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Część I

Studia i materiały

Jerzy Treder
Gdańsk

Język twórczości kaszubskiej
Alojzego Budzisza 1
Kiedy na początku lat 80. XX w. – w związku z badaniem frazeologii
w gwarach kaszubskich i w kaszubskim piśmiennictwie – miałem się zająć
m.in. ekscerpcją prozy Alojzego Budzisza (1874–1934), określanej jako bardzo
interesująca i ważna w dziejach kaszubskiej literatury, Jan Drzeżdżon wydał
akurat obszerny tomik jego prozy z lat 1928–1930 pt. Zemja kaszëbskô (1982),
który w znacznej części wcześniej opublikował w tłumaczeniu na język polski
w zbiorku pt. Modra kraina (1980)2. Przy tej okazji Drzeżdżon – historyk literatury polskiej i znawca literatury kaszubskiej – przypomniał postać i dokonania pisarza, o którym już w Piętnie Smętka (1973) pisał: „Trzeba przyznać,
że Alojzy Budzisz jest najwybitniejszym prozaikiem regionalnym, którego wydały Kaszuby północne w okresie dwudziestolecia międzywojennego”3. Przeciwstawiał dokonania Budzisza twórczości Hieronima Derdowskiego i Aleksandra Majkowskiego, twierdząc, że w „naszej literaturze regionalnej” istnieje
nurt, do którego „problem regionalizmu wnosi wartości rzeczywiste”:
1

2

3

J. Treder (1942–2015) ten tekst przygotowywał w latach 2013–2014, sukcesywnie redagował i uzupełniał, widać, że pracy nie dokończył. Niniejszą redakcję przygotowali Marek
Cybulski i Justyna Pomierska.
A. Budzisz, Zemja kaszëbskô. Utwory wybrane, wstęp, wybór i układ J. Drzeżdżon, Gdańsk
1982 (dalej skrót: ZK, a strony podawane po cytatach bez żadnego skrótu pochodzą z tego
wydania); tenże, Modra kraina, wybrał, spolszczył i oprac. J. Drzeżdżon, LSW, Warszawa
1980 (dalej skrót: MK). Podwójny zapis stron (z ukośnikiem) oznacza strony w ZK i MK.
[W 2007 r. Roman Drzeżdżon oprac. antologię Budziszowych tekstów drukowanych pt.
Dokôzë. Kaszëbsczé mònografie, wyd. Region, Gdyniô; cyt. w artykule, zob. m.in. przypis
30. W 2019 r. IK wydał w serii Biblioteka Pisarzy Kaszubskich t. 13 Twórczość kaszubskojęzyczną A. Budzisza, oprac. J. Borzyszkowski, M. Cybulski, D. Kalinowski, przepisanie
i normalizacja tekstu R. Drzeżdżon].
Por. J. Drzeżdżon, Piętno Smętka. Z problemów kaszubskiej literatury regionalnej lat 1920–
1939, WM, Gdańsk 1973, s. 142. Książka stanowi zmieniony tekst pracy doktorskiej z 1970 r.,
napisanej pod kier. prof. A. Bukowskiego.
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Jego koronne dzieła to epopeja Derdowskiego O panu Czorlińscim co do Pucka
po sece jachoł oraz Majkowskiego Żëcé i przigodë Remusa. Podnoszą one własny koloryt ludowy do wartości samoistnych, literackich. Poza nimi istnieje
całe zaplecze literackie o mniejszych rozmiarach, często o większej wartości
folklorystycznej niż literackiej. Typowym przykładem są opowiadania z życia
wsi kaszubskiej Alojzego Budzisza4.

Drzeżdżon stawiał Budzisza wyżej od Derdowskiego i Majkowskiego5,
kreując go nadto na swego poprzednika. Interpretacje i oceny Drzeżdżona
wynikają przede wszystkim z chęci przeciwstawienia kogoś Majkowskiemu
(twórcy kaszubskiej literatury dydaktycznej, rzekomo przecenianemu) z jednoczesnym nobilitowaniem północy. I są wynikiem miłości do Budzisza jako
swego idola. Drzeżdżon uznał go nawet za pierwszego z północy piszącego
po kaszubsku, a więc za pisarza – o dziwo! – nie uważał Floriana Ceynowy6.
Prawdą jest niewątpliwie, że Budzisz to „najwybitniejszy prozaik z północy
Kaszub” w międzywojennym dwudziestoleciu. Nie przekonują jednak formułowane mało wyraźnie7 argumenty J. Drzeżdżona, mające uzasadnić przewagę
Budzisza nad Derdowskim i Majkowskim. Gdzie u Budzisza ów rozmach
4
5

6

7

Tamże, s. 58.
„Jego zdaniem trzej najwybitniejsi pisarze kaszubscy to: Hieronim Derdowski, Leon Heyke
i Alojzy Budzisz”. Zob. J. Samp, Kaszubszczyzna w prozie Jana Drzeżdżona, „Gdański
Rocznik Kulturalny”, 11, Gdańsk 1988 (przedruk w: Twarze Drzeżdżona, red. R. Mistarz,
Gdańsk 2007, s. 105-118), s. 72. Por. J. Treder, Moje spotkania z Janem Drzeżdżonem,
w: Jana Drzeżdżona niedokończony tryptyk społeczny a edukacja regionalna, pod red.
K. Kossak-Główczewskiego, Gdańsk 1995, s. 127. Notabene, urzekły go jednak dwa łabędzie z powieści Majkowskiego, jak dowodzi pierwsza strofa wiersza Przëszlë do mie.
Por. J. Drzeżdżon, Współczesna literatura kaszubska 1945–1980, LSW, Warszawa 1986,
s. 26: „Ceynowa napisał pierwsze książki kaszubskie, aby z nich można się było uczyć,
i tym samym stworzył projekcję istniejącej kultury kaszubskiej, widocznej w stylu jego
pism i o ich treści. Ceynowa nie napisał samodzielnych utworów literackich” podkr. – J. T.).
Nauczyciel Drzeżdżona A. Bukowski (Regionalizm kaszubski. Ruch naukowy, literacki i kulturalny. Zarys monografii historycznej, Poznań 1950, s. 27 i 31) uznawał Rozmòwã Pòlôcha
z Kaszëbą (1850) za „pracę o charakterze literackim” i pisał, że „w swojej działalności literackiej próbował różnorodnych form wypowiadania się, m.in. także w poezji, przetłumaczył
mianowicie na kaszubski balladę A. Puszkina (…) …pewien rozmach epicki przejawia
się w niektórych fragmentach jego prozy, np. w podaniu Wò Czeszkòvskjim abo Czeszku
(„Skôrb”, 1868)”. Por. F. Ceynowa, Bajka o żelaznym wilku inaczej: O Czeszkowskim albo
Czeszku. Bôjka ò żelôznym wilkù jinaczi: Ò Czeszkòwsczim abò Czeszkù, wstęp i oprac.
J. Treder, wyd. Region, Gdynia 2011.
Najwięcej ich bodaj we wstępie do MK. Niezdecydowane sądy zawiera biogram Budzisza
w Słowniku biograficznym Pomorza Nadwiślańskiego, pod red. S. Gierszewskiego, t. I A–F,
s. 176–177, Gdańsk 1992, s. 176, a w książce J. Drzeżdżona, Współczesna literatura… – właściwie tylko kilka wzmianek o opowiadaniu Zabëtô bjitva.
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epicki i fabularny, kunsztowność formy, swoboda w operowaniu pięknym
językiem?! Wielce dyskusyjna zwłaszcza jest Jana Drzeżdzona ocena języka
utworów Budzisza.
Budzisz – według Drzeżdżona – tworzył najwięcej, zamieszkawszy po 1923 r.
w przytułku dla starców sióstr elżbietanek w Pucku, będąc już w poważnym
wieku8. Jakie było wcześniej codzienne życie tego Kaszuby, syna nauczyciela
pruskiej szkoły, w której uczyli też jego trzej bracia i dwaj szwagrowie? Czego
Alojzy Budzisz w niej uczył? Jeśli też języka (niemieckiego), to jedną z metod
jego nauki były ćwiczenia w mówieniu i pisaniu, których efekty ujawniają się
w jego uporządkowanych i drobiazgowych opisach, które liczne m.in. w zbiorze
Zemja kaszëbskô. Nie wiemy, w jakim momencie swego życia Budzisz docenił
kaszubski, bodaj dopiero po poznaniu – m.in. dzięki doskonałej znajomości
języka niemieckiego – badań kaszubologicznych Niemca F. Lorentza, a także
po zaprzestaniu pracy nauczycielskiej w pruskiej szkole, w której i dla której musiał poznać kulturę i literaturę niemiecką; wówczas niejako świadomie
„odnalazł” świat wartości kaszubskich, widząc je już wszakże z perspektywy
swej edukacji i swoich doświadczeń, czyli przez filtr cywilizacji niemieckiej.
Potwierdza to prasowa notatka biograficzna w „Przyjacielu Ludu Kaszubskiego” pt. Na drëgą roczëznę jeho smjercë:
Na emeriturze won począł pisac, przede vszëtkjim vjesołé povjôstkji ë wobrazë
ze zemje kaszëbskjé ë ze żëcô lëdu kaszëbskjého. Pjisôł po kaszëbsku, bo mëslił,
że mova kaszëbskô nje je mjé vôrtnô, jak jiné jęzëkji, chtërne mają bogaté pjismjennjictvo9.

Gdy chodzi o język jego piśmiennictwa, to on – zdaniem Drzeżdżona –
nie ma nic wspólnego z eksperymentowaniem. Jest to potoczna kaszubszczyzna północna, najbardziej przesiąknięta germanizmami. Należy podkreślić,
że Budzisz pierwszy dokonał próby zastosowania licznych gwar kaszubskich
w prozie literackiej. Nie można natomiast winić go za ich pewną hermetyczność. Złożył się na nią ich rozwój historyczny. Budzisz tymczasem świadomie i z dobrą wiarą pielęgnował mowę ojców swoich, a więc kaszubszczyznę,
której w jego domu używano. (MK 12).

Badacz zauważył jeszcze: „Świat ten powstał ze słów na co dzień używanych,
tutaj zdobyły one tylko inny kontekst…” (MK 9). Zauważmy, że Drzeżdżon
ze wskazanych wyżej powodów „zapomniał”, że to przecież F. Ceynowa jako
8
9

Zaczął pisać chyba w wieku A. Łajming. Jej język jest bez wątpienia całkowicie naturalny
z nieporadnościami, polonizmami, germanizmami itd.
„Przyjaciel Ludu Kaszubskiego” nr 12 z 1936 r. Drzeżdżon cytuje notatkę m.in. w: ZK,
s. 207-208.
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pierwszy użył w piśmiennictwie północnej sławoszyńskiej kaszubszczyzny.
Nie dostrzegł w języku Budzisza żadnych polonizmów czy oczywistych podobieństw do Ceynowy. I wreszcie: co znaczy określenie: „pewna hermetyczność”, rozumiana zapewne jako zamknięta, ekskluzywna, niedostępna, wyizolowana…? A czy ona aż taka jest?
Pisał też Drzeżdżon, że „styl Budzisza” cechuje „nagromadzenie szczegółów, drobiazgów otaczających daną osobę – właśnie te elementy decydują
o realizmie postaci” (ZK, s. IX), jak również, iż w opisach „dopiero dochodzi
do głosu dar uchwycenia przez Budzisza każdego elementu życia i wyrażenie jego wielokrotnych funkcji”, jak np. opis pokrywania dachu słomą (ZK,
s. X), co jednak jest dla mnie jeszcze tylko opisem etnograficznym. Czy może
być komplementem dla pisarza stwierdzenie Drzeżdżona, że „z jego książką
w ręku dałoby się z powodzeniem prowadzić tradycyjnym dziewiętnastowiecznym sposobem średnie gospodarstwo. Uwaga ta ma na celu zaznaczenie
owej drobiazgowej szczegółowości narratora” (ZK, s. X). Czy to jest jednak
walor literatury pięknej, czy tylko po prostu argument językowej sprawności
opisu faktów, w dosłownym ich ujęciu i rozumieniu, tj. bez właściwej literaturze metaforyzacji, sygnalizowania wieloznaczności i oddziaływania estetyczno-emocjonalnego, dokonane w dodatku w języku oficjalnym, nie zaś w jego
odmianie artystycznej? Wreszcie, czy narrator rzeczywiście zawsze ma dystans
do „ludowego widzenia rzeczy”, czy wprost jemu nie ulega i w pełni jedynie
nie naśladuje. Za całkowicie bezpodstawną nadinterpretację uznaję konstatację: „Można powiedzieć, że postacie są naznaczone piętnem niemocy, są typowym przykładem istnienia w nich samych smętka kaszubskiego” (ZK, s. IX)
– w dodatku w rozumieniu Drzeżdżona10; dostosował tak twórczość Budzisza
do głoszonych własnych tez.
Budzisz, zmieniając kilka razy miejsce zamieszkania, miał sposobność obserwować zróżnicowanie kaszubszczyzny, które powinien był znać też z pism
Ceynowy i Lorentza, z „Gryfa” itp. Niewątpliwie biegle władał niemieckim,
a w jakim stopniu znał polski i nim się posługiwał? Ilość i jakość germanizmów kazałaby zakładać, że ogólnym dlań wzorcem mógł być niemiecki. Nie
mamy też żadnych świadectw, jak mówił po kaszubsku. Jego pisma dowodzą,
że nauczył się odmiany pisanej kaszubszczyzny w wersji północnej, najprawdopodobniej na podstawie lektury pism Ceynowy i tekstów unormowanych
przez Lorentza.
Z tytułów czasopism i lat druku jego utworów (1928–1937) wynika, że pisał
u schyłku dominacji w życiu społecznym, kulturalnym i literackim Kaszub
10

Pisałem o tym w: Moje spotkania Janem Drzeżdżonem…, s. 131-132.
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tzw. młodokaszubów, pochodzących z południa Kaszub (A. Majkowski, J. Karnowski), piszących niemal autentyczną, ale już samą w sobie mocno spolonizowaną kaszubszczyzną południową. Zupełnie inaczej ukształtowany został
język powieści Żëcé i przigodë Remusa (1938), zbliżony do języka zrzeszeńców,
który Budzisz mógł znać z drukowanych w „Gryfie” jej początkowych fragmentów11. Gdy Budzisz zaczynał pisać, aktywniejsza od młodokaszubów była
radykalniejsza grupa tzw. zrzeszeńców12 (A. Labuda, J. Trepczyk, S. Bieszk,
F. Grucza). Pochodzili bardziej z północy i zorientowani byli na bardziej
archaiczną kaszubszczyznę centralną i północną, aprobowali nadto w kaszubszczyźnie literackiej elementy obce w mowie, tzn. stosowali neologizmy i adaptowali elementy niemieckie i innosłowiańskie, mniej polskie, nawiązując tym
do praktyki Ceynowy i do teoretycznych ustaleń Ramułta, jak też praktycznych zaleceń Lorentza. Dość podobnie myśleli tzw. trzej prozaicy północnokaszubscy, tj. A. Budzisz, J. Bilot i J. Patock.
Czy i w jakim stopniu zachodzi możliwość porównania języka kaszubskiego
Budzisza z kaszubszczyzną mówioną jego czasu i regionu? W porównaniach
z tzw. autentyczną kaszubszczyzną preferować należy słownik B. Sychty, co dotyczyć może leksyki (z frazeologią) i pośrednio słowotwórstwa, nie zaś fleksji,
składni czy fonetyki. Wyzyskać trzeba gramatykę Lorentza13 czy Atlas językowy
kaszubszczyzny14, a także może wobec tych dzieł wtórnej Gramatyki kaszubskiej E. Brezy i J. Tredera15. Gramatyka Lorentza powstawała na początku międzywojnia16, a zatem jeszcze nie uwzględnia pism Budzisza (por. jednak uwagę
o Budziszu – LorGr 874), ale dokładnie przedstawia obraz współczesnej im
kaszubszczyzny okolic Świecina czy Pucka. Zestawiając z nim uporządkowany
materiał językowy z utworów Budzisza, można ukonkretnić czy zweryfikować
niejedno uogólnienie. Lorentz szeroko ekscerpował utwory Budzisza w Pomoranisches Wörterbuch – już w tym czasie pracował nad słownikiem – gdzie
sporo wyrazów wyłącznie z kwalifikatorem „Budz.”.
11
12

13
14

15
16

A. Majkowski, Żëcé i przigodë Remusa, „Gryf ” VI 1922.
Por. J. Treder, Niektóre cechy kaszubszczyzny utworów tzw. zrzeszeńców, w: Problem statusu
językowego kaszubszczyzny. Materiały z sesji popularnonaukowej 17 X 1991, WOK i ZKP,
Gdańsk 1992, s. 65-79 oraz tenże, Język poezji zrzeszeńców na tle kaszubszczyzny młodokaszubów, w: Historia kaszubszczyzny literackiej. Studia, Wyd. UG, Gdańsk 2005, s. 202-265.
F. Lorentz, Gramatyka pomorska (Poznań 1927–1937), wyd. 2 fotoofs., Wrocław 1958–
1962; skrót LorGr.
Atlas językowy kaszubszczyzny i dialektów sąsiednich, opr. przez Zespół Zakładu Słowianoznawstwa PAN, I–XV, pod kier. Z. Stiebera, od t. VII pod kier. H. Popowskiej-Taborskiej,
Wrocław 1964–1978; skrót AJK.
E. Breza, J. Treder, Gramatyka kaszubska. Zarys popularny, Gdańsk 1981.
Por. M. Rudnicki, Posłowie, w: LorGr 1177 i nn.
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W badaniu języka Budzisza należałoby zatem równolegle korzystać z Lorentza i Sychty17: Lorentz zarejestrował stan mówionej kaszubszczyzny współczesnej autorowi, lecz mógł jej obraz nieco wypaczyć programowym czerpaniem z kaszubskiego piśmiennictwa, którego język od czasów Ceynowy wykazuje pewną standaryzację, zaś stan u Sychty umożliwia jakąś korektę Lorentza,
szczególnie pozwala na stwierdzenie, czy wyrazy z wyłącznym potwierdzeniem u Budzisza to neologizmy (literackie), np. *bôliwac zob. balowac Lor 44,
bratim i bratimk ‘Freundchen’: Pòj bënë, bratimkù!; bratimsczi Lor 48, brunatny
(i Majkowski) Lor 55, biôłgłówka („fraglich”) zob. białogłówka Lor 66, biôłutëchny Lor 66, bòconi (i Majkowski) Lor 67, itp., ale np. bërda ‘wyrko’ Lor 32,
też (pn.) Sy VII 11; bùczka: Jô móm trzë bùczczi w chléwie, też z Gościcina Lor
72, chętnosc 148 ‘chęć, ochota’, też słowińskie, Ceynowa Lor 271, podobnie
jak lëczny ‘liczny’ Lor 454; kaluga 149 ‘kałuża’, też Tyłowo Lor 327 i (Zabory,
pd.-zach.) Sy II 122 itd. W ten sposób można się też przekonać o dokładności
ekscerpcji tekstów przez Lorentza18, np. brak w słowniku krzëpkjé 149, pôchnosc 148 ‘woń, zapach’, przedërchac ‘przedostać się’ (Sy VII 46 ‘przetrwać’),
przerosłosc 148 ‘przyrodzenie’ (?). Niektóre zapisy wyglądają na zwykłe błędy
literowe, np. aparti zob. apartny Lor 6, a wspólne dla Budzisza i Bilota wykazywać mogą także zależność od Lorentza, np. białgłowsczi zob. białogłowsczi
Lor 60, *biecywac zob. *biecowac Lor 61, bògòsławic zob. błogòsławic Lor 69.
Inne dowodzą czytania tekstów Heykego, np. bratimczi: Przëjãlë gò z bratimczą serdecznoscą. Lor 48, a dalsze to wyraźne neologizmy Budzisza, np. bratimienié ‘przyjacielstwo’: To bëło wiôldżé bratimienié midzë szlachcëcami. Lor 48;
brdekac ‘plotkować’ Lor 49. On także przejmował wyrazy z niemieckiego, np.
banéra ‘chorągiew’ < niem. Banner Lor 16, czy z polskiego, np. bôłwón (sole)
‘kloc’ Lor 44, dobrobët 149 i Lor 144, krëjomi 148 i Lor 378, płôszczëzna 148
‘obszar’ i Lor 646.
Talent pisarski A. Budzisza został dostrzeżony przez Friedricha Lorentza,
uznającego go za wybitnego pisarza kaszubskiego19, który – jego zdaniem –
17

F. Lorentz, Pomoranisches Wörterbuch, t. I, Bd I A–P, Berlin 1958 (dalej: Lor) i B. Sychta,
Słownik gwar kaszubskich na tle kultury ludowej, t. I–VII, Wrocław 1967–1976 (dalej: Sy).
Zapisy fonetyczne są w tym artykule transliterowane na współczesną pisownię kaszubską.
18
I przez F. Hinzego w kontynuacji Pomoranisches Wörterbuch, Bd II–V, Berlin 1968–1983 (tu
z bliższą lokalizacją w tekstach), np. alvan 22 s.v. olvant, sómdójny 24, stoskji 22 ‘postronki?’,
wëróbka 7 ‘obróbka’, vjécvjedno 20 ‘zwykle’, vôrtëchnosc 8 ‘niebezpieczeństwo’. Niektórych
jednak brak, np. giftownik 55 ‘truciciel’, kumôczka 66 ‘kumoszka’, skjit 57 ‘fig. czoło’, vjidca
46 ‘widz’, v nóżkach 50 ‘w połogu’, vjé, dze zajc jaja niese 14, zajączé serca 19 ‘tchórzliwe’.
Nie poprawia błędów Lorentza, np. zniekształcone i dlatego niejasne tjętë sklapovôł za: pjętë
sklapovôł 57 ‘trzasnął obcasami, oddał honory’.
19
Zob. F. Lorentz, Zarys etnografii kaszubskiej, Toruń 1934, s. 132.
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pisze (…) północno-wschodnią kaszubszczyzną bez szczególnego zabarwienia
dialektalnego, ale nawiązując świadomie do Ceynowy. Lubi używać niezwykłych słów, zwłaszcza już prawie zapomnianych. Wyrazy, których brak w gwarze
ludowej, chętnie zastępuje nowotworami (…) albo zapożyczeniami z języka
polskiego…20.

W powyższym cytacie zbyt ogólne jest stwierdzenie, że Budzisz pisze odmianą północno-wschodnią, ponieważ nie stosuje w zasadzie bylaczenia, cechy
dla niej niemal konstytutywnej. Nadto przecież napisał, iż język pisarza nie
posiada szczególnego zabarwienia dialektalnego. Sprzeczne w sobie jest także
wskazanie na zastępowanie brakujących w kaszubszczyźnie wyrazów nowotworami i pożyczkami z języka polskiego i jednocześnie niezwykłymi słowami,
zwłaszcza prawie zapomnianymi, ale nie ma nawet wzmianki o licznych i świeżych zapożyczeniach z języka niemieckiego. Niejasne jest również wykazywanie naśladownictwa F. Ceynowy, który nie stworzył zbyt wielu neologizmów,
więcej może używał neosemantyzmów, ale unikał germanizmów, sięgając raczej do polszczyzny. Konstatacje Lorentza są zatem mało konkretne i nieprecyzyjne, wobec czego wymagają weryfikacji.
Podkreślić trzeba, że opis kaszubszczyzny Budzisza w izolacji uniemożliwia
ocenę jej oryginalności na szerszym tle, czyli: a) języka Ceynowy, Derdowskiego, młodokaszubów czy zrzeszeńców, b) ówczesnej czy obecnej kaszubszczyzny mówionej północnych Kaszub, zapisanej przecież w słowniku i gramatyce Lorentza, w słowniku Sychty i AJK. Można by także uwzględnić język
J. Drzeżdżona? Stopień standaryzacji wydaje się być znaczny, co tłumaczyć
można albo trzymaniem się odmiany domowej pisarza, albo oddziaływaniem
wzorca, jakim w ówczesnym piśmiennictwie kaszubskim dla północnej kaszubszczyzny był jedynie F. Ceynowa. Jeśli poza tym pisarz ten reprezentuje
język dość bliski – może poza częścią leksyki i frazeologii – językowi twórczości J. Bilota i J. Patocka, pochodzących też z północy, ale z okolic o odmiennej
mowie kaszubskiej, to można by upatrywać w tym ujednoliceniu „zasługę”
Lorentza, redaktora pism, w których ci trzej autorzy publikowali swoje teksty.
Prawdopodobny wpływ Lorentza dałoby się może ukazać, wykorzystując zachowane rękopisy (Budzisza w Berlinie). Nadto ogólnie owej unifikacji języka
sprzyjały wspólne elementy polszczyzny i niemczyzny, obecne w ówczesnej
kaszubszczyźnie północnej.
20

Cyt. za: F. Neureiter, Historia literatury kaszubskiej, Gdańsk 1982, s. 165, który za: Lorentz,
Pomoranisches Wörterbuch, t. I, Bd I A–P, Berlin 1958, s. XIX. F. Hinze, Bibliographische
Beitrage zu einer Geschichte der kaschubischen Literatur. I. Alojzy Budzisz, „Zeitschrift für
Slawistik”, t. XI z. 2, Berlin 1966.
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Konkretyzacji ocen języka pisarza nie przyniosła praca Roży Wosiak-Śliwy21,
gdyż ujmuje kaszubszczyznę pisarzy Budzisza i Bilota w izolacji i nie bilansuje stopnia standaryzacji języka ich utworów, czyli nie próbuje tego widzieć
w procesie rozwoju odmiany ogólnej kaszubszczyzny począwszy od pierwszej
wersji F. Ceynowy. Poza tym R. Wosiak-Śliwa, zestawiając język Bilota i Budzisza z autentyczną kaszubszczyzną (ówczesną, współczesną?), zawsze odnosi kaszubski do języka polskiego. Nie wyzyskała przy tym nawet spostrzeżeń
F. Lorentza (przez F. Neureitera) czy J. Drzeżdżona o ich miejscu w historii
literatury kaszubskiej i ich kaszubszczyźnie, nie zauważyła, że obaj uczyli
się w pruskiej szkole i że ich teksty ukazały się w pismach „kontrolowanych”
przez Lorentza, co mocno ich do siebie upodobniło. W biogramie Budzisza
nie odnotowała tłumaczenia jego utworów na język polski przez Drzeżdżona
w zbiorku Modra kraina (1980). Autorka nie ustosunkowała się wprost do syntetycznych ocen ich kaszubszczyzny przez Lorentza, powtórzonych w książce
F. Neureitera, a także do artykułu J. Tredera Tworzywo słowne utworów Alojzego
Budzisza22, polemizującego z Drzeżdżonem.
Ustalenia R. Wosiak-Śliwy m.in. w sferze zapożyczeń niemieckich u Budzisza wyzyskał Vladislav Knoll23, który w swej pracy szeroko analizuje warstwę
zapożyczeń w kaszubszczyźnie, a więc nie tylko na wszystkich poziomach języka (fonetyka, morfologia, składnia, leksyka z frazeologią24) i poza tym nie tylko
21

Kaszubszczyzna pisarzy Jana Bilota i Alojzego Budzisza, praca doktorska pod kier. prof.
E. Brezy, UG 1994 [Informacja naukowa BUG, 6 voluminów]. Byłem jej recenzentem [ta recenzja albo raczej weryfikacja zgromadzonego przez doktorantkę materiału była przyczynkiem badań języka Budzisza i przyczyniła się w jakimś stopniu do powstania niniejszego
tekstu, fragmenty pozostawiono ze skrótem RW]. Liczyła ok. 1352 stron zagęszczonego
maszynopisu i zawierała rozdziały: 1. Wstęp (s. 1–7), 2. Fonetyka (8–35), 3. Fleksja (36–89),
4. Słownik (90–1150), 5. Słowotwórstwo (1151–1225), 6. Składnia (1225–1264), 7. Frazeologia (1265–1302), 8. Indeks form podejrzanych o błędy (1303–1327). W pracy – jak widać
z paginacji – dominował słownik. Z tej pracy autorka opublikowała tylko 2 artykuły: Uwagi
o składni w utworach północnokaszubskich pisarzy Jana Bilota i Alojzego Budzisza, „Rocznik
Gdański” 56, z. 1, s. 135–160 i Germanizmy składniowe w prozie północnokaszubskich pisarzy
Jana Bilota i Alojzego Budzisza, „Rocznik Gdański” 56, z. 2, s. 104–108.
22
J. Treder, Tworzywo słowne utworów Alojzego Budzisza, „Pomerania” R. XXI, 1984, nr 1 (129),
s. 44–48; nr 2 (130), s. 41–42.
23
V. Knoll, Kašubština v jazykovém kontaktu, Praha 2012, s. 202-218. W bibliografii nie wymienił mojego artykułu, choć niektóre stwierdzenia i szczegóły zdradzają znajomość jego
zawartości, cytuje i umieszcza w bibliografii artykuł R. Wosiak-Śliwy, Germanizmy składniowe w prozie…
24
Ogólne oceny pisarzy czerpie z F. Neureitera, który powtarza F. Lorentza sprzed 1938 r.;
rzadko powołuje się (!) na nowsze badania. Pominął moje prace frazeologiczne, m.in.
Frazeologia kaszubska a wierzenia i zwyczaje (na tle porównawczym), Wejherowo 1989

Język twórczości kaszubskiej Alojzego Budzisza

15

niemieckich, ale i polskich, badając pod tym kątem nie tylko odmianę mówioną
(gwary), ale też teksty kaszubszczyzny literackiej od Ceynowy do J. Drzeżdżona, E. Gołąbka i S. Jankego, co dawało mu okazję do spojrzenia na problem
syntetycznie. Stwierdza, że język Budzisza wyraźnie różni się od języka dwóch
głównych wówczas orientacji literackich, tj. młodokaszubów i zrzeszeńców,
a zarazem jest bliższy językowi mówionemu25, ale z drugiej strony kontynuuje on język Ceynowy26, przede wszystkim z racji narzecza żarnowieckiego
(„pn.-wsch. niebylackie”) jako podstawy, poza rzadkimi archaizmami Budzisz
czerpie z rodzimego narzecza, np. grupa TarT (varna), denazalizacja *ę > i:
pisc, ale jednak scąc (nie: scyc). Budzisz nie rozróżnienia jak Ceynowa: ogólnie
ô, ale ê+ł, tj. ô bliskie e (np. tere, zare), za nim wszakże używa końcówkę -eho/ého, pisze też czężki i czekawi, literą „ę” oddaje przednią nosówkę; za Ceynową
(oraz młodokaszubami i zrzeszeńcami) zapisuje afrykaty k’ g’ jako kj gj, też
ch’ jako chj: muchji. W sferze morfologii ujawnia m.in.: końcówkę -më w 1.os.
lm. czasowników, -(a)mi w N. lm. rzeczowników, dualne -ma (ma so jesz njic
nje żëczima, łëszczącëmi woczoma), D. i Ms. przymiotników -ëch (np. wostatnëch), zakończenie imiesłowu typu chcącë niechcącë, imperativus [rozkaźnik]
z -ë (wyjątkowo bez: będz sztël), pol. praeteritum [czas przeszły] bëlësma, choć
przeważa typ bez końcówki; w leksyce np. përznã, krótko, w grëpie, wyrazy
z ZK: ten jistny, slédny, możebny, żóden/ żódna, też stąd nieco leksyki, np. cigło
‘dyszel’, bogosłavjic, w tym neologizmów: leżnosc, zwënëgowac, są też composita, np. vidokréz, sąmrobocy ‘automatyczny’. Czy jednak istotnie „Budziszovy
povídky a humoresky vycházeji z běžného života kašubské vesnice, nejedná
se tedy – až na výjimky – o lidové pověsti”27?
(m.in. s. 277–284), zwłaszcza: Oddziaływanie języka polskiego na frazeologię kaszubską,
w: Polszczyzna regionalna Pomorza 3. (Zbiór studiów), pod red. K. Handke, Wrocław 1989,
s. 87–103; przedruk w: Nazwy ptaków we frazeologii i inne studia z frazeologii i paremiologii
polskiej, Gdańsk 2005, s. 93–108; Kaszubska i pomorska frazeologia pochodzenia niemieckiego (na tle słowiańskim), w: Problemy frazeologii europejskiej I, pod red. A.M. Lewickiego,
Warszawa 1996, s. 131–146. Wykazał w bibliografii moje studia nad rozwojem kaszubszczyzny literackiej, ale w tekście ich nie wskazuje, co sprawia wrażenie, że sam rozpoznał
nawet wszystkie detale i samodzielnie sformułował syntezy.
25
Ogólnie to oczywiste, ale pamiętać by trzeba, że język młodokaszubów (np. J. Karnowskiego) bliski jest ludowemu, mówionemu, ale w odmianie pdkasz., a osobliwą pozycję zajmuje
język Remusa A. Majkowskiego.
26
Młodokaszubi od ok. 1910 r. również silnie nawiązują do Ceynowy, m.in. w ortografii;
zrzeszeńcy do niego nawiązywali wprost. Język Ceynowy w warstwie słownikowej i składniowej za bardzo do jego domowej mowy nie nawiązuje, zdradzając większe wpływy polszczyzny.
27
V. Knoll, Kašubština…, s. 202.
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Po tej prezentacji dotychczasowych badań następująco uogólniłbym wstępnie swe obserwacje nad kaszubszczyzną A. Budzisza: w ogólnym wyrazie i organizacji tekstu język Budzisza w niewielkim stopniu naśladuje czy oddaje
mówioną kaszubszczyznę, częściej bowiem jest to język raczej ogólnie wspólny
z potoczną polszczyzną mówioną, częściowo widać też tok i budowę właściwą
ogólnej polszczyźnie pisanej, co szczególnie wyraźnie uwidacznia się w jego
opowiadaniach (ZK, s. 115–181), które sprawiają wręcz wrażenie, iż zostały
przetłumaczone na kaszubski z pierwotnej wersji w literackiej polszczyźnie;
co z kolei J. Drzeżdżonowi jako tłumaczowi ułatwiło pracę, chociaż on sam
nieraz zupełnie zbytecznie przekład komplikuje. Zauważmy, że podobnie
trzeba by mówić o kaszubszczyźnie pism Ceynowy28. W tej polszczyźnie –
i wtórnie – w kaszubszczyźnie znać interferencje niemieckie.
Stwierdzenia te łatwo poprzeć licznym materiałem tekstowym. W pełniejszy sposób kaszubszczyznę oddaje np. zdanie: Nji mjej le strachu, jô doch rozmjeję chleb cali v piec vsadzac, tej jô też całi tobje woddąm 11. Na potoczną
polszczyznę północną wskazywać mogą również genetycznie niemieckie konstrukcje składniowe typu wëzdrzec za czims, wzerac za vozę, jachac za zarkę
czy cos stoji w lësce oraz pewne charakterystyczne i powtarzające się sposoby
rozpoczynania wypowiedzi, np. Nëże, pokaże że ten dzivni lëst 10. Tok literackiej polszczyzny prezentuje m.in. cytat: Cëdovni vjidok wobejmivô tëch z gęstvjé
lasa na Dołë vëchodivającëch. Przed njima leżą te łąkji, na pravą ta glada jezora, przë brzegu gburskô vjes, na levą dolé v pląnje dwór, a nad tim, ju za grańcą
państva, szërokji schiłk dzélami lëstovim lasę wobrosłi, przed chtërnim szosëjô
so krący, jaż wona ve wądole górzëstého terenu zgjinje (124/157), który można
by przetłumaczyć inaczej niż Drzeżdżon, pozostając w dodatku wierniejszym
oryginałowi.
Taki stan rzeczy nie powinien nikogo zaskakiwać. Dla oddania tego rodzaju
poetyckich panoram Budzisz musiał kaszubszczyznę naginać do wzorców
istniejących poza nią, dotąd bowiem kaszubszczyzna takowej funkcji pełnić
nie musiała. Nie znaczy to wszakże, aby w składni nie było cech kaszubskich,
jest wprost przeciwnie, np. częste występowanie (i powtarzanie) podmiotu wyrażonego zaimkiem osobowym, np. Won tedë wokulôrë przed woczë trzimôł,
wone bëłë njeczësté; won na nje chuchôł, ale jak to njic nje pomogło, won vstôł…
12, powtarzanie innych części zdania, jak wyżej wokulôré i wone, nadto: Mjichôł
tedë lëst vëjął a szôłtësovji go podôł. 12, częste używanie po czasowniku zaprzeczonym biernika, np. cos nji mô njiżôden nos29, a por. tutaj występowanie
28

Por. J. Treder, Kaszubszczyzna literacka Floriana Ceynowy, w: tenże, Historia kaszubszczyzny literackiej…, s. 71-114.
29
Wiele interesujących obserwacji i przykładów na to zjawisko zawierał referat M. Cybulskiego
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podmiotu w mianowniku przy czasowniku oznaczającym brak czegoś, np. –
Dze je pësk? – Ten felëje (…) A wuszë won téż nji mô! – Të téż nje są… 4, orzecznik rzeczownikowy wyrażany jest często w mianowniku, np. Vë jesce slépcôk,
nie jesce Żelezôk. 4 itd. Składnię tę należałoby bliżej zbadać, m.in. dla porównania z Ceynową i dla obserwacji ewentualnych wpływów niemieckich.
Przechodząc do szczegółowszej weryfikacji i konkretyzacji sądów Lorentza o właściwościach języka Budzisza, powtórzmy najpierw prawdę najogólniejszą: utwory jego bez wątpienia przedstawiają kaszubszczyznę północną,
na co wskazują określone cechy fonetyczne, fleksyjne, słowotwórcze, leksykalne. Od razu też podkreślić trzeba, że nie jest to dokładne odbicie mowy
Kaszubów północnych, lecz kaszubszczyzna dodatkowo uformowana i unormowana, wyraźnie według wzoru Ceynowy i późniejszych zaleceń Lorentza,
który aprobował podstawowe reguły zapisane w języku pism Ceynowy i w jego
gramatyce.

Pisownia
Utwory Budzisza wykazują zależność od szerzej stosowanej w interesujących nas tu pismach30 ortografii Lorentza, nawiązującej ogólnie do pisowni
Ceynowy. Można by wskazać na niejedno znamię literackości języka Budzisza [i Bilota], np. brak bylaczenia, zakres typu cyxorijô (RW 27) i typu fuńdament i pacjeńt (RW 18, 24), typ samchód, telgrp (RW 20), bezwyjątkowe
końcówki -ého i -ëch, ujednolicony zapis końcówki N. lp. m., n. -ę ( ≤ -em),
imiesłowy na -ącë. Świadome nawiązania do Ceynowy ograniczone są raczej
w Łączyńskiej Hucie (1983); por. tegoż, Rząd czasowników w prozie Alojzego Budzisza,
w: Język – Teoria – Dydaktyka. Materiały X Konferencji Młodych Językoznawców-Dydaktyków, WSP w Kielcach, Kielce 1992, s. 157–165.
30
Niestety, pierwodruki nie są wolne od błędów (por. przypis 18), zwłaszcza literowych, jak
np. stoją lase < stojąla se; jelgji < vjelgji; przëzrzë < przëdrzë (za: przëzdrzë), a liczne nowe
błędy zawiera wyd. ZK z 1982 r., np. przëlenjają 141 < przëlepjają; krvóvnji 141 < krvóvnjik
(za: krvôvnjik). Wydawca oświadcza (ZK s. VII), że w pełni zachowuje pisownię autora, ale
niektóre błędy w oryginalnym wydaniu są albo wynikiem zbyt wielkiej wierności wobec
pierwodruku albo nowymi błędami literowymi, np. msle ‘masle’ i brëtev 7 ‘brzëtev’, szepło
72 ‘cepło’, sklepëch 191 ‘slepëch’, wodecknjé 115 zamiast wodecknjenjé itd. Nowe wyd. pt.
Dokôzë opiera się na ZK i często powtarza błędy, np. vëlôżają do żeru 142 wëlôżają do żeru
(Dokôzë) < vëlôżają do żeru a karmjenju, ale niektóre oczywiste poprawia, np. krwôwnik.
Deformacje nieraz uniemożliwiają interpretację języka oryginału, np. z pjerse mëmkji 148
obok piersë mëmczi (Dokôzë) < z pjers mëmkji. Wyeliminowanie błędów tego rodzaju ułatwi
odczytania tekstu i pozwoli precyzyjniej ocenić niektóre cechy kaszubszczyzny Budzisza,
np. typu akrôt obok akùrôt, glova obok głova, wosel obok wesel itp.
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tylko do – zachowywanej przez wydawcę (ZK, s. VII) – strony graficznej, czyli
pisowni, jak: 1. powszechne stosowanie litery „v” dla spółgłoski w, np. pravje,
podczas gdy 2. litera „w” zarezerwowana jest dla oddawania tzw. labializacji,
np. rozworac, wokrëtni, wudibac, choć brak w tym konsekwencji, np. vojna,
povołanjé, dobrovolnje, svojim, vozę; 3. zaznaczanie miękkości spółgłosek literą
„j”, np. lëcznje, postavjic, vszëtkjé, drogji, muchji, także przed samogłoską i, np.
postavjilë, mjidzë, żnjivni; diakrytyk tylko dla spółgłoski wygłosowej i przed
inną spółgłoską, np. wogjiń, Glińca, także powszechne (nieraz tylko błędnie,
np. fuńdament) – z taką wymową – „ń” przed spółgłoską w wyrazach obcych,
jak np. flińta, jiństrëmęńt, komeńda, kuńszt, pacjeńt itd., co obce Ceynowie;
4. brak litery „y”, za którą zgodnie z wymową „i”, np. zdatni, dobri, całi; 5. zapis
(wraz z tzw. wąską wymową?) samogłoski ę przez „ę”, np. forę, tę fórmankę,
vachę; 6. stosowanie litery „ą” też przed etymologicznymi spółgłoskami m, n
(„ą” czytaj jak ą, tj. ó nosowe), np. wostąni, krëjąmko, strónnjikąm, kvjatostąn
(wym.: łostóni, krejómk ło, strónńikóm, kwiatostón) itp., 7. zapis końcówki -égo
jako -ého, np. jedného; 8. niezapisywanie – i zarazem niewymawianie – „ł”
po spółgłosce w typie rozszed so, sôd so, vëzgod itp., czasem i po samogłosce
w typie grzimną, co też często u Ceynowy.

Fonetyka
Samogłoski ścieśnione brzmiały zapewne podobnie jak u Ceynowy, a więc:
1. ô zbliżone do e, np. tere, zare, vjelgji, też sméra, sméringa ‘smara’ itp.;
2. é bliższe e, np. podworze, chleva, połnje, dojeżdżôł, wobzera, zazera; też np.
té głovë, té mocné vjarë, z jé szëkami, przysłówki njiżé, nôlepjé, vjicé, ale stale
nji ‘nie’, choć raczej błędnie -i: czężkji czasë; 3. ó bliższe o, a więc nierzadko
wprost pisane „o”, np. forę, dolebog, ale np. fórmankę, chróstu, verób, król…;
podobnie oznaczał Ceynowa przed 1850 r.
Zapis literą „ę” dowodzi, że wymowa samogłoski nosowej przedniej była
wąska, np. jednę, prosęt, vęza itp., nawet v gękach 16 ‘gankach’, też -ę < -em
(N. lp.), np. za vozę, ze złotę oraz tę ‘tam’, wyjątkowo (mylnie?) -ą (-ą czytaj
tu: -ã), np. z kopëtą, z jimjenją, zaimek zwrotny są. Już za czasów badań Lorentza była ona wymawiana wąsko w gwarze żarnowieckiej, co później objęło
przymorską północ, nie rugując całkowicie wymowy szerokiej -ą, ale zapis
Budzisza przez „ę” jest wspólny z Ceynową, także końcówka -em, np. z rekę
‘rakiem’, svjętim Janę.
Pozostaje wszakże prawdą, że kaszubszczyzna wyniesiona (?) przez Budzisza
(wg podziału Lorentza pn.-wsch., według ujęć współczesnych pn.-zach.)
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ze Świecina i okolic nie wyróżnia się ostro, jak zresztą jaskrawo – poza leksyką
– w ogóle nie wyróżnia się ona spośród gwar północnokaszubskich.
Oceniając kwestię tzw. bylaczenia w tekstach Budzisza, cechę znaczącą
przede wszystkim dla pn.-wsch. w podziale obecnym, ale w przeszłości występującą częściowo i na zachodzie, wyjść trzeba od obserwacji samego jej zapisu,
gdyż cecha ta jest oddawana raczej wyjątkowo (czy wręcz omyłkowo?), tj. jak
u Ceynowy, np. glova obok głovë, bél, też w tłumaczeniu bel (5/16). Wymowa
ta była autorowi znana i została wyzyskana w celach stylizacyjnych (ZK, s. 32),
a zapis błónë wobec znanego dziś szerzej kasz. blón(a) może być ucieczką
od bylaczenia (hiperpoprawnością) bądź postacią archaiczną, etymologiczną.
Można tu zauważyć, że Budzisz stylizację stosuje częściej, np. sygnalizując
mówienie ławnika z Przetoczyna: Drjega, łekc, djech, njekc 32. Zastosował też
stylizację na język polski, mianowicie w liście powołującym do wojska (ZK,
s. 13) i w mowie sędziego (ZK, s. 32). Drzeżdżon tej właściwości nie podjął
w swoim tłumaczeniu.
Mowie ludzi tego obszaru właściwe są redukcje samogłoskowe typu Agust,
ak(u)rôt, aptit obok apetit, genrôla 90, połva 94, por(e)ne, reglôrnje 97, sam(o)
chód, s(e)kretnje, stebłku, telgraf, tlegramë 100, v ogle, ventôrz ‘inwentarz’…, też
w nazwach, np. Glińca i Starzno, choć częściej zachodzą one bardziej na zachodzie północnych Kaszub. Częstość występowania tego rodzaju redukcji
wskazywać może na stylizację na odmianę potoczną (mówioną). Nierzadko
wszakże mogą one być po prostu błędami, np. v msle 7 ‘maśle’, smëglstą 44,
monoplovi 109. Regularnie używa grzëmòt, tj. z wstawnym ë. Obserwuje się też
nieco archaizmów fonetycznych, z dzisiejszego punktu widzenia, np. Czerzvjoni
Most, vjesołi, skarnja, cvjardi, vęza, vęzëdło, przezvëstko, mjidzë itd.; znane też
z pism Ceynowy.

Fleksja
Liczne są także znamiona literackości (!) języka Budzisza – nie zawsze więc
zgodne z lokalnymi gwarami, przejęte od Ceynowy – w zakresie fleksji:
1. rzeczownika: a) powszechne stosowanie form żeńskich typu cyxorijô,
plebanjijô, procesëjô; b) brak odmiany przymiotnikowej rzeczowników nijakich na -é (poza formami N. i Ms.lp., np. w snjicim 5, v roscenjim 6, przë
żëcim 33, ze zapłacenjim 34), a więc mają one tylko rzeczownikowe końc., np.
na pôłnje 10, do żenjenjô, przë żegnaniu sę 14, v żëcu 16, do zgodzenjô 17,
do pjicô 17, 30, do zabëcô 18, wod wurodzenjô 24, do spitanjô 33, v trzimanju
36, v wubranju 40, przë wodjachanju 42 itd.; c) archaiczny M. r. m.: krzem 18,
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płom 67; d) D. lp. m. końc. -ë (≤ -ŭ), np. mjodë, nawet po spółgłosce miękkiej,
np. Bronjisze 56, a poza tym wahania w użyciu -u/-a, np. szpjitôlu 11, pipę
rogu, wąsu nji mô 12, zębu 23, z tłómoku 45, z Gorzélcu 57, wod Kapustnjiku
83, z wogroda 27, do voza 45, szpetôkla 46, vjatra 51, wokręta 78, z lasa 84;
e) D. lp. ż. miękkotemat. końc. -e/-é, np. kąpanëjé 14, familëjé, glórëjé 40 ‘chwały’,
postacëjé 43, apelacëjé 46, rebelëjé 45, zemie 6, może też np. z bolesne, vnętrznosce 44; f) C. lp. m. końc. -u/-owi, np. podôł konju 45, temu bratu 56, temu tatku 58, człovjekovji, gburovji 58, policëstovji 71; g) B. lp. żeńskich miękkich -ą,
np. familëją 36, balëją 39, fantazëją 42, ale familję 54, vjeczerzę 47, ve vjilëją 59;
h) N. lp. m. i n.: powszechna końc. -ę (≤ -em), np. za vozę ze złotę, wyjątkowo
-ą, np. kopëtą 3 jimjenją 6; i) Ms. lp. m. (na spółgłoskę s, z) z końc. -u, np.
w czasu, na vozu; j) D. lm. szeroki zakres użycia końc. -ø (zerowej), np. njebjos,
wusz, drzév, tëch czôs, czvjoro prósc, z strón, drabjin, wostatnëch szëpel, skorzeń, ruchen, zacësnjenje pisc, do kostk; k) C. lm. zwykle -ąm (czytaj: -óm), np.
strónnjikóm, stvorzenjąm, żëdąm; l) N. lm. końc. -ami: zdrokami, mądroscami;
ł) forma Ms. lp. (w) Kaszbiech – obok powszechnego: Kaszubach – od Kaszubia (Hilferding), wg łac. Cassubia;
[tekst niedokończony]
2. przymiotnika i zaimka rodzajowego: a) bezwyjątkowe użycie końc. D. lp.
m. i n. -eho/ -ého31, np. teho, jeho, njeho, jedného, naszého, zbóżného; nierzadko
błędnie np. pjerszeho, chtërneho 5, czy omyłkowe sëchégò 3; zawsze jednak go
7 (nie: hò!); b) stale D. lp. ż. -é/-e, np. traktové drogji 3, żôdne radë lëdskjé, té
mądroscë, té chëbë 4, ze svojé tatczëznë, z naszé movë 6; c) B. lp. ż. z końc.
-ę, np. ję 5, naszę 5, jednę 11, vszëtkę 15, vaszę, moję 27 (obok moją 25), svoję
vodę 29, przez nję 40, przed nję 60; d) B. lp. m.: forma v njen 10, przez njen
12; u Ceynowy: jen; e) D. i Ms. lm. końc. -ëch/-ich, np. jinëch, tëch, naszëch, ale
svojich, vjelgjich, vszëtkjich, f) stare formy C. lm. svojim 3, jinim 55, jim, nąm 60
obok nowych: jima 9, 60, jima stôrim 25, nama; g) N. lm. -ëmi/-imi, np. tëmi
wostrëmi szpëcastëmi 7, svojimi fizëlirami 9;
Mniej dokładnie od Ceynowy rozróżnia Budzisz formy dualne, nawet
w zakresie rzeczowników tzw. parzystych i w połączeniu z liczebnikiem dwa,
co dotyczy także koniugacji, jak np. nogome 7, woczoma 7, wuchoma 8, dvuma
panoma 31, wobuma rękome 38, rękoma 46, v wucha 51, obok form pluralnych
nogame, pod nogami 28, łôpjastëmi pajami 31, me wobżorgąmë, ale ma so nje
żeczima 60, më wobżorgąmë 60, gòłëmi rękóma 61, tëmi vjeprzoma (o trzech) 65,
31

Niejasnej proweniencji (AJK XI s.174), obca kaszubszczyźnie mówionej, notowana
w piśmiennictwie kaszubskim od Ceynowy (i Hilferdinga) aż do zrzeszyńców; „odżywa”
w prozie A. Jabłońskiego pt. Namerkôny (2013), gdzie też forma hò ‘go’.
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svojimi czôrnëmi woczami 67, ma bë mja 68, ma nje jesma 96, wobuma rękami
97. Uwagę zwraca zapis: z woczi 13, gdzie -i < -u; typowe to też dla zrzeszeńców. Używa również Budzisz form lm. grzecznościowej, np. vjidzelë Vë, przëzdrzëce, merkôce Vë, słëchôjce, Vë jesce itp.
3. czasownika: a) dla czasu teraźniejszego w tekstach Budzisza – w odróżnieniu od pism Ceynowy – ważne jest to, że rzadko występują formy nieściągnięte typu przëznaję sę 34, spotykane dziś tylko (poza powszechniejszymi
grajã, znajã) na północy Kaszub, zwykle więc pojawiają się formy z końc. -ąm
(czytaj -óm), np. zapevnjąm 4, haląm 27, vjitąm 29, płôcąm 32, pamjętąm,
mjésząm 33, môvjąm 34, pozvôląm 37, przeprosząm 51, nawet znąm 34; b) formy
rozkaźnika często mają w 2. os. lp. końc. -i/-ë, np. sadnji, vëjasnji 3, wotemknji
11, wodstępji 13, pokażë 10, gnjecë, vstanji, wodłożë a założë 22, woskarżë 56,
jednak obok form z końc. -ø, np. dvjigôj 31, pleszcz 33; vjerz a rzë słomę! 45;
w 2. os. lm. końc. -ita/-ëta lub grzecznościowe -ice/-ëce, np. pleszczëce 14, przezdrzëce 4, vjerzëce 6, 8; c) czas przeszły: najczęściej występują formy typu jô,
të, on czuł (z obligatoryjnym zaimkiem osobowym): jô mëslił, won vjidzôł, won
podnjos, won povjesił, më czëlë, më zabëlë, woni halalë, rzadko zaś formy zachowujące słowo posiłkowe typu fudrova jesta (va) 68, wreszcie nierzadkie
są formy z imiesłowem biernym typu miôł/ mąm czëté 3, 14 ‘słyszał(em)’, béł
najadłi 11 ‘najadł się’, jem bëti 13 ‘bywałem’, béł bëté ‘bywał’, béł szli ‘poszedł’
14, mja mjąné 67 ‘miała’; zupełnie wyjątkowe są polonizmy typu bëlësma 101.
Wyjątkowe są przykłady dla czasu zaprzeszłego, np. bëlë vojovalë 17. W czasie
przeszłym skraca przeważnie zakończenia -ała > -a, -ęła > -ę, np. stoja 24 obok
sta 38 < stojała, żda 13 ≤ żdała, rva, trva, vjedza, vjita, zbiéra, skłôda, gdëra
a gdôka 47; zaczę 14, 44, zgjinę 15, wusliznę, dzëbnę 20, szarpnę 27, zatargnę
29, vzę 39, przecę 46; rzadko występują formy pełne, np. vjisała, kapała 22,
krôczała 38, pôchnęła 4. Redukcji podlega czasem morfem -nę-, np. vëpchła 7,
ale kopnęła 21, szarpnę 27. W 3. os. lm. wyraźnie dominuje zakończenie -alë,
np. halalë, wyjatkowo zdarza się -elë, np. znelë 14.
A jaki jest zakres obcych pn. kaszubszczyźnie form typu widzałam
i bëlësma?
Dla wypowiedzeń złożonych charakterystyczne są liczne konstrukcje
z imiesłowem przysłówkowym typu jidącë jako wyraźna kontynuacja składni
Ceynowy, choć sporadycznie zjawiają się one też w północnej kaszubszczyźnie,
np. padającë 3, jidącë 5, chcącë njechcącë 25, rzadko (i omyłkowo?) z cząstką
-ąc, np. neologizm zajachająci 3 ‘zajeżdżający’. Nie ma natomiast u Budzisza
przykładów imiesłowu na -(w)szë/-łszë, licznych u Ceynowy; zresztą od Ceynowy oba były typowe dla kaszubszczyzny pisanej32.
32

Zniosła je uchwała Rady Języka Kaszubskiego z 2007 r.
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Imiesłów bierny wobjecąni (Ceynowa), tu: vërobjon 5…
Przyimki: nó to 20, nó tę 26, zó to 34, zeza (wucha) 69…
[tekst niedokończony].

Słowotwórstwo
Do analizy słowotwórczej dokonałem wyboru wyrazów (oczywiście tylko
podzielne) intuicyjnie ocenianych jako kaszubskie i właściwe przede wszystkim pisarstwu Budzisza, co w części potwierdziła weryfikacja w słowniku
Lorentza33.
Rzeczownikowe sufiksy:
-anjé/ -enjé -é (nagromadzenie np. 40, 42), np. łëszczenjé 4, 5, ‘błyskanie’
pòvołanjé, chlëchanjé, stękanjé 13, wodrézovanjé 14, żenjenjé 14, zębolenjé, pociganjé, wurivanjé 16, pjiscovanjé 17, rozsadzenjé 17, dobëcé ‘zwycięstwo’ 22,
vjenjé : vjôc 51, pjenjé : pjôc 51, trëlrovanjé 51, 95, kaptëlirovanjé 88, wożdivanjé
119, woprzipôłnjicé 48/ woprzipôłnjica 86 = woprzipôłnjé.
-ca/-(e)c?: vjidca 46 ‘widz’, vëmëslévc 47 ‘wymyślający w jedzeniu’, njeznôvca
50 ‘nieznający’, chcivc 56, nôpartelańc 56, njekarańc 62, dobëvca 117.
-ica/-ëca: karkùlëca 5, zôwusznjica 8, palëca 15 ‘laska, kij’, dvorznjica 26 ‘podwórze’, drankovnjica 50, pôchnjica 55, sekretnjica 93, połovnjica 96 ‘małżonka’,
vróblëca 116, kosëlëca 117.
-iczé: brzadowiczé 118.
-ec/-c: słëżalc ‘sługa’ 34, njivjińc ‘’ 34, spjetlińc 60.
-ulc: mjechulc 14, nagulc 25.
-ólc: krëmólc, sztampólc 39.
-élc: niedoczëniélc 32, smrodzélc 50, wutrôpjélc 61.
-ôk: Żelezôk 3, slépcôk 4, krzęslôk 22, nôzëmôk 24, manijôk 27, leżôk 32, purtôk 48, témrôk? 116, kurczôk 123.
-ik/-ëk: vełnjik, Pjenjężnjik 11, nôvrotnjik 16, achtélëk 21, dachlonjik 24,
59, dzélëk 25, czôrnokrziżnjik 30, naprzécznjik 43 ‘przeciwnik’, vęglevnjik 52
‘węglarz’, pszczolnjik 55, giftovnjik 55 ‘truciciel’, pokusnjik 56, kjełbôsnjik 73,
rabusznjik 88, jajecznik a kjepnjik 104, njesromotnjik 107, leńcusznjik 108 ‘przestępca’, wokrętnjik 111.

33

Zauważyć przy tym warto, że Lorentz w Pomoranisches Wörterbuch nie oddzielał faktów
literackich od ludowych, natomiast w powstałej wcześniej LorGr nie uwzględniał jeszcze
w takim stopniu form literackich, poza Ceynową i Derdowskim, pośrednio nieraz za Ramułtem.
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-ka: vërobka 7 ‘uprawa’, kupcka 55, kumôczka 66 ‘wymyślna’, rozgôdka 67
‘rozmowa’, muskóvka 96 ‘mózgownica’.
-ik: głosik 102, nosik 108.
-uszek, kasz. -uszk, np. gronuszk 24, ale -yszek, kasz. -szk, np. panëszk.
mëmiszka 29.
-ôl: brzëchôl, dzëbôl 16.
-ôla: grëbôla, stękôla 51.
-ola: zębola 51.
-éla: głupéla 99, njedoczënjéla 97, 99.
-ula: głëpula 98.
-ôcz: męglôcz bukowi 43, kumkôcz 47, parôcz 78, 109 ‘parowiec’, żeglôcz
109.
-ôrz: vachtôrz, sodlôrz 38, mordôrz 46, vojôrz 83, retôrz 85.
-iszcze: Marglovjiszcze, Strokovjiszcze, kalëszcze 29, Kôrczovjiszcze 33, klévrovjiszcze 50, buksëszcza 52, wogniszcze 52, zglëszcze (pod pjecę) 57 lub ‘spalona
zapałka’ 67, batożëszcze 67.
-ina/-ëna: brzëchovjina 48, strëszëzna 55, gadzëna 56, strëżëna 59 ‘strzęp,
wiór’, cëplina 90 ‘dyscyplina’.
-izna/-ëzna: tatczëzna 6, 70, zmoklëzna 6, pateraczëzna 16 = pakovjizna 55,
starkovjizna 76, szadzelëzna 118, zëmjizna 121.
-osc: bolesc 14, vôrlëchnosc 8?, frechovnosc 15 ‘pewność’, leżnosc 16, nôvrotnosc 16, spokojnosc 17, v potrosci a blęknosci 36, wopasłosc 43, wokręgłosc 44,
grëbosc 51, fifijnosc 56, przedrovąnosc 56, pożernosc 60, zjadalnosc 75, vôrtnosc
75, szpôrovnosc 77 ‘oszczędność’, skrętnosc ‘zwinność’ 91. pôchnosc 118.
-ota: marnota 9, sromota 28, żëvnota 37, mjizernota 38, klekota 61 ‘dzwonek’.
-ôt: feflôt 16.
-ónk: mroczónk 5 ‘ciemność’ / zmroczónk 8.
-ëdło/-adło: cëcëdło 29, trzëmadło 119.
-unk/-ënk: ratënk, vjatënk 43, trafunk 22, 51.
-stvo: zezvoleństvo 43, pozvoleństvo 57, szelmostvo, défostvo, grëbjaństvo 99,
bjôłogłóvstvo 119.
-sko: mërsko 45, chlébsko 71, gębsko 83, pjivsko 95, babsko 95, knapsko 103.
-ija/-ëjô: dachlonejô 24, popôgijô 108 ‘papuga’ niem. Papagej.
-é: poręczé 26 ‘płotek’?, nadvjérzchnjé (pipë) 67 ‘powierzchownie’, dochlebié
83, przedlece 119.
-uch: Pjotruch 26.
-ùsz: njipocéùsz 97, dréusz 110 Lor ‘pedant’.
-eta: Klarineta : Klara 95.
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-ø: przevrota 5 ‘przewrotnik’, wurost ‘?’, rozciąg(a) ‘?’, wucek 22, rozjôch ‘roz…?’
22, żorga 36 ‘troska’, rozbecz a rozbest 41, zôchova 93 ‘schowek’, przepust 95.
-inga: szëmeringa 22, 88, lôdinga ‘porcja’ 28, hantiringa 32, tôkjelinga 44, 63,
lifringa 63 Bu, szikaniringa 74 ‘szykany’.
-éra wyjątkowo: komiséra 68 (Lor: komisem R.), kasjéra (!) 68, garnera.
-er: pomôgjer 86, Jindëjaner 111.
-ist/-ëst: policëst ‘strażnik’ 71.
deryw. syntakt. typu zeloné 26 ‘pasza zielona’, przësężni 32, sądovi 32, szkolni 99, królewa, pocztowy
Przymiotnikowe sufiksy:
-ovi: sztërënogovi 5, golëjatovi 8 ‘wielkich’, grablovi 39, trëjąmfovi 45, kjełbôsovi 45, łopôtkovi 50, faledrovi faledrové skorznje 50, seczkovi mjech 60,
sztakjétovi płot 60, krësbérovi kierz 60, katovi môltëch 66, bezdnovi 70, solowi
74, cefirovi ‘Zephir…’ vołna 84, zamftovi (tapéta) 90, czervjonoskórovi 111,
vjodrovi 119.
-skji: vaspańskji 38, szlachcëckji 38, tartarskji varkocz 40, bratimskji 42, szvernóckji 48, plebańskji 59, défovskji 65, fërijińskji ‘virginisch’ tobaka 66, grôfovskji
67, bajerskji ‘bawarski’ buta 74, brëmskji ‘na ustnych h.’ muzikańcë 95.
-ni: machtni 4, wuvjinny 26, strôdni 34, grozebni 41 ‘groźny’, frini 42 ‘wolny,
darmowy’, paraliżni 50, przeręczni 52, njedolëczebni ‘niezliczony’ 55, tubëczni
56 ‘tutejszy’, blękni 56, strôdni 58, letkovjérni 60, zbożni 66, wobmjerni 77
‘znaczny’, razny kamjeń 86 ‘rażący’, fuchtni ‘pijany’ 94.
-alni: njewopjisalni strach 85, njesłëchalni 118.
-asti: łôpiasti 13, smëglasti (fjigura) 44 ‘smukły’, smôglasti 70, sétmëpôlcasti
119.
-ati: golëjovati 8, gôblovati 19 ‘widelcowy’, wuszati 23, klatati 35 ‘uwłosiony’,
worczëkovati (o nogach) 38, klupati? wuszë 39, długovnati 40, svęgrovati jęzëk/
droga 52, 66, morchlovati 57, morësovati 52, vrzodovati 57, svarbovati, sztrépovati sviter 67, wuloszpéglovati 68, frańtovati 105, jôjkovati 111, cévkovati 119,
znjijovati 119.
-isti/-ësti: sztamjisti 7 ‘gruby’, pjorënjisti 28, gromisti 34, morovjisti 34,
strzébrznjisti 51, 84, kańcësti (pisc) 57, jasnjisti a pjorënjisti 96.
-iti: pasovjiti 16.
-ivi/-ëvi: połaszczëvi 7, pożędlëvi 27, fasoblëvi zdolnosc 50 ‘osobliwa, wielka’,
der. paradygm.: krôvczi stół 83, njakarańczi 110, muchomorderczi 58.
-ov: tatkov 7, Kreftova Nusza 13, Brëżkova / Brzeżkova Jozula 19/23, Szëmkove celę 30, Jaszovi Asz 33, Żôczkovô 93, Worzeszkov Woviszk, Vrzeszczov
Venjisz, Lotova bjałka 97.
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-ina/-ëna: Żłąpczënô 24.
-ka: Plëszczka ? 24, Szczôvka : Szczôv 26, Bôłvąnka 93, Sznôżka 93.
Czasownikowe sufiksy:
-ic: zmarnjic 36 ‘zmarnować’.
-nąc: fródnąc 66 ‘lecieć’, wodpocznąc 98.
-ovac: gvjizdovac, tańcovac 14, bédovac 16, kjikjerovac 27 ‘przyglądać się’,
glórovac 40 ‘patrzeć dumnie’, lifrovac 63, strachovac sę 116, zatrzëmovac 120.
-ivac/-ëvac: trasirovac 14, traktirovac ‘traktować’ 23, prezentirovac 38, revendirovac, zabôlivac 63 ‘zamykać belką’, reskirovac 65, budivac 120, prôcëvac
120, lôtivac 123. Częste są iteratiwa [czasowniki wielokrotne] typu aresztivac
74, budivac, darivac, zapewne czerpane ze słowińskiego słownika Lorentza.
-érowac/-irowac: gratulirovac, planérovac; traktirovac 23, prezentirovac 38,
fizentirovac 65, grotëlérovac 64, reskirovac 65.
Przysłówkowe sufiksy:
-o/-je: rzevnje 14, wuvjinno 25, teszno 27, gvësno 27, skrómno, ale jędrzno
43, skocznje, skrętnje, skrómno 44, 69, słavetnje 45, pjilnje 46, wokropno 49,
czemjężlëvje 50, njeszëkovno 52, jędrznje a skocznje 56, pogardnje 56 ‘pogardliwie’, hastecznje 60, wostróżno 61, smutnje 68, smętno 73, skrętno a chvatno 90,
skoczno a zręczno 90, posępno a mrëczno 118.
Liczba przysłówków na -o i -e rozkłada się równomiernie: a) -‘e, np. apartnje, chąsebnje, dobrovolnje, kuńsztovnje, lecznje, njechętnje, rzetelnje, sekretnje,
serdecznje, skrëtnje, słavetnje, spokojnje, smutnje, wobachtnje, wodrzëtnje ‘opryskliwie’; b) gvësno, jędrzno, njezmjerno, pëszno, psotno, skrómno, wogromno,
wostróżno, m.in. niekiedy obocznie, np. jędrzno 43, ale jędrznje 56.
Prefiksy: prô-: prôtatk ‘praprzodek’, prômëmka 5, prôstôri 5; Lor 667 tylko
z Budzisza i obok „Fraglich” [wątpliwy], ale w innych miejscach notuje pratatk, słow. pramatka i prastôri, a także pranënka (z Bilota).
po-: poprovdzëvi 37.
Typy kompozytów:
-o-: vjelgorodni 11, vjidokréz 22, czôrnokrziżnjik 30, zębosvjider 30 ‘kpiarz’,
gnôtostrëp 40, 45, strzébrzno-modri 41, drogoprizny 42, trzënogovi 43, vjelgorodni 45, latorózga 52, pszczołostąn 54, novowupjekłi 56/ novopjekłi 58, jasnovjelemożni 57, cemnomodri 57, jasno-zelono-różovo-plovo-żôłti 67, muchogromca 83, jednoróżk 85, czaporóg 95 ‘jakaś potrawa’, storaczni 100 ‘stokrotny’,
samokachlovani (tobaka) 108, tësącoraczni 118, kvjatostąn 122.
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-ø-: sąmdojni 24, szescdëbeltovi 43, sąmbójca 51, sąmdzelnje 54, samręczni
57, sąmroboci 70, szarmuzika (w karczmie) 95, lósbrót 29, szëderbùksa 65.
-i-/-ë-: golibrzëch 32, pasëbrzëch 47.
zrosty: wokamërgnjenjé 26, fjik-mjik 31 ‘od razu, szybko’, gruzëgrônôtë 71,
groszekleper 72 ‘groszorób’, njickdobri 96.
zestawienie: babje łono 6 = klin.
[Uwagi o niejednoznaczności ustalenia podstawy słowotwórczej…]
Trudno rozróżniać osobne formanty -isko i -istko, np. przezwis(t)ko, jeśli
znane jest wstawne -t-, a zatem także nie -ał zam. -al: brzydał i brzydal, czy -oła
zam. -ola: zęboła i zębola (ucieczka od rzekomego bylaczenia), opartelaniec
: opartolić się. Czasem fonetyka warunkuje nowe formanty, np. -ok (funkcja
polszcząca): pétrok 6: Petroleum, tłómok : tłóm ’głód’, a por. pétroch, pétrok,
pétrôk Lor 624 i tłómôk Sy V 356.
[Kwestią dyskusyjną może być] określenie rodzaju techniki słowotwórczej
w zależności od właściwej podstawy, rejestrowanej czy potencjalnej, a zatem:
a) nie reprezentują derywacji sufiksalnej: typ królewa (RW 1175), pocztowy
i szatański (RW 1177), ale syntaktyczną, b) nie są sufiksalne schludnąć, zwiornąć (RW 1198), bo por. chludnąć Sy II 35, wiornąć Sy VI 164, c) nie są derywatami prefiks.-sufiks. np. zagoździ (RW 1197), bo goździć Lor 252, zwarpać,
bo warpać Sy VI 55 i zmłodzić (RW 1198), bo młodzić Lor 461. Ma to również
znaczenie dla wydzielenia formantu, np. bulaszek : bulas czy bula, a więc z -ek
(RW 1155) czy raczej z -aszek, np. porenaszek (RW 1156).
[Nierzadko synchroniczny opis formacji słowotwórczych może być niewystarczający], m.in. przy analizie formacji obcych czy pochodzących od obcych
podstaw, np. -ek w funkcji polszczącej: blifek ≤ Bleistift, jednak już w topek widzieć można funkcję deminutywną, gdyż por. top ≤ Topf, analogicznie jak -ka
(bezfunkcyjne?) w wyrazie knąpka : knąpa ≤ Knopf. Chyba tylko z diachronicznego punktu widzenia bąsak : *bąsy (?), gdy to raczej asymilacja niem.
Bohn(e)shak, por. Bohnenstange.
[tekst niedokończony]
W obrębie formacji słowotwórczych specyficznie kaszubskich szukać by
warto wzorców słowotwórczych wspólnych z polszczyzną i/lub niemczyzną.
Istotne byłoby to dla konkluzji co do rodzimości i autentyzmu technik i środków słowotwórczych czy relacji ilościowych i jakościowych między modelami rodzimymi i obcymi. Autentyzm owych środków czuje się stale, a uderza
m.in. duża produktywność np. -anie, substantivów deverbaliów typu opadek
czy formacji z -ka. Doprowadziłoby to do wydzielenia derywatów izolowa-
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nych, nieprzystających do ogólniejszego modelu, a zatem wyodrębnienia potencjalnych neologizmów autora.
[Przykłady wzoców słowotwórczych, zestawienie zrobione najprawdopodobniej na materiale RW]:
a) wspólnych z polszczyzną, np. dyfowski = złodziejski, dyfowstwo = złodziejstwo, kompelstwo = towarzystwo, przyńd[n]ość = przyszłość, typ fryjny =
wolny, fuchtny = wilgotny, też komiszny : komisch (tu o f. polszczącej), typ rozwietwić = rozgałęzić, typ gnatostrup = kościotrup, samopasz = samopas, białostrzebrznisty, samgwasny = samowolny,
b) wspólny z niemczyzną, np. typ futerganek, kwatermester; notabene,
czy „model naśladowany z jęz. niem.” [za: RW 1214]. Z pożyczek niemieckich
formant -inga, a zatem wyrazy z nim wprost od rzeczowników, np. hantyringa
≤ Hantierung, nie zaś od czasownika hantyrować; ten produktywny w pn.
kaszubszczyźnie model mógł wyjść poza pierwotną łączliwość, np. szymeringa
≤ schimmern lub Schimmer, futringa 11,
c) właściwe obu językom, np. chórnista: chórzysta/ Chorist, doktorzyć: lekarzyć/(herum) doktern (pot.), typ białgłówka, samchód (z fonet.: zanik nieakcent.
samogłoski), samistny ≤ samoistny i niem. selbstandig, kalki typu całoświat
≤ niem. die ganze Welt wg całokształt, niebosklep ≤ niem. Himmelsgewölbe
wg nieboskłon, widokrez ≤ niem. Gesichtskreis wg daw. widnokres; hybrydy
typu czasokres ≤ Zeitraum wg daw. widnokres, lótopadły ≤ lotrecht prostopadły,
pszczołostan wg niem. Zivilstand i pol. kwiatostan, azurmodry ≤ azurblau itp.
Nie jest hybrydą szarmuzyka (niby: Schar + muzyka), bo to fonetycznie i morfologicznie (przy pomocy -a) zasymilowane niem. Scharmusik; podobnie uniwarsztat ≤ niem. Universitat, nie: uni + warsztat.
Większość przytoczonych przykładów Lorentz opatrzył kwalifikatorem:
„Budz”.

Składnia
Niewątpliwie ogólna organizacja tekstu nie jest typowo ludowa, a budowa wypowiedzeń zdecydowanie niegwarowa, może poza wypowiedziami samych
bohaterów. Warto zauważyć, iż kaszubszczyzna wykazuje silne wpływy składni
literackiej polszczyzny, a północna nadto niemieckiej. [Problemy składniowe
tekstów Budzisza prezentują prace R. Wosiak-Śliwy i Marka Cybulskiego].
Rozdział dotyczący składni w dysertacji R. Wosiak-Śliwy ma „pokazać
ciekawsze kaszubskie struktury syntaktyczne, zazwyczaj odmienne od ogól-
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nopolskich”. Podkreśla się to szczególnie, analizując typ szukac drogi/ drogę.
W realizacji celu pomocne okazało się opracowanie składni w Gramatyce
Brezy i Tredera, reprezentujące ten sam punkt odniesienia. Poza tym często
i trafnie autorka odwołuje się do właściwości składni niemieckiej.
Dla analizy składni utwory Budzisza dostarczają bogatego i ciekawego
materiału, np. orzeczenie imienne, przydawka, dopełnienie, rząd czasowników, użycie niektórych przyimków i wskaźników zespolenia, forma biernika
i imiesłowu na -ąc(ë), do czego dodać można z Sy II 366: ostac leżącë (śr.)/leżąc
(pn.).
M. Cybulski o składni A. Budzisza mówi: „pełno tu germanizmów”, jak
też „starych cech pomorskich i ogólnosłowiańskich oraz tendencji nowych,
rodzących się w polszczyźnie obecnie (…) i utrwalonych już w niektórych językach słowiańskich”34. Zasadniczo na materiale opowiadania Żelezôk a flińta
pokazuje zdecydowaną przewagę dopełnienia w bierniku (wypisuje wszystkie,
ok. 100, np. dostôł ordel, zavjozle trup), co podsumowuje:
Zagubiona została opozycja biernik : dopełniacz jako dopełnienie bliższe,
po czasowniku zaprzeczonym biernik – na 6 przykładów 3 pewne, np. jesmë
té mocné vjarë; Kontr. Czas. + dopełn. z przyimkiem (ok. 70), szczególnie np.
za vozę vëzérôł, ze svojim kopëtą woczkovôł; za tim vezdrzi – „Zwroty stosowane przez Budzisza są więc kalką niemieckiego: blicken, schauen, sehen nach
etwas”; za zarkę jechalë < niem. fahren um etwas; ze snjegę wokruszonô < niem.
sich beschäftigem mit; zwrot njevjidzalni nąm – bezprzyimkowe. (…). W opowiadaniu A. Budzisza wiele związków czasownika z dopełnieniem tworzonych
jest na wzór przyjęty w języku niemieckim. Pełno tu leksykalnych kalk germańskich35.

