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m³oda, aby nabyæ nowe kwalifikacje. Starsi koledzy po fachu, bêd¹cy nieraz bar-
dzo dobrymi specjalistami w rzemioœle kowalskim, nie zdo³ali ju¿ w pe³ni opanowaæ
nowych umiejêtnoœci, pos³ugiwaæ siê nowymi narzêdziami i technikami, np. palni-
kiem gazowym, który okazywa³ siê niezbêdny przy prowadzeniu napraw i remon-
tów wielu ci¹gnikowych maszyn rolniczych. St¹d oferta us³ug tej grupy kowali
by³a ograniczona a co za tym idzie mala³y ich zarobki.

Inne kwalifikacje zawodowe i zajêcia wykonywane przez kowali

Zmiennoœæ uwarunkowañ ekonomicznych dla dzia³alnoœci kowalskiej, nieraz
trudna sytuacja materialna wielu rzemieœlników powodowa³a, ¿e w ró¿nych okre-
sach swojego ¿ycia szukali oni dodatkowych Ÿróde³ dochodu. Czêœæ kowali, nie
widz¹c mo¿liwoœci utrzymania siê z tego rzemios³a, na trwa³e przechodzi³a do in-
nych zawodów. Najbardziej rozpowszechnione wœród kowali by³o (omówione ju¿
wczeœniej) uzyskiwanie dodatkowych dochodów z uprawy roli. Wielu jednak rze-
mieœlników podejmowa³o siê innych zajêæ. Podczas swojego ¿ycia kowale naby-
wali szereg uprawnieñ zawodowych, które czêsto okazywa³y siê przydatne dla

poprawy bytu materialnego.
Spoœród 48 kowali badanej grupy kowali 29 posiada³o tytu³ mistrza kowalskie-

go, 17 czeladnika kowalskiego, 2 kowali by³o z uprawnieniami do wykonywania
zawodu bez tytu³u czeladnika 7. 7 kowali posiada³o tytu³ mistrza œlusarskiego, 1 cze-
ladnika œlusarskiego. 1 z kowali mia³ uprawnienia mechanika samochodowego,
3 mia³o prawo jazdy zawodowe II, 15 amatorskie prawo jazdy. 1 kowal by³ mi-
strzem monterem turbin wodnych. 1 z kowali naby³ tytu³ czeladnika elektryka.
3 kowali posiada³o uprawnienia zawodowe w specjalnoœci studniarstwo-wiertnic-
two. Pojedynczy kowale mieli te¿ ukoñczone kursy kreœlenia I i II stopnia, kierow-
nika warsztatów i palacza c.o. Jeden z kowali pracowa³ jako inseminizator, a inny
przez pewien czas by³ milicjantem. Oczywiœcie przedstawione przyk³ady z pewnoœ-
ci¹ nie wyczerpuj¹ innych uprawnieñ zawodowych, jakie mogli uzyskiwaæ kowale
z terenu Kaszub i Kociewia. Jednak wydaje siê, ¿e najczêœciej kowale nabywali
uprawnienia œlusarskie. Trzej kowale legitymuj¹cy siê zawodowym prawem jazdy
uzyskali je podczas s³u¿by wojskowej, jednak ¿aden z nich nie pracowa³ zarobko-
wo w zawodzie kierowcy. Z zawodem kowala kojarzone jest tak¿e wiertnictwo
i studniarstwo. To, ¿e na nabywanie nowych kwalifikacji zawodowych nigdy nie
jest za póŸno, udowodni³ np. A. Koziczkowski (rocznik 1914) ze Starej Kiszewy.
Tytu³ czeladnika w zawodzie elektryka uzyska³ w 1972 r., gdy mia³ 58 lat. Nastêp-
nie do czasu przejœcia na emeryturê pracowa³ jako kowal i elektryk. Istnia³y rów-
nie¿ inne interesuj¹ce po³¹czenia zawodowe. W okresie miêdzywojennym J. Klein

7 W tekœcie pomijam zestawienie tabelaryczne uprawnieñ zawodowych nabytych b¹dŸ wykony-

wanych przez kowali wed³ug grup wiekowych.
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z Pogórza na Kaszubach by³ kowalem i zarazem m³ynarzem8 . W okresie miêdzy-
wojennym i wczeœniej spotykane by³o ³¹czenie fachu kowalskiego z zawodem ko-
³odzieja i stelmacha.

Kowale, którzy w ró¿nych okresach swojego ¿ycia znaleŸli siê w trudnej sytu-
acji materialnej, podejmowali siê te¿ wykonywania rozmaitych prac dorywczych.
Zajmowali siê kopaniem rowów pod kable, pracowali w kamienio³omach, w ce-
gielni, przy budowie tam, przy m³ynach, jako monterzy konstrukcji stalowych i ro-
botnicy budowlani. Kowale wynajmowali siê te¿ do prac rolnych, przy m³óceniu
zbo¿a. Niektórzy kowale trudnili siê te¿ hodowl¹ lisów.

Niemo¿noœæ utrzymania siê z samej praay kowalskiej powodowa³a, ¿e czêœæ
rzemieœlników swoj¹ prywatn¹ dzia³alnoœæ stara³a siê ³¹czyæ z prac¹ w zak³adach
pañstwowych, gdzie pracowali w zupe³nie innych zawodach, np. mistrza montera
turbin wodnych (jak w przypadku A. W êglikowskiego z Osia). Po skoñczonej pra-
cy w zak³adzie pañstwowym rozpoczynali dzia³alnoœæ w swoim prywatnym warsz-
tacie kowalskim. Równie¿ kowale posiadaj¹cy ziemiê, aby zwiêkszyæ swoje dochody
nierzadko poszukiwali jeszcze innych mo¿liwoœci zarobkowych. A. Rogowski z Oso-
wa Leœnego na Kociewiu mia³ 5 ha ziemi, prowadzi³ niewielk¹ kuŸniê i dodatkowo
pracowa³ w miejscowej hydrofornii. Na poszukiwanie nowych zajêæ zarobkowych
wp³yw mia³y równie¿ przypadki losowe. Jeden z kowali na Kaszubach znalaz³ siê
w niezmiernie trudnym po³o¿eniu materialnym po spaleniu siê gospodarstwa. Po-
mimo ¿e posiada³ 17-hektarowe gospodarstwo rolne i pracowa³ w kuŸni, zmuszony
by³ do poszukiwania dodatkowych zajêæ, aby zgromadziæ wystarczaj¹ce fundusze
na odbudowê gospodarstwa. Po ukoñczeniu kursu palaczy c.o. pracê znalaz³
w oœrodku dla ludzi upoœledzonych, prowadzonym przez siostry zakonne.

Zakoñczenie

KuŸnia i pracuj¹cy w niej rzemieœlnik kowal nale¿eli, i to jeszcze w nie tak
dawnej przesz³oœci, do charakterystycznego pejza¿u tradycyjnej wsi. Zanik tego
zawodu na wsi t³umaczyæ mo¿na sygnalizowanymi we wstêpie zmianami cywiliza-
cyjnymi o charakterze uniwersalnym, takimi jak: wyparcie konia z pozycji g³ównej
si³y poci¹gowej zast¹pionego przez ci¹gnik rolniczy, wprowadzenie nowych ma-
szyn rolniczych wykonywanych ze stopów twardej stali, zastosowanie nowych
technologii pracy spawania elektrycznego i gazowego, zamiast wczeœniejszego
zgrzewania w ogniu. Jednak wgl¹d w konterfekty ¿yciowe kowali i ich losy zawo-
dowe budzi tak¿e g³êbsz¹ refleksjê naukow¹ prowadz¹c¹ do dwojakich wniosków,
które mo¿na umieœciæ w konwencji optymistycznej i tak¿e, niestety, w pesymi-

8 Spis warsZtatów rzemieœlniczych na terenie powiatu Puck w 1923 roku. AP-Bydgoszcz, IRG,

sygn. 238.
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stycznej. Ostatnia wojna i czasy PRL-u odcisnê³y swoje piêtno na mo¿liwoœciach
rozwoju rzemios³a kowalskiego i losach zawodowych kowali. W badanych przy-
padkach kowale wykazywali siê zazwyczaj du¿¹ aktywnoœci¹ w przystosowywa-
niu siê do zmieniaj¹cych siê realiów polityczno-ekonomicznych kraju. "Nie baæ siê
pracy" - s³owa te mog³yby byæ dewiz¹ zdecydowanej wiêkszoœci kowali. Przeci-
wieñstwa i trudnoœci stawiane przez w³adze, jakie musieli pokonywaæ rzemieœlni-
cy, przyczyni³y siê do wytworzenia du¿ej odpornoœci na niepowodzenia, nieraz
ogromnej determinacji w d¹¿eniu do osi¹gania celów, ale tak¿e u wielu kowali
ujawni³y wielkie pok³ady przedsiêbiorczoœci, pomys³owoœci i radzenia w sobie w ró¿-
nych sytuacjach. W dzisiejszych czasach, mówi¹c w konwencji optymistycznej,
w³aœnie te wymienione cechy u dzia³aj¹cej jeszcze generacji rzemieœlników b¹dŸ
ich kontynuatorów stanowi¹ ogromny kapita³ mog¹cy w sprzyjaj¹cych okoliczno-
œciach tworzyæ nowe miejsca pracy w œrodowisku wiejskim. Na zachodzie niekrê-
powane w rozwoju wiejskie zak³ady rzemieœlnicze, otoczone czêsto opiek¹ pañstwa,
ewoluowa³y w kierunku szerszej przedsiêbiorczoœci. Z niejednego zak³adu kowal-
skiego z czasem wy³ania³y siê du¿e zak³ady bran¿y metalowej, producentów ma-
szyn rolniczych, samochodów czy innych zak³adów, zwa¿ywszy, ¿e kowal
dysponowa³ tam gotówk¹ albo mia³ dostêp do tanich kredytów. Taka droga prze-
mian w naszym kraju, niestety, zosta³a zaprzepaszczona, a talent i pomys³owoœæ
rzemieœlników d¹¿¹cych do rozwoju - zmarnowany. Po przemianach politycznych

w 1989 r. wydawa³o siê, ¿e nastan¹ lepsze czasy dla rzemios³a wiejskiego. Czêœæ
rzemieœlników staraj¹cych siê rozwin¹æ szersz¹ dzia³alnoœæ produkcyjn¹ albo nowe
pola dzia³alnoœci dzisiaj znów znalaz³a siê w trudnej sytuacji. Szybkie i nieograni-

czone otwarcie granicy na tañsze produkty wytwarzane przez bogate korporacje
zachodnie nie pozwoli³y im okrzepn¹æ i przygotowaæ siê do konkurencji. Nadal

istniej¹cy brak zdecydowanej i d³ugofalowej polityki sprzyjaj¹cej rozwojowi tego
sektora przedsiêbiorczoœci, tak wa¿nego dla tworzenia miejsc pracy na wsi, powo-
duje wra¿enie, ¿e ogromny kapita³ aktywnoœci ludzkiej po raz wtóry mo¿e zostaæ

zmarnowany. Dlatego jak na razie przysz³oœæ wiejskiej przedsiêbiorczoœci rysuje
sie w konwencji pesymistycznej.
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NA ANTENIE RADIOWEJ
W PIERWSZYCH LATACH DZIA£ALNOŒCI

ROZG£OŒNI GDAÑSKIEJ
PO II WOJNIE ŒWIATOWEJ

Obok wielu fonn popularyzacji kultury kaszubskiej, upowszechniania wiedzy
o Kaszubach i ich historii czy wspó³czesnoœci, znajduje swe miejsce tak¿e antena

radiowa.
Radiowa fonna przekazu nabra³a znaczenia w drugiej po³owie lat 20. zesz³ego

stulecia, kiedy to "stosunkowo niewielka skrzynka radiowa zaczê³a byæ wszech-
obecna w ¿yciu ludzkim"!. Nast¹pi³ wówczas "prze³omowy moment w kszta³-
towaniu œwiadomoœci cz³owieka i oddzia³ywania na ni¹. Fakty, wydarzenia,
s¹dy docieraj¹ce dotychczas do niewielkich grup spo³ecznych sta³y siê udzia-
³em - mo¿na rzec wszystkich"2. Choæ wielk¹ konkurentk¹ radia by³a prasa -
chocia¿by ze wzglêdu na swoja dostêpnoœæ i cenê - to radiofonia rozwija³a siê

prê¿nie. Jednoczeœnie, a¿ do czasu pojawienia siê telewizji, to w³aœnie te dwa me-
dia - prasa i radio - mia³y czêsto najwiêkszy wp³yw na kszta³towanie pogl¹dów
i œwiadomoœci ca³ych rzesz ludzi3 . Nie bez znaczenia te¿ pozostawa³ i pozostaje do
dziœ fakt u¿ytecznoœci radia jako narzêdzia propagandy4 .

To w³aœnie te funkcje - kulturotwórcza i opiniotwórcza oraz ³atwoœæ w dostê-

pie do szerokich krêgów odbiorców uczyni³y z radia atrakcyjn¹ i u¿yteczn¹ fonnê

propagowania tak¿e audycji regionalnych.
Pocz¹tki kaszubskich audycji regionalnych i audycji o Kaszubach siêgaj¹ lat

30. XX wieku i zwi¹zane s¹ z rozg³oœni¹ toruñsk¹5. Mia³a ona z za³o¿enia charak-
ter regionalny, st¹d tematyka zwi¹zana z morzem i Pomorzem stale goœci³a na jej

l W. Legowicz, Radio - ulotnoœæ s³owa?, Warszawa 1986, s. 5.
2 Ibidem.
3 Zob. m.in. S. Flak6wna, Oddzia³ywanie œrodków masowego przekazu, Warszawa 1971; Szkice

o sztukach masowych w Polsce, red. A. Helman, M. Hopfinger, M. Raczewa, Wroc³aw 1974.
4 Zob. J. Banach, Teoria propagandy ijej radiowa praktyka, "Przekazy i Opinie", 1984, nr 2.
5 B. Domañska, Rola Rozg³oœni Pomorskiej Polskiego Radia w Toruniu w upowszechnianiu i wspó³-

tworzeniu kultury literackiej na Pomorzu w latach 1935-1939, "Rocznik Gdañski", 1986, z. 2,
s. 129-150.
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antenie. Nie mog³o wiêc zabrakn¹æ w programie audycji o Kaszubach, zarówno
w kontekœcie spo³ecznym, gospodarczym, jak i etnicznym. W sta³ych cyklach, ta-
kich jak Na kaszubskim brzegu, Dawni i wspó³czeœni poeci kaszubscy, jako
prelegenci pojawiali siê Andrzej Bukowski, W³adys³aw Pniewski, Aleksander La-
buda, Edmund Jonas. Z recytacjami kaszubskimi utworów Heykego, Derdowskie-
go, Majkowskiego czy Sêdzickiego ³¹czyli propagowanie wiedzy o historii i tradycjach
Pomorza i Kaszub6 .

Dzia³alnoœæ tê przerwa³a II wojna œwiatowa, jednak ju¿ w 1944 r. na obsza-
rach wyzwalanych spod okupacji niemieckiej rozpoczê³a siê odbudowa radiofonii
polskiej7 .

Pocz¹tkowo radio pe³ni³o przede wszystkim funkcje informacyjne, donosz¹c
o sytuacji na froncie i emitowa³o audycje propagandowe. W miarê normalizacji
sytuacji na wyzwolonych terenach program rozszerzano o nowe elementy.

Gdañska rozg³oœnia Polskiego Radia rozpoczê³a swoj¹ dzia³alnoœæ 29 czerwca
1945 r., emituj¹c relacjê z obchodów Dni Morza8. Regularn¹ emisjê rozpoczêto
jednak dopiero jesieni¹ tego roku. Siedziba radia znajdowa³a siê w budynku przy ul.
Rokossowskiego 36 w Gdañsku-Wrzeszczu, w 1950 r. nast¹pi³a reorganizacja
wewnêtrzna i rozg³oœniê przeniesiono do budynku na ulicy Grunwaldzkiej 18, zaœ
dyrekcja pozosta³a w starej siedzibie.

Pocz¹tki pracy radiowej nie by³y ³atwe chocia7:by ze wzglêdu na trudnoœci
techniczne. Jak wspomina³ jeden z pracowników rozg³oœni Stanis³aw Dejczer, pierw-
sze s³uchowiska "nadawane by³y »na ¿ywo« - wykonawcy mówili wprost do

mikrofonu, nagrywanie na taœmy natrafia³o bowiem na pewne przeszkody
z powodu braku aparatury, fachowców i... samej taœmy"9. Wiêkszoœæ pra-
cowników programowych debiutowa³o w tej pracy, nowe, wyszkolone kadry poja-
wi³y siê dopiero póŸniej. Rozg³oœnia mimo tych trudnoœci rozwija³a siê prê¿nie-
wkrótce uruchomiono radiowêz³y w Sopocie, Gdyni, Starogardzie, Elbl¹gu, a na-
stêpnie w wiêkszych miastach Pomorza Gdañskiego.

Program rozg³oœni gdañskiej od pocz¹tku mia³ charakter regionalny - zwi¹za-

ny z tematyk¹ morsk¹ i pomorsk¹. Czêœæ audycji nadawana by³a na fali ogólnopol-

6 E. Jonas w imieniu cz³onków Zrzeszenia Mi³oœników Kaszubszczyzny "Stanica", w liœcie do

Majkowskiego napisanym wkrótce po uruchomieniu rozg³oœni, stwierdza³: ,,(...) mamy za zada-
nie wykazaæ wobec ca³ej Polski w³asny dorobek kulturalny. Trudno tworzyæ czasopismo - na razie
- dlatego obraliœmy drogê propagandy przez Radio", zob. Muzeum Piœmiennictwa i Muzyki

Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie (dalej cyt.: MPiMK-P), Korespondencja Aleksandra
Majkowskiego, List od Edmunda Jonasa z 13.10.1935.

7 J. Mysliñski, Mikrofon i polityka. Z dziejów radiofonii polskiej 1944-1960, Warszawa 1990.
8 Gdañska Rozg³oœnia Polskiego Radia 1945-1969, "Gdañski Rocznik Kulturalny. Zeszyt po-

œwiêcony 25-leciu Gdañskiej Rozg³oœni Polskiego Radia" (dalej cyt.: "GRK - 25-lecia"), 1970,
s. 133.

9 S. Dejczer, Humor i satyra, op. cit., s. 37.
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skiej - by³y to zarówno s³uchowiska, jak i reporta¿e, maj¹ce pozosta³ym regionom
Polski przybli¿yæ specyfikê, kulturê, przesz³oœæ i teraŸniejszoœæ Pomorza, czy ra-
czej, mówi¹c wedle zasad ówczesnej politycznej semantyki - Wybrze¿a. Sukcesy

odbudowy, rozwoju rybo³ówstwa czy przemys³u stoczniowego, kolejne osi¹gniêcia
partyjnych planów rozwoju - a w tle tego wszystkiego Kaszubi. Ich pozycja spro-

wadzona zosta³a do funkcji folklorystycznej atrakcji "Wybrze¿a" albo odwiecz-
nych obroñców polskoœci nadba³tyckich ziem. Takie przedstawianie Kaszubów
mia³o swoje uzasadnienie w panuj¹cej sytuacji politycznej. Nie mieœci³a siê bo-

wiem w ramach zunifikowanego, nowego spo³eczeñstwa socjalistycznego jaka-
kolwiek odrêbnoœæ etniczna ni¿ folklorystyczna czy samodzielne myœlenie polityczne,
czy samorz¹dnoœæ. Priorytety ówczesnych w³adz z za³o¿enia wyklucza³y popiera-
nie pracy nad rozwojem to¿samoœci etnicznej, tym bardziej ¿e nowe pañstwo i no-
wa w³adza potrzebowa³y silnych potwierdzeñ swojego statusu, szczególnie na tzw.
ziemiach odzyskanych, gdzie spo³eczeñstwo nie by³o jednolite pod wzglêdem naro-

dowoœciowym.
Pomorze Gdañskie tylko w czêœci nale¿a³o przed wojn¹ do Polski. W powia-

tach nowych zaraz po wojnie przewa¿a³a ludnoœæ niemiecka, pozostali zaœ tam
Kaszubi nie zawsze mówili po polsku. Tworz¹ce siê nowe spo³eczeñstwo, z³o¿one
ze starych i nowych (przyby³ych z innych rejonów Polski czy repatriantów) miesz-
kañców przepe³nione by³o wzajemnymi, czêsto negatywnymi stereotypami, które
utrudnia³y integracjê!o. W tej sytuacji prasa i radio mog³y i mia³y d¹¿yæ do jak
najszybszego zniwelowania tych uprzedzeñ lub przynajmniej wyjaœnienia naros³ych
nieporozumieñ!!. Jednoczeœnie nowe w³adze wobec rewizjonistycznych g³osów
zza Odry, wzmaganych wewnêtrznymi tarciami w obozie zwyciêzców, potrzebo-
wa³y potwierdzenia zarówno praw Polski do Pomorza a¿ po Odrê, jak i swojej
skutecznoœci i efektywnoœci w zagospodarowywaniu tych terenów. St¹d dyrekty-
wy dotycz¹ce sposobu, iloœci i czêstotliwoœci nadawania audycji regionalnych re-
gulowano odgórnie. Konkrety natomiast ustalano na miejscu w czasie konferencji
programowych, na których oprócz pracowników radia pojawiali siê przedstawicie-

10 Zob. Z. Romanow, Polityka w³adz polskich wobec ludnoœci rodzimej ziem zachodnich i pó³noc-
nych w latach 1945-1960, S³upsk 1999;L. Olejnik, Ziemie Odzyskane w polityce narodowoœciowej
pañstwa polskiego w latach 1945-1949, [w:] W³adze komunistyczne wobec Ziem Odzyskanych po
II wojnie œwiatowej. Materia³y z konferencji, pod red. S. Lacha, S³upsk 1997; A. Magierska,

Ziemie zachodnie i pó³nocne w 1945 roku. Kszta³towanie siê podstaw polityki integracyjnej pañ-
stwa polskiego, Warszawa 1978; M. Hejger, Polityka narodowoœciowa w³adz polskich w woje-

wództwiegdañskimw latach 1947-1945, S³upsk 1998; C. Obracht-Prondzyñski,Kaszubi-miêdzy
dyskryminacj¹ a regionaln¹ podmiotowoœci¹, Gdañsk 2002.

