿e jêzykowy obraz ojca-Kaszuby nie odbiega od obrazu powszechnie przyjêtego przez
ogó³ Polaków, choæ przys³owia kaszubskie wyró¿niaj¹ siê grupowaniem cech okrelaj¹cych wzór ojca przede wszystkim z punktu widzenia norm etyki katolickiej.
Hanna Popowska-Taborska napisa³a O narodzinach kaszubskiej bia³ki
i towarzysz¹cych temu okolicznociach. Zdaniem autorki ów charakterystyczny
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kaszubski leksem, okrelaj¹cy kobietê i ¿onê, choæ podobny do staropolskiej bia³og³owy, jest wynikiem niezale¿nego procesu nazwotwórczego, który obj¹³
w swoim czasie dialekty pó³nocnopolskie i Kaszuby wraz z ziemi¹ S³owiñców.
Ostatni artyku³ w tej czêci, autorstwa Ewy Rogowskiej-Cybulskiej, nosi tytu³
Nazwy rolin motywowane nazwami w³asnymi w S³owniku gwar kaszubskich
Bernarda Sychty. Autorka na przyk³adach ze S³ownika Sychty ukaza³a, ¿e nazwy
w³asne oraz ich derywaty s³owotwórcze lub semantyczne jako sk³adnik kaszubskich nazw rolin maj¹ ró¿norodn¹ motywacjê.
Dzia³ frazeologiczny ksi¹¿ki Opuscula linguistica Georgio Treder dedicata
otwiera artyku³ Stanis³awa B¹by i Krzysztofa Skibskiego, którzy w Rozwa¿aniach
o zwrocie byæ (znaleæ siê) miêdzy Scyll¹ a (i) Charybd¹ na wybranych przyk³adach ukazuj¹ takie u¿ycia analizowanego frazeologizmu, w których nie respektuje siê znaczenia ród³owego konstrukcji wyrazowej, lecz imituje znane z innych tekstów rozwi¹zania formalne.
Urszula Kêsikowa w artykule pt. Innowacje frazeologiczne w jêzyku S³owackiego prezentuje natomiast u¿yte przez poetê kanoniczne i zmodyfikowane u¿ycia
zasobu frazeologicznego polszczyzny.
Stanis³aw Koziara z kolei pokazuje w artykule pt. Kur zapia³  od biblizmu
do eufemizmu zmianê znaczenia znanej frazy biblijnej we wspó³czesnym jêzyku
polskim, co wi¹¿e siê tak¿e ze zmian¹ znaczeniow¹ rzeczownika kur na kogut.
W kolejnym artykule Aneta Lica zajê³a siê Frazeologi¹ w twórczoci Wac³awa
Berenta  u¿yciami kanonicznymi i stwierdzi³a, ¿e wykorzystanie przez pisarza
frazeologizmów w du¿ym stopniu decyduje o artyzmie i poetyckoci jêzyka jego
powieci.
Edward £uczyñski za przedmiot swych dociekañ obra³ problem pt. Frazeologia a interpunkcja i skupi³ siê na u¿yciu cudzys³owu oraz przecinka we frazeologizmach. Autor ustali³, ¿e za najpowszechniejszy b³¹d w tym zakresie uznaje siê
branie w cudzys³ów frazeologizmów, choæ zjawisko to nie pojawia siê w tekstach
zbyt czêsto, czêstsze za jest u¿ywanie b¹d pomijanie w wypowiedziach zawieraj¹cych frazeologizmy przecinka, mimo ¿e regu³y interpunkcyjne tego wymagaj¹.
Jolanta Maækiewicz w tekcie pt. Bia³y kruk i czarna owca czyli o wyra¿eniach z przymiotnikami bia³y i czarny zwraca natomiast uwagê na swoist¹
asymetriê semantyczn¹ miêdzy biel¹ a czerni¹, któr¹ burz¹ oksymorony typu: bia³y
murzyn, czarna owca.
Beata Milewska w artykule pt. A wistak zawija je w sreberka... o pewnym
ródle wspó³czesnej frazeologii ukazuje z kolei nowe frazeologizmy wywodz¹ce
siê z jêzyka reklamy, funkcjonuj¹ce we wspó³czesnej polszczynie, np. w wypowiedziach premiera.
W rosyjskojêzycznym artykule pt. Ñåìàíòè÷åñêaÿ còðóêòóðà ôðàçåîëîãè÷åñêèõ åäèíèö è êoìïîíåíòû èõ ôîðìû Anna Michaj³owna Melerowicz
i Walerij Michaj³owicz Mokijenko, w uznaniu dla wk³adu Jerzego Tredera w ba-
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dania nad semantyk¹ frazeologizmów, podjêli teoretyczny problem struktury semantycznej i formalnej jednostek frazeologicznych.
Anna Pajdziñska, autorka artyku³u Frazeologia a rekonstrukcja jêzykowego
obrazu wiata, podkrela, ¿e frazeologizmy okazuj¹ siê przydatne w odtwarzaniu
pe³nej struktury znaczeniowej s³owa, a interesuj¹ce wnioski wynikaj¹ z analizy
sk³adni frazeologizmów.
W ostatnim w tym dziale artykule pt. O sfrazeologizowanych komparacjach
i nowym wielojêzycznym s³owniku porównañ, Agnieszka Spagiñska-Pruszak pisze o wydanym niedawno pierwszym w leksykografii wielojêzycznym s³owniku
s³owiañskiej frazeologii porównawczej i omawia niektóre problemy powsta³e
w jego czêci chorwacko-polskiej.
W dziale Varia ksi¹¿ki jubileuszowej Jerzego Tredera znalaz³y siê artyku³y
z ró¿nych dziedzin jêzykoznawstwa. Otwiera je tekst Marii Biolik Bóg i cz³owiek
w mazurskich pieniach ludowych, w którym autorka przedstawi³a zawartoæ pisanych gwar¹ mazursk¹ pieni religijnych i ich rolê w ¿yciu luterañskich Mazurów jako przewodnika po ¿yciu doczesnym, by zas³u¿yæ na zbawienie.
Natomiast Tadeusz Czarnecki w Rozwa¿aniach nad etymologi¹ chrzecijañskiego terminu piek³o zaproponowa³ swoj¹ etymologiê tego terminu. Wed³ug
autora forma i treæ tego s³owa przysz³y do S³owian od s¹siadów z zachodu: z ³aciny poprzez jêzyk staro-wysoko-niemiecki (lub staro-dolno-niemiecki).
Izabela Kêpka po analizie Cech stylistycznych kazania Stanis³awa Trebnica,
wyg³oszonego podczas mszy pogrzebowej Jakuba Wejhera 22.03. 1657 roku
stwierdzi³a, ¿e kazanie to wpisuje siê w poetykê barokow¹, poniewa¿ jest dzie³em
panegirycznym, opartym na barokowym koncepcie.
Jolanta Kowalewska-D¹browska napisa³a O jednym ze sposobów wartociowania. Semantyka paradoksów w konstrukcjach typu tak (...) ¿e (...) w poezji
Jana Twardowskiego. Autorka stwierdzi³a, ¿e dziêki analizowanym konstrukcjom
poeta mo¿e ³¹czyæ cechy najbardziej niemo¿liwe do powi¹zania i w konsekwencji zmierzyæ siê z tajemnic¹ Boga i cz³owieka.
Alfred F. Majewicz w artykule Jêzyki i polityka jêzykowa w Unii Europejskiej w perspektywie dalszego poszerzania Unii z kilkoma uwagami w zwi¹zku
z Ustaw¹ o jêzyku polskim, kaszubszczyzn¹ i Jubilatem jako znawca wielu
jêzyków i problematyki z tym zwi¹zanej dzieli siê swymi uwagami na temat globalizuj¹cego siê wiata, Unii Europejskiej, roli w niej Polski, a tak¿e jêzyka kaszubskiego.
Jan Mazur i Julia Piotrowska informuj¹ natomiast czytelników o Rêkopisie
nieznanego modlitewnika jako obrazie polszczyzny w Kazachstanie w latach czterdziestych minionego stulecia. Polszczyzna tego zabytku, który przepisywa³a Polka
z Ukrainy przesiedlona w wyniku represji stalinowskich do Kazachstanu, wykazuje
rozchwiany charakter, czego korzenie tkwi¹ w wieloletniej interferencji jêzykowej na terenach Ukrainy rodkowo-Zachodniej.
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Stanis³aw Milewski pisze z kolei o Wyg³osowych grupach spó³g³oskowych
w tekstach mówionych dzieci w wieku przedszkolnym. Jest to zagadnienie interesuj¹ce, poniewa¿ u tych dzieci grupy spó³g³oskowe s¹ najbardziej nara¿one na
ró¿nego rodzaju przekszta³cenia, tote¿ problemom tym powinno siê powiêcaæ
uwagê na æwiczeniach ortofonicznych.
W artykule Biblia w Mylach nieuczesanych Stanis³awa Jerzego Leca
Kazimierz Orzechowski ukaza³ frazeologizmy biblijne przetworzone w aforyzmach
Stanis³awa Jerzego Leca, co mo¿e stanowiæ materia³ egzemplifikacyjny przysz³ego
kompletnego korpusu biblizmów polskich.
Duan Vladislav Padjerski w swym tekcie przedstawi³ natomiast Projekt
pierwszej polskiej gramatyki jêzyka serbskiego. Autor poinformowa³, ¿e dotychczas ukaza³y siê dwie polskojêzyczne gramatyki jêzyka serbskochorwackiego,
a dzi, w sytuacji gdy oko³o 500 studentów na siedmiu uczelniach w Polsce uczy
siê jêzyka serbskiego, przygotowanie gramatyki jêzyka serbskiego po polsku wydaje siê koniecznoci¹. Jak powinna wygl¹daæ ta praca w szczegó³ach, informuje
autor artyku³u w jego dalszej czêci.
W kolejnym artykule czêci czwartej Kazimierz A. Sroka porusza problem
pt. Forma czasownika a ukryte dope³nienie bli¿sze w jêzyku wêgierskim. Autor
podj¹³ w nim zagadnienie zwi¹zku istnienia dwóch koniugacji w jêzyku wêgierskim i czêstego zjawiska ukrytego dope³nienia bli¿szego w tekstach tego jêzyka.
Odpowiadaj¹c na pytanie postawione w tytule artyku³u pt. Góralskie Ewangelie. Przek³ad czy stylizacja?, Bo¿ena Szczepiñska stwierdzi³a, ¿e góralski Nowy
Testament trudno uznaæ za przek³ad, jego autorka bowiem czêsto poprzestaje tylko
na fonetycznej i gramatycznej stylizacji tekstu zastanego.
W artykule Mariana Szczodrowskiego pt. Jêzyk jako specyficzny rodzaj kodu
autor wymieni³ trzy dyscypliny, okrelaj¹c jêzyk jako rodzaj kodu: lingwistykê,
teoriê informacji i teoriê komunikacji, pokazuj¹c, ¿e wszystkie sk³adniki uk³adu
porozumiewania siê s¹ wzajemnie uwarunkowane.
Jerzy Szews przedstawi³ Starania w³adz administracyjnych Ksiêstwa Warszawskiego o przywrócenie polskich nazw geograficznych departamentu bydgoskiego. Autor pokaza³, ¿e od czasu pierwszego rozbioru Rzeczypospolitej administracja pruska zniemczy³a wiele nazw geograficznych tego regionu, z chwil¹ wiêc
wejcia Ziemi Bydgoskiej w sk³ad Ksiêstwa Warszawskiego nale¿a³o przywróciæ
polskie nazwy geograficzne.
W artykule Odmiany regionalne polszczyzny w twórczoci Micha³a Choromañskiego Anna Tyrpa ukaza³a, ¿e pisarz, którego pierwszym jêzykiem by³ rosyjski, a polszczyzny nauczy³ siê dopiero jako cz³owiek doros³y, zwraca³ baczn¹
uwagê w swych tekstach na regionalne pochodzenie bohaterów, tote¿ pojawiaj¹
siê u niego zapisy charakterystycznej wymowy lub s³ownictwa z Wilna, Galicji,
l¹ska, Warszawy, Kujaw i Pomorza.
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W kolejnym artykule czwartej czêci ksi¹dz Jan Walkusz scharakteryzowa³
Ruch pielgrzymkowy w polonijnych rodowiskach Kanady na przyk³adzie parafii
Matki Boskiej Czêstochowskiej w London, Ontario, podkrelaj¹c, ¿e wród polskich emigrantów w Ameryce Pó³nocnej, podobnie jak w kraju, ¿ywa jest tradycja
pielgrzymek do miejsc kultu religijnego. Takim miejscem jest m.in. parafia Matki
Boskiej Czêstochowskiej w London w Kanadzie, gdzie spontaniczne nawiedzenia
w Roku Maryjnym (1956) zapocz¹tkowa³y regularny ruch pielgrzymkowy.
Ostatni artyku³ w ksi¹¿ce, autorstwa Tomasza Wicherkiewicza, powiêcony
jest Ostatkom Liwów na wschodnim brzegu Morza Ba³tyckiego. Ta niewielka autochtoniczna grupa mniejszociowa zamieszkuj¹ca £otwê po burzliwych dziejach, jak wszystko na to wskazuje, do¿ywa swych dni, poniewa¿ wed³ug danych
z 1995 roku narodowoæ liwsk¹ deklarowa³o 186 obywateli ³otewskich, a tylko
9 poda³o jêzyk liwski jako ojczysty.
Opuscula linguistica Georgio Treder dedicata zawiera 38 artyku³ów autorstwa
42 naukowców polskich i zagranicznych, g³ównie jêzykoznawców. Wszystkie,
tak ró¿norodne przecie¿ tematycznie, rozprawy zgromadzone w ksi¹¿ce ³¹czy
wysoka wartoæ naukowa, sprawiaj¹ca, ¿e mo¿na je bez zastrze¿eñ poleciæ czytelnikom zainteresowanym problematyk¹ kaszubologiczn¹, onomastyczn¹, frazeologiczn¹, historycznojêzykow¹ i  ogólnie  jêzykoznawcz¹ i kulturow¹. Dla mi³oników kaszubszczyzny wartoæ tej ksi¹¿ki powinna byæ tym wiêksza, ¿e powsta³a
ona dla uczczenia jednego z jej najpracowitszych, najwytrwalszych i najefektywniejszych badaczy, nie bez przesady nazwanego w pochodz¹cej od kole¿anek
i kolegów, wspó³pracowników i uczniów dedykacji z okazji ukoñczenia 65 lat
¿ycia i 40 lat pracy naukowej  piastunem kaszëbiznë.
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Tomasz Rembalski

Inwentarz starostwa cz³uchowskiego z roku 1753,
wyd. M. Fryda, Cz³uchów  Gdañsk 2008, ss. XV, 178

Pod patronatem Muzeum Regionalnego w Cz³uchowie i Instytutu Kaszubskiego w Gdañsku oraz przy finansowym wsparciu Urzêdu Miejskiego w Cz³uchowie w po³owie 2008 roku opublikowano Inwentarz starostwa cz³uchowskiego
z roku 1753. Wydaniem, tj. sporz¹dzeniem odpisu, opracowaniem naukowym
i przygotowaniem do druku tego ród³a, zaj¹³ siê pracownik cz³uchowskiego Muzeum i cz³onek Instytutu Kaszubskiego dr Marian Fryda  dowiadczony historyk, znany z licznych opracowañ dotycz¹cych historycznej Ziemi Cz³uchowskiej1.
Ksi¹¿ka M. Frydy uzupe³nia licznie ju¿ opublikowane inwentarze starostw
Prus Królewskich2, w tym cz³uchowskiego z 1748 roku3. O ich znaczeniu dla
profesjonalnych historyków, genealogów i mi³oników lokalnych dziejów nikogo
nie trzeba przekonywaæ. Z tego zapewne wzglêdu z nie lada wyzwaniem postanowi³ zmierzyæ siê cz³uchowski historyk. Zreszt¹, o swych motywach publikacji
ród³a autor informuje czytelnika w przedmowie, o czym ni¿ej.
Omawiana praca sk³ada siê ze wspomnianej przedmowy, wykazu skrótów,
czêci ród³owej, czyli tytu³owego Inwentarza starostwa cz³uchowskiego oraz indeksów osobowego i nazw miejscowoci. Przedmowa podzielona jest na piêæ podrozdzia³ów. Na wstêpie pierwszego, zatytu³owanego Inwentarze starostwa cz³uchowskiego i ich dotychczasowe edycje, autor informuje o historii i aktualnym

1

2

3

Tytu³em przyk³adu zob. M. Fryda, Gochy. Szkice do portretu, Lipnica 1999; ten¿e, Wie pomorska w pierwszym okresie panowania pruskiego na przyk³adzie klucza gemelskiego w powiecie cz³uchowskim (17721830), Gdañsk 2002.
Zob. K. Mikulski, ród³a do dziejów wsi w Prusach Królewskich w XVIXVIII wieku, [w:] Stan
badañ i potrzeby edycji ród³owych dla historii Pomorza i innych krajów po³udniowej strefy
ba³tyckiej, pod red. M. Biskupa, Toruñ 1995, s. 70-71.
Inwentarz starostwa cz³uchowskiego z roku 1748, wyd. K. Kociñski, Roczniki TNT, t. 11,
1904, s. 184245.

Kopia acta_2008.p65

272

09-01-14, 19:31

INWENTARZ STAROSTWA CZ£UCHOWSKIEGO Z ROKU 1753...

273

miejscu przechowywania wydanego ród³a w Archiwum G³ównym Akt Dawnych
w Warszawie. Zwraca uwagê, i¿ inwentarz z 1753 roku jest jednym z omiu zachowanych inwentarzy starostwa cz³uchowskiego z XVIIXVIII wieku. Bli¿ej
zatrzymuje siê na omówieniu wczeniejszego, a dok³adnie z 1748 roku, który by³
przedmiotem publikacji Konstantego Kociñskiego w 1904 roku4. Pisze, i¿ Inwentarz zawiera: dok³adny opis zamku wraz z jego wyposa¿eniem, opis folwarków, miast, wsi, pustkowi, m³ynów i barci. Wiêkszoæ zapisów przedstawiona
jest w postaci tabelarycznej co sprawia, ¿e zawarte w nich informacje dotycz¹ce
spraw fiskalnych oraz stanu posiadania poszczególnych gospodarstw s¹ bardzo
przejrzyste, zachowuj¹c jednoczenie wielkie bogactwo treci. M. Fryda twierdzi jednak, ¿e K. Kociñski opublikowa³ oko³o 20 proc. tekstu orygina³u, który
znacznie okroi³, podaj¹c w ca³oci jedynie opis zamku cz³uchowskiego oraz
dwóch wsi: Borowego M³yna i Wojska. Pisze dalej, ¿e W przypadku wsi wybór
nie by³ przypadkowy; zamieszkane one by³y bowiem w ca³oci przez ludnoæ
kaszubsko-polsk¹. Podobnie by³o w przypadku wiêkszoci barci oraz pustkowi.
Determinacjê w poszukiwaniu przez Kociñskiego wszelkich ladów potwierdzaj¹cych polskoæ tej ziemi najlepiej widaæ w jego odrêcznych notatkach [które
autor podaje w przypisie T.R.]. Bardzo selektywny i jednostronny wybór fragmentów inwentarza, dokonany przez Kociñskiego, w du¿ej mierze ogranicza jego
wartoæ. St¹d potrzeba wydania którego z inwentarzy starostwa w ca³oci, podobnie jak dokonano tego w przypadku innych starostw pomorskich.
W drugim podrozdziale, Starostwo cz³uchowskie i jego miejsce w granicach
powiatu, M. Fryda nakrela krótki rys historyczny jednostki administracyjnej bêd¹cej przedmiotem publikacji oraz pokrótce przedstawia jej urzêdników  starostów. Bli¿ej zapoznaje czytelnika z postaci¹ inicjatora sporz¹dzenia inwentarza
z 1753 roku  starosty cz³uchowskiego Micha³a Kazimierza Radziwi³³a (17021762).
W trzecim podrozdziale omawia Okolicznoci powstania inwentarza, przybli¿aj¹c postaci komisarzy sporz¹dzaj¹cych inwentarz, szlachciców z Litwy, Erazma Radowickiego h. Grzyma³a i Stanis³awa P¹gowskiego h. Pobóg. Autor stara
siê równie¿ odtworzyæ marszrutê komisarzy po starostwie, która zakoñczy³a siê
po mniej wiêcej miesi¹cu wytê¿onej pracy, pokonawszy ok. 300 km ( ). Ucila
te¿ datê jego powstania na prze³om wiosny i lata 1753 roku.
Czwarty podrozdzia³ Opis podstawy wydania inwentarza, jest dok³adnym
opisem fizycznym ksiêgi, w której znajduje siê rêkopis inwentarza. Podaje jego
przynale¿noæ do zespo³u Archiwum Radziwi³³ów i sygnaturê nadan¹ mu w Archiwum G³ównym Akt Dawnych w Warszawie. Analizuje pochodzenie papieru, który zosta³ wykorzystany do wykonania ksiêgi. Zauwa¿a, ¿e Pisz¹cy inwentarz by³
nie tylko niez³ym kaligrafem, ale tak¿e zupe³nie dobrym rysownikiem. Wiele stron
tekstu, wykorzystuj¹c wolne miejsca, przyozdobi³ licznymi rysunkami. S¹ to sche4
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matyczne plany miast ( ), sceny rodzajowe ( ). Nie brak tak¿e abstrakcyjnych
rysunków o charakterze czysto zdobniczym.
W ostatnim, pi¹tym podrozdziale, zatytu³owanym Metoda wydawnicza, autor wyjania, i¿ przy sporz¹dzaniu kopii do druku korzysta³ ze skanów orygina³u,
lecz w przypadkach, w których mia³ problemy z odczytaniem jego fragmentów,
korzysta³ z jego orygina³u. Informuje równie¿, ¿e podstawê wydawnicz¹ opar³ na
Instrukcji wydawniczej pod red. Kazimierza Lepszego5, stosuj¹c wed³ug niej
modernizacjê pisowni oryginalnego tekstu. Czytamy te¿, i¿ Wiele informacji
w tekcie ród³owym wyra¿onych jest w postaci tabel i ró¿nego rodzaju zestawieñ sumarycznych. Wydawca stara³ siê tam, gdzie by³o to mo¿liwe z technicznego
punktu widzenia, o zachowanie ich w pierwotnym stanie. W kilku przypadkach
trzeba by³o zmniejszyæ liczbê kolumn w tabelach, nie rezygnuj¹c jednak z zawartych w nich danych. Dotyczy to g³ównie treci dotycz¹cej iloci i rodzaju posiadanej u¿ytkowanej ziemi. Dalej M. Fryda wyjania, w jaki sposób i na podstawie
jakiej literatury dokonywa³ identyfikacji poszczególnych nazw miejscowoci, rzek
i jezior, a wystêpuje ich tu sporo pod nazwami, które dzi nie mówi¹ prawie nic
wspó³czesnym mieszkañcom tamtych terenów i zapewne wielu historykom, np.
wie Szteynfort to wspó³czesny Trzyniec, Penkul to Pieniê¿nica itp. Autor daje
bardzo dok³adne informacje w przypisach do niemal ka¿dej wsi, m³yna czy pustkowia, przybli¿aj¹c w wielu przypadkach wczeniejsz¹ i póniejsz¹ ich historiê.
Czytelnik nie ma w¹tpliwoci, i¿ autor doskonale zna ten teren, jego przesz³oæ
i teraniejszoæ, co nie zawsze spotyka siê w tego typu wydawnictwach. Tytu³em
przyk³adu tak opisuje pustkowie Luboczyn: To dzisiejsza miejscowoæ Lipczynek w gminie Przechlewo, le¿¹ca nieopodal jeziora Lipczyno Wielkie. W lustracji
z 1664 r. ( ) wymienia siê mieszkaj¹cego tu strzelca »przezwiskiem Wygay, który
¿adnej dani nie daje, tylko borów powinien pilnowaæ«. W XVIII w. jezioro nale¿a³o do Tucho³ków. Oni te¿ zwrócili siê do starosty Karola Stanis³awa Radziwi³³a
o zgodê na postawienie cha³upy dla rybaka. Powsta³e pustkowie nazwano od jeziora: Luboczyn, Luboszyn. Jego pierwszymi dzier¿awcami byli: Trzebiatowski,
a od 1733 r. Jan Wojciechowski. Z czasem gospodarstwo powiêkszono do 100 ha.
W po³owie lat 30. XX w. w Lipczynku pobudowano dodatkowo dwa zabudowania dla niemieckiej stra¿y granicznej. Zmieniono tak¿e, od pobliskiej leniczówki,
nazwê miejscowoci na Junkerbrück. Po II wojnie wiatowej w latach 60. w miejscu dawnych zabudowañ nad jeziorem wybudowano orodek wypoczynkowy toruñskiego TOS (s. 130, przyp. 210).
Lektura tekstu ród³owego inwentarza nie przysparza k³opotów, gdy¿ jego
uk³ad jest przejrzysty, wzorowany na dotychczasowych publikacjach inwentarzy
lub podobnych do nich lustracji. Jego przeszukiwanie u³atwiaj¹ za³¹czone indeksy.
5

Instrukcja wydawnicza dla róde³ historycznych od XVI do po³owy XIX w., red. K. Lepszy,
Wroc³aw 1953.
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Publikacjê dodatkowo wzbogacaj¹ do³¹czone na koñcu ksi¹¿ki kolorowe podobizny karty tytu³owej i trzech stron z orygina³u inwentarza oraz taki¿ plan Chojnic
z 1822 roku i plan Cz³uchowa z 1793 roku. Autor zamieszcza te¿ mapê w³asnego
opracowania powiatu cz³uchowskiego z po³owy XVIII wieku.
Mimo kilku usterek natury redakcyjnej, jak np. brak indeksów górnych przy
numerach przypisów na s. VIII, wypadniêcie ramki ze swego miejsca na s. XI,
czy brak spacji pomiêdzy znakami lub wyrazami w wielu miejscach, dzie³o
M. Frydy nale¿y oceniæ jak najwy¿ej i ¿yczyæ historiografii pomorskiej jak najwiêkszej liczby tego typu opracowañ. Z pewnoci¹ bêdzie ono stanowiæ doskona³y
materia³ ród³owy dla wielu historyków zajmuj¹cych siê dziejami terenu wspó³czesnych powiatów cz³uchowskiego, chojnickiego i bytowskiego. Miejmy te¿
nadziejê, i¿ na kolejny cz³uchowski inwentarz bêdziemy czekaæ znacznie krócej
ni¿ 104 lata.
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Józef Borzyszkowski

Toruñski s³ownik biograficzny,
pod red. K. Mikulskiego, t. 5, wyd. ToMiTo, Wydawnictwo
Uniwersytetu Miko³aja Kopernika, Toruñ 2007, ss. 267

Towarzystwo Mi³oników Torunia, mimo narastaj¹cych trudnoci finansowo-biurokratycznych, towarzysz¹cych codziennej pracy organizacji pozarz¹dowych, kontynuuje sw¹ dobr¹ robotê. Jej wyrazem jest regularne wydawanie kolejnych tomów swojego organu  Rocznika Toruñskiego (najnowszy t. 34, 2008,
ukaza³ siê w po³owie roku) oraz Toruñskiego s³ownika biograficznego. Obie te
pozycje ukazuj¹ siê jako wspólne przedsiêwziêcie wydawnicze ToMiTo i Wydawnictwa Uniwersytetu Miko³aja Kopernika. S¹ piêknym przyk³adem zaanga¿owania uniwersyteckich humanistów w ¿ycie spo³eczno-kulturalne miasta. Na
podkrelenie zas³uguje te¿ fakt, i¿ oba wydawnictwa finansowo wspiera Urz¹d
Miasta w Toruniu.
Najnowszy tom pi¹ty Toruñskiego s³ownika bibliograficznego, wydawanego
w systemie holenderskim, w którym ka¿dy kolejny obejmuje has³a od A do ¯,
otwiera biogram Tadeusza Arctowskiego (19191967)  lekarza Wojskowego Szpitala Okrêgowego w Toruniu, urodzonego w Berlinie, zmar³ego w Gdañsku, pochowanego w grobach rodzinnych w Toruniu. Autorami biogramu s¹ Marian £ysiak
i Adam Seichter. Ostatni biogram w tym tomie powiêcony zosta³ Kazimierzowi
¯urowskiemu (19091987), archeologowi, profesorowi UMK i UAM, pochodz¹cemu z Zagórza k. Sanoka, zmar³emu i pochowanemu w Gnienie. (Autork¹ tego¿
opracowania jest Krystyna Przewona-Armon).  Ju¿ te dwa przyk³ady sygnalizuj¹ zró¿nicowane korzenie powojennych obywateli Torunia  zarówno tych
z dwudziestolecia miêdzywojennego, jak i po 1945 roku. Kolejne tomy TSB, przygotowane przez 9-cioosobowy Komitet Redakcyjny i liczne grono wspó³pracuj¹cych z nim autorów stanowi¹ pasjonuj¹c¹ lekturê.
W t. V TSB znajduje siê 175 biogramów zas³u¿onych dla Torunia postaci lub
tylko z nim zwi¹zanych dziêki swoim pobytom w tym miecie. Przyk³adem
drugiego rodzaju jest Zygmunt Krasiñski, który bêd¹c w Toruniu, napisa³ tam kilka
listów do kochanki  cytowanych bogato przez autora biogramu (?) Zefiryna
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Jêdrzyñskiego. S¹dzê, i¿ dla takich szkiców, a raczej przyczynków biograficznych, bardziej odpowiednim miejscem by³by Rocznik Toruñski. I tu od razu
wychodzi najwa¿niejszy problem dla redaktorów podobnych dzie³  kwestia kryteriów doboru postaci, których biogramy winny znaleæ siê w S³owniku. Niekiedy
kryteria s¹ klarowne, jednak ich przestrzeganie zawodne.
Studiuj¹c kolejne biogramy w tomie V TSB, poznajemy ciekawe dzieje Torunia, szczególnie licznie reprezentowane przez postacie ¿yj¹ce w epoce nowo¿ytnej, a zw³aszcza w dziejach najnowszych. Dominacja biogramów postaci z XIX
i XX wieku jest zrozumia³a, wynika miêdzy innymi z faktu, i¿ w trakcie przygotowania kolejnych tomów wielu zas³u¿onych dla Torunia opuci³o rodowisko
¿ywych. Tak siê np. z³o¿y³o, ¿e w t. 3 Rocznika Toruñskiego (Toruñ 2007) S³awomir Kalembka opublikowa³ obszerne wspomnienie pomiertne, powiêcone
Janowi Wojciechowskiemu (19272005)  dzia³aczowi spo³ecznemu i dyrektorowi
biura TTK, a w tomie 5 TSB znajdujemy biogram tej¿e postaci autorstwa Zefiryna
Jêdrzyñskiego. To pierwsze zapewnie mog³o znaleæ siê w dokumentacji biogramu, ale w jednym i drugim tekcie czytelnik wyczuwa niedopowiedzenie dotycz¹ce pogrzebu bohatera. Z. Jêdrzyñski stwierdzi³, ¿e pochowano go pierwotnie
na Centralnym Cmentarzu Komunalnym, gdzie znajduje siê symboliczny grób,
ale nie dopowiada, gdzie znajduje siê miejsce jego ostatniego spoczynku.
Redakcja podobnych dzie³ jak TSB to bez w¹tpienia ogrom pracy dla zespo³ów redaktorów naukowych i wydawniczych. Jednym z najtrudniejszych zagadnieñ jest byæ mo¿e wyegzekwowanie od autorów okrelonych przez redakcjê naukow¹ objêtoci poszczególnych biogramów. Zdawaæ by siê mog³o, ¿e po dowiadczeniach PSB i SBPN lokalne dzie³a wolne bêd¹ od powa¿nego mankamentu,
jakim jest nadmierna szczegó³owoæ wielu opracowañ, widoczna w przywo³anych
wy¿ej s³ownikach, m.in. w przypadku postaci reprezentuj¹cych redniowiecze.
Ich autorzy staraj¹ siê jakby ka¿d¹ informacjê znalezion¹ w ród³ach, ka¿de przypuszczenie umieciæ w biogramie, jaki staje siê szkicem biograficznym  artyku³em, dla którego bardziej odpowiednim miejscem by³oby czasopismo naukowe.
W sygnalizowanym tomie jeden z najobszerniejszych biogramów powiêcony
jest postaci Jakuba Kazimierza Rubinkowskiego (16681749), autorstwa Adama
Kucharskiego i Kazimierza Maliszewskiego. Objêtoæ i podwójne autorstwo tego
tekstu jest dla mnie niezrozumia³e, poniewa¿ K. Maliszewski powiêci³ temu bohaterowi osobn¹ monografiê i kilka artyku³ów, przywo³anych w dokumentacji,
gdzie obok nich znajduje siê jedynie kilka wczeniejszych opracowañ innych autorów (sprzed 1982 r.  czas wydania biografii) i a¿ jedna póniejsza monografia z 2003 roku! S¹dzê, ¿e co tu nie gra  zarówno autorzy, jak i redakcja zapomnieli o tym, i¿ wspó³tworz¹ s³ownik biograficzny, a nie zbiór ró¿norodnych opracowañ. (Do nazbyt rozpisanych biogramów zaliczy³bym tak¿e m.in. opracowanie
A. Kucharskiego dotycz¹ce Bart³omieja Strobla!).
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W omawianym tomie mamy te¿ po kilka biogramów postaci reprezentuj¹cych rodziny czy ludzi jednego nazwiska, takich jak np. Linde, Pope, Rebber,
Wachschlager, zarazem przedstawicieli spo³ecznoci Torunia z epoki redniowiecza czy czasów nowo¿ytnych. Ich obecnoæ dopiero w t. 5 zwi¹zana jest zapewne
miêdzy innymi z postêpem badañ historycznych, jaki mia³ miejsce choæby w ostatnich latach XX i pocz¹tku XXI wieku.
Autorem wielu biogramów postaci z czasów najnowszych, wyró¿niaj¹cych
siê klarownoci¹ opracowania i bogat¹ dokumentacj¹, jest Kazimierz Przybyszewski! W dokumentacji jego tekstów w sytuacji, gdy biogram danej postaci jest ju¿
obecny w PSB czy SBPN, podaje on zwykle tylko te opracowania i ród³a, jakich
nie uwzglêdniono we wczeniejszych tekstach. Przyk³adem jest zawarty w omawianym tomie jego autorstwa biogram Lecha B¹dkowskiego (19201984), gdzie
w dokumentacji brak jednak biografii bohatera pt. Na w³asny rachunek. Rzecz
o Lechu B¹dkowskim Paw³a Zbierskiego, Gdañsk 2004.
W prezentowanym tomie znajdujemy te¿ kilkanacie biogramów, powiêconych postaciom z grona najbardziej zas³u¿onych czy najbardziej znanych na ca³ym Pomorzu. Ich obecnoæ dopiero w tym tomie mo¿e budziæ zdziwienie, ale
z pewnoci¹ nie tych czytelników, którzy znaj¹ nieco od kuchni dzieje powstawania podobnych dzie³ zbiorowych. Mam tu na uwadze m.in. postaæ Bronis³awa
Juliana Wiktora Hozakowskiego (18871948)  ogrodnika, kupca i przemys³owca,
który rozs³awi³ Toruñ  polskie ogrodnictwo w Kraju i Europie. Znany by³ osobicie w najodleglejszych zak¹tkach Pomorza, tak¿e na Kaszubach, m.in. jako konsul
honorowy Francji. Autor jego biogramu w omawianym tomie, Tadeusz Zakrzewski, w dokumentacji na pierwszym miejscu przywo³uje t. II SBPN, gdzie autork¹
zamieszczonego tam opracowania jest p. Krystyna Padlaszewska. S¹dzê, i¿ pod
adresem redakcji podobnych dzie³ winien byæ skierowany postulat, by w dokumentacji na nowo opracowanych biogramów uwzglêdniano nie tylko tytu³ poprzednich dzie³ s³ownikowych, ale te¿ imiê i nazwisko autora konkretnego has³a.
Docenienia dorobku poprzedników, ich wk³adu do skarbca naszej wiedzy, nigdy
za wiele ! St¹d te¿ i moja wdziêcznoæ do twórców TSB!
Z wielu biogramów postaci, zawartych w omawianym tomie, które chcia³oby
siê tu przywo³aæ, na kilka trzeba by chyba zwróciæ baczniejsz¹ uwagê. Niektóre
z nich po raz pierwszy wystêpuj¹ w s³ownikach, inne mog¹ w przysz³oci ulec
zmianie. Anna Zakrzewska np., bazuj¹c na swoim wczeniejszym dorobku, prezentuje tu biogram znanej dzia³aczki pomorskiej z 20-lecia, Marii Che³mickiej z domu
Wybickiej (19011968), pisz¹c, i¿ by³a prawnuczk¹ autora polskiego hymnu narodowego, a jej ojcem jego wnuk, gdañski lekarz i dzia³acz, dr med. Józef Wybicki,
pierwszy starosta [krajowy] pomorski. Tymczasem w ¿adnym naukowym opracowaniu dotycz¹cym biografii jednego czy drugiego Józefa Wybickiego takiej wiêzi
nikt nie przywo³uje. Z podobnymi niecis³ociami spotykamy siê jedynie w tekstach
popularyzuj¹cych postaæ dr. J. Wybickiego Jak wiadomo, choæby z biogramu
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twórcy hymnu narodowego (autorstwa W³adys³awa Zajewskiego, zawartego w t. II
SBPN), jego synowie zmarli bezpotomnie.
Du¿ym plusem omawianego tomu jest obecnoæ w nim kilku biogramów sióstr
zakonnych, zapisanych nie tylko w dziejach Torunia. Ich biogramy, autorstwa
Waldemara Rozynkowskiego, oparte s¹ zwykle niemal wy³¹cznie na ród³ach archiwalnych. Mi³oników sportu i Kociewia ucieszy zapewne biogram Klemensa
Felchnerowskiego (18921971), rodem z Lubichowa, zapanika, lekkoatlety,
medalisty mistrzostw miêdzynarodowych i dzia³acza spo³ecznego w Toruniu.
Autorem tego biogramu jest równie¿ zas³u¿ony jak K. Przybyszewski, dzia³acz
spo³eczny i biografista, Tadeusz Zakrzewski.
Opracowanie jednego krótkiego biogramu wymaga niekiedy wiêcej wysi³ku,
a przede wszystkim czasu  poszukiwañ ród³owych, ni¿ obszernego artyku³u.
Zwykle ród³a i wzmianki dotycz¹ce danej postaci s¹ bardzo rozproszone. St¹d
tak wielkie znaczenie ma praca i pomoc dla autorów i redaktorów naczelnych
recenzentów wydawniczych. S¹dzê, ¿e ich nazwiska winny równie¿ znaleæ siê
na stronie redakcyjnej. Opracowanie redakcyjne ca³oci omawianego tomu jest
dzie³em Katarzyny Minczykowskiej. Biogramy poprzedza Wykaz wa¿niejszych
skrótów, a ca³oæ tomu zamyka Spis biogramów zamieszczonych w I, II, III, IV i V
tomie Toruñskiego s³ownika bibliograficznego (liczby rzymskie oznaczaj¹ tom,
arabskie  strony).
Dla przypomnienia warto podaæ, ¿e tom IV ukaza³ siê w 2004, III  2002, II 
2000, a I w 1998 roku. W t. I jest równie¿ króciutki Wstêp autorstwa Krzysztofa
Mikulskiego, napisany w imieniu Zespo³u Redakcyjnego, wyjaniaj¹cy cele tego¿
wydawnictwa i kryteria doboru jego bohaterów. Dziewiêæ lat temu przewidziano,
¿e na ca³oæ TSB bêdzie siê sk³adaæ szeæ tomów. Pierwszy zosta³ zadedykowany
twórcom i dzia³aczom Towarzystwa Mi³oników Torunia, obchodz¹cego wówczas swoje 75-lecie. Kolejne tomy podobnej dedykacji nie zawieraj¹. Wiêkszoæ
biogramów we wszystkich tomach zaopatrzona jest w ilustracje  fotografie bohaterów lub ich potomków. Bior¹c pod uwagê fakt, i¿ prezentowany tu tom powstawa³ o rok d³u¿ej ni¿ poprzednie  w ci¹gu trzech lat, mo¿na s¹dziæ, ¿e nastêpny
ju¿ jest w druku. S¹dzê, ¿e redaktorzy i autorzy na tym nie poprzestan¹, choæ ju¿
istniej¹cy zestaw 5 tomów TSB stanowi wymienit¹ wizytówkê Torunia, jego
rodowiska naukowego i samego wydawnictwa ToMiTo.
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Jerzy Szukalski

Jan Mordawski, Geografia Kaszub
/ Jan Mòrdawsczi, Geògrafia Kaszëb,
Wydawca: Zarz¹d G³ówny Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego,
Gdañsk 2008, ss. 160