Leksyka
Leksyka utworów Budzisza jest bardzo bogata i różnorodna, obfitująca w oryginalne i wcześniej niezapisane wyrazy kaszubskie, w tym archaiczne, m.in.
słowińskie, obok których występują neologizmy i neosemantyzmy, a liczne
są też germanizmy, zwykle doraźne i dziś już nieużywane, wreszcie niemało
34
35

M. Cybulski, Rząd czasowników w prozie Alojzego Budzisza…, s. 158 i nn.
Tamże, s. 164. Inne teksty tegoż zob. M. Cybulski, Genetivus partitivus w kaszubskich tekstach literackich, ZNWH. Fil. polska. Prace Językoznawcze 15, 1989, s. 23-35; M. Cybulski, Przypadek dopełnienia po czasowniku zaprzeczonym w kaszubskich tekstach literackich
Majkowskiego, Budzisza i Drzeżdżona, „Gdańskie Studia Językozawcze”, R. VII, 2000,
s. 25-32.
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jest polonizmów. Słownictwo to wyraźnie odróżnia się od słownictwa Ceynowy, z którego mógł Budzisz przejąć np. dardańskji, gromada, Plósë, poczta,
wo zégjer dvanôsti… Można by nawet powiedzieć, że to słownictwo zasługiwałoby na odrębne opracowanie słownikowe, ustosunkowujące się do innych
opracowań leksykograficznych, nie tylko kaszubskich, w tym uzupełniające
Lorentza. Słownik Lorentza rejestruje najwięcej wyrazów dokumentowanych
wyłącznie skrótem „Budz.”, jednak też wielu w nim brak, np. biatnik, deptarz,
co może sugerować branie ich za neologizmy. U Budzisza występuje mnóstwo
wyrazów wyłącznie przez niego w kaszubszczyźnie zapisanych, w tym wiele
germanizmów, przy czym większość z nich mogła istnieć jakiś czas, niekiedy
bardzo krótko lub wręcz w postaci doraźnych użyć/ przejęć ze znanego Kaszubom jezyka niemieckiego.
Przykłady:
Archaizmy: chąsebnje 7 …[miejsce na kolejne przykłady]
Neologizmy: prôtatk, prômëmka 4, 5 Lor 667 (Fraglich); deja 17, 68 Lor
128, vjidokréz 115… Neologizmami nie muszą być np. kvirlec, kvirląci, por. bowiem Sy swirlitk ‘światełko, płomyk’ (Przyjez. Żarnowieckie), czy szraga ‘kołnierz’, chyba według kraga z niem. Kragen, a więc z terenu pn.-zach. Kaszub.
Pnkaszubskie: morzëbób, niszrich, połaszczëvi, przęter, smëdlës, tasza, torma, zeza, zôs…
Polonizmy. Faktem oczywistym jest szerokie adaptowanie fonetycznomorfologiczne leksyki ogólnopolskiej, np. vôbia ‘przynęta’, częscovo 6, stósënkji
16, wodvet 17, czuprina 23, woprócz 24, wumësł 26, przeciwni 29, zôjscé 30,
klupa 31, wolbrzimjji 42, fjigura ‘postawa, wygląd’ 44, czëtelnjik 46, śródkami
48, zmjerzch 51, wobłok 51, patent 55, stosënkji 59, kvôrta ksężëca 59, vrôz 63,
vjetrząci pjes 63, szałôs 64, grôcëjalni ‘z gracją’ 64, smôrkôcz 66, zeszët 71, skverës 71, argumeńta 74, porto 77, slëczni 84, traktament 88, lokôj 90, parôda 106,
monoplovi 108, mozolni 111, kvjatostąn 121, wokrëtni, szëlabëzowac, patrzëc,
zëpôłnje, też wobłok, wodcink, pjenjé, willa, wopaniwac itd.
Germanizmy. Budzisz chętnie i łatwo adaptuje wyrazy z języka niemieckiego36, obecne na trwałe czy też tylko chwilowo w północnej kaszubszczyźnie.
Możemy wśród nich wyróżnić wyrazy silniej zaadaptowane, np. beszét (wiedzec), blos, brót ‘bochen’ 14, cedel 31, dichtich ‘spory, sporo’ 11, doch ‘przecież’
12, draga ‘kotwica’ 111, éra ‘duma’, fach 71, flińta ‘strzelba’, fuder ‘karma’ 27, ful,
fuzel 30, gbur 17, gészeft 25/ jészeft 56, halac ‘przynieść’ 27, jibung ‘ćwiczenie’,
kléver ‘koniczyna’ 26, knira ‘nochal’ 17, kréz ‘powiat’, labét ‘słaby’, lëchta ‘lam36

Czasem zostawia ślad wyraźnie obcego zapisu, np. sznëckrovôł, sznëckjer 5…
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pa’ 67, lëft ‘powietrze’, lëszt (miec) 109, lôda ‘sklep’ 71, ôfzac 65, ôfzida 65, rut
‘precz’, 6, szlipsztin 65, szëderbuksa 65, sznëpelduk 12, s(z)trép ‘rysa’, sztrécholck
67, tasza ‘kieszeń’, zacha ‘sprawa’ 32, żakjer ‘marynarka’. Liczniejsze są jednak
wyrazy przyswojone: a) w mniejszym stopniu, np. bolvark 8, drist (bëc) 14, ęmpt
‘urząd’ 89, feltveber, herszta 31, fersztërëjô 91, folsztendich ‘zupełnie’, fuslapa 77,
gôbla ‘widelec’ 90, hôvinga 110, jeburctach 75, jibung, kamrôt, knąplocha, mer
‘słaby’, médëch 51, nót bëc 29, wobacht ‘baczenie’, ôpen 60, pakjet/ paczka 77,
pulver ‘proch (strzelniczy)’, richtich, ruten 25, sztrôfa ‘kara’ 93, wuloszpégjel 28,
vacha ‘straż’, zark ‘trumna’, zicher, żędara 63, b) w stopniu minimalnym i już
od dawna szerzej nieużywane, np. alvan ‘’, aprël 13, besztefrańtë ‘żarty’ 26, bérgelt ‘napiwek’ 79, 109, bëszing ‘skarpa’, bildóng 108, brótfreser ‘zjadacz chleba’
Lor br 99, cófa ‘Zofe’ 86, cóna ‘Zona’ 76, cuchthauz 89, dërszt ‘pragnienie’ 24,
ęmpcdiner 32, férot ‘Vorrat, zapas’ 63, słowiń. firôvent ‘Feierabend’ 26, fizëlir,
flach ‘kawał’ 24, jéwrejta (< niem. Gefreiter Lor 311); futringa ‘obrok’ 11,
grósbur 24, jiberhaupt < überhaupt ‘w ogóle, zupełnie’, jirlëcht ‘błędny ognik’,
lącman ‘Landsmann’ 107, lëver/ lorbas 32, lifringa, lósbrót 29, messing ‘mosiądz’, trézel, vachvizer 110, wunjiform 88, zacht ‘spory’ 24, zicher ‘prawda’.
Od niektórych z nich tworzy Budzisz wyrazy pochodne, np. achtnąc 16,
blamirovac sę ‘kompromitować’, brëkovac ‘potrzebować’, brifka, felovac ‘brakować’, flërovac ‘kwitnąć’?, frijni, gôblovati ‘jak widelec’, jiftovati ‘trujący’ : jift
‘trucizna’, knapni, kraftni 9, mesingovi, cviblovac, trasirovac 14, traktirovac
‘traktować’ 23, prezentirovac 38, revendirovac, rozôpni, szęmflek ‘wstyd’? 28,
zaszparovac 111, szpëcasti : szpic ‘koniec’, sztamjisti ‘gruby’ : sztama ‘pień’ 7,
sztamovac ‘pochodzić, wywodzić się’, sztridovac sę, trasirovac, vachtôrz : vachta
‘straż, warta’, vëfardichovac, podhalevac ‘podrzucać’ 8, vëôrtovac 17, zamftovi
(o czapce) 37, wobachtni 63.
Można uznać, że dbałość autora o zgodność z rzeczywistością językową
Kaszub północnych była aż przesadna i wręcz niepasująca do tworzącej się
odmiany ogólnej kaszubszczyzny; w tym zakresie autor nie miał zapewne ani
rozeznania, ani wyczucia. W rezultacie raczej psuje to części czytelnikom odbiór jego tekstów. Dziwne, że pisarz się w tym nie zorientował, kiedy przecież
Michałowi włożył w usta zdanie: „Czebë jô le przë tim jibungu naszą kaszëbską movę nje zabéł!” (ZK, s. 14). Zauważmy wszakże, że w opowiadaniach
germanizmów jest zdecydowanie mniej, a wśród obecnych przeważają silniej
zasymilowane, np. ful, lëft, ruta, szpéglovac sę, sztrép, szvernót. Najmniej wyrazów obcych występuje w opowiadaniu Zemja kaszëbskô, jak np. kréz, môltëch,
ôrt, strąd, szón, nadto derywat żorgalni, z kolei pojawia się w nim sporo polonizmów, np. krôjina, motór, zôpôch, ssac, płôszczëzna, też nazwa Kaszëbskô
Szvajcarëjô.
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Użycie w utworach tak bogatego słownictwa umożliwiła Budziszowi jemu
właściwa technika pisarska, obfitująca w liczne i różnorakie opisy, w których
wręcz celowo gromadzone są obok siebie rzeczowniki, przymiotniki, czasowniki, imiesłowy itp. Tę metodę szczególnie widać w opowiadaniu Szlachcëca
Njitkji… Zaczyna się już od przytaczania przymiotników w opisie szlachty: …
baro lëczno jak mróvkji z całého wogromného państva, bogatô a wubogô, stôrô
a młodô, vjelgô a môłô, grëbô a cenkô 36. Kontynuuje je wyliczanie rzeczowników w opisie głównej postaci i czasowników w opisie rzeczy należących
do niej:
Vaspąn, rëcérz a szlachcëc Mack Njitka Głódkovskji z Głodnjice, gospodôrz
a chłop svoje (svojé) Jagnjészkji a tatk lëcznëch paruzlóv, sknëra a gnëra,
gnjota a zgnjéla, ale ful szlachcëckjich gzikóv, bąkóv, mrëkóv, nadłebjóv wobszôtorzoni v długjich do wudóv sigającëch skorznjach, v parcąnku ze szlëcami do kostk. Pąn, mëra, vóz, cigło, sla, vszëtko vëzdrzało za jednim mustrę
a tim samim mudłę. Vóz, na drevnjanëch wosach wobjitëch blachą a njesmarovąnëch skrzëpjicach, pjiszczôł, grochotôł, terlëkotôł a gvjizdôł njeznosnje
a njemjiłosernje” (ZK, s. 37–38).

Wyliczenia wystepują często jako zabieg stylistyczny: a) porównania, np.
biôłi jak kréda, zôrnjisti jak krëpë, sëti jak masło, kraftni jak dus 6, b) negatywne określenia: „Bez zębolenjô, pociganjô, wurivanjô to jednak nje wuszło:
ti bëlë parcąncë, ni pateraczëzna, ti kabôtce, ni feflôce, ti pąńce, ni vsząnji,
ti brzëchôlovje, ti dzëbôlovje, ti nôvrotnjicë, ti krzeżnôcë…” (16), c) nagromadzenie czasowników: „Kur do zęba béł przëskokłi, mëslił, że to novô laga
teho nôgłého żeru so valëła, ale zare téż kaszlôł, diszôł, so dąsôł, dëszôł, dłôvjił
a gardlił, tę jôdę won nji móg v dół zcësnąc, tak bëła ful jôdu a szôlu. Vnet bë
béł wudeszoni. Kurë gdôkałë, skvjerczëłë, skrzidła roschlastłë a rozskrelëłë,
ale njic mu nje pomogło” (20), d) powtórzenia, np. w opisie oceanu: …voda
a voda, z przódku voda, z tëłu voda…110, e) tasiemcowe twory, określenmia
koloru typu brëdnoczervonasti, cemno-zelono-modrasto 8, vjelgorodni (lëst) 11,
swarbòwati jasno-zelono-różowò-płowò-żôłti sztrépòwati 67, jasno-sklano-zelono-różovo-bjôłi 118…. [niedokończone]
Słownictwo Budzisza wzbogaca nadto liczna charakterystyczna grupa wyrazów onomatopeicznych, np. odgłosy kuli armatniej: ciągnionej: szsz namszszc
oraz lecącej i spadającej: sssii sssum bum rumm 19–20; głos dzwonów w uszach
pijaka: najmniejszego: czista, czista, średniego: krople, krople, największego:
rum, rum 25; odgłosy bitwy: ric, rac! bum wi dum… Bogurodzica… 40; odgłosy wybuchów: huk, czrrmasz; sssii sssum bum bum 19; lotu ptaka: cha, cha, kra,
kra 52, wuch, wuch! 64, głos gołębia: ro, du du du, o du du; chrapania: cha-le-pi,
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cha-le-pi! 75; gry słowne: Co Anna muszi? – V a-ni-mu-szu! 107; naśladowanie
powtarzania wyuczonych i niezrozumiałych wyrazów: be-a ba, be-e be, be-i bi,
ba be bi, be-o bo, be-u, ba, be, bi, bo, bu – obok ćwiczeń językowych: jô-ich,
të-du, krowa – Kuh, kóń – Pferd, szabla – Schwert… 59; pijany powtarza: Trômla
pip! Rum, bum, vum, trômla pip, pip! 97
[tekst wyraźnie niedokończony, tu J. T. podaje jeszcze uwagi do opracowania]
Motywacja nadania imienia Krësztof 104
Formuły zamawiania choroby 48–49
Autor w tekstach delikatnie ukazuje sytuacje, w której znajdowała się mowa
Kaszubów, a więc jej: 1. geneza biblijna (za Ceynową): „nasza mòwa sygô raju” 5;
2. germanizacja: „Czebë jô le przë tim jibùngù naszą kaszëbską mòwã nie
zabéł” (14), 3. polonizacja, np. stylizacja (i gry słowne), np. rozmowa w sądzie
(32-34): język polski oraz elementy gwary luzińskiej i bylackiej.
Stosunki miedzy Kaszubami a Polakami, np. „Novòwupjekłô głova mjasta
z tëch cepłëch strón nje znôł kaszëbskjé wobëczaje a przedevszëtkjim nje znôł
tę najivną fifijnosc a przedrivąnosc gburską” obok „Nó z tobą, głupi Kaszëba,
jô se doch wnet radã zadóm!” 56; „Woch, zôs jeden wod tëch cemnëch Kaszëbóv z Głëpnice.” 70.
Ocena dość oczywistego dużego stopnia oryginalności słownictwa Budzisza
mimo wszystko musi być dość wyważona i ostrożna, m.in. z racji nieznajomości pełnego słownictwa Ceynowy, aczkolwiek wyzyskać tu należy źródła
pośrednie, a więc słowniki Berki, Ramułta i Lorentza37, pamiętając jednak,
że nie wszystkie wyrazy z pism Ceynowy do nich trafiły. Nie pozwala to jednoznacznie określić znaczenia wyrazów, np. nipsk 118, pjisgolenjé 116, arch.
polôch ‘długi gwóźdź’ 117 i przedlato 119 (ostatnie z północy), które wtedy nie
musiały jeszcze być archaiczne.
Na zakończenie obserwacji dotyczących słownictwa zauważmy, że J. Drzeżdżon w tłumaczeniu MK omówianych kwestii nie zasygnalizował, a przecież
mógł to delikatnie uczynić w formie tzw. stylizacji językowej, w ramach której
słusznie zastosował kaszubizmy, np. bazuny, bela, gbur, kropeliczk, olszebaster,
ósmak, pleszczka, pulki, roztrębacza gonić, sziber; większość została wyjaśniona
w nawiasach kwadratowych. Najwięcej ich pojawia się w opowiadaniu Żele37

Notabene, E. Gołąbka, Słownik polsko-kaszubski, t. I A–K, ZKP, Gdańsk 2012 obficie czerpie
ze słownictwa Budzisza, zwykle przez słownik Lor. Leksykę Budzisza do swych słowników
włączał też Stefan Bieszk, o czym zob. J. Treder, Owoce trudów S. Bieszka nad pisownia
i słownikiem, w: Pro memoria Stefan Bieszk (1895–1964), zebrał, oprac. oraz wstępem
i komentarzem opatrzył J. Borzyszkowski, IK, Gdańsk 2013, s. 674–700.
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zak przed sądem, gdzie wydają się być wręcz nieuniknione ze względu na żart
słowny i grę słów, która dotyczy na pewno m.in. także nazwiska Stënka, por.
apelatywum stënka ‘świeczka u nosa’, a może obejmować także nazwisko
Szlaga, kasz. szlaga ‘długotrwały deszcz’, do czego por. ogólnopolskie słota
i nazwisko Słota.
Onomastyka38 jako część słownika
Szczególny i świadomy sposób artystycznego wyzyskania tej sfery języka –
w ścisłej korelacji z tekstem i jego wymową – odczytywać należy, odnosząc
się do analogicznej płaszczyzny utworu F. Ceynowy Rozmòwa Pòlôcha z Kaszëbą39 (1850), który Budzisz niewątpliwie znał, jak i inne teksty Ceynowy,
czego dowodzą liczne do niego nawiązania, np. w opowiadaniu Żelezôk a flińta
mowa o raju na Bëlôkach i występuje ten sam sposób etymologizowania nazw:
Jadąm < jô dąm; Babel od bablotac, bibl. Rut od rut ‘precz’, bibl. Heli od nazwy
Hél, Babilon od kasz. babji łono, Farawon od fara (w Novim Mjesce, tj. Wejherowie)40. Ceynowa nazwami geograficznymi zamierzał ogólnie wyznaczyć
obszar całych Kaszub, gdy autentycznymi nazwami wsi, rzek, jezior i zatok,
najczęściej objaśnianymi na sposób ludowy, niby poważnie charakteryzuje starożytność i biblijność Kaszub. Uderzający jest też fakt, że szczegółowiej, a więc
z interesującymi detalami fizjograficznymi opisuje tylko niewielką część pn.wsch. Kaszub, na zachodzie po Karwię, Żarnowiec, Tyłowo itd. Budzisz podążył tym samy tropem: wyzyskuje artystycznie znajomość z czasów dzieciństwa
i młodości ściśle określonego obszaru, zamieszkałego przez tzw. Żelezôków,
położonego nieco bardziej na południowy zachód od owego opisanego bliżej
przez Ceynowę, a czyni to przede wszystkim przez wyzyskanie powszechniej
stamtąd znanych – jemu zapewne z dzieciństwa w Świecinie i z czasów, gdy
był sołtysem w Karlikowie41 – nazw terenowych: pól, łąk, lasów, dolin, strug,
38

Por. J. Treder, Tworzywo słowne utworów Alojzego Budzisza…
Zob. F.S. Ceynowa, Rozmòwa Pòlocha z Kaszëbą. Rozmòwa Kaszëbë z Pòlôchã, oprac.,
wstęp i przypisy J. Treder, BPK 1, Gdańsk 2007, s. 24–26. Por. reprodukcję (na s. 98) mapki
pt. Krajobrôzk częsce Zemje Kaszebskje.
40
Ceynowa w Rozmòwie… odwołuje się do zmyślonej „xęgji chronikorum Kaszebski”, Budzisz zaś przywołuje autentyczny „nôstarszi dokumęńt v gôdce kaszëbskji pjisąni” z 1284 r.,
gdzie „nasz pomorskji ksążę Mestvjin temu sënovji svého vjérného zasłużoného słëżalca
z Gdąńska z jimjenją Glabuna tę vjes Velavjes (Vjelgovjes) jak frijną gvôsnosc darovôł”.
41
Zauważmy, że nie ma w jego twórczości ani jednej takiej nazwy z okolic Donimierza,
Szemudu, Wiczlina i Mrzezina, gdzie był nauczycielem.
39
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stawów, jezior. Niewątpliwie wiedzę o tym terenie i samych nazwach pogłębił
ze źródeł42. Oczywiście, granice Kaszub wyznacza zupełnie innymi nazwami,
jak Ceynowa.
„Chto twòje wòdë nie widzôł, zemia kaszëbskô, tatczëzna mòjich przódków,
nie znô ce” – to zdanie ZK otwiera prozą pisany hymn o Kaszubach i wyznanie
serdeczne miłości Alojzego Budzisza do modrej krainy. Jednak tylko w tym utworze daje pisarz tak szeroką panoramę Kaszub: od Raduni i Wdzydz po Piaśnicę i Żarnowiec, ale i tutaj akcent został położony na północ: Cedron, Redę,
Plutnicę i Czarną Wodę, szczególnie na Zatokę Pucką, którą tak oto opisuje:
Nad twòją północną grańcą łësczi a swiécy sã jasnomòdrô swiéżô Zatoka
Pùckô letką brizą w swòji òbszerny gładze zrëszonô ze swòjima miło brëslëjącyma wałama. Wòda ji nie je słonô, le trochã gòrzkawô, chòc wiôldżi òtwór
jã z mòrzã zwiążô. Rewka mitczégò piôskù jã òd (?) òdpòrze wprzék leżącô
òd Szpërkù przë Rewie do Kùsfeltu. Drëgô rewka dali do bëna òd Chałëp zaczinającô t.zw. Mieskô (sztërëje pòd miasto Pùck), złączô so z nią dosc dalek
òd lądu. Òbie twòrzą tã Miewią abo Sëchną Rewã, ta pòdnôszô so nad wòdã
a na ni gniôżdżą nielëczalné miewë. Dlô żeglëdżi je przez niã rëna Dépk
wëczëszczonô a wëbagrowónô. Przedtim bëła bògòsławionô bògactwã rib, ale
terô ten wzrôstający rëch òkrãtowi baro sã òdzéwô” (ZK, s. 150 [normalizacja
zapisu J. T.]).

Dokładnie oddaje on fizjografię dna zatoki i wiernie rejestruje lokalne
nazwy związane z tym akwenem. Opis to żywszy i pełniejszy niż starszy
B. Chrzanowskiego, który odnotował m.in. podział zatoki przez rewę mewią
(od Kusfeldu ku Rewie), istnienie cieśniny depke przy tzw. szperku i ciągnącej
się od Chałup ku mewiej rewie ławicy piaskowej zwanej miejską rewą, gdyż
według rybaków miało tam być kiedyś miasto43.
Budzisz urodził się i podrósł w Świecinie, uczył się w Pelplinie i Grudziądzu, pracował jako nauczyciel kolejno w Donimierzu, Szemudzie, Wiczlinie
i Mrzezinie, parę lat był sołtysem w Karlikowie, a ostatnich 11 lat życia spędził
w Pucku. Nawet tak skromne informacje biograficzne okazują się ważnym instrumentem do analizy i oceny jego dorobku pisarskiego, w którym utrwalił
życie swoich współziomków z modrej krainy, przede wszystkim wszakże rodzimych okolic Świecina, Karlikowa i Domatowa, nie wymieniając ani razu
42

Por. B. Ślaski, Materiały i przyczynki do dziejów nadmorskiego miasta Pucka oraz dawnej
ziemi puckiej, Warszawa 1916.
43
Zob. B. Chrzanowski, Na kaszubskim brzegu, Poznań 1910, s. 13–14. Por. J. Treder, Nazwy
z Zatoki Puckiej w przewodniku Bernarda Chrzanowskiego, „Jantarowe Szlaki”, 1980, nr 1
(175), s. 53–55. Nie chcę jednak w ten sposób sugerować, że Budzisz z tego korzystał.
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tych właśnie nazw. Poza te miejscowości bardzo rzadko w ogóle wykracza,
a jeśli nawet, to nie towarzyszy temu rozmach i nastawienie na szczegóły.
Przedmiotem szczególnego zainteresowania Budzisza są tzw. Żelezôcë, zamieszkujący – według utworów – Sparzëszcza i okolice (185/124). Wydawca
i tłumacz jego tekstów, Jan Drzeżdżon, słusznie w przedmowie (ZK, s. IX)
podkreśla realizm w prezentowaniu postaci i sytuacji czy wielką dbałość autora
o detal. Odnieść to należy również do użytych w utworach nazw.
Z mojej monografii toponimii puckiej44 wynika, że Sparzëszca to pola i lasy
ok. 1 km na pd.-wsch. od Karlikowa, ale tu chodzi raczej o pola Parzëszcza
po północnej stronie Jeziora Dobrego, w którego wodach jeden z Żelezôków
ujrzał nocą księżyc (186/125) i przy którym już w 1734 r. notowane są pola
zwane Piôski, por. las na Pjôskach (18/29). Siedziby Żelezôków w feflach (żartach) wyznaczają nadto takie nazwy, jak: Stegniska (186/126) – już w 1734 r.
pola przy Karlikowie i Węglowiec (186/126), do których por. Sy VI 61 pole
Wãgléwice (od wypalania węgla drzewnego) przy Świecinie.
Przyjrzyjmy się trochę bliżej kilkudziesięciu innym nazwom geograficznym
osadzającym w przestrzeni zdarzenia i ludzi z dalszych utworów Budzisza,
zaznaczając od razu, iż największe ich skupienie występuje w Mjichôł dostôł
ordel i Zabëtô bjitva, przy czym dotyczą one przeważnie różnych obiektów
fizjograficznych w granicach wsi Świecino, spośród których niejeden – wraz
z nazwą – jest społeczności szerzej znany. Oto one w alfabetycznym układzie:
Czerzvjoni Most (3/14) – ongiś most z czerwonej cegły 0,3 km na pd.-zach.
od Świecina, gdy trakt Wejherowo – Krokowa przechodzi nad rzeką Czarna
Woda; Dąbrówka (18/29) – las, a por. przys. Dąbrowa, też Dąbrówka 3 km
na pd. od Świecina; Dobre (18/28) – ogólnie znane jezioro (z wysepką) blisko
Świecina przy drodze z Wejherowa do Krokowej; Glińca (18/28) – miejsce
pochodzenia Jignaca, a por. bagno Glin(i)ca 0,2 km na pd. od Świecina;
Golëca (19/29) – stąd pochodził Kuba, a por. przysiółek na wyrębisku od
pół-nocy wymienionej Dąbrówki; Kapustnjik (83/93) – pole w Świecinie,
znane z dawniejszych źródeł; Karlëpk: voda v naszi stëdnji, v Karlëpku (7/18),
v Karlëpku przë drodze wod Kapustnjiku (83/93) – nazwa m.in. pola 1 km
na pn.-wsch. od Świecina, gdzie tak zwane bagna i struga (od XIX w.), skąd
czerpano wodę i urządzono studnię drewnianą; Worganjicka (16/27) – pole
w dolinie 1,8 km na pn.-zach.od Świecina, a więc jak u Budzisza na wschód
od drogi Wejherowo – Krokowa i w kierunku Karlikowa, gdzie tzw. Gôdka
(zob. niżej); Pażëc: szed vedle Pażëci na Pjenjężnjik (11/22) – dawniej notowane
44

Zob. J. Treder, Toponimia byłego powiatu puckiego, Gdańsk 1977; tenże, Słownik nazw terenowych byłego powiatu puckiego, Gdańsk 1977.
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pole w Świecinie; Pjenjężnjik: jak wyżej i o sołtysie na Pjenjężnjiku (11/22) –
w XIX w. pole, potem też las ok. 1 km na pd.-wsch. od Świecina; Roguczewa:
V Marglovjiszczu nad Roguczewą je von margiel (6/17), nasze łąki w Roguczevach me (…) marglëjemë (7/17) – to stara nazwa łąk i ugorów nad rzeką
na pn.-wsch. od Świecina, według Sychty zwana tak od jeleni; Strokovjiszcze
(10/12) – pole w Świecinie, zwane w XIX w. Srokowiszcze, a zatem to wtórne,
zapewne pod wpływem nazwiska Struk; Stavczëszcze: Kanónę postavjilë
a vkopalë przë vivozu nad Stavczëszczę (19); kula sę kanóna przez vivóz worganjickji v dół do Stawczëszcza (22) – w XIX w. łąka w Świecinie, zapewne położona przy stawie; Vjitolecz: Bëła tam też Kreftova Nusza z Vjitoleczu (13/24)
– staw i pole zwane pierwotnie Witaliszcze 1 km na wschód od Świecina,
w źródłach figuruje też Witolecz.
Nie jest poza tym znana nazwa Marglowiszcze, podana tu przy nazwie Roguczewa; może ona zanikła lub jest to określenie apelatywne, bo por. informacje o występowaniu margla i marglowaniu. Nazwami lub określeniami pospolitymi mogą tez być szpjitôl (11/22) czy łużk, gdyż znane są w Karlikowie
i Świecinie tak zwane stawy.
Oto dwie nazwy bezsprzecznie z Karlikowa: Gôdka: na zachód, czyli jak
u Budzisza, w kierunku Karlikowa od traktu Wejherowo – Krokowa, naprzeciw wąwozu Worganjicka (16/27) – bagna i przysiółek 1 km na pd. od wsi;
nazwy mieszkańców to gôdkovjicë lub gôdkovjąnje; por. też vivoz gôdkovskji
(22/23) – droga w dolinie od Karlikowa do szosy krokowskiej, jakby przedłużenie wąwozu Worganjicka; tu rozegrała się owa „zabëtô bjitva”.
Kilkanaście nazw odnosi się do obiektów znanych szerzej, choć nieco oddalonych od Świecina, a mianowicie z: 1. Domatowa: Czôrnô Głova: wu Krëże
v Czôrni Głovje (19/29) – przys. Czarnogłowa na pn. skraju wsi; Karczovjiszcze: wu Krupa (w tł. błędnie: Kurpa) v Kôrczovjiszczu (33/44, 45) mieszkał
A. Szlôga, a por. łąki zwane Karczewiec, też nazwa strumyka wpadającego
do Piaśnicy, a wypływającego ze stawu Bielawa45; Plósë: las v Plósach (18/29)
– las już w „Skarbie” F. Ceynowy, w bajce o żelaznym wilku, nadto pola na karczowisku 1 km na pn. od wsi; 2. Kartoszyno: Dołë: jic przez Dołë (26/37), łąkji
leżą godzënę wod gburstva v Dołach za królevskjim lasę, przë tim vjelgjim jezorze, dze v dôli ë morze je do vjidzenjô (123/157); Cëdovni vjidok wobejmivô
tëch z gęstvjé lasa na Dołë vëchodivającëch (124/157) – łąki wielu gospodarzy
z różnych wsi nad rzeką Piaśnicą; Kręgóvka: V Kręgóvce mjeszka gdova Zëfa
Szczôv (24/35), Cinka z Kręgóvkji (77/90) – niewątpliwie droga w wąwozie ok.
1,3 km na pn.-wsch. od Kartoszyna, według niektórych też góra Okręg(ł)ówka,
45

Określane nawet jeziorem, słynnego z twórczości J. Drzeżdżona, np. zbiorek Kòl Biélawe.
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chociaż por. tutaj nadto Okrągły Las – lasek 0,5 km na pd. od Świecina, gdzie
według tradycji rozegrała się bitwa z 1462 r.; 3. Żarnowiec: Porąb: Bôłvąnka,
Klara, z Porębu (96) – przys. ponad 2 km na pd.-wsch. od wsi, mniej bowiem
prawdopodobne tak nazywane pole od zachodu wsi Zdrada.
Na znaczne wsie w okolicy wskazują nazwy Krokova (77/90), Starzno
(75/88), Tëłovo (59/72). Z występujących najdalej na zachód wysunięte jest
Tolëszcze (24/35), czyli wieś Toliszczyk, natomiast najbardziej na północ
leży Wostrovo (63/76), wieś Ostrowo nad Bałtykiem, na pn.-wsch. zaś Vjelgôvjes (6/17), a na południe Przetoczëno (32/ 43), Lënjô, Vjiczlinskjé Pustki
i Szëmôłd (74/87), a w dwu ostatnich jakiś czas pisarz przebywał. W utworach
pojawiają się też nazwy miast: Hél (6/17), Puck (77/99) i Nové Mjasto (6/17)
obok Vejrovo (14/25), ale tylko w tym ostatnim umiejscawia pisarz akcję.
Z nazw obiektów fizjograficznych pojawia się jezioro Stobor (185/124) przy
trakcie Wejherowo – Krokowa – i łąka Każa: Rëbôk bjeżôł z Pucka do Każe
przez svjéżą zôtokę (196/136), która w przekładzie „zmieniła się” na Karwia,
która przecież nad zatoką nie leży.
Realistyczną, choć niepoświadczoną jest więc tylko nazwa Marglowiszcze,
a nie wiadomo bliżej, co myśleć o nazwie mieszkańców otłożanje (202/142),
trudnych do zlokalizowania, a którą objaśniać by trzeba od nazwy Otłóg, pochodzącej od otłóg ‘ugór, odłóg’. Nie ma potrzeby objaśniać nazw występujących w składzie nazwisk tzw. mówiących: kovôl Ksaver Mëga-Dmuchovskji
(19/30), Mack Njitka Głódkovskji z Głodnjicë (37/48), Gromisz Dolëbób Szvernockji ze Zalëftovnjicë (42/54), występujących obok nazwisk typu Kurzava
Kvjik-Brzëchalskji (41/53), ale por. do dwu pierwszych przysiółek Dmuchovo
przy Żarnowcu czy liczne nazwy Głodnica i Głodowo w Wejherowskiem i Kartuskiem. Wśród bohaterów zabëti Zabëti bitwë poznajemy m.in. Jignaca Mindunka-Trzepalskjého z Glińcë i Kubę Korëto-Svjinjarskjého (18/28, 29), a „mówiące” jest też określenie cemni Kaszëba z Głëpnjicë46 (70/83) i określenie
odmiejscowe w Bronisz Patok z Gorzélcu (54/67); do drugiego por. kasz. górz
‘gniew’ czy gòrzélc ‘człowiek łatwo się gniewający’. Zaznaczmy przy sposobności, że nazwisk tego typu jest w tych utworach więcej, np. Tóna Żłąpk (24/35)
(por. kasz. żłãpac ‘pić dużo…’), Pasëbrzëch (47/59), Fjigłąn (73/86) i kapitan
Żôgjel (78/91), Patok pszczelarz (54), Szczotka sklepowy (70), a także przezwiska Droga (Drjega) z Przetoczëna i Łosoś (Losos) z Bëlôków (32/43), które
pozwalają autorowi na wprowadzenie do języka im właściwych lokalnych cech
wymawianiowych: u pierwszego luzińskiego typu tje drjega, njega, u drugiego
tzw. bylaczenia. Stosuje też pisarz nazwy dla żartu, np. Kuląmbószów Krësz46

Por. w felietonach A. Labudy typ (łësy) Rechùbka z Głëpkòwa.
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tof jako skojarzenie kasz. guląbusz(k) ‘gołąbeczek’ z Kolumb (102/112), Stare
Sodło z pospolitym wyrażeniem stôré sodło (187/127).
Istnieje stara tradycja przekładu nazwisk tzw. mówiących, a zatem dla
utrzymania ekspresji oryginału należało w tłumaczeniu na język polski dać
odpowiednio do niektórych wyżej wymienionych: Ksawery Komar-Dmuchowski, Gromisz Dalibóg Pioruński z Zapowietrznicy, Bronisz Patok ze Złośnicy, Antoni Chlajtus itp.
Nie będę się jednak zajmował tu bliżej imionami i nazwiskami, podkreślę jedynie, że najczęściej są one z Kaszub dobrze znane, np. Ędris Półtorôk
(10/21), Kreftova Nusza (13/24), Bok (17/27), Fjika (18/28), Cénova (19/30),
Wokunj (21/32), Łiskóv Vojk (22/33), Muntk Méloch (63/76), Krząn (21/32),
Reszka (69/82), Sznôżka i Żôczkovô (93/104), Znajdują się wśród nich nazwiska zniemczone, np. Vęnclôf (61/74) z pierwotnego Więcesław – i niemieckie, np. jedno opuszczone w przekładzie Schvichtenberch (129), nadto Miler
(132/162) i Fridrich Vilam (70/82), ostatnie z Wejherowa, gdzie z dbałości
o realizm i ścisłość socjologiczną wprowadza zróżnicowanie nazewnictwa,
np. sługa miejski Dzeląg (55/68), por. daw. dzielanka ‘podział’; pisarz Piczk
(57/70), por. kasz. Péczk obok Pëcz(k); handlarki Szczotka i Sztrigjelka (70/84),
a do ostatniego por. słowiń. sztrijel ‘zgrzebło’, co z niem. Striegel. Docenianiu
szczegółów zawdzięczamy imiona psów: Klata (95/106), Flór (129/162), por.
niem. Flor ‘kwiat’ i Vaser (m.in. u Ramułta), por. niem. Wasser ‘woda’, a towarzyszy im nazwa kota Misa (105), onomatopeiczna od mis, mis ‘wabienie kota’
(Sy III 171); dwa ostatnie zostały pominięte w tłumaczeniu. Podkreślić trzeba
nieprzypadkowość faktu braku wśród nazw geograficznych nazw niemieckich czy zniemczonych, chociaż z wyjątkiem kasz. Kusfelt (150), pol. Kuźnica,
we fragmencie opuszczonym w przekładzie.
Nieprzypadkowy fakt totalnego unikania przez pisarza nazw wsi, z którymi
od dzieciństwa był związany, przy jednoczesnym wprowadzeniu nazw obiektów od miejsca urodzenia autora oddalonych trochę, a zwłaszcza nazw z naszego punktu widzenia drobniejszych obiektów fizjograficznych ze wsi Świecino,
Karlikowo czy Domatowo – może mieć właściwie tylko jedno wytłumaczenie:
Budzisz-narrator czuje się jednym z Żelezaków, podgrupy etnicznej Kaszubów, której nazwę mógł ukuć on sam. Należy wszakże ona do nazw realistycznych, a u jej podstawy leży bądź rzeczownik żelaziak ‘ruda żelaza’ (por. kasz.
żelezëna ‘piaszczysta, żwirowata warstwa gleby o zabarwieniu czerwonawym’,
bądź żelezôk ‘kowal’, por. arch. żart. żelôzk ‘kowal, ślusarz’ Sy VI 288, może też
z nawiązaniem do Ceynowy, który podpisywał się m.in. „Stôrégò Kòwôla syn
ze Sławoszëna”; dalsze uzasadnienie niżej. Etnonimy topograficzne są bardzo
pospolite, np. Wrzosy, Lesacy, podobnie zresztą jak i te od zajęć ludzi, np. Ko-
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nicy i Rybacy (na północy). Ponadto kowale w utworach Budzisza się pojawiają. Żelezakom przeciwstawieni są wszyscy njeżelezôcë 5, też np. Niemcy.
Ziemię tę i grupę społeczną bardzo rzadko się opuszcza, czego dowodzą
następujące cytaty: 1. gdy ojciec tłumaczy synowi położenie Grudziądza:
„V młodëch latach jô doch jaż béł trzë wsë za Szëmôłdę, wo Grëdządzu
jô vjele mąm czëté. Cze won nje leżi przed Varszavą, to gvësno za Varszavą,
v Polsce przë Kartuzach, to won zicher je.” (13-14); 2. kiedy matka Michała zamartwia się, czy trafi on do owego Grudziądza, Michał uspokaja ją tak:
„Ale mëmko, nje pleszczëce tak głupje, jô doch ju béł trzë razë do Vejrova
na wodpust Svjęté Trójcë szłi a na domjinjiku v Gdańsku bëti, a vjedno trafił
zdróv dodóm, tak jô doch to gnjôzdo nalézę.” (14). U siebie na wsi wszystko
jest dla bohaterów takie znane i bliskie sercu, gdy z kolei gdzieś dalej, np. już
w Wejherowie wszystko jest nieokreślone, obce i budzące lęk (por. o Wejherowie na s. 17, 81, 82).
Wchodzimy tak pośrednio w dawny i tradycyjny sposób myślenia, w którym świat znany zwykłemu człowiekowi był mniejszy. Zabieg Budzisza miałby
zatem niejako na celu m.in. przesunięcie zdarzeń w przeszłość. To bowiem
od niedawna, pod wpływów środków masowego przekazu, każdy człowiek
w miarę swobodnie może się w myślach i rozmowach poruszać po całej Polsce
czy po świecie, ongiś zaś całym światem dla jednostki była najbliższa okolica.
Tylko o niej można było więcej i konkretniej myśleć i opowiadać, o dalszych
natomiast terenach mówiło się tylko bardzo ogólnie i niepewnie, jak mówi
się o mgliście rysujących się na horyzoncie punktach czy kształtach, do czego
porównaj u Budzisza wiadomości o odleglejszych miejscowościach47.
Wspomniano już, iż większość tych nazw pojawia się w najbardziej groteskowych utworach, co może zatem sugerować, że wzmacnia to nielogiczność czy komiczność ujęcia rzeczywistości, zwłaszcza w samej sferze słownej.
Deformacja rzeczywistości nie przemienia się w fantastykę, a groteskowość
planu treści ulega zharmonizowaniu z tworzywem językowym, tutaj w zakresie nazewnictwa, w którym najważniejszą rolę odgrywają dość wąsko, czasem
wręcz w rodzinie i danej wsi znane mikrotoponimy, tj. nazwy pól, łąk, lasów,
dolin, dróg, potoczków, stawów itd. Sygnalizuje to miniaturyzację lub hiperbolizację, w zależności od punktu widzenia opisywanego świata: z zewnątrz
lub z jego wnętrza. Na koniec powyższych uwag o nazewnictwie warto jeszcze
napomknąć o dwu kwestiach: 1. Wiele utworów A. Budzisza obywa się w ogóle
bez nazw geograficznych, a należą do nich wszystkie opowiadania prócz Kole
47

Por. funkcję nazw u Żeromskiego; J. Treder, Nazwy z Pomorza w utworach Stefana Żeromskiego, „Pamiętnik. Literacki”, 1980, z. 1, s. 229-250.
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svjętého Jąna, gdzie został m.in. wspomniany przy nazwie Doły opis widoku
na dolinę Piaśnicy i Jeziora Żarnowieckiego, oraz Zemja kaszëbskô, o którym
wspomniano zaraz na wstępie. Tematyka opowiadań z cała pewnością dotyczy
Kaszub, innych zaś utworów ma ogólniejszy charakter. W Morovjistô sztrôfa
pojawia się tylko nazwa Porąb w określeniu pochodzenia Klary Bałvąnkji (por.
bałwón ‘bryła’). W utworach tych są za to, choć raczej rzadko, nazwy osobowe
i zwierzęce. 2. Porównując tekst kaszubski z tłumaczeniem na język polski,
dostrzegamy w zakresie nazewnictwa liczne braki i niedostatki, o różnym
zresztą podłożu. W przekładzie brak nazwiska „mówiącego” Trëck (8), por. tu
trëc ‘zmyślać’, pol. pot. truć, i brak nazwy Pażëc (11). Zniekształceniu uległy
nazwy osobowe: Anchal na Anchel (9/20), por. Angel; Ędris Półtorôk na Endris
Półtrak (10/21), lepiej byłoby Jędrys Półtorak; niejasne Dedada (por. kasz. dziec.
dada ‘na spacer’?) na Daduda (11/22). Kaszubski typ nazwisk Kreftova Nusza
zmienia się raz na modłę ogólną Nusza Kreftów (12/44), gdy gdzie indziej bez
zmian, np. Łiskóv Vojk i Liskow Wojk (22/33) z niezrozumiałym nadto L- i -ow;
z Jaszovin (!) Aszę i z Jaszowym Aszą (33/44), właściwiej byłoby: z Jasiowym
Jasiem, por. Asz (18/31) i Jasz, spieszczenie od Jan, przy czym Asz akurat z Karlikowa (Sy); Worzeszkóv Wowiszk (97) na Orzeszków Owiszk (108), pod którego wpływem Vrzeszczóv Venjisz stał się Orzeszków Weniszkiem (97/108),
a więc niby bratem. W przypadku podwójnej postaci nazwisk Brëżkova Jozula
obok Brzeżkova (19, 23), Krup i Kurp (33, 34) słusznie został ujednolicony
na Bryżkowa (30, 34), lepiej chyba byłoby Brzeżkowa od Brzezka, i Kurp
(44, 45), choć może powinno akurat być Krup. Warto by tu zajrzeć do pierwodruków, por. bowiem też błędne Dolebóg (42), gdy w tłumaczeniu Dalibóg
(54). Z kaszubskiej postaci należało odczytać poprawnie polskie, np. Dónka (7/18) to Danka; Krząn (68) to nie Krzan (81), lecz Chrzan; Tóna (24/35)
to Antoni; Mack (37/48) to Maciek; Bolesa (61/72) to Bolesława; Jula (68/77)
to Julia; Mëna (75) to nie Myna (88), lecz Mejna; z kasz. Nôsôd (203) mylnie
Nasod (141) zamiast Nasad; kasz. Frana (170/198) to oczywiście Frania. Jeśli
Milk (131) oddaje się przez Miłek (164), to słusznie Vojek (145) staje się Wojek
(178). Można jednak usprawiedliwić wymienione uchybienia tłumacza zastosowaniem tu tzw. stylizacji językowej kaszubskiej.
Oto niedokładności na płaszczyźnie nazw geograficznych: Karlipk obok
Karplik (18, 93), gdy kasz. Karlëpk odczytać należało jako Karłubek; z Glinek
zamiast z Glińce (18/28), tj. Glinicy; pospolite określenie nad stawem zastąpiło
nazwę: nad Stawczëszczę (19/30), a por. zastąpienie jej formą Stawiszcze (33);
Toliszcz(e) odpowiada kasz. Tolëszcz(e) (24/35), do czego por. słuszne zastąpienie postaci Starzno przez Starzyno; mylne Zaliftownica za kasz. Zalëftovn-
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jica (42/54) z podstawą lëft ‘powietrze’; lepiej: Zapowietrznica; Jezioro Dolne
pomyłką za Dobre (186/125). Niektóre wątpliwości tego rodzaju należałoby
sprawdzić w pierwodrukach, podobnie jak w przypadku formy (zapisu) wielu
wyrazów pospolitych.

Frazeologia
Frazeologizmy wydobyte z pism opublikowanych w tomie Zemja kaszëbskô
ująłem już w swojej pracy Ze studiów nad frazeologią kaszubską48. Wypisałem
z nich ponad 300 frazeologizmów tzw. przysłowiowych49, w tym ponad 50 wcześniej nigdzie niezapisanych, np. swiãti òdżin ‘w wigilię św. Jana’, stôré pùdło
’stara i brzydka kobieta’; cwiardi talar ‘mocny pieniądz’, pieprzowóné dôwczi
‘chłosta, bura’ (np. òdbiéranié pieprzowónëch dôwk 17), bocón jã szczipnął
w kòlano ’zaszła w ciążę’; dostac za uszë ’zostać skarcony’; wëcąc (komus) plat
zam. wëcąc (komus) (plat ręką) w pësk ’spoliczkować kogo’; wëmiecëc szwernóckę
‘silnie uderzyć w twarz’ zamiast wëniecëc (komus) w pësk [szwernócką]; wëczëtac kòmùs kapitel 191 ‘dać kumuś burę’; përdã wëpiąc 49 ‘zdechnąć; umrzeć’, miec
[sekretnégo] kurka [pod łësą banią] ‘mieć w czubie’ (por. bëc, miec pod mucą);
jest wśród nich sporo połączeń porównawczych typu (bëc) pewniészi jak
koza na swoje rogi; gniesc jak w gnoju ‘bredzić’, dostac òczë jak kòło kòłowrota
‘ze zdziwienia’, chłop drist jak pchła, chrapac jak niesmarowóné kòło, jic jak na jigłach ’ostrożnie’; łapë jak szëple, łeb jak bania; kraftny jak dus ’silny’ (tu: o marglu!).
Wiele wyrażeń, zwrotów czy fraz porównawczych ma forme rozbudowaną
i szczególnie obrazową, np. biła, jak czebë cerlëcą len carła 97, stoja sztivno jak ten
bôłvąn solë, v chtëren przed pôrę tësącami latmi Lotova bjałka zmjenjonô bëła 97.
Zauważyć należy występowanie w tekstach Budzisza połączeń wyrazowych,
które mogą być frazeologizmami, jak np. szczëpkami mjerzëc = knëpczëc 93
‘wydzielać’, (za)sznërovąni głos 93 ‘szept’, (jaż) na jęzëkù kogos grëze 93 ‘język
kogoś świerzbi’, skóra kogos burczi a dreszcz przechôdô 93 ‘z wielkiej ciekawości’, (pjic) za rodzice z obojgu strón – to je czista a pjivo 94, chtos może skorznje
znjesc 94 ‘o mocnej głowie’, w wuszë so wo kjims dmuchac 94 ‘plotkować po
cichu’, nje dac sę ląmpovac 94 ‘nie dac na siebie, nie być gorszym’ – a metafory?,
vińc głôdkjimi nogami 104 ‘pijany’, złoté mostë budovac 104 ‘robić kupkę’
48

J. Treder, Ze studiów nad frazeologia kaszubską (na tle porównawczym), Gdańsk 1986; por.
m.in. s. 107–108.
49
Ok. 140 zauważyłem w słowniku F. Lorentza, np. dardańskô òdwôga, parobk jak dus. Pomijam
inne frazeologizmy, np. przińc drop an ‘szybko przyjść’ Lor 160.

42

Jerzy Treder (Gdańsk)

Sporo z nich poświadcza słownik Sychty, np. bùten szëkù, fùchtny brat obok
mòkri brat ‘pijak’ (Puckie); óws kògòs pchô/ żgô ‘m.in. o wypoczętym koniu’,
cos jidze przez krédę 93 i cos je pòwëżi krédë Sy; żebë żaba żëto żęła! ‘niech to
licho!’ 57, serce (kòmùs) spadło w bùkse ‘ktoś się boi’ 147, 195, NKP50 III 161;
z mëgji voła wuczenjic 93 : robic z mëdżi wòła ‘przesadzać’ Sy, mącznym miechę
chlastłi 94, pęcherzę rëszoni 94 a pãcherzã vëstraszony Sy, skakac jak wróbel
na njitce 95.
Budzisz potwierdza też frazeologizmy poświadczone w dawnej frazeologii polskiej, np. zómczi lëftowé (zdżinãłë) 72, NKP III 824, żëc jak Pón Bóg
we Frańcëji 87, NKP I 577. Niektóre wydają się być polonizmami, np. z różka
wobfitoscë, sëchô wieczerza ’baty, lanie’ (por. pol. suche rózgi); por. też kwasnô heltka do przegrëzeniô (por. twardy orzech do zgryzienia). Część znajduje
poświadczenia w innych rejonach Polski, np. chrapac jak żôga, czej na gózdz
w drzewie trafi 75 i ciesz. NKP I 291, chtos nie je ani głupéhò tatka syn, ani
téż lëchi sëczi syn 54 i ciesz. NKP II 704. Wspólne z polskimi są też: chtos mô
za wuszami 93, komus sã o czims razã nje snjiło 93, na svojich pjęc pôlcach cos
wobrachovac 94, Bogu dzéń krasc 94, sklepac pôcórk 95/ klepac pôcérz/ korónkę
100, łeb so łąmjic 95, trzëmac pësk 96, spac spjikę wucemjężonëch a spravjedlëvëch 97, jic, dze pieprz rosce 97, żebë cę kaczka kopnęła 98, grëńt pod nogami
se pôli 100, skórę komus garbovac 108…
Budzisz nierzadko łączył ze sobą dwa frazeologizmy o wspólnej lub bliskiej
semantyce, np. żëc jak pączk w masle a Pón Bóg we Frańcëji, fùchtny brat a wiesołô skóra ‘pijak’, zajc kòmùs drogã przebiégł abò stôrô baba przelazła 87 ‘zła
wróżba’, wo tim ju jaskółkji pod wustrzechę szczeblocą a gołąbkji na skjice gurchną
93, chtos mącznym miechã w łeb chlastłi a pãcherzã rëszony 95. Dotyczy to
również porównań, np. spac jak kam a chrapac jak njesmarovąné kòło 96…
Nieraz gromadzi ich w jednym miejscu kilka, np. rzëcëc słomę w wogjiń/ brót
chleba v mjech bez dna/ vębórk wodë v stëdnje bez grëńtu/ kam v morze, vszëtko
zgjinje… 100. Nierzadko przez to mniej znane stają się zrozumiałe, np. vszëtkjé
postrónkji ju są rvją a greńta pod nogami pôlą 100.
Niektóre frazeologizmy wykazują osobliwą łączliwość (kontekst), np. òna
dąsłama trzepa jak rëba w jadrze 96 ‘ze zdziwienia’ – czy wręcz zmienioną
semantykę, np. zdrzec przez pôlce 32 ‘obejść się smakiem’, a czasem zachodzi
pytanie, czy określone połączenie w ogóle jest frazeologizmem, np. kòmùs
so stało mitkò przë sëmienim 48 ‘o ustaniu bólu żołądka?’. Ponadto niektóre
zwroty czy frazy można wydobyć z przysłów, np. kògòs bót gdzes cësnie 32
‘kogoś coś uwiera’, a por. przysł. Kòżdi nôlepi wié, gdze gò bót cësnie.
50

Nowa księga przysłów i wyrażeń przysłowiowych polskich. W oparciu o dzieło Samuela Adalberga oprac. Zespół red. pod kier. J. Krzyżanowskiego, t. I–IV, PIW, Warszawa 1969–1978.
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Nadmienić też warto, że z tekstów wydobyć można sporo ciekawych luźnych i doraźnych połączeń wyrazowych, zwłaszcza epitetów czy literackich
metafor, np. zajãczą banérã schwôcëc ‘o ucieczce’ Lor I 16, cętô òdwôga ’zawzięta odwaga’, słony deszcz ‘płacz’; swãgrowati jãzëk ‘dosł.: ‘obłożony’, fig.: ‘szorstki język ’?’; cepłi niebòszczëk ‘dopiero co zmarły’: niebòszczëk jesz [béł] cepłi;
cerpiec na sëché gardło ‘o alkoholiku: suszyć’; wieprz w tretrze ’awanturnik’;
gëldzëc (kògòs) pòd zôlama ’przygadywać komuś, że aż mu w pięty idzie’;
stãpic (kòmùs) na szczëpczi ’niemal się z kimś zejść, spotkać’; serce i nerwë
z granitowégò kamienia; złoti mòst bùdowac ‘o dziecku: wypróżniać się’; mieć
cos, co kòt pòd klatama nosy, czyli skórę; skrãpòwac dëszã ‘wzruszyć’; złamac
sã na cele dëszi; chtos strachlëwégò serca jak zajączk.
Pamiętać tu warto o kaszubskich tworach literackich typu zamki lëftowé
(zdżinãłë) 72 z niem. Luftschlösser (bauen), por. NKP III 824. Tylko Budzisz
używał np. cytowane wyżej fùchtny brat ≤ niem. feucht Brüder51; wiesołô skóra,
tj. *wiesołi skórc = głuż. wjesołi škórc : niem. lustiger Vogel, a por. też niem. Spaßvogel?; dostac [córkę] pod huwę/ czepc ≤ niem. jmd. kommt unter die Haube;
gniesc/ cësnąc ławã ‘powtarzać klasę’ 99 = niem. pot. jmd drücken die Schulbanke ‘chodzić do szkoły’: łuż. něchtó tłóči šulsku ławku; leżec na miedwiedzy
skórze ‘wylegiwać się, lenić’ = niem. pot. auf der Bärenhaut liegen : na zgniłi
skórze leżec/ òdpòczëwac = niem. pot. auf der faulen Haut liegen; reczim gangã
jic ‘cofać się (w rozwoju), bankrutować’ : niem. Krebsgang gehenn ‘cofać się’;
wëcëgac kòmùs (robôczi) z nosa ‘karać za upór’ (por. wyciągać komuś robaka
z nosa NKP III 651) = niem. aus der Naße ziehen. Szerzej i do dzis znane są
np. miec lëszt ≤ niem. Lust haben, przińc do rechtu (z kims)52.
W przekładzie na polski frazeologia decyduje – wraz z częścią słownictwa – o stopniu stylizacji na mowę potoczną czy gwarową, w tym przypadku
przede wszystkim kaszubską, ale zależy to od stosunku tłumacza do tej sfery
tworzywa językowego utworów, a także od stopnia oryginalności frazeologii
Budzisza. Idiomatyka dla tłumacza stanowi najtrudniejszą do właściwego zrealizowania płaszczyznę.
Utwory Budzisza można uznać za reprezentatywne dla myślenia obrazowego,
wyrażającego się w językowym sposobie wypowiedzi obrazowością w sferze
leksyki, idiomatyki, paremii, wypowiedzeń o charakterze przysłów i sentencji,
51

Por. mokri brat ‘pijak’ (Puckie) Sy VII 168 i kómple z mokrëch strón Lab 109 : cz. kamarádi/
bratři z mokré čtvrti : niem. Saufkumpanen.
52
Por. J. Treder, Kaszubska i pomorska frazeologia pochodzenia niemieckiego (na tle słowiańskim),
w: Problemy frazeologii europejskiej I, pod red. A.M. Lewickiego, Warszawa 1996, s. 131–
146.
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przeważnie ludowego pochodzenia (choc bibl. itp.), formuł słownych, topiki
itp. Jeśli Jan Drzeżdżon coś z tego kontynuuje, to wyraża się to w przejściu
na język baśniowy i oniryczny, ale bez kontynuacji idiomatyki i paremii swego
prekursora. Nie będę tu wchodził szerzej w ocenę trafności rozwiązań Drzeżdżona53, który bardzo często nie przekłada idiomu w całości, lecz tylko jego
komponenty, np. mitkò przë sëmieniu kòmùs sã stało ‘ktoś ma bóle żołądka’
wobec pol. sumienie komuś zmiękło ‘?’ (48/60); w kwasné jabkò zagrëzc ‘mieć
twardy orzech do zgryzienia’ wobec pol. przełknąć kwaśne jabłko ‘?’ (65/78);
bòcón jã w kòlano szczipnął ‘zaszła w ciążę’ oddane dosłownie (102/112).
Tłumacz w ten sposób kaszubskie idiomy szerzej popularyzuje, przenosi
na grunt języka polskiego, choć nie zawsze chyba świadomie i nie zawsze
szczęśliwie, bo z uszczerbkiem dla zrozumienia tekstu i jego etsteycznego
przeżycia.
Niekiedy w przekładzie całkowicie pomija się kaszubski frazeologizm, np.
na zgniłi skórze leżec ‘próżnować, lenić się’ (161/169); òdebrac soloną zupã
‘dostać baty, lanie’ (192), a rzadko przytacza jego ekwiwalent polski, np.
kraftny jak dus i pol. mocny jak piorun (6/17); miec na kògòs grëbi pik i pol. mieć
na kogoś oko (55/68); dostac (córkã) pòd hùwã i pol. wydać za mąż (74/87),
chociaż niekiedy nie został on najtrafniej dobrany, np. przińc jak déf ‘złodziej’
w nocy i pol. przyjść jak tchnienie w nocy (51/64); chtos mô za ùszama i pol.
mieć coś na sumieniu (93/104), gdy lepiej byłoby: ale to ziółko! Bardzo często
tłumacz zastępuje kaszubski frazeologizm luźnym połączeniem polskim, np.
kòza stoji sëchò ‘koza nie daje mleka’ (24/35), leżec w szestnicy, w nóżkach
‘rodzić’ (50/62), co osłabia obrazowość i ekspresywność przekładu, ale może
w miarę precyzyjnie oddaje samą treść, znaczenie. I na tej płaszczyźnie dostrzec należy zamierzony ze strony autora żart, np. spòchnąc jak Nitka (39/50)
wraz z całą humoreską, czy na przykład gònic roztrãbôcza (60) jako literackie
opracowanie zabawy, zamkniętej w tym zwrocie54, nastawionej na nabieranie
53

Utwory Budzisza w przekładzie Drzeżdżona (MK) czyta się z pewnością łatwiej niż w kaszubskim oryginale, co wynika m.in. z dobrego tłumaczenia. Oczywiście, określone estetycznoemocjonalne walory oryginału giną, jak w każdym tłumaczeniu. Nie jest ono jednak wolne
od niedostatków i błędów. O tych związanych z nazewnictwem mowa była wyżej, teraz zaś
tylko kilka uwag o dokuczliwszych innych. Opuszczanie fragmentu tekstu, np. przytaczając
opis Zatoki Puckiej, ale są i inne na to przykłady (np. 27/37). Inne rozmieszczenie graficzne
partii dialogowych może także prowadzić do zmiany treści (np. u góry s. 4/14, 24/35, 25/36,
28/39, 30/41). Przydarzyły się ewidentne błędy w tłumaczeniu, np. szpjitôl ‘szpital’ (11/22),
gdy chodzi o przytułek dla bezdomnych; to doch nje je grzéch w tł.: choć to był grzech
(31/42).
54
Por. J. Treder, Zwrot gonić rosomaka i jego synonimy, w: Studia linguistica in honorem
Edvardi Breza, Bydgoszcz 2008, s. 260–267.
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naiwnych, nie zaś dokument zwyczajów ludowych. Wyobrażenia i wierzenia
ludowe weszły właściwie tylko do utworu Żelezôk a flińta, gdzie występuje też
nieco etymologii ludowej.

Przysłowia i formuły słowne
Z antologii Budzisza Dokôzë (2007) J. Pomierska wyekscerpowała niemal 100
przysłów55, w tym: a) powszechniej znane, np. Czedë trwòga, tej do Bòga, czedë biéda, tej do Żëda. Za darmò ani pies nie szczekô. Czej jedna kòza ògón
pòdnôszô, drëdżé nie chcą bëc lëchszé. Kògò chléb jém, tegò piesniã spiéwajã.
Kòżdi czart mądri na swój part.; b) wariantowe wobec znanych szerzej, np.
Chto dobrze spi, nie grzeszi, chto nie grzeszi przińdze do nieba. Gbùr – to diôbéł;
Za przemòcą kònie przez kikëlëce56 skôczą. Drobné je kòlibką wiôldżégò (por.
pol. Z małego przyjdzie do dużego.). Lepi pòd bróną jak na gòłim pòlu! Czej
òsłowi za dobrze jidze, tej òn na lód léze. (por. pol. Kiedy się osłu dobrze dzieje,
idzie na lód skakać.; c) oryginalne, np. Krëpë pòd mùcą nie bôłomùcą. Chcôł të
bëc ògôdóny, mùszisz sã żenic, chcôł të bëc chwôlony, mùszisz ùmrzéc. Më jesmë
naszi, nas nicht nie wëstraszi. Rôz je szpôs. Aprël harcowôł, môj szlachtowôł.
Przed òżenkã ribka, pò òżenkù ksantipka. Przed wieselim złoté słowa, pò wieselim cwiardô głowa. Wszëtczé sétmë lat pasëje flëk. (por. …na dzurã Sy I 283).
Warto zwrócić uwagę na te jednostki, które uznać można za tzw. aktualizacje, np. Żebë spùchł jak Njitka! – òd tegò czasu to nóm wszëtczim znóné
przësłowié dôtëje. (64/50); Aptit jegò rósł z jedzenim. (69/56, tu dosłownie:
Mack Nitka-Głódkòwsczi zjada kiełbasę…); Chto dobrze mô, chce jesz lepi
miec, chto je kaprôl, chce bëc generał. 82; …przënãta je gòrszô jak przëroda.
(82/59 tj. nawyk jest gorszy od natury); Co lepszé je jak wesz, to weż! (51/64 tzn.
wziąć, co się da); Jiné czasë, jiné òbëczaje, jiné miasta, jiné dzéwczãta! (98/79);
Chto dółczi pòd kim kòpie, sóm wpôdô, a z jaką miarą të mierzisz, mdze tobie
mierzoné. 187; Czej Królewskô Mòsc dô chléb, mùszi téż dac nóż. …dze brót
je, tã sã nalôżô téż nóż. 209; Kòmù Pón dô chléb, temù òn dô nóż. 211; Z kapli
‘rynny’ pòd cek. 212, por. też Pón przëszedł z deszczu pòd kaplã… 213. Żebës
spùchł jak njitka! Żebë sétmë dãbów na cã spadło! 232. Zauważmy zarazem,
że Budzisz i tutaj – jak w sferze idiomów i słownictwa – często „dubluje” obok
siebie przysłowia o zbliżonej treści.
55

J. Pomierska, Przysłowia kaszubskie. Studium z paremiografii i paremiologii, IK, Gdańsk
2013, s. 167–170.
56
Człon niejasny; zapis przysłowia u Ceynowy: Za przemòcą biczi skôczą.
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Niektóre zapisy przysłów stanowią jedyne poświadczenia kaszubskie, np.
Chòri niese zdrowégò… 183; Jałmùżnã dawac nie ùbòżi, do kòscoła chadac
nie tracy. 211. Inne w utworach Budzisza znajdują dalszą dokumentację, jak
np. znane już Ceynowie: Ale strach – niebrat. 148; Chto mô ksãdza w rodze,
tegò biéda nie ùbòdze. 211; Gbùr jak mùr. 231. Dzięki pośrednictwu Leona
Roppla do NKP trafiły z utworów Budzisza m.in. przysłowia: Głód nôlepszi
kùchôrz. 177, NKP I 664; Do serca chłopa bez żołądek, a do serca kobiétë bez lustro. 56, NKP III 948. Oczywiście, wiele z nich znanych jest z dawnych zbiorów
i innych regionów, np. Spiący lës kùrczã nie zwãdzy. 147, NKP II 310; Wszëtcë
głupi jesz nie są dót. 173/ … nie ùmerlë. NKP I 682; Dłudżé klatë, krótczi rozëm.
231; Głëpstwò zjadło rozëm! („bëłë jegò przësłowia”) 231, NKP I 684.
Znajdują się wśród nich również biblizmy, np. Marnota nad marnotama!,
Dorazu nicht dwùma panoma służëc ni mòże… 20; Prorok v svoji tatczëznje
njic nje znaczi 106; Òkò za òkò, ząb za ząb. 228. Odnotujmy ciekawą sentencję
łacińską Płodzą górë, a rodzy sã smiésznô mësz. 266, czy maksymę: „Pisze swiãti
Tomôsz: Trzëmôj sã tegò, co môsz.” 194.
Część zapisanych przez Budzisza zdań trudno jednoznacznie określić jako
przysłowia, maksymy czy sentencje, ale charakter taki mają nawet liczne formuły słowne, jak np. Żôłądz je trómf, a brótë jidą mët! (107/89, MK: Żołądź
jest górą, a chleby idą razem; lepsze byłoby: Trefl (żołądź) jest atu, a kara
(chleby) idą za nimi?); Pón Bóg ju żorgô, że drzewa w niebò nie roscą. 18; Drzesz,
dze cã nie bòli, drapnij sã, dze cã swãdzy! 21; Czej nié do łokca, tej doch do nokca! 21; Dzewùsa serce, żôłądk swini, czełbasë wnãtrznoscë fùl nôwrotnoscë. 55;
Z łasczi njitczi jistnjejesz, bez pòmòcë njitczi marnjejesz. 68; Chto cwiardo robi,
téż dostónie swòje dobré zjestkù! 166; Do kòrëta të trafisz, ale nié do prôcë! 166;
Czim Bóg nas òbdarzi, a Jagniészka ùwarzi, to Walãtk mdze jôdł. 170; Cëgóni
nie kradną, ale pòżiczają, co jima felëje, na òddanié w dniu sw. Nigdësa, ale bierzą, co jim pòd òczë padnie… 173; Cëż mie je pòmògłé, rãce jak nôwëżi wëcygac,
a dupa òstónie gòłô. 209; Jak trzasł, tak zgasł. 255. Dołączmy tu dwie tzw. próby
językowe: Nie pieprz, Pietrze, wieprza pieprzã, bò przepieprzisz, Pietrze, pieprzã
wieprza. 80; Chrząszcz brzmi w strzënie. 80.
Przy okazji sygnalizowano, jak sobie radzi z idiomami i przysłowiami tłumacz w przekładach na polski, tutaj zaś zwrócimy uwagę na inne szczególne
przykłady, np. To bëło na rozerwanié reka, a òbjawienié sowë 56: Tego było
za wiele. MK 28 (por. to bëło na òberwanié chmùrë/ rozerwanié reka, a òbjawienié
sowë! (pn.) Sy III 270, VII 197); Szëmkòwe celã sã téż òbdało, chòc sã sétmë niedzél gzëło. 81: Szymkowe cielę też się uspokoiło, choć siedem tygodni się gziło.
MK 41; Dze je mac, tam téż je sac. 87: Macierz daje siew. MK 65; Jakô cac, takô
mac! / Jaczi towôr, taczi priz! 101: Jaka mać, taka nać! / Jaki towar, taka cena!
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MK 82; Żebë żaba żëto żãła! 91 (MK brak); Głupi nie rôstają, ti sã rodzą!
98: Głupich nie trzeba sadzić, sami rosną. MK 78; Głupi sã nie mnożą, le sã
rodzą. (173/209); Jednémù sowa, drëdżémù gòłąbk. 97: Każdemu inny los pisany. MK 77; Lepi za krzã jak bùten! 226: Lepiej za krzakiem niż w otwartym
polu. MK 100; Z mëdżi wòła ùczënic… 229: wystrugać z komara… MK 104.
Utwory Budzisza wymagają nowego krytycznego wydania i analizy genezy
wątków tematycznych; z folkloru kaszubskiego czerpał niewiele, więcej zapewne
stanowi efekt obcych interferencji, np. z niemieckiej literatury. Pełniejszej analizy wymaga też prześledzenie wędrówek pewnych motywów czy literackich
pomysłów, a lektura wydanych utworów Budzisza to już ułatwia. Opowieść
Żelezôk a flińta przypomina nieco F. Ceynowy Rozmòwã Pòlôcha z Kaszëbą.
Zakończenie w Mjichôł dostôł ordel znane jest ze słownika Sychty. Pomysł z armatnią kulą na linie (łańcuchu) z Zabëti bjitvë przejął i przetworzył J. Drzeżdżon w opowiadaniu Wegwizer (w zbiorze Dzwónnik). Zamiana kozy na kozła
znana jest w foklkorze dość szeroko, ale u A. Dominika57 mogła się pojawić
pod wpływem Budzisza. Pomysł z udawaniem, że się czegoś nie rozumie,
bo się nie chce rozumieć, znany jest szerzej, ale Żelezôk przed sądã może sugerować wzorowanie się na znanej w folklorze rozmowie głuchego z niewidomym. Motyw zakładu o zjedzenie czegoś w bardzo krótkim czasie, gdy bohater jest po prostu głodny, znany jest teraz z Budzisza Szlachcëca Njitkji słavetné
dobëcé… i J. Karnowskiego Sowizdrzôł ù Krëbanów. Wznowienie czy w ogóle
przypomnienie utworów Budzisza rejestr ten wydłuży.

Jerzy Treder

Die Sprache des kaschubischen Schaffens
von Alojzy Budzisz
Zusammenfassung
J. Treder analysiert und beschreibt die kaschubische Sprache von Alojzy Budzisz
(1874-1934), der für „den hervorragendsten Prosaiker aus der Nordkaschubei“ in der
Zwischenkriegszeit gehalten wurde. Die Grundlage der Analyse bildet Zemja kaszëbskô
(1982). Die Forschungen von Treder berücksichtigen einen breiteren lexikographischen Kontext (Wörterbücher von F. Lorentz und B. Sychta) und die Übersetzung
ins Polnische Modra kraina (1980). Die Schlussfolgerung deutet darauf hin, dass die
57

Por. A. Dominik, Tóna z pùstk 1982, tł. pol. Gawędy kaszubskie, 1986.
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Werke von Budzisz die nördliche kaschubische Sprache darstellen, darauf weisen
bestimmte phonetische, flektierende, wortbildende, lexikalische Merkmale und auch
mit Absicht benutzte Namenskunde hin. Der Verfasser des Textes bemerkt merkwürdigen, nur für Budzisz charakteristischen Wortschatz (Archaismen, Neologismen,
Germanismen, Polonismen, Dialektismen), Phraseologie und gewählte Satzbildungsaspekte. Treder zieht Schluss, dass die kaschubische Sprache zusätzlich formiert und
normiert wurde, deutlich nach den Mustern von Ceynowa und späteren Empfehlungen von Lorentz.

Danuta Stanulewicz, Justyna Pomierska
Gdańsk

Kurs kaszubskiego na internetowej
platformie do nauki języków.
Propozycja, korzyści i perspektywy

1. Wstęp
Osoby pragnące uczyć się języków coraz częściej korzystają z nowych technologii1. W wersji elektronicznej dostępne są kursy angielskiego i innych języków: na płytach CD, w Internecie, również jako aplikacje mobilne. Oferuje je
wiele platform, np. Babbel, Busuu, Digital Languages, Duolingo, LingQ, Lingualia, Memrise, Rosetta Stone2. Niektóre są darmowe, inne płatne – można
też korzystać z propozycji bezpłatnej w ograniczonym zakresie, a wersję rozszerzoną wykupić. Samodzielna nauka języków z wykorzystaniem zasobów
internetowych, głównie tych nieodpłatnych, jest bardzo popularna wśród
uczniów i studentów, traktujących je jako uzupełnienie nauki szkolnej, powtórkę materiału czy też aktywną zabawę. Nierzadko taki elektroniczny kurs
to jedyna możliwość pozaszkolnego uzupełniania wykształcenia, zwłaszcza
w przypadku tych języków, których nie ma w ofercie państwowych placówek
edukacyjnych czy prywatnych szkół językowych3.
Tworzenie i wykorzystanie kursów internetowych podlega ciągłej ewaluacji, nie tylko przez ich użytkowników (zob. m.in. Maciąg, 2014), a także przez
badaczy zainteresowanych glottodydaktyką. Wielostronnej analizie poddaje
1

2
3

Zob. m.in. Krajka (2007, 2012), Maciaszczyk (2019), Szerszeń (2014), a także tomy zbiorowe:
CALL for Bridges between School and Academia, red. A. Turula, M. Chojnacka (2015);
CALL for Mobility, red. J. Pitura, S. Sauro (2018); CALL for Openness, red. M. Marczak,
J. Krajka (2016); Insights into Technology Enhanced Language Pedagogy, red. A. Turula,
B. Mikołajewska, D. Stanulewicz (2015).
Zob. pl.babbel.com, www.busuu.com/pl, www.digitaldialects.com, pl.duolingo.com, www.
lingq.com, www.lingualia.com, www.memrise.com, rosettastone.com.
O korzyściach płynących z korzystania z platform oferujących kursy językowe piszą m.in.
Aleksandrowska i Stanulewicz (2020: 126-127).
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się m.in. efektywność kursów, błędy popełniane przez uczących się czy wykorzystanie kursów podczas lekcji w szkole (zob. m.in. Mulya i Refnaldi, 2016;
Munday 2016; Settles, Brust, Gustafson, Hagiwara i Madnani, 2018; Settles
i Meeder, 2016; Vesselinov i Grego, 2012). Zagadnienia związane z aplikacjami oferowanymi przez platformy internetowe są również chętnie poruszane
przez studentów w pracach licencjackich i magisterskich. W Instytucie Anglistyki i Amerykanistyki Uniwersytetu Gdańskiego powstały następujące prace
magisterskie: Technology in foreign language learning: The case of mobile applications Agnieszki Skóry (2017); Information and Communication Technology
in the self-study of foreign languages Martyny Mysiakowskiej (2018); The
impact of selected mobile applications on sports school students’ motivation to
learn English and their ability to acquire new vocabulary items Barbary Żurek-Partyki (2019).
Podczas Sympozjum Rady Języka Kaszubskiego w Wejherowie w czerwcu
2017 r. jedna z autorek tego artykułu, Danuta Stanulewicz, poruszyła w dyskusji kwestię potrzeby opracowania internetowego kursu języka kaszubskiego
i umieszczenia go na popularnej na całym świecie platformie nauki języków,
np. na Duolingo. Wskazała korzyści płynące z takiego przedsięwzięcia – nie
tylko dla jego użytkowników, osób pragnących się go nauczyć czy badaczy
(w Polsce i za granicą) zainteresowanych językami słowiańskimi, ale także dla
działań w perspektywie ratowania kaszubszczyzny jako języka zagrożonego.
Od czasu do czasu zagadnienie cyfryzacji kaszubszczyzny wznawia dyskusję
na forach internetowych; młodzi Kaszubi – tak jak i ich rówieśnicy z innych
grup mniejszości językowych – widzą w wykorzystaniu nowych technologii
szansę dla swoich języków. Ubolewają nad brakiem dużego internetowego
słownika polsko-kaszubskiego4 czy kursów językowych online. Powszechna
jest świadomość, że nie sposób zrobić to w pojedynkę, mając do dyspozycji
umiejętności informatyczne i „dobre chęci”. Dowodem tego los weryfikatora
pisowni dla Firefoxa, projekt Jurka Hinza pn. Kaszubski słownik poprawnej
pisowni (Kashubian Spell Checker)5. Marek Kwidziński, współtwórca kaszubskiego Linuxa i administrator portalu linuxcsb.org, archiwizując go w roku
2013, napisał:
4

5

Mateùsz Meyer do wiadomości facebookowiczów podaje, że słownik polsko-kaszubski
jest przygotowywany przez Fundację Kaszuby (Stowarzyszenie); podaje nawet przykładowe hasła. Na Facebooku jest też inicjatywa tej fundacji Słownik polsko-kaszubski / Pòlskòkaszëbsczi słowôrz, na której co jakiś czas pokazuje się kilka fraz dwujęzycznych do nauki
języka. Tożsame z https://twitter.com/KaszubskieSlowa.
Informację podał w 2011 r. M. Kwidziński: http://pl.kaszubia.com/kaszubski-slownik-poprawnej-pisowni-dla-firefoksa/ Wersja do pobrania: https://addons.mozilla.org/en-US/
firefox/addon/kashubian-spell-checker-poland/
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Przez te lata ùdało nama sã pòkazac, że jeżlë sã le chce, to mòże w mało lëdzy
stolemną kaszëbską ùdbã zrëszëc ë ùsadzëc, w tim dwa òbrazë ISO wëdôwków
kaszëbsczégò Live-Linuksa (...) Z prostégò felënkù czasu ma nie bëlë w dwùch
lëdzy w sztãdze ti ùdbë dali cygnąc. Nôdzeja na to, że chtos bãdze przë tim
chcôł wespółrobic, ùmarła z czasã. Tak to móm pò szesc latach zamkłé kaszëbsczé starnë wspiarcô dlô ôpen ùdbów, w tim Linuksa, òstôwiając czëtińcóm
archiwa tegò, co w tim czasu bëło tuwò lós.

Celem tego artykułu jest zaprezentowanie Duolingo jako przykładowej
platformy do nauki języków obcych i zarys ogólnych założeń opracowania internetowego kursu języka kaszubskiego. Korzyści z tego działania mogą być
widoczne bardzo szybko, a w dalekosiężnym rozrachunku może się nawet
okazać, że użycie nowych technologii w dziele rewitalizacji języka wśród młodych użytkowników, którym nie został on przekazany z pokolenia na pokolenie, okaże się nie do przecenienia.

2. Prezentacja platformy Duolingo6
Platforma Duolingo (https://www.duolingo.com/) założona została w 2012 r.
przez Luisa von Ahna i Severina Hackera. Dzisiaj może ona się poszczycić
ponad 300 milionami użytkowników7 i prawie 100 kursami8. Luis von Ahn,
naukowiec i wynalazca, w wywiadzie przeprowadzonym Honoratę Zapaśnik
przedstawia powody utworzenia darmowej platformy:
Wychowałem się w Gwatemali, która jest biednym krajem, ale moi rodzice
należeli do wyższej klasy średniej. Chodziłem do dobrych szkół, lecz ludzie,
którzy żyli kilometr od mojego domu, nie mieli tych samych możliwości.
Widziałem, jaka jest różnica między biednymi a bogatymi w dostępie do edukacji.
Razem z Severinem Hackerem, moim studentem, chcieliśmy stworzyć coś,
za co nie będzie trzeba płacić, a co pomoże w edukacji różnym klasom społecznym. Skoncentrowaliśmy się na językach obcych, bo ludzie poświęcają im
czas też poza szkołą.