11 Osobn¹ kwesti¹ pozostaje skutecznoœæ tych dzia³añ wobec zasadniczych rozbie¿noœci miêdzy

deklaracjami w³adz centralnych czy wojewódzkich, a realizacj¹ ich w praktyce przez w³adze
ni¿szego szczebla czy po prostu s¹siedzkich uprzedzeñ miêdzy starymi a nowymi mieszkañca-
mi Pnmnr7"
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le dyrekcji i partii. Zapraszano na nie tak¿e przedstawicieli rodzimego œrodowiska
dzia³aczy spo³ecznych, literatów i poetów kaszubskich. Ich obecnoœæ na konferen-
cjach programowych mia³a w zamierzeniu organizatorów pomóc "nawi¹zaæ kon-
takt z dzia³aczami i przedstawicielami œwiata kulturalnego - kaszubskiego
dla dalszej œciœlejszej wspó³pracy z Rozg³oœni¹ "12 oraz nak³oniæ dzia³aczy re-
gionalnych do dyskusji nad "ca³okszta³tem dzia³alnoœci radiowej "13 .

W spuœciŸnie rozg³oœni gdañskiej zachowa³ siê protokó³ jednej z takich konfe-
rencji zorganizowanej 23 paŸdziernika 1946 r., gdzie oprócz pracowników i dyrek-
cji rozg³oœni udzia³ wziêli: poeta i dzia³acz kaszubski Franciszek Sêdzicki, redaktor
czasopisma "Wiatr od Morza" Janusz Stêpowski, pracownik Urzêdu Wojewódz-
kiego w Gdañsku, cz³onek Wojewódzkiej Komisji WeryfIkacyjnej i dzia³acz polonij-
ny w czasach Wolnego Miasta Gdañska Kazimierz Banaœ-Purwin, przedstawiciel
Marynarki Wojennej kpt. Aleksander Dulin, pose³ KRN W³adys³aw Zdunek, przed-
stawiciel Wydzia³u Kultury i Sztuki Urzêdu Wojewódzkiego w Gdañsku prof. Jan
Kilarskil4.

Przedstawiciel Naczelnej Dyrekcji Programowej Polskiego Radia - Zygmunt
M³ynarski - rozpoczynaj¹c spotkanie, jako priorytet w uk³adzie programowym

wyznaczy³ "problemy zwi¹zane z morzem"15, na drugim zaœ miejscu postawi³
"Zagadnienia kaszubskie"16. Doda³ jednoczeœnie, ¿e powinny byæ one "trakto-
wane jak folklor góralski"17. Podczas swojego wywodu na temat Kaszubów
i koniecznoœci pojawienia siê na antenie tematyki z nimi zwi¹zanej, mówi³ miêdzy
innymi: "Byli tacy, którzy starali siê odseparowaæ kaszubów [pisownia orygi-
nalna - J.S.] od reszty spo³eczeñstwa polskiego, byli i tacy, którzy pracowali
nad po³¹czeniem ich z reszta Polski. Obecny reprezentant kaszubów - ob.
Sêdzicki (...) winien siê wiêc staraæ o spopularyzowanie tej sprawy w ra-
dio"18. G³os ten poparli pozostali, a Jan Kilarski doda³, i¿ "trzeba zwróciæ spe-
cjalnie uwagê na sprawê kaszubsk¹ i gdañsk¹ od wieku X do 1939 r."19 Tak
wiêc od razu wyznaczono ramy, w które nale¿a³o wpisaæ dotychczasow¹ dzia³al-
noœæ i tradycjê Kaszubów - czyli walka z gennanizacj¹ i przyœpiewki kaszubskie.
W tym te¿ charakterze mia³a siê pojawiaæ na antenie kaszubszczyzna, a wiêc

12 MPiMK -P, Spuœcizna Franciszka Sêdzickiego, Zaproszenie na Konferencjê w Domu Radia w So-

pocie z 24.01.1947.
13 Ibidem, Zaproszenie na Konferencjê Okrêgowej Dyrekcji Polskiego Radia w Gdañsku z 22.10.1946.
14 Archiwum Pañstwowe w Gdañsku (dalej cyt.: AP Gd), Polskie Radio i Telewizja. Rozg³oœnia

w Gdañsku (dalej cyt.: Rozg³oœnia...), sygn. 1358/6, Protokó³ z konferencji Okrêgowej Dyrekcji
Polskiego Radia w Gdañsku z 23.10.1946, k. 1.

15 Ibidem; dotyczy³o to pracy portu, po³owów, marynarki wojennej.
16 Ibidem, k. 2.
1 7 Ibidem.
1 8 Ibidem.
19 Thitipm k ~
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w "twórczoœci miejsco1³Ych artystów, o której nale¿y informowaæ ludnoœæ po-
zosta³ych ziem Polski"2o.

W praktyce wszystkie wspomniane powy¿ej elementy programowe realizo-
wano na antenie i to od pierwszych miesiêcy dzia³alnoœci rozg³oœni. Teraz, zgodnie
z wytycznymi, audycje regionalne zwi¹zane z ¿yciem wspó³czesnym, przesz³oœci¹
i kultur¹ Kaszubów pojawia³y siê w trzech grupach tematycznych: rybo³ówstwo
i ¿ycie miast portowych, historia Kaszubów ze szczególnym uwzglêdnieniem walki
z germanizacj¹ oraz folklor kaszubski.

Audycje realizowano najczêœciej w jêzyku polskim, czasem pojawia³y siê w tek-
œcie s³uchowiska, dialogi czy przyœpiewki kaszubskie. W ca³oœci natomiast by³y od
pocz¹tku nadawane po kaszubsku s³uchowiska satyryczne Jana Biangi i Boles³a-
wa Kuliasa pt. Tona i Gust, czy póŸniejsze gawêdy kaszubskie Jana Piepki.

Wytyczne ustalane podczas konferencji programowych realizowano nader
dok³adnie. Kiedy na przyk³ad emitowano audycje dotycz¹ce odbudowy portów
czy rozwoju rybo³ówstwa, Kaszubi pojawiali siê w nichjako dawni rybacy dziel¹cy
siê doœwiadczeniem z nowymi osadnikami21 lub wspó³uczestnicy obudowy ma³ych
portów rybackich22. Doœwiadczeni, zahartowani w ciê¿kiej pracy na morzu byli
pozytywnymi bohaterami. Nierzadko w ich usta w³adano slogany propagandowe.
Tak wiêc, mimo ¿e Kaszubi niechêtnie odnosili siê do kolektywizacji rybo³ówstwa,
wystêpuj¹cy w s³uchowisku Reboce stary rybak zachwala³ zalety spó³dzielni ry-
backich: "Dziso reboce zrzeszeni w Spó³dzielniach rebacczich maj¹ piankni
kutre i lugre wepuesa¿one we wszeczci nowoczesny urz¹dzenia, nawet na
pora dni na przód radelion joma puewie, ¿e tam banda rebe. Za muejich czas
jak jo na muerzu sa manczi³, to tede tich radelionów nie be³o, a me wiedno
na slepo jechale »23. Podobnie agitacyjnie brzmia³y s³owa nawo³uj¹ce do wywi¹-
zywania siê z obowi¹zkowych dostaw: " (..) naszo wies muszi na pierwszim,
miescu co do tych œwiadczen bec i jo jutro zaro swuej dzel nawet wiancy keli

bêdê móg³ uedwiza"24.
Najczêœciej jednak pojawiali siê Kaszubi j ako "stary polski szczep". Tak zostali

ukazani w cyklu historycznym Mariana Pelczara pt. Polskoœæ w dawnym Gdañ-
sku, emitowanym od koñca 1945 r}5 czy w podobnej serii audycji radiowych au-
torstwa Edwarda Fiszera i Haliny Hohenlinger O starym Gdañsku, gdzie Tadeusz

20 Ibidem, k. 3.
21 AP Gd, Rozg³oœnia..., sygn. 1358/1285, Audycje regionalne, s³uchowisko [bez aut. - J .S.] W cha-

cie rybackiej, z 8.11.1946, nr 8, k. nlb.
22 Ibidem, cykl s³uchowisk i reporta¿y z serii "Na ziemiach odzyskanych".
23 MPiMK-P, Spuœcizna Jana Biangi, sygn. 1110/1, tekst audycji Reboce, k. 170. We wszystkich

cytatach zachowano oryginaln¹ pisowniê.
24 Ibidem, tekst s³uchowiska Na guespuedarstwie, k. 112.
2S K"J"nrl"rillm .GRK- 2~-Jecia". 1;. 134.
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Gwiazdowski œpiewa³ przyœpiewki kaszubskie z towarzyszeniem Cytry26. Doœæ
czêsto rozpoczyna³y siê one od s³ów typu: "Szeroki pas Morza Ba³tyckiego za-
mieszkuje stary polski szczep Kaszubów. Podobnie jak Œl¹zacy, Krakowiacy,
Górale czy Kujawiacy maja Kaszubi swoje odrêbnoœci regionalne, które prze-
jawiaj¹ siê zwyczajem i obyczajem ludowym, w wymowie stroju"27. Fragmen-
ty traktuj¹ce o przywi¹zaniu Kaszubów do Polski by³y z regu³y ubrane w s³owa
donios³e: "kaszebi dzanki przewiozaniu do wiare swuejich ojcow, tradycji
wetrwale przez wiekji nad brzegama Ba³tyku. Przez te jich twardi pierse ry-
backie zlamala sa fala niemczezny"28, "tu ka¿da cha³upa, ka¿dy kamieñ by³y
ca³¹ dusza polskie"29.

Fina³ tych audycji niejednokrotnie roztacza³ przed s³uchaczami niezwykle opty-
mistyczn¹ wizjê przysz³oœci Kaszubów pod opiek¹ w³adzy ludowej: "teraz wróci-
liœcie do nas Kaszubi spod Belgradu i Stargardu i nikt wam ju¿ wiêcej nie
bêdzie zabrania³ mówiæ po kaszubsku, po s³owiñsku, nikt nie bêdzie siê sprze-
ciwia³ waszym œpiewom i modlitwom, nie bêdzie pali³ waszych œpiewników"3D.
Na antenie radiowej byli wiêc Kaszubi doceniani i podziwiani, lecz w codziennej
rzeczywistoœci kaszubskich wsi i miasteczek by³o zgo³a inaczej.

Równie du¿o miej sca, co audycje o tradycji i historii Kaszubów w dziale regio-
nalnym, zajmowa³y programy przybli¿aj¹ce s³uchaczom folklor kaszubski. Najwiêk-
sze zas³ugi w pierwszych latach funkcjonowania gdañskiej rozg³oœni mieli na tym
polu Jan Bianga i Boles³aw Kullas i ich cykl satyryczny Tona i Gust. W pojawia-
j¹cych siê z regu³y dwa razy w miesi¹cu 15-minutowych odcinkach rozprawiali po
kaszubsku o rzeczach b³ahych i powa¿nych. Czêsto zawierali w swych s³uchowi-
skach w¹tki z baœni kaszubskich, a przede wszystkim kaszubskie przyœpiewki.

Osobn¹ grupê stanowi³y audycje i maj¹ce przedstawiaæ konkretne zwyczaje
i obyczaje kaszubskie. Wœród nich znajdziemy miêdzy innymi s³uchowiska Fran-
ciszka Sêdzickiego W cudown¹ noc gwiazdkow¹31, Alfonsa Trzebiatowskiego
Od zapustów do Wielkiej Nocy na Kaszubach32 czy Janiny Kostrzewskiej i Ta-
deusza Tylewskiego Od wiosny do jesieni na kaszubskiej ziemi33. Tadeusz Ty-
lew ski jako muzyk dba³ o oprawê muzyczn¹ audycji. W latach póŸniejszych, gdy
skoñczy³y siê trudnoœci z dostêpem do sprzêtu nagrywaj¹cego i taœm, operatorzy

26 M. Szczepkowska, Teatr bez widowni, op. cit., s. 59.
27 AP Gd, Rozg³oœnia..., sygn. 1358/1285, Audycje regionalne, s³uchowisko E. Fiszera, Audycja

kaszubska, z 10.11.1946, nr 7, k. nlb.
28 MPiMK-P, Spuœcizna Jana Biangi, sygn. 1110/2, Tekst audycji Tona i Gust, k. 220.
29 AP Gd, Rozg³oœnia ..., sygn. 1358/1285, Audycje regionalne, s³uchowisko J. Krausowej Nieza-

tarty œlad [bez daty - J.S], nr 20, k. nlb.
30 Ibidem, s³uchowisko L. Roppla Regionalny wieczorek kaszubski, z 20.02.1947, k. nlb.
31 Ibidem, nr 18, k. nlb.
32 Ibidem, nr 5, k. nlb.
33 Thitipm nr lQ k nlh
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rozg³oœni gdañskiej rozpoczêli penetracjê wsi, tworz¹c archiwum muzyczne z ory-

ginalnymi wykonaniami repertuaru kaszubskiego. Przy jego opracowywaniu pra-
cowali miêdzy innymi Henryk Jab³oñski, Kazimierz Wi³komirski i Marian Obst34 .

Jeden z motywów kaszubskiej pieœni Anulko moja zosta³ zreszt¹ 5 lutego 1953 r.
nagrany jako sygna³ rozg³oœni gdañskiej35 .

W œród wszystkich wymienionych wczeœniej cykli radiowych pojawia³y siê tak¿e
fragmenty dotycz¹ce bie¿¹cych wydarzeñ oraz inicjatyw spo³ecznych i kultural-
nych w œrodowisku kaszubskim, takich jak Kongres Kaszubski czy wydanie "Zrze-
szy Kaszebskiej". Pojawia³y siê one przede wszystkim w serwisach informacyjnych,
lecz znalaz³y swoje odbicie tak¿e jako element s³uchowisk, np. Jana Biangi i Bole-
s³awa KulIasa, którzy, propaguj¹c abonowanie "zrzeszy", informowali:" (:..) tero
prawie ue ti guedzenie odbywo sa w Wejherowie uetwarcy redakcji nowigue
pisma kaszubskjigue pued nazw¹ "Zrzesz Kaszebsko ". A witro to je ponie-
dziolk windze pierwszo gazeta (...) pismue to je prowadzeny kaszebskji a re-
daktorze sa sa prowadzewima kaszebama - dzalaczama, literatama

i naukowcama kaszebskjima"36.
Omawiaj¹c obecnoœæ tematyki kaszubskiej na antenie rozg³oœni gdañskiej

w pierwszych latach jej dzia³alnoœci, nie mo¿na pomin¹æ grona autorów audycji
regionalnych. Mo¿na ich podzieliæ na dwie grupy: etatowych pracowników rozg³oœni
i osoby wspó³pracuj¹ce z radiem. Do tej pierwszej grupy zaliczyæ nale¿y Edwarda
Fiszem, Alfreda Œwierkosza, Edwarda Martuszewskiego. W œród dzia³aczy i literatów
kaszubskich, którzy podjêli próbê zmierzenia siê z radiow¹ form¹ przekazu, byli
Jan Bianga, Boles³aw KulIas, Leon Roppel, Franciszek Sêdzicki. W latach 50.
sta³¹ wspó³pracê z radiem w Gdañsku podjêli te¿ Franciszek Fenikowski, Jan Piepka,
Ró¿a Ostrowska, Lech B¹dkowski.

Adresatami audycji kaszubskich byli sarni Kaszubi - to do nich adresowane

by³y "godki", czyli satyryczne felietony w kaszubszczyŸnie. Do nich tak¿e, ale
przede wszystkim do nowych osadników i mieszkañców pozosta³ych regionów
Polski kierowane by³y :z kolei audycje popularyzuj¹ce wiedzê o przesz³oœci i wspó³-
czesnoœci Kaszub.

Regionalny charakter rozg³oœni gdañskiej z za³o¿enia czyni³ miejsce dla ka-
szubszczyzny i spraw dotycz¹cych Kaszub. Jednoczeœnie ramy programowe wy-
znaczane przez polityczn¹ cenzurê okreœla³y ich iloœæ i treœæ. Nawet w oprawie
propagandowego tonu ówczesnego jêzyka kaszubszczyzna, choæ w stopniu mini-
malnym, pojawia³a siê w eterze. Nie bez znaczenia by³ te¿ fakt; ¿e to w³aœnie radio
dawa³o czêsto szansê na prezentacje nowych i dawnych utworów poetów i litera-

34 W. Obniska, Debiuty i koncerty, "GRK - 25 -lecie", s. 32.
35 Kalendarium, "GRK- 25-1ecie", s. 137.
36 MPiMK - P, Spuœcizna Jana Biangi, sygn. 111 0/2, tekst s³uchowiska Belni Kaszeba, k. 22.
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tów kaszubskich. Na druk trzeba by³o czekaæ latami, a i cenzorowie byli tu bardziej
bezlitoœni, tymczasem w radiu na emisjê czeka³o siê z regu³y oko³o miesi¹ca. By-
wa³o zreszt¹, ¿e emitowane na antenie utwory ukazywa³y siê potem w formie
ksi¹¿kowej37 .

Wydaje siêjednoczeœnie, ¿e w dotychczasowych badaniach kaszuboznawczych
doœæ marginalnie traktowano tê formê kreacji kultury kaszubskiej. Wynika to za-
pewne z przeœwiadczenia o ulotnoœci s³owa mówionego i brakach, szczególnie jeœli
chodzi o pocz¹tkowe lata dzia³alnoœci rozg³oœni gdañskiej czy innych rozg³oœni re-
gionalnych. Tymczasem radio by³o niejednokrotnie inspiracj¹ do pracy regional-
nej, a w latach, gdy niechêtnie godzono siê na publikacje regionalne, jednym
z niewielu kontaktów z ¿yw¹ kaszubszczyzn¹.

37 Zob. utwory S. Fleszarowej-Muskat czy chocia¿by F. Fenikowskiego, Ziemia - gwiazda zielona,

Gdañsk 1956.
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Z PRAC NAD SPUŒCIZN¥ ANDRZEJA
BUKOWSKIEGO

W BIBLIOTECE G£ÓWNEJ UNIWERSYTETU
GDAÑSKIEGO (CZ. ZI

Kolekcje warsztatowe dotycz¹ce osób: Konstanty Koœciñski, ks. Alfons Mañ-
kowski, Aleksander Majkowski, ks. Bernard Sychta, Józef Czy¿ewski, Bernard
Zygmunt Milski, Józef Marian Palêdzki, ks. JózefDembieñski, Alfons Albin Olkie-
wicz, Adam Bocheñski oraz œrodowisk, organizacji, towarzystw i instytucji: Spó³-
dzielnia Wydawnicza "Gryf', Redakcja "Gryfa", Towarzystwo M³odokaszubów,
Towarzystwo Akademickie w Monachium "Vistula", Towarzystwo ku Obronie
Spraw Ekonomicznych i Spo³ecznych "Stra¿", Towarzystwo "Czytelnia Polska"
w Koœcierzynie, Towarzystwo Przyjació³ Kaszub, Towarzystwo Muzeum Kaszub-
sko-Pomorskiego, Towarzystwo Gimnastyczne "Sokó³", Zrzeszenie Regionalne
Kaszubów, Korporacja Akademicka w Wejherowie.

Zamierzeniem Biblioteki G³ównej Uniwersytetu Gdañskiego jest sukcesywne
publikowanie efektów prowadzonych prac nad inwentaryzacj¹ bogatej spuœcizny
Andrzeja Bukowskiego2 . Przyjêcie takiej koncepcji by³o podyktowane zaintereso-
waniem badaczy wspó³czesnej historii Pomorza i szeroko pojêtej problematyki ka-
szubskiej, a tak¿e uczynienia dostêpnym opracowanych przez bibliotekê materia³ów
i informacji o nich.