Jest to pierwszy dwujêzyczny podrêcznik geografii Kaszub, napisany przez
dowiadczonego dydaktyka geografii, wydany dla potrzeb nauczania tego przedmiotu w szkole z jêzykiem kaszubskim, ale równie¿ w celu popularyzacji wiedzy
o regionie i jêzyku Kaszubów. Inicjatywê jego wydania podjê³o Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie, kieruj¹c siê potrzeb¹, obok ju¿ istniej¹cych lub aktualnie opracowywanych podrêczników dotycz¹cych nauczania jêzyka kaszubskiego, równie¿
podrêcznika z zakresu geografii. Jego opracowanie by³o trudne, poniewa¿ wymaga³o ono ustalenia granic regionu, a szczególnie wobec braku w jêzyku kaszubskim odpowiedniej terminologii zarówno z geografii fizycznej, jak i geografii
gospodarczej. W tym drugim przypadku równie¿ ze wzglêdu na istniej¹ce dane
statystyczne, które w ród³ach odnosz¹ siê do ca³ego województwa lub jego powiatów, co wymaga³o licznych przeliczeñ i dostosowania ich do przyjêtego w opracowaniu obszaru Kaszub. Obydwie trudnoci  jak mi siê wydaje  zosta³y z powodzeniem pokonane.
Za granice regionu autor przyj¹³ s³usznie zarówno Kaszuby etniczne, jak i Kaszuby historyczne, likwiduj¹c w ten sposób w¹tpliwoci nasuwaj¹ce siê u wielu
pseudokaszubologów. Terminologiê fizycznogeograficzn¹ i ekonomiczno-geograficzn¹, której nie ma w jêzyku kaszubskim, trzeba by³o po prostu stworzyæ. Tê
trudn¹, a zarazem pioniersk¹ pracê podjêli znawcy jêzyka kaszubskiego, których
tekst skorygowa³ pod wzglêdem jêzykowym prof. Jerzy Treder, a pod wzglêdem
merytorycznym  profesorowie: Jan Drwal i Tadeusz Palmowski. To daje gwarancjê, ¿e jêzyk kaszubski, zw³aszcza w odniesieniu do okreleñ specjalistycznych nie zosta³ sprofanowany. Tu i ówdzie nie uda³o siê jednak t³umaczom znaleæ odpowiednika polskich terminów. Na przyk³ad zlodowacenie nazwano po
kaszubsku zlodzeniem, a to nie to samo. Ale to tylko wybrany szczegó³. Jest ich
wiêcej, dlatego dobrze siê sta³o, ¿e w konkretnych przypadkach zastosowano
nazwê polsk¹, nie sil¹c siê na jej kaszubienie.
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W podrêczniku uwzglêdnione zosta³y wszystkie podstawowe problemy geograficzne zwi¹zane z regionem, ujête w piêciu rozdzia³ach: I. rodowisko przyrodnicze, II. Charakterystyka regionów naturalnych, III. Podzia³ administracyjny, ludnoæ i gospodarka, IV. Stan i ochrona rodowiska, V. Wspó³praca miêdzyregionalna i VI. Podsumowanie. Uzupe³nia je spis literatury (49 pozycji), 40 map,
21 tabel oraz 11 wykresów i przekrojów. Jest te¿ na koñcu dzie³a wykaz sponsorów, informacje o t³umaczach i autorze oraz 17 stron zajêtych przez reklamy.
Ale nie ma spisu fotografii bogato ilustruj¹cych tekst, których jest w sumie a¿ 62,
ró¿nej wielkoci, a wród nich niektóre zas³uguj¹ce na miano fotogramów.
Dwujêzyczny tekst ujêty równolegle, jest przeto bardzo urozmaicony i dobrze udokumentowany, a co za tym idzie  ciekawy, jak zreszt¹ ca³e Kaszuby ze
sw¹ ró¿norodnoci¹ krajobrazow¹, ludnoci¹ je zamieszkuj¹c¹, uprawian¹ nañ
gospodark¹ i ochron¹ rodowiska. Mo¿e trochê za ma³o uwagi powiêcono roli
krajobrazu kaszubskiego w turystyce, uznaj¹c zabytki architektury za wa¿niejsze.
Ale to dotyczy tylko miast, a nie ca³ych Kaszub, gdzie polodowcowa rzeba terenu, jeziora, rzeki, lasy oraz Morze Ba³tyckie, o którym autor w czêci opisuj¹cej
rodowisko przyrodnicze jakby zapomnia³, a w czêci odnosz¹cej siê do turystyki
potraktowa³ bardzo pobie¿nie. Na mapie g³ównych orodków turystyczno-krajoznawczych (s. 115), gdzie ukazano liczbê noclegów w poszczególnych powiatach, zosta³a na przyk³ad pominiêta £eba, a S³upsk pozosta³ trochê na marginesie.
Ale to s¹ szczegó³y, do których przechodzê ni¿ej, wskazuj¹c równoczenie na
kilka b³êdów lub niedok³adnoci z zakresu geografii fizycznej.
W czêci dotycz¹cej rodowiska przyrodniczego najpierw trzeba by³o opisaæ
ukszta³towanie powierzchni, a potem wymieniæ i scharakteryzowaæ poszczególne
formy rzeby terenu, przy czym aktualna wysokoæ Wie¿ycy wynosi 328,6 m
n.p.m., a nie 329 m n.p.m., co w przypadku wiedzy podrêcznikowej nie jest bez
znaczenia. Najni¿ej po³o¿one miejsce na ¯u³awach Gdañskich nie le¿y, lecz znajduje siê na wysokoci 1 m poni¿ej poziomu morza. le brzmi te¿ to okrelenie
w zastosowaniu do den pradolinnych. Wyjaniaj¹c genezê jezior kaszubskich, autor
zapomnia³ o licznie wystêpuj¹cych na sandrach jeziorach typu wytopiskowego
(s. 37) i b³êdnie zaliczy³ wytopiska do m³odoglacjalnych form akumulacyjnych
(s. 55). Poprawi³ siê dopiero, opisuj¹c mezoregion Bory Tucholskie (s. 60). Dalej
jednak znów pope³nia b³¹d, stwierdzaj¹c, ¿e zag³êbienia na sandrze pochodz¹ te¿
z nierównomiernej akumulacji lodowcowej. Zbyt ma³o miejsca powiêci³ wodom
podziemnym, a gleby nazwa³ zamiast bardzo dobre, dobre lub z³e nieprawid³owo: jako ¿yzne albo niezbyt ¿yzne. Niepotrzebnie te¿ stwierdzi³, ¿e gleby
wystêpuj¹ce na Pobrze¿u Kaszubskim s¹ zwi¹zane z pod³o¿em skalnym. Przecie¿ tak jest wszêdzie! Razi ci¹gle stosowana podwójna nazwa Wdy jako Czarna
Woda. Po co to robiæ? Czarna Woda to niemiecka Schwarzwasser, a Wda to stara
pomorska nazwa, podobnie jak Gwda czy Brda. Trzymajmy siê tej jednej nazwy.
Przechodz¹c do czêci regionalnej, autor wylicza i charakteryzuje 11 mezoregio-
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nów fizycznogeograficznych, przy czym w¹tpliwoci budz¹ tu nie tyle ich nazwy,
co ich zasiêg terytorialny. Dotyczy to szczególnie Pobrze¿a Kaszubskiego, które
za B. Augustowskim zosta³o niepotrzebnie rozszerzone na zachód, a¿ po Pradolinê
£eby-Redy, a nie Redy-£eby i opatrzone dodatkow¹ nazw¹ Gdañskie. Niepotrzebnie
te¿ usuniêta zosta³a Wysoczyzna ¯arnowiecka i zast¹piona przez Wysoczyznê Lêborsk¹. Mierzejê Helsk¹ w kilku miejscach nazwano b³êdnie Pó³wysep Hel, wprowadzono Mierzejê Kaszubsk¹ i kilka innych innowacji, które czyni¹ chaos
w dotychczasowym podziale wed³ug J. Kondrackiego. Nie mówiê tu o regionalizacji szczegó³owej Pojezierza Kaszubskiego, która podzia³ ten ubogaca (mapa
16). Dla Pobrze¿a wrêcz irytuj¹ca jest nazwa Meander Kaszubski, bo przecie¿
meander to zakole i dotyczy rzeki, a nie doliny, tym bardziej rozleg³ej pradoliny.
Mocno dyskusyjne jest w³¹czenie ¯u³aw Wilanych i Mierzei Wilanej w sk³ad
regionów naturalnych Kaszub, co sta³o siê nie ca³kiem z winy autora, bo znalaz³ siê on w pu³apce, uwzglêdniaj¹c granice Kaszub historycznych. No i wtedy,
uznaj¹c stary Gdañsk za stolicê Kaszub (i s³usznie), który po³o¿ony jest na ¯u³awach delty Wis³y, nie móg³ tego mezoregionu pomin¹æ. Ale Mierzejê Wilan¹
móg³ ju¿ sobie darowaæ, bo uczniowi, czy przeciêtnemu czytelnikowi kojarz¹cemu sobie tê mierzejê jako jednostkê terytorialn¹ oddzielaj¹c¹ Zalew Wilany od
Zatoki Gdañskiej, nie³atwo bêdzie zrozumieæ, dlaczego w³¹czono j¹ do Kaszub.
Odnonie do Wybrze¿a S³owiñskiego trzeba sprostowaæ nazwê fazy gardzieñskiej zlodowacenia, bo aktualnie nazywamy j¹ gardnieñsk¹ od jeziora Gardno,
jak równie¿ to, ¿e mezoregion ten przecina nie tylko £eba i S³upia, ale tak¿e
£upawa i ¿e w aktualnym podziale regionalnym J. Kondrackiego nie ma ju¿ Równiny
S³upskiej, jest natomiast Równina S³awieñska i Wysoczyzna Damnicka. W rozdziale trzecim, którym tu nie zajmujê siê szczegó³owo, zastanawiam siê jednak,
sk¹d siê wzi¹³ podzia³ na podregiony: gdañski i s³upski (s. 63). Natomiast treæ
rozdzia³u IV pt. Stan i ochrona rodowiska powinna w moim przekonaniu, znaleæ siê tu¿ za omówieniem warunków fizycznogeograficznych Kaszub, a wiêc
po scharakteryzowaniu fizycznych cech poszczególnych regionów, jak je autor
nazwa³  naturalnych. Jest to oczywicie dyskusyjne, natomiast na mapie, któr¹
w rozdziale tym zamieszczono, s¹ liczne bezdyskusyjne b³êdy (s. 121). To a¿ dziwne,
¿e nagromadzi³o siê ich tu a¿ tak wiele: S³owiñski Park Narodowy nazwany zosta³
S³owiñskim Parkiem Krajobrazowym, rezerwat przyrody Zielin Miastecki opatrzono nazw¹ Zleliñ Miastecki, w Parku Krajobrazowym Dolina S³upi nazwê
rzeki zapisano przez dwa i, jezioro Mod³a wydrukowano jako Mod³o, a wyspê na
Jeziorze Przywidzkim  na jeziorze Przywidz, natomiast nazwê Nadmorski Park
Krajobrazowy wydrukowano inn¹ czcionk¹ w porównaniu z pozosta³ymi parkami.
Wród ilustracji na specjalne podkrelenie zas³uguj¹ du¿ej wartoci barwne
mapy celowo uzupe³niaj¹ce tekst, dotycz¹cy zarówno tematyki fizycznogeograficznej, jak i administracyjno-gospodarczej Kaszub. To samo mo¿na odnieæ
w stosunku do fotografii, których wartoæ poznawcza w tego rodzaju publikacji jest
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ogromna, poniewa¿ ukazuj¹ one ró¿norodnoæ, a zarazem unikatowoæ krajobrazow¹ ziemi kaszubskiej. Jest wród nich te¿ kilka mniej wartociowych, bo nie
wszystkie szczegó³y uda³o siê autorowi na nich przedstawiæ, np. kem czy drumlin, równinê zalewow¹, pradolinê czy mierzejê. Na zdjêciu (s. 41) to nie s¹ ³êgi,
lecz las ³êgowy, natomiast na zdjêciu (s. 50), to nie tyle wybrze¿e klifowe w Jastrzêbiej Górze, co jego charakterystyczne umocnienia ochronne w postaci kamiennych gabionów. Zdjêcie na stronie 52 nie przedstawia typowej powierzchni
na wierzchowinie Kêpy Oksywskiej, a na stronie nastêpnej ukazuj¹ce krajobraz
¯u³aw Wilanych nie ma sensu, bo to nie jest krajobraz kaszubski. Mo¿na by³o go
z powodzeniem pomin¹æ. Natomiast fotografia na stronie 54 przedstawia fragment rzeki S³upi, a nie jej dolinê. Mylê te¿, ¿e podpis pod zdjêciem na stronie
122 nie jest dobry, poniewa¿ brzmi on nastêpuj¹co: Pomnik przyrody »Diabelski
Kamieñ« w pobli¿u Nowej Huty. Jeszcze kto pomyli, ¿e to pod Krakowem,
a trzeba by³o po prostu napisaæ  nad Jeziorem Kamiennym.
Podrêcznik Jana Mordawskiego dostarcza nie tylko konkretnych, popularnie
ujêtych wiadomoci o ziemi kaszubskiej, ale jako dwujêzyczny niew¹tpliwie s³u¿yæ bêdzie pomoc¹ w budowie regionalnej to¿samoci. Wymienione usterki, które
mo¿na z ³atwoci¹ usun¹æ w jego nastêpnym wydaniu, nie umniejszaj¹ wyrazów
uznania dla autora za w³o¿ony trud. Na pochwa³ê zas³uguj¹ te¿ osoby, które wykona³y t³umaczenia na jêzyk kaszubski.
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Cezary Obracht-Prondzyñski