6
7
8

Platformę Duolingo opisują m.in. Aleksandrowska i Stanulewicz (2019: 122-131, 2020:
128-133) i Savvani (2019).
Duolingo research, https://research.duolingo.com/, dostęp: 24.10.2020.
Listy kursów zaprezentowane są na stronie: https://www.duolingo.com/courses/, dostęp:
24.10.2020.
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Na świecie 1,2 mld osób uczy się języków. W tej grupie 800 mln szlifuje angielski, bo ma mało środków na życie i w ten sposób próbuje się wyrwać z biedy.
Wiele zależy od kraju, ale dzięki znajomości angielskiego zarobki mogą wzrosnąć o 20%, a nawet o 100%.
Jednak prywatne lekcje są drogie. W Ameryce Łacińskiej kurs Open English
kosztuje 1000 dol. To absurdalne. W praktyce jest tak, że jeśli ktoś ma dużo
pieniędzy, może zapłacić za najlepsze szkoły i dzięki temu, że udało mu się
zdobyć wykształcenie na wysokim poziomie, dostanie dobrą pracę, podczas
gdy osoby, które są biedne, ledwie umieją pisać i czytać. Tak dzieje się w wielu
krajach na świecie. Przez to ludzie ci nie są w stanie zarobić pieniędzy.
Dla mnie Duolingo jest niesamowite, bo z nami języka uczą się zarówno Bill
Gates, najbogatszy człowiek świata, jak i ci, których nie byłoby stać na kurs.
I o to nam chodziło (Zapaśnik, 2018).

Twórcy Duolingo deklarują dążenie do spersonalizowanej edukacji (personalized education) i uczenia się przez zabawę (making learning fun) oraz powszechną dostępność kursów (universally accessible)9, które w większości proponowane są i opracowywane przez wolontariuszy10. Na Duolingo oprócz
propozycji cyklów lekcji znajdują się również m.in. krótkie opowiadania,
tematyczne fiszki i podcasty do czytania i słuchania, a nawet dwujęzyczne
słowniki11.
Kursy są dwujęzyczne i tak skonstruowane, że jeden język jest pośrednikiem, a drugi językiem nauczanym12 – stąd też nazwa platformy. Na przykład
dla władających językiem polskim został opracowany kurs języka angielskiego
(dotychczas to jedyny język docelowy, kurs ma 1,76 mln użytkowników – stan
na 24.10.2020), ale osoby znające język angielski mają dużo większy wybór,
mogą uczyć się języków narodowych o szerszym i węższym zasięgu (np. polskiego uczy się 942 tys. użytkowników platformy – stan na 24.10.2020), także
języków etnicznych, np. hawajskiego i nawaho13 (kurs tego drugiego dostępny
jest obecnie w wersji testowej). Duolingo oferuje kursy języków naturalnych:
angielskiego, hiszpańskiego, francuskiego (te cieszą się największym powo9

Zob. Mission, www.duolingo.com/info, dostęp: 24.10.2020.
Zob. Duolingo discussions, https://forum.duolingo.com/, dostęp: 24.10.2020.
11
Przykładowo słownik polsko-angielski i angielsko-polski można znaleźć pod adresem:
https://www.duolingo.com/dictionary/pl, dostęp: 24.10.2020.
12
Glottodydaktyka opisuje rolę języka ojczystego i języków obcych w uczeniu się następnych
języków, zob. m.in. Borecka (2016), Kucharczyk (2018) i Orłowska (2015).
13
Kursy powstały w 2017 r. we współpracy z instytucjami edukacyjnymi: w przygotowaniu
kursów języka hawajskiego pomagały instytucje Kanaeokana oraz Hamehameha School,
a w przypadku języka nawaho San Juan School District (Luzak, 2018).
10
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dzeniem), japońskiego, tureckiego, hebrajskiego itd., jak i sztucznych14: esperanta, starovalyriańskiego (High Valyrian) – z serialu Gra o tron i klingońskiego – z serialu Star Trek. Tabela 1 prezentuje ofertę Duolingo.
Tabela 1.
Kursy językowe na platformie Duolingo podane w kolejności popularności
wśród użytkowników (stan na 24.10.2020). Oprac. na podst.: https://www.duolingo.com/courses/
Język nauczania
(„język-pośrednik”)

Języki nauczane (docelowe)

angielski

hiszpański, francuski, niemiecki, japoński, włoski, koreański,
chiński, rosyjski, hindi, arabski, portugalski, turecki, niderlandzki, łacina, szwedzki, grecki, irlandzki, polski, norweski
(bokmål), hebrajski, wietnamski, hawajski, duński, starovalyriański, gaelicki szkocki, indonezyjski, walijski, rumuński,
czeski, suahili, węgierski (wersja beta), ukraiński, klingoński
(wersja beta), fiński (wersja beta), esperanto, nawaho (wersja
beta)

arabski

angielski, francuski, niemiecki, szwedzki; w przygotowaniu:
hiszpański

bengalski

w przygotowaniu: angielski

chiński

angielski, japoński, koreański (wersja beta), francuski, hiszpański (wersja beta), włoski (wersja beta); w przygotowaniu:
niemiecki, esperanto

czeski

angielski

francuski

angielski, hiszpański, włoski, niemiecki, portugalski,
esperanto (wersja beta)

grecki

angielski

hindi

angielski

hiszpański

angielski, francuski, włoski, portugalski, niemiecki, rosyjski,
kataloński, guarani, esperanto, szwedzki

14

Adam Weinsberg nazywa esperanto i inne – uważane za sztuczne – językami naturalnymi:
„Języki stanowiące rzeczywisty i bezpośredni przedmiot zainteresowań językoznawców –
a więc języki etniczne (żywe i martwe) oraz pomocnicze (międzyetniczne i tajne) – nazywamy łącznie a umownie językami naturalnymi”, wyjaśniając: „Jest to termin nieco mylący,
ponieważ zdawałby się sugerować, że żaden z tych języków nie powstał sztucznie; tymczasem tak właśnie powstają, jak wiemy, języki międzyetniczne typu esperanta. […] „termin
nie dotyczy sposobu powstawania języków, lecz innych ich cech” (Weinsberg, 1983: 9).
O językach sztucznych piszą m.in. Okrent (2009) i Wojan (2015).
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indonezyjski

angielski

japoński

angielski, chiński

koreański

angielski

niderlandzki

angielski, niemiecki, francuski

niemiecki

angielski, hiszpański, francuski, w przygotowaniu: włoski

polski

angielski

portugalski

angielski, hiszpański, francuski, włoski, niemiecki, esperanto
(wersja beta)

pendżabski

w przygotowaniu: angielski

rosyjski

angielski, niemiecki, francuski, hiszpański; w przygotowaniu:
szwedzki, ukraiński

rumuński

angielski

tagalog

w przygotowaniu: angielski

tajski

angielski

tamilski

w przygotowaniu: angielski

telugu

angielski

turecki

angielski, niemiecki, rosyjski; w przygotowaniu: francuski

ukraiński

angielski

węgierski

angielski; w przygotowaniu: niemiecki

wietnamski

angielski

włoski

angielski, francuski, niemiecki, hiszpański

3. Budowa kursów
Kursy składają się z jednostek-tematów zwanych też umiejętnościami (skills).
W obrębie każdego tematu znajdują się różne poziomy ćwiczeń. Przejście
do kolejnych tematów wymaga zaliczenia ćwiczeń z tematów poprzednich, ale
nie jest konieczne zrobienie ćwiczeń na wszystkich poziomach danego tematu.
Tematy gramatyczne (np. stosowanie czasów, użycie zaimków czy przyimków)
przeplatają się z polami leksykalnymi (np. zwierzęta, rodzina) i zagadnieniami
tematycznymi (np. edukacja, polityka). Przykładowy kurs języka angielskiego dla Polaków składa się z pięciu części, które z kolei mają odpowiednio od
8 do 15 jednostek (zob. tabela 2)15. Poszczególne części tego kursu nie są numerowane (chociaż w przypadku innych kursów może mieć to miejsce), natomiast są oddzielone testami.
15

Wersja dostępna 18.01.2019.
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Tabela 2.
Przykładowy kurs języka angielskiego dla Polaków – rozkład materiału
(Część 1)

(Cześć 2)

(Część 3)

(Część 4)

• Podstawy 1
• Podstawy 2
• Wyrażenia
• Jedzenie
• Zwierzęta
• Liczba
mnoga
• Zaimki
dzierżawcze
• Zaimki
w bierniku
• Test z 8
tematów

• Ubrania
• Czas teraźniejszy
• Kolory
• Pytania
• Spójniki
• Przyimki
• Data i czas
• Rodzina
• Test z 16
tematów

• Zawody
• Przymiotniki 1
• Czas teraźniejszy 2
• Przysłówki
• Miejsca
• Przedmioty
• Ludzie
• Podróże
• Określniki
• Liczby
• Czas teraźniejszy 3
• Edukacja
• Test z 28
tematów

• Czas przeszły
• Bezokoliczniki
• Czas przeszły 2
• Pojęcia abstrakcyjne 1
• Odmiana przymiotnika*
• Czas teraźniejszy
dokonany
• Bezokoliczniki 2
• Zaimki względne
• Czas zaprzeszły
• Pojęcia abstrakcyjne 2
• Zaimki zwrotne
• Natura
• Test z 40 tematów

(Część 5)
• Rzeczowniki
odsłowne
• Sport
• Sztuka
• Komunikacja
• Medycyna
• Czas przyszły
• Polityka
• Czas przyszły
złożony
• Nauka
• Czas przyszły
dokonany
• Biznes
• Czasowniki
modalne
• Wydarzenia
• Tryb warunkowy przeszły
• Cechy

* Tj. stopniowanie przymiotników.
Źródło: https://www.duolingo.com/, dostęp: 16.01.2019; także w: Aleksandrowska i Stanulewicz (2019: 127).

Kurs jednego języka w zależności od użytkownika może zawierać różną
liczbę tematów – można dostrzec tu personalizację nauczania zadeklarowaną
w Mission. Ponadto platforma zmienia się, modyfikując formaty kursów, przy
czym kursy rozpoczęte wcześniej są modernizowane. Od czasu do czasu osoba
ucząca się danego języka może zauważyć, że jej kurs został inaczej „zorganizowany”, np. zmienił szatę graficzną, lektorów, aktywne narzędzia (np. bieżące
tłumaczenie podkreślonych wyrazów) lub ma nowe jednostki16.
W kursach na platformie Duolingo stosowane są różne typy ćwiczeń, najczęstsze to:
– tłumaczenie,
– tłumaczenie – układanie wyrazów z rozsypanki,
16

Szerzej o przykładowych interaktywnych działaniach w obrębie kursu i typach ćwiczeń
zob. Aleksandrowska i Stanulewicz (2019: 130-131, 2020: 132-133).
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dopasowanie słowa do obrazka,
łączenie odpowiedników słów,
wielokrotny wybór,
wstawianie brakującego wyrazu,
dopasowanie ze słuchu,
dyktando.

Autorzy ćwiczeń starają się uwzględnić wszystkie aspekty komunikacji
(słuchanie, mówienie, pisanie, czytanie), jednak nie zawsze w pełnym zakresie, np. ćwiczenia na mówienie mają na celu sprawdzenie tylko poprawności wymowy. Możliwości techniczne pozwalają na wielokrotne odtworzenie
brzmienia wyrazu lub całego zdania, podglądu znaczenia wyrazu (interaktywny słownik) czy w zadaniach rozumienia ze słuchu wyboru dwóch prezentacji
lektora: wolnej i szybszej, zbliżonej do naturalnego toku wypowiedzi.
Duolingo zasadniczo opiera się na zasadach grywalizacji. Wykorzystanie
mechanizmów znanych z gier w procesie nauki języka daje poczucie, że to nie
jest czas zmarnotrawiony na rozrywkę. Rzeczywisty stopień rozwoju umiejętności językowych ma wymiar osobniczy, zasadniczo zależy od predyspozycji
i motywacji. W tej drugiej kwestii grywalizacja odgrywa niemałe znaczenie:
miejsce w rankingu (z możliwością obserwowania znajomych), rankingi w kolejnych dziesięciu ligach (brązowa, srebrna, złota, szafirowa, rubinowa… diamentowa), zdobywanie koron i punktów, możliwość zdobycia „dodatkowego
życia” przez powtórki, wybór poziomu nauki, deklaracja czasu trwania dziennej lekcji i liczby punktów, kolejne stopnie trudności w danych dziedzinach itp.
Automatyczny nauczyciel podaje co jakiś czas komunikat: „idziesz jak burza”,
a raz w tygodniu raport postępów przedstawionych na wykresie. Do tego już
zupełnie dla zabawy można sówkę towarzyszącą nauce „przebierać” w różne
stroje. Aplikacja wysyła powiadomienie apelujące o systematyczność, nawet
co jakiś czas wyświetla refleksyjne pouczenie: „15 minut w ciągu dnia pozwoli
ci się nauczyć języka. A co uzyskasz dzięki mediom społecznościowym?”
Użytkownik Duolingo może wybrać dla siebie nie jeden, ale wiele kursów
i realizować je według upodobania, a wszystkie osiągnięcia sumują się w jednym rankingu. Między wybranymi językami można się łatwo przełączać, także łatwo wybiera się litery właściwe dla danych języków (jak w polskim z diakrytykami ś, ź, ć, ń, ó) lub dokonuje zmiany języka klawiatury, np. z łacinki
na cyrylicę. Wybór kolejnych kursów może mieć różne motywacje, od potrzeby doskonalenia po zwykłą ciekawość czy rozrywkę. Tak się zazwyczaj wybiera języki „egzotyczne”, jakim – w przestrzeni języków popularnych na całym
świecie i niezbędnych w pracy czy w podróżach – byłby język kaszubski.
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4. Opinie użytkowników Duolingo
Aleksandrowska i Stanulewicz (2020: 134-140)17 przeprowadziły wywiady z 32
osobami (23 kobietami i 9 mężczyznami) w wieku 16–42 lat, które uczą się
hiszpańskiego, angielskiego, francuskiego, niemieckiego, włoskiego i innych
języków za pomocą aplikacji lub przez platformę Duolingo. Pytania dotyczyły
m.in. użycia języka angielskiego jako języka-pośrednika, postępów w nauce,
spełnienia oczekiwań i znaczenia grywalizacji (m.in. rywalizacji, punktów,
nagród).
Dla większości uczestników badania używanie angielskiego jako językapośrednika nie jest problemem, niektórzy nawet stwierdzili, że czasami uczą
się czegoś nowego także z tego języka. Jednak niektórzy respondenci byli zdania, że możliwość nauki z pośrednictwem języka ojczystego zachęciłaby więcej
osób do korzystania z Duolingo.
Badani, pytani o to, czego najwięcej nauczyli się w języku obcym, odpowiedzieli, że było to słownictwo, m.in. dotyczące rodziny, kolorów, ubrań, jedzenia, określania czasu, pogody i zawodów, jak również użycie podstawowych
zwrotów grzecznościowych. Ponadto docenili repetytorium z gramatyki i systematyczne doskonalenia czytania, słuchania, pisania i wymowy. Na pytanie,
co im się podoba w Duolingo, podali m.in. przyjazny interfejs, prostą obsługę,
podział na tematy, różnorodność ćwiczeń i system nagród/pochwał za dobrze
wykonane zadanie, a także możliwość indywidualnego tempa pracy. Jeśli chodzi o ulepszenie kursów, badani sugerowali m.in. bardziej realistyczne zdania,
uzupełnianie dialogów, pisanie dłuższych tekstów oraz intensyfikację ćwiczeń
gramatycznych.
Aleksandrowska i Stanulewicz zadały uczestnikom wywiadu pytanie,
czy korzystając z kursów takich jak Duolingo można się nauczyć języka na poziomie umożliwiającym komunikację w sytuacjach codziennych i w podróży.
Część badanych odpowiedziała twierdząco, wyjaśniając, że kursy pozwalają
im osłuchać się z językiem i przyswoić podstawowe zwroty potrzebne w rozmowach towarzyskich typu small talk, a także przy kupowaniu biletów, zapraszaniu kogoś na spotkanie itp. Inni zaś odpowiedzieli przecząco, uważając,
że Duolingo może być tylko uzupełnieniem nauki języka, ponieważ do osiągnięcia pewnych umiejętności potrzeba kontaktu z żywym językiem, z ludźmi
posługującymi się nim w rozmowach.
17

Wcześniej Aleksandrowska i Stanulewicz (2019: 132-133) przedstawiły wybrane odpowiedzi
udzielone w wywiadach przez sześć osób. Należy tu zaznaczyć, że autorki te nadal prowadzą
badania dotyczące opinii o nauce języków na Duolingo.
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5. Kursy i gry do nauki języka kaszubskiego oraz słowniki
w wersji elektronicznej
Reprezentacja kursów i gier do nauki języka kaszubskiego za pośrednictwem
Internetu jest bardzo skąpa. Kilka interaktywnych propozycji nauki słówek
przez zabawę zostało przygotowanych na potrzeby uczniów szkoły podstawowej, np.
Stark Remus, edukacyjna gra komputerowa stworzona przez fundację „Aby
chciało się chcieć”, współfinansowana przez powiat kartuski – http://starkremus.care2care.pl/
Strój kaszubski, ubieranka, układanka-puzzle, gra pamięciowa, wykreślanka
i zagadki – https://polalech.pl/kaszubski-gry-edukacyjne.htm
Kaszubski dla dzieci18 (6 lekcji: Mieszkamy na Kaszubach, Dom i rodzina,
Szkoła i klasa, Zainteresowania i zabawy, Przyroda, Zwyczaje i obrzędy) –
https://kaszubskidladzieci.pl/

Dla starszych uczniów są propozycje PC-DVD: Professor Why. Chemiô.
Labòratorium (CTAdventure) i Symulator kurortu nadmorskiego w kaszubskiej
wersji Simùlatór kaszëbsczigò kùrortu (Cenega). Cenną inicjatywą wykazali się
sami nauczyciele, którzy tworząc autorskie propozycje zadań do swoich lekcji
za pomocą dostępnych internetowych narzędzi typu Quizlet, Genial.ly, Wordwall, Learningapps, dzielą się między sobą tymi pomocami dydaktycznymi
– też w grupach w mediach społecznościowych19 – co potwierdzają słuchacze
studiów podyplomowych Nauczanie języka kaszubskiego na UG i absolwenci tych studiów20. Konieczność organizacji nauki szkolnej w sposób zdalny
w okresie lockdownu znacząco wpłynęła na intensyfikację takiego działania.
18

Kurs języka kaszubskiego oprac. Stone Solutions Bartosz Idczak. Każda lekcja zawiera materiał filmowy oraz zadania i łamigłówki Partnerzy: Europejski Fundusz Rolny na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich, Europa inwestująca w obszary wiejskie. Operacja współfinansowana ze środków UE w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Środki finansowe pozyskane
za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby.
19
Zob. np. Kaszubski w szkole – ciekawostki, strona na Facebooku, którą moderuje Marta
Maszota.
20
17 września 2020 r. na UG odbyła się kolejna konferencja naukowo-dydaktyczna dla nauczycieli języka kaszubskiego zorganizowana przez ZKP i Instytut Filologii Polskiej (online)
pt. Ùczimë pò kaszëbskù w szkòle ònline. Szkólny i ùczéń w internetowi sécë, podczas której
warsztaty z wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) w edukacji
przeprowadziła Magdalena Buda. Materiały i zapis konferencji zamieszczone na stronie
http://kaszubi.pl/aktualnosci/aktualnosc/id/2004, dostęp: 24.10.2020.

Kurs kaszubskiego na internetowej platformie...

59

Kursów językowych sensu stricte to właściwie nie ma21. Na Wikibooks (siostrzany projekt Wikipedii) dostępnych jest 7 lekcji pod hasłem Kaszubski/
Podstawy. Autor hasła (Michał Ostrowski) utworzył je w 2006 r. i sukcesywnie rozbudowywał do 2007 r. W planie był kurs dla zaawansowanych i lekcje
gramatyki. Projekt nie został ukończony, po 2007 r. robiono tylko niezbędne
korekty. Ze stroną powiązany jest słownik internetowy22, o którym na pl.kassubia.com napisano: „Projektem kieruje Ryszard Grzesło – autor darmowego
oprogramowania słownika na platformę Windows (NT/2000/XP/Vista)”; specyficzna „stopka redakcyjna” tego słownika informuje o zasobach leksykalnych: polsko-kaszubski – 6339, kaszubsko-polski – 4534, kaszubsko-angielski
– 1400, niemiecko-kaszubski – 458, kaszubski-jidisz – 520.
Innym internetowym źródłem tekstów może stać się korpus języka kaszubskiego (Pomierska i Stanulewicz, 2019; Stanulewicz, 2015); intencję realizacji
takiego projektu zapowiada dyrektor Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie, Tomasz Fopke.

6. Język kaszubski na łatwo dostępnej platformie do nauki
języków obcych?
We wspomnianych powyżej badaniach większość uczestników chciałaby
w przyszłości uczyć się kolejnych języków z Duolingo. Wśród nich znalazły się
m.in. chiński, japoński, niderlandzki i walijski, jak również kaszubski, którego
Duolingo nie oferuje: „Najbardziej chciałbym kaszubski, ale jeszcze nie ma”
(Aleksandrowska i Stanulewicz, 2020: 140).
Jak pokazałyśmy w tabeli nr 1, wśród kursów oferowanych przez Duolingo użytkownicy znajdą kursy języków małych społeczności, np. wymieniony
już język Indian Nawaho. Obecność takich języków w przestrzeni wirtualnej
wśród innych kursów językowych ma duże znaczenie w ratowaniu ich przed
wymarciem23. Luis von Ahn tak mówi o językach zagrożonych wyginięciem:
21

Dokładniejsze opracowania systemu języka, połączone z nauką słów i formuł słownych
są nieinteraktywne, a zaliczyć do nich trzeba: 40 lekcji języka kaszubskiego pt. Kaszëbsczi
dlô wszëtczich autorstwa Danuty Pioch i Romana Drzeżdżona („Pomerania” 2011-2015),
nadto dwa pakiety fiszek: Fiszki. Starter (700 słów) i Fiszki. Kaszubski na co dzień (350
haseł, wyrażeń i zdań) oraz T. Fopkego Słówka jidą w główkã. Kaszubski na każdy dzień
w roku (365 zwrotów i powiedzeń kaszubskich, książeczka i płyta).
22
Zob. http://www.cassubia-dictionary.com/index.php, dostęp: 24.10.2020.
23
Język jest zagrożony wymarciem, gdy osoby mówiące tym językiem przestają się nim posługiwać, gdy stosują go w stale malejącej liczbie obszarów komunikacji i gdy przestaje on
być przekazywany z pokolenia na pokolenie. Oznacza to, że nie ma nowych użytkowników
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Dla mnie szczególnie ważny jest język tzotzil, bo pochodzę z Gwatemali, gdzie
mieszka wielu potomków Majów. Jednak chcemy ocalić od zapomnienia również inne mało używane języki. W tym wypadku korzystamy z pomocy rządów
lub instytucji, którym zależy na tym, żeby te języki przetrwały (Zapaśnik,
2018).

Deklaracja ta ujawnia przychylny stosunek operatorów Duolingo do języków mniejszych społeczności, z założenia niszowych, stąd można mieć nadzieję, że mogą oni zaakceptować pomysł wprowadzenia na platformę języka
kaszubskiego.
Kurs kaszubskiego powinien zostać opracowany w dwóch wersjach: dla
osób znających język polski i dla osób znających język angielski. Ten pierwszy
z pewnością będzie przydatny dla tych mieszkańców Kaszub, którzy chcieliby
nauczyć się języka swoich dziadków lub przypomnieć sobie język swojego dzieciństwa, a także dla wszystkich innych osób znających polski zainteresowanych
kaszubszczyzną, np. z powodu zamieszkania na Pomorzu, fascynacji kulturą
regionu czy też prowadzenia badań językoznawczych bądź socjologicznych.
Natomiast opracowanie kursu w języku angielskim wprowadzi kaszubszczyznę w przestrzeń międzynarodową; wśród użytkowników znaleźć mogliby się
nie tylko potomkowie emigrantów z Kaszub mieszkający w Kanadzie, USA
czy Niemczech, ale i również badacze z całego świata – głównie językoznawcy
specjalizujący się w językach słowiańskich i językach małych społeczności.
Oprócz kursu w dwóch wersjach na platformie dobrze byłoby umieścić
słowniki: kaszubsko-polski i polsko-kaszubski oraz kaszubsko-angielski i angielsko-kaszubski, a także fiszki do ćwiczenia słownictwa i krótkie opowiadania do słuchania i czytania. Odnośne materiały językowe zostały już przygotowane.
Jeżeli chodzi o budowę kursu języka kaszubskiego, tak samo jak w przypadku innych kursów zawierałby tematy gramatyczne (np. czasy, odmianę przez
przypadki itd.) i pola leksykalne (np. rodzina, jedzenie, ubrania, kolory, fauna
i flora, czynności) – w tej kwestii osoby zaangażowane w przygotowanie kursu
nie mają za dużej swobody, jako że twórcy wszystkich kursów na Duolingo
(i na innych platformach) wyraźnie podążają pewnymi ustalonymi, już sprawtego języka – ani dorosłych, ani dzieci (UNESCO, 2003). Kwestią języków zagrożonych
zajmują się liczni badacze. Zob. m.in. tomy zbiorowe: Endangered Languages and Languages in Danger: Issues of Documentation, Policy, and Language Rights, red. L. Filipović,
M. Pütz (2016); The Cambridge Handbook of Endangered Languages, red. P. Austin, J. Sallabank (2011); Vanishing Languages in Context: Ideological, Attitudinal and Social Identity
Perspectives, red. M. Pütz, N. Mundt (2016), a także m.in. Grenoble i Whaley (2006) i Sallabank (2013).
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dzonymi schematami, oczywiście z uwzględnieniem specyfiki każdego języka,
jak również – w mniejszym stopniu – kultury, np. w kursie języka japońskiego
znalazł się temat subkultur, które w Japonii są niezwykle popularne.
Jak pokazują doświadczenia użytkowników Duolingo, dzięki takiej elektronicznej pomocy można opanować podstawowe słownictwo, zwroty i struktury
języka w stopniu umożliwiającym m.in. rozmawianie o sprawach codziennych
i o swoich potrzebach, a także konwersację towarzyską na wybrane tematy
(zainteresowania, podróże). Również w przypadku kursu języka kaszubskiego użytkownicy będą w stanie nauczyć takich podstaw. Dla zainteresowanych
rozwojem umiejętności nastolatków kurs stanowiłby zachętę do kontynuacji
nauki, np. podczas wakacyjnej Letniej Szkoły Języka i Kultury Kaszubskiej
(organizowanej przez Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie) czy podczas studiów
na etnofilologii kaszubskiej na Uniwersytecie Gdańskim. Nie wiadomo, jaki
mógłby mieć wpływ na wybór licealistów – statystyki pokazują, że kontynuacja nauki w ramach przedmiotu szkolnego „język kaszubski” jest udziałem
mniejszości absolwentów szkół podstawowych, a rozpoczęcie nauki kaszubskiego dopiero w szkole średniej dotyczy w ogóle niewielu osób.
Zwiększenie obecności kaszubszczyzny w przestrzeni cyfrowej w postaci
interaktywnych kursów na platformach do nauki języków obcych albo aplikacji z pewnością przyczyni się do wzrostu zainteresowania kaszubszczyzną
(językiem i kulturą), co z kolei powinno przełożyć się na wzrost liczby mówiących po kaszubsku (na co dzień lub w wybranych okolicznościach) i odbiorców kultury kaszubskiej: literatury, prasy, mediów. Zwiększenie popularności
kaszubszczyzny wśród samych Kaszubów i na świecie podniesie prestiż rodnej
mowy. Profitów może być znacznie więcej, nie tylko w obszarze umiejętności
komunikacyjnych użytkowników języka, ale i w procesie jego normalizacji,
i w badaniach językoznawczych, socjologicznych itp. Poszerzanie przestrzeni
użycia ma ogromne znaczenie w przypadku języków zagrożonych.
Należy podkreślić, że kurs języka kaszubskiego na internetowej platformie
do nauki języków wymaga rzetelnego opracowania, przetestowania, wdrożenia
oraz systematycznego monitorowania i aktualizacji. I muszą to zrobić Kaszubi,
bo nikt tego za nas nie zrobi24.
24

Trawestacja słów prof. Alfreda Majewicza. Uhonorowany Ryngrafem Witosława (2017)
powiedział do uczniów szkoły w Kamienicy Szlacheckiej, gdzie odbywała się uroczystość:
„Przyszłość kaszubszczyzny zależy od tych tylnych rzędów. I zależy od tych przednich rzędów,
od nauczycieli, którzy ich motywują. (...) Bądźcie dumni z tego, że znacie kaszubski.
Powinniście się tym wręcz szczycić. (...) Więc pamiętajcie, to nie od nas [naukowców] zależy,
chociaż my możemy nieźle pomóc. Nie od żadnych Majewiczów, od miliona Majewiczów
nie zależy... Tylko od Kaszubów zależy, jaki będzie ich los” (notowane z pamięci).
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Danuta Stanulewicz, Justyna Pomierska

A course of the Kashubian language on an online language learning
platform. A proposal, benefits and prospects
Summary
The paper deals with the need to design an online Kashubian course available on
a language learning platform which is popular all over the world. The authors present
one of such platforms, Duolingo (https://www.duolingo.com/). The authors discuss
the benefits of such a project for Kashubian speakers, people who wish to learn it
and researchers interested in Slavic languages both in Poland and abroad. Moreover,
as Kashubian is an endangered language, an online course on Duolingo or a similar
platform would play an important role in its maintenance.

Goro Christoph Kimura
Tokio

Religion als Sprachdomäne
bei den Kaschuben und Sorben 1
1. Einführung
Welche Rolle spielt Religion für den Erhalt von Sprachen in einer Minderheitensituation? Das Kaschubische und das Obersorbische (im Folgenden: Sorbisch)
in den katholischen Teilen der Lausitz im Osten Deutschlands scheinen geradezu prädestiniert, um dieser Frage vergleichend nachzugehen. In beiden
Fällen handelt es sich um westslawische ethnische Gruppen mit katholischer
Prägung, bei denen Sprache und Religion oft als zentrale Werte bezeichnet
werden. Durch die große Rolle des religiösen Lebens für die Benutzenden
dieser Sprache kann man annehmen, dass die Verbindung der Religion mit
der ethnischen Identität eine Schlüsselrolle zum Spracherhalt spielen kann.
Im Verhältnis zwischen Sprache und Religion bestehen hier jedoch erhebliche
Unterschiede.
Als wissenschaftlichen Aufsatz mit einer Fragestellung zu diesen Unterschieden kann Zieniukowa (2003) genannt werden, die als Teil einer Studie
zum Prestige beider Sprachen die Entwicklung des religiösen Schrifttums
vergleichend darstellte. In diesem Artikel möchte ich die Sicht erweitern und
in Bezug auf Religion als Sprachdomäne die neueren Entwicklungen sowie
den derzeitigen Stand dieser Sprachdomäne aus soziolinguistischer Perspektive vergleichend betrachten.
Unter Sprachdomäne versteht man in der Soziolinguistik ein soziokulturelles Konstrukt, das aus den Beziehungen zwischen dem Sprachgebrauch einerseits und den Teilnehmern, Themen und Raum andererseits abgeleitet wird.2
1

2

Dieser Aufsatz ist ein Teil der vergleichenden Studien zum Forschungsprojekt „Multi-hierarchical Approaches to Kashubian Grammar on the Basis of a Newly Devised Corpus“
(KAKEN Grant-in-Aid for Scientific Research (A), no. 17H01641, principal investigator
Motoki NOMACHI, project period (FY) 2017-2021).
“domain is a sociocultural construct abstracted from topics of communication, relationships between communicators, and locals of communication, in accord with the institu-
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Religion als Sprachdomäne umfasst demnach den gesamten Sprachgebrauch
in einer Sprachgemeinschaft, die in Verbindung mit religiöser Thematik oder
mit dem religiösen Raum steht.
Zur Rolle der Religiösität bzw. der Kirche beim Kaschubischen gibt es
bereits eine Reihe von Studien und Berichte (u.a. Borzyszkowski 2001, Miotk
2018, Ùgòwskô (Hg.) 2012, Zieniukowa 2018). Aufgrund dieser Arbeiten und
anderer Forschungen, bei denen auch die Religion behandelt wird, soll zuerst
die Situation der religiösen Sprachdomäne bei den Kaschuben zusammengefasst werden. Im Vergleich dazu wird anschließend die sorbische Situation
etwas ausführlicher betrachtet. Dabei berufe ich mich besonders auf Jaenecke
2003, Kimura 2005, 2015, 2016 als Studien, die sich direkt mit der Rolle der
Religion zum sorbischen Spracherhalt befassen.

2. Religion als Sprachdomäne bei den Kaschuben
2.1. Sprachliche und gesellschaftliche Aspekte
Religiöse Schriftstücke auf Kaschubisch sind bereits aus der Zeit der Reformation überliefert. Zu nennen sind besonders die Herausgabe der Übersetzung
geistlicher Lieder Luthers (1586) von Simon Krofey oder der Übersetzung von
Luthers Kleinem Katechismus (1643) durch Michał Pontanus (auch Mostnik, oder auf Deutsch: Michael Brüggemann).3 Es kam jedoch nicht zu einer
kontinuierlichen Entwicklung des Kaschubischen im religiösen Bereich. Die
sprachlichen Bedürfnisse in der Domäne der Religion bei den katholischen
Kaschuben wurden traditionell weitgehend durch das Polnische und Lateinische gedeckt. Unter den Geistlichen herrschte eine zögernde, wenn nicht
sogar ablehnende Haltung zur Förderung des Kaschubischen (Treder 2011:
89). In der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts, besonders in den 1980er und
90er Jahren, kam es jedoch zu einer erheblichen Erweiterung des Gebrauchs
des Kaschubischen im religiösen Bereich.
Als zentrale Initiative zur Erweiterung des kaschubischen religiösen Sprachraums kann deren Gebrauch in der Messe (im Gottesdienst) betrachtet werden. Die Einführung des Kaschubischen in den Gottesdienst und besonders
in die Liturgie wurde als „überraschende Errungenschaft“ (surprising achie-

3

tions of a society and the spheres of activity of a speech community, in such a way that
individual behavior and social patterns can be distinguished from each other and yet related
to each other.” (Fishman 1972: 442).
Genauer zu diesen Übersetzungen und deren Bedeutung siehe Miotk 2018: 83ff.
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vement, Wicherkiewicz 2011: 172) oder sogar als „revolutionäres Phänomen“
(zjawisko rewolucyjne, Zieniukowa 2018: 288) bezeichnet. Als in den 1980er
Jahren, zuerst in geschlossenem Kreis kaschubisch Engagierter, und dann allmählich in der Öffentlichkeit das Kaschubische bei Messen Verwendung fand,4
gab es neben enthusiastischen Befürwortern auch zweifelnde oder ablehnende
Stimmen.5 Bei den Bedenken, die auch zum Teil von Seiten der Befürworter
geteilt wurden, ging es vor allem um folgende zwei Punkte. Erstens um den
sprachlichen Aspekt: die unzureichende Entwicklung der kaschubischen Literatursprache, die deren Angemessenheit als Liturgiesprache in Frage stelle.
Zweitens um den sozialen Aspekt: Kaschubisch in der Messe könne die Einheit
der Gemeinde gefährden, da nicht alle Gemeindeglieder das Kaschubische
verstehen.6
Dem ersten Punkt wurde durch die Übersetzung der Bibel und liturgischer Text, der Weiterentwicklung kirchlicher Lieder und anderen religiösen
Schrifttums entgegengewirkt. Nach einigen Teilübersetzungen erschien die
Übersetzung der vier Evangelien (1992), gefolgt von einer anderen Übersetzung des gesamten Neuen Testament (1993). Im 21. Jahrhundert sind außer
Neuübersetzungen der Evangelien auch Übersetzungen der alttestamentlichen Bücher im Gange.7 Als Meilensteine sind außer den verschiedenen
Bibelübersetzungen u.a. die Herausgabe des Gebets- und Gesangbuchs Më
trzimómë z Bogã (1998), des Begleitbuches für den Gottesdienst Ksążeczka
do nôbòżéństwa (2005) und des Lektionars To je słowò Bòże (2007) zu nennen.
Die Bischöfe haben die kaschubischen Bibelübersetzungen und andere religiöse Texte anerkannt und deren Gebrauch in der Liturgie genehmigt. Seit
Mitte der 1990er Jahre fanden zeitweise außerhalb des offiziellen Ausbildungs4
5
6

7

Die erste regelmäßige „kaschubische Messe“ wurde in Gdańsk seit 1987 angeboten. Genaueres zur Entwicklung der kaschubischen Messse siehe Miotk 2018: 133ff.
Stellvertretend siehe die zwei gleichnamigen Artikel des damaligen Bischofs von Pelplin,
Jan Szlaga, die unter dem Pseudonym Jan Ściesiński erschienen (Ściesiński 1993, 1994).
Zu diesen Punkten siehe die Reaktionen auf Ściesiński (1993) und weitere Diskussionsbeiträge in Pomerania 1993 nr 9, 12, 1994 nr 10, 1996 Nr. 5, 7−8, Pielgrzym 1993 Nr. 25,
1994 Nr. 3. Es ist bemerkenswert, dass Ściesiński (1994) bei seinen Argumenten darauf
aufmerksam macht, dass Erzbischof Gocłowski in Gdańsk, der seine Offenheit für das
Kaschubische in der Kirche zeigte, in der Tat dieselben Bedenken in Bezug auf die Einführung des Kaschubischen in den Gottesdienst teile. Bei einem späteren Interview äußert
sich Gocłowski auch direkt dazu, dass durch die Einführung des Kaschubisch keine Trennung der Gottesdienstteilnehmer entstehen soll („Język kaszubski nie może dzielić zgromadzenia liturgicznego.” Pomerania 1995 Nr. 5: 27).
Ausführlich dazu, auch zur Diskussion über die unterschiedlichen sprachlichen Orientierungen bei den Übersetzungen, siehe Miotk 2018: 99−128.
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programms sprachliche Fortbildungen für angehende Priester statt. Dem Bedarf einer terminologischen Übersichtlichkeit für die seelsorgerische Praxis
(Majkowski 2012: 234−235) wurde durch die Erstellung von terminologischen Vorschlägen im religiösen Bereich durch den Kaschubischen Sprachrat
(2012−2015) (Bugajna 2016: 215−216) entsprochen. So wurden allmählich die
sprachlichen Voraussetzungen erfüllt, damit der religiöse Bereich durch das
Kaschubische abgedeckt werden kann.
In Bezug auf den zweiten Punkt zeigte sich in der Entwicklung, dass unter
der Bezeichnung „kaschubische Messe“ (msza kaszubska) in der Tat Messen
mit unterschiedlich ausgeprägten kaschubischen Elementen verstanden werden.
Bei den Messen in den Gemeinden findet eher ein Teil der Messe auf Kaschubisch statt, während das Polnische mehr oder weniger dominiert.8 Ein langjähriger Teilnehmer kaschubischer Messen empfindet den kaschubischen
Anteil als minimal.9 Es wurden jedoch auch Gottesdienste zu kaschubischen
Treffen und andere religiöse Veranstaltungen mit betont kaschubischem Charakter wie Wallfahrten oder Kreuzwege organisiert und entwickelt. Zu nennen ist auch die jährlich stattfindende Veranstaltung Verba Sacra in Wejherowo, bei der die Bibelübersetzungen ins Kaschubische künstlerisch aufgeführt
werden. Das religiöse Angebot in den Medien auf Kaschubisch hat sich auch
in den letzten Jahrzehnten erweitert.10
2.2. Förderung des Kaschubischen in der Kirche
Bei dieser kaschubischen „kirchlichen Offensive“ (kòscelna ofensywa, ObrachtProndziński 2007: 42) fällt auf, dass die Initiative nicht von der Kirche als
Institution, sondern durchwegs von engagierten Personen aus der ethnisch8

Diesen Punkt hat Erzbischof Henryk Muszyński als dem Kaschubischen nahestehender
hoher kirchlicher Würdenträger, treffend genannt: „Wir müssen auch die Gegenwart anderer Leute beachten, die Kaschubisch nicht verstehen. Polnisch versteht man überall,
deshalb wird es auch in der Kaschubei dominieren. Dagegen sollten Fragmente in der kaschubischen Sprache bei Ereignissen in der ganzen Kaschubei gegenwärtig sein.“ (Musimy
uwzględniać także obecność innych łudzi, którzy kaszubskiego nie rozumieją. Polski rozumiany jest wszędzie, dlatego będzie jednak dominował także na Kaszubach. Natomiast
fragmenty w języku kaszubskim, w wydarzeniach na całych Kaszubach / powinny być
obecne.) (W: Pryczkowski 2005: 116-117) Übersetzung vom Autor. Auch in den folgenden
Übersetzungen.
9
„Uczestnicząc od wielu lat w tzw. kaszubskich mszach mogę potwierdzić intuicję autora.
Zauważam tendencję do ograniczania do minimum elementów kaszubskich. (Kommentar
von „jyrk” zu Jabłonskji 2019, 28.3.2019; https://pismiono.com/kosciol-bierny-i-niechetny/).
10
Einen guten Überblick über die verschiedenen Entwicklungen im religiösen Bereich gibt
Miotk 2018.
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regional geprägten kaschubisch-pommerischen Bewegung ausging. In den
1990er Jahren und im ersten Jahrzehnt des 21. Jahrhunderts bestand auch
jeweils eine Gruppe (Zespół ds. Współpracy z Kościołem) bzw. eine Kommission
(Komisja Kościelna) in der Kaschubisch-Pommerschen Vereinigung (Zrzeszenie Kaszubsko–Pomorskiego / Kaszëbskò-Pòmòrsczé Zrzeszenié), der führenden
Organisation dieser Bewegung, die sich mit den kirchlichen Angelegenheiten
befasste (Obracht-Prondzyński 2002: 347, Pryczkowski 2012).
Die zur Bewahrung der kaschubischen Identität und auch zur Vertiefung
der Sprachkenntnisse aufrufenden Worte von Papst Johannes Paulus II. bei
seinen Besuchen in Gdynia (1987) und Sopot (1999), 11 die zur Einführung
des Kaschubischen in den religiösen Bereich beigetragen haben, sind auch als
Ergebnis dieser Bemühungen aus der ethnisch-regionalen Bewegung zu verstehen (Borzyszkowski 2001: 250, Obracht-Prondziński 2002: 349). Eine klare
kirchliche Sprachenpolitik zur Förderung des Kaschubischen kann dagegen
nicht festgestellt werden. Es gibt in der Erzdiözese Gdańsk einen Zuständigen
für kaschubische Angelegenheiten.12 Im Bistum Pelplin ist ein solcher Aufgabenbereich nicht zu finden.13
Jabłońskji (2019) sieht die Haltung der Kirche zum Kaschubischen insgesamt eher als passiv. Diese Haltung ist einerseits eine Reflektion der Einstellung vieler kaschubischer Katholiken, die kein großes Interesse zum Gebrauch
des Kaschubischen in der Kirche zeigen (Treder 2013), andererseits trägt diese
Haltung auch dazu bei, dass eine solche Einstellung der Gläubigen erhalten
bleibt.
2.3. Die Bedeutung der religiösen Domäne für das Kaschubische
und des Kaschubischen in dieser Domäne
Zusammenfassend kann gesagt werden, dass es gelungen ist, das Kaschubische in die religiöse Sprachdomäne einzuführen. So sind die terminologischen
und textlichen Voraussetzungen geschaffen worden, im religiösen Bereich das
Kaschubische zu verwenden. In einigen Dutzend Pfarrgemeinden werden/
wurden kaschubische Messen in unterschiedlichen Abständen abgehalten.
Bei kirchlichen Feierlichkeiten mit kaschubischem Charakter ist das Kaschubische inzwischen fester Bestandteil. Es gibt ein immer reichlicheres Angebot
11

Pryczkowski (Hg.) (2005) enthält verschiedene Artikel zu diesen Ereignissen.
https://www.diecezja.gda.pl/duszpasterstwo-kaszubow (23.6.2020).
13
In der Seelsorgeabteilung der Diözese Pelplin sind verschiedene spezielle pastorale Bereiche genannt, wobei die Kaschuben nicht genannt werden. http://duszpasterstwopelplin.pl/
(30.6.2020)
12
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an kaschubischen religiösen Liedern (z.B. die Aktivitäten von Tomasz Fopke)
und es werden Gedichte mit tiefem religiösen Inhalt verfasst (z.B. Bożena
Ugowska).
Zur Bedeutung der Entwicklung dieser Sprachdomäne für das Kaschubische kann gesagt werden, dass die Sprache dadurch aus dem häuslichen und
örtlichen Alltag herausgeführt wurde und eine öffentliche Präsenz erlangte.
Bei Präsentationen der Stellung vom Kaschubischen kann nun als wichtiger
gesellschaftlicher Bereich auf die Kirche hingewiesen werden (z.B. Kowalczyk
2014: 105, Pryczkowski 2012, Synak 2001: 309f., Treder 2013). Der Gebrauch
in der Kirche hat sicher einen Beitrag zur Anerkennung des Kaschubischen
als eigenständige Sprache geleistet. In der Literatur wird immer wieder genannt,
dass die Entwicklungen in diesem Bereich zum Erhöhen des Prestige des
Kaschubischen und zu deren „Nobilitierung“ (nobilitacja) beigetragen haben
(Maliszewski 2012: 70−71, Miotk 2018: 133, Treder 2005: 341−342, Zieniukowa
2018: passim, u.v.m). Von der religiösen Sprachdomäne wird auch zur Entwicklung der kaschubischen Literatursprache eine besondere Rolle erwartet:
„dieser Kommunikationskanal [Messen und Gottesdienste mit der Liturgie
des Wortes auf Kaschubisch] kann – neben der Bildung – Hoffnung machen,
dass die kaschubische Literatursprache von schriftlichen Texten zur mündlichen Kommunikation übertragen wird“ (Zieniukowa 2018: 154).14 Aus gesellschaftlicher Sicht wird darauf hingewiesen, dass kirchliche Veranstaltungen
auf Kaschubisch das Zusammengehörigkeitsgefühl der Kaschuben stärken.15
Die „Strategie des Schutzes und der Entwicklung der kaschubischen Sprache
und Kultur“ (Strategia ochrony i rozwoju języka i kultury kaszubskiej) der Zrzeszenie Kaszubsko–Pomorskiego widmet in Bezug auf die Förderung der Sprache dem Gebrauch in der Kirche einen eigenen Abschnitt und betont deren
wichtige Bedeutung.16
14

„choć msze i nabożeństwa z liturgią słowa po kaszubsku nie są jeszcze na Kaszubach powszechne, to może ten kanał komunikacyjny – obok oświatowego – stwarza nadzieję na transmisję kaszubskiego języka literackiego z tekstów pisanych do komunikacji ustnej.“
15
„Religijność w języku kaszubskim nie jest już czymś obcym, lecz stanowi niewątpliwie
istotny element więzi wewnątrzgrupowej Kaszubów” (Maliszewski 2012:85). „Przez liturgię
sprawowaną w rodzimym języku Kaszubów wzrasta postawa duchowa uczestników spotkań i coraz bardziej zacieśniają się więzy łączące społeczność ludu pomorskiego” (Miotk
2018: 162) . „W dobie postępującej globalizacji i unifikacji msze te wnoszą do tradycji katolickiej nowe bogactwo, mianowicie inny język, który pozwala zjednoczyć wiernych w nowym duchu, prowadzi Kaszubów do Boga” (Pomierska 2008: 362). „(...) spełniają one [Msze
kaszubskie] rolę integracyjną we wspólnocie religijno-etnicznej” (Zieniukowa 2018: 245).
16
„Obecność języka kaszubskiego w Kościele ma ogromne znaczenie dla jego rozwoju i przyszłości.”
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Andererseits sind auch Grenzen dieser Entwicklung sichtbar geworden.
Die eben genannte Strategie beinhaltet die Diagnose, dass der gegenwärtige
Stand nicht befriedigend ist (Zrzeszenie Kaszubsko–Pomorskiego 2006: 16).
Kaschubische Messen müssen oft von Engagierten organisiert werden und gehören nicht zur Routine. Das Kaschubische in der Kirche ist somit weiterhin
eher die Ausnahme als die Regel. Für Außenstehende erscheint es paradox,
dass kaschubische Messen mehr in den Städten als in den Dörfern, wo Kaschubisch mehr gebräuchlich ist, abgehalten werden. Wie einige Untersuchungen gezeigt haben, ist auch im privaten religiösen Leben die Präsenz des
Kaschubischen marginal (Maliszewski 2012, Porębska 2007, Wózniakiewicz
2013). So wird berichtet, dass nicht nur kaschubische Bewohner allgemein,
sondern auch Aktivisten der kaschubischen Bewegung das Vaterunser nicht
auf Kaschubisch kennen (Maliszewski 2012: 85, Pryczkowski 2012: 256). Ein
Grund dafür ist sicher, dass die Katechese in der Regel auf Polnisch stattfindet. Kaschubisch ist zwar erfolgreich in die religiöse Sprachdomäne eingezogen, die Sprachdomäne an sich ist jedoch weiterhin stark durch die polnische
Sprache geprägt.

3. Religion als Sprachdomäne bei den Sorben
Nun kommen wir zum Sorbischen. Bekanntlich stellt die katholisch geprägte
Region in der westlichen Oberlausitz heute das einzige Gebiet dar, in dem
Sorbisch in allen Generationen als Alltagssprache benutzt wird. Anfang des
21. Jahrhunderts wurde in den Dörfern dieser Gegend, die heute als sorbisches Kerngebiet bezeichnet werden kann, die Zahl der Sorbischsprachigen
auf etwa 8000 Personen geschätzt, welche etwa 40% der Einwohner darstellten
(Katolski Posoł [KP] 9.5.2010).17 Unter den Katholiken ist der Anteil der Sorbischsprachigen noch höher.
In einigen Dorfgemeinden bilden Sorben die überwiegende Mehrheit. In
neuerer Zeit hat beim Spracherhalt auch eine Rolle gespielt, dass diese Region
weniger direkt als die weiten Teile der evangelischen Regionen von der Industrialisierung und Urbanisierung betroffen war. Die Rolle der Konfession
ist jedoch von grundlegender Bedeutung (Jaenecke 2003, Kimura 2005).
Hier konzentrieren wir uns auf die Sprachdomäne der Religion und deren
Bedeutung für das Sorbische, wobei in Hinblick auf den anschlißenden
17

Zu den katholischen Sorben gehören dazu noch diejenigen, die in den Städten in der
Region oder außerhalb leben. Insgesamt kann die Zahl der katholischen Sorben auf etwa
10000 bis 12000 geschätzt werden.
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Vergleich besonders die Punkte, die beim Kaschubischen genannt wurden,
beschrieben werden.
3.1. Einführung von Sorbisch in die Liturgie
In die volkssprachige Liturgie nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil hat das
Sorbische relativ zügig Einzug gehalten. Im Bistum Meißen, zu dem der Großteil der Kirchgemeinden der katholischen sorbischen Region gehört, wurde
ab März 1965 Sorbisch zusammen mit Deutsch als Liturgiesprache eingeführt
(KP 7.3.1965: 26f.). Die Übersetzung der neuen Messe nach der Liturgiereform (1969) wurde auch vom Bischof genehmigt und im Frühjahr 1970 zeitgleich mit der deutschen Version im Bistum eingeführt (KP jutry 1970: 34). Bei
diesem Prozess spielte sicher auch eine Rolle, dass der damalige Bischof von
Meißen, Otto Spülbeck, der als den Sorben wohlwollend eingeschätzt wird
(KP 21.6.2020), Mitglied der Liturgie-Kommission während des Konzils war
und selbst an der Liturgiereform mitwirkte. Auch in den folgenden Jahren
wurde an der Übersetzung weiter gearbeitet. U.a. aus finanziellen Gründen
konnte das gesamte Messbuch jedoch erst nach der Wende gedruckt werden
(Missale za katolske serbske wosady, 1993).18
Für die Fragestellung hier ist es wichtig zu notieren, dass die Anerkennung von Sorbisch als Liturgiesprache von Anfang an nicht in Frage gestellt
wurde. In der katholischen sorbischen Zeitschrift wird die Einführung der
Volkssprache in die Liturgie als „revolutionär“ bezeichnet (KP 12.7.1964: 79).
Der Gebrauch des Sorbischen im Gottesdienst war dagegen bereits so selbstverständlich, dass dessen Einführung in die Liturgie von einem sorbischen
Geistlichen als „gar nicht so revolutionär“19 eingeschätzt wurde. Auch in den
damaligen Artikeln zum Thema wird die Tatsache, dass Sorbisch nun zu den
Liturgiesprachen gehört, als erfreulich, aber nicht als überraschend dargestellt
(z.B. KP 4.4.1965). Auch wenn die Frage nach der Proportion von deutschsprachigen und sorbischsprachigen Messen gestellt wurde (z.B. KP 11.5.1969),
wurde das Vorhandensein von Gemeidegliedern, die Sorbisch nicht verstehen,
nicht als Grund zum Bedenken gegenüber der sorbischen Sprache im Gottesdienst genannt.

18
19

Näheres dazu siehe Salowski 1994.
„To njeje tajka rewolucija była, kaž to nekotři měnja.” (Interview mit einem sorbischen
Geistlichen, 22.9.1998, zit. in: Kimura 2005: 201) Er wies darauf hin, dass Sorbisch schon
vorher im Gottesdienst präsent war. Zur Bedeutung der Messe für den Spracherhalt siehe
auch Jaenecke 2003: 222−232.
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Die Möglichkeit, im kirchlichen Bereich einen sorbischen Sprachraum zu
erbauen, wurde bewusst genutzt. Ein sorbischer Geistlicher, der maßgeblich
an den Übersetzung der Liturgie und des religiösen Schrifttums beteiligt war,
sagte, dass er damals eine große Chance für das Sorbische sah und die sorbische Sprache in der Kirche aktiv förderte (Interview 23.7.1998, aus Kimura
2005: 201). Durch diese Bemühungen konnte der größte sorbische Sprachraum geschaffen werden. Der Katolski Posoł berichtete nach der Einführung
der sorbischen Sprache in die Liturgie: „Wir dürfen sagen, dass die Liturgie
des Volk Gottes heute bei uns Sorben der Platz ist, wo im weitesten Umfang
die sorbische Sprache in der Öffentlichkeit benutzt wird.“20 So ist es bis heute
geblieben. Die Zahl der sonntäglichen Kirchgänger in den katholischen sorbischen Gemeinden beträgt etwa 6000 (KP 24.7.2016).21
3.2. Zum sprachlichen und gesellschaftlichen Aspekt
Betrachten wir nun den sprachlichen und gesellschaftlichen Aspekt des religiösen Gebrauch des Sorbischen. Aus sprachlicher Sicht spielte eine Rolle,
dass es bereits eine etablierte sorbische Schriftsprache gab. Die erste komplette
Bibelübersetzung ins Sorbische stammt vom katholischen Geistlichen Jurij
Hawštyn Swětlik (1650–1729), die jedoch ungedruckt blieb. Es folgte eine
Übersetzung der Lutherbibel durch evangelische Geistliche (1728). 1896 wurde
auch eine katholische Übersetzung des Neuen Testaments herausgegeben.
1953 machten sich sorbische katholische Theologiestudenten an die Arbeit,
das Neue Testament aus der Originalsprache zu übersetzen. Durch den Konzil
ermutigt, wurde die Übersetzung 1966 herausgegeben. 1969 folgten die Psalmen und bis 1976 erschien das gesamte Alte Testament auf Sorbisch. 2006
wurde eine Neuübersetzung veröffentlicht.
Die Übersetzung der liturgischen Texte in den 1960er Jahren wurde dadurch erleichtert, dass bereits in den 1930er Jahren die Messe ins Sorbische
übersetzt worden war (Bože mše z romskeho misala, 1936). Zudem war Sorbisch bereits vor dem Konzil in der Kirche präsent. Predigten wurden auf
Sorbisch gehalten und es wurde auf Sorbisch gesungen. Die Sorben besaßen
seit 1888 ein eigenes Gesangbuch Wosadnik (folgende Ausgaben: 1900, 1919,
1929, 1951, 1960, 1977, 2008), das keine einfache Übersetzung der deutschen
20

„Směmy rěc, zo je liturgija Božeho ludu dźensa pola nas w Serbach te městno, hdźež
so w najsěršim rozměrje wužiwa serbska rěč w zjawnosći.“ (KP 4.4.1965, 37f.)
21
In den dörflichen Gemeinden beträgt der Anteil der Kirchgänger über 40%, unter den
sorbischen Gläubigen ist der Anteil noch wesentlich höher.
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Version ist, sondern eigene Texte und Melodien enthält, die bewusst weiterentwickelt worden (Kimura 2003).
In einem Überblick der sorbischen Publikationen stellt der Bibliograph des
Sorbischen Instituts, Franc Šěn fest, dass sich die religiöse Literatur nur auf
das nötigste beschränkte.22 Die Tatsache, dass der Grundbedarf in dieser Domäne mit Sorbisch gedeckt werden kann, ist jedoch bemerkenswert und stellt
in der Tat einen Ausnahmefall einer Sprachdomäne dar, in dem Sorbisch diese Voraussetzungen erfüllt. Besonders zu erwähnen ist, dass bereits seit den
1950er Jahren Katechismen und andere Bücher für die religiöse Erziehung
übersetzt wurden, um die Katechese auf Sorbisch zu unterstützten. Nach der
Wende wurden auch Lehrbücher für das Schulfach Religion auf Sorbisch bereitgestellt und 2011 ist ein Taschenwörterbuch für Religion (Terminologija
za předmjet nabožina) erschienen.
Das Gewicht der religiösen Domäne wird auch dadurch deutlich, dass die
sorbische katholische Zeitschrift Katolski Posoł mit 1900 gedruckten Exemplaren23 die größte Auflage unter der sorbischen Presse hat und das sorbische
Gebets- und Gesangbuch Wosadnik von 2008 mit 8000 Exemplaren (das setzt
voraus, dass alle sorbischen Kirchgänger ein Exemplar besitzen sollten) die
mit Abstand meist benutzte sorbische Publikation darstellt.
Kommen wir nun zum gesellschaftlichen Aspekt. Nach der Einführung der
Volkssprache in die Liturgie wurde anfangs die Befürchtung ausgesprochen,
dass als Kompromiss zwischen Deutsch und Sorbisch das Lateinische weiterhin verwendet wird (KP 11.5.1969). Latein wird heute sonntags nur in der
Klosterkirche verwendet (siehe im Anhang „Pančicy-Kukow“) und bei Feierlichkeiten kann es zur Verwendung als neutrale Sprache kommen. Deren Rolle
ist jedoch marginal.
Der Existenz der sorbisch- und nicht-sorbischsprachigen Gemeindeglieder
wurde dadurch entsprochen, dass man in den Kirchgemeinden die Messen in
sorbische und deutsche aufteilte. Die beiden Sprachen werden grundsätzlich
nicht in derselben Messe nebeneinander benutzt, sondern es finden deutsche
und sorbische Messen jeweils zu verschiedenen Uhrzeiten statt. Wie die Tabelle (s. Anhang) zeigt, gibt es in fast jeder Gemeinde jede Woche sorbische
und deutsche Messen.24 In den Städten Budyšin / Bautzen und Kulow / Wittichenau werden sie mehr auf Deutsch, in den Dörfern mehr auf Sorbisch
22

„Nabožna literatura so jenož na najtrěbniše wobmjezowaše“ (Šěn 1998: 70). Zu sorbischen
religiösen Publikationen siehe auch Pjech 1994.
23
Hinzu kommen etwa 50 Abonnenten, die die Zeitschrift in digitaler Form abonnieren.
24
Mit der Ausnahme der kleinen Gemeinde Wotrow / Ostro, die derzeit keine eigene Pfarrerstelle mehr hat. Zuvor wurden dort auch deutsche Messen angeboten (Kimura 2015, 2016).
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abgehalten. In keiner Gemeinde werden die gewöhnlichen Sonntagsmessen
zweisprachig (deutsch-sorbisch) durchgeführt. Nur an besonderen Feiertagen
gibt es vor allem in Gotteshäusern in Städten mehrsprachige Messen.
Diese Sprachteilung hat den Effekt, die Stellung der sorbischen Sprache in
der Messe zu erhalten, so dass Sorbische Messen nahezu 100% sorbischsprachig sind. Sonst kann Sorbisch leicht in eine symbolische Stellung herabrutschen, da alle Gemeindeglieder Deutsch beherrschen. Bei der Sprachaufteilung
der Messen und auch innerhalb der einzelnen Feierlichkeiten werden sogar
Maßnahmen ergriffen, die auf eine Maximierung des sorbischen Sprachraums
innerhalb der gegebenen Möglichkeiten zielen (Kimura 2015, 2016).
Darüber hinaus gibt es verschiedene kirchliche Feiertage, bei denen Sorbisch verwendet wird. Als Beispiel können die Osterreiterprozessionen oder
Wallfahrten zu Pfingsten und anderen Gelegenheiten zum Wallfahrtsort im
sorbischen Gebiet Róžant / Rosenthal genannt werden, bei der sich sorbische
Katholiken versammeln. So werden die Wallfahrten nach Róžant auch als
Ausdruck nationaler Identität bezeichnet.25 Im sorbischen Radio werden auch
allsonntäglich Andachten gesandt.
Eine Voraussetzung für die sorbischen kirchlichen Veranstaltungen ist, dass
sowohl der Erstkommunionsunterricht in den Kirchgemeinden als auch der
Religionsunterricht in der Schule für Sorbischsprachige auf Sorbisch stattfindet (Kimura 2015, 2016; siehe auch Jaenecke 2003: 227-231). So kann gewährleistet werden, dass für sorbische Katholiken das Sorbische auch zum privaten
religiösen Leben gehört. Das Vaterunser und andere Gebete auf Sorbisch gehören zum täglichen religiösen Leben der katholischen Sorben.
Wie stark die religiöses Domäne mit dem Sorbischen verbunden ist, bezeugt folgende Episode aus meiner früheren Feldforschung. Bei der Firmung
in einer sorbischen Gemeinde, die vom (deutschsprachigen) Bischof zelebriert wurde, fragte der Bischof einen sorbischen Firmling, der seinen ausgewählten Bibelspruch zur Firmung auf Sorbisch aufsagte: „Kannst Du mir das
auch deutsch sagen?“ Darauf antwortete der Junge: „Nee, das kann ich nicht.“
Der Junge hat hier natürlich nicht gegen den Bischof die Auskunft verweigert,
sondern er konnte den Spruch eben nicht gleich auf Deutsch sagen, da er ihn
auf Sorbisch gelernt hatte (Kimura 2005: 410). Auch von Erwachsenen hörte
ich ähnliches, z.B. dass sie beim Urlaub in der Gegenwart von anderen Deutschen gebeten wurden, das Tischgebet zu sagen, aber nicht auf Deutsch sagen
konnten, da sie es sonst auf Sorbisch tun.

25

„Róžant [je] za katolskich Serbow tež wuraz narodneje identity“ (Delan et.al.1997: 47).
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3.3. Förderung des Sorbischen in der Kirche
Sorbisch wird in der Kirche von den örtlichen Geistlichen gefördert. In der
Regel werden in den sorbischen Gemeinden sorbische Geistliche eingesetzt.
Wegen Priestermangel wurden bisher auch einige polnische Geistliche in
die sorbischen Gemeinden gesandt, die die sorbische Sprache erlernt haben.
Gemeindeübergreifend setzte sich die 1950 vom Bistum Meißen anerkannte
Arbeitsgemeinschaft katholischer sorbischer Geistlicher (Dźěłowe Zjednoćenstwo Katolskich Serbskich Duchownych, seit 1975 Serbske Pastoralne Zjednoćenstwo / Sorbische Pastorale Vereinigung) für sorbische Belänge ein (Kilank
2002), derzeit ist der Cyrill-Methodius-Verein tätig, der seit 1991 als eingetragener Verein das religiöse Leben der katholischen Sorben fördert, in dem er
verschiedene Veranstaltungen organisiert und die Wochenzeitschrift Katolski
Posoł herausgibt.26 Auf Dekanatsebene gibt es die Dekanatsjugendseelsorge
(Dekanatne dušepastrystwo młodźiny), die sorbischsprachige Veranstaltungen
für die Jugend organisiert. Im Bistum Dresden-Meißen werden die sorbischen
Belange durch die Stabsstelle Sorben vertreten.27
Der Dachverband der Sorben, die Domowina, war während der DDR-Zeit
als Teil des sozialistischen Systems von der Kirche distanziert. Das hat sich
nach der Wende geändert, so dass sie mit der katholischen und evangelischen
Kirche in Bezug auf die Sorben auch in Verbindung steht. Die Domowina ist
aber nicht vorwiegend im religiösen Bereich tätig.
Eine besonderee Förderung in der religiösen Domäne erfuhr das Sorbische durch die Weihnachts- und Ostergrüße des Papstes, die Johannes Paul
II. alljährlich auch auf Sorbisch aussprach und von Benedikt XVI. fortgesetzt
wurden.28 Zm 100. Geburtstag von Johannes Paul II. wurde an diese Geste
dankbar erinnert:
„Und wirklich hat der Heilige Vater die Sprache unseres kleines Volkes gleich den großen Weltsprachen benutzt, als er unser Volk ab Weihnachten 1979
26

Der Verein führt die Tradition des Cyrill-Methodius-Vereins fort, der 1862 gegründet wurde
und seit 1863 die Zeitschrift herausgab. Er wurde in der Nazi-Zeit verboten und in der
DDR-Zeit war es nicht möglich, einen eigenständigen Verein zu gründen. 1985 wurde im
Rahmen des Bistums eine Vereinigung gegründet, die dann nach der Wende zum Verein
umgestaltet wurde.
27
https://www.bistum-dresden-meissen.de/wir-sind/bischoefliches-ordinariat (Stand: 30.6.2020)
28
Papst Johannes Paul II. hatte 1975, damals als Erzbischof von Kraków, die sorbische Region
besucht und war mit der Situation der katholischen Sorben vertraut. Worner und Ledźbor
(2005) haben die Beziehungen von Johannes Paul II. zu den Sorben umfassend dokumentiert.
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immer zu Weihnachten und Ostern vor aller Welt aus der Ewigen Stadt in der
sorbischen Sprache grüßte. Was für eine Ehre für unser kleines Volk!“29

Ale Höhepunkt dieser Beziehung des Papstes zu den Sorben, und auch in
gewisser Hinsicht ein historisches Ereignis für die sorbische religiöse Domäne,
kann die Messe am 23. Juni 1996 beim Papstbesuch in Berlin bezeichnet werden. Als Pendant zu den oben erwähnten Papstbesuchen bei den Kaschuben
soll dieses Ereignis aufgrund der damaligen Schilderung vorgestellt werden.
Der Papst nannte zwei Gruppen, die er besonders grüßen möchte, die Sorben
und die Polen in Deutschland. Das Ereignis wird so beschrieben (Worner &
Ledźbor 2005: 96):
„Stille herrschte im Stadion und die Sorben standen wie erstarrt, als der Heilige Vater, Papst Johannes Paul II. am Sonntag den 23. Juni nachmittags kurz vor
zwei das erste Mal einen besonderen Gruß in unserer Muttersprache mitteilte.
(...) Kaum war der letzte Satz in der sorbischen Sprache ausgesprochen, jubelten wir. Und als der Papst nach den Sorben die Polen grüßen wollte, wurde er
in seiner Anrede durch die Sorben unterbrochen, weil wir ihm dreimal „Sława“
zusangen. Ein großer und erfreulicher Augenblick in der Geschichte unseres
kleinen Volkes!“30

Die Worte de Papstes lauteten:
„Mit besonderer Freude grüße ich Euch, lausitzer Sorben. Ihr seid mir besonders nahe, nicht nur durch die Sprache und gemeinsame Geschichte. Aber vor
allem, weil ihr durch die Jahrhunderte den Glauben und die Treue an unsere
Mutterkirche inmitten einer säkularisierten Umgebung Eures Landes bewahrt
habt. Ihr seid treu geblieben in den Zeiten der Verfolgung und Gewalt der letzten Jahre. Bleibt in der Fürbitte der Mutter Gottes Maria, die Ihr so liebt, weiter
ein treues Glied des Volkes Gottes.“31
29

„A zawěrno je swjaty wótc rěč našeho małeho ludu runja wulkim swětowym rěčam wužiwał,
jako je naš lud wot hód 1979 stajnje ke hodam a jutram přede wšěm swětom z Wěčneho
města w serbskej rěči postrowił. Kajka to česć za naš mały lud!” (KP 17.5.2020: 174)
30
„Čišina knježeše w stadionje a Serbja stejachu kaž sprostnjeni, jako sposrědkowa swjaty
wótc, bamž Jan Pawoł II., njedźelu, 23. junija, popołdnju krótko do dwěmaj, prěni króć
wosebity postrow w našej maćeršćinje. (...) Lědma zo bě poslednju sadu w serbskej rěči dowuprajił, zawyskachmy. A jako chcyše bamž po Serbach Polakow postrowić, da so wot nas
Serbow w swojej narěči přetorhnyć, dokelž zaspěwachmy jemu trojnu »Sławu«. Wulki a radostny to wokomik w stawiznach našeho małeho ludu!” (Original: KP 30.6.1996: 154f.)
31
„Z wosebitej radośću strowju Was, Lužiscy Serbja. Sće mi wosebje bliscy, nic jenož po rěči
a zhromadnych stawiznach. Ale předewšěm, dokelž sće wobchowali přez lětstotki wěru
a swěru našej maćeri cyrkwi wosrjedź sekularizowaneje wokoliny Wašeho kraja. Sće wostali swěrni w časach presćehanja a namocy zasłych lět. Wostańće na zastupnu próstwu

78

Goro Christoph Kimura (Tokio)

3.4. Die Bedeutung des Sorbischen in der religiösen Domäne
und dieser Domäne für das Sorbische
Zusammenfassend kann gesagt werden, dass es bei den katholischen Sorben
gelungen ist, die Sprachdomäne der Religion als sorbische Domäne zu etablieren. Der Gottesdienst ist nicht nur die zentrale Handlung der Kirche, sondern
stellt auch den größten und de facto den einzigen öffentlichen Sprachraum
dar, in dem Sorbisch regelmäßig benutzt wird. Die wöchentlichen sorbischen
Messen bilden den markantesten Sprachraum des Sorbischen in der Öffentlichkeit, der auch im Einklang mit dem privaten, intimeren religiösen Leben
steht. Dadurch ist eine Sprachdomäne für das Sorbische geschaffen worden,
die in ihrer Reichweite und Intensität im gesamten sorbischen Siedlungsgebiet
alle anderen Domänen übertrifft. Dies trifft für den mündlichen Bereich ebenso wie den schriftlichen zu. Der umfangreiche Gebrauch und die Anerkennung der sorbischen Sprache durch die Kirche hat sicher auch zum Prestige
der sorbischen Sprache, besonders bei den Kirchenmitgliedern, beigetragen.
Somit bietet die religiöse Domäne nicht nur eine Gelegenheit zum Sprachgebrauch unter anderen, sondern spielt im sorbischen Kontext eine herausragende Rolle für den Spracherhalt. Dass Sorbisch in der Kirche benutzt wird,
stellt eine wesentliche, wenn nicht sogar einzige praktische Motivation dar,
Sorbisch zu benutzen. Jaenecke stellt die These auf, dass sich Sorbisch bei den
katholischen Sorben besonders erhalten hat, da sie eine Voraussetzung für die
Zugehörigkeit zu der religiösen Gemeinschaft bildet. Sie schreibt:
„Religiöse Aktivitäten sind attraktiv, wenn es eine starke Gemeinschaft gibt.
Sprachkenntnisse können dann zur Voraussetzung für die Teilnahme an gemeinsamen Aktivitäten gemacht werden. Dadurch trägt die religiöse Beteiligung
zum Spracherhalt bei.“ (Jaenecke 2003: 363)

4. Vergleich und Besprechung der Hintergründe
Wenn man Kaschubisch und Sorbisch in der religiösen Domäne vergleicht,
kann man feststellen, dass es in beiden Sprachen erhebliche Bemühungen und
Errungenschaften gab. Es handelt sich in beiden Fällen bei der Verbindung
zwischen Ethnizität und Religion nicht um eine statische oder “fossilierte”
Bindung, die lediglich weitergeführt wird, sondern es lassen sich EntwicklunMaćerje božeje Marije, kotruž tak lubujeće, dale swěrne a žiwe stawy ludu božeho!” (ibid.)
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gen beobachten, die neue Formen der Verbindung hervorbrachten. So konnte
die Domäne der Religion zu einer der öffentlich repräsentativsten Sprachdomänen herausgebildet werden. Der Gerbrauch in der Kirche setzt somit ein
Zeichen gegen die Assimilierung.
Ein großer Unterschied ist dagegen die Verankerung der jeweiligen Sprachen im religiösen Alltag. Der Unterschied zeigt sich deutlich in der kontrastischen Beurteilung der Einführung in die Liturgie. Beim Kaschubischen wurde
dieses Ereignis als „revolutionär“ bezeichnet, während bei den Sorben diese
Einschätzung zur Einführung der Volkssprache im Allgemeinen zu finden ist,
nicht aber in Bezug auf das Sorbische. Dieser Unterschied wird auch dadurch
verdeutlicht, dass beim Kaschubischen verschiedene Versionen der Bibelübersetzungen ihren Beitrag zur Entwicklung der religiösen Schriftsprache leisteten, wogegen sich beim Sorbischen die neuen Übersetzungen auf die bereits
etablierte Schriftsprache berufen konnten. Auch die gegenwärtige Lage der
sprachlichen Gestaltung der Messen, bei der der Gebrauch des Kaschubischen
als Minimum empfunden werden kann, steht im Kontrast zur Situation bei
den Sorben, bei der Bemühungen zur Maximierung des sorbischen Gebrauchs
beobachtet werden können. Während bei den Kaschuben eine kaschubische
Messe weiterhin eher die Ausnahme als die Regel ist, und diese auch mit dem
Polnischen denselben Anwendungsbereich teilt, werden sorbische Messen wie
selbstverständlich allein auf Sorbisch abgehalten. Ein weiterer Unterschied
zeigt sich daran, dass sich bei den Kaschuben die ethnisch-regionale Bewegung um die kaschubischen Elemente in der Kirche kümmert, wogegen bei
den Sorben die örtlichen Geistlichen und ein eigener Verein dafür sorgen,
Sorbisch in der Kirche zu erhalten und zu fördern.
Symbolisch für die unterschiedliche Stellung der Sprache in der Domäne
der Religion ist die Verschiedenheit der Rolle, die Papst Johannes Paul II. für
die jeweiligen Sprachen spielte. Während dessen Zuwendung zu den Kaschuben als Motivationsschub wirkte, Kaschubisch auch im religiösen Bereich zu
verankern, und dazu beitrug, dessen Prestige zu stärken, waren seine Worte
an die Sorben eher ein Zeichen der Würdigung der sorbischen Gläubigen, bei
denen das Sorbische einen festen Bestandteil im religiösen Leben darstellt
und direkt zum Aufrechthalten der Glaubensgemeinschaft beiträgt.
Nun stellt sich die Frage, woher diese Unterschiede kommen. Ganz deutlich waren bereits die Ausgangsbedingungen der beiden Sprachen sehr verschieden.32 Ein wesentlicher Aspekt ist die Beziehung zur jeweiligen Nationalsprache. Aus historischer Perspektive stellt Zieniukowa (1997a, b) fest, dass
32

Die historischen Hintergründe zu beiden Sprachen werden bei Dołowy-Rybińska 2011
dargestellt.
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bei den Kaschuben die Bindung an das Polnische der Germanisierung entgegenwirkte. Diese Anlehnung an das Polnische führte jedoch auch dazu, dass
sich keine standardisierte Schriftsprache etablieren konnte (zur historischen
Entwicklung siehe auch Siatkowska 1997: 224). Dagegen funktionierte bei den
Sorben die sich entwickelnde sorbische Schriftsprache auch als Schutzmittel
gegen die deutsche Sprache. Diese Entwicklung kam dann bei den Sorben zur
Entwicklung der religiösen Domäne zugute, während beim Kaschubischen
nach Abfall der deutschen Herrschaft die Koexistenz mit dem Polnischen eher
hemmend für die Entwicklung dieser Domäne wirkte.33
Das religiöse Verhältnis mit der mehrheitssprachigen Gesellschaft ist ebenfalls von grundlegender Bedeutung. Bei den Kaschuben hat sich eine eigene
Art von Volksfrömmigkeit entwickelt, die auch die ethnisch-regionale Identität stark geprägt hat (Perszon 2015). Die Kaschuben unterscheiden sich jedoch nicht durch ihre Glaubenszugehörigkeit von der übrigen überwiegend
katholischen polnischen Bevölkerung. Dadurch steht die kaschubische Religiosität stets unter direktem Einfluss der polnischen Kirche, so dass auch bei
den Kaschuben eine Assoziation zwischen katholisch und polnisch besteht.
Die katholischen Sorben dagegen befinden sich als religiös-weltanschauliche
Enklave innerhalb einer ehemals evangelischen, nach dem Sozialismus heute mehrheitlich nicht kirchlich gebundenen deutschsprachigen Gesellschaft.
Dadurch stärkte sich die Verbindung zwischen sorbisch und katholisch im
Gegensatz zum nicht-katholischen deutschen Umfeld.34 Bei den katholischen
Sorben ist die ethnische und religiöse Identität direkt verbunden. So besteht
eine größere Affinität zwischen der religiösen Domäne und der ethnischen
Sprache.