Prace nad tak bogatym iloœciowo i jakoœciowo materia³em s¹ czasoch³onne,
a tym samym d³ugotrw~³e. Kolekcje warsztatowe s¹ zbiorem ró¿norodnym, wy-
magaj¹cym w trakcie opracowania identyfikacji poszczególnych obiektów ich se-

Dr Jadwiga £uszczyñska rozpoczê³a pracê nad tekstem dotycz¹cym opracowanych przez ni¹
inwentarzowo kolekcji osobowych (K. Koœciñski, ks. A. Mañkowski, A. Majkowski, ks. B.
Sychta) oraz organizacji i towarzystw, jednak z powodu swego przejœcia na emeryturê prezenta-
cjê powy¿szych materia³ów uzupe³ni³ i dokoñczy³ A. Kakareko, który równie¿ opracowa³
inwentarzowo i opisa³ pozosta³e - wymienione w tytule - kolekcje.
J. Borzyszkowski, Spuœcizna Andrzeja Bukowskiego, "Acta Cassubiana", t. l, 1999, s. 353-360:
wstenna charakterYstYka snuœciznv.
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gregacji wed³ug kryteriów formalnych, rzeczowych, chronologicznych itp.,
z uwzglêdnieniem charakteru zbioru i poszanowaniem ogólnego porz¹dku nadane-
go przez twórcê spuœcizny3 .

Nale¿y wspomnieæ równie¿ o tym, ¿e opracowanie fragmentu spuœcizny nie
rejestruje w pe³ni (znajduj¹cych siê w niej) materia³ów dotycz¹cych poszczegól-
nych tematów, osób, stowarzyszeñ itp. Pe³n¹ informacjê oraz dostêpnoœæ do pose-
gregowanych i opracowanych materia³ów bêdzie mo¿na uzyskaæ po sfinalizowaniu
prac nad spuœcizn¹, za poœrednictwem tworzonego w trakcie opracowania warsz-
tatu informacyjnego.

Przedstawione poni¿ej opracowanie, prezentuj¹ce drugi4 ju¿ - w ramach ni-
niejszego cyklu - fragment spuœcizny A. Bukowskiego, dotyczy (w znacznej czê-

œci) materia³ów oryginalnych, stanowi¹cych pierwszorzêdny materia³ Ÿród³owy dla
badaczy problematyki Pomorza, Kaszub i Gdañska.

KONSTANTY KOŒCIÑSKI (1858-1914)
W spuœciŸnie A. Bukowskiego wyodrêbnion¹jednostkê inwentarzow¹ (sygn.

Rs II 31) stanowi zbiór materia³ów z lat 1895-1900, zgromadzonych w jednym
tomie przez Konstantego Koœciñskiego5 , pod wspólnym tytu³em "Kaszubi. Mate-
ria³y historyczno-etnograficzne"6. Tom ten zawiera g³ównie wypisy, wycinki, listy,
pocztówki oraz samoistne kilkustronicowe druki. Materia³y te czêsto s¹ zaopatrzo-
ne w komentarze autora. Ca³oœæ oprawiona, z odrêcznie wykonan¹ kart¹ tytu³o-
w¹? Omawiany wolumin - poza jego walorem Ÿród³owym - stanowi równie¿

interesuj¹cy obiekt bibliofilski.

KS. ALFONS MAÑKOWSKI8 (1870-1941)
Kolekcja obejmuje blok lO sygnatur inwentarzowych: Rs II I-Rs II 9 oraz Rs

II 33, zawieraj¹cych 150 jednostek akcesyjnych. Ten pokaŸny mateña³ zosta³ za-
kwalifIkowany przez A. Bukowskiego do wydzielonej grupy, okreœlonej jako "cen-

3 JJ)ltyczne opracowania rêkopisów w Polsce, Wroc³aw 1955, s. 21-28 oraz liczne opublikowane

katalogi i inwentarze rêkopisów nowszych i spuœcizn.
4 Pierwszy przedstawi³ A. Kakareko: Kolekcje warsztatowe dotycz¹ce Hieronima Derdowskiego,

Izydora Gulgowskiego, ks. Leona Heyke, Jana Kamowskiego, W³adys³awa Pniewskiego i Fran-
ciszka Sêdzickiego, "Acta Cassubiana", t. 3,2001.

5 Zob. biogram B. Osmólskiej Piskorskiej: Koœciñski Konstanty, [w:] S³ownik Biograficzny Pomo-

rza Nadwiœlañskiego, t. 2, Gdañsk 1994, s. 474-475.
6 Materia³y te przed opracowaniem stanowi³y zawartoœæ kartonu pierwszego spuœcizny.
7 Informuje ona o przynale¿noœci rêkopisu do "Biblioteki Koœciñskich". Tom obejmuje 238 s.

Zawiera równie¿ uzupe³nienia, bêd¹ce wykazami jezior, rzek, miast, wsi i przysió³ków óraz spis

osób "w ksi¹¿ce zachodz¹cych".
8 Zob. biogram K. Pod1aszewskiej: Mañkowski Alfons, [w:] S³ownik Biograficzny Pomorza Nad-

wiœlañskiego, t.lII, Gdañsk 1997, s. 157-159.
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ne zbiory rêkopiœmienne"9 . Zbiór powy¿szy stanowi obfite Ÿród³o do badañ dzie-
jów Pomorza w latach 1864-1937.

W trakcie identyfIkacji i segregacji materia³ów tej kolekcji wyodrêbniono:
1) prace o ks. Alfonsie Mañkowskim!o oraz prace autorskie tego¿!!: sygn. Rs

fi1-5iRsfi33;
2) korespondencjê!2: sygn. Rs fi 6;
3) uporz¹dkowane wycinki prasowe polskie i niemieckie zaopatrzone w ko-

mentarze i przypisy ks. A. Mañkowskiego, zawarte w 20 tomach - zeszytach

o wspólnym tytule "Prussica": sygn. Rs fi 7/1-20. S¹ to szczególnie cenne mate-
ria³y Ÿród³owe. Ks. Mañkowski jako duszpasterz, a zarazem dzia³acz spo³eczno-
narodowy i badacz dziejów Pomorza, stworzy³ - dla swoich potrzeb badawczych
i pisarskich - archiwum podrêczne, którego czêœci¹ jest zapewne nabyte przez
Bibliotekê G³ówn¹ UG 20 tomów - zeszytów, zawieraj¹cych rêkopisy, druki, wy-

cinki prasowe (w j. pol. i niem.), zaopatrzone w odrêczne komentarze i przypiSy!3 .

9 Przed opracowaniem materia³y te stanowi³y zawartoœæ kartonu pierwszego spuœcizny.
10 Nadb. artyk. K. Podlaszewskiej: Alfons Mañkowski 1870-1940, [w:) Dzia³acze Towarzystwa

Naukowego w Toruniu, Toruñ 1977, s. 217-279 (sygn. Rs II l).
11 Zbiór obejmuje 5 tyt.: Bibliografia zawartoœci czasopism i in. wydawnictw. 1848-1883 (rkps

z ok. roku 1930) - sygn. Rs II 2; O osadnictwie na PomorzU w dobie wojen szwedzkich (nadb.)
- sygn. Rs II 3; Œ.P. ks. Gustaw Pob³ocki (odb. z: "Dziennik Poznañski", nr 284/1915) - sygn. Rs

II 4; tekst przemówienia wyg³oszonego dnia 6 paŸdziernika 1936 r. na powitanie min. W. Œwiê-
tos³awskiego (maszyn.) - sygn. Rs II 5; Notatki i wypisy Ÿród³owe dotycz¹ce Powstania Stycz-

niowego i jego echa w zaborze pruskim- sygn. Rs II 33.
12 S¹ to listy do ks. Mañkowskiego od: Franciszka Czubka (l list z roku 1930); Jana Górskiego (l

list z roku 1930); Tadeusza Pietrykowskiego (l list); M. Seydlitza, H. Steinbornowej i J. Czy-
stowskiego (llist z roku 1930); Kazimierza Sindrowskiego (l list z roku 1931); Starosty Krajo-
wego Pomorskiego (2 pisma z lat 1930-1931), Adama Steinborna i Tadeusza Pietrykowskiego (l
list z roku 1931) oraz 3 listy z lat 1930-1931 niezidentyfikowanych nadawców.

13 Wszystkie tomy zaopatrzone s¹ w tytu³ g³ówny "Prussica". Czêœæ z nich zawiera równie¿
podtytu³, okreœlaj¹cy zawartoœæ poszczególnych zeszytów. Wszystkie tomy - zeszyty posia-
daj¹ miêkkie ok³adki z odrêczna tytulatur¹. Oto n-ry (wraz z podtytu³ami) znajduj¹cych siê
w kolekcji tomów "Prussica": III (1909-1911, 39 k.) - sygn. Rs II 7/1; IV (1880-1911, 65 k.)-
sygn. Rs II 7/2; VII (1888-1911, 84 k.) - sygn. Rs II 7/3; IX (1864-1912, 60 k.) - sygn. Rs II 7/
4; XI (1874-1910, 61 k.)-sygn. Rs II 7/5; XII Kaszuby (1886-1914, 60k.)- sygn. Rs 117/6; XIII
Mazury (1883-1933, 50 k.) - sygn. Rs II 7n; XIV Dyecezya Che³miñska (1876-1912,60 k.)-
sygn. Rs II 7/8; XV Warmia (1880-1895,60 k.) - sygn. Rs II 7/9; XVI Drukarstwo i piœmiennic-
two (po roku 1882, 62 k.) - sygn. Rs II 7/1 O; XVIII Dyecezya Che³miñska (1877-1917, 60 k.) -
sygn. Rs II 7/11; XIX Drukarstwo i piœmiennictwo (1879-1913, 60 k.) - sygn. Rs II 7/12; XXI
(1870-1914,60 k.)-sygn. Rs II 7/13; XXII Mazury (1870-1937, 37 k.)- sygn. Rs II 7/14; XXIII
Warmia (1872-1918,56 k.) - sygn. Rs II 7/15; XXIV Drukarstwo i piœmiennictwo (1867-1914,
60 k.) - sygn. Rs II 7/16; XXV Drukarstwo i piœmiennictwo (1872-1917, 59 k.) - sygn. Rs II 7/
17; XXVII (1850-1935, 55 k.) - sygn. Rs II 7/18; XXVIII Drukarstwo i piœmiennictwo (1862-
1924, 80k.)-sygn. Rs II 7/19; XXIX Drukarstwo i piœmiennictwo (1886-1926, 62 k.)-sygn. Rs
II 7/20.
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Brak ci¹g³oœci numeracji - nadanej przez autora zbioru - posiadanych tomów
œwiadczy o tym, ¿e pierwotny zbiór by³ wiêkszy. Materia³y zawarte w opisanych
wy¿ej zeszytach dotycz¹ lat 1864-1937;

4) materia³y ró¿ne, w sk³ad których wesz³y pojedyncze numery lokalnych cza-
sopism, wycinki prasowe, notatki itp. - sygn. Rs II 8-9. Zosta³y one - przez opra-
cowuj¹cego - uporz¹dkowane tematycznie i chronologicznie'4 .

ALEKSANDER MAJKOWSKI (1876-1938)
Kolekcja dotycz¹ca tego wielkiego pisarza i czo³owego luminarza ruchu m³o-

dokaszubskiego obejmuje blok sygnatur Rs 11115-128, tj. 14 jednostek inwentarzo-
wych zawieraj¹cych ³¹cznie 340 jedno akcesyjnych!5. W kolekcji znajduj¹ siê
zarówno oryginalne dokumenty A. Majkowskiego, jak te¿ materia³y i opracowania

jego dotycz¹ce.
Pod sygn. Rs 11115 znajduj¹ siê dokumenty dotycz¹ce ¿ycia i dzia³alnoœci

A. Majkowskiego. S¹to: oryginalne papiery polisyubezpieczeniowej!6 z lat 1909-
1910 (Rs II 115/1); zbiór pism dotycz¹cych procesu s¹dowego, wytoczonego
A. Majkowskiemu przez W. Berkana (Rs 11115/2); przeŸrocza i fotografie A. Maj-
kowskiego i zwi¹zane z jego postaci¹!? .

Materia³y biograficzne zawieraj¹jednostki inwentarzowe Rs II 116-118. Sy-
gnatura Rs 11118 obejmuje autobiograficzne Wspomnienia moje!8. Pod sygn. Rs
11117 znajduj¹ siê zaœ wspomnienia o A. Majkowskim: ks. Kamila Kantaka!9,

14 Materia³y te obejmuj¹ dwie jedno inw. Pierwsza (Rs 118) zawiera - obejmuj¹ce lata 1908-1937-
materia³y (maszyn., wyc. pras., druki) dotycz¹ce Kaszub. Druga (Rs II 9) obejmuje wyc. pras.
(dotycz¹ce m.in. ks. J. Wryczy oraz obchodów rocznicowych powstania styczniowego i listopa-
dowego w roku 1930) oraz fragm. czasopism z lat 1920-1931 ("Drwêca", "Dziennik Bydgoski",
"G³os Lubawski", "Gazeta Grudzi¹dzka", "Nadwiœlanin", "S³owo Pomorskie", "S³owo Powszech-
ne"), a tak¿e materia³y ró¿ne dotycz¹ce ruchu niepodleg³oœciowego na Pomorzu (notatki i zapiski
rkps; autografA. H. Szumana: Ruch niepodleg³oœcio~ na Pomorzu po 19281: oraz trzy kopie
rkps listów cz³onków rodziny Szumanów z lat 1837-1881; rkps sprawozdañ T. Pietrykowskiego
i A. Steinborna z dzia³alnoœci Towarzystwa Badañ Historii Ruchu Niepodleg³oœciowego na Po-
morzu za rok 1931 i 1932; Przemówienie sen. Paw³a Ossowskiego w Senackiej Kom. Bud¿etowej
w roku 1930; Sprawozdanie z czynnoœci i posiedzeñ Polskiej Akademii Umiejêtnoœci. II Wydz.
Historyczno-Filologiczny - fragm. tekstu z roku 1931).

15 Przed opracowaniem kolekcja dotycz¹ca A. Majkowskiego stanowi³a zawartoœæ kartonu drugie-

go.
16 Oprócz trzech k. dokumentów ubezpieczeniowych znajduje siê tam jeszcze - zwi¹zanych z ww.

dokumentami - 10 oryginalnych odcinków pocztowych.
17 Na zbiór sk³adaj¹ siê: 2 fotografie i 15 przeŸroczy dot. osoby A. Majkowskiego, 15 przeŸroczy

z uroczystoœci Ÿa³obnych oraz fotografia z uroczystoœci nadania im. A. Majkowskiego szkole
w Nowej Karczmie.

18 W postaci maszynopisu z roku 1936 (15 k.) oraz nadb. z: "Pomorze", 1988, nr 1, s. 4-10.
19 Rkps z aparatem nauk. A. Bukowskiego oraz nadb. z "Rocznika Gdañskiego", 1993, nr 2,

s. 5-25.
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Leona Ropplaw i in.21 W odrêbnej jednostce inw. (Rs II 116) zgromadzone zosta³y
opracowania i notatki A. Bukowskiego o Majkowskim22. Jednostki inw. Rs II 125-
127 zawieraj¹ (oryginaln¹ oraz w odpisach i publikowan¹) korespondencjê Maj-
kowskiego. Pod sygn. Rs II 125 znajduje siê korespondencja z siostr¹ Franciszk¹.
Obejmuje ona 56 rêkopisów listów z lat 1910-1918 oraz nadbitkê publikacji tych¿e
listów przez A. Bukowskiego. Sygnatura Rs II 126 zawiera listy A. Majkowskie-
go, m.in. do: W³adys³awa Berkana23, Stanis³awa Brzêczkowskiego24, Andrzeja
Bukowskiego25, Bernarda Chrzanowskiego26 (maszynopis27 przypisów do tych
listów, w opracowaniu samego B. Chrzanowskiego28 , zawiera jedno inwent. Rs II
12829), Jana Kamowskiego30, Franciszka Krêckiego31 .

Kolejna sygnatura (Rs II 127) obejmuje listy nades³ane do A. Majkowskiego
od : Franciszka B¹kowskiego32, W³adys³awa Berkana33 , Alfonsa Chmielewskie-
go34, Bernarda Chrzanowskiego35 , Jana Kamowskiego36, Ottona Karszny37 , Fran-
ciszka Krêckiego38, A. Kupczyñskiego39, Libickiego40, J. Majkowskiego41, A.
Pawenckiego42, Stanis³awa Pfitznera43, Norberta Jana Pellowskiego44, Boles³a-

20 Jak A. Majkowski sp³aci³ d³ug wdziêcznoœci, wyc. z "G³osu Wybrze¿a", 1966, nr 305.
21 6 wyc. pras. z lat 1968-1988 ze wspomnieniami ró¿nych osób o A. Majkowskim.
22 Zbiór obejmuje: Dr A. Majkowski (wspomnienia poœmiertne) - maszyn. z roku 1938 (3 k.), Maj-

kowski Aleksander (1876-1938) - maszyn. (32 k.), Majkowsld nie Majakowski - maszyn. (1 k.),
Oblicze spo³eczne A. Majkowskiego - maszyn. (32 k.), Pamiêci A. Majkowskiego - maszyn. (1 k.),
Przed 3D-laty zmar³ A. Majkowski - maszyn. (2 k.), W 50 lecie œmierci A. Majkowskiego - maszyn.
(1 k.) i kopia z ,'pomorza", 1988, nr 1; Notatki dotycz¹ce A. Majkowskiego - rkps (25 k.).

23 25 rkps listów z lat 1902-1918 oraz nadb. z "Rocznika Gdañskiego" (1993, nr 1) z publik. tych¿e

przez A. Bukowskiego.
24 8 rkps listów z l. 1922-1925 oraz maszyn. opracowania tych¿e listów przez A.Bukowskiego.
25 11 rkps listów z 1.1936-1937.
26 22 kopii masz. listów z l. 1908-1913.
27 3 k.
28 Po roku 1938.
29 Dok³adna sygnatura maszynopisu Rs 11128/6.
30 3 listy (rkps i kopie maszyn.) z 1.1905-1937 oraz 5 fragm.listów (kopie maszyn) z 1.1912-1926.
31 RkpS z 1912 r.
32 6 listów (rkps i kopie maszyn.) z 1. 1913-1914.
33 36 listów (kopie i odpisy rkps) z 1. 1902-1910.
34 RkpS z 1909 r.
35 2 listy (odpisy) z 1913 r.
36 3 listy (kopie maszyn.) z l. 1909-1920.
37 RkpS z 1910 r.
38 2 listy (rkps) z l. 1910-1912.
39 2 listy (rkps) z 1909 r.
40 Kopia maszyn. z 1912 r.
41 RkpS z 1912 r.
42 RkpS z 1910 r.
43 RkpS z 1906 r.
44 Kopia maszyn. z 1910 r.
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wa Piechowskiego45, Gustawa Pob³ockiego46, Czes³awa Œwierczewskiego47,
J. Wójtowicza48. Jednostka inwent. Rs II 128, oprócz wspomnianych ju¿ przypi-
sów do listów B. Chrzanowskiego, zawiera recenzje i opinie wydawnicze Edwar-
da Brezy i Józefa Borzyszkowskiego, dotycz¹ce poszczególnych publikacji
koresponedencji A. Majkowskiego przez A. Bukowskiego oraz pisemne repliki
tego ostatniego na ww. oceny.

Wczeœniejszy blok sygn. Rs II 119-Rs II 122 obejmuje twórczoœæ A. Majkow-
skiego. Poszczególne sygnatury dotycz¹ nastêpuj ¹cych dzie³ i utworów: Rs II 119
- powieœæ ̄ece i przigode Remusa49; Rs II 120 - utwory literackie: Judica

Domine nocentes me. Obrazek z Kaszub50, O trzech chojnach, koronowanej
jarzêbinie, zapad³ym zamku, zaklêtej królewiance i trzech straszliwych zja-
wach51, Organy Borzyszkowskie. Opowiadanie z Kaszub z czasów króla
Sasa52, Strache i zrekovjine. Frantovka v trzech aktach napjiso³ ...53, Walka
Pomorza Gdañskiego54, Zorze Kaszubskie55; Rs II 121 - poezje56; Rs II 122 -

opracowanie Zasady pisowni kaszubskiej w krótkim zarysie przedstawi³ ...57.

Kolejne dwie sygnatury zawieraj¹ teksty opracowañ dotycz¹cych twórczoœci
A. Majkowskiego. I tak pod sygn. Rs II 123 znajduj¹ siê opracowania A. Bukow-
skiego58, zaœ sygn. Rs II 124 obejmuje opracowania ró¿nych autorów.59

45 2 listy (rkps) z 1910 r.
46 Rkps Z 1910 r.
47 Rkps Z 1912 r.
48 Rkps Z 1909 r.
49 S¹ to fotokopie rêkopisu (równie¿ w postaci CD-RaM-u), trzy fragm. maszynopisu Z naniesio-

nymi korektami, obszerny fragment wydruku (352 s.) l wyd. - równie¿ z naniesion¹ korekt¹

oraz fotokopie k. tyto
50 Kopia maszyn., 16 k.
51 Wyc. pras. z "G³osu Wybrze¿a", 1963, nr 46.
52 Maszynopis (17 k.) oraz wyc. z "Dziennika Bydgoskiego", 1938, nr l.
53 Maszynopis z 1936 r. z naniesion¹ korekt¹ autorsk¹ (68 k.).
54 Fragm. (l k.) rkps.
55 Wyc. ze "zrzesz Kaszebskó", 1946, nr 44.
56 Rêkopisy i maszynopisy 50. utworów poetyckich A. Majkowskiego z lat 1899-1912.
57 RkpS Z 1937 r. (29 k.).
58 S¹ to nstp. prace i materia³y: A. Majkowski w krzywym zwierciadle (maszyn., 32 k.), Niepotrzebny

i szkodli~ przek³ad. O »Remusie« A. Majkowskiego. ~powiedŸ na sesjê nauk. GTN w dniu 11-12
maja 19561: (rkps i maszyn., 9 k.), Pierwsza wersja powieœci A. Majkowskiego o Remusie (maszyn.
z naniesionymi poprawkami, 53 k.), Notatki ró¿ne dotycz¹ce »Remusa« (rkps i maszyn., 9 k.).