Noty wydawnicze

Nasze Pomorze. Rocznik Muzeum Zachodnio-Kaszubskiego w Bytowie,
nr 8, 2006 (wyd. 2007), ss. 320
Tom ten ukaza³ siê w roku 35-lecia Muzeum, st¹d zawarto w nim artyku³ Ignacego
Skrzypka o dziejach tej placówki. Ale oprócz tego znalaz³o siê tu kilka innych
wartych poznania artyku³ów: Tomasza Rembalskiego o mieszkañcach katolickiej
parafii w Niezabyszewie w latach 18421846, Barbary Hapki o kociele w. Jerzego w Bytowie czy Jerzego Kaisera o parafii ugoskiej w XVIIIXIX wieku.
Ponadto znalaz³y siê tu tak¿e materia³y z seminarium kaszubskiego powiêconego
twórczoci Jana Drze¿d¿ona. W Kronice oprócz sprawozdania muzealnego znalaz³y siê równie¿ wspomnienia Jana Prondziñskiego.
Antoni F. Komorowski, Porty Pucka, Gdynia 2007, wyd. OPTI Firma Handlowo-Us³ugowa, ss. 48
Autor  profesor gdañskiej AWF i zapalony ¿eglarz, przedstawi³ prehistoriê puckiego portu, funkcjonowanie przystani rybackiej i portu wojennego. Opisa³ baseny portowe dla wodolotów, przystanie ¿eglarskie i port jachtowy, przedstawiaj¹c
równie¿ plany rozbudowy puckiej mariny. Ca³oæ zosta³a wzbogacona kilkudziesiêcioma zdjêciami, mapami, planami
Zdzis³aw Machura, By³ tu wród nas na s³upskiej ziemi. Opowieæ o ks. Janie
Ziei, S³upsk 2007, wyd. Muzeum Pomorza rodkowego, Stowarzyszenie Przyjació³ Muzeum Pomorza rodkowego w S³upsku, ss. 154
To ju¿ drugie podejcie autora do opisania s³upskiego okresu w ¿yciu ks. Jana
Ziei. Powodem by³o dotarcie do zupe³nie nowych, nieznanych dokumentów, obrazuj¹cych pierwsze powojenne lata w S³upsku oraz aktywnoæ tego wyj¹tkowego
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duszpasterza. Na ksi¹¿kê sk³ada siê osiem rozdzia³ów, prezentuj¹cych m.in.
pierwsz¹ parafiê katolick¹ w S³upsku, Dom Matki i Dziecka, Uniwersytet Ludowy
w Orzechowie Morskim i parafiê w. Franciszka w Wytownie oraz parafiê wiêtej
Rodziny w S³upsku  z nimi wszystkimi zwi¹zana by³a praca ks. Ziei. Jeden rozdzia³ powiêcono przyczynom i przebiegowi rozstania kap³ana ze S³upskiem oraz
fenomenowi jego osobowoci. Dodano tak¿e dwa kalendaria  pierwsze dotyczy
okresu, kiedy ks. Zieja by³ w S³upsku, a drugie przedstawia ca³e jego ¿ycie.
Feliks Marsza³kowski i inni Zrzesziñcy a rozwój jêzyka i literatury kaszubskiej,
Wejherowo-Gdañsk 2007, wyd. Muzeum Pimiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie, Zarz¹d G³ówny Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego, ss. 72
Broszura zawiera materia³y z seminarium pisz¹cych po kaszubsku, które odby³o
siê w grudniu 2007 roku w Wejherowie. Zamieszczono tu cztery teksty: Jerzego
Sampa o literackiej stegnie F. Marsza³kowskiego, Iwony Makurat o twórczoci
Aleksandra Labudy, Dariusza Szymikowskiego o relacji miêdzy jêzykiem a wiadomoci¹ narodow¹ Kaszubów z myli zrzesziñców i wreszcie Edmunda Kamiñskiego o Janie Traczyku. Tekstu uzupe³nia kilkanacie zdjêæ.
Witold Look (19291976), red. Bogdan Kuffel, Zbigniew Stromski, Chojnice
2007, wyd. Europejskie Stowarzyszenie Pomerania, ss. 255
Ksi¹¿ka przypomina postaæ jednego z wybitniejszych chojnickich regionalistów,
historyka, dyrektora Archiwum Pañstwowego w Chojnicach. Otwieraj¹ j¹ dwa
szkice biograficzne, ale zasadnicza czêæ ksi¹¿ki to przedruki ponad dwudziestu
artyku³ów i przyczynków autorstwa Looka, a powiêconych dziejom Chojnic
i okolicy. To tym cenniejsze, ¿e wiele z nich jest dzi ju¿ bardzo trudno dostêpna.
Kocierskie Zeszyty Muzealne, 2007, nr 1, wyd. Muzeum Ziemi Kocierskiej, ss. 130
D³uga by³a droga do powstania Muzeum Ziemi Kocierskiej. Przedstawi³ j¹
w otwieraj¹cym artykule tego nowego muzealnego rocznika Krzysztof Ja¿d¿ewski.
Oprócz tego zawarto tu interesuj¹ce artyku³y Jerzego £udzika o kocierskich pomnikach, ks. W³adys³awa Szulista o materia³ach do dziejów dekanatu kocierskiego czy Macieja Parszewskiego o znanej kocierskiej rodzinie Pellowskich.
Ka¿de nowe pismo szuka swojego charakteru i profilu i w tych poszukiwaniach
nie zawsze dokonuje trafnych wyborów. Tak¿e redakcja KZM zamieci³a blok
materia³ów z konferencji o ojcostwie, ale s³abo one jednak koresponduj¹ z przyjêtymi za³o¿eniami. Natomiast ciekawa jest obszerna kronika ¿ycia naukowego
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i kulturalnego Kocierzyny. Zwraca te¿ uwagê estetyczna szata graficzna i du¿a
iloæ materia³u ilustracyjnego.
Materia³y do poznania regionalizmu s³upskiego, t. VIII, red. Jerzy Cieplik,
S³upsk 2007, wyd. S³upskie Towarzystwo Spo³eczno-Kulturalne, ss. 144
Kolejny s³upski tom regionalny sk³ada siê z czterech czêci. W pierwszej zamieszczono 12 artyku³ów, m.in. Tomasza Katafiasza o dziedzictwie kulturowym jako
sk³adniku to¿samoci mieszkañców S³upska i Karoliny Dunajskiej o Lechu B¹dkowskim. W czêci drugiej zawarto materia³y kronikarskie, m.in. tekst prezentuj¹cy Ko³o Pierwszych S³upszczan (od 1945 roku do 2007). Czêæ trzecia to krótkie
wspomnienie o Krystynie Marczyk, a czwarta to po¿yteczne zestawienie zawartoci wszystkich wczeniejszych tomów Materia³ów.
Z trzeciego brzegu Wis³y. Szkice z antropologii Torunia, red. Hubert Czachowski, Olga Kwiatkowska, Adrian Mianecki, Artur Trapszyc, Toruñ 2007, wyd.
Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, Oddzia³ w Toruniu, ss. 143
Toruñska próba uprawiania antropologii miasta przynios³a kilka ciekawych tekstów, a szczególnie trafne by³o przypomnienie kilkunastu tekstów Mariana Sydowa
 przedwojennego toruñskiego publicysty i mi³onika miejscowej historii. Ponadto
wród zamieszczonych tu tekstów warto zwróciæ uwagê np. na artyku³y Hanny
£opatyñskiej o reklamie w przedwojennym Toruniu, Artura Trapszyca o toruñskich
zwi¹zkach z wod¹ (czyli Wis³¹ i morzem) czy te¿ Olgi Kwiatkowskiej o toruñskim wizerunku Bydgoszczy i jej mieszkañców.
Kosznajderia. Kraina i ludzie, tekst Ryszard Szwoch, zdjêcia Henryk Dr¹¿ek,
Ostrowite 2007, ss. 16
Skromna objêtociowo, ale bardzo estetycznie wydana broszurka prezentuj¹ca 16
wsi kosznajderskich (prezentacjom towarzysz¹ zdjêcia najciekawszych znajduj¹cych siê tam obiektów). Ponadto krótki wstêp objaniaj¹cy, czym by³a Kosznajderia i sk¹d siê wziê³a nazwa oraz na zakoñczenie wykaz wybitnych Kosznajdrów, którzy zapisali siê w dziejach Pomorza, m.in. bp. Augustyn Rosentreter.
Kosznajderia  fenomen to¿samoci, Chojnice 2007, wyd. Fundacja Lokalna
Grupa Dzia³ania Sandry Brdy, ss. 76
Kolejna publikacja przywracaj¹ca pamiêæ o tej zapomnianej krainie Pomorza.
Zawiera materia³y z konferencji, która odby³a siê w Ostrowitem k. Chojnic w padzierniku 2007 roku i sk³ada siê z czterech czêci: genezy i opisu dziejów wsi
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kosznajderskich do koñca wojny trzynastoletniej, dziejów tego terenu i zamieszkuj¹cej go spo³ecznoci w okresie zaborczym, nastêpnie w latach miêdzywojennych
i w czasie wojny oraz z artyku³u wyjaniaj¹cego nazwy wsi kosznajderskich.
Do³¹czono kilka ciekawych ilustracji oraz mapkê obejmuj¹c¹ teren Kosznajderii.
Heinz Albert Pohl, Kronika kocio³a w Stegnie/Kobbelgrube rozpoczêta w roku
1650, t³um. Bart³omiej Gniecioszek, Stegna 2007, wyd. MW Sztutowo oraz
Gminny Orodek Kultury Sztutowo, ss. 128+16
Skromny ci¹gle dorobek wydawniczy dotycz¹cy ¯u³aw wzbogaci³ siê o polsk¹
edycjê jednego z ciekawszych róde³ odnosz¹cych siê do tego terenu. A historia
stegnieñskiego kocio³a mia³a losy zawi³e  pierwsza, jeszcze z czasów nowo¿ytnych zaginê³a. Zaczêto j¹ odtwarzaæ na prze³omie XIX i XX wieku, ale po wojnie i ten materia³ zagin¹³. Wreszcie po raz trzeci do jej sporz¹dzenia przyst¹pi³
mieszkaj¹cy w Niemczech H.A. Pohl, zbieraj¹c historyczne dokumenty i wykorzystuj¹c zachowane zapisy. Dzie³o swoje ukoñczy³ w 2004 roku i przekaza³ je do
Polski, gdzie za jego przet³umaczenie i wydanie wziê³o siê grono ¿u³awskich mi³oników regionalnej historii. Kronika zawiera opis dziejów kocio³a i parafii od
1650 do 1945 roku  podano tu wiele oryginalnych dokumentów, spisy duchowieñstwa, nauczycieli, informacji o kociele itd. Ca³oæ uzupe³nia kilkanacie
zdjêæ  zarówno archiwalnych, jak i wspó³czesnych. Ksi¹¿kê wydano  co nale¿y
podkreliæ  bardzo estetycznie.
Z dziejów Sztumu i okolic, cz. V, Sztum 2007, wyd. Towarzystwo Mi³oników
Ziemi Sztumskiej, ss. 137
To ju¿ siódmy tom biblioteczki sztumskiego Towarzystwa. Zawiera, oprócz sprawozdania z dzia³alnoci organizacji, dziewiêæ artyku³ów, wród których warto
zwróciæ uwagê choæby na szkic Józefa Borzyszkowskiego o historii Powila (to
pierwsza próba ca³ociowego przedstawienia dziejów tej czêci Pomorza), na
wspomnienie Teresy Donimirskiej-Piechockiej o losie tej znanej ziemiañskiej rodziny po wysiedleniu przez hitlerowców z maj¹tku Ma³e Ramzy czy te¿ na artyku³ Przemys³awa Szczuchniaka o kolektywizacji na Powilu w latach 19481956.
Acta Cassubiana, t. IX, Gdañsk 2007, wyd. Instytut Kaszubski, ss. 319
Kolejny tom rocznika naukowego wydawanego przez Instytut Kaszubski. Oprócz
sta³ych dzia³ów, zawieraj¹cych recenzje, noty wydawnicze, informacjê o dzia³alnoci Instytutu itd., znalaz³o siê tu szereg interesuj¹cych tekstów. Warto zwróciæ
uwagê na kilka tekstów pisanych po kaszubsku (np. Hanny Makurat o aksjologii
tekstów kaszubskojêzycznych, Stanis³awa Jankego o kaszubskiej prozie po 1989
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roku czy Jerzego Tredera o kaszubszczynie t³umaczenia Tryptyku Rzymskiego),
na kolejn¹ czêæ prezentacji spucizny Andrzeja Bukowskiego, czy te¿ na socjologiczny tekst Moniki Mazurek, prezentuj¹cy fragment badañ nad Zrzeszeniem
Kaszubsko-Pomorskim. W dziale materia³ów ród³owych znalaz³ siê tu memoria³
z 1910 roku dotycz¹cy sprzeda¿y Gazety Gdañskiej.
Zapiski Tucholskie. Rocznik Spo³eczno-Kulturalny, 2007, nr 3, wyd. Miejska Biblioteka Publiczna, Borowiackie Towarzystwo Kultury, ss. 289
Kolejny tom Zapisek dokumentuje rozwój pisma. Zamieszczono w nim osiem
artyku³ów problemowych dotycz¹cych m.in. represji aparatu bezpieczeñstwa
w powiecie tucholskim po zakoñczeniu II wojny wiatowej, fortyfikacji miejskich
w Tucholi, rodziny Galiñskich z Legb¹da itd. W tej czêci zamieszczono równie¿
blok materia³ów pod ogólnym tytu³em Lekcja historii regionalnej, który zbudowano wokó³ postaci Wojciecha Prylla  miejscowego dzia³acza patriotycznego.
Oprócz tego s¹ tu inne materia³y ród³owe (np. Ustawa Towarzystwa nauczycieli
z 1919 roku), wspomnienia (np. ksiêdza Zygmunta Iwickiego z lat dzieciñstwa),
sprawozdania, komunikaty, informacje o ¿yciu kulturalnym itd. Znalaz³o siê miejsce
tak¿e na próby literackie i legendy z Borów.
Filozof szczêsnych darów. Pro memoria ks. Józef Tischner (19312000), zebra³
i opracowa³ Józef Borzyszkowski, Gdañsk 2007, wyd. Instytut Kaszubski, ss.
336
Ksi¹¿ka powiêcona jest jednemu z najwybitniejszych filozofów katolickich XX
wieku, góralowi i przyjacielowi Kaszub, ksiêdzu Józefowi Tischnerowi. Jest owocem trzech Sesji wiêtojañskich, zorganizowanych w 2005 roku przez Instytut
Kaszubski, Nadba³tyckie Centrum Kultury i Duszpasterstwo rodowisk Twórczych.
Tom sk³ada siê z czterech czêci: Ks. Józef Tischner i etos inteligencji; Etos pracy
i solidarnoci; Polaka  etos Europejczyka; Ks. Józef Tischner w naszych wspomnieniach... Poza referatami z Sesji, m.in. autorstwa ks. Krzysztofa Nieda³towskiego, Edmunda Wittbrodta, Ma³gorzaty Czermiñskiej czy Józefa Borzyszkowskiego, tom wzbogaci³y swoimi wspomnieniami o ks. Józefie i jego podhalañskich, krakowskich oraz gdañsko-pomorskich drogach takie osoby, jak ks. abp
Tadeusz Goc³owski, Stefan Figlarowicz, bp Tadeusz Pieronek, kard. Stanis³aw
Dziwisz, Kazimierz Kotowicz czy Henryka Dobosz.
Zeszyty Chojnickie, 2007, nr 22, wyd. Chojnickie Towarzystwo Przyjació³
Nauk, ss. 239
Kolejny tom chojnickiego rocznika zawiera m.in. ciekawe artyku³y o burmistrzu
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i kronikarzu miasta Gotfrydzie Izaaku Goedtkem, o prasie chojnickiej w okresie
przemian ustrojowych czy te¿ o pracach konserwatorskich wokó³ fortyfikacji miejskich. Oprócz tego znalaz³y siê w Zeszytach recenzje, sprawozdania i szkice
biograficzne (o ks. Janie K³osowskim).
Kim s¹ Kaszubi? Nowe tendencje w badaniach spo³ecznych, red. Cezary Obracht-Prondzyñski, Gdañsk 2007, Instytut Kaszubski, ss. 356
Publikacja jest pok³osiem interdyscyplinarnej konferencji (z udzia³em socjologów,
etnologów, etnolingwistów itd.) i stanowi swego rodzaju podsumowanie stanu
badañ spo³ecznych nad spo³ecznoci¹ kaszubsk¹. Jest te¿ prób¹ wytyczenia nowych kierunków naukowej refleksji. Autorzy, wywodz¹cy siê z ró¿nych orodków naukowych w kraju i nie tylko, przedstawiaj¹ tutaj wyniki swoich badañ,
które przeprowadzali w ostatnim czasie. Niektóre s¹ bardzo szerokie, jak obraz
kobiet na terenie ca³ych Kaszub, inne dotyczy³y konkretnych miejsc, jak Wejherowo czy Chmielno. Cenne s¹ tak¿e prezentowane materia³y porównawcze, przytaczaj¹ce przyk³ady l¹skie, ³emkowskie, limburskie, walijskie itd.
S³owniczek gwary borowiackiej, red. Maria Paj¹kowska-Kensik, Bartosz Puchowski, El¿bieta Zió³kowska, Cekcyn 2007, wyd. Stowarzyszenie na Rzecz
Ocalenia ladów Przesz³oci w Gminie Cekcyn wiat³o, Towarzystwo Przyjació³ Dolnej Wis³y, ss. 72
Oprócz wypowiedzi wstêpnych przedstawiaj¹cych ideê i cel powstania s³owniczka
praca ta zawiera artyku³ M. Paj¹kowskiej-Kensik dotycz¹cy gwary borowiackiej
w kontekcie innych dialektów Pomorza, zestaw ponad 1700 s³ów oraz blisko 200
wyra¿eñ i powiedzonek gwarowych z terenu Borów. Tym sposobem do s³owników kaszubskich i kociewskich dochodzi kolejny pomorski s³ownik gwarowy.
Autorzy przy tym wprost odwo³uj¹ siê do dzie³a ks. Bernarda Sychty, pisz¹c, ¿e
chc¹ choæ w skromnym zakresie zrealizowaæ zamiar, którego ten wielki leksykograf nie zd¹¿y³ ju¿ wykonaæ.
Cezary Obracht-Prondzyñski, Kaszubi dzisiaj. Kultura, jêzyk, to¿samoæ,
Gdañsk 2007, wyd. Instytut Kaszubski, ss. 64; The Kashubs Today. Culture 
Language  Identity, t³um. Tomasz Wicherkiewicz, Gdañsk 2007, wyd. Instytut Kaszubski, ss. 64; Kaszëbi dzys. Kùltura  jãzëk  to¿samòsc, t³um. Eugeniusz Go³¹bek, Gduñsk 2007, wyd. Instytut Kaszubski, ss. 64; Kaschuben
heute. Kultur  Sprache  Identität, t³um. Anna Wilczewska, Danzig 2007,
wyd. Instytut Kaszubski, ss. 64
Syntetyczna, oparta na najnowszych badaniach praca przedstawia w czterech
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wersjach jêzykowych w 27 punktach wspó³czesne oblicze spo³ecznoci kaszubskiej i jej kulturê (od informacji o tym, ilu jest Kaszubów, przez kwestie zwi¹zane
z kaszubsk¹ to¿samoci¹, problemy jêzykowe, a¿ po takie elementy kultury, jak
literatura, teatr, organizacje kaszubskie itd. Ca³oæ opatrzono bibliografi¹, wykazem najwa¿niejszych adresów oraz kolorowymi ilustracjami.
Wanda Szkulmowska, Sztuka ludowa w Borach Tucholskich, wyd. 3 zmienione,
Tuchola 2007, wyd. Polskie Towarzystwo Reklamowe, ss. 40
Kolejne wydanie bardzo cennej i po¿ytecznej ksi¹¿eczki. Sk³adaj¹ siê na ni¹ teksty
prezentuj¹ce: rys geograficzny i historyczny, badania nad kultur¹ Borów Tucholskich, prezentacjê haftu kaszubskiego na tym terenie oraz wspó³czesn¹ sztukê
ludow¹ Borów i jej twórców. Ca³oæ zosta³a wzbogacona wieloma kolorowymi
zdjêciami, streszczeniem w jêzyku niemieckim, podstawow¹ bibliografi¹ oraz
wykazem twórców ludowych aktywnych na terenie Borów.
Florian Ceynowa, Rozmowa Polôcha z Kaszëb¹. Rozmowa Kaszëbë z Polôcha,
oprac. Jerzy Treder, seria: Biblioteka Pisarzy Kaszubskich, t. I, Gdañsk 2007,
wyd. Instytut Kaszubski, ss. 168
W pierwszym tomie Biblioteki Pisarzy Kaszubskich znajduj¹ siê dwie z najwa¿niejszych prac Floriana Ceynowy: Rozmowa Polôcha z Kaszëb¹. Rozmowa Kaszëbë
z Polôcha. W tomie tym oba teksty jaki i twórczoæ samego Ceynowy krytycznie
opracowa³ i omówi³ profesor Jerzy Treder. Oba teksty zamieszczone zosta³y
w dwóch postaciach  w oryginalnej pisowni Ceynowy oraz w ortografii wspó³czesnej. Dialogi te, bardzo popularne w drugiej po³owie XIX w. mia³y trudny do
przecenienia wp³yw na kszta³towanie siê to¿samoci kaszubskiej jak i twórczoæ
literack¹ nastêpców Ceynowy: Hieronima Derdowskiego i m³odokaszubów.
Hieronim Jarosz Derdowski, O panu Czôrliñsczim, co do Pucka po sécë jachô³,
oprac. Jerzy Samp, Jerzy Treder, Eugeniusz Go³¹bek, seria: Biblioteka Pisarzy
Kaszubskich, t. II, Gdañsk 2007, wyd. Instytut Kaszubski, ss. 352
Nowe, krytyczne wydanie s³ynnego poematu Hieronima Derdowskiego. Ksi¹¿kê
otworzy³ tekst Jerzego Sampa: Oblicza pisarstwa poety z Wiela. Nastêpnie Jerzy
Treder przedstawi³ jêzyk poematu Derdowskiego. Zgodnie z przyjêt¹ zasad¹ edytorsk¹ tekst zosta³ podany w wersji oryginalnej wedle pierwszego wydania z 1880
roku (skan) oraz we wspó³czesnej wersji ortograficznej  w opracowaniu E. Go³¹bka i z jego uwagami redakcyjnymi.
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Polityka germanizacyjna Trzeciej Rzeszy na Pomorzu Gdañskim w latach 1939
1945, materia³y z sesji popularnonaukowej w Toruniu w dniu 18 listopada
2006 r., red. Katarzyna Minczykowska, Jan Szyling, Toruñ 2007, wyd. Fundacja Archiwum i Muzeum Pomorskie Armii Krajowej oraz Wojskowej
S³u¿by Polek, ss. 258
Kolejny wa¿ny tom wydany pod auspicjami toruñskiej fundacji. Wród 14 zamieszczonych tu artyku³ów trzy dotycz¹ ci¹gle kontrowersyjnej Niemieckiej Listy Narodowociowej, a ponadto dwa analizuj¹ jej skutki po zakoñczeniu wojny.
S¹ tu tak¿e teksty prezentuj¹ce ogólnie za³o¿enia hitlerowskiej polityki narodowociowej i porównuj¹ce sytuacjê na Pomorzu oraz Górnym l¹sku. Ponadto
zamieszczono w ksi¹¿ce artyku³y prezentuj¹ce wysiedlenia z Pomorza, usuwanie
ladów polskoci w Gdañsku, funkcjonowanie szkolnictwa niemieckiego w okresie okupacji itd. Ca³oæ opatrzono streszczeniami w jêzykach angielskim i niemieckim oraz indeksami osobowym i geograficznym.
Pro memoria. Feliks Marsza³kowski (19111987), zebra³ i opracowa³ Józef
Borzyszkowski, Gdañsk 2007, wyd. Instytut Kaszubski, ss. 672
Kolejny tom z serii powiêcony jest jednemu z najwybitniejszych dzia³aczy kaszubskich z grupy zrzesziñców. Praca sk³ada siê z szeciu czêci: O Feliksie Marsza³ku  Marsza³kowskim w spo³ecznoci zrzeszonej; W krêgu mistrzów i przyjació³ z m³odoci  pod znakiem Zrzesz Kaszëbskô; Dziedzic i opiekun spucizny
Jana Karnowskiego; Feliks Marszô³k  opiekun spucizny i rodziny Aleksandra
Majkowskiego; Feliks Marsza³kowski  Listy do Przyjació³: Domowina  Moje
Doma i wiersze... oraz Feliksowe silva rerum.W pracy poza licznymi dokumentami ród³owymi oraz tekstami samego bohatera s¹ tak¿e liczne wspomnienia,
m.in. Jan Zbrzycy, Barbary Pisarek, Wandy Kiedrowskiej, Eugeniusza Go³¹bka,
Jolanty i Tadeusza Wêsierskich oraz Paw³a Szefki.
Ziemia Cz³uchowska  Kaszuby  Pomorze. O dziejach, kulturze i ludziach,
red. Cezary Obracht-Prondzyñski, Cz³uchów-Gdañsk 2007, wyd. Muzeum
Regionalne w Cz³uchowie, Instytut Kaszubski, ss. 299
Ksi¹¿ka zawiera materia³y z jubileuszowej konferencji, zwi¹zanej z 30-leciem
Muzeum Regionalnego w Cz³uchowie i 95-leciem muzealnictwa w tym miecie.
Wród zamieszczonych tu 15 artyku³ów warto zwróciæ uwagê na dwa powiêcone dziejom cz³uchowskiego muzealnictwa (Ignacy Skrzypek i Ewa Homa-Ro¿ek)
oraz np. na teksty Andrzeja Grotha o ludnoci Cz³uchowa w latach 17721815,
Macieja Hejgera o wysiedleniu Niemców z Ziemi Cz³uchowskiej po II wojnie
wiatowej czy te¿ Romana Drozda o ludnoci ukraiñskiej w tym powiecie. Dla osób
zainteresowanych kultur¹ Kaszub ciekawe mog¹ siê okazaæ teksty Aleksandra
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B³achowskiego o historii haftów kaszubskich czy te¿ Hugony Ostrowskiej-Wójcik o cz³uchowskim orodku hafciarskim.
Literatura kaszubska, red. Zbigniew Zielonka, Gdañsk 2007, wyd. Instytut
Kaszubski, ss. 208
Ksi¹¿ka ta jest owocem konferencji zorganizowanej przez Instytut Kaszubki oraz
Kaszubski Uniwersytet Ludowy w 2007 roku pt. Literatura kaszubska w nauce,
edukacji i ¿yciu publicznym. Jej zasadnicz¹ czêci¹ jest dziesiêæ artyku³ów-referatów z niniejszej konferencji, m.in. Jerzego Sampa o Zasadniczych dokonaniach
i postulatach badawczych w literaturoznawstwie kaszubskim, Tadeusza Linknera
o Kaszubskich lekturach obowi¹zkowych, Felicji Baska-Borzyszkowskiej o Literaturze kaszubskiej w nauczaniu ponadpodstawowym, Jowity Kêciñskiej o nauce
o Literaturze kaszubskiej w wy¿szych uczelniach Pomorza, Daniela Kalinowskiego,
Dramaturgia kaszubska, pytania o kondycjê i perspektywy, czy Cezarego Obracht-Prondzyñskiego, W stronê socjologii i antropologii literatury kaszubskiej.
Dodatkowo opracowanie to zawiera kilka g³osów w dyskusji oraz sprawozdanie
z przebiegu konferencji.
Rola i znaczenie granicy polsko-niemieckiej na odcinku chojnickim w II RP,
red. Jacek Knopek, Chojnice 2007, wyd. Przedsiêbiorstwo Marketingowe
LOGO na zlecenie Europejskiego Stowarzyszenia Pomerania w Chojnicach, ss. 110
Ksi¹¿ka sk³ada siê z dwóch czêci. W pierwszej zaprezentowano artyku³y dotycz¹ce ¿ycia codziennego chojnickiego pogranicza (tu m.in. artyku³ W³odzimierza
Jastrzêbskiego o Kosznajdrach oraz Joanny Gierszewskiej o relacjach polsko-niemieckich w Silnie). W drugiej czêci zamieszczono teksty odnosz¹ce siê do kwestii bezpieczeñstwa wewnêtrznego (tu m.in. artyku³ Wojciecha Skóry o placówce
polskiego wywiadu w Chojnicach czy te¿ Grzegorza Miszewskiego o s³u¿bie granicznej w tym¿e miecie).
Warsztaty Regionalne Remusowa Kara 07. Materia³y pokonferencyjne,
Gdañsk 2007, wyd. Zarz¹d G³ówny Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego, ss. 76
Tom jest interesuj¹cy przede wszystkim z tego wzglêdu, ¿e prezentuje stan wiedzy
i wiadomoci m³odych badaczy i dzia³aczy kaszubskich. Sk³ada siê nañ siedem
tekstów, w tym dwa zosta³y napisane po kaszubsku. £ukasz Grzêdzicki zaprezentowa³ prawne regulacje dotycz¹ce mniejszoci, w tym i Kaszubów, Malwina Kreft
mówi³a o edukacji regionalnej, a Iwona Makurat przedstawi³a sylwetkê Aleksandra Labudy jako kaszubskiego felietonisty. Warto te¿ zwróciæ uwagê na tekst
Wojciecha Makurata o jêzyku kaszubskim w komputerze.
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Mariusz Chudecki, Józef Malinowski, Piêkno przyrody, ludowej kultury i s³owa.
ladami ks. dr. Bernarda Sychty po Ziemi wieckiej. (Przewodnik historyczno-turystyczny), Osiek 2007, wyd. Bractwo Czarnej Wody, ss. 101
Ksi¹¿ka sk³ada siê z dwóch zasadniczych czêci. W pierwszej, nazwanej Przewodnikiem historycznym, przedstawiono biografiê ks. Sychty, z wybiciem jego
zwi¹zków z Kociewiem i Borami. Druga czêæ to ju¿ przewodnik turystyczny,
w którym zaprezentowano szlak ks. dr Sychty  historiê i walory przyrodnicze
terenu, przez który prowadzi. Szczegó³owo te¿ opisano wszystkie kolejne etapy
szlaku, opisuj¹c dok³adnie miejsca, które nale¿y obejrzeæ. Dodatkowo znalaz³o
siê tu mnóstwo ciekawych zdjêæ, map, szkiców, reprodukcji
Biuletyn Historyczny, 2007, nr 30, wyd. Muzeum w Lêborku i Lêborskie
Bractwo Historyczne, ss. 191
W kolejnym numerze lêborskiego pisma zamieszczono dziewiêæ artyku³ów. Wród
nich znalaz³ siê tekst Joanny Namiot³o maj¹cy wedle tytu³u prezentowaæ historiê
Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego w powiecie lêborskim. Jest to jednak raczej
skromny przyczynek do rozpoznania dziejów tej organizacji na Ziemi Lêborskiej
(bo przecie¿ s¹ jeszcze oddzia³y choæby w £ebie i Cewicach). Ponadto w Biuletynie znalaz³a siê monografia dziejów lêborskiej biblioteki, czy te¿ opis lêborskiego ¿ycia politycznego do 1980 r. Jak w ka¿dym numerze s¹ tak¿e recenzje
oraz sprawozdania (Muzeum i Bractwa).
Wêdrówki po dziejach Gdyni, cz. II, red. Dagmara P³aza-Opacka, Tadeusz
Stegner, Gdynia 2007, wyd. Muzeum Miasta Gdyni, ss. 319
Zbiór kilkunastu studiów i przyczynków do dziejów Gdyni. Warto zwróciæ uwagê
na teksty Ma³gorzaty Stapanko o wysiedleniach wojennych z miasta, Piotra Gucewicza o alianckich nalotach, Paw³a Korzeneckiego o ¿yciu codziennym w Gdyni
w pierwszych miesi¹cach po zakoñczeniu okupacji czy te¿ Iwony Jakimowicz-Ostrowskiej o Grekach i Macedoñczykach, którzy osiedlili siê tu po wojnie.
Bedeker gruczeñski, red. Jadwiga Luterek-Cholewska, Gruczno 2007, wyd.
Towarzystwo Przyjació³ Dolnej Wis³y, ss. 240
W ostatnich latach jest prawdziwa moda na bedekery, jednak ten dotycz¹cy Gruczna
wyró¿nia siê niew¹tpliwie szat¹ graficzn¹  rodzajem papieru, opraw¹, iloci¹
u¿ytych zdjêæ, tak¿e kolorowych i ich opraw¹ itd. Na pocz¹tku zamieszczono
krótki rys historyczny oraz scharakteryzowano p³o¿enie wsi i jej rodowisko przyrodnicze. A nastêpnie w ponad stu has³ach omówiono wydarzenia historyczne,
wybitniejsze postaci i znaczniejsze rodziny, organizacje lokalne  historyczne
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i wspó³czesne, firmy, instytucje, charakterystyczne miejsca, wspólnoty wyznaniowe wystêpuj¹ce na tym terenie, elementy kultury ludowej, gwary itd. itp. Ca³oæ
opatrzono wieloma ilustracjami  archiwalnymi zdjêciami, mapami, szkicami,
dokumentami etc.
Libri Gedanenses, t. XXIIIXXIV za lata 20052006, Gdañsk 2007, wyd.
Biblioteka Gdañska PAN, ss. 300
W kolejnym tomie gdañskiego rocznika bibliotecznego warto zwróciæ uwagê na
tekst Jana Jerzego Jasiewicza o krzy¿ackiej tradycji liturgiczno-muzycznej w wietle róde³ zgromadzonych w bibliotece (to fragment krzy¿ackiego dziedzictwa
niemal zupe³nie nieznany). Ponadto s¹ tu interesuj¹ce informacje o spuciznach
Mieczys³awa Czychowskiego oraz Marii Boduszyñskiej-Borowikowej.
Terrae Leopoliensis Filius. Terrae Gedanensis Civis, Ksiêga pami¹tkowa ofiarowana prof. dr hab. Zbigniewowi Nowakowi w osiemdziesi¹t¹ rocznicê urodzin,
red. Maria Babinis, Maria Pelczar, Gdañsk 2007, wyd. Biblioteka Gdañska
PAN, ss. 223
Piêknie wydana ksiêga, zawieraj¹ca m.in. ¿yciorys naukowy i bibliografiê prof.
Nowaka, szkic powiêcony jego osobie autorstwa prof. Romana Wapiñskiego oraz
kilka tekstów naukowych, m.in. Janusza Tazbira, Prehistoria polskiej inteligencji
czy te¿ Lidii Pszczó³kowskiej analiza listów Heweliusza, przechowywanych
w gdañskiej bibliotece.
O nowy model historycznych badañ regionalnych, red. Krzysztof A. Makowski, Poznañ 2007, wyd. Instytut Zachodni, Centrum Instytut Wielkopolski
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ss. 163
Lektura obowi¹zkowa historyków-regionalistów. Autorzy mierz¹ siê z problemem
poszukiwania nowych teoretycznych i praktycznych mo¿liwoci uprawiania historii regionalnej. Ksi¹¿ka dzieli siê na dwie czêci. W pierwszej, O nowy model
syntezy dziejów regionu, znalaz³ siê wiod¹cy artyku³ Witolda Molika o syntezach
dziejów Wielkopolski oraz komentarze autorów z innych regionów, w tym w odniesieniu do Pomorza J. Borzyszkowskiego. W drugiej czêci, O nowy model
monografii miasta, artyku³ dyskusyjny przygotowa³ Robert Traba, a wród komentatorów jest m.in. Edward W³odarczyk  historyk Pomorza ze Szczecina.
Kazimierz Koz³owski, Pomorze Zachodnie w szeædziesiêcioleciu (19452005).
Spo³eczeñstwo  w³adza  gospodarka  kultura, Szczecin 2007, wyd. Uniwersytet Szczeciñski, ss. 834
Obszerny tom bêd¹cy w zasadzie podsumowaniem dotychczasowych badañ nad
najnowszymi dziejami zachodniej czêci Pomorza znanego szczeciñskiego histo-
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ryka i archiwisty. Autor podzieli³ ksi¹¿kê na dwie czêci. W pierwszej przedstawi³
tematy przekrojowe, pisz¹c kolejno o podzia³ach terytorialnych, zmianach demograficznych, problemach gospodarczych, rolnictwie, owiacie, kulturze i kwestiach militarnych. W czêci drugiej omówi³ procesy spo³eczne na Pomorzu Zachodnim w ujêciu chronologicznym. W kilkunastu rozdzia³ach zaprezentowa³
m.in. takie problemy, jak ¿ycie polityczne w poszczególnych okresach, protesty
robotnicze i przemiany lat 70. i 80. Warto te¿ zwróciæ uwagê na rozdzia³ powiêcony diecezjom zachodniopomorskim. Ca³oæ uzupe³nia obszerne kalendarium,
bibliografia, indeks osobowy oraz aneks ilustracyjny.
Zeszyty Gminy Puck, 2007, nr 4, wyd. Orodek Kultury, Sportu i Turystyki
w Gminie Puck, ss. 140
Wród kilkunastu artyku³ów s¹ m.in. dotycz¹ce Rzucewa, szkó³ w B³¹dzikowie,
Smolnie, Rekowie Górnym i Celbowie, ods³oniêcia pomnika Brunona Kupferschmidta w ¯elistrzewie itd. Mo¿na znaleæ tak¿e próby literackie  np. tren ku
czci ofiar Pianicy.
Trzebiatowscy, cz. VII, red. Zdzis³aw Zmuda Trzebiatowski, Sulêczyno 2007,
wyd. Rada Rodzin Trzebiatowskich, ss. 270
Kolejny tom materia³ów przygotowany na zjazd rodzinny, który odby³ siê we
wrzeniu 2007 roku w Sulêczynie. W tym swoistym rodzinnym silva rerum sporo
ciekawych materia³ów, nie tylko dla Trzebiatowskich. Warto choæby przeczytaæ
tekst o historii Sulêczyna, czy te¿ drug¹ czêæ dawnej pracy Herberta von Smude
i drobnych w³acicielach wsi Trzebiatkowa w Bytowskiem. Ale oprócz tego mamy
tu sporo wspomnieñ, szkiców genealogicznych, biografii itd.
Chojnickie gimnazjum w ¿yciu spo³eczno-kulturalnym miasta w II RP, Chojnice
2007, wyd. Wydawnictwo Hegard, ss. 48
W tej niewielkiej ksi¹¿eczce zgromadzono szeæ tekstów. Najpierw przypomniano
artyku³ Stefana Bieszka, Gimnazjum chojnickie  rzut oka na jego dzieje (ale nie
podano daty jego powstania, co mo¿e byæ dla czytelnika myl¹ce). Z pozosta³ych
piêciu tekstów wspó³czesnych autorów warto choæby przywo³aæ tekst Janusza
Gierszewskiego, Zrzeszenia uczniowskie dzia³aj¹ce w chojnickim gimnazjum
(19201939), czy te¿ ogólny szkic Henryka Poro¿yñskiego, Gimnazjum i Liceum
w Chojnicach w latach II Rzeczypospolitej.
Pro memoria. Wincenty Mazurkiewicz (19382004), opracowa³ Józef Borzyszkowski, Gdañsk 2008, wyd. Instytut Kaszubski, Elbl¹ska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna, ss. 592
Kolejny tom z serii Pro memoria tym razem zosta³ powiêcony znanemu regiona-
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licie i szkólnemu z Borów Tucholskich, ze liwic  Wincentemu Mazurkiewiczowi. Ksi¹¿ka sk³ada siê oprócz wstêpu i zakoñczenia autorstwa redaktora tomu,
z czterech czêci. Pierwsza zawiera materia³y powiêcone ojcu i synowi, czyli
Janowi i Wincentemu Mazurkiewiczom. S¹ tu wspomnienia bohatera tomu o swoim
ojcu, fragmenty jego wspomnieñ z wojny, szkice biograficzne o Wincentym
i wspomnienia o nim oraz rodzinne listy. W drugiej czêci zawarto listy i artyku³y
W. Mazurkiewicza oraz kronikê szkoln¹ z Okonin Nadjeziornych. Trzecia czêæ
zosta³a powiêcona historiom i ludziom liwic, w tym przede wszystkim ksiêdzu
Erhardowi Staniszewskiemu. Wreszcie czêæ ostatni¹ zajmuj¹ dzienniki i diariusze
W. Mazurkiewicza. Ca³oæ uzupe³niaj¹ liczne zdjêcia, dokumenty osobiste itd.
Kultura i Polityka. Zeszyty Naukowe Wy¿szej Szko³y Europejskiej im. Ks.
Józefa Tischnera, Kraków, 2008, nr 2-3, ss. 317
Wród kilkunastu artyku³ów powiêconych kwestiom miêdzynarodowym, spo³ecznym i lingwistycznym warto zwróciæ uwagê na tekst Artura Czesaka: Ró¿nice
jêzykowe w kontekstach politycznych i humanistycznych. Autor nale¿y do m³odszego pokolenia badaczy, którzy w obszarze swych zainteresowañ maj¹ tak¿e
kwestie kaszubskie. Tekst ten jest za o tyle ciekawy, ¿e autor podj¹³ siê próby
porównawczej analizy przemian statusu i sytuacji jêzyka kaszubskiego oraz dialektów góralskiego i l¹skiego, wskazuj¹c na istotne uwarunkowania polityczne.
S³ownik dziennikarzy i publicystów Pomorza 19452005, opr. zespó³ pod kierunkiem Jerzego Modela, Gdañsk 2008, wyd. Stowarzyszenie Dziennikarzy
Rzeczypospolitej Polskiej, Oddzia³ Morski w Gdañsku, ss. 227
Pionierskie przedsiêwziêcie prezentuj¹ce kilkaset biogramów dziennikarzy zwi¹zanych z orodkiem gdañskim (st¹d byæ mo¿e nieco myl¹ce u¿ycie w nazwie Pomorza, bo jednak autorzy poza Trójmiasto wychodz¹ raczej rzadko). Biogramy
znacz¹co ró¿ni¹ siê objêtoci¹ i szczegó³owoci¹, ale i tak prezentuj¹ bardzo interesuj¹cy materia³ do badañ historycznych i socjologicznych. Przy sporej liczbie
biogramów umieszczono tak¿e zdjêcia dziennikarzy. Na koñcu za zamieszczono
wykazy cz³onków zespo³ów redakcyjnych gdañskiej prasy, radia i telewizji (szkoda jednak, ¿e nie znalaz³a siê tu Pomerania). Autorzy ksi¹¿ki zapowiadaj¹, ¿e to
dopiero pierwsza wersja i bêd¹ chcieli j¹ uzupe³niaæ i poprawiaæ, prostuj¹c zawarte miejscami potkniêcia, dopisuj¹c pominiête fakty i osoby. Na pewno jest to
jednak przedsiêwziêcie unikatowe, daj¹ce badaczom kultury Pomorza bardzo ciekawy materia³ do dalszych analiz.
Kultura religijna zwi¹zana z bazylik¹ ciêcia w. Jana Chrzciciela w Chojnicach, red. ks. Wies³aw migiel, Chojnice-Pelplin 2008, wyd. Wydawnictwo
Bernardinum, ss. 112
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Ksi¹¿ka wydana z okazji 15-lecia nadania chojnickiej farze tytu³u bazyliki mniejszej. Sk³ada siê z siedmiu artyku³ów, m.in. ks. Jana Walkusza o obecnoci duchowieñstwa chojnickiego w ¿yciu publicznym w XIX i XX wieku, ks. Tomasza
Rakowskiego o religijnej kulturze muzycznej w parafii farnej oraz ks. Damiana
Plackowskiego o architekturze bazyliki. Dodano tak¿e kalendarium wa¿niejszych
wydarzeñ w minionym 15-leciu oraz noty o autorach.
Kazimierz Ickiewicz, Kaszubi w Kanadzie, Gdañsk 2008, wyd. Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie, ss. 120
Nieco zmieniona wersja ksi¹¿ki, która pierwotnie ukaza³a siê w 1981 roku. Pretekstem do jej wznowienia by³y obchody jubileuszu 150-lecia emigracji Kaszubów do Kanady. Pisze o tym we wstêpie zarówno prezes ZK-P Artur Jab³oñski,
jak i autor. Na koñcu ksi¹¿ki dodano obszerne streszczenie po angielsku, wybór
wa¿niejszej literatury oraz informacje o ZK-P i Kaszubskim Zespole Parlamentarnym. Ca³oæ uzupe³niaj¹ interesuj¹ce ilustracje z Kaszub kanadyjskich.
Piotr Skurzyñski, Rados³aw Kamiñski, Dziedzictwo kulturowe Pó³nocnych
Kaszub, Wejherowo 2008, wyd. Starostwo Powiatowe w Wejherowie, ss. 96
Publikacja powsta³a w ramach programu europejskiego INTERREG III. Realizatorom przywieca³ nastêpuj¹cy cel: przybli¿enie zarówno turystom, jak i mieszkañcom regionu bogactwa dziedzictwa kulturowego Pó³nocnych Kaszub. Geograficznie objê³y one trzy powiaty: pucki, wejherowski i lêborski, jednak ten ostatni
powiat, jak przyznaj¹ sami autorzy, zosta³ najs³abiej opracowany. Mo¿na zreszt¹
uznaæ, ¿e jego w³¹czenie do tego opracowania jako czêci pó³nocnych Kaszub nie
znajduje uzasadnienia historycznego i kulturowego. Ksi¹¿ka u³o¿ona zosta³a wedle klucza administracyjnego  powiatami i gminami. Zaprezentowano w niej
przede wszystkim pa³ace i dwory, ponadto muzea i inne zabytki (kocio³y, mury
obronne, pomniki itd.). Mocn¹ stron¹ ksi¹¿ki s¹ liczne zdjêcia, które rekompensuj¹ czêsto lakoniczny opis obiektu.
Zapiski Puckie. Pùcczé Skriblënë, 2008, nr 7, wyd. Muzeum Ziemi Puckiej
im. Floriana Ceynowy, Urz¹d Miasta Puck, ss. 221
W najnowszym numerze puckiego pisma zamieszczono ³¹cznie ponad 20 artyku³ów, rozpraw, notatek, materia³ów ród³owych itd. Warto zwróciæ uwagê na kilka
z nich: Ryszard Droszcz, Pomorze i Ziemia Pucka w ¿yciorysie Jana III Sobieskiego. (Prawda historyczna przeplatana legend¹), Adam Patok, Opowieæ o Albercie Patocku  gburze i stra¿aku ze Strzelna, Joanna Grochowska, Barbara Kos-D¹browska, O fotografii w Pucku w okresie miêdzywojennym, Miros³aw Kuklik,
Wspomnienie o Leonie Golli. Nale¿y podkreliæ, ¿e wiêkszoæ artyku³ów problemowych zosta³a wzbogacona ciekawymi ilustracjami i zdjêciami.
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Gerard Czaja, Kapliczki i krzy¿e dekanatu bytowskiego, br. r. i m. wyd., wyd.
Wydawnictwo Bernardinum, ss. 80
Praca bytowskiego historyka-amatora i dokumentalisty zawiera, oprócz odautorskiego wstêpu i krótkiego tekstu powiêconego funkcjom kulturowym oraz religijnym kapliczek, zdjêcia dokumentuj¹ce te elementy ma³ej architektury sakralnej w poszczególnych parafiach. Na wstêpie autor daje krótk¹ charakterystykê
danej parafii, a nastêpnie przedstawia dokumentacjê fotograficzn¹ istniej¹cych
na tym terenie kapliczek i krzy¿y. Szkoda jednak, ¿e nie towarzysz¹ im opisy,
przedstawiaj¹ce fundatorów i historiê poszczególnych obiektów.
Kocierskie Zeszyty Muzealne, 2008, nr 2, wyd. Muzeum Ziemi Kocierskiej,
ss. 192
Zdecydowanie widaæ, ¿e pismo dojrzewa i kszta³tuje swój profil. Zamieszczono
tu trzy artyku³y problemowe, w tym dokoñczenie prezentacji kocierskich pomników i tablic pami¹tkowych, nastêpnie przedstawiono materia³y konferencji Szeæ
wieków Kocierzyny (m.in. Andrzeja Grotha o losach miasta w latach 1773
1806 czy te¿ o polsko-niemieckim s¹siedztwie w Kocierzynie w okresie miêdzywojennym). W dziale Pro memoria znalaz³o siê wspomnienie o znanym kocierskim rzebiarzu Adamie Zwolakiewiczu. Wreszcie zamieszczono w pimie
dzia³ recenzji oraz obszern¹ kronikê ¿ycia kulturalnego i naukowego.
Z zaborskiego matecznika. O Stanis³awie Pestce  Janie Zbrzycy, red. Józef
Borzyszkowski, Gdañsk 2008, wyd. Instytut Kaszubski, ss. 368
Ksi¹¿ka powiêcona Stanis³awowi Pestce (pseudonim artystyczny: Jan Zbrzyca)
 pisarzowi, publicycie i poecie wywodz¹cemu siê z Ziemi Zaborskiej, a zarazem dzia³aczowi regionalnemu  m.in. prezesowi Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego. Praca sk³ada siê niejako z dwóch czêci  w pierwszej zawarto teksty
powiêcone twórczoci i aktywnoci spo³ecznej S. Pestki (m.in. artyku³y Jerzego
Tredera o kaszubszczynie Jana Zbrzycy czy Jerzego Sampa o miejscu J. Zbrzycy
wród poetów kaszubskich). Druga za czêæ to teksty samego S. Pestki, w tym
cenny jako dokument  diariusz prezesa ZK-P z lat 19761983). Ca³oæ zosta³a
wzbogacona licznymi zdjêciami.
l¹zacy, Kaszubi, Mazurzy i Warmiacy  miêdzy polskoci¹ a niemieckoci¹,
red. Andrzej Sakson, Poznañ 2008, wyd. Instytut Zachodni, ss. 436
Ksi¹¿ka nawi¹zuje do wczeniejszych podobnych publikacji Instytutu Zachodniego oraz wspó³dzia³ania krêgu socjologów zajmuj¹cych siê polsk¹ ludnoci¹
rodzim¹. Oprócz trzech artyku³ów o charakterze ogólnym zamieszczono tu bloki
tekstów powiêconych l¹zakom, Mazurom i Warmiakom, Kaszubom oraz  dla
porównania  kilku innym grupom (Litwini pruscy, Alzatczycy, Serbo³u¿yczanie
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i £emkowie). W czêci powiêconej Kaszubom umieszczono szeæ tekstów, m.in.
Brunona Synaka i Moniki Mazurek o przemianach kaszubskiej to¿samoci, Katarzyny Warmiñskiej o dyskusjach wokó³ statusu etnicznego Kaszubów. Dwaj autorzy  Marek Latoszek i Henryk Galus zajêli siê nieco szerszym, pomorskim kontekstem. Pierwszy napisa³ tekst o to¿samoci Pomorzan w wietle ostatniego Spisu
Powszechnego, a ten drugi o strukturze ruchu regionalnego na Pomorzu.
Józef M. Zió³kowski, Kazimierz Ickiewicz, Alicja Gajewska, Tczew. Daty 
fakty  wydarzenia. Od osady do wspó³czesnoci, Tczew 2008, wyd. Centrum
Wystawienniczo-Regionalne Dolnej Wis³y w Tczewie, ss. 64
Niewielka, kieszonkowa ksi¹¿eczka powiêcona Tczewowi, a wydana w kolejn¹
rocznicê powrotu miasta do Polski. Sk³ada siê z trzech czêci  w pierwszej zawarto w zasadzie scenariusz okolicznociowej wystawy (opis 27 tablic), w drugiej podano krótki zarys dziejów miasta, a w trzeciej zaprezentowano nowe centrum muzealne w Tczewie.
ladami walk o Tczew w 1807 roku. Szkice historyczne, red. Kazimierz Ickiewicz, Tczew 2008, wyd. Oddzia³ Kociewski Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego w Tczewie, ss. 64
Ksi¹¿ka powsta³a z okazji 200-lecia zdobycia Tczewa przez wojska napoleoñskie.
Sk³ada siê z trzech artyku³ów, z których dwa odnosz¹ siê wprost do obecnoci
wojsk na Kociewiu (Kociewie w oczach ¿o³nierzy den. Jana Henryka D¹browskiego oraz Udzia³ wojsk polskich gen. Jana Henryka D¹browskiego w zdobyciu
Tczewa 23 lutego 1807 roku). Prócz tego zamieszczono tu kronikê fotograficzn¹
konferencji oraz zaprezentowano jednostki organizuj¹ce i wspieraj¹ce j¹.
Kociewie  pomorska kraina, opr. Micha³ Kargul, Gdañsk 2008, wyd. Zarz¹d
G³ówny Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego oraz Oddzia³ Kociewski Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego w Tczewie, ss. 45
Ciekawa, syntetyczna i bogato ilustrowana prezentacja Kociewia przygotowana
przez omiu autorów ze rodowiska tczewskiego. Sk³ada siê na ni¹ kilka tekstów:
ogólne wprowadzenie prezentuj¹ce czym jest Kociewie, a nastêpnie: nazwa i obszar, kim s¹ Kociewiacy, historia Kociewia wraz z kalendarium, przyroda, gwara,
symbole, zabytki, literatura, kultura ludowa itd. Zaprezentowano tak¿e najwa¿niejsze instytucje kociewskie  organizacje, muzea, czasopisma... Wspomniano
równie¿ o Kociewiu w... S³owenii.
To¿samoæ i przynale¿noæ. O wspó³czesnych przemianach identyfikacji kulturowych w Polsce i w Europie, red. Marian Kempny, Gra¿yna Woroniecka,
Pawe³ Za³êcki, wyd. Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruñ 2008, ss. 222
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Wród trzynastu zamieszczonych tu artyku³ów trzy odnosz¹ siê do problematyki
kaszubskiej: Cezary Obracht-Prondzyñski, Nie ma Kaszub bez Polonii? Dylematy to¿samociowe Kaszubów, Monika Mazurek, To¿samoæ przestrzenna jako
wyznacznik zakorzenienia wród mieszkañców wspó³czesnych Kaszub oraz Jerzy
Kuniewski, Kobieta z Kaszub wobec akcesji Polski do Unii Europejskiej.
Augustyn Klemens Hirsz, Kronika ¿ycia i twórczoci Aleksandra Majkowskiego,
Banino 2008, wyd. Oddzia³ Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego w Baninie,
Wydawnictwo ROST, ss. 208
Ksi¹¿ka nie¿yj¹cego ju¿ autora ukaza³a siê w Roku Aleksandra Majkowskiego,
og³oszonym przez Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie. Dotychczas pozostawa³a
w maszynopisie i znana by³a jedynie w¹skiemu gronu czytelników. Zgodnie z tytu³em jest kalendarium, w którym autor przedstawia rok po roku wypadki w ¿yciu
najwybitniejszego pisarza kaszubskiego. Ca³oæ uzupe³nia bibliografia (szkoda
jednak, ¿e wydawnictwo nie pokusi³o siê o jej aktualizacjê) oraz kilka zdjêæ.
Eugeniusz Pryczkowski, Kaszubski Kordecki. ¯ycie i twórczoæ ks. pra³ata Franciszka Gruczy, Banino 2008, Wydawnictwo ROST, ss. 164
Ksi¹¿ka sk³ada siê z trzech zasadniczych czêci, oprócz wstêpu, w którym autor
przywo³uje swoje zwi¹zki z bohaterem opracowania. Pierwsza czêæ to szkic biograficzny, a w³aciwie heroiczna i mocno hagiograficzna wersja biografii, druga
to wspomnienia o ks. Gruczy, wród których znalaz³ siê tak¿e dawniejszy tekst
Ryszarda Ciemiñskiego o pra³acie z Sopotu i wreszcie czêæ trzecia to literackie
dokonania ks. Gruczy. Ca³oæ uzupe³nia bibliografia oraz spora iloæ fotografii.
Andrzej G¹siorowski, Jan Kaszubowski i s³u¿by specjalne: Gestapo, Siersz,
UB , Gdañsk 2008, wyd. Wydawnictwo Oskar-Polnord, ss. 512
Ksi¹¿ka dotyka jednego z najciemniejszych epizodów najnowszych dziejów Kaszub i Pomorza  roli Jana Kaszubowskiego w czasie okupacji i po jej zakoñczeniu.
Sk³ada siê z dwóch czêci  Wokó³ Kaszubowskiego, w której przedstawiono jego
rodzinê, pobyt w Wolnym Miecie Gdañsku, nastêpnie pracê w strukturach hitlerowskich oraz wspó³pracê powojenn¹ ze s³u¿bami komunistycznymi. W czêci
drugiej, Ludzie w krêgu Kaszubowskiego, autor przedstawia m.in. swoje ustalenia
dotycz¹ce Aleksandra Arendta. Uzupe³nieniem ksi¹¿ki jest piêæ ród³owych aneksów, bibliografia oraz indeksy.
Jaros³aw Za³êcki, Kontakt miêdzykulturowy a obraz Niemca w wiadomoci
gdañszczan, Gdañsk 2008, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdañskiego, ss. 294
Monografia socjologiczna podejmuj¹ca ciekawy i wa¿ny temat stosunku wspó³-
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czesnych mieszkañców Gdañska do Niemców i kultury niemieckiej. Autor przedstawi³ ciekawe rozwa¿ania metodologiczne i teoretyczne, ale przede wszystkim
zaprezentowa³ wyniki badañ, oparte zreszt¹ nie tylko na badaniach socjologicznych, ale i na materiale ród³owym. Przedmiotem badania by³y za takie kwestie,
jak stereotyp Niemca i wp³yw nañ to¿samoci respondentów (ciekawie wygl¹da
tu np. wizerunek Niemców w oczach Kaszubów i innych osób o korzeniach pomorskich), kwestie pamiêci historycznej, oceny relacji polsko-niemieckich itd.
Na koñcu do³¹czono kwestionariusz wywiadu, bibliografiê oraz streszczenie w jêzyku niemieckim.
S³upi¹  ladami Karola Wojty³y. Dziesiêæ przystani na kajakowym Szlaku Papieskim, tekst Jerzy D¹browa-Januszewski, S³upsk 2008, wyd. Zwi¹zek Miast
i Gmin Dorzecza Rzeki S³upi i £upawy, ss. 120
Ksi¹¿kê otwiera wprowadzenie autorstwa El¿biety Szalewskiej. Potem jest kilka
minireporta¿y przywo³uj¹cych obecnoæ Papie¿a na pomorskich szlakach, okraszone w³asnymi refleksjami i wspomnieniami autora tekstu, te¿ zapalonego i dowiadczonego kajakarza). Najwa¿niejsz¹ jednak czêci¹ jest prezentacja dziesiêciu przystani na trasie papieskiego szlaku  wszêdzie autor przedstawia³, jak dochodzi³o do ich powstania, zamieszczaj¹c tak¿e przebogaty materia³ ilustracyjny.
Biuletyn Fundacji Archiwum i Muzeum Pomorskie Armii Krajowej oraz
Wojskowej S³u¿by Polek, 2008, nr 1, ss. 92
Ten numer Biuletynu zadedykowano twórczyni Fundacji prof. El¿biecie Zawackiej z okazji jej 99 urodzin. Znalaz³y siê w nim cztery artyku³y, w tym El¿biety
Grot o egzekucji w Wielki Pi¹tek 1940 roku w Stutthofie oraz Andrzeja G¹siorowskiego o walce gestapo z pomorsk¹ konspiracj¹. W kronice znalaz³o siê sprawozdanie z wystawy jubileuszowej powiêconej prof. Zawackiej. Ponadto umieszczono tu obszerne sprawozdanie z dzia³alnoci Fundacji i Muzeum w 2007 roku.
Józef Che³mowski, tekst: Tomasz Siemiñski, zdjêcia: Kazimierz Rolbiecki,
Bytów 2008, wyd. Muzeum Zachodnio-Kaszubskie w Bytowie, ss. 128
Artycie z Jagli powiêcono ju¿ kilka katalogów, ale takiego albumu jeszcze nie
mia³. Powsta³ on z okazji przekrojowej, monograficznej wystawy, któr¹ zorganizowa³o bytowskie Muzeum, które posiada najwiêkszy zbiór prac J. Che³mowskiego. Tekst napisa³ znawca twórczoci bruskiego artysty  Tomasz Siemiñski,
a zdjêcia wykona³ bytowski fotografik K. Rolbiecki. Nale¿y podkreliæ, ¿e wszystkie teksty oraz opisy zdjêæ podano w trzech wersjach jêzykowych  polskiej, niemieckiej i angielskiej. Do tej pory ¿aden kaszubski artysta nie doczeka³ siê podobnej prezentacji.
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W krêgu badaczy kultury Kaszub i Pomorza XIX i XX wieku. IX Konferencja
Kaszubsko-Pomorska, red. Józef Borzyszkowski, S³upsk-Gdañsk 2008, wyd.
Muzeum Pomorza rodkowego w S³upsku, Instytut Kaszubski, ss. 248
Kolejne pok³osie konferencji kaszubsko-pomorskiej przynosi 15 artyku³ów powiêconych m.in. takim badaczom, jak Gotfryd Ossowski, Józef £êgowski, £ucjan
Kamieñski, Adam Wrzosek, Rudolf Hardow, Wojciech B³aszkowski czy Maria
Znamierowska-Prüfferowa.
Informator Ruchu Stowarzyszeñ Regionalnych RP, nr 3, Warszawa-Wroc³aw
2008, ss. 158
W numerze zamieszczono m.in. materia³y z V Ogólnopolskiego Zjazdu Nauczycieli Regionalistów, który odby³ siê w listopadzie 2007 roku w Gdañsku. S¹ wród
nich teksty J. Borzyszkowskiego o pomorskich to¿samociach, C. Olbracht-Prondzyñskiego o ruchu regionalnym na Pomorzu i Renaty Mistarz o wybranych inicjatywach edukacyjnych w województwie pomorskim.
Maciej ¯akiewicz, Gdañsk 1945. Kronika wojennej burzy, Gdañsk 2008, wyd.
Wydawnictwo Oskar-Polnord, ss. 255
Znacznie rozbudowana i zmieniona wersja ksi¹¿ki, która ukaza³a siê przed kilku
laty. Autor w trzynastu rozdzia³ach prezentuje losy miasta w ostatnim, prze³omowym okresie wojny. Przywo³uje sporo wspomnieñ z ró¿nych stron frontu, relacje
osób wysiedlanych i osiedlaj¹cych siê w miecie, fragmenty wspomnieñ dotycz¹cych odbudowy i pocz¹tków ¿ycia polskiego. Na koñcu zamieszcza bibliografiê
oraz u¿yteczny spis nazw ulic Gdañska w 1945 roku i póniejszych.
Krzysztof Kowalkowski, Nowa Wie Rzeczna, Gdynia 2008, wyd. Wydawnictwo
REGION, ss. 128
Kolejna monografia wsi pomorskiej przygotowana przez gdañskiego historyka-amatora. Tym razem powiêcona zosta³a jednej z wiêkszych i szybciej rozwijaj¹cych siê wsi pod Starogardem Gdañskim. Autor omawia kolejno: po³o¿enie wsi,
jej nazwê, historiê (od prehistorii po zmiany, które zasz³y po 1989 roku), dzieje
wiejskiej szko³y oraz wsie Rokicin i Stary Las, których losy by³y zwi¹zane z Now¹
Wsi¹ Rzeczn¹. Podaje te¿ kilka biogramów osób zwi¹zanych z wsi¹, a wród nich
jest m.in. tak zas³u¿ona postaæ, jak Jan Bieliñski, twórca i wydawca Gazety Kartuskiej. Ca³oæ koñczy bibliografia.
Jan Mordawski, Geografia Kaszub. Geògrafia Kaszëb, Gdañsk-Gduñsk 2008,
wyd. Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie, ss. 160
Kolejna próba stworzenia podrêcznika dwujêzycznego. Dzieli siê on na piêæ zasadniczych rozdzia³ów: rodowisko przyrodnicze, charakterystykê regionów naturalnych, podzia³ administracyjny, stan i ochronê rodowiska oraz wspó³pracê
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miêdzyregionaln¹. Oprócz tego podano wykaz literatury, map, tabel i wykresów,
których jest w ksi¹¿ce bardzo du¿o, podobnie jak i zdjêæ.
Më trzimómë z Bògã. Ksiega jubileuszowa. 100 lat Klubu Studentów Kaszubów
w Wy¿szym Seminarium Duchownym w Pelplinie 19082008, tekst: Tadeusz
£¹cki, Pelplin 2008, wyd. Wydawnictwo Bernardinum, ss. 211
Prócz przedmowy bpa Jana Bernarda Szlagi i wstêpu w ksi¹¿ce opisano: genezê
i pocz¹tki dzia³alnoci Klubu, nastêpnie struktury personalne KSK, formy aktywnoci Klubu i jego obecnoæ w ¿yciu regionu. Znalaz³a siê tu tak¿e bibliografia (niestety, wysoce niekompletna), podsumowanie w jêzyku angielskim i spis
ilustracji, których umieszczono blisko 90.
W³adys³aw Szulist, Varia (English and Polish), Lipusz 2008, ss. 48 +16 nlb
Kolejny zbiorek tekstów ks. W. Szulista, w którym zaprezentowa³ on dzia³alnoæ
ks. pra³ata Mariana Szczepiñskiego oraz ks. prof. Zygmunta Zieliñskiego. Ponadto
przedstawi³ refleksje dotycz¹ce planowanego Muzeum Historii Polski. Znalaz³y
siê tu tak¿e dwa szkice genealogiczne o rodzinach Niewiarowskich i Schütz oraz
bibliografia autora za lata 20072008.
Gerard Labuda, Rozwa¿ania nad teori¹ i histori¹ kultury i cywilizacji. Wybór
studiów i rozpraw, Poznañ 2008, Wydawnictwo Poznañskie, ss. 561
Wród kilkunastu zaprezentowanych tu rozpraw, najczêciej wysoce erudycyjnych, znalaz³y siê tak¿e artyku³y teoretyczne i koncepcyjne dotycz¹ce kultury
Pomorza: Kultura morska w dziejach spo³eczeñstwa, Morze i Pomorze w kulturze
politycznej Polski (do schy³ku XVIII wieku), Próba syntezy historii kultury Pomorza
w pierwszej po³owie XIX wieku czy te¿ Kult w kulturze religijnej Kaszub i Pomorza. Nale¿y siê cieszyæ, ¿e czytelnicy otrzymuj¹ kolejny zbiór prac najwybitniejszego polskiego historyka i ¿e w zbiorze tym po raz kolejny prezentowane s¹
materia³y kaszubsko-pomorskie.
A Concise Guide to the Canadian Kashuby. Kanadyjskie Kaszuby. Ma³y przewodnik, tekst: Anna ¯urakowska, Barrys Bay 2008, wyd. Polski Instytut
Kaszuby. Polish Heritage Institute Kaschuby, ss. 55
W roku jubileuszu przybycia pierwszych Kaszubów do Kanady ukazuje siê bardzo po¿yteczny przewodnik ladami tego i póniejszego osadnictwa. Przedstawiono w nim Wilno, miejsca godne odwiedzenia w nim (m.in. cmentarze, drogi
krzy¿owe, pami¹tkowe tablice, skansen), nastêpnie Barrys Bay, polskie orodki
na Kaszubach itd. Opisano miejscowe parafie, dzia³alnoæ harcerstwa, dzia³aj¹ce
tu inne instytucje. Ca³oæ zosta³a dobrze zilustrowana kolorowymi zdjêciami,
mapkami z trasami wêdrówek.
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Daniel Duda, Maria Janta Po³czyñska  ziemianka pomorska (18801970),
Gdynia 2008, brak inf. o wydawcy, ss. 24
Niewielka broszurka prezentuj¹ca jedn¹ z ciekawszych osób z krêgów pomorskiej
arystokracji  córkê Romana Komierowskiego, a ¿onê Leona Janta Po³czyñskiego,
dzia³acza narodowego okresu zaborów, a póniej ministra rolnictwa w wolnej
Polsce. Autor przedstawia zreszt¹ nie tylko biografiê bohaterki, ale losy ca³ej jej
rodziny, cytuj¹c wspomnienia, artyku³y prasowe i zamieszczaj¹c kilka ciekawych
zdjêæ.
Szkice z dziejów Prus Królewskich XVIXVIII wieku. Gospodarka  spo³eczeñstwo  kultura, red. Józef Arno W³odarski, Gdañsk 2008, Wydawnictwo Marpress, ss. 245
Wród kilkunastu zamieszczonych tu artyku³ów warto zwróciæ uwagê na kilka,
odnosz¹cych siê bezporednio do problematyki pomorskiej: Micha³ Kargul, Lasy
Prus Królewskich, Jakub Borkowicz, Odbudowa województwa pomorskiego ze
zniszczeñ drugiej wojny pó³nocnej w latach 16601700; Irena Zalewska, Sprawy
obyczajowe przed s¹dami miejskimi ma³ych miast kaszubskich w XVII i XVIII
wieku na przyk³adzie Skarszew i Kocierzyny, Barbara Klassa, Miejsce Pomorza
Gdañskiego w dziejach Polski w ujêciu Adama Naruszewicza.
Hanna Domañska, Tajemniczy Sopot, Gdañsk 2008, wyd. Wydawnictwo
Oskar-Polnord, ss. 198
Kolejna ksi¹¿ka o Sopocie napisana przez H. Domañsk¹, tym razem odwo³uj¹ca
siê nie tylko do róde³ i literatury (których wykaz umieszczono na koñcu, podobnie jak i polsko-niemiecki spis ulic i indeks osobowy), ale i do wspomnieñ autorki.
Ksi¹¿ka w zasadzie przypomina form¹ popularne pomorskie bedekery, z tym ¿e
koncentruje siê na sopockiej architekturze, przedstawiaj¹c najciekawsze obiekty
i zak¹tki miasta. Wszystkie szkice zosta³y te¿ opatrzone przypisami oraz ciekawymi zdjêciami.
Tadeusz Krzysztof, Bedeker kosakowski, Rewa 2008, wyd. Wydawnictwo
Szkuta, ss. 132+15 nlb
Kolejny pomorski bedeker, tym razem napisany przez znanego animatora kultury,
kolekcjonera i mi³onika dziejów regionu  T. Krzysztofa. Teren objêty przez
autora to gmina Kosakowo, po³o¿ona miêdzy Gdyni¹ a Puckiem. W kilkudziesiêciu has³ach autor przedstawi³ najwa¿niejsze zabytki i wydarzenia, miejsca i miejscowoci, instytucje i organizacje, osoby i elementy kultury tradycyjnej (np. legendy). Has³a opatrzone zosta³y licznymi ilustracjami, bibliografi¹ oraz porêcznymi informacjami dla turystów.
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Mieczys³aw Charszla, Wspomnienia i refleksje nauczyciela Liceum Ogólnokszta³c¹cego w Kocierzynie, Toruñ 2008, wyd. Stowarzyszenie Owiatowców
Polskich, ss. 204
Kolejne kocierskie wspomnienia wydane przez toruñskie stowarzyszenie. W kolejnych rozdzia³ach autor przedstawia swoj¹ drogê do kocierskiego ogólniaka,
pracê w okresie stalinowskim, okres od 1956 do 1970 i nastêpnie pracê w erze
Gierka. Kolejny rozdzia³ to ju¿ opis okresu spêdzonego na emeryturze. Ksi¹¿kê
koñcz¹ wspomnienia o M. Charszlu napisane m.in. przez Jerzego Knybê czy Bronis³awê Niedzielsk¹. Ca³oæ zosta³a opatrzona licznymi zdjêciami.
Studenckie Teki Historyczne, z. 4, red. Józef W³odarski, Gdañsk 2008, wyd.
Wydawnictwo Uniwersytetu Gdañskiego, ss. 475
Tom przygotowany przez Naukowe Ko³o Historyków UG zawiera m.in. materia³y
z XIII Ogólnopolskiego Zjazdu Historyków Studentów, który odby³ siê w Gdañsku w marcu 2005 roku. Wród zgromadzonych tu tekstów kilka odnosi siê tak¿e
do Pomorza, np. Marek Wawrzynkowski, Dzia³alnoæ morskiego Dywizjonu Lotniczego w Pucku w latach 19191939; Irena Zalewska, Wilkierz królewskiego
miasta Chojnice z 1661 roku czy Monika Rode, Z dziejów skarszewskich ¯ydów.
Marian Mroczko, Eugeniusz Romer (18711954). Biografia polityczna, S³upsk
2008, wyd. Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej w S³upsku, ss. 272
Biografia jednego z najwybitniejszych geografów, polityków i dzia³aczy narodowych. W siedmiu rozdzia³ach autor przedstawi³ ¿ycie i aktywnoæ publiczn¹ Romera, podkrelaj¹c, zgodnie z tytu³em, w¹tki polityczne. Pojawiaj¹ siê w nich
tak¿e elementy pomorskie, bowiem Romer zajmowa³ siê rozsiedleniem ludnoci
polskiej na kresach, tak¿e zachodnich. Ksi¹¿kê koñcz¹ streszczenia w jêzyku
angielskim i niemieckim, bibliografia i indeks osobowy.
Terra Zaborenis. Ziemia Zaborska, 2008, nr 1, wyd. Zaborskie Towarzystwo
Naukowe, ss. 52
Pierwszy numer biuletynu towarzystwa, które choæ cele ma szczytne, to jednak
nie wiadomo, dlaczego nazwa³o siê naukowym, skoro ma charakter obywatelsko-edukacyjny? Zamieszczono tu kilka interesuj¹cych przyczynków, choæby
dotycz¹cych Anny £ajming czy pocz¹tków Kaszubskiego Liceum Ogólnokszta³c¹cego w Brusach.
O Julianie Rydzkowskim to i owo, opr. Bogdan Kufel, Zbigniew Stromski,
Chojnice 2008, wyd. Europejskie Stowarzyszenie Pomerania, ss. 149
Ksi¹¿ka ukaza³a siê z okazji 30 rocznicy mierci twórcy chojnickiego muzeum.
Sk³ada siê z trzech czêci. W pierwszej zamieszczono kilkanacie tekstów: wy-
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wiadów, wspomnieñ i opinii o J. Rydzkowskim. Druga  Rozmowy ze sob¹  to
fragmenty refleksji Pomorskiego Szaraka, jak mówi³ o sobie J. Rydzkowski.
A trzecia czêæ obejmuje próby jego twórczoci: od ¿yciorysu, wspomnieñ, po
opowiadania i legendy. Oprócz tekstów znalaz³o siê tu sporo ciekawych zdjêæ.
Miros³aw Mylik, Biskup Kazimierz Józef Kowalski. Z dziejów odnowy neoscholastyki polskiej, Pelplin 2008, wyd. Wydawnictwo Bernardinum, ss. 267
Ci¹gle niewiele mamy biografii powiêconych biskupom pomorskim czasów najnowszych. Ksi¹¿ka ta tak¿e nie jest typow¹ biografi¹, bowiem ¿ycie biskupa Kowalskiego zosta³o przedstawione ju¿ w pierwszym rozdziale. Nastêpne analizuj¹
jego pogl¹dy spo³eczne, filozoficzne oraz wk³ad w odnowê neoscholastyki. Autor
zestawi³ te¿ bibliografiê tekstów bp. Kowalskiego oraz poda³ obszerny wykaz
róde³ i literatury, na których siê opar³. Mimo wszystko jest to wa¿ny przyczynek
do poznania nie tylko losów jednego z biskupów, ale tak¿e poznania ¿ycia intelektualnego katolickiego rodowiska pomorskiego w XX wieku.
Sylwia Grochowina, Szkolnictwo niemieckie okrêgu Gdañsk  Prusy Zachodnie
w latach 19391945 (obszar II RP), Toruñ 2008, wyd. Wydawnictwo MADO,
ss. 229
W opisach okupacji na Pomorzu dotychczas koncentrowano siê na polityce eksterminacyjnej w³adz hitlerowskich. Niewiele by³o opracowañ przedstawiaj¹cych
funkcjonowanie instytucji administracyjnych czy w³anie owiatowych. Tym cenniejsze jest powy¿sze opracowanie. Autorka, wykorzystuj¹c bogate ród³a archiwalne i literaturê, w piêciu rozdzia³ach przedstawi³a kolejno: szkolnictwo w województwie pomorskim przed wojn¹, funkcjonowanie szkolnictwa w kontekcie
polityki narodowociowej w³adz okupacyjnych, organizacjê i bazê lokalow¹ szkolnictwa niemieckiego w okresie wojny, kadrê nauczycielsk¹ oraz organizacjê nauki
szkolnej, w tym kwestie wychowawcze. Ksi¹¿kê uzupe³nia bibliografia i spis tabel.
Koció³ pelpliñski na swoje XV-lecie 19922007, opr. Komitet Redakcyjny pod
przewodnictwem ks. Wojciecha Klawikowskiego, Pelplin 2008, wyd. Wydawnictwo Bernardinum, ss. 968
Potê¿na ksiêga jubileuszowa, prezentuj¹ca diecezjê pelpliñsk¹ w piêtnacie lat od
jej powstania. Zaczyna siê ¿yciorysami biskupów pelpliñskich, a nastêpnie w kilkudziesiêciu tekstach zaprezentowano: rozwój diecezji (organizacyjny, strukturalny)
i funkcjonowanie jej najwa¿niejszych instytucji, nastêpnie formy duszpasterstwa,
dzia³alnoæ Wy¿szego Seminarium Duchownego, wydawnictwa i diecezjalnych
mediów oraz budownictwo sakralne i dzia³alnoæ gospodarczo-kulturaln¹. Ksi¹¿kê
koñczy obszerny rozdzia³ powiêcony wizycie Jana Paw³a II w Pelplinie.
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Czêæ IV