5. Ausblick
In diesem Beitrag wurde die Entwicklung der Sprachdomäne Religion beim
Kaschubischen und Sorbischen vergleichend behandelt. Auch wenn heute diese Domäne eine wichtige Rolle bei beiden Sprachgruppen spielt, sind
grundlegende Unterschiede festzustellen. Die teilweise geradezu kontrastiven
33

Nach Auffassung von Dołowy-Rybińska (2017) trägt die Ähnlichkeit mit dem Polnischen
auch allgemein eher zur Assimilation bei. „Bliskość dwóch słowiańskich kultur i języków – polskiego i kaszubskiego – oraz bardzo niski prestiż tego drugiego języka sprawiły,
że Kaszubi ulegli silnej asymilacji.” (423)
34
Zum Vergleich der katholischen und evangelischen Lausitz siehe Dołowy-Rybińska 2011:
271-277.
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Erfahrungen der beiden hier besprochenen Sprachen können auch für andere
Minderheitensprachen aufschlussreich sein. Das kaschubische Beispiel zeigt,
was durch kreative Initiativen von wenigen Engagierten erreicht werden kann,
um das Prestige der Sprache zu heben. Und das sorbische Beispiel deutet darauf hin, wie der religiöse Bereich dazu beitragen kann, eine Sprachgemeinschaft aufrechtzuhalten.
Die Unterschiede hängen auch mit den unterschiedlichen sprachlichen
und religiösen Beziehungen mit der Mehrheitsbevölkerung zusammen. Sie
können jedoch nicht allein von den Umständen her erklärt werden. Um die
verschiedenen Rollen der Religion für den Spracherhalt und -wechsel zu
klären, weisen Pandarhipande u.a. (2020: 15) auf den „wesentlichen Einfluss
der Sprachideologie“ (crucial influence of language ideology) hin. Unter Sprachideologie versteht man, was Leute über Sprache und Kommunikation denken
oder für selbstverständlich halten (Woolard 1998). Weitere Forschungen zur
Rolle der Religion bei den Kaschuben und Sorben sollten sich mit dieser Frage
befassen. Ich hoffe, bei der nächsten Gelegenheit dieser Frage nachgehen zu
können.
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Anhang: Gottesdienste in den sorbischen Gemeinden (Stand: 2016)
(s = Sorbisch, n = Deutsch, ł = Lateinisch, p = Polnisch,
ny = Andacht, ró = Rosenkranz)
(http://www.posol.de/fck/file/Boze-mse-njedzelu.pdf)
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Religia jako domena języka Kaszubskiego i serbołużyckiego
STRESZCZENIE
W niniejszym artykule chciałbym porównać rozwój i obecny stan językowej domeny religii w odniesieniu do języka kaszubskiego i serbołużyckiego w regionie katolickim. W ostatnich dziesięcioleciach można zaobserwować znaczne działania i osiągnięcia w tej dziedzinie w obu społecznościach językowych.
Po wprowadzeniu Kaszubszczyzny do liturgii w latach 80tych zeszłego stulecia,
wykorzystanie tego języka w kościele stało się reprezentatywnym przykładem przestrzeni życia społecznego, w którym używa się kaszubszczyzny. Wprowadzenie jej
do Kościoła przyczyniło się do uznania kaszubskiego za osobny język i do zwiększenia jego prestiżu. Z drugiej strony msze kaszubskie nie stały się rutyną w większości
parafii na Kaszubach. Język polski nadal dominuje domenę religii, jak i pozostałe domeny społeczne.
Natomiast katoliccy Serbołużyczanie stanowią przykład, w jaki sposób językową
domenę religii udało się ustanowić jako wyjątkową domenę języka mniejszościowego. Od drugiej połowy lat 1960ych, cotygodniowe msze serbołużyckie stanowią
największy obszar języka serbołużyckiego w przestrzeni publicznej, co jest tożsame
także z obecnością języka łużyckiego w prywatnym, intymnym życiu religijnym. Tak
powstała domena językowa dla języka serbołużyckiego, która pod względem zasięgu
i intensywności przewyższa wszystkie inne domeny. Tak więc domena religijna odgrywa wybitną rolę w zachowaniu języka w kontekście łużyckim, ponieważ motywuje
do używania i zachowania tego języka.
Częściowo kontrastujące doświadczenia dwóch omawianych tutaj języków mogą
być pouczające dla innych języków mniejszościowych. Przykład kaszubski pokazuje,
co można osiągnąć dzięki kreatywnym inicjatywom zaangażowanych osób na rzecz
podniesienia prestiżu języka. A przykład Łużyczan pokazuje, jak domena religijna
może odegrać istotną rolę dla zachowania języka.
Różnice między tymi dwoma językami są związane z różnymi warunkami historycznymi i społecznymi. Szczególne znaczenie mają relacje językowe i religijne
z większością społeczeństwa. Kaszuby są językowo i kulturowo bliższe polskiej kulturowej większości podczas gdy językowy i wyznaniowy dystans Serbołużyczan do niemieckiego i ewangelickiego/zsekularyzowanego otoczenia sprzyja rozwojowi domeny
religijnej jako obszaru łużyckiego. Ta różnica społeczna zrodziła także różne postawy
wobec związku między językiem a religią, które warto byłoby zbadać w przyszłości.
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Religion as a linguistic domain of Kashubian and Sorbian
SUMMARY
In this article I will compare the development and current state of the linguistic
domain of religion in the cases of Kashubian and Sorbian in the Catholic region.
In the last decades there have been considerable developments in this domain in both
languages.
After the introduction of Kashubian into liturgy in the 1980th, the use of Kashubian in the church has become a representative example of public sphere, in which
this language is used. The acceptance as a language for religious purposes has contributed to acknowledge Kashubian as a language and to heighten its prestige. On the
other side, Kashubian masses have not become routine in most of the parishes in the
Kashubian region. Polish continues to be the dominant language in this domain, as
in other public domains. Polish is mainly used also in private religious life.
The Sorbian language in the Catholic region provides an example, in which the
religious domain could be established as an exceptional public domain, in which the
minority language is dominant. Since the second half of the 1960th, the weekly masses
in Sorbian are the largest sphere, in which the language is used publicly. Sorbian is
also used in the private religious life. Thus, the domain of religion exceeds all other
domains due to the vast and intensive usage of the Sorbian language. Its role for the
maintenance of this language is of crucial importance, because it motivates the usage
of the language.
The partly contrasting experiences with these two languages can be illuminating
for other minority languages as well. The Kashubian example shows what can be attained by the creativity of a few engaged persons to enhance the prestige of the language.
The Sorbian example shows how the domain of religion can play an essential role for
the maintenance of a small language.
The differences between these two languages are outcomes of different historical
and social conditions. Especially the linguistic and religious relation with the majority population is of fundamental importance. The Kashubs are linguistically and
culturally near to the Polish population and the more prestigious Polish language has
been associated with religion. In case of the Sorbs, the linguistic and religious distance
to the German speaking and protestant/secularized environment has contributed to
constitute the religious domain as Sorbian. These social differences have also led
to different language ideologies, which shall be investigated in the future.

Andrzej Romanow
Gdańsk

Chronografia ważniejszych komponentów
publicystyki pelplińskiego
„Pielgrzyma”, cz. II 1.
W służbie pomorskich struktur
Obozu Wielkiej Polski 1926–1932
„W tej chwili nie ma praworządności w kraju, jest jedynie samowola i gorąca chęć utrzymania się osobników rewolucyjnych przy władzy i żłobie”2.
Powyższa opinia nakreślona piórem wiodącego redaktora „Pielgrzyma” Józefa
Korczak-Ziółkowskiego w pełni odzwierciedlała stanowisko tejże gazety wobec sytuacji zaistniałej na polskim forum politycznym po przejęciu władzy
przez „ekipę belwederską” z marszałkiem Józefem Piłsudskim na czele.
Owo dramatyczne, katastrofalne wręcz położenie, w jakim – zdaniem redaktorów „Pielgrzyma” – znalazła się Polska po 15 maja 1926 r. wymagało nie
tylko, jak pisano, „moralnej naprawy i odporu”, lecz również zdecydowanej
obrony tych wartości, przeciw którym „soldateska Piłsudskiego działa, szczerzy zęby i sieje zamęt”3.
Nasilenie zagrożenia wspomnianych wartości (tj. idei i poglądów właściwych endecji) na Pomorzu, upatrywali też „pielgrzymowcy” w fakcie, „...że pan
Wojewoda (od 22 V 1924 r.) Stanisław Wachowiak przechylił się na stronę
rządów pana Piłsudskiego”4, a sam Piłsudski, to przecież, jak twierdził red.
Ziółkowski, „natura rosyjsko-mongolska, niezdolna do stworzenia niczego
dodatniego...”5.

1
2
3
4
5

Część I tegoż opracowania – zob.: „Acta Cassubiana”, t. 21, Gdańsk 2019, s. 82-130.
J. Korczak-Ziółkowski, Widoki obecne i Zgromadzenie Narodowe, „Pielgrzym”, nr 64 z 29 V
1926, s. 1.
Sprawy polskie. Pod znakiem Piłsudczyzny, tamże, nr 65 z 1 VI 1926, s. 1-2.
J. Korczak-Ziółkowski, Różnice, tamże, nr 66 z 3 VI 1926, s. 3
J. Korczak-Zółkowski, Po wyborze prezydenta, tamże, nr 67 z 5 VI 1926, s. 1-2.
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Oczywistym dowodem zmiany przez wojewodę przychylnego dotychczas
stanowiska wobec pomorskiej endecji było dla „Pielgrzyma” ogłoszenie 15 maja
1926 r. w województwie pomorskim stanu wyjątkowego, przedłużonego następnie decyzją Rady Ministrów z dnia 3 czerwca6. Redaktorów pelplińskiej
gazety szczególnie wzburzyło wprowadzenie, na czas trwania stanu wyjątkowego, cenzury prewencyjnej7. Podając w pełnym brzmieniu tekst rozporządzenia, rozmyślnie informowano czytelników, że owa „...uchwała Rady Ministrów zapadła na skutek kilkakrotnych próźb wojewody pomorskiego pana
Wachowiaka” i to rzekomo – wbrew stanowisku ministra spraw wewnętrznych Kazimierza Młodzianowskiego. „Donosi nam o tem osoba wiarygodna,
mająca bliską styczność z obecnemi sferami rządowemi w Warszawie” – uwierzytelniał swą enuncjację „Pielgrzym”8. Opisując represje, jakie dotknęły pelpliński periodyk ze strony „warszawskich władz”, zamieścił też „Pielgrzym”
pismo starosty tczewskiego Wacława Dytkiewicza z 4 czerwca 1926 r., w którym ten domagał się od redakcji „...zaprzestania (…) redagowania gazety [tj.
„Pielgrzyma” – A.R.] w sposób, zmuszający (…) do konfiskowania jej i zawieszania wydawnictwa”9. „Dyscyplinująca akcja” starosty Dytkiewicza wynikała
– jak przekonywał czytelników „Pielgrzym” – „z tego powodu, aby prawdziwa
opinia Pomorza, znajdująca swój wyraz przede wszystkim w prasie, nie mogła należycie dochodzić do głosu”, co również spowodowane było ingerencją wojewody Wachowiaka10. Dowodem reglamentacji wolności wypowiedzi,
do jakiej doszło na skutek ingerencji wojewody S. Wachowiaka i starosty Dytkiewicza, była dla redakcji „Pielgrzyma” konfiskata urzędowa jego numerów
69 i 70 za rzekome, jak informowano, „...podanie twierdzeń nie odpowiadających rzeczywistości” oraz „...podanie wiadomości, mogących wzbudzić
6

Bliżej zob.: M. Wojciechowski, Stanisław Wachowiak – wojewoda pomorski w latach 1924–
1926, [w:] Czasy, które przeżył. Dr Stanisław Wachowiak (1890-1972) polityk, działacz gospodarczy i społeczny, oprac. E. Mikołajczak i P. Strachanowski, Inowrocław 2002, s. 76-78;
Stan wyjątkowy na Pomorzu zniesiony, „Pielgrzym”, nr 72 z 19 VI 1926, s. 1.
7
§2 rozporządzenia z 3 VI 1926 r. głosił: „...wydawnictwa i czasopisma, przez swoją treść
zagrażające bezpieczeństwu Państwa lub porządkowi publicznemu, mogą być konfiskowane i zawieszane zarządzeniem władzy administracyjnej pierwszej instancji. Do treści pism,
zalicza się w pierwszym rzędzie: a) treści, zawierające napaści na Rząd, władze państwowe
i ich zarządzenia lub budzące nieufność do jednolitego zarządu państwowego, b) treści,
rozszerzające wiadomości jątrzące ludność lub niepokojące ją, a niezgodne z rzeczywistością”, zob.: Stan wyjątkowy na Pomorzu, tamże, nr 68 z 8VI 1926, s. 1.
8
Do Redakcji „Pielgrzyma”, tamże, nr 68 z 8 VI 1926, s. 1.
9
Tamże, loc. cit.
10
Tamże; zob. też: J. Korczak-Ziółkowski, Obostrzony stan wyjątkowy, tamże, nr 69 z 10 VI
1926, s. 1-2.
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niepokój społeczny”11. Wspomniana, zarządzona przez starostwo tczewskie
konfiskata, była dla redakcji pelplińskiej gazety sporym zaskoczeniem; tym
bardziej, iż w przeddzień jej wykonania, edytorzy otrzymali telefoniczną propozycję z tegoż starostwa, aby „...dobrowolnie dawać gazety (…) do cenzury
prewencyjnej władzy policyjnej w Pelplinie”, na co „...chcąc uniknąć konfliktu
i ewentualnej konfiskaty” wydawcy „Pielgrzyma” wyrazili zgodę. Niespodziewanie, tegoż samego dnia, tj. 14 czerwca 1926 r., powyższe zarządzenie anulowano (telefonicznie! – A.R.), wprowadzając ponownie represje konfiskacyjne.
„Postępowanie takie, stwierdzała z oburzeniem redakcja, dajemy pod ocenę
Czytelników, my stoimy pod zagadką co do jego celowości!”12.
Ale już niebawem red. J. Korczak-Ziółkowski wyjaśniał adresatom powody
kolejnych konfiskat „pomorskiej prasy narodowej”: „Istnienie prasy narodowej na Pomorzu nie podoba się pewnym żywiołom na gruncie tegoż Pomorza
i w Warszawie, rządzonej przez rządy „odrodzenia moralnego”. „Każdy wiedział, dowodził red. Ziółkowski, iż nie potrzeba było krępować prasy niemieckiej, gdyż ta jednomyślnie przyjęła rokosz Piłsudskiego z prawdziwem zadowoleniem i radością. Chodziło zatem o skrępowanie prasy polskiej narodowej,
aby ta nie mogła informować ludności o rzeczywistym stanie rzeczy”13.
Obronę „zagrożonych wartości narodowych” widział „Pielgrzym” w działaniach założonego 21 maja 1926 r. w Toruniu Komitetu Obrony Narodowej
(dalej – KON) i podległych mu Komitetów Powiatowych14. Obszerna relacja
z przebiegu wizyty delegacji KON w Warszawie celem, jak wyjaśniano, „zreferowania postulatów ludności pomorskiej”, podkreślała polityczną zwartość
oraz ideową zgodność tworzących go partii, tj. Związku Ludowo-Narodowego,
11

U podstaw restrykcyjnej ingerencji starosty tczewskiego inspirowanej przez władze
zwierzchnie legły przepisy przeciw rozpowszechnianiu nieprawdziwych wiadomości,
wprowadzone na Pomorzu w czerwcu 1926 r. wraz ze stanem wyjątkowym, wymierzonym głównie w endecką aktywność prasowo-propagandową, W przedstawionych numerach zastrzeżenia wzbudziły: w numerze 69 „Pielgrzyma” z 10 VI 1926 r. artykuł autorstwa
J. Korczak-Ziółkowskiego pt. Obostrzony stan wyjątkowy; w numerze 70 tejże gazety z 12 VI
1926 r. artykuł pt. Co nas niepokoi! Więzieni za wierność przysiędze generałowie.
12
Zob. Konfiskata „Pielgrzyma”, „Pielgrzym”, nr 71 z 15 VI 1926, s. 3.
13
J. Korczak-Ziółkowski, Aż procesy o takie rzeczy?, tamże, nr 87 z 22 VII 1926, s. 1; zob. też:
M. Pietrzak, Reglamentacja wolności prasy w Polsce (1918-1939), Warszawa 1963, s. 381
i nn.
14
Założycielami KON byli: Jan Donimirski – jego prezes oraz dr Paweł Ossowski i poseł
Franciszek Sołtysik z ZL-N, Józef Rogala i Albin Powiecki z ChD, Izydor Brejski i Romuald
Wasilewski z PSL „Piast”, poseł Stanisław Ossowski i Aleksander Dębski z Ch NSR, Antoni
Antczak i Walenty Malinowski z NPR, zob.: Delegacja Pomorza w Warszawie, „Pielgrzym”,
nr 71 z 15 VI 1926, s. 1.
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Chrześcijańskiej Demokracji, Polskiego Stronnictwa Ludowego „Piast”, Stronnictwa Chrześcijańsko-Narodowego i Narodowej Partii Robotniczej15.
Utworzenie KON, jak wynika z poświęconych temu zagadnieniu publikacji
„Pielgrzyma”, było też swoistą manifestacją znaczenia opozycyjnych ugrupowań na krajowej, a ściśle pomorskiej scenie politycznej w obliczu prokurowanych „rewolucją majową” przemian. Takim właśnie znaczącym przejawem
owej „manifestacji siły” miał być opracowany przez jednego z liderów regionalnych ZL-N Pawła Ossowskiego, projekt samorządu ziem zachodnich, który
to projekt ostatecznie miast wzmocnić, spowodował osłabienie KON. Autorowi owego projektu oraz działaczom Komitetu zarzucono „dążenia separatystyczne”. Porozumienie tworzących KON ugrupowań okazało się nietrwałym.
Już 12 czerwca 1926 r. z powodu ideowych różnic i poparcia przez członków
ZL-N niezgodnych z duchem czasu haseł dzielnicowości Komitet zakończył
swą działalność16. Znamiennym jednak było, iż przedstawione w Warszawie
(premierowi Kazimierzowi Bartlowi, ministrowi Kazimierzowi Młodzianowskiemu oraz prezydentowi Ignacemu Mościckiemu) przez delegatów KON żądania i postulaty – szczególnie te, odnoszące się do kwestii rozwoju gospodarczego regionu pomorskiego i jego politycznego znaczenia, nadal pozostawały
aktualne w publicystyce gazety. Nadal nie przebierającą w słowach krytyką
atakował „Pielgrzym” „nowe władze Rzeczypospolitej”.
Szczególnie ostre elementy wymierzonej w przeciwników politycznych –
w „obóz belwederski” - akcji propagandowej, zawierały teksty pióra redaktora
prowadzącego gazety, tj. Józefa Korczak-Ziółkowskiego. W opinii red. Ziółkowskiego sejm wyłoniony po przewrocie majowym 1926 r. był „...niczem
więcej jak półtrupem, a (…) bezprzecznym panem Polski jest Józef Piłsudski”,
któremu się zdaje, „...że Polska to nic więcej, jak twór rąk jego własnych, zatem
chce ją formować tak, jak mu się podoba”17. Zresztą, przekonywał red. Ziółkowski, cała „...nowa ekipa rządząca”, to ludzie nieprzygotowani do kierowania państwem. Ponad to „Rataj to mason, Piłsudski i Mościcki też”, a pozostali
„sanatorzy” to „...klika kierowana przez międzynarodowe żydostwo”18.
15

Zob.: Delegaci Pomorza w Warszawie, loc. cit.; Memoriał złożony panu Prezydentowi Rzeczypospolitej przez delegację pomorską, tamże, s. 1-2; por. Prawda o rzekomej delegacji pomorskiej w Warszawie, tamże, nr 66 z 3 VI 1926, s. 1-2; zob. też: K. Osiński, Walka o Wielką
Polskę. Narodowa Demokracja wobec rządów sanacji na terenie województwa pomorskiego
w latach 1926-1939, Toruń 2008, s. 111-116.
16
Zob.: Komitet Obrony Narodowej na Pomorzu, „Pielgrzym”, nr 73 z 19 VI 1926, s. 3.
17
J. Korczak-Ziółkowski, Nowe zgromadzenie Sejmu, tamże, nr 73 z 19 VI 1926, s. 1; tenże,
Co dalej?, tamże, nr 74 z 22 VI 1926, s. 1; zob. też: Zmiana Konstytucji, tamże, nr 75 z 24 VI
1926, s. 1-2.
18
Zob.: J. Korczak-Ziółkowski, Sprawy gospodarcze u nas, tamże, nr 78 z 1 VII 1926, s. 3;
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Z niechęcią, z uprzedzeniem powitał też „Pielgrzym” następcę S. Wachowiaka na stanowisku wojewody pomorskiego – Kazimierza Młodzianowskiego, wg pisma „jednego z najbardziej zaangażowanych uczestników rokoszu
majowego”, którego nominacja „jest wyzwaniem społeczeństwa pomorskiego
i czynienia mu na złość”19. Siłę, która mogłaby przeciwstawić się „...zgubnej
i zdrożnej” polityce sanacji upatrywała redakcja „Pielgrzyma” w powołanym
na Pomorzu w grudniu 1926 r. Obozie Wielkiej Polski (dalej – OWP), tj. ugrupowaniu mającemu skupić w swych szeregach wszystkie antysanacyjne polskie partie20. Już niebawem okazało się jednakże, iż plany budowy szerokiego
frontu „antybelwederskiego” w obliczu ideowo-politycznych różnic dzielących
opozycyjne ugrupowania, są niemożliwe do realizacji. Toteż nowo utworzony OWP, zdominowany przez aktywistów ZL-N, program swojej działalności
oparł na sformułowanych 16 grudnia 1926 r. przez Romana Dmowskiego wytycznych, tożsamych z ideowo -politycznymi przesłaniami endecji. W „Pielgrzymie” sięgnięto przy tym do sprawdzonych już metod propagandowego
przekazu, skupiając uwagę czytelników na wybranym zespole zagadnień, nadając komunikatom, w zależności od konkretnych potrzeb, charakter dychotomiczny: tj. bezwzględna krytyka politycznych przeciwników i żarliwa afirmacja własnych działań.
J. Korczak-Ziółkowski, wyjaśniając czytelnikom powody „gospodarczego,
politycznego, militarnego oraz moralnego upadku pomajowej Rzeczypospolitej”, dowodził, że „wszystko to są skutki budowy fałszywej od fundamentów,
położonych pod nasze państwo przez ciasnych doktrynerów wyrosłych w niewoli, w której nauczyli się burzyć, a nie budować”21. Przykładami wspomnianej „ruinacji” kraju było dla red. J. Ziółkowskiego aresztowanie „zasłużonych
oficerów armii polskiej” – generałów: Juliusza Malczewskiego, Bolesława Jaźwińskiego, Tadeusza Rozwadowskiego i Włodzimierza Zagórskiego, nieudolna działalność „...głupich, polskich agitatorów z Warszawy” w czasie plebiscytu, wreszcie powoływanie na odpowiedzialne stanowiska w armii i w rządzie
ludzi z klucza politycznego, nieprzygotowanych do pełnienia powierzonych
tenże, I dlaczego to?, tamże, nr 79 z 3 VII 1926, s. 1-2.
Wyzwanie Pomorza, tamże, nr 125 z 19 X 1926, s. 1; J. Korczak-Ziółkowski, Życie Polski
w roku 1926, tamże, nr 2 z 4I 1927, s. 1-2; Nasz ósmy proces prasowy, tamże, nr 36 z 24 III
1927, s. 2; Po czynach ich poznacie, tamże, nr 128 z 26 X 1927, s. 1;
20
Zob.: K. Osiński, Walka o Wielką Polskę..., s. 142 i n.; zob. też: W. Plennikowski, Stanisław
Kozicki. W kręgu propagandy idei i polityki Narodowej Demokracji, Toruń 2008, s. 285 i n.;
Formalnie powstanie OWP ogłoszono 4 VI 1926 r. w Poznaniu, zob.: Z. Kaczmarek, Obóz
Wielkiej Polski. Geneza i działalność społeczno-polityczna w latach 1926-1933, Poznań 1980.
s. 7 i n.
21
J. Korczak-Ziółkowski, Ku naprawie, „Pielgrzym”, nr 82 z 10 VII 1926, s. 1.
19
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im, odpowiedzialnych funkcji. Wysoce szkodliwe było też dla redaktorów pelplińskiej gazety zatrudnianie na eksponowanych stanowiskach w lokalnych
pomorskich urzędach osób z innych dzielnic, nieznających i nierozumiejących pomorskich realiów22.
Przykładem takiej właśnie nieodpowiedzialnej, prominentnej persony był
dla redaktorów „Pielgrzyma” i pozostałych zwolenników endecji gen. Leon
Berbecki, następca gen. Jana Władysława Hubischty na stanowisku dowódcy
Pomorskiego Okręgu Wojskowego nr VIII z siedzibą w Toruniu23. Jak podaje
Krzysztof Osiński, dążąc do „radykalnego spacyfikowania nastrojów antyrządowych na Pomorzu, gen. L. Berbecki, rozkazem z 18 sierpnia 1926 r. zabronił
podległym sobie oddziałom i urzędom rozpowszechniania i czytania organu
prasowego pomorskiej endecji, tj. wydawane w Toruniu „Słowo Pomorskie”,
jako pisma bezwzględnie szkodliwego i w walce z rządem bardzo często przekraczającego dozwolone granice, obniżającego autorytet władz, wzbudzającego
nastroje separatystyczne...”24. „Pielgrzym” z miejsca włączył się w akcję krytyki
„...niesłychanego wystąpienia” gen. Berbeckiego, „wystąpienia”, co podkreślano, „...stanowiącego niedozwolony zamach na wolność prasy oraz na prawa jej
do krytyki”25.
Szeroki front działań dyskredytujących generała, do których to przyłączył
się „Pielgrzym”, jak wynika z analizy publikacji tyczących tejże kwestii, nie
odbiegał od opinii pozostałych tytułów endeckiej prasy i w pełni odpowiadał
modelowi propagandowego, politycznego komunikatu endecji. Gen. Berbecki
22

J. Korczak-Ziółkowski, Nasza Armia, tamże, nr 76 z 26 VI 1926, s. 1; Przyjaciel Piłsudskiego ministrem spraw wojskowych?, tamże, nr 83 z 13 VII 1926, s. 1; J. Korczak-Ziółkowski,
Wspomnienie plebiscytowe, tamże, nr 85 z 17 VII 1926, s. 1-2; Uwięzienie generałów, tamże,
s. 1-2; J. Korczak-Ziółkowski, Program rządu, tamże, nr 89 z 27 VII 1926, s. 1; tenże, Stosunki
sejmowe, tamże, nr 98 z 17 VIII 1926, s. 3-4; A. Świętochowski, Rząd warszawski i rząd polski, tamże, nr 100 z 21 VIII 1926, s. 1-2; J. Korczak-Ziółkowski, „Sanacja moralna”, tamże,
nr 101 z 24 VIII 1926, s. 1; Założenie Związku Pomorskiego, tamże, nr 110 z 14 IX 1926,
s. 1-2; tamże, nr 111 z 16 IX 1926, s. 3; J. Korczak-Ziółkowski, Pohulajmy sobie!, tamże,
nr 115 z 25 IX 1926, s. 1; R. Rybarski, Nie wszyscy chcą grać komedię, tamże, nr 117 z 30 IX
1926, s. 1; Z ostatnich dni, tamże, nr 119 z 5 X 1926, s. 1; O honor armii, tamże, nr 121 z 9 X
1926, s. 1; O Pomorze, tamże, nr 124 z 16 X 1926, s. 1-2; „Strzelec” ekspozyturą sekty mariawickiej, tamże, loc. cit., s. 1; J. Korczak-Ziółkowski, Wyzwanie Pomorza, tamże, nr 125 z 19 X
1926, s. 1; tenże, Czasy pomajowe a Kościół Katolicki, tamże, nr 146 z 7 XII 1926, s. 1.
23
Rządy „rugów”, „czarnych list” i porachunków, tamże, nr 85 z 17 VII 1926, s. 1.
24
Zob. K. Osiński..., op. cit., s 126-129.
25
Walka z Polską na Pomorzu, „Pielgrzym”, nr 102 z 26 VII 1926, s. 1; Kim jest pan gen. Berbecki?, tamże, nr 103 z 28 VIII 1926, s. 1; Protest Związku Wydawnictw przeciwko niesłychanemu wystąpieniu gen. Berbeckiego, tamże, loc. cit., s. 1; Gen. Berbecki a komuniści, tamże,
nr 104 z 29 VIII 1926, s. 1; zob. też: R. Rybarski, Przybłędy, tamże, nr 108 z 11 IX 1926, s. 3;
Przeszłość i teraźniejszość gen. Berbeckiego, tamże, loc. cit., s. 3-4.
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w przekazach „Pielgrzyma” jawił się jako uosobienie wszelkich, pejoratywnych
cech politycznych przeciwników „ruchu narodowego”, wszelkiego zła, jakim
emanował w pielgrzymowych osądach belwederski obóz26. Dla redaktorów
pelplińskiej gazety wzorem „prawdziwego narodowca” był włoski dyktator
Benito Mussolini, który – jak pisano - „zapewnił dobrobyt społeczny i potęgę
państwową Italczykom” oraz „wyrywa z korzeniami wszelki chwast żydowskomasoński, przeciwkatolicki”27.
W końcu 1926 r., przysłonięte chwilowo tematyką wydarzeń lokalnych
(m. in. sprawa KON i „berbecjady”), ponownie powróciły na stronice „Pielgrzyma” zagadnienia organizacyjno-ideowe OWP na Pomorzu. Pismo akcentowało, że założycielem, animatorem OWP jest Roman Dmowski „człowiek
sztandarowy obozu narodowego, jeden z najgłówniejszych twórców tego
obozu i polskiej myśli państwowej, wytrawny polityk i prawdziwy mąż stanu”28.
Redakcja „Pielgrzyma” deklarowała pełne poparcie dla nowo powstałego
ugrupowania jako „skupiającego w swem łonie wszystko, co jest narodowe, i praworządne, co interes Ojczyzny i narodu stawia ponad interesy osób
lub partii”. Wyjaśniano zarazem czytelnikom, że „organizacja Dmowskiego
stanowi zrzeszenie ponad partyjne i pozapartyjne – ogólnonarodowe”, które
„...ma się przyczynić wydatnie, aby skończyło się wyuzdanie życia partyjnego
i rozproszkowania narodu”29.
Dotychczasowy ostry, jednoznacznie krytyczny i napastliwy tenor pielgrzymowych publikacji, w obawie przed narastającymi restrykcjami władz stonowano, eufemicznie deklarując (wbrew rzeczywistemu ideowo-politycznemu
profilowi gazety), iż „... nie zaliczamy się do stronnictwa endecji [choć – A.R.]
stoimy twardo na gruncie narodowym i katolickim”30.
26

27

28
29
30

Zob.: W. Pepliński, Prasa pomorska jako kreator postaw i opinii mieszkańców Pomorza Nadwiślańskiego w okresie międzywojennym, [w:] Druga Rzeczpospolita z morzem w tle. Księga
pamiątkowa poświęcona prof. Romanowi Wapińskiemu, red. A. Drzewiecki, E. Koko, GdańskGdynia 2010, s. 249.
J. Korczak-Ziółkowski, Masoneria w Polsce, „Pielgrzym”, nr 95 z 10 VIII 1926, s. 1; Prężność kolonialna Italii, tamże, nr 102 z 26 VIII 1926, s. 3; S. Grabski, Jednostka czy naród,
tamże, nr 126 z 23 X 1926, s. 1; Masoneria francuska w obawie przed Italczykami, tamże,
nr 141, z 25 XI 1926, s. 1,3; J. Korczak-Ziółkowski, Czasy pomajowe a Kościół Katolicki,
tamże, nr 146 z 7 XII 1926, s. 1; tenże, Masoneria, tamże, nr 151 z 18 XII 1926, s. 1-2;
zob. też: E Maj, Komunikowanie polityczne Narodowej Demokracji 1918-1939, Lublin 2010,
s. 184, 438-440; zob. też: M. Andrzejczak, Faszyzm włoski i hitleryzm w publicystyce Romana Dmowskiego w latach 1922-1939, Wrocław 2010, s. 84-110.
Zob.: J. Korczak-Ziółkowski, Obóz Wielkiej Polski, „Pielgrzym”, nr 145 z 4 XII 1926, s. 1-2.
Tamże, loc. cit.; J. Korczak-Ziółkowski, Roman Dmowski i Obóz Wielkiej Polski, tamże,
nr 147 z 9 XII 1926, s. 1-2.
Zob. Ocena Rządu, tamże, nr 142 z 27 XI 1926, s. 1.
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Nadal też na stronicach „Pielgrzyma” obecnymi były antyżydowskie hasła;
redakcja pisma zaznaczała jednakowoż, iż „...nie chcemy, by tu była (…) praca antysemicka. Ale zapoznanie się z całem zagadnieniem żydowskiem (…)
jest jednym z programowych zadań obejmujących zasady wychowania naszej
młodzieży kupiecko-rzemieślniczej”. A więc owa antyżydowska nagonka prowadzona w „Pielgrzymie”, to zgodnie z wykładnią redakcji, nie demonstracyjny, manifestacyjny antysemityzm, co zarzucali jej przeciwnicy polityczni,
a realizacja funkcji wychowawczych w duchu narodowym (sic!)31. Tymczasem
realia były zupełnie inne, a owej „deklaracji” redakcji „Pielgrzyma” dobitnie
przeczył m.in. ujęty w formę modlitwy wierszyk, parafraza pieśni religijnej
„Przed Twe ołtarze...” pt. Polskę od żydów32 racz wyzwolić Panie...:
„żyd nasze miasta i wsie zawojował; Handel i przemysł zabrał w swoje ręce;
Nawet uczelnie wyższe opanował; I kraj pogrążył w ubóstwie, w udręce; Przed
Twe Ołtarze zanosim błaganie; Polskę od żydów racz wyzwolić Panie!; żyd sieje
bezwstyd i ludność rozpija; Karczmy i domy rozpusty otwiera; Bolszewizm szerzy, Polaków rozdwaja; Mienie i zdrowie i rozum odbiera; Przed Twe Ołtarze...;
żyd wiarę świętą kopie i wyszydza; Kult dla złotego cielca wszędzie szerzy; Orła
naszego białego zohydza; Tylko w pieniądze i w szachrajkę wierzy; Przed Twe
Ołtarze...; Boże wszechmocny i Ty Panno Święta; Korony Polskiej przeczysta
Królowo; Polska chce zrzucić te ohydne pęta; Chce być naprawdę wolną, narodową; Przed Twe Ołtarze...”33.

Jak wynika z przeglądu bieżących publikacji „Pielgrzyma”, ów zamieszczony
po „programowej deklaracji” gazety wiersz – modlitwa, był niejako zwięzłym
ujęciem, kondensatem przekonań jej redaktorów o żywej w prasie endeckiej
kwestii żydowskiej 34.
31

Zob.: E. Maj, op. cit., s. 483 i n.
Żydzi w komunikatach politycznych Narodowej Demokracji nie tworzyli narodu, lecz byli
„sektą polityczną”, „formacja azjatycką”, „żywiołem antynarodowym”, „złotą międzynarodówką”. Podobny pogląd reprezentowali kolejni redaktorzy „Pielgrzyma”, co znajdowało
wyraz na stronicach tego pisma – określenia „Żyd” nigdy nie pisano z „dużej litery”. Zob.
też: E Maj, op. cit., s. 525 i nn.
33
Zob. Polskę od żydów racz wyzwolić Panie, „Pielgrzym”, nr 146 z 7 XII 1926, s. 4.
34
Zob. m.in.: J. R. Sielezin, Kwestia narodowa i żydowska w prasie Narodowej Demokracji
1887-1939, [w:] Prasa Narodowej Demokracji 1886-1939, red. A. Dawidowicz, E. Maj,
Lublin 2010, s. 371-375; G. Tokarz, Kwestia żydowska na łamach „Kuriera Poznańskiego” w pierwszych latach wielkiego kryzysu (1929-1931), tamże, s. 185-194; E. Maj, op. cit.,
s. 483-494, 525-552; K. Osiński, op. cit., s. 77-83; P. Jastrzębski, Kwestia żydowska w publicystyce „Myśli Narodowej” w latach 1918-1939, Toruń 2005, s. 63-143; O. Bergman, Narodowa
Demokracja wobec problematyki żydowskiej w latach 1918-1929, Poznań 1998, s. 241-266;
W sprawie domokrążców żydów, „Pielgrzym”, nr 108 z 11 IX 1926, s. 5.
32
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We wrześniu 1926 r. uwagę redaktorów „Pielgrzyma” skupiło powołanie
nowego endeckiego ugrupowania, mianowicie Związku Pomorskiego. Statut
Związku, którego zebranie założycielskie odbyło się 8 września 1926 r. w Toruniu, nie odbiegał od programu rozwiązanego przed trzema miesiącami KON.
Związek Pomorski tworzyli ludzie wchodzący onegdaj do gremiów KON, zarazem aktywiści pomorskich struktur Narodowej Demokracji: Paweł Ossowski,
Stefan Michałek, Tadeusz Marchlewski, Franciszek Czarnowski, Jan Karnowski, ks. Leon Kozłowski. Wydawnictwo pelplińskie reprezentował w Związku
najpoważniejszy jego udziałowiec ks. Gustaw Działowski35.
Nowa organizacja, mimo głoszenia chwytliwych haseł „wszechstronnego
rozwoju Pomorza”, nie znalazła jednakże poparcia w kierowniczych gremiach
Narodowej Demokracji osądzających jej pomorskich liderów o szkodliwą propagandę idei autonomizmu, wręcz separacji, co może doprowadzić do destabilizacji państwa36. W tej sytuacji, w obliczu intensywnych działań utworzonego
z inicjatywy Romana Dmowskiego 4 grudnia 1926 r. Obozu Wielkiej Polski,
Związek Pomorski z dniem 1 stycznia 1927 r. zakończył swe prace.
„Pielgrzym” natychmiast powrócił do propagowania na swych łamach
organizacyjnych poczynań Obozu na Pomorzu. Stronice pelplińskiej gazety
zapełniały sprawozdania z zebrań założycielskich poszczególnych placówek
OWP. Charakterystyczne, że wymieniając kolejne miejscowości, w których
owe placówki powstawały, nie podawano nazwisk aktywistów zaangażowanych w prace organizacyjne, co wynikało z partyjnego zarządzenia o konieczności utajniania swych zapatrywań politycznych w obawie przed spodziewanymi represjami władz37.
35

Zob.: Założenie Związku Pomorskiego, „Pielgrzym”, nr 111 z 16 IX 1926, s. 3; Statut Związku
Pomorskiego, tamże, loc. cit.; Związek Pomorski, „Słowo Pomorskie”, nr 213 z 16 IX 1926,
s. 1; zob. też: K. Osiński, op. cit., s. 118-120; R. Wapiński, Życie polityczne Pomorza w latach
1920-1939, Warszawa-Poznań-Toruń 1983, s. 135-136.
36
Założenie Związku Pomorskiego. Statut Związku, loc. cit., § 2-Cele Związku; K. Osiński,
loc. cit.; R. Wapiński, loc. cit.; zob. też: P. Olstowski, Obóz pomajowy w województwie pomorskim w latach 1926-1939, Warszawa 2008, s. 35.
37
Zob.: J. Korczak-Ziółkowski, Roman Dmowski i Obóz Wielkiej Polski, „Pielgrzym”, nr 147
z 9 XII 1926, s. 1-2; Budowa organizacyjna OWP, tamże, nr 148 z 11 XII 1926; K. Osiński,
op. cit., s. 143-147. O urzędowej reglamentacji „Pielgrzyma” po przewrocie majowym 1926 r.
zob.: seria artykułów tamże zamieszczonych pt. Konfiskata „Pielgrzyma” oraz Nasze procesy
prasowe (kolejno przedstawiane) w nrach: 71 z 15 VI 1926, s. 3; nr 87 z 22 VII 1926, s. 1;
nr 121 z 9 X 1926, s. 1; nr 134 z 9 XI 1926, s. 1-2; nr 142 z 27 XI 1926, s. 2. Zob. też: M. Pietrzak, Reglamentacja wolności prasy w Polsce (1918-1939), Warszawa 1963, s. 155, 182, 392;
R. Halicki, Polityczna historia mediów w Polsce w XX wieku, Warszawa 2009, s. 131; tenże,
Wolność czy odpowiedzialność? Prasa i polityka w II Rzeczypospolitej, Warszawa 2013, s. 178
i n.
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„Dobę pomajową” w dziejach „Pielgrzyma” znamionował początkowo powrót redakcji do wypracowanych wcześniej metod i środków werbunkowopropagandowego przekazu komunikatów, a więc do takiej relacji i interpretacji realiów zachodzących na krajowym i międzynarodowym forum, która
to wykładnia służyłaby nakreślonym, wyznaczonym przez liderów endecji
politycznym celom. Nadal w zamieszczanych tekstach przeważała zasada eksplikacji, tj. autorytatywnego przekazu. „Pielgrzym” dołączył również do pism
endeckich wzywających do oporu wobec „majowego bezprawia” i potępiających działania „obozu uzdrowicieli majowych”, jak prześmiewczo nazywano
zwolenników marszałka Piłsudskiego. Propagandowe apele i antybelwederska
agitacja, wzbudzające emocje adresatów, często pojawiały się w pelplińskiej
gazecie. Pełniły one, obok funkcji werbunkowej, zadania inspiracyjne wskazujące czytelnikom, jaka powinna być inferencja wydarzeń zachodzących
na krajowej arenie politycznej.
Przykładem takich właśnie działań propagandowo-agitacyjno-inspiracyjnych, wzbudzających emocje czytelników, było proklamowanie na łamach
„Pielgrzyma” w rocznicę zamachu J. Piłsudskiego 13 maja 1926 r. „dnia żałoby”. Otóż w obszernym, zamieszczonym w czarnym, żałobnym obrysie artykule red. Józef Matłosz pisał: „Błąka się po manowcach polityczna myśl państwa
(…). Przeżyliśmy także ciężki okres, w którym o najważniejszych sprawach
państwa polskiego decydowali wrogowie tego państwa, bo mniejszości narodowe(...). A potem – co zdawało się, że już ustalone, iż Polska państwem
narodowem (…), że Polska tylko jako państwo katolickie ostać się może – to
wszystko znowu postawiono pod znakiem zapytania. A w czyim to interesie?” - pytał J. Matłosz38. Ów „rocznicowy” artykuł ukierunkowywał niejako
adresatów komunikatu, wskazywał im zarazem czyje idee winni wprowadzać
w życie, do jakich wzorców politycznych sięgać, wreszcie kto – jacy wrogowie
stanowią największe zagrożenie bytu narodowego.
Odpowiedzi na powyższe kwestie znajdą czytelnicy w „Pielgrzymie”, informowała redakcja, bowiem, jak przekonywano: „Pielgrzym” to pismo, które
nie służy żadnej partii politycznej, żadnej klice stanowej...”. Starano się o tym
przekonać czytelników wbrew ideom oraz politycznym poglądom głoszonym,
propagowanym w gazecie, wbrew więzom personalnym, światopoglądowym
i przekonaniom łączącym jej redaktorów ze środowiskiem pomorskiej endecji.
Pelpliński periodyk był jednym z tych pism w segmencie „prasy narodowej”,
które podjęły rolę propagatora pożądanych, politycznych wzorców. Jeśli natomiast na łamach pisma zamieszczano zagadnienia ideowo-teoretyczne, były to
38

J. Matłosz, Dzień żałoby, „Pielgrzym”, nr 57 z 12 V 1927, s. 1.
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przeważnie przedruki artykułów z wiodących organów prasowych Narodowej
Demokracji.
„Pielgrzym” pozostawał wiernym nakreślonemu onegdaj przez redakcję
i jego wydawców, profilowi gazety informacyjno-opiniotwórczej i propagandowo-werbunkowej. Oczywiście, ze zrozumiałych powodów najwięcej uwagi
poświęcała gazeta zagadnieniom lokalnym i regionalnym. Wspomniana problematyka wiązała się ściśle z kwestią niemieckiego ekspansjonizmu i rewanżyzmu stanowiących nieustanne zagrożenie polsko-niemieckiej granicy. Pomorze, Wielkopolska i Górny Śląsk bezpośrednio graniczące z Rzeszą, były
– w opinii publicystów „Pielgrzyma” – szczególnie narażone na penetrację
wrogich Rzeczypospolitej sił dążących do osłabienia integracji narodowej,
a w konsekwencji do oderwania wspomnianych ziem od Macierzy, od Polski.
Owe „wrogie siły” to rosnące w potęgę Niemcy wraz z „forpocztą rewizjonizmu”, tj. silną mniejszością niemiecką w Polsce oraz „zaprzedani złotej międzynarodówce” Żydzi39.
Ukazywanie niemieckiego zagrożenia i „uczulanie” na „żydowską przewrotność” dawały powód do ostrej krytyki obozu rządzącego, niereagujące39

Zob.: J. Korczak-Ziółkowski, Lekkomyślni zbrodniarze Europy, tamże, nr 1 z 1 I 1927,
s. 1-2; Próby poderwania mocy zawartych traktatów, tamże, nr 2 z 4 I 1927, s. 4; R. Rybarski,
Niebezpieczeństwa noworoczne, tamże, nr 3 z 6 I 1927,s. 1; Zbrodnicza robota niemiecka –
ofensywa przeciwko granicom zachodnim Polski, tamże, nr 6 z 13 I 1927; J. Matłosz, Rozbrojone
Niemcy, tamże, nr 9 z 20 I 1927, s. 1; Nie damy Pomorza i Śląska, tamże, nr 12 z 27 I 1927,
s. 3; Wobec niemieckich przygotowań do najazdu na Polskę, tamże, nr 13 z 29 I 1927, s. 3;
S. Sacha, Nie ma Polski bez Pomorza, tamże, nr 14 z 1 II 1927, s. 3-4; Niemcy żądają rewizji traktatu wersalskiego, tamże, nr 17 z 8 II 1927, s. 1; J. Korczak-Ziółkowski, Zerwane
rokowania polsko-niemieckie, tamże, nr 21 z 17 II 1927, s. 1-2; J. Matłosz, Hasło na obecną
dobę, tamże, nr 22 z 19 II 1927, s. 1-2; J. Korczak-Ziółkowski, Herrenvolk!, tamże, nr 24
z 24 II 1927, s. 1; Bezczelność i buta niemiecka rosną, tamże, nr 31 z 12 II 1927, s. 1; Doroczny
zjazd Ostbundu, tamże, nr 39 z 31 III 1927, s. 1; Szpiegostwo niemieckie na Śląsku, tamże,
nr 44 z 12 IV 1927, s. 1; Niemcy zarzuciły sieć szpiegowską na Pomorze, tamże, nr 45 z 14 IV
1927, s. 1; Niemieckie szpiegostwo na Pomorzu, tamże, nr 48 z 21 IV 1927, s. 1; O polskość
Pomorza, tamże, nr 51 z 28 IV 1927, s. 1; Uzbrojony naród, tamże, nr 55 z 7 V 1927, s. 3-4;
Akcja niemiecka na Pomorzu, tamże, nr 60 z 19 V 1927, s. 1; Niemcom w Polsce pod rozwagę,
tamże, nr 63 z 26 V 1927, s. 1; J. Matłosz, Brutalna szczerość, tamże, nr 100 z 20 VIII 1927,
s. 1; J. Korczak-Ziółkowski, Wpływy żydostwa, tamże, nr 8 z 18 I 1927, s. 3; tenże, Jeszcze
nam tego brak było, tamże, nr 28 z 5 III 1927 s. 1-2; Kto rządzi Polską?, tamże, nr 33 z 17 III
1927, s. 1; Do czego prowadzi masoneria, tamże, nr 41 z 5 IV 1927, s. 1-2; J. Korczak-Ziółkowski, Komisja rozbrojeniowa a Anglia, tamże, nr 50 z 26 IV 1927, s. 3; J. Matłosz, Baczność na Zachód, tamże, nr 56 z 10 V 1927, s. 1-2; tenże, Kto ma rządzić Polską, tamże, nr 79
z 2 VII 1927, s. 1; tenże, Bezgraniczna zuchwałość, tamże, nr 83 z 12 VII 1927, s. 1; tenże,
W czyim interesie?, tamże, nr 86 z 19 VII 1927, s. 1; tenże, Na usługach żydów, tamże, nr 98
z 16 VIII 1927, s. 3; tenże, Zbliża się okupacja żydowska, tamże, nr 102 z 25 VIII 1927, s. 1;
tenże, Blok, czy zwarty obóz, tamże, nr 155 z 27 XII 1927, s. 1.
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go odpowiednio, zdaniem redakcji „Pielgrzyma”, na owe „niebezpieczeństwo
i zdrożności”, bądź też wprost, umożliwiającego swą bezsiłą antypolskie działania „odwiecznych wrogów”. Rząd premiera Kazimierza Bartla, jak pisano,
„cudu nad Wisłą” nie stworzył, „a tylko ciemnym i nie myślącym ludziom
można wmawiać, iż wszystko co się poprawiło w kraju, poprawiło się wskutek
przewrotu majowego”. „Zwolennicy Piłsudskiego, to ludzie o małych mózgach
i wynaturzonych sercach, którzy szerzą (…) zamęt i zamieszanie w Polsce –
głosił „Pielgrzym” - Polityka przez nich prowadzona jest samobójczą dla Polski
i narodu polskiego (…). Z nienawiści do umiarkowanych stronnictw narodowych, sanacja doszła do szału objawiającego się ślepą żądzą tępienia i osłabiania polskości w ogóle”40. Drogą prowadzącą do „naprawy Rzeczypospolitej”
było dla „pielgrzymowców” przejęcie władzy przez obóz narodowy i całkowite
odsunięcie od rządów „kliki spod znaku sanacji moralnej” oraz „żywiołów radykalnych i obcoplemiennych”41. Temu właśnie zadaniu służyło przemyślane,
celowe i długotrwałe oddziaływanie komunikatów „Pielgrzyma”, komunikatów sięgających do argumentów już funkcjonujących, ugruntowanych w świadomości adresatów – czytelników, jak i do wydarzeń aktualnych, bieżących
interpretowanych jednakowoż zgodnie z pożądaną (wiodącą) linią endeckiej
propagandy42. Często ów przekaz wyróżniało piętno natarczywej indoktrynizacji, systematycznego wpajania przekonań tworzących kompleks endeckiego pandektu. I tak, dowodził „Pielgrzym”, jednym z kardynalnych błędów
sanacyjnych rządów jest prowadzenie „polityki narodowościowej”, a nie „narodowej”. Według komunikatów przejętych z endeckiego kanonu propagandy politycznej „Pielgrzym” przekonywał, iż „żydzi kierują robotą wszystkich
naszych mniejszości, aby nam jak najmocniej dokuczyć i wywołać trudności
wszelkiego rodzaju”. „ Możemy dać mniejszościom prawa równości obywatelskiej – deklarował „Pielgrzym” – ale wara od dalszych wymagań i w dodatku
przywilejów ze szkodą rdzennego żywiołu polskiego!”43.
40

J. Korczak-Ziółkowski, Program rządu, tamże, nr 89 z 27 VII 1926, s. 1; Samobójcza polityka, tamże, nr 99 z 18 VIII 1927, s.1; zob. też: J. Korczak-Ziółkowski, Życie Polski w roku
1926, tamże, nr 2 z 4 I 1927, s. 1; tenże, Brawo panie Zaleski, tamże, nr 7 z 15 I 1927, s. 1-2;
tenże, Niemcy górą!, tamże, nr 20 z 15 II 1927, s. 3; J. Matłosz, Naród a państwo, tamże,
nr 94 z 6 VIII 1927, s. 2; Zob. też: J. Korczak-Ziółkowski, Dzień historyczny, tamże, nr 113
z 21 IX 1926, s. 1; tenże, Pohulajmy sobie, tamże, nr 115 z 25 IX 1926, s. 1; R. Rybarski, Nie
wszyscy chcą grać komedię, tamże, nr 117 z 30 IX 1926, s. 1.
41
J. Matłosz, Na właściwej drodze, tamże, nr 2 z 5 I 1928, s. 1; tenże, Człowiek czy program,
tamże, nr 4 z 10 I 1928, s. 1; tenże, Rozstrzygająca chwila, tamże, nr 8 z 19 I 1928, s. 1.
42
Zob. m.in.: E Maj, Komunikowanie polityczne..., s. 146 i nn, 271 i n., M. Mazur, Język polityki w prasie Narodowej Demokracji w latach 1918-1926, [w:] Prasa Narodowej Demokracji
1886-1939, red. naukowa A. Dawidowicz, E. Maj, Lublin 2010, s. 553 i nn.
43
Polityka narodowa czy narodowościowa?, „Pielgrzym”, nr 27 z 3 III 1927, s. 1.

100

Andrzej Romanow (Gdańsk)

W sierpniu 1927 r. odnotował „Pielgrzym” wizytę prezydenta Ignacego
Mościckiego na Pomorzu i w samym Pelplinie. W obszernym artykule powitalnym ks. red. Jerzy Chudziński, podnosząc zasługi Pomorzan w dziele odbudowy Rzeczypospolitej, nie omieszkał, czyniąc przejrzystą aluzję pod adresem
sanacji, potępić tych, którzy „rozbijają więź narodową” i tworzą szkodliwe dla
państwa „nowotwory polityczne”44.
Obraz życia codziennego „polskiego żywiołu” na Pomorzu stanowił zamieszczany w każdym numerze pisma zestaw informacji oraz zwięzłych reportaży noszących tytuł „Wiadomości potoczne”. Chociaż „Wiadomości”
te odznaczały się asertorycznością, jednakże dostrzegalna jest również tendencyjna selekcja podawanych faktów. Przeważała mianowicie ideowa interpretacja komunikowanych zaszłości oraz ich dychotomiczny osąd: wszelkie
inspirowane i podejmowane przez miejscowe komórki Narodowej Demokracji działania służyły wg redakcji dobru lokalnej społeczności, zaś inicjatywy
społeczno-gospodarcze, podejmowane przez „przedstawicieli belwederskich
władz”, wprowadzały jedynie niepokój i powszechną dezorganizację.
Niepokoje wewnętrzne oraz brak stabilizacji wyzyskują, zdaniem „Pielgrzyma”, przede wszystkim „tchnące żądzą odwetu” Niemcy „wspierane obietnicami dalszych ustępstw przez Anglię” i perspektywą bliskiej współpracy
w dziedzinie gospodarczej i militarnej z Rosją sowiecką45. „Niemcy, zgodnie
ze swym znanym od wieków Drang nach Osten, Rosja sowiecka z hasłem rewolucji światowej – obie potęgi napotykają na swej drodze przeszkodę i mur
w postaci Polski [która – A.R.] stanowi zaporę przeciwstawiająca się zakusom
światoburczym obu złowrogich mocarstw”46. Tymczasem w „obozie majowym
panuje wciąż kierunek niedoceniania owych niebezpieczeństw”, konkludował
publicysta pelplińskiego periodyku, analizując zaistniałą sytuację międzynarodową. Zamiast „przygotowywać najszersze warstwy narodu do obrony,
do odparcia grożącego Polsce najazdu”, elity rządzące, w jego opinii, zajmują
się szkodliwymi dla polskiej racji stanu restrykcyjnymi działaniami wymierzonymi w obóz narodowy47. Odpowiedzią na te restrykcje była, jak stwierdzał
red. Józef Matłosz, konsolidacja sił patriotyczno-narodowych pod sztandarem
44

Zob.: J. Chudziński (krypt. „X”), Witaj nam, Panie Prezydencie na Pomorzu i w Pelplinie,
tamże, nr 93 z 4 VIII 1927, s. 1.
45
J. Korczak-Ziółkowski, Lekkomyślni zbrodniarze, tamże, nr 1 z 1 I 1927, s. 1-2; zob. też:
Zbrodnicza robota niemiecka, tamże, nr 6 z 13 I 1927, s. 1.
46
J. Korczak-Ziółkowski, loc. cit.
47
Zob. przypisy nr 39, 40 oraz Samobójcza polityka, tamże, nr 99 z 18 VIII 1927, s. 1; Jedyne
gwarancje, tamże, nr 115 z 24 IX 1927, s. 1-2; Nowe prześladowania OWP, tamże, nr 124
z 15 X 1927, s. 2; S. Lewandowski, Daremne wysiłki, tamże, nr 128 z 25 X 1927, s. 1.
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i hasłami OWP. „Obóz nie jest organizacją o charakterze wyłącznie politycznym, przekonywał Matłosz, celem jego jest przebudowanie całego życia polskiego”48. Z entuzjazmem informował „Pielgrzym” o zakładaniu na Pomorzu
kolejnych placówek OWP. Lecz już niebawem teksty apologizujące Obóz zastąpiły publikacje akceptujące wyłoniony zeń w kwietniu 1927 r. Ruch Młodych49. Podobnie jak wcześniej, w przypadku OWP, na łamach „Pielgrzyma”
pojawiły się teraz informacje i sprawozdania z zebrań oraz mityngów Ruchu,
w których to niejednokrotnie uczestniczyli przedstawiciele redakcji gazety.
Afirmacja wyznawanych przez endecje wartości przy jednoczesnej, ostrej,
wręcz napastliwej krytyce wszelkich działań „obozu belwederskiego” – czemu
nadawał ton red. Józef Korczak-Ziółkowski, narażała wydawnictwo na spore
straty spowodowane głównie procesami wytaczanymi edytorom przez rozmaite instancje rządowe i osoby prywatne. Co prawda większość rozpraw zakończyła się uniewinnieniem obwinionych, ale i tak były one powodem zaostrzenia nadzoru policyjnego pisma, jak również inwigilacji członków zespołu
redakcyjnego50.
Zdecydowanie opozycyjna, wręcz nienawistna postawa red. J. KorczakZiółkowskiego wobec sanacji i prokurowanie szkodliwych sporów w łonie
pomorskiej endecji, którym to przewodzili przeciwni radykalnym działaniom
mec. Stefan Michałek – oboźny OWP województwa pomorskiego oraz znaczący udziałowcy wydawnictwa „Pielgrzyma”, a zarazem liderzy tegoż Obozu
na Pomorzu: ks. senator Feliks Bolt, ks. Jerzy Chudziński, i mec. Paweł
Ossowski, były jednymi z powodów zwolnienia Ziółkowskiego (w maju 1927 r.)
z funkcji redaktora naczelnego pelplińskiej gazety. Na jego miejsce Rada Nadzorcza Towarzystwa z o.p. Drukarnia i Księgarnia w Pelplinie powołała swego
członka i jak wcześniej wspomniano, udziałowca przedsięwzięcia – ks. Jerzego
Chudzińskiego. Polityczne oblicze gazety i jej formułę, tj. redakcyjno-wydawniczy kształt, wyznaczał (obok ks. J. Chudzińskiego) red. Józef Matłosz
– z ramienia ZL-N poseł na Sejm Rzeczypospolitej. Symptomatyczne, że red.
Ziółkowskiego zwolniono z redakcji „Pielgrzyma” po wprowadzeniu przez
48

J. Matłosz, Nowe drogi!, tamże, nr 105 z 1 IX 1927, s. 1; zob. też: Obóz Wielkiej Polski a masoneria, tamże, nr 20 z 15 II 1927, s. 3-4; S. Lewandowski, Twórcy lepszej przyszłości, tamże,
nr 110 z 13 IX 1927, s. 1.
49
S. Lewandowski, loc. cit.; J. Matłosz, Objawy odrodzenia, tamże, nr 137 z 15 XI 1927, s. 1.
50
Zob.: J. Korczak-Ziółkowski, Aż procesy o takie rzeczy, tamże, nr 87 z 22 VII 1926, s. 1;
Nasz pierwszy proces prasowy za rządów „sanacji moralnej”, tamże, nr 121 z 9 X 1926, s. 1
oraz nry: 134 z 9 XI 1926, s. 1-2; 142 z 27 XI 1926, s. 2; nr 36 z 24 III 1927, s. 2. Zob. też:
M. Pietrzak, Reglamentacja..., s. 94, 155, 182, 301 przypis 136, 392; E. Maj, Komunikowanie..., op. cit., s. 459 i n.; E. Kaszuba, System propagandy państwowej obozu rządzącego
w Polsce w latach 1926-1929, Toruń 2004, s. 96 i n.
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władze represyjnych dekretów o prawie prasowym i karach za rozpowszechnianie nieprawdziwych wiadomości. „Pielgrzym”, krytykując ów dekret (obowiązujący od 8 czerwca 1927 r.), podkreślał: „Niejednokrotnie już pociągano
nas do odpowiedzialności, by nas zastraszyć, okazało się jednak, na sądowych
rozprawach, że słuszność i prawda były po naszej stronie. I tej prawdzie służyć
będziemy nadal mimo prasowego kagańca”51.
W grudniu 1927 r. „Pielgrzym”, prowadzony przez wymieniony zespół
redakcyjny przystąpił do proendeckich kampanii propagandowo-werbunkowych podejmowanych w związku ze zbliżającym się terminem wyborów parlamentarnych (4 marca 1928 r.). Odezwa Komitetu Narodowego Wyborczego,
nawołująca do jedności ugrupowań wiernych idei narodowej w obliczu zagrożenia swobód obywatelskich przez sanację, otwierała w „Pielgrzymie” cykl
publikacji tym właśnie kwestiom poświęconych. Wyjaśniając czytelnikom powód politycznego zaangażowania redakcji w przedwyborczej kampanii, precyzowano na łamach „Pielgrzyma”, a zarazem motywowano cele i kierunki
owego działania. Były nimi przede wszystkim, jak stwierdzał red. J. Matłosz,
„obrona katolickiego i narodowego charakteru Państwa Polskiego przed zakusami żywiołów antychrześcijańskich i antypolskich”52.
Odwoływanie się do haseł katolickich, religijnych w rozumieniu kreatorów
endeckiej propagandy (komunikowania politycznego endecji w ogóle) miało zmobilizować adresatów owych apeli przywiązanych do katolicyzmu, aby
poparli endecką listę wyborczą. W „Pielgrzymie” również „obrona wartości
chrześcijańskich, katolickich i narodowych” była – co precyzował w cytowanym już artykule red. Matłosz – motywem przewodnim zamieszczanych w gazecie treści propagandowych. W artykułach traktujących o nadchodzących
wyborach apelowano o przeciwstawienie się „obozowi sanacyjnemu”, którego
„żądza władzy, żądza panowania, twierdzono, jest nadmierna”, ale „planu i pro51

Ustawa dziennikarska, „Pielgrzym”, nr 53 z 3 V 1927, s. 3; J. Matłosz, Skrępowanie wolności
słowa, tamże, nr 67 z 4 VI 1927, s. 1; S. Rymar, Nowe ustawy, tamże, nr 72 z 16 VI 1927, s. 1;
Gdy pisać nie wolno, tamże, nr 124 z 15 X 1927, s. 1-2. Zob. też: K. Osiński, op. cit., s. 144145, 147-149, 159; W. Pepliński, Prasa pomorska..., s. 209; A. Notkowski, Prasa prowincjonalna Drugiej Rzeczypospolitej (1918-1939), Warszawa-Łódź 1982, s. 288-367; J. Walkusz,
Duchowieństwo katolickie diecezji chełmińskiej 1918-1939, Pelplin 1992, s. 178, 333-334,
389; R. Szwoch, Redaktorzy, drukarze i współpracownicy „Pielgrzyma” (1869-1939), [w:]
Współtwórcy „Pielgrzyma”. Wielcy ludzie małego Pelplina, red. Bogdan Wiśniewski, Pelplin
2019, s. 69-85; oraz: Słownik Biograficzny Pomorza Nadwiślańskiego, t. I, Gdańsk 1992 – odpowiednie hasła osobowe; H. Mross, Słownik Biograficzny Kapłanów Diecezji Chełmińskiej
wyświęconych w latach 1821-1920, Pelplin 1995 – odpowiednie hasła osobowe.
52
Zaślepienie czy zła wola, „Pielgrzym”, nr 153 z 22 XII 1927; zob. też: K. Osiński, op. cit.,
s. 158-163.
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gramu brak”. Dlatego też – dowodzono – „nasz Sejm robi wrażenie wiecu albo
większego zgromadzenia, a nie parlamentu”53. Jedynie „narodowcy”, głosił
„Pielgrzym”, prowadzący „odpowiednią politykę”, są w stanie działać „w obronie godności narodu i państwa” (…) „by bronić polskości i etyki chrześcijańskiej w życiu prywatnem i publicznem”54.
Problematyka wyborcza zdominowała w „Pielgrzymie” wszelkie, poruszane dotąd w gazecie, a odbiegające od kwestii wyborów, tematy. „Pielgrzym”
odstąpił teraz, a raczej złagodził walkę z „wszechobecnymi wrogami” (Niemcami i Żydami) i skupił propagandowy atak na tych „nieprzyjaciołach wewnętrznych”, których programy polityczno-ideowe różniły się od endeckiej
wizji „państwa narodowego”. Zbliżający się termin wyborów generował bezkompromisowe, skrajne metody propagandy. „Sanacja moralna – przekonywał czytelników red. J. Matłosz – gotując się do wyborów, pragnie podzielić
społeczeństwo nie na lewicę i prawicę, ale na zwolenników i przeciwników
obecnego premiera [J. Piłsudskiego – A.R.]”, a „lista rządowa (…) składa się
z tych samych ludzi, którzy w roku 1914 (…) stanęli po stronie Austrii i Niemiec”. Celem „kliki rządowej kierującej dzisiejsza sanacją”, konkludował Matłosz, jest przede wszystkim „pragnienie utrzymać się jak najdłużej przy rządach przez rozproszkowanie społeczeństwa i doprowadzenie do [jego – A. R.]
rozkładu i zdemoralizowania”55. Owe „siły”, zdaniem „Pielgrzyma”, szukały
i znajdowały poparcie „w żywiołach radykalnych i obcoplemiennych”, a także
u „odstępców” – takich jak Wiktor Kulerski, Jan Teska, Mieczysław Piechowski56. Dlatego też atakował „Pielgrzym” wydawane przez nich pisma, tj. „Gazetę Grudziądzką”, „Dziennik Bydgoski” i „Gazetę Tucholską”, jako organy
kryptosanacyjne, popierające „listy, na których znajdują się bezwyznaniowcy
lub wrogowie Kościoła Katolickiego”. „Prawdziwi katolicy (…) muszą pamiętać – ostrzegał „Pielgrzym” – że oddanie głosu na owe listy to grzech współdziałania ze złem”57.
53
54
55
56

57

J. Matłosz, Łącznikowi, tamże, nr 139 z 19 XI 1927, s. 1; Walka o prawo wyborcze, tamże,
nr 32 z 15 III 1927, s. 1-2.
Na posterunku, tamże, nr 140 z 22 XI 1927, s. 5; Hallerczycy w obronie godności narodu
i państwa polskiego, tamże, nr 123 z 13 XI 1927, s. 5.
J. Matłosz, Człowiek czy program, tamże, nr 4 z 10 I 1928, s. 1; tenże, Historia się powtarza,
tamże, nr 13 z 3 I 1928, s.1.
J. Matłosz, Walna rozprawa wyborcza, tamże, nr 1 z 3 I 1928, s. 1; tenże, Na właściwej
drodze, tamże, nr 2 z 5 I 1928, s.1; Sprawozdanie z wiecu katolicko-narodowego w Skórczu,
tamże, nr 5 z 12 I 1928, s. 4.
Zob.: J. Matłosz, Walna rozprawa..., loc. cit.; tenże, Człowiek czy program..., loc. cit.; tenże,
Rozstrzygająca chwila, tamże, nr 8 z 9 I 1928, s. 1; tenże, Katolicy a lista Be-Be, tamże, nr 12
z 28 I 1928, s. 1; Czy służymy partii?, tamże, nr 14 z 2 II 1928, s. 1; List ze wsi, tamże, nr 16
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Jedyną, godną poparcia wyborców była, według redaktorów pelplińskiej
gazety, lista nr 24 Komitetu Wyborczego Katolicko-Narodowego. Zachęcając
do poparcia tejże listy opublikowano w „Pielgrzymie” „Program Komitetu
Katolicko-Narodowego”. Program ów opracowany według klasycznych wręcz
wzorców endeckiego przekazu propagandowego, był zarazem apelem o przeciwstawienie się tym wszystkim (tj. przeciwnikom endecji), którzy „radziby
zaprawić Rzeczpospolitą duchem antychrysta” czyli admiratorom Bezpartyjnego Bloku Współpracy z Rządem (dalej – BBWR), a nawet prosanacyjnej
Katolickiej Unii Ziem Zachodnich (dalej – KUZZ).
Na zarzuty politycznych adwersarzy, że „Pielgrzym” nadal prowadzi antyrządową, polityczną agitacje, jego redakcja odpowiadała: „Jeżeli każdego
obrońcę zasad katolickich i narodowych i stojących na straży praworządności nazywa się Endekiem, to i nas ta nazwa nie przeraża ani przestrasza. Bez
względu na nazwy pod naszym adresem sypane, zostaniemy wierni ideom
i zasadom przez nas już od 60 lat głoszonym”58.
W centrum oddziaływania przedwyborczej kampanii propagandowej,
w której to aktywnie uczestniczył pelpliński periodyk, znaleźli się rdzenni
mieszkańcy nadmorskich powiatów pomorskiego województwa, tj. Kaszubi. W wyborczej agitacji wyzyskiwano głęboką religijność ludu kaszubskiego
i jego przywiązanie do katolickiego kościoła. Czołowymi propagatorami i agitatorami „obozu katolicko-narodowego”, obok aktywistów partyjnych, byli też
duchowni pełniący nierzadko prominentne funkcje w lokalnych, pomorskich
strukturach ZL-N i OWP59. W sprawozdaniach z „wieców katolicko-narodoz 7 II 1928, s. 4; Rozbijanie jedności narodu, tamże, nr 17 z 9 II 1928, s. 4; Sztuczki wyborcze,
tamże, nr 19 z 14 II 1928, s. 1; Pod płaszczykiem współpracy z rządem, tamże, nr 24 z 25 II
1928, s. 1; J. Matłosz, Ustalenie odpowiedzialności, tamże, nr 25 z 28 II 1928, s.1; tenże,
Wyraźne różnice, tamże, nr 26 z 1 III 1928, s. 1; J. Kutta, Druga Rzeczpospolita i Kaszubi,
1920-1939, Bydgoszcz 2003, s. 238 i n.; J. Walkusz, Duchowieństwo..., s. 336 i n.
58
Zob.: Czy służymy partii?..., loc. cit.; Program Katolicko-Narodowy, „Pielgrzym”, nr 18 z 11 II
1928, s. 3; Odezwa Komitetu Katolicko-Narodowego, tamże, nr 20 z 16 II 1928, s. 1; Cele
i zadania Komitetu Katolicko-Narodowego, tamże, nr 21 z 18 II 1928, s. 1-2; R. Rybarski,
Cele i zadania Komitetu Katolicko-Narodowego, tamże, nr 24 z 25 II 1928, s. 3; J. Matłosz,
Ustalenie odpowiedzialności, tamże, nr 25 z 28 II 1928, s. 1; Bezpartyjna maskarada, tamże,
s. 1; J. Matłosz, Wyraźne różnice..., loc. cit.
59
Zob.: Kaszubi za jednością narodowa i katolicką, „Pielgrzym”, nr 6 z 14 I 1828, s. 1; Kaszubi!,
Polacy!, Katolicy!, tamże, s. 2; Echo wiecu katolicko-narodowego w Tczewie, tamże, s. 4;
Kaszuby za Komitetem Katolicko-Narodowym, tamże, nr 9 z 21 I 1928, s. 2; Kaszubi za Komitetem Katolicko-Narodowym, tamże, nr 10 z 24 I 1928, s. 3; Brusy pod sztandarem Katolicko-Narodowym, tamże, nr 11 z 26 I 1928, s. 2; Pomorze pod sztandarem Katolicko-Narodowym, tamże, nr 16 z 7 II 1928, s. 5; zob. też: nr 17 z 9 II 1928, s. 2; Sprawozdania z wieców
przedwyborczych w poszczególnych miejscowościach Pomorza w nrach następnych oraz
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wych”, zamieszczanych w owym czasie na łamach „Pielgrzyma”, a zwoływanych na Pomorzu przez działaczy ZL-N i OWP, podkreślano liczny, niemal
powszechny w nich udział Kaszubów, którzy – jak twierdzi Janusz Kutta, „zapatrzeni w swoich duszpasterzy, ich ocenę i opinie w sprawach politycznych,
bywało głoszone i z ambony, przyjmowali za swoje”60.
Jak wcześniej wspomniano, pismo ostrzegało też Kaszubów przed uleganiem
agitacji prowadzonej przez zwolenników „obozu belwederskiego”, głównie
członków BBWR i KUZZ. Na listę BBWR (lista nr 1) twierdził red. J. Matłosz,
głos oddadzą ci wyborcy, „ którym wszystko jedno, czy ktoś jest katolikiem,
mariawitą, bezwyznaniowcem, żydem, masonem, radykałem czy konserwatystą – byle by był piłsudczykiem”. To zwolennicy „wrogów kościoła katolickiego
i kliki rządowej”61. W przeddzień wyborów „Pielgrzym” ostrzegał swych czytelników, iż „sanacja sprzymierzona z lewicą, z radykalizmem, z masonerią
(…) przypuści gwałtowny atak na podstawy narodowe i katolickie państwa”62.
Przeciwstawiając się już wcześniej owemu „atakowi”, redakcja pelplińskiej
gazety sięgała do takich środków komunikatu prasowego, które docierałyby
do jak najszerszego gremium adresatów o określonym, w zasadzie nikłym poziomie percepcji. W przekazach wyzyskiwano więc najrozmaitsze rodzaje i gatunki dziennikarskie, często z odredakcyjnym, wyjaśniającym komentarzem,
rzadziej relacje, korespondencje, felietony, a nawet teksty paraliterackie, niekiedy nawet wierszowane lub komunikowane w formie łatwych do zapamiętania i wzbudzających emocje haseł 63. Te ostatnie, jak trafnie konstatuje Ewa
Maj, „stanowiły skondensowany wyraz stosunku do podstawowych spraw
społecznych i politycznych. Zwracały uwagę odbiorców na idee i wartości
wyznawane przez Narodowa Demokrację”64. Odnotować jednakowoż należy,
iż na czas wyborczych zmagań wyciszono ostrą dotąd, antyżydowską tematykę. Żyd na stronicach „Pielgrzyma” jawił się teraz sporadycznie, dopełniając
niejako „pielgrzymowy” obraz „obozu nieprzyjaciół Kościoła i Polski”65.

60
61
62
63

64
65

K. Osiński, op. cit., s. 158-163; J. Kutta, op. cit., s. 238-240; R. Wapiński, Życie polityczne
Pomorza..., s. 140.
J. Kutta, op. cit., s. 240; zob. też: Kaszuby za jednością narodową i katolicką, „Pielgrzym”,
nr 6 z 14 I 1928, s. 1; oraz przypis 59.
J. Matłosz, Człowiek czy program..., loc. cit.; tenże, Historia się powtarza..., loc. cit.; Zob. też:
przypisy: 57, 58 i 59; Lista BBWR, „Pielgrzym”, nr 22 z 21 II 1928, s. 2.
Zob. Wezwanie do wyborów, tamże, nr 27 z 3 III 1928, s. 5.
Zob. też: M. Mazur, Język polityki w prasie Narodowej Demokracji w latach 1918-1926, [w:]
Prasa Narodowej Demokracji 1886-1939..., s. 533-552; E. Maj, Komunikowanie polityczne....,
rozdz. III, Środki i techniki przekazu komunikatów politycznych, s. 245-367.
E. Maj, op. cit., s. 361.
J. Matłosz, Człowiek czy program..., loc. cit.; Żydzi popierają Be-Be, „Pielgrzym”, nr 14 z 2 II
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Wbrew przewidywaniom redaktorów „Pielgrzyma”, wynik wyborów na Kaszubach nie satysfakcjonował w pełni zwolenników i przywódców pomorskiej
endecji, mimo iż na samym Pomorzu uzyskała ona najwyższą liczbę głosów.
Liczba głosów oddanych w wyborach 1928 r. na listę endecką (nr 24)
w powiatach kaszubsko-kociewskich województwa pomorskiego
(Okręg 29)
Powiat
Staro1928, s.Gniewski
2; SztuczkiKartuski
wyborcze,Kościerski
tamże, nr 19Pucki
z 4 II 1928,
s. 1. Tczewski
gardzki
Liczba
głosów

3259

7982

9006

2964

7985

4731

Wejherowski

Okręg
29 łącznie

3154

39 081

Źródło: „Pielgrzym”, nr 28 z 6 III 1928, s. 2; K. Osiński, Walka o Wielką Polskę..., op. cit.,
s. 169.