59 Znajduj¹ siê tutaj nstp. prace i materia³y: ks. P. Czaplewski, [rec.] Majkowski Aleksander,

Historia Kaszubów, 6 wyc. pras.; A.K. Hirsz, Rodowód Smêtka i jego koncepcja w literaturze
polskiej, kopia nadb. [z:] "Przegl¹d Humanistyczny", 1978, nr 11, s. 151-160; Jan Karnowski,
Remus, artyku³ [w:] "Kaszuby", 1937, nr 11, s. 1-11; NN, Przes¹dy i zwyczaje lecznicze Kaszu-
bów w œwietle powieœci A. Majkowskiego "¯ece i przigode Remusa" (maszyn. z naniesionymi
poprawkami, 20 k.); Notatki oraz wycinki pras. ze "S³owa Pomorskiego" (1939 r.) oraz z "G³osu
Wybrze¿a" (1965 r.) dotycz¹ce Remusa.
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KS. BERNARD SYCHTA (1907-1982)
Kolekcjê tworz¹ 184 jednostki akcesyjne dokumentów i materia³ów zawar-

tych w 11 jednostkach inwentarzowych, stanowi¹cych blok sygnaturowy Rs II 36-

Rs II 4660.
Zbiór rozpoczyna jedno inw. Rs II 36, gromadz¹ca dokumenty dotycz¹ce ¿ycia

i dzia³alnoœci ks. B. Sychty. S4 to: "Ksi¹¿eczka legitymacyjna L: 3449" Uniwersy-
tetu Poznañskiego z 1945 r.; "zaœwiadczenie" o uzyskaniu stopnia doktora filozofii
na Uniwersytecie Poznañskim z dn. 6 czerwca 1947 r.; fotografie61 oraz dwie
wersje zaproszenia na uroczyste zebranie Gdañskiego Towarzystwa Naukowego
z okazji 10. rocznicy œmierci autora S³ownika gwar kaszubskich...

Osobist¹ korespondencjê ks. B. Sychty zawieraj¹ trzy jedno inw.: Rs II 41, Rs
II 42, Rs II 43. W pierwszej znajduje siê zbiór listów do A. Bukowskiego62 z lat
1937 -1982, stanowi¹cy podstawê publikacji oprac. przez A. Bukowskiego, której
maszynopis red.63 oraz druk (Listy Bernarda Sychty 1937-198264) z 1994 r.
równie¿ tam siê znajduje. Materia³ dotycz¹cy wspomnianej publikacji uzupe³niaj¹:
tekst wstêpu i przypisy A. Bukowskiego65 oraz wykaz osób, które otrzyma³y ww.
publikacjê66. Wjedn. inw. Rs II 42 znajduj¹ siê listy ks. Sychty do Andrzeja Bu-
kowskiego67, Niny Rydzewskiej68, Redakcji "Arkony"69, Redakcji "Wiatru od
Morza"7o. Zbiór listów do ks. Sychty zawiera jedno inw. Rs II 43. S¹ to listy od

Andrzeja Bukowskiego71, Marii Pniewskiej Romington72, Niny Rydzewskiej73,
Janusza Stêpowskiego74 oraz od Redakcji pisma "Wiatr od Morza"75 . Korespon-

60 Materia³y te wczeœniej stanowi³y zawartoœæ kartonu 5. spuœcizny A. Bukowskiego.
61 5 fot. cz.b. ks. Sychty, 2 fot. cz.b. jego rodziców (matki Anny i ojca Jana), 1 fot. kol. z uroczystoœci

pogrzebowych ks. B. Sychty w dn. 29.11.1992 r. w Pelplinie, 3 fot. kol. domu rodzinnego i z
uroczystoœci umieszczenia okol. tablicy przed tym domem oraz 2 fot. kol. z uroczystoœci nadania
im. ks. B. Sychty Szkole Podstawowej nr 6 w Koœcierzynie w dn. 21.03.1992 r., a tak¿e fot. cz.b.
okolicznoœciowej ekspozycji dzie³ ks. Sychty w Gdañskim Towarzystwie Naukowym.

62 112 listów (rkps), 168 k. - sygn. Rs n 41/1.
63177 k. - sygn. Rs n 41/3.
64 Oprac. A. Bukowski, Gdañsk: Marpress, 1994, 101,/11 s. - sygn. Rs n 41/2.
65 RkpS i maszyn., 41 k. - sygn. Rs n 41/4.
66 RkpS, 3 k. - sygn. Rs n 41/5.
67 2 listy - sygn. Rs n 42/1.
68 Odpis maszyn. listu z 1946 r. - sygn. Rs n 42/2.
69 1 list (maszyn.) z 1946 r. wraz z za³¹cz. wyc. z tekstem opowiadania - plagiatu Niny Rydzew-

skiej Wesele kaszubskie, "Wiatr od Morza", 1946 - sygn. Rs n 42/3.
70 2 odpisy maszyn. listów z 1946 r. - sygn. Rs n 42/4.
71 5 listów z 1. 1946-1964, rkps i 4 kopie maszyn. - sygn. Rs n 43/1.
72 1 list z 1945 r. w odpisie maszyn. - sygn. Rs n 43/2.
73 1 list z 1946 r. w odpisie maszyn. - sygn. Rs n 43/3.
74 1 list z 1946 r. w odpisie maszyn. - sygn. Rs n 43/4.
75 1 list z 1946 r. w odpisie maszyn. + odpis maszyn. oœwiadczenia Redakcji czasopisma "Wiatr od

Morza", potêpiaj¹cego plagiat Niny Rydzewskiej - sygn. Rs n 43/5.
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dencja zawarta w dwóch - opisanych wy¿ej - jedno inw. dotyczy w wiêkszej

czêœci (poza listami do i od A. Bukowskiego oraz listem Marii Pniewskiej Roming-
ton) sprawy publikacji przez pismo "Wiatr od Morza" (1946, nr 1) opowiadania
Niny Rydzewskiej Wesele kaszubskie, które okaza³o siê plagiatem utworu ks. Sych-
ty Hanka siê ¿eni. Kolejne trzy sygnatury Rs II 44-Rs II 46 grupuj¹ korespon-
dencjê A. Bukowskiego dotycz¹c¹ ks. Sychty. I tak sygn. RS II 44 oznaczone s¹
listy od Tadeusza Bilikiewicza76, Józefa Borzyszkowskiego77, Kwiryny Handke78,
W. Kiedrowskiego79, Gra¿yny K³opotekBO, Henryka Markiewicza81 , Wandy Pêtlic-
kiej82, Hanny Taborskiej83 , Jerzego Tredera84, Janusza Soko³owskiego oraz Stani-
s³awa Gierszewskiego85. Pod sygn. Rs II 45 znajduj¹ siê listy A. Bukowskiego do
Jana Daty86, Stefanii Sychty87, Andrzeja Waœkiewicza88, Dyrektora Oddzia³u Gdañ-
skiego Zak³. Narod. Im. Ossoliñskich89, Rektora Uniwersytetu Gdañskiego90 .

Jednostka inw. Rs II 46 zawiera dwa listy ró¿ne bêd¹ce w posiadaniu A. Bu-
kowskiego, dotycz¹ce zaœ publikacji listów ks. Sychty: pierwszy - zawieraj¹cy
dane odnoœnie do kosztów druku - skierowa³ Zdzis³aw Antoniów do Uniwersytetu
Gdañskiego91, drugi zaœ - dotycz¹cy kwestii zgodnoœci zamierzonej publikacji
z "Ustaw¹ o prawie autorskim" - Kazimierz Orzechowski do Komitetu Redakcyj-

nego "Rocznika Gdañskiego"92 .
Twórczoœæ ks. B. Sychty uobecniaj¹ (w kolekcji) materia³y oznaczone sygn.

Rs II 37 oraz Rs II 38. W pierwszej jedno inw. znajduj¹ siê nstp. teksty: Budzta
spi¹cech (Fragment dramatu)93; Szkódnica. Nowela kaszubska94; Ubiór95;
Kaszubskie grupy regionalne: Ich nazwy i wzajemny stosunek do siebie96.

76 1 list z 1937 r. - sygn. Rs 1144/1.
77 1 list Z 1994 r. - sygn. Rs 1144/2.
78 1 list Z 1994 r. - sygn. Rs 1144/3.
79 1 list Z 1994 r. - sygn. Rs 1144/4.
80 1 list Z 1994 r. - sygn. Rs 1144/5.
8! 1 list po 1994 r. - sygn. Rs 1144/6.
82 1 list Z 1994 r. - sygn. Rs l144n.
83 1 list Z 1994 r. - sygn. Rs 1144/8.
84 1 list Z 1994 r. - sygn. Rs 1144/9.
85 1 list Z 1981 r. - sygn. Rs 1144/10.
86 1 list Z 1994 r. - sygn. Rs 1145/1.
87 1 list Z 1988 r. - sygn. Rs 1145/2.
88 1 list Z 1991 r. - sygn. Rs 1145/3.
89 1 list Z 1988 r. - sygn. Rs 1145/4.
90 1 list Z 1981 r. - sygn. Rs 1145/5.
91 1 list Z 1994 r. - sygn. Rs 1146/1.
92 1 list Z 1994 r. - sygn. Rs II 46/2.
93 Egz. korektorski publik. w "Arkonie" (1946 r.) Z naniesion¹ korekt¹.
94 Maszyn. Z naniesion¹ korekt¹, 5 k.
95 Opracowanie dotycz¹ce ubioru kaszubskiego, maszynopis, lik.
% RkpS i maszynopis Z naniesion¹ korekt¹, 30 k.
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Niezwykle interesuj¹ce dla badaczy kaszubszczyzny bêd¹ niew¹tpliwie dwie mapy
w³asnorêcznie wykonane przez ks. Sychtê i zaopatrzone w jego objaœnienia. Ozna-
czone s¹ one sygnatur¹ Rs II 38. Pierwsza to: Mapa Kaszubskich grup regio-
nalnych, lokalnych i s¹siednich grup etnicznych (:..)97. Druga nosi tytu³: Mapa
topograficzna Kaszub i s¹siednich regionów (...)98.

Nastêpna grupa materia³ów kolekcji, sk³adaj¹cych siê na jednostkê inwentarzo-
w¹Rs 1139, zawiera opracowania A. Bukowskiego dotycz¹ce ks. B. Sychty i jego
twórczoœci. S¹ to nstp. teksty: Dzie³a ¿ycia œp. Bernarda Sychty99, Dzie³o ¿ycia
Bernarda Sychty trwalsze od spi¿u. W 75-lecie urodziwoo, Nowa ksi¹¿ka: Listy
Bernarda SychtylOl, Nieznany utwór Bernarda Sychtyl02, Nowy tom wielkiego
dzie³a Bernarda SychtylO3, Opinia o dorobku naukowym ks dra Bernarda Sych-
tyl04, Przebudzenie. Dramat baœniowy w Wejherowie1O5, Streszczenie referatu
wyg³oszonego w GTN na spotkaniu zorganizowanym z okazji lO-lecia œmierci
ks. Bernarda Sychtyl~. Opracowania innych autorów dotycz¹ce ks. Sychty, znaj-
duj¹ siê wjedn. inw. Rs II 40. S¹ to teksty: Huberta Gómowicza107, A. F. Kowal-
kowskiego1O8, Anastazego Nadolnego109, Leona Roppla11O i ks. Jana Walkusza111 .

JÓZEF CZY¯EWSKI (1857-1935)
Kolekcja dotycz¹ca tego zas³u¿onego drukarzal12, przede wszystkim zaœ spo-

³ecznika i dzia³acza polskiego w Gdañskul13 liczy 86 jednostek akcesyjnych zgro-

97 Dok³. sygn. Rs 1138/1.
98 Dok³. sygn. Rs II 38/2.
99 Maszynopis, l k. - sygn. Rs II 39/1.

100 Maszyn. (6 k.) i wyc. pras. z "Dziennika Bahyckiego", 1982, nr 46, - sygn. Rs 1139/2.
101 Rkps (3 k.) i maszyn. (l k.) - sygn. Rs II 39/3.
102 Maszyn., 2 k. - sygn. Rs II 39/4.
103 Maszyn. z 1970 r., 2 k. - sygn. Rs II 39/5.
104 Maszyn. z 1981 r., 4 k. - sygn. Rs II 39/6.
105 Wyc. z "llustrowanego Kuriera Polskiego", 1948, nr 14 - sygn. Rs II 39n.
106 Maszyn. z 1992 r., l k. - sygn. Rs II 39/8.
107 Omówienie S³ownika gwar kaszubskich na tle kultury ludowej Bernarda Sychty, maszyn. z 1964

r., 9 k. - sygn. Rs II 39/1.
108 Za kulisami "Przebudzenia", wyc. pras. z "Ilustrowanego Kuriera Polskiego", 1948, nr 25 -

sygn. Rs 1139/2.
109 Ks. Bernard Sychta - dus'!Pasterz, pisarz, uczony; wyc. z "Pielgrzyma", 1992, nr 24, s. 14-15-

sygn. Rs II 39/3.
110 Regionalny teatr kaszubski i Bernard Sychta, wyc. z "Dziennika Bahyckiego" - "Rejsy", 1946,

nr 10 - sygn. Rs II 39/4.
111 Ks. dr Bernard Sychta (...), maszyn. z 1985 r., l k. - sygn. Rs II 39/5.
112 Zob. biogram J. Czy¿ewskiego jako drukarza autorstwa A. Bukowskiego [w:] S³ownik Pracow-

ników Ksi¹¿ki Polskiej, Warszawa - £ódŸ 1972, s. 152-153.
113 Zob. biogramy J. Czy¿ewskiego autorstwa W. Pniewskiego (Polski S³ownik Biograficzny, t. IV,

Kraków 1938, s. 382-383) oraz S. Mikosa (S³ownik Biograficzny Pomorza Nadwiœlañskiego, t. l,

Gdañsk 1992, s. 282-284).
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madzonych w 10 jednostkach inwentarzowych, tworz¹cych blok sygnaturowy Rs
II 105-Rs II 114114.

Rozpoczyna kolekcjê niewielki zbiorek trzech oryginalnych listów korespon-
dencji J. Czy¿ewskiego, tworz¹cych jednostkê inwentarzow¹ Rs II 105. Nadaw-
cami owych listów byli: Jan Bonal15, Tomasz Rogalal16, Jan Brejskil17. Nastêpn¹
jednostkê inwentarzow¹ (Rs II 106) stanowi¹ materia³y osobiste. W sk³ad zbioru
wchodz¹: Akt mianowania Józefa Czy¿ewskiego w 1905 r. starost¹ na miasto
i powiaty gdañskie przez Towarzystwo ku Obronie Spraw Ekonomicznych i Spo-
³ecznych "Stra¿" w Poznaniul18; Zawiadomienie Komitetu Krzy¿a i Medalu Nie-
podleg³oœci z 1935 r. o nadaniuodznaczenial19; Fotografie J. Czy¿ewskiego ijego
rodzinyl2O; Portret Józefa Czy¿ewskiego wykonany przez W³adys³awa Drapiew-
skiego121 ; Tekst przemówienia patriotycznego Józefa Czy¿ewskiegol22; Tekst re-
lacji Józefa Czy¿ewskiego ze Zjazdu Katolickiego w Warszawie w roku 1926,
z okazji 200-setnej rocznicy kanonizacji œw. Stanis³awa Kostkil23; Tekst zaprosze-
nia na zebranie Narodowego Stronnictwa Ludowegol24; List - rachunek J. Czy-

¿ewskiego dla mec. Juliana Szychowskiego z Grudzi¹dza, z list¹ sk³adek i cz³onków
Narodowego Stronnictwa Ludowegol25; Rachunek wystawiony przez J. Czy¿ew-
skiego za druk odezw Komitetu zbieraj¹cego sk³adki na Dom Polski w Gdañskul26,
"Memoria³ Józefa Czy¿ewskiego z Gdañska w sprawie pokrzywdzenia jego (...)127 .

W jednostce inwentarzowej Rs II 107 zgromadzone s¹ materia³y ró¿ne doty-
cz¹ce J. Czy¿ewskiego. S¹ to: Zaproszenie na uroczystoœæ patronaln¹ Szko³y
Powszechnej im. Józefa Czy¿ewskiego w Piekle w roku 1937128; Ludwik Nowac-
ki, Wspomnienie o Józefie Czy¿ewskiml29; Stanis³aw Ptak, Moje wspomnienia
z akcji plebiscytowej w 1920 r.130; Stefan Podgórski, [Wspomnienie o Józefie

114 Przed oprac. materia³y te stanowi³y zawartoœæ kartonu IX.
lIS 1 list z 1911r. - sygn. Rs 11105/1.
116 1 list Z 1911 r. - sygn. Rs 11105/2.
117 1 list Z 1911 r. - sygn. Rs 11105/3.
118 Fotokopia - sygn. Rs 11106/1.
119 Sygn. Rs 11106/2.
120 8 fot cz. b. z archiwum rodzinnego córki J. Czy¿ewskiego - Jadwigi Borowskiej (sygn. Rs 11106/

3 [1-8]) oraz cz. b. fot. portr. J. Czy¿ewskiego (sygn. Rs 11106/5).
121 Rysunek z odrêczn¹ adnotacj¹ Jadwigi Borowskiej - sygn. Rs II 106/4.
122 Autograf po roku 1918, sporz¹dzony o³ówkiem - sygn. RS II 106/6.
123 Autograf sporz¹dzony o³ówkiem - sygn. Rs II 106/7.
124 Autograf z 1911 r., sporz¹dzony na odwrociu ulotki Towarzystwa "Oœwiata" - sygn. Rs 11106/8.
12S Autograf z 1911 r., sporz¹dzony na firmowym blankiecie drukarni Czy¿ewskiego - sygn. Rs II

106/9.
126 Autograf sporz¹dzony na firmowym blankiecie drukarni Czy¿ewskiego - sygn. Rs II 106/10.
127 Druk z ok. 1935 r., 2 k. - sygn. Rs 11106/11.
128 Na orygin. k. poczt. z wizerunkiem szko³y - sygn. Rs 11107/1.
129 Autograf z 1959 r., 2 k. - sygn. Rs 11107/2.
130 Kopia maszyn. z 1960 r., 3 k. - sY,2n. Rs 11107/3.
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Czy¿ewskim - A.K.]131; Franciszek Sêdzicki, Aposto³owie polskoœci w Gdañ-
sku za czasów pruskich [poemat - A.K.]132; Henryk Polak, Po³o¿enie szkol-
nictwa polskiego w Wolnym Mieœcie Gdañsku133 ; Kazimierz Kubik, S³owo i pieœñ
w walce o polskoœæ Pomorza Gdañskiego na prze³omie XIX i XX W.134

Prasa gdañska, pomorska i poznañska z artyku³ami dotycz¹cymi J. Czy¿ew-
skiego - z okresu miêdzywojennego - znajduje siê w odrêbnej jedno inw., oznaczo-

nej sygn. Rs II 108. S¹ to poszczególne numery "Kuriera Poznañskiego"135 , "Gazety
Gdañskiej"136, "Gazety Kartuskiej"13?, "S³owa Pomorskiego"138 .

Zbiór prasy gdañskiej z nekrologami J. Czy¿ewskiego, zawiera jednostka in-

wentarzowa Rs II 109139 .
W jednostce inw. Rs II 110 zgromadzone zosta³y publikacje drukowane i kol-

portowane przez Drukarniê H. Fe1ler'a Nast. S. Czy¿ewski, nale¿¹c¹ do J. Czy-
¿ewskiego. S¹ to nstp. materia³y Ruch ludowy i jego reorganizacjal40, Program
Polskiego Stronnictwa Ludowegol41, Statut Gminy Polskiej w Wolnym Mie-
œcie Gdañskul42, Ulotka wyborcza (wj. pol. i niem.) Listy Polskiej w wyborach
do Volkstagu Wolnego Miasta Gdañskal43, Teksty ca³kowite do utworów œpie-
wanych przez Tow. Œpiewu "Lutnia" w Gdañsku (...)144; Kurt Ad1er, Rozwój

terapii furunku³u i furunkulozy (...)145.
Publikacje prasowe po roku 1945, dotycz¹ce J. Czy¿ewskiego znajduj¹ siê

w jednostce inw. Rs II 111.146, zaœ dokumentacjê dotycz¹c¹ wypo¿yczeñ materia-

131 Autograf z 1959 r., 2 k. - sygn. Rs fi 107/4.
132 Maszynopis - sygn. Rs fi 107/5.
133 Nadb. z "Przegl¹du Zachodniego", 1964, nr 4, 12 k. - sygn. Rs fi 107/6.
134 Maszyn. powiel.: Gdañsk, Wojewódzki Dom Twórczoœci Ludowej, 1962,31 k. - sygn. Rs IIl07n.
135 Nr 291/19.12.1918 - sygn. Rs fi 108/1.
136 Nr 159/22.12.1918; nr z 13.01.1928; nr z 11.02.1928; nr z 7.07.1928 - sygn. Rs 11108/2-5.
137 Nr 27/6.03.1934 - sygn. Rs fi 108/6.
138 Nr 135/16.06.1934; nr 34/10.02.1935 - sygn. Rs 1I107n-8.
139 S¹ to nstp. tytu³y: "Gazeta Gdañska" (nr 241 z 23.10.1935), "Gmina Polska" Organ Gminy

Polskiej w Wolnym Mieœcie Gdañsku (nr 6 z 4.11.1935), "Stra¿ Gdañska", "zwi¹zkowiec"
Organ Informacyjny Zrzeszonych Pracowników Zwi¹zku Zjednoczenia Zawodowego Polskiego
na W. M. Gdañsk (nr 13 z 1.09.1935) oraz "Der Danziger Vorposten" (nr 247 z 22.10.1935).

14() Poznañ, nak³adem Towarzystwa Demokratyczno-Narodowego, 1912,8 s. - sygn. Rs 11110/1.
141 Gdañsk, 119, 14s. -sygn. Rs II 110/2.
142 Gdañsk, "Gazeta Gdañska" Tow. Akc., 1921,8 s. - sygn. Rs 11110/3.
143 Ok. 1935 r. - sygn. Rs fi 110/4.
144 Gdañsk, 16 s. - sygn. Rs 11110/5.
145 Gdañsk, po roku 1920, 29/2/ s.
146 S¹to: Pierwsza bêdzie biografia Józefa Czy¿ewskiego ("Dziennik Ba³tycki", 26.04.1961), O szkol-

nym podrêczniku regionalnym i biografiach b. dzia³aczy Polonii Gdañskiej ("Dziennik Ba³tycki",
15.12.1961), S. Przybyszewski: Garœæ wspomnieñ o Gdañsku ("Dziennik Ba³tycki" - "Rejsy",

18.03.1962), A. Zawadzka: Jego ¿ycie by³o pe³ne patriotycznej treœci. Wspomnienie o wybitnym
dzia³aczu polonijnym i bojowniku o utrwalenie polskoœci Ziemi Gdañskiej, Warmii i Mazur (,,7 Dni

w Polsce", 15.01.1961).
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³ów z archiwum rodzinnego córki J. Czy¿ewskiego - Jadwigi Borowskiej, obrazu-
j¹c¹ zasób zachowanych materia³ów, znaleŸæ mo¿na pod sygn. Rs II 112147.

Ostatnie dwiejedn. inw. kolekcji J. Czy¿ewskiego: Rs II 113-114, zawieraj¹
dokumentacjê dotycz¹c¹ zjazdów rodzinnych rodu Czy¿ewskich w Nowem (1959
r.) i w Opaleniu (1961 r.). W pierwszej (Rs II 113) znajduje siê korespondencja
J. Borowskiej z Antoni¹ Carry z Mi1wakue (USA)148 oraz z Mari¹ Bona z Gru-
dzi¹dzal49. Druga zaœ (Rs II 114) zawiera nastêpuj¹ce materia³y: Dokumentacjê
fotograficzn¹ zjazdu w Noweml50, Publikacje prasowe dotycz¹ce zjazdów w No-
wem i Opa1eniu151 , Nagranie magnetofonowe z uroczystoœci zjazdowych w No-
wem 152 .

BERNARD ZYGMUNT MILSKI (1856-1926)
Niewielka kolekcja dotycz¹ca pierwszego wydawcyl5~ "Gazety Gdañskiej"

liczy tylko II jednostek akcesyjnych, zgrupowanych w trzech jednostkach inwen-
tarzowych Rs II 102-104154. Pierwsza (Rs II 102) zawiera korespondencjê Ber-
narda Milskiego z Antonim Osuchowskim z 1908 r.155 W drugiej (Rs II 103) zaœ
znajduje siê korespondencja Andrzeja Bukowskiego z rodzin¹ Milskiego w spra-
wie udostêpnienia materia³ów z archiwum rodzinnego. Zbiór zawiera: List Marii
Milskiej z 1975 r. oraz list do niej A. Bukowskiego z tego samego roku; 2 listy Lidii
Odoliñskiej z 1983 r. Trzecia sygnatura (Rs II 104) zawiera materia³y biograficzne
B. Milskiego. S¹ to: Z kroniki rodziny Milskich. Spisa³ Bernard Milski. Poznañ
w lutym 1919 I: 156, Ku w³asnej obroniel57, Katalog Biblioteki Tow. "Ogniwo"
w Gdañskul58.

147 Sk³adaj¹ siê na ni¹ nstp. materia³y: Kopia rkps pokwitowania dla pp. Borowskich wraz z wyka-

zem po¿yczonych w 1966 r. przez A. Bukowskiego materia³ów; Wykaz materia³ów wypo¿y-
czonych przez Krystynê Rzewusk¹-Sakowicz; List Jadwigi Borowskiej do Andrzeja Bukowskiego
z 1967 r.

148 1 list z 1959 r.
[49 1 list z 1959 r., 2 k.
150 15 fot. cz.b. 18x24 cm + 1 fot. cz.b. 7x8,5 cm - sygn. Rs fi 114/1.
151 13 wycinków.
152 1 szpula.
153 Zob. biogramy Milskiego autorstwa A. Bukowskiego w Polskim S³owniku Biograficznym (t.

XXI/2, z. 89, Wroc³aw 1986, s. 242-245) i w S³owniku Pracowników Ksi¹¿ki Polskiej (Warszawa
1972, s. 596) oraz biogram A. Romanowa w S³owniku Biograficznym Pomorza Nadwiœlañskiego
(t. III, Gdañsk 1997, s. 225-226).

154 Przed oprac. materia³y te stanowi³y zawartoœæ kartonu IV.
155 Kserokopie listu B. Milskiego do Osuchowskiego (4 k.) oraz listu Osuchowskiego do Milskiego

(7 k.).
156 Kserokopia rêkopisu, 14 k.
157 Kserokopia rêkopisu, 19 k.
158 Drukiem i nak³o B. Milskiego, fotokopia, 14 k.
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JÓZEF MARIAN PALÊDZKI (1857-1940)
Kolekcja wielkoœci¹ podobna do poprzedniej -15 jednostek akcesyjnych roz-

mieszczonych w trzech jednostkach inwentarzowych Rs II 99-10 1.159 S¹ to mate-
ria³y dotycz¹ce zarówno samej osoby drugiego w³aœciciela "Gazety Gdañskiej"I60 ,
jak te¿ ijego rodziny.

Pod sygn. Rs II 99 zgromadzone zosta³y kserokopie materia³ów osobistych
Józefa Palêdzkiego proweniencji archiwalno-bibliotecznej. S¹ to: Akta personalne
J. Palêdzkiego z teczki "Koenigliches Po1izei Prasidium Posen" w zbiorach Woj.
Archiwum Pañstw. wPoznaniu161 oraz KorespondencjaJ. Palêdzkiego z lat 1902-
1903 w zbiorach Biblioteki Kórnickiej PAN162 . W kolejnej jednostce inwentarzo-
wej Rs II 100 znajduj¹ siê materia³y osobiste i korespondencja dotycz¹ca J.
Palêdzkiego i jego rodziny: Pelagia z Paw³owskich Palêdzka, Koœcierskie czasy
szkolne: Urywek ze wspomnieñ z lat 1874-1881163; List Andrzeja Bukowskiego
do Klementyny Palêdzkiej z 1979 r.IM ; List Ireny Palêdzkiej do A. Bukowskiego z
1979 r. z za³¹czon¹ fotografi¹ rodzinn¹ 165 ; List Anieli Palêdzkiej do A. Bukow-

ski ego z 1979 r.166, Listy Klementyny Palêdzkiej do A. Bukowskiego z 1979 r. z
za³¹czonymi materia³ami, dotycz¹cymi Anieli Palêdzkiejl67.

Jednostka inwentarzowa Rs II 101 zawiera zaœ twórczoœæ pamiêtnikarsk¹ J.
Palêdzkiego. S¹ to: Wspomnienia (t. 1)168; Moje che³miñskie czasy gimnazjal-
ne169.

KS. JÓZEF DEMBIEÑSKI (1879-1962)
Zgromadzona przez A. Bukowskiego niewielka kolekcja, dotycz¹ca wybitne-

go duszpasterza - spo³ecznika, zarazem te¿ aktywnego dzia³acza ruchu niepodle-

g³oœciowego na Pomorzu17O, zawarta zosta³a w trzech jednostkach inwentarzowych
(Rs II 93-Rs 1195), licz¹cych ³¹cznie 15 jednostek akcesyjnychl71 . I tak - sygna-

159 Przed oprac. materia³y te stanowi³y zawartoœæ kartonu IV.
160 Zob. biogramy Palêdzkiego autorstwa A. Bukowskiego (Polski S³ownik Biograficzny, t. XXV/l,

z. 104, Wroc³aw 1980, s. 74-75) i A. Romanowa (S³ownik Pomorza Nadwiœlañskiego, t. m,

Gdañsk 1997, s. 379-380).
161 Kserokopie + pismo pnewodnie, 12 k.
162 Kserokopie, 16 k.
163 Kserokopia publik. w "S³owie Pomorskim", nr 102/3.05.1931.
164 Kopia maszyn.
165 3 k. + fot. cz.b.
166 7 k.
167 6 listów, 25 k.
168 Maszynopis z 1937 r., 93 k.
169 Odbitka kserograficzna publikacji w "S³owie Pomorskim, nr.: 121, 124, 126 z 1931 r.
170 Zob. np. biogram ks. Dembieñskiego autorstwa J. Szewsa w S³owniku Biograficznym Pomorza

Nadwiœlañskiego (t. l, Gdañsk 1992, s. 310-311. Tam¿e dalsza bibliografia.
171 Przed opracowaniem materia³y te stanowi³y zawartoœæ kartonu IV.
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tur¹ Rs II 93 zosta³a oznaczona autobiografia ks. Dembieñskiego: Moje wspom-
nienia z czasów najwiêkszego nasilenia germanizacyjnego na Pomorzu (czêœæ
1-3)172. Nastêpna jedno inwent. (Rs II 94) zawiera korespondencjê i materia³y
osobiste ks. Dembieñskiego. S¹ to nstp. materia³y: Korespondencja z A. Bukow-
skim z lat 1959-1961173, Fragment listu Feliksa ¯elewskiego do J. Dembieñskiego
z 1900 r.174, Fotografia cz.b. ks. Wiktora Tredera, proboszcza w Koronowiel75.

Pod sygn. Rs II 95 znajduj¹ siê zaœ opracowania historyczne autorstwa ks.
J. Dembieñskiego. S¹ to nstp. teksty: Fragment oprac. dotycz¹cego germanizacyj-
nej polityki Prus w II pol. XIX W.176, Œmierdz¹ce kwiatki, ³1Yros³e na zgni³ym
bagnisku hakatystycznym177, Z martyrologii spo³eczeñstwa polskiego na Po-
morzu: Gwa³cenie sumienia nauczycielf78, Szeœædziesiêciolecie ³1Ykrycia taj-
nych organizacji filomackich na Pomorzu i jego nastêpstwal79.

ALFONS ALBIN OLKIEWICZ (1907-1967)
Zawarta równie¿ w trzech jednostkach inwentarzowych (Rs II 96-Rs II 98)

kolekcja, dotycz¹ca pomorskiego dziennikarza i literata - Alfonsa Albina Olkiewi-

czal80, liczy ³¹cznie 18 jedno akcesyjnych181 . Pod sygn. Rs II 96 znajduje siê nie-
wielki brulion z 1943 r., zatytu³owany Dzielal82. Kolejna jedno inwent. Rs II 97
zawiera wczeœniejszy - gdy¿ z 1937 r. - brulion z utworami Olkiewicza pt. Poezje

(wiersze wyjête z 5 zbiorków)183, Zbiór 16listów Alfonsa A. Olkiewicza do A. Bu-
kowskiego (z lat 1937-1951) znajduje siê w jednostce inwentarzowej Rs II 98.

ADAM BOCHEÑSKI (1897-1974)
Ostatnia - w niniejszym opracowaniu - kolekcja osobowa dotyczy znanego

bibliotekarza lwowskiego i gdañskiego - Adama Bocheñskiegol84. Materia³y te
zgromadzone zosta³y w trzech jednostkach inwentarzowych (Rs II129-Rs 11131)

172 Maszynopis oprawiony w karton, /1/,133,/11 k. + /1/,132/11 k. + /1/,164/11 k.

173 8 listów - sygn. Rs II 94/1 (1-8).

174 Kopia maszyn. - sygn. Rs II 94/2.
175 Sygn. Rs II 94/3.
176 Maszynopis z odrêcznymi poprawkami i uzupe³nieniami, 20 k. sygn. Rs II 95/1.
177 Maszynopis z odrêcznymi poprawkami i uzupe³nieniami, 4 k.
178 Maszynopis, 2 k.
179 Maszynopis z odrêcznymi poprawkami i uzupe³nieniami, lik.
180 Zob. biogram A. A. Olkiewicza [w:] E. Cichocka, Leksykon Polskiego Dziennikarstwa, Warsza-

wa 2000, s. 403.
181 Przed opracowaniem materia³y te stanowi³y zawartoœæ kartonu IV.
182 Autograf z dedykacj¹ dla Ewy Bukowskiej, 32 k.
183 Autograf z dedykacj¹ dla Andrzeja Bukowskiego, 7 k.
184 Zob. biogram A. Bocheñskiego autorstwa J. Mayera w S³owniku Pracowników Ksi¹¿ki Polskiej

(Suplement, Warszawa 1986, s. 24). Tam¿e dalsza bibliografia.



127Z PRAC NAD SPUŒCIZN¥ ANDRZEJA BUKOWSKIEGO.

i licz¹ ogó³em 22 jednostki akcesyjne185 o W pierwszej jedno inw. (Rs II 129) znaj-
duj¹ siê dokumenty osobiste A. Bocheñskiego: Fotografia CZ.b.186, Kwestiona-
riusz osobowy 187, ¯yciorysl88, ¯yciorysl89, Podziêkowanie Ao Bocheñskiemu za
pracê przez Rektora AMG, prof. dr. M. Górskiego 190. Pod sygn. Rs II 130 zgro-
madzone zosta³y ró¿ne wykazy prac Ao Bocheñskiego: Spis prac (1922-1949)191;
Artyku³y przeznaczone do "S³ownika pracowników ksi¹¿ki" i "Encyklopedii
wiedzy o ksi¹¿ce (1946-1955)192; Spis prac dl: fil. Adama Bocheñskiego og³o-
szonych drukieml93; Referaty i odczyty na zebraniach naukowych Zwi¹zku
Bibliotekarzy i Archiwistów Polskich, Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich
i innych towarzystw o charakterze naukowym (1946-1969)194. Ostatnia jed-
nostka inwentarzowa w kolekcji (Rs II 131) zawiera materia³y biograficzne doty-
cz¹ce A. Bocheñskiego i jego ¿ony Anny. S¹ to nstp. oprac. i materia³y: Funkcje
naukowe A. Bocheñskiego w latach 1947-1969 [Kalendarium - A.K.]]195;
Przebieg pracy zawodowej A. Bocheñskiego [Kalendarium - A.K.]]196; No-

tatki dotycz¹ce A. Bocheñskiego z warsztatu naukowego A. Bukowskiegol97;
Tekst przemówienia Juliusza Stolarczyka na pogrzebie A. Bocheñskiego198 ; Prze-
mówienie A. Muszyñskiego .00 w trakcie uroczystoœci ¿a³obnych z okazji po-
grzebu dYl: Dl: Adama Bocheñskiego w dniu 7 listopada 1974 l: 199; Józef
Mayer, Adam Bocheñski (1897-1974foo; Maria Bugno, Dr Fil. Adam Bocheñ-
ski (1897-1974) dyrektor Biblioteki G³ównej Akademii Medycznej w Gdañ-
sku w latach 1946 - 1969 201.

ŒRODOWISKA, ORGANIZACJE, TOWARZYSTWA I INSTYTUCJE
Opisana ni¿ej kolekcja oryginalnych dokumentów Ÿród³owych o wielkiej war-

185 Przed opracowaniem materia³y te stanowi³y zawartoœæ kartonu IV.
186 9x13 cm.

187 Po 1971 f., autograf.
188 Autograf po 1971 f., 2 k.
189 Maszynopis po 1969 f., podpisany przez A. Bocheñskiego.
190 Maszynopis.
191 Rkps, 1 k.
192 Maszynopis, 1 k.
193 Maszynopis, 5 k.
194 Maszynopis, 3 k.
195 Maszynopis po 1969 f., 1 k.
196 Maszynopis po 1969 f., 1 k.
197 4 notatki fkps.
198 Maszynopis z 1974 f., 2 k.
199 Maszyn., 2 k.
200 Maszynopis 13 k.
201 Nadbitka z "Anna1es", 3 k.
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toœci historycznej, obejmuje 389 jednostek akcesyjnych, zgrupowanych w 21 jed-
nostkach inwentarzowych, stanowi¹cych blok sygnatur Rs II 10-Rs II 30202.

Spó³dzielnia Wydawnicza "Gryr'
Trzy jednostki inwentarzowe: Rs II 10, Rs II 11 i Rs II 12, zawieraj¹ Akta

Spó³dzielni Wydawniczej "Gryf'. Pod sygnatur¹ Rs II 10 znajduj¹ siê: Ksi¹¿ka
protoko³ów Zarz¹du Spó³dzielni fJ)ldawniczej E.G. mbH w Koœcierzynie z lat

1909-1913203; Ksi¹¿ka protoku³owa204 Rady Nadzorczej Spó³ki fJ)ldawniczej
w Koœcierzynie z lat 1911-1913205; Ksi¹¿ka protoko³ów z posiedzeñ Zarz¹du
Spó³dzielni fJ)ldawniczej w Kartuzach z lat 1931-1933206. Kolejna sygnatura Rs
1111 obejmuje llStp. materia³y: Rezolucja207 z 26 marca 1926 r.; Ulotki informacyjne
dotycz¹ce czwartej edycji "Gryfa"2O8; Wykaz osób wspó³pracuj¹cych z pismem
"Gryf'2°O; Zestawienie zawartoœci 3 pierwszych zeszytów pisma "Gryf'2IO ; Ksiêga
klientów Spó³dzielni Wydawniczej "Gryf'211 ; Zestawienia rachunkowe Spó³dzielni
Wydawniczej "Gryf' z lat 1931-1932212 . W jednostce inwentarzowej Rs 1112 znajduj¹
siê zaœ: Protoko³y z zebrañ konstytucyjno-organizacyjnych wydawnictwa "Gryf'
z 1930 r?13; Protoko³y z posiedzeñ Rady Nadzorczej Spó³dzielni "Gryf' z lat 1933-
1934214; Protoko³y z posiedzeñ Komitetu Redakcyjnego "Gryfa" z lat 1931-1932215 ;
Regulamin Rady Nadzorczej Spó³dzielni Wydawniczej "Gryf' z 1933 r?16 ; "Statuten
der Genossenschaft »Spó³ka Wydawnicza«. Eingêtragene Genossenschaft mit
beschrankter Hafipflicht"217; Ustawy wyborcze dla Prus 7Achodnich, Wschodnich
i Pomorza218 ; Druki informacyjne i firmowe Spó³ki Wydawniczej "Gryf' z 1909
r?19 ; Notatki A. Bukowskiego wyjaœniaj¹ce pochodzenie korespondencji redakcyjnej
"Gryfa" w jego zbiorach22O.

202 Przed opracowaniem materia³y te stanowi³y zawartoœæ kartonu I.
203 8 k. rkpS w zeszycie w twardej oprawie.
204 Pisownia oryginalna na k. tyto ksiêgi.
205 9 k. rkps w zeszycie w twardej oprawie.
206 28 k. i l luŸna w zeszycie w twardej oprawie.
207 Kopia maszyn., 1 k.
208 2 egz. dwukartkowej ulotki.
209 Bez daty, 1 k.
210 Dotyczy czwartej edycji "Gryfa", kopia maszyn., 1 k.
211 Bez daty, opraw. wok³. zeszyt. z nag³ówkiem "Versandscheinbuch", k.17.
212 RkpS, kopie rkps i maszyn. Razem: 13 k.

2136 k.
214 2 k.
215 Rkps, maszynopis i kopia maszyn. Razem: 8 k.
216 RkpS projektu i maszyn. Razem: 2 k.
217 Druk z 1909 r. u S. Buszczyñskiego w Toruniu, 8 k.

218 Druk. z 1912 r., "Czcionkami drukarni Pielgrzyma", 12 k.
219 motka inform. + 2 czyste k. papieru [mn.
220 1 nnt~tki 7 1 QQ() r
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Redakcja czasopisma "Gryf'
Zbiór zawiera korespondencjê redakcyjn¹ - w znacznej wiêkszoœci - z okresu

czwartej edycji "Gryfa" (Rs II 17-Rs II 20) oraz materia³y z tek redakcyjnych
"Gryfa" z lat 1910-1934 (Rs II 13-Rs II 14). Korespondencja wychodz¹ca z Re-

dakcji "Gryfa" zgrupowana zosta³a (z podzia³em na osoby fizyczne i prawne) w jed-

nostkach inwentarzowych Rs II 17 i Rs II 18. Pierwsza zawiera listy do nstp. osób

fizycznych: E. Behrendt221, J. Bieliñski222, T. Bolduan223, P. Chmura224,

A. Cirocki225, A. Cierski226, T. Czarnowski227, M. Dragan228, W. Drapiewski229,

ks. L. Heyke230, W. Jagalski231, J. Kaden Bandrowski232, J. Karnowski233,

J. Kluska234, J. Konwiñski235, A. Labuda236, J. Lewandowski237, R. Lutman238,

W. £¹cki239, A. Majkowski240, J. Polakiewicz241 , E. Rozczynialski242 , J. Rupniew-

Ski243 , J. Rydzkowski244 , J. Szynkiewicz245 , A. Œwierkosz246 , J. Trepczyk247 , J. Trep-

czyk i J. Konwiñski248, Z. Trzeciak249, M. Turwid25O, A. Wika Czarnowski251,

221 5 listów z l. 1931-1932.
222 l list z za³¹cznikiem (maszynopis protoko³u) z 1932 f.
223 l list Z 1933 f.
224 l list bez daty.
225 l list z 1932 f.
226 2 listy z 1932 f.
227 l list z 1933 f.
228 4 listy z 1933 f. i l list bez daty.
229 l list bez daty.
230 l list z 1932 f.
231 2 listy z 1932 f.
232 l list z 1931 f.

233 6 listów z l. 1931-1933.

234 3 listy z 1932 f.

235 11 listów z l. 1931-1932.

236 3 listy z l. 1931-1932.
237 1 list z 1932 f.

2387 listów z l. 1931-1933.

2393 listy z 1931 f.
240 9 listów z 1933 f. oraz jeden list bez daty.

241 l list z 1931 f.
242 6 listów z l. 1933-1934.
243 1 list z 1932 f.
244 l list z 1932 f.
245 2 listy z ok. 1932 f.
246 2 listy z ok. 1932f.

247 4 listy z l. 1931-1932.

248 Brudnopis z tekstem zawiadomieñ o zebraniu zarz¹du [?!], po foku 1930.

2493 listy z l. 1931-1933.
250 l list z 1931 f.

251 Q li~tñw 71 1Q~I-1Q~~



130 ANTONI KAKAREKO, JADWIGA £uszczYÑSKA

S. Zgoiñski252 oraz 20 listów do NN z lat 1931-1933. Sygnatur¹Rs 1118 oznaczo-
ne zosta³y zaœ listy do nstp. osób prawnych: Bank Kwilecki-Potocki i Sp.253, Re-

dakcja "Dwumiesiêcznika Literackiego"254, "G³os Nauczycielski"255, Infonnacja
Prasowa Polska256 , Redakcja "Ilustrowanego Kuriera Codziennego"257 , S¹d Grodz-
ki w Katowicach258, Redakcja "Stra¿nicy Zachodniej"259, Starosta Morski
w Wejherowie260, Urz¹d Pocztowy w Gdañsku261, Urz¹d Pocztowy w Kartu-
zach262, Zarz¹d Plastyków Pomorskich w Bydgoszczy263 . Korespondencja, która
nap³ynê³a do redakcji "Gryfa", znajduje siê w jednostkach inwentarzowych Rs II
19 oraz Rs 1120. Pierwsz¹ sygnatur¹ (Rs 1119) oznaczone zosta³y listy u³o¿one
wed³ug nazwisk ich nadawców (w uk³adzie alfabetycznym) od A do L, od nastêpu-
j¹cych osób: E. Behrendf64, J. Bilof65, K. Borucki266, M. Bemsztejn267, S. Busz-
czyñski268, A. Cemy269, A. Cirocki270, A. Wika Czamowski271, E. Danik272,
W. Drapiewski273, W. Fia³ek274, G. Gebethner i R. Wolff275, M. Grzenia276, J. Idz-
kowski277, W. Jagalski278, W. Jankowski279, W. Kaczmarek280, ks. K. S. Kantak281 ,

1911-1913.

252 2 listy z 1932 r.
253 l1ist Z 1932 r.
2S4 1 list z 1932 r.
255 1 list Z 1932 r.
2S6 1 list z 1933 r.
257 1 list bez daty.
258 l1ist z 1931 r.
259 llist Z 1931 r.
260 l list Z 1933 r.
261 2 listy Z 1932 r.

2623 listy Z l. 1931-1932.
263 4 listy Z l. 1931-1932.

264 1 list Z 1931 r.

265 1 list Z 1934 r.

266 2 listy Z 1932 r.

267 l list Z 1934 r.

268 l list Z 1911 r.

269 l list Z 1910 r.

270 3 listy Z 1932 r.

271 11 listów Z l. 1931-1934.

272 l list Z 1913 r.
273 1 list Z 1931 r.
274 1 list Z 1912 r.
275 l1ist Z 1910 r.
276 1 list Z 1910 r.
277 1 list Z 1933 r.
278 1 list Z 1932 r.
279 1 list Z 1910 r.
280 1 list Z 1912 r.
281 4 listy (kopie maszyn.) Z
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J. Karnowski282, B. Kêdzierski283, J. Konwiñski284, J. Kluska285, F. Krêcki286,
A. Labuda287, W. P. L¹cki288, S. Laszewski289. Pod sygn. Rs II 20 znajduje siê
dalszy ci¹g korespondencji przychodz¹cej do Redakcji "Gryfa" od litery L do Z
oraz korespondencja nades³ana przez ró¿ne instytucje. W kolejnoœci alfabetycznej
s¹ to listy od nastêpuj¹cych osób: R. Lutman290, A. Miotk291 , T. Mokrzycki292,
K. Nitsch293, B. Piechowski294, W. Pniewski295, J. Reimer296, J. Rupniewski297,
L. Rutkowski298, R. Sêdzimirowa299, F. Sied1ecki300, J. Sikorski301 , Z. Smó³ka3O2,
J. StêpOWSki303, A. Œwierkosz304, M. Szuca305, H. Tempski306, J. Trepczyk307, [?]
Triba3O8, Z. Trzeciak309, S. Uniejewski310, E. Wende311, J. Wielebiñski312, ks.
W. Wojciechowski313 , S. Zgoiñski314, Z Ziembiñski315 . Omawiany zbiór koñczy 7
listów od nstp. instytucji: Towarzystwo Numizmatyczne w KrakoWie316, S¹d Grodzki

2823 listy z l. 1909-1920.
283 1 list Z 1910 r.

284 15 listów Z l. 1931-1932.

285 3 listy Z 1932 r.
286 1 list (kopia maszyn.) Z 1912 r.

287 4 listy Z 1931 r.
288 4 listy Z 1931 r.
289 2 listy z 1912 r.
290 5 listów z l. 1931:1934 r.
291 1 list z 1912 r.
292 1 list z 1933 r.
293 l list (rkps i kopia maszyn.) z 1911 r.
294 1 list (kopia maszyn.) z 1912 r.
295 3 listy z 1933 r.
296 11ist z 1909 r.
297 1 list z 1931 r.
298 1 list z 1912 r.
299 1 list z 1914 r.
300 1 list po roku 1930.
301 1 list z 1912 r.
302 1 list z 1909 r.
303 2 listy z 1935 r.
304 17 listów (rkps i kopie maszyn.) z l. 1933-1935.
305 l list (kopia maszyn.) z 1910 r.
306 1 list z 1912 r.
307 7 listów z 1931 r.

3O81list z 1931 r.
309 5 listów z l. 1932-1934.
310 1 list bez daty.
311 1 list z 1910 r.
312 1 list z 1913 r.

3135 listów (rkps i kopie maszyn.) z l. 1910-1912.
314 3 listy z 1910 r.
315 1 list z 1910 r.
316 1 list z 1911 r.
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w Kartuzach3!7, Instytut Ba³tycki3!8 , Dyrekcja Zwi¹zku Obrony Kresów Zachod-
nich w Poznaniu3!9, Urz¹d Pocztowo-Telegraficzny w Kartuzach32O oraz Dom
Ksi¹¿ki Polskiej w Warszawie32! .

Tematycznie z "Gryfem" (aczkolwiek dotyczy tak¿e np. Towarzystwa Gima-
stycznego "Sokó³") zwi¹zana jest jednostka inwentarzowa Rs II 35, zawieraj¹ca
korespondencjê Franciszka Krêckiego. S¹ to listy od nstp. osób: A. Budnik322,
B. Chrzanowski323, ks. K. S. Kantak324, B. Piechowski325, Redakcja "Fabrykan-
ta"326, J. Rosnicki327, M. Szuca328, ks. W. Wojciechowski329, Praesidium Ko-
enigl. Pr. Polizei Danzig33O, Zarz¹d G³ówny Towarzystwa Czytelni Ludowych
w Poznaniu33! .

Materia³y tek redakcyjnych "Gryfa", poszczególnych jego edycji, zgromadzo-
ne zosta³y w dwóchjedn. inw. Rs II 13-Rs II 14. W pierwszej (Rs II 13) znajduje
siê 15rtekstów (utwory literackie, artyku³y, recenzje) ró¿nych autorów332 z okresu
od roku 1910 po lata 30. XX W.333 oraz egzemplarz publikacji: Vjerni Naszinc.
Kalêdorz dlo ledu kaszebskjeho na rok 1930334. Sygnatur¹ Rs II 14 oznaczony
zosta³ zbiór szeregu zaproszeñ z lat 1910-1912335.

3172 listy z 1931 r.
318 1 list Z 1931 r.
319 1 list Z 1931 r.
320 1 list Z 1932 r.
321 1 list Z 1938 r.
322 1 list Z 1914 r. w j. niem. - sygn. Rs II 35/1.
323 1 list Z 1913 r. - sygn. Rs II 35/2..
324 41isty Z ok. 1913 r. - sygn. Rs II 35/3.
325 1 list Z 1912 r. - sygn. Rs II 35/4.
326 11ist Z 1914 r. - sygn. Rs 1135/5.
327 2 listy Z 1914 r., na papierze listowym Z ilustracjami - sygn. Rs n 35/6.
328 11ist Z 1910 r. - sygn. Rs II 35n.
329 11ist Z 1911r. - sygn. Rs 1135/8.
330 11ist w j. niem. Z 1912 r. - sygn. Rs II 35/9a.
331 1 list Z 1912 r. - Rs II 35/9b.
332 M.in. teksty Stanis³awa Brzêczkowskiego, Franciszka Krêckiego (podpisane "Bobrius"), wiêk-

szoœæ jednak jest niepodpisana i wymaga jeszcze identyfikacji.
333 W wiêkszoœci s¹ to fragmenty poszczególnych utworów: rkps, kopie maszyn i druki, razem

64k.
334 Vedavnjictvo e drek: Adolf Sp1itt v Kartuzach, 80 k.
335 Znajduj¹ siê tam: "Legitymacya. Wyk³ad Dr Majkowskiego w Sopocie d. 17 sierpnia 1910", druk;

"Karta legitymacyjna na zjazd organizacyjny m³odokaszubski maj¹cy siê odbyæ w dniach 20 i 21
czerwca r. 1912 w Gdañsku [...]" z podpisami A. Majkowskiego i F. Krêckiego, druk; Kppia
odrêcznego zaproszenia (datowana na 14.10.1910 r.) na zebranie organizacyjne Towarzystwa
Gimnastycznego "Sokó³" w dn. 20.10.1910 r., z podpisem F. Krêckiego; 6 zaproszeñ (drukowa-
nych) na zabawy i wieczorki taneczne organizowane w Gdañsku i w Sopocie m.in. przez Towa-
rzystwo Gimnastyczne "Sokó³" oraz Komitet Budowy Domu Polskiego w Gdañsku.
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Towarzystwo M³odokaszubów
Jest to zbiór korespondencji zwi¹zanej ze Zjazdem M³odokaszubów w Gdañ-

sku w 1912 r., oznaczony sygnatur¹ Rs II 30. Zgromadzone tam zosta³y listy nstp.
osób: J. B¹kowskieg0336, I. Cyra337, S. D¹browskieg0338, R. Janta Po³czyñskie-
g0339, T. Jarzembskiego340, A. B. Losiñskiego341, M. Starzyñskiej342, S. iW. Szwa-
be343, J. Wojke344. Ponadto jest 5 listów (w tym trzy do F. Krêckiego i jeden do

A. Majkowskiego), które wymagaj¹ identyfikacji.

Towarzystwo Akademickie w Monachium "Vistula"
Na zbiór - oznaczony sygnatur¹ Rs II 21/1-7 - sk³adaj¹ siê nstp. materia³y:

Odezwa - z 21 lipca 1933 r. - do cz³onków "Vistuli" w sprawie wiecu wakacyjnego
w Koœcierzynie345 ; Tekst oœwiadczenia cz³onka "Vistuli", sk³adanego w momencie
przyst¹pienia do Towarzystwa346; Tekst wyst¹pienia O potrzebie ³¹cznoœci miê-
dzy starym i m³odszym pokoleniem347; Regulamin Czytelni Polskiej w Mona-
chium348; Regulamin Komitetu Opieki nad kszta³c¹c¹ siê na wy¿szych zak³adach
naukowych m³odzie¿¹ polsk¹349; "Kritischer Bericht" - 2 opinie lekarskie35O; List

J. Szewsa do A. Bukowskiego z 1973 r., dotycz¹cy archiwaliów "Vistuli"351.

Towarzystwo Czytelnia Polska w Koœcierzynie
Instytucji tej dotyczy list Franciszka Krêckiegoz 1912 r., skierowany do Za-

rz¹du Towarzystwa, a oznaczony sygnatur¹ Rs II 21/8352.

Towarzystwo ku Obronie Spraw Ekonomicznych i Spo³ecznych "Stra¿"
S¹ to tylko trzy dokumenty, tworz¹ce jednostkê inwent. Rs II 22, wszystkie

jednak stanowi¹ cenny materia³ Ÿród³owy dla badaczy. Opisywany zbiorek tworz¹:

336 Do NN, 1 list z 1912 f.
337 Do A. Majkowskiego, 3 listy z 1912 f.
338 Do F. Krêckiego, 2 listy z 1912 f.
339 Do NN, 2 listy z 1912 f.
340 Do NN, 1 list z 1912 f.
341 Do NN, 1 list z 1912 f.
342 Do NN, 1 list z 1912 f.
343 Do A. Majkowskiego, 1 list Z 1912 f.
344 Do F. Krêckiego, I list Z 1912 f.
345 Kopia fkpS, 2 egz. - sygn. Rs fi 21/1.
346 RkpS Z ok. 1933 f. - sygn. Rs fi 21/2.
347 Rkps, 8 k. - sygn. Rs fi 21/3.
348 RkpS datowany na listopad 1902 f., 3 k. - sygn. Rs fi 21/5.
349 RkpS, 1 k. - sygn. Rs fi 21/6.
350 RkpS w j. niem., 6 k. - sygn. Rs fi 21n.
351 RkpS, 1 k. - sygn. Rs fi 21/4.
352 Rkos. 4 k.
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Instrukcya dla Starostów »Stra¿y«353, Wykazy cz³onków i kandydatów354, Pi-
smo Sekcji Organizacyjnej Towarzystwa "Stra¿" do poznañskiego Starosty Towa-
rzystwa z 1906 r.355, zawieraj¹ce m.in. wykaz starostów "Stra¿y" na obszarze
Pomorza.

Towarzystwo Przyjació³ Kaszub
Zbiorek tworz¹ dwa dokumenty oznaczone sygn. Rs 1123: Odezwa Towarzy-

stwa do spo³eczeñstwa polskiego "Szanowni Rodacy!" 356 oraz List Feliksa Her-

stowskiego z 23 grudnia 1913 r., dotycz¹cy dzia³alnoœci Towarzystwa357.

Towarzystwo Muzeum Kaszubsko-Pomorskiego
Materia³y dotycz¹ce tego - powsta³ego na bazie Komisji Biblioteczno-Muze-

alnej Towarzystwa M³odokaszubów358 - stowarzyszenia; zgrupowane zosta³y

w trzech jednostkach inwentarzowych: Rs II 24, Rs II 25, Rs II 26. Pod sygn. Rs
II 24 znajduj¹ siê akta Towarzystwa. Sk³adaj¹ siê na nie: Ustawa Komitetu Muze-
alnego T.M.K.359; Odezwa A. Majkowskiego - z wrzeœnia 1912 r. - w imieniu

Komitetu Biblioteczno-Muzealneg03«J; Sprawozdanie Muzeum Kaszubsko-Pomor-
skiego w Sopocie za rok 1913361; Sprawozdanie Towarzystwa Muzeum Kaszub-
sko-Pomorskiegozaczas od 1 lipca 1914do 1 lipca 1916362; Protoko³y z posiedzeñ
Towarzystwa Muzeum Kaszubsko-Pomorskiego w Sopocie z 1914 r.363 Sygnatur¹
Rs II 25 oznaczony zosta³ zbiorek korespondencji Towarzystwa. S¹ to listy do
dr Celichowskiego z Kórnika364 i do NN365 oraz cztery listy nades³ane do Towa-
rzystwa przez: in¿. S. FilIa w imieniu Miejskiego Muzeum Techniczno-Przemys³o-
wego Krajowego Instytutu Popierania Rêkodzie³ i Przemys³u w Krakowie366,

353 Druk z ok. 1906 r., 1 k.
354 4 listy rkps z ok. 1906 r., sporz¹dzone na blankietach organizacyjnych Towarzystwa.
355 Rkps na blankiecie fmnowym Towarzystwa, 1 k.
356 Druk oficyny "Gazety Gdañskiej" z ok. 1912 r.
357 RkpS na blankiecie firmowym Towarzystwa.
358 Zob. A. Bukowski, Regionalizm Kaszubski. Ruch naukowy, literacki i kulturalny. Zaryz mono-

grafii historycznej, Poznañ 1950, s. 264-269.
359 RkpS z ok. 1913 r., 1 k. - sygn. Rs fi 24/1.
360 Tekst odezwy "Szanowni Rodacy" stanowi pierwsz¹ czêœæ druku zatytu³owanego Lista sk³adek

Nr, po której - na dwóch stronach - nastêpuj¹ niezapisane rubryki - sygn. Rs fi 24/2.
361 Druk z 1914 r. (Nak³. Tow. M.K.P., czcionkami Druk. Nak³. "Praca" Sp. z o.p. w Poznaniu), 4 k.

- sygn. Rs fi 24/3.
362 Wyc. z "Dziennika Poznañskiego",1916, nr 168 - sygn. Rs fi 24/4.
363 Teksty protoko³ów na 2 k. rkps + 3 k. rkps notatek.
364 1 list z 1914 r., rkps na blankiecie fmn. Towarzystwa.
365 Podziêkowanie za darowiznê z 1914 r., rkps na blankiecie firm. Towarzystwa.
366 2 listy z 1914 r., maszyn. sporz¹dzone na blankiecie firmowym, z odrêcznym podpisem i rkps

adnotacjami.
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[? - A.K.] Libickiego367, J. A. Zytura368. Towarzystwa Muzeum Kaszubsko-
Pomorskiego dotyczy te¿ list [? - A.K.] Libickiego z 1912 r., oznaczony wcze-

œniejsz¹ sygnatur¹ Rs II 21/9. Zbiór materia³ów ró¿nych dotycz¹cych Towarzystwa
Muzeum Kaszubsko-Pomorskiego oraz Muzeum Kaszubskiego I. i T. Gulgow-
skich we Wdzydzach, znajduje siê wjedn. inwent. Rs II 26. S¹ to: Notatka ma-
szyn. oraz dwie kserokopie z i³. I. Gulgowskiego i grobu I. i T. Gulgowskich.

Towarzystwo Gimnastyczne "Sokó³"
S¹ to materia³y zwi¹zane z osob¹ Franciszka Krêckiego. Stanowi¹ one zawar-

toœæ jedno inwent. Rs II 27. W sk³ad zbiorku wchodz¹: Spis ksi¹¿ek ofiarowanych
w 1912 r. Towarzystwu Gimnastycznemu "Sokó³" w Gdañsku przez F. Krêckie-

go369 oraz dwa listy do F. Krêckiego od H. Gromadzkiego370 i od adwokata z Ostro-

wa - Langego371 . "Soko³a" dotyczy te¿ (opisywany wy¿ej) list B. Chrzanowskiego
do F. Krêckiego - sygn. Rs II 35/2.

Zrzeszenie Regionalne Kaszubów (ZRK)
Stowarzyszenie powy¿sze dokumentuje "Regulamin Ko³a Gdañskiego Z.R.K.",

oznaczony sygnatur¹ Rs II 28372.

Korporacja Akademicka w Wejherowie
Reprezentuje j¹ w tej kolekcji "Statut"3?3. Dokument ten tworzy jednostkê

inwentarzow¹Rs II 29.

367 1 list z 1913 f.
368 1 list Z 1914 f., W j. niem., kopia maszyn.
369 1 k. fkpS z dwiema piecz¹tkami organizacyjnymi.
370 1 list fkpS z 1913 f., 1 k.
371 1 list fkpS z 1914 f., 2 k.
372 RkpS na papierze firmowym Stanis³awa Brzêczkowskiego, 2 k.
373 RkpS po fOku 1920, 3 k.
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JEGO SPUŒCIZNAANTONI PIEPER

W zbiorach Muzeum Piœmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wej-
herowie znajduje siê spuœcizna po poecie i prozaiku kaszubskim Antonim Pieperze.
Trzon spuœcizny stanowi¹ w wiêkszoœci niepublikowane wiersze pisane w jêzyku
polskim. Jest ich 480. Powstawa³y w latach 1939-1985, a wiêc w czasie ca³ego
okresu twórczoœci A. Piepera.

Drug¹, jeszcze ciekawsz¹ czêœci¹ spuœcizny jest korespondencja A. Pie-
pera. Sk³ada siê na ni¹: 231 listów prywatnych do ró¿nych osób (A. Pieper
pisa³ listy przez kalkê, st¹d zosta³y kopie listów), 391 listów prywatnych od
ró¿nych osób, 12 listów do rodziny, 53 listy do instytucji i urzêdów. Omawiana
spuœcizna zawiera ponadto wspomnienia A. Piepera, opowiadania, dokumenty
osobiste, dyplomy, listy gratulacyjne, zaproszenia na ró¿ne uroczystoœci.

Antoni Pieper urodzi³ siê 20 stycznia 1917 roku w Jastarni. Jego ojciec,
Juliusz Pieper, podobnie jak wiêkszoœæ mieszkañców tej miejscowoœci by³ ryba-
kiem. Matka Teofila pomaga³a mê¿owi naprawiaæ sieci, prowadzi³a dom i wy-
chowywa³a dzieci. O swoim dzieciñstwie A. Pieper pisa³ tak: "Poniewa¿ trwa³
ju¿ trzeci rok I wojny œwiatowej, ojciec z zawodu rybak ³odziowy Juliusz
Pieper przebywa³ na froncie. Czasy by³y trudne, jedzenia oprócz ryb ma³o.
Matka ¿ywi³a mnie wiêc czarn¹ krup¹ mielon¹ na ¿arnach okraszon¹ mle-
kiem i br¹zowym cukrem bydlêcym. Ros³em wiêc wolno i by³em w¹t³y. Na-
wet gdy sytuacja po wojnie siê poprawi³a nie uzyska³em pe³nej tê¿yzny
fizycznej. Mo¿e dlatego by³em najbardziej kochany przez matkê "I.

Nie maj¹c dobrego zdrowia, ma³y Antoni rozwija³ siê duchowo. Szybko
przeczyta³ wszystkie ksi¹¿ki z biblioteki szkolnej w Jastarni, a nastêpnie za
pieni¹dze zarobione na zbieraniu jagód dla wczasowiczów zacz¹³ sam kupo-
waæ ksi¹¿ki. Szko³ê podstawow¹ ukoñczy³ w Jastarni w 1931 r. z wynikiem
bardzo dobrym. Ojciec pragn¹³, by zgodnie z rodzinn¹ tradycj¹ Antoni zosta³
rybakiem. Jego jednak nie poci¹ga³a praca rybaka i nie mia³ do niej wystar-

A. Pieper, Autobiografia, MPiMK-P, nr inw. R-IOO6, k. 1
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czaj¹co dobrego zdrowia. Morze poci¹ga³o go jedynie od strony wra¿eñ este-
tycznych. Chcia³ uczyæ siê dalej, ale z powodu braku pieniêdzy musia³ od³o¿yæ
kontynuowanie nauki na póŸniej. Pomaga³ wiêc ojcu przy po³owach, a w wol-
nym czasie czyta³ du¿o ksi¹¿ek z zakresu literatury piêknej. W 1937 r. kupi³
sobie skrypty do nauki z zakresu szko³y œredniej i uczy³ siê sam, chcia³ bowiem
zdaæ maturê jako ekstern.

Pierwsze wiersze zacz¹³ pisaæ, bêd¹c jeszcze uczniem szko³y podstawo-
wej. Pocz¹tki swojej twórczoœci wspomina³ tak: "Otó¿ pod wp³ywem rozczy-
tania siê w poezji klasycznej i narodowej zaczê³o i do mnie czasem
przychodziæ natchnienie i myœl poetycka. Zacz¹³em je powoli spisywaæ
na papie!; po kryjomu, aby mnie nikt nie widzia³. Czyni³em to z potrzeby
serca, nie zastanawiaj¹c siê wcale nad wartoœci¹ literack¹ uk³adanych
wierszy. Gdy mnie raz podpatrzy³ jeden z letników i obejrza³ wytwory
moich myœli, pochwali³ je, zachêcaj¹c do dalszej usilnej pracy nad sob¹.
(...) Gdy dowiedzia³ siê o tym, ¿e samodzielnie uk³adam wiersze jeden
z miejscowych rybaków nale¿¹cy do Chóru Kaszubskiego, zainteresowa³
siê moj¹ twórczoœci¹, a gdy mu siê wiersze moje spodoba³y, obieca³ mi,
¿e on, posiadaj¹cy dobr¹ dykcjê i silny g³os bêdzie deklamowa³ moje
wiersze przy ka¿dej mo¿liwej okazji. Zgodzi³em siê na to, bo sam posia-
da³em g³os s³aby, abym móg³ z wierszami m¹imi wyst¹piæ na estradzie
samodzielnie "2.

Na Wielkanoc 1938 r. zmar³a mu matka, która by³a jego podpor¹ duchow¹.
Tak¿e w tym samym roku on sam zachorowa³ na zapalenie opon mózgowych,
a nastêpnie na zapalenia siatkówki oka. Ta ostatnia choroba spowodowa³a
czasow¹ œlepotê, co z kolei by³o przyczyn¹ d³ugotrwa³ej depresji psychicznej.
Jednak gdy okaza³o siê, ¿e bêdzie widzia³, powróci³ do pisania wierszy i samo-
kszta³cenia.

Antoni Pieper w okresie przedwojennym pisa³ wiersze w jêzyku polskim,
gdy¿ uwa¿a³, ¿e w ten sposób mo¿e lepiej oddaæ swoje myœli, a ponadto pra-
gn¹³ byæ czytany i rozumiany przez czytelników w ca³ej Polsce. Przed wojn¹
kilka wierszy jego zamieszczono w gazetach. Inne, g³ównie o charakterze pa-
triotycznym, by³y deklamowane podczas ró¿nych uroczystoœci. W sierpniu
1939 r. krakowska gazeta "Tempo Dnia" zamieœci³a - zreszt¹ bez zgody auto-
ra - jego wiersz Nie damy Gdañska. Sta³o siê to przyczyn¹ k³opotów A. Pie-
pera po wybuchu wojny i wkroczeniu wojsk hitlerowskich. Musia³ przez pewien
czas siê ukrywaæ.

Wybuch II wojny œwiatowej zmieni³ plany ¿yciowe A. Piepera. Zamiast
zdawania matury musia³ schowaæ ksi¹¿ki i rêkopisy do schronu w lesie, gdzie

A. Pieper, Wartoœæ i cena samodzielnoœci, MPiMK-P, nr inw. R-IO27, k.
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Ÿle zabezpieczone uleg³y zniszczeniu. Okres wojny spêdzi³ w Jastarni. Z uwa-
gi na s³abe zdrowie nie zosta³ wcielony do wojska niemieckiego. W pocz¹t-
kach 1945 r. powo³ano go jednak do Volkssturmu, a nastêpnie wraz z ojcem
i siostr¹ zosta³ wywieziony na wyspê Rugiê, sk¹d powróci³ w pocz¹tkach czerw-

ca 1945 r.
Po wojnie wraz z bratem przyst¹pi³ do odbudowy rodzinnego domu, z któ-

rego pozosta³y tylko œciany. Zacz¹³ te¿ szukaæ pracy. Wszystkie urzêdy by³y
ju¿ obsadzone. Zapisa³ siê wiêc na kurs prowadzony przez Ministerstwo Ziem
Odzyskanych, a nastêpnie na kurs polityczny. Po ukoñczeniu kursów i pomyœl-
nym zdaniu egzaminów otrzyma³ pracê biurow¹. Przeszed³ wszystkie szczeble

urzêdniczej drabiny.
Do 1947 r. pracowa³ jako urzêdnik w urzêdzie gminnym w Jastarni, na-

stêpnie przez dwa lata pracowa³ w biurze GS, a w latach 1949-1956 by³ refe-
rentem w miejskim handlu detalicznym w Pucku. O tym okresie napisa³ tak
w swoich wspomnieniach: "Przez pewien czas mia³em chaos w myœlach
i œwiatopogl¹dzie. Z radia nadawanego w jêzyku polskim z Londynu s³y-
sza³em nawo³ywania do niewracania do kraju, bo tam panuje komunizm,
nowa niewola, zamyka siê obywateli i wsadza do wiêzieñ. Z drugiej stro-
ny czyta³em gazety nasze proklamuj¹ce nowy ustrój, zachêcaj¹ce do pra-
cy nad odbudow¹ kraju. Czeka³em na czas a¿ sam siê przekonam po
czyjej stronie racja. Tutaj w Jastarni ¿y³em jak w odosobnieniu od wiel-
kiego œwiata i nie wiedzia³em zbyt wiele o nowych przemianach jakie
zasz³y po wyzwoleniu w naszym kraju. By³em zdezorientowany. Praco-
waæ jednak spo³ecznie pragn¹³em usilnie, na razie nie w³¹czaj¹c siê do
¿adnej akcji politycznej. Zapisa³em siê do Polskiego Zwi¹zku Zachod-
niego, który jeszcze tutaj istnia³. Z ramienia PZZ wszed³em do komisji
rehabilitacyjnej posiadaczy III grupy narodowoœciowej niemieckiej, a na-
stêpnie do komisji szacunkowej obliczaj¹cej straty materialne tutejszych
mieszkañców osiedla wyrz¹dzone im przez Niemcy, aby mogli uzyskaæ
pomoc gospodarcz¹ od Pañstwa na odbudowê zniszczonych przez oku-
panta domów indywidualnych "3.

Pracuj¹c w urzêdzie gminnym w Jastarni i bêd¹c radnym Rady Narodowej w
Jastami, A. Pieper nasi¹ka³ stopniowo now¹ ideologi¹, a¿ "W miêdzyczasie pod-
suniêto mi deklaracjê wst¹pienia do PPR. Nie by³em wcale komunist¹, ale chcia³em
pracowaæ dla ludu polskiego i uwa¿a³em, ¿e mo¿e mnie przyjm¹ w swoje szeregi.
Przyjêto mnie i krótko po tym wys³ano na kurs przedwyborczy Szko³y Centralnej
KC w £odzi. Kurs zda³em z wynikiem pomyœlnym"4.

A. Pieper, Tak zaczê³a siê Polska Ludowa, MPi MK-P, nr inw. R-IO26, k. 2.

A. Pieper, Tam¿e, k. 3.
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W latach 1956-1968 A. Pieper pracowa³ w spó³dzielni przetwórstwa rybnego
"Kaszub" w Jastarni, najpierw jako sekretarz, zaœ w latach 1965-1968 jako
przewodnicz¹cy rady spó³dzielni. Po po¿arze i rozwi¹zaniu spó³dzielni nie móg³
znaleŸæ pracy, chocia¿ by³ osob¹ znan¹ w swoim œrodowisku. By³o to dla niego
du¿ym wstrz¹sem. W koñcu zacz¹³ pracowaæ jako pracownik fizyczny - kon-

wojent mleka i chleba dla jednostki wojskowej w Helu. Praca ta nadwyrê¿y³a jego
zdrowie, ale przepracowa³ tak kilkanaœcie lat a¿ do przejœcia na emeryturê.

W okresie powojennym A. Pieper nadal pisa³ wiersze. Jednak z uwagi na brak
zainteresowania ze strony wydawnictw i redakcji jego wierszami opiewaj¹cymi
uroki morza, przyrody, przesta³je wysy³aæ. Zaj¹³ siê natomiast publicystyk¹. Pisa³
artyku³y do "Dziennika Ba³tyckiego", "za i Przeciw", "Rady Narodowej", "Nowej

Wsi", "Kaszebe", "Poznaj Swój Kraj".
Poezj¹ A. Piepera zainteresowano siê natomiast poza granicami regionu.

W 1965 r. otrzyma³ zaproszenie do udzia³u w zjeŸdzie miêdzywojewódzkiego Klu-
bu Pisarzy Ludowych w Lublinie. Tam wybrany zosta³ na cz³onka zarz¹du
i reprezentowa³ województwo gdañskie. W 1968 r., gdy Klub zosta³ rozszerzony
i przemianowany na Stowarzyszenie Twórców Ludowych, A. Pieper zosta³
cz³onkiem Zarz¹du G³ównego, a póŸniej cz³onkiem S¹du Kole¿eñskiego. Udzia³
w zjazdach i obradach Klubu Pisarzy Ludowych oraz STL przyczyni³y siê do tego,
¿e na nowo uwierzy³ w swoje mo¿liwoœci twórcze. Zacz¹³ wiêcej pisaæ. Poza
regionem znalaz³ uznanie dla swojego talentu. Jego wiersze zosta³y opublikowane
w kilku antologiach poezji ludowej o zasiêgu ogólnopolskim. Pozna³ tam wielu pisarzy
i poetów ludowych, z którymi siê zaprzyjaŸni³ i korespondowa³ przez wiele lat.

W zbiorach Muzeum Piœmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wej-
herowie znajduje siê korespondencja A. Piepera ze znanymi poetami ludowymi
z ró¿nych regionów Polski, np. z Franciszkiem Chramêg¹, Sabin¹ Derkaczewsk¹,
Melani¹ Burzyñsk¹, Zygmuntem Kupiszem, Piotrem Krzykalskim, Stanis³awem
Komoniewskim, Emili¹ Piaseck¹ i innymi. S¹ one cennym dokumentem pokazuj¹cym
zmiany i ewolucjê pogl¹dów A. Piepera na przestrzeni prawie 40 lat. Od postawy
akceptacji nowego systemu z okresu tu¿ po II wojnie œwiatowej, a¿ do radykalnej
krytyki w koñcu lat 70. Mimo pewnej akceptacji nowego A. Pieper nie odszed³ od
tego, co wyniós³ ze swojego domu i œrodowiska. Pozosta³ gorliwym katolikiem,
cz³owiekiem wra¿liwym na potrzeby i niedolê bliŸnich. W listach ¿ali³ siê te¿ na
brak uznania we w³asnym regionie. Du¿o wierszy pisa³ do szuflady.

Antoni Pieper, bêd¹c cz³onkiem zarz¹du Stowarzyszenia Twórców Ludowych
w Lublinie, bra³ aktywny udzia³ w pracach stowarzyszenia, a tak¿e pomaga³ innym
twórcom znajduj¹cym siê w trudnej sytuacji ¿yciowej.

Pisa³ interwencje do w³adz lokalnych, a gdy te nie pomaga³y, nawet. do
ówczesnego I sekretarza PZPR. By³ bardziej znany poza granicami swojego regionu
ni¿ na terenie Kaszub.

A. Pieper pisa³ wiersze, legendy, bajki, opowiadania i wspomnienia. Znaj¹c
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dobrze jêzyk kaszubski, w swojej twórczoœci wola³ siê pos³ugiwaæ jêzykiem pol-
skim. T³umaczy³ siê z tego w liœcie do Leona Roppla z dn. 24 pa¿dziemika 1966 r.:
"Mnie trudniej pisaæ w gwarze kaszubskiej, bo nie znajdujê w niej tego
bogactwa s³ów, jakie jest w jêzyku polskim, chcê pisaæ o morzu i Kaszubach,
nie tylko dla w¹skiego œrodowiska Kaszubskiego lecz dla ca³ego kraju"5 .
W liœcie do M. Burzyñskiej z 14 wrzeœnia 1970 r. pisa³: "zrzeszenie Kaszubsko-
Pomorskie w Gdañsku przys³a³o mi dwie broszurki niewielkie z wierszami
poetów kaszubskich, pisz¹cych wy³¹cznie gwar¹ kol. kol. Nagla i Trepczyka.
(..) Ja bêd¹c Kaszub¹, nie wszystkie s³owa tych wierszy rozumiem. Wolê ju¿
wiersze pisane w jêzyku polskim literackim i w takim te¿ piszê sam. Nie chcê,
by do nich by³ do³¹czony osobny s³ownik, ¿eby czytaj¹cy mogli go zrozumieæ,
bo to utrudnia czytanie, a nie ka¿dy ma ochotê korzystaæ ze s³ownika "6.

W pocz¹tkowym okresie twórczoœci A. Pieper pisa³ wiersze o tematyce
patriotycznej. PóŸniej tematyka jego wierszy koncentruje siê na przemianach
zachodz¹cych w przyrodzie. Bardzo du¿o miejsca w jego twórczoœci zajmowa³o
morze, jego piêkno i surowe prawa rybackiego bytowania. Morze by³o dla niego
potêŸn¹ si³¹, daj¹c¹ natchnienie i uspokojenie psychiczne. Po ró¿nych doœwiadcze-
niach ¿yciowych jego myœli coraz bardziej koncentruj¹ siê na sprawach religijnych.
Taka tematyka dominowa³a w ostatnich 15 latach jego twórczoœci. Pisa³ o tym
w listach do swoich przyjació³ poetów ludowych, m..in. w liœcie do M. Burzyñskiej
z 7 maja 1972 r.: "Jeœæ mam co i dach nad g³ow¹ mam, widzê wiêc przed sob¹
cel wa¿niejszy do osi¹gniêcia: niebo. Wszystko inne wobec tych wielkich
rzeczy staje siê b³ahostk¹, niewart¹ poœwiêcania jej wiele myœli i czasu.
W tworzeniu swoim mam zamiar przedstawiaæ piêkno przyrody i tym chwaliæ
Boga i tê chwa³ê rozbudzaæ w innych ludziach, którzy je bêd¹ czytaæ. Czy to
bêdzie odpowiada³o recenzentom naszego Stowarzyszenia, nie wiem. Ale ja
piszê nie dla nich, lecz o tym co siedzi w mnie"".

Antoni Pieper zmar³ 24 lipca 1985 r. Pochowany zosta³ w rodzinnej Jastarni.

Utwory A. Piepera pisane w jêzyku polskim ukaza³y siê w dwóch tomikach
indywidualnych: Morze moim domem, wybór, oprac. i pos³owie D. Niewiadomski,
Gdañsk 1982 oraz Opowieœci helskie, Gdañsk 1985 oraz w kilku antologiach:

- Antologia wspó³czesnej poezji ludowej, wybór i oprac. J. Szczawiej,

Warszawa 1967, wyd. 2, Warszawa 1972;
- Wieœ tworz¹ca, wybór i oprac. E. i J. Rosiakowie, Lublin 1968, 1974, 1980;
- Pog³osy ziemi. Antologia wspó³czesnej poezji religijnej, oprac. S. Joñ-

czyk, Warszawa 1971;

5 A. Pieper, Listy prywatne do ró¿nych osób, MPiMK-P, nr inw. R-IO17, t. m.
6 Op. cit., t. I.
7 A. Pieper, Listy prywatne do ró¿nych osób. t. I.
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- Wiersze proste jak ¿ycie, Warszawa 1966.

Kaszubskie teksty A. Piepera zamieszczone zosta³y w antologiach:
- Majesma od morza, oprac. L. Roppel, Gdañsk 1963;
- Tfjlbór wspó³czesnej poezji kaszubskiej, oprac. L. Roppel, Gdañsk 1967;
- Modra struna, oprac. T. Bolduan, Gdañsk 1973.
Dwa wiersze A. Piepera zamieszczone zosta³y tak¿e w "Pomeranii", 1976,

Wykaz spuœcizny A. Piepera znajduj¹cej siê w Muzeum Piœmiennictwa i Muzyki

Kaszubsko-Pomorskiej:
1. Aby nam wszystkim by³o lepiej (G³os przed VI zjazdem PZPR ), j. pol.,

b.d., maszynopis, k. 5, nrinw. R-1005
2. Autobiografia, j. pol., b.d., maszynopis z autografem autora, k. 4, nr inw.

R-lOO6
3. Cudza tajemnica, opowiadanie, j. pol., b.d., maszynopis z autografem au-

tora, k. 5, nrinw. R-1007
4. Dlaczego nie u nas?, artyku³,j. pol., b.d., maszynopis z autografem auto-

ra, k. 5, nr inw. R-1008
5. Dokumenty osobiste i inne zwi¹zane z A. Pieperem, j. pol., 1970-1978,

k. 10, nr inw. R-1010
6. Dyskusja na II Zjazd Stowarzyszenia Twórców Ludowych w Olsztynie,

j. pol., b.d., maszynopis,k. 4, nrinw. R-1011
7. Dyskusja przedzjazdowa, j. pol., b.d., maszynopis z autografem autora, k. 4,

nrinw. R-1012
8. Jak zbli¿y³em siê do Boga. OdpowiedŸ na ankietê "Przewodnika Kato1ic-

kiego",j. pol., 1972, maszynopis podpisany inicja³ami "A.P.", k. 4, nr inw. R-1 O 13
9. Kole¿anki i koledzy. Przemówienie wyg³oszone na ZjeŸdzie Pisarzy Lu-

dowychwLublinie,j. pol., 1966, maszynopis, k. 4,nrinw. R-1014
10. Korespondencja Antoniego Piepera:
Listy prywatne od ró¿nych osób, j. pol., 1966-1982, rkps, maszynopis, 2311
listów, t. I -III, k. 159, 124,63, nr inw. R-1015
W korespondencji znajduj¹ siê listy od nastêpuj¹cych osób:
t. I:
- Bi³ki Henryka,j. pol., 1969- 1973, rkps, masz., 9 listów, k. 1-9;
- Burzyñskiej Melanii,j. pol., 1965- 1978, rkps, masz., 42 listy, k. 10-8,87,

k. 17-25 zawieraj¹ 10 wierszy przes³anych do oceny A. Pieperowi;
- Cichego Wawrzyñca,j. pol., 1970-1978, rkps, masz, 22 listy, k. 88-89;
- Czubematowej Wandy,j. pol., 1969-1970, rkps, 3 listy, k. 90-92;
- Chramêgi Franciszka,j. pol., 1966-1973, rkps, 35 listów, k. 93-135;
- Derkaczewskiej Sabiny,j. pol., 1966-1976, rkps, 44 listy, k. 136-192;
- Fija³kowskiegoAleksandra,j.pol., 1976-1977, rkps,4 listy,k. 193-197;
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- G¹siennicy-Byrcyna Stanis³awa,j. pol., b.d., rkps, 1 list, k. 198-199;
t. II:
- GleñMarii,j.pol., 1969-l972,rkps, 5 listów,k. 1-5;
- Harla Stanis³awa,j. pol., 1965, masz., 1 list, k. 6;
- Hirsza Augustyna Klemensa, j. pol., 1970, rkps, 1 list, k. 7;
- Jab³oñskiej Adeli,j. pol., 1970, rkps, 1 list, k. 8;
- Janiszewskiej Jadwigi,j. pol., 1966-1970, rkps, 10 listów, k. 9-21;
- Jaworskiej Janiny,j. pol., 1965, rkps, 2 listy, k. 22-24;
- Kamaœ Bo¿eny,j. pol., 1968-1969, rkps, 2 listy, k. 25-26;
- Kawa³koAntoniego,j. pol., 1966-1967, rkps, 4 listy, k. 27-33;
- Komoniewskiego Stanis³awa,j. pol., 1969-1979, rkps, 19 listów, k. 34- 53;
- Kozaczkowej Marii,j. pol., 1969-1971, rkps, 3 listy, k. 54-56;
- Krajewskiego Stefana,j. pol., 1966-1970, rkps, 10 listów, k. 57-66;
- KrzykalskiegoPiotra,j.pol., 1965-1970,rkps, 13 listów, k. 67-79;
- Kuchty W³adys³awa, j. pol., 1966-1978, rkps, 15 listów, k. 80-94;
- KupiszaZygmunta,j. pol.,1969-1978, rkps, masz., 226 listów, k. 95-129;
- Laskowskiego Stefana,j. pol., 1971-1977,rkps,9listów,k.130-138;
- Lisikowej Marii,j. pol., 1970, rkps, 1 list, k.139;
t.lII:
- Magdziak Alfredy,j.pol., 1970-1977, rkps,3listy,k.1-3;
- Ma³ka Józefa,j. pol., 1969-1972, rkps, 4 listy, k. 4-7;
- Michalskiej Emili,j. pol., 1969-1972, rkps, masz., 4 listy, k. 8-12;
- Pacha Adama,j. pol., 1969, rkps, 1 list, k. 13-14;
- PietrakaBronis³awa,j. pol., 1967-1977, rkps, masz., 5 listów, k. 15-21;
- Prillowej Klary,j. pol., 1970, rkps, 1 list, k. 22;
- Piaseckiej Emi1i,j. pol., 1970-1977, rkps, masz., 31 listów, w tym 6 wierszy,

k. 23-66;
- Partyki Danuty,j. pol., 1966, rkps, 1 list, k. 67-68;
- Plewiñskiej Stanis³awy,j. pol., 1977, rkps, 3 listy, k. 69-71;
- PockaJana,j. pol., 1966, rkps, 1 list, k. 72;
- RopplaLeona,j.pol., 1967-1978,rkps, 14listów,k.73-86;
- Rosiaka Romana,j. pol., 1966-1977, rkps, 11 listów, k. 87-97;
- Rulewskiego Brunona,j. pol., 1966, masz., 1 list, k. 98;
- SelinaMariana,j. pol., 1966, masz., 1 list, k. 99;
- Skulskiego Stanis³awa,j. pol., 1969, masz., 22 listy, k. 100-101;
- Strumiñskiej Zofi,j. pol., 1966, rkps, 2 listy, k. 102-105;
- Szczêsnej Marii,j .pol., b.d., rkps, 1 list, k. 106;
- SzczawiejaJana,j~ pol., 1966, rkps,llist, k. 107;
- Skupieñ-Florka.
11. Korespondencja Antoniego Piepera. Listy do ró¿nych instytucji i wy-

dawnictw,j. pol., 1966-1982, rkps, masz., 53 listy, k. 5, nrinw. R-1016~
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12. Korespondencja Antoniego Piepera. Listy prywatne do ró¿nych osób, j.

pol., 1966-1981,masz.,rkps,2311istów, t.I-III,k.159, 124,63,nrinw.R-I017
Korespondencja zawiera listy do nastêpuj¹cych osób:
t. I:
- Bieszczak-Partyki Danuty,j. pol., 1966, kopiamasz.,2listy,k.I-2;
- Bi³ki Henryka,j. pol., 1969-1970, rkps, kopia masz., 31isty, k. 3-5;
- Byrcyna Stanis³awa, j. pol., 1966, kopia masz., 1 list, k. 6;
- Burzyñskiej Melani,j. pol., 1966-1978, kopia masz., 30 listów, k. 7-62;
- Chramêgi Franciszka,j. pol., 1966-1973, kopia masz., 20 listów, k. 63-93;
- Derkaczewskiej Sabiny,j. pol., 1966-1978, kopia masz., 29 listów, k. 94-147;
- DonnersbergaTadeusza,j.pol., 1967-1971,kopiamasz.,6listów,k.148-159;

t. II:
- Gajewskiego Zygmunta,j. pol., 1966, kopia masz., 1 'list, k. 1;
- Gleñ Marii,j. pol., 1970, kopia masz., 1 list, k. 2;
- Guba³y Stanislawa,j. pol., 1966, kopia masz., 1 list, k. 3;
- Hirsza Augustyna Klemensa, j. pol., 1970, kopia masz., 1 list, k. 4;
- Janiszewskiej Jadwigi,j. pol., 1967-1970, kopia masz., 13 listów, k. 5-28;
- Komoniewskiego Stanis³awa, j. pol., 1969-1979, kopia masz., 6 listów, k. 29-34;
- Kozaczkowej Marii,j. pol., 1969-1971, kopia masz., 2 listy, k. 35-36;
- Krajewskiego Stefana,j. pol., 1966-1969, kopia masz., 5 listów, k. 37-42;
- Krzykalskiego Piotra,j. pol., 1966-1969, kopia masz., 8 listów, k. 43-57;
- Kuchty W³adys³awa,j. pol., 1966, kopia masz., 2 listy, k. 58-59;
- KupiszaZygmunta,j. pol., 1969-1979, kopia masz., 21 listów, k. 60-93;
- MagdziakA1fredy,j. pol., 1977-1978, kopia masz., 3 listy, k. 94-96;
- Ma³ka Józefa,j. pol., 1969, kopia masz., 1 list, k. 97;
- Nowobielskiej Hanki,j. pol., 1966, kopia masz., 2 listy, k. 99-100;
- Pacha Adama,j. pol., 1969, kopia masz., 1 list, k. 101;
- Piaseckiej Emili,j. pol., 1970-1978, kopia masz., 19 listów, k. 102-124;

t.lII:
- Pietraka Stanis³awa,j. pol., 1966-1978, kopia masz., rkps, 9 listów, k. 1-12;
- PlewiñskiejStanis³awy,j.pol., 1977, kopia masz., 2 listy,k. 13-14;
- Pocka Jana, j. pol., 1966, kopia masz., 1 list, k. 15;
- RopplaLeona,j. pol., 1966-1977, kopia masz., rkps, 8 listów, k. 16-27;
- Rosiaka Romana,j. pol., 1966-1981, kopia masz., 8 listów, k. 28-36;
- Skupieñ-FlorkaAndrzeja,j.pol., 1966, kopia masz., llist,k.37;
- Stêciwilka Józefa,j. pol., 1966, kopia masz., 1 list, k. 38;
- Strumiñskiej Zofii,j. pol., 1966, kopia masz., 2 listy, k. 39-40;
- Selina Mariana, j. pol., 1966, kopia masz., 1 list, k. 41;
- Skulskiego Stanis³awa,j. pol., 1970, kopia masz., l list, k. 42;
- Szczawieja Jana, j. pol., 1971, kopia masz., 2 listy, k. 43-44;
- Tochmary W³adys³awa,j. pol.,1971, kopia masz., 1 list, k. 45;
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- Waligóry Heleny,j. pol. 1966, kopia masz., 1list, k. 46;
- Zieliñskiej Cecyli,j. pol., 1977-1978, kopia masz, 4 listy, k. 48-53;
- ¯arskiegoJana,j.pol., 1977,rkps, 1list,k.54;
- NN,j. pol., 1969-1979, kopia masz., 8listów, k. 55-63
13. Korespondencja rodzinna Antoniego Piepera. Listy do ¿ony i innych osób,

j.pol., 1966,rkps, 10Iistów,k.122,nrinw.R-IOI8
14. Korespondencja urzêdowa Antoniego Piepera. Listy od ró¿nych instytucji

i wydawnictw,j. pol., 1965-1982, rkps, masz., 53 listy, k. 622, nrinw. R-IOI9
15. Kronika lO-lecia Spó³dzielni Pracy Rybo³ówstwa Morskiego "Kaszub"
w Jastarni, j. pol., b.d., masz., k. 20, nr inw. R-1020
16. Kwiaty ma³ego ogródka. Wspomnienia napisane na konkurs "Rodzina na

meda³",j. pol., 1976, maszynopis, k. 6, nrinw. R-1021
17. Mój g³os w dyskusji przedzjazdowej, j. pol., b.d., maszynopis, k. 4, nr

inw. R-1022
18. Mój ¿yciorys, j. pol., b.d., maszynopis, k. 3, nr inw. R-1023
19. Obrona Helu. Wspomnienia z walk 19391:,j. pol., b.d., maszynopis, k. 6,

nrinw. R-1024
20. Polacy 1970 (Wspomnienia),j. pol., 1970, maszynopis, k. 7, nrinw. R-1025
21. Tak zaczê³a siê Polska Ludowa, j. pol., b.d., maszynopis, k. 3, nr inw. R-1026
22. Wartoœæ i cena samodzielnoœci (W walce o dobro ogó³u), j. pol., b.d.,
maszynopis, k. 12, nr inw. R-1027
23. Wiersze, 480wierszy,j. pol., 1939-1985, maszynopisy z odrêcznymi
poprawkami autora, k. 600, nrinw. R-1028:
t. I: 90 wierszy, lata 1939-1969, k. 149,
t.lI: 100 wierszy, lata 1969-1974, k. 118,
t.lII: 90 wierszy, lata 1974-1978, k. 88,
t. N: 85 wierszy, lata 1982-1984, k. 99,
t. V: 74 wiersze, lata 1972-1984, k. 90,
t. VI: 40 wierszy, lata 1972-1985, k. 52.
24. Zaproszenia na uroczystoœci, spotkania autorskiê, j. pol., 1965-1977,
masz., druk, k. 48, nr inw. R-1029
25. Zaszczytny jubileusz, artyku³ o Helu,j. pol., b.d., maszynopis, k. 4, nr inw.

R-I030
26. Jak zbli¿y³em siê do Boga. Druga wersja odpowiedzi na ankietê "Moja

codziennadroga",j. pol., 1972, maszynopis, k. 4, nrinw. R-1031
27. Moje szczêœcie. SpóŸniony uœmiech s³oñca, pod ps. "Ada", j. pol., b.d.,

maszynopis, k. 5, nrinw. R-1032
28. Niech ¿yje Polska, opowiadanie, j. pol., b.d., maszynopis, k. 7, nr inw. R-

1037
29. Dyplomy i wyró¿nienia przyznane A. Pieperowi za dzia³alnoœæ literack¹

i upowszechnianiekultury,j. pol., 1965-1982,6 sztuk, nrinw. R-I099





BARBARA WOJEWÓDKA

SPUŒCIZNA FRANCISZKA FENIKOWSKIEGO
W ZBIORACH MUZEUM PiŒMIENNICTWA

I MUZYKI KASZUBSKO-POMORSKIEJ
W WEJHEROWIE

Franciszek Fenikowski - znany pisarz Wybrze¿a - odszed³ 151istopada 1982 r .
Po jego œmierci ¿ona - Irena Fenikowska -zajê³a siê porz¹dkowaniem spuœcizny.

Ostatecznie podjê³a decyzjê, aby wiêksza czêœæ ksiêgozbioru (1540 volumenów)
trafi³a do Biblioteki Wy¿szego Seminarium Duchownego SAC w O³tarzewie, po-
zosta³y ksiêgozbiór, ³¹cznie z wyposa¿eniem gabinetu pisarza, ofiarowa³a Central-
nemu Muzeum Morskiemu w Gdañsku. Jednak z uwagi na brak realizacji warunków
przekazania tego daru przez CMM, jak i ze wzglêdu na specyfikê zbiorów, spuœci-
zna ta ostatecznie, po kilku interwencjach z udzia³em ówczesnego wicewojewody
gdañskiego Józefa Borzyszkowskiego, trafi³a do Muzeum Piœmiennictwa i Muzyki
Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie. Protokó³ przekazania zbiorów obejmuje spis
mebli, obrazów, asinariów, przedmiotów osobistych, bibelotów i ksiêgozbioru. Po
œmierci Ireny Fenikowskiej jedyny jej sukcesor - syn, Krzysztof Orzechowski -
przekaza³ wejherowskiemu muzeum pozosta³e materia³y i pami¹tki - rêkopisy, ma-

szynopisy, korespondencjê i listy, wycinki prasowe, notatki z lektur, dzienniki i asi-
naria. Dziêki temu uda³o siê w Muzeum Piœmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-
Pomorskiej w Wejherowie zgromadziæ jedyny w swoim rodzaju zbiór bêd¹cy œwia-
dectwem osobowoœci artysty i drogi twórczej pisarza. Zbiory muzeum wzbogaci³y
siê o 213 pozycji w dziale rêkopisów, o 1198 tomów w dziale druków zwartych
i dokumenty ¿ycia spo³ecznego. Dok³adny opis gabinetu i spis ksiêgozbioru zawie-
ra protokó³ sporz¹dzony 12 lutego 1997 r. w Centralnym Muzeum Morskim w Gdañ-

sku, dotycz¹cy przekazania spuœcizny.
Znacznie bardziej skomplikowana okaza³a siê inwentaryzacja daru Krzysztofa

Orzechowskiego. Wa¿nym powodem, uniemo¿liwiaj¹cym w zasadzie okreœlenie

l W niniejszym artykule zrezygnowano z referowania biografii, poniewa¿ znaleŸæ j¹mo¯lla w wie-

lu s³ownikach i encyklopediach. Najbardziej komplementarn¹ wydaje siê nota biograficzna opra-
cowana przez J. Bachórza w S³owniku biograficznym Pomorza Nadwiœlañskiego, Gdañsk 1992,

t. l, s. 407-409.
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pierwotnych zamiarów pisarza jest istotny wk³ad w kszta³t spuœcizny... Ireny F eni-
kowskiej. ¯ona dokona³a bowiem uporz¹dkowania maszynopisów i rêkopisów
wed³ug wyznaczonych przez siebie kryteriów tematycznych. Dotyczy to przede
wszystkim utworów poetyckich oraz Pigu³ek ze Starej Apteki. Niemniej porz¹d-
kuj¹ca badany materia³ stara³a siê respektowaæ literackie kryterium rodzajowe
i dokumentacyjne, segreguj¹c zbiór na twórczoœæ artystyczn¹, korespondencjê i li-
sty, pami¹tki osobiste i rodzinne, fotografie i dokumenty ¿ycia spo³ecznego; uzu-
pe³nieniem s¹ pozycje innych autorów, które stanowi³y warsztat pisarza.

CZÊŒÆ LITERACKA

A. Poezja
Wiersze opublikowane w tomikach poetyckich*

Pol., przed 1946, masz., 21x30 cm, k. 17, 12 wierszy
Franciszek Fenikowski, Odra szumi po polsku

R-816

Pol., 1945-1951, masz., 21x30 cm, k. 7, 7 wierszy
Franciszek Fenikowski, Oddycham morzem

R-817

Pol., przed 1959, masz., 21x30 cm, k. 51, 38 wierszy
Franciszek Fenikowski, Statek b³aznów
W wierszu Lunapark - k. 5 - brak ostatniej strofy; k. 45, 49 z odrêcznymi

uwagami Ireny Fenikowskiej R-818

Pol., przed 1967, masz., 2lx30 cm i mniej., k. 58,43 wiersze
Franciszek Fenikowski, Bal kapitañski
Wiersz Capri (k. 33) dedykowany Marii Radeckiej; Tatk (k. 49) poœwiêcony

pamiêci Jana Ostrowskiego z Wdzydz Kiszewskich
R-819

Pol., 1945-1971, masz., 21x30 cmi mniej., k. 157,124 wiersze
Franciszek Fenikowski, Gramatyka morza
Karty opatrzone odrêcznym komentarzem Ireny Fenikowskiej.

R-820

Pol.. przed 1974. masz.. 2lx30 cm i mniej., k. 20, 15 wierszy
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Franciszek Fenikowski, Kamienne krêgi
Odrêczne poprawki autora, komentarze Ireny Fenikowskiej,

R-821

Pol., przed 1956, masz., 21x30 cm i mniej., k. 51,42 wiersze
Franciszek Fenikowski, Ziemia - gwiazda zielona

K. 45 z korekt¹ autora.
R-824

Pol., 1944-1950, kopia masz., 21x30cm,k. 12, 11 wierszy
Franciszek Fenikowski, Lewy brzeg

R-825

Pol., 1939-1978, masz., 21x30cmimniej.,k. 47, 35 wierszy
Franciszek Fenikowski, Na pocz¹tku by³o Oksywie
Odrêczne poprawki autora i komentarze Ireny Fenikowskiej. W 6 przypad-

kach drobne zmiany w tytu³ach wierszy w stosunki do zawartych w tomiku.
R-826

Pol., przed 1979, masz., 21x30 cm i mniej, k. 142,69 wierszy
Franciszek Fenikowski, Zamki Z piasku
Odrêczne poprawki autora i uwagi Ireny Fenikowskiej. Utwory na k. 13-16,

35-36,99-101 zatytu³owane inaczej ni¿ w wydanym tomiku.
R-830

Pol., 1970-1981., masz., rkps., szczotka drukarska, 21x30 cmi mniej., 28 wier-

szy, 5 listów
Franciszek Fenikowski, "Noc nie trwa wiecznie"
W teczce: egzemplarz próbny tomiku Noc nie trwa wiecznie z korekt¹ Ireny

Fenikowskiej; korespondencja Ireny Fenikowskiej (4 listy) i Wojciecha Kiedrow-
skiego (1 list) dotycz¹ca poœmiertnego wydania zbioru wierszy; dwie noty biogra-
ficzne F. Fenikowskiego sporz¹dzone przez I. Fenikowsk¹; dowody nadania

korespondencji.
R- 831

Pol., przed 1980, masz., 2lx30 cm, k. 49, 9 wierszy

* Przy pozycjach publikacji zapis jest skrócony - pe³ny znajdzie siê katalogach rêkopisów, przy-

gotowywanych obecnie do druku.
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Franciszek F enikowski, "Rêka i miecz"
Teczka nie zawiera wszystkich utworów opublikowanych w tomiku Rêka

i miecz.
R-844

Uk³ad ewentualnych tomików poetyckich zaproponowany przez Irenê
Fenikowsk¹ (w propozycjach wiersze powtarzaj¹ siê; dotycz¹ zarówno

wierszy publikowanych, jak i niepublikowanych) oraz utwory m³odzieñcze

Pol., 1939-1945, masz., 21x30cmimniej., k. 50, 47 wierszy
Franciszek Fenikowski, "Wiersze wojenne"
Wybór i uk³ad Irena F enikowska.

Pol., 1936-1980, masz., 21x30 cmimniej., k. 81,68 wierszy
Franciszek Fenikowski, "Wiersze o Wielkopolsce i Poznaniu"
Uk³ad I. Fenikowska.

R-R2R

Pol., jesieñ 1980, masz., 2lx30 cm, k. 47, 14 wierszy
Franciszek Fenikowski, "Nowy Orlean"
Daty ustali³a l. Fenikowska.

R-829

Pol., 1953-1981., masz., rkps., 21x30cmimniej., k. 105,101 wierszy, 3 listy
Franciszek Fenikowski, "To dla ciebie..."
Uporz¹dkowa³a i ponumerowa³a l. Fenikowska. Teczka zawiera:
- wiersze ponumerowane od 1 do 90 (brak numerów 39, 53, 65),
- spis treœci,
- 14 wierszy bez numeracji, niew³¹czonych do proponowanego zbioru,
- korespondencjê z Maciejem S³omczyñskim (1 list),
- korespondencjê z Teres¹ Sierant (2 listy),
- uwagi rêkopiœmienne l. Fenikowskiej.

Pol., przed 1982, mas., rkps., 21x30 cm, k. 46, 29 wierszy
Franciszek Fenikowski, "Gdynia i Gdañsk w poezji"
Odrêczne poprawki autora; uk³ad i uwagi I. Fenikowskiej.

R-R~~