Kronika naukowa
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Katarzyna Kulikowska

Wystawa Kaszubi a Gdañsk.
Kaszubi w Gdañsku

Wystawa Kaszubi a Gdañsk. Kaszubi w Gdañsku zosta³a otwarta 11 lipca
2008 roku w Muzeum Historycznym Miasta Gdañska i trwa³a do koñca wrzenia.
Profesor Józef Borzyszkowski, pomys³odawca wystawy, rozwin¹³ zdania, które
sta³y siê tak¿e jej mottem: Kim byli i s¹ Kaszubi? Czym by³ i jest dla Kaszubów
Gdañsk? Kim byli i s¹ Kaszubi w miecie nad Mot³aw¹?. Ekspozycja nawi¹zywa³a do topografii Gdañska. Prowadzi³a zwiedzaj¹cego przez ró¿ne czêci miasta
 pocz¹wszy od Oliwy, koñcz¹c na Starym Miecie  w których mo¿na odnaleæ
kaszubskie lady. Staj¹ siê nimi ulice poprzez swoje nazwy odnosz¹ce siê do
postaci zwi¹zanych z kaszubszczyzn¹  Floriana Ceynowy, Hieronima Derdowskiego czy Aleksandra Majkowskiego. ladami takimi s¹ równie¿ tablice upamiêtniaj¹ce znakomitych mieszkañców Gdañska (np. Ryszarda Stryjca), miejsca,
gdzie rozegra³y siê istotne dla Gdañska i Kaszub wydarzenia (Zapis Mestwina,
Zjazd Za³o¿ycielski Towarzystwa M³odokaszubów) oraz punkty, w których toczy³o siê ¿ycie codzienne Kaszubów (Targ Rybny). Do tych miejsc, osób i wydarzeñ odsy³a³y zebrane na wystawie obiekty  druki, rêkopisy, fotografie oraz przedmioty osobiste pisarzy, artystów i dzia³aczy zwi¹zanych z kaszubszczyzn¹, mapy
i grafiki przedstawiaj¹ce zwi¹zane z tematem czêci Gdañska, eksponaty etnograficzne i archeologiczne. Na wystawie mo¿na by³o równie¿ zapoznaæ siê z kaszubsk¹ stron¹ Gdañska, s³uchaj¹c fragmentów literatury kaszubskiej, przygl¹daj¹c siê wynikom fascynacji gdañskich artystów Kaszubami, pracom kaszubskich
artystów czy zasiadaj¹c w ma³ym kinie, gdzie pokazywano film o Kaszubach. Do
aktywnego zwiedzania zachêca³a wywietlana w jednym z pomieszczeñ ankieta
dotycz¹ca kaszubskoci Gdañska. Ekspozycja opowiada³a nie tylko o Kaszubach
z urodzenia, ale tak¿e o tych osobach, które nie bêd¹c Kaszubami, przyczyni³y siê
do wzbogacenia wiedzy o nich, czy zwi¹za³y z nimi swoj¹ dzia³alnoæ.
Na wystawie Kaszubi a Gdañsk  zgromadzono obiekty pochodz¹ce ze zbiorów kilku muzeów (Muzeum Narodowego w Gdañsku, Muzeum Pimiennictwa
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i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie, Muzeum Historycznego Miasta
Gdañska, Centralnego Muzeum Morskiego i Muzeum Archeologicznego w Gdañsku), instytucji (Biblioteki Gdañskiej Polskiej Akademii Nauk, Archiwum Pañstwowego w Gdañsku, Nadba³tyckiego Centrum Kultury, Instytutu Kaszubskiego,
Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego, Redakcji 30 dni i Pomeranii) oraz prywatnych kolekcji (Józefa Borzyszkowskiego, Mariana Ko³odzieja, Urszuli Bolduan
i W³odzimierza £ajminga). Ekspozycja powsta³a wed³ug scenariusza prof. Borzyszkowskiego oraz Katarzyny Kulikowskiej  komisarza wystawy. Uda³o siê j¹
zorganizowaæ dziêki wspó³pracy trzech instytucji  Oddzia³u Gdañskiego Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego, Instytutu Kaszubskiego i Muzeum Historycznego
Miasta Gdañska. Autorem aran¿acji by³ Jacek Przyjemski. Otwarcie wystawy towarzyszy³o X Zjazdowi Kaszubów, który w tym roku odbywa³ siê w Gdañsku.
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Daniel Kalinowski

Wielkie Pomorze  mit i literatura.
Miêdzynarodowe Konfrontacje Kulturowe,
S³upsk; 10-12 padziernika 2007 roku

Miêdzynarodowe Konfrontacje Kulturowe Wielkie Pomorze  mit i literatura
powsta³y jako wynik zainteresowañ pomorzoznawstwem, prowadzonych od wielu
lat przez pracowników naukowych Akademii Pomorskiej w S³upsku. Bezporednim
pomys³odawc¹ i organizatorem omawianych tu Konfrontacji by³a dr Adela Kuik-Kalinowska z Instytutu Polonistyki, która zaprosi³a do realizacji zamierzenia przedstawicieli polskiego i kaszubskiego rodowiska akademickiego (Akademia Pomorska, Uniwersytet Gdañski, Instytut Kaszubski w Gdañsku) oraz goci z Niemiec (Uniwersytet w Heidelbergu, Zwi¹zek Dawnych Mieszkañców Ziemi S³upskiej). Organizatorka zaproponowa³a równie¿ Urzêdowi Miejskiemu w S³upsku,
Muzeum Pomorza rodkowego w S³upsku, Instytutowi Kaszubskiemu w Gdañski
oraz S³upskiemu Orodkowi Kultury (Teatr Rondo) aktywne w³¹czenie siê w dzia³ania Konfrontacji, co spotka³o siê z bardzo pozytywnym przyjêciem. Honorowy
patronat nad Konfrontacjami obj¹³ prezydent miasta S³upska  Maciej Kobyliñski.
Nale¿y tutaj równie¿ wspomnieæ, ¿e wpisywa³y siê one w dzia³ania zgodne z priorytetem Komisji Europejskiej na 2007 r. pod nazw¹ Przygotowania do Roku
2008  Europejskiego Roku Dialogu Interkulturowego.
Wybór S³upska na miejsce odbywania siê Konfrontacji nie by³ przypadkowy.
Miasto ma swoje ambicje w zakresie tworzenia kultury i ró¿nymi sposobami zaznacza swoj¹ obecnoæ na mapie kulturalnej Polski. Tak¿e i wybór przestrzeni
obrad by³ celowy, gdy¿ po raz kolejny w 2007 roku chciano w ten sposób zasygnalizowaæ fakt 500-lecia istnienia Zamku Ksi¹¿¹t Pomorskich (dzi Muzeum Pomorza rodkowego). Wreszcie wybór kocio³a pod wezwaniem wiêtego Jacka na
koncert muzyki wokalnej i organowej oraz Orodka Teatralnego Rondo na prezentacjê filmow¹ i teatraln¹ wi¹za³y siê z zauwa¿eniem niebagatelnej roli, jak¹
sprawuj¹ te miejsca w kulturze pomorskiej i ogólnopolskiej.
Konfrontacje Wielkie Pomorze  mit i literatura rozpoczê³y siê w godzinach
popo³udniowych 9 padziernika w Sali Rycerskiej Zamku Ksi¹¿¹t Pomorskich od
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prezentacji ksi¹¿ki profesora Andrzeja ¯urowskiego (Instytut Polonistyki Akademii Pomorskiej w S³upsku) pt. Prehistoria polskiego Szekspira. Autor ksi¹¿ki mówi³
o szczególnej roli Gdañska i pomorskich orodków kultury w przyswajaniu twórczoci Szekspira przez tradycjê polsk¹. Po spotkaniu w Muzeum uczestnicy Konfrontacji przeszli do kocio³a pw. w. Jacka, aby wys³uchaæ niemal pó³toragodzinnego koncertu Wolfganga Nützlera (organy) i Hansa-Udo Voglera juniora (bas).
Koncert prowadzi³ pastor Hans-Udo Vogler senior (Freienhufen), podkrelaj¹c
sakralny wymiar wykonywanych utworów.
Drugi dzieñ Konfrontacji rozpocz¹³ siê w Zamku Ksi¹¿¹t Pomorskich od oficjalnego otwarcia z udzia³em Rektorów Akademii Pomorskiej, w³adz miasta S³upska
i starostwa s³upskiego oraz Dyrektora Muzeum Pomorza rodkowego. Nastêpnie
przyszed³ czas na czêæ referatow¹. Pierwsze z wyst¹pieñ prof. Cezarego Obracht-Prondzyñskiego (Uniwersytet Gdañski, Instytut Kaszubski) Ma³e ojczyzny wielkiego Pomorza: tradycje  mity  kreacje mia³o wyranie przekrojowy i niejako
wprowadzaj¹cy charakter. Pojawi³y siê tutaj szczególnie wa¿ne problemy to¿samoci kulturowej i terytorialnej, mitów etnicznych i narodowych oraz perspektyw
i przeszkód w dialogu miêdzykulturowym. Kolejny referat prof. Józefa Borzyszkowskiego dotyczy³ ju¿ kwestii bardziej szczegó³owych, tzn. obecnoci idei Wielkiego Pomorza: roli w poezji i twórczoci muzycznej Jana Trepczyka. Jako trzeci
referent wyst¹pi³ profesor Tadeusz Linkner (Uniwersytet Gdañski) z tekstem o S³owiñcach w polskiej i kaszubskiej literaturze od lat osiemdziesi¹tych XIX wieku
do roku 1945. Jakby w odpowiedzi na tezy Linknera o niszcz¹cym s³owiañskoæ
¿ywiole germañskim wyst¹pi³a doktor Joanna Flinik (Akademia Pomorska), która
ukaza³a Pomorze w wietle niemieckiej literatury wspomnieniowej. W tym za
medium jêzykowym i stylistycznym przestrzeñ pomorska jawi siê przede wszystkim jako arkadia dzieciñstwa, kraj szczêliwoci, przestrzeñ stabilnoci rodzinnej
i spo³ecznej. Jeszcze odmienn¹ rzeczywistoæ Pomorza odkrywa³a dr Adela Kuik-Kalinowska (Akademia Pomorska, Instytut Kaszubski w Gdañsku) w referacie
Kobiety Pó³nocy. Obraz, mit, antropologia. Autorka, wychodz¹c od koncepcji mitu
kulturowego Pó³nocy, skupi³a sw¹ uwagê na kreacji postaci literackich kobiet
w literaturze kaszubskiej (Derdowski, Majkowski, £ajming), niemieckiej (von
Krockow) i duñskiej (Blixen). Podsumowaniem drugiego dnia Konfrontacji by³
koncert Leszka Ku³akowskiego i Joanny oraz Natalii Szroeder. By³ to koncert
szczególnie ciekawy; przede wszystkim dziêki zestawieniu muzyki ludowej Kaszub (dojrza³y i dzieciêcy g³os Joanny i Natalii Szroeder) z muzyk¹ jazzow¹ (wietnie prowadz¹cy liniê melodyczn¹ i utrzymuj¹cy harmoniê Leszek Ku³akowski).
Trzeci dzieñ Konfrontacji tak¿e rozpocz¹³ siê od czêci referatowej. Jako pierwszy
przedstawi³ swój niemieckojêzyczny tekst prof. Klaus Hammer (Akademia Pomorska, Politechnika Koszaliñska), ukazuj¹c znanego ekspresjonistê i kubistê
Lyonela Feiningera jako artystê poszukuj¹cego na Pomorzu i Pó³nocy Niemiec
natchnienia do swych awangardowych prac. Nastêpnie mgr Brygida Pas³awska
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odczyta³a referat prof. Rosewithy von Wisniewiski (Uniwersytet w Heidelbergu)
Mythos Stolp. Eine pommersche Kleinstadt in deutscher Literatur. Tekst ów by³
cennym i wnikliwym przegl¹dem obecnoci S³upska w literaturze niemieckiej od
najstarszych do dzisiejszych czasów. Kolejne wyst¹pienie, tym razem prof. Jowity
Kêciñskiej (Akademia Pomorska w S³upsku, Instytut Kaszubski), dotyczy³o zgo³a
odmiennej przestrzeni kulturowej. W centrum zainteresowania badaczki stanê³a
Krajna i jej literacki portret widoczny g³ównie w polskojêzycznym medium jêzykowym. Isabel Sellheim, reprezentuj¹ca Zwi¹zek Dawnych Mieszkañców Ziemi
S³upskiej, ukaza³a jeszcze inny aspekt Pomorza, przedstawiaj¹c prace niemieckiego rysownika Rudolfa Hardowa. Ten ¿yj¹cy w pierwszych dziesi¹tkach XX
wieku artysta pozostawi³ po sobie bogaty zbiór szkiców, rysunków i grafik przedstawiaj¹cy dawne Pomorze, po którym dzi niejednokrotnie nie ma ju¿ ladu. Po
wizualnie atrakcyjnym wyst¹pieniu niemieckiej kolekcjonerki wyst¹pi³ prof. Zbigniew Zielonka (Instytut Kaszubski) z referatem dotycz¹cym ró¿noimiennych
mitów Pomorza. Ró¿noimiennych, poniewa¿ Zielonka stawia³ polskie i kaszubskie mity etniczne wobec mitów niemieckich. Kolejny referat Konfrontacji dotyczy³ Arkony  owego najbardziej na zachód wysuniêtego orodka s³owiañszczyzny. Autor artyku³u Daniel Kalinowski (Akademia Pomorska, Instytut Kaszubski
w Gdañsku) przywo³a³ ró¿ne aspekty przejawiania siê fenomenu kulturowego
Arkony: historyczny, literacki, malarski oraz kulturoznawczo-antropologiczny.
Ostatni referat Konfrontacji autorstwa Krystyny Krawiec-Z³otkowskiej (Akademia
Pomorska), by³ prób¹ przedstawienia specyfiki tematycznej i stylistycznej zbioru
pieni religijnych wykonywanych podczas obrzêdów liturgicznych na Kalwarii
Wejherowskiej.
Ostatnie punkty programu Konfrontacji odby³y siê w Orodku Teatralnym
Rondo w S³upsku, w którym w intymnej i wyciszonej atmosferze mo¿na by³o
na d³u¿ej zatrzymaæ siê przy kaszubskiej tradycji kulturowej. W pierwszej czêci
wieczoru zaprezentowany zosta³ spektakl Teatru Dialogus z Parchowa. By³a to
czterdziestominutowa wizja teatralna bazuj¹ca na ¯yciu i przygodach Remusa
Aleksandra Majkowskiego, która rozleg³y epicki rozmach orygina³u skondensowa³a
w sugestywnych i zwartych scenach dramatycznych. Po spektaklu uczestnicy
Konfrontacji mogli zobaczyæ film o przesz³o piêædziesiêcioletnim wieku dotycz¹cy
elektryfikacji okolic Bytowa. Chodzi tu o obraz Egzamin z 1952 roku, który
choæ mo¿e dzi wzbudzaæ nieufnoæ przez swoj¹ propagandow¹ wymowê, to jednak jest wa¿nym wiadectwem tamtych czasów. Tym wa¿niejsze by³o skonfrontowanie filmu z pamiêci¹ Stanis³awa Szroedera, który by³ czynnym uczestnikiem
filmowych zdarzeñ i zasadniczo potwierdzi³ entuzjazm oraz optymizm warszawiaków i Kaszubów przekszta³caj¹cych podbytowski krajobraz elektrycznymi
s³upami.
Miêdzynarodowe Konfrontacje Kulturowe Wielkie Pomorze  mit i literatura
swoje cele ideowe i merytoryczne zrealizowa³y na kilku poziomach. Pierwszym
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celem by³o wypromowanie rodzimej tradycji, uzmys³owienie jej wagi i kreatywnoci. Drugim celem by³o zarysowaæ kulturotwórcz¹ rolê Pomorza w dziejach Europy.
Perspektywy ujêcia tematyki Wielkiego Pomorza opiera³y siê na przede wszystkim
na siêganiu do polskiej tradycji kulturowej. Lecz jednoczenie starano siê nie zapominaæ o komparatystycznym zestawianiu polskiego i pozapolskiego dyskursu.
Dlatego tak wa¿ny okaza³ siê w programie Konfrontacji udzia³ kaszubskich wartoci kulturowych. Nie mog³o tak¿e brakn¹æ czynników niemieckiej tradycji kulturowej Pomorza, a tak¿e innych (choæ sygnalizacyjnie tylko podanych) zjawisk
kulturowych basenu Morza Ba³tyckiego (elementy kultury rosyjskiej i duñskiej).
Realizacja Miêdzynarodowych Konfrontacji Kulturowych Wielkie Pomorze
 mit i literatura ukaza³a koniecznoæ prowadzenia dalszych badañ w tym zakresie.
Z jednej wiêc strony pok³osiem tegorocznych Konfrontacji bêdzie ksi¹¿ka zbiorowa wyg³oszonych referatów, z drugiej jednak pok³osiem podjêtych badañ bêdzie kolejna edycja spotkañ, tym razem pod has³em Wielkie Pomorze  to¿samoæ i wielokulturowoæ. Pomorze bowiem jako polskie i kaszubskie kresy
zachodnie jest wci¹¿ zbyt ma³o znan¹ w powszechnym odbiorze spo³ecznym
przestrzeni¹ kulturow¹.
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Bytowskie konferencje kaszuboznawcze

Namys³ filologiczny powiêcony tradycjom literackim Pomorza powoli staje
siê zespo³em dzia³añ konsekwentnych, programowych i metodycznych. Problemów
do opisu i analizy jest bardzo wiele i siêgaj¹c do polskich czy niemieckich opracowañ, widaæ, jak du¿o jest jeszcze do zinterpretowania. Nie tylko zreszt¹ chodzi
o przypominanie kaszubskich motywów w literaturze polskiego Pomorza, a o wnikliwe rozpoznanie przestrzeni literackiej Kaszub i uchwycenie obecnoci cile
kaszubskiego, a tak¿e polskiego i niemieckiego krêgu poetów i pisarzy.
Bytów  konkretnie za Muzeum Zachodnio-Kaszubskie  to kolejne wa¿ne
dla literaturoznawcy zajmuj¹cego siê problematyk¹ pomorsk¹ miejsce. Dzieje siê
tak ze wzglêdu na cyklicznie organizowane Konferencje Kaszuboznawcze, które
zaistnia³y dziêki wspó³pracy bytowskiego orodka i Instytutu Filologii Polskiej Pomorskiej Akademii Pedagogicznej w S³upsku (dzi Instytut Polonistyki Akademii
Pomorskiej w S³upsku). Dyrektor Muzeum  Janusz Kopyd³owski  wraz z zespo³em pracowników merytorycznych stworzyli ciep³¹ atmosferê dla prezentacji
pomys³ów i idei wspó³czesnego literaturoznawstwa, za opiek¹ merytoryczn¹ i organizacyjn¹ zajêli siê Adela Kuik-Kalinowska oraz Daniel Kalinowski.
I Konferencja Kaszuboznawcza odby³a siê 27 wrzenia 2002 roku i powiêcona by³a twórczoci Hieronima Derdowskiego. By³o to swoiste naukowe nawi¹zanie do obchodów Roku Derdowskiego, które na Pomorzu obchodzono bardzo uroczycie. Konferencjê zainicjowa³o wyst¹pienie Stanis³awa Jankego Hieronim
Derdowski i literatura kaszubska, który omówi³ rolê pisarza i publicysty w rozwoju samowiadomoci kaszubskiej. Nastêpnie us³yszelimy prof. Zbigniewa
Zielonkê, który zaj¹³ siê najbardziej znanym poematem pomorskiego twórcy
O panu Czorliñscim co do Pucka po sece jacho³. Dr Adela Kuik-Kalinowska zaprezentowa³a wp³yw utworów Derdowskiego na póniejsz¹ literaturê pisan¹
w jêzyku kaszubskim. Dr Jowita Kêciñska skupi³a siê za na omówieniu motywów literackich Derdowskiego w najciekawszym chyba utworze kaszubszczyzny
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¯yciu i przygodach Remusa Aleksandra Majkowskiego. Dr Daniel Kalinowski
zaproponowa³ rzadko podejmowany problem kreowania w tradycji Kaszub obrazu
spo³ecznoci ¿ydowskiej, charakteryzuj¹c go na przyk³adzie poematu o panu Czorliñcim. Konferencjê zakoñczy³ zespó³ Cassubia Cantans (Parchowo), wykonuj¹cy tradycyjne pieni kaszubskie w adaptacji chóralnej.
Podczas II Konferencji za temat przewodni obrano sobie twórczoæ Aleksandra Majkowskiego. 10 wrzenia 2003 roku konferencjê rozpocz¹³ dr hab. Cezary
Obracht-Prondzyñski, zarysowuj¹c skomplikowan¹ (wybory narodowociowe,
religijne) sytuacjê kaszubskiej inteligencji na prze³omie XIX i XX wieku. Póniej
dr Adela Kuik-Kalinowska przedstawia³a wydawa³oby siê oczywisty, a w istocie
niezwykle zajmuj¹cy aspekt zawodowy (medyczny) biografii A. Majkowskiego.
Prof. Tadeusz Linkner analizowa³ motywy wiejskie w jednym z pierwszych utworów Majkowskiego Jak w Kocierzynie koscelnego obrale. Nastêpnie dr Ewa
Urbañska interpretowa³a kategorie nadziei, dobra i harmonii, przebijaj¹cych siê
z kart kaszubskiej epopei o Remusie. Dr Daniel Kalinowski koñczy³ czêæ referatow¹ sesji wyst¹pieniem Remus w romantycznym p³aszczu, które ukazywa³o,
w jaki sposób Majkowski odnawia³ romantyczne koncepcje literackie w swych
utworach. Teatralnym zwieñczeniem konferencji by³y fragmenty spektaklu Remus
teatru Dialogus (Parchowo) w re¿yserii Jaromira Szroedera.
III Konferencja  firmowana przez nowo powsta³¹ Pracowniê Kultury Literackiej Pomorza przy Instytucie Filologii Polskiej PAP w S³upsku, dotyczy³a Floriana Ceynowy. 10 wrzenia 2004 roku spotkanie rozpocz¹³ dr hab. Cezary Obracht-Prondzyñski, omawiaj¹c portret Ceynowy, jaki nakreli³ w swej ksi¹¿ce Jan
Karnowski. Póniej prof. Tadeusz Linkner przedstawi³ Zbiór pieni wiatowych
Ceynowy jako dzie³o stanowi¹ce zbiór nie tylko folklorystyczny, ale i po czêci
zawieraj¹cy utwory autorskie. Nastêpnie dr Adela Kuik-Kalinowska interpretowa³a wykorzystanie technik literackich wystêpuj¹cych w Rozmovie Pólocha
s Kaszeb¹. Nastêpnie Jerzy D¹browa-Januszewski opisa³ zas³ugi Ceynowy w ratowaniu ladów kulturowych s³owiañskiego ¿ywio³u na Pomorzu. Po tym referacie dr Ewa Urbañska-Mazuruk zajê³a siê problematyk¹ jêzykoznawcz¹, ze szczególnym uwzglêdnieniem analizuj¹c jêzyk osobniczy Ceynowy. Sesjê zakoñczy³
dr Daniel Kalinowski, ukazuj¹c ¿ywotnoæ romantycznego modelu stylu zachowañ oraz obecnoæ wiatopogl¹dowych komponentów romantyzmu w wyborach
ideowych Floriana Ceynowy.
IV Konferencja zwi¹zana by³a z Szymonem Krofeyem oraz tradycj¹ protestanck¹ na Pomorzu. 27 padziernika 2005 roku sesja rozpoczê³a siê wyst¹pieniem dr Adeli Kuik-Kalinowskiej Liryka a perswazja. Z problemów literatury
protestanckiej na Pomorzu, które dotyczy³o stylistyki pieni religijnych Szymona
Krofeya. Nastêpnie dr Sylwia Weso³owska przybli¿y³a kilka faktów z dziejów
szkolnictwa w Bytowie do XVIII wieku, które uzmys³awia³y, jaka by³a wówczas
kondycja edukacji w tej czêci Pomorza. Jeszcze inny aspekt obecnoci kultury
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protestanckiej na Pomorzu opisa³a dr Violetta Kostka, przedstawiaj¹c gdañskie
kancjona³y ewangelickie. Po tym referacie o jêzykowym obrazie wiata w pieniach Szymona Krofeya mówi³ dr Jaros³aw Szuta. Na koniec dr Daniel Kalinowski scharakteryzowa³ ilustracje zawarte w Ma³ym katechizmie Lutra-Pontanusa.
Konferencjê koñczy³ fragment spektaklu Teatru Dialogus Pustu noc w re¿yserii
Marcina Brzozowskiego i Jaromira Szroedera.
27 padziernika 2006 roku odby³a siê VI Konferencja zatytu³owana Jan
Drze¿d¿on i kaszubska enklawa kulturowa. Sesjê rozpocz¹³ prof. Zbigniew Zielonka referatem Drze¿d¿on o literaturze kaszubskiej, zajmuj¹c siê g³ównie literaturoznawczymi pracami bohatera konferencji. Nastêpnie dr Adela Kuik-Kalinowska ukaza³a walory poezji Drze¿d¿ona, podkrelaj¹c jej wysok¹ rangê artystyczn¹
(mitycznoæ, barwa jêzyka, onomatopeje). Póniej prof. Tadeusz Linkner opisywa³
zjawiska wspó³czesnego ¿ycia literackiego (konkursy literackie, proza, poezje),
inspirowane twórczoci¹ Drze¿d¿ona. Z kolei prof. Jowita Kêciñska charakteryzowa³a prowokacyjn¹ w swym antybr¹zownictwie i upodobaniu do groteski ksi¹¿kê
Drze¿d¿ona o Michale Drzymale. Kolejny referat, tym razem dr. Daniela Kalinowskiego dotyczy³ jednej z powieci Drze¿d¿ona, w której przewija³y siê wyranie w¹tki z utworów Franza Kafki. Jako ostatni w tej konferencji wyg³osi³
swój referat dr Jaros³aw Szuta, mówi¹c o nazewnictwie w twórczoci Jana
Drze¿d¿ona.
VI Konferencja, która odby³a siê 21 listopada 2007 roku ukazywa³a spo³eczn¹,
ideow¹ i artystyczn¹ rolê zrzeszyñców w kszta³towaniu siê wiadomoci Kaszubów. Sesjê rozpocz¹³ prof. Józef Borzyszkowski referatem Ruch kaszubski w latach trzydziestych XX wieku, charakteryzuj¹cym wa¿n¹ rolê kulturotwórcz¹ wielu
istniej¹cych w dwudziestoleciu miêdzywojennym organizacji i towarzystw dzia³aj¹cych na Pomorzu. Nastêpnie dr Adela Kuik-Kalinowska w tekcie Poezje Aleksandra Labudy omówi³a podstawowe tendencje stylistyczne tej twórczoci, wyznaczaj¹c grupê tekstów prywatno-lirycznych oraz programowo-ideowych. W kolejnym wyst¹pieniu dr hab. Jowita Kêciñska ukaza³a sylwetkê jednego z mniej znanych zrzeszyñców, ksiêdza Franciszka Gruczê jako kap³ana, literata i dzia³acza
spo³ecznego. Natomiast Edmund Kamiñski w bogato ilustrowanym przyk³adami
wierszy wyst¹pieniu zaprezentowa³ twórczoæ Jana Trepczyka. Na koniec dr Daniel Kalinowski omówi³ specyfikê dramaturgii Jana Rompskiego.
Bytowskie Konferencje Kaszubologiczne maj¹ formu³ê niewielkich, czasami
niemal seminaryjnych spotkañ naukowych. Pomys³odawcom nie zale¿y na tworzeniu sztucznego ruchu intelektualnego i organizowaniu okazjonalnych imprez
kulturalnych z powodu rocznic czy wydarzeñ politycznych. Chodzi raczej o wypracowanie sta³ego miejsca studiów nad literatur¹ kaszubsk¹, o wytworzenie tradycji filologicznych badañ nad wybitnymi artystami s³owa, nad przejawami ¿ycia
literackiego kaszubskiej przestrzeni kulturowej. Wype³nianie takiego zadania obliczone jest na szereg lat, na ca³e pokolenia literaturoznawców. Konferencje Kaszu-
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bologiczne s¹ kierowane zarówno do m³odzie¿y szkó³ rednich, jak i do rodowisk akademickich, co wspomaga tworzenie siê miêdzy nimi trwa³ych zwi¹zków.
Najszerszym celem naukowych spotkañ na bytowskim zamku jest to, aby rozumieæ przesz³oæ i teraniejszoæ miejsca, w którym siê przebywa, budowaæ do
niego swój emocjonalny i intelektualny stosunek, kreowaæ rzeczywistoæ, a nie
tylko j¹ konsumowaæ. Wówczas tworzy siê spo³ecznoæ wiadoma swego dziedzictwa i wiadoma swoich d¹¿eñ, spo³ecznoæ aktywna i twórcza.
Tegoroczna VII Konferencja Kaszuboznawcza w Bytowie firmowana bêdzie
oprócz sta³ych organizatorów (Muzeum Zachodnio-Kaszubskie w Bytowie oraz
Pracownia Kultury Literackiej Pomorza Akademii Pomorskiej w S³upsku) przez
jeszcze jeden podmiot  Instytut Kaszubski w Gdañsku. To sygna³ na integrowanie
siê rodowiska bytowskiego, s³upskiego i gdañskiego. Tegoroczna sesja powiêcona bêdzie Janowi Karnowskiemu.
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Kociewsk¹ steck¹ w XXI wiek.
IV Konferencja Nauczycieli Kociewia,
Bytonia, Gmina Zblewo, 20 maja 2008 r.

Organizatorami tej konferencji byli wed³ug zaproszenia: Oddzia³ Kociewski
ZK-P w Zblewie, Stowarzyszenie Kociewskie Oddzia³ w Zblewie, Zespó³ Szkó³
Publicznych w Bytoni i Instytut Kaszubski w Gdañsku, przy wspó³pracy naukowej
Uniwersytetu Gdañskiego i Uniwersytetu im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.
Mia³a ona miejsce w piêknym, nowoczesnym budynku szko³y w Bytoni, której szczególnie wa¿nym elementem jest Izba Regionalna, otwarta 25 listopada
2007 roku. Spiritus movens tej konferencji byli ojciec i syn  Bernard Damaszk 
dzia³acz ZK-P w Zblewie i Tomasz Damaszk  dyrektor Zespo³u Szkó³ Publicznych w Bytoni. W czêci merytorycznej, przygotowanej przez cz³onków Instytutu
Kaszubskiego, zarazem pracowników uniwersytetów w Bydgoszczy i Gdañsku,
zaprezentowane zosta³y dwa referaty: prof. Józefa Borzyszkowskiego, Ma³a Ojczyzna w historii Polski i powszechnej; prof. Marii Paj¹kowskiej-Kensik, Gwara
kociewska  mow¹ stron ojczystych. Oprawê artystyczn¹ do wyst¹pieñ referentów
i dyskutantów stanowi³ wystêp Zespo³u Brzady z ZSP w Pinczynie.
Czêæ II konferencji stanowi³y warsztaty, prowadzone przez nauczycieli i twórców ludowych. Ich tematyka obejmowa³a podstawowe p³aszczyzny edukacji regionalnej:
1. Odkrywamy piêkno gwary kociewskiej (Kazimiera Kuziemska i Genowefa
Pellowska).
2. Odkrywamy nieznan¹ a ciekaw¹ historiê Kociewia (Maria Tomana, Teresa
Krzywiñska, Wioleta Dunst).
3. Tworzymy sztukê kociewsk¹:
a) malarstwo na szkle (Edmund Zieliñski);
b) haft kociewski (Irena Szczepañska i Anna Ledwo¿yw).
4. piewamy i tañczymy po kociewsku (Miros³awa Moeller).
Gospodarze w trosce o jakoæ wra¿eñ i owoców tej konferencji, dbaj¹c o sprawy ducha, przygotowali stoiska z wydawnictwami kociewskimi (tak¿e Instytutu
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Kaszubskiego), a z myl¹ o kondycji cia³a, bogat¹ ofertê kuchni kociewskiej. W trakcie tej konferencji pad³a m.in. propozycja, by dot¹d bezimiennym szko³om  podstawowej lub gimnazjum  w Bytoni nadaæ imiê ks. Józefa Tischnera. By³aby to
pierwsza szko³a z Kociewia i Kaszub, która by wzbogaci³a liczny kr¹g szkó³ bêd¹cych pod patronatem tego wspania³ego Filozofa szczêsnych darów, jak mówi
podtytu³ powiêconej mu ksi¹¿ki z serii Pro memoria.
M.T.
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I Sesja Naukowa w Osieku nad Noteci¹
i XI Buczkowska Konferencja Naukowa
w Wielkim Buczku

14 czerwca 2008 roku odby³a siê w Osieku nad Noteci¹ I Sesja Naukowa
powiêcona obrzêdom pogrzebowym na Krajnie. Wspó³organizatorami byli obok
Urzêdu Miejskiego w Wyrzysku  Instytut Kaszubski i krajeñskie Oddzia³y Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego w Miasteczku Krajeñskim i Wielkim Buczku.
Dr Jaros³aw Rola wyg³osi³ referat Szacunek dla zmar³ych  obrz¹dek pogrzebowy na Krajnie w epokach kamienia, br¹zu i ¿elaza (bogato ilustrowany materia³ami ze zbiorów Muzeum Okrêgowego w Pile i Skansenu w Osieku); mgr Przemys³aw Grzesiak przedstawi³ Zwyczaje i obrzêdy pogrzebowe w po³udniowej Wielkopolsce; o Wspó³czesnych obrzêdach pogrzebowych na Krajnie mówi³ ks. Adam
Przyborowski (proboszcz parafii pw. w. Józefa w Osieku n. Noteci¹), wreszcie
Kaszubsk¹ pust¹ noc przedstawi³ w swym wyst¹pieniu prof. Józef Borzyszkowski (IK).
Sesji towarzyszy³a promocja ksi¹¿ki Konrada Kaczmarka Stolemowe znamiê,
której dokona³a prof. Jowita Kêciñska, zwracaj¹c uwagê na elementy zwi¹zane
z kamiennymi krêgami jako miejscem spoczynku zmar³ych.
Wreszcie widowisko obrzêdowe Ciemno wszêdzie... (przygotowane specjalnie
na sesjê) w wykonaniu Krajniaków z Wielkiego Buczka zobrazowa³o w artystycznej formie funkcjonuj¹ce jeszcze na Krajnie pó³nocnej obrzêdy, zwyczaje,
przes¹dy i wierzenia zwi¹zane ze zmar³ymi.
Spiritus movens tej¿e konferencji by³a nauczycielka historii w miejscowym
gimnazjum, mgr Iwona Schulz, absolwentka Uniwersytetu Gdañskiego.
20 wrzenia 2008 roku odby³a siê w Wielkim Buczku organizowana przez
Instytut Kaszubski w Gdañsku i Krajniaków z Wielkiego Buczka XI Buczkowska Konferencja Naukowa, tym razem powiêcona pieni. Jej temat »Pieñ usz³a
ca³o«. Rola pieni w czasach zaboru i wspó³czenie pozwoli³ na szerokie potraktowanie tematu, zostawiaj¹c jednoczenie wiele pustych miejsc, których wype³nienia maj¹ dokonaæ nastêpne konferencje. Referat o Polskich Towarzystwach
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piewaczych na Pomorzu w okresie zaboru wyg³osi³a prof. Jowita Kêciñska; prof.
Józef Borzyszkowski ukaza³ ¯ycie codzienne Kaszubów w pieni. Szczególne zainteresowanie i poruszenie wzbudzi³o wyst¹pienie dr Stefanii Dawydenko z Wilna,
która mówi³a o Polakach na Litwie i ich pieni jako znaku to¿samoci narodowej.
Ponadto Zbigniew Kowalski wyg³osi³ ciekawy referat pt. Pieñ (nie tylko polska)
jako si³a sprawcza dzia³añ zespo³ów ludowych w Pilskiem. Wreszcie dr Ma³gorzata Cho³odowska w wyst¹pieniu ...Tam id, gdzie s³ychaæ piew, tam dobre
serca maj¹... dokona³a promocji (wspó³wydanego przez Instytut Kaszubski)
piewnika Krajniaków Gdzie Sto³unia fal¹ b³êkitn¹ lni...
Podczas buczkowskiej konferencji tradycyjnie odbywaj¹ siê promocje ksi¹¿ek, tym razem by³y to  zbiorek poetycki W³odzimierza Pankiewicza z Zakrzewa
w Siódmym Niebie oraz powieci (wspó³wydanej przez Instytut Kaszubski w Gdañsku) Konrada Kaczmarka Stolemowe znamiê.
Tak¿e tradycyjnie Krajniacy wrêczaj¹ Odznaczenia Z³otego Buka. W tym
roku otrzyma³ je Marian Sadowski  prezes Zak³adu Drzewnego w Kujaniu.
Zakoñczeniem uroczystoci jest jak co roku og³oszenie wyników konkursu
plastycznego Moja Matka Boska Radosna (nawi¹zuj¹cego w swej wymowie do
idei propagowanych przez ks. Patrona Boles³awa Domañskiego), na który wp³ynê³o w tym roku 118 prac w czterech kategoriach wiekowych. Fundatorami nagród byli: Instytut Kaszubski w Gdañsku, Krajniacy z Wielkiego Buczka, Stowarzyszenie Civitas Christiana z Pi³y, prezes Spó³dzielczego Banku Ludowego w Z³otowie, prezes Robpolu w Z³otowie-Wielatowie, prof. Maria Paj¹kowska-Kensik
z Uniwersytetu Bydgoskiego.
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Konferencja Nationale Minderheiten
im Ostseeraum  Gestern, heute, morgen
w Ko³obrzegu

Konferencja ta odby³a siê w dniach 27 lipca do 2 sierpnia w Ko³obrzegu 
prastarej stolicy Kaszubów  jak g³osi informacyjna ulotka i strona internetowa
tego miasta. Gospodarzem i organizatorem spotkania by³ duñski oddzia³ International Sonnenberg Association, skupiaj¹cej ludzi ze wszystkich niemal krajów
Europy, Ameryki Pó³nocnej i Izraela, a g³ównie nauczycieli, tak¿e akademickich.
Wród uczestników ko³obrzeskiej konferencji byli obywatele Danii i RFN oraz
Austrii, Szwajcarii i Holandii, a tak¿e Polski. Kierownictwo organizacyjno-programowe mieli w swoich rêkach Ib Roenne i Wivi Helsten. W programie przewidziano referaty powiêcone problematyce mniejszoci narodowych i grup etniczno-regionalnych w Danii i Niemczech, republikach ba³tyckich, Polsce i w obwodzie
kaliningradzkim. Jeden z wieczorów powiêcony zosta³ Kaszubom, a punktem
wyjcia do ciekawej dyskusji by³ referat prof. Józefa Borzyszkowskiego. W trakcie
prezentacji sytuacji Kaszubów  wczoraj i dzi  s³uchacze poznali m.in. dzia³alnoæ ZK-P i Instytutu Kaszubskiego. Nie mniej ciekawe by³y inne referaty, np.
EU a Ba³tyk. Problem energii... Uczestnicy konferencji zwiedzili tak¿e Ko³obrzeg
i Koszalin oraz spotkali siê z lokalnymi politykami w Ko³obrzegu. Wys³uchali
równie¿ koncertu organowego w piêknie odrestaurowanej katedrze ko³obrzeskiej
w wykonaniu gdañszczanina  prof. Romana Peruckiego.
M.T.
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Janina Kurowska

Kaszubi w Kanadzie  wystawa
w wejherowskim Muzeum

W Pa³acu Przebendowskich  siedzibie Muzeum Pimiennictwa i Muzyki
Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie  otwarto w lipcu 2008 roku wystawê
O Kaszubach w Kanadzie 18582008, przygotowan¹ z okazji 150-lecia przybycia pierwszych emigrantów kaszubskich do prowincji Ontario w Kanadzie.
Przybyszy osiedlano wzd³u¿ pionierskiego szlaku  drogi Opeongo, na ma³o urodzajnych terenach, w puszczy, któr¹ sami najpierw musieli wykarczowaæ, ¿eby
otrzymaæ darmowe dzia³ki o powierzchni 100 akrów (40 ha). W 1858 roku na
statku Heinrich przyby³o 16 rodzin, pochodz¹cych g³ównie z po³udnia Kaszub
z miejscowoci Lipusz, Parchowo, Kocierzyna i Sierakowice. Spis ludnoci przeprowadzony w 1861 roku wykazywa³ ju¿ 260 kaszubskich osadników zamieszka³ych na terenach dzisiejszego powiatu Renfrew.
Historiê tych pierwszych rodzin kaszubskich (np. familii Szulistów, Etmañskich, Szczypiorów, Maszków i innych) i ich potomków w trzecimczwartym
pokoleniu mo¿na by³o przeledziæ na prezentowanej wystawie i nie tylko... Wzrok
przyci¹ga³y widoki piêknych kanadyjskich krajobrazów, tak bardzo podobnych
do naszych rodzimych  kaszubskich, ilustrowana mapa Kanady oraz portrety
osadników i fotografie z ró¿nych uroczystoci rodzinnych: z wesel, pogrzebów
z prze³omu XIX i XX wieku. Ekspozycjê wzbogacaj¹ bardzo ciekawe i ró¿norodne
zabytki, m.in. figurka Matki Boskiej Swarzewskiej z Kaplicy Lenej w Orodku
Franciszkañskim Kaszuby w Kanadzie, ró¿aniec franciszkañski o. Ignacego Rafa³a Grzondziela  szczególnie zas³u¿onego dla zachowania dziedzictwa kulturowego i to¿samoci Kaszubów kanadyjskich. Na ekspozycji prezentowane by³y
oryginalne listy prymasa Polski, ks. kard. Stefana Wyszyñskiego, kardyna³a Karola Wojty³y oraz arcybiskupa S³awoja Leszka G³ódzia, skierowane do o. Ignaca.
Warto by³o zwróciæ uwagê na dokumenty i pami¹tki zwi¹zane z ksiêdzem Piotrem Biernackim, pierwszym kap³anem wywodz¹cym siê z rodziny kaszubskich
emigrantów: wiadectwo jego urodzin i chrztu, akt lubu rodziców z 1884 roku
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wystawiony przez parafiê w. Stanis³awa w kanadyjskim Wilnie, notatnik ksiêdza
z 1915 roku i inne archiwalia oraz liczne, ró¿norodne publikacje powiêcone genealogii, historii osadnictwa kaszubskiego, wydawane w Polsce i w Kanadzie.
Zachwyt budzi³y przepiêkne ikony z symbolik¹ pomorsko-kaszubsk¹: Matka
Boska Gdañska, Matka Boska Kaszubska i Krzy¿ Kaszubski, napisane przez
Janusza Charczuka, obecnie mieszkañca Toronto, a niegdy Gdañska, z których
dwie zosta³y ofiarowane przez autora Bazylice Mariackiej w Gdañsku.
Matka Boska Gdañska w aureolê ma wpisan¹ gdañsk¹ koronê. Dzieci¹tko
Jezus ubrane jest w mundurek marynarski, jedn¹ rêkê trzyma w charakterystycznym gecie b³ogos³awieñstwa, a w drugiej rêce ma ¿aglowiec  kogê gdañsk¹
z widocznym herbem Gdañska na rufie. W aureoli Pana Jezusa i Matki Boskiej s¹
osadzone ozdobne bursztyny, pochodz¹ce ze z³ó¿ znad Ba³tyku.
Idea namalowania Matki Boskiej Kaszubskiej zrodzi³a siê  jak wspomina
artysta  pewnego dnia, kiedy bêd¹c w Combermere, rozmyla³em o tym uroczym zak¹tku Kanady, nazywanym kanadyjskimi Kaszubami, rozci¹gaj¹cym siê
pomiêdzy uroczymi miasteczkami Barrys Bay, Wilno i oczywicie moim Combermere. Ten unikalny i niepowtarzalny rejon Kanady jest do z³udzenia podobny
do rejonu Kaszub w Polsce, ze strumykami i rzeczkami wij¹cymi siê wród lenych wzgórz i pagórków, z niebiesk¹ toni¹ czystych i nieska¿onych jezior, lasami
z wiekowymi sosnami pachn¹cymi ¿ywic¹, z³ocistymi klonami, lasami pe³nymi
najrozmaitszych zwierz¹t.
Mia³em honor i zaszczyt spotkaæ wielu Kaszubów, potomków pierwszych
osadników z po³owy XIX wieku, którzy przybyli tu z dalekiego, europejskiego
kraju, aby w³anie w tym miejscu Kanady zbudowaæ swój dom. Ci ludzie, ich
determinacja, duma, uczciwoæ i pracowitoæ, honor, ich niezachwiana wiara i nade
wszystko mi³oæ dla Matki Bo¿ej Niepokalanej by³y dla mnie inspiracj¹, ¿eby
napisaæ te ikonê  Matkê Bosk¹ Kaszubsk¹, która jest udekorowana kaszubskimi
motywami zdobniczymi. Jest to ikona jedyna w swoim rodzaju, nie ma takiej
drugiej na wiecie.
Ekspozycjê wzbogaca³a projekcja filmu Kaszubi kanadyjscy w re¿yserii
Henryka Bartula  gdañszczanina z Ontario.
Wystawa powsta³a z inspiracji i przy wspó³udziale prof. Józefa Borzyszkowskiego, przede wszystkim na bazie jego bogatego archiwum i kolekcji kanadyjskich pami¹tek. Eksponowane s¹ równie¿ unikatowe dzie³a i pami¹tki u¿yczone
przez ks. infu³ata Stanis³awa Bogdanowicza, Wandê ¯elazowsk¹, Henryka Bartulê,
Petera von Lipinskyego, Henryka Solskiego oraz Instytut Kaszubski i Muzeum
Pimiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie.
Ekspozycja czynna by³a do koñca listopada 2008 roku, a jej komisarzem...
Janina Kurowska.
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Sprawozdanie z II Seminarium Genealogicznego
Nasze korzenie. Wokó³ poszukiwañ
genealogicznych rodzin pomorskich,
Gdynia, 12 kwietnia 2008 roku

Wychodz¹c naprzeciw du¿emu zainteresowaniu, z jakim spotka³o siê I Seminarium Genealogiczne, zorganizowane w Gdañsku w 2005 roku, Instytut Kaszubski w Gdañsku we wspó³pracy z Muzeum Miasta Gdyni w dniu 12 kwietnia 2008
roku zorganizowa³ drugie spotkanie osób zajmuj¹cych siê pomorskimi badaniami
genealogicznymi.
Na wstêpie licznie przyby³ych goci (ok. 80 osób) powita³a dyrektor Muzeum
Miasta Gdyni mgr Dagmara P³aza-Opacka. W programie znalaz³y siê cztery referaty. Pierwszy, zatytu³owany Obraz spo³ecznoci kaszubsko-pomorskiej w wietle
publikacji genealogicznych... a rzeczywistoæ, wyg³osi³ prezes Instytutu Kaszubskiego prof. dr hab. Józef Borzyszkowski, który poprowadzi³ ca³oæ obrad. Drugi
prelegent, starszy kustosz Muzeum Miasta Gdyni oraz cz³onek Instytutu Kaszubskiego, dr Tomasz Rembalski przedstawi³ referat Kaszubsko-pomorskie pozametrykalne ród³a archiwalne do ustalania faktów genealogicznych. Trzeci referat, po³¹czony z prezentacj¹ multimedialn¹, po tytu³em Digitalizacja i indeksowanie ksi¹g metrykalnych na Pomorzu  jeden z g³ównych celów Pomorskiego
Towarzystwa Genealogicznego przedstawi³ dr in¿. Wojciech Beszczyñski z Pomorskiego Towarzystwa Genealogicznego. Ostatnie wyst¹pienie, Znaczenie genealogii w badaniach heraldycznych  wybrane przyk³ady identyfikacji kilku herbów szlacheckich z kocio³ów na Kaszubach, nale¿a³o do mgr. in¿. Przemys³awa
Pragerta z Polskiego Towarzystwa Heraldycznego. Spotkanie zakoñczy³a dyskusja uczestników i odpowiedzi na pytania zadawane prelegentom. Uczestnicy rozstali siê w nadziei kolejnego spotkania, dla którego pretekstem bêdzie promocja
publikacji, bêd¹cej pok³osiem II seminarium.
W trakcie trwania seminarium mo¿na by³o nabyæ wydawnictwa Muzeum
Miasta Gdyni oraz Instytutu Kaszubskiego, w tym plon z I seminarium  publikacjê
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Nasze korzenie. Wokó³ poszukiwañ genealogicznych rodzin pomorskich, pod red.
J. Borzyszkowskiego i C. Obracht-Prondzyñskiego, Gdañsk 2006. Seminarium pomorskich genealogów spotka³o siê z zainteresowaniem lokalnych mediów. Filmowy
reporta¿ ze spotkania ukaza³ siê w magazynie Rodnô Zemia, emitowanym przez
gdañski orodek TVP.
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Pamiêci Albina Makowskiego...

16 czerwca br. w sali obrad ratusza w Chojnicach odby³a siê konferencja
powiêcona pamiêci Albina Makowskiego  za³o¿yciela historyczno-regionalnej
kolekcji muzealnej w Chojnicach, pt. Albin Makowski (19081982). Kolekcjoner,
bibliofil, regionalista. W 100-lecie urodzin. Jej celem by³o przybli¿enie zas³u¿onej
dla miasta postaci kolekcjonera, a przede wszystkim bardziej szczegó³owe poznanie kolekcji oraz próba okrelenia jej znaczenia w kontekcie innych pomorskich
kolekcji.
Albin Makowski  z wykszta³cenia prawnik  ca³e swoje ¿ycie powiêci³ idei
kolekcjonerskiej. Zebrana przez niego kolekcja wyros³a z pasji gromadzenia ju¿
od 1926 roku pami¹tek rodzinnych. Po mierci A. Makowskiego jego zbiór testamentalnie zosta³ przekazany na rzecz miasta i w konsekwencji w³¹czony zosta³ do
muzeum w Chojnicach jako odrêbna kolekcja z w³asn¹ siedzib¹ urz¹dzon¹ w mieszkaniu kolekcjonera.
Organizatorami konferencji byli: Muzeum Historyczno-Etnograficzne w Chojnicach oraz Instytut Kaszubski w Gdañsku. Rozpoczêcie konferencji poprzedzi³o otwarcie interesuj¹cej wystawy wybranych publikacji z bogatego ksiêgozbioru A. Makowskiego, licz¹cego 4831 pozycji, w tym 28 cennych starodruków. Wystawê we
Wszechnicy Chojnickiej urz¹dzi³a Miejska Biblioteka Publiczna. Patronat naukowy nad konferencj¹ przyj¹³ i zarazem j¹ poprowadzi³ prof. Cezary Obracht-Prondzyñski z Uniwersytetu Gdañskiego. Szczegó³owe omówienie kolekcji Makowskiego poprzedzi³y dwa referaty, których celem by³o przedstawienie pocz¹tków kszta³towania siê i upowszechniania tradycji kolekcjonerskich w Polsce oraz
zarys ich zasadniczych nurtów ideowych, jak równie¿ omówienie o charakterze
porównawczym cennej pomorskiej kolekcji prywatnej Walerego C. Amrogowicza
z Torunia, równie¿ w³¹czonej do toruñskich zbiorów muzealnych. Autorami tych¿e
otwieraj¹cych konferencjê referatów byli kolejno: Piotr Jaworski z Uniwersytetu
Warszawskiego oraz kustosz Muzeum Okrêgowego w Toruniu Adam Musia³owski.
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Sylwetkê kolekcjonera, jego udzia³ w ¿yciu spo³ecznym rodowiska ze szczególnym podkreleniem jego twórczej roli w kszta³towaniu ruchu regionalnego miasta
nakreli³ Kazimierz Ostrowski z Chojnic. Trzy referaty chojnickich muzealników
stanowi³y cis³e omówienie kolekcji: Anna Czapczyk nakreli³a jej ogóln¹ charakterystykê z uwzglêdnieniem ksiêgozbioru; Marcin Synak skupi³ siê na cennej
kolekcji numizmatycznej Makowskiego; Hanna Rz¹ska omówi³a zbiór zabytków
archeologicznych. Niezwykle interesuj¹cy by³ referat dr. Marka Ko³yszki z UMK
w Toruniu, którego przedmiotem by³o zagadnienie konserwacji br¹zów staro¿ytnych na przyk³adzie miecza z kolekcji Makowskiego. Autor jest jednym z realizatorów muzealnego projektu powiêconego konserwacji zbiorów kolekcji A. Makowskiego, finansowanego przez Urz¹d Miejski w Chojnicach. Ostatni referat 
o charakterze wspomnieniowym  Omne trinum perfectum przedstawi³ Jerzy
Kuligowski, dawny przyjaciel kolekcjonera z Bydgoszczy.
Na zakoñczenie konferencji przewidziano popo³udniowe zwiedzanie wnêtrz
muzealnych urz¹dzonych w dawnym mieszkaniu kolekcjonera przy ul. Drzyma³y 5,
gdzie dokonano podsumowania obrad i zakoñczenia og³oszonego przez Muzeum
Historyczno-Etnograficzne w Chojnicach Roku Albina Makowskiego. Organizatorzy konferencji zobowi¹zali siê do opracowania w oparciu o materia³y pokonferencyjne jednego z tomów monograficznej serii wydawniczej Instytutu Kaszubskiego w Gdañsku Pro memoria.
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Tomasz Rembalski

Informacja o dzia³alnoci Instytutu Kaszubskiego
w 2008 roku

W dniu 28 marca 2008 roku odby³o siê coroczne walne zebranie cz³onków
Instytutu Kaszubskiego, na którym przedstawiono sprawozdania merytoryczne
i finansowe za 2007 rok oraz plan zadañ na rok nastêpny. Podkrelono zw³aszcza
fakt ponownego uzyskania dotacji podmiotowej z MSWiA. Dziêki niej bud¿et
Instytutu zosta³ w du¿ej mierze odci¹¿ony wiadczeniami zwi¹zanymi z funkcjonowaniem biura. Nale¿y mieæ nadziejê, ¿e bêdzie to ju¿ sta³a praktyka, dziêki
której bêdziemy mogli siê bardziej koncentrowaæ na pracy merytorycznej.
Zebrania Zarz¹du odby³y siê trzykrotnie w dniach 28 lutego, 5 czerwca i 23
padziernika. W poczet cz³onków przyjêto dwie nowe osoby: dr. Andrzeja Chludziñskiego oraz prof. Boles³awa Mazurkiewicza. Aktualnie Instytut Kaszubski
liczy 99 cz³onków.
W roku 2008 w biurze Instytutu Kaszubskiego pracowali: Ewelina Bemke
oraz Micha³ Kargul, z którym w styczniu tego roku rozwi¹zano umowê o pracê.
Nastêpnie, w marcu 2008 r. z pracy w IK odesz³a p. E. Bemke. Sta¿ w ramach
umowy z PUP w Gdañsku odby³y w Instytucie nastêpuj¹ce osoby: Kamila Olszewska, Bart³omiej K³odnicki, Anna ¯ywicka, z któr¹ 6 maja 2008 r. podpisalimy
umowê o pracê na czas nieokrelony oraz Krzysztof Ruszkowski (od 16 czerwca
do 31 listopada 2008 r.).
W 2008 roku dzia³alnoæ Instytutu wspar³o dotacjami: Ministerstwo Spraw
Wewnêtrznych i Administracji dotacj¹ podmiotow¹ na zatrudnienie pracowników
w biurze oraz us³ugi ksiêgowe, a tak¿e dotacj¹ na trzeci tom serii Biblioteka Pisarzy
Kaszubskich (dramaty ks. Bernarda Sychty), Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa
Narodowego, które przyzna³o dotacjê na dwa projekty: Muzea na Kaszubach
(kontynuacja projektu z 2007 r.) i Badania etnologiczne na Kaszubach (projekt
na lata 200809) oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego, które dofinansowa³o wydanie tomu 10 Acta Cassubiana. Natomiast Fundacja Wspó³pracy Polsko-Niemieckiej podjê³a decyzjê o wsparciu wydania wspomnieñ z Elbl¹ga ks. Paula Hermanna.
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Ponadto nasze projekty wydawnicze wspar³y tak¿e takie instytucje, jak Miejska Biblioteka Publiczna w Lêborku, Muzeum Zamkowe w Malborku, Uniwersytet
Gdañski, Urz¹d Gminy liwice, Elbl¹ska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna,
Bank Spó³dzielczy w Koronowie, Starostwo Powiatowe w Malborku. Nie zapominamy równie¿ o mecenasach prywatnych, którzy ofiarowali sw¹ pomoc i wsparcie dla Instytutu w postaci darów finansowych czy te¿ bezinteresownej pracy.
W 2008 roku uda³o siê Instytutowi zrealizowaæ wiele zadañ i projektów. Dziêki
zdobytym dotacjom i darowiznom oraz spo³ecznemu zaanga¿owaniu cz³onków
przygotowano szereg imprez i wydano kilka publikacji. Wspólnie z Muzeum Miasta
Gdyni w dniu 12 kwietnia 2008 roku zorganizowalimy II Seminarium Genealogiczne Nasze korzenie, na którym referaty wyg³osili: Józef Borzyszkowski, Obraz
spo³ecznoci kaszubsko-pomorskiej w wietle publikacji genealogicznych... a rzeczywistoæ, Tomasz Rembalski, Kaszubsko-pomorskie pozametrykalne ród³a
archiwalne do ustalania faktów genealogicznych, Wojciech Beszczyñski, Digitalizacja i indeksowanie ksi¹g metrykalnych na Pomorzu  jeden z g³ównych celów
Pomorskiego Towarzystwa Genealogicznego oraz Przemys³aw Pragert, Znaczenie
genealogii w badaniach heraldycznych  wybrane przyk³ady identyfikacji kilku
herbów szlacheckich z kocio³ów na Kaszubach.
Z udzia³em Oddzia³u Kociewskiego ZK-P w Zblewie, Stowarzyszenia Kociewskiego Oddzia³ w Zblewie, Zespo³u Szkó³ Publicznych w Bytoni oraz przy
wspó³pracy naukowej Uniwersytetu Gdañskiego i Uniwersytetu im. Kazimierza
Wielkiego w Bydgoszczy, dnia 20 maja 2008 roku w Bytoni odby³a siê IV Konferencja Nauczycieli Kociewia pt. Kociewsk¹ steck¹ w XXI wiek, podczas której,
poza warsztatami, referaty wyg³osili Józef Borzyszkowski, Ma³a Ojczyzna w historii Polski i powszechnej i Maria Paj¹kowska-Kensik, Gwara kociewska  mow¹
stron ojczystych.
Wspólnie z Muzeum Historyczno-Etnograficznym i Oddzia³em ZK-P w Chojnicach 16 czerwca 2008 roku przygotowalimy konferencjê pt. Albin Makowski
19081982. Kolekcjoner  bibliofil  regionalista w 100-lecie urodzin, poprowadzon¹ przez Cezarego Obracht-Prondzyñskiego. Referaty podczas niej wyg³osili: Piotr Jaworski, G³ówne nurty kolekcjonerstwa w Polsce, Kazimierz Ostrowski, Albin Makowski. Twórca ruchu regionalnego w Chojnicach, Anna Czapczyk,
Kolekcja i ksiêgozbiór Albina Makowskiego w zbiorach Muzeum Historyczno-Etnograficznego w Chojnicach, Adam Musia³owski, Kolekcjonerska spucizna
Walerego C. Amrogowicza w muzeach toruñskich, Hanna Rz¹ska, Albin Makowski a archeologia, Marek Ko³yszko, Konserwacja br¹zów staro¿ytnych na przyk³adzie miecza z kolekcji Albina Makowskiego. Realizacja w ramach muzealnego
projektu Konserwacja zbiorów z Kolekcji historyczno-regionalnej Albina Makowskiego, Marcin Synak, Kolekcja numizmatyczna Albina Makowskiego  zarys problematyki, Jerzy Kuligowski, Omne trinum perfectum. Wspomnienie o Albinie
Makowskim. Konferencji towarzyszy³o otwarcie okolicznociowej wystawy, powiêconej Albinowi Makowskiemu w bibliotece chojnickiej.
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Natomiast z Oddzia³em ZK-P w Wielkim Buczku zorganizowalimy tradycyjnie kolejn¹, ju¿ XI Buczkowsk¹ Konferencjê Naukow¹. Odby³a siê ona 20 wrzenia 2008 roku i nosi³a tytu³: »Pieñ usz³a ca³o«. Rola pieni polskiej w czasach
zaboru i wspó³czenie. W jej trakcie referaty wyg³osili: J. Kêciñska, Polskie Towarzystwo piewacze na Pomorzu w okresie zaboru, J. Borzyszkowski, ¯ycie
codzienne Kaszubów w pieni, Z. Kowalski, Pieñ (nie tylko polska) jako si³a
sprawcza dzia³añ zespo³ów ludowych w Pilskiem, S. Dawydenko, Polacy na Litwie i ich pieñ  znak to¿samoci narodowej, M. Cho³odowska, Tam id, gdzie
s³ychaæ piew, tak dobre serca maj¹ Na zakoñczenie odby³ siê wystêp chóru
Cecylia.
Konferencje i seminaria nie by³y jedynymi przedsiêwziêciami naukowymi,
wspó³realizowanymi przez Instytut w 2008 roku. Oto w przededniu X Zjazdu
Kaszubów, 12 lipca 2008 roku otwarto wystawê Gdañsk a Kaszubi, Kaszubi
w Gdañsku. Przygotowano j¹ we wspó³pracy z: Oddzia³em Gdañskim ZK-P, Muzeum Historycznym Miasta Gdañska, Muzeum Narodowym w Gdañsku, Centralnym Muzeum Morskim, Muzeum Archeologicznym w Gdañsku, Muzeum Pimiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie, Bibliotek¹ Gdañsk¹ Polskiej Akademii Nauk i dziêki wsparciu osób prywatnych. Prezentowana ona by³a
w Ratuszu G³ównomiejskim do 15 wrzenia 2008 roku. Jednym z jej zadañ by³o
utwierdzenie w przekonaniu o sto³ecznoci Gdañska, a tak¿e przypomnienie niezwyk³ej roli tego najwa¿niejszego miasta Pomorza w kaszubskich dziejach.
Dziêki wspó³pracy z Muzeum Pimiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej 25 lipca 2008 roku w Wejherowie odby³ siê wernisa¿ wystawy O Kaszubach
w Kanadzie 18582008, w 150-lecie osadnictwa kaszubskiego w Kanadzie, podczas którego mia³a miejsce prezentacja filmu Henryka Bartula Kanadyjskie Kaszuby. Zamkniêcie wystawy nast¹pi w grudniu 2008 roku.
Do koñca 2008 roku Instytut Kaszubski wyda³ 12 pozycji ksi¹¿kowych. S¹
to:
1. ks. Marian Miotk, Séw Bò¿égò S³owa na niwie kaszëbsczich serc, Gdañsk
2008.
2. Konrad Kaczmarek, Stolemowe znamiê, Dzierz¹¿enko-Gdañsk-Wielki Buczek 2008 (wspólnie z O/ZK-P w Wielkim Buczku).
3. Aleksander Majkowski, Life and Adventures of Remus, translated by B. Krbechek and K. Gawlik-Luiken, Gdañsk 2008.
4. Z zaborskiego matecznika. O Stanis³awie Pestce  Janie Zbrzycy, red. Józef
Borzyszkowski, Gdañsk 2008.
5. Pro memoria Wincenty Mazurkiewicz (19382004), opr. Józef Borzyszkowski, Gdañsk-Elbl¹g 2008 (wspólnie z EUH-E).
6. W krêgu badaczy kultury Kaszub i Pomorza XIX i XX wieku. IX Konferencja
Kaszubsko-Pomorska, red. Józef Borzyszkowski, S³upsk-Gdañsk 2008 (wyd.
wspólnie z Muzeum Pomorza rodkowego w S³upsku).
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7.

Inwentarz powiatu cz³uchowskiego 1753, wyd. M. Fryda, Cz³uchów-Gdañsk
2008 (wspólnie z Muzeum Regionalnym w Cz³uchowie).
8. Tradycje gdañskiej humanistyki, red. J. Borzyszkowski, C. Obracht-Prondzyñski, Gdañsk 2008 (wspólnie z UG).
9. Acta Cassubiana, t. 10.
10. Dramaty Bernarda Sychty, opr., wstêp i przypisy J. Treder, J. Walkusz, seria
Biblioteka Pisarzy Kaszubskich, t. 3, Gdañsk 2008.
11. Pro memoria. Augustyn Szprêga (18961949), red. J. Borzyszkowski, Gdañsk
2008 (wspólnie z Muzeum Zamkowym w Malborku).
12. C. Obracht-Prondzyñski, Kaszubskich pami¹tek skarbnice. O muzeach na
Kaszubach  ich dziejach, twórcach i funkcjach spo³ecznych, Gdañsk 2008.
Wydawnictwom towarzyszy³y liczne promocje, prezentacje i spotkania. Ju¿
10 stycznia 2008 roku odby³a siê promocja tomiku wierszy Gabrieli Szubstarskiej, Wierzy³am w milczenie, z ilustracjami Marii Rutkowskiej-Nienartowicz.
Podczas spotkania w Tawernie Mestwin w Gdañsku wiersze autorki czyta³a
Halina Winiarska. Dnia 24 stycznia 2008 roku w Domu Kaszubskim, odby³a siê
promocja tomu kaszubskich opowiadañ Henryka Dawidowskiego, Z Kaszëbama
ò Kaszëbach, które przedstawi³ prof. Jerzy Treder. Tego samego dnia kolejny tom
z serii Pro memoria Feliks Marsza³kowski (19111987), w opracowaniu Józefa
Borzyszkowskiego, promowa³ prof. Cezary Obracht-Prondzyñski. Promocja ksi¹¿ki
Ks. Józef Tischner (19312000). Filozof szczêsnych darów, w opracowaniu
J. Borzyszkowskiego, odby³a siê w Gdañsku 21 lutego 2008 roku. Miesi¹c póniej, 28 marca 2008 roku w Domu Kaszubskim, mia³a miejsce promocja dwóch
pierwszych tomów z serii Biblioteka Pisarzy Kaszubskich: Florian S. Ceynowa,
Rozmòwa Pòlôcha z Kaszëb¹. Rozmòwa Kaszëbë z Pòlôchã i Hieronima J. Derdowskiego, Ò panu Czôrliñsczim, co do Pùcka pò sécë jachô³. W nastêpnym miesi¹cu promocja tych wydawnictw odby³a siê wejherowskim Muzeum Pimiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej. W Bytowie, 8 kwietnia 2008 roku, odby³a
siê promocja albumu Kaszuby. Ziemia  Ludzie, autorstwa Józefa Borzyszkowskiego i Kazimierza Rolbieckiego. Laudacjê wyg³osi³ prof. Cezary Obracht-Prondzyñski. Na spotkaniu z bibliotekarzami chojnickimi, 9 kwietnia 2008 roku, mia³a
miejsce prezentacja najnowszych wydawnictw Instytutu. Dnia 18 kwietnia 2008
roku, w ramach promocji wydawnictw kociewskich w Tczewie, przy wspó³pracy
Oddzia³u Tczewskiego ZK-P i Instytutu Kociewskiego, promowano ksi¹¿kê Andrzeja Romanowa, Pielgrzym pelpliñski w latach 18691920. Laudacjê wyg³osi³
Jan Kulas. W dniach 2627 kwietnia 2008 roku, podczas promocji Kaszub
w Galerii Ba³tyckiej, tak¿e prezentowano wydawnictwa Instytutu. W jej trakcie
Instytut przekaza³ dwa egzemplarze albumu Kaszuby. Ziemia  Ludzie jako nagrody w prowadzonym konkursie.
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Prezentacja najnowszych wydawnictw IK mia³a równie¿ miejsce na spotkaniu z bibliotekarzami bruskimi 28 kwietnia 2008 roku, a tak¿e 9 maja 2008 roku
na Targach Ksi¹¿ki i Wydawnictw Regionalnych Borów Tucholskich w Tucholi.
Dnia 27 maja 2008 roku w Domu Kaszubskim odby³a siê promocja tomiku
wierszy Tamary Sochackiej-Kirchner, W jêzyku motyli & ciem oraz albumu Kaszuby. Ziemia  Ludzie. Natomiast 26 czerwca 2008 roku w Cz³uchowie odby³a
siê promocja Inwentarza powiatu cz³uchowskiego 1753, opracowanego przez
Mariana Frydê.
Prezentacja wydawnictw Instytutu Kaszubskiego mia³a miejsce tak¿e podczas imprez masowych: X Zjazdu Kaszubów 12 lipca 2008 roku w Gdañsku, Jarmarku Wdzydzkiego 20 lipca 2008 roku i IX Kocierskich Targów Ksi¹¿ki Kaszubskiej i Pomorskiej 1 sierpnia 2008 roku. W Kocierzynie III Nagrodê w kategorii Opracowania naukowe otrzyma³a ksi¹¿ka Andrzeja Romanowa, Pielgrzym
pelpliñski w latach 18691920 oraz wyró¿nienie w kategorii Albumy album Józefa Borzyszkowskiego i Kazimierza Rolbieckiego Kaszuby. Ziemia  Ludzie.
Dnia 14 padziernika 2008 roku, podczas inauguracji Dni Kultury Pomorskiej w Chojnicach, odby³o siê spotkanie z prof. J. Borzyszkowskim, który mówi³
o Aleksandrze Majkowskim, a przy okazji mia³a miejsce prezentacja wydawnictw
IK.
Promocja ksi¹¿ek ks. Mariana Miotka, Séw Bò¿égò S³owa na niwie kaszëbsczich serc oraz Z zaborskiego matecznika. O Stanis³awie Pestce  Janie Zbrzycy
w opracowaniu J. Borzyszkowskiego odby³a siê w Mestwinie 23 padziernika
2008 roku. W jej trakcie, prócz autora jednej i bohatera drugiej ksi¹¿ki, g³os zabrali ks. abp Tadeusz Goc³owski, prof. Jerzy Treder, prof. Józef Borzyszkowski,
prof. C. Obracht-Prondzyñski i prof. Andrzej Zbierski.
Warto jeszcze wspomnieæ, ¿e 28 lutego 2008 roku mia³o miejsce spotkanie
u Konsul Generalnej Republiki Federalnej Niemiec w Gdañsku, podczas którego
rozmawiano o kulturze kaszubskiej i  czasami trudnych  relacjach kaszubsko-niemieckich.
Z dzia³alnoci¹ IK mo¿na zapoznaæ siê na dzia³aj¹cej od ubieg³ego roku stronie www.instytutkaszubski.pl, na której prezentowane s¹ wydawnictwa bêd¹ce
aktualnie w naszej ofercie i dokonaæ zamówienia interesuj¹cych pozycji.
W realizacjê naszych projektów zaanga¿owany by³ szereg partnerów, wspomagaj¹cych nas merytorycznie i materialnie. Wymieniæ tu nale¿y Muzeum Pimiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie, Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie, a zw³aszcza jego oddzia³y terenowe w Gdañsku, Malborku, Gdyni,
Wielkim Buczku, Miasteczku Krajeñskim, Bytowie, Chojnicach i in., Kaszubski
Uniwersytet Ludowy, Akademiê Pomorsk¹ w S³upsku, Uniwersytet Gdañski, Elbl¹sk¹ Uczelniê Humanistyczno-Ekonomiczn¹, Academiê Baltica w Lubece, Bibliotekê Gdañsk¹ PAN, Bibliotekê Elbl¹sk¹, Wojewódzk¹ i Miejsk¹ Bibliotekê
Publiczn¹ w Gdañsku; Miejsk¹ Bibliotekê Publiczn¹ w Lêborku, Muzeum Miasta
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Gdyni, Miejsk¹ Bibliotekê Publiczn¹ w Gdyni, Muzeum Pomorza rodkowego
w S³upsku oraz szereg samorz¹dów: powiatowych, miejskich i gminnych.
Osobno podkreliæ trzeba rolê naszych najwa¿niejszych sponsorów: Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwa Spraw Wewnêtrznych
i Administracji, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego.
Instytut Kaszubski prowadzi te¿ szerok¹ wymianê naukow¹, przejawiaj¹c¹
siê m.in. w wymianie wydawnictw (tradycyjnie z takimi orodkami, jak Orodek
Badañ im. Wojciecha Kêtrzyñskiego w Olsztynie, Instytut Herdera czy Bibliotek¹
Gdañsk¹ PAN).
W tym miejscu podziêkowaæ nale¿y wszystkim instytucjom i osobom prywatnym, które w jakikolwiek sposób, materialnie, rad¹ czy prac¹ wolontariack¹
wspomog³y dzia³ania Instytutu Kaszubskiego w roku 2008.
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Pro memoria
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Jerzy Trzoska

Profesor Edmund Cielak *
(19222007)

W dniu 26 wrzenia 2007 roku po¿egnalimy na gdañskim cmentarzu Srebrzysko prof. Edmunda Cielaka, wybitnego naukowca, wielce zas³u¿onego badacza dziejów nowo¿ytnych, ciesz¹cego siê wielkim autorytetem zarówno wród
grona historyków polskich, jak te¿ w wielu europejskich orodkach badañ historycznych. Jego wielk¹ mi³oci¹ i pasj¹ by³a nade wszystko historia Gdañska, której powiêci³ gros swych badañ i opracowañ naukowych. Zapisa³ siê tak¿e na
trwa³e w polskiej historiografii znakomicie udokumentowanymi pracami wychodz¹cymi poza ramy historycznej problematyki miasta nad Mot³aw¹.
Urodzi³ siê 7 listopada 1922 r. w Toruniu. Po ukoñczeniu szko³y powszechnej uczêszcza³ do tamtejszego Gimnazjum im. Miko³aja Kopernika. W 1939 r.
zda³ tzw. ma³¹ maturê. Wybuch wojny wygna³ go z rodzinnego miasta. W czasie
okupacji ima³ siê ró¿nych zajêæ. Pracowa³ jako robotnik rolny i leny, by³ pomoc*
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Do opracowania niniejszego artyku³u biograficznego wykorzysta³em materia³y udostêpnione
mi przez wdowê po prof. Pani¹ dr Halinê Cielak, za co sk³adam w tym miejscu serdeczne
podziêkowania; ponadto informacje i wzmianki zawarte w nastêpuj¹cych publikacjach i tytu³ach prasowych: Strefa ba³tycka w XVIXVIII w. Polityka  spo³eczeñstwo  gospodarka.
Ogólnopolska sesja naukowa zorganizowana z okazji 70-lecia urodzin Profesora Edmunda
Cielaka, red. J. Trzoska, Gdañsk 1993, GTN; tam¿e bibliografia publikacji Profesora za lata
19501992, zestawiona i opracowana przez Katarzynê Cielak; Uczeni Gdañska. Laureaci
Nagrody im. Jana Heweliusza, pod red. prof. dr hab. med. Krystyny Koz³owskiej, Gdañsk
1997, GTN, s. 165-186; Nadanie Edmundowi Cielakowi tytu³u doktora honoris causa Uniwersytetu Gdañskiego, Uniwersytet Gdañski 1995; I. Trojanowska To nie jakie tam miasto.
Portrety gdañskie, G³os Wybrze¿a, 10 i 11.07.1971, nr 162; S. Bucholc, Edmund Cielak,
historyk: Nie przestawiam starych mebli, Kurier Gdyñski, 3.10.1993; 80. urodziny prof.
Edmunda Cielaka  Miastu i ludziom, G³os Wybrze¿a, 3.12.2002, nr 233; Po¿egnanie
z profesorem Cielakiem, Dziennik Ba³tycki, 22-23.09.2007; J. Trzoska, Specjalista od
dziejów Gdañska, Pomerania, 2007, nr 12, s. 51-52; J. Trzoska, Profesor Edmund Cielak
(7 listopada 1922  19 wrzenia 2007), Nautologia, 2008, nr 145, s. 128-129.
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nikiem cieli i murarza. W 1942 r. zosta³ wywieziony na roboty przymusowe. Po
ucieczce z nich, w 1944 r. by³ wiêziony przez trzy i pó³ miesi¹ca przez gestapo.
Nastêpnie ponownie zosta³ wywieziony na roboty przymusowe do Niemiec (Wupperthal).
Po wojnie znalaz³ siê we Francji, gdzie w Polskim Liceum im. Cypriana Norwida w Villard-de-Lans pod Grenoble zda³ matury matematyczno-przyrodnicz¹
i humanistyczn¹. Musia³ zyskaæ du¿y autorytet i zaufanie wród uczniów liceum,
skoro wybrano go przewodnicz¹cym samorz¹du szkolnego. W latach 19461948
studiowa³ prawo na Uniwersytecie w Lille, uzyskuj¹c diplôme du bachelier en
droit. Równoczenie uczêszcza³ na wyk³ady i seminaria historyczne profesorów
Tapié i Jacoba, zapewne jeszcze nie przeczuwaj¹c, i¿ ten kierunek zainteresowañ
oka¿e siê w jego ¿yciu naukowym najwa¿niejszy.
W grudniu 1948 r. wróci³ do kraju. W roku nastêpnym na Uniwersytecie im.
Miko³aja Kopernika w Toruniu uzyska³ dyplom magistra prawa. W czerwcu 1950 r.
na tym¿e Uniwersytecie nadano mu tytu³ doktora praw na podstawie pracy Zagadnienia prawne hanzeatyckiego handlu i transportu, której promotorem by³ prof.
dr Karol Koranyi. Nadal interesowa³a go problematyka historyczna, o czym wiadczy³a sta³a obecnoæ na wyk³adach i seminariach historycznych profesorów Stanis³awa Hoszowskiego, Karola Górskiego i innych. W okresie od 1 padziernika
1949 do 28 lutego 1953 r. pracowa³ na Wydziale Prawa Uniwersytetu Toruñskiego
jako asystent, starszy asystent i adiunkt. Docenturê w zakresie historii uzyska³
27 lipca 1954 r.
Od 1953 r. na trwa³e zwi¹za³ siê z Instytutem Historii Polskiej Akademii Nauk.
Z dniem 1 stycznia podj¹³ pracê najpierw w Pracowni Toruñskiej, a od padziernika 1954 r. w Pracowni Gdañskiej Zak³adu Historii Pomorza Instytutu Historii
PAN. 1 stycznia 1955 r. zosta³ powo³any na stanowisko kierownika placówki gdañskiej. Funkcjê tê sprawowa³ nieprzerwanie a¿ do przejcia na emeryturê, to jest do
dnia 31 grudnia 1992 r. Tytu³ profesora nadzwyczajnego uzyska³ 19 lipca 1963 r.,
zwyczajnego  12 lipca 1974 r.
Bogat¹ i chlubn¹ kartê zapisa³ Profesor jako dydaktyk, prowadz¹c przez ponad
20 lat seminaria i wyk³ady w gdañskiej Wy¿szej Szkole Pedagogicznej, a potem
na Uniwersytecie Gdañskim. Wypromowa³ 54 magistrów. Na seminarium doktoranckim w kierowanej przez niego Pracowni PAN przygotowa³o i obroni³o swe
prace 8 doktorów. Zawsze wysoko stawia³ poprzeczkê wymagañ naukowych, lecz
nigdy nie sk¹pi³ ¿yczliwych rad, s³ów zachêty, wszechstronnej merytorycznej
pomocy. Potrafi³ wytworzyæ w swej Pracowni atmosferê twórczych dyskusji, uczyniæ z niej miejsce licznych roboczych spotkañ naukowych, podczas których wielu
historyków z ró¿nych gdañskich instytucji naukowych przedstawia³o i poddawa³o
pod dyskusjê wyniki swoich prac badawczych. W latach 19601962 pe³ni³ funkcjê
dziekana Wydzia³u Humanistycznego Wy¿szej Szko³y Pedagogicznej w Gdañsku.
Podczas uroczystoci jubileuszu 80-lecia urodzin prof. Roman Wapiñski przypo-
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mnia³, ¿e w³anie podczas jego kadencji dziekañskiej Wydzia³ Humanistyczny
uzyska³ uprawnienia do nadawania stopnia doktora nauk humanistycznych. Jako
wymowny dowód uznania dla dorobku naukowo-dydaktycznego Profesora na forum miêdzynarodowym nale¿y uznaæ zaproszenie na wyk³ady do paryskiej École
Pratique des Hautes Études jako directeur détudes associé.
By³ cz³onkiem wielu towarzystw, komitetów i rad naukowych, pe³ni¹c w niektórych z nich odpowiedzialne funkcje. Z krajowych instytucji warto wymieniæ
Gdañskie Towarzystwo Naukowe, Towarzystwo Naukowe w Toruniu, Instytut
Zachodni, Instytut Ba³tycki (okresowo przewodnicz¹cy Rady Naukowej), Instytut
Historii PAN (okresowo wiceprzewodnicz¹cy Rady Naukowej), Komitet Nauk Historycznych PAN (od 1969 r., w latach 19811983 cz³onek Prezydium Komitetu),
Biblioteka Gdañska PAN (od 1961, okresowo przewodnicz¹cy i wiceprzewodnicz¹cy Rady Naukowej), Muzeum Historii Miasta Gdañska (przewodnicz¹cy Rady
Muzealnej w latach 19771984). By³ te¿ cz³onkiem Naczelnej Rady Archiwalnej
i Rady Koordynacyjnej Jednostek PAN Regionu Gdañskiego. Jego pe³na spo³ecznikowskiej pasji dzia³alnoæ naukowo-organizacyjna przynios³a wiele po¿ytku
gdañskiemu rodowisku humanistycznemu. Szczególnie owocna by³a wieloletnia
dzia³alnoæ na niwie GTN. W latach 19551956 znalaz³ siê w gronie za³o¿ycieli
i organizatorów Towarzystwa. W okresie 19561958 by³ zastêpc¹ sekretarza generalnego, a w latach 19651971 jego wiceprezesem. Jako przewodnicz¹cy Komisji Historycznej (19631977) i Komitetu Wydawnictw Ksi¹¿kowych GTN
(19571968) wniós³ osobisty, niekwestionowany wk³ad w rozwój gdañskiej humanistyki. W czasie jego kadencji jako przewodnicz¹cego Komitetu Wydawnictw
Ksi¹¿kowych wydano 27 monografii o objêtoci ponad 420 arkuszy wydawniczych, w znakomitej wiêkszoci autorstwa gdañskich pracowników nauki.
Okresowo by³  wspólnie z profesorem Stanis³awem Hoszowskim  wspó³redaktorem Zapisek Historycznych (19541955). Zas³u¿y³ siê te¿ jako redaktor
(19831995) i wspó³autor Studia Maritima, obcojêzycznego czasopisma wydawanego przez Komitet Historyczny PAN, udostêpniaj¹cego zainteresowanym krêgom historyków zagranicznych najnowsze wyniki badañ historiografii polskiej
w zakresie szeroko rozumianej problematyki dziejów morskich Polski i krajów
nadba³tyckich. Przez wiele lat sprawowa³ redaktorstwo naukowe wydawanej przez
Gdañskie Towarzystwo Naukowe serii monografii Studia i Materia³y do Dziejów
Gdañska, w ramach której ukaza³o siê 9 tomów, stanowi¹cych wysoko oceniany
wk³ad do dorobku historiografii pomorskiej. By³ te¿ wieloletnim cz³onkiem Komitetu Redakcyjnego Rocznika Gdañskiego.
Jego autorytet naukowy, poparty imponuj¹cym dorobkiem, umiejêtnoci organizacyjne sprawi³y, ¿e cieszy³ siê równie¿ du¿ym uznaniem w zagranicznych
rodowiskach historycznych. Wyniki swych prac, opartych na przebogatej podstawie ród³owej z archiwów i bibliotek krajowych i zagranicznych, prezentowa³
podczas licznych konferencji miêdzynarodowych i w orodkach naukowych poza
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granicami kraju: we Francji (Pary¿, Bordeaux, Caen), Szwecji (Sztokholm, Sigtuna, Örebro), Niemczech (Hamburg, Marburg, Schwerin, Berlin), W³oszech (Prato,
Bolonia), Holandii (Utrecht), Belgii (Bruksela), Hiszpanii (Barcelona) i Kanadzie
(Halifax). By³ cz³onkiem Société Jean Bodin pour Histoire Comparative des Institutions w Brukseli, a w latach 19811993 przewodnicz¹cym Komisji Historii Mórz
Pó³nocnych Europy przy Komitecie Nauk Historycznych PAN, afiliowanej do
Association Internationale dHistoire des Mers Nordiques de lEurope. Od 1994 r.
przewodniczy³ ze strony polskiej Komisji Historyków Polski i Szwecji. Przewodnicz¹c kolejnym konferencjom, zyska³ du¿e uznanie szwedzkich partnerów, imponuj¹c nie tylko znakomitym opanowaniem merytoriów problematyki, ale tak¿e
sprawnym prowadzeniem obrad, swobodnie w³adaj¹c jêzykami niemieckim, francuskim i angielskim. Materia³y pokonferencyjne z sympozjów organizowanych
w Polsce by³y publikowane na ³amach Studia Maritima.
Osi¹gniêcia i zas³ugi Profesora na polu badawczym i organizacyjno-dydaktycznym zosta³y uhonorowane dwukrotnie nagrod¹ Sekretarza Naukowego PAN,
równie¿ dwukrotnie przez Prezydenta Miasta Gdañska oraz nagrod¹ Wojewody
Gdañskiego. W 1993 r. otrzyma³ presti¿ow¹ nagrodê naukow¹ miasta Gdañska
im. Jana Heweliusza. 19 padziernika 1995 r. spotka³ go wielki zaszczyt  senat
Uniwersytetu Gdañskiego nada³ Profesorowi tytu³ doktora honoris causa. W opinii
uzasadniaj¹cej nadanie tytu³u, profesor Gerard Labuda napisa³: Uniwersytet Gdañski, promuj¹c Profesora Edmunda Cielaka do tytu³u swego doktora, uczci w Jego
osobie zarówno Profesora-Pedagoga, jak te¿ Badacza-Obywatela, który we wszystkich kierunkach na trwa³e wpisa³ siê w dzieje miasta Gdañska i w dzieje gdañskiego rodowiska naukowego. W 2000 r. zespó³ autorów Historii Gdañska, na
czele z jego redaktorem naukowym, otrzyma³ od Prezydenta Miasta Gdañska nagrodê zespo³ow¹ za ukoñczenie piêciotomowej edycji syntezy dziejów grodu nad
Mot³aw¹.
Przyznano mu te¿ wysokie odznaczenia pañstwowe  Krzy¿ Kawalerski (1964)
oraz Krzy¿ Oficerski Orderu Odrodzenia Polski (1973), a tak¿e ró¿ne odznaki
honorowe, w tym Za Zas³ugi dla Gdañska, Zas³u¿onym Ziemi Gdañskiej.
Dost¹pi³ równie¿ zaszczytu wyboru w poczet cz³onków Polskiej Akademii Umiejêtnoci, wpierw jako korespondent krajowy (3 kwietnia 1990), nied³ugo potem
zosta³ cz³onkiem czynnym krajowym (9 marca 1991). By³ te¿ honorowym cz³onkiem Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego
Zakres jego zainteresowañ naukowo-badawczych imponuje  od dziejów
Hanzy po historiê Gdañska XVXVIII w. i dzieje Prus Królewskich i Ksi¹¿êcych
XVIIXVIII w.; od ró¿nych aspektów zwi¹zków gospodarczych Rzeczypospolitej z Ba³tykiem po stosunki gospodarcze Polski z Francj¹ w XVIII w., w zakresie
biografistyki za  wrêcz zafascynowanie postaci¹ króla Stanis³awa Leszczyñskiego. Ka¿de z wymienionych zagadnieñ doczeka³o siê licznych opracowañ,
poprzedzonych ogromnym wysi³kiem badawczym, tak w krajowych, jak te¿ bardzo

Kopia acta_2008.p65

342

09-01-14, 22:21

PROFESOR EDMUND CIELAK (19222007)

343

wielu zagranicznych archiwach i bibliotekach (Pary¿, Bordeaux, Vicennes, Nantes,
Hamburg, Lubeka, Brema, Drezno, Berlin, Sztokholm, Göteborg, Lund).
Nade wszystko pasjonowa³a go historia Gdañska. Ju¿ pierwsza wydana ksi¹¿ka
nosi³a tytu³ Miasto wierne Rzeczypospolitej. Szkice gdañskie (XVIIXVIII w.),
Warszawa 1959, 239 s.). Sam Profesor równie¿, do koñca swej drogi naukowej,
pozosta³ wierny problematyce historycznej zwi¹zanej z nadmot³awskim grodem.
W swoim dorobku najbardziej ceni³ sobie wielk¹ piêciotomow¹ syntezê Historii
Gdañska jak mawia³  dzie³o swego ¿ycia. Przygotowanie i opracowanie tego
dzie³a, od najdawniejszych czasów po wiek XX, by³o dla niego najwa¿niejszym
celem i obowi¹zkiem naukowo-organizacyjnym. Z t¹ myl¹ przenosi³ siê z Torunia
do Gdañska, organizuj¹c w 1955 r. Pracowniê Historii Gdañska Instytutu Historii
PAN. Jako redaktor naukowy i g³ówny organizator prac przygotowawczych,
wci¹gn¹³ do wspó³pracy i wspó³autorstwa grono historyków zajmuj¹cych siê histori¹ Gdañska z prawie wszystkich najwa¿niejszych orodków naukowych
w Polsce. Ponadto napisane na jego seminariach i obronione rozprawy doktorskie
oraz czêæ prac magisterskich, przysporzy³y sporej iloci nowego materia³u ród³owego, wykorzystanego przy opracowaniu ró¿nych fragmentów syntezy.
Sam Profesor wniós³ wielki wk³ad autorski do dzie³a, pisz¹c wiêksz¹ czêæ
tekstów do tomu III, czêci 1 Historii Gdañska (16551793)  opracowa³ 422
strony na 723 strony druku. Zaprezentowa³ w nich wyniki w³asnych, kilkudziesiêcioletnich badañ w kraju i za granic¹ (Niemcy, Francja, Szwecja). By³ te¿ autorem, zamieszczonego w ka¿dym tomie, syntetycznego podsumowania charakteryzuj¹cego najwa¿niejsze zjawiska wystêpuj¹ce w danym okresie historycznym.
Oceniaj¹c wartoæ naukow¹ i znaczenie wydania tej wielotomowej edycji, prof.
Henryk Samsonowicz stwierdzi³, ¿e podjêcie i realizacja tego dzie³a nale¿y do
najwiêkszych osi¹gniêæ polskiej historiografii XX wieku.
Na pocz¹tku swej pracy naukowej zaj¹³ siê dziejami Zwi¹zku Miast Hanzeatyckich. Kilkanacie rozpraw i artyku³ów powiêconych Hanzie dotyczy³o zagadnieñ hanzeatyckiego prawa morskiego, monopolistycznej polityki Hanzy w dziedzinie handlu i ¿eglugi, stosunku Zwi¹zku do Polski w czasie wojny trzynastoletniej i innych zwi¹zanych z problematyk¹ kwestii. Ju¿ wtedy wiele uwagi powiêci³
Profesor nale¿¹cym do Zwi¹zku Gdañskowi i Toruniowi. Da³ temu wyraz w obszernej monografii Walki ustrojowe w Gdañsku i Toruniu oraz niektórych miastach hanzeatyckich w XV w., (Gdañsk 1960, 373 s.) Badania nad dziejami Gdañska
stopniowo rozwija³ i poszerza³ chronologicznie na wieki XVII i XVIII. W szerokim
zakresie posi³kowa³ siê wynikami, przeprowadzonych przez siebie na szerok¹ skalê,
w³asnych badañ bogatych zasobów Archiwum Pañstwowego w Gdañsku oraz za
granic¹  zw³aszcza drezdeñskiego (Staatsarchiv Dresden) oraz paryskich: Archives Nationales i Archives du Ministere des Affaires Étrangè res. Na ich podstawie
opracowa³ dwie obszerne monografie: Walki spo³eczno-polityczne w Gdañsku
w drugiej po³owie XVII w, Interwencja Jana III Sobieskiego, (Gdañsk 1962, 308 s.)
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oraz Konflikty polityczne i spo³eczne w Gdañsku w po³owie XVIII w.  Sojusz
pospólstwa z dworem królewskim, (Wroc³aw 1972, 312 s.).
Zainteresowanie siê konfliktami politycznymi i spo³ecznymi umo¿liwi³o
wszechstronniejsze przebadanie problemów nurtuj¹cych spo³ecznoæ gdañsk¹.
W wymienionych wy¿ej dwóch monografiach rzuci³ autor nowy snop wiat³a na
tak istotne kwestie, jak styl sprawowania rz¹dów, d¹¿enia do demokratyzacji ustroju
miasta, trudnoci nêkaj¹ce handel i rzemios³o oraz proponowane i czêciowo zrealizowane sposoby ich przezwyciê¿ania, procesy przekszta³ceñ w elitach w³adzy,
spory na tle sprawiedliwszego roz³o¿enia obci¹¿eñ podatkowych, stosunek gdañszczan do innowierców. W swych pracach mocno podkrela³ fakt, ¿e ró¿ne krêgi
pospólstwa odwo³ywa³y siê do królów, szukaj¹c u nich wsparcia w celu rozstrzygniêcia kwestii spornych. Jan III Sobieski i August III Sas wydali w zwi¹zku
z tym obszerne akty prawne o zasadniczym znaczeniu dla ustroju, administracji,
ca³okszta³tu funkcjonowania ¿ycia wewnêtrznego miasta. Na konkretnych, skrupulatnie udokumentowanych przyk³adach ukaza³ mniej znane aspekty zwi¹zków
³¹cz¹cych Gdañsk z Rzeczpospolit¹ i królami polskimi. Jako pierwszy z gdañskich historiografów zwróci³ baczniejsz¹ uwagê na istotne znaczenie polityczne
i spo³eczne warstw zepchniêtych nies³usznie na dalszy plan w historii miasta, mimo
odgrywania w niej znacz¹cej roli. Dowodz¹ tego zarówno obszerne fragmenty
jego monografii o walkach spo³eczno-politycznych w Gdañsku w XVIIXVIII
w., jak te¿ odrêbne artyku³y przedstawiaj¹ce pod³o¿e oraz przebieg strajków
i tumultów czeladniczych.
W kilkudziesiêciu rozprawach i artyku³ach, na podstawie badañ przeprowadzonych w kraju i za granic¹, przedstawi³ wzbogacone o nowe ustalenia ró¿ne
inne wa¿ne zagadnienia dziejów Gdañska XVIIXVIII w. Rejestr poruszanej
w nich problematyki jest imponuj¹cy. Wymieñmy najwa¿niejsze z nich: miejsce
miasta w strukturze pañstwa polskiego, spo³eczne podstawy cilejszego zespolenia Gdañska z Rzeczpospolit¹, jego relacje z królami polskimi, bilans handlu gdañskiego, wp³yw I rozbioru na perturbacje w gdañskim handlu, handel Szwecji z Polsk¹,
Rosj¹ i Prusami w XVIII w., wielkie porty ba³tyckie w XVXVIII w., polityka
kredytowa, zw³aszcza za zaci¹gane przez Gdañsk wielkie po¿yczki zagraniczne,
sprzeda¿ urzêdów miejskich w Gdañsku w XVIIXVIII w.
Znaczn¹ czêæ swego dorobku opublikowa³ w presti¿owych czasopismach
zagranicznych i wydawnictwach ci¹g³ych oraz wydawanych w Polsce tytu³ach
obcojêzycznych, jak Recueils de la Société Jean Bodin pour lHistoire Comparative des Institutions, Revue dHistoire Éconimique et Sociale; The Journal of
European Economic History, Wissenschaftliche Zeitschrift der Ernst-Moritz-Arndt Universität, Deutsch-Polnisches Jahrbuch, Neue Hansische Studien,
Acta Poloniae Historica, Studia Maritima; w ksiêgach kongresowych: I porti
come impresa economica oraz Gerarchie economiche e gerarchie social secoli
XIIXVIII wydane przez Instituto Internazionale di Storia Economica F. Datini;
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Shipping and Trade in the North Sea and the Baltic 13501850; Polens krig med.
Sverige 16551660: The Interactions of Amsterdam and Antwerp with the Baltic
Region, 14001800, czy jako oddzielne wydawnictwa: Residents français à Gdansk
au XVIIIe siècle  Leur rôle dans les relations franco-polonaises; Laide militaire
française à Stanislas Leszczynski (17331734).
Profesor przywi¹zywa³ du¿¹ wagê do popularyzowania historii, zw³aszcza tej
dotycz¹cej Gdañska. Czyni³ to w artyku³ach, wywiadach prasowych, w radiu i telewizji, podczas wielu odczytów czy prelekcji. Za najwa¿niejsze osi¹gniêcie w tej
dziedzinie nale¿y uznaæ opracowanie wspólnie z Czes³awem Biernatem Dziejów
Gdañska, przy czym wk³ad w³asny Profesora wyniós³ 405 na 548 stron druku.
Ksi¹¿ka doczeka³a siê dwóch wydañ polskich (1969, 1975) i jednego w wersji
anglojêzycznej (History of Gdañsk, Gdañsk 1988).
Czêæ zagadnieñ z zakresu historii Gdañska, zw³aszcza o wymiarze ogólnopolskim czy miêdzynarodowym sta³a siê punktem wyjcia do rozwiniêcia nowego
kierunku badañ. Przede wszystkim zainteresowa³y Profesora stosunki polsko-francuskie, najpierw w aspekcie relacji gdañsko-francuskich, o czym wiadczy³y liczne
rozprawy i artyku³y na temat handlu Gdañska z Francj¹ oraz historii francuskiej
placówki konsularnej nad Mot³aw¹ i jej roli w stosunkach polsko-francuskich,
a po wielu latach badañ  wydarzenia wi¹¿¹ce siê z drug¹ elekcj¹ Stanis³awa Leszczyñskiego. W ramach pierwszej grupy zagadnieñ na naczelne miejsce wybija siê
zdecydowanie wydanie trzech tomów raportów rezydentów francuskich w Gdañsku w XVIII wieku z lat 17161721 i 17871790 (Gdañsk 1964, 1968, 1976 
dwa pierwsze tomy przy wspó³udziale Józefa Rumiñskiego)  ród³a o nieocenionej
wartoci dla badaczy dziejów stosunków gospodarczo-spo³ecznych i politycznych
nie tylko Gdañska, ale te¿ Rzeczypospolitej i innych pañstw strefy ba³tyckiej.
Zebrany w archiwach paryskich bogaty materia³ archiwalny pos³u¿y³ Profesorowi te¿ do gruntownego i znakomicie udokumentowanego opracowania dziejów francuskiej placówki konsularnej w Gdañsku w XVIII w. Po opublikowanym
w 1969 r. w jêzyku francuskim zarysie, 30 lat póniej, nak³adem Polskiej Akademii
Umiejêtnoci, ukaza³a siê pe³na monografia pt. Francuska placówka konsularna
w Gdañsku w XVIII wieku. Status prawny  zadania  dzia³alnoæ (Kraków 1999,
204 s.). W historiografii traktuj¹cej o miêdzynarodowych, dyplomatycznych stosunkach Gdañska w czasach Rzeczypospolitej praca Edmunda Cielaka, n.b. jego
ostatnie dzie³o monograficzne, jest jak dotychczas najlepiej udokumentowan¹
publikacj¹.
Zainteresowanie stosunkami polsko-francuskimi, zw³aszcza jego gdañskimi
aspektami, zwróci³o uwagê Profesora na daleko szersze znaczenie Gdañska w polityce europejskiej, miêdzy innymi w podwójnej elekcji Stanis³awa Leszczyñskiego,
zw³aszcza w skomplikowanym splocie wydarzeñ wi¹¿¹cych siê z drug¹ elekcj¹ króla.
Zaanga¿owaniu w jego obiór oraz licznym perturbacjom polityczno-militarno-dyplomatycznym z tym zwi¹zanym powiêci³ sporo artyku³ów, równie¿ w jêzyku
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francuskim i niemieckim. O rozlicznych uwik³aniach i zwi¹zkach Leszczyñskiego z dramatycznymi losami Gdañska lat 17331734, dowiadujemy siê najwiêcej
z bardzo ciekawie napisanej monografii W obronie króla Stanis³awa Leszczyñskiego (Gdañsk 1986, ss. 301), a tak¿e z wzorowo przygotowanego wydawnictwa
ród³owego, spisanego przez samego monarchê Opisu ucieczki z Gdañska do
Kwidzyna (Olsztyn 1988, ss. 86). Zwieñczeniem badañ Profesora nad t¹ niew¹tpliwie kontrowersyjn¹ postaci¹ w poczcie królów polskich czasów nowo¿ytnych
by³a obszerna biografia króla wydana w poczytnej, presti¿owej serii biograficznej
Ossolineum (Stanis³aw Leszczyñski, Wroc³aw 1994, ss. 281). Tak napisa³ o niej
wytrawny znawca epoki prof. Józef Gierowski: Profesor dr Edmund Cielak umia³
oddaæ sprawiedliwoæ Leszczyñskiemu, nie przemilczaj¹c tego, co w jego dzia³alnoci, zw³aszcza politycznej, by³o negatywne, ale i podkrelaj¹c jego zas³ugi
dla kraju oraz Lotaryngii. W sumie jest ta ksi¹¿ka jednym z najwiêkszych osi¹gniêæ polskiej biografistyki.
Profesor wniós³ powa¿ny wk³ad w opracowanie wielkiej syntezy Historii
Pomorza. Do partii obejmuj¹cej dzieje Pomorza Wschodniego w latach 1657
1772, (Historia Pomorza, t. II, cz. 2, 1984). na 850 stron objêtoci tomu napisa³
ponad 450 stron. Redaktor naukowy ca³oci dzie³a prof. Gerard Labuda uzna³
rekonstrukcjê przesz³oci dokonan¹ przez Edmunda Cielaka, podobnie jak ca³okszta³t jego dokonañ na polu historii Gdañska, za przywrócenie historiografii
polskiej suwerennoci naukowej nad t¹ czêci¹ dziejów Polski, do tej pory doæ
jednostronnie przedstawianej jako przedsionek do niemieckich dziejów Prus
Wschodnich i Zachodnich w wieku XIX.
Swym bogatym dowiadczeniem naukowo-badawczym s³u¿y³ jako inspirator,
organizator, redaktor i wspó³autor prac zespo³owych (poza Histori¹ Gdañska),
które istotnie wzbogaci³y nasz¹ wiedzê o wa¿kich kwestiach dziejów Gdañska
i Pomorza. Nale¿y tu wymieniæ Studia gdañsko-pomorskie (1964), Historiê
budownictwa okrêtowego na Wybrze¿u Gdañskim (1972) czy Bankierzy i banki
w dziejach Gdañska (2000).
Skala i ranga dokonañ Profesora na polu historiografii przynios³y mu prawdziwy szacunek i sprawi³y, ¿e by³ wielkim autorytetem w zakresie uprawianej
przez siebie problematyki badawczej. Podczas uroczystoci jubileuszu 80-lecia
urodzin, da³ temu wyraz marsza³ek Senatu Rzeczypospolitej prof. Longin Pastusiak, stwierdzaj¹c, ¿e dorobek naukowo-badawczy prof. Edmunda Cielaka jest
niekwestionowanym wk³adem w rozwój nie tylko gdañskiej humanistyki, ale
w naukê o szerokim zasiêgu krajowym i zagranicznym.
Bogate, trudne, dobre i po¿yteczne dla licznego grona osób z nim wspó³pracuj¹cych, by³o ¿ycie Profesora. Lakonicznie, ale jak¿e trafnie i m¹drze spointowa³ je profesor Gerard Labuda, wskazuj¹c, ¿e w jego osobie organicznie ³¹czy³y
siê cechy badacza, organizatora, spo³ecznika, przede wszystkim za Obywatela,
w dawnym pozytywistycznym rozumieniu.
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Na zakoñczenie chcia³bym podzieliæ siê kilkoma w³asnymi refleksjami dotycz¹cymi mojej wspó³pracy z Profesorem. Pozna³em go w padzierniku 1961 r.,
uczestnicz¹c w prowadzonym przez niego seminarium magisterskim na kierunku
historii Wy¿szej Szko³y Pedagogicznej w Gdañsku. Od tego czasu a¿ do ostatnich
miesiêcy jego ¿ycia, ³¹czy³y mnie z nim coraz trwalsze, w miarê up³ywu czasu
cilejsze zwi¹zki, wpierw o bardziej oficjalnym, s³u¿bowym charakterze, które
po latach wspó³pracy przerodzi³y siê w kole¿eñstwo, a w koñcu w prawdziwie
przyjacielski uk³ad, w ramach którego mój Profesor by³ tym starszym, m¹drzejszym, wielce ¿yczliwym, ale i bardzo wymagaj¹cym koleg¹-szefem. Zawsze k³ad³
nacisk na dyscyplinê w wykonywaniu obowi¹zków, solidnoæ i uczciwoæ badawcz¹, ale przywi¹zuj¹cym te¿ wielk¹ wagê do takich cech, jak godne, prostolinijne zachowanie, szczeroæ i prawdomównoæ. Wrêcz alergicznie reagowa³ na
ró¿ne zachowania i postawy tr¹c¹ce fa³szem, dwulicowoci¹, rozmijaniem siê
z prawd¹ i to nie tylko w odniesieniu do kontaktów s³u¿bowych, ale te¿ do sytuacji wystêpuj¹cych w ró¿nych dziedzinach ¿ycia naszego kraju. Z natury bardzo
zasadniczy, a¿ do bólu konsekwentny w egzekwowaniu przyjêtych ustaleñ (o czym
sporo mo¿e powiedzieæ czêæ wspó³autorów poszczególnych tomów Historii
Gdañska), potrafi³ jednak w zdarzaj¹cych siê kontrowersyjnych kwestiach uznaæ
zasadnoæ argumentacji i pójæ na rozs¹dny kompromis.
Czasem bardzo ¿ywo reagowa³ na otaczaj¹c¹ nas rzeczywistoæ i ró¿ne denerwuj¹ce sytuacje, zak³ócaj¹ce tak niezbêdny w pracy naukowej spokój i stabilizacjê sytuacji ¿yciowej, lecz po pe³nych emocji dyskusjach wraca³o jak refren
jego credo ujête w 2 krótkie, ale jak¿e m¹dre has³a: Nie dajmy siê zwariowaæ
i Róbmy swoje.
Róbmy swoje  to po prostu elementarny obowi¹zek zwi¹zany z profesj¹
historyka, czyli jak do znudzenia powtarza³  ci¹g³e i ¿mudne poszukiwanie nowych materia³ów, daj¹cych podstawê do merytorycznych weryfikacji i uzupe³nieñ dotychczasowych wyników badawczych. Jak mówi³ w jednym z wywiadów
prasowych: Idzie o to, ¿eby nie tylko na nowo nawietliæ fakty, ale by dostarczyæ
nowych informacji. Przestawianie tych samych mebli, tworzenie tylko nowych
uk³adów nie jest zadaniem nauki. Idzie wszak o to, by wiedzê nasz¹ wzbogaciæ
o nowe dane i interpretacje. St¹d te¿ od uczestników prowadzonych przez siebie
seminariów wymaga³ nie tylko terminowego oddawania kolejnych rozdzia³ów,
lecz czêsto sprawdza³ tak¿e przypisy, zaciêcie têpi³ wodolejstwo. Liczy³y siê tylko
fakty i ich rzetelna interpretacja. Sam tego dowiadczy³em na w³asnej skórze, gdy
odnalaz³em nowe ród³a na temat jednego ze statków handlowych gdañskiej ¿eglugi
dalekomorskiej, czy nowe informacje o ma³o znanej inicjatywie Augusta II Sasa
powo³ania w³asnej eskadry kaperskiej. Sprawy te tak zainteresowa³y Profesora, ¿e
nie odpuci³ i regularnie, doæ energicznie wymaga³ raportu z poczynionych
postêpów, równoczenie ¿yczliwie i kompetentnie podpowiadaj¹c, w których
zes-po³ach mo¿na by znaleæ dodatkowe materia³y. Niejednokrotnie u¿ycza³ te¿
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wypisów z w³asnych badañ, jeli znalaz³ w nich informacje przydatne do opracowania danego tematu. W rezultacie powiêkszy³em swój dorobek o dwie monografie.
Sam by³ tytanem pracy, szczególnie gdy przychodzi³o do przebadania wielkiej iloci materia³ów ród³owych w archiwach zagranicznych, a  jak to zwykle
bywa³o  przyznany limit stypendialny zawsze odbiega³ od oczekiwañ i pozostawa³
w jawnej sprzecznoci do skali zaplanowanych zamierzeñ badawczych. Podczas
jednego z pierwszych wyjazdów na badania do Sztokholmu, by³em wiadkiem
skutecznej interwencji Profesora u dyrektora Archiwum Miejskiego Sztokholmu
dr. Vikströma, w rezultacie której otrzymalimy specjalne zezwolenie dyrekcji na
przed³u¿enie o 4 godziny czasu naszej pracy w archiwum, poza regulaminowy
czas przewidziany dla u¿ytkowników.
W ogóle imponowa³ Profesor umiejêtnoci¹, wrêcz darem, zjednywania sobie szwedzkich (i nie tylko) partnerów. Przes¹dza³ o tym nie tylko osobisty urok
i takt, ale równie¿ niezwyk³a solidnoæ w egzekwowaniu przyjêtych zobowi¹zañ.
Przez wiele lat przewodnicz¹cym ze strony szwedzkiej Komisji Historyków Polski
i Szwecji by³ jeden z najznakomitszych historyków naszych pó³nocnych s¹siadów
profesor Sten Carlsson. Z natury uprzejmy, lecz doæ ch³odny Szwed, w miarê jak
kontakty polsko-szwedzkie zacienia³y siê, a wspó³praca sta³a siê regularna i zaczê³a przynosiæ satysfakcjonuj¹ce obydwie strony rezultaty, serdecznie zaprzyjani³ siê z Profesorem. Za du¿y osobisty wk³ad w rozwój wspó³pracy historyków
Polski i Szwecji Gdañskie Towarzystwo Naukowe, na wniosek Profesora Cielaka,
przyjê³o profesora Carlssona w poczet swych cz³onków zagranicznych. W obustronnych kontaktach Profesor stara³ siê wyjæ poza ramy oficjalne i stworzyæ trwalsze powi¹zania poprzez spotkania i rozmowy o bardziej osobistym charakterze.
I tak podczas kolejnej konferencji, zorganizowanej w 1983 r. w Gdañsku, zaprosi³
i przyj¹³ na w³asny koszt w w³asnym mieszkaniu polsko-szwedzkie grono uczestników, gdzie w stworzonej przez gospodarza ¿yczliwej i sympatycznej atmosferze
poznalimy siê wzajemnie lepiej, a zadzierzgniête kontakty przybra³y bardziej
kole¿eñski i trwalszy charakter.
Osobicie mocno anga¿owa³ siê w ¿ywotne sprawy ¿ycia codziennego swych
wspó³pracowników. Niejeden z nas bêdzie mia³ zawsze w dobrej, wdziêcznej pamiêci jego konsekwentne, trudne, ale w efekcie skuteczne starania w ró¿nych
urzêdach i instytucjach o poprawê naszych trudnych warunków mieszkaniowych.
W ogóle by³ niezwykle wyczulony na sytuacjê ludzi pokrzywdzonych przez
los. Pamiêtam, ¿e jako dziekan Wydzia³u Humanistycznego gdañskiej WSP, roztoczy³ patronat nad Domem Dziecka w Oruni. W³¹czy³ w opiekê nad t¹ placówk¹
liczne grono studentów, w tym swoich seminarzystów. Nigdy nie zapomnimy tych
umiechów i chwil radoci, jakich przysporzylimy przebywaj¹cym tam pokrzywdzonym przez los dziewczynkom i ch³opcom podczas urozmaiconej ró¿nymi atrakcjami zabawy noworocznej.
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Podczas dy¿urów pe³nionych regularnie we wtorki i rody w Gdañskiej Pracowni PAN niejednokrotnie przychodzi³y do niego osoby z powa¿nymi, nieraz
bolesnymi problemami osobistymi. W sytuacjach dramatycznych Profesor nie
waha³ siê po³o¿yæ na szali ca³y swój autorytet, aby pomóc potrzebuj¹cym wsparcia i pomocy. Interweniowa³ wtedy zdecydowanie i z pe³nym zaanga¿owaniem,
i  co prawda nie zawsze  cieszy³ siê z pozytywnych skutków swych zabiegów,
ale ka¿da skuteczna interwencja sprawia³a mu ogromn¹ satysfakcjê.
G³êboki, osobisty dramat prze¿y³ Profesor wraz z ¿on¹ Halin¹, kiedy dotar³a
wiadomoæ o tragicznej mierci ich jedynego dziecka  córki Katarzyny. Kontynuuj¹c pasjê ojca, zapisa³a siê w historiografii gdañskiej znakomitymi publikacjami z zakresu kultury i sztuki sakralnej Gdañska XVXVIII w. Ten straszliwy
cios zniós³ godnie i mê¿nie, aczkolwiek my  najbli¿si wspó³pracownicy i przyjaciele Profesora  dostrzeglimy, ¿e zacz¹³ inaczej postrzegaæ otaczaj¹cy go wiat,
stawa³ siê mniej dynamiczny, coraz czêciej snu³ refleksje na temat konsekwencji
nieub³aganego up³ywu czasu, o coraz wyraniej zarysowuj¹cych siê ograniczeniach
intelektualnych, stawiaj¹cych trudne, a w³aciwie niemo¿liwe do pokonania bariery w zrealizowaniu jak¿e jeszcze bogatego programu naukowo-badawczego.
Jak siê okaza³o, nie mia³ ¿adnych szans w walce z nieuleczaln¹ chorob¹.
Odszed³, pozostawiaj¹c w ró¿nym stopniu zaawansowania plany opracowania
monografii handlu morskiego Polski z Francj¹ i Szwecj¹ w XVIII w., czy przygotowanie do druku i wydanie czwartego tomu rezydentów francuskich w Gdañsku
z lat 17901793. W jednym z wywiadów prasowych z nut¹ refleksji wyjawi³:
Pomys³ów i marzeñ badawczych mam jeszcze wiele. Jestem jednak realist¹, mimo
wszystko.
Zaplanowanych dzie³ naukowych nie zdo³a³ ukoñczyæ, jednak pozostawiona
przez niego imponuj¹ca spucizna na trwa³e wpisa³a siê z³otymi zg³oskami w dzieje
ukochanego przez niego miasta i Ziemi Pomorskiej. Na trwa³e te¿ pozostanie
w serdecznej, wdziêcznej pamiêci uczniów, kolegów, przyjació³ i licznego grona
czytelników postaæ naszego Profesora, Mistrza i Przyjaciela  wielkiego formatu
Cz³owieka i Uczonego.

Kopia acta_2008.p65

349

09-01-14, 22:21

EUGENIUSZ KRUSZEWSKI

350
Eugeniusz Kruszewski

Memoriae sacra Zdislavus Wa³aszewski

W jednej ze swoich prac pisa³, ¿e Liryzm w wieku technokracji czuje siê
nieswojo. Obecnie stwierdzamy jedynie, ¿e w wiosenn¹, ch³odn¹ i deszczow¹
pogodê, gdy zakwit³y japoñskie winie i magnolie, odszed³ od nas p. Zdzis³aw
Eugeniusz Wa³aszewski (*30 IV 1920 Lipinki Szlacheckie k. Starogardu Gdañskiego +19 IV 2008 Londyn). By³ publicyst¹, redaktorem, pedagogiem i pracownikiem naukowym, który wyrós³ w szeregach polskiej emigracji niepodleg³ociowej.
Mielimy nadziejê na ponowne spotkanie tak, jak to bywa³o wielokrotnie w ci¹gu
lat naszego wychodstwa. Stwórca uzna³ jednak, ¿e po d³ugiej, ofiarnej s³u¿bie na
ziemi czas przejæ na drug¹ stronê...
M³ody Kociewiak rós³ w si³ê fizyczn¹ i duchow¹ na Zachodnich Kresach
Rzeczypospolitej razem ze Zmartwychwsta³¹ Polsk¹. Przed wojn¹ ukoñczy³ trzy
klasy gimnazjum Zgromadzenia S³owa Bo¿ego  Werbistów, w Górnej Grupie
k. Grudzi¹dza. Podczas okupacji niemieckiej, gdy kocio³y i szko³y dla Polaków
by³y zamkniête, pracowa³ w ogrodnictwie (19401942). Przymusowo wcielony
do armii zaborczej (19431944), zdezerterowa³ we W³oszech i wst¹pi³ do Armii
Polskiej na Zachodzie. Od 14 maja 1944 r. do koñca wojny s³u¿y³ w I Pu³ku Pomiarów Artylerii w II Korpusie Armii Polskiej na Zachodzie. Mia³ nadziejê, jak
tysi¹ce naszych rodaków, na dotarcie do kraju w szeregach armii wyzwalaj¹cej od
okupantów strony rodzinne. Naród zdradzony przez aliantów, zosta³ pozbawiony
witalnych si³, które walczy³y o jego wolnoæ oraz na kilka dziesiêcioleci go ubezw³asnowolniono. Pod opiekuñczymi skrzyd³ami genera³a W³adys³awa Andersa,
zosta³ skierowany do szko³y redniej w Alessano (po³udniowe W³ochy), a maturê
z³o¿y³ w Anglii w 1947 r.
Uchodcom nie by³o ³atwo budowaæ swoj¹ egzystencjê. Bez wzglêdu na wykszta³cenie, czy zas³ugi w walce zbrojnej z najedcami w obronie godnoci, honoru
i niepodleg³oci w³asnego pañstwa, w obronie wolnego wiata, ¿ycie czêsto zmusza³o do podejmowania pracy robotnika niewykwalifikowanego. Mimo wielu prze-
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szkód podj¹³ jednak dzia³ania na rzecz tych, którzy s¹ w ka¿dym narodzie najcenniejsi  dzieci i m³odzie¿y. W³¹czy³ siê do prac Katolickiego Miêdzynarodowego
Urzêdu do Spraw Dziecka (Bureau International Catholique de lEnfence), za³o¿onego w 1947 r. ze statutem zatwierdzonym przez Piusa XII. Biuro zosta³o organem doradczym Organizacji Narodów Zjednoczonych, którego najwiêkszym osi¹gniêciem by³o uchwalenie przez ONZ 20 listopada 1959 r. Deklaracji Praw Dziecka.
Z jego inicjatywy powsta³a Akcja Mi³osierdzia Gazety Niedzielnej (Londyn),
której redaktorem by³ przez 38 lat (19682007) i podobnie jak poprzednio
w ¯yciu (Londyn 19581959) pisa³ i redagowa³ w cieniu kwiatów i kaktusów,
znacz¹c publikacje kryptonimem zew.
Nie zra¿aj¹c siê przeciwnociami, Zdzis³aw Wa³aszewski podj¹³ studia na
Uniwersytecie Londyñskim i w 1953 r. uzyska³ stopieñ licencjata (B.A. Hons.)
w zakresie romanistyki i germanistyki, a w nastêpnym roku dyplom pedagoga.
Jednoczenie z prac¹ zawodow¹ nauczyciela jêzyków nowo¿ytnych w angielskich
szko³ach rednich (zna³ francuski, w³oski, angielski, niemiecki, ³acinê), immatrykulowa³ siê w 1954 r. na Polskim Uniwersytecie na Obczynie. Magisterium
z filozofii w zakresie filologii polskiej otrzyma³ na podstawie pracy Miniatura
monograficzna jako rodzaj opracowania literackiego (1967).
W pracy teoretycznej i literacko-historycznej zaprezentowa³ piêæ miniatur
monograficznych. W czêci teoretycznej siêgn¹³ po definicjê miniatury monograficznej do Starego Testamentu, czyli krótkich opowieci o ¿yciu i czynach poszczególnych ludzi. Natomiast w czêci zasadniczej zilustrowa³ we w³asnym wyborze i ujêciu sylwetki rzymskiego filozofa i mê¿a stanu Boecjusza (480525)
oraz bardziej wspó³czesnych  Henryka Sienkiewicza i Francuzkê Mariettê Martin. Autor podkreli³, ¿e ta forma literacka uczy selektywnoci i dok³adnoci ekspresji, zmusza ka¿dego do trudnego wyboru i wielkiej precyzji myli.
W niektórych wczeniejszych publikacjach, zw³aszcza o Mariecie Martin
i o Oskarze Mi³oszu (Sodalis Marianus, Londyn 1968), wykaza³ du¿¹ umiejêtnoæ zag³êbienia siê w ducha i rzeczywistoæ odleg³ych wieków, jak i wra¿liwoæ
na heroiczne dzieje pocz¹tków chrzecijañstwa, tudzie¿ wplecione ju¿ w nasze
dzieje ¿ycie i twórczoæ bohaterki Francji i Polski XX stulecia. Przybli¿y³ nam
równoczenie utwór M. Martin Opowiadanie z raju w przek³adzie z francuskiego.
Talent pisarski objawi³ siê m.in. w Portrecie serdecznym, eseju o francuskiej bohaterce czasu okupacji niemieckiej w warszawskim podziemiu, aresztowanej
i zmar³ej w wiêzieniu hitlerowskim we Frankfurcie n/M w 1944 r. (Marietta Martin, Veritas, 1970) i w szkicu o artycie malarzu Marianie Kratochwilu (Podró¿ do
róde³ twórczoci, Veritas, 1971).
Nastêpnym krokiem do kariery naukowej by³a rozprawa ¯ycie i twórczoæ
Beaty Obertyñskiej  zarys monograficzny (1982), której promotorem by³ jego
mistrz, poeta i uczony, Józef Bujnowski. Autor rozprawy analizuje przemiany
B. Obertyñskiej w tematyce poezji religijnej oraz dokonuje charakterystyki for-
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malnej liryki na tle duchowej formacji poetki i jej rodowiska. Ukazuje j¹ od
antropologicznego ujêcia Boga, poprzez poszczególne etapy walki wewnêtrznej autorki, a¿ po pog³êbione ujêcie mistyczne. Wskazuje na pokrewieñstwa
tematyczne z takimi mistykami, jak w. Jan od Krzy¿a, czy w. Teresa, i czyni
bardzo trafn¹ metaforyczn¹ charakterystykê Obertyñskiej, mówi¹c, ¿e ma siê wra¿enie, ¿e »poetka zdaje siê tworzyæ na klêczkach« tam, gdzie mówi o jakimkolwiek swoim stosunku do Boga. Rozprawa jest niebagatelnym wk³adem do badañ
literackich polskiej literatury powsta³ej poza krajem. Na tej podstawie Wa³aszewski uzyska³ stopieñ doktora filozofii w zakresie filologii polskiej na Polskim Uniwersytecie na Obczynie. Do dorobku naukowego nale¿¹ tak¿e jego dwie prace:
Polonijne rodki spo³ecznego przekazu a to¿samoæ etniczna i ¿ycie religijne
Polonii (Sympozjum Instytut Badañ nad Poloni¹ i Duszpasterstwem Emigracji
KUL 1985) oraz Motywy religijne w literaturze emigracyjnej (Literatura polska
na obczynie, Prace Kongresu Kultury Polskiej, t. V, Londyn 1988, s. 11-25).
Od 1985 r. by³ wyk³adowc¹, docentem i profesorem w zakresie historii literatury polskiej na Wydziale Humanistycznym PUNO. Pe³ni³ równie¿ funkcjê prodziekana Wydzia³u Humanistycznego (19871990), prorektora (19931994) i rektora PUNO (19982002). Profesor Wa³aszewski, bêd¹c po wielu latach w rodzinnych stronach, móg³ z zadowoleniem spojrzeæ w przesz³oæ. Szko³a w Nowej Cerkwi
przyjê³a za patrona jego ojca, Józefa, zas³u¿onego nauczyciela. Symboliczny by³
wówczas udzia³ w uroczystoci syna, pe³ni¹cego funkcjê Magnificencji Rektora
Polskiego Uniwersytetu w Londynie.
Profesor by³ organizatorem i czynnym uczestnikiem sympozjów, w tym na
XX-lecie pontyfikatu Jana Paw³a II, dwóch kongresów kultury polskiej na obczynie (1985, 1995). Przez dwa lata by³ sekretarzem generalnym Polskiego Towarzystwa Naukowego na Obczynie oraz redaktorem prac kongresów kultury
polskiej, a tak¿e redaktorem Wydawnictwa Veritas. Pe³ni³ funkcjê zaufania publicznego m.in. cz³onka Kapitu³y Medalu Honorowego Polonia Semper Fidelis
(1998) i cz³onka Rady Powierników The Hanna & Zdzis³aw Broncel Charitable
Trust (2004).
Jak widaæ z chronologii ¿ycia Profesora Wa³aszewskiego, warunki bytu i zdobywania wy¿szych kwalifikacji w zupe³nie obcym wiecie jêzyka i kultury, by³y
niezmiernie trudne. Dziêki wierze i silnej woli przezwyciê¿y³ trudnoci i zyska³
uznanie jako pedagog i nauczyciel akademicki, filolog romanista i literaturoznawca.
G³êboko przemylan¹ wiedzê stara³ siê przekazaæ uczniom i s³uchaczom, wraz
z uwielbieniem dla twórców ich dzie³, tworzonych w oparciu o wiarê i patriotyzm.
W ka¿dym swoim wcieleniu wiedzia³, ¿e cz³owiek, zw³aszcza po kataklizmie
wojennym, pragnie mówiæ do swego Stwórcy za pomoc¹ s³ów najpiêkniejszych.
W czasach dewaluacji s³owa wa¿ne by³o wyjcie naprzeciw potrzebie cz³owieka
zagubionego w kakofonii dwiêków, kolorów, form i treci, zag³uszaj¹cej jego
wnêtrze. Nale¿a³o daæ mu s³owa wie¿e, g³êbokie, nasycone milczeniem... Profesor
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w swojej karierze próbowa³ na wiele sposobów przybli¿aæ S³owo, które sta³o siê
Cia³em.
Jego zas³ugi zosta³y dostrze¿one przez Stolicê Apostolsk¹, która wyró¿ni³a
go m.in. Krzy¿em Rycerskim Orderu w. Grzegorza Wielkiego, Prezydent RP na
Wychodstwie zaliczy³ w poczet Kawalerów Orderu Polonia Restituta, a kierownictwo Naukowego Instytutu Polsko-Skandynawskiego (Kopenhaga) wyró¿ni³o
go za wk³ad do nauki Medalem Pro Meritis.
Rzeczpospolita Akademicka straci³a prawego i czcigodnego Cz³onka, koledzy
i wspó³pracownicy  Przyjaciela, a emigracja i Polonia wzór ofiarnoci na rzecz
Kocio³a i Ojczyzny. R.I.P.
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Pro memoria
Roman Wapiñski (19312008)

14 maja 2008 roku zmar³ niespodziewanie, po krótkim pobycie w szpitalu,
profesor Roman Wapiñski, wspó³twórca gdañskiego rodowiska historycznego
i humanistycznego oraz Uniwersytetu Gdañskiego, jeden z najwybitniejszych badaczy  historyków dziejów najnowszych Pomorza i Polski.
Urodzi³ siê 8 marca 1931 roku w leniczówce Bartkówka pod Czêstochow¹.
Studiowa³ w Warszawie, sk¹d po uzyskaniu magisterium zosta³ skierowany do
pracy w Gdañsku  w ówczesnej Wy¿szej Szkole Pedagogicznej. Dalsz¹ swoj¹
pracê naukow¹ i drogê ¿yciow¹ na zawsze zwi¹za³ ze stolic¹ Pomorza Nadwilañskiego, nie stroni¹c od podejmowania projektów badawczych obejmuj¹cych najwa¿niejsze problemy dziejów najnowszych Polski i biografie najwybitniejszych
Polaków. Doktorat obroni³ w Wy¿szej Szkole Pedagogicznej w Gdañsku, a habilitacjê osi¹gn¹³ na Uniwersytecie im. M. Kopernika w Toruniu, przygotowuj¹c do
dzi wa¿ne rozprawy, powiêcone dziejom Narodowej Partii Robotniczej i endecji
na Pomorzu w dwudziestoleciu miêdzywojennym. Na WSP i UG przez lata pe³ni³
wa¿ne funkcje kierownicze, ³¹cznie z prorektorskimi, najd³u¿ej dyrektora Instytutu
Historii.  Wypromowa³ setki magistrów i dziesi¹tki doktorów, wród których
znajduj¹ siê dzi liczni profesorowie wielu uczelni (tak¿e wojskowych) i liderzy
rodowisk politycznych z premierem Donaldem Tuskiem na czele.
Przez niemal ca³e ¿ycie nie stroni³ od dzia³alnoci publicznej. Na pierwszym
etapie samodzielnoci naukowo-zawodowej by³ znacz¹cym dzia³aczem PZPR
i wa¿nym opiniodawc¹ w gdañskim Komitecie Wojewódzkim. Dziêki temu móg³
patronowaæ nie zawsze mile widzianym przez w³adze indywidualnym czy zbiorowym projektom badawczym, jak np. badaniom powiêconym narodzinom i dziejom
Solidarnoci, realizowanym pod kierownictwem prof. Marka Latoszka i firm¹
Gdañskiego Towarzystwa Naukowego, któremu przewodniczy³ przez dwie kadencje w trudnych latach osiemdziesi¹tych. Z szeregów PZPR wyst¹pi³ w czasie
strajku sierpniowego 1980 roku. Z powodzeniem ³¹czy³ funkcje kierownicze z rol¹
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opiekuna naukowego m³odych i z w³asn¹ prac¹ badawcz¹. Jego monografie dotycz¹ wa¿nych tak¿e dla Kaszubów i Pomorzan problemów, o czym mówi¹ ju¿
same ich tytu³y: Endecja na Pomorzu 19201939 i Narodowa Demokracja 1893
1939 (1980); ¯ycie polityczne Pomorza w latach 19201939 (1983); biografie 
W³adys³aw Sikorski (1978), Ignacy Paderewski (1999) i Roman Dmowski (1988),
a tak¿e takie dzie³a, jak wiadomoæ polityczna w drugiej Rzeczypospolitej (1989),
Polska i ma³e Ojczyzny Polaków (1994), Historia polskiej myli politycznej XIX
i XX wieku (1997), Polska na styku narodów i kultur (2002).
Zastanawia³o mnie niejednokrotnie i nadal towarzyszy mi pytanie, dlaczego
Profesor w swoim arcyciekawym dziele Polska i ma³e ojczyzny Polaków niemal
ca³kowicie pomin¹³, wówczas i dzi aktualn¹ i wa¿n¹ dla nas Kaszubów, sprawê
ma³ej ojczyzny pomorskiej! Profesor recenzowa³ bardzo wiele prac i uczestniczy³
w niejednej polemice z korzyci¹ dla nauki i rodowiska humanistycznego. Jako
mistrz mia³ wiele czasu i cierpliwoci  okazywa³ maksimum ¿yczliwoci m³odym adeptom historii. Dotyczy³o to tak¿e ludzi zaanga¿owanych w dzia³alnoæ
opozycji politycznej Nie brakowa³o mu jednak, obok wielu przyjació³ tak¿e
tych drugich
Patronowa³ licznym przedsiêwziêciom humanistów  redagowa³ wiele prac
zbiorowych, m.in. trzy tomy dzie³a Polacy i s¹siedzi  dystanse i przenikanie
kultur (20002002), do realizacji których zaprasza³ przedstawicieli ró¿nych pokoleñ i szkó³ oraz dyscyplin naukowych.
By³ cz³onkiem Komitetu Redakcyjnego i jest wspó³twórc¹ wielu tomów Polskiego s³ownika biograficznego oraz S³ownika biograficznego Pomorza Nadwilañskiego. Nie stroni³ od problemów interesuj¹cych wy³¹cznie rodowisko kaszubsko-pomorskie, czego wyrazem mog¹ byæ artyku³y powiêcone kaszubskopomorskiemu ruchowi regionalnemu: Elity polityczne wobec Pomorza i ruchu
kaszubsko-pomorskiego, Pomerania, 1995, nr 9-11; Kaszuby w kontekcie innych
regionów ziem objêtych polskimi aspiracjami politycznymi do roku 1939, [w:]
Antropologia Kaszub i Pomorza, t. 2, red. J. Borzyszkowski, Gdañsk 1991; Powrót
Pomorza do Polski w 1920 roku  uwarunkowania wewnêtrzne i zewnêtrzne, [w:]
Kaszuby, Pomorze, Polska. Wiê polityczna i tradycje Zapisu Mestwina, red
J. Borzyszkowski, Gdañsk 1995. (Pe³ny zestaw i opis bibliograficzny wa¿nych
dla nas, a licznych jego prac znajdziemy w Bibliografii do studiowania spraw
kaszubsko-pomorskich Cezarego Obracht-Prondzyñskiego, Gdañsk 2004).
Jest wspó³autorem Dziejów Pomorza Nadwilañskiego od VII wieku do 1945
roku, Gdañsk 1978, przygotowanych wspólnie ze Stanis³awem Mielczarskim,
Wac³awem Odyñcem i Stanis³awem Gierszewskim. Wiele zawdziêcza mu tak¿e
Gdynia i niejedno inne miasto, nad dziejami których siê trudzi³.
By³ m.in. referentem kolejnych seminariów powiêconych Antropologii
Kaszub i Pomorza w XIX i XX wieku, organizowanych przez Instytut Historii
UG i Zarz¹d G³ówny ZK-P. Uczestniczy³ w niejednej dyskusji powiêconej pro-
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blematyce regionalizmu kaszubsko-pomorskiego, m.in. w GTN, tak w latach PRLu, jak w III RP. Jego publikacje i opinie cenili m.in. redaktorzy i czytelnicy Liter
i Pomeranii.
W uznaniu zas³ug dla Kaszubów i Pomorza Walny Zjazd Delegatów ZK-P
w 1989 roku wyró¿ni³ go cz³onkostwem honorowym Zrzeszenia (jednoczenie
z prof. Abdonem Stryszakiem oraz bpami  Tadeuszem Goc³owskim, Marianem
Przykuckim i Andrzejem liwiñskim), a wczeniej  w 1985 roku cz³onkowie
Klubu Pomorania  Medalem Stolema, zwanym potocznie kaszubskim noblem (z Günterem Grassem i Jerzym Sampem).
Dzia³alnoæ i dorobek naukowy prof. Romana Wapiñskiego by³y przedmiotem licznych recenzji, tak¿e krytyk i polemik, jak i wielu wyró¿nieñ najwy¿szej
rangi. Do tych ostatnich, obok cz³onkostwa Polskiej Akademii Nauk w Warszawie i Polskiej Akademii Umiejêtnoci w Krakowie, nale¿a³ doktorat honoris causa
Uniwersytetu Wroc³awskiego oraz Nagroda Miasta Gdañska im. Jana Heweliusza.
Jego uczniowie i przyjaciele ofiarowali mu niejedn¹ ksiêgê pami¹tkow¹ z okazji
jubileuszowych urodzin.
W ostatnich latach ¿ycia prof. Wapiñski podj¹³ refleksje nad dorobkiem histografii pomorskiej, dziejami gdañskiego rodowiska humanistycznego i po czêci
w³asnej roli jako twórcy historiografii i historii. Zawar³ je m.in. w opublikowanych na ³amach Acta Cassubiana rozwa¿aniach zatytu³owanych O poznawaniu
dziejów Pomorza i dostrzeganiu ich z³o¿onoci, zawartych w dziale Pomorskie
syntezy i refleksje uczonych oraz w artykule Udzia³ gdañskich rodowisk humanistycznych w tworzeniu Uniwersytetu Gdañskiego, w mojej pamiêci, jaki bêdzie
otwiera³ przygotowane do druku dzie³o zbiorowe pt. Dzieje humanistyki gdañskiej. Miêdzy innymi dopomina³ siê w nich delikatnie od nas zrozumienia i uznania dla dorobku poprzednich pokoleñ.
Swoj¹ prac¹ naukow¹ i dzia³alnoci¹ spo³eczn¹ wpisa³ siê na trwa³e w dzieje
historiografii oraz naszej ma³ej i wielkiej Ojczyzny. Jego prochy zosta³y z³o¿one
na cmentarzu Srebrzysko.
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Tomasz Derlatka

O Mìræinie Völklu wspomnienie

W dniu 11 lipca 2007 roku zmar³ po krótkiej, lecz ciê¿kiej chorobie znany
serbo³u¿ycki publicysta, naukowiec, dzia³acz kulturalny, od roku 1991 a¿ do mierci
przewodnicz¹cy Maæicy Serbskiej (Macierz Serbo³u¿ycka), dr Mìræin Völkel.
Osobicie pozna³em go w 1996 r. w Warszawie przy okazji konferencji sorabistycznej, na któr¹ przyjecha³ jako jeden z prelegentów. Wra¿enie, jakie wówczas
na mnie wywar³, opisaæ siê da przy u¿yciu predykatów, takich jak otwarty, sympatyczny, przepe³niony ¿yczliwoci¹. Kilka lat osobistych kontaktów z Doktorem nic na owej ocenie nie zmieni³o.
Mìræin Völkel urodzi³ siê 16 listopada 1934 r. w Chrósæicach. Droga ¿yciowa
zmar³ego by³a wzorcowa dla jego generacji. W latach 19461949 pobiera³ nauki
w gimnazjum serbo³u¿yckim w czeskim Varnsdorfie (g³u¿. Warnoæicy); po nakazie
powrotu do NRD sta³ siê uczniem serbo³u¿yckiej szko³y w Budziszynie, nastêpnie
w roku 1954 podj¹³ studia dziennikarstwa i sorabistyki na uniwersytecie w Lipsku,
które zakoñczy³ cztery lata póniej dyplomem magistra. Po ukoñczeniu studiów
nabyt¹ wiedzê wykorzystywa³ w praktyce, pracuj¹c jako redaktor w czasopismach
Chorchoj mìra oraz Serbska protyka. Przez pewien czas pisa³ do dziennika
Nowa doba, w którym w 1974 r. pe³ni³ obowi¹zki g³ównego redaktora. By³
tak¿e cz³onkiem rady programowej miesiêcznika kulturalnego Rozhlad.
Za swoj¹ dzia³alnoæ dziennikarsk¹ i kulturotwórcz¹ doczeka³ siê szeregu
wyró¿nieñ. Trzykrotnie nagradzany by³ za wybitne osi¹gniêcia na polu dziennikarstwa: w roku 1972 otrzyma³ medal im. Franza Mehringa ze strony Zwi¹zku
Dziennikarzy NRD (niem. Verband der Journalisten der DDR), w 1976 uhonorowano go nagrod¹ dla dziennikarzy z okrêgu drenieñskiego, dwa lata póniej (1978)
zosta³a mu przyznana podobna nagroda ze strony Domowiny. W uznaniu zas³ug,
jakie po³o¿y³ na polu popularyzacji kultury Serbo³u¿yczan, doczeka³ siê w 1986 r.
nagrody im. Jakuba Barta-Æiiñskiego drugiej klasy (wspólnie z Pawo³em Grojlichem i Geratem Hendrichem).
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W nat³oku spraw zawodowych oraz rodzinnych nie zaniedbywa³ bynajmniej
spraw nauki. Od roku 1982 by³ pracownikiem budziszyñskiego Instytutu za serbski ludospyt (dzisiejszy Serbski institut), w którym w latach 19841991 kierowa³
sekcj¹ badañ nad kultur¹ i sztuk¹. O wytrwa³oci zmar³ego w pracy naukowej
wiadczyæ mo¿e choæby ten oto fakt, i¿ w 1990 r. (zatem w 32 lata po magisterium) uzyska³ stopieñ doktora na podstawie nieopublikowanej dysertacji Der Beitrag der Zeitschrift £uica zum geistig-kulturellen Leben der Sorben.
Naukowy dorobek Mìræina Völkla trzeba oceniæ jako bardzo dobry, przy czym
pamiêtaæ nale¿y, i¿ najwiêksze zas³ugi badacza przypadaj¹ jednak na prace nieco
l¿ejszego charakteru, tj. popularnonaukowe. Niezale¿nie od rodzaju prac podkreliæ przystoi nienaganny warsztat naukowy oraz rzetelnoæ strony faktograficznej, cechuj¹ce wiêkszoæ jego publikacji.
Mìræin Völkel by³ autorem kilku monografii, z których najwa¿niejsz¹ chyba
sta³a siê ta pt. Serbske nowiny a èasopisy w za³osæi a pøitomnosæi. Wydana
w roku 1984, dokumentuje rozwój serbo³u¿yckiego dziennikarstwa od 1766 r. do
chwili wydania ksi¹¿ki. Po dzi dzieñ jest opracowanie to  pierwsze o tej tematyce, jakie powsta³o w jednym z jêzyków serbo³u¿yckich  skarbnic¹ informacji
dla badaczy. W toku pracy nad rzeczon¹ monografi¹ opublikowa³ tak¿e szereg
artyku³ów o zas³u¿onych dla rodzimego dziennikarstwa dzia³aczach. Na potrzeby
kolejnej fundamentalnej pozycji z zakresu sorabistyki, tj. Nowego biografiskiego
s³ownika k stawiznam a kulturje Serbow, wydanej w roku 1984, sporz¹dzi³
15 biogramów, g³ównie postaci wspó³czesnych. Jedn¹ z ostatnich pozycji w dorobku Mìræina Völkla stanowi opublikowany w roku 2005 S³ownièk k ulskej
literarnej wuèbje, maj¹cy w za³o¿eniach autora staæ siê pomoc¹ metodyczn¹ dla
uczniów, studentów oraz nauczycieli.
Wielkie zas³ugi przypisaæ nale¿y zmar³emu na polu edytorskim. By³ redaktorem dziewiêciu tomów bodaj najbardziej popularnego wydawnictwa na £u¿ycach,
tj. Serbskiej protyki. Przygotowa³ trzy roczniki Kulturnostawizniskiego kalendarija, w 1997 r. zredagowa³ bogato ilustrowany album Traæ dyrbi Serbstwo. Na
szczególn¹ uwagê zas³uguje jednak kolejna jego inicjatywa wydawnicza, o której
zrealizowanie zabiega³ ponad dekadê. By³ bowiem naczelnym redaktorem kolejnego tomu historii literatury serbo³u¿yckiej, czyli zbioru artyku³ów pt. Pøinoki
k stawiznam serbskeho pismowstwa lìt 19451990 (1994). Dodajmy, i¿ w pozycji
tej obecny jest dziêki dwóm znakomitym artyku³om, z których pierwszy dotyczy
dramatu serbo³u¿yckiego, drugi za serbo³u¿yckiej krytyki literackiej po roku
19451.
Napisa³ wreszcie wiele interesuj¹cych artyku³ów naukowych, których wymieniæ tu nie sposób. Zauwa¿yæ jednak nale¿y, i¿ od drugiej po³owy lat osiem1

Dramatiska literatura, [in:] Pøinoki k stawiznam serbskeho pimowstwa lìt 19451990,
Budyin 1994, s. 124-160; Posrìdnica a hódnoæerka literatury, ibidem, s. 263-273.
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dziesi¹tych ubieg³ego wieku zaobserwowaæ siê daje w zainteresowaniach naukowych Mìræina Völkla istotne przesuniêcie semantyczne. Autor zacz¹³ bowiem
badaæ wzajemne kontakty s³owiañsko-serbo³u¿yckie, g³ównie jednak literackie
oraz kulturowe. Zainteresowanie to przybiera³o ró¿ne formy: badacz zestawia³
bibliografie przek³adów z danych literatur, sporz¹dza³ informacje o ich najwybitniejszych reprezentantach, jednakowo¿ podejmowa³ próby syntetycznych opracowañ. Pierwszym osi¹gniêciem na tym polu sta³o siê przedstawienie kontaktów
serbo³u¿ycko-rosyjskich. Sporód wielu tekstów na ten temat najwa¿niejsze zdaj¹
siê byæ dwa artyku³y: K róli serbskeho nowinarstwa pøi recepciji ruskeje a sowjetskeje literatury (w lìtach 19451949) oraz Bibliografija pøe³okow z ruskeje
a sowjetskeje prozy 19451949 2. W ramach kontaktów rosyjsko-serbo³u¿yckich
uwzglêdnia³ równie¿ informacje o kontaktach jego rodaków z ma³ymi narodami
wchodz¹cymi w sk³ad federacji rosyjskiej. Najpe³niej jednak przedstawi³ kontakty
serbo³u¿ycko-bu³garskie. Opublikowa³ szereg szkiców z podró¿y do Bu³garii, seriê
artyku³ów o Christo Botewie3, zanalizowa³ problematykê przek³adów z literatury
bu³garskiej na jêzyki serbo³u¿yckie, do której zestawi³ bibliografiê4. W badaniach
nie zapomnia³ równie¿ o stosunkach Serbo³u¿yczan z Polakami5, Ukraiñcami6 oraz
Bia³orusinami7. Jako badacz relacji kulturowo-literackich miêdzy kolejnymi narodami nie ogranicza³ siê li tylko do ³atwiejszego aspektu takich badañ nad opracowaniami recepcji odpowiednich literatur narodowych na £u¿ycach, ale tak¿e
podejmowa³ próby w odwrotnym kierunku  opracowywa³ odbiór literatury serbo³u¿yckiej w poszczególnych literaturach s³owiañskich. Nale¿y podkreliæ wielkie
2
3
4

5

6

7
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In: Lìtopis, D 1 (1986), s. 49-51; Lìtopis, D 1 (1986), s. 41-48.
Miêdzy innymi: K. Christowowe kontakty do Serbow: pøinok k bo³harsko-serbskim wzajomnosæam, Lìtopis, D 6 (1991), s. 60-65.
Pøe³oki z bo³harskeje literatury do serbæiny: pøinok k serbsko-bo³harskim kulturnym wzajomnosæam za³osæe a pøitomnosæe, Lìtopis D 2 (1987), s. 1-7; Bibliografija pøe³okow
bo³harskeje prozy, poezije, dramatiskeje literatury a narodnych pìsni do serbæiny, Lìtopis, D 2 (1987), s. 8-10. Bibliografia ukaza³a siê równie¿ w jêzyku niemieckim jako Bulgarische Belletristik in sorbischer Übersetzung, [in:] Bulgarische Belletristik 19451987:
Bibliographie deutscher und sorbischer Übersetzungen, pod red. Ingrid Kuhnke, Berlin 1988,
s. 73-82 (Bibliographische Mitteilungen / Deutsche Staatsbibliothek; 32).
Miêdzy innymi: Historyczne zwi¹zki duchowe ³u¿ycko-polskie i ich perspektywy, [in:] Serbowie £u¿yccy i Polacy: dowiadczenia historyczne i perspektywy wspó³pracy, pod red. Micha³a
Lisa, Opole 1992, s. 78-82; Józef Ignacy Kraszewski und die Sorben: zur Rezeption polnischer Literatur durch die Sorben nach 1945, Zeitschrift für Slawistik, 31 (1986) 4, s. 594597.
Miêdzy innymi: Schodstva i razlièija dejatelnosti Ivana Franko i serboluickich dejatelej
kultury konca XIX  naèala XX v., [in:] Ivan Franko i svitova kultura: materialy midnarodnogo sympoziumu Junesco (Lviv, 11-15 veresnja 1986 r.). Kniga 2., s. 356-361.
Wzajomnosæe wobohaæichu literarne iwjenje: studija k serbsko-bì³oruskim kulturnym kontaktam, Slavia Occidentalis, 57 (2000), s. 133-147.
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znaczenie przedstawionych opracowañ dla sorabistyki oraz slawistyki, poniewa¿
problematyka ta nie by³a wczeniej systematycznie przeledzona. Z uwagi na pionierski charakter badañ nie mo¿e dziwiæ, ¿e przytrafia³y siê niekiedy autorowi
potkniêcia.
W aspekcie badañ nad relacjami serbo³u¿ycko-s³owiañskimi warte podkrelenia s¹ szkic dotycz¹cy kontaktów kulturowo-literackich miêdzy dwoma s³owiañskimi diasporami, tj. Serbami £u¿yckimi a Kaszubami pt. Pøinok k ³uiskoserbsko-kaubskim kulturnym kontaktam 8, jak równie¿ wspomnienie o Alojzym
Naglu9. Nie wolno zapomnieæ o jego artyku³ach z ³amów t. 1 Acta Cassubiana
 Leon Roppels Beziehungen zu den Sorben i Kauby na £uicomaj (1999).
Przybli¿aj¹c sylwetkê Mìræina Völkla, nie nale¿y te¿ zapomnieæ o jego bogatej pracy translatorskiej oraz krytycznoliterackiej. By³ bowiem autorem wielu
przek³adów oraz niezliczonych recenzji.
mieræ dr. Mìræina Völkla, jednego chyba z ostatnich Serbo³u¿yczan, dla
których idea wzajemnoci s³owiañskiej nie stanowi³a pustego sloganu, stanowi
niepowetowan¹ stratê dla serbo³u¿yckiej diaspory, sorabistyki oraz slawistyki.

8

9

Artyku³ po raz pierwszy ukaza³ siê w czasopimie Slavia Occidentalis, 52 (1995), s. 157168; w wersji przejrzanej i poprawionej w internetowym czasopimie sorabistycznym
Sor@pis. Folia litteraria 1 (2007), 1, s. 19-33, http://www.uni-leipzig.de/~sorb/seiten/hsb/
06/sorapis-2007-01.pdf
Za kaubskim basnikom, Rozhlad, 49 (1999) 1, s. 53-54.
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Józef Borzyszkowski

Pro memoria
Zygmunt Bukowski (19362008)

W niedzielê 20 lipca w Mierzeszynie zmar³ tragicznie p. Zygmunt Bukowski  rolnik, wspania³y rzebiarz i poeta, autor wielu tomików wierszy i m.in.
arcyciekawych wspomnieñ  autobiografii, wydanej w trzech tomach pt. Zielony
kuferek. Tom 3 Zielonego kuferka  z podtytu³em Autobiografia; 19782007 
wydany lato w Pruszczu Gdañskim przez Firmê Fotograficzno-Poligraficzn¹
AGNI, dotar³ do mnie wraz z dedykacj¹ i listem autora w pierwszej po³owie czerwca. Sprawi³o mi to wiele radoci i wzmog³o chêci ponownego odwiedzenia autora
w jego domowym zaciszu, gdzie ostatnio by³em doæ dawno  przed wielu ju¿
laty, gdy jeszcze nie by³o tam nowego domu i drugiej rodziny  jego syna  dziedzica. Dziêkuj¹c za dar, gratulowa³em mu wspania³ego, unikatowego dzie³a i ¿yczy³em dalszych sukcesów, przekonany o d³ugich i dobrych latach, jakie czekaj¹ mierzeszyñskiego Mistrza. Nie wiedzia³em, ¿e od wielu miesiêcy gnêbi³a go zdradliwa
choroba, nie tyle cia³a, co duszy. St¹d telefon pani Kazimiery Kozak  dyr. czerniewskiej szko³y im. Zygmunta Bukowskiego, o jego nag³ej i niespodziewanej
mierci  by³ uderzeniem przys³owiowym obuchem. W takich sytuacjach wszystkie
nasze plany bior¹ w ³eb, a przynajmniej ulegaj¹ zmianie na tyle, by byæ obecnym
na pogrzebie przyjaciela.
Pogrzeb Zygmunta odby³ siê w s³oneczny dzieñ w Mierzeszynie  24 lipca br.
By³ to pogrzeb godny Mistrza. Jego przebieg i oprawa by³y efektem starañ
rodziny, a przede wszystkim grona pedagogicznego i dyr. czerniewskiej szko³y
oraz zacnego proboszcza mierzeszyñskiej parafii, ks.kan. Gerarda Borysa  przyjaciela i promotora twórczoci zmar³ego. Dzie³a Zygmunta zdobi¹ bowiem oba
mierzeszyñskie, wspaniale utrzymane kocio³y i filialny w Suchej Hucie, gdzie
stworzy³ on niemal ca³y wystrój, ale po trochu jest to dzie³o tak¿e ks. G. Borysa,
jako mecenasa rodzimego mistrza. Pogrzeb Zygmunta, mimo urlopowej pory, zgromadzi³ jego liczn¹ kaszubsko-kociewsk¹ rodzinê, przedstawicieli w³adz gmin Tr¹bki
Wielkie i Przywidz oraz mnog¹ rzeszê s¹siadów, znajomych i przyjació³, wród
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których liczni byli twórcy ludowi z ró¿nych zak¹tków Pomorza. Pogrzebano go
na miejscowym cmentarzu, niedaleko g³ównego wejcia i grobu rodzinnego powojennych szkólnych  ma³¿eñstwa Borzyszkowskich.
Zygmunt Bukowski by³ postaci¹ obecn¹ na wielu p³aszczyznach ¿ycia kulturalnego regionu, dlatego trudno w pe³ni przyj¹æ do wiadomoci fakt, i¿ go ju¿
wiêcej nie spotkamy. Jednak¿e  non omnis moriar! Swoim twórczym ¿yciem
wpisa³ siê na trwa³e w dzieje i kulturê regionu. Pozostawi³ dzie³a, bêd¹ce trwa³ym
znakiem jego dalszej wród nas obecnoci. Obok rzeb Zygmunta, rozsianych po
ca³ym kraju, pozostaj¹cych w wi¹tyniach i muzeach oraz w posiad³ociach prywatnych, tak¿e za granicami RP, szczególnie trwa³ymi znakami s¹ liczne tomy
jego wierszy i trzy Zielonego kuferka.
Opracowa³ i Pos³owie do t. 3 Zielonego kuferka, podobnie jak do poprzednich,
napisa³ przyjaciel autora, dr Donat Niewiadomski z Lublina. Sponsorami tego
tomu s¹ Szko³a Podstawowa im. Zygmunta Bukowskiego w Czerniewie, ks. Gerard
Borys i Jaros³aw Paj¹kowski. Tekst tomu wzbogacaj¹ liczne i ciekawe fotografie,
zamieszczone  niestety  na koñcu ksi¹¿ki. Trudno tu relacjonowaæ zawartoæ
tego cennego dzie³a  ostatniego niejako owocu twórczego ¿ycia p. Zygmunta 
mistrza d³uta i pióra, zaliczanego do twórców ludowych, przekraczaj¹cego granice
wszelkiej przeciêtnej, nie tylko ludowej twórczoci.
Tom 3 Zielonego kuferka ma kszta³t swoistej kroniki  pisanej w uk³adzie
kolejnych lat. Pisz¹c go, autor wykorzystywa³ swoje notatki i dochodz¹ce doñ
listy, stosuj¹c w³asn¹ selekcjê w utrwaleniu faktów z ¿ycia w³asnego, rodziny
i rodowisk, w których by³ obecny  z pierwszorzêdn¹ rang¹ spraw zwi¹zanych
z twórczoci¹ artystyczn¹  rzeb¹ i poezj¹. Autor rzadko powiêca nieco wiêcej
uwagi sprawom spo³eczno-politycznym, choæ w swoim mocnym patriotyzmie
i poczuciu w³asnej wartoci nie szczêdzi niekiedy, nie tylko politykom, stanowczych ocen i opinii. Bardzo wysoko ceni i czêsto cytuje liczne pozytywne opinie
zwyk³ych  niezwyk³ych czytelników i znawców swojej w³asnej twórczoci.
Jak napisa³ w Pos³owiu Donat Niewiadomski  Zygmunt Bukowski, pisz¹c
trzytomowe wspomnienia, ulokowa³ siê w obrêbie wspó³czesnego pisarstwa ludowego w towarzystwie tak wielkich twórców jak Stanis³aw Burzyñski (19121982)
i W³adys³aw Kuchta (19111983). Podobnie do nich ogarn¹³ swoje ¿ycie w obszernych publikacjach autobiograficznych. Dokona³ wybornej syntezy, w której
ujawni³ sw¹ wszechstronnoæ artystyczn¹ i szerok¹ sferê zainteresowañ poznawczych. Zdumiewa jego zdolnoæ wskrzeszenia zdarzeñ i myli. Ukazuje siê nam
jako cz³owiek nieprzeciêtny, poszukuj¹cy, dynamiczny, pragn¹cy szczêcia, uporczywie d¹¿¹cy do samorealizacji, wyró¿niany i coraz bardziej doceniany w lokalnej spo³ecznoci, na terenie kraju i w krêgach znawców sztuki poza granicami.
Trudno powiedzieæ, czym nas jeszcze artysta zaskoczy. Na wszystkie dzie³a jego
talentu bêdziemy wszak¿e czekaæ niecierpliwie.  Niestety! Dzi czekanie ju¿
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nic nie przyniesie, choæ sam autor je umacnia³ w ostatnim, do³¹czonym do 3 Zielonego kuferka, licie, pisz¹c do mnie 7.06.2008 r.:
Drogi Przyjacielu Józefie!
Przesy³am tom III zielonego kuferka, gdzie jeste obecny kilka razy. Fotosy
zosta³y zamieszczone przy koñcu ksi¹¿ki, chocia¿ mia³y byæ w tekcie. Teraz nasta³a taka g³upia moda i wydawca ze wzglêdu na oszczêdnoæ tak postanowi³.
Ksi¹¿ka prezentuje siê niele. Z druku jestem zadowolony, ale fotografie mog³y
byæ wiêksze i zamieszczone w opisie do danej sytuacji. Przecie¿ lepiej by³yby
przez czytelnika zrozumiane. Na konkurs do Kocierzyny ju¿ wys³a³em. Mo¿e w tym
roku kuferki zostan¹ docenione!? Obecnie AGNI zamierza trzy tomy z. k. wydaæ
w jednej ksi¹¿ce i maj¹ siê ukazaæ ju¿ na Jarmark Dominikañski. Zdrowie moje
zaczyna szwankowaæ, lecz nadal tworzê na miarê moich si³. Rozpocz¹³em rzebiæ
p³askorzebê pt. Jezioro  bêdzie to najwiêksza z dotychczas wykonanych. Wymiar
jej wynosi 2 m x 70 cm.
Tyle najnowszych wiadomoci z tropikalnego
ustronia donosi Zygmunt Bukowski.
Wspomnianego dzie³a Zygmunt nie zdo³a³ dokoñczyæ. Firma AGNI swojego zamierzenia te¿ dot¹d nie zrealizowa³a, ale Zielony kuferek na Targach Ksi¹¿ki
Kaszubskiej w Kocierzynie zosta³ rzeczywicie doceniony i ju¿ po mierci Zygmunta wyró¿niony I nagrod¹ w kategorii pamiêtników. Tê honorow¹ nagrodê
odebra³ w imieniu ojca syn wraz z matk¹  Ró¿¹ z kaszubskiego domu Bladowskich w Sulêczynie.
Sam Zygmunt, jak wiemy, urodzi³ siê równie¿ na Kaszubach w Wysinie, który
od niedawna zaliczany jest przez niektórych dzia³aczy kociewskich do Kociewia.
Powiêcone Zygmuntowi Bukowskiemu przez Romana Landowskiego has³o w jego
Nowym bedekerze kociewskim zaczyna siê akapitami:
Wybitny wspó³czesny twórca ludowy Kociewia, poeta i rzebiarz urodzi³
siê 30 kwietnia 1936 roku w Wysinie, w pó³nocnej czêci regionu kociewskiego.
Wojnê spêdzi³ na Podlasiu, poniewa¿ hitlerowcy ca³¹ rodzinê przesiedlili z ojcowizny.
Po powrocie w rodzinne strony zamieszka³ w Trzepowie ko³o Przywidza,
gdzie ukoñczy³ szko³ê podstawow¹. Po nauce w Zasadniczej Szkole Zawodowej
w Gdyni zdoby³ zawód modelarza odlewniczego. Kilka lat pracowa³ w Trójmiecie, potem naby³ w Mierzeszynie gospodarstwo rolne i za³o¿y³ rodzinê.  Sam
Zygmunt by³ wiadom swojego kaszubskiego rodowodu i zwi¹zków zarówno
z Kociewiem, jak i Kaszubami. Z powodu s³abej znajomoci wspó³czesnych norm
pisowni jêzyka kaszubskiego i uprawiania poezji w jêzyku polskim bli¿sze by³y
mu na pierwszy rzut oka realia i rodowiska Kociewia. Jednak¿e sam na co dzieñ
jednakowo tkwi³ w tradycji i kulturze kociewskiej i kaszubskiej. Mo¿na powie-
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dzieæ, ¿e by³ cz³owiekiem pogranicza regionalnego i piêknym zwornikiem miêdzy
Kaszubami i Kociewiem.
W t. 3 Zielonego kuferka znajdziemy pochlebne s³owa o przywo³anym z Nowego bedekera kociewskiego jego biogramie, jak te¿ liczne fragmenty w jêzyku
kaszubskim, których pisowniê opracowa³a Wanda Kiedrowska. Zygmunt nie u¿ywa³ bowiem w swojej twórczoci mowy kociewskiej i nie podziela³ niechêci czêci dzia³aczy kociewskich do kaszubszczyzny. By³ wspó³za³o¿ycielem oddzia³u
Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego w Przywidzu oraz pomys³odawc¹ i fundatorem g³ównej nagrody Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego w Przywidzu, organizowanego od 1981 roku w intencji promocji treci regionalnych w twórczoci m³odych. Do jury tego konkursu zaprosi³ najwybitniejszego wspó³czesnego
poetê kaszubskiego Stanis³awa Pestkê  Jana Zbrzycê.
W swojej w³asnej twórczoci Zygmunt na równi traktowa³ poezjê i rzebê.
W moim odczuciu trudno nazwaæ go poet¹ czy rzebiarzem ludowym, zw³aszcza
w tradycyjnym ujêciu  obrazie. Jego niby ludowoæ dawno i daleko przekroczy³a
kanony przypisane do tego rodzaju twórczoci. Tym niemniej w wielu opracowaniach i rodowiskach w ca³ej Polsce funkcjonuje on jako twórca ludowy. Zadecydowa³a o tym w du¿ej mierze jego przynale¿noæ do nobliwego Stowarzyszenia
Twórców Ludowych w Lublinie i znajdowane tam uznanie, wyra¿ane czêsto tak¿e
s³owami dr. Donata Niewiadomskiego. Jego te¿ autorstwa jest zapewne w g³ównej
mierze nota biograficzna, opublikowana na ostatniej stronie ok³adki t. 3 Zielonego
kuferka, która zawiera tytu³y kolejnych tomików wierszy Zygmunta oraz wiadectwa wysokiego uznania dla dzie³ jego pióra i d³uta. Jej treæ g³osi: Zygmunt
Bukowski ( )  wybitny pisarz i rzebiarz ludowy rangi ogólnopolskiej, po og³oszeniu debiutanckiego tomiku poetyckiego S³owa ponad biel znacz¹ce (Gdañsk
1982), opublikowa³ zbiory wierszy: Na uboczu nieba (Gdañsk 1990), Kszta³ty
wzruszeñ (Gdañsk 1991), lad istnienia (Mierzeszyn 1993), W twórczym ¿niwie
(Mirotki 1998), S³owa s³u¿ebne (Lublin 1999), W gêstwinie s³ów wiernych (Warszawa 2001), Zasiew serdeczny (Pruszcz Gdañski 2003), W odwiecznej Mateczni
(Pruszcz Gdañski 2005), Pod cie¿k¹ s³oñca (Pruszcz Gdañski 2007); dramat Privisa (Lublin 1996); album rzeb Malowane d³utem (Tczew 1998) oraz autobiografiê Zielony kuferek (Tczew 2003, Pruszcz Gdañski 2005).
Jest patronem Szko³y Podstawowej w Czerniewie (gm. Tr¹bki Wielkie). Zosta³ te¿ Honorowym Obywatelem Gminy Tr¹bki Wielkie (2007). Piêciokrotnie
zdobywa³ I miejsce w presti¿owym konkursie literackim im. Jana Pocka. Jego
rzeba Pieta ozdabia³a o³tarz papieski w Sopocie (1999). Otrzyma³ m.in. Skrê
Ormuzdow¹. Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego, Pomorsk¹ Nagrodê Artystyczn¹, Nagrodê im. Oskara Kolberga i Z³oty Krzy¿ Zas³ugi.
Przedstawiona czytelnikowi edycja dope³nia pierwsz¹ i drug¹ Zielonego kuferka, poszerzaj¹c wczeniejsze zapisy o lata 19782007. Zawartoæ poznawcza
tomu jest wprost przebogata. ¯ycie osobiste pisarza i jego najbli¿szych jawi siê
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na tle wspó³czesnej obyczajowoci, w toku powszednich prac domowo-gospodarskich, w kalendarzowym rytmie przyrody, wi¹t dorocznych i okolicznociowych
spotkañ rodzinnych. Autor nader szczegó³owo prezentuje dzieje swego pisarstwa
i twórczoci plastycznej. Powiadamia o uczestnictwie w ¿yciu kulturalnym regionu
pomorskiego i udziale w ogólnopolskim literackim ruchu ludowym. Uznanie budzi
jego doskona³a znajomoæ kultury duchowej i materialnej Kociewia i Kaszub.
Lektura tomu trzeciego pozwala ponadto ujrzeæ najistotniejsze cechy osobowoci Bukowskiego  olbrzymi¹ prawoæ charakteru i postêpowania, szlachetnoæ,
wra¿liwoæ, uczuciowoæ, odpowiedzialnoæ, prospo³ecznoæ, a przede wszystkim pracowitoæ. Widzimy, ¿e artysta z Mierzeszyna pracê ustanowi³ podstaw¹
swojej etyki i ¿e jest ona dla niego nie tylko czynnoci¹ praktyczn¹, lecz zgodnie
z g³êbokim przes³aniem Norwida aktem kreacyjnym. Bukowski, pracuj¹c tworzy,
zarówno jakoci biologiczne, jak i estetyczne.
p. Zygmunt tworzyæ przesta³, ale jego dzie³a ¿yj¹ nadal i wspó³tworzyæ bêd¹
dorobek kulturalny nie tylko Kaszub i Kociewia, Pomorza i Rzeczypospolitej.
By³ wspania³ym ojcem rodziny i rolnikiem, poet¹ i rzebiarzem, ale przede wszystkim artyst¹, bardzo wra¿liwym i chciwym tak¿e uznania, którego mimo licznych przyk³adów, doznanych wród swoich i obcych, nigdy nie by³o mu za wiele.
Wyrazem szczególnego, wielkiego uznania i docenienia jego dokonañ, zaprzeczenia powiedzeniu, i¿ trudno byæ prorokiem we w³asnym kraju, by³ tak¿e jego
pogrzeb  uroczystoæ i Msza w. ¿a³obna odprawiana przez ksiê¿y dekanatu
w poewangelickim piêknym kociele p.w. Najwiêtszego Serca Pana Jezusa w Mierzeszynie.
Dorobek twórczy Zygmunta by³ ju¿ dot¹d przedmiotem wielu publikacji i kilku
prac magisterskich. Bez w¹tpienia jego ¿ycie i dokonania to wspania³y materia³
na piêkn¹ monografiê  biografiê rolnika-artysty, rzebiarza i poety, jakich wród
nas wielu i niewielu, bo zawsze bêdzie mi Zygmunta Bukowskiego brakowa³o.
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Pro memoria
W³adys³awa Winiewska (19202008)

13 maja 2008 roku po¿egnalimy we Wdzydzach i W¹glikowicach zmar³¹
9 maja w Kartuzach, gdzie przebywa³a u syna Jacka, p. W³adys³awê Winiewsk¹
 wspania³¹ kaszubsk¹ dzia³aczkê, najwybitniejsz¹ hafciarkê i piewaczkê wdzydzk¹, najm³odsz¹ uczennicê Teodory Gulgowskiej. Po¿egnalimy w niej wspania³ego cz³owieka, mê¿n¹ i pracowit¹ niewiastê o nieprzeciêtnym intelekcie i wielkim poczuciu odpowiedzialnoci za sprawy wspólnoty lokalnej, regionalnej i narodowej. By³a uosobieniem najpiêkniejszych tradycji kaszubskich, nie tylko we
Wdzydzach, zwi¹zanych z dokonaniami i kontynuacj¹ dzie³ poprzedników  rozwoju i promocji kaszubszczyzny na Kaszubach i Pomorzu, w Polsce i wiecie 
kaszubszczyzny wskrzeszonej tam nad Wielk¹ Wod¹ Wdzydz na prze³omie XIX
i XX wieku przez wspania³¹ parê ma³¿eñsk¹  Teodorê z Fethków i Izydora Gulgowskich.
W³adys³awa z Grulkowskich Winiewska urodzi³a siê 16 wrzenia 1920 roku
we Wdzydzach Tucholskich  w domu rodzinnym swojej matki, Julianny z Narlochów, jako córka Wiktora Grulkowskiego z Wdzydz Kiszewskich, do których uda³o
mu siê po latach sprowadziæ rodzinê, powiêkszon¹ o dwóch synów Ksawerego i Jana.
Ojciec W³adys³awy by³ robotnikiem wiejskim, szukaj¹cym nieustannie wszelkiego zajêcie i zarobku, blisko i daleko. Osiad³szy we Wdzydzach Kiszewskich,
w chacie swojego ojca, bardzo czêsto musia³ opuszczaæ rodzinn¹ wie, szukaj¹c
pracy w kraju i za granic¹, podobnie jak wiêkszoæ ówczenie doros³ych wdzydzkich mê¿czyzn, a i kobiet. Wiktor Grulkowski by³ blisko spokrewniony z innymi
Grulkowskimi we Wdzydzach  tak¿e z samym Hindenburgiem  Alojzym Grulkowskim (18911966), i drugim Wiktorem (19041981)  powojennym kustoszem starego skansenu.
Wdzydze dzieciñstwa i m³odoci W³adys³awy Winiewskiej to wie le¿¹ca
daleko od kolei i szosy. To wie, której mieszkañcy ¿yli bardzo skromnie, nie tyle
dziêki owocom swej pracy na kawa³kach piaszczystej, uprawianej z ogromnym
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uporem roli, ile dziêki obfituj¹cym w ryby wodom Jeziora Wdzydzkiego i bogatym
w grzyby sosnowym lasom okolicy, znanym W³adce jak przys³owiowy w³asny
palec. Przede wszystkim jednak ród³em gotówki, pozwalaj¹cej prze¿yæ d³ugie
zimy i ciê¿kie przednówki  Jochymy, by³y wyjazdy na roboty sezonowe, g³ównie w maj¹tkach rolnych i gospodarstwach gburskich na ¯u³awach, dok¹d jako
kilkunastoletnia dziewczyna trafi³a tak¿e W³adka.
Bêd¹c jeszcze dzieckiem, przez kilka lat przebywa³a u ciotki Pauliny Narloch
w Rybakach, jak po naszemu nazywaj¹ siê Wdzydze Tucholskie, gdzie uczêszcza³a do szko³y podstawowej (ukoñczy³a 4-klasow¹!). Stamt¹d by³o przede wszystkim bli¿ej do parafialnego Wiela, dok¹d trzeba by³o chadzaæ pieszo przez dwa
lata na naukê przed przyjêciem do I Komunii wiêtej. Do dzi w domu W³adzi
wisi jej komunijny obrazek z 1932 roku, podpisany przez legendarnego ks. Józefa
Wryczê. Ponadto w domowej bibliotece zachowa³a siê inna cenna relikwia z Rybaków  po ciotce Paulinie. Jest to egzemplarz O panu Czôrliñsczim..., wydany
w Kocierzynie w 1911 roku z ekslibrisem Paulina Narloch. Byæ mo¿e to w³anie ciocia Paulina obudzi³a we W³adce ju¿ w dzieciñstwie, przy pomocy poezji
Hieronima Derdowskiego, ducha kaszubskiego, jakiego podziwialimy w niej przez
wszystkie lata.
Tam w Rybakach, jak i w rodzinnym domu we Wdzydzach Kiszewskich,
ma³a W³adka poznawa³a podczas rodzinnych i s¹siedzkich spotkañ, zw³aszcza
w d³ugie jesienno-zimowe wieczory, fascynuj¹ce historie, opowieci o przesz³oci i wiecie bogatym w duchy i strachy, o wydarzeniach nie z tej ziemi. Towarzysz¹c innej cioci, Pelagii Pellowskiej, nale¿¹cej do zespo³u wdzydzkich hafciarek,
pracuj¹cych pod kierunkiem Teodory Gulgowskiej, sta³a siê jej najm³odsz¹ uczennic¹. Maj¹c 10 lat, zarobi³a swoimi haftami pierwsze 5 z³otych. Podbudowana
w tej pracy przez T. Gulgowsk¹, któr¹ opiekowa³a siê pod koniec jej twórczego
¿ycia, przejê³a z czasem rolê kontynuatorki  nastêpczyni tej wskrzesicielki dzi
najpopularniejszej sztuki ludowej Kaszubów  haftu reprezentuj¹cego szko³ê
wdzydzk¹. Przez dziesi¹tki lat by³a zarówno mistrzyni¹, jak i instruktork¹, ród³em wiedzy i wzorów, po które zg³aszano siê do niej ze wszystkich stron Polski.
Bêd¹c kilkunastoletni¹ dziewczyn¹, wyrusza³a w przedwojenne lata z innymi na roboty  na ¯u³awy, dok¹d trafi³a tak¿e w latach II wojny wiatowej.
Tam te¿ pozna³a swojego pierwszego mê¿a, Waltera Schlubacha, który wkrótce
po lubie zagin¹³ na froncie. Jako ¿ona ¿o³nierza zosta³a objêta ewakuacj¹ mieszkañców ¯u³aw przed nadci¹gaj¹c¹ Armi¹ Czerwon¹ w ostatnie dni zimy 1945
roku. Statkiem z Gdañska trafi³a do Danii, gdzie przebywa³a ponad rok w obozie
przesiedleñczym, sk¹d dziêki nowym przyjaniom szczêliwie wróci³a do Polski
w 1946 roku. Powróciwszy do Wdzydz, W³adka d³ugo poszukiwa³a zaginionego
mê¿a, póno uznanego przez s¹d za zmar³ego. St¹d te¿ równie d³ugo wzbrania³a
siê przed drugim  szczêliwym ma³¿eñstwem z Józefem Winiewskim (1932
1998), ojcem jej synów  Jacka (1958) i Wojciecha (1961).
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Józef Winiewski urodzi³ siê w Nowej Cerkwi ko³o Pelplina, a do Wdzydz
trafi³ jako listonosz z Bukowca, obs³uguj¹cy rejon Olpucha i okolicy. Z czasem
znalaz³ pracê na PKP.
W³adka  hafciarka zwi¹zana z Cepeli¹ w Kartuzach i Józef  kolejarz
rejonu Kocierzyna stworzyli szczêliw¹ i pracowit¹ rodzinê oraz otwarty dom,
pe³en pogody ducha, przyjmuj¹cy  zw³aszcza latem  licznych goci  letników
i turystów, mi³oników Wdzydz i kaszubszczyzny. Wród bywalców chaty  domu
Grulkowskich-Winiewskich, w którym po mierci rodziców prym wiod³a W³adka,
by³ miêdzy innymi prof. gimnazjalny i poeta z Che³mna n. Wis³¹, Stefan Bieszk
(18951964), pisz¹cy dla niej, obdarzonej wspania³ym s³uchem i g³osem, wiersze
i piosenki. Wiele z nich, jako najbardziej wdzydzkich, pozostaje do dzi w repertuarze Zespo³u piewaczek Ludowych Wdzydzanki, za³o¿onego w 1950 roku
przez nauczycielki  Stanis³awê Barsznik i Mariê Wierzejewsk¹. W³adka by³a
solistk¹, a po mierci g³ównej za³o¿ycielki  S. Barsznik, zmar³ej w 1969 roku,
tak¿e kierowniczk¹ Wdzydzanek, kszta³tuj¹c¹ ich repertuar, opracowuj¹c¹ programy i przyjmuj¹c¹ zaproszenia na wystêpy. Oprócz udzia³u w przeró¿nych konkursach i festiwalach by³y to koncerty obejmuj¹ce poezjê i pieñ kaszubsk¹
w orodkach wczasowych, domach kultury, wietlicach i szko³ach, a z czasem najczêciej w KPE we Wdzydzach, zw³aszcza podczas Jarmarku Wdzydzkiego. Dzi
Wdzydzanki ¿yj¹ nadal, choæ w mocno os³abionym sk³adzie, dziêki kuzynkom
W³adzi, Brygidzie i Urszuli z domu Grulkowskich. Ich  W³adys³awy Winiewskiej i Wdzydzanek  wizytówk¹ sta³a siê p³yta, wydana z okazji 100-lecia KPE
w 2006 roku, staraniem wdzydzkiego muzeum i Instytutu Sztuki PAN oraz Radia
Gdañsk.
W³adys³awa Winiewska ma szczególnie znacz¹cy udzia³ w rozwoju i funkcjonowaniu KPE we Wdzydzach  nie tylko jako wolontariuszka, czy ród³o wiedzy i artystycznych prze¿yæ dla przybywaj¹cych do muzeum goci, w tym licznych
dziennikarzy.
W okresie powojennym, a zw³aszcza w latach rozbudowy muzeum do rangi
KPE, w domu Winiewskich bywali niemal wszyscy zbieracze i badacze folkloru
kaszubskiego, etnografowie i opiekunowie kaszubskiej tradycyjnej architektury
oraz sztuki ludowej. Wród nich i przyjació³ W³adki by³a p. Stefania Liszkowska-Skurowa z Wojewódzkiego Domu Kultury w Gdañsku i jej nastêpczyni, etnograf z Muzeum Narodowego w Oliwie  mgr Krystyna Sza³ana oraz mgr Wanda
Szkulmowska z Bydgoszczy i wielu innych. By³a bowiem W³adka samodzielnym
twórc¹, jak i rzeczoznawc¹, a przede wszystkim uczestniczk¹ przeró¿nych plenerów, konkursów, prezentacji i promocji oraz ich laureatk¹, zdobywaj¹c¹ najwy¿sze nagrody w skali regionu i kraju. Nale¿a³a do Stowarzyszenia Twórców Ludowych, dzia³aj¹c w jego w³adzach wojewódzkich i krajowych, reprezentuj¹c Kaszuby w Polsce i poza granicami. St¹d nazwano j¹ ambasadorem kaszubskiej
kultury  nie tylko sztuki ludowej. O tej stronie jej dzia³alnoci napisa³ na ³amach
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Pomeranii w pomiertnym wspomnieniu prezes gdañskiego oddzia³u STL, Edmund Zieliñski, jak i red. Andrzej Kisiel w miesiêczniku Nowe Pomorze  Gazeta
Kaszubska, maj 2008. Warto te¿ przywo³aæ opublikowany w Pomeranii W³adys³awy Winiewskiej Dziennik z podró¿y do Finlandii, gdzie latem 1983 roku
uczestniczy³a w Tygodniu Kultury Polskiej w Rovaniemi, obejmuj¹cym m.in.
wystawê sztuki ludowej Kaszub.
Pamiêtaj¹c o bliskich zwi¹zkach W³adki i Józefa Winiewskich z KPE, trzeba
podkreliæ fakt, i¿ ich chata przez lata by³a miejscem zamieszkania, a raczej domem, jego budowniczych  p. mgr. Wojciecha B³aszkowskiego i aktualnego wicedyrektora, dr. Tadeusza Sadkowskiego. (Tadeusz przed laty spisa³ niepublikowane do dzi wspomnienia bohaterki niniejszego tekstu). Dla wszystkich przebywaj¹cych do Wdzydz etnografów, choæby na moment, by³a W³adzia szczególnym
przewodnikiem w wiecie kultury duchowej i materialnej Kaszubów.
Dom W³adzi i Józefa Winiewskich goci³ równie¿ czêsto najwybitniejszych
dzia³aczy Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego, którego filarem by³a te¿ W³adka 
nie tylko w Oddziale Kocierskim. By³ on szczególn¹ ostoj¹ dla p. Izabelli Trojanowskiej, a jednoczenie nierzadko dla Lecha B¹dkowskiego, Franciszka Fenikowskiego, Renaty i Wojciecha Kiedrowskich oraz innych. Warto zajrzeæ do kolejnych wydañ Bedekera kaszubskiego Ró¿y Ostrowskiej i Izabelli Trojanowskiej,
w którym autorki osobne has³o powiêci³y W³adce  W³adys³awa Schlubach-Winiewska.
Na gocinnoæ, ¿yczliwoæ i pomoc W³adki mogli te¿ zawsze liczyæ m³odzi
Pomorañcy, przybywaj¹cy czêsto do Wdzydz, zw³aszcza od 1968 roku, kiedy to
wspólnie z Wdzydzankami zorganizowalimy Sobótkê na Ostrowie Wielkim,
podczas której po wielu latach przerwy zaistnia³ pradawny obrz¹d  wiêtojañskie widowisko cinania Kani. Zatrzymuj¹c siê u W³adki i Wdzydzanek podczas kolejnych wypraw i klubowych wanóg, uczylimy siê pieni z ich kaszubskiego repertuaru, zw³aszcza autorstwa Stefana Bieszka w rodzaju: Ters jedzemë
bez wiôlg¹  brôma Wdzydz...,
czy:
Na Wie¿ycë górze, oj bracynku pój,
Pòzérej na dodóm, poradi¿ swój
i
Wjitro më sô roziñdzemë,
Pudã w sjat, jô pudã w dôl.
Dlôtë dzisô piewac chcemë, weselic sã chcemë,
Slôdë prziñd¹ smutk i ¿ôl
(W spucinie W³adki zachowa³y siê autorskie rêkopisy tych pieni oraz egzemplarz powieci A. Majkowskiego ¯ëce i przigodë Remusa, Toruñ 1938 z odrêcznym ekslibrisem Stefana Bieszka.)
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O W³adys³awie Winiewskiej mo¿na te¿ powiedzieæ, i¿ w jej osobie i dzia³aniach, podobnie jak sióstr Ostrowskich  Aneczki i Helenki Knut  wyra¿a³ siê
genius loci Wdzydz, duch sprawczy tego niepowtarzalnego miejsca, którym zauroczeni byli Gulgowscy i m³odokaszubi, a dziêki Wdzydzankom choæby Ró¿a
Ostrowska i inni. Nale¿a³a do nich tak¿e p. Natalia Go³êbska z Gdyni  kierownik literacki Teatru Lalki i Aktora, autorka sztuk kaszubskich dla tego¿ teatru,
granych w S³upsku i Gdañsku. Jej rodzina sta³a siê na trwa³e niemal integraln¹
czêci¹ sk³adow¹ familii Winiewskich. Podobne relacje, a przynajmniej przyjanie i bliskie kontakty nawi¹zywa³a W³adka z innymi, tak¿e goæmi Wdzydz
z zagranicy, zw³aszcza z Niemiec, dziêki swojemu urokowi osobistemu i znajomoci jêzyka niemieckiego w mowie i pimie. Do nich te¿ trafi³y rêkodzie³a W³adki,
niepowtarzalne hafty, wzbogacaj¹ce dzi liczne kolekcje muzealne i prywatne.
(Najbogatsze zestawy prac W³adki maj¹ zapewne muzea w Gdañsku-Oliwie, Chojnicach, Tucholi i Wielu!).
W latach szeædziesi¹tych odwiedzi³ Wdzydze i W³adys³awê Winiewsk¹ m.in.
ks. Rafa³ Grzondziel z Ameryki, twórca Katolickiego Orodka M³odzie¿owego
Kaszuby w Ontario. Na Kaszuby ontaryjskie zabra³ on hafty W³adki i piêkny
zabytkowy krzy¿ ludowej roboty, który dzi, mam nadziejê, jako dar opiekunki
spucizny o. Ignaca  Wandy Ostrowskiej, wzbogaca zbiory Muzeum Kaszubsko-Polskiego Dziedzictwa w tamtejszym Wilnie, gdzie niedawno wiêtowano 150-lecie przybycia pierwszych osadników kaszubsko-polskich do Kraju Klonowego
Licia.
Podobnych zagranicznych i zamorskich kontaktów utrzymywa³a W³adka wiêcej. Jak nikt inny zna³a np. losy diaspory wdzydzkiej. Wiedzia³a dok³adnie, kto
i kiedy opuci³ Wdzydze, gdzie bywa³ i gdzie zapuci³ korzenie, a i pozosta³ na
wieki. Szczególny charakter mia³y jej kontakty z wdzydzankami, które znalaz³y
siê w klasztorach  w Polsce, Ameryce czy Anglii. By³a bowiem dla nich ³¹cznikiem miêdzy dawnymi a nowymi laty.
Równie dobrze, a zapewne lepiej, zna³a radoci i smutki lokalnej spo³ecznoci wdzydzkiej. Pe³ni³a tu bowiem wa¿n¹ funkcjê zelatorki  przewodnicz¹cej
wdzydzkich ró¿ Bractwa Ró¿añca w., odmawianego m.in. podczas nabo¿eñstw
majowych, odprawianych przy kapliczce w centrum wsi pod jej przewodnictwem.
Ona te¿ prowadzi³a modlitwy ró¿añcowe za zamar³ych do dnia pogrzebu. Nale¿a³a
do tych, którzy w szczególny sposób dbali o parafialn¹ wi¹tyniê w W¹glikowicach
i o stary sworzyñski koció³ek w skansenie. Ten ostatni by³ jej szczególnie bliski.
G³os W³adki i piew Wdzydzanek wzbogaca³ niejedno nabo¿eñstwo i niejedn¹
uroczystoæ, jakie mia³y miejsce w tym centralnym obiekcie KPE. Przez lata W³adka
i Józef Winiewscy wspó³decydowali o jakoci ¿ycia codziennego wsi i skansenu,
w którym opiekowali siê m.in. chat¹ gbursk¹ z Piechowic, zagospodarowan¹ pierwotnie na siedzibê Wdzydzanek przy udziale gdañskiego oddzia³u ZK-P. Zale¿a³o
bowiem W³adzi na ¿yciu w skansenie, na jego kulturotwórczej roli we wsi i regio-
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nie. Cieszy³a siê wszelkim kontaktem i wspó³prac¹ z ró¿nymi ludmi, przybywaj¹cymi do Wdzydz. Uskar¿a³a siê na brak we Wdzydzach inteligentów, którzy by
podobnie jak T. i I. Gulgowscy czy S. Barsznik pokierowali prac¹ lokalnej wspólnoty. Jako ciekawy okres wspominalimy razem lata osiemdziesi¹te, gdy nad Wdzydzami zapuci³a korzenie para artystów  Zofia i Ryszard Na³êcz-Jaweccy  spiritus movens dzia³alnoci ekologicznego Klubu Nad Wdzydzami, dzia³aj¹cego
pod firm¹ ZK-P.
Razem uczestniczylimy w 1984 roku w uroczystoci powiêcenia Kapliczki
w. Franciszka  Patrona naturalnego rodowiska cz³owieka  we Wdzydzach
Tucholskich na Pomarcinie, zlokalizowanej w s¹siedztwie chaty Na³êczów, powieconej przez J.E. ks. bpa Mariana Przykuckiego w towarzystwie ówczesnego
kanclerza  dzi bpa seniora diecezji elbl¹skiej, ks. Andrzeja liwiñskiego. w.
Franciszek z Pomarcina jest dzie³em p. W³adys³awa Licy, z którym W³adka ¿y³a
w wielkiej przyjani. Cieszylimy siê te¿ z odkrycia przez Ryszarda Na³êcz-Jaweckiego i promocji talentu i dzie³ malarskich Teodory Gulgowskiej.
Mia³a bowiem W³adka, jak ju¿ wspomnia³em, du¿e poczucie wspó³odpowiedzialnoci za dzi i jutro Wdzydz i Kaszub. We wczesnej m³odoci ukszta³towa³a
w sobie ducha prawdziwie obywatelskiego. Oprócz ZK-P i STL nale¿a³a m.in. do
Towarzystwa Kultury Teatralnej  odzia³ w Kocierzynie. By³a cz³onkiem Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego i w³adz gminno-powiatowych Zwi¹zku Kó³ek
Rolniczych, uczestnicz¹c w ich zgromadzeniach  nierzadko tak¿e w roli szefowej wystêpuj¹cych wówczas Wdzydzanek. Reprezentowa³a Kaszuby m.in. na
Festiwalach Kapel i piewaków Ludowych i Ogólnopolskich Targach Sztuki Ludowej w Kazimierzu Dolnym. Jako przedstawicielka ZK-P w latach dziewiêædziesi¹tych uczestniczy³a w Walnym Zjedzie Delegatów Zwi¹zku Podhalan w Ludmierzu, sk¹d wróci³a z nowymi przyjaniami i kontaktami
W latach siedemdziesi¹tych i osiemdziesi¹tych wraz z Wdzydzankami
uczestniczy³a w dorocznych Zjazdach  Spotkaniach Twórców Literatury Kaszubsko-Pomorskiej, organizowanych przez ZK-P we Wdzydzach. Swoj¹ obecnoci¹,
gadk¹ i pieni¹ wzbogaca³a wraz z dr. Józefem Bruskim oraz Leokadi¹ i Janem
Trepczykami niejedne do¿ynki organizowane pod firm¹ Klubu Pomorania
w kociele w Wygodzie i przy checzy klubowej w £¹czyñskiej Hucie, gdy takie
uroczystoci by³y zjawiskiem unikatowym  nie tylko na kaszubsko-pomorskim
gruncie. By³a te¿ obecna, jeli nie cia³em, to przynajmniej duchem, na niejednym
seminarium pisz¹cych po kaszubsku w £¹czyñskiej Hucie.
O jej aktywnym uczestnictwie w ¿yciu twórców literatury kaszubskiej
wiadcz¹ jej przyjanie i domowa biblioteka, w której znalaz³y siê niemal wszystkie wydawnictwa oficyny zrzeszeniowej i multum innych. S³u¿y³y one wraz
z beletrystyk¹ i klasyk¹ literatury polskiej zainteresowanym gociom  nie tylko
w pochmurne dni lata. Nowe ksi¹¿ki do domowej biblioteki przywozi³a z licznych
wyjazdów do Gdañska (a Józef by³ nawet przez jaki czas kolporterem wydaw-
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nictw ZK-P), albo z innych spotkañ i np. Plenerów Twórców Ludowych, organizowanych przez Kaszubski Uniwersytet Ludowy we Wie¿ycy. Wród ksi¹¿ek jej
domu liczne s¹ przede wszystkim piewniki i modlitewniki, a wród tych ostatnich tak¿e wydania przedwojenne i przywiezione z Danii.
Tak siê szczêliwie z³o¿y³o, ¿e moglimy gociæ W³adkê na niejednej rodzinnej uroczystoci, a przede wszystkim na wdzydzkim zjedzie Borzyszków w 1996
roku i takim¿e weselu S³awinki w 1999 roku. Dobry los te¿ sprawi³, ¿e synowie
W³adzi i Józefa, po szczêliwych o¿enkach, osiedli wraz ze swoimi rodzinami
na sta³e w bliskich mi miejscowociach  Wojtek w moim rodzinnym Karsinie,
a Jacek w bliskich dla £¹czyñskiej Huty Kartuzach. Losy naszych dzieci i wnuków by³y w ostatnich latach ¿ycia W³adzi, podczas niew¹tpliwie za rzadkich spotkañ, obok spraw kaszubskich na pierwszym miejscu.
mieræ W³adki zmobilizowa³a jej przyjació³ do szczególnego udzia³u w ¿a³obie i bólu rodziny. Jego wyrazem sta³a siê przygotowana przez nas z udzia³em
Zespo³u Pieni i Tañca Kaszuby z Karsina  Wiela w koció³ku na terenie KPE
Pusta noc  pierwsza w tej wi¹tyni, nie tylko po jej przeniesieniu ze Sworów
do Wdzydz. Do tego¿ koció³ka wprowadzono te¿ nastêpnego dnia  w dniu pogrzebu  uroczystym konduktem z domu ¿a³oby pod przewodnictwem dziekana
gniewiñskiego i najlepszego kaznodziei kaszubskiego, ks. Mariana Miotka, trumnê
z cia³em W³adki na ostatnie po¿egnanie z przyjació³mi i s¹siadami, KPE i rodzinnymi Wdzydzami. Tam te¿ w imieniu W³adki po¿egnalimy  zgodnie z prastarym zwyczajem  Wdzydze, a nastêpnie wyruszylimy za jej trumn¹ do parafialnych W¹glikowic na Mszê w. i ceremoniê pogrzebania na tamtejszym cmentarzu
komunalnym, które zosta³y odprawione pod przewodnictwem miejscowego ks.
proboszcza, Janusza Lipskiego. Tu ¿egnali j¹ m.in. dyrektor KPE, mgr Teresa
Lasowa i twórca, gawêdziarz ludowy, Edmund Lewañczyk z ¯ukowa, z którym
W³adka niejednokrotnie wystêpowa³a na dorocznych Turniejach Gawêdziarzy
Ludowych z Kaszub i Kociewia we Wielu. Wszyscy uczestnicy pogrzebu po¿egnali j¹ na koniec pieni¹ Kaszëbskô Królewô.
Mo¿na powiedzieæ, ¿e W³adka by³a równie¿ kaszubsk¹ królewiônk¹  nie
tylko we Wdzydzach. Wród licznych nagród, jakie otrzyma³a w powojennym
ponad pó³wieczu swojej pracy artystycznej i spo³ecznej, s¹: Medal Stolema (1970),
Nagroda im. Gulgowskich (1984) i Medal Gloria artis (2006). Ten ostatni wrêczono jej z okazji 100-lecia skansenu we Wdzydzach, a Medal Stolema  owego
symbolicznego kaszubskiego nobla  otrzyma³a w Ratuszu Staromiejskim w Gdañsku jednoczenie z Ann¹ Ostrowsk¹ i Helen¹ Knut oraz takimi osobistociami,
jak historyk prof. Gerard Labuda, malarz prof. Marian Mokwa i rzebiarka Otylia
Szczukowska. W 1980 roku w Kocierskim Domu Kultury odby³a siê uroczystoæ
jej jubileuszu 50-lecia pracy artystycznej. Zapraszali na ni¹ Przewodnicz¹cy Miejsko-Gminnej Rady Narodowej, Naczelnik Miasta i Gminy, Wojewódzki Orodek
Kultury w Gdañsku, Kocierski i M³odzie¿owy Dom Kultury, Spó³dzielnia Kó³ek
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Rolniczych oraz Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Zarz¹d G³ówny w Gdañsku
i Oddzia³ w Kocierzynie.
Ju¿ wtedy mielimy wiadomoæ, i¿ W³adys³awa Winiewska to nie tylko
kaszubski Stolem w spódnicy, ale te¿ osobistoæ na miarê ogólnopolsk¹. Przywo³uj¹c wyró¿nienia, warto wspomnieæ, i¿ jej fotografia zdobi niejeden folder promuj¹cy Kaszuby, a znajdowa³a siê równie¿ na kalendarzyku Chipelbroku na rok 1977
oraz nieco póniej na widokówce prezentuj¹cej KPE we Wdzydzach.
Wspominaj¹c dzi W³adys³awê Winiewsk¹, mam wiadomoæ, i¿ by³a to
wyj¹tkowo m¹dra i mê¿na niewiasta. £¹czy³a w sobie wszystko to, co symbolizuj¹
wród nas biblijne postacie Marii i Marty  siostry £azarza. Swoim ¿yciem i dokonaniami zapewni³a sobie równie trwa³e miejsce w kaszubskiej, niejako biblijnej, historii i kulturze  w dziejach naszej wiêtej ziemi pomorskiej.
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Pro memoria
Stefania Marsza³kowska (19192008)

Wiosna i lato A.D. 2008 obfitowa³y w smutne wydarzenia  ostatnie po¿egnania bliskich nam ludzi, piêknie zapisanych w najnowszych dziejach oraz kulturze Kaszubów i Pomorza. Wród osób, które przysz³o nam po¿egnaæ, wyj¹tkowe
miejsca zajmowa³y dwie mê¿ne niewiasty. Wiosn¹  w maju po¿egnalimy p.
W³adys³awê Winiewsk¹ z Wdzydz, a ca³kiem niedawno, bo 27 wrzenia, pochowalimy na cmentarzu kartuskim, zmar³¹ w niedzielny poranek 24 wrzenia 2008
roku beln¹ bia³kê p. Feliksa Marsza³kowskiego (19141987), p. Stefaniê z Elasów Marsza³kowsk¹ (19192008). Ona to, stanowi¹c za ¿ycia Feliksa fundament
jego rodziny i swoiste zabezpieczenie dla jego kaszubsko-pomorskiej dzia³alnoci
spo³ecznej, jako wdowa przejê³a opiekê nad spucizn¹ kaszubsk¹ zmar³ego mê¿a,
obejmuj¹c¹ miêdzy innymi dokumenty ¿ycia i twórczoci najwybitniejszych Kaszubów XX wieku  Jana Karnowskiego (18861939) i Aleksandra Majkowskiego
(18761938). Udzielaj¹c maksymalnej pomocy historykom, przyczyni³a siê do
powstania znacz¹cych monografii  miêdzy innymi biografii historycznych wspomnianych wspó³twórców i filarów ruchu m³odokaszubskiego  dzia³aczy, poetów
i pisarzy oraz polityków. Chodzi o wydane przez Instytut Kaszubski ksi¹¿ki 
Cezarego Obracht-Prondzyñskiego Jan Karnowski (18861939)  pisarz, polityk
i kaszubsko-pomorski dzia³acz regionalny i Józefa Borzyszkowskiego Aleksander Majkowski (18761938). Biografia historyczna, Gdañsk-Wejherowo 2004.
Pani Stefania by³a te¿ wnikliwym czytelnikiem i ¿yczliwym recenzentem tych
dzie³. Bêd¹c osob¹ towarzysz¹c¹ Feliksowi tak¿e w jego dzia³alnoci, zw³aszcza
jako wa¿nego a skromnego cz³onka nielicznej, lecz medialnej grupy zrzesziñców,
potrafi³a sprowadziæ wiele zniekszta³conych obrazów do w³aciwych rozmiarów,
ujawniaj¹c niekiedy ich swoiste drugie dno. Bywa³o, ¿e dotyczy³o to górnych
i durnych, czêsto i tragicznych dni i prze¿yæ znanych sobie ludzi.
Do ostatnich lat ¿ycia pozosta³a wdziêczn¹ odbiorczyni¹ dzie³ kaszuboznawczych oraz przede wszystkim kochaj¹c¹ matk¹ i babci¹, dumn¹ z dokonañ zarówno

Kopia acta_2008.p65

374

09-01-14, 22:21

PRO MEMORIA STEFANIA MARSZA£KOWSKA (19192008)

375

w³asnego ojca (przedwojennego wójta gminy Kartuzy) i mê¿a, jak te¿ córek
i ziêciów oraz wnuków  zw³aszcza tych uczestnicz¹cych w ruchu kaszubsko-pomorskim. W ich towarzystwie odby³a liczne podró¿e krajoznawcze po Polsce
i wielu krajach Europy, pielgrzymuj¹c te¿ do najwa¿niejszych sanktuariów, dok¹d
kiedy ani mia³a marzyæ dotrzeæ. Prowadzi³a w³asny tryb ¿ycia, spotykaj¹c siê
 dopóki by³o to mo¿liwe ze wzglêdu na stan zdrowia  z bliskimi, podobnie jak
ona ciekawymi wiata i innych ludzi, kole¿ankami, chêtnie wspominaj¹cymi przesz³oæ, do którego to towarzystwa dopuszcza³a niekiedy tak¿e m³odszych.
Spoczê³a w grobie obok Feliksa, niedaleko jego mistrza, Aleksandra Majkowskiego. R. i. P.!
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Ferdinand Neureiter
19282007

Kaszuby maj¹ szczêcie do przyjació³ (maj¹ te¿ szczêcie do nieprzyjació³,
ale to okrelenie mo¿e i nie trzeba tu dawaæ w cudzys³owie, gdy¿ wszystkich
przetrzymali, prze¿yli i nawet przezwyciê¿yli swoim uporem  trwania, choæby
bezg³onego). Nawet s³yszy siê czêsto, ¿e najwiêcej dla Kaszub(ów) uczynili nie
Kaszubi. Jest to stylistyczna przesada, chocia¿ mo¿e nale¿a³oby tylko zdanie to
przeformatowaæ: to nie Kaszubi powiedzieli wiatu o Kaszubach najbardziej odwa¿n¹ prawdê, z której sami Kaszubi mog¹ czerpaæ poczucie dumy i to¿samoci,
fenomenu kulturowego, odrêbnoci jêzykowej, suwerennoci ducha. Ju¿ tylko na
zasadzie przyk³adu przywo³ajmy nazwiska Stefana Ramu³ta, Kamila Kantaka,
Lecha B¹dkowskiego, Stefana ¯eromskiego, W³adys³awa Pniewskiego (ale tak¿e
Ró¿y Ostrowskiej i Izabelli Trojanowskiej)  a nade wszystko Ferdinanda Neureitera. Niewiele jest nazwisk tak zwi¹zanych z kaszubszczyzn¹, jak nazwisko
tego Austriaka.
Dlatego z jednej strony trzeba powiedzieæ  zbyt s³abo odbi³a siê wieæ
o odejciu tego niezwyk³ego przyjaciela Kaszubów na Kaszubach i w ogóle na
Pomorzu, z drugiej  w tym wspomnieniu nie sposób zamkn¹æ ani niezwykle
aktywnego ¿ycia, ani niezwyk³ych zas³ug dla Kaszub Ferdinanda Neureitera.
Jestem przekonany, ¿e doczeka on siê pe³nej monografii napisanej tu, w Polsce,
na Kaszubach, po polsku lub po kaszubsku. Teraz powiedzmy tylko tyle: Ferdinand Neureiter jest autorem pierwszej w literaturze wiatowej (i jak dot¹d jedynej!) Historii literatury kaszubskiej  w oryginale: Geschichte der kaschubischen
Literatur  Versuch einer zusammenfassenden Darstellung, München 1978.
Paradoks goni tu paradoks. Autor nie by³ w ogóle zwi¹zany z Pomorzem!
Odwiedzi³ tê ziemiê, gdy po raz pierwszy uda³o mu siê przyjechaæ do Polski dopiero w 1961 roku. Nigdzie nie ogl¹da³em tak ciekawego kraju!  bêdzie wspomina³ tê podró¿. A by³ cz³owiekiem, który wiele widzia³, pozna³ i prze¿y³. Paradoksem bêdzie, ¿e ksi¹¿kê o literaturze kaszubskiej napisa³ cz³owiek, nieznaj¹cy

Kopia acta_2008.p65

376

09-01-14, 22:21

PRO MEMORIA FERDINAND NEUREITER 19282007

377

przedtem ani jêzyka polskiego, ani tym bardziej kaszubskiego. I obu tych jêzyków
nauczy³ siê tak dobrze i tak szybko, ¿e literaturê kaszubsk¹ poznawa³ w oryginale.
Wiêcej! Tak j¹ pozna³, ¿e sta³ siê najbardziej aktywnym jej t³umaczem na jêzyk
niemiecki. Dziêki niemu ukaza³o siê Kaschubische Anthologie  antologia poezji
kaszubskiej. Paradoksalnie  podobnie jak (póniejsza) Historia literatury wysz³a spod pióra Austriaka, ale w niemieckim Monachium.
Ojciec Ferdinanda by³ Karyntczykiem, matka wiedenka, maj¹ca korzenie
polskie (z domu Beldowiczówna, jej dziadek Borkowicz by³ zas³u¿onym wiedeñskim architektem). Ale  paradoksalnie  autor Historii literatury kaszubskiej nie
by³ z wykszta³cenia ani filologiem, ani nawet nie studiowa³ ¿adnej dyscypliny
humanistycznej, odda³ siê rych³o zajêciom handlowym! W ramach swych czêstych wyjazdów do ró¿nych miejsc w Europie przebywa³ te¿ w Wielkiej Brytanii
i tu o¿eni³ siê z Walijk¹. Nie w Polsce, lecz w³anie tam nawi¹za³ kontakty
z Polakami przebywaj¹cymi na emigracji powojennej, wszed³ w rodowisko kombatancko-patriotyczne polskie, uwiadomi³ sobie, ¿e p³ynie w nim krew s³owiañska, a nawet  polska. Jakkolwiek nigdy nie prze¿y³ konwersji narodowej, sta³
siê wkrótce aktywnym rzecznikiem zbli¿enia austriacko-polskiego, przyje¿d¿a³
do Polski (nie by³y to czasy, gdy takich podró¿ników w³adze naszego pañstwa
wita³y z otwartymi ramionami), pozna³ wielu Polaków i stwierdzi³: Zwiedzi³em
niemal ca³¹ Europê, ale nigdzie nie spotka³em tak wspania³ego, utalentowanego
i twórczego narodu.
Na Kaszubach i wród Kaszubów zawi¹za³ liczne znajomoci i przyjanie.
Szybko opanowa³ oba jêzyki i z niezwyk³¹, zaskakuj¹c¹ empati¹ zacz¹³ poznawaæ
literaturê kaszubsk¹. Organizowa³ w Polsce i w Austrii spotkania, dyskusje, wyk³ady o Polsce i Kaszubach. Jego aktywnoæ organizacyjna i translatorska budzi³a
podziw u ludzi, którzy potrafili dostrzec jego wielk¹ pasjê i dobr¹ wolê. Tadeusz
Bolduan, wielki Pomorzanin, wprost mówi³ o nim jako tytanie pracy. On te¿ torowa³ drogê po wybojach polskiej tym razem nie tyle zawici, co komunistyczno-nacjonalistycznej podejrzliwoci  jego dzie³u powiêconemu dziejom literatury
kaszubskiej. Profesor Gerard Labuda da³ wiadectwo prawdzie  w bardzo skromny,
zgodnie ze sw¹ postaw¹ ¿yciow¹, sposób przedstawia swój decyduj¹cy udzia³
w procesie ukazania siê w Polsce Historii literatury kaszubskiej Neureitera przy
oporze w³adz partyjnych. Dzie³o ukaza³o siê tak¿e dziêki dzielnej w ka¿dej potrzebie Marii Boduszyñskiej-Borowikowej, która dokona³a przek³adu z jêzyka
niemieckiego w 1982 roku.
Oczywicie, ksi¹¿ka nie spe³nia wszystkich metodologicznych za³o¿eñ wspó³czesnej historii literatury. Ju¿ mia³em okazjê j¹ zestawiæ z Histori¹ literatury polskiej wystawionej w spisie dzie³ drukiem og³oszonych, któr¹ w roku 1814 opublikowa³ Feliks Bentkowski. Tu jednak muszê zaznaczyæ, ¿e podobieñstwo to przede
wszystkim sprowadza siê do pionierskiej roli obu tekstów. Historia Neureitera
jest pisana jêzykiem XX wieku. Autor napotyka³ trudnoci nie tylko ze wzglêdu
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na niemo¿noæ wpisania dziejów literatury kaszubskiej w epoki dziejów literatur
europejskich. Przy bli¿szej analizie, po póniejszych pracach monograficznych
badaczy literatury kaszubskiej mo¿na by by³o o takie ujêcie siê pokusiæ. Pod piórem Neureitera przedstawia siê ona jako swoiste zjawisko artystyczne i ideowe,
o nawracaj¹cych ideach, tematach, w¹tkach, bohaterach. Przypomina to literaturê
celtyck¹ dawnych wieków, w pewnym sensie w ogóle redniowieczn¹, która wraca
do Graala, Króla Artura, Merlina, Rolanda, Oliwiera, Rycerzy Okr¹g³ego Sto³u,
bohaterów eposów germañskich, skandynawskich, po³udniowos³owiañskich...
Jêzyk przekazu Neureitera jest jêzykiem informacji, czêsto wyk³adu, a mimo to
czytelnik jego ksi¹¿ki rozpozna oryginalnoæ, fantazjotwórczoæ i mitograficznoæ
pimiennictwa Kaszubów. Ksi¹¿kê sw¹ F. Neureiter szczegó³owo rozplanowa³.
Przy wiêkszych pisarzach wprowadza w ich ¿ycie, rozwój twórczoci, w sam¹
twórczoæ. Podaje zawartoæ powa¿niejszych utworów, czyni to przy pomocy ciekawej, siêgaj¹cej w tekst narracji. Przytacza te¿ wiersz(e). W³anie ta metoda
pozwala odbiorcy (a pamiêtajmy, ¿e pierwszym odbiorc¹ nie jest czytelnik kaszubski ani nawet polski, lecz niemieckojêzyczny) poznaæ ideê literatury kaszubskiej, jej oryginalnoæ, w sumie fenomen tej literatury, której jêzykiem pos³uguje
siê najwy¿ej kilkaset tysiêcy ludzi w Europie. Co prawda tylko trzem pisarzom
powiêca odrêbne rozdzia³y (Ceynowa, Derdowski, Sychta), ale nazwisk pisz¹cych Kaszubów pomieszcza na kopy. Kiedy dochodzi do czasów wspó³czesnych
powstawaniu ksi¹¿ki  na miejscu historii otrzymujemy obraz wspó³czesnej literatury kaszubskiej. W tym obrazie ju¿ trudno budowaæ jakie segmenty problemowe  po prostu otrzymujemy wysyp nazwisk z notkami biobibliograficznymi.
Bibliografia to szczególnie wartociowa czêæ wyk³adu, stanowi drogowskaz
do dalszych poszukiwañ i analiz.
Jak ka¿dy historyk literatury, tak i Neureiter  literaturoznawca  amator (amator, to tak¿e ten, co kocha przedmiot, którym siê zajmuje) korzysta z opracowañ
poprzedników, zreszt¹ jeszcze ¿yj¹cych  zna oczywicie Drze¿d¿ona, wczyta³
siê w A. Bukowskiego. Ten ostatni nale¿a³ nie tylko do jego informatorów (jako
autor monografii Regionalizm kaszubski. Ruch naukowy, literacki i kulturalny),
ale te¿ najenergiczniej wyst¹pi³ przeciw wydaniu w Polsce jego dzie³a, jednak¿e
nie z pobudek merytorycznych, lecz partyjno-politycznych. Wystarczy³o, ¿e pierwodruk zosta³ napisany... po niemiecku(!). Ale z pewnoci¹ Bukowski nie móg³
zaakceptowaæ tak¿e samego pojêcia  historii literatury kaszubskiej. Bo historia
literatury wi¹¿e siê z histori¹ jêzyka. Jêzyk za jest nie tylko krwi¹ narodu (Libelt), ale wiadectwem odrêbnoci. Obiekcje pod adresem niemieckojêzycznej
Historii literatury kaszubskiej z ideowego punktu widzenia by³y absurdalnym nieporozumieniem. Jeli ju¿ co mo¿na by zarzuciæ dzie³u Neureitera, to jak najcilejsze powi¹zanie historii literatury kaszubskiej z dziejami walk tej literatury
o to¿samoæ, o przezwyciê¿enie permanentnej akcji germanizatorskiej, o g³êboko
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tkwi¹cy w tej literaturze  patriotyzm kaszubski, którego jednak przedstawicielem
by³ autor s³ów: Nigdë do zguby nie przind¹ Kaszube.
Czujce tu ze serca tóni
Sk³ad nasz apostolci
Nima Kaszub bez Polonii,
A bez Kaszub Polci.
I pomyleæ tylko: te i podobne s³owa otrzymywa³ dziêki dzie³u uczciwego
i m¹drego wiedeñczyka ka¿dy czytelnik, który siêgn¹³ po ksi¹¿kê w jêzyku niemieckim! Tê uczciwoæ i m¹droæ zestawmy z ma³oci¹ i ciasnot¹ jego polskich
przeciwników.
Tadeusz Bolduan tak zacz¹³ wstêp do polskiego wydania Historii literatury
kaszubskiej Ferdinanda Neureitera: Ksi¹¿ka, któr¹ otrzymuje czytelnik polski,
towarzyszyæ mu bêdzie przez d³ugie lata w rozpoznawaniu dziejów literatury kaszubskiej. S³owa te zosta³y napisane w 1982 roku  i po dzieñ dzisiejszy s¹ aktualne! Nikt dot¹d z polsko-kaszubskich literaturoznawców nie napisa³ nowej historii literatury kaszubskiej. Ferdinand Neureiter zd¹¿y³ ju¿ wydaæ w 1991 roku,
nowe, drugie, poszerzone wydanie Geschichte der kaschubischen Literatur  znowu
dla czytelników niemieckojêzycznych, a w kraju tej literatury nie powsta³a ¿adna
jej nowoczesna historia, wyros³a ze wspó³czesnych zasad metodologicznych.
Wiêcej  nawet Historia Neureitera staje siê  niewznawiana, praktycznie niedostêpna.
Dobrze siê sta³o, ¿e austriacki autor da³ publicznoci czytaj¹cej Historiê literatury kaszubskiej w jêzyku niemieckim, a wiêc w jêzyku kilku narodów, a ponadto szeroko znanym w Europie i na innych kontynentach. Informuje ona o cnotach i talentach naszego narodu. Ale przede wszystkim o samym fakcie istnienia
w Europie fenomenu, któremu na imiê  Kaszuby. Z pewnoci¹ przez d³ugi, d³ugi
czas bêdzie w wiecie wiadectwem, ¿e Kaszuby ¿yj¹ i tworz¹. Dziêki Ferdinandowi Neureiterowi w wiadomoci europejskiej Kaszuby nie przyjd¹ do zguby.
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