W samym Pelplinie, w siedzibie narodowo-katolickiego pisma, jakim mienił się „Pielgrzym”, listę 24, jak informowała redakcja, poparło 986 wyborców.
Podana wielkość nie zadawalała „pielgrzymowców” uważających, iż jest ona
następstwem agresywnej kontrpropagandy sanacji oraz KUZZ. Odpowiedzialność za „zwycięstwo (…) wrogów państwa polskiego i Kościoła” na Pomorzu
ponosili również, zdaniem „Pielgrzyma” wspomniani już „odstępcy” i „szkodnicy” – Jan Teska i Wiktor Kulerski. Ten ostatni przedstawiany był w pelplińskiej gazecie jako „ojciec” ugodowej, aktywistycznej koncepcji współpracy
z Niemcami w dobie I wojny światowej, z którego to „pnia wyrosła później
sanacja”66 (sic!).
„Na całej linii odnoszą zwycięstwo dotychczasowi wrogowie państwa polskiego”, którzy „przypuścili atak gwałtowny na podstawy narodowe i katolickie” – podsumowywał z goryczą i rozczarowaniem wyniki wyborów sejmowych red. J. Matłosz67. A ks. Jan Krysiński z Kościerzyny, jeden z lokalnych
prominentnych działaczy endeckich, apelował na łamach „Pielgrzyma”:
„Polacy!, Kaszubi!, Opamiętajcie się! Fatalny wynik wyborów do Sejmu na Kaszubach zawstydza nas przed całym światem...!”68. Również wybory senackie,
chociaż obóz sanacji wycofał na Pomorzu swą listę wyborczą, nie przebiegły
66

Zob.: List ze wsi, tamże..., loc. cit.; Pod płaszczykiem współpracy z rządem, tamże..., loc. cit.;
J. Matłosz, Walka nie skończona, tamże, nr 29 z 8 III 1928, s. 1; tenże, Wyjaśnienie, tamże,
nr 31 z 13 III 1928, s. 1; Po wyborach do Senatu, tamże, nr 32 z 15 III 1928, s. 1; List ze wsi,
tamże, nr 33 z 17 III 1928, s. 3.
67
Zob.: przypis 66 oraz: J. Matłosz, Sanacyjne wybory, tamże, nr 32 z 15 III 1928, s. 1-2;
S. Rymar, Po wyborach, tamże, nr 34 z 20 III 1928, s. 1.
68
Zob.: „Pielgrzym”, nr 30 z 10 III 1928, s. 2.
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po myśli „pielgrzymowców”. Red. J. Matłosz, ówcześnie czołowy propagator
endeckiej koncepcji „państwa narodowego” i jej eksponowania w „Pielgrzymie”, stwierdzał wprost: „wybory do Senatu 11 marca, tu na Pomorzu skończyły się klęską narodową i państwową...”. „To nie było jedno niewyczerpane
nadużycie, to było codzienne, jaskrawe łamanie Konstytucji, łamanie prawa i –
zarazem grzebanie prawa polskiego w świadomości (…) mas pracujących”69.
„W organizacji społeczeństwa polskiego – konkludował J. Matłosz – są wielkie
braki i luki, które najwcześniej muszą być rozpoznane i pracą organizacyjną
naprawione”. „Pielgrzym”, wraz ze swoją redakcją – podkreślano – w pełni popiera i przyłącza się do owych „naprawczych działań” podejmowanych w celu
„uświadomienia politycznego społeczeństwa”, „uświadomienia”, które byłoby
pomocnym w „odparciu ofensywy wrogów narodu i państwa...”.
Stanisław Rymar w artykule podsumowującym powyborczy układ sił stwierdzał, że do wyborczej klęski ZL-N doprowadziło „rozbicie prawicy, ogólne
zradykalizowanie społeczeństwa” i „antyendecka agitacja rządu”. Inicjatywa
przekształcenia niefortunnego, w obliczu wyników wyborów, ZL-N w nowa
partię, zapadła na zjeździe Rady Naczelnej tejże organizacji 10 czerwca 1928 r.
„Przyczyną tych działań, stwierdza Krzysztof Osiński, była chęć stworzenia
ugrupowania nowego typu, które w umiejętny sposób potrafiłoby konkurować z sanacją o władzę w kraju”70. „Jednoczenia sił narodowych, informował
„Pielgrzym”, podjął się wychowawca i przywódca obozu narodowego” Roman
Dmowski. „Jego prace w tej dziedzinie – deklarował w imieniu redakcji J. Matłosz – jak najgoręcej popieramy”71.
Program nowej partii, jaka powstała w wyniku owego, odgórnego niejako
„jednoczenia sił narodowych”, tj. program Stronnictwa Narodowego (dalej – SN),
podkreśla K. Osiński, „stanowił kontynuację haseł głoszonych przez ZL-N”72.
Zaznaczyć przy tym należy, że przodujący działacze SN, to do niedawna aktywni członkowie pomorskich struktur ZL-N, m.in. dr Kazimierz Maj, mec.
Paweł Ossowski, ks. Feliks Bolt, Jan Kwiatkowski, ks. Bolesław Witkowski,
Piotr Szturmowski – ludzie doskonale znani i współpracujący z redakcją pel69

Zob.: przypisy 66, 67 ,68 oraz bliżej: K. Osiński, op. cit., s. 166-174.
Zob.: K. Osiński, op. cit., s. 175; zob. też: J. Matłosz, O nową metodę pracy, „Pielgrzym”,
nr 33 z 17 III 1928, s. 1: S. Rymar, Po wyborach..., loc. cit.; J. Matłosz, Niezmienne stanowisko, tamże, nr 36 z 24 III 1928, s. 1; Podważanie zasad narodowych w polityce państwowej,
tamże, nr 36 z 24 III 1928, s. 1-2; Smutek i żałoba z powodu wyborów. Pod rozwagę głosującym na wrogów Kościoła. (List pasterski bpa łomżyńskiego Stanisława Łukomskiego), tamże,
nr 38 z 29 III 1928, s. 1, [list ów wydany został również przez wydawnictwo „Pielgrzyma”
w oddzielnej broszurze]; J. Matłosz, Groza położenia, tamże, nr 40 z 3 IV 1928, s. 1.
71
J. Matłosz, Jednoczenie sił narodowych, tamże, nr 72 z 16 VI 1928, s. 1.
72
K. Osiński, loc. cit.
70
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plińskiego pisma73. Toteż „Pielgrzym” i skupieni wokół niego ludzie o zdecydowanie „narodowych” przekonaniach, z miejsca włączyli się w kampanię
zjednywania dla nowo powstałej partii zwolenników endecji. Nakłaniano przy
tym członków OWP, ZL-N i wszelkich „katolicko-narodowych” ugrupowań,
do czynnego współudziału w organizacyjnych pracach Stronnictwa. Niezwykle czynnym propagatorem i agitatorem SN, występującym na wszystkich
ważniejszych zgromadzeniach pomorskich agend tejże partii, był red. Józef
Matłosz. Jego artykuły, sprawozdania i relacje z życia organizacyjnego pomorskiej endecji zapełniały szpalty pelplińskiej gazety. Z entuzjazmem pisał też
Matłosz o pracach wyłonionego z OWP w kwietniu 1927 r. Ruchu Młodych,
jako politycznej orientacji zdolnej do nasilenia, do zradykalizowania działań
„obozu narodowego” niezbędnych w kłopotliwej sytuacji, w jakiej znalazła się
pomorska endecja po wyborach 1928 r. Do wyborczego niepowodzenia obozu
narodowo-katolickiego – pisał w pełnej żalu i potępienia korespondencji ks.
Krysiński – przyczynili się też niektórzy Kaszubi, którzy „ulegli agitacji niemieckiej”. „Wszyscy ci zaprzańcy, twierdził, „nie tylko Polakami, ale i katolikami są tylko z imienia (...), wszyscy oni stronią od gazet narodowo-katolickich,
a niejedni mają w domu niemieckie i luterskie blaty, które pałają wściekłą nienawiścią do wszystkiego, co polskie i katolickie i zawzięcie pracują nad tem,
żeby nasze Pomorze powróciło pod knut pruski”.
Frustracja, jaką odczuwali pomorscy endecy na skutek odniesionej w skali
kraju porażki, skłoniła ich do wzmożenia, m.in. na łamach prasy narodowej,
antysanacyjnej, negatywnej propagandy74. Jedną z redakcji gazet, jakie podjęły
wówczas realizację zaleceń wojewódzkich władz SN w powyższej kwestii był
też zespół „Pielgrzyma”. W serii artykułów autorstwa J. Matłosza zaatakował
„Pielgrzym” BBWR, który to w opinii redaktora „nie jest niczem innym jak
partią kierowaną przez pewne czynniki, które z góry powiedziały członkom
tego stronnictwa, iż mają za zadanie milczeć i słuchać”. BBWR, tłumaczył
czytelnikom J. Matłosz, to „klika rządowa”, która „bałamuci społeczeństwo”
twierdząc, „że to wszystko, co robi sanacja czy obóz rządowy w interesie partyjnym tej grupy, nazywa się obecnie robotą państwową czy racją stanu”.
Kpiąc z BBWR i samego marszałka Piłsudskiego, zamieszczono też w „Pielgrzymie” rymowankę przedrukowana z endeckiego dwutygodnika „Placówka
73

Zob.: Organizacja SN na Pomorzu, „Pielgrzym”, nr 114 z 22 IX 1928, s. 2; Stronnictwo Narodowe w Wielkopolsce, tamże, nr 115 z 25 IX 1928, s. 2; Zebranie organizacyjne Stronnictwa
Narodowego, tamże, nr 118 z 2 X 1928, s. 2; Stronnictwo Narodowe zaczyna swą działalność,
tamże, nr 121 z 9 X 1928, s. 3.
74
Zob.: J. Krysiński, Lista „18”, tamże, nr 39 z 31 III 1928, s. 8; List ze wsi, tamże, s, 4; Smutek
i żałoba.., loc. cit.
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Kresowa”: „Był sobie Dziad i Bebe; Bardzo dziwni oboje; Dziad miał w Bebe
nadzieję; Bebe w Dziadzie ostoję; W dzień majowy przy stolcu; Bebe z Dziadem zasiadło; Rzekłszy: Dziadzie, trza rządzić; Kiedy rządzić wypadło; Jak zarządzać zagrodą; Mieli planów moc różnych; Lecz rozumu nie stało; We łbach
ciasnych i próżnych”75.
Oceniając krytycznie skład nowo utworzonego przez Kazimierza Bartla
(po ustąpieniu gabinetu J. Piłsudskiego) rządu J. Matłosz dowodził, iż „jest [on
– A.R.] rządem tylko wakacyjnym”, który prędzej czy później ulegnie wpływom „grupy pułkowników pragnących zagarnąć władzę w swe ręce, by rządzić według metod dyktatorskich”76.
Śledząc publikacje „Pielgrzyma”, dostrzec można, że nadal przeważał
w nich apel werbunkowo-propagandowy skłaniający do przyjęcia pożądanej
polityczno-ideowej postawy nie za pośrednictwem przesłania odwołującego
się do intelektualnego poziomu czytelników, lecz sięgającego do takich odniesień (działań), jak: pejoratywny, emocjonalny epitet, stereotyp, jadowita
ironia i kalumnie bądź kpina, wreszcie demagogiczna, dyrektywna argumentacja – wszystko ujmowane w dwudzielnym, często replikowanym przekazie.
O ile nakreślone wyżej składniki „pielgrzymowych” komunikatów znajdowały
szerokie odniesienie w przekazach odnoszących się do zagadnień krajowych,
a szczególnie regionalnych, o tyle problematyka międzynarodowa, głównie
stosunki polsko-niemieckie, rozpatrywano oraz przedstawiano wielopłaszczyznowo, chociaż z uwzględnieniem endeckiego oglądu opisywanych wydarzeń.
„Pielgrzymowców” niepokoiły zwłaszcza narastające, ich zdaniem, na Pomorzu „wpływy niemieckie”. Odpowiedzialnością za ową tendencję obciążało
pismo „warszawskie władze”, które swą nieodpowiednią i nieodpowiedzialną
„polityką emigracyjną przyczyniają się (...) w znacznym stopniu do hodowania
sympatii niemieckich”. „Ludność pomorska – twierdził „Pielgrzym” – wychowana w kulturze niemieckiej, nie przesiąkła jeszcze dostatecznie kulturą pol75

Zob.: Groch z kapustą, tamże, nr 111, z 14 IX 1929, s. 4 oraz: Zamiast polepszenia znaczne
pogorszenie, tamże, nr 35 z 21 III 1929, s. 1-2; J. Matłosz, Znamienna ustawa. Partyjnictwo
czy racja stanu, tamże, nr 87 z 21 VII 1928, s. 1; tenże, Obawa przed opinią publiczną, tamże,
nr 88 z 24 VII 1928, s. 1; tamże, nr 93 z 4 VIII 1928, s. 2; J. Matłosz, Drogowskaz, tamże,
nr 132 z 3 XI 1928, s. 1; S. Rymar, W dziesiątą rocznicę, tamże, nr 135 z 10 XI 1928, s. 1;
J. Matłosz, Rozbijanie społeczeństwa na Pomorzu, tamże, nr 140 z 22 XI 1928, s. 1; Co to
jest Be-Be?, tamże, nr 145 z 4 XII 1928, s. 1; Z wczoraj na dziś, tamże, nr 1 z 1 I 1929, s. 3;
J. Matłosz, Zasłużona nauczka, tamże, nr 113 z 19 IX 1929, s. 1-2.
76
Piłsudski ustąpił wraz z całym gabinetem. Nowy rząd dr. Bartla, tamże, nr 78 z 30 VI 1928,
s. 2; Po ustąpieniu rządu Piłsudskiego, tamże, nr 79 z 3 VII 1928, s. 1; J. Matłosz, Dlaczego
ustąpiłem ze stanowiska szefa rządu, tamże, nr 80 z 5 VII 1928, s. 1; tenże, Przed zmianą
rządu, tamże, nr 43 z 9 IV 1929, s. 1.
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ską, aby się mogła oprzeć zakusom germanizacyjnym, szczególnie, jeśli od 7
do 8 miesięcy w roku przebywa na pracy w Niemczech”77. To szkodliwe dla
polskiej racji stanu rozumienie i rozwiązywanie zagadnień społeczno-ekonomicznych, nawoływał „Pielgrzym”, „musi ulec gruntownej rewizji”. Zdolnym
do jej przeprowadzenia jest wg J. Matłosza jedynie „obóz narodowy”, który
„służy swemu narodowi i państwu w przeciwieństwie do obozu przeciwnego
[tj. sanacji – A.R.] stojącego na stanowisku, iż polityka to sztuka zdobywania
władzy”78.
„Pyrrusowe zwycięstwo”, jakie odniósł „obóz narodowy” zarówno w wyborach parlamentarnych 1928 r., jak i w samorządowych 1929 r. poważnie
niepokoił działaczy tegoż ugrupowania. Toteż „Pielgrzym”, będąc faktycznie
jednym z regionalnych organów prasowych SN, przyłączył się do agitacyjnej
akcji mobilizacyjnej członków i sympatyków endecji przed nadchodzącymi
(5 stycznia 1930 r.) wyborami do sejmików powiatowych. Istotnym zadaniem
pelplińskiej gazety były też w tym czasie działania werbunkowe, skierowane
do zwolenników partii przeciwnych endeckiemu oglądowi politycznej rzeczywistości. Do zmiany dotychczasowych przekonań i postaw adresatów owego
apelu starano się doprowadzić stosując ciągłe, bezkompromisowe i uporczywe
oddziaływanie perswazyjno-informacyjne, sięgając przy tym do sprawdzonych
wzorców endeckiego komunikatu propagandowego, podając np. informacje
z objaśniającym je, subiektywnym komentarzem. Większość zamieszczanych
w owym czasie w „Pielgrzymie” różnotematycznych publikacji nadal wyróżniał dychotomiczny przekaz, jako – co podkreśla Ewa Maj – „łatwy w odbiorze, prosty do interpretacji i czytelny dla odbiorców na różnym poziomie
uzdolnień komunikacyjnych”79. Nadal też, tłumacząc czytelnikom zaangażowanie pisma w endecką, modelowa w swej istocie kampanię propagandową,
redakcja twierdziła, iż czyni to „w służbie Bogu i ku pożytkowi Ojczyźnie”80.
77

Zob.: J. Matłosz, Brutalna szczerość, tamże, nr 100 z 20 VIII 1927, s. 1; Wzmaganie się
wpływów niemieckich na Pomorzu (cz. I), tamże, nr 101 z 23 VIII 1928, s. 1; Cz. II, tamże,
nr 102 z 25 VIII 1928, s.1; zob. też: Stałe szczucie Niemców przeciw Polsce, tamże; J. Matłosz,
Polska ziemia w rękach Niemców, tamże, nr 107 z 6 IX 1928, s. 1; tenże, Pokojowość Niemiec
w świetle prawdy, tamże, nr 111 z 15 IX 1928, s. 1; Niemcy o Kaszubach, tamże, nr 20 z 15 II
1930, s. 3.
78
J. Matłosz, Dwie drogi, tamże, nr 109 z 11 IX 1928, s. 1; tenże, Bankructwo dotychczasowej
polityki, tamże, nr 108 z 8 IX 1928, s. 1; S. Rymar, Twardy orzech do zgryzienia, tamże,
nr 106 z 4 IX 1928, s. 1; Niemieckie placówki gospodarcze na Pomorzu, tamże, nr 5 z 10 I
1929, s. 1.
79
Zob.: E Maj, Komunikowanie polityczne..., s. 572.
80
Nasz apel, „Pielgrzym”, ,nr 112 z 18 IX 1928, s. 3; zob. też: List ze wsi, tamże, nr 114 z 22 IX
1928, s. 5, J. Matłosz, Nie walka, lecz obrona, tamże, nr 118 z2 X 1928, s. 1; tenże, Przeciw
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Strukturalna analiza treściowej zawartości pelplińskiej gazety z owej doby
pozwala na wydzielenie problemów wiodących, którym poświęcano najwięcej
uwagi, i które stanowiły fundament propagandowo-informacyjnego komunikatu. I tak najpoważniejszym przeciwnikiem endeckiej (a tym samym również
„pielgrzymowej”) koncepcji „politycznego porządku” jawił się na stronicach
„Pielgrzyma” „obóz pomajowy” wraz z akolitami, do których to już programowo zaliczano Żydów i pozostałe mniejszości narodowe. Z nie mniejszą zaciętością, chociaż tym razem incydentalnie, krytykowano ugrupowania przeciwstawiające się „narodowemu porządkowi społeczno-politycznemu”, tj. partie
spoza endeckiej politei, ale niepopierające też „sanacyjnego ładu”. Z zagadnień
międzynarodowych dominowały w „Pielgrzymie” stosunki polsko-niemieckie
i wiążąca się z nimi kwestia Wolnego Miasta Gdańska.
W przekazie „Pielgrzyma” stronnicy sanacji, to „zwolennicy zdechłej szkapy” (tj. padłej kasztanki Marszałka), których „programem jest tylko jeden człowiek – Józef Piłsudski”81. Dla dobra Rzeczypospolitej, twierdził „Pielgrzym”,
należy „usunąć poza nawias życia politycznego w Polsce pana Piłsudskiego
i uniemożliwić mu wywieranie wpływu na losy państwa i narodu”82.
Zdecydowana, napastliwa krytyka sanacji i jej przywódców, prokurowały
zarzuty pism sprzyjających obozowi rządowemu, że „Pielgrzym” wbrew deklaracjom redakcji, „wysługuje się” narodowej demokracji, stąd też jest pismem
nieobiektywnym, partyjnym o wąskim spectrum problemowo-tematycznym.
W odpowiedzi na owe pomówienia red. J. Matłosz kolejny raz, tymi samymi co onegdaj argumentami, odpierał wspomniane zarzuty: „do krytycznego
stosunku do obecnego rządu, a przede wszystkim sanacji zmusza nas miłość
Ojczyzny i przywiązanie do religii katolickiej.[...] O ile prowadzimy walkę,
to nie z rządem czy pojedynczymi ludźmi, lecz ze złem, bez względu na to,
kto to zło szerzy lub na nie pozwala”83 – twierdził J. Matłosz. Jak trafnymi były
zatruwaniu ducha, tamże, nr 123 z 13 X 1928, s. 1; Baczność Czytelnicy „Pielgrzyma”, tamże,
nr 48 z 21 IV 1928, s. 5; W. Bilan, Dlaczego jesteśmy narodowcami, tamże, nr 47 z 18 IV
1929, s. 1-2; Ponury obraz przyszłości, tamże, nr 112 z 17 X 1929, s.3; Zawsze ten sam, tamże,
nr 129 z 26 X 1929, s. 5; Rozważmy dobrze, tamże, nr 151 z 17 XII 1929, s. 5.
81
Zob.: Czciciele zdechłej szkapy, tamże, nr 105 z 1 IX 1928, s. 2; J. Matłosz, Drogowskaz, tamże,
nr 132 z 3 XII 1928, s. 1.
82
Uwagi o oświadczeniu marszałka Piłsudskiego, (za katowicką „Polonią”), tamże, nr 36 z 25 III
1930, s. 1; zob. też: J. Matłosz, Zmiana warty, tamże, nr 53 z 2 V 1929, s. 1; Meksykańskie
metody walki, tamże, nr 57 z 13 V 1930, s. 1-2; J. Matłosz, Groźny objaw zniechęcenia, nr 55
z 8 V 1930, s. 1.
83
Zebranie Stronnictwa Narodowego w Pelplinie, tamże, nr 71 z 12 VI 1929, s. 3; J. Matłosz,
60 lat na warcie, tamże, nr 1 z 1 I 1929, s. 1; tenże, Pożyteczna robota, tamże, nr 107 z 5 IX
1929, s. 1.
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wcześniejsze przewidywania red. J. Matłosza odnośnie tymczasowości gabinetu
K. Bartla i swoistej „militaryzacji” nowego rządu, świadczył skład gabinetu
powołanego 14 kwietnia 1929 r. przez płka Kazimierza Świtalskiego, byłego
adiutanta Marszałka, prominentnego działacza BBWR84. W „Pielgrzymie”
tymczasem, we wspomnianej krytyce, a raczej akcji dyskredytowania „obozu
sanacyjno-masońsko-liberalnego”, przywoływano w owym czasie wykorzystywany już niejednokrotnie w endeckim modelu komunikacyjno-propagandowym (i w samym „Pielgrzymie” również), czynnik religijno-wyznaniowy. Przy
czym „obowiązki religijne” utożsamiano z „obowiązkami narodowymi”85.
„Cała akcja sanacyjna, wymierzona w obóz narodowy, stwierdzał red. Matłosz, prowadzona jest na sposób wojskowy, (…) a do pomocy ma całą maszynę
państwową”. Ograniczeniu wpływów SN i praw obywatelskich służył również
wg „Pielgrzyma” projekt zmiany konstytucji wniesiony pod obrady Sejmu
wiosną 1929 r. przez BBWR. Projekt ten, dowodził red. J. Matłosz, „dałby Polsce nie trwałą siłę opartą na prawie, lecz zorganizowaną wojnę domową”86.
Widomym przejawem owej „wojny” był – zdaniem tegoż publicysty – niewybredny atak sanacyjnej prasy na Pomorze i Pomorzan „nazywający Polaków
tutejszych już to pijakami, jak to robi „Wiarus Pomorski”, lub też sprusaczonemi duszami, jak to czynią „Epoka” i „Głos Prawdy”87. W odpowiedzi na owe
dezawuujące endecję wystąpienia prorządowej prasy, „Pielgrzym” nasilił
84

Nowy rząd, rządem pułkowników, tamże, nr 47 z 18 IV 1929, s. 1.
Zob. m.in.: J. Matłosz, Lotne uwagi, tamże, nr 127 z 28 X 1928, s. 1; Konieczny obowiązek,
tamże, nr 137 z 15 XI 1928, s. 1; Nowy atak na prawa Kościoła Katolickiego, tamże, nr 151
z 18 XII 1928 s. 1-2; Atak sanacji na Pomorze, tamże, nr 30 z 9 III 1929, s. 1; J. Matłosz,
Na warcie, tamże, nr 1 z 1 I 1929, s. 1; Z wczoraj na dziś, tamże, s. 3; Obowiązki wobec
prasy katolickiej, tamże, nr 21 z 16 II 1929, s. 3; J. Matłosz, Polityka a stanowiska katolików,
tamże, nr 31 z 12 III 1929, s. 2; W obronie praw i spraw Kościoła, tamże, nr 58 z 14 V 1929,
s. 1; Zebranie Stronnictwa Narodowego w Pelplinie..., loc. cit.; Co piszą inni ( za „Myślą Narodową”), tamże, nr 108 z 7 IX 1929, s. 5; Walka masonerii z Kościołem Katolickim, tamże,
nr 109 z 10 IX 1929, s. 1; Ryjące krety (za „Rzecząpospolitą”), tamże, nr 117 B z 28 IX 1929,
s. 1; Przeciw religii katolickiej w Polsce, tamże, nr 132, z 1 XI 1929, s. 1; Sprawozdanie z wiecu SN w Starogardzie, tamże, nr 142 z 26 XI 1929, s. 1; O poszanowanie uczuć katolickich,
tamże, nr 145 z 3 XII 1929, s. 3; Jak za okupacji, tamże, nr 17 z 8 II 1930, s. 1-2; J. Matłosz,
Szkolnictwo polskie pod masońską okupacją, tamże, nr 31 z 13 III 1930, s. 1; Czy jest walka
z Kościołem Katolickim, tamże, nr 63 z 27 V 1930, s. 1; Z obranej drogi nie zejdziemy, tamże,
nr 75 z 24 VI 1930, s. 1.
86
Projektowane zmiany w Konstytucji, tamże, nr 18 z 9 II 1929, s. 1; J. Matłosz, Atak sanacji
na Pomorze, tamże, nr 30 z 9 III 1929, s. 1; Zamiast polepszenia znaczne pogorszenie, tamże,
nr 35 z 21 III 1929, s. 1-2; Stronnictwo Narodowe a zmiana konstytucji, tamże, nr 36 z 23 III
1929, s. 1; zob. też: W. Roszkowski, Najnowsza historia Polski 1914-1945, Warszawa 2003,
s. 242.
87
J. Matłosz, Atak sanacji na Pomorze....
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krytykę działań sanacyjnego obozu, a szczególnie BBWR, który na Pomorzu
„...przejął funkcje jego politycznej reprezentacji”88. W opinii pelplińskiej gazety
BBWR to „towarzystwo wzajemnego zabezpieczenia sobie mandatów, stanowisk, dochodów, kredytów, majątków i koryta. Przede wszystkim koryta”89.
Strategia dezawuowania i dezaprobaty wszelkich działań rządów pomajowych realizowana m.in. w „Pielgrzymie” przyniosła oczekiwany skutek:
w przeprowadzonych 5 stycznia 1930 r. wyborach do sejmików powiatowych,
endecja odniosła sukces, zdobywając 97 mandatów90. Występując przeciw
sanacji sięgał też „Pielgrzym” do wyzyskiwanej często na łamach endeckich
mediów „kwestii niemieckiej”. Zdaniem redakcji pisma to niekompetentna
polityka rządu prokurowała sytuację zagrożenia stałości granicy zachodniej
Rzeczypospolitej91. W tym „antynarodowym”, zdaniem „Pielgrzyma” destruk88

Zob.: P. Olstowski, Obóz pomajowy w województwie pomorskim w latach 1926-1939, Warszawa 2008, s. 133 i n.
89
Co to jest Be-Be?, „Pielgrzym”, nr 145 z 4 XII 1928 r., s. 1; zob. też: Z wczoraj na dziś, tamże,
nr 1 z 1 I 1929, s. 3; Najważniejsze postanowienia projektu B.B. dotyczące zmian konstytucyjnych, tamże, nr 19 z 12 II 1929, s. 3-4; J. Matłosz, Zasłużona nauczka, tamże, nr 113 z 19 IX
1929, s. 1; S. Rymar, Nie bać się ostatecznej walki, tamże, nr 27 z 4 III 1930, s. 1; Szkodnicy,
tamże, nr 29 z 8 III 1930, s. 1.
90
R. Wapiński, Życie polityczne Pomorza..., s. 166-167; K. Osiński, Walka o Wielką Polskę...,
s. 190-191; Wyniki wyborów do Sejmików Powiatowych na Pomorzu, „Pielgrzym”, nr 4 z 9 I
1930, s. 2.
91
Nasza polityka zagraniczna, tamże, nr 13 z 29 I 1929, s. 1; Ciągle marzą o rewizji granic
wschodnich, tamże, nr 16 z 5 II 1929, s. 1; W sprawie bezpieczeństwa naszych granic zachodnich, tamże, nr 18 z 9 II 1929, s. 4; S. Grabski, Nie wojna groźna z Niemcami, lecz pokój,
tamże, nr 80 z 4 II 1929, s. 1; J. Matłosz, Zbrodnicza agitacja, tamże, nr 75 z 22 VI 1929,
s.1; Przez umowę dążą do zmiany granic, tamże, nr 23 z II 1930, s. 1; Niemieckie parcie
na wschód, tamże, nr 31 z 13 III 1930, s. 1; Pruska szczerość, tamże, nr 50 z 25 IV 1929, s. 1;
Jak długo jeszcze, tamże, nr 89 z 26 VII 1930, s. 1; Przeciw wystąpieniu Treviranusa, tamże,
nr 99 z 19 VIII 1930, s. 1; J. Matłosz, Bez złudzeń, tamże, nr 100 z 21 VIII 1930, s. 1; Jakie
jest stanowisko sanacji w stosunku do Niemiec, tamże, nr 116 z 27 IX 1930, s. s. 1-2; Plany
Hitlera, tamże, nr 125 z 25 X 1930, s. 1; S. Rymar, Mocny rząd, tamże, nr 141, z 25 XI 1930,
s. 1; Nieobliczalna agitacja przeciwpolska w Niemczech, tamże, nr 144 z 2 XII 1930, s. 1; Dokąd
idziemy, tamże, nr 152 z 20 XII 1930, s.1; Sanacyjna większość w Polsce, a przygotowania
niemieckie do odwetu, tamże, nr 34 z 19 III 1931, s. 2; Oni gotowi, a my?, tamże, nr 42 z 7 IV
1931, s. 1; Gotowość Niemiec do nowej wojny, tamże, nr 64 z 28 V 1931, s. 2; Program Hitlera
w razie dojścia do władzy, tamże, nr 71 z 13 VI 1931, s. 1; Do czego prowadzi ta polityka?,
tamże, nr 70 z 11 VI 1931, s. 3; Hitler grozi Europie podpaleniem, tamże, nr 96 z 11 VIII
1931, s. 5; Niemcy rozerwą traktat wersalski i plan Younga, tamże, nr 45 z 13 IV 1932, s. 1;
Właściwe oblicze Niemiec, tamże, nr 46 z 16 IV 1932, s. 1-2; Szczucie przeciw Polsce w Berlinie, tamże, nr 58 z 14 V 1932, s. 1; Zawsze gotowi, tamże, nr 65 z 31 V 1932, s. 1; Sanacja
z masonami i żydami niezdolna do przeciwstawienia się polityce niemieckiej, tamże, nr 88
z 23 VII 1932, s. 1; S. Rymar, Międzynarodowe interesy Niemiec, tamże, nr 89 z 21 VII
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cyjnym dla polskiej racji stanu postępowaniu, sojusznikami sanacji, podkreślano, są przede wszystkim „wrogowie wewnętrzni Polski, tj. „żydzi, masoni,
komuniści, mniejszości narodowe i wszyscy nieprzyjaciele Kościoła”. Zwalczając „żydowską polikrację”, redakcja pelplińskiego pisma zamieściła na jego
łamach „dziesięcioro przykazań antysemitów niemieckich’, zjadliwy paszkwil,
opatrzony symptomatyczną uwagą: „przykazania te z niewielką zmianą „niemieckie” na „polskie” dało by się doskonale przenieść na nasz grunt”92. Jak
więc widać, Żydzi, obok „sfer pomajowych” byli nadal w publicystyce „Pielgrzyma” najpoważniejszym czynnikiem destabilizującym życie gospodarcze
i polityczne Rzeczypospolitej, czynnikiem niszczącym podstawowe, narodowe
wartości, tj. tradycję, kulturę, religię. Jedynie zmiana rządu, kolejny raz przekonywał czytelników red. J. Matłosz, może zapewnić prawidłowy rozwój kraju
i przywrócić „godność narodową” ludziom „otumanionym przez sanację i jej
zwolenników”. „W państwie powinno panować prawo, twierdził też cytowany w „Pielgrzymie” prezes Klubu Narodowego Sejmowego Roman Rybarski,
„a niczyja wola, ani siła nie może stać ponad prawem”. „Trwanie rządów (…)
spoczywających w ręku pana ministra spraw wojskowych Józefa Piłsudskiego,
jako czynnika rozstrzygającego, pogrąża państwo w dalszy rozstrój. Usunięcie
tej swoistej dyktatury jest niezbędnym warunkiem uzdrowienia stosunków
w państwie”93. „W polityce wewnętrznej (…) takiego zacietrzewienia partyjnego i tępoty partyjnej, jaka cechuje (…) partię pomajową Be-Be, dotąd nie
znano”, wtórował R. Rybarskiemu J. Matłosz – „...doprowadziło to do takiego
zaognienia stosunków politycznych, że to co było przed majem, nazwać można
sielanką wobec tej nienawiści, jaką wywołał obecnie rządzący obóz sanacji”94.
Ustąpienie J. Piłsudskiego ze stanowiska premiera i powołanie nowego
rządu z Walerym Sławkiem na czele, odnotował „Pielgrzym” jako „posunię1932, s.1; Stanowisko posłów i senatorów Klubu Narodowego Ziem Zachodnich (na konferencji w Bydgoszczy 11 VII 1932 r.), tamże, nr 84 z 14 VII 1932, s. 1; zob. też: A. Romanow,
Chronografia ważniejszych komponentów publicystyki pelplińskiego „Pielgrzyma” w latach
rządów parlamentarnych 1920 – 1926, „Acta Cassubiana”, t. XXI, 2019, s. 125.
92
Zob.: Dziesięcioro przykazań antysemitów niemieckich, „Pielgrzym”, nr 34 z 19 III 1929,
s. 3.
93
J. Matłosz, Żądania Sejmu a życzenia marszałka Piłsudskiego, tamże, nr 38 z 29 III 1930,
s. 1; zob. też: Uwagi o oświadczeniu marszałka Piłsudskiego, tamże, nr 36 z 25 III 1930, s. 1;
J. Matłosz, Potworne następstwa, tamże, nr 71 z 14 VI 1930, s. 1; tenże, Groźny objaw zniechęcenia, tamże, nr 55 z 8 V 1930, s. 1.
94
J. Matłosz, Smutna rocznica, tamże, nr 57 z 13 V 1930, s. 1; zob. też: tenże, Poza społeczeństwem, tamże, nr 101 z 23 VIII 1930, s. 1; Be-Be ślepo słucha, tamże, nr 28 z 6 III 1930, s. 1-2;
S. Rymar, Nie bać się ostatecznej walki, loc. cit.; J. Matłosz, Hocki – Klocki, tamże, nr 39 z 1
IV 1930, s. 1; Pacyfikacja, tamże, nr 74 z 20 VI 1931, s. 1; Dajcie nam wodzów, tamże, nr 99
z 18 VIII 1931, s. 1; Siewcy nienawiści, tamże, nr 39 z 31 III 1932, s. 1.
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cie taktyczne”, bowiem cała władza i tak „pozostaje w ręku marszałka”, który
zachował tekę ministra spraw wojskowych. Większość stanowisk ministerialnych objęli wojskowi – pułkownicy z najbliższego otoczenia Marszałka, w tym
znienawidzony przez endecję Czesław Michałowski, odpowiedzialny za przedwyborcze restrykcje władz95. Ta odważna krytyka pomajowej rzeczywistości
i samego J. Piłsudskiego sprokurowana m.in. wyborczym sukcesem endecji,
ale również narastaniem na Pomorzu wpływów prorządowych organizacji
z BBWR na czele, naraziła wydawnictwo pelplińskie na dotkliwe restrykcje96.
Częste rewizje w siedzibie redakcji „Pielgrzyma”, nękające wydawnictwo procesy prasowe, jak też ingerencje cenzury skutkujące zazwyczaj konfiskatą nakładu oraz aresztowania dziennikarzy za rzekome przestępstwa prasowe – to
najczęściej stosowane wówczas utrudnienia dezorganizujące prace redakcji
i wydawnictwa „Pielgrzyma”. Na stronicach gazety zaczęły się pojawiać niezadrukowane szpalty – widomy stygmat administracyjnego, restrykcyjnego
nadzoru97. Restrykcje wobec prasy opozycyjnej generujące kłopoty finansowe,
doprowadziły do spadku nakładu „Pielgrzyma” i jego lokalnych mutacji. I tak
np. nakład „Pielgrzyma” jego wydawnictwo zmuszonym było obniżyć o 400
egzemplarzy, a kolportowanego w Tczewie „Gońca Pomorskiego” o 20098.
95

Marszałek Piłsudski ustępuje, tamże, nr 144 z 2 XII 1930, s. 1; Skład nowego rządu, tamże,
nr 146 z 6 XII 1930, s. 2
96
Zob.: Akta Prokuratora Sądu Apelacyjnego w Toruniu (w zbiorach A. Romanowa), sprawozdanie z działalności Prokuratury Okręgowej w Toruniu (Tajne), sygn. 9990/29/30;
P. Olstowski op. cit., s. 179 i n.; K. Osiński, op. cit., s. 210 i n.
97
Zob.: Prasa jest wolna. Dziewiąta konfiskata „Gońca Pomorskiego”, „Pielgrzym”, nr 61 z 21 V
1929, s. 1; Konfiskata „Gońca Pomorskiego”, tamże, nr 115 z 24 IX 1929, s. 2; zob. też: Po konfiskacie, (nakład drugi), tamże, nr 117 B, z 28 IX 1929, s. 1; Konfiskata „Pielgrzyma”, tamże,
nr 118 z 1 X 1929, s. 1; Znowu konfiskata „Gońca Pomorskiego”, tamże, nr 122 z 10 X 1929,
s. 1; Pięć procesów „Gońca Pomorskiego” przed Sądem Okręgowym w Starogardzie, tamże,
nr 124 z 15 X 1929, s. 1-2; Dwudziesta konfiskata „Gońca Pomorskiego”, tamże, nr 133 z 5 XI
1929, s. 2; Redaktor „Pielgrzyma” przed Sądem, tamże, nr 150 z 14 XII 1929, s. 3; „Pielgrzym”
skonfiskowany, tamże, nr 42 z 8 IV 1930, s. 2; Uwolnienie w dwóch procesach prasowych, tamże,
nr 77 z 28 VI 1930, s. 3; Dowód bezprawia zarządzonej konfiskaty, tamże, nr 81 z 8 VII
1930, s. 4; Umorzenie sprawy, tamże, nr 131 z 1 XI 1930, s. 4; Zamykanie drukarni, tamże,
nr 132 z 4 XI 1930, s. 2; Bandytyzm na ulicach Tczewa, tamże, nr 135 z 11 XI 1930, s. 5;
Uwolnienie naszego redaktora, tamże, s.4; Konfiskata „Gońca Pomorskiego”, tamże, nr 83
z 11 VII 1931, s. 5; Nasze procesy sądowe, tamże, nr 84 z 14 VII 1931, s. 3; Nasze procesy sądowe, tamże, nr 105 z 1 IX 1931, s. 3; Z sali sądowej, tamże, nr 85 z 16 VII 1932,
s. 5; Oszczerstwa rzucone na posła pana Matłosza przed Sądem Okręgowym w Starogardzie,
„Pielgrzym”, nr 86 z 19 VII 1932, s. 3.
98
Zob.: Wykaz czasopism wychodzących na obszarze województwa pomorskiego, [w:] Akta
Urzędu Wojewódzkiego Pomorskiego w Toruniu (w zbiorach A. Romanowa); zob. też:
Gawędy na czasie, „Pielgrzym”, nr 146 z 5 XII 1931, s. 4, gdzie informowano: „Z tej to
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Na stronicach pelplińskiego periodyku konflikt i konfrontacja z władzami sanacyjnymi na Pomorzu przedstawiane były w owym czasie jako przeciwstawianie się, jako przeciwdziałanie szerzonej jakoby przez „zwolenników
rewolucji majowej” akulturacji, ateizacji, demoralizacji i jak twierdzono „celowemu ogłupianiu ludzi”. „Ale przekonają się jeszcze raz – odpowiadał owym
„mącicielom” „Pielgrzym” – jak źle oni znają nas, Pomorzan. Przekonają się,
że Pomorzanin nie taki „poczciwy”, by się nie poznał na robocie wzorowanej
na prowokacjach moskiewskich huliganów czynowniczych!”99.
W owym „starciu ze zwolennikami rewolucji majowej”, podkreślała niejednokrotnie redakcja pelplińskiej gazety, sięgając do wypracowanych onegdaj,
perswazyjnych, eufemicznych deklaracji przywoływanych okazjonalnie dla
zaznaczenia swej rzekomej bezstronności i obiektywizmu, „Pielgrzym” występuje jako obrońca „katolicko-narodowych wartości”, a nie jako organ jakiejkolwiek partii, w tym również Narodowej Demokracji. Oczywiście podobne
deklaracje nie ograniczały prowadzonej na stronicach gazety antyrządowej,
proendeckiej kampanii propagandowej. Członkowie redakcji „Pielgrzyma”,
a nawet pracownicy technicznych działów pelplińskiego wydawnictwa, niejednokrotnie byli kreatorami i czynnymi uczestnikami lokalnych, endeckich
mityngów, a kolejność podejmowanych w „Pielgrzymie” akcji propagandowoinformacyjnych odpowiadała schematom strategii komunikacyjnej Stronnictwa Narodowego.
Analiza publicystyki „Pielgrzyma” dowodzi, iż istotą oddziaływania tejże
gazety było zapobieżenie, ograniczenie i ostatecznie wyeliminowanie wpływów sanacji na Pomorzu. Tożsame ideowo z „Pielgrzymem” toruńskie „Słowo
Pomorskie” głosiło wówczas: „Stronnictwo Narodowe musi (…) uderzyć (…)
w splot pomajowych stosunków, które doprowadziły do zamieszania społecznego”. Wtórował mu wówczas „Pielgrzym”, stwierdzając: „...obowiązkiem społeczeństwa [jest – A.R.] uwolnić się od okupacji sanacyjnej”100. Realizując tak
przyczyny naszego „Pielgrzyma” zaczynają już bojaźliwi ludzie potajemnie tylko czytać,
potajemnie prenumerować. Zapominają oni przy tem, że zawsze tak było, że na prześladowanie naraża się tylko prawda i dobro”.
99
Odezwa Do naszych Czytelników i Przyjaciół. Jaką odpowiedź dajecie Wy – Pomorzanie –
załączona jako druk ulotny do „Pielgrzyma” nr 128 z 25 X 1932; zob. też: J. Matłosz, Cenne
wyznanie, tamże, nr 144 z 1 XII 1928, s. 1; Zawsze ten sam, tamże, nr 129 z 26 X 1929, . 5;
Za wiele sobie pozwalają, (przedruk z katowickiej „Polonii”), tamże, nr 28 z 6 III 1930, s.
2; Rządy pomajowe na Pomorzu w świetle prawdy (wystąpienie senatora Pawła Ossowskiego
na posiedzeniu Senatu 11 III 1930 r.), tamże, nr 33 z 18 III 1930, s. 1; J. Matłosz, Z obranej
drogi nie zejdziemy, tamże, nr 75 z 24 VI 1930, s.1; Niezwykłe informacje o polskiej masonerii, tamże, nr 85 z 16 VII 1932, s. 1.
100
Na ulicę?, „Słowo Pomorskie”, nr 60 z 13 III 1930, s. 1; „Pielgrzym”, nr 75 z 24 VI 1930, s. 3.
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nakreślone cele, zaatakował „Pielgrzym” wszelkie prorządowe, w ocenie jego
redakcji, a działające na Pomorzu organizacje (m.in. „Strzelca”, Związek Pracy
Obywatelskiej Kobiet), sprzyjające sanacji gazety („Dzień Pomorski”, „Gazetę
Morską”, „Dziennik Bydgoski”, „Gazetę Grudziądzką”, „Gazetę Gdańską”)
oraz księży popierających, zdaniem pisma „obóz belwederski”101. „Strzelec –
dowodził „Pielgrzym” – ma być milicją dla sanacyjnego faszyzmu. […] Pomorskie społeczeństwo odnosi się z nieufnością i niechęcią do „Strzelca”, a ma
głęboki żal do wszystkich czynników, które „Strzelca” koniecznie chcą zaprowadzić”102. Piętnując owe „czynniki” zamieszczono w „Pielgrzymie” imienną
listę „agitatorów i popleczników sanacji” roznoszących, jak pisano, „zarazę
sanacyjną w okręgu kaszubskim”103.
Pretekstu do wykazania brutalnego, siłowego postępowania sanacji wobec
opozycyjnych ugrupowań dostarczyła tzw. sprawa brzeska, czyli aresztowanie
działaczy antyrządowych stronnictw, poprzedzone rozwiązaniem przez prezydenta Mościckiego w końcu sierpnia 1930 r. Sejmu i Senatu. „Pielgrzym”,
podobnie jak cała opozycyjna prasa, potępił wspomniane aresztowania; uwięzieni w nocy z 9 na 10 września opozycjoniści, informowała gazeta, „byli
(…) nękani i głodzeni, bici przez oficerów i podoficerów, lub wręcz katowani, a nawet pozbawieni pociechy religijnej”104. „Pielgrzym” informował też
101

Nowy kwartał przed progiem, tamże, nr 34 z 20 III 1930, s. 2; J. Matłosz, Potworne następstwa, tamże, nr 71 z 14 VI 1930, s. 1; tenże, Handel sumienia, nr 95 z 9 VIII 1930, s. 1; tenże,
Żadnej nadziei, tamże, s. 3; Księża z Pomorza na listach sanacyjnych, tamże, nr 129 z 28 X
1930, s. 1; Nie opuszczać sztandarów, tamże, nr 24 z 24 II 1931, s. 1; Stowarzyszenie Młodzieży Katolickiej a „Strzelec”, tamże, nr 35 z 21 III 1931, s. 1; Nikczemność, tamże, nr 60
z 19 V 1931, s. 3; Pacyfikacja, tamże, nr 74 z 20 VI 1931, s. 1; „Obrońcy Pomorza”, tamże,
nr 56 z 10 V 1932, s. 3; Państwowo-twórcza działalność „Strzelca”, tamże, nr 74 z 21 VI
1932, s. 1; Wyznanie wiary Związku Strzeleckiego, tamże, nr 75 z 23 VI 1932, s. 1; Dlaczego
sprzeciwiamy się „Strzelcowi”, tamże, nr 77 z 28 VI 1932, s. 1-2.
102
Zob.: „Katolicki” Strzelec, tamże, nr 49 z 23 IV 1931, s. 1-2, „Strzelec jest organizacją wybitnie partyjną – przekonywał autor tegoż artykułu podpisujący się „Ks” – grupującą
wolnomyślicieli, sekciarzy, wyzwoleńców i socjalistów (…) Strzelec nie jest organizacją
katolicką bo (…) ujawniał nieraz nastroje antykatolickie i niezgodne z moralnością Kościoła”; Apolityczność „Strzelca”, tamże, nr 19 z 13 II 1932, s. 1; Odpowiedź na oszczerstwa
Strzelco-Powstańców, tamże, nr 29 z 8 III 1932, s. 1-2; Jeszcze o bandyckiej hulance :Strzelca”
w Chojnicach, tamże, nr 30 z 10 III 1932, s. 3; Komendant „Strzelca” - hersztem bandy włamywaczy i złodziei, tamże, nr 32 z 15 III 1932, s. 3; Związek Strzelecki na usługach jednego
człowieka, tamże, nr 82 z 9 VII 1932, s. 1.
103
Zob.: „Pielgrzym”, nr 126 z 21 X 1930, s. 5.
104
Sprawa Brześcia, to sprawa sumienia i honoru narodowego i naszej cywilizacji, „Pielgrzym”,
nr 150 z 16 XII 1930, s. 1; zob. też: Uwięzieni w Brześciu nad Bugiem, tamże, nr 118 z 2 X
1930, s. 2; Sprawa Brześcia w Sejmie, tamże, nr 152 z 12 XII 1930, s. 1-2; Hańba XX wieku, tamże, nr 153 z 23 XII 1930, s. 1; Halerczycy o Brześciu. Protest organizacji kobiecych
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szeroko o protestach, jakie „hańba brzeska” wzbudziła na Pomorzu, bowiem,
akcentowano, „w Brześciu została podeptana godność człowieka i obywatela polskiego”. „Protesty brzeskie” stały się też jednym z elementów kampanii
przedwyborczej prowadzonej na Pomorzu przez lokalne agendy SN i OWP.
Problematyce wyborów wyznaczonych na 16 listopada 1930 r. podporządkowano teraz publicystykę pelplińskiej gazety105.
Przekaz propagandowy „Pielgrzyma”, chociaż tak jak uprzednio imperatywny i eksplikacyjny, przybrał obecnie formę globalnego, dyrektywnego ataku. W pierwszej kolejności skupił „Pielgrzym” uwagę czytelników na krytyce
i deprecjonizacji „wodza rewolucji majowej” marszałka Józefa Piłsudskiego.
„Do dziś dnia – przypominał Józef Matłosz – brzmią nam w uszach słowa twórcy
obecnej sanacji w Polsce marszałka Piłsudskiego, który nazwał naród polski
»narodem idiotów«. Z tych założeń wychodząc, sanacja traktuje społeczeństwo jak stado baranów, które już to można zastraszyć, już też kupić za posady
czy inne korzyści materialne”. „Sanacja i jej zwolennicy uważają naród polski
za naród idiotów, przekonywał dalej red. Matłosz, a za państwo i naród uważają tylko jednego człowieka, marszałka Piłsudskiego”. Przejęcie, po dymisji
W. Sławka steru rządu przez samego Marszałka (25 sierpnia 1930 r.) świadczyło,
zdaniem redaktorów „Pielgrzyma”, o nasileniu działań restrykcyjnych władz
wobec opozycji106. Oddanym „kreatorem” idei Marszałka Piłsudskiego na
w sprawie brzeskiej, tamże, nr 154 z 25 XII 1930, s. 2; Przemówienie senatora Korfantego
25 grudnia 1930 r. w Katowicach, tamże, nr 155 z 27 XII 1930, s. 1; Odpowiedzialność
za Brześć ustalona, tamże, nr 3 z 6 I 1931, s. 3; Dalsze protesty w sprawie hańby brzeskiej, tamże, nr 4 z 8 I 1931, s. 1; Sprawa brzeska, tamże, nr 7 z 15 I 1931, s. 2; Hańba katom brzeskim,
tamże, nr 10 z 22 I 1931, s. 2; Hańba Brześcia, tamże, nr 11 z 24 I 1931, s. 1-3; Dalsze szczegóły w sprawie Brześcia, tamże, nr 12 z 27 I 1931, s. 1-2; Sprawa Brześcia w Senacie, tamże,
s. 2; Życie państwowe w oświetleniu procesu brzeskiego, tamże, nr 146 z 5 XII 1931, s. 9-12;
Proces więźniów brzeskich, nry 147 z 8 XII 1931, s. 1i 3 oraz 148 z 10 XII 1931, s. 1-2.
105
Zob. np.: Stanowisko rządu a Brześć, tamże, nr 14 z 31 I 1931, s. 1-2 oraz: Ludność Pelplina
w sprawie hańby brzeskiej, tamże, nr 12 z 27 I 1931, s. 3; Głosy ludu pomorskiego w sprawie
Brześcia, tamże, nr 14 z 31 I 1931, s. 1; Protest zbiorowy z powodu Brześcia, tamże, nr 29
z 7 III 1931, s. 3-4; W akcji protestacyjnej uczestniczyła również redakcja „Pielgrzyma”
oraz personel techniczny pelplińskiego wydawnictwa. List protestacyjny podpisali redaktorzy: ks. Jerzy Chudziński, Michał Majerski, Józef Matłosz, Stanisław Lewandowski, Anastazy Sikorski oraz personel techniczny: drukarze – Franciszek Gwizdalski, Władysław
Mrozek, Paweł Ponczek, Stanisław Potocki, Stefan Przybyłecki, Teodor Reiske, Aleksander
Sikorski, Paweł Sykutera, Władysław Górski, Franciszek Staniszewski, Franciszek Balcer,
składacze – Jan Zacholla, Konrad Sochacki oraz dyrektor Wydawnictwa Jan Ankiewicz
z żoną Aleksandrą, zob.: Protest z powodu Brześcia, „Pielgrzym”, nr 18 z 10 II 1931, s. 1-2.
106
J. Matłosz, Handel sumieniami, tamże, nr 95 z 9 VIII 1930, s. 1; tenże, Poza społeczeństwem, tamże, nr 101 z 23 VIII 1930, s. 1; zob. też: J. Matłosz, Zagadnienie rządu, tamże,
nr 46 z 16 IV 1929, s. 1; tenże, Zmiana warty, tamże, nr 53 z 2 V 1929, s 1; tenże, Groźny
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Pomorzu był dla „pielgrzymowców” wojewoda Wiktor Lamot, współorganizator zwalczanego przez pelplińską gazetę, sanacyjnego „Dnia Pomorskiego”.
Toteż i jego w niewybredny sposób zaatakowano, zarzucając mu „brak zrozumienia kwestii pomorskiej” oraz bezkrytyczne, służalcze wprost podporządkowanie, uleganie i realizację politycznej koncepcji rządów sanacji107.
Agitacja przedwyborcza połączona z krytyką, czy wręcz ośmieszaniem
polityki rządu ograniczyła wszelkie inne zagadnienia goszczące dotąd na łamach „Pielgrzyma”, a niewiążące się bezpośrednio z prowadzoną aktualnie
akcją propagandowo-werbunkową. Kwestie owe, tak przecież ważne w dotychczasowym komunikacie pelplińskiej gazety (np. problematyka niemiecka
ujmowana w kontekście całokształtu polityki zagranicznej rządu Rzeczypospolitej) przejęły teraz rolę istotnego czynnika uzupełniającego pielgrzymową strategię propagandowego działania. Zasięg terytorialny przedwyborczej
akcji określał jednocześnie zbiorowość, środowisko, do którego „Pielgrzym”
kierował wyborcze apele. Tak więc w szerokim rozumieniu apel ów kierowany
był do „społeczności pomorskiej”, minimalizowanej dla aktualnych potrzeb
do zbiorowości lokalnej – kaszubskiej. Jeszcze w przeddzień wyborów zamieścił „Pielgrzym” odezwę do Kaszubów wzywającą do oddania głosu na wystawioną przez pomorską endecję listę nr 4: „Kochani Bracia Kaszubi! Naszym
świętym obowiązkiem jest przystąpić do urny wyborczej, wedle życzeń naszych
dziadów i pradziadów, by oddać swój głos na listę polską i katolicką”. Poparcie
kandydatów endecji, przekonywał red. Matłosz, jest konieczne, ponieważ „...
obóz pomajowy, zwany powszechnie „sanacją” nie miał i nie ma wiary i zaufania do społeczeństwa”. „Na Pomorzu, stwierdzał „Pielgrzym” cytując fragment
wystąpienia senatora Pawła Ossowskiego, rozbija się społeczeństwo, przez
co uniemożliwia się wszelki wspólny wysiłek dla obrony najżywotniejszych
objaw zniechęcenia, tamże, nr 55 z 8 V 1930, s. 1; Po zmianie rządu, tamże, nr 103 z 28 VIII
1930, s. 1; J. Matłosz, Bez programu, tamże, nr 105 z 2 IX 1930, s. 1; Nowy wywiad z Piłsudskim, tamże, nr 108 z 9 IX 1930, s. 2; Nie możemy!, tamże, nr 120 z 7 X 1930, s. 1.
107
Zob.: F. Bolt, Ku czemu idziemy, tamże, nr 6 z 14 I 1930, s. 1-2; Są tacy, co im się dobrze
powodzi, tamże, nr 58 z 15 V 1930, s. 1; Znamienna mowa wojewody Lamota, tamże, nr 83
z 1 VII 1931, s. 2; Kapralska mowa p. wojewody, tamże, nr 85 z 16 VII 1931, s. 2; Panu
kapralowi Lamotowi w odpowiedzi, tamże, nr 86 z 18 VII 1931, s. 1-2; Sprawa Wiktora
Wrony (artykuł usunięty na skutek ingerencji cenzury), zob. tamże, nr 42 z 8 IV 1930, s. 1
oraz: „Dzień Pomorski” w obronie apostoła zgnilizny moralnej, tamże, nr 141 z 23 XI 1929,
s. 1; J. Matłosz, Choroba – myśli i bezgraniczna przewrotność, tamże, nr 143 z 28 XI 1929, s.
1; Nieuczciwa konkurencja, tamże, nr 8 z 18 I 1930, s. 3; Nieodpowiedzialna robota, tamże,
s. 5; „Chrześniak” wojewody p. Wrony-Lamota, tamże, nr 71 z 14 VI 1930, s. 2; Bolesne
nieporozumienie. Kto wnosi niepokój na Pomorze, tamże, nr 81 z 8 VII 1930, s. 1; ks.
A. Kupczyński, Nikczemna robota wroniego gniazda, tamże, nr 131 z 1 XI 1930, s. 2; zob.
też: W. Pepliński Prasa pomorska..., s. 164 i n.; P. Olstowski, Obóz pomajowy..., s. 143-147.
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interesów państwa na tej ziemi”. Jedynie kandydaci „z listy polsko-katolickiej,
(tj. z listy nr 4), przekonywano, zapewnią nam obronę...praw religijnych i narodowych. Tylko zwycięstwo tej listy pozwoli na wzniesienie okrzyku: Niech
żyje Polska katolicka i narodowa!”108.
Kierowane do Kaszubów apele o wsparcie endeckiego programu „naprawy
Rzeczypospolitej” podbudowane były mobilizującymi, politycznymi hasłami,
„stanowiącymi – co podkreśla Ewa Maj – skondensowany wyraz stosunku Narodowej Demokracji do podstawowych spraw społecznych i politycznych”109.
Wzywał więc „Pielgrzym”, aby „Głosować karnie i masowo na czwórkę!”. Podkreślano, że kto odda głos na listę nr 4, ten głosuje „Za Państwo Narodowe!,
za Kościół Katolicki!, za Prawo!”. Wreszcie „Za godność obywatela!”, „Za Wielką
Polskę!”. „Prawdziwi Kaszubi, jako dobrzy katolicy i Polacy oddadzą głos na listę nr 4” – przekonywano. W przeciwieństwie do listy rządowej noszącej nr 13,
z której to kandydowali akolici sanacji odpowiedzialni, jak głoszono, za „wszelkie zło” wyrządzone Polsce i jej obywatelom, zamieszczony w „Pielgrzymie”
program katolicko-narodowy wskazywał, aby „...rządy w Polsce (…) oprzeć
na 10 Bożych przykazaniach, a nie na talmudzie żydowskim, mieć na względzie
(…) dobro narodu i interes państwa oraz wolność przekonań, zapewnić dostęp
do morza, wzmóc czujność wobec niebezpieczeństwa niemieckiego”110.
Właśnie przywoływana częstokroć kwestia „zaniedbania sprawy niemieckiej” przez „rząd pomajowy” ponownie stała się jednym z ważkich komponentów przedwyborczej kampanii endecji. Z miejsca podchwycona przez redaktorów „Pielgrzyma” skupiała uwagę czytelników na zagadnieniach związanych
z Pomorzem – a mianowicie rewizjonistycznych dążeniach niemieckich wobec tejże ziemi oraz na działaniach „forpoczty” owych dążeń, tj. mniejszości
niemieckiej na Pomorzu. Stronice pelplińskiej gazety zapełniały też obszerne,
szczegółowe relacje i sprawozdania z przedwyborczych wieców zwoływanych
w poszczególnych miejscowościach Pomorza przez lokalne agendy OWP
i SN. Jako mówcy – prelegenci, o czym wspomniano, uczestniczyli zazwyczaj w owych mityngach członkowie redakcji pelplińskich wydawnictw: Józef
108

Zob.: Odezwa Kaszubów w sprawie wyborów, „Pielgrzym”, nr 136 z 13 XI 1930, s. 2; Echo
z Ziemi Kaszubskiej, tamże, nr 129 z 26 X 1929, s. 9; Handel sumieniami, tamże, nr 95 z 9 VIII
1930, s. 1; Przemówienie P. Ossowskiego na posiedzeniu Senatu, tamże, nr 33 z 18 III 1930,
s. 1; J. Matłosz, Bez programu, tamże, nr 105 z 2 IX 1930, s. 1.
109
E. Maj, op. cit., s. 361.
110
Nasze stanowisko wobec akcji wyborczej, „Pielgrzym”, nr 106 z 4 IX 1930, s. 1; J. Matłosz,
Sanacyjna trzynastka. O co ich oskarżamy, tamże, nr 109 z 11 IX 1930, s. 1; Dlaczego w interesie narodowym nie możemy iść razem z sanacją?, tamże, nr 114 z 23 IX 1930, s. 2; zob. też:
Głos Kaszubów w sprawach religijnych, gospodarczych i politycznych na Pomorzu. Ważne
uchwały ludności kaszubskiej, tamże, nr 131 z 31 X 1929, s. 1.
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Matłosz, ks. Jerzy Chudziński, Stanisław Lewandowski, Anastazy Sikorski.
Komentowano owe kwestie na stronie noszącej nagłówek’ „Pomorze za listą
narodową”111. Informowano tam również o atmosferze zastraszania i agresywnych wystąpieniach przeciwników SN, o aresztowaniach posłów i przywódców
opozycyjnych stronnictw zrzeszonych w powstałym jesienią 1929 ugrupowaniu, tj. w Centrolewie.
„Podstępem i gwałtem uniemożliwia się pracę przedwyborczą tym, którzy
nie chcą wybierać kandydatów do towarzystwa żydom, lutrom i masonom”
– oburzał się „Pielgrzym”, apelując po raz któryś o przeciwstawienie się owemu „bezprawiu”, bowiem, jak twierdzono, „sumienie katolickie i narodowe
nie pozwala uświadomionemu obywatelowi w takich warunkach zakładać
bezczynnie rąk”. Wybory przeprowadzone 16 października 1930 r. przebiegały „w warunkach uniemożliwiających swobodną grę sił politycznych”112.
Mimo to, zawdzięczając sprawnej akcji przedwyborczej, w której z oddaniem
uczestniczyła redakcja „Pielgrzyma”, wybory do Sejmu i do Senatu w województwie pomorskim wygrała ND113. „Cześć Wam i uznanie Polacy-Kaszubi
za to, że tak doskonale dopisaliście się przy wyborach do Sejmu. […] „Kaszuba
111

Np. na przedwyborczym wiecu w Kielnie zwołanym 14 października 1930 r. red J. Matłosz apelował do zebranych: „Pamiętajcie, że ten, kto głosuje na Be-Be [tj. BBWR – A.R.],
lub w jakikolwiek sposób się z nim łączy, obciąża swe sumienie wszelkimi krzywdami, jakie Be-Be już wyrządził i w przyszłości wyrządzić chce Kościołowi Katolickiemu. Kaszubi!
Bracia! Pamiętajcie i zrozumcie to, że Be-Be to nowy „kulturkampf ” stokroć groźniejszy
od bismarckowskiego, a kto łączy się z wrogami Kościoła Chrystusowego, ten staje się
judaszem!”, zob. Sprawozdanie z wiecu przedwyborczego w Kielnie 14 X 1930 r., tamże,
nr 125 z 25 X 1930, s. 6.
112
W. Roszkowski, op. cit., s. 244, 256, 262 i n.; zob też, K. Osiński, op. cit., s. 229 i n.; oraz:
Wiecie co się dzieje!, „Pielgrzym”, nr 124 z 16 X 1930, s. 3; Uwięzienie byłych posłów stronnictw opozycyjnych, tamże, nr 110 z 13 X 1930, s. 1; Aresztowanie redaktora „Słowa Pomorskiego”, tamże, nr 123 z 14 X 1930, s. 1; Napaść na redaktora „Słowa Pomorskiego”
p. Sachę Stefana, tamże, nr 125 z 18 X 1930, s. 6; Napaść na redaktora „Słowa Pomorskiego”
p. Lewandowskiego, tamże, nr 127 z 23 X 1930, s. 3; Rozbijanie wieców narodowych, tamże,
nr 131 z 1 XI 1930, s. 1; Bandyckie napady sanacyjnych agitatorów, tamże, nr 133 z 6 X
1930, s. 1; Aresztowanie redaktora Stanisława Cieślaka, tamże, s. 2, Bandytyzm uliczny
w Tczewie, tamże, nr 135 z 11 XI 1930, s. 5; Barbarzyńskie zdemolowanie lokalu w Gdyni
i pobicie działaczy narodowych, tamże, s. 7; Bandytyzm sanacyjny, tamże, nr 136 z 13 XI
1930, s. 3; Zorganizowane bojówki w powiecie tczewskim, tamże, nr 137 z 15 XI 1930, s. 3;
K. Osiński, op. cit., s 217 i n.
113
Zob.: K. Osiński, op. cit., s. 235 i n.; J. Kutta, op. cit., s. 274-280; R. Wapiński, Życie polityczne Pomorza..., s. 273-279; P. Olstowski, op. cit., s. 45-47; zob. też: Ostateczny wynik
wyborów w Rzeczypospolitej, „Pielgrzym”, nr 139 z 20 XI 1930, s. 1i 3; Wyniki wyborów
w poszczególnych miejscowościach Pomorza; Ogólny wynik wyborów do Senatu, tamże,
nr 141 z 25 XI 1930, s. 5; tamże, nr 142 z 27 XI 1930, s. 1.

122

Andrzej Romanow (Gdańsk)

nie dał się otumanić obiecankami i przestraszyć groźbami, bo przeszedł dobrą
szkołę za czasów pruskich” – podsumowywał na łamach „Pielgrzyma” przebieg wyborczej kampanii ks. Jan Krysiński z Kościerzyny. „Kaszubę nikt nie
oszuka i nic nie pokona, jeśli chodzi o jego przekonania polityczne i religijne”,
stwierdzał z naciskiem ks. Krysiński. „Kaszubi wiernie i niezłomnie trzymają
się nauki Kościoła św., który mu nakazuje, aby katolicy głosowali na katolickie listy wyborcze”. Ową „Odezwę Do Polaków Kaszubów” ks. J. Krysińskiego
zamieścił „Pielgrzym” w przeddzień wyborów do Senatu, jakie miano przeprowadzić 23 listopada 1930 r. Toteż charakteryzowała ją natarczywa wprost
indoktrynacja potencjalnych wyborców114. Odnotować należy, że tak „Pielgrzym” jak i jego lokalne mutacje, prowadzone przez prominentnych działaczy i zwolenników endecji szeroko udostępniały swe łamy duchownym
sympatyzującym z „obozem katolicko-narodowym”. Jak pisze Janusz Kutta,
administracja rządowa komentując wyniki wyborów w województwie pomorskim podkreślała, że opozycyjny obóz narodowodemokratyczny swój sukces
w 50% zawdzięczał agitacji duchowieństwa katolickiego, które paraliżowało
w „...znacznym stopniu wysiłki propagandowe obozu rządowego”115.
W przeciwieństwie do wyniku wyborów parlamentarnych na Pomorzu gdzie
triumfowała endecja, w skali ogólnopolskiej sukces odniósł obóz rządowy.
Dostrzegając konsekwencje wyborczej kampanii 1930 r. i podsumowując jej
przebieg redakcja pelplińskiej gazety konstatowała: „...wiadomym Wam jest,
że zwycięstwo odniosły żywioły pogrążone w ciemnocie lub zatrute duchem
wschodu w ścisłym sojuszu z wrogami wiary św. rzymsko-katolickiej oraz z żydostwem, luterstwem i innemi sektami”. Jednakże, „moralny triumf odniosło”
Stronnictwo Narodowe”, twierdził „Pielgrzym”, „...bo na przekór prześladowaniom i przemocy podwoiło zastęp (…) swoich posłów w Sejmie, a w wyborach
senackich w województwie pomorskim, zdecydowanie pokonało sanację”116.
114

Oddanie Kaszubów sprawie narodowej, dowodził ks. J. Krysiński, „...podziwiają uczciwi
rodacy nasi z innych dzielnic i znaleźli prawdziwą Polskę właśnie na Kaszubach. I dzięki
tej swojej zalecie Kaszuba pozostanie też wiernym synem Matki Ojczyzny, zarówno kto
nią rządzić będzie. […] Na Pomorzu jest wyborcza lista prawdziwie katolicka, jest nią lista
nr 4, czyli lista Stronnictwa Narodowego. Na tę listę głosuje, z małemi tylko wyjątkami,
całe duchowieństwo karolickie. Na tę listę głosujcie i Wy Polacy Kaszubi!”, zob. Do Polaków
Kaszubów, tamże, nr 139 z 20 XI 1930, s. 3 oraz: J. Kutta, op. cit., s. 279; K. Osiński, op. cit.,
s. 227-228, 238-239; J. Walkusz, op. cit.
115
Zob.: J. Kutta, op. cit., s. 278; Korespondencje, sprawozdania itp. teksty agitacyjno-werbunkowe zamieszczane w „Pielgrzymie” „wychodziły” m.in. spod pióra księży: Feliksa Bolta,
Jerzego Chudzińskiego, Leona Karasińskiego, Mariana Karczyńskiego, Jana Krysińskiego,
Bernarda Łosińskiego, Józefa Wysińskiego.
116
Stare hasło na nowe czasy, „Pielgrzym”, nr 140 z 22 XI 1930, s. 5; Zbyteczna troska, tamże,
nr 144 z 2 XII 1930.
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Informując czytelników o wyborczym sukcesie SN na Pomorzu, nie omieszkała redakcja „Pielgrzyma” uwydatnić swoje w tej mierze zasługi jako pisma,
które – jak twierdzono - „nigdy nie prowadziło opozycji dla opozycji (…) lecz
krytykowało tylko to (…) co jest sprzeczne z prawem i interesem państwa”,
a ks. Jerzy Chudziński oświadczał, że „przy wyborach ostatnich z całą siłą poparliśmy listę obozu narodowego, bo program tego obozu całkowicie odpowiada naszym zapatrywaniom”117. Propagując idee endeckiego etosu „pielgrzymowcy” dystansowali się zarazem od personalnych sporów, jakie już w czasie
przedwyborczym podzieliły pomorska endecję. Chodziło tu o usiłowania poderwania autorytetu działaczy SN, w tym związanych z pelplińskim pismem
dziennikarzy, wywodzących się z innych niż Pomorze i Wielkopolska dzielnic.
Dążenia owe podjęła grupa lokalnych działaczy endeckich obawiających się
zdominowania przez „przybyszów” pomorskich agend tejże partii. Franciszek
Sołtysiak, sekretarz wojewódzki SN wyraził owe obawy następująco: „Chcemy,
żeby Antków usunięto z urzędów, musimy wpierw dać dobry przykład i usunąć
Antków ze swego grona – z redakcji, z zarządów i stanowisk poselskich. Czy
Antek sanacyjny, czy Antek endecki to ta sama marka”118. W takim rozumieniu „Antkiem” dla miejscowych zwolenników endecji był też redaktor Józef
Matłosz, którego atakowano na mityngach organizacyjnych, wypominając
mu rzekomo „niejasną”, polityczną proweniencję. Zastrzeżenie te natychmiast
wyzyskała w przedwyborczej kampanii administracja rządowa i przychylna
sanacji prasa, głosząc, iż red. Matłosz to osoba niezasługująca na zaufanie Pomorzan, to „Antek”, który „...chce być posłem, by dużo pieniędzy zarobić!”119.
Rada Nadzorcza pelplińskiego wydawnictwa zdecydowanie wystąpiła w obronie J. Matłosza: „Takich „Antków” przybyszów jak p. Matłosz pragnęlibyśmy
mieć jak najwięcej na Pomorzu […] Czytelnicy nasi szczególnie wiedzą dobrze,
że pan Matłosz nie byłby redaktorem „Pielgrzyma”, gdyby nie był człowiekiem
prawym, uczciwym i dobrym katolikiem i Polakiem. Na człowieku o przeciwnych zasadach i przymiotach wydawnictwo „Pielgrzyma” po tylu latach już by
się poznało i nie trzymałoby tak długo na jego stanowisku współpracownika
redakcji „Pielgrzyma”. W obronie swego „dobrego imienia” wystąpił również
na łamach „Pielgrzyma” sam red. Matłosz, apelując o informacje „kto i w jaki
sposób mnie oczernia”, grożąc oszczercom odpowiedzialnością sądową120.
117

Zob.: Stare hasło na nowe czasy, „Pielgrzym”, loc. cit.; Zbyteczna troska, tamże, loc. cit.
Cytat za: K. Osiński, op. cit., s. 245-246.
119
Zob.: Prośba do naszych Czytelników, „Pielgrzym”, nr 133 z 6 XI 1930, s. 2; Urzędowa
demagogia sanacyjna, tamże, nr 134 z 8 XI 1930, s. 3; K. Osiński op. cit., s. 251-253.
120
Urzędowa demagogia sanacyjna, tamże, loc. cit.; Prośba do naszych Czytelników, tamże,
loc. cit.
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Wspomniane „zastrzeżenia” czy też „wątpliwości” „rodowitych Pomorzan”
wobec red. J. Matłosza, poza niepokojem w obozie narodowym, nie przeszkodziły mu w kandydowaniu do Sejmu z endeckiej listy nr I w okręgu wyborczym
29 (kaszubsko-kociewskim), z której to listy uzyskał mandat poselski121.
Zaangażowanie „Pielgrzyma” w agitacyjno-werbunkowej, przedwyborczej
akcji propagandowej Narodowej Demokracji było też sprawdzianem autorytetu pisma w środowiskach czytelniczych oraz skuteczności oddziaływania jego
agitacyjnych zabiegów na postawy odbiorców. Redakcja „Pielgrzyma” z przekonaniem informowała o zasługach pisma w realizacji endeckiego programu
wyborczego, czego oczywistym wyrazem był fakt, co podkreślano, że „...mimo
wstrętnej demagogii i niesłychanego terroru, obóz katolicko-narodowy zyskał
poważną liczbę mandatów i bardzo wielką liczbę głosów”122.
Jak widać, w powyborczej refleksji redakcja „Pielgrzyma” sięgała do oficjalnego stanowiska SN, gdy tymczasem ów rzekomy sukces wyborczy przysłaniał rezultat, jaki na Pomorzu uzyskał obóz rządowy, który znacznie wzmocnił
tu swoją pozycję123. Sytuacja ta niepokoiła lokalnych działaczy narodowych.
„Pielgrzym” pisał wówczas o „przygotowaniu sanacji do „nawracania Pomorzan”, o próbach „zdominowania” pomorskich agend SN przez BBWR wreszcie
o „szpiegostwie” uprawianym przez sanacyjną administrację wobec pomorskiego duchowieństwa katolickiego124. Owym niegodnym działaniom „sanacyjnych Bebechów”, jak prześmiewczo i obraźliwie określano BBWR, przeciwstawiano na stronicach „Pielgrzyma” zasługi wybranych z ramienia SN
parlamentarzystów, których fotografie zamieszczono w jednym z powyborczych numerów pelplińskiej gazety125.
Powyborczą refleksję pielgrzymowych publikacji znamionowała kąśliwa,
bezwzględna krytyka obozu rządowego. Biczem krytyki chłostano politykę
121

122
123

124
125

Z list endeckich z Pomorza wybrani zostali w 1930 r. do Sejmu: ks. Bernard Łosiński
(okręg 29), Józef Matłosz (okręg 29), Józef Mazur (okręg 30), Piotr Szturmowski (okręg
29), Aleksander Kamiński (okręg 31) Stefan Sacha (okręg 31). Do Senatu wybranym został
z listy SN ks. Feliks Bolt; zob: K. Osiński, op. cit., s. 224-227; P. Olstowski, Życie polityczne,
[w:] Historia Pomorza, t. V 1918-1939, cz. II – Polityka i kultura, red. Sz. Wierzchosławski,
P. Olstowski, Toruń 2018, s. 59-60.
Zbyteczna troska, „Pielgrzym”, loc. cit.
Bliżej zob.: K. Osiński, op. cit., s. 243; P. Olstowski, Obóz pomajowy..., s. 185-187; tenże, Życie
polityczne..., s. 59; Lista rządowa (BBWR) zdobyła na Pomorzu 21% głosów w wyborach
sejmowych i 24% w senackich, co przełożyło się na 3 mandaty poselskie i 1 senatorski.
Zob.: „Pielgrzym”, nry 145 z 4 XII 1930,s. 1-2; nr 147 z 9XII 1930, s. 1; nr 151 z 18 XII 1930,
s. 1.
Zob.: „Pielgrzym”, nr 146 z 6 XII 1930, s. 2 – były to fotografie senatora ks. Feliksa Bolta
oraz posłów – Józefa Matłosza, ks. Bernarda Łosińskiego i Piotra Szturmowskiego.

Chronografia ważniejszych komponentów publicystyki... 125
międzynarodową „pomajowych rządów”, dezawuowano wszelkie poczynania
rządowej administracji na Pomorzu. „Przeprowadzone wybory, a w związku
z niemi Brześć dowiodły – stwierdzał autorytatywnie „Pielgrzym” – że ci, którzy od maja 1926 r. dzieżą władzę, nie tylko nie liczą się z prawem, ale dopuszczano się za tych rządów czynów, które określono mianem hańby XX wieku”.
Rozpatrując sukces wyborczy sanacji pelplińska gazeta dowodziła, że był on
następstwem nie tyle poparcia społecznego, ile polityki szantażu, nacisków
i rygoru „...krępujących swobodę myślenia i działania”. Chcąc za wszelką cenę
Pomorze opanować, twierdził „Pielgrzym”, sanacja sięgnęła też do chwytliwego
tu hasła „walki przeciw Niemcom”, dążąc podstępnie „do stworzenia jednego
frontu (…), by w ten sposób na wspólnych listach przemycić większą liczbę
swoich kandydatów”126. Strażą przednią sanacji na Pomorzu był wg „Pielgrzyma”
mający tu swoje przyczółki i dążący do ich wzmocnienia „Strzelec”. Organizacja ta, jak twierdzono, prowadząc „dywersyjną robotę” wśród młodych Pomorzan, „...ma być milicją dla sanacyjnego faszyzmu, ma być jego podporą...”127.
Przywódcy pomorskich agend „obozu pomajowego”, to zdaniem redakcji
„Pielgrzyma” byli „pruscy państwowcy”, którzy przedzierzgnęli się w „polskosanacyjnych państwowców”. Bezustanną, wszechstronną krytykę zwolenników
„rewolucji majowej” zaostrzały na łamach „Pielgrzyma” inwektywy, będące niejako wyrazem dezaprobaty i dyskredytacji politycznych przeciwników endecji,
wzbudzające emocje czytelników i kreślące negatywny stereotyp „sanatora”.
Polityczni adwersarze to dla komentatorów „Pielgrzyma” „sanacyjni opryszkowie”, „sanacyjne warchoły”, „zmora sanacyjna”, „sanacyjna łobuzeria”,
„sanacyjne półgłówki”, „bagno sanacyjne”.
Zaabsorbowana antysanacyjną kampanią propagandową, ograniczoną
w zasadzie do pomorskiego interioru, kolejne zmiany na stanowisku premiera (po ustąpieniu J. Piłsudskiego) rozpatrywała redakcja pelplińskiej gazety
jako „przetasowania” w łonie samej sanacji, podkreślając, że rządem kierują
126

Zob. m.in.: Nieznane jutro, „Pielgrzym”, nr 1 z 1 I 1931, s. 1; Szkodliwa większość, tamże,
nr 3 z 6 I 1931, s. 1; Hańba Brześcia, tamże, nr 11 z 24 I 1931, s. 1-3; „Pierwsza brygada” - to
policzkowanie narodu (przedruk z „Piasta”), tamże, s. 4; Dalsze szczegóły w sprawie Brześcia, tamże, nr 14 z 31 I 1931, s. 1; Stanowisko rządu a Brześć, tamże, s. 1-2; Niezbity dowód
zaślepionego partyjnictwa, tamże, nr 15 z 3 II 1931, s. 1; Nie opuszczać sztandarów, tamże,
nr 24 z 24 II 1931, s. 1; zob. też: J. Kutta, op. cit., s. 275-276; K. Osiński, op. cit., s. 221-225;
P. Olstowski, op. cit., s. 46-48.
127
Zob.: Stowarzyszenie Młodzieży Katolickiej a „Strzelec, „Pielgrzym”, nr 35 z 2 III 1931, s. 1;
Powstańcy i Wojacy czy „Strzelec”, tamże, nr 44 z 11 IV 1931, s. 1-2; Powstańcy i Wojacy
na służbę „Strzelca” nie pójdą, tamże, nr 48 z 21 IV 1931, s. 3; Ofensywa sanacji na ziemie
zachodnie, tamże, nr 45 z 14 1931, s. 3; Katolicki „Strzelec”, tamże, nr 49 z 23 IV 1931, s. 1-2;
Przyjaciołom i zwolennikom „Strzelca” do pamiętnika, tamże, nr 66 z 2 VI 1931, s. 1-2.
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„z namaszczenia marszałka jego zaufani poplecznicy”128. Podsumowując pięcioletni okres rządów „rewolucjonistów majowych”, „Pielgrzym” dowodził,
„iż cieszyć się z tej tragedii mogą tylko ludzie znikczemniali”, gdyż w rzeczywistości „Konstytucja [jest – A.R.] w strzępach, życie gospodarcze w ruinie, samorząd zburzony, wymiar sprawiedliwości podkopany, pozycja Polski za granicą upada”129. Obraz kraju rujnowanego przez „rządy pomajowe” był kreślony
teraz w każdym niemal numerze gazety. Równie zgubny, co gospodarczy, był
dla „Pielgrzyma” „rozkład moralny” społeczeństwa polskiego, do jakiego doprowadzić miały „pomajowe rządy”. „Sanatorów” obwiniała gazeta o „pomieszanie pojęć między dobrem a złem, o „falę zepsucia katolickiej Polski (…),
o zanik uczciwości (…), o „rozpętanie się wszelkich zbrodni, sprzedajność
i rozpasanie”. Zarzucano piłsudczykom, że „tkwią mentalnie na Dzikich Polach, na Wschodzie”130. Dla uzasadnienia merytorycznego i ideowego owych
pomówień „pielgrzymowcy” sięgali do tekstów autorów spoza redakcyjnego
zespołu. Byli to przeważnie znani publicyści wywodzący się z kręgów związanych z Narodowa Demokracją bądź też spośród pomorskiego duchowieństwa. Autorem artykułów wstępnych, odzwierciedlających stanowisko redakcji
wobec aktualnych wydarzeń na krajowym i międzynarodowym forum był zazwyczaj Stanisław Rymar, onegdaj współpracownik Józefa Matłosza w redakcji
„Wieńca – Pszczółki” ks. Stanisława Stojałowskiego, a później kolega Matłosza
z ław poselskich I i II kadencji Sejmu. Sejmowe proweniencje miał też
publikujący w „Pielgrzymie” Karol Wierczak, poseł na Sejm I, II i III kadencji,
128

Zwiększona odpowiedzialność, tamże, nr 65 z 30 V 1931, s. 1; Głosy prawdy o zmianach
w rządzie, tamże, nr 67 z 4 VI 1931, s. 1; Dalej bez zmian, tamże, nr 69 z 9 VI 1931, s.1.
129
Piąta rocznica, tamże, nr 58 z 14 V 1931, s. 1; zob. też: Toście zawdy mocni pyskiem, tamże,
nr 60 z 19 V 1931, s. 1; nr 30 z 10 III 1931, s. 1-2; Pacyfikacja, tamże, nr 74 z 20 VI 1931, s. 1;
Dajcie nam wodzów, tamże, nr 99 z 18 VIII 1931, s. 1; Ku czemu idziemy, tamże, nr 101
z 22 VIII 1931, s. 1.
130
Katastrofalny wzrost bezrobocia w Polsce, tamże, nr 3 z 6 I 1931, s. 2; Straszna nędza na wsi
polskiej, tamże, nr 6 z 13 I 1931, s.1-2; Bezrobocie w Polsce, tamże, nr 8 z 17 I 1931, s. 1;
Gospodarka państwowa, tamże, nr 18 z 10 II 1931, s. 3-5; W trosce o przyszłość, tamże,
nr 23 z 21 II 1931, s. 1; S. Rymar, Co mówić wszystkim trzeba, tamże, nr 32 z 14 III 1931,
s. 1; Pięciolecie sanacyjnej gospodarki, tamże, nr 37 z 26 III 1931, s. 1-2; Bezrobocie stale
wzrasta, tamże, nr 38 z 28 III 1931, s. 1; Alleluja!, tamże, nr 41 z 4 IV 1931, s. 1; S. Rymar,
Nędza, tamże, nr 43 z 9 IV 1931, s. 1; Murzyńska moralność, tamże, nr 70 z 11 VI 1931, s. 1;
S. Rymar, Niebezpieczne pomysły, tamże, nr 71 z 13 VI 1931, s. 1; Gospodarka na oślep,
tamże, nr 78 z 30 VI 1931, s. 1; Baczcie, by przekleństwo narodu nie zawisło nad waszemi
głowami, tamże, nr 80 z 4 VII 1931, s. 1-2; Wschód czy Zachód, tamże, nr 89 z 25 VII 1931,
s. 1; S. Rymar, Niepewność jutra, tamże, nr 102 z 25 VIII 1931, s. 1; tenże, Największy wróg,
tamże, nr 116 z 26 IX 1931, s. 1; Nędza i bieda naszego rolnictwa, tamże, nr 151 z 19 XII
1931, s. 1; Koniunktura czy dyktatura, tamże, nr 46 z 16 IV 1932, s. 1
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prominentny działacz ZL-N , wiceprezes SN. Redaktor J. Matłosz, pełniący
nadal funkcję redaktora wiodącego (naczelnego) pelplińskiej gazety opracowywał artykuły odredakcyjne, w przewadze o tematyce po części regionalnej,
po części ideowo-politycznej131. Kierownictwo zespołu redakcyjnego (kolegium redakcyjnego) nadal sprawował ks. Jerzy Chudziński odpowiedzialny za projekty i plany tematyczne, opiniowanie materiałów dziennikarskich
oraz ich kontaminację z aktualnymi makropropagandowymi i perswazyjnymi
działaniami endecji. Łamy „Pielgrzyma” otwarte były dla wystąpień parlamentarzystów, głównie z Pomorza, reprezentujących w Sejmie i w Senacie „obóz
narodowo-katolicki”, jak eufemicznie określano endecję132.
Chociaż rywalizacja, antagonizm na forum politycznym pomiędzy endecją a sanacją stanowił w przed- i powyborczej dobie fundament większości
tekstów publicystycznych, a nawet informacyjnych „Pielgrzyma”, to w sferze
zainteresowań redakcji pisma pozostawały nadal zagadnienia tyczące destrukcyjnej i dywersyjnej działalności rzekomych sojuszników sanacji, tj. Żydów
i Niemców. Nadal zwracano uwagę czytelników na bezustanną antypolską,
rewizjonistyczną niemiecką propagandę, podkreślając przy tym nieudolną,
ustępliwą politykę obozu rządowego wobec agresywnego sąsiada. Przykładem
owej „ustępliwości” było dla „Pielgrzyma” ratyfikowanie 11/12 marca 1931 r.
przez większość sejmową (tj. posłów BBWR, PPS i mniejszości narodowych),
wbrew stanowisku Narodowej Demokracji, polsko-niemieckiej „umowy likwidacyjnej” o zrzeczeniu się przez Rzeczpospolitą prawa przymusowej likwidacji i pierwokupu mienia osób narodowości niemieckiej, które nie przyjęły
obywatelstwa polskiego. Potępiając tą rezolucję, przekonywano, że „jedynie
skutecznym środkiem przeciwko zachłanności niemieckiej jest twarda pięść
i nieustępliwość”133.
131

W latach 1930-1932 „Pielgrzym” zamieścił 83 artykuły Stanisława Rymara i 47 tekstów
pióra Józefa Matłosza. Na stronicach pelplińskiego pisma wypowiadali się też we wspomnianym okresie; ks. Feliks Bolt, ks. Bernard Łosiński, ks. Józef Wysiński, ks. Jan Krysiński, ks. Józef Wrycza, Roman Rybarski, Stanisław Mystkowski, Piotr Szturmowski, Karol
Wierczak, Mariam Seyda.
132
Zob. np. „Pielgrzym” nry: 15 z 3 II 1931, s. 3; nr 20 z 14 II 1931, s. 3-4; nr 32 z 14 III 1931,
s. 1-2; nr 34 z 19 III 1931, s. 1; nr 35 z 21 III 1931, s. 3-4.
133
Zob.: Umowa likwidacyjna krzywdą polskiego ludu, nr 32 z 14 III 1931, s. 1; Umowa likwidacyjna. Żadnych korzyści – zbyt wielkie ofiary, tamże, nr 33 z17 III 1931, s. 1; Groźne
następstwa układu handlowego z Niemcami, tamże, nr 36 z 24 III 1931, s. 3; Przygotujmy
się do walki z napływem niemieckim, tamże, nr 41 z 4 IV 1931, s. 2; P. Hauser, Mniejszość
niemiecka na Pomorzu w okresie międzywojennym, Poznań 1998, s. 128 i n; J. Halbersztadt,
Polsko-niemiecka umowa gospodarcza z 17 marca 1930 r.; case study mechanizmu podejmowania decyzji politycznych w II Rzeczypospolitej, „Przegląd Historyczny”, nr 71/1, 1980,
s. 51-76; K. Osiński, op. cit., s. 299.
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Szeroko informowano też o protestach w poszczególnych miejscowościach Pomorza, jakie wzbudziła wspomniana ratyfikacja. Podkreślając rzekomą spontaniczność tych wystąpień nie wzmiankowano, iż ich inspiratorami i organizatorami były faktycznie lokalne agendy Narodowej Demokracji,
co pośrednio poświadczały nazwiska pierwszoplanowych prelegentów wpływających, kształtujących postawy zgromadzonych i panującą na mityngach
antyrządową atmosferę.
Demaskując wrogą wobec Polski politykę Niemiec, zwracał „Pielgrzym”
uwagę na zagrażającą stabilizacji europejskiej sowiecko-niemiecką współpracę wojskową. Szczególny niepokój wzbudzały też, jak pisano, „...pikantne
wynurzenia Hitlera (…) odsłaniające zbójeckie instynkty przywódcy awanturniczych Niemiec”. „Niemcy stale i planowo dążą do podważenia traktatów
i do przeprowadzenia tych samych planów, jakie mieli przed wojną” – dowodził „Pielgrzym”, stwierdzając: „gotowość Niemiec do najazdu powinna oczy
otworzyć tym, którzy (…) reprezentują państwo”. Pisząc o agresywnych planach Rzeszy, publicyści „Pielgrzyma” wskazywali możliwe kierunki niemieckiego ekspansjonizmu skierowanego przede wszystkim na polskie Pomorze,
Śląsk, a w dalszej perspektywie zabór Austrii134. Niekompetentna, a za czym
destrukcyjna polityka obozu rządowego, w opiniach pelplińskiej gazety,
znajdowała jedynie poparcie wpływowych środowisk żydowskich „idących
otwarcie z sanacją”. Domagano się więc, pragnąc „w imię instynktu samozachowawczego narodu polskiego” zapobiegać owym „szkodliwym koneksjom”,
aby „stopniowo wypierać żydów z Polski”135. Argumentem przekonującym
o słuszności podjęcia takich działań były dla redakcji „Pielgrzyma” wywody
reklamowanej przezeń i kolportowanej przez pelplińskie wydawnictwo broszury „Tajne protokoły posiedzeń Mędrców Sjonu” – antysemickiej fałszywki
„sfabrykowanej” w 1903 r przez niejakiego Matwieja W. Gołowinskiego na
zamówienie „Ochrany” – tajnej policji carskiego imperium136.
134

Zob. m.in.: Cele tzw. dumpingu sowieckiego, „Pielgrzym”, nr 68 z 6 VI 1931, s. 4; Oni gotowi,
a my?, tamże, nr 42 z 7 IV 1931, s. 1; Hitler grozi Europie podpaleniem, tamże, nr 96 z 11 VIII
1931, s. 5; Połączenie Austrii z Niemcami, tamże, nr 39 z 31 III 1931, s. 1: Niesłychanie bezczelne propozycje niemieckie, tamże, s. 2; Program Hitlera w razie dojścia do władzy, tamże,
nr 71 z 13 VI 1931, s. 1; Oddziały Hitlera na pograniczu, tamże, nr 155 z 26 XII 1931, s. 2.
Zob. też Z. Kuśmierek, Współpraca Reichswehry i Armii Czerwonej, „Zeszyty Naukowe
Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy”, 2015/16, z. 3 s. 29-44.
135
Gość czy gospodarz, „Pielgrzym” nr 96 z 11 VIII 1931, s. 1-2; Pomoc żydów amerykańskich
dla żydów w Polsce, tamże, nr 36 z 24 III 1931, s. 1; S. Rymar, Żydzi, tamże, nr 95 z 8 VIII
1931, s. 1; Żydowskie przysposobienie wojskowe otrzymuje pomoc od wojska, tamże, nr 107
z 5 IX 1931, s. 1.
136
Zob.: Wróg u bram, tamże, nr 84 z 14 VII 1931, s. 3-4. Inicjatorem wydania owego
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W następnym, 1932 roku endecko-sanacyjna rywalizacja na Pomorzu przybrała jeszcze ostrzejszy wyraz. Zgodnie z instrukcją Zarządu Głównego SN
„ofensywa propagandowa” pomorskiej endecji, w myśl haseł: „Pomorze dla
Pomorzan” i „Pomorzanie pragną być sobą”, miała być skierowana we wszystkie ważne, a odbiegające od owych sloganów inicjatywy sanacji zmierzającej do wzmocnienia tu swoich wpływów. „Pielgrzym”, będący jednym z przekaźników endeckiego komunikatu propagandowego, podjął tak nakreślony
plan działania, przekazując czytelnikom dyspozycje tyczące pożądanych przez
nadawców, tj. kręgi kierownicze obozu narodowego, zachowań. O kierunkach
procesu propagandowego pelplińskiej gazety informował dobitnie artykuł
w noworocznym numerze pisma: „Rok miniony przejdzie do historii polskiej jako rok hańby brzeskiej. [...] Szerokim korytem rozlewa się po Polsce
demoralizacja, pornografia. […] Pisma wolnomyślne i sekciarskie podrywają
bezkarnie powagę religii i Kościoła. […] Przedajne wolnomyślne i sekciarskie
pisma poszły na służbę żydo-masonom, usiłując zedrzeć charakter katolicki
z odrodzonej Polski”. Tak więc obrona chrześcijańskich, katolickich wartości
przed ekspansją „bezbożnej sanacji” zdominowanej, podatnej na wpływy „żydo-masonerii”, ponownie zajęła ważkie miejsce na froncie propagandowych
działań pelplińskiego periodyku. Tym razem jednak nie zamierzano wprowadzać czytelników od nowa w kontekst podjętej już onegdaj akcji, lecz usilnie
dążono do wzbudzenia emocjonalnego odbioru podawanych komunikatów,
do ich utrwalenia w świadomości społecznej, do wytworzenia stereotypowych
skojarzeń – „sanator” to wróg kościoła, admirator Żydów, masonów i komunistów137. Przykładem „sanacyjnego kulturkampfu”, jak głosił „Pielgrzym”, był
projekt nowelizacji prawa małżeńskiego, która to, przekonywano, jest „posiewem bolszewizmu godzącym w podstawy Kościoła i Państwa”138. Podobnie
paszkwilu przez pelplińska oficynę był red. Wacław Ciesielski, zob.: Do naszych Czytelników i Przyjaciół, „Pielgrzym”, nr 128 z 25 X 1932, s. 1-2.
137
Zob.: Na pożegnanie, tamże, nr 1 z 2 I 1932, s. 1; Propaganda antykatolicka w środowiskach
wojskowych, tamże, nr 11 z 26 I 1932, s. 2; Atak na Kościół katolicki przez radio, tamże,
nr 12 z 28 I 1932, s. 2; Katolicyzm sanacji, tamże, nr 17 z 9 II 1932, s. 1; Burza będzie,
bo czerwieni się niebo, tamże, nr 27 z # III 1932, s. 1; Stanowisko katolików w polityce, tamże, nr 57 z 12 V 1932, s. 1; Z. Choromański, Duch Boży albo niemoc i bezrząd, tamże, nr 58
z 14 V 1932, s. 1; Katolicy wobec masonerii, tamże, nr 103 z 27 VIII 1932, s. 3; Zeświecczenie
– spoganienie, tamże, nr 104 z 30 VIII 1932, s. 1; Walka z Kościołem katolickim na kursach
nauczycielskich, tamże, nr 113 z 20 IX 1932, s. 1.
138
Zob.: Orędzie Episkopatu Polski, tamże, nr 141 z 24 XI 1931, s. 1; Zarządzenie Księdza Kardynała Prymasa w związku z projektem prawa małżeńskiego, tamże, nr 144 z 1 XII 1931,
s. 1-2; Kto odpowie za bolszewickie projekty prawa małżeńskiego, tamże, nr 146 z 5 XII
1931, s. 2; Żywiołowy odruch protestacyjny przeciw nowemu projektowi prawa małżeńskiego
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ujemnie oceniano w „Pielgrzymie” usilnie, a w opiniach „pielgrzymowców”
wręcz natarczywie wprowadzany na Pomorzu model „wychowania państwowego”, „za pomocą którego, przekonywano, usiłuje się wyprodukować [sic! –
A.R.] tysiące służalców piłsudczyzny”. Głównym krzewicielem, „rozsadnikiem
sanacyjnej zarazy” wśród pomorskiej młodzieży był, zdaniem redaktorów
„Pielgrzyma”, „Strzelec”, a to dlatego, bo „rozbija on organizacje młodzieżowe,
bo prowadzi politykę sanacji, bo usiłuje wychować młodzież w kulcie marszałka Piłsudskiego”. „To iście bolszewicki program”, „dokładnie od bolszewików
skopiowany”. Toteż, przekonywano, „sanacyjna robota rozbijacka na terenie
Pomorza państwowotwórczą nazwana być nie może”139. Szerzono również,
popierane wywodami sprzyjających endecji autorytetów, informacje o „ruinie
gospodarczej” do jakiej doprowadziły jakoby kraj „pomajowe rządy”. „Polska
mocarstwowa – twierdzono – jest niestety tylko fantazją sanacyjną, bez rzeczywistej treści”140.
Zniekształcanie rzeczywistości, jej prymitywna mitologizacja, świadczyły
zdaniem publicystów jak i korespondentów „Pielgrzyma” o „...tupecie sanacyjnych półgłówków”, o próbie „oszukania ludu pomorskiego”, gdy tymczasem
„życie gospodarcze w Polsce, to (…) jedno wielkie cmentarzysko”. Dążeniem
do opanowania wszystkich dziedzin życia społecznego przez rządowe władze administracyjno-polityczne była też potępiana przez „pielgrzymowców”
na stronicach ich periodyku tzw. sanacja lokalnych samorządów, przedstawiana jako „zamach na samorząd ziem zachodnich”, a to w celu „stworzenia
kilkunastu tysięcy nowych posad dla sanacji”. Napływ zwolenników obozu pomajowego miał wg „Pielgrzyma”, wzmocnić zaplecze tej formacji politycznej
na Pomorzu i umożliwić większą niż dotychczas akcję usuwania rodowitych
Pomorzan z zajmowanych przez nich stanowisk w administracji państwowej,
na Pomorzu, tamże, nr 150 z 15 XII 1931, s. 3; zob. też tamże, nry: 15, 153 z 1931 r. oraz
nry: 5, 6, 11 z 1932 r.
139
Zob.: Diabłu służą, tamże, nr 10 z 23 I 1932, s. 1; O wychowaniu młodego pokolenia,
tamże, nr 12 z 28 I 1932, s. 1; W trosce o wychowanie przyszłych pokoleń, tamże, nr 22 z 20
II 1932, s. 1-2; Wychowawcy sanacyjni na Kaszubach, tamże, nr 23 z 23 II 1932, s. 1; „Wychowanie państwowe” „Strzelca” na Kaszubach, tamże, nr 27 z 3 III 1932, s. 2; Wylęgarnia
komunizmu, tamże, nr 28 z 5 III 1932, s. 1; „Umoralniająca” działalność „Strzelca”, tamże,
nr 41 z 5 IV 1932, s. 1; Tak zwane „wychowanie państwowe”, tamże, nr 56 z 10 V 1932, s.
1; Bolszewicki kult państwa wkroczył już do nas, tamże, nr 59 z 17 V 1932, s. 1; Krzewiciele
bolszewizmu, tamże, nr 70 z 11 VI 1932, s. 1; „Młode ziarno” na Kaszubach, tamże, nr 73
z 18 VI 1932, s. 3; Dlaczego sprzeciwiamy się „Strzelcowi”, tamże, nr 77 z 28 VI 1932, s. 1-2;
Kilka uwag o Związku Nauczycielstwa „Ogniwo”, tamże, nr 79 z 2 VII 1932, s. 1; Sanowanie
harcerstwa, tamże, s. 3; zob. też: K. Osiński, op. cit., s. 266-267.
140
Konieczne przypomnienie, „Pielgrzym”, nr 48 z 21 IV 1932, s.1.
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w policji, w sądownictwie i w szkolnictwie141. O prowadzenie „stronniczej polityki kadrowej” obwiniano dwu kolejnych wojewodów pomorskich, mianowicie Wiktora Lamota i Stefana Kirtiklisa. Wojewodę Lamota oskarżał też „Pielgrzym”, jak również podporządkowane endecji lokalne gazety, o bezprawne
subsydiowanie z publicznych pieniędzy „Dnia Pomorskiego” – politycznego
organu pomorskiego BBWR. „Na co dzień nie ma pieniędzy – grzmiał
„Pielgrzym” – a na organ partyjny sanacji na Pomorzu znajdą się (...) setki
tysięcy złotych”142. Wzmożenie działań propagandowych, do jakiej to akcji
doszło w myśl instrukcji Zarządu Wojewódzkiego SN w końcu 1931 i 1932
roku „przysłoniło” nieco dotychczasowe zainteresowanie redakcji „Pielgrzyma” kwestiami międzynarodowymi. Otóż baczniejszą uwagę zaczęto zwracać
na sprawy lokalne, pomorskie, dyskredytując wszelkie podejmowane przez
sanację w miejscowym środowisku inicjatywy organizacyjno-społeczne i gospodarcze. Nawet inwestycje portowe oraz rozbudowa aglomeracji miejskiej
Gdyni, cieszące się dotąd umiarkowaną, ale szczerą admiracją „Pielgrzyma”,
obecnie poddano ostrej krytyce, zarzucając gospodarzom miasta nadużycia
i prowadzenie partyjnej, prosanacyjnej polityki kadrowej. „W Gdyni zamiera życie gospodarcze, twierdził „Pielgrzym”, obroty w porcie zmniejszają się”,
a wszystko to jest skutkiem niedoinwestowania powodowanego dyletancką,
nieporadną polityką ekonomiczną „sanacyjnej kliki”143.
Stronice pelplińskiej gazety zapełniały teraz, w miejsce rozważań o politycznej i quasi-politycznej problematyce, szczegółowe, kreślone emocjonalnie
141

Zob. np.: Sanacja samorządu, „Pielgrzym”, nr 13 z 30 I 1932, s. 1; W obronie samorządu,
tamże, nr 14 z 2 II 1932, s. 2; O oszczędności w samorządach, tamże, nr 23 z 23 II 1932,
s. 1; Zamach na samorząd, tamże, nr 15 z 14 II 1932, s. 1; Sanacja w samorządzie, tamże,
nr 16 z 6 II 1932, s. 1; zob. też: J. Kutta, op. cit., s. 282 i n.
142
Na co są pieniądze na Pomorzu?, „Pielgrzym”, nr 16 z 6 II 1932, s.2; J. Matłosz, Choroba
myśli i bezgraniczna przewrotność, tamże, nr 143 z 28 XI 1929, s. 1 oraz tamże, nr 154
z 24 XII 1929, s. 3-4; Nadużywanie stanowisk państwowych do celów partyjnych, tamże,
nr 8 z 18 I 1930, s. 3; Nieuczciwa konkurencja, tamże; Nieodpowiedzialna robota, tamże,
Chrześniak wojewody p. Wrony-Lamota wysługuje się „Ognisku”, tamże, nr 71 z 14 VI 1930,
s. 2; Ciąg dalszy naganki urzędowego pisma sanacji na duchowieństwo, tamże, nr 134 z 7 XI
1931, s. 1; Sprawa 350 tysięcy zł dla sanacyjnego „Dnia Pomorskiego” przed Sejmem, tamże,
nr 17 z 9 II 1932, s. 1; „Dzień Pomorski” – sanacyjny oszczerca, tamże, nr 22 z 20 II 1932,
s. 2; zob. też: W. Pepliński, Prasa pomorska..., s. 163 i nn; K. Osiński, op. cit., s. 262 i n.
143
Gdynia w uściskach sanacyjnych, „Pielgrzym”, nr 40 z 2 IV 1932, s. 3; Sprawa usuniętego
burmistrza Gdyni p. Krauzego, tamże, nr 41 z 5 IV 1932, s. 2; Konieczne przypomnienie,
tamże, nr 48 z 21 IV 1932, s. 1; List z Gdyni, tamże, nr 58 z 14 V 1932, s. 4; Sensacja na Kaszubach, tamże, nr 61 z 21 V 1932, s. 3; List z Gdyni, tamże, nr 64 z 28 V 1932, s. 3; Gdynia
w objęciach sanacji, tamże, nr 74 z 21 VI 1932, s. 3; Skarb państwa a Gdynia, tamże, nr 89
z 26 VII 1932, s. 3.
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sprawozdania z wieców, zebrań i mityngów OWP, SN i Ruchu Młodych OWP
zwoływanych w poszczególnych miejscowościach Pomorza. Wspomniane
przekazy, manipulując emocjami, informowały o „potężnej manifestacji SN”,
„wspaniałych i wielkich zjazdach OWP”, „imponującym zgromadzeniu SN”,
„przeogromnych manifestacjach katolicko-narodowych”. Ta w części prawdziwa, w części niezgodna z rzeczywistością narracja świadczyć miała o atrakcyjności i popularności programu politycznego ND, o jej „sile moralnej”,
o poparciu mieszkańców pomorskiej ziemi. Owej „sile moralnej” Narodowej Demokracji, twierdził „Pielgrzym”, sanacja przeciwstawić może jedynie
„siłę fizyczną”, toteż, zdaniem jego redakcji „nie bardzo mylą się ci, którzy
pod względem metod terrorystycznych przyrównują [sanację – A.R.] do hitlerowców lub bolszewików”144. Ilustracją „siłowych poczynań sanacji” były częste na stronicach „Pielgrzyma” doniesienia o „atakach bojówek sanacyjnych”
na działaczy Stronnictwa, na zgromadzenia i wiece organizacyjne endeckich
ugrupowań145. Zdaniem redakcji „Pielgrzyma”, jedynie nieustępliwe dążenie
narodowców „aby w miejsce rządów marszałka Piłsudskiego przyszły rządy
przedstawicielstwa społeczeństwa polskiego”, mogło zapobiec podobnym,
„występnym działaniom sanatorów”.
„Chcesz mieć Boga w domu, w szkole, w rządzie, w państwie”, „Chcesz
mieć praworządność, ład i spokój w Polsce – wstąp do OWP” – apelował
„Pielgrzym”146. Sojusznikami rządów sanacyjnych pozostawali w przekazach
„Pielgrzyma” przede wszystkim Żydzi, wyzyskujący chaos polityczny i gospodarczy w kraju, do jakiego doprowadzili zwolennicy „rewolucji majowej” dla
realizacji własnych zamierzeń, sprzecznych z „polskim interesem narodowym”.
„Frontowi żydowsko-sanacyjnemu trzeba się przeciwstawić – apelowano – bowiem żydzi z coraz większą zuchwałością dążą do tego, by nas wziąć pod swoją
144

Przykre rozważania, tamże, nr 67 z 4 VI 1932, s. 1.
Zob. m.in.: Jeszcze o bandyckiej hulance „Strzelców” w Chojnicach, tamże, nr 31 z 12 III
1932, s. 3; „Państwowo-twórcza” robota sanacji na Kaszubach, tamże, nr 60 z 19 V 1932,
s. 3; Sanacja na Kaszubach, tamże, nr 61 z 21 V 1932, s. 3; Potępienie bandyckich metod,
tamże, nr 76 z 25 VI 1932, s. 2; „Arcykatolicki” „Strzelec”, tamże, nr 83 z 12 VII 1932, s. 3;
Zlot Sokolstwa dzielnicy pomorskiej, tamże, nr 83 z 12 VII 1932, s. 4; Uzbrojona banda
strzelecka napadła na zabawę szkolną, tamże, nr 85 z 16 VII 1932, s. 5; Echa zjazdu Legionistów w Gdyni, tamże, nr 100 z 20 VIII 1932, s. 3.
146
Zob.: Dwie cyfry, tamże, nr 29 z 8 III 1932, s. 1; Czas już odejść, tamże, nr 44 z12 IV 1932,
s. 1; Kiedy to się skończy, tamże, nr 46 z 16 IV 1932, s. 2; Boją się odpowiedzialności, tamże,
nr 55 z 7 V 1932, s. 1; Szósta rocznica buntu majowego, tamże, nr 58 z 14 V 1932, s. 2;
S. Rymar, Niebezpieczne odosobnienie, tamże, nr 61 z 21 V 1932, s. 1; Gorzkie słowa prawdy,
tamże, nr 81 z 7 VII 1932, s. 1; O rząd zaufania, tamże, nr 106 z 3 IX 1932, s. 1; Głosy
naszych czytelników, tamże, nr 112 z 17 IX 1932, s. 3; zob. też: tamże, nr 50 z 26 IV 1932
i nr 71 z 14 VI 1932.
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kontrolę, bo pomagają im w walce z narodem polskim ci, co z wściekłą nienawiścią zwracają się przeciwko obozowi narodowemu i OWP!”147.
Ten kreślony z przesadą obraz „żydowskiego zalewu” stopniowo wyciszano,
ograniczając się do nielicznych przedruków z wiodących tytułów prasy narodowej. Jedynie problematyka niemiecka i kwestia Wolnego Miasta Gdańska
nadal pozostawały w sferze zainteresowań „Pielgrzyma”, chociaż wspomniane
zagadnienia ujmowano teraz nierzadko w kontekście rzekomych „żydowskomasońskich koneksji” obozu rządowego. „Kto (...) prowadzi politykę według
wskazań i interesów żydostwa i masonerii, ten nie może prowadzić samodzielnej polityki polskiej. […] Ci, co idą z żydami i masonami, jawnej i zdecydowanej, na planie opartej polityki w stosunku do Niemiec prowadzić nie potrafią”, przekonywał czytelników „Pielgrzym”148. Operując przeciwrządowymi
i antyżydowskimi hasłami, piętnował też „Pielgrzym” „...bezczelność i tupet
sanacyjnych półgłówków”, którzy doprowadzili do „żydowskiej ekspansji
na Pomorze”. „Kto się wzdraga przed trucizną żydowską, ten musi zerwać (…)
z całą sanacją” , przekonywał „Pielgrzym”. W sanacji bowiem „żydzi zajmują
nie tylko stanowiska wpływowe, ale w niektórych sprawach mają decydujący
głos”. „Polska dla Polaków!” nawoływano, afirmując zarazem działalność tzw.
Ligi Zielonej Wstążki – antyżydowskiej organizacji założonej na przełomie
lat 1931/1932 przez działaczy OWP149. Odpowiedzią administracji rządowej na wzmożoną akcję propagandową „Pielgrzyma” wymierzoną w „obóz
147

Zob. m.in.: Czy Polska ma być narzędziem żydowskiej polityki, tamże, nr 95 z ( VIII 1932,
s. 3; Polska pod kontrolą żydów, tamże, nr 114 z 22 IX 1932, s. 1 jak również: Zażydzenie
szkolnictwa polskiego, tamże, nr 13 z 30 I 1932, s. 2; Żydzi na urzędach państwowych, tamże, nr 29 z 8 III 1932, s. 4; Nakaz chwili. Udaremnić zakusy żydostwa na ziemie zachodnie,
tamże, nr 35 z 22 III 1932, s. 1; Wszędzie się bronią przed żydostwem, tamże, nr 38 z 29 III
1932, s. 1; Polacy i Polki!, tamże, nr 64 z 28 V 1932, s. 4; Brońmy się na Pomorzu przed zalewem żydowskim, tamże, nr 73 z 18 VI 1932, s. 3; Groźba najazdu żydów z Niemiec do Polski,
tamże, nr 76 z 25 VI 1932, s. 1; Najazd adwokatów żydów na Poznańskie i Pomorze, tamże,
nr 85 z 16 VII 1932, s. 1; Do Społeczeństwa Polskiego, tamże, nr 115 z 24 IX 1932, s. 3.
148
Sanacja z masonami i żydami niezdolna do przeciwstawienia się polityce niemieckiej, tamże,
nr 88 z 23 VII 1932, s. 1.
149
Liga Zielonej Wstążki – antyżydowska organizacja akademicka założona w listopadzie
1931 r. z inicjatywy działaczy Młodzieży Wszechpolskiej OWP; Zob. też: Minister oświaty
i „Zielona Wstążka”, tamże, nr 13 z 30 V 1932, s. 1-2; Przykre rozważania, tamże, nr 67
z 4 VI 1932, s. 1; Żydzi w polskiej prasie, tamże, nr 109 z 10 IX 1932, s. 1; K. Osiński op. cit.,
s. 273; R. Wapiński, Życie polityczne Pomorza..., s. 195; tenże, Narodowa Demokracja 18931939, Wrocław-Warszawa-Kraków -Gdańsk 1980, s. 291-292; M. Wojciechowski, Antysemityzm na Pomorzu w okresie międzywojennym, [w:] Emancypacja-asymilacja-antysemityzm. Żydzi na Pomorzu w XIX i XX wieku, red. H. Nowak, Toruń 1992, s. 51-52; H. Lisiak,
Narodowa Demokracja w Wielkopolsce w latach 1918-1939, Poznań 2006, s. 263-264.
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rewolucji majowej” aktywizujący swe prace na Pomorzu, były ponowne, częste ingerencje cenzury i konfiskaty pelplińskiej gazety. Represyjne działania
władz poważnie utrudniały funkcjonowanie pelplińskiego wydawnictwa, tym
bardziej, że dotyczyły one nie tylko samego pisma, ale również (jak onegdaj)
jego zespołu redakcyjnego, a po części nawet administracyjno-technicznego.
Szczególnym nadzorem policji i służb specjalnych otoczono dziennikarzy
i współpracowników gazety, znanych działaczy endeckich, jak np. red. posła
Józefa Matłosza, senatora ks. Feliksa Bolta, ks. red. Jerzego Chudzińskiego,
ks. Bernarda Łosińskiego, ks. Józefa Wryczę, red. Wacława Ciesielskiego,
ks. dr. Franciszka Lissa150.
Demonstracje zwolenników OWP organizowane bądź inspirowane m.in.
przez „pielgrzymowców”, na których to zgromadzeniach często szydzono
z przeciwników politycznych i ośmieszano osobę marszałka Piłsudskiego nawołując do wystąpień przeciw „łobuzerii sanacyjnej” o czym przyzwalająco
rozpisywał się „Pielgrzym”, skutkowały nasileniem represji władz wobec pomorskiej endecji. Ostatecznie doprowadziły one do administracyjnego, urzędowego rozwiązania pomorskiego OWP, a pretekst ku temu dały wypadki,
do jakich doszło 10 lipca 1932 r. w Gdyni na zlocie Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”.
Już dn. 7 t.m. „Pielgrzym” powiadamiał swoich czytelników, że ów zlot
organizowany „pod protektoratem” wojewody pomorskiego Stefana Kirtiklisa w przeddzień, co podkreślano, „grunwaldzkiej victorii”, ma być wyrazem
protestu „przeciw awanturom i prowokacjom band hitlerowskich w Wolnym
Mieście Gdańsku”. Zlot nosi zarazem miano „Uroczystości Mestwinowskich”,
a to „dla przypomnienia ostatniej woli testamentem ustalonej 650 lat temu,
ostatniego samodzielnego księcia pomorskiego Mestwina II, który był zapisał
w swym testamencie całe rozległe Pomorze królowi polskiemu Przemysławowi”151. Entuzjazm redaktorów „Pielgrzyma” informujących o przygotowaniach
owej „rewii pomorskiego sokolstwa” ustąpił oburzeniu na skutek zajść, do ja150

Zob. np.: Kogo chce Pan Bóg pokarać, temu rozum odbiera, „Pielgrzym” nr 78 z 30 VI 1931,
s. 2; Konfiskaty, tamże, nr 83 z 11 VII 1931, s. 5; Nasze procesy prasowe, tamże, nr 84 z 14 VII
1931, s. 3; Nasze procesy. Przed Sądem Okręgowym i przed Sądem Najwyższym, tamże,
nr 92 z 1 VIII 1931, s. 3; Nasze procesy, tamże, nr 98 z 15 VIII 1931, s. 3; Nasze procesy,
tamże, nr 105 z 1 IX 1931, s. 3; Ks. Prałat dr Franciszek Liss przed Sądem, tamże, nr 114
z 22 IX 1931, s. 1-2; Nasze procesy. Sprawy przed Sądem Grodzkim, jedna przed Sądem Najwyższym, tamże, nr 125 z 17 X 1931, s. 5; Ciąg dalszy naganki urzędowego pisma na Duchowieństwo Pomorskie, tamże, nr 134 z 7 XI 1931, s. 1; Proces Obozu Wielkiej Polski, tamże,
nr 14 z 2 II 1932, s. 3; Nasze procesy, tamże, nr 20 z 16 II 1932, s. 3-4; K. Osiński, op. cit.,
s. 285-286.
151
Rewia „Sokoła” w Gdyni, „Pielgrzym”, nr 81 z 7 VII 1932, s. 2-3.
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kich doszło w Gdyni podczas „sokolej uroczystości”. Otóż uczestniczących
w defiladzie na stadionie miejskim członków OWP, z polecenia komisarza
rządu w Gdyni Zygmunta Zabierzowskiego, nie dopuszczono do udziału
w uroczystej paradzie w centrum miasta. Interweniowała policja, a unieruchomiony na stadionie tłum zwolenników OWP wyłamał stadionową bramę,
która runęła na obserwujących uroczystości ludzi. Pod jej ciężarem zginął
18-letni Norbert Kosznik z Kartuz, a kilka osób zostało rannych. Odpowiedzialnością za wywołane rozruchy obwiniła strona rządowa lokalnych działaczy OWP, których jako inspiratorów zajść aresztowano152. Informując obszernie o „gdyńskich wydarzeniach” „Pielgrzym” uważał je za „sanacyjną
prowokację”. „Jak wiadomo, sanacja boi się Obozu jak ognia, przekonywał
„Pielgrzym”, powołując się na „Gazetę Warszawską” – […] „Nie mogąc sprostać z nim w uczciwej walce ideowej, usiłuje zmusić władze do represyjnych
zarządzeń przeciwko jego członkom, Stąd płyną prowokacyjne insynuacje
o zamierzonych i rzekomo dokonanych przez OWP wystąpieniach zakłócających bezpieczeństwo i spokój publiczny”153.
Sprawa „gdyńskich wydarzeń” zdominowała teraz w „Pielgrzymie” wszelką
problematykę. Szpalty gazety zapełniały relacje z kolejnych dni procesu aresztowanych członków OWP, jaki rozpoczął się w Gdyni 29 sierpnia 1932 r.
Najwyższe wyroki (1 roku pozbawienia wolności) zasądzono na uznanych
za inicjatorów rozruchów red. Wacława Ciesielskiego, Bernarda Piepera i Alojzego Sobczaka. Gazeta z oburzeniem komentowała wysokość wyroków i kaucji (10 tys. zł), której złożenie warunkowało zwolnienie aresztowanych z więzienia154.
152

Byli to: redaktor „Pielgrzyma” i „Gońca Pomorskiego” Wacław Ciesielski, korespondent
„Pielgrzyma” Bernard Pieper z Wejherowa, znany działacz narodowy Tomasz Rogala
z Kościerzyny, Alojzy Sobczak – zegarmistrz z Gdyni, Jan Stanisławski – przedsiębiorca
budowlany z Chyloni, Stanisław Kołduński – cieśla z Obłuża, Edward Konkiel – rzeźnik
z Oksywia, Adam Sampławski – student z Gdyni, Alfons Sampławski – krawiec z Gdyni,
Jan Hoffmann – pomocnik kupiecki z Kościerzyny, Józef Masow – zegarmistrz z Kościerzyny, Paweł Łomnitz – robotnik z Chyloni i Franciszek Szopiński – robotnik z Gdyni.
153
Wypadki gdyńskie w świetle prawdy, „Pielgrzym”, nr 85 z 16 VII 1932, s. 2; Głosy prasy
o zajściach w Gdyni, tamże, nr 86 z 19 VII 1932, s. 1-2; Aresztowani za wypadki gdyńskie
siedzą nadal w więzieniu, tamże, nr 87 z 21 VII 1932, s. 1; Pomorzanie z OWP przed sądem
w Gdyni. Pierwszy dzień rozprawy przed izbą karną, tamże, nr 105 z 1 IX 1932, s. 1-2.
154
Zob. m.in.: Pomorzanie siedzą w więzieniu, tamże, nr 94 z 6 VIII 1932, s. 2; Pomorzanie
z OWP przed sądem w Gdyni, loc. cit.; Wyrok w procesie gdyńskim, tamże, nr 106 z 3 IX
1932, s. 1; Pomorzanie z OWP przed sądem w Gdyni. Drugi dzień rozprawy przed Izbą Karną, tamże, s. 3-4; Trzeci dzień rozprawy, tamże, s. 4; Po procesie członków OWP w Gdyni,
tamże, nr 107 z 6 IX 1932, s. 1; Uwagi na tle procesu w Gdyni, tamże, nr 108 z 8 IX 1932,
s. 1; Przed wypuszczeniem z więzienia pp. red. Ciesielskiego, Sobczaka i Piepera. Kaucja
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Przeciwstawiając się, jak twierdzono, „frontowi żydowsko-sanacyjnemu”
na Pomorzu, zamieścił teraz „Pielgrzym” cykl obszernych komunikatów
o zjazdach i manifestacjach narodowców, na których potępiano „gdyńską
sprawiedliwość”, a w których czynnie uczestniczyli redaktorzy i współpracownicy pelplińskiej gazety. Z entuzjazmem informowano o zwolnieniu ze starogardzkiego aresztu red. W. Ciesielskiego, którego owacyjnie witali zgromadzeni przed więzieniem zwolennicy OWP. „Młodzież narodowa z wszystkich
warstw społecznych skupiających się w OWP – komentował „Pielgrzym” zaistniałą po „gdyńskich wypadkach” sytuację społeczno-polityczną na Pomorzu
– idzie dziś w zwartych szeregach i karnie do walki z podłością, fałszem i brudem, idzie pod sztandarem katolicko-narodowym do pewnego zwycięstwa.
Toczy się bowiem walka o wielką, katolicką i narodową Polskę”155.
„Wydarzenia gdyńskie”, „gdyński proces” aresztowanych działaczy OWP,
„sprawa krwawego Matłosza”, tj. red. J. Matłosza posądzonego o antypaństwową agitację, wreszcie ponowne zatrzymanie red. W. Ciesielskiego i policyjno-administracyjne restrykcje wobec pelplińskiego wydawnictwa zapełniały
łamy „Pielgrzyma”. Niechęć redakcji tejże gazety do „pomajowych rządów”,
a nawet wrogość wobec organów rządowej administracji i organizacji działających na Pomorzu pod jej patronatem, przejawiała się teraz w „Pielgrzymie”
także w odniesieniu do najwyższych przedstawicieli władz. Za „siewców nienawiści” uważali „pielgrzymowcy” polityków wywodzących się z tzw. grupy
została złożona, tamże, nr 118 z i X 1932, s. 5; Niezwykle wysoka kaucja za uwięzionych
z OWP, tamże, nr 120 z 6 X 1932, s. 2; Redaktor nasz p. Wacław Ciesielski mimo kaucji
aresztowany ponownie i wywieziony do Warszawy, tamże, nr 125 z 18 X 1932, s. 1-2.
155
Nasz redaktor p. Ciesielski na wolności, tamże, nr 120 z 6 X 1932, s.3; zob. też: Wielki Zjazd
OWP w stolicy Pomorza – Toruniu, tamże, nr 111 z 15 IX 1932, s. 2; Młodzi OWP czuwają.
Wspaniały przebieg zjazdu powiatowego OWP w Starogardzie, tamże, nr 116 z 27 IX 1932,
s. 5; Imponujący zjazd powiatowy OWP w Starogardzie, tamże, nr 117 z 29 IX 1932, s. 1-2.
Występując w obronie red. W. Ciesielskiego, w październiku 1932 r. pelplińskie wydawnictwo opublikowało pismo ulotne „DO naszych Czytelników i Przyjaciół” z wezwaniem:
„Przeczytaj i daj sąsiadowi!”. W ulotce informowano o kolejnych represjach wymierzonych w pelplińskie wydawnictwo i pracujących w nim ludzi do jakich doszło na skutek
fałszywego oskarżenia „o udział w bandzie (…) celem przemycania towarów z Niemiec
do Polski”. Owymi zmyślonymi zarzutami obciążono znienawidzonego przez rządową administrację red. W. Ciesielskiego i redaktora odpowiedzialnego „Pielgrzyma” – Franciszka
Gwizdalskiego. Chociaż przeprowadzone dochodzenie dowiodło ostatecznie kłamliwości
oskarżenia, to i tak skutkowało ono poważnym zakłóceniem pracy wydawnictwa, co ponownie doprowadziło do czasowego obniżenia jego nakładu, zob.: Pismo ulotne: „Do naszych Czytelników i Przyjaciół”. Jaką odpowiedź dajecie Wy – Pomorzanie oraz: Echa rewizji
w wydawnictwie „Pielgrzyma”, „Pielgrzym”, nr 125 z 18 X 1932, s. 5; Naganka sanacyjnej
prasy z powodu aresztowań naszych redaktorów, tamże, nr 126 z 20 X 1932, s. 3; Do naszych
Czytelników i Przyjaciół, tamże, nr 128 z 25 X 1932, s. 1-2.
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pułkowników, m.in. Józefa Becka, Edwarda Rydza-Śmigłego, Walerego Sławka
– prezesa BBWR, marszałka Sejmu Kazimierza Świtalskiego i – jak twierdzono – „wszystkich wyznawców ideologii marszałka Piłsudskiego, który społeczeństwu polskiemu nie szczędził wyzwisk i obelg”156.
Wspomniana „niechęć” do obozu rządowego katalizowana „sprawą gdyńską”, była zapewne powodem oziębłego powitania prezydenta Rzeczypospolitej Ignacego Mościckiego w Pelplinie (3 sierpnia 1932 r.), o czym w zamieszczonej dopiero na drugiej stronie zwięzłej notce informował „oszczędnie”
„Pielgrzym”157.
„Wydarzenia gdyńskie”, o których tak obszernie informował „Pielgrzym”,
były bezpośrednim pretekstem rozwiązania OWP w województwie pomorskim, do czego doszło 26 października 1932 r. Wojewoda pomorski, Stefan
Kirtiklis, podjął wspomnianą decyzję w oparciu o wyniki dochodzenia „wykazującego niezbicie, że działalność [OWP – A.R.] w sposób wyraźny zagraża
spokojowi, bezpieczeństwu i porządkowi publicznemu”158.
„Pielgrzym” natomiast przekonywał czytelników, że rozwiązanie Obozu
nastąpiło nie tylko z powodu obaw sanacji przed jego „rozrostem na Pomorzu”, lecz również niemieckich i żydowskich dążeń do zniesienia „nieprzebytej
zapory, jaką stanowiły placówki OWP na ziemiach zachodnich dla ich inwazji
ku zachodowi Rzeczypospolitej159.

***
Lata 1926–1932 to okres, w którym „Pielgrzym”, mimo niejednokrotnych
deklaracji redakcji, że jest pismem niezależnym, bezpartyjnym, faktycznie
przynależał do utworzonego przez Narodową Demokrację systemu komunikacyjno-propagandowego. Podejmowane na łamach „Pielgrzyma” akcje
informacyjno-propagandowe i werbunkowe korelowały przeważnie z wielopłaszczyznowym, makrotematycznym przekazem wiodących tytułów prasy
156

Zob.: Grupa pułkowników, tamże, nr 8 z 19 II 1932, s. 3-4; Siewcy nienawiści, tamże, nr 39
z 31 III 1932, s. 1; Krzewiciele bolszewizmu, tamże, nr 70 z 11 VI 1932, s. 1; Niezwykłe informacje o polskiej masonerii, tamże, nr 85 z 16 VII 1932, s. 4; Plucie gen. Składkowskiego,
tamże, nr 102 z 25 VII 1932, s. 1; K. Osiński, op. cit., s. 292-292.
157
Pan Prezydent Rzeczypospolitej w Pelplinie, tamże, nr 94 z 6 VIII 1932, s. 2.
158
Zob.: Zawieszenie działalności OWP. Rozporządzenie wojewody Kirtiklisa z 26 IX 1932 r.,
„Pielgrzym”, nr 117 z 29 IX 1932, s. 1; oraz: K. Osiński, op. cit., s. 277-283; P. Olstowski,
op. cit., s. 47-48 i przypis 68; R. Wapiński, op. cit., s. 195-197.
159
Zob. Obóz Wielkiej Polski na Pomorzu, „Pielgrzym”, nr 118 z 1 X 1932, s. 3; Żydzi żądają
rozwiązania OWP, tamże, nr 117 z 29 IX 1932, s. 1; Niemcy, żydzi i sanacja po zakazie
OWP na Pomorzu, tamże, nr 119 z 4 X 1932, s. 1; K. Osiński, op. cit., s. 289-290.
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endeckiej, ograniczonym jednakże do problematyki regionalnej, pomorskiej.
Zagadnienia tyczące spraw międzynarodowych i po części polityki wewnętrznej
jak również założeń programowych i ideowych, jakie omawiano w „Pielgrzymie”, będąc niejednokrotnie przedrukiem artykułów z centralnych organów
prasowych endecji, wychodziły spod pióra cenionych działaczy narodowych
współpracujących z wyspecjalizowanymi agendami ośrodków dyspozycyjnych
partii. „Pielgrzym” był więc niejako lokalnym „przekaźnikiem” koncepcji politycznych endecji formowanych przez przywódców ruchu narodowego.
Koncentrując swoją uwagę na wydarzeniach bieżących, „Pielgrzym” pełnił, jak już wspomniano, przede wszystkim funkcje informacyjno-wychowawczo-werbunkowe, w żadnym stopniu nie wzbogacając myśli politycznej
obozu narodowego. Komunikaty „Pielgrzyma” nadal więc charakteryzował
autorytatywny, dychotomiczny przekaz zawierający, prócz wskazań ukierunkowujących reakcję czytelników, element dekomponujący wszelkie działania
politycznych i ideowych przeciwników.
Funkcjonujący w dobie pomajowej rzeczywistości, w czasie wzmożenia
funkcji rządowej kontroli propagandy i informacji oraz narastającej restrykcyjności, był „Pielgrzym” narażony na wszelkie, wynikające z tychże ograniczeń
następstwa, (tj. ingerencje cenzury, rewizje i nadzór policyjny, procesy sądowe, aresztowania redaktorów odpowiedzialnych i dziennikarzy zatrudnionych
w wydawnictwie), jakie powodowały poglądy zespołu redakcyjnego pisma
bez reszty oddanego „obozowi narodowemu”. Nie bez znaczenia były również
przejęte z endeckiego arsenału propagandowego metody i system działania
redakcji „Pielgrzyma”, mające wpływ na ukierunkowywanie społecznej opinii
i zachowań wobec aktualnych realiów polityczno-społecznej rzeczywistości.
Podkreślić jednakże należy, że „Pielgrzym” (pomijając uwarunkowania ideologiczne), podobnie jak pozostałe tytuły „narodowej” prasy pomorskiej, trafnie
oceniał narastające ze strony Niemiec zagrożenie, domagając się stanowczej
reakcji władz na „rewizjonistyczne zakusy” zachodniego sąsiada160.
Oceniając działalność pelplińskiej gazety w „pomajowej rzeczywistości”,
należy przyjąć, iż w latach 1926–1932, była ona jednym ze znaczących elementów propagandowo-werbunkowych kampanii „obozu narodowego”, tj. endecji, na północnych rubieżach Rzeczypospolitej.
160

Prof. Wiktor Pepliński podkreśla, iż funkcjonowanie problemu niemieckiego na łamach
prasy pomorskiej (w tym „Pielgrzyma” – A.R.) miało „jeszcze jeden wymiar dotyczący
wykorzystywania tejże kwestii, jako specyficznego instrumentu w walce propagandowej
o wpływy polityczne”, zob.: W. Pepliński, Główne determinanty skali zainteresowania międzywojennej prasy pomorskiej problemem niemieckim, „Gdańskie Zeszyty Humanistyczne”,
t. XXIX/1993, z. 33, s. 57- 66.
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The major elements of Pelplin „Pilgrim” publication, part II.
In the service of the Pomeranian structures of the Camp
of Great Poland 1926–1932.
SUMMARY
In 1926–1932, despite the editors’ reiterated claims that the periodical was independent and did not support any political party, “Pilgrim” in fact formed a part of the
communication and propaganda system created by National Democracy. The information, propaganda and recruitment campaigns conducted on the pages of “Pilgrim”
were largely aligned with the multi-faceted, macro-thematic messages of the leading
titles of ND press, however, in a scope limited to the regional, Pomeranian topics.
Having often been reprinted articles originally published by major National Democracy press organs, the items about international affairs and, partly, domestic policy,
and the program and conceptual assumptions published in the “Pilgrim” were penned
by respected national activists working with specialised agencies of the party’s control
centres. Thus, “Pilgrim” was a kind of local “transmitter” of ND political ideas formulated by the leaders of the national movement.
Focusing on the current events, “Pilgrim” served primarily, as mentioned earlier,
as an information, education and recruitment medium, without enriching in any way
the political thought of the national camp. As a result, the items published by “Pilgrim”,
carried an authoritative, dichotomous message containing indications guiding the
readers’ reactions along with an element that undermined any efforts of the party’s
political and ideological opponents.
After the May Coup, at the time of tightening government control of propaganda
and information and increasing restrictions, “Pilgrim” was exposed to all the consequences of these limitations, arising from the views of the editorial team unswervingly loyal to the “National Camp”. Another significant factor were the ND propaganda
methods and techniques employed by the editorial team of “Pilgrim”, aiming to shape
public opinion and behaviour towards the current political and social reality. It should
be stressed, however, that “Pilgrim”, along with the other titles of the “national” Pomeranian press, made an accurate judgement of the growing threat from Germany and
demanded a firm reaction from the authorities to the western neighbour’s “revisionist
designs”.
When assessing the activity of the Pelplin newspaper in the realities after the May
Coup, one should accept that in 1926–1932 it was one of the significant elements
of the propaganda and recruitment campaign conducted by the “National Camp”, i.e.
National Democracy, in the northern borderlands of the Republic.  

Daniel Kalinowski
Słupsk

Wzorce osobowe w teatrze.
O sztukach scenicznych Józefa Ceynowy

Jeszcze jeden dramaturg?
Józef Ceynowa to literat stosunkowo dobrze znany, choćby jako współtwórca zawartości literackiej wejherowskiego czasopisma „Klëka”. Chociaż swoje krótkie formy publikował jeszcze przed II wojną światową, jego pierwsza
książka autorska wyszła drukiem dopiero w 1975 r. Była to kolekcja kaszubskojęzycznych baśni Skarb i moc1. Później wydał zbliżony tematyką i stylistyką
zbiorek opowieści pt. Bursztinowé serce2, w tym też duchu opublikował utwory pt. Dobro zwycięża: legendy z Kaszub i Pomorza3. Ceynowa doprowadził
również do wydania swoich wierszy w tomiku Z tatczëzne4. Za swojego życia
z publikacją prozy wspomnieniowo-artystycznej zaistniał tylko jednokrotnie,
dzięki powieści obyczajowej Urënamle5.
Po śmierci Józefa Ceynowy przypomniano jego lirykę w tomie wierszy
przedstawicieli czasopisma „Klëka”6 oraz dzięki wydaniu kolejnych dwóch tomów epickich: polsko-kaszubskiej powieści Marcin i jego czasy 7 oraz opowiadań-obrazków w tomie pt. Kuźnica8. W ostatnich miesiącach wyszły drukiem
jego kaszubskojęzyczne wiersze z okresu II wojny światowej pt. Chajowi czas9
1
2
3
4
5
6

7
8
9

J. Ceynowa, Skarb i moc, Gdańsk 1975.
Tenże, Bursztinowé serce, Puck 1981.
Tenże, Dobro zwycięża. Legendy z Kaszub i Pomorza, Gdańsk 1985.
Tenże, Z tatczëzne, Gdańsk 1981.
Tenże, Urënamle. Powiôstczi z komudnëch lat, Gdańsk 1982.
J. Ceynowa, L. Roppel, K. Derc, J. Bianga, P. Szefka, F. Schroeder, Poezja twórców z kręgu
„Klëki”, oprac. i przypisy H. Makurat, wstępy: J. Borzyszkowski, A. Kuik-Kalinowska,
H. Makurat, Gdańsk 2015.
J. Ceynowa, Marcin i jego czasy, Wejherowo 2017.
Tenże, Kuźnica. Obrazki z lat 1910-1945, Wejherowo 2020.
Tenże, Chajowi czas (Wòjenné wspòminczi), Gdynia 2020.
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oraz polsko-kaszubskie legendy związanych z Kaszubami i z Kociewiem10.
Z prywatnych zbiorów rodziny ma się jeszcze niedługo ukazać kolejny zbiór
wierszy kaszubskich11. Taka sytuacja wskazuje, że jego twórczość wciąż cieszy
się zainteresowaniem u dzisiejszych czytelników.
Warto jeszcze zauważyć, że niemało napisano również o uwarunkowaniach
biograficznych i specyfice literatury Ceynowy, jak to się dokonało we wstępach
napisanych do publikacji tego pisarza12 oraz pracach m.in. Ferdinanda Neureitera13, Jana Drzeżdżona14 oraz Józefa Borzyszkowskiego15. Zwłaszcza ten
ostatni z wymienionych badaczy przygotował bogaty materiałów biograficzny,
ukazując kaszubskiego literata z Połczyna w szerokiej perspektywie życia kulturalnego kilkudziesięciu lat 2 poł. XX w.16 Ponadto opublikowano również
niewielki zbiór artykułów o periodyku „Klëka”, w którym to opracowaniu nawiązania do twórczości Józefa Ceynowy pojawiają się kilkakrotnie17.
Mimo owego opisania twórczości Józefa Ceynowy zarówno przez badaczy starszego i młodszego pokolenia literaturoznawców18, daje się zauważyć
brak informacji o jego działalności w zakresie dramaturgii i teatru. Dzieje się
tak, gdyż autor nie opublikował żadnego ze swoich utworów scenicznych, zaś
ze sztuk kaszubskojęzycznych nikt również nie doprowadził do wystawienia
spektaklu na podstawie jego sztuki. Teksty czterech utworów Fuzel straszi
(przełom lat czterdziestych i pięćdziesiątych XX w.), Tajemniczô skrzinka
(1952), Jak we wse rolną założele (ok. 1955) oraz Nôpartô Truda ë ji ożenk
10
11
12

13
14

15
16
17
18

Tenże, Legendë z Kaszëb ë Pòmòrsczi / Legendy z Kaszub i Pomorza, Gdynia 2020.
Pozycja ta ma wyjść drukiem za sprawą Fundacji Wydawniczej Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego.
Trzeba tutaj zwłaszcza podkreślić rolę Izabelli Trojanowskiej: ceniła i konsekwentnie
wspierała Józefa Ceynowę w jego działalności, będąc nie tylko autorką jednego ze wstępu,
ale i redaktorką oraz tłumaczką na język polski jego prac.
F. Neureiter, Historia literatury kaszubskiej. Próba zarysu, przeł. M. Boduszyńska-Borowikowa, Gdańsk 1982, s. 213-216.
J. Drzeżdżon, Piętno Smętka. Z problemów literatury regionalnej lat 1920-1939, Gdańsk
1973, s. 117; tegoż, Współczesna literatura kaszubska 1945-1980, Warszawa 1986, s. 110-114,
163-166, 194-195.
J. Borzyszkowski, O historii literatury kaszubskiej i jej twórcach, Gdańsk 2011, s. 475-482.
Pro memoria. Józef Ceynowa (1905-1991), zebrał i oprac. J. Borzyszkowski, Gdańsk 2005.
Leon Roppel i wejherowska „Klëka”, red. zesp., Wejherowo 2008. Pojawiają się tutaj interesujące ze względu na Ceynowę wypowiedzi Ewy Kminikowskiej oraz Jerzego Tredera.
A. Bukowski, Regionalizm kaszubski. Ruch naukowy, literacki i kulturalny. Zarys monografii
historycznej, Poznań 1950, s. 300-303; J. Samp, Smętek. Studium kreacji literackich, Gdańsk
1984, s. 186-188; A. Kuik-Kalinowska, Tatczëzna. Literackie przestrzenie Kaszub, GdańskSłupsk 2011, s. 209, 212-213; D. Kalinowski, A. Kuik-Kalinowska, Literatura kaszubska.
Rekonesans, Gdańsk 2017, s. 170-174.
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(1972) spoczywały zatem w maszynopisach w archiwum rodzinnym, częściowo również w zbiorach Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie19. Ich stan fizyczny określić można jako dobry. Trudno
powiedzieć, czy Ceynowa zamierzał rozsyłać kopie utworów do ewentualnych
wydawców w celach informacyjnych, czy też po prostu trzymał teksty sztuk
do późniejszego wykorzystania20. Nie można ich traktować jako czystopisów,
ponieważ w każdym przypadku występują poprawki w zapisie języka kaszubskiego oraz stylistyki wypowiedzi bohaterów. Jednakże widać wysiłek Ceynowy, aby maszynopis miał strukturę tekstu do druku, a więc był zaopatrzony
w stronę tytułową, wykaz postaci, spis treści z zaznaczonymi stronami aktów
oraz słowniczek trudniejszych form języka kaszubskiego. Te składniki świadczą, że literat przewidywał możliwość przekazania swoich utworów do zbiorów muzealnych lub do druku.
Dopiero dziś, po udostępnieniu sztuk scenicznych Ceynowy przez jego
syna21, mamy możliwość nieco bliżej przeanalizować ich specyfikę tematyczno-artystyczną. Dzieje się to po niemal siedemdziesięciu latach od czasu powstania. Może przyjdzie kiedyś czas, aby je w całości opublikować, gdyż nawet
jeśli tematycznie nie prezentują kwestii, które nie byłyby już znane w innych
realizacjach literatury kaszubskiej, a i stylistycznie nie aspirują do najwyższego
poziomu artystycznego, to dla kaszubistyki i teatrologii pomorskiej stanowią
ciekawy przedmiot badań do namysłu interpretacyjnego.
Trzeba wszakże pamiętać, że Józef Ceynowa napisał również kilka utworów
scenicznych po polsku. Wiedza o nich jest szczątkowa. Wiemy tylko ze wspomnień literata pt. Moja droga kaszubska, że były to utwory: Partyzanci, Król
Władysław Łokietek pod Koronowem, Bitwa pod Koronowem i Łąckiem, a także
Założenie miasta Koronowa. Były napisane i wystawione były przez amatorów
teatru z Koronowa w pierwszych latach po zakończeniu II wojny światowej22.
Zarówno utwory kaszubskie, jak i polskie zostały mocno nasycone czynnikami dydaktycznymi oraz moralnościowymi, które nie tyle dla rozwoju intrygi
19

Brak ich wśród materiałów złożonych w Bibliotece Gdańskiej Polskiej Akademii Nauk,
wśród których sporo przecież rękopisów i maszynopisów poezji i prozy Józefa Ceynowy.
20
Prawdopodobnie traktował je identycznie jak maszynopisy swoich wierszy lub utworów
prozatorskich, które przepisywał w kilku egzemplarzach, aby móc je udostępnić, sprezentować czy odsprzedać zainteresowanym. Wspomina o tym Józef Borzyszkowski we wstępie
pt. Józef Ceynowa – szkólny i działacz społeczny, pisarz i poeta kaszubski, [w:] Pro memoria.
Józef Ceynowa…, s. 10.
21
Dziękuję w tym miejscu panu Józefowi Bogusławowi Ceynowie za wykonanie kserokopii
utworów Ojca oraz zgodę na ich dalsze wykorzystanie.
22
J. Ceynowa, Moja droga kaszubska. Przegląd twórczości do roku 1980, [w:] Pro memoria…,
s. 49.
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zostały napisane, co wskazują pożądane i negatywne cechy osobowościowe
postaci scenicznych. Podmiot dramaturgiczny propaguje zatem określone postawy społeczne i wzory osobowe, które mają przekonać odbiorcę do odpowiedzialnego życia, w którym jest tak miejsce na realizację celów osobistych,
jak i dążeń ogólnośrodowiskowych. Ceynowa realizuje swoimi utworami scenicznymi cechy twórczości ideowo oraz tożsamościowo zaangażowanej, kierując je do przeciętnie wykształconego i raczej szkolnego widza. Warto dzisiaj
docenić, a przynajmniej nie zapomnieć o tym wysiłku Autora tworzenia repertuaru dla teatru kaszubskiego.

Abstynent zwycięża
Fuzel straszi – obrozk kaszebsczi to zaledwie siedmiostronicowa humoreska,
do której dołączył Ceynowo krótki słowniczek wyrazów kaszubskich. Miniatura została napisana najprawdopodobniej pod koniec lat czterdziestych
lub na początku lat pięćdziesiątych XX w.23. Wydarzenia rozgrywają się
na podrzędnej drodze, gdzieś w lesie, z którego bohaterowie wychodzą ku
wiejskiej zabudowie. Występują tutaj dwaj mężczyźni: Jan i Gust. Pierwszy
z nich – pijany wraca do domu, drugi zaś towarzyszy mu, dbając o to, aby
po drodze nic złego się nie wydarzyło. Pomysł sceniczny sztuki polega na tym,
aby skonfrontować nieracjonalne, wynikające z upojenia alkoholowego zachowania Jana z odpowiedzialnym, statecznym i zdroworozsądkowym postępowaniem Gusta. Pierwszy z mężczyzn przechodzi ze strachu w agresję, z hałaśliwości w powściągliwość, z odwagi w tchórzostwo. Natomiast Gust wypełnia
rolę przyjaciela, który co prawda pomaga w dotarciu do domu, ale też niejeden
raz krytykuje zachowanie znajomego, wyśmiewa jego wypowiedzi, wykpiwa
nawiedzające go omamy i wywołuje poczucie wstydu.
Weźmy fragment owych rymowanych sprzeczek:
Gust – Ne tej chutko. Co cé zgzëło?
		
Co sę w tamtëch krzôkach krëło? (…)
Jan – Z gąszcza wëpresł dziwni odżin,
		
Zelónkawô neka skra,
		
A tej błësłë jaczieś rodzi.
		
Nó mia gnałe – to nie łża
		
A jem czuł też ostrą palbę –
		
Dżin e bzin e czach e pach!!!
		
To tak pra, że gadac strach.
23

Wspomina o niej Ceynowa w Mojej drodze kaszubskiej, s. 52-53.
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Rwôł szos e szos, że zdreżôł las
		
Som przëbocził wojenni czas
– chwôtô sę za głowę –
		
Straszno, drëszku. Jene! Jene!
		
Czëja tere helsczi zwonë…
		
Jo, dreszku, to są ne morsczi.
		
Krzëkwa. Biedni nasz krôj polsczi
		
Czë zôs wojna? Czë zôs wojna?
Gust – Cëcho. To gorzała zwoni…24

Przedostatnia scenka utworu, w której mężczyźni docierają do domu Gusta
ukazuje jeszcze jedną negatywną cechę pijaka – kłamstwo dotyczące jego żony.
Ze słów bowiem witającej przyjaciół kobiety wynika, że wcale nie jest ona sekutnicą, rządzącą twardą ręką w domu, lecz zatroskaną i kochającą męża żoną.
Jeśli nawet go krytykowała, nie wynikało to z jakiejś wybitnej niechęci, a raczej
z obawy o wiejską obmowę.
Kończący sztukę epilog wypowiadany przez Gusta jest moralistycznym
podsumowaniem kierowanym bezpośrednio do widza, wychwalającym mądrość życiową żony Jana. Ponadto Gust sugeruje żartobliwie, aby w przypadku
braku poprawy obyczajów Jana, jeszcze raz zaaranżować sytuację, w której
przestraszy się on miejsca, w którym stracił przytomność po alkoholowej libacji. Być może wtedy złe przyzwyczajenia znikną na trwałe.
Utwór Józefa Ceynowy napisany został głównie dla dwóch celów. Z jednej strony, chodziło o zaprezentowanie humorystycznych dialogów, w których
przedmiotem kpin stawał się od wielu lat nadużywający alkoholu Jan. Z drugiej, chodziło o napiętnowanie szerszego zjawiska, częstego nie tylko wśród
kaszubskich chłopów, czyli pijaństwa, doprowadzającego do utraty zdrowia
tak jednego człowieka, jak i do finansowej ruiny całą rodzinę. Ceynowa przyporządkowywał tym samym utwór do stylu twórczości popularnej, ludowej,
moralistyczno-dydaktycznej, która miała swoją silną reprezentację przynajmniej od poł. XIX wieku w twórczości Józefa Chociszewskiego, ks. Szczepana
Kellera, ks. Stanisława Kujota lub innych autorów piszących tego typu utwory
czy wydających ich tłumaczenia na język polski25. Wypowiedzi zgromadzone
24

J. Ceynowa, Fuzel straszi, s. 4. [maszynopis ze zbiorów rodzinnych]. Zapis tego i innych
tekstów pochodzi od Ceynowy, jest odmienny aniżeli dzisiejszy standard języka kaszubskiego.
25
[b.a.], Powieści prawdziwe dla dzieci i dorosłych. Napisane i wydane w celu zachęcenia
do wstrzemięźliwości, przeł. P. Gubra, Leszno 1861; J. Chociszewski, Książka dla ludu polskiego, w której są zawarte opowiadania, powieści i wiersze, cz. 1-2, Leszno 1863; Sz. Keller,
Jad człowieczy. Czyli przeklęctwa, co znaczą i płacą, Pelplin 1864; S. Kujot, Kto winien?
Obrazek naszych czasów, Pelplin 1884.
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w tego typu zbiorach i broszurkach, powielanych w małych miastach na ziemiach polskich, były potem rozprowadzane wśród ludności wiejskiej, aby
propagować trzeźwość, gospodarność i moralność. Owe pozytywne cechy
osadzano w porządku wypełniania zobowiązań wobec nauk chrześcijaństwa
i wobec ogólnopolskich postaw patriotyczno-obywatelskich26. Oczywiście nie
znaczy to, że w swojej humoresce Ceynowa bazował wyłącznie na opowiastkach wydawanych w XIX w. przez katolickich księży czy działaczy narodowych. Bardziej chodzi tutaj o dostrzeżenie roli trzeźwościowych książeczek
dla ludu, których swoistą kontynuacją były jego humorystyczno-dydaktyczne
sztuki sceniczne rozgrywające się w realiach powojennych27.

Wybory moralne na historycznym tle
Tajemniczô skrzinka. Obrôzk sceniczné z 13 w. w 3 odsł. został napisany w 1952 r.
To data, która umieszcza utwór w kontekście czasów socjalizmu, którego
obecności ideowi propagatorzy sztuki społecznie zaangażowanej domagali się
również i w dziełach scenicznych. Jak zauważyli to historycy literatury, środowisko twórców różnie reagowało na dictum ideologiczne realizmu socjalistycznego28. Jedni poddawali się oczekiwaniom partyjnym, drudzy zaś przestawali
pisać albo tworzyli „do szuflady”. Inną jeszcze możliwością wyjścia z ideologicznej opresji w sztuce było podjąć się tematu nienawiązującego do spraw
aktualnych, a więc dotyczącego wydarzeń historycznych. I taką właśnie podjął
w pewnym momencie swojej literackiej drogi Józef Ceynowa.
26

Patrz opis ich działalności: J. Banach, Szczepan Keller (1827–1872), ksiądz, działacz społeczny
i oświatowy, pisarz ludowy, założyciel i redaktor „Pielgrzyma”, [w:] Zasłużeni ludzie Pomorza Nadwiślańskiego z okresu zaboru pruskiego, Szkice biograficzne, Gdańsk 1979, s. 82–84;
L. Piernicka, Twórczość literacka dla ludu ks. Stanisława Kujota, analiza i próby oceny, „Studia
Pelplińskie” 1982, s. 245–270. Z szerszej perspektywy pisze o problematyce M. Mroczko,
Ruch przeciwalkoholowy na Pomorzu w latach 1920–1939, „Universitas Gedanensis”, 1999,
nr 1–2, s. 249-258.
27
Nawet i po propozycjach Ceynowy, jeszcze w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych
pisał w takim duchu Stefan Fikus jako autor sztuk Obarchniałi jadą, Oedprawa baniewëch
lub Strach. (ostatnia z nich opublikowana w: Antologiô kaszëbsczi dramë. Spòd strzechë
na binã, red. i wyb. B. Ugowska, Gdańsk 2011, s. 357-485). Pisałem o tej cesze sztuk lęborskiego literata w artykule: D. Kalinowski, Moralistyka we wszelakich odcieniach. Dramaturgia Stefana Fikusa, „Nasze Pomorze”, 2014, nr 16, s. 169-196.
28
Patrz opracowania typu: E. Możejko, Realizm socjalistyczny. Teoria, Rozwój, upadek, Kraków
2001; M. Jarmułowicz, Sezony błędów i wypaczeń. Socrealizm w dramacie i teatrze polskim,
Gdańsk 2003; J. Łukasiewicz, Jeden dzień w socrealizmie i inne szkice, Katowice 2006.
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Tajemniczô skrzinka to sztuka kilkudziesięciostronicowa (72 stron), z odsłonami o tytułach: Nawałnica, W młinie prze żarnach, Uwólnieni oraz słowniczkiem, rozgrywająca się w XIII w. Występują tutaj książę wschodniopomorski – Świętopełk II, posłaniec tego księcia – Kruk, Biskup kamieński,
przyboczny Biskupa – Prałat, zarządca Kępy Oksywskiej – Dargomir, jego
żona – Mirosława, córka – Damroka, syn – Radosław, wojowie – Włócz,
Płomin i Lendzion, młynarze – Mąka i Grzónka, skazańcy – Rech i Rąbca,
Rozbitek, rybak Budzisz, Kowal i służba. Za kanwę intrygi scenicznej posłużyła
tutaj legenda o relikwii głowy św. Barbary, która wieziona przez papieskiego
legata do króla Danii na skutek rozbicia się podczas sztormu statku trafiła
na Kaszuby, na terytorium młodego księstwa Świętopełka II. Opowieść o relikwii, znana w oralnej i piśmienniczej tradycji ludowej na Pomorzu29, została
przez Ceynowę rozwinięta w języku kaszubskim ku zupełnie innym celom
niż hagiograficzne. Dokładnie rzecz biorąc, ku scenicznej narracji ukazującej
przekształcanie się lokalnej społeczności z przedchrześcijańskiego jeszcze modelu religijnego, ekonomicznego i mentalnego ku nowym formom wprowadzanym na Pomorzu dzięki chrystianizacji. Ponadto Ceynowa nasycił swoją
sztukę składnikami mitologizowania przeszłości i jako kolejny autor kaszubski
przedstawiał Świętopełka jako władcę idealnego30. Z niewiadomych przyczyn
nie wspomniał o tej formie artystycznej w swoich wspomnieniach Moja droga
kaszubska, co jest tym bardziej dziwne, że sztuka treściowo dobitnie wyraża
kaszubską identyfikację.
Pierwszy akt sztuki ukazuje Włócza, Płomina oraz Budzisza pełniących
straż przy bałtyckim nabrzeżu podczas wielkiego sztormu. Czynią to na rozkaz Dargomira, który z kolei wypełnia zarządzenie Świętopełka, aby dbać
o granice państwa w obawie przed napaścią ze strony Duńczyków lub Krzyżaków. Świętopełk wysyła zresztą swojego zaufanego – Kruka do wszystkich
stanic państwa z zadaniem ogłoszenia praw książęcych, zaznaczając, że wyznaczeni przez niego poddani mają oprócz obrony granic przez zewnętrznym
29

B. Stelmachowska, Rok obrzędowy na Pomorzu, Toruń 1933 [patrz także wydanie: Gdynia
2016, s. 207-208]; F. Lorentz, A. Fischer, T. Lehr-Spławiński, Kaszubi. Kultura ludowa i język,
Toruń 1934, s. 76; B. Sychta, Słownik gwar kaszubskich na tle kultury ludowej, Warszawa
1967, t. 1, s. 18; J. Samp, Strądowi rabùsznicë i rzimsczi kardinôł, [w:] tegoż, Zaklęta stegna,
Gdańsk 1985, s. 193-196; J. Samp, Patronka morzan, [w:] tegoż, Z woli morza. Bałtyckie
mitopeje, Gdańsk 1987, s. 116-118.
30
Świętopełk II jako władca idealny to jeden z najczęstszych obrazów literatury kaszubskiej
o tematyce historycznej, pojawiający się już u Floriana Ceynowy, przez utwory Derdowskiego, młodokaszubów, zrzeszyńców oraz klekowców. Patrz: D. Kalinowski, Mity fundacyjne
w literaturze kaszubskiej, [w:] Geografia wyobrażona regionu. Literackie figury przestrzeni,
red. D. Kalinowski, M. Mikołajczak, A. Kuik-Kalinowska, Kraków 2014, s. 156-170.
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zagrożeniem dbać również o bezpieczeństwo na drogach, ich przejezdność
i stan techniczny, a także oddawać wszelkie dobra wyrzucone przez morze
do Gdańska lub Sartowic, w których przebywał dwór książęcy oraz porzucić
dawny zwyczaj niewolenia rozbitków. Na ile działają w księstwie zarządzenia
władcy, pokazują wydarzenia w sztormową noc. Wówczas to rozbiciu ulega
obcy okręt, wszyscy marynarze giną, przeżywa zaś tylko jeden obcojęzyczny
mężczyzna, który pilnuje tajemniczej skrzynki. Po jej otwarciu okazuje się,
że znajduje się tam osadzona w złocie i srebrze głowa młodej dziewczyny. Dla
służby Dargomira jest to dowód na to, że uratowali złoczyńcę, który odciął
głowę swojej ofierze i przewoził ją dla niecnych celów. Od samosądu ratuje
Rozbitka Dargomir, posyłając go do przymusowej pracy przy mieleniu mąki.
W drugim akcie ukazane zostały dalsze losy Rozbitka. Ponieważ nie zna
on języków używanych na Kaszubach, nie może wytłumaczyć swojego statusu
i spędza przy żarnach 10 lat, choć po upłynięciu kilku, nie jest już traktowany
jako złoczyńca. Zresztą jego postura, łagodny charakter i ciągłe modlitwy coraz
bardziej zastanawiają zwykłych robotników młyna, a także pracujących z nim
skazańców, a nade wszystko syna Dargomira, kim jest tajemniczy mężczyzna. Zwłaszcza Radosław podejrzewa, że obcy nie jest mordercą i niesłusznie
spędza lata na karze za czyny, których nie popełnił.
Trzeci akt przynosi rozwiązanie scenicznej intrygi. Przed Świętopełkiem
oraz Biskupem Dargomir przyznaje, że w jego majątku przebywa mężczyzna
oskarżony o morderstwo dziewczyny, której głowa znajdowała się w specjalnej
skrzyni, którą wyłowiono z wraku okrętu. W rozmowie z Rozbitkiem, który
przez lata uwięzienia nauczył się kaszubskiego, okazuje się, że jest to wysłannik
papieża, który miał zamiar zawieźć relikwie głowy św. Barbary na dwór duński.
Ten drogocenny dar został wszakże wysłany przez Dargomira do książęcej siedziby w Sartowicach, stamtąd zaś skradli go Krzyżacy podczas jednej z wojen
pomorsko-krzyżackich. Sam Rozbitek-legat, ponieważ przez wszystkie lata
był dobrze traktowany przez kaszubskiego zarządcę, nie poczytuje uwięzienia
jako przestępstwa, lecz jako realizację wyroków Boskich. Dargomir więc nie poniósł żadnej kary za swoją decyzję zniewolenia duchownego. Ostatnia scena
sztuki przedstawia Rozbitka wraz z Biskupem, jak przygotowują się do wyjazdu
z Kaszub.
Taka właśnie historia zarysowuje się z kart utworu Józefa Ceynowy, który
napisał swoją sztukę nie jako artystyczną reakcję na temat wydarzeń
historycznych i rzeczywistych losów relikwii św. Barbary, ale jako autor,
który zmierzył się z popularnym w literaturze kaszubskiej i kaszubsko-pomorskiej motywem. Przed nim czynili to: Stanisław Kujot31, Aleksander Majkow31

S. Kujot, Głowa Świętej Barbary, Pelplin 1874.

148

Daniel Kalinowski (Słupsk)

ski32, Jan Karnowski33, Stefan Żeromski34, Jan Patock35, Wanda Brzeska36,
a później jeszcze Alojzy Nagel37, jeszcze raz Józef Ceynowa38, Lech Bądkowski39 czy współcześnie – Roman Drzeżdżon40.
Dla Józefa Ceynowy bardzo ważną kwestią było ukazać w omawianym tutaj
dramacie kontekst kaszubski na przykładach nie tyle samego kultu świętej, co
w odniesieniu do ludzi, którzy dokonują moralnych wyborów. Najciekawiej
wygląda wśród nich Dargomir, który żyje na przecięciu dwóch porządków
moralnych: przedchrześcijańskim i chrześcijańskim. Z jednej strony chce być
lojalny wobec księcia Świętopełka i doskonale rozumie, że dobre wypełnianie
obowiązków wobec władcy przysporzy mu dalszych profitów. Z drugiej jednak strony stale pojawia się w jego postępowaniu czynnik prywaty, który wiąże się z chciwością i chęcią dominacji. Krytyczne uwagi jego żony, syna i córki
traktuje jako ataki na własną pozycję zarządcy księcia. Argumenty wysuwane
przez jego rodzinę bardzo powoli docierają mu do świadomości i dopiero autorytety oraz militarna siła Świętopełka i Biskupa sprawiają, że zmienia swoje
zachowanie i zaczyna myśleć w szerszej perspektywie wspólnego dobra państwowego. Jak sam mówi:
Czeja, że jem cemny. Robia głepotczi. Chcę dobrze, według storech praw a czase
iny, idą do przodku i temu mo z białką chceme miec tu koscół i ksędza, samodzelego proboszcza. Czejbë ten tu bëł, to pewno bem beł tego umrzika posłoł
do Sartowic a tak mie bra môjô włôsnô bania w moc i jo mioł go tu przemknął.
Tere wiem, że jo zrobił błąd. Czie ożil, jo mioł go posłac a tere żebrzę o darowani mie winë. Co inégo na sëmieniu ni móm. Drodzi są w porządku. Dotczi
i morsczi uwlôcczi jem oddôwôł do gardów w Pucku i we Gdónsku41.
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A. Majkowski, Kaszëbë, [w:] A. Majkowski, J. Karnowski, L. Heyke, Poezja młodokaszubów,
oprac. H. Makurat, J. Borzyszkowski, A. Kuik-Kalinowska, Gdańsk 2012, s. 437-439.
J. Karnowski, Zdrada Swiecô, r. 1309, [w:] A. Majkowski, J. Karnowski, L. Heyke, Poezja
młodokaszubów, s. 456-457.
S. Żeromski, Opowieść o Helu, [w:] tegoż, Dzieła, t. 5: Wiatr od morza. Wisła. Międzymorze,
Warszawa 1957.
J. Sas (J. Patock), Biskup w niewoli. Legenda kaszëbskô, „Przyjaciel Ludu Kaszubskiego”,
1938, nr 19, s. 3.
W. Brzeska, Święta Barbara, „Morze”, 1937, nr 7.
A. Nagel, Swiãtô Barbara, [w:] tegoż, Mòje wiérztë. Poezje zebrane, Gdynia 2010, s. 196.
J. Ceynowa, Głowa świętej Barbary [w:] tegoż, Dobro zwycięża, Gdańsk 1985, s. 16-21.
L. Bądkowski, Afera tajemnicza i skandaliczna, [w:] tegoż, Odwrócona kotwica, Gdańsk
1988, s. 76-82.
R. Drzeżdżon, Swiãtô Barbara, „Najô Ùczba”, dodatek do „Pomeranii”, 2007, nr 12, s. 8.
J. Ceynowa, Tajemniczô skrzinka…, s. 64.
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Tajemniczô skrzinka to utwór, który wywołuje także inne kwestie, nie tylko
dotyczące Dargomira. Chodzi tutaj o ukazanie przedchrześcijańskiego i ludowego postrzegania świata, który stale jest wyczuwany w społeczności kaszubskiej. Widać to w przywoływaniu bóstw słowiańskich Swaroga, Goska,
Jastra oraz Juraty przez zwykłych mieszkańców Kępy Oksywskiej42. Są to dla
nich wciąż jeszcze istniejące moce, które co prawda odchodzą pod wpływem
szerzonego przez otoczenie Świętopełka chrześcijaństwa, ale przecież tkwią
jeszcze w języku codziennym czy w świecie wierzeń i ludowej wyobraźni.
Bardzo dobrze wyeksponował to w swej sztuce Ceynowa za pomocą przytoczenia legendy o nieszczęśliwej miłości córki Goska – Juraty i kaszubskiego
rybaka, która tłumaczy zjawiska w przyrodzie i naznacza emocjami okoliczne zbieranie bursztynów43. Innym czynnikiem dawności przywołanym przez
autora utworu jest pradawne prawo bity, czyli zwyczaj przywłaszczania sobie
wszystkiego, co na brzeg wyrzuci morze. Prości kaszubscy mieszkańcy nadmorskich wiosek nie wyobrażają sobie, aby można było im takiego zachowania zabronić. Godząc się na nowe stosunki społeczne wprowadzane wraz
z administracją państwową Świętopełka, nie zamierzają przecież rezygnować
z niepisanego, „od zawsze” istniejącego prawa zwyczajowego, które odziedziczyli po przodkach.

Aktywista na wsi
Trzecią chronologicznie sztuką napisaną przez Józefa Ceynowę jest Jak we wse
rolną założele. Składa się ona z trzech odsłon i słowniczka, łącznie składających
się na 72 strony maszynopisu. Nie ma ona autorskiej datacji, można jednak
ze względu na tematykę sytuować jej powstanie na lata pięćdziesiąte XX w.,
kiedy nurt literatury socrealistycznej dominował w środkowoeuropejskim,
oficjalnym ruchu artystycznym. Tradycja kaszubska nie była w tym przypadku wyjątkiem i tak jak w odniesieniu do najbliższej językowo i środowiskowo
powojennej literatury polskiej, tak i wobec autorów kaszubskojęzycznych socrealizm stawał się możliwym do realizacji tematem i stylistyką44. Zarysowy42

Czytamy np.: „Taczégo arkóna nie pamiętają. Pewno sę zôs Gósk bierze z Jastra a może
nawet ze Swarożeca swôrzewsczim coś go rozgorzeło.” (J. Ceynowa, Tajemniczô skrzinka,
s. 3) lub „O, żebe tak tą gôdkę czuł pucczi ksądz, on be nóm doł Góska, czë Swarożeca, abo
Jastra, przece to bóżkowie naszëch przodków, tu tę podtrzimowoné jesz dzisôdnia przes
mądrëch czarowników, co, biedôce, tacą sę po lasach”. (s. 5)
43
J. Ceynowa, Zaczarowana skrzinka…, s. 5-7.
44
Omawiałem tę kwestię w tekście: D. Kalinowski, Literatura kaszubska i socrealizm. Przyciąganie i odpychanie, [w:] Regionalizm literacki. Historia i pamięć, red. Z. Chojnowski,
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wał się on w niektórych okresach twórczości Franciszka Sędzickiego, Leona
Roppla, Jana Piepki, Huberta Sucheckiego, Jana Rompskiego czy Lecha Bądkowskiego. Także i dla Józefa Ceynowy czynniki powojennych przemian społeczno-politycznych były ważnym problemem ideowym, który przekładał
się na decyzje praktyczne. Trzeba w tym miejscu pamiętać, że kiedy osiadł
w Koronowie, mocno zaangażował się w działalność społeczną, uznając, że
aktywność taka przynosi możliwość dokonywania rzeczywistych przemian
społeczno-mentalnościowych45.
Sam tytuł sztuki Ceynowy Jak we wse rolną założele jednoznacznie wskazuje, czego dotyczą przedstawiane wydarzenia. Łącznie występuje w sztuce
ponad dwadzieścia postaci, z których najważniejsi to małżeństwo Jan i Lena
oraz ich dzieci – Fręck, Cylka i Agnieszka – rodzina średniorolnych mieszkańców kaszubskiej wioski, następnie inne małżeństwa: Gust i Marta, Pauel
i Agata, Tóna i Marika. Poza nimi zjawiają się Alosza, Józef, Leon – chałupnicy,
Ksawer, Klemens, Juljis – gospodarze małorolni, Morcen, Wacław, Edmund –
gospodarze średniorolni, Edrys i Brónk – gospodarze pełnorolni a także Feliks
– chałupnik i sekretarz Podstawowej Organizacji Partyjnej, Szołtes, Szkólny,
Delegat z powiatu oraz jeszcze kilka postaci epizodycznych. Całość wydarzeń
scenicznych rozgrywa się w jednej wsi, najpierw w izbie Jana, następnie w drugiej odsłonie przed wiejską świetlicą, wreszcie w odsłonie trzeciej wewnątrz
świetlicy, w trakcie zebrania mieszkańców.
Pierwsza część sztuki pt. Nôrada u Jana zawiera w sobie zawiązanie intrygi
polegającej na tym, że Jan wraz z kilkoma chłopami (Pioter, Gust, Fręc) chce
założyć we wiosce spółdzielnię rolniczą. Ich decyzja jest z jednej strony reakcją
na ogólną sytuację gospodarczą Polski oraz z drugiej strony, chęcią zaktywizowania własnej wioski i zagospodarowania nieużytków rolnych oraz pustych,
niszczejących budynków. Na taki rozwój rzeczy nie chce się jednak zgodzić
żona Jana, która uważa spółdzielnie rolnicze za bardzo złą formę gospodarzenia, która przyciąga do siebie nie tyle ludzi pracowitych, co nieudaczników
E. Rybicka, Kraków 2017, s. 84-103. Patrz także prace zbiorowe o tej tematyce: Kaszubi
w PRL, red. M. Adamkowicz, I. Joć, Gdańsk 2007; Literatura a polityka. Casus Pomorza
i Kaszub, red. D. Kalinowski, Słupsk 2018.
45
Warto w tym miejscu przytoczyć nieco fragment Mojej drogi kaszubskiej Ceynowy, w którym odnajdziemy znaczącą autorefleksję: „Wszystko to [przemiany społeczno-polityczne
po II wojnie światowej] w pewnym stopniu rzutowało również na moje prace indywidualne. Zostałem wciągnięty do kierowanych odgórnie akcji uświadamiania wsi, do zakładania
spółdzielni produkcyjnych, do spisów rolnych, kontroli odstaw itp. Ale zdobywałem nowe
wiadomości, bogaciłem się przeżyciami i te nowe zdobycze obok dawnych, z okresu okupacji i niewoli, zacząłem wykorzystywać do prac literackich, które, podobnie jak w oflagach,
odcinały mnie od trudności dni bieżących, od kłopotów osobistych i rodziny.” (s. 49-50)
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i kombinatorów. Dodatkowo Ceynowa wyraźnie podkreśla w sprzeciwie Leny
wobec męża czynnik emancypacyjny wiejskich kobiet, które nie zamierzają
biernie przypatrywać się decyzjom mężczyzn, tylko pragną współdecydować
o losach swoich rodzin. W pierwszej odsłonie konflikt małżonków nie zostaje
rozwiązany, natomiast dla wszystkich dyskutujących staje się jasne, że pomysł
zawiązania spółdzielni znajduje zrozumienie wśród chłopów ubogich i małorolnych, zaś jest krytykowany wśród tych, którzy mają duże majątki rolne.
Pozostaje również do rozwiązania kwestia wyboru przez mieszkańców wioski
typu wspólnotowego gospodarzenia, a więc czy będzie to forma zespołu, spółdzielni czy zrzeszenia46.
Druga odsłona sztuki Ceynowy zatytułowana jest Nôrada niedzelno na drodze rozgrywa się w dzień wiejskiego zebrania, tuż przed podjęciem decyzji
o przyszłości. Brak tutaj wydarzeń fabularnych, natomiast Ceynowa zarysowuje motywacje ekonomiczno-psychologiczne mieszkańców do tego, aby
przystępować albo dystansować się wobec wspólnego gospodarzenia. Dzięki
rozmowom bohaterów utworu zrozumiała staje się niechęć bogatych chłopów
do spółdzielni, uważających, że na takich reformach jedynie by stracili, zaś to,
czego się obawiają w ogólnokrajowych przemianach gospodarczych, sprowadza się do konieczności płacenia wysokich podatków za posiadany majątek.
Jasne okazują się również dążenia najbiedniejszych na wsi, którzy nie chcą być
wyłącznie wyrobnikami lub parobkami pracującymi u najbogatszych za najniższe stawki. Dla najuboższych reformy gospodarcze wiążą się z szansą poprawienia swoich losów i przeszłości. Znacząco w obliczu przemian społeczno-politycznych w Polsce i na Kaszubach zachowuje się Sołtys wioski, który
przychyla się ze swoimi poglądami do tych, którzy w wiejskiej gromadzie tworzą większość. Jego konformizm stoi w opozycji do postawy Feliksa, członka
Partii, człowieka gorliwie przekonującego do socjalistycznych porządków47.
46

Warto zaznaczyć, że idea spółdzielni produkcyjnych nie była pomysłem komunizmu, zaś
na ziemiach polskich (w Piasecznie k. Gniewu oraz Sobótce i Dolsku) pojawiła się już w latach 60. XIX w. (działalność Juliusza Kraziewicza oraz ks. Piotra Wawrzyniaka). Natomiast
w działaniach propagandowych rządów polskich po II wojnie światowej dążono, aby idea
była jak najszybciej przekształcona w działające ośrodki produkcyjne, co byłoby przykładem jak spektakularnie dokonuje się socjalistyczna przebudowa wsi, proces kolektywizacji i realizacja zasad demokracji ludowej. Patrz rys historyczny o kwestii: A. Marczakiewicz,
Z. Markowicz, J. Stępiński, 130-lecie Kółek Rolniczych. Krótki zarys historii Kółek Rolniczych
(1862–1992), Warszawa 1992.
47
W postaci Feliksa ze sztuki można nawet dopatrywać się alter ego Ceynowy, skoro w Mojej
drodze kaszubskiej czytamy: „Czas połykał stosunki międzyludzkie, przemiany gospodarcze odbijać się zaczynały na mentalności ludzi miast i wsi, znikały odwieczne zwyczaje,
obok zjawisk złych wyrastać zaczynały zjawiska nowe, korzystne dla biedoty, wzmagające
awans społeczny robotników i małorolnych chłopów.” (s. 50)
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W ostatniej części utworu zatytułowanej Założéni spółdzélni rólny Ceynowa przedstawia wiejskie zebranie, podczas którego dochodzi do końcowych
ustaleń o gospodarzeniu. Po wielu dyskusjach i sporach zwycięża koncepcja
spółdzielczej formy pracy na okolicznej roli. Na typ wspólnoty zespołowej
członkowie wiejskiej gromady nie chcieli się zgodzić z obawy, że stracą swoją
własność prywatną, z kolei formy zrzeszenia nie akceptowali ci, którzy uważali, że taka generalnie sąsiedzka pomoc w uprawach lub hodowli, niczego istotnego w gospodarce okolicy i szerszej perspektywie ogólnopolskiej nie zmieni.
Wyrażono zatem niemal powszechną zgodę na spółdzielnię, widząc w tym
możliwości zmian w sposobie zarządzania majątkiem, a także finansowy zysk
dla wszystkich członków wspólnoty. Ponadto w zarządzie spółdzielni pojawiły
się kobiety dbające nie tylko o administrację spółdzielni, ale i domagające się
możliwości rzeczywistego oddziaływania na życie codzienne48. Sztuka kończy
się wyrażeniem optymistycznych planów na lepszą dla mieszkańców wioski
przyszłość.
Jak widać z przywołanej intrygi utworu Ceynowy, jest to sztuka silnie zaangażowana ideologicznie, napisana dla celów przekonania do idei spółdzielczości na Kaszubach. Autor utworu niejedyny w dramaturgii kaszubskiej podejmował ten temat. Trzeba przypomnieć tutaj dwie sztuki Jana Rompskiego,
który o niewykorzystanych możliwościach istnienia spółdzielni produkcyjnej
w latach międzywojennych pisał w Pòrenkù (1946)49, zaś o zagrożeniu reformy rolnej i negatywnych konsekwencjach tworzenia spółdzielni w dramacie
Zemia (lata pięćdziesiąte XX w.)50. Jego ujęcia charakteryzują się najgłębszym
rysunkiem psychologicznym postaci i najpełniejszym przedstawieniem racji
ideowych wydarzeń51. Także i Hubert Suchecki w swojej wodewilowej sztuce
Jedzeme na łów (1955) pisał o miłosnych perypetiach młodych ludzi z tłem
tworzenia się spółdzielni rybackiej, której przewodniczącym był wybranek
serca głównej bohaterki utworu52. Do tego grona autorów sztuk kaszubskich należy jeszcze dodać Jana Piepkę, który w takich utworach scenicznych
48

49
50
51
52

Jest to w sztuce wyrażone słowami: „Niejedna białka muszy w wôżnech sprawach za chłopem sę czierowac i za niego mëslec, le czasem chłopi meslą, że białka je pilą, że doma
muszy bec sztel, jak trusa. Ale to sę tére skończy, me téż w rólny muszymë mieć głos.”
(J. Ceynowa, Jak we wse rolną założele, s. 61)
J. Rompski, Pòrénk, [w:] tegoż, Dramaty kaszubskie, oprac. A. Kuik-Kalinowska, D. Kalinowski, J. Treder, Wejherowo-Gdańsk 2009, s. 537-655.
J. Rompski, Zemia, [w:] tegoż, Dramaty kaszubskie…, s. 455-536.
Pisałem o tym w artykule: D. Kalinowski, Dramaturgia Jana Romskiego, Tematy, idee, techniki, [w:] J. Rompski, Dramaty kaszubskie…, s. 5-44.
O dramaturgii Sucheckiego: D. Kalinowski, Hubert Suchecki. Zapomniany dramaturg
kaszubski, „Biuletyn Rady Języka Kaszubskiego”, 2015, s. 134-145.
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napisanych w latach pięćdziesiątych XX w. jak Chòróbskò lub Rebaczi trzôsk
przedstawiał przemiany społeczno-mentalnościowe, zaznaczając w nich rolę
nowych form gospodarki53.
Ujęcie tematu społeczno-gospodarczego przez Ceynowę nie zostało nasycone wieloma walorami scenicznymi. Choć w odsłonach utworu pojawia się
wiele postaci, a tym samym istnieje możliwość ukazania wielu temperamentów, sztuka jest statyczna i służy do chwilami drobiazgowego wyłuszczenia,
na czym polega spółdzielczość. Bohaterowie utwory prowadzą ze sobą długie
rozmowy, relacjonując poglądy innych mieszkańców wioski i zastanawiając
się, jak poszczególne osoby zachowają się podczas wiejskiego zebrania. W różnych częściach sztuki wypowiadane są ciągle te same argumenty za powstaniem spółdzielni, co sprawia, że utwór staje się przewidywalny oraz schematyczny, choć z drugiej strony literatura kaszubska uzyskuje wypowiedzi łączące
wartości tradycyjne z propagandą socjalistyczną.
Pobrzmiewa to w przemówieniu Delegata:
Ceszę sę, że mogę z wama, drësze, pogadać o spółdzélniach rolnëch. Jem spółdzélcą w dredzim typie spółdzélniowym w dobrze wama znóny wsy. Péwno
chceta wiedzec jak sę nama gospodarzy. Musze powiedzec, że poprôwdze dobrze, co wcale nie znaczy, że jesmë z naszy robote i organizacyji zadowolony,
tak bë ju niczygo so nie poprawiac? Wiéta, że tak długo człowiek je na fleku,
jak długo móże swoją robotę so poprawić. Tak samo je u naji. Robota i cały
porządk zaléży od lëdzy. Starszy gôdają – jak se poscëlisz, tak sę i wëspisz, taczi
môsz wzątk jak robisz i gospodarzysz. Czemu we wspólny roboce na gospodarstwach zespolonech muszy bec lepji niż na gospodarstwie môłim, jindewidualnym? Móżeta wëcegnąc wniosczi e nawet z naszech stôrech powiedzónków.
Doswuadczony lëdze gôdają – ręka rękę wspiéro, noga nogę podpiero. U nas
tak robimë, jeden dredziégo pocygô do robote, jeden dredziemu w potrzébie
pomogô; robota spólnô lécy ostrzyj, szekownij i lżyj niż czie je prowodzono
przez jednégo54.

Najciekawiej dramaturgicznie wygląda para gospodarzy Lena i Jan. Owo
zgodne małżeństwo z powodu zakładania we wsi spółdzielni zaczęło kłócić
się o zasady decydowania w rodzinie. Problem stał się tak wyraźny, ponieważ
mężczyzna bez uzgodnienia z żoną zadeklarował swój udział we wspólnotowym, ogólnowiejskim gospodarzeniu, zaś kobieta jest temu zdecydowanie
przeciwna i gwałtownie zaznacza, że rodzinny majątek jest własnością dwóch
osób nie zaś jednej. Jej niedowierzanie co do zasadności istnienia spółdzielni
53

Więcej o problematyce: D. Kalinowski, Jasna strona codzienności. Sztuki teatralne Jana
Piepki, „Acta Cassubiana”, t. 17, 2015, s. 181-198.
54
J. Ceynowa, Jak we wse rolną założele…, s. 51-52.
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i konsekwentne domaganie się uczestnictwa w podejmowaniu decyzji gospodarczych powoduje, że po pierwsze, mąż bardziej liczy się z jej zdaniem,
zaś po drugie, zarząd nowej organizacji wiejskiej nie jest złożony jedynie
z mężczyzn.

Samodzielność kobiet
Nôpartô Truda ë ji ożenk (1972) to ostatnia ze sztuk Józefa Ceynowy. Dostępna
w maszynopisie, na 79 stronicach, składa się z trzech odsłon i słowniczka form
kaszubskich. Występują tutaj dwie rodziny: Jan z Nastką i ich pełnoletnimi
córkami Trudą i Martą oraz Gust z Agatą i ich dorosłymi już synami Tóną
i Ksawerem. Oprócz nich pojawia się jeszcze swat Walenty oraz cieśla Feliks.
Wydarzenia rozgrywają się na wsi, w dwóch domach rodzin, a dotyczą możliwości zamążpójścia Trudy.
Pierwsza odsłona pt. Doma u starszëch Trudë ukazuje domostwo domu
Jana i Nastki, w którym rodzice planują, kto będzie najlepszym mężem dla ich
córki. Najbardziej odpowiada im Tóna, syn Gusta i Agaty, który jest synem dobrze sytuowanej rodziny. Chłopak ma poważanie we wsi oraz wydaje się pracowity, co dla czującego już zmęczenie pracą na roli Jana jest bardzo ważne. Poza
tym Tóna jest matrymonialnie zainteresowany Trudą. Problem jednak w tym,
że dziewczyna ma już innego wybranka serca, Feliksa, który jest tylko cieślą,
a więc pod względem zamożności znacznie ustępuje synowi Gusta i Agaty.
Dla rodziców Trudy uczucia córki nie są najważniejsze i oczekują od niej,
że zgodzi się na ich propozycję. Przyjmują już nawet w domu swata, aby zrobił
rozeznanie o wzajemnych oczekiwaniach rodzin co do ożenku i kwestii finansowych z nim związanych. Właśnie strona ekonomiczna okazuje się najważniejszym punktem, który musi wypełnić przyszły zięć Jana i Nastki. Dokładnie
zaś chodzi o kwotę 5 tysięcy złotych, która przy ślubie musi być w pełni i za jednym razem wypłacona rodzinie Trudy, gdyż są to pieniądze mające zabezpieczyć dalszą edukację Marty w mieście. Ponadto rodzice mają swoją chłopską
dumę i nie zamierzają oddać córki ubogiemu kawalerowi, gdyż uchybiałoby to
ich godności. Dla nich małżeństwo wiąże się z podtrzymaniem statusu materialnego całej rodziny, nie zaś z realizacją nietrwałych uczuć. Rozpatrują także
i to, że oddadzą całą gospodarkę młodym, a zatem muszą dokładnie określić,
jakich oczekują od nowych gospodarzy świadczeń. Bardzo dobrze obrazuje to
scena formułowania zapisów:
Po gburstwie fri chodzeni zapiszemë sobie
I halani doktora przë cęższi chorobie.
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Coniedzelny wożeni naji do koscoła
I czasa do krewnëch, cziej z nich chtos nas zawoła.
Cziej kuchnia z młodémi nie mdze mogła bëc wspólno
To, wedle zôpisów, nama muszy bëc wólno
Domagać sę co rok o dobry pół swinczeca,
Osmë korcy bulew, sedmë żëta, trzë pszenicë
O szesc kurów, trze gęsë, co ksężec jôj mendel…55

Taki zapis, uzupełniany jeszcze wieloma drobiazgami, przedstawiony jest
swatowi, który ma z kolei opowiedzieć o oczekiwaniach Jana i Nastki rodzinie
Gusta i Agaty.
Druga odsłona Kłopot Gustowëch z Tóną ukazuje rzeczywistą sytuację finansową Gusta i Agata a także mało rozważne postępowanie ich syna. Tóna
irytuje członków rodziny swoim lenistwem, a kiedy jeszcze dowiadują się,
że okrada własne gospodarstwo i pieniądze za zboże przepija w karczmie, ich
cierpliwość się wyczerpuje. Najlepszym sposobem na pozbycie się rozpieszczonego syna z domu jest zaaranżowanie małżeństwa z bogatą panną. Jednak
najważniejszym problemem jest to, że rodzina Gusta i Agaty nie posiada tak
dużej kwoty, jaką oczekuje Jan i Nastka. Rodzice Tóny nie zamierzają się jednak
do tego przyznawać swatowi i przyszłej rodzinie, a jedynie tak poprowadzić
rozmowę podczas oficjalnej wizyty w domostwie przyszłej panny młodej, aby
tylko słownie przyrzec zapłatę pieniędzy, samą zaś kwotę wydatkować przez
kilka lat w ratach. Takie postępowanie jest rezultatem ich niestabilnego charakteru oraz specyficznego rozumienia rodzinnej dumy. Wolą oni bowiem
szukać pieniędzy u rodziny czy w banku, byle nie przyznawać się Janowi i Nastce, że są już zadłużeni i mają uboższe niż inne rodziny we wsi gospodarstwo. Takiego postępowania nie akceptuje brat Tóny – Ksawer, lecz ze swoją
prawdomównością i rzetelnością jest w rodzinie osamotniony. Dobrze zresztą
widać, że Gust i Agata nie są zgodnym i szczerym wobec siebie małżeństwem.
Zarówno jedno, jak i drugie w czasach młodości i pierwszych latach wspólnego pożycia popełniło sporo błędów, które ciągle sobie wypominają w latach
dojrzałości.
Trzecia odsłona pt. Oględzënë to wizyta dwóch rodzin w domu Jana i Nastki.
Podczas spotkania rodziców obydwu stron są oczywiście Truda i Tóna, a także
swat. Ceynowa z dużym wyczuciem realizmu, ale i humoru ukazuje specyficzne zachowanie rodzin, z których każda chce się zaprezentować z jak najlepszej
strony. Jednakże stałe uczucia Trudy do cieśli powodują, że atmosfera wizyty
jest napięta. Stale przy tym dochodzi do jednoznacznego określenia warunków
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ożenku i zaakcentowania konieczności natychmiastowego wyłożenia sumy
5 tys. złotych. Na tak twardo postawiony warunek nie potrafią czy też nie chcą
zareagować Gust i Agata. Tymczasem jest to czynnik niewynikający z chciwości, ale raczej przezorności. Mówi o tym Jan do Gusta:
Jo se tak dłëgów hipotecznëch boja,
Ó mia nie chodzy, le o dzéwczęta moje.
Nie chcą bë je cziedeś bank procenta dręczył
Temu musza wzyc prze zopisach wzątk do ręczi
I temu też nie chcą czëc o ratowëch spłatach,
Płaconëch pomałeczku w dobrëch gburstwa latach,
Jak to twôjô białka so wëkombinowała,
Nie chca bë młodszô córka nó mia płakała56.

Wszelkie dalsze dyskusje przecina pojawienie się cieśli, który okazuje się
najbogatszym człowiekiem we wsi, gdyż zdołał uzbierać na książeczce oszczędnościowej dużą kwotę i jako jedyny jest w stanie ją wyłożyć w sądzie. Sztuka
kończy się nagrodą dla Trudy, której tytułowa upartość spowodowała, że może
wyjść za mąż za ukochanego mężczyznę, który pozornie tylko był biedny,
w istocie zaś potrafił pracowitością dorobić się sporych pieniędzy. Rodzina
Gusta i Agaty zostaje zaś zdemaskowana w swym wywyższaniu się, które tylko
pokrywało nieuzasadnioną dumę i fałszywe przekonanie o własnej wartości.
Na dobre również wyszła praca swata, który w swoim fachu stale dbał o jak
najlepsze skojarzenie wiejskich par i nie chciał dopuścić, aby tak dobra dziewczyna jak Truda dostała za męża utracjusza Tónę.

Składniki ideowe i artystyczne sztuk Józefa Ceynowy
Utwory sceniczne Józefa Ceynowy napisane po kaszubsku nie są najwyższym
osiągnięciem artystycznym. Z możliwości formalnych (dobór postaci, intryga,
głębia motywacji ideowej lub psychologicznej), jakie występują w gatunkach
dramatopisarstwa, Ceynowa wykorzystał niewiele technik. Poprzestał na tradycji teatru realistycznego, nieco publicystycznego, kierując swoje propozycje
ku wiejskiemu odbiorcy. Dwie z nich, tj. Fuzel straszi oraz Jak we wse rolną
założele bardzo wyraźnie naznaczone są czynnikami pozaartystycznymi czasów, w jakich powstawały (tematyka wychowawcza oraz ideologiczna), co nie
czyni z nich propozycji szczególnie atrakcyjnych. Wyczuwa się w nich składniki dydaktyczne i moralizatorskie, które odbierają im lekkość stylu. Ich treść
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nie była też wymagająca intelektualnie, ponieważ autor liczył się ze specyfiką
kondycji intelektualnej ówczesnego widza, który nie potrzebował wyrafinowanych technik wyrazu.
Tę samoświadomość Ceynowy odnaleźć można w jego wspomnieniach,
kiedy niejednokrotnie pisał o specyfice pracy w szkole i wśród powojennego
społeczeństwa:
Radość z odzyskanej wolności owocowała twórczym zapałem do pracy, jaki
znamionował większość moich nauczycielskich współpracowników. Mogłem
się więc jako instruktor kulturalno-oświatowy z powodzeniem wywiązywać
z mych obowiązków tak w Koronowie, jak i w okolicy. Powstawały świetlice
szkolne, miejska i gromadzkie. Rosło zapotrzebowanie na skecze, wiersze
okolicznościowe, małe formy literackie. Tak więc czułem się zmuszony pomagać polonistom i świetliczankom w zapełnieniu programów; wiersze kaszubskie miały również popyt, budziły zaciekawienie. Do nowych form literackich
wprowadziłem dialogi, wierszowane pogaduszki nauczycielskie, uatrakcyjniające wieczorki pokonferencyjne. Niestety, ten piękny okres spontanicznego
kulturalnego wyżywania się tak nauczycieli, jak też dorosłych świetliczan został
zahamowany około lat 50. naciskami administracyjno-politycznymi57.

Jednakże sztuka Nôpartô Truda ë ji ożenk, która powstała na początku
lat siedemdziesiątych presji ideologicznej z lat pięćdziesiątych już nie miała.
Utwór ten można umieścić w nurcie społeczno-obyczajowych sztuk kaszubskich, które ukazują z dużym ładunkiem weryzmu model życia prywatnego,
rodzinnego i wspólnotowego na Kaszubach58. Choć nie został on osadzony
w różnorodnych formach realizmu, to trafnie odwzorowane zostały przedwojenne jeszcze zjawiska ekonomiczno-kulturowe. Ceynowa w tego typu propozycjach scenicznych może być zestawiany z twórczością teatralną Anny
57

J. Ceynowa, Moja droga kaszubska…, s. 49-50. Uzupełniają ten zapis dużo rozleglejsze
Wspomnienia z pracy nauczycielskiej z lat 1945-1950, [w:] Józef Ceynowa. Pro memoria…,
s. 156-180.
58
Opis nurtów teatru kaszubskiego w pracach: Z. Mrozek, Kaszubsko-pomorska dramaturgia
w dwudziestoleciu międzywojennym, [w:] W kręgu Adama Grzymały-Siedleckiego i dramaturgii polskiej, Bydgoszcz 1970 [„Prace Wydziału Nauk Humanistycznych Bydgoskiego Towarzystwa Naukowego”, seria B, nr 4, 1970], s. 125-144; K. Orska, Ludowy teatr kaszubski
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Łajming, debiutującą w tym rodzaju literackim w 1958 r.59 oraz Jana Piepki,
piszącego pierwsze utwory po kaszubsku na scenę w roku 195560. Owa wspólnota tematyczna i stylistyczna dotyczy głównie przedstawienia zmian mentalnościowych na wsi, w których czynnie uczestniczą kaszubskie kobiety, coraz
śmielej zaznaczające swoje zdanie, walczące o swoją przyszłość i niezależność
finansową.
Odrębną rolę mogła odegrać sztuka Ceynowy Tajemniczô skrzinka. „Mogła”,
ponieważ nie była wydana drukiem i nie była wystawiona na scenie, a zatem
pozostała tylko tekstem literackim i to generalnie szerzej nieznanym. Frapujący jest w tej sztuce historyczno-tożsamościowy temat księcia Świętopełka II,
nierozbudowany wszakże szerzej i zbytnio niepogłębiony w ukazaniu portretu
psychologicznego władcy. Oczywiście i w tym momencie Józef Ceynowa nie
był pierwszym autorem sztuk teatralnych, który zajął się średniowieczną historią Kaszub. Taki motyw, w hierarchii tradycji literackiej Kaszub stojący najwyżej, podejmowany był nade wszystko przez Bernarda Sychtę w dramatach
Spiącé uejskue czy Ostatnô gwiôzdka Mestwina61. Jednakże Ceynowa nie pokusił się o to, aby śladem poprzedników, przedstawiać historyczne wydarzenia
lub postacie i rzutować je na współczesność społeczno-polityczną. Jemu wystarczyło skupić się na Dargomirze i przedstawieniu kaszubskiej społeczności
(rodzina zarządcy, jego podwładni, zwykli mieszkańcy) oraz kilku obrazach
obyczajowych. Autor nie rozwinął także motywu z relikwią św. Barbary, poprzestając na eksploatacji znanych z innych ujęć literackich treści.
W jednym z opisów literatury Józefa Ceynowy Jerzy Samp opisał go jako
twórcę mocno związanego z ideą uwrażliwiania, uczenia i wychowywania
przez sztukę62. To trafne spostrzeżenie, choć naznacza autora omawianych dzi59
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siaj sztuk nieco dwuznaczną etykietą, wedle której może się wydawać, że jego
twórczość sceniczna jest do wykorzystania jedynie w sytuacji edukacyjnej. Tak
z pewnością nie jest. Przynajmniej Tajemniczô skrzinka oraz Nôpartô Truda
ë ji ożenk mają w sobie składniki artystyczne wyrastające ponad konwencję
teatru dydaktycznego. Jednakże nie można zaprzeczać, że sztuki Ceynowy
nie pouczają i nie wychowują, gdyż byłoby to sprzeczne z intencją ich autora.
Pozostaje więc przyjąć, że utwory owe są kolejnymi przykładami rozwoju dramaturgii kaszubskojęzycznej lat powojennych, o których wartościach trzeba
wiedzieć i warto je odnawiać.

Daniel Kalinowski

Personality models in the theater.
On stage plays by Józef Ceynowa
Summary
The article describes four stage pieces by Józef Ceynowa: Fuzel straszi (from the
turn of the 1940s and 1950s), Tajemniczô skrzinka (1952), Jak we wse rolną założele
(around 1955) and Nôpartô Truda ë ji ożenk (1972), which are in the form of typescript in the family archive and partly in the collection of the Museum of KashubianPomeranian Literature and Music in Wejherowo.
Ceynowa’s stage pieces have been heavily saturated with didactic and moral factors, which not so much enhance the attractiveness of the plot but indicate the desired
or negative features of the characters. Thus, the dramaturgical subject of the works
promotes certain social attitudes and personal models that are to convince the viewer
to live responsibly, in which there is both a place for the realization of personal goals
and general environmental aspirations. Ceynowa wrote plays that are ideologically
and identically involved, targeting them at an average educated and school audience.
Nowadays, it is worth appreciating or at least not forgetting the effort to create a repertoire for the Kashubian theater.

Kazimierz Kozłowski
Szczecin

Pierwszy polski rok szkolny
na Pomorzu Zachodnim
– jego specyfika1
Uwagi wstępne
Pierwszy polski kurator oświaty zachodniopomorskiej dr Stanisław Helsztyński (w 1945 r. działał w ramach grupy operacyjnej pełnomocnika rządu
na Okręg III Ziem Odzyskanych Pomorze Zachodnie) w swojej książce W piastowskich grodach Pomorza Zachodniego napisał, że „4 września 1945 roku
rozpoczął się pierwszy normalny rok szkolny na Pomorzu Zachodnim”. Jest to
stwierdzenie prawdziwe, choć nieścisłe, bowiem na rozległym obszarze przyznanego Polsce historycznego Pomorza Zachodniego miał on dwie odsłony.
Na wschodnich terenach okręgu uruchomiono szkoły polskie już wiosną 1945
roku, dzięki aktywności miejscowej ludności, niemal niezwłocznie po klęsce
III Rzeszy. Druga odsłona historii polskiej oświaty w omawianym regionie to
efekt aktywności polskiej administracji państwowej, a głównie oświatowej.
To właśnie te problemy poruszane są w niniejszym tekście.

Doświadczenia ludności rodzimej w walce o język polski
i kaszubski
Wielkie historyczne znaczenie dla Polaków, którzy osiedlili się na Pomorzu
Zachodnim po przejęciu tej ziemi przez Rzeczypospolitą, miała tradycja kaszubska (Kaszubi mieszkali na Pomorzu Zachodnim już w okresie zakończenia
wielkiej wędrówki ludów, prawdopodobnie od VIII w.). Badania źródłowe odnoszące się do dziejów oświaty kaszubskiej przeprowadził i ich wyniki ogłosił
1
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drukiem prof. Zygmunt Szultka, znany i ceniony historyk, przez dziesięciolecia
związany zawodowo z Instytutem Historii Polskiej Akademii Nauk oraz przez
kilka lat z Uniwersytetem Szczecińskim. Badacz ten stwierdził m.in., że proces
wypierania języka polskiego i kaszubskiego ze wschodnich obszarów Księstwa
Pomorskiego, a po jego upadku w XVII wieku prowincji pomorskiej, był
bardzo złożony. Usuwanie tradycji języka rodzimej ludności Pomorza było
inspirowane przez państwo brandenbursko-pruskie, a głównym jego realizatorem od XVII wieku był Kościół ewangelicko-augsburski, który w tym
zakresie współpracował z władzami. Proces ten szczególnie widoczny był
na wschodnich obszarach omawianego regionu. Trzeba wyjaśnić, że sprawami
funkcjonowania administracji kościelnej na Pomorzu Zachodnim w okresie
brandenburskim i pruskim zajmował się Konsystorz Ewangelicki. Sprawował
on władzę nad prepozytami lub superintendentami stojącymi na czele synodów skupiających przeciętnie około 20 parafii. Prepozyci odpowiedzialni byli
za utrzymanie „dobrego porządku i dyscypliny w kościele”. Wyjątkowe miejsce
wśród nich na Pomorzu zajmował superintendent słupski2. Na terenie tego
powiatu mieszkało wielu Kaszubów. Cenne świadectwo aktywności prepozytów dał przywołany przez prof. Z. Szultkę prepozyt słupski Krystian Wilhelm
Haken, który w 1780 roku pisał m.in.: „Wielka duma narodowa Kaszubów
jest główną przyczyną tak długo stawianego oporu przeciwko zupełnemu wygaśnięciu plemienia sarmackiego. Ta duma nie pozwalała, aby w jakikolwiek
sposób łączyli się z krwią niemiecką, że w Niemcach widzą grabieżców swojej
dotychczasowej ojczyzny. Ta duma przyczyniła się także do tego, że uważają
za hańbę posługiwanie się językiem niemieckim. (…) Istnieje reskrypt polecający [1780 rok], aby kaznodzieje [duchowni protestanccy] w miarę możliwości
starali się usuwać język kaszubski i narzucali [Kaszubom] tylko niemieckich
nauczycieli, a dzieciom nieumiejącym czytać po niemiecku nie udzielali konfirmacji. To jednak wymaga mądrości i przezorności, trzymania na baczność,
aby mieszkańcy nie spostrzegli, że ma się zamiar wyrugować ich język, gdyż
Kaszubi zbuntowaliby się przeciw temu i najskuteczniej oparliby się takiemu planowi”3. Zygmunt Szultka postawił i uzasadnił tezę, iż oprócz Kościoła
ewangelicko-augsburskiego szkoła i służba wojskowa w pruskiej armii odegrały zasadniczą rolę w skutecznym niemczeniu ludności rodzimej, która
jednakże przetrwała do 1945 roku, mimo brutalnych prześladowań w okresie
hitlerowskim.
2
3

Historia Pomorza, t. II (do 1815 r.), oprac. Z. Szultka, H. Lesiński, Poznań 2003, s. 290.
Z. Szultka, Słowiańska ludność autochtoniczna na Pomorzu Zachodnim od VI wieku do 1945
roku. Referat wygłoszony w Szczecinie w 2019 r.
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Natomiast znany badacz historii Kaszubów prof. Józef Borzyszkowski
(autor ostatnio wydanej Historii Kaszubów w dziejach Pomorza, t. III, IV,
Gdańsk 2019) stwierdza, że po drugiej wojnie światowej „wśród napływającej na Pomorze Zachodnie ludności, spory procent stanowili Kaszubi i Pomorzanie, sąsiadujący od wieków przez granicę z krajem dotąd niemieckim.
Kaszubi wyruszyli przede wszystkim do najbliższych swoim dotychczasowym
siedliskom wsi i miasteczek powiatów: bytowskiego, lęborskiego, człuchowskiego i miasteckiego. Nieliczni wyruszyli dalej na zachód, do Słupska, Koszalina po Szczecin. (…) Przyłączone do Polski ziemie, zwane powszechnie
odzyskanymi, odkrywały przed przybyszami swoje na ogół obce cywilizacyjnie i kulturowo oblicze. Kaszubom jednak nie było ono wcale obce. Częściowo
byli pośrednikami między pozostającą jeszcze na miejscu pomorską ludnością
niemiecką a przybyszami z Polski centralnej”4.
W tym miejscu trzeba wspomnieć o aktywności oświatowej ludności niemieckiej do czasu jej przymusowego wysiedlenia, głównie w latach 1946‑1947.
Na przejętym przez Polskę obszarze połowa ludności niemieckiej uciekła przed
frontem. Nadal pozostawało jednak w omawianym regionie kilkaset tysięcy
Niemców. Wiosną 1945 roku na terenach uważanych przez Polaków za ziemie
odzyskane, w poszczególnych miejscowościach Niemcy, a głównie prześladowani przez władze hitlerowskie socjaldemokraci i komuniści, w porozumieniu z komendantami wojennymi (radzieckimi) przystąpili do tworzenia szkół.
Organizujące się na tych terenach władze polskie stawiały przeszkody, lecz
czasami też wyrażały zgodę na uruchomienie placówki szkolnej. Trzeba podkreślić, iż organizatorzy tych szkół dbali, aby nauczyciele byli dobrani z kręgów niezwiązanych z partią nazistowską. Posługiwano się podręcznikami,
które powstały przed 1933 rokiem. Jak pisze Z. Romanow, na terenach byłej
prowincji pomorskiej doszło w kilku miejscowościach do utworzenia szkół
niemieckich w czerwcu 1945 roku. „W Goliszewie w powiecie kamieńskim
komendant wojenny [Armii Czerwonej] zezwolił miejscowym [niemieckim]
komunistom na otwarcie szkoły, która jednak została zamknięta po kilku
dniach przez [polskiego] pełnomocnika obwodowego, a organizatorzy wysiedleni za Odrę”5. Podobna sytuacja miała miejsce w Czaplinku, gdzie miejscowy
dowódca oddziału radzieckiego, nie zważając na protesty władz polskich, wydał
w sierpniu 1945 roku – a więc już po konferencji w Poczdamie – zgodę na tworzenie szkoły niemieckiej. Były też przypadki przyjmowania dzieci niemieckich
4
5

J. Borzyszkowski, Historia Kaszubów. Historia Kaszëbów, Gdańsk 2014, s. 292.
Z. Romanow, Ludność niemiecka na ziemiach zachodnich i północnych z latach 1945‑1947,
Słupsk 1992, s. 143.
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do szkół polskich, np. w kwietniu 1945 roku w miejscowości Święte uczyło się
w polskiej szkole 36 niemieckich uczniów (polskich dzieci było 176).
Oddzielną sprawą była historia szkół niemieckich w Szczecinie. Od maja
1945 roku działał tam niemiecki zarząd miasta, najdłużej kierowany przez komunistę Ericha Wiesnera, który przygotowywał administrację miejską do zorganizowania niemieckiego roku szkolnego6. Po 5 lipca 1945 roku, gdy Szczecin został przejęty przez polską administrację, próby te uległy dekompozycji
(przymusowe wysiedlenie). W źródłach odnotowano jednak, że w sierpniu
1945 roku w Szczecinie-Stołczynie przez kilka miesięcy istniała niemiecka szkoła, w której było 110 uczniów. Były też przypadki działania tajnych
szkół niemieckich, np. w Koszalinie. W tego typu placówkach zajęcia trwały
dwie godziny dziennie. Według ustaleń Z. Romanowa ostatnie wiadomości
o niemieckich szkołach w pierwszym powojennym okresie dotyczyły szkoły
w Szczecinie-Golęcinie z lutego 1947 roku.
Zenon Romanow przywołał fakt, że władzom Polski Ludowej zależało,
w okolicznościach przejęcia ziem nad Odrą i Bałtykiem, na eksponowaniu
przed polskimi osadnikami i zwycięskimi w drugiej wojnie światowej mocarstwami, losów ludności rodzimej. Władysław Gomułka, lider PPR i minister
ziem odzyskanych, w 1946 roku głosił tezę, że Niemcy znaleźli się na obszarze ziem odzyskanych tylko jako przybysze, którym zaborczość i agresja ich
przodków utorowała drogę na podbite tereny Polski7. Oczywiście ta konstatacja nie wytrzymywała krytyki merytorycznej, lecz potrzebna była nie tylko
ze względów politycznych, ale także patriotycznych. Ustalenia historyków pokazują współcześnie ten problem w kategoriach naukowych.
Warto tu przywołać niezwykle erudycyjne stwierdzenie prof. Gerarda
Labudy, które zaprezentował w Szczecinie w 1992 roku: „Granica na Odrze
i Nysie nie jest tworem dnia wczorajszego lub z przedwczoraj. W stosunkach
polsko-niemieckich i polsko-niemieckim sąsiedztwie była ona od początku
zetknięcia się obu państw już w X wieku, a przecież strumień przeobrażeń
politycznych bezustannie zalewał ją wodą zapomnienia, to w polskiej świadomości społecznej tkwiła ona nadal jako granica etniczna, kulturalna i historyczna. Dziwnym zbiegiem wydarzeń ze stanu uśpienia do życia wezwał ją
znowu pakt Hitlera–Stalina z 23 sierpnia 1939 roku”8. Postawiona przez tego
6
7
8

K. Kozłowski, Pomorze Zachodnie w sześćdziesięcioleciu (1945‑2005). Społeczeństwo – władza
– gospodarka – kultura, Szczecin 2007, s. 319‑331.
W. Gomułka, Artykuły i przemówienia, t. 2, Warszawa 1965, s. 245.
G. Labuda, Dzieje granicy polsko-niemieckiej jako zagadnienie badawcze, w: Problemy granic i obszaru odrodzonego państwa polskiego (1918–1990), red. A. Czubiński, Poznań 1992,
s. 46.
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wybitnego uczonego teza znajduje potwierdzenie w licznych pracach naukowych, w tym także dotyczących historii oświaty na Pomorzu Zachodnim.
Tomasz Szrubka w pracy Szkolnictwo koszalińskie w latach 1945–1968
stwierdza, że „uruchomienie szkół po wyzwoleniu [takiej terminologii używano w tym czasie – KK] odbywało się spontanicznie. Najwcześniej rozpoczęto
zajęcia w niewielkich szkołach podstawowych, głównie z inicjatywy nauczycieli oraz dzięki pomocy materialnej miejscowej ludności. Pierwsze [polskie
– KK] szkoły zorganizowano w powiecie złotowskim i bytowskim, a więc
w tych powiatach, gdzie mimo akcji germanizacyjnej i terroru hitlerowskiego
w okresie międzywojennym i w czasie drugiej wojny światowej przetrwała ludność polska”9. To ona, po przejęciu administracji części regionu przez władze
polskie, najwcześniej na Pomorzu Zachodnim rozpoczęła organizację polskiej szkoły, nawiązując do tradycji II Rzeczypospolitej, ale także pamiętając
o wspominanym wyżej dziedzictwie ludności rodzimej, głównie Kaszubów.
Już w kwietniu 1945 roku rozpoczęto naukę w Krajence, Złotowie i Świętej
w powiecie złotowskim oraz Niezabyszowie w powiecie bytowskim. W maju
otwarto następne szkoły w kilku dalszych miejscowościach powiatów złotowskiego, człuchowskiego i szczecineckiego. Była tam w świadomości mieszkańców obecna tradycja II RP, ale i pamięć, że tereny te były do pierwszego rozbioru Polski (1772) częścią Rzeczypospolitej.
Trzeba zaznaczyć, że zanim pracownicy kuratorium kierowanego przez
Stanisława Helsztyńskiego znaleźli się na terenach wschodnich Okręgu III
Ziem Odzyskanych, czyli Pomorza Zachodniego, zastali tam już kilku inspektorów szkolnych i dyrektorów szkół powołanych przez miejscowe władze, które umownie można zaliczyć do samorządowych. Powstawały one po ustaniu
działań bojowych za zgodą komendantów wojennych (sprawy ich nominacji
zostały później zweryfikowane i sformalizowane).
Profesjonalni badacze zwracają uwagę, iż tzw. autochtoni doznali w ostatniej fazie wojny i początkach rządów polskich na tym terenie wielu krzywd
ze strony Armii Czerwonej, ale i od Polaków. Traktowani byli, mimo starań
Polskiego Związku Zachodniego, jako Niemcy. Jak wcześniej wspomniałem,
najwięcej ludności rodzimej na historycznym Pomorzu Zachodnim zamieszkiwało obszary ziemi lęborskiej i bytowskiej, które były w okresie Księstwa
Pomorskiego lennem Polski, a także powiat złotowski, przez wieki należący do I Rzeczypospolitej. W okresie międzywojennym podzielony on został
na część niemiecką i polską. W tej pierwszej mieszkało ok. 10 tys. Polaków,
którzy tworzyli polskie szkoły.
9

T. Szrubka, Szkolnictwo koszalińskie w latach 1945–1968, Poznań–Słupsk 1969, s. 12.
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Zanim przypomnę skrótowo historię oświaty w powiecie złotowskim, pragnę nadmienić, że przy weryfikacji ludności rodzimej, jednym z kryteriów
uzyskania polskiego obywatelstwa było pytanie, czy dany autochton „posyłał
swe dzieci do polskich szkół w Niemczech”.

Tradycje oświaty polskiej na wschodnich obszarach
Pomorza Zachodniego
Po odrodzeniu Polski w 1918 roku część ziem historycznie polskich pozostało
w państwie niemieckim. Sprawy szkolnictwa polskiego w Niemczech w okresie
międzywojennym prowadzone były dzięki staraniom Związku Polskich Towarzystw Szkolnych w Niemczech. Powstał on w 1922 roku wraz ze Związkiem
Polaków w Niemczech. W 1925 roku na obszarze rejencji pilskiej powstało
w Złotowie Polsko-Katolickie Towarzystwo Szkolne, którego prezesem był
ksiądz Maksymilian Grochowski. Podkreślić należy, iż największą aktywność
w Towarzystwie wykazywali jego kierownicy, w szczególności pierwszy z nich,
niezwykle zasłużony dla polskiej oświaty Kazimierz Białek, a potem kilku jego
następców. Ostatnim kierownikiem do 1939 roku był Leon Szostak. Na terenie
rejencji koszalińskiej z siedzibą w Bytowie od 1925 roku działało PKTS – kierował nim do 1928 roku Bernard Werra, jego następcą był Jan Bauer, a od 1931
roku Edmund Styp-Rekowski. To właśnie oni w trudnych uwarunkowaniach
koordynowali proces powstawania szkół z językiem polskim. Efekt był imponujący10.
W powiecie złotowskim w 1929 roku powstało 19 szkół, w 1930 dalsze dwie,
a w 1933 kolejna. Do wojny działały tam 22 szkoły, do których uczęszczało 878
uczniów (w 1939 roku zostały zlikwidowane).
W powiecie bytowskim w 1929 roku pierwszą szkołę otwarto w Płotowie,
następne w Ostrowie Dąbrowej, Rabacinie oraz Ugoszczy. Trzy pierwsze przetrwały do 1932 i jedynie szkoła w Ugoszczydziałała do 1939 roku. W placówkach tych uczniów było niewielu – tylko 66. Działalność wspomnianych szkół
w Niemczech finansowana była przez władze niemieckie (ale tylko w placówkach liczących powyżej 40 uczniów), fundusze własne szkół oraz dotacje polskich organizacji społecznych.
W czasie wojny, jak pisze Z. Romanow, z rąk niemieckich zginęło 22 nauczycieli polskich szkół z powiatów bytowskiego i złotowskiego, co stanowiło
10

Z. Romanow, Nauczyciele prywatnych katolickich szkół powszechnych z polskim językiem
wykładowym w powiecie bytowskim i złotowskim w latach 1929–1939 i ich pomniejsze losy,
w: Materiały z XII konferencji kaszubsko-pomorskiej, Słupsk 2013, s. 115–127.
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20% ogółu nauczycieli na omawianym terenie, 31 było więźniami obozów koncentracyjnych, kilkudziesięciu pracowało jako robotnicy przymusowi, kilkunastu zmuszono do służby w armii niemieckiej. Część z ocalonych nauczycieli
po wojnie pracowała w zawodzie nauczycielskim lub administracji państwowej
i samorządowej. Władze PRL w latach 60.i 70. uhonorowały wielu z nich odznaczeniami państwowymi, poświęcono im sporo publikacji, a ich imieniem
nazwano kilka ulic. Literatura z lat 60. i 70. XX wieku, dotycząca szkolnictwa
polskiego na Pomorzu jest bogata. Opracowania te powstały z udziałem naukowców z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, a także wyższych
uczelni z Wrocławia, Gdańska oraz historyków z tzw. Pomorza Środkowego,
głównie z inicjatywy środowiska koszalińskiego i słupskiego11.

Oświata polska na wschodnich obszarach Pomorza Zachodniego
w okresie międzywojennym
Zanim zaprezentuję sylwetkę pierwszego kuratora oświaty szczecińskiej w regionie, chciałbym przywołać cytat z artykułu Pawła Jasienicy12, zamieszczony
w „Tygodniku Powszechnym” jesienią 1946 roku dotyczący oświaty, a głównie
nauczycieli.
Jasienica pisał: „Znawcy zagadnienia biją na alarm. Ze szkół wszystkich
stopni pomału odpływają siły pedagogiczne, młodzież zaś nie chce słyszeć
o „karierze” nauczycielskiej, a jednocześnie z tym lansuje się u nas projekty
szerokiej przebudowy szkolnictwa. Nie można tym pomysłom odmówić rozmachu. (…) Nie wątpię, że plany te opracowane zostaną w najdrobniejszych
nawet szczegółach. Tylko nie wiem, kto je będzie realizował. Mówi się u nas
i pisze wiele o nędzarskim uposażeniu nauczycielstwa. Tematu tego dostatecznie już znanego nie zamierzam poruszać. Pragnę natomiast stwierdzić,
że od zawodu nauczycielskiego odstręczają nie tylko złe warunki materialne,
ale też – a może przede wszystkim – niski walor społeczny tej pracy”13.

11

Przykładowo: K. Trzebiatowski, Oświata i szkolnictwo polskie na Pomorzu Zachodnim w pierwszej połowie XX wieku, Wydawnictwo Poznańskie 1961; Pamiętniki nauczycieli złotowskich
1929–1939, oprac. i wstęp E. Makowski, Poznań 1964; Ziemia złotowska, red. W. Wrzesiński, Wydawnictwo Morskie Gdańsk 1969; XII Konferencja kaszubsko-pomorska „Szkolnictwo i oświata na Pomorzu (XVI–XX wiek)”, red. Z. Romanow, Słupsk 2013.
12
Paweł Jasienica, publicysta i historyk, w czasie wojny związany był z podziemiem niepodległościowym, po wojnie zaś był jednym z redaktorów „Tygodnika Powszechnego”.
13
P. Jasienica, Zagadnienia, „Tygodnik Powszechny”, nr 64 z 1946, s. 4.
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Dalej P. Jasienica, po omówieniu sytuacji w II Rzeczypospolitej, stwierdza,
że szkolnictwo jest dzisiaj uważane za „przystań życiową wątpliwej wartości”.
Swoje rozważania katolicki publicysta podsumowuje następująco: „Jeżeli się
chce zaradzić niepokojącemu kurczeniu się kadr nauczycielskich, to należy
pamiętać nie tylko o poprawie warunków materialnych, ale i ochronie godności pracownika oświatowego. Zajmowana przezeń pozycja musi się stać
pożądana i atrakcyjna. Droga właściwa wiedzie przez możliwie wydatne ich
ustabilizowanie i uniezależnienie tego zawodu od wszelkiego nacisku administracyjnego i politycznego. Nauczyciela kwalifikować winny wyniki jego
pracy, a nie przekonania polityczne. Nasi oświatowcy dość wyraźnie dowiedli
swego patriotyzmu, żeby ich można lub trzeba było podejrzewać o antypaństwowość, patrzeć im na ręce i na każdym kroku strofować. Zresztą wśród
ludzi zadowolonych i życiowo ustabilizowanych nie bywa zazwyczaj antypaństwowców”. Przemyślenia P. Jasienicy potwierdzają liczne dokumenty, m.in.
pismo pełnomocnika rządu na Okręg Pomorze Zachodnie, Leonarda Borkowicza z 20 lipca 1945 roku. Borkowicz pisał: „Doszło do wiadomości pełnomocnika rządu na Pomorze Zachodnie, że wskutek złych warunków pracy
nauczycielstwo nie zgłasza się do zawodu nauczycielskiego, obejmując inne,
lepiej płatne posady, względnie opuszczają już zajmowane stanowiska, skarżąc
się na poważne braki w zaopatrzeniu i warunkach egzystencji”14. Borkowicz
polecił pełnomocnikom obwodowym [powiatowym], aby starali się zdecydowanie poprawić warunki bytowe nauczycieli, jednakże analiza dalszej dokumentacji z 1945 i 1946 roku (jak i lat następnych) wskazuje na fatalną sytuację
materialną i złe warunki ich bezpieczeństwa osobistego.
O refleksji Pawła Jasienicy z 1945 roku warto pamiętać i dziś.

Sylwetki pierwszego i drugiego kuratora oświaty zachodniopomorskiej, Stanisława Helsztyńskiego i Józefa Kani
Pierwszym kuratorem oświaty zachodniopomorskiej był dr Stanisław Helsztyński (właściwe nazwisko Stanisław Skorupka), historyk literatury, anglista,
tłumacz, powieściopisarz i poeta, profesor w Uniwersytecie Warszawskim.
Urodził się w kwietniu 1891 roku w Kosowie na Obrą w Wielkopolsce w powiecie gostyńskim w zamożnej rodzinie chłopskiej. W latach 1916–1917 kształcił
się w Münster i Monachium. Anglistykę studiował w Uniwersytecie Poznańskim. Po studiach pracował od 1922 do 1939 roku jako nauczyciel w gimnazjum
14

Archiwum Państwowe w Szczecinie (AP Szczecin), Kuratorium Okręgu Szkolnego Szczecińskiego (KOSS), sygn. 29.
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L. Lorentza w Warszawie, i w tym okresie podnosił systematycznie kwalifikacje oraz zdobywał doświadczenie naukowe i status literata oraz publicysty.
W 1923 roku wydał książkę pt. Ksiądz Ignacy Skorupka, o swoim sławnym
krewnym, który poległ w wojnie polsko-bolszewickiej. Helsztyński doktoryzował się w 1926 roku na podstawie pracy Polskie przekłady Miltona i Pope’a,
w 1930 roku został członkiem PEN-Clubu, a w 1932 Związku Literatów Polskich15. Poznał osobiście znanego literata Stanisława Przybyszewskiego16,
wydał drukiem blisko 2 tys. jego listów.
Tej klasy humanista był i jest symbolem budowania na przyznanym Polsce Pomorzu Zachodnim polskiego szkolnictwa. To jest doniosły fakt, godny
przypomnienia w 75. rocznicę rozpoczęcia procesu budowania polskiego regionu nad Odrą i Bałtykiem. Kuratorem oświaty był krótko, tzn. od kwietnia
do września 1945 roku. Wydawane przez Helsztyńskiego okólniki i instrukcje
pisane były pięknym, później już niepraktykowanym językiem, niemal literackim. W takim stylu przemawiał też w czerwcu 1945 roku jako pierwszy
polski w historii kurator zachodniopomorski na Ogólnopolskim Zjeździe
Oświatowym w Łodzi. Zjazd ten m.in. sformułował zmiany w systemie szkolnym przez wprowadzenie obowiązkowej siedmioletniej szkoły podstawowej
oraz ustanowienie czteroletniego stopnia licealnego. Zjazd w Łodzi oceniany
jest w III RP także krytycznie. Autorzy II tomu Historii wychowania. Wiek XIX
i XX, profesorowie Jan Draus i Ryszard Terlecki stwierdzają: „W czerwcu 1945
roku zwołano do Łodzi „delegatów” środowisk oświatowych, w rzeczywistości
przeważnie działaczy politycznych i społecznych, szykujących się do robienia
kariery u boku władzy. Przedstawiono tam reformy szkolnictwa, które odtąd
miało być jednolite, powszechne, publiczne i bezpłatne. (…) W czerwcu 1945
roku miały miejsce wydarzenia, które opóźniły narzucanie Polsce systemu komunistycznego. W rezultacie powołania w Moskwie polskiego Tymczasowego
Rządu Jedności Narodowej zdominowanego przez komunistów, ale przynajmniej w niewielkiej części złożonego także z przedstawicieli partii demokratycznej [chodzi o Polskie Stronnictwo Ludowe – KK] Ministerstwo Oświaty
objął Czesław Wycech (1899–1977), przed wojną nauczyciel i działacz ludowy,
w czasie okupacji dyrektor Departamentu Oświaty i Kultury, kierującego podziemnym szkolnictwem. (…) Ministerstwo Oświaty [do stycznia 1947 – KK]
opierało się planom upodobnienia polskiej oświaty do wzorów sowieckich”17.
15

ZLP – stowarzyszenie grupujące literatów polskich, założone przez Stefana Żeromskiego
w 1920 r. Do 1949 r. funkcjonowało jako Związek Zawodowy Literatów Polskich.
16
S. Przybyszewski (1868–1927), literat, czołowy twórca programu Młodej Polski. Działał
w środowisku europejskiej bohemy, głównie w Berlinie i Norwegii.
17
J. Draus, R. Terlecki, Historia wychowania. Wiek XIX i XX, Kraków 2009, s. 299–300.
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Na zjeździe w Łodzi dr S. Helsztyński, a wszystko wskazuje, że w najgłębszym przekonaniu, mówił: „Korzystam z tej kapitalnej sposobności, jaką
jest Ogólnopolski Zjazd Oświatowy, żeby zaapelować do władz centralnych,
do Związku Nauczycielstwa Polskiego i szerokiej rzeszy nauczycielstwa, aby
dopomogły nam do stworzenia szkolnictwa na tym obszarze. Wymagania nasze są skromne. Nie potrzebujemy gmachów, funduszów, pomocy materialnej.
Mamy moc budynków, olbrzymią sieć szkół, gdzie dawniej pracowało pięć
tysięcy nauczycieli niemieckich. Potrzebujemy tylko pięciuset nauczycieli Polaków, zdecydowanych na wszystko, na znaczne trudności, złą komunikację,
niedostateczne odżywianie i niedostateczne bezpieczeństwo osobiste. Pragniemy ludzi młodych, nie szukających kariery ani szabru, lecz pracy. (…) Dajcie
nam nauczyciela ideologa, społecznika, nauczyciela pioniera, którego zapału
nie zgasiłaby żadna przygoda w terenie. Ci ludzie położą podwaliny pod szkołę polską. Przyjmiemy każdą szkołę, byle polską, byle naszą. Swoje wystąpienie zakończył S. Helsztyński takim oto apelem: Przybywajcie do Ziem Odzyskanych. Dziesięć do czternastu tysięcy nauczycieli będzie potrzebnych tutaj
po nasyceniu tych ziem przez osadnictwo. (…) Potrzeba nam ludzi silnych,
bo człowiek słaby i nerwowy ucieknie po tygodniu. Późniejsza fala przyjdzie
już na gotowe, na razie musi się znaleźć pięciuset sprawiedliwych, którzy utorują drogę innym”18.
W okresie II wojny światowej dr S. Helsztyński brał aktywny udział w tajnym nauczaniu – był od 1940 roku dyrektorem tajnego gimnazjum L. Lorentza. Pragnę przypomnieć, że po klęsce wrześniowej 1939 roku terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej znalazło się pod okupacją niemiecką i radziecką.
Na ziemiach przyłączonych do III Rzeszy (Wielkopolska, Pomorze, Śląsk,
miasto Łódź) szkolnictwo polskie zostało zlikwidowane, nauczyciele zostali
aresztowani lub wysiedleni. Na obszarach pod okupacją ZSRR, która trwała
do czerwca 1941 roku, warunki funkcjonowania polskiego szkolnictwa były
zróżnicowane. Władze upaństwowiły szkoły prywatne, zakazały prowadzenia
zajęć szkolnych przez duchownych, strukturę szkolnictwa zunifikowano z systemem radzieckim, wprowadzono nowe programy i podręczniki. Powstawały
też liczne szkoły ukraińskie i białoruskie. Szczególnie istotna dla przyszłości
polskiej oświaty była sytuacja w Generalnym Gubernatorstwie, pozostawiono
tam jedynie szkoły powszechne i zawodowe z zawężonym programem nauczania. W tych warunkach uformowało się w GG tajne nauczanie na poziomie
szkoły średniej, a dla uczniów szkół powszechnych z rozszerzonym nauczaniem nawiązującym do programów z okresu II RP. Już w grudniu 1939 roku
18

M. Frankel, Przedmowa do drugiego wydania W piastowskich grodach Pomorza Zachodniego,
Szczecin 1985, s. 7.
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powstała Tajna Organizacja Nauczycielska, którą kierował Czesław Wycech
(związany z ruchem ludowym). Działał też w kraju Departament Oświaty
i Kultury Delegatury Rządu na Kraj. Podlegały jemu biura okręgowe oświaty oraz powiatowe i gminne komisje oświaty i kultury. Polskie tajne nauczanie włączyło w obszar swego działania część terenów włączonych do Rzeszy
(Wielkopolskę i Śląsk).
Dokumentacja archiwalna dotycząca aktywności społecznej i życia osobistego S. Helsztyńskiego z czasów wojny i pierwszych powojennych lat, jest
zdekomponowana i nie obejmuje wszystkich obszarów aktywności, także najbardziej zasłużonych nauczycieli w regionie zachodniopomorskim. Dlatego
ważne są osobiste wspomnienia i refleksje S. Helsztyńskiego zawarte w jego
książce W piastowskich grodach Pomorza Zachodniego. Warto przypomnieć
drugie wydanie tej książki przygotowane przez Marię Frankel po przeprowadzeniu przez nią rozmów z 90‑letnim prof. Helsztyńskim w 1985 roku. Swój
przyjazd na Pomorze Zachodnie S. Helsztyński tak opisuje: „W chwili, gdy
z Warszawy w marcu 1945 roku wojewódzkie grupy operacyjne ruszyły na zachód i północ celem objęcia we władanie Ziem Odzyskanych, wybór mój padł
na północno-zachodnią linię, linię północnej Odry i Szczecin. W dziejach powstania naszej państwowości był to prawdziwy kamień węgielny, punkt centralny, któremu pierwsi władcy Polski poświęcili ogrom wysiłku i uwagi”19. Mimo
poczucia doniosłości swej misji na Pomorzu Zachodnim, dr S. Helsztyński
w końcu sierpnia 1945 roku wrócił do Warszawy, obejmując katedrę w Uniwersytecie Warszawskim. Z Pomorzem Zachodnim kontaktował się jednak
wielokrotnie, w Szczecinie wydano też i nagrodzono jego książkę W piastowskich grodach Pomorza Zachodniego. W tej publikacji S. Helsztyński stwierdził,
że 4 września 1945 roku rozpoczął się pierwszy normalny rok szkolny na Pomorzu Zachodnim. Ale do tego dnia działały zaledwie (albo już) na terenie okręgu
42 szkoły powszechne.
Następcą i kontynuatorem aktywności pierwszego w historii Polaka, kuratora zachodniopomorskiej oświaty, od sierpnia 1945 roku był Józef Kania,
przedwojenny doświadczony nauczyciel pochodzący z Wielkopolski, politycznie związany z PSL‑em Stanisława Mikołajczyka. On to od końca sierpnia
1945 do lutego 1947 roku kierował organizacją oświaty w regionie w złożonych
uwarunkowaniach. Warto zwrócić uwagę na niektóre jego dokonania zawarte
w sprawozdaniach z tego okresu. Na zakończenie pierwszego zjazdu oświatowego w Koszalinie w dniach 25–28 października 1945 roku, który odbył się
z inicjatywy kuratora J. Kani i obradował pod jego przewodnictwem, nastąpiły
19
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„zaślubiny nauczycielstwa polskiego z Bałtykiem” w miejscowości Złotobrzeg
niedaleko Kołobrzegu. Według zapisu w protokole z tego uroczystego spotkania czytamy, że kurator Kania „w swoim przemówieniu przypomina chwile
dotarcia przed wiekami drużyn dwóch Bolesławów do Bałtyku. To granice naszego gospodarstwa politycznego. Siła, moc, świadoma wola naszych
przodków, chociaż prochem już legli w ziemi, zmartwychwstała dziś i wcielona w nas kierownikach oświaty oraz tej obecnej tu drużynie harcerskiej!
Jako włodarz na tej ziemi przyodrzańskiej rzuca obywatel kurator nauczycielom, siewcom polskości, pozdrowienie Narodu Rolników „Boże błogosław”.
Zebrani odpowiadają staropolskim „Bóg zapłać”. (…) Obywatel kurator śmiało wchodzi w zawilgocony piasek wybrzeża i dalekosiężnym ruchem we fale
Bałtyku rzuca pierścień, znak wieczystego przymierza polskiego nauczycielstwa z morzem”20. W takim podniosłym duchu zaczynała się kariera kuratora
J. Kani w regionie. Trzeba w tym miejscu jeszcze przywołać szersze informacje o wspomnianym pierwszym zjeździe kierowniczej kadry nauczycielskiej
w Koszalinie. Oto fragment protokołu z tego zjazdu: „Czwartek 25 października 1945, godz. 10.00. Reprezentacyjna sala Urzędu Wojewódzkiego w Koszalinie. U stop orła białego w dekoracji proporczyków z emblematami Gryfa
pomorskiego, gromadzą się przodownicy pracy oświatowej i wychowawczej,
by na tle dostojnych i wielkich chwil, które nad Polską płyną, radzić nad obliczem polskiej szkoły u granic Chrobrego. Jeszcze kilka miesięcy temu elita
wodzowska odwiecznego wroga knuła w tej sali plany zmierzające do wytępienia żywiołu polskiego. Dzisiaj witają się tu koledzy – wychowawcy nowego,
świeżo nad Odrą cementującego się społeczeństwa polskiego. Kolega repatriant z Grodna, Wilna i Lwowa ściska mocną dłoń koledze z podziemnej,
zaczarowanej szkoły okresu okupacji, ciepłym spojrzeniem obejmuje tych nielicznych kolegów, którzy pod znakiem Rodła pełnili straż nad Odrą, chyląc
czoło przed tymi, którzy noszą jeszcze ślady niedawno przeszłych katusz, doznanych po więzieniach i obozach koncentracyjnych. Na sali nastrój poważny
i godny. Czuć powiew historii”. Oprócz przemówienia kuratora J. Kani, który
był głównym inicjatorem i organizatorem zjazdu oraz innych liderów rodzącej się oświaty polskiej w regionie, na szczególną uwagę zasługuje wystąpienie
Józefa Mozolewskiego, wybitnego działacza Związku Polaków w Niemczech,
naczelnika jednego z wydziałów kuratorium. Powiedział on m.in.: „Polska
tradycja wychowawcza nigdy na Pomorzu Zachodnim nie doznała przerwy.
Polskie tradycje wychowawcze pielęgnowano bowiem z pietyzmem w prywatnych szkołach polskich, na kursach języka ojczystego, w organizacjach,
20
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w świetlicach, w ogniskach domowych, słowem wszędzie, gdzie przed wojną
mieszkał autentyczny lud polski względnie napływający tu z centrum Polski
robotnik. Ideał wychowawczy budowano na pięciu prawach Polaków, które
brzmiały: Jesteśmy Polakami; Wiara ojców naszych jest wiarą naszych dzieci;
Polak Polakowi bratem; Co dzień Polak narodowi służy; Polska Matką naszą,
o matce nie mówi się źle”21.
Wracając do postaci J. Kania, trzeba podkreślić, iż mimo poparcia, jakiego
udzielał mu minister oświaty Czesław Wycech, uwarunkowania jego pracy
na tym stanowisku były bardzo trudne.
Zachowane sprawozdania i inne informacje wskazują na imponującą
aktywność zawodową drugiego kuratora oświaty zachodniopomorskiej, organizatora i koordynatora pierwszych dwóch lat szkolnictwa w województwie
szczecińskim22. Do czasu odwołania Józefa Kani ze stanowiska ze względów politycznych (po przeprowadzonych pod terrorem wyborach do Sejmu
ze stycznia 1947 r.) zarówno Ministerstwo Oświaty, jak i wojewoda Szczeciński
nie mieli do kuratora żadnych merytorycznych zastrzeżeń. On sam w kwietniu 1946 roku w piśmie do wojewody Leonarda Borkowicza podsumował stan
oświaty w regionie, koncentrując się na problemach najważniejszych, tzn. stanowiących zagrożenie dla utrzymania i dalszej budowy sieci szkół. Józef Kania
pisał, że na czoło trudności wysuwają się: 1. brak lokali szkolnych, z których
wiele „zajmują różne instytucje, urzędy i wojsko”, 2. niskie pobory nauczycieli,
brak dostatecznych przydziałów artykułów spożywczych i odzieży. „Powszechnie obserwowanym jest zjawisko nędzy wśród rzeszy nauczycieli”, 3. w większych miastach województwa „nauczycielstwo pozbawione jest jakiejkolwiek
troski ze strony właściwych czynników w przydziale mieszkań prywatnych”,
4. brak sił fachowych, czyli nauczycieli z właściwymi kwalifikacjami.
Zdaniem J. Kani fatalny stan szkolnictwa może ulec poprawie, jeżeli „w trosce o dobro Szkoły Polskiej wezmą udział inne czynniki państwowotwórcze
i że zagadnienie szkolnictwa będzie jednym z zagadnień naczelnych w wysiłku
nad odbudową państwa”.
Delegat (inspektor) Ministerstwa Oświaty, który kontrolował szczecińskie
kuratorium w maju 1946 roku23, pisał, że za kadencji drugiego kuratora oświaty
21

AP Szczecin, Urząd Wojewódzki Szczeciński, sygn. 51.
Trzeba wyjaśnić, że do połowy 1946 r. obszar Pomorza Zachodniego nosił oficjalną nazwę
Okręg III Ziem Odzyskanych Pomorze Zachodnie. Obejmował on rozlegle obszary byłej
Prowincji Pomorskiej, a konkretnie tereny rejencji szczecińskiej, koszalińskiej, częściowo
też frankfurckiej i pilskiej. Od połowy 1946 r. obszar ten otrzymał nazwę województwo
szczecińskie, zbliżone swym obszarem do współczesnego województwa zachodniopomorskiego, wraz ze Słupskiem.
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Józefa Kani (od 27 sierpnia 1945) w połowie listopada 1945 roku Kuratorium
przeniosło się z Koszalina do Szczecina (a więc kilka miesięcy wcześniej niż
pozostałe jednostki Urzędu Wojewódzkiego Szczecińskiego) i znalazło stałą
siedzibę w gmachu przy ul. Piastów 17. Inspektor podkreślał, że na uformowanym do maja 1946 roku terenie okręgu szkolnego powstała sieć 19 inspektoratów szkolnych. W kuratorium ustanowiono właściwe oddziały, wydziały
i referaty, stwierdzając jednocześnie, że organizacja kuratorium jest właściwa.
Dodaje jednak, że obsada kuratorium (było tylko 51 pracowników) jest niewystarczająca oraz że często występują zmiany kadrowe, słabe jest przygotowanie
biurowe personelu, występują braki środków komunikacji oraz inne „obiektywnie trudne warunki organizacji szkolnictwa na Ziemiach Odzyskanych”.
Stwierdzono też, że osadnicy, osiedlając się w poszczególnych miejscowościach dopytują się, czy w danej miejscowości jest lub będzie szkoła. „Rolnicy
z braku szkoły często porzucają przydzielone im bogatsze i lepiej urządzone
gospodarstwa i przenoszą się nawet do biedniejszych rejonów, żeby znaleźć
szkołę”. Trudno tę tezę potwierdzić, lecz niektóre wspomnienia pionierskich
osadników podkreślają ważną rolę szkoły i Kościoła w podejmowaniu decyzji
o osiedlaniu się w danej miejscowości. W podsumowaniu wizytacji stwierdzono też, że na terenie kuratorium działa jeden zakład kształcenia nauczycieli
oraz dziesięć sześciomiesięcznych kursów dla 250 nauczycieli. Dodatkowo
istniały dwa kursy sześciotygodniowe dla 60 przedszkolanek. Odnotowano też
prowadzenie przez kuratorium 183 kursów repolonizacyjnych oraz 22 szkół
powszechnych dla dorosłych i 14 szkół średnich dla dorosłych. Doceniono też
nadzór kuratorium nad częścią bibliotek publicznych.
Kurator J. Kania do końca swojej brutalnie przerwanej kadencji miał oparcie w osobie ministra oświaty i działacza ruchu ludowego Wincentego Witosa.
Odwołanie Kani po przeprowadzonych pod terrorem wyborach ze stycznia
1947 roku miało ewidentnie polityczny charakter. Polecono kuratorowi, aby
w lutym 1947 roku złożył sprawozdanie z pracy Kuratorium na sesji Wojewódzkiej Rady Narodowej 28 lutego 1947 roku. Przygotowani przez KW PPR
radni wysunęli pod adresem J. Kani szereg zarzutów, m.in., że wprowadził
za niskie płace dla „młodych nauczycieli niewykwalikfikowanych [podkr.
K.K.] zamiast tego, aby właśnie dać im uposażenie normalne, aby tym samym
dopomóc w dalszym kształceniu się”. Atakowano też kuratora za to, że nic
nie zrobił, aby „nauczycielstwo zdemokratyzować”. Pod pojęciem demokracja miano na myśli ideologizację i podporządkowanie nauczycieli rządzącej
partii. Smutna jest konkluzja, która stanowiła podstawę odwołania kuratora.
WRN uchwaliła, że „negatywnie ocenia działalność Kuratorium czyniąc za ten
stan rzeczy odpowiedzialnym obywatela Kanię”. W tej sytuacji zwrócono się
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do Ministerstwa Oświaty o „uzdrowienie istniejących stosunków” poprzez
odwołanie kuratora24. Po wyeliminowaniu z życia politycznego PSL Stanisława
Mikołajczyka w 1947 roku, oświata stała się obszarem ofensywy ideologicznej
PPR, która jednak w omawianym regionie nie przekształciła się w otwartą walkę polityczną. Polonizacja Pomorza Zachodniego łączyła w pewnym zakresie
elity wywodzące się z II Rzeczypospolitej z nową władzą polityczną.
Warto wspomnieć, że w Szczecinie organizatorzy polskiego szkolnictwa
nawiązywali do doświadczeń Polonii szczecińskiej w okresie międzywojennym. Pewną rolę odegrało tu działające od 1930 roku Polskie Towarzystwo
Szkolne. Celem tego stowarzyszenia było utrzymanie i pielęgnowanie polskiej
mowy ojczystej na obszarze rejencji szczecińskiej. Prezesem tej organizacji był
robotnik, Kazimierz Strzemblewicz. Powołano przy pomocy polskiego konsulatu w Szczecinie polską szkółkę, którą prowadziła Stefania Lechowska, siostra konsula. Uczyło się w niej 19 dzieci. Po kilku miesiącach jej działalności
właściciel wynajętego lokalu z inspiracji władz Szczecina wymówił dzierżawę
lokalu. Wznowiono jednak działalność szkółki w nowym lokalu przy Pl. Lotników, gdzie otwarto staraniem konsulatu polskiego i organizacji społecznych
„Dom Polski”. W szkółce uczono tylko języka polskiego – władze niemieckie przeszkadzały konsekwentnie organizatorom tej placówki. W 1932 roku
władze cofnęły S. Lechowskiej prawo nauczania i prawo pobytu w Szczecinie.
Szkółkę na pewien czas zamknięto.
Działalnością oświatową w kilku miejscowościach rejencji szczecińskiej,
w której przebywali polscy robotnicy sezonowi, zajmował się Związek Polskich
Robotników Rolnych, organizując kursy języka polskiego. Gdy reaktywowano konspiracyjnie szkółkę w Szczecinie, jej filarem był Maksymilian Golisz
z polskiego konsulatu. Założył on w Szczecinie drużynę harcerską „Gryf ”
(7 chłopców). Od 1934 roku szkółkę oraz kursy języka polskiego po wyjeździe
ze Szczecina M. Golisza prowadził jego następca Aleksander Omieczyński.
Ze względu na swoją aktywność na rzecz państwa polskiego A. Omieczyński,
podobnie jak M. Golisz, w okresie drugiej wojny światowej zostali zamordowani przez władze hitlerowskie.
Pamięć o polskiej szkółce z okresu II RP jest w szczecińskim szkolnictwie
obecna po dzień dzisiejszy. Działalność Polonii szczecińskiej szeroko omówili
Anna Poniatowska i Bogusław Drewniak w samodzielnej publikacji oraz Anna
Poniatowska w III tomie Dziejów Szczecina25.
24

Za: K. Kozłowski, Między racją stanu a stalinizmem. Pierwszych dziesięć lat władzy politycznej na Pomorzu Zachodnim 1945–1955, Szczecin 2000, s. 189.
25
A. Poniatowska, B. Drewniak, Polonia szczecińska 1890–1939, Poznań 1961; A. Poniatowska, Polonia szczecińska, w: Dzieje Szczecina 1806–1945, t. III, Szczecin 1994.
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O ile inauguracja pierwszego polskiego roku szkolnego w szkolnictwie podstawowym odbyła się bardzo skromnie, o tyle pierwszy rok szkolny w gimnazjum i liceum miał bardzo uroczysty charakter. Jak wspomina Jerzy Brinken,
znany w Szczecinie geograf i księgarz, zasłużony działacz oświaty i kultury,
„uroczystość otwarcia szkoły odbyła się w niedzielę 2 września 1945 roku.
Miała charakter wielkiej manifestacji patriotycznej. Wzdłuż ulicy Piastów
zgromadziła się cala ludność polska zamieszkała wówczas w Szczecinie. Były
przemówienia, śpiewano Rotę, ocierano łzy wzruszenia”. Organizatorką i dyrektorką pierwszej w Szczecinie szkoły średniej była osoba wybitna, z imponującą wiedzą i doświadczeniem pedagogicznym, Janina Szczerska. Niezwykły
był jej życiorys. Urodziła się w 1887 roku w Stryju. Była absolwentką Wydziału
Filologicznego Uniwersytetu Jana Kazimiera we Lwowie – magister filologii
klasycznej i polonistyki. Przez dziesięć lat przed wojną była dyrektorką Państwowego Gimnazjum Żeńskiego w Siedlcach. W czasie okupacji związała
się z ruchem oporu w szeregach Armii Krajowej. Aresztowana przez gestapo,
przez rok była więziona i torturowana. Otrzymała wyrok śmierci, lecz została
uwolniona przez partyzantów. Brała udział w powstaniu warszawskim. Po jego
klęsce została zesłana do obozu koncentracyjnego w Ravensbrück. Po wyzwoleniu obozu przeszła szmat drogi do Stargardu, gdzie zgłosiła się do władz
szkolnych (przed wojną współpracowała ze Stanisławem Helsztyńskim). Kurator Helsztyński zaproponował jej objęcie funkcji organizatorki i dyrektorki
pierwszej szkoły średniej w Szczecinie. Szkoła ta powstała przy ul. Piastów 12.
Kierowała nią przez trzynaście lat. Do końca roku szkolnego 1945/46 do
koedukacyjnego gimnazjum i liceum zgłosiło się 723 uczniów. Liczba ta systematycznie rosła. Szczerska, mimo nieufnego traktowania jej przez władze
w okresie stalinowskim, cieszyła się ogromnym autorytetem26.
Trzeba wspomnieć, że w Szczecinie Wojewódzki Komitet Żydów Polskich prowadził trzy szkoły dla dzieci pochodzących z tego środowiska, które
po wojnie w Szczecinie było bardzo liczne.
Już w październiku 1945 roku władze miejskie uruchomiły przy ul. Barnima pierwsze przedszkole dla ok. 20 dzieci. W 1946 roku otwarto też przedszkole organizacji Caritas przy ul. Zwycięstwa. Podobną placówkę prowadził
także Państwowy Urząd Repatriacyjny.

26

M. Machałek, Janina Szczerska, nauczyciel i wychowawca w trudnych czasach, w: Materiały
z III konferencji edukacyjnej „Historię tworzą ludzie”.
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Zakończenie
W 75. rocznicę przejęcia Pomorza Zachodniego przez Polskę, można stwierdzić, że rola szkolnictwa w polonizacji regionu była nie do przecenienia. Oczywiście za ową polonizację odpowiedzialny był aparat państwowy, Kościół katolicki, liczne instytucje oświaty i kultury. Na wschodnich obszarach regionu
w tym dziele ważną rolę odegrała tradycja kaszubska i aktywność polskich instytucji uformowanych w okresie międzywojennym. Dobrze byłoby, aby wspomniany jubileusz zachęcił środowisko naukowe Pomorza do przypomnienia
zasług nauczycieli i społeczników wymienionych także w tym tekście.

Kazimierz Kozłowski

Das erste Schuljahr in Westpommern – seine Spezifik
Zusammenfassung
Das Spezifische am ersten Schuljahr im Westpommern lag vorwiegend daran,
dass in den östlichen Gebieten des 3. Bezirkes der Wiedergewonnenen Gebiete Westpommern im Frühling 1945 dank der Bemühungen der polnischen Bevölkerung,
die dort vor dem Krieg und während des Krieges gewohnt hat, das erste Schuljahr
im einem Sinne Beendigung des vorangehenden Schuljahres war. In den westlichen
Gebieten des Bezirks wurden die Vorbereitungen für die Inauguration der Tätigkeit
von polnischen Schulen durch polnische, von der provisorischen Regierung Polens
berufene Verwaltung geführt. Für das Bildungswesen war Dr. Stanisław Helsztyński
verantwortlich, ein vor dem Weltkrieg bekannter Intellektuelle, Schriftsteller und
Pädagoge.
Der Beitrag stellt u.a. die Erfahrungen der eiheimischen Bevölkerung im Kampf
um die polnische und kaschubische Sprache in der Zwischenkriegszeit und früher
dar. Es wurde die Geburt des polnischen Bildungswesens nach dem 2. Weltkrieg
im Westpommern mit ihrer Spezifik gezeigt, es wurden die Gestalten präsentiert, die
dazu beigetragen haben, dass unter der gesellschaftlich, wirtschaftlich und politisch
schwierigen Bedingungen hunderte von Schulen geöffnet wurden.

Piotr Chrobak *
Szczecin

Prezydenci Szczecina
w III Rzeczypospolitej
Uwagi wstępne
W artykule oprócz omówienia najważniejszych dokonań poszczególnych prezydentów Szczecina w okresie III Rzeczypospolitej, skoncentrowano się przede
wszystkim na przeanalizowaniu, jak dochodziło do powstania Zarządów Miasta oraz – po wprowadzeniu bezpośrednich wyborów na prezydenta miasta –
kolegiów prezydenckich. Odnośnie sposobu powoływania prezydentów miast
należy zwrócić uwagę, że w latach 1990-2002 byli powoływani przez radnych,
a od 2002 roku – razem z wójtami i burmistrzami – są wybierani w wyborach
bezpośrednich, razem z radnymi do rad miast/gmin, powiatów oraz sejmików
wojewódzkich. W ten sposób prezydenci przestali być zależni od woli radnych
i mogli usamodzielnić się w prowadzeniu miejskiej polityki.
Podczas pierwszej kadencji 1990-1994 fotel prezydenta Szczecina zajmowało dwóch polityków: Jan Czesław Bielecki, a następnie Władysław Lisewski.
Kolejna kadencja 1994-1998 była pierwszą, w której prezydent Bartłomiej
Sochański zajmował fotel prezydenta miasta przez cały czas jej trwania.
Najbardziej niestabilna pod względem zarówno roszad na prezydenckim fotelu, jak i rozpadu oraz powoływania nowych klubów radnych, była trzecia
kadencja 1998-2002, podczas której zmiana włodarza miasta nastąpiła aż trzykrotnie. Po Marianie Jurczyku prezydentem został Marek Koćmiel, którego
zastąpił Edmund Runowicz.
Dopiero po wprowadzeniu bezpośrednich wyborów prezydentów miast,
sytuacja się ustabilizowała. Pierwszym prezydentem wybranym w wyborach
bezpośrednich został Marian Jurczyk. Podczas jego kadencji (2002-2006)
środowiska polityczne związane głównie z Platformą Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej (PO RP) oraz Prawem i Sprawiedliwością (PiS) bezskutecznie
próbowały odwołać go z pełnionego urzędu podczas referendum. Natomiast
od 2006 r. fotel prezydenta niezmiennie zajmuje Piotr Krzystek, który w 2018 r.
*
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rozpoczął już czwartą kadencję. Zgodnie z nowymi przepisami ordynacji
wyborczej (od elekcji z 2018 r. wprowadzono dwukadencyjność), prezydent
Krzystek będzie mógł pełnić swój urząd jeszcze przez jedną kadencję.
Analizując częstotliwość zmian na stanowisku prezydenta Szczecina, można postawić hipotezę, że bezpośrednie wybory prezydenta miasta przyczyniły
się do wzmocnienia jego pozycji na tle rady miasta, ponieważ: 1) od momentu
wprowadzenia bezpośrednich wyborów nie było przypadku zmiany prezydenta podczas kadencji, 2) Piotr Krzystek pełni swój urząd już czwartą kadencję,
3) w latach 1990-2002 żaden z prezydentów nie zajmował tego urzędu dłużej
niż jedną kadencję, a poza B. Sochańskim nikt nie przetrwał nawet jednej kadencji.
Powyższa hipoteza skłania do postawienia następujących pytań badawczych:
1) jaki był wpływ bezpośrednich wyborów prezydenta miasta na wzmocnienie
jego pozycji względem rady miasta?, 2) Jaka była sytuacja polityczna w radzie
miasta podczas poszczególnych kadencji oraz czy mogła mieć wpływ na częste
zmiany włodarzy Szczecina?

Jan Czesław Bielecki
Po pierwszych wyborach samorządowych w III RP z 27 maja 1990 r., których
zdecydowanym zwycięzcą został Obywatelski Komitet Porozumiewawczy
Ziemi Szczecińskiej – „Solidarność”1, jednym z ważniejszych pytań było, kto
zasiądzie na fotelu prezydenta Szczecina. Na początku czerwca spekulowano, że mogą to być W. Lisewski, Janusz Szewczuk, ewentualnie J.Cz. Bielecki,
Andrzej Kamrowski lub M. Koćmiel. Największe szanse mieli W. Lisewski,
mający za sobą Zarząd Regionu NSZZ „Solidarność” oraz J. Szewczuk popierany przez Obywatelski Komitet Porozumiewawczy Ziemi Szczecińskiej
(OKP ZS)2.
Ponieważ obaj wspomniani faworyci podczas obrad Rady Miasta Szczecina
(RMS) nie zgodzili się na kandydowanie, wywołało to z jednej strony zdziwie1

2

Wyniki wyborów do RMS w 1990 r.: Obywatelski Komitet Porozumiewawczy Ziemi Szczecińskiej – „Solidarność” – 52 mandaty, „Sojusz na rzecz Szczecina” – 4, Forum Demokratyczne – 3, „Alternatywa 90” – 1. Źródło: Obwieszczenia Wojewódzkiego Komisarza
Wyborczego w Szczecinie z dnia 28 maja 1990 r. w sprawie wyników głosowania i wyników wyborów do rad gmin na obszarze województwa. Dziennik Urzędowy Województwa
Szczecińskiego, nr 15, poz. 212 z 28 maja 1990.
Bos, Do wyboru, do koloru, „Gazeta na Pomorzu” („GnP”), 8.06.1990; mg, II sesja Rady
Miejskiej w Szczecinie, „Kurier Szczeciński” („KS”), 19.06.1990; B. Skarul, Szczecińska
kadencja, „GnP”, 16.06.1994.
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nie popierających ich sił politycznych, a z drugiej strony spowodowało, że obie
formacje musiały wskazać nowych kandydatów. Wydaje się, że wspomniani
politycy odmówili, gdyż nie chcieli przyczynić się do podziału między OKP ZS
a „Solidarnością”. Ostatecznie udało się doprowadzić do porozumienia wspomnianych formacji politycznych, którego efektem stała się kandydatura
J.Cz. Bieleckiego, wskazana przez „Solidarność”. W tej sytuacji od samego
początku osoba prezydenta była niejako efektem kompromisu, co nie wzmacniało jego pozycji politycznej3.
Podczas sesji inauguracyjnej RMS przeprowadzonej 7 czerwca, wybrano
tylko przewodniczącego Rady. Natomiast prezydent został wybrany podczas
drugiej sesji 18 czerwca, podczas której dokonano także wyboru trzech zastępców przewodniczącego Rady. Z kolei siedmioosobowy Zarząd Miasta został
wybrany 21 czerwca, w którego skład weszli: M. Koćmiel oraz W. Lisewski
jako zastępcy prezydenta J.Cz. Bieleckiego, z kolei członkami Zarządu zostali
D. Górski i M. Jarmusz. Na posiedzeniu 28 września do Zarządu wybrano
jeszcze Henryka Rozkruta, natomiast skarbnikiem miasta został Sławomir
Machowicz, a 24 czerwca funkcję sekretarza miasta objął Stefan Ziółkowski.
Jak widać, pierwszy układ sił w nowej RMS i Zarządzie Miasta był efektem
porozumienia między OKP ZS a „Solidarnością”4.
Jan Czesław Bielecki urodził się 6 grudnia 1940 r. w Łomży. Był absolwentem Politechniki Szczecińskiej (PS). Pracował jako inżynier w Stoczni Szczecińskiej. Zarząd Miasta pod jego kierownictwem skupił się m.in. na sprawach
reorganizacji i dywersyfikacji struktury Urzędu Miasta, m.in. rozpoczęto
komputeryzację Urzędu. Powołano Straż Miejską. Rozpoczęto program poprawy zaopatrzenia w wodę i ciepło, a także dużo czasu poświęcono pozyskaniu środków na oświatę i kulturę. Zabrano się za inwentaryzację terenów
miejskich, opracowanie zasad dzierżawy gruntów oraz przydziału lokali z puli
miejskiej. Podjęto kroki zmierzające do opracowania planów zagospodarowania przestrzennego z wyznaczeniem terenów pod handel, usługi oraz budownictwo. Utworzono Wydział Aktywności Gospodarczej, aby ułatwić rozwój
lokalnych inicjatyw gospodarczych. Rozpoczęto także bardzo trudny proces
3

4

P. Chrobak, Władysław Lisewski – opozycjonista, prezydent Szczecina, wojewoda szczeciński
i zachodniopomorski, w: Prezydenci polskiego Szczecina, pod red. K. Kozłowskiego, Z. Pacały
i P. Chrobaka, Szczecin 2014, s. 99-100.
P. Chrobak, Wybory samorządowe w Szczecinie w latach 1990-2010, w: Pierwsze dwadzieścia
lat demokratycznego samorządu w Szczecinie (1990-2010), pod red. K. Kozłowskiego, Szczecin 2011, s. 68-69; Na podstawie dokumentów UMS; Uchwała Nr II/4/90 z 18.06.1990;
Uchwała Nr II/6/90 z 18.06.1990; Uchwała Nr II/7/90 z 18.06.1990; Uchwała Nr III/11/90
z 21.06.1990; Uchwała Nr V/36/90 RMS z 28.09.1990; Uchwała Nr V/35/90 RMS z 28.09.
1990.
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przekształceń przedsiębiorstw komunalnych, polegający na restrukturyzacji,
likwidacji oraz ich prywatyzacji. Wszystko to wymagało uporządkowania finansów miasta, aby znaleźć środki na inwestycje. Odbywało się to w czasie,
kiedy nie było jeszcze ustaleń prawnych lub podczas ich ustawicznych zmian,
czym m.in. charakteryzował się trwający wówczas okres transformacji ustrojowej i tworzenie samorządu terytorialnego. W tym czasie Szczecin został
członkiem Związku Gmin Zachodnich oraz Związku Miast Polskich, a także
rozpoczął działania mające na celu nawiązanie współpracy międzynarodowej
m.in. z miastami niemieckimi i duńskimi5.
Mimo podjętych reform i związanych z tym trudności, już na początku
1991 r. prezydent Bielecki spotkał się z krytyką swoich działań ze strony radnych m.in. z klubu „Sojusz na Rzecz Szczecina” oraz klubu „Nowa Demokracja”. Kilkukrotnie głosowano wobec niego wotum nieufności, pierwsze 7,
a drugie 25 marca. W obu głosowaniach zachował urząd dzięki minimalnej
większości głosów6.
Głosowanie nad kolejnym wotum nieufności – tym razem z sukcesem – odbyło się 11 kwietnia. Pretekstem stało się wypłacenie wysokich nagród członkom Zarządu Miasta. Ponadto sprawę szeroko nagłośniły media7. Zdaniem
Wandy Nowak-Wolender: „[...] podczas sesji radni zapoznali się z czterema
ekspertyzami prawnymi w tej sprawie, wykonanymi na zlecenie przewodniczącego Rady. Wszyscy eksperci byli zgodni, iż prezydentowi miasta nagrodę
winien przydzielić przewodniczący Rady za jej wiedzą, a nie Zarząd Miasta.
W tej sytuacji radni Klubu Nowa Demokracja, których poparli radni Sojuszu
na Rzecz Szczecina zgłosili wniosek o odwołanie prezydenta miasta. Wniosek
został przyjęty i Rada Miejska, w wyniku tajnego głosowania, odwołała Jana
Czesława Bieleckiego ze stanowiska prezydenta miasta. Pełnienie jego obowiązków powierzono Władysławowi Lisewskiemu”8. W tej sytuacji pierwszy
Zarząd Miasta przetrwał niespełna rok, choć wydaje się, że bezpośredni powód
jego odwołania był dość zaskakujący i stanowił raczej pretekst, niż faktyczną
5
6
7
8

D. Dąbrowska, Jan Czesław Bielecki – pierwszy demokratycznie wybrany prezydent polskiego
Szczecina, w: Prezydenci polskiego Szczecina..., s. 88-91.
Wojna na górze po szczecińsku, „GnP”, 23.03.1991; Stałem się niewygodny, „GnP”, 23.03.1991;
J. Sawka, Prezydent wytrzymał, „GnP”, 28.03.1991.
W. Nowak-Wolender, Kronika Miejskiej Rady Narodowej i Rady Miejskiej w Szczecinie,
„Kronika Szczecina (KrS) 1990-1991”, Szczecin 1993, s. 35-36.
W. Nowak-Wolender, Kronika Miejskiej Rady Narodowej i..., s. 35-36. Patrz też: Groch,
Odwołanie Jana Czesława Bieleckiego, „KS”, 12.04.1991; M. Grochowska, Przede mną
na razie 10 dni, „KS”, 12.04.1991; A. Suprynowicz, Rewolucja personalna w magistracie,
„GS”, 12.04.1991; M. Grochowska, Dość gier politycznych gdy rzeczywistość skrzeczy..., „KS”,
15.04.1991.
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przyczynę. Należy zauważyć, że w tym czasie doszło do podziałów zarówno
wśród radnych z „Solidarności”, jak i z OKP ZS, w wyniku czego powstały
m.in. wspomniane kluby radnych. Innym efektem tych podziałów była utrata
przez prezydenta miasta poparcia większości radnych, co ostatecznie zakończyło się wspomnianym odwołaniem.
Analizując działania pierwszego prezydenta, trudno się nie zgodzić z Danutą Dobrowską, która zaznacza, że prezydentura J.Cz. Bieleckiego przypadła
na bardzo trudny czas początku okresu transformacji ustrojowej i przez ten
pryzmat należy starać się ją oceniać9.

Władysław Lisewski
Władysław Lisewski urodził się 11 kwietnia 1948 r. w Zbójnie koło GolubiaDobrzynia. W 1972 r. ukończył studia na Wydziale Budowy Maszyn i Okrętów PS, natomiast w 1977 r. został absolwentem Wydziału Fizyki, Matematyki
i Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (UAM). W latach
1971-1990 był zatrudniony w Instytucie Technologii Mechanicznej PS. Do
1980 r. pracował w charakterze nauczyciela akademickiego, z kolei po 1980 r.
jako pracownik naukowo-dydaktyczny. W 1991 r. uzyskał stopień doktora
nauk technicznych. Po wydarzeniach z sierpnia 1980 r. rozpoczął działalność
w NSZZ „Solidarność”. Był jednym z twórców struktur i aktywnych działaczy „Solidarności” na PS. W okresie stanu wojennego działał w „podziemiu”,
gdzie odpowiadał m.in. za kolportaż „podziemnej” prasy. Funkcjonował także
w gremiach kierowniczych szczecińskiej opozycji. Był m.in. członkiem Międzyzakładowego Komitetu Koordynacyjnego NSZZ „Solidarność” w Szczecinie. Po zakończeniu obrad przy Okrągłym Stole rozpoczął działalność w OKP
„Solidarność” Regionu Pomorze Zachodnie, w którym działał podczas kampanii wyborczej w tzw. wyborach kontraktowych z czerwca 1989 r. Ponadto współtworzył struktury Porozumienia Centrum w Szczecinie, którego był
członkiem w latach 1991-1997. Należał także do członków założycieli Stowarzyszenia Zachodniopomorskiego skupiającego większość ważniejszych polityków i działaczy m.in. „Solidarności” na Pomorzu Zachodnim10.
Po odwołaniu prezydenta Bieleckiego, W. Lisewski jako jego dotychczasowy zastępca został pełniącym obowiązki prezydenta Szczecina11. Jednocześnie
9

D. Dąbrowska, Jan Czesław Bielecki..., s. 87-92.
D. Dąbrowska, Składy Zarządu Miasta Szczecina 1990–1991, „KrS 1990–1991”..., s. 61;
A. Kubaj, Nie wyrośli z marzeń. Szczecińska podziemna Solidarność, Warszawa 2011, s. 390;
www.encyklopedia.szczecin.pl.
11
Uchwała Nr XIII/102/91 z 11.04.1991; Uchwała Nr XIII/106/91 z 11.04.1991.
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zgodził się kandydować na najwyższy urząd w mieście, rywalizując tym samym
z Grzegorzem Jankowskim zgłoszonym przez klub radnych „Nowa Demokracja” (początkowo zgłoszono cztery kandydatury, ale dwie nie spełniły wymogów, jakie ogłosiła RMS). Ponieważ „Nowej Demokracji” nie udało się
zbudować większości w RMS, dlatego ostatecznie W. Lisewski wyszedł z tej
rywalizacji zwycięsko i 22 kwietnia zasiadł na prezydenckim fotelu. Mimo
iż Zarząd Miasta podał się do dymisji, to na wniosek prezydenta, głosowanie
nad odwołaniem Zarządu przeprowadzono w chwili, w której były już ustalone
nowe kandydatury. 29 kwietnia radni wybrali wiceprezydentów: Zbigniewa Zalewskiego, Piotra Mynca, Lech Pieczyńskiego oraz M. Jarmusza, a 21 czerwca
członka Zarządu – Ignacego Dziedziczaka12. Powierzony urząd W. Lisewski
pełnił do 5 lipca 1994 r. W trakcie kadencji zmienił skarbnika, którym w miejsce Edwarda Nowotnika, 27 lipca 1992 r. został Mirosław Czekaj13. Jak zaznaczył J. Otto: „Zwracam uwagę na fakt, że Zarząd poprzedni został odwołany
w atmosferze ostrego konfliktu. Ponowny wybór i to na stanowisko prezydenta,
jest dowodnym świadectwem zaufania Rady Miejskiej do jego osoby i kwalifikacji. W dniu 7 czerwca br. W. Lisewski złożył rezygnację z powodu upływu
kadencji”14.
Jako prezydent Szczecina kontynuował działania, jakie rozpoczął jego poprzednik oraz te, za które odpowiadał jeszcze jako wiceprezydent. W trakcie
swojej prezydentury duży nacisk położył na sprawy gospodarcze. Doprowadził do opracowania przez Zarząd Miasta obszernego dokumentu pt. „Założenia programu rozwoju społeczno-gospodarczego miasta Szczecina na lata
1993-1995”15. W jednej ze swoich wypowiedzi Jan Otto zwracał uwagę na fakt,
że odwołanie prezydenta J.Cz. Bieleckiego było m.in. wynikiem zmiany układu
sił w RMS. Także wybór W. Lisewskiego na to stanowisko, wpłynął na zmiany
we wspomnianym układzie sił. W swojej wypowiedzi J. Otto zauważył: „Wraz
z procesem nabywania kwalifikacji w zakresie organizacji życia społecznego
i rozwojem sytuacji politycznej w kraju, nastąpił stopniowy podział Rady –
uprzednio jednolitej. Dotyczy on członków Rady desygnowanych przez NSZZ
„Solidarność” oraz byłego Obywatelskiego Komitetu Porozumiewawczego.
12

Uchwała Nr XIII/119/91 z 29.04.1991; Uchwała Nr XIII/120/91 z 29.04.1991.
P. Chrobak, Władysław Lisewski..., s. 107-108; W. Nowak-Wolender, Kronika Miejskiej
Rady Narodowej i..., s. 36. Patrz też: Kto zostanie prezydentem Szczecina?, „KS”, 18.04.1991;
A. Suprynowicz, Decyzja w poniedziałek, „GS”, 18.04.1991; Groch, Prezydentem Szczecina
Władysław Lisewski, „KS”, 23.04.1991.
14
Opinia J. Otto o kadencji prezydenta W. Lisewskiego. Dokument w zbiorach redakcji
„KrS”.
15
P. Chrobak, Władysław Lisewski..., s. 103-110.
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Oprócz istniejącego od chwili utworzenia Rady „Sojuszu na rzecz Szczecina”,
powstały na przełomie lat 1990/91 kluby: „Nowa Demokracja”, „Solidarność”,
„Unia Demokratyczna”. Podział ten uzewnętrznił się silnie, zgoła demonstracyjnie, na sesji 22 kwietnia 1991 r., kiedy to w wyniku odwołania prezydenta
J. Cz. Bieleckiego, przystąpiono do wyboru nowego prezydenta, do której to
funkcji kandydowały dwie osoby. Prezydentem został Władysław Lisewski
– kandydat Klubu „Solidarności” i części radnych nie zrzeszonych. Przegrał
G. Jankowski i – po tym fakcie – kluby: „Sojusz na rzecz Szczecina” i „Nowa
Demokracja” przeszły do opozycji”16.
Pierwsza elekcja samorządowa odbywała się w okresie rozpoczynającej się
tzw. wojny na górze (charakteryzującej się dużą niestabilnością parlamentu,
co wpływało m.in. na powolne uchwalanie ustaw niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania samorządu terytorialnego). Słowa pierwszego przewodniczącego RMS, dobrze oddają, jak trudny był to okres oraz z jak skomplikowaną
sytuacją musiały się zmierzyć tworzące się władze samorządowe z prezydentem Lisewskim na czele: „Czas, w którym przypadło działać dr. W. Lisewskiemu w Zarządzie Miasta, charakteryzowały – zmiana ustroju, niekompletne
i zdezaktualizowane prawo, nieustalone procedury administracyjne. Nakładał
się na to kryzys gospodarczy i zły stan techniczny miasta, szczególnie jego
infrastruktury komunalnej i ochrony środowiska. Wymagało to, oprócz wiedzy merytorycznej, odwagi, wyobraźni i inicjatywy, a jednocześnie ostrożności i rozwagi. Cechy te wykazał W. Lisewski. Jako jedyny z członków Zarządu
rozpoczynający kadencję, dotrwał do jej końca. Rozpoczął (w powierzonym
zakresie) od przystosowania struktur podległych mu wydziałów do nowych
warunków działania. Wstępnie przystąpił do reorganizacji lub prywatyzacji
miejskich przedsiębiorstw komunalnych inicjując długi proces komunalizacji
i prywatyzacji. Prace te kontynuował jako prezydent miasta”17.
Odnośnie późniejszej działalności W. Lisewskiego warto zaznaczyć,
że z jego inicjatywy powstało stowarzyszenie „Forum Samorządowe Szczecin
2000”, które weszło w skład komitetu wyborczego Szczecińskie Porozumienie
Samorządowe (SPS), które podczas elekcji samorządowej w 1994 r. wprowadziło do Rady Miasta jedenastu swoich przedstawicieli. Liderem komitetu był
W. Lisewski18. Po nieudanej próbie ponownego wyboru na prezydenta Szcze16

J. Otto, Kilka uwag o zadaniach, problemach i osiągnięciach pierwszej demokratycznie wybranej Rady Miejskiej w Szczecinie, „KrS 1990-1991”..., s. 17-18.
17
Opinia J. Otto o kadencji prezydenta W. Lisewskiego...
18
Na temat kampanii wyborczej w 1994 r. patrz szerzej: P. Chrobak, Wybory samorządowe
w Szczecinie na tle Pomorza Zachodniego w latach 1990-2010. Preferencje wyborcze mieszkańców regionu zachodniopomorskiego, Szczecin 2014, s. 98-127.
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cina W. Lisewski w 1994 r. założył Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe
BUMASZ zajmujące się produkcją styropianu. Prowadził je do 1997 r., kiedy to
z rekomendacji posła Longina Komołowskiego ówczesny premier Jerzy Buzek
powołał go na stanowisko wojewody szczecińskiego, a następnie – po reformie
– wojewody zachodniopomorskiego. Wstąpił wówczas do Ruchu Społecznego
AWS. W latach 1998–2001 współprzewodniczył Wojewódzkiemu Komitetowi Sterującemu ds. Programów PHARE oraz należał do Komitetów Sterujących: Województwo Zachodniopomorskie-Meklemburgia oraz Województwo Zachodniopomorskie-Brandenburgia. Był także członkiem Narodowego
Komitetu Sterującego PHARE CBS Crosborder Corporation Polska-Niemcy
oraz Polska-Bałtyk19. Podczas wyborów samorządowych w 2002 r. ubiegał się
bez powodzenia o mandat w radzie powiatu drawskiego z komitetu „Łączy bas
Drawa”, jako mieszkaniec Zbrojewa20.
Cztery lata później 20 stycznia 2006 r. został wybrany przez radę nadzorczą
wiceprezesem Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A. Członkiem Zarządu został w miejsce zmarłego Romana Pomianowskiego (wcześniej
w latach 1992–1993 był członkiem Rady Nadzorczej Zarządu Portu SzczecinŚwinoujście. Chciano zapewnić lepszą współpracę Zarządu Miasta z jednym
z kluczowych przedsiębiorstw dla gospodarki miasta21). Natomiast od lipca do
września 2008 r. był pełniącym obowiązki prezesa wspomnianego przedsiębiorstwa. Jako członek zarządu – Dyrektor ds. Rozwoju Portów, odpowiadał m.in.
za budowę nabrzeża LNG w Świnoujściu. W 2013 r. przeszedł na emeryturę22.

Bartłomiej Sochański
Jeszcze zanim odbyły się wybory na drugą kadencję samorządu, to w kuluarach
już dyskutowano kto zasiądzie na prezydenckim fotelu. Najczęściej typowano
dotychczasowego prezydenta W. Lisewskiego z SPS, Stefana Oleszczuka z Ligii
Zachodniopomorskiej (LZ), G. Jankowskiego z Unii Wolności (UW), posła
Jacka Piechotę z SLD, a także Waldemara Gałuszko z KPN. Politycy wywodzący
się z dawnej „Solidarności” najprawdopodobniej nie spodziewali się, że nastąpi
zmiana preferencji wyborczych wśród większości osób biorących udział
19

www.encyklopedia.szczecin.pl.
P. Chrobak, Władysław Lisewski..., s. 110-115.
21
D. Dąbrowska, Działalność Zarządu Miasta, „KrS 1990-1991”..., s. 54–55.
22
Na podstawie dokumentów Zarządu Morskich Portów Szczecin-Świnoujście; kl, Lisewski
w zarządzie portów, „KS”, 23.01.2006; mdr, Wybrano nowego prezesa Portu Szczecin, „GS”,
27.06.2013.
20
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w wyborach i że tym razem zwycięstwo odniesie lewica. Jednak po wyborach,
mimo iż SLD zdobył najwięcej mandatów23, to pozostałe formacje polityczne sceptycznie podchodziły do utworzenia koalicji z Sojuszem (nieoficjalnie
rozmowy z SLD prowadził BBWR). W tej sytuacji okazało się, że to nie największy klub radnych wskaże kandydata na prezydenta, tylko drugi co do wielkości klub UW24.
Z powodu przeciągających się rozmów koalicyjnych sesja inauguracyjna
RMS została przesunięta z 29 czerwca 1994 r. na 5 lipca. Zawiązanie koalicji
pomiędzy UW, SPS, BBWR, LZ oraz Samorządami Osiedlowymi (SO) spowodowało, że SLD musiał przejść do opozycji. W tej sytuacji Przewodniczącym
Rady został przedstawiciel SPS, a wiceprzewodniczącymi reprezentanci UW,
LZ i SLD. Natomiast na prezydenta wybrano B. Sochańskiego z UW, który
powierzony urząd sprawował przez całą kadencję. Pierwszą sesję RM dokończono 12 lipca, podczas której na wniosek prezydenta wybrano czterech wiceprezydentów, czyli P. Bartnika (UW), Piotra Mynca (SPS), Jana Szuta (BBWR)
oraz L. Duklanowskiego (ZChN, wchodzący w skład SPS), a członkami Zarządu Miasta, zostali M. Bączkowski (SO) i J. Szewczuk (UW). Warto zaznaczyć,
że B. Sochański nie zgodził się, żeby wiceprezydentem został jego poprzednik W. Lisewski. Skarbnikiem pozostał M. Czekaj, z kolei sekretarzem miasta
był Andrzej Markowski, którego 12 września na wniosek prezydenta zastąpił
Edmund Runowicz25.
23

Wyniki wyborów do RMS w 1994 r.: SLD – 21 mandatów, UW – 16, SPS – 11, BBWR – 5,
Samorządy Osiedlowe „Osiedlowcy” – 3, LZ – 3. Źródło: PKW i GUS. 19 czerwca 1994 r.
Wybory do rad gmin. Statystyka wyborów. Województwo szczecińskie, Warszawa 1994,
s. 40-42; Na podstawie dokumentów UMS.
24
mir, ała, Kandydatów nie brakuje, „KS”, 16.06.1994; Kto z kim, przeciwko komu, „GS”,
21.06.1994; bł, Kto przewodniczącym, kto prezydentem?, „GS”, 22.06.1994; bł, SLD gotowy
do rozmów, „GS”, 24.06.1994; Y. Husami-Sobecka, J. Sudoł, Trwa polityczny „hałas”, „GS”,
25.06.1994.
25
A. Łapkiewicz, M. Winconek, Co oni kombinują?, „KS”, 23.06.1994; ała, mir, Pewnie wykombinują, „KS”, 24.06.1994; mir, Inauguracja przełożona, „KS”, 27.06.1994; mir, Prezydent
Unii, przewodniczący SPS-u?, „KS”, 27.06.1994; A. Łapkiewicz, A jednak ten trzeci, „KS”,
29.06.1994; mir, Mała koalicja jeszcze mniejsza, „KS”, 30.06.1994; bł, W Szczecinie – 29 czerwca inauguracyjna sesja, „GS”, 30.06.1994; Y. Husaim-Sobecka, J. Sudoł, Zdecyduje BBWR?,
„GS”, 29.06.1994; Y. Husaim-Sobecka, J. Sudoł, Kto do Zarządu, „GS”, 30.06.1994; Y. Husaim-Sobecka, Wielka koalicja dla Szczecina, „GS”, 4.07.1994; Y. Husami-Sobecka, J. Sudoł,
Inauguracyjna sesja Rady Miejskiej w Szczecinie, „GS”, 6.07.1994; Y. Husaim-Sobecka, Kandydatów więcej niż miejsc, „GS”, 11.07.1994; Y. Husaim-Sobecka, I Sesja Rady Miejskiej, „GS”,
12.07.1994; Uchwała Nr I/1/94 RMS z 5.07.1994; Uchwała Nr I/2/94 RMS z 5.07.1994;
Uchwała Nr I/4/94 RMS z 5.07.1994; Uchwała Nr I/5/94 RMS z 12.07.1994; Uchwała
Nr I/6/94 RMS z 12.07.1994; Uchwała Nr I/7/94 RMS z 12.07.1994; Uchwała Nr III/22/94
RMS z 12.09.1994; Uchwała Nr III/24/94 RMS z 12.09.1994.
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Bartłomiej Sochański urodził się 11 lutego 1955 r. w Szczecinie. Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji UAM. Po odbyciu służby wojskowej,
został asystentem w Studium Administracyjnym Wyższej Szkoły Pedagogicznej
w Szczecinie. Pracował też w Morskim Instytucie Rybackim na wydziale prawa,
a następnie jako radca prawny w Szczecińskiej Stoczni Remontowej „Gryfia”
oraz w Spółdzielni Mieszkaniowej „Dąb”. W wyniku nawiązania współpracy z podziemiem solidarnościowym w „Gryfii”, rozpoczął działalność opozycyjną. Udzielał m.in. pomocy prawnej działaczom opozycji, doradzał też
M. Jurczykowi. W 1987 r. został przyjęty do adwokatury i rozpoczął pracę
w Zespole Adwokackim w Gryficach (w 1990 r. pracował już jako adwokat
w Szczecinie). Podczas tzw. wyborów kontraktowych w czerwcu 1989 r. był
członkiem Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Szczecinie z ramienia Komitetu Obywatelskiego „Solidarności” (KO”S”). Po wyborach został jednym
z trzech przewodniczących OKP Pomorza Zachodniego NSZZ „Solidarność”,
który powstał w miejsce KO”S”. Tym samym brał udział w przygotowaniach
do przeprowadzenia pierwszych wyborów samorządowych. Sam też z sukcesem kandydował, a następnie został wiceprzewodniczącym RMS pierwszej
kadencji (jednak po kilku miesiącach zrezygnował). Po wyborach Prezydenta RP z 1990 r. zapisał się do Kongresu Liberalno-Demokratycznego (KLD),
który w 1994 r. połączył się z Unią Demokratyczną (UD) w UW. W wyborach
parlamentarnych w 1991 r. kandydował bez powodzenia do Senatu, natomiast
podczas wyborów samorządowych w 1994 r. nie ubiegał się ponownie o mandat radnego26.
Do najważniejszych spraw, jakimi zajął się Zarząd Miasta pod przywództwem prezydenta Sochańskiego należały m.in. inwestycje drogowe oraz poprawa warunków mieszkaniowych. Za jego kadencji utworzono Biuro Obsługi
Interesantów w Urzędzie Miasta. W 1995 r. podpisał polsko-niemiecka umowę
o utworzeniu Euroregionu Pomerania, a także w 1997 r. zabiegał o utworzenie
w Szczecinie Wielonarodowego Korpusu Północ-Wschód, co rok później zakończyło się sukcesem27.
Podczas wyborów samorządowych w 1998 r. Bartłomiej Sochański dostał
się do RMS z komitetu UW. Jednak nie został ponownie wybrany prezydentem, więc powrócił do zawodu adwokata. W latach 2001-2018 pełnił w Szczecinie funkcję konsula honorowego RFN z okręgiem konsularnym na terenie
województwa zachodniopomorskiego. Dwukrotnie bez powodzenia startował
26

W. Jachim, „Pierwszy rodowity”. Bartłomiej Sochański prezydent Szczecina w latach 19941998, w: Prezydenci polskiego Szczecina..., s. 122, 127-133.
27
Szerzej o działalności B. Sochańskiego i jego Zarządu: W. Jachim, „Pierwszy rodowity”...,
s. 138-145.
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w wyborach bezpośrednich na prezydenta Szczecina. W 2010 r. z własnego komitetu Komitet Wyborczy Wyborców Bartłomieja Sochańskiego – Obudźmy
Szczecin, w których zajął czwarte miejsce na siedmiu kandydatów. Jednocześnie startował do RMS, ale komitet nie przekroczył 5% progu wyborczego.
Po raz drugi w 2018 r. jako kandydat PiS (członkiem partii został w 2017 r.).
Tym razem przegrał w ponownym głosowaniu z P. Krzystkiem, ale uzyskał
mandat radnego i został wiceprzewodniczącym RMS. Następnie w 2020 r.
został wybrany przez Sejm sędzią Trybunału Konstytucyjnego28.

Marian Jurczyk
Marian Jurczyk urodził się 16 października 1935 r. we wsi Karczewice w dawnym województwie łódzkim. Jak sam zaznacza, wychowywał się w tradycji
walk partyzanckich z okresu II wojny światowej. Był absolwentem technikum ekonomicznego. W czasie nauki jako młody chłopiec pomagał w gospodarstwie rodziców. Następnie, jako niespełna szesnastolatek, podjął pracę
przy budowie Huty Częstochowa, a potem w Częstochowskich Zakładach
Lniarskich „Stradopi”. W 1954 r. wyjechał do Szczecina, gdzie podjął pracę
w Stoczni Szczecińskiej im. Adolfa Warskiego. Początkowo jako malarz, później jako dźwigowy, a następnie jako spawacz. W latach 70. XX w. brał udział
w strajkach organizowanych w Stoczni Szczecińskiej, należał do komitetów
strajkowych. Za krytykowanie ówczesnych władz i systemu był nękany przez
Służbę Bezpieczeństwa. Polegało to na licznych kontrolach, przesłuchaniach
w domu i pracy. Często aresztowano go w drodze do pracy, podczas jazdy
autobusem lub tramwajem. Kilkakrotnie grożono mu śmiercią albo sugerowano, że coś złego spotka jego rodzinę lub przyjaciół. 18 sierpnia 1980 r. stanął na czele stoczniowego Komitetu Strajkowego, a następnie został wybrany
na przewodniczącego Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego. 30 sierpnia
po trudnych, czasami burzliwych negocjacjach podpisał z przedstawicielami
rządu PRL tak zwane „porozumienie szczecińskie”. W dniu 9 czerwca 1981 r.
w Szczecinie na zjeździe delegatów zakładów pracy został wybrany przewodniczącym Zarządu Regionu Pomorza Zachodniego NSZZ „Solidarność”.
Po wprowadzeniu stanu wojennego w nocy z 12 na 13 grudnia został zatrzymany i internowany. Był więziony między innymi w Strzebielinku, gdzie
na początku sierpnia 1982 r. dowiedział się o śmierci syna i synowej, którzy
– jak go poinformowano – popełnili samobójstwo. Następnie, gdy przebywał
28

W. Jachim, „Pierwszy rodowity”..., s. 148-151; Na podstawie dokumentów PKW.

188

Piotr Chrobak (Szczecin)

już w Warszawie, w więzieniu na Rakowieckiej, przesłuchujący go oficerowie
SB jednoznacznie dawali mu do zrozumienia, że gdyby nie jego radykalizm
i przemówienie w Trzebiatowie, dzieci żyłyby nadal. 23 grudnia wraz z sześcioma innymi działaczami „Solidarności” Andrzejem Gwiazdą, Sewerynem
Jaworskim, Karolem Modzelewskim, Grzegorzem Palką, Andrzejem Rozpłochowskim i Janem Rulewskim został aresztowany pod zarzutem próby obalenia ustroju PRL. Podczas codziennych przesłuchań bezskutecznie próbowano
go złamać psychicznie. Został zwolniony na podstawie amnestii uchwalonej
przez Sejm 21 lipca 1984 r. Po wyjściu z więzienia przez cały czas był inwigilowany i nękany przez SB, co utrudniało prowadzenie działalności konspiracyjnej. W lutym 1990 r. założył związek zawodowy „Solidarność 80”. Od roku
1991 pełnił funkcję przewodniczącego Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność
80”. W wyborach parlamentarnych w 1997 r., jako kandydat niezależny ubiegał się o mandat senatora. Uzyskując poparcie 124 897 głosów, został wybrany
Senatorem RP IV kadencji. Następnie w roku 1997 założył Niezależny Ruch
Społeczny (NRS)29.
Rok później wystartował w wyborach samorządowych, z listy Ruchu Patriotycznego „Ojczyzna” który tworzyły: Ruch Odbudowy Polski (ROP), Konfederacja Polski Niepodległej Obóz Patriotyczny, BdR, KPEiR RP. Uzyskując
poparcie 15 028 głosów, został wybrany radnym Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego. Jednocześnie firmował swoim nazwiskiem NRS, którego 6 reprezentantów zasiadło w RMS trzeciej kadencji. Mimo iż SLD po raz
drugi uzyskał najlepszy wynik w wyborach i wprowadził najliczniejszą reprezentację, to politycy z AWS i UW, aby utrzymać możliwość sprawowania
władzy, podjęli rozmowy z NRS Mariana Jurczyka w celu zawiązania koalicji
w RMS. Ponadto należy zauważyć, że członkowie UW byli bardzo zaskoczeni
tak słabym wynikiem wyborczym. Zdobycie większej liczby mandatów pozwoliłoby na zawiązanie koalicji tylko z AWS, bez konieczności dogadywania
się z NRS30. Początkowo wszystko wskazywało na to, że SLD, mimo kolejnego zwycięstwa, nadal pozostanie w opozycji. Jednak rozmowy między AWS,
UW i NRS stawały się coraz trudniejsze. Problemem było obsadzenie stanowiska prezydenta miasta. Mówiło się, że prezydentem Szczecina może zostać
29

D. Dąbrowska, Marian Jurczyk – fragmenty autobiografii, „KrS 2001”, Szczecin 2002, s. 141-148;
D. Dąbrowska, Marian Jurczyk – fragmenty autobiografii, „KrS 2002”, Szczecin 2003, s. 105-111;
D. Dąbrowska, Marian Jurczyk – fragmenty autobiografii, „KrS 2003”, Szczecin 2004, s. 207-215;
D. Dąbrowska, Prezydent Marian Jurczyk, w: Prezydenci polskiego Szczecina..., s. 199-201;
P. Zieliński, Marina Jurczyk. Zły Prezydent. Wywiad – rzeka, Szczecin 2008, s. 9-225.
30
Wyniki wyborów do RMS w 1998 r.: SLD – 24 mandaty, AWS – 21, UW – 8, NRS Mariana
Jurczyka – 6, „Osiedlowcy” – 1. Źródło: Na podstawie dokumentów PKW i UMS.
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J. Otto lub Z. Zalewski. Jednak NRS chciał fotel prezydenta dla siebie, dlatego
jak się okazało, równolegle toczył rozmowy z SLD. Sojusz podkreślał, że wynik wyborów pokazał, że szczecinianie nie chcą dotychczasowych rządów UW
oraz AWS, w przeciwieństwie do SLD i NRS, które jeszcze w Szczecinie nie
sprawowały władzy31.
Rozmowy trwały kilka dni, gdyż radni z NRS nie mogli się zdecydować,
z kim zawrzeć koalicję, jednocześnie stawiali trudne warunki potencjalnemu
koalicjantowi. Samorządowcy z NRS zaznaczali, że najważniejszym dla nich
zadaniem było stworzenie dobrego programu dla rozwoju Szczecina oraz,
że nie mieli obowiązku poprzeć partii wywodzącej się z byłej „Solidarności”.
Chcieli zakończyć sztuczny podział na dawnych działaczy PZPR i opozycji32.
Patrząc na nazwiska, jakie pojawiały się przed sesją inauguracyjną RMS
co do obsady fotela prezydenta miasta (Piotr Mync i A. Kamrowski obydwaj
z AWS) i przewodniczącego RM (P. Bartnik, Dominik Górski oraz Jacek Jekiel
wszyscy z UW), wydaje się, że radni AWS i UW mogli być pewni, że to jednak
oni obsadzą najważniejsze stanowiska w miejskim samorządzie i nadal będą
sprawować władzę w Szczecinie33. Z kolei przed sesją RMS, na spotkaniu
przedstawicieli NRS i SLD zawiązano zespoły programowe między radnymi
Sojuszu, „Osiedlowców” oraz NRS, w celu przygotowania wspólnego programu. Można to uznać za pewną oznakę przełomu w rozmowach34.
Sesja inauguracyjna odbyła się 30 października 1998 r. Podczas obrad doszło do nieoczekiwanej sytuacji, gdyż po złożeniu przez radnych ślubowania,
zanim doszło do wyboru przewodniczącego RMS nowej kadencji, na wniosek Klubu Radnych AWS oraz UW prowadzący obrady przewodniczący RMS
z poprzedniej kadencji Z. Zalewski (który nie został wybrany radnym ówczesnej trzeciej kadencji) zarządził przerwę do 16 listopada, mimo sprzeciwu
31

M. Winconek, Unia leczy rany, „KS”, 15.10.1998; A. Ratuszyński, Gdzie jest prezydent?,
„KS”, 16.10.1998; mag, Nocne rozmowy, „KS”, 19.10.1998; mag, Czekanie na senatora, „KS”,
20.10.1998; A. Kuchcińska, Kto będzie prezydentem Szczecina?, „GS”, 15.10.1998; kare,
Unici szukają koalicjantów, „GS”, 15.10.1998; kare, Jaka w Szczecinie?, „GS”, 20.10.1998;
P. Koterwa, Koalicja zbliża się, „GnP”, 15.10.1998; PAU, Koalicja na niedzielę, „GnP”,
17.10.1998; kare, SLD chce współpracy, „GS”, 16.10.1998.
32
A. Ratuszyński, Koalicja radnych – nie liderów, „KS”, 22.10.1998; ArR, cich, gra, jps,
MK, Pierwsze sesje nowych rad, „KS”, 28.10.1998; A. Ratuszyński, Co zrobi języczek?,
„KS”, 29.10.1998; ika, Trzecia droga?, „GS”, 21.10.1998; oj, Kiedy Zarząd Szczecina?, „GS”,
27.10.1998; oj, Języczek NRS, „GS”, 29.10.1998; ika, Kto na platformę?, „GS”, 29.10.1998;
P. Koterwa, Trzy dni na koalicję, „GnP”, 28.10.1998.
33
A. Ratuszyński, Co zrobi języczek...; L. Wójcik, Bartnik na (wice)prezydenta!, „KS”,
30.10.1998; akk, Kto z kim będzie rządzić?, „GS”, 28.10.1998.
34
A. Ratuszyński, Czar (koalicyjnych) par, „KS”, 30.10.1998.
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SLD. Następnie radni z AWS i UW wraz dotychczasowym prezydentem B.
Sochańskim opuścili salę sesyjną. Jednak obrady kontynuowali radni z SLD,
NRS oraz „Osiedlowców”, którzy wybrali przewodniczącego RM, którym został J. Chudzyński z NRS. Mimo iż radni z NRS podkreślali, że do zawiązania
koalicji z SLD nie doszło, to jednak zaznaczyli, że nie chcą podziału na lewicę i prawicę, gdyż najważniejsze są kompetencje poszczególnych radnych.
Natomiast politycy z AWS i UW byli zaskoczeni faktem, że NRS porozumiał
się z SLD, gdyż oznaczało to, że najprawdopodobniej stracą możliwość sprawowania władzy w Szczecinie. Po sesji, wojewoda szczeciński W. Lisewski
miał zbadać pod względem prawnym, czy J. Chudzyński został zgodnie z prawem wybrany nowym przewodniczącym RMS. Radni SLD i NRS stwierdzili,
że Z. Zalewski nie został wybrany na prowadzącego sesję RMS, a jako przewodniczący RMS poprzedniej kadencji miał poprowadzić obrady do wyboru
przewodniczącego, co powinien zrobić natychmiast, gdyż bez wyboru nie
miał uprawnień do normalnego prowadzenia obrad. Prezydent Szczecina
B. Sochański zapowiedział, że do momentu, aż sytuacja prawna się nie wyjaśni, to nie uzna wyboru J. Chudzyńskiego na przewodniczącego RMS i nie
wpuści go do gabinetu przewodniczącego Rady. Sytuacja ta została mocno
skrytykowana przez SLD35.
Ponownie rozpoczęły się rozmowy nad zawiązaniem koalicji z NRS zarówno
przez AWS i UW, jak i SLD. Okazało się, że propozycja NRS, przed sesją inauguracyjną, aby to M. Jurczyk został prezydentem miasta, była nie do zaakceptowania przez AWS i UW. Próbą przerwania impasu było złożenie przez
SLD wniosku na ręce przewodniczącego Rady J. Chudzyńskiego o zwołanie
sesji nadzwyczajnej na dzień 9 listopada, podczas której miano omówić tylko
jeden punkt, dotyczący zatwierdzenia protokołu z poprzedniej sesji o wyborze J. Chudzyńskiego na przewodniczącego RMS. Działanie to zostało mocno
skrytykowane przez kluby AWS i UW, które chciały czekać na opinię wojewody, który 5 listopada wydał opinię, że przerwa w obradach sesji inauguracyjnej
została ogłoszona zgodnie z prawem. Na sesji nadzwyczajnej RMS, na której pojawili się tylko radni SLD, NRS oraz „Osiedlowców”, a także prezydent
B. Sochański, zatwierdzono wspomniany protokół 36.
35

T. Bołsunowska, Działalność Rady Miasta Szczecina 1998 roku, „KrS 1998”, Szczecin 1999,
s. 41-42; P. Koterwa i J. Połowniak, To skandal, „GnP”, 31.10.1998; PAU, POL, SLD zwietrzył szansę, „GnP”, 31.10.1998; A. Ratuszyński, Kto rządzi miastem?, „KS”, 2.11.1998; ArR,
Koalicje i manipulacje, „KS”, 3.11.1998; ika, Radni na zapleczu, „GS”, 3.11.1998; bł, Do rządzenia nie trzeba koalicji, „GS”, 3.11.1998.
36
ArR, Przełamywanie impasu, „KS”, 3.11.1998; Y. Husaim-Sobecka, Zaczynamy od nowa?,
„GS”, 4.11.1998; A. Ratuszyński, Podwójny nelson, „KS”, 5.11.1998; ika, Kto przyjdzie
na obrady?, „GS”, 9.11.1998; A. Ratuszyński, Przerwa w sesji – legalna, „KS”, 6.11.1998;

Prezydenci Szczecina w III Rzeczypospolitej

191

Rozmowy koalicyjne między AWS i UW a NRS, 12 listopada zakończyły
się niepowodzeniem. NRS chciał wyboru M. Jurczyka na prezydenta Szczecina, natomiast AWS i UW oferowali NRS stanowisko przewodniczącego RM
oraz jedno miejsce w zarządzie miasta37. Natomiast 16 listopada odbyło się
dokończenie sesji inauguracyjnej RMS po wspomnianej przerwie ogłoszonej przez Z. Zalewskiego. Na sesji radni ponownie wybrali J. Chudzyńskiego
na przewodniczącego RMS, głosami SLD, NRS, „Osiedlowców” oraz czterech
radnych z AWS (którzy zostali wykluczeni z klubu po tym, jak na następnej
sesji nadal popierali decyzje SLD i NRS). Nowy przewodniczący RMS zwołał
na 18 listopada sesję nadzwyczajną, na której miano wybrać prezydenta miasta. Mimo widocznej współpracy radnych z SLD, NRS oraz „Osiedlowców”,
to cały czas koalicji nie zawarto. Na nadzwyczajnej sesji 34 głosami poparcia
wybrano M. Jurczyka na prezydenta Szczecina, który pełnił mandat senatora
RP. Kandydaturę poparli radni z SLD, NRS, „Osiedlowcy” oraz czterej byli radni
z AWS, przeciw opowiedzieli się pozostali radni AWS oraz UW. Wiceprzewodniczącymi RMS zostali przedstawiciele SLD, UW oraz jeden radny wykluczony z klubu AWS. Na wniosek prezydenta na sesji wybrano także dwóch zastępców prezydenta, którymi zostali W. Kuś (NRS) oraz D. Wieczorek (SLD).
Kolejni zastępcy mieli zostać wybrani na sesji po przerwie 23 listopada38.
Podczas drugiej części nadzwyczajnej sesji RMS 23 listopada M. Jurczyk
zaproponował kolejnych zastępców: Katarzynę Kantorską (NRS), Grzegorza
Kołodziejskiego (SLD) oraz Jana Dużyńskiego („Osiedlowcy”). Marian Jurczyk chciał, aby dwa miejsca w zarządzie miasta dostała AWS. Wówczas radni
ustalili, że wyboru dokonają po przerwie na sesji 26 listopada39.
Na trzecim posiedzeniu wyjątkowej sesji RMS 26 listopada radni wybrali pozostałych czterech członków Zarządu Miasta. Zostali nimi wspomniani
A. Ratuszyński, Komu Szczecin?, „KS”, 9.11.1998; A. Ratuszyński, Ich kolej, „KS”, 10.11.1998;
ika, Wojewoda zatwierdził przerwę, „GS”, 6.11.1998; A. Ratuszyński, 31 i prezydent, „KS”,
10.11.1998; ika, Przeciąganie NRS, „GS”, 10.11.1998.
37
A. Ratuszyński, Koalicji nie będzie, „KS”, 13.11.1998; Y. Husami-Sobecka, Marina Jurczyk
na prezydenta!, „GS”, 13.11.1998; ika, „Nie zdradzimy wyborców”, „GS”, 14.11.1998.
38
P. Chrobak, Wybory samorządowe w Szczecinie w latach 1990-2010..., s. 78-79; Uchwała
Nr I/W/2/98 RMS z 18.11.1998; Uchwała Nr I/W/3/98 RMS z 18.11.1998; Uchwała Nr
I/W/4/98 RMS z 18.11.1998; A. Ratuszyński, Kto wybierze przewodniczącego?, „KS”,
16.11.1998; A. Ratuszyński, Senat czy Zarząd Miasta?, „KS”, 18.11.1998; A. Ratuszyński,
Prezydent Jurczyk, „KS”, 19.11.1998; Będą rządzić Szczecinem, „KS”, 20.11.1998; ika, Poparcie ponad plan, „GS”, 17.11.1998; Y. Husaim-Sobecka, Marian Jurczyk prezydentem Szczecina, „GS”, 19.11.1998; ika, Ciąg dalszy Zarządu Szczecina, „GS”, 23.11.1998.
39
ar, SLD+NRS+AWS?, „KS”, 24.11.1998; ArR, Pierwsze rządy, “KS”, 25.11.1998; ika, Sesja
przerywana, „GS”, 24.11.1998; ika, Zarząd jutro albo wcale?, „GS”, 25.11.1998.
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K. Kantorska, G. Kołodziejski, H. Jerzyk oraz J. Dużyński (obaj z komitetu
„Osiedlowcy”). Z kolei na stanowiskach Sekretarza i Skarbnika Miasta nie zaszły roszady personalne. Natomiast co do propozycji M. Jurczyka, aby w skład
zarządu miasta weszli przedstawiciele AWS, to AWS po zebraniu rady regionalnej zdecydowanie sprzeciwiła się tej propozycji, mimo iż część radnych
AWS początkowo rozważała taką możliwość. Przeciwni byli też radni UW.
Mimo dokonania wyboru Zarządu Miasta i prezydium RMS, koalicja między
SLD i NRS nadal formalnie nie istniała40.
Zarząd Miasta za prezydentury M. Jurczyka dokonał m.in.: inwestycji
drogowych, jak np.: modernizacja nitki wyjazdowej Estakady Pomorskiej,
remont zatok autobusowych na Pl. Zwycięstwa, Pl. Sprzymierzonych i Al.
Wojska Polskiego na wysokości ul. Unii Lubelskiej oraz zakończenie pierwszego etapu modernizacji ul. Mieszka I. Ponadto w przetargu wyłoniono inwestora na zagospodarowanie terenu u zbiegu ulic Mieszka I i Milczańskiej,
na którym miało powstać Centrum Handlowo-Rekreacyjne „Piast”. Miał się
w nim mieścić hipermarket spożywczy, sklepy przemysłowe, galeria handlowa, kino, kręgielnia i gastronomia. Ostatecznie nie powstała kręgielnia i kino.
Podobny przetarg odbył się na teren przy Pazimie na Pl. Rodła. Tam miano
wybudować Centrum Handlowe „Galaxy”, w którym ostatecznie znalazły się
hipermarket spożywczy, galeria handlowa, gastronomia oraz kino i kręgielnia.
Z kolei w lutym 1999 r. powołano Ośrodek Integracji Europejskiej, mający
m.in. promować Polskę w Unii Europejskiej (UE) oraz prowadzić działalność
informacyjną i szkoleniową na temat Unii, w tym objaśniać proces integracji.
Ulokowano tam również Sekretariat Euroregionu Pomerania. Z kolei w lipcu
otwarto oczyszczalnię ścieków przy ul. Dąbrówki na Stołczynie41.

Marek Koćmiel
Marian Jurczyk pełnił funkcję prezydenta niewiele ponad rok. Złożył rezygnację z zajmowanej funkcji 24 stycznia 2000 r. (w wyniku decyzji Trybunału
Konstytucyjnego, zakazującej łączenia mandatu senatora z funkcją prezydenta
miasta. Następnie oskarżony o tzw. kłamstwo lustracyjne stracił mandat sena40

P. Chrobak, Wybory samorządowe w Szczecinie w latach 1990-2010..., s. 79; Uchwała
Nr I/W/6/98 RMS z 26.11.1998; ArR, Szczecin czeka na zarząd, „KS”, 26.11.1998; A. Ratuszyński, Szczecin ma Zarząd Miasta, „KS”, 27.11.1998; Y. Husaim-Sobecka, Gabinet powołany, „GS”, 27.11.1998.
41
T. Perkowski, Sprawozdanie z działalności Zarządu w 1999 roku, „KrS 1999”, Szczecin 2000,
s. 29-33.
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tora) wraz z nim rezygnację złożyli członkowie Zarządu Miasta, w tym samym
dniu RMS wybrała nowego prezydenta Szczecina (głosami UW, SLD i części
NRS), którym został Marek Koćmiel (UW). Także na tym samym posiedzeniu wybrano czterech wiceprezydentów: Jana Dużyńskiego (SLD), J. Jekiela
(UW), Grzegorza Kołodziejskiego (SLD) i D. Wieczorka (SLD), a także dwóch
członków Zarządu Miasta: Grzegorza Durskiego (NRS) i Pawła Sikorskiego
(bezpartyjny). Zmiana na stanowisku głowy miasta, była efektem zawiązania się nowej koalicji w RMS między SLD i UW nazwanej „Kontraktem dla
Szczecina”. Celem Kontraktu miała być m.in. reforma systemu oświaty, świadczeń zdrowotnych i administracji, a także modernizacja infrastruktury drogowej42.
Marek Koćmiel urodził się w Opocznie w 1958 r. Do Szczecina przyjechał
w 1977 r. Ukończył PS na kierunku ekonomika transportu morskiego. Po podpisaniu porozumień sierpniowych w 1980 r. był jednym z założycieli Niezależnego Zrzeszenia Studentów na PS. Po studiach podjął pracę w PKS, gdzie
angażował się w działalność opozycji demokratycznej. W 1985 r. rozpoczął
pracę w Instytucie Morskim. Po tzw. wyborach kontraktowych został pracownikiem biura Obywatelskiego Klubu Parlamentarnego. Następnie z sukcesem
wziął udział w pierwszych wyborach samorządowych, zostając szczecińskim
radnym oraz zastępcą prezydenta J.Cz. Bieleckiego do spraw gospodarczych.
Odpowiadał m.in. za prywatyzację umów najmu komunalnych lokali użytkowych. Po odwołaniu prezydenta Bieleckiego, M. Koćmiel został prezesem
Wolnego Obszaru Celnego SA; był także współzałożycielem Północnej Izby
Gospodarczej w 1997 r.43
Jesienią 1990 r. został członkiem nowopowstałego KLD. Powierzono mu
stworzenie struktur partyjnych w Szczecinie, których został przewodniczącym.
Następnie w 1994 r., kiedy KLD i UD połączyły się w UW, został jej wiceprzewodniczącym w Szczecinie. Po tym jak w 1998 r. ze stanowiska przewodniczącego zrezygnował G. Jankowski, który został wicewojewodą, M. Koćmiel objął
stery UW w Szczecinie, wygrywając wybory z P. Bartnikiem. W tym samym roku
otrzymał mandat radnego Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego.
Następnie został przewodniczącym UW na Pomorzu Zachodnim44.
Po objęciu urzędu prezydenta do najważniejszych osiągnięć jego Zarządu
można zaliczyć m.in.: zapewnienie finansowania dla programu „Poprawa
42

Uchwała Nr XX/595/2000 RMS z 24.01.2000; Uchwała Nr XX/597/2000 RMS z 24.01.2000;
Uchwała Nr XX/596/2000 RMS z 24.01.2000; Uchwała Nr XX/600/2000 RMS z 24.01. 2000.
43
W. Jachim, „Jestem wolnym człowiekiem”. Marek Koćmiel – prezydent Szczecina od 24 stycznia 2000 do 29 maja 2001 roku, w: Prezydenci polskiego Szczecina..., s. 156-161.
44
Tamże, s. 160-161.
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jakości wody w Szczecinie”; prywatyzacja Szczecińskiej Energetyki Cieplnej
(SEC); budowa przeprawy przez Regalicę oraz estakady nad Parnicą, która
ułatwiła połączenie portu z siecią dróg krajowych; zakończono remonty prowadzone na ulicach: Mickiewicza, Rayskiego, Narutowicza, Estakady Pomorskiej oraz wiaduktów i mostów przy ulicach: Milczańskiej, Sczanieckiej i Mostu
Długiego. Ponadto uporządkowano kwestie dzierżawy miejskich targowisk45.

Edmund Runowicz
Również niewiele ponad rok pełnił urząd prezydenta M. Koćmiel (stracił zaplecze polityczne m.in. na skutek rozłamu w UW, w wyniku którego powstała
PO RP. Wówczas koalicja SLD-UW straciła większość w Radzie, w wyniku
odejścia części radnych z UW do PO RP. Brak większości uniemożliwił
uzyskanie absolutorium, co było podstawą od odwołania Zarządu Miasta).
Kolejnym prezydentem został dotychczasowy sekretarz miasta E. Runowicz
(bezpartyjny, popierany przez SLD) wybrany 29 maja 2001 r., który pełnił
urząd do końca kadencji. Natomiast 4 czerwca w skład nowego Zarządu Miasta weszło czterech zastępców prezydenta: Lucjan Bąbolewski (UW), Andrzej
Gajda (SKL), Elżbieta Malanowska (SLD) oraz Andrzej Mickiewicz (przeszedł z UW do SLD) i dwóch członków: J. Dużyński (SLD) wraz z Marcinem Krukowskim (PO RP). Natomiast nowym sekretarzem miasta został Tomasz Brzozowski, z kolei na stanowisku skarbnika pozostał Mirosław Czekaj.
Warto zauważyć, że wspomniani politycy stanowili reprezentację wszystkich
opcji politycznych z RMS46.
Edmund Runowicz urodził się 17 stycznia 1953 r. w Szczecinie. W 1978 r.
ukończył studnia na Wydziale Inżynieryjno-Ekonomicznym PS, uzyskując dyplom inżyniera transportu. Swoją pierwszą pracę rozpoczął w Stoczni
Szczecińskiej. W 1966 r. wstąpił do Związku Harcerstwa Polskiego, w którym
przeszedł wszystkie szczeble awansu, aż do członka Rady Naczelnej ZHP.
Działalność polityczną rozpoczął pod koniec lat 80. XX w., kiedy to w 1989 r.
został wiceprezydentem Szczecina do spraw społecznych za prezydentury
Ryszarda Rotkiewicza. Funkcję tę pełnił do momentu pierwszych wyborów
45

Tamże, s. 168-169. Patrz szerzej: D. Brzozowski, Sprawozdanie z działalności Zarządu Miasta,
„KrS 2000”, Szczecin 2001, s. 33-48; T. Bołsunowska, Działalność Rady Miasta Szczecina
w 2000 roku, „KrS 2000”, s. 9-27.
46
Uchwała Nr XL/853/01 RMS z 29.05.2001; Uchwała Nr XL/854/01 RMS z 4.06.2001;
D. Górski, Szczecin w pierwszym roku nowego tysiąclecia, „KrS 2001”..., s. 7; T. Bołsunowska, Działalność Rady Miasta Szczecin w roku 2001, „KrS 2001”..., s. 11-18; D. Brzozowski,
Sprawozdanie z działalności Zarządu Miasta Szczecin w 2001 roku, „KrS 2001”..., s. 29.
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samorządowych w 1990 r., kiedy to w miejsce rad narodowych utworzono
samorząd terytorialny. Następnie za prezydentury B. Sochańskiego został powołany na stanowisko Sekretarza Miasta, zastępując A. Markowskiego. Pełnił
tę funkcję aż do objęcia urzędu prezydenta Szczecina47.
Do najważniejszych dokonań Zarządu Miasta za prezydentury E. Runowicza można zaliczyć: 1) opracowanie „Strategii Rozwoju Szczecina” na najbliższe 30 lat, którą Rada Miasta przyjęła w 2002 r.; 2) pozyskanie inwestora
– firmy ECE, na budowę centrum handlowego po byłej „Kaskadzie”; 3) stworzenie Urzędu przyjaznego inwestorowi poprzez informatyzację, jawne i czytelne procedury oraz rozwój Biura Obsługi Interesantów. W wyniku tych działań w kwietniu 2002 r. przyznano Urzędowi Miejskiemu w Szczecinie jeden
z pierwszych w Polsce certyfikat ISO 9001:2001; 4) zwiększenie możliwości
rozwoju gospodarki lokalnej, zwłaszcza przedsiębiorczości, poprzez nawiązanie współpracy Miasta Szczecin z Zachodniopomorskim Stowarzyszeniem
Rozