
401Omówienia

W ksi¹¿ce znalaz³o siê tak¿e kilka tekstów poœwiêconych Kaszubom by-
towskim. T. Siemiñski opisa³ Górê Zamkow¹ w Bytowie ijej rolê jako Ÿród³a
folklorystycznej inspiracji. O skomplikowanych relacjach narodowoœciowych
na Ziemi Bytowskiej po 1945 r. napisa³ J. Kopyd³owski. Ciekawy jest tak¿e
tekst m³odego szczeciñskiego historyka W. Skóry o stosunku Konsulatu RP w
Szczecinie w latach 1925-1939 wobec ludnoœci kaszubskiej w powiecie by-
towskim i lêborskim. Autor opar³ siê na bogatym materiale Ÿród³owym, cytu-
j¹c zreszt¹ doœæ obszernie te Ÿród³a. Charakterystyczna dla polskich urzêdni-
ków ze Szczecina jest choæby opinia: "¯ywio³ kaszubski, w przeciwieñstwie
do innych skupisk ludnoœci polskiej na terenie Niemiec, stoi pod wzglêdem
kulturowym i gospodarczym na bardzo niskim poziomie ". Dalej jest o tym,
jakie to mia³o skutki np. dla akcji germanizacyjnej.

Z pozosta³ych tekstów zwróciæ warto uwagê na dyskusyjny artyku³ kra-
kowskiego jêzykoznawcy W. Mañczaka pt. Sk¹d przyszli Kaszubi? (sk¹d przy-
szli na Pomorze) oraz na tekst poznañskiego socjologa A. Saksona Znaczenie
kultury ludowej w procesie kszta³towania siê to¿samoœci regionalnej, maj¹cy
szerokie odniesienia tak¿e do sytuacji na Warmii i Mazurach oraz na Œl¹sku.

W sumie jest to ciekawa ksi¹¿ka, mimo ¿e teksty i ich poziom nie jest
równy, a warstwa edytorska i praca redaktora naukowego pozostawiaj¹ wiele
do ¿yczenia.
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Noty bibliograficzne

Nationale Min derh eiten und staatliche Minderheitenpolitik in Deutsch-
land im 19. Jahrhundert, Herausgegeben von Haus Hennig Hahn und Pe-
ter Kunze, Berlin 1999, wyd. Akademie Verlag, ss. 212

Ksi¹¿ka zawiera 20 referatów wyg³oszonych podczas konferencji, która od-
by³a siê w 1995 r. w Budziszynie i by³a poœwiêcona mniejszoœciom i mniejszo-
œciowej polityce Niemiec w XIX w. W ksi¹¿ce zosta³ opublikowany jeden tekst
poœwiêcony kwestii kaszubskiej, mianowicie J. Borzyszkowskiego, Die Kaschu-
ben im 19. und 20. Jahrhundertzwischen Polen und Deutschland(s. 93-98).

Region i ludzie a historiografia i to¿samoœæ. Materia³y z II Zjazdu Hi-
storyków Regionalistów w Gdañsku-Starbieninie 22-24.XI.1996, zebra³ i
wstêpem opatrzy³ J. Borzyszkowski, Gdañsk-Ciechanów 1999, "Prace
Krajowego Oœrodka Dokumentacji Regionalnych Towarzystw Kultury",
nr 33, ss. 89

Ksi¹¿ka zawiera materia³y z II Zjazdu Historyków Regionalistów, a zo-
sta³a wydana w przeddzieñ XVI Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich
we Wroc³awiu w 1999 r. (na pocz¹tku ksi¹¿ki zawarto przes³anie do uczestni-
ków zjazdu). Dwie najwa¿niejsze czêœci ksi¹¿ki dotycz¹ monografii wsi i miast
oraz biografistyki historycznej. Tematyki pomorskiej dotyczy artyku³ J. Bo-
rzyszkowskiego, Biografistyka historyczna na Pomorzu i jej rola w umacnia-

niu to¿samoœci regionalnej (s. 73-87).
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Pomorze-Brandenburgia-Prusy (pañstwo i spo³eczeñstwo). Ksiêga pa-
mi¹tkowa dedykowana Prof. Bogdanowi Wachowiakowi z okazji 70-lecia
urodzin i 50-lecia pracy naukowej, pod red. W. Stêpiñskiego i Z. Szultki,
Szczecin 1999, ss. 326

Ksiêga pami¹tkowa poœwiêcona jednemu z naj wybitniej szych historyków
polskich, zwi¹zanego w szczególny sposób z Poznaniem oraz wielce zas³u¿o-
nego dla badañ pomorzoznawczych. Oprócz dwóch tekstów biograficznych o
pro f. Wachowiaku oraz bibliografii jego prac w ksi¹¿ce opublikowano 21
artyku³ów, z których kwestii kaszubskiej dotyczy tekst J. Borzyszkowskiego,
Uw³aszczenie na Pomorzu a ~zta³cenie siê to¿samoœci narodowej i etnicznej
Kaszubów. (Przyczynek do badañ w przysz³oœci) (s. 215-224).

Badania nad to¿samoœci¹ regionaln¹. Stan i potrzeby, red. A. Matczak,
£ódŸ-Ciechanów 1999, "Prace Krajowego Oœrodka Dokumentacji Regio-
nalnych Towarzystw Kultury", nr 34, ss. 87

Ksi¹¿ka zawiera materia³y z konferencji poœwiêconej metodologii badañ
nad kwestiami regionalnymi, jaka odby³a siê w 1998 r. w £odzi. Oprócz kilku
g³osów z dyskusji zawiera ona piêæ podstawowych referatów. M. Szczepañski
pisze o pojêciu to¿samoœci regionalnej, a W. Wrzesiñski o regionie i to¿samo-
œci regionalnej w badaniach historycznych. Z kolei J. Runge spojrza³ na te
kwestie z punktu widzenia badañ geograficznych, M. Piotrowski - badañ et-
nograficznych, a P. Starosta - socjologicznych.

Ksiêga Pami¹tkowa Kongresu Pomorskiego Gdañsk 1997 - Szczecin

1998, red. J. Borzyszkowski, C. Obracht-Prondzyñski, S. Pestka, Gdañsk
1999, wyd. Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie, Instytut Kaszubski, ss. 459

Ksi¹¿ka zawiera pe³n¹ dokumentacjê wydarzeñ zwi¹zanych z Kongre-
sem Pomorskim, który trwa³ przez blisko dwa lata w ró¿nych miastach Pomo-
rza. Ca³oœæ sk³ada siê z piêciu czêœci poœwiêconych inauguracji i zakoñczeniu
Kongresu, imprezom kongresowym, przes³ankom ideowym oraz refleksjom

pokongresowym.

Kazimierz Jasnoch (1886-1996). Zarys monograficzny, pod red. B. Za-
górskiej i K. Lemañczyka, Chojnice 1999, wyd. Muzeum Historyczno-
Etnograficzne w Chojnicach, ss. 95

Pierwsze tak pe³ne, monograficzne opracowanie poœwiêcone jednemu z
naj wybitniej szych malarzy pomorskich. Ksi¹¿ka sk³ada siê z dwóch zasadni-
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czo czêœci. Pierwsza to teksty pisane, a wœród nich J. Borzyszkowskiego szkic
biograficzny pt. Kazimierz Jasnoch (1886-1996) - malarz kaszubski z Czerska

i Poznania, B. Zagórskiej tekst pt. Kilka s³ów o twórczoœci Kazimie,rza Jasno-
cha i jego wizerunku Kaszubów. Do tej czêœci zaliczyæ trzeba tak¿e Kalenda-
rium ¿ycia i twórczoœci, Spis wysta~ Alfabetyczny indeks obrazów oraz Biblio-
grafiê. Zasadnicze znaczenie ma jednak Album, w którym zamieszczono 31
kolorowych reprodukcji dzie³ K. Jasnocha oraz Katalog dzie³ tego¿ artysty.

Gerard Czaj a, Po¿egnani ³zami, czyli dzieje rodu Kot³owskich, Bytów
1999, wyd. nak³adem autora, ss. 103

Ksi¹¿ka wpisuje siê w coraz bardziej popularne badania rodzinne. Jej
wydanie zbieg³o siê zreszt¹ ze zjazdem rodzinnym Kot³owskich. Ksi¹¿ka sk³ada
siê z dziewiêciu rozdzia³ów poœwiêconych pochodzeniu rodziny i jej ¿yciu
codziennemu (tu sporo informacji etnograficznych, czêsto jednak doœæ ba³a-
mutnych). Najciekawsze z pewnoœci¹ s¹ drzewa genealogiczne rodziny. Ca-
³oœæ uzupe³nia wykaz nazwisk oraz literatura wykorzystana przez autora.

Wito³d BObrowsczi, Katarzena Kwiatkowsko, Kaszebscze abecad³o. Twój
pierszi elemeñtorz, Gdañsk 2000, wyd. Fundacja "Dar Gdañska", ss. 163

Ksi¹¿ka, która choæ przeznaczona jest dla dzieci, wzbudzi³a natychmiast
ogromne zainteresowanie wœród nauczycieli oraz badaczy. Jest to pierwszy
elementarz kaszubski, spe³niaj¹cy wymogi podrêcznika szkolnego - bogato

ilustrowany, przyjazny uczniowi, napisany w przystêpnej formie (mimo wi-
docznych miejscami ci¹got autorów do udziwniania jêzyka). Niew¹tpliwie
ma on istotne znaczenie praktyczne, ale jest jednoczeœnie wa¿nym faktem

kulturowym.

Zbigniew Klotzke, Barlomino. Monografia wsi, £uzino 2000, wyd. na-
k³adem autora, ss. 140

Ksi¹¿ka jest poœwiêcona jednej z wiêkszych wsi po³o¿onych w gminie
£ozino. Autor, znany miejscowy nauczyciel, zebra³ doœæ bogaty materia³, szcze-
gólnie jeœli idzie o dzieje oœwiaty. Ksi¹¿ka sk³ada siê z dziewiêciu rozdzia³ów,
jest opatrzona bibliografi¹ oraz zawiera doœæ bogat¹ warstwê ilustracyjn¹ (zdjê-
cia czarno-bia³e i kolorowe, reprodukcje dokumentów, plany i szkice). Dwa
pierwsze rozdzia³y dotycz¹ dawnej historii wsi oraz jej mieszkañców. Nastêp-
ne trzy, najobszerniejsze i najbardziej rzetelnie opracowane, dotycz¹ dziejów
oœwiaty, ze szczególnym uwzglêdnieniem okresu po 1945 r. Oprócz tego mo¿-



na w ksi¹¿ce przeczytaæ o krzy¿ach i kapliczkach przydro¿nych, o dziejach
maj¹tku w Bar³ominie, o zarz¹dzie lasami i gospodarce leœnej, o telefonizacji
wsi i kwestiach wyznaniowych.

Zbigniew Œwiat³owski, Gunter Grass - portret Z bêbenkiem i œlima-
kiem, Gdañsk 2000, wyd. Wydawnictwo Oskar-Polnord, ss. 224

Przyznanie Nagrody Nobla G. Grassowi spowodowa³o prawdziwy wysyp
ksi¹¿ek poœwiêconych temu pisarzowi. Jedn¹ z nich jest monografia Z. Œwia-
t³owskiego - historyka literatury z Rzeszowa. Jego ksi¹¿ka ³¹czy w sobie opo-

wieœæ biograficzn¹ z rozpraw¹ krytycznoliterack¹. Mieszaj¹ siê wiêc w¹tki
literackie i biograficzne, daj¹c w sumie efekt ciekawy, niepozbawiony jednak
interpretacji dyskusyjnych czy widocznych przerysowañ. Jest to ciekawy g³os
w polskiej dyskusji o twórczoœci i postawie gdañskiego Noblisty.

Norbert Honsza, Giintera Grassa portret w³asny, Wroc³aw 2000, wyd.
Wydawnictwo Uniwersytetu Wroc³awskiego, ss. 275

Autor, znany wroc³awski germanista, nale¿y z pewnoœci¹ do najlepszych
znawców twórczoœci G. Grassa, a jednoczeœnie jest jego przyjacielem od lat.
Ksi¹¿kê mo¿na podzieliæ na trzy czêœci. W rozdziale wstêpnym pt. Szyderczy
chichot noblisty autor stara³ siê zarysowaæ t³o spo³eczne i biograficzne, które
wp³ynê³o na uksztahowanie siê specyficznej mentalnoœci Grassa. Kolejne roz-
dzia³y poœwiêci³ ju¿ poszczególnym dzie³om i gatunkom niemieckiego pisa-
rza - od gdañskiej trylogii po Moje stulecie, lirykê i dramaty - i to jest czêœæ

druga ksi¹¿ki. Czêœæ trzecia to z kolei opis pewnych w¹tków wystêpuj¹cych
zarówno w twórczoœci, jak i w ¿yciu pisarza. Jest tu wiêc opis stosunku Grassa
do polityki oraz do Polski i Polaków. Bardzo ciekawy w tym kontekœcie jest
tak¿e rozdzia³ Recepcja GUntera Grassa w Polsce. Ca³oœæ ksi¹¿ki koñczy
obszerna bibliografia.

Ryszard Ciemiñski, Kaszubski werblista. Rzecz o Giinterze Grassie,
Gdañsk 1999, wyd. Tower Press, ss. 248

Ryszard Ciemiñski od wielu lat pisze o twórczoœci i losach G. Grassa,
uwa¿a siê zreszt¹ za osobê doœæ blisko zwi¹zan¹ z Noblist¹, co pokaza³ w
rozdziale zatytu³owanym Moje spotkania z Grassem. Ksi¹¿ka zawiera rozpro-
szone dotychczas teksty Ciemiñskiego poœwiêcone temu pisarzowi. To, co w
tej ksi¹¿ce jest szczególnie ciekawe, to opisy "przygód" zwi¹zanych z oporn¹
receDcia dzie³a Grassa w czasach PRL.



"Studia Pelpliñskie", 1999, t. XXIX, Wydanie specjalne, wyd. Wy-
dawnictwo Diecezji Pelpliñskiej "Bernardinum", ss. 335

Ten tom rocznika naukowego Wy¿szego Seminarium Duchownego w
Pelplinie zosta³ przygotowany z okazji XX Spotkañ Pelpliñskich, które odby-
³y siê w listopadzie 1999 r. Jest on swoistym podsumowaniem dorobku inte-
lektualnego i duchowego tych spotkañ. Pisz¹ o tym we wstêpie J. Borzysz-
kowski, ks. W. Mering i ks. T. Brzeziñski. Zawarto tu pe³n¹ informacjê o pro-
gramach wszystkich Spotkañ Pelpliñskich wraz z przypisami, gdzie i kiedy
zosta³y opublikowane referaty wyg³oszone podczas ich trwania. Z bardzo bo-
gatego dorobku tych¿e spotkañ wybrano 25 tekstów, które opublikowano w
omawianym numerze "Studiów", pokazuj¹c tym samym, jak ró¿norodna i
bogata by³a problematyka poruszana co roku w Pelplinie. Tom ten jest tym
cenniejszy, ¿e decyzj¹ biskupa pelpliñskiego XX Spotkania Pelpliñskie by³y
jednoczeœnie ostatnimi.

Polen, Deutsche und Kaschuben. Alltag, Brauchtum und Volkskultur
auJdem Gut Hochpaleschken in Westpreussen um 1900, Kasse11997. Wy-
danie polskie: Polacy, Niemcy i Kaszubi. ̄ ycie codzienne, obyczaje i kultu-
ra ludowa w Prusach Zachodnich ok. 1900 r. pod red. H. N ogossek i B.
Lauera, Kasse11999, ss. 143, wyd. Muzeum Braci Grimm w Kassel oraz

Instytut Herdera w Marburgu
W wersji pierwotnej by³a to ksi¹¿ka towarzysz¹ca wystawie fotografii

zgromadzonych w Instytucie Herdera, a pochodz¹cych ze zbiorów A. Trei-
chla. W dwa lata po wydaniu niemieckim ukaza³o siê t³umaczenie na jêzyk
polski. W wersji polskiej dodano tekst J. Borzyszkowskiego, Kaszubi dawniej
a dziœ. Oprócz tego znalaz³o siê tu osiem innych tekstów autorów polskich i
niemieckich, dotycz¹cych tak samej postaci A. Treichla, jak i sytuacji na Po-
morzu Gdañskim w okresie, w którym on ¿y³ i dzia³a³. Czêœci¹ zasadnicz¹
ksi¹¿ki jest kilkadziesi¹t reprodukcji zdjêæ, obrazuj¹cych ¿ycie codzienne na

Kaszubach na prze³omie XIX i XX wieku.

Dorobek nauki i perspektywy jej rozwoju w województwie pomorskim,
red. J. Rachoñ, Gdañsk 2000, wyd. Gdañskie Towarzystwo Naukowe, ss.
280

Ksi¹¿ka zawiera materia³y z gdañskiej konferencji poœwiêconej sytuacji
nauki w nowym województwie pomorskim. Podczas jej trwania zaprezento-

wano szereg referatów omawiaj¹cych kondycjê poszczególnych dyscyplin.
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o sytuacji w naukach humanistycznych mówi³ tylko E. Kizik, Uwagi o stanie
i perspektywie badañ w zakresie nauk historycznych w województwie pomor-
skim (zabrak³o wiêc i w czasie konferencji, i w ksi¹¿ce informacji o np. socjo-
logii, pedagogice czy psychologii). Mimo tych widocznych niedoskona³oœci
ksi¹¿ka jest wa¿nym g³osem w dyskusji na temat kondycji i potrzeb pomor-
skiej nauki.

£ukasz Grzêdzicki, Dzieje parafii S'IJlmbark, Kartuzy 1999, wyd. Spó³ka
Wydawnicza "Remus", ss. 113

Autor napisa³ tê ksi¹¿kê, bêd¹c jeszcze uczniem kartuskiego liceum, tym
wiêksze nale¿y siê wiêc uznanie za podjêty trud badawczy. Ksi¹¿ka prezentu-
je typowy dla monografii wsi uk³ad, koncentruj¹c siê, zgodnie z tytu³em, na
dziejach parafii. Autor zaczyna od opisu œrodowiska geograficznego Wzgórz
Szymbarskich, nastêpnie prezentuje naj starsze dzieje wsi, stosunki wyznanio-
we przed 1920 r. oraz ¿ycie religijne. W kolejnych rozdzia³ach przechodzi do
okresu II wojny œwiatowej i dziejów parafii po 1945 r. Ksi¹¿ka opatrzona
zosta³a bibliografi¹ i zilustrowana doœæ licznymi fotografiami.

Zygmunt Jutrzenka- Trzebiatowski, Przez trudy do radoœci, Gdañsk
1999, wyd. Oficyna Czec, ss. 158

Ksi¹¿ka zawiera wspomnienia jednego z nestorów ksiê¿y pomorskich.
Autor swoje wspomnienia rozpoczyna od okresu spêdzonego w seminarium
duchownym w Pelplinie. Potem opisuje wêdrówkê po pomorskich parafiach
w roli wikarego oraz trudny czas okupacji. Jednak najobszerniejsz¹ czêœci¹ s¹
wspomnienia z okresu powojennego, który w znacznej mierze ks. Trzebia-
towski spêdzi³ w Lipuszu, z któr¹ to miejscowoœci¹ zwi¹za³ siê emocjonalnie
szczególnie mocno. Znalaz³o to zreszt¹ odbicie na kartach wspomnieñ - okre-

sowi swojej pos³ugi w Lipuszu autor poœwiêci³ najwiêcej uwagi: s¹ tu opisy
relacji z parafianami i w³adzami, wspomnienia z pracy z m³odzie¿¹, obszerny
opis lipuskiej œwi¹tyni, ¿ycia parafialnego itd. Ksi¹¿ka ta jest tym cenniejsza,
¿e niewiele mamy wspomnieñ kaszubskich ksiê¿y dotycz¹cych okresu powo-

jennego.

Eva Kruten, Ucieczka z Gdañska, Warszawa 1999, wyd. Cinderella
Books, ss. 272

Dopiero od kilku lat s¹ u nas t³umaczone wspomnienia dawnych, nie-
mieckich mieszkañców Pomorza. Nadal jednak ta literatura jest nad wyraz



uboga, dlatego te¿ nale¿y odnotowywaæ ka¿d¹ now¹ publikacjê. Wspomnie-
nia Gdañszczanki E. Krutein z pewnoœci¹ nale¿¹ do ciekawszych, ³atwo czy-
taj¹cych siê (znaczn¹ czêœæ stanowi¹ dialogi, tak¿e ze œwiadkami podobnych
prze¿yæ), ale nie zawsze przyjemn¹ dla Polaków. Autorka nie unika spraw
dra¿liwych, nie ukrywa siê te¿ za tak modn¹ polityczn¹ poprawnoœci¹ w rela-
cjach polsko-niemieckich. Jej dystans do spraw gdañskich wynika byæ mo¿e
tak¿e st¹d, ¿e jej m¹¿ jest Amerykaninem, którego pozna³a w Chile, ale stara
siê ci¹gle analizowaæ swój stosunek do rodzinnego miasta, niemieckiej prze-
sz³oœci na wschodzie oraz opisywaæ konkrety ¿ycia - swojego i swoich roz-

mówców, których spotyka w ró¿nych stronach œwiata.

Kult Matki Bo¿ej na Kaszubach i Pomorzu. Studia nad kultur¹ religijn¹
Kaszubów i Pomorzan, red. G. Kustusz, B. Soiñski, Wejherowo 1999, wyd.
Urz¹d Miasta Wejherowa oraz Prowincja œw. Franciszka z Asy¿u w Po-

znaniu, ss. 160
Ksi¹¿ka zawiera materia³y z sympozjum mario logicznego, jakie odby³o

siê w maju 1999 r. w Wejherowie. Sk³ada siê na ni¹, oprócz wyst¹pieñ goœci
oficjalnych, szeœæ referatów i tyle¿ komunikatów poœwiêconych ró¿nym wy-
miarom kaszubskiej i pomorskiej religijnoœci (wœród autorów zamieszczonych
tekstów s¹ m. in. G. Labuda, o. G. Kustusz, ks. J. Perszon, B. Synak czy J.
Borzyszkowski). Ca³oœæ opatrzono bogat¹ warstw¹ ilustracyjn¹, dokumentu-

j¹c¹ towarzysz¹c¹ sympozjum wystawê.

Cezary Obracht-Prondzyñski, Pomorski ruch regionalny. Szkic do por-
tretu, Gdañsk 1999~ wyd. Instytut Kaszubski, ss. 143

Ksi¹¿ka sk³ada siê z trzech rozdzia³ów, z których najwa¿niejszy jest ostatni,
poœwiêcony wspó³czesnemu obliczu pomorskiego ruchu regionalnego. Ponadto
zamieszczono tu wykaz pomorskich organizacji regionalnych, wykaz oddzia-

³ów ZKP, bibliografiê oraz w aneksach najwa¿niejsze dokumenty programo-
we pomorskiego regionalizmu z ostatnich lat.

Procesy asymilacji i akulturacji na pograniczu polsko-niemieckim w XIX
i XX wieku, red. W. Molik, R. Traba, Poznañ 1999, wyd. Instytut Historii

UAM, ss. 167
Ksi¹¿ka zawiera materia³y z sesji przygotowanej przez Instytut Historii UAM

i Niemiecki Instytut Historyczny w Warszawie, która odby³a siê w 1997 r.
w Rydzynie. Za³o¿eniem organizatorów by³o podjêcie próby spojrzenia na
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skomplikowane relacje polsko-niemieckie nie przez pryzmat zbyt jednoznacz-
nie interpretowanej germanizacji, ale w kontekœcie procesów etnicznych zacho-
dz¹cych zawsze na pograniczach kulturowych. St¹d w konferencji wziêli udzia³
nie tylko historycy, ale tak¿e socjologowie i etnolodzy. Znalaz³o to tak¿e swój
wyraz w materia³ach publikowanych w ksi¹¿ce. Przyk³adowo A. Piotrowski
pisze tu o Procesach akulturacji i asymilacji z punktu widzenia socjologii kultu-
ry, socjologicznej analizy procesów biograficznych i badañ nad komunikacj¹
miêdzykulturow¹, a na te same zagadnienia, ale z punktu widzenia historii, spoj-
rzeli W. Molik i W. Wrzesiñski. Na koniec próby bilansu podj¹³ siê R. Traba,
pisz¹c jednoczeœnie o szerszym polsko-niemieckim projekcie badawczym, któ-
ry mia³by skoncentrowaæ siê w³aœnie na zagadnieniach akulturacji i asymilacji.

Klemens Skiba, Opowieœci z tej ziemi, Warszawa 1999, wyd. "Lowiec
Polski", ss. 242

Autor, jak pisze we Wstêpie J. Borzyszkowski, pochodzi z po³udniowych
Kaszub, jednak swoje ¿ycie zwi¹za³ z Gdañskiem. Na kartach jego wspomnie-
niowej ksi¹¿ki, podzielonej na trzy czêœci (Pierwsze kroki, Dorastanie, Wiek
dojrza³y), o¿ywaj¹ obrazy wypraw gdañskich myœliwych w kaszubskie lasy.
S¹ tu jednak nie tylko mniej czy bardziej urozmaicone scenki z ¿ycia mi³oœni-
ków polowania, ale tak¿e ciekawe informacje o sytuacji w powojennym Gdañ-
sku i na Ziemiach Odzyskanych, dok¹d myœliwi czêsto podejmowali wypra-
wy. Nie braknie tak¿e kontekstów politycznych - w czasach PRL myœlistwo

by³o tak¿e rozrywk¹ raczej dla elity, st¹d i o niej ijej zwyczajach mo¿emy siê
tu sporo dowiedzieæ.

"Przegl¹d Zachodni", 1999, nr 3, wyd. Instytut Zachodni, ss. 224
Oprócz jak zwykle bogatej problematyki relacji polsko-niemieckich w

tym numerze "Przegl¹du" szczególnie warto zwróciæ uwagê na artyku³ Marii
Tomczak pt. Ludnoœæ rodzima na Ziemiach Zachodnich i Pó³nocnych w la-
tach 1945-1952 (s. 139-159). Jest w nim sporo odniesieñ do spraw kaszub-
skich, m. in. o stosunku w³adz wojewódzkich i centralnych do I Kongresu

Kaszubskiego w styczniu 1946 r. w Wejherowie.

Bi!lny szport wiele wart. Kaszebscze wice, zebrol i oprocowol Euge-
niusz Peczkowsczi, Gdañsk 2000, wyd. Wydawnictwo ROST, ss.

Ksi¹¿ka zosta³a zredagowana przez E. Pryczkowskiego, który siêgn¹³ do
istniej¹cej literatury oraz do pomys³ów czytelników "Nordy", którzy przez
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kilka miesiêcy nadsy³ali swoje propozycje do redakcji. Oprócz Wstêpu, w któ-
rym autor krótko przedstawi³ tradycjê opowiadania kaszubskich gadek oraz
zamieszczonej na koñcu bibliografii w ksi¹¿ce znalaz³o siê kilkadziesi¹t ka-
wa³ów zgrupowanych w dziesiêciu grupach tematycznych, m. in. o doktorze,
jedzeniu i piciu, relacjach damsko-mêskich, ksiê¿ach, s¹dach, dzieciach itd.
Ca³oœæ opracowano wy³¹cznie w jêzyku kaszubskim.

Krzysztof Kowalkowski, Rytel. W stulecie parafii, Rytel 1999, wyd.
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Rytel, ss. 88

Autor nie jest zawodowym historykiem, ale jest znanym ju¿ badaczem
dziejów rodzinnych. I w³aœnie zainteresowanie tymi dziejami sk³oni³o go do
zajêcia siê histori¹ Rytla - wsi tak silnie zwi¹zanej z postaci¹ wybitnego ksiê-

dza, Antoniego Kowalkowskiego. Ksi¹¿ka, bêd¹ca pierwsz¹ prób¹ monogra-
fii tej wsi, sk³ada siê z kilku czêœci. Dodatkowy walor stanowi¹ liczne, czêsto
unikatowe fotografie. W czêœci pierwszej autor opisuje pokrótce po³o¿enie i
walory turystyczne Rytla. Nastêpnie przechodzi do rekonstrukcji dziejów tej
wsi od czasów krzy¿ackich po wspó³czesnoœæ. Kolejna czêœæ opisuje dzieje
parafii i rytelskiego koœcio³a. Z tym zwi¹zany jest nastêpny rozdzia³, zawiera-
j¹cy szkice biograficzne o proboszczach i administratorach miejscowej para-
fii. Ca³oœæ ksi¹¿ki uzupe³niaj¹ wykazy wikariuszy i organistów, informacja o
duchownych wywodz¹cych siê z parafii Rytel, zestawienie chrztów, œlubów i
zgonów w latach 1899-1999, lista darczyñców budowy koœcio³a oraz wykazy
osób, która ucierpia³y w okresie ostatniej wojny. Na koñcu zamieszczono bi-

bliografiê.

Aleksander Majkowski, Pamiêtnik z wojny europejskiej roku 1914, z
rêkopisu odczyta³ i opracowa³, wstêpem i przypisami opatrzy³ T. Linkner,
Wejherowo-Pelplin 2000, wyd. Muzeum Piœmiennictwa i Muzyki Kaszub-

sko-Pomorskiej oraz Wydawnictwo Diecezji Pelpliñskiej "Bernardinum",
ss. 503, "Biblioteka Kaszubska", t. 1

Dokument ten znany by³ badaczom biografii A. Majkowskiego w rêkopi-
sie. Teraz jednak doczeka³ siê krytycznego opracowania i wydania drukiem,
inicjuj¹c "Bibliotekê Kaszubsk¹". Wspomnienia A. Majkowskiego obejmuj¹
chronologicznie pierwszy okres jego s³u¿by w wojsku pruskim na froncie po-
³udniowym. Jest to dokument nie tyle wa¿ny z punktu widzenia dziejów re-
gionalizmu kaszubskiego, ile raczej z punktu widzenia badañ nad dziejami I
wojny œwiatowej, jest bowiem doœæ unikatowym zapisem wra¿eñ i doznañ,
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sporz¹dzanym na bie¿¹co. Warto go tak¿e przestudiowaæ dla lepszego pozna-
nia mentalnoœci i charakteru samego Majkowskiego. Tekst pamiêtnika uzu-
pe³niaj¹ podane w Aneksie listy A. Majkowskiego, wczeœniej tak¿e niepubli-
kowane, oraz ciekawe ilustracje.

Prasa gdañska na przestrzeni wieków, red. M. Andrzejewski, Gdañsk
1999, wyd. Wydawnictwo "Marpress", ss. 223

Ksi¹¿ka jest dzie³em zbiorowym kilku autorów: M. Andrzejewskiego, M.
Chojnackiej, A. Dudziñskiej, P. O. Loewa, A. Romanowa i M. Sztelera. Po-
œwiêcona zosta³a Kurtowi Koszykowi - niemieckiemu badaczowi dziejów prasy

gdañskiej (jego biogram zamieszczono tak¿e w ksi¹¿ce). Ca³oœæ sk³ada siê z
czterech czêœci. W pierwszej omówiono stan badañ i postulaty badawcze. W
drugiej zaprezentowano zarys dziejów prasy gdañskiej a¿ po czasy najnow-
sze. W kolejnej omówiono takie zagadnienia, jak ¿ycie teatralne w œwietle
relacji prasy w XIX w., poezjê i prozê w prasie gdañskiej w latach 1850-1860
oraz przedstawiono miesiêcznik kulturalny "Ostdeutsche Monatshefte". Ostat-
nia czêœæ zawiera wykaz chronologiczny gdañskich pism oraz obszern¹ bi-

bliografiê.

Boles³aw Bieszk, Zygmunt Rohde, Bolszewo. Dzieje wsi, parafii i szko-
³y, Wejherowo-Bolszewo 2000, wyd. Urz¹d Gminy Wejherowo, ss. 93

Ksi¹¿ka oprócz wstêpu i bibliografii sk³ada siê z trzech rozdzia³ów. W
pierwszym opisano dzieje tej podwejherowskiej wsi od czasów najdawniej-
szych po czasy wspó³czesne. W drugim skoncentrowano siê na dziejach bol-
szewskiej parafii, a w trzecim, chyba naj ciekawszym, o oœwiacie w Bolszewie
od jej prapocz¹tków po rok 1999.

Inni swoi. Studia z problematyki etnicznej, red. D. Berliñska, K. Frysz-
tacki, Opole 1999, wyd. Stowarzyszenie "Instytut Œl¹ski" oraz PIN Insty-
tut Œl¹ski w Opolu, ss. 212

Ksi¹¿ka jest pok³osiem konferencji, która odby³a siê w grudniu 1998 r. w
Opolu i by³a podsumowaniem projektu badawczego koncentruj¹cego siê na
problemach polskich mniejszoœci narodowych, etnicznych i kulturowych. Za-
mieszczono tu 19 artyku³ów, w tym jeden dotycz¹cy Kaszubów: B. Synak,
Kaszubi - regionalna grupa etniczna (s. 117-134).
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"Zeszyty Chojnickie", t. 3(17), 1999, wyd. Chojnickie Towarzystwo
Kultury, ss. 135

Trzeci numer wznowionego w 1997 r. cennego periodyku chojnickiego za-
wiera szereg interesuj¹cych materia³ów. J. Borzyszkowski pisze o kapliczkach
w dekanacie chojnickim, E. Ko³odziej o chojnickim harcerstwie do 1939 r.,
L. Stoltmann o chojnickiej Stacji Meteorologicznej. Oprócz tego s¹ tu interesu-
j¹ce materia³y wspomnieniowe, szkice biograficzne, sprawozdania i recenzje
oraz dzia³ Miscellanea, gdzie podano np. wykaz prac magisterskich z historii
poœwiêconych Chojnicom, a obronionych na WSP w S³upsku.

Ziemie Zachodnie i Pó³nocne Polski w okresie stalinowskim 1945-1956,
red. C. Osêkowski, Zielona Góra 1999, wyd. Wy¿sza Szko³a Pedagogicz-
na w Zielonej Górze, ss. 254

Ksi¹¿ka zawiera materia³y z konferencji, która odby³a siê w maju 1998 r.
w Zielonej Górze. Zawiera 23 artyku³y traktuj¹ce bardzo szeroko problematy-
kê Ziem Zachodnich w okresie stalinizmu. S¹ tu teksty dotycz¹ce takich za-
gadnieñ, jak: stosunek ZSRR do tych ziem, kwestie s¹siedztwa polsko-nie-
mieckiego w okresie stalinizmu, migracje ludn<;>œci, ³¹czenie rodzin, obozy
pracy przymusowej, propaganda planu 6-letniego, sytuacja w œrodowiskach
naukowych, dzia³alnoœæ ksiê¿y patriotów, sytuacja koœcio³a greckokatolickie-
go i sytuacja ludnoœci ukraiñskiej, wreszcie losy ludnoœci rodzimej i ludnoœci
niemieckiej. Dziêki tak du¿emu rozrzutowi tematycznemu mo¿na szerzej spoj-
rzeæ na skomplikowan¹ sytuacjê Ziem Zachodnich w trudnym okresie stalini-
zmu.

Zenon Romanow, Polityka w³adz polskich wobec ludnoœci rodzimej Ziem
Zachodnich i Pó³nocnych w latach 1945-1960, S³upsk 1999, wyd. Wy¿sza
Szko³a Pedagogiczna w S³upsku, ss. 216

Ksi¹¿ka jest pierwsz¹ prób¹ w historiografii polskiej opisu ca³oœciowego
sytuacji ludnoœci rodzimej, która po 1945 r. znalaz³a siê w granicach Polski.
Ksi¹¿ka sk³ada siê z trzech rozdzia³ów u³o¿onych chronologicznie. W pierw-
szym omówiono sytuacjê tej ludnoœci do roku 1948, w drugim - w okresie
stalinowskim, a w trzecim - w pierwszych latach rz¹dów Gomu³ki, czyli w

okresie po paŸdzierniku 1956 r. Ca³oœæ opatrzono obszern¹ bibliografi¹ oraz
indeksem osób i geograficznym.
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Hanna Popowska- Taborska, Szkice z kaszubszczyzny. Leksyka-zabyt-
ki-kontakty jêzykowe, Gdañsk 1998, wyd. Gdañskie Towarzystwo Nauko-
we, ss. 277

Tom ten jest kontynuacj¹ wczeœniejszego, wydanego w 1987 r. Zawiera
on 47 szkiców publikowanych ju¿ wczeœniej, a zwi¹zanych z problematyk¹
kaszubsk¹. Ca³oœæ podzielono na cztery czêœci: Kaszubskie etymologie, Z dzie-
jów leksyki kaszubskiej, Z dziejów kaszubskiej leksykografii, Zwi¹zki leksyki
kaszubskiej z innymi obszarami jêzykowymi. Na koñcu zamieszczono obja-
œnienia skrótów, bibliografiê oraz indeks wyrazów i form kaszubskich.

Ryszard Struck, Bedekerjastarnicki, Gdynia 2000, wyd. "Region",
ss. 87

Po bedekerach kaszubskim, gdañskim, gdyñskim, wejherowskim, sopoc-
kim i elbl¹skim ukaza³ siê tak¿e bedeker poœwiêcony Jastarni i najbli¿szej
okolicy. Oprócz wstêpu i skromnej bibliografii, ksi¹¿ka zawiera ponad szeœæ-
dziesi¹t hase³ osobowych i przedmiotowych, opatrzonych ponad trzydziesto-
ma zdjêciami (niestety, nie podano wykazu ilustracji).

Pañstwo Zakonu Krzy¿ackiego w Prusach. Podzia³y administracyjne i
koœcielne od XIII do XVI wieku, red. Z. H. Nowak przy wspó³pracy R.
Czai, Toruñ 2000, wyd. Towarzystwo Naukowe w Toruniu oraz Uniwer-
sytet Miko³aja Kopernika, ss. 133

Dzie³o zbiorowe toruñskich historyków, poœwiêcone ma³o dot¹d docenia-
nej sferze funkcjonowania pañstwa krzy¿ackiego, a mianowicie administra-
cji. Praca sk³ada siê z siedmiu rozdzia³ów traktuj¹cych o granicach pañstwa i
jego terytorium, o podzia³ach administracyjnych, zamkach i ich umocnieniach,
miastach oraz posiad³oœciach ziemskich, podzia³ach koœcielnych i parafiach
w pañstwie krzy¿ackim. Dodatkowo podano wykaz urzêdów i dostojników
zakonu krzy¿ackiego oraz s³ownik miast i innych miejscowoœci (w uk³adzie
niemiecko-polskim). Pracê opatrzono licznymi mapami, szkicami i schemata-
mi, co u³atwia zorientowanie siê w doœæ czêsto skomplikowanych dziejach
przekszta³ceñ strukturalnych, jakie zachodzi³y w pañstwie krzy¿ackim.

Lucyna Turek-Kwiatkowska, Kultura na Pomorzu w XIX wieku, Ko-
szalin 2000, wyd. Wydawnictwo Uczelniane BWSH, ss. 359

Pierwsza w literaturze polskiej monografia poœwiêcona kulturze Pomo-
rza Zachodnie~o w XIX wieku. Autorka podzieli³a swoja prace na trzy czeœci.
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odpowiadaj¹ce, jej zdaniem, trójdzielnemu obiegowi kultury w XIX w. na
Pomorzu: Kultura wiejska, Kultura miejska, Kultura szlachecka. Przy oma-
wianiu ka¿dej z nich porusza takie problemy, jak np. mieszkanie, ¿ycie co-
dzienne, stroje i ubiory, spêdzanie wolnego czasu, obyczaje, kwestie kszta³ce-
nia, aktywnoœæ kulturaln¹ itd. Podkreœla przy tym odrêbnoœci tych trzech obie-
gów kultury, ale tak¿e ich wzajemne relacje i inspiracje.

Jerzy Wiêckowiak, Koœció³ katolicki w Gdyni, Pelplin-Gdynia 2000,
wyd. Wydawnictwo Diecezji Pelpliñskiej "Bernardinum", ss. 542

Ksi¹¿ka jest pierwszym monograficznym opracowaniem dziejów Koœcio³a
katolickiego w Gdyni. Jej niew¹tpliwym walorem jest staranna szata graficz-
na oraz bogata warstwa ilustracyjna (kilkadziesi¹t zdjêæ, szkiców itp.). Autor

podzieli³ pracê na siedem rozdzia³ów. Pierwszy poœwiêci³ Oksywiu jako naj-
starszej parafii na terenie obecnej Gdyni. W nastêpnych rozdzia³ach losy miej-
scowego koœcio³a podporz¹dkowa³ chronologicznie w³adzy kolejnych bisku-
pów. Zabieg taki, niestety, nie u³atwia odbioru ksi¹¿ki i uporz¹dkowania obra-
zu dziejów gdyñskiego Koœcio³a. W ka¿dym z rozdzia³ów przedstawia losy
poszczególnych parafii, portrety pracuj¹cych tu ksiê¿y, losy zgromadzeñ za-
konnych oraz omawia zmiany w ¿yciu religijnym. Nie unika tak¿e umieszcza-
nia dziejów koœcielnych na tle szerszego kontekstu historycznego i spo³eczne-
go. Ksi¹¿kê uzupe³nia obszerna bibliografia i szczególnie przydatny skoro-

widz nazwisk.

Cezary Obracht-Prondzyñski, Jan Karnowski (1886-1939). Pisarz, po-
lityk i kaszubsko-pomorski dzia³acz regionalny, Gdañsk 1999, wyd. Insty-

tut Kaszubski, ss. 392
Pierwsza naukowa monografia poœwiêcona jednemu ze wspóhwórców

ruchu m³odokaszubskiego. Ksi¹¿ka omawia nie tylko koleje losu J. Kamow-
skiego, ale tak¿e jego twórczoœæ literack¹, publicystyczn¹ i historyczn¹, zaan-
ga¿owanie w ¿ycie polityczne oraz udzia³ w ksztahowaniu ideologii m³odo-
kaszubskiej . Ca³oœæ opatrzono bibliografi¹, kalendarium ¿ycia J. Kamowskiego

i indeksem osobowym.

JaD Wo³ucki, Gdañsk. Duñskie karty historii, Gdañsk 2000, wyd. "Mar-

press", ss. 184
Ksi¹¿ka zawiera ponad dwadzieœcia esejów (w tym dwa w jêzyku duñ-

skim) poœwieconych ró¿norodnym zwi¹zkom kulturowym miêdzy Pomorzem,



Cezarv Obracht-Prondzvñski416

zw³aszcza zaœ Gdañskiem, a œwiatem skandynawskim (w tym przypadku duñ-
skim). Autor w pomys³owy sposób prowadzi analizy maj¹ce wykazaæ bardzo
stare i silne wp³ywy duñskie na kulturê Pomorza Gdañskiego we wczesnym
œredniowieczu i ich pozosta³oœci w nazewnictwie i krajobrazie kulturowym.
Jest tu tak¿e sporo odniesieñ kaszubskich. Ksi¹¿kê zaopatrzono w bibliogra-
fiê oraz "alternatywny s³ownik etymologiczny nazw geograficznych z obszaru
delty Wis³y ". Ksi¹¿kê znakomicie uzupe³niaj¹ umiejêtnie dobrane ilustracje.

"Kwartalnik Genealogiczny", paŸdziernik 2000, nr 1, red. nacz. M.
Lubicz Bajkowski, wyd. Wydawnictwo DJ, ss 66

Redakcja nowego gdañskiego czasopisma jest zwi¹zana z krêgami zie-
miañskimi, ale w s³owie wstêpnym jednoznacznie stwierdza, ¿e nie zamierza
w przysz³oœci koncentrowaæ siê wy³¹cznie na genealogii szlacheckiej, lecz
chce siêgaæ tak¿e po historie rodzin ch³opskich czy mieszczañskich, wycho-
dz¹c z za³o¿enia, ¿e "ka¿dy ma korzenie". W pierwszym numerze opubliko-
wano dziewiêæ artyku³ów, w tym J. Borzyszkowskiego O Kaszubach i kaszub-

skiejgenealogii (s. 7-12).

Katalog Rêkopisów Biblioteki Gdañskiej Polskiej Akademii Nauk, sy-
gnatury MS 5412 - MS 5873, red. H. Dzienis, Gdañsk 1999, wyd. Bibliote-

ka Gdañska PAN, ss. 295
Biblioteka Gdañska PAN jest skarbnic¹ materia³ów rêkopiœmiennych,

przekazywanych do jej zbiorów przez wiele najbardziej znacz¹cych osób w
regionie. Korzystanie z nich jest jednak utrudnione przede wszystkim z powo-
du braku odpowiednich publikowanych katalogów. Kolejny, trzeci tom kata-
logu rêkopisów obejmuje kilkaset pozycji, wœród których jest wiele wa¿nych
z punktu widzenia badañ kaszuboznawczych. S¹ tu wiêc opisane spuœcizny
Jana Kamowskiego, Kazimierza Banasia-Purwina, Marii Wicherkiewiczowej,
Franciszka Sêdzickiego, Otyli i Szczukowskiej, Klemensa Derca itd. Orienta-
cjê w tym bogactwie u³atwiaj¹ dobrze opracowane indeksy.

Ziemie Odzyskane pod wojskow¹ administracj¹ radzieck¹ po II wojnie
œwiatowej, red. S. Lach, S³upsk 2000, wyd. Wy¿sza Szko³a Pedagogiczna
w S³upsku, ss. 344

Ksi¹¿ka zawiera materia³y z konferencji poœwiêconej tytu³owemu zagad-
nieniu, ale mimo to jest pierwsz¹ tak ca³oœciow¹ prób¹ opisania zjawiska do-
t¹d bardzo czêsto pomijanego w opracowaniach historycznych. Z punktu wi-



dzenia historii naszego regionu najwa¿niejszy jest obszerny tekst M. Golona z
UMK pt. Polityka radzieckich w³adz wojskowych i policyjnych wobec ziem
nowych i starych w latach 1945-1947 na przyk³adzie Pomorza Nadwiœlañ-

skiego (s. 129-154)

Trzebiatowscy 1515-2000. I Zjazd rodzinny w Sominach 8-10.09.2000,
Sominy 2000, wyd. Komitet Organizacyjny I Zjazdu Rodzinnego w Somi-
nach, ss. 127, 6 nIb

Kolejna ksi¹¿ka poœwiêcona dziejom rodziny. Zawiera oprócz szkicu hi-
storycznego o historii rodu Trzebiatowskich tak¿e szereg innych opracowañ,
np. szkice biograficzne poœwiêcone kilku znaczniejszym osobom wywodz¹-
cym siê z tej rodziny.

W³adys³aw Szulist, Przesz³oœæ obecnych obszarów diece7ji pelpliñskiej
do 1772, t. 1, Pelplin 2000, wyd. Wydawnictwo Diecezji Pelpliñskiej "Ber-
nardinum", ss. 340

Ksi¹¿ka jest podsumowaniem wielu lat pracy badawczej ks. Szulista nad
dziejami koœcielnymi na Pomorzu. Zosta³a podzielona na dwie czêœci - pierw-

sza obejmuje okres do 1466 r., druga do czasu pierwszego rozbioru i w³¹cze-
nia Pomorza Gdañskiego do królestwa pruskiego. W ka¿dej z czêœci opisywa-
ne s¹ struktury koœcielne, organizacje terytorialne, problemy kultury religij-
nej, koœcielne instytucje oœwiatowe-charytatywne itd. Jak podkreœla sam au-
tor, zale¿a³o mu tak¿e na wyró¿nieniu roli Kaszubów.

Toruñski S³ownik Biograficzny, t. 2, red. K. Mikulski, Toruñ 2000, wyd.
Towarzystwo Mi³oœników Torunia, Uniwersytet Miko³aja Kopernika, ss. 287

Drugi tom obliczonego na szeœæ tomów s³ownika biograficznego (pierw-
szy ukaza³ siê w 1998 r.). Znalaz³o siê w nim kilkaset rzetelnie opracowanych
hase³ biograficznych w uk³adzie tzw. holenderskim, tj. od A do Z.

Jerzy Litwin, Morskie zabytki Gdañska i okolic, Gdañsk 1999, wyd.
Marpress, ss. 261

Zbiór 27 szkiców pogrupowanych w trzech dzia³ach: Z morskich dziejów
miasta, Zabytki miasta Gdañska, Okolice Gdañska. Ponadto s¹ tu u¿yteczne
informacje dla turystów, wykaz najwa¿niejszej literatury oraz indeksy (nazw
statków i osobowy). W sytuacji braku popularnych ksi¹¿ek poœwiêconych
naszym zwi¹zkom z morzem jest to pozycja bardzo u¿yteczna i potrzebna.
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Andrzej Romanow, Gdañsk zapomniany... Szkice z dziejów miasta 1914-
1939, Gdañsk 2000, wyd. Instytut Kaszubski, ss. 142

Nowa ksi¹¿ka znanego historyka dziejów Gdañska. Zawiera dziewiêæ szki-
ców poœwiêconych bardzo ma³o znanym faktom z okresu I wojny œwiatowej i
miêdzywojennego. Mowa tu o obozie jenieckim dla Rosjan w Gdañsku i o
rosyjskiej bia³ej emigracji w WMG, o placówce chorwackich Ustaszów i pol-
skich jednodniówkach; o bracie Stanis³awa - Leonie Przybyszewskim oraz o
"gdañskim" herbie w Sankt Petersburgu. Ca³oœæ opatrzono niemieckim stresz-

czeniem i indeksem osobowym.

"Rocznik Helski", t. 1, Hel 2000, wyd. Stowarzyszenie "Przyjaciele

Helu", ss. 152
Pierwszy numer nowego lokalnego pisma popularnonaukowego. Zawiera

jedenaœcie interesuj¹cych artyku³ów poœwiêconych dziejom "helskiej kosy".
S¹ tu m. in. teksty o szkutnikach helskich i o tradycyjnych ³odziach rybackich,
o skutkach sztormów i o pocz¹tkach polskiej oceanografii; o zmianach w ich-
tiofaunie i o losach zabytkowego koœcio³a w Helu. Zwraca uwagê bardzo bo-
gata warstwa ilustracyjna - wiele zdjêæ, szkiców, map.

Jan Netzel, Tak by³o... Wspomnienia rybaka, opr. W. Kiedrowski,
Gdañsk 2000, wyd. Oficyna Czec, ss. 287

Wyj¹tkowo cenne i interesuj¹ce wspomnienia jednej z naj ciekawszych
osób zwi¹zanych z pó³nocnymi Kaszubami (brata znanego pisarza Augustyna
Necla). Obejmuj¹ one rozleg³y czas - od okresu koñca zaborów (ale autor
dziêki wspomnieniom ojca cofa siê jeszcze dalej), przez I wojnê œwiatow¹,
okres 20-lecia miêdzywojennego a¿ po czasy II wojny œwiatowej i pierwsze
lata powojenne. O roli i wartoœci tych wspomnieñ pisze w pos³owiu wydawca

i redaktor Wojciech Kiedrowski.

Problemy animacji kultury na Pomorzu, red. C. Obracht-Prondzyñ-
ski, Gdañsk 2000, wyd. Instytut Kaszubski, ss. 127

Ksi¹¿ka zawiera materia³y z I Pomorskiego Forum Animatorów Kultury,
które odby³o siê w 1999 r. w Kaszubskim Uniwersytecie Ludowym w Starbie-

ninie. S¹ tu teksty wyg³oszonych wówczas referatów, dziewiêæ prezentacji
konkretnych inicjatyw i przedsiêwziêæ kulturalnych, wykaz uczestników fo-

rum oraz nrzedrukowana relacia prasowa z forum (za "Pomerani¹").
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Marek Dziêcielski, Dzieje Ziemi Mirachowskiej od XII do XVIII wie-
ku, Gdañsk 2000, wyd. Uniwersytet Gdañski, ss. 359

Bardzo dobrze opracowana monografia dziejów Ziemi Mirachowskiej, a
wiêc œrodkowej czêœci Kaszub po okres zaboru (pierwotnie ksi¹¿ka by³a prac¹
doktorsk¹). Sk³ada siê z czterech rozdzia³ów u³o¿onych chronologicznie, w
których omówiono takie problemy, jak: ustrój terytorialny i jego zmiany, ¿y-
cie spo³eczno-polityczne, stosunki w³asnoœciowe i ¿ycie gospodarcze, stosun-
ki koœcielne. Przedstawiono tak¿e zmiany, jakie przynios³o w³¹czenie tego
terenu w obrêb królestwa pruskiego. Ksi¹¿ka zosta³a opatrzona aneksami Ÿró-
d³owymi, licznymi mapami, szkicami i fotografiami, bogat¹ bibliografi¹ oraz
indeksem nazwisk.

Florian Ceynowa, Kurze Betrachtungen iiber die kassubische Sprache,
ais Entwurf zur Gramatik, hrsg., eingeleitet und kommentiert von A. D.
Dulicenko, W. Lehnfeldt, Gottingen 1998, wyd. Vandehoeck&Ruprecht,
ss. 146, 6 nlb

Ksi¹¿ka zawiera pierwsz¹ kaszubsk¹ gramatykê autorstwa F. Ceynowy.
Podzielona zosta³a na trzy czêœci, z których najwa¿niejsza jest druga, zawiera-
j¹ca tekst Ceynowy. Ca³oœæ opatrzono bardzo obszern¹ i pomocn¹ bibliogra-
fi¹, poœwiêcon¹ twórczoœci Ceynowy oraz ogólnie - jêzykowi, historii i kultu-

rze Kaszubów.
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Dzia³alnoœæ Instytutu Kaszubskiego w 2000 roku

W roku 2000 dobieg³a koñca pierwsza kadencja w³adz Instytutu. Nale¿a-
³o dokonaæ podsumowania naszej dotychczasowej pracy, zastanowiæ siê nad
przebyt¹ drog¹ oraz przedyskutowaæ zadania, które zamierzamy zrealizowaæ
w najbli¿szych latach. Zarz¹d dokona³ podsumowania kadencji podczas swo-
jego ostatniego zebrania w starym sk³adzie w dn. 22 lutego 2000.

Walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze cz³onków Instytutu odby³o siê
w Domu Kaszubskim 17 marca 2000 r. Podczas tego zebrania ustêpuj¹cy Za-
rz¹d przedstawi³ sprawozdanie z pracy w mijaj¹cej kadencji, rozliczy³ siê z
prowadzonej gospodarki finansowej oraz zaprezentowa³ osi¹gniêcia i pora¿-
ki. Po dyskusji na wniosek Komisji Rewizyjnej udzielono absolutorium ustê-
puj¹cemu Zarz¹dowi oraz wybrano nowe w³adze Instytutu.

W g³osowaniu na prezesa Instytutu ponownie wybrano prof. Józefa Bo-
rzyszkowskiego. W sk³ad Komisji Rewizyjnej weszli: Jerzy Szukaiski, Ta-
deusz Sadkowski i Boles³aw Hajduk. Nowo wybrany zarz¹d ukonstytuowa³
siê podczas dwóch kolejnych spotkañ w dn. 23 marca oraz 3 kwietnia
2000r. Nowy zarz¹d stanowi¹: wiceprezes - Edmund Wittbrodt, sekretarz
- Cezary Obracht-Prondzyñskiego, skarbnik - Renata Pa³czyñska-Goœci-
niak, cz³onkowie - Marian Szczodrowski, Andrzej Romanow oraz Zbigniew

Zielonka.
Oprócz dwóch powy¿szych zebrañ zarz¹du odby³y siê w 2000 roku kolej-

ne w dn. 3 lipca, 10 paŸdziernika oraz 20 listopada.
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Instytut realizowa³ swoje statutowe cele, podobnie jak w latach poprzed-
nich, przez organizacjê konferencji, promocji, spotkañ dyskusyjnych itd. £¹cz-
nie odby³o siê ich w tym roku dwadzieœcia:

1. Sesja z okazji 80-lecia powrotu Pañstwa Polskiego na Pomorze -

19.02.2000, Piaseczno (wspó³organizatorem by³o Muzeum Historii Ru-

chuLudowego)
2. Wieczór wspomnieñ o Lechu B¹dkowskim - 22.02.2000

3. Spotkanie promuj¹ce najnowsze wydawnictwa Instytutu Kaszubskiego
- 13.03.2000

4. Spotkanie dyskusyjne poœwiêcone Strategii Województwa Pomorskie-
go - 23.03.2000, Gdañsk (zorganizowane wspólnie z Zarz¹dem G³ów-

nym Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego)
5. Spotka~ie promuj¹ce ksi¹¿kê C. Obracht-Prondzyñskiego o Janie Kar-

nowskim - 24.03.2000, Czersk
6. Spotkanie promuj¹ce Ksiêgê Pami¹tkow¹ Kongresu Pomorskiego -

31.03.2000, Gdañsk (wspólnie z ZG ZKP)
7. Wieczór pamiêci poœwiêcony pisarce Ró¿y Ostrowskiej - 6.04.2000,

Gdañsk (wspólnie z ZG ZKP)
8. Konferencja naukowa "Losy TOW Gryf Pomorski a Polskie Pañstwo

Podziemne na Pomorzu" - 12.05.2000, Gdañsk (wspólnie z ZG ZKP,
Fundacj¹ Archiwum Pomorskie Armii Krajowej w Toruniu oraz Mu-

zeum Stutthof)
9. Spotkanie promuj¹ce wydawany przez Polsk¹ Akademiê Nauk "S³ow-

nik Etymologiczny Kaszubszczyzny" - 15.05.2000, Gdañsk
10. Seminarium nt. "Kaszubska kultura ludowa, czyli jaka?" - 22.05.2000,

Wie¿yca (wspó³organizatorami by³y dwie instytucje: Kaszubski Uni-
wersytet Ludowy w Wie¿ycy oraz Stowarzyszenie Twórców Ludowych,
Oddzia³ w Gdañsku)

11. Sesja z okazji 80-lecia Plebiscytu na Powiœlu - 3.06.2000 (wspó³organi-

zatorem by³o Muzeum Historii Ruchu Ludowego w Piasecznie)
12. Konferencja "Miêdzy unifikacj¹ a odrêbnoœci¹ - kultura polskich regio-

nów" - 17.06.2000, Gdañsk (przygotowana w ramach Kongresu Kultu-

ry Polskiej wspólnie z Rad¹ Wojewódzk¹ Regionalnych Towarzystw

Kultury)
13. Konferencja "Problemy rozwoju gospodarczego Kaszub" - 21.06.2000,

Chmielno (wspólnie z Bankiem Pocztowym, w³adzami gminy Chmiel-
no oraz w³adzami powiatu kartuskiego)



14. Druga sesja i wystawa z okazji 80-1ecia Plebiscytu na Powiœlu w Sztu-
mie - 8.09.2000 (zorganizowana tym razem wspólnie z Towarzystwem

Mi³oœników Ziemi Sztumskiej)
15. Konferencja "Pomorska rodzina nauczycielska", Wielki Buczek -

16.09.2000 (przygotowana wspólnie z oddzia³em ZKP w Wielkim Bucz-

ku i w³adzami gminy Lipka)
16. Konferencja "Regionalne budownictwo na Kaszubach jeziornych w XX

wieku", Ostrzyce - 6.10.2000 (g³ównymi organizatorami byli Starostwo

Kartuskie, zarz¹d Kaszubskiego Parku Krajobrazowego, Przedsiêbior-

stwo Inwestycyjne "PROKART")
17. Konferencja "Badania kaszuboznawcze w XX wieku", Gdañsk - 13-

14.10.2000 (partnerami byli Uniwersytet Gdañski oraz ZG ZKP)
18. Sesja naukowa "Chrzeœcijañstwo na Pomorzu X-XX wiek", S³upsk-

16-17.11.2000 (g³ównym organizatorem by³o Muzeum Pomorza Œrod-

kowego w S³upsku)
19. Spotkanie promocyjne ksi¹¿ki Marianne Wannow Kaszubi. Die Kaschu-

ben, Gdañsk - 20.11.2000
20. II Pomorskie Forum Animatorów Kultury, Starbienino - 24-26.11.2000

(wspó³organizatorami by³ ZG ZKP i KUL)

Oprócz dzia³alnoœci o charakterze konferencyjnym Instytut kontynuowa³
prace wydawnicze. Uda³o siê w tym roku wydaæ nastêpuj¹ce pozycje:

- Okruchy poezji s³owiañskiej Splitter von slawische Gedichte,
- zbiór historycznych szkiców Andrzeja Romanowa pt. Gdañsk zapomnia-

ny. Szkice z dziejów miasta 1914-1920,
- ksi¹¿kê zawieraj¹c¹ materia³y z I Pomorskiego Forum Animatorów

Kultury,
- ksi¹¿kê Zygmunta Szultki pt. Szkice ³ebskie. O dziejach miasta i okolicy,
- zbiór artyku³ów Józefa Borzyszkowskiego pt. Koœció³ katolicki na Ka-

szubach i Pomorzu w XIX i XX wieku,
- ksi¹¿kê dokumentuj¹c¹jubileusz muzeum w Wejherowie (Muzea, a dzie-

dzictwo kulturowe Pomorza),
- nowy zbiór poezji Jana Piepki pt. Krzyk ptaków,
- materia³y pokonferencyjne pt. Literatura kaszubska - miêdzy twórc¹,

ksi¹¿k¹ a bibliotek¹,
- przewodnik po wybranych sanktuariach maryjnych Pomorza pt. Królo-

wa Narodu autorstwa Amo Giese.
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Niew¹tpliwie jednak najwiêkszym sukcesem Instytutu w 2000 r. by³o uru-
chomienie Kaszubskiego Funduszu Stypendialnego. Powsta³a w ten sposób
szansa na stworzenie nowej, wa¿nej instytucji wspieraj¹cej ambitn¹ m³odzie¿,
która nie mo¿e kontynuowaæ kszta³cenia z powodów trudnej sytuacji mate-
rialnej (zob. sprawozdanie w niniejszym numerze).



Jerzy Treder

o kaszubszczyŸnie na posiedzeniu
Komitetu Jêzykoznawstwa PAN

27 marca 2000 r. w Warszawie (PKiN) odby³o siê kolejne posiedzenie
Komitetu Jêzykoznawstwa PAN, w którego czêœci otwartej naukowej referaty
wyg³osili: Edward Breza, Status jêzykowy kaszubszczyzny i J. Treder, Ka-
szubszczyzna literacka. Do ustalenia tematów tego posiedzenia dosz³o w trak-
cie i niejako w konsekwencji poprzedniego posiedzenia 24 stycznia 2000 r.,
poœwiêconego sytuacji jêzykowej mniejszoœci w Polsce, a tak¿e jako anons
przygotowanej publikacji pt. Jêzyk kaszubski (red. E. Breza) w serii: Najnow-
sze badania jêzyków s³owiañskich, pod red. Stanis³awa Gali, aktualnego prze-
wodnicz¹cego KJ PAN.

Obu referatów wys³ucha³o ok. 80 profesorów z ró¿nych œrodowisk uni-
wersyteckich i naukowych Polski, gdzie prowadzi siê prace w zakresie jêzy-
koznawstwa, zw³aszcza polonistycznego i slawistycznego. Tez wyst¹pieñ re-
ferentów nie bêdê tu przedstawia³, gdy¿ zainteresowani znaleŸæ je mog¹ w: 1.
E. Breza: Kaszubszczyzna wœród jêzyków s³owiañskich, jej status jêzykowy
(w: Kaszubszczyzna w œwiecie, red. J. Samp, Wejherowo 1994, s. 7-20) czy
Kszta³towanie siê kaszubskiego jêzyka literackiego (w: Obraz jêzykowy s³o-
wiañskiego Pomorza i £u¿yc. Pogranicza i kontakty jêzykowe, red. J. Zieniu-
kowa, Warszawa 1997, s. 247-256) i 2. J. Treder w publikacji: J. Borzyszkow-
ski, J. Mordawski, J. Treder: Historia, geografia i piœmiennictwo Kaszubów,
Gdañsk 1999, s. 127-187, zwl 127-148.
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Dyskusja by³a ¿ywa i obiektywna, a tak¿e ¿yczliwa dla referentów. Wedle
kolejnoœci zabrali g³os, nieraz w fonnie rozwiniêtych pytañ, kierowanych zresz-
t¹nie tylko do referentów, profesorowie: Leszek Moszyñski, Janusz Siatkow-
ski (wspomina³ m.in. swoje badania na Kaszubach z po³owy lat 50.), Kazi-
mierz Polañski, Henryk Wróbel, Jerzy Bartmiñski, Zygmunt Saloni, Zbigniew
Greñ (Instytut Slawistyki PAN), Janusz Rieger, Antoni Furdal, Jadwiga Zie-
niukowa, Zenon Leszczyñski, Bogdan Walczak, Andrzej Bogus³awski, Ma-
rian Kuca³a. Niektóre g³osy by³y wiêcej ni¿ aprobatywne, np. J. Bartmiñski,
Z. Saloni, A. Bogus³awski, m.in. odpowiada³y za referentów dyskutantom,
np. J. Zieniukowa (czy jêzykoznawca mo¿e orzekaæ o statusie?), B. Walczak
(definicje). Przewija³a siê w niej problematyka dotycz¹ca:

1. Definicji terminów, a zatem kaszubszczyzna literacka czy pisana jako
postulat, tj. bez konkretnych wskazañ? (L. Moszyñski). Co znaczy ,,(kaszub-
ski) jêzyk literacki" na tak ró¿norodnym pod³o¿u gwarowym? (Z. Saloni).
Uœciœlenie okreœlenia "kaszubszczyzna literacka = jêzyk literatury = jêzyk folk-

loru (J. Siatkowski). Tenniny jêzyk, dialekt i gwara inaczej funkcjonuj¹ w
ujêciu diachronicznym i synchronicznym. Kaszubszczyzna jest osobnym ko-
dem jêzykowym, ale jednak nie jêzykiem (H. Wróbel). Czy istnieje interdia-
lekt kaszubski? (J. Rieger). Definicyjne kwestie pojawi³y siê te¿ w g³osach J.
Zieniukowej i B. Walczaka, który podkreœla³ zwi¹zki z nonn¹.

2. T³a socjologicznego, tj. zakresu u¿ywania kaszubszczyzny w œrodowi-
sku, m.in. w rodzinie (po polsku rodzice do dzieci i czêsto dzieci do siebie) i w
koœciele (rzadko), m.in. jako ,jêzyk serca" (L. Moszyñski). Jakie s¹ funkcje
kaszubszczyzny literackiej czy jêzyka literatury (folkloru?): w szko³ach (np.
podrêczniki); w koœciele i w prasie, a zatem na ile kaszubszczyzna jest ogólna
(znonnalizowana) i stosowana? Od iloœci cech wyró¿niaj¹cych wa¿niejsza
jest funkcja (J. Siatkowski). Czy najm³odsi chêtnie mówi¹ i ucz¹ siê po ka-
szubsku i czy ogó³ dzieci uczy siê wszystkich przedmiotów po kaszubsku?
(K. Polañski). Pozytywnie o samej idei nauki jêzyka kaszubskiego w Uniwer-
sytecie Gdañskim, ale czy siê dzieci zmusza do nauki i czy znaj¹ jêzyk pisa-
ny? Czy dzia³acze nie id¹ za daleko, ¿¹daj¹c kaszubienia nazwisk? (Z. Salo-
ni). Kaszubszczyzna literacka, poetycka jest Ÿród³em doznañ i prze¿yæ, ale
ruch w kierunku usamodzielnienia nie ma jasnych i pewnych perspektyw.
Powinno te¿ zachodziæ pe³ne partnerstwo, tj. te¿ t³umaczenia z polskiego i
literatury œwiatowej czy powszechny bilingwizm. Na razie jest mniej literatu-
ry polskiej (A. Furdal). Czy literatura ma wp³yw na integracjê spo³eczn¹ i
iezvkowa? (Z. Leszczvñski).



3. Porównañ z innymi regionami: a) Œl¹sk i Podhale - w tych regionach

wszêdzie s³yszy siê gwarê, a zatem czym ró¿ni¹ siê od nich Kaszubi? (H.
Wróbel). Zachodz¹ te¿ podobieñstwa miêdzy Kaszubami i Œl¹skiem, ale ró¿-
nice tkwi¹ w woli elit, œrodowisk i czy ta wola ma uzasadnienie teoretyczne,
czy wreszcie nie ma rozdŸwiêku miêdzy wol¹ inteligencji przy biernoœci ogó-
³u spo³ecznoœci? (Z. Greñ). Podobna sytuacja istnieje na £emkowszczyŸnie,
gdzie d¹¿y siê do wzmocnienia elementów s³owackich wobec ukraiñskich. W
szkole ³emkowskiej odbywaj¹ siê dodatkowe lekcje, przy czym dzieci nie chc¹
siê uczyæ, bardziej zainteresowani s¹ rodzice. Jak mocno spolonizowani Ka-
szubi z pogranicza przyjmuj¹ kaszubszczyznê literack¹ ze wzmocnionymi

cechami pó³nocnokaszubskimi? (J. Rieger).
4. Aspektu politycznego, o którym tylko napomykano i jedynie w takim

sensie, ¿e s³usznie siê go pomija (J. Bartmiñski).
5. Normy jêzyka literackiego wobec jêzyka folkloru (w nawi¹zaniu do 3-

tomowej publikacji A. Mioduchowskiej i L. Bielawskiego Kaszuby w pieœni,
Warszawa 1997) na przyk³adzie pieœni kaszubskich, pierwotnie w jêzyku pol-
skim, obecnie przez zespo³y ró¿nie kaszubionych. Kaszubszczyzna nie jest
jêzykiem regionalnym, ale raczej uzale¿nionym od wyboru tematyki stylem
jêzykowym, zwi¹zanym z pewnym systemem wartoœci i stosunkiem do ota-
czaj¹cego œwiata. Co to znaczy, ¿e ktoœ mówi po kaszubsku? (J. Bartmiñski).
Kwestia jêzyka kaszubskiego powraca, bo ma walor kreatywny. Jest to jêzyk,
gdy¿ "masa krytyczna" jest tu wiêksza ni¿ w przypadku dialektu œl¹skiego.
Znaczn¹ wagê dla tego faktu posiadaj¹ teksty, np. po³abski zaistnia³ jako jêzyk
tylko dziêki ewangelii, gdy z kolei kwestia normy nie jest rozstrzygaj¹ca, np.
w dolno³u¿yckim jest ona mocno rozchwiana (A. Bogus³awski).

W ostatnim g³osie prof. M. Kuca³a zauwa¿y³, ¿e referenci nie ujêli spra-
wy w sposób skrajny i ¿e R. Olesch (notabene, wydawca m.in. Krofeja) u¿y-
wa³ okreœlenia ,jêzyk kaszubski", a ponadto dyskutant zestawi³ literaturê ka-
szubsk¹ z gwar¹ podhalañsk¹, np. u Tetmajera, a zatem w funkcji stylizacji, z

nagromadzeniem cech gwarowych.
Posiedzenie Komisji Jêzykoznawstwa PAN z tak¹ tematyk¹ obrad i prze-

biegaj¹ce w takim stylu niew¹tpliwie uznaæ nale¿y za fakt interesuj¹cy, który
trzeba by³o utrwaliæ choæby w tak krótkim sprawozdaniu.
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Konferencja kaszuboznawcza

Od momentu powstania Instytutu Kaszubskiego ci¹gle mówi³o siê o ko-
niecznoœci zorganizowania konferencji, podczas której dokonano by pod-
sumowania stanu badañ nad kwesti¹ kaszubsk¹ w XX wieku oraz pokuszono
by siê o wytyczenie nowych kierunków badawczych. Problem ten by³ poru-
szany wielokrotnie w czasie dyskusji i zebrañ cz³onków Instytutu. Zarz¹d po-
stanowi³, ¿e w koñcu roku 2000 odbêdzie siê taka konferencja z udzia³em
przedstawicieli ró¿nych dyscyplin i ró¿nych oœrodków naukowych. Wsparcia
w przygotowaniu konferencji udzieli³ Komitet Badañ Naukowych i Sejmik
Województwa Pomorskiego, a wspólnego dzie³a organizacji podjê³y siê trzy
instytucje: Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie, Uniwersytet Gdañski i Instytut

Kaszubski.
W Sali Senatu UG, gdzie odbywa³a siê konferencja w dniach 13-14 paŸ-

dziernika 2000 r., zgromadzi³o siê kilkadziesi¹t osób, chc¹cych wys³uchaæ
ponad dwudziestu referatów. Organizatorom uda³o siê zrealizowaæ podstawo-
wy postulat, a mianowicie zapewniæ interdyscyplinarny charakter konferen-
cji. Podkreœlane by³o to jako jej wa¿ny atut i osi¹gniêcie. Co wa¿ne - konfe-

rencja by³a tak¿e okazj¹ do spotkania i rozmowy osób, które zajmuj¹ siê Ka-
szubami w ró¿nych oœrodkach naukowych w Polsce i poza granicami kraju.

Do tych za³o¿eñ i atutów konferencji nawi¹zali w swoich otwieraj¹cych
g³osach prof. Józef Borzyszkowski - prezes Instytutu Kaszubskiego, prof.
Marcin Pliñski - rektor UG oraz pro f. Brunon Synak - prezes ZKP.
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Pierwszy blok referatów poœwiêcono zagadnieniom przyrodniczym i et-
nograficznym. Pro f. Jerzy Szukalski omówi³ dorobek badañ geografów nad
Kaszubami, wskazuj¹c, ¿e badania te maj¹ bogat¹ i odleg³¹ tradycjê, siêgaj¹-
c¹jeszcze okresu 20-lecia miêdzywojennego, kiedy to takie badania inspiro-
wa³ Instytut Ba³tycki z polskiej strony, a z niemieckiej geografowie z Wolne-
go Miasta Gdañska (by³o wówczas przyk³adowo seminarium geograficzne na
Politechnice Gdañskiej). Po wojnie najwa¿niejszym oœrodkiem sta³ siê Gdañsk
ze swoimi nowymi uczelniami - najpierw WSP i WSE, a nastêpnie UG. Prof.

Szukalski podkreœla³ tak¿e rolê Gdañskiego Towarzystwa Naukowego, które

wyda³o szereg monografii geograficznych dotycz¹cych najró¿niejszych pro-
blemów (od klimatologii po prace z zakresu regionalizacji fizyczno-geogra-

ficznej).
Zbli¿onej tematyki dotyczy³ referat prof. Kazimierza Tobolskiego z UAM

w Poznaniu. Mówi³ on o zasobach przyrodniczych, g³ównie roœlinnych Ka-
szub, o ich znaczeniu dla œrodowiska oraz walorach dla turystyki. Uœwiada-
mia³ zebranym choæby taki fakt, ¿e ponad 70 proc. krajowych zasobów roœlin
naczyniowych jest zgromadzonych na terenie Kaszub. Takich przyk³adów jest
wiêcej, tylko nie ¿yj¹ one w powszechnej œwiadomoœci mieszkañców tego
regionu i nie s¹ przez nich chronione ani wykorzystywane w celach promocyj-
nych. Czyli - sami nie wiemy, co posiadamy. St¹d tak ogromne, zdaniem prof.

Tobolskiego, znaczenie badañ i upowszechnianie ich wyników. A omawiaj¹c
badania nad œwiatem roœlinnym Kaszub, referent zwróci³ choæby uwagê na
rolê zapomnianego w naszym krêgu gdañskiego przyrodnika Hugo Conwent-
za, który zainicjowa³ takie badania i który zas³uguje na to, aby go w Gdañsku
w jakiœ sposób upamiêtniæ. Nastêpnie omówi³ zas³ugi akademickiego oœrodka
poznañskiego dla poznania œwiata roœlin obszarów leœnych, wodnych i szcze-
gólnie bagiennych. Wœród najpilniejszych postulatów badawczych, zdaniem
prof. Tobolskiego, jest opracowanie monografii zasobów roœlinnych poszcze-
gólnych obszarów oraz gruntowne badania nad wyj¹tkowymi - nie tylko w
skali Polski - obszarami bagiennymi.

Po przyrodnikach przyszed³ czas na trzy referaty etnograficzne. Najpierw
prof. Teresa Dunin Karwicka z UMK w Toruniu przedstawi³a ogólny stan
badañ na kultur¹ ludow¹ Kaszub, a nastêpnie mgr Anna Kwaœniewska z mu-
zeum wejherowskiego bli¿ej omówi³a znaczenie Instytutu Ba³tyckiego w ini-
cjowaniu i prowadzeniu badañ etnograficznych nad Kaszubami w okresie
miêdzywojennym. Wyrazi³a przy tym ¿al, ¿e czêœæ z tych badañ (np. mono-
grafia pro f. J. Gajka) nigdy nie ukaza³a siê drukiem, a dzie³o Instytutu po
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wojnie nie by³o kontynuowane z takim rozmachem, jak w okresie miêdzywo-
jennym. Przyczyni³a siê do tego tak¿e s³aba kondycja etnografii na Pomorzu,
a zw³aszcza jej brak w Gdañsku. Postulat utworzenia silnego oœrodka badañ
etnograficznych w tym mieœcie, zg³oszony po raz kolejny w czasie tej konfe-
rencji, zdaje siê mieæ jednak ma³e szanse na realizacjê, zwa¿ywszy na kondy-
cjê tej nauki w innych oœrodkach akademickich.

W tej czêœci z naj ¿ywszym odzewem spotka³ siê referat ks. dr. hab. Jana
Perszona z KUL-u o przekszta³ceniach kultury ludowej Kaszubów, a zw³asz-
cza jego tezy odnosz¹ce siê do wp³ywu czynników cywilizacyjnych na tê kul-
turê oraz zwi¹zku miêdzy dzia³alnoœci¹ Koœcio³a a zanikaniem kultury ludo-

weJ.
Po po³udniu przyszed³ czas na blok socjologiczno-historyczny. O bada-

niach nad pras¹ kaszubsk¹ mówi³ prof. Wiktor Pepliñski z UG, który nie tylko
jest autorem podstawowej monografii prasy pomorskiej, ale obecnie pracuje
nad tak¹ monografi¹ prasy kaszubskiej. Podkreœli³ w swoim referacie podsta-
wow¹ cechê tej prasy, a mianowicie jej nierozerwalny zwi¹zek z kaszubskim
ruchem regionalnym, którego by³a b¹dŸ to emanacj¹, b¹dŸ te¿ zaczynem. Roz-
wój badañ socjologicznych nad Kaszubami prz~dstawi³ dr Cezary Obracht-
Prondzyñski z UG, podkreœlaj¹c znaczenie pomorskiej refleksji Floriana Zna-
nieckiego oraz przedstawiaj¹c zmienne zainteresowania socjologów z ró¿nych
oœrodków Kaszubami po 1945 r. Do badañ gdañskich socjologów z lat osiem-
dziesi¹tych nawi¹za³ tak¿e prof. Marek Latoszek, który przedstawi³ dylematy
metodologiczne ówczesnych badañ, a zw³aszcza sposób, w jaki sam doszed³
wówczas do ustalenia szacunkowego liczby Kaszubów. Na pytanie zadane w
czasie dyskusji, czy jego zdaniem dziœ mo¿na by stwierdziæ, ¿e w wyniku
zmiany sytuacji politycznej liczba osób identyfikuj¹cych siê z Kaszubami nie
by³aby wiêksza, odpar³, ¿e bez badañ nie podejmuje siê pozytywnej odpowie-
dzi. Co wiêcej - stwierdzi³, ¿e raczej zgodnie z pewnymi prawid³ami zmian

etnicznych ta liczba mo¿e byæ raczej ni¿sza ni¿ w latach 80.
Po socjologach przysz³a kolej na historyków. Najpierw prof. Zygmunt

Szultka z Instytutu Historii PAN w Poznaniu przedstawi³ nie tyle stan badañ
nad Kaszubami zachodniopomorskimi, ile omówi³ prace historyków niemiec-
kich nad Pomorzem Zachodnim, podkreœlaj¹c niemal zupe³ny w nich brak
w³aœnie problematyki kaszubskiej. Stwierdzi³ ponadto, ¿e jest to tradycja hi-
storiografii niemieckiej siêgaj¹ca jeszcze czasów XIX wieku i dziœ powraca-
j¹ca na dobre do nauki naszych zachodnich s¹siadów. St¹d wynika tak¿e, jego
zdaniem. rola polskiej historio~rafii. która powinna k³aœæ szczególny nacisk
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na zmiany etniczne w tym regionie i dzieje Kaszubów. Z kolei dr Klemens

Bruski z UG, mówi¹c o zainteresowaniach mediewistów tematyk¹ kaszubsk¹,
zwróci³ uwagê na stary, ale ci¹gle ¿ywy spór wokó³ nazwy Cassubia - jej

pochodzenia i znaczenia oraz na rozwijaj¹c¹ siê dyskusjê wokó³ pochodzenia

i statusu dynastii ksi¹¿¹t gdañskich.
N astêpny referat wyg³osi³ prof. J. Borzyszkowski z U G, mówi¹c o Kaszu-

bach w historiografii dziejów naj nowszych. Nawi¹za³ do znanego referatu prof.
Gerarda Labudy wyg³oszonego podczas II Kongresu Kaszubskiego w 1992 r.,
podkreœlaj¹c, co ju¿ z postulatów naszego najwybitniejszego historyka zosta-

³o wykonane, a co jeszcze czeka na swoich badaczy. Wskaza³ przede wszyst-
kim na postêp w badaniach biograficznych oraz nad poznaniem sytuacji Ka-

szubów w czasie II wojny œwiatowej.
Temu ostatniemu zagadnieniu by³ tak¿e poœwiêcony kolejny referat dr.

hab. Bogdana Chrzanowskiego z Muzeum Stuthoff. S³uchaj¹c tego wyst¹pie-
nia, mo¿na by³o dojœæ do stwierdzenia, ¿e w ostatnich latach historycy z ró¿-
nych oœrodków naukowych wykonali naprawdê ogromn¹ pracê badawcz¹ i

pojawiaj¹ce siê zarzuty o brak zainteresowania okresem okupacji na Pomorzu
mo¿e wynikaæ tylko z niewiedzy i braku zorientowania w literaturze.

Ostatni referat historyczny wyg³osi³ prof. Hieronim Rybicki ze S³upska,
mówi¹c o powojennych badaniach poœwiêconych S³owiñcom. Zreszt¹ temat

s³owiñski, jak zawsze w czasie takich konferencji, przewija³ siê nieustannie,
co tylko wskazuje na to, ¿e jest to problem ci¹gle ¿ywy i dyskusyjny. Mo¿na
œmia³o powiedzieæ, ¿e dyskusja wokó³ S³owiñców toczona przez historyków i
jêzykoznawców nale¿y do najwa¿niejszych i naj gorêtszych sporów nauko-

wych toczonych w nauce pomorskiej ostatnich lat.
Na zakoñczenie pierwszego dnia uczestnicy wys³uchali referatu prof. Je-

rzego Tredera z UG, który przedstawi³ proces kszta³towania siê kaszubszczy-
zny literackiej, a zw³aszcza dyskusje i spory toczone od czasów Ceynowy, ale

ze szczególnym natê¿eniem od czasów M³odokaszubów i F. Lorentza, nad

naj w³aœciwsz¹ pisowni¹ kaszubsk¹.
Referat ten by³ przejœciem do bloku, który zdominowa³ drugi dzieñ obrad,

a mianowicie bloku jêzykoznawczo-literackiego.
W sobotê przedstawiono ³¹cznie dziewiêæ referatów. Nie przyjecha³ nie-

stety dr Petr Lozoviuk z Uniwersytetu Karola w Pradze, który mia³ mówiæ o

badaniach kaszuboznawczych w Czechach, ale obieca³ przes³aæ swój tekst do

publikacji. By³ natomiast drugi goœæ z zagranicy, prof. Aleksander Du1iczen-
ko z Tar³u (Estonia), który po rosyjsku przedstawi³ referat poœwiêcony archi-



waliom kaszubo logicznym zgromadzonym w archiwach rosyjskich. On sam
zreszt¹ ma w tych poszukiwaniach ogromne zas³ugi, dziêki nim bowiem od-
nalaz³ i opublikowa³ np. pierwsz¹ kaszubsk¹ gramatykê autorstwa F. Ceyno-
wy. Kaszubskich zabytków jêzykoznawczych i ich znaczenia w badaniach nad
jêzykiem kaszubskim dotyczy³ tak¿e referat prof. Hanny Popowskiej- Tabor-

skiej z Instytutu Slawistyki PAN.
Kwestii badañ porównawczych dotyczy³y dwa referaty. Prof. Ewa Siat-

kowska z Uniwersytetu Warszawskiego pokaza³a, ¿e zarówno jêzykoznaw-
ców, jak i historyków zawsze interesowa³y podobieñstwa losów Kaszubów i
Serbów £u¿yckich. W skazywa³a zreszt¹ na fakt, ¿e naukowcy pochodz¹cy z
tych dwóch grup interesowali siê wzajemnymi podobieñstwami i paralelami

historycznymi (obejmuj¹cymi dzieje jêzyka, stosunki wyznaniowe, rolê pañstw
niemieckich itd.). Z kolei dr hab. Maria Paj¹kowska-Kensikowa z Akademii
Bydgoskiej zwróci³a uwagê na rolê badañ kaszuboznawczych dla inspiracji

badañ nad Kociewiem, co szczególnie widaæ na gruncie jêzykoznawczym (pro-
blemy kociewskie znalaz³y swoje odbicie choæby w badaniach nad Atlasem
Jêzykowym Kaszubszczyzny i dialektów s¹siednich, nie mówi¹c ju¿ o ogrom-

nym wp³ywie ks. dr B. Sychty).
Pozosta³e referaty jêzykoznawcze dotyczy³y takich zagadnieñ, jak leksy-

kografia kaszubska (prof. Wies³aw Boryœ z IS PAN), badania dialektologiczne
na Kaszubach (dr El¿bieta Wroc³awska z IS PAN) oraz badania nad kaszubsk¹
antroponimi¹ i toponimi¹ (mówi³ o tym prof. Edward Breza z UG). Nieco

inaczej na kwestie jêzykowe spojrza³a prof. Jadwiga Zieniukowa z Uniwersy-
tetuŒl¹skiego, dla której przedmiotem zainteresowania by³y badania nad "no-
wymiformami komunikacji w jêzyku kaszubskim ". Wskaza³a ona na zaintere-
sowania jêzykoznawców takimi zjawiskami, jak wkraczanie jêzyka do Ko-

œcio³a, mediów czy szko³y.
W czasie konferencji wyg³oszono tak¿e jeden referat dotycz¹cy historii lite-

ratury. Przygotowa³ go prof. Tadeusz Linkner z UG, nie kryj¹c zreszt¹, ¿e w³a-
œnie historia literatury znajduje siê chyba w najtrudniejszej sytuacji wœród wszyst-
kich pozosta³ych dyscyplin humanistycznych zajmuj¹cych siê Kaszubami.

Dwa dni spêdzone podczas konferencji pokaza³y, jak wielki jest dorobek
w badaniach kaszuboznawczych, ale te¿ uœwiadomi³y, ile jeszcze jest do zro-

bienia. Mówi³ o tym w swoim podsumowaniu prof. Józef Borzyszkowski.
Wskaza³ przyk³adowo na fakt, ¿e ci¹gle nie istnieje bibliografia kaszubska, o

któr¹ postulowano ju¿ kilkanaœcie lat temu. By³aby ona niezwykle pomocna

nie tylko dla badaczy, ale szczególnie dla studentów, dziennikarzy, nauczycieli.



Cezary Obracht-Prondzyñski4ih

Byæ mo¿e ksi¹¿ka, która bêdzie zawiera³a materia³y z konferencji, stanie siê
choæby namiastk¹ bibliografii. Zreszt¹ wszyscy zebrani wyra¿ali du¿e nadzie-
je zwi¹zane z planowan¹ publikacj¹. Referenci bowiem zarzekali siê, ¿e mimo
i¿ ze wzglêdu na ograniczony czas nie mogli w swoich wyst¹pieniach przed-
stawiæ wszystkich ustaleñ w sposób wyczerpuj¹cy, ale uczyni¹ to w tekstach
przeznaczonych do publikacji. Bêdzie wiêc ona niew¹tpliwie ksi¹¿k¹ bardzo
przydatn¹ i pozwoli okreœliæ kierunki dalszych badañ.

W swoim podsumowaniu prof. Borzyszkowski podziêkowa³ tak¿e wszyst-
kim, którzy pracowali nad przygotowaniem i sprawnym przebiegiem konfe-
rencji, szczególnie studentom z KS "Pomorania", sekretariatowi Instytutu
Kaszubskiego oraz sponsorom (KBN, sejmik, w³adze UG oraz drech Marek
Chomicki, który goœci³ uczestników konferencji w prowadzonej przez siebie
sto³ówce studenckiej).

Na koniec warto podkreœliæ nie tylko znaczenie poznawcze konferencji,
ale tak¿e jej walor integracyjny. Dosyæ rzadko kaszuboznawcy, reprezentuj¹-
cy ró¿ne oœrodki i dyscypliny naukowe, maj¹ okazjê spotykaæ siê w tak zró¿-
nicowanym krêgu. O tym, jak wa¿ne s¹ tak¿e wieczorne rozmowy, mo¿na siê
by³o przekonaæ w czasie spotkania towarzyskiegQ, które odby³o siê dziêki ZG
ZKP w pi¹tek wieczorem w Domu Kaszubskim.
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Prof. dr hab. Hanna Popowska - Taborska

10 czerwca 1999 r. w auli Wydzia³u Filologiczno-Historycznego odby³a
siê uroczystoœæ wrêczenia doktoratu honoris causa Uniwersytetu Gdañskiego
prof. dr hab. Hannie Popowskiej- Taborskiej, wybitnej badaczce jêzyka Ka-
szubów, autorce szeregu opracowañ na ten temat.

Hanna Popowska - Taborska urodzi³a siê 22 III 1930 r. w Warszawie. Po
studiach w Uniwersytecie £ódzkim, gdzie zetknê³a siê z takimi autorytetami
jêzykoznawczymi, jak prof. Z. Stieber, prof. H. U³aszyn i dr (wówczas) K.
Dejna, podjê³a pracê w II Pracowni Dialektologicznej PAN w Warszawie, któ-
ra obecnie funkcjonuje jako Instytut Slawistyki PAN, i pracuje tam do dziœ.

Choæ laureatka doktoratu honorowego gdañskiej uczelni zajmowa³a siê
ró¿nymi zagadnieniami lingwistycznymi z zakresu slawistyki i polonistyki (np.
habilitacja Dawne pogranicze jêzykowe polsko-dolno³u¿yckie w œwietle da-
nych toponomastycznych, Wroc³aw 1965, problem etnogenezy S³owian w pracy
Wczesne dzieje S³owian w œwietle ichjêzyka, Wroc³aw 1991, dzieje polszczy-
zny w pracy Bart³omiej z Bydgoszczy i jego dzie³o, Warszawa 1979), lwi¹

czêœæ swego zaanga¿owania naukowego poœwiêci³a kaszubszczyŸnie.
Jêzyk pó³nocno - zachodniej peryferii s³owiañszczyzny od ponad stu piêæ-

dziesiêciu lat dostarcza lingwistom materia³u do interesuj¹cych rozwa¿añ i
konstatacji, w tym te¿ krêgu zainteresowañ naukowych znalaz³a siê prof. H.
Popowska- Taborska. Zaczê³o siê od pracy terenowej nad Atlasem jêzyko~m
kaszubszczyzny i dialektów s¹siednich, Wroc³aw 1964 - 1978 (od tomu VII
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prof. H. Popowska- Taborska sta³a siê redaktorem naczelnym), nastêpnie by³a
praca Centralne zagadnienie wokalizmu kaszubskiego, Wroc³aw 1961, arty-
ku³y poœwiêcone jêzykowi kaszubskich zabytków (np. Sz. Krofeja, M. Ponta-
nusa) i tekstom literatury kaszubskiej (H. J. Derdowskiego, neologizmy A.
Labudy), a tak¿e wspó³praca i przyjaŸñ z ks. drem Sycht¹, autorem monumen-
talnego S³ownika gwar kaszubskich na tle kultury ludowej, Wroc³aw 1967 -
1976. Obecnie prof. H. Popowska-Taborska przygotowuje wraz z prof. W.
Borysiem S³ownik etymologiczny kaszubszczyzny (wysz³y ju¿ trzy tomy) i ¿ycz-
liwie przygl¹da siê powstawaniu kaszubskiego jêzyka literackiego.

H. Popowska- Taborska ukaza³a Kaszubom bogactwo ich mowy, zanali-
zowa³a s³ownictwo kaszubskie w kontekœcie innych jêzyków i dialektów s³o-
wiañskich, a tak¿e m. in. dziêki jêzykowi nadba³tyckich S³owian sta³a siê nie-
kwestionowanym autorytetem w lingwistyce polskiej i s³owiañskiej.
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Konferencja poœwiêcona dziejom
chrzeœcijañstwa na Pomorzu

Trudno sobie wyobraziæ skomplikowane dzieje Pomorza bez uwzglêd-
niania problemów stosunków wyznaniowych panuj¹cych tu w przeci¹gu dzie-
siêciu wieków od momentu ustanowienia chrzeœcijañstwa nad po³udniowym
brzegiem Ba³tyku. Koñcz¹ce siê stulecie zmusza do podejmowania refleksji
nad minionym czasem, tak¿e refleksji nad dramatycznymi niekiedy przeobra-
¿eniami religijnymi, od których nie by³ wolny nasz region.

Na ten w³aœnie temat dyskutowano w dniach 16-17 listopada 2000 r. w
S³upsku w Muzeum Pomorza Œrodkowego podczas dwudniowej sesji pt. Dzieje
chrzeœcijañstwa na Pomorzu. Sesja, zorganizowana g³ównie si³ami muzeum,
we wspó³pracy z Instytutem Kaszubskim, by³a bardzo bogata i intensywna.
Wyg³oszono w sumie siedemnaœcie referatów, a oprócz tego uczestnicy mogli
zwiedziæ dwie wystawy oraz wys³uchaæ znakomitego koncertu muzyki J. S.
Bacha w koœciele œw. Jacka.

Obie wystawy tematycznie korespondowa³y z g³ównym obszarem zainte-
resowañ uczestników konferencji. Pierwsza, ze zbiorów Muzeum Regional-
nego w W¹growcu, nosi³a tytu³ Tematy biblijne w sztuce ludowej i plastyce
amatorskiej Druga wystawa wywo³a³a du¿e poruszenie, po raz pierwszy po-
kazano bowiem znaczn¹ czêœæ odrestaurowanych XVII-wiecznych malowi-
de³ z zabytkowego koœcio³a w Smo³dzinie. Ciekawa by³a nie tylko tematyka,
Dochodzenie obrazów. ale tak¿e sposób ich prezentacji - uczestnicy konferen-
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feraty, poœwiêcone pomorskiej gotyckiej architekturze sakralnej (przedstawi-
³y go mgr Kazimiera Kalita-Skwirzyñska z oœrodka szczeciñskiego oraz mgr
Wanda Szpilewska z MPŒ w S³upsku). O specyficznych zabytkach sakral-
nych, a mianowicie o przedstawieniach œw. Anny Samotrzeæ, mówi³a z kolei

mgr Alicja Konarska, tak¿e z MPŒ.
Ostatnim referatem tego dnia by³ referat prof. Wojciecha £ysiaka z UAM,

który mówi³, opieraj¹c siê na materiale Ÿród³owym, o miejscach pielgrzymko-
wych na Pomorzu w okresie przed reformacj¹ oraz o tradycji tych miejsc,
która czêsto trwa³a jeszcze d³ugo po zaprowadzeniu reformacji.

Drugiego dnia referaty koncentrowa³y siê na dziejach chrzeœcijañstwa w
okresie nowo¿ytnym i w czasach naj nowszych. Jako pierwszy g³os zabra³ mgr
Wojciech S³awiñski z Muzeum Okrêgowego w Toruniu i przedstawi³ miejsce
Koœcio³a katolickiego w spo³eczeñstwie Pomorza Gdañskiego w wiekach XVI
do XVIII. Z kolei o sytuacji biskupstwa kamieñskiego w obliczu zmian wy-
wo³anych reformacj¹ mówi³ prof. Zygmunt Szultka z Instytutu Historii PAN
w Poznaniu. Przedstawi³ specyfikê prawn¹ i administracyjn¹ biskupstwa, jego
zale¿noœæ od w³adzy papieskiej, ale tak¿e rosn¹ce uzale¿nienie od w³adzy ksi¹-
¿¹t szczeciñskich, czego w³aœnie skutkiem by³o bardzo szybkie zaprowadze-
nie formalne reformacji na tym terenie.

Po kilku wiekach wypierania katolicyzmu z terenów Pomorza Zachodnie-
go zacz¹³ siê on odradzaæ w tym regionie w koñcu XIX wieku, przede wszyst-
kim pod wp³ywem procesów migracyjnych i osiedlania siê tu coraz liczniejszej
grupy robotników rolnych wyznania katolickiego. Proces ten szeroko przedsta-
wi³ ks. prof. Lech Boñcza-Bystrzycki z Politechniki Koszaliñskiej, zwracaj¹c
uwagê, ¿e zawsze na tym terenie funkcjonowa³y parafie katolickie, przede
wszystkim na po³udniu Pomorza Zachodniego (Kraj na Z³otowska, okolice
Wa³cza i Czap linka) oraz na wschodzie (ziemia bytowska i lêborska).

O specyficznym problemie stosunków "koœcielno-kaszubskich" w XIX i
XX wieku mówi³ prof. JózefBorzyszkowski z Uniwersytetu Gdañskiego. Pod-
kreœla³ z jednej strony g³êbokie przywi¹zanie Kaszubów do spraw religii oraz
do Koœcio³a katolickiego, a z drugiej wskazywa³, z jakim dystansem Koœció³
ten odnosi³ siê i nadal czêsto odnosi siê do aspiracji Kaszubów. Wyra¿a siê to
choæby niejednoznaczn¹ opini¹ i stosunkiem w³adz koœcielnych do wprowa-
dzania jêzyka kaszubskiego do liturgii.

Ostatnie dwa referaty dotyczy³y okresu po 1945 r. Prof. Kazimierz Ko-
z³owski z Archiwum Pañstwowego w Szczecinie w wyczerpuj¹cy sposób przed-
stawi³ Ÿród³a do dziejów Koœcio³a na Pomorzu po II wojnie œwiatowej. W ska-
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zywa³ na ogrom tych materia³ów zgromadzonych w archiwach centralnych
(szczególnie w AAN) oraz w archiwach pañstwowych w Szczecinie, Gdañ-
sku, Koszalinie i S³upsku. Podkreœla³, ¿e ró¿ny jest stopieñ ich opracowania, a
w zwi¹zku z tym tak¿e dostêpnoœci dla badaczy. Przestrzega³ przy tym przez
nieostro¿nym z nich korzystaniem. S¹ one bowiem najczêœciej wytworem nie-
chêtnego Koœcio³owi aparatu politycznego i policyjnego, co wypacza³o rze-
czywistyobraz Koœcio³a, choæ z drugiej strony doskonale obrazuje meandry
polityki wobec Koœcio³a prowadzonej przez w³adze komunistyczne.

Korzystaj¹c z tych w³aœnie Ÿróde³, swój referat przygotowa³ dr Cezary
Obracht-Prondzyñski z Uniwersytetu Gdañskiego, mówi¹c o roli Koœcio³a i
wartoœci zwi¹zanych z religi¹ w ¿yciu spo³ecznoœci kaszubskiej po 1945 r.
Podkreœla³ on, ¿e ilekroæ w³adze komunistyczne zajmowa³y siê Kaszubami,
zawsze podkreœla³y ich wyj¹tkow¹ religijnoœæ. I odwrotnie - ilekroæ pojawia-
³y siê problemy na linii pañstwo - Koœció³, wskazywano na konsekwencje

tego¿ i odbiór w œrodowiskach kaszubskich.
Konferencja, której kierownictwo naukowe spoczywa³o w rêkach prof. J.

Borzyszkowskiego i ks. prof. L. Boñczy-Bystrzyckiego, spotka³a siê z ¿ywym
zainteresowaniem, czego œwiadectwem by³a obecnoœæ na sali du¿ej grupy stu-
dentów i uczniów s³upskich szkó³ œrednich. Byli tak¿e pracownicy nauki, dzia-
³acze regionalni, dziennikarze itd. O randze konferencji œwiadczy tak¿e fakt,
¿e patronat objêli nad ni¹ Marsza³ek Województwa Pomorskiego, Arcybisku-
pi Gdañski i Szczeciñski, Biskupi Koszaliñsko-Ko³obrzeski i Pelpliñski, pre-
zydent S³upska oraz Starosta S³upski.

Nie mog³aby siê ona odbyæ tak¿e bez wsparcia ze strony sponsorów, wœród
których by³y nastêpuj¹ce instytucje: Fundacja Wspó³pracy Polsko-Niemiec-
kiej, Urz¹d Miejski w S³upsku, Starostwo Powiatowe S³upskie, Pomorska
Agencja Rozwoju Regionalnego oraz PBK S.A. oddzia³ w S³upsku.

W zgodnej opinii w pe³ni uwieñczeniem konferencji bêdzie publikacja
wszystkich materia³ów. Organizatorzy zobowi¹zali siê, ¿e ksi¹¿ka trafi do r¹k
czytelników jeszcze w 200 l roku.



Jowita Kêciñska

Pomorsl<a rodzina nauczycielsl<a

16 wrzeœnia 2000 roku odby³a siê w Wielkim Buczku na Krajnie ( woj.
Wielkopolskie) konferencja naukowa "Pomorska rodzina nauczycielska".
Nieprzypadkowo w³aœnie Wielki Buczek - wieœ chlubi¹ca siê tradycjami pa-
triotycznymi spod znaku Rod³a - ju¿ po raz trzeci by³a miejscem takiego spo-
tkania .Dwie poprzednie konferencje zwi¹zane by³y z dzia³alnoœci¹ Polaków
Pogranicza w okresie miêdzywojennym ("Siedemdziesi¹ta pi¹ta rocznica po-
wstania Zwi¹zku Polaków w Niemczech na Z³otowszczyŸnie" i "Siedemdzie-
siêciolecie szkó³ polskich na Z³otowszczyŸnie"). Wieœ jest ambitna ( ile wsi
organizuje konferencje naukowe?) i do dawnych, historycznych tradycji dopi-
suje jak najbardziej wspó³czesn¹. Tegoroczna konferencja rozszerzy³a sw¹
formu³ê; tematyka zwi¹zana z rodzin¹ nauczycielsk¹ objê³a ca³e Pomorze.
Kraj na jako region geograficzny stanowi czêœæ Pomorza, a bêd¹c jednocze-
œnie od wieków zwi¹zana z Wielkopolsk¹, ma ambicje staæ siê pomostem ³¹-
cz¹cym te dwa wielkie regiony Polski.

Wspó³organizatorem konferencji buczkowskiej by³, obok Instytutu Ka-
szubskiego, buczkowski oddzia³ Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego (jeden z

dwu krajeñskich oddzia³ów Zrzeszenia).
Tak siê z³o¿y³o, ¿e referaty budowa³y monografiê problemu. Pierwszy-

profesora Józefa Borzyszkowskiego z Uniwersytetu Gdañskiego, a jednocze-
œnie prezesa Instytutu Kaszubskiego - Jan Ro¿eñski - sylwetka nauczyciela

krajeñskiego da³ niejako monografiê polskiego nauczyciela Zwi¹zku Pola-
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ków w Niemczech. Nadto ten ¿yciorys wpisa³ siê w ¿yciorysy polskich na-
uczycieli. Ro¿eñski pochodzi³ ze Œwiêtej ko³o Z³otowa, uczy³ w miêdzywoj-
niu w szko³ach polskich na Pograniczu, by³ kierownikiem Polsko-Katolickie-
go Towarzystwa Szkolnego w rejencji pilskiej, prezesem polskiego chóru
"Cecylia" w Z³otowie, od 1933 roku kierowa³ Polsko-Katolickim Towarzy-
stwem Szkolnym w Opolu. Tam zasta³ go wybuch wojny w 1939 roku i aresz-
towanie - jak wszystkich dzia³aczy ZPwN. Po dramatycznych prze¿yciach
woj ennych dopiero w 1947 roku móg³ powróciæ na rodzinn¹ Z³otowszczyznê
i - znowu dziel¹c losy wspó³uczestników dzia³añ polskich w latach miêdzy-
wojennych - mimo próby w³¹czenia siê w budowê pañstwowoœci na Ziemiach
Odzyskanych odsuniêty zosta³ od nauczania i wychowania m³odzie¿y do roku

1959.
Od "monografii" postaci do "monografii" rodziny przesz³a w swym wy-

st¹pieniu mgr Barbara Szopiñska, dyrektor Domu Polskiego w Zakrzewie,
prezentuj¹c temat Tradycja a wspó³czesnoœæ - nauczycielska rodzina Ro¿eñ-

skich. Obok przedstawionego Jana Ro¿eñskiego omówi³a dzia³alnoœæ Jana
Ro¿eñskiego II (kuzyna), nauczyciela polskiego w przedwojennej Rzeszy
(m. in. uczy³ w Wielkim Buczku), Marianny - siostry Jana I, nauczycielki na
Pograniczu i Kaszubach, wreszcie Romana - syna Jana I, który jest dzisiaj

wraz ze sw¹ ¿on¹ Gabriel¹ nauczycielem w Zakrzewie.
Do monografii pokoleniowej nauczycieli polskich pretendowa³ referat dr

Jowity Kêciñskiej (Instytut Kaszubski i PAP w S³upsku) Stanis³awa i Balta-
zar Lewandowscy - na styku regionów; autorka pokaza³a, jak idea pos³annic-
twa nauczycielskiego realizowana by³a w ¿yciu ojca i córki, nauczycieli zwi¹-
zanych z przedwojennym Pograniczem i Wielkopolsk¹. Baltazar, nauczyciel i
kierownik przedwojennych szkó³ w Wielkim Buczku i Wiœniewce, jeden z
naj aktywniej szych dzia³aczy tego okresu, w 1939 roku wróci³ w Poznañskie,
sk¹d pochodzi³. Tu w paŸdzierniku 1945 roku zosta³ zamordowany przez ro-
syjskich maruderów wojennych. Stanis³awa - jego córka urodzona w 1932
roku w Wielkim Buczku - pracowa³a po wojnie jako nauczycielka szkó³ w
Poznañskiem, utrzymuj¹c przy tym o¿ywione kontakty ze szko³¹ buczkowsk¹
(w której dzia³a³a dru¿yna harcerska nosz¹ca imiêjej ojca) oraz z mieszkañca-

mi wioski.
Doktor Cezary Obracht-Prondzyñski z Uniwersytetu Gdañskiego i Insty-

tutu Kaszubskiego poszerzy³ kr¹g monograficzny o prezentacjê kilku rodzin
nauczycielskich na BytowszczyŸnie; nawet jeœli wiêcej miejsca poœwiêci³
rodzinie Szroederów z zas³u¿onym nestorem tego rodu, Stanis³awem Szro-



ederem z K³¹czna na czele - przyk³ad tej rodziny w jego wyst¹pieniu budowa³
" kompozycjê gwiaŸdzist¹" - za pomoc¹ której móg³ przedstawiæ "gniazda"

nauczycieli tej czêœci Kaszub. Wskaza³ na podobieñstwa, ale i ró¿nice miêdzy
sytuacj¹ polityczn¹, gospodarcz¹, kulturaln¹, oœwiatow¹ Pogranicza i Ziemi
Bytowskiej w okresie miêdzywojennym i tu¿ po wojnie i wynikaj¹cych st¹d
zadañ oœwiatowych.

Wreszcie profesor Zbigniew Zielonka z Ba³tyckiej Wy¿szej Szko³y Hu-
manistycznej w Koszalinie i Instytutu Kaszubskiego w Gdañsku w referacie
Etos polskiego nauczyciela a szko³y polskie w Niemczech miêdzywojennych

podj¹³ próbê monografii charakteryzuj¹cej ideow¹ atmosferê szko³y polskiej
w ogóle, wielkie napiêcia narodowe i zadania stawiane œrodowisku nauczy-
cielskiemu. Przypominaj¹c o dzia³alnoœci ksiêdza dra Boles³awa Domañskie-
go - prezesa Zwi¹zku Polaków w Niemczech, podkreœli³ specyfikê pracy na-

uczycieli polskich dzia³aj¹cych pod auspicjami tego¿ Zwi¹zku. Patriotyzm,
zaanga¿owanie, spo³ecznikostwo - to g³ówne cechy pracuj¹cych tu nauczy-

cieli, którzy byli jednoczeœnie organizatorami ¿ycia polskiego w jego ró¿-
nych, bogatych przejawach. Ten referat zamykaj¹cy i podsumowuj¹cy bogaty
materia³ poœwiêcony wybranym, lecz prezentatywnym rodzinom nauczyciel-
skim, sta³ siê impulsem do ¿ywej dyskusji, w której przewa¿a³y refleksje nad
podobieñstwami i ró¿nicami w dzia³aniach szkó³ i nauczycieli z miêdzywoj-
nia i wspó³czesnych. Odwo³uj¹c siê do etosu heroicznego w czasach pragma-
tyzmu, bardzo ³atwo popaœæ w nieuwzglêdniaj¹ce sytuacji historycznych mal-
kontenctwo, a pesymizm nie zawsze jest dobrym doradc¹ w realizowaniu za-
dañ dzisiejszych. Dyskusja wyraŸnie sz³a w kierunku wskazañ poety: ka¿da
epoka ma swoje w³asne cele, "ale nie depczcie przesz³oœci o³tarzy...".

Jest ju¿ zwyczajem, ¿e po czêœci referatowej wystêpuj¹ "Krajniacy" -

wspó³organizatorzy imprezy. W tym roku zespó³ zaprezentowa³ widowisko
obrzêdowe W krajniacciej izbie czyli ko¿den umie leczyæ. Te prezentacje maj¹
zgromadzonym przybli¿yæ Krajnê i jej specyfikê kulturow¹. St¹d w widowi-
sku teksty w gwarze krajeñskiej ( stanowi¹cej pomost miêdzy jêzykiem ka-
szubskim a dialektem wielkopolskim).

Wa¿nym wnioskiem zamykaj¹cym konferencjê by³a propozycja powo³a-
nia w Wielkim Buczku kapitu³y przyznaj¹cej podczas corocznych sesji nagro-
dy (nagród) dla szczególnie ciekawych inicjatyw zwi¹zanych ze szkolnictwem
i regionalizmem.





Kaszubski Fundusz Stypendialny
im. Kazimierza Sikorskiego

Pod koniec lata 2000 r. przy Instytucie Kaszubskim zosta³ powo³any Ka-
szubski Fundusz Stypendialny im. Kazimierza Sikorskiego. Jego inicjatorem i
pierwszym sponsorem jest W³adys³aw Brzozowski z Bychowa. Przyjmuj¹c za
patrona Funduszu Kazimierza Sikorskiego, chcieliœmy uczciæ pamiêæ "naj-
wiêkszego dobroczyñcy m³odzie¿y pomorskiej".,- kaszubskiego ziemianina z
Ma³ych Che³mów na Zaborach, który w swoim testamencie ca³y swój maj¹tek
przekaza³ na rzecz Towarzystwa Pomocy Naukowej dla M³odzie¿y Prus Za-
chodnich, dzia³aj¹cego od 1848 roku najpierw w Che³mnie, potem w Toruniu,
zlikwidowanego przez hitlerowców, a ostatecznie przez w³adze PRL-u w 1948
roku. TPN zawdziêczamy powstanie rodzimej inteligencji polskiej, w tym tak¿e
kaszubskiej, na Pomorzu Nadwiœlañskim. Jego wychowankami byli m.in. Alek-
sander Majkowski i Jan Kamowski.

Kaszubski Fundusz Stypendialny zacz¹³ dzia³aæ z chwil¹ ukonstytuowa-
nia siêjego Rady oraz jej pierwszych decyzji. Uwzglêdniono w nich na pocz¹-
tek wszystkie podania, jakie wp³ynê³y do biura Rady Funduszu dziêki pomocy
zaproszonych przez Radê do wspó³pracy szkólnych, pracuj¹cych w ró¿nych
stronach Kaszub.

Zebranie inauguracyjne Rady, w której sk³ad wchodz¹: W³adys³aw Brzo-
zowski, Józef Borzyszkowski, Marek Byczkowski, X. Wies³aw Mering, X.
Marian Miotk, Cezary Obracht-Prondzyñski i Senator RP Edmund Witt-
brodt, mia³o miejsce 6 sierpnia. Pierwsze posiedzenie rozpatruj¹ce zg³oszo-
ne wnioski odby³o siê 30 wrzeœnia. Suma stypendiów przyznawanych stu-
dentom z pierwszych lat studiów i uczniom szkó³ œrednich na pocz¹tek wy-
nosi miesiêcznie oko³o 5 tys. z³otych. Stypendiami obdzielono 23 osoby, w
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tym czworo studentów z ró¿nych uczelni pomorskich - od Olsztyna i Pelpli-

na po Szczecin.
Celem szczególnym Funduszu jest, wed³ug postanowieñ Rady, wspiera-

nie m³odzie¿y wiejskiej, z rodzin zaniedbanych lub pokrzywdzonych przez
los. Idzie o udzielenie m³odzie¿y pomocy na drodze do samodzielnoœci, a za-
razem zakorzenienia w kaszubsko-pomorskiej tradycji i etosie ¿ycia rodzin-
nego i zbiorowego. Obok warunków socjalnych uwzglêdnia siê tak¿e wyniki
w nauce, ale nie same pi¹tki s¹ najwa¿niejsze. Liczy siê postawa m³odego
cz³owieka, w³asna praca nad swoim choæby minimum talentów, postawa wo-
bec obowi¹zków i wspólnoty. Mamy nadziejê, ¿e dziêki Funduszowi choæby
nieliczne grono m³odych wzmocni obraz spo³ecznoœci kaszubskiej jako ra-
dz¹cej sobie w najtrudniejszych chwilach, dobrze przygotowanej do ¿ycia w
ró¿nych wspólnotach z innymi, tak¿e w EU.

Rada Kaszubskiego Funduszu Stypendialnego liczy na to, ¿e przyk³ad W.
Brzozowskiego, jego i nasze dzia³ania, bêd¹ zachêt¹ dla innych, którzy znaj¹
i pamiêtaj¹ jeszcze trudy z przesz³oœci i swoj¹ drogê dochodzenia do samo-
dzielnoœci i maj¹tku. Pamiêtaj¹c o tym i o innych aspektach sprawy, zechc¹
wesprzeæ jednorazowo lub stale Fundusz swoimi datkami.

Biuro Funduszu prowadzi Teresa Klein, a adres kontaktowy, poza adre-
sem Instytutu Kaszubskiego, gdzie mo¿na uzyskaæ wszelkie informacje, to:
84-250 Gniewino 68, tel./fax 676-79-89.

Fundusz ma swoje subkonto przy Instytucie Kaszubskim - Wielkopolski

Bank Kredytowy O/Gdañsk 10901098-537-942-128-0100-8-999, na które
mo¿na wp³acaæ ka¿d¹ kwotê. Wszystko siê liczy - ziarnko do ziarnka ...

Rada Funduszu przewiduje w przysz³oœci organizowanie spotkañ i semi-
nariów dla stypendystów z udzia³em opiekunów, a tak¿e z chwil¹ zgromadze-
nia wiêkszych œrodków wspieranie równie¿ inicjatyw naukowych. Byæ mo¿e
w przysz³oœci Fundusz rozwinie siê tak dalece, ¿e celowe bêdzie powo³anie

osobnej instytucji, np. fundacji.
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Pro Memoria
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Œp. Jorgen Lonborg Friis Mogensen
{3.04.1909 Aalborg - 26.08.2000 SvanekeJ

Pochodzi³ z rodu arcyduñskiego, odziedziczy³ najlepsze cechy Duñczyka,
¿ycie prowadzi³ jak wzorowy Polak. Ca³e Jego ¿ycie by³o przepojone polsko-
œci¹, któr¹ wyniós³ z polskich szkó³, m.in. Gimnazium im. Kazimierza Wiel-
kiego w Olkuszu, Koœcio³a i od polskiej braci studenckiej w Wiedniu i w

Grenobi.
Po ukoñczeniu studiów wst¹pi³ w 1935 r. do duñskiej s³u¿by dyploma-

tycznej i swoj¹ karierê od razu rozpocz¹³ w poselstwie Danii w Warszawie. W
czasie Jego pobytu w Polsce w misji dyplomatycznej, dziêki ³atwoœci poœred-
niczenia miêdzy stronami, stosunki duñsko-polskie by³y ¿ywe i wyj¹tkowo

przYJazne.
W spó³tworzy³ Instytut Duñski w Warszawie, który mia³ swoj¹ siedzibê w

Pa³acu Staszica, i inne. W najtrudniejszym czasie dla narodu polskiego stara³
siê z poparciem swoich prze³o¿onych w Kopenhadze jak najd³u¿ej utrzymaæ
przedstawicielstwo dyplomatyczne Danii w Polsce. Poœredniczy³ w przyjêciu
proœby Polaków, by zorganizowaæ interwencjê na forum miêdzynarodowym
w sprawie ochrony Zamku Królewskiego i Starówki w Warszawie i inne. Po-
maga³ w kontaktach miêdzy ludŸmi (korespondencja, przekazy pieniê¿ne),
ratuj¹c niejedno ¿ycie Polaków i ¯ydów w 1939 r. w Warszawie. By³ œwiad-
kiem, jak Niemcy niszczyli polskie zabytki kultury, a po wojnie dostarcza³
dowodów na tê okolicznoœæ. Stolicê Polski opuœci³ jako ostatni dyplomata
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zagraniczny dopiero pod naciskiem niemieckiego okupanta tu¿ przed Bo¿ym
Narodzeniem 1939 r. Bola³ nad tym, ¿e nie móg³ d³u¿ej manifestowaæ swej
akredytacji przy w³adzach Rzeczypospolitej.

W lutym 1941 r. otrzyma³ nominacjê na wicekonsula Danii w Gdañsku.
Nominacjê przyj¹³ niechêtnie, ale obj¹³ stanowisko, widz¹c jednoczeœnie szansê
walki z okupantem Polski i Danii. Wst¹pi³ w Gdañsku do "Gryfa Pomorskie-
go", w którym dzia³a³ do chwili aresztowania w 1944 r. i osadzenia w obozie
koncentracyjnym Dachau i Flossenbuerg razem z wieloma prominentami z
kilku krajów Europy. Po odzyskaniu wolnoœci osobistej w Tyrolu w dniu 2
maja zorganizowa³ ju¿ nastêpnego dnia œwiêto 3 Maja, w którym uczestniczy-
li wszyscy wspó³wiêŸniowie, w tym b. kanclerz Austrii Kurt Schuschnigg,
grecki gen. Papagos i trzej oficerowie Polacy. Jeden ze wspó³wiêŸniów, fran-
cuski biskup Pice, odprawi³ wówczas mszê œw. i wyg³osi³ homiliê na temat
Polski - wielkiej córy Koœcio³a.

Po krótkiej rekonwalescencji we W³oszech wróci³ przez Londyn do Ko-
penhagi. Zanim jednak wyjecha³ z Londynu, wzi¹³ czynny udzia³ w wiecu
protestacyjnym zorganizowanym przez Polaków i Anglików przeciwko tzw.
Polskiemu Komitetowi Wyzwolenia Narodowego. By³ to pocz¹tek drugiego
polskiego rozdzia³u w ¿yciu Mogensena.

W styczniu 1946 r. ponownie znalaz³ siê w sk³adzie duñskiego poselstwa
w Warszawie. Spotkania z kolegami, znajomymi, a tak¿e s³u¿bowe odbywa³y
siê pod czujnym okiem komunistycznej bezpieki Bermana i Radkiewicza.
Mogensen nie mia³ jednak w¹tpliwoœci, ¿e narodowi trzeba pomóc i odt¹d
pomaga³ wszêdzie, gdzie tylko by³o mo¿na - prywatnie i s³u¿bowo. Z wielk¹

ofiarnoœci¹ kierowa³ szeroko zakrojon¹ przez Daniê akcj¹ pomocy dzieciom
w Polsce, w ramach której przebadano oko³o 2 milionów dzieci, dokonano
oœmiuset tysiêcy szczepieñ, wydano 3-4 tysiêcy posi³ków dziennie oraz wy-
s³ano oko³o 5 tysiêcy dzieci (sieroty i pó³sieroty) na rekonwalescencjê na duñ-
sk¹ wieœ. To z tamtych ciê¿kich czasów pozosta³ szpital w Makowie Mazo-
wieckim i Skwer nazwany "Duñskim".

J. Mogensen kierowa³ tak¿e pomoc dla ludzi, którym w³adze komuni-
styczne w Warszawie jej odmawia³y, np. ludnoœci dotkniêtej powodzi¹ na
Mazowszu, któr¹ w ten sposób zmuszano do opuszczenia rodzinnej ziemi.

W czasach stalinowskich by³ tak¿e pomocny Koœcio³owi w Polsce w jego
kontaktach z zagranic¹, m.in. z Dani¹. Dodajmy, ¿e prócz mistrzowskiego
opanowania naszych dziejów politycznych i kulturalnych posiad³ tak¿e do-
skona³¹ znajomoœæ historii Koœcio³a.



Wobec nasilaj¹cego siê nieprzyjaznego stosunku w³adz PRL zosta³ w 1952
r. wycofany z Polski i przeniesiony do s³u¿by na placówki dyplomatyczne w
Stanach Zjednoczonych, Australii, RPA i Rodezji. Wszêdzie spotyka³ daw-
nych kolegów, Polaków-emigrantów i nawi¹zywa³ nowe znajomoœci wœród
polskiej emigracji niepodleg³oœciowej, której w rÓ¯nym czasie i zakresie udzie-
la³ pomocy i czyni³ to niemal do ostatnich dni.

Po przejœciu na emeryturê w 1977 r. nie pozosta³ bezczynny. Dalej w ró¿ny
sposób s³u¿y³ naszemu narodowi, m.in. jako doradca delegata Rz¹du RP na
UchodŸstwie w Danii, w Duñskim Towarzystwie Pro Polonia oraz od za³o¿enia
czynnie zaanga¿owa³ siê w dzia³alnoœæ InstytutuPolsko-Skandynawskiego.

By³ g³êboko wierz¹cym chrzeœcijaninem, z nieprzeciêtn¹ znajomoœci¹
teologii katolickiej i jako taki by³ œwietnym propagatorem ekumenizmu wi-
dzianym oczyma katolickimi w swoim œrodowisku. Wzi¹³ udzia³ w pamiêtnej
pielgrzymce do Matki Bo¿ej u Sióstr Bernardynek na Aasebakken w 1988 r.

razem z Janem Karskim.
Chocia¿ milcza³ o swoich prze¿yciach, zw³aszcza obozowych, przez dzie-

si¹tki lat - uzna³, ¿e skoro Bóg daje Mu tak d³ugie ¿ycie, to winien daæ œwia-
dectwo o piekle, jakie ludzie ludziom zgotowali tu na ziemi. U schy³ku swo-
ich dni opisa³ wiêc swoje osobiste prze¿ycia z okresu tu¿ przed wybuchem II
wojny œwiatowej w Polsce, a nastêpnie w czasie przes³uchañ w Gdañsku i
obozie koncentracyjnym. Marzy³ o tym, by w chwili przejœcia w stan spoczyn-
ku osiedliæ siê w Krzemieñcu Podolskim lub w Beskidach czy Karpatach,
których znajomoœci¹ zadziwia³ rodowitych górali, którzy przyjêli Go do swej
rodziny. Niestety, poja³tañska Polska nie by³a krajem Jego pokolenia, a przede

wszystkim nie by³a wolnym krajem.
Marzy³ o obejrzeniu filmu Pan Tadeusz; arcydzie³o Adama Mickiewicza

zna³ na pamiêæ i do ostatnich godzin zadziwia³ cytatami.
Wszed³ do dziejów "Gryfa Pomorskiego" i polskiej emigracji niepodle-

g³oœciowej jako niestrudzony cz³owiek czynu na rzecz wolnoœci i niepodle-
g³oœci Polski i Danii.

Dania wyró¿ni³a Go Krzy¿em Kawalerskim Orderu Dannebro i Medalem
Duñskiego Czerwonego Krzy¿a; niepodleg³a Rzeczypospolita Krzy¿em Ofi-

cerskim Polonia Restituta (Prezydent K. Sabbat, Londyn), Krzy¿em Czynu
Zbrojnego (Prezydent RP L. Wa³êsa), Z³otym Krzy¿em Polskiego Czerwone-

go Krzy¿a i Medalem Pro Meritis Instytutu Polsko-Skandynawskiego.
Mamy nadziejê, ¿e Pan przyjmie Go do siebie, a tam spotka siê ze swoj¹

matk¹, która poœwiêcaj¹c swoje zaanga¿owanie dzieciom polskim, sama przy
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tym utraci³a ¿ycie; ze sw¹ m³odsz¹ siostr¹ Ann¹, która poleg³a wraz ze swym
polskim mê¿em w walce z Niemcami, a tak¿e swoim starszym bratem Knu-
dem, odwa¿nym ochotnikiem w wojnie fiñsko-bolszewickiej.

W dniu 31 sierpnia 2000 r., w dwudziest¹ rocznicê "Solidarnoœci",
po¿egnaliœmy na cmentarzu w Swaneke na Bornholmie znakomitego dyplo-
matê, weterana walk o wolnoœæ Polski i Danii, budowniczego pomostu przy-
jaŸni miêdzy narodem polskim i duñskim; po¿egnaliœmy cz³owieka, który
odczuwa³, myœla³, oddycha³ pe³n¹ piersi¹ piêknem oryginalnej - polskiej kul-

tury; który w rzeczywistoœci by³ jednym z nas, tyle tylko, ¿e bogatszym o sw¹

w³asn¹, rodzim¹.
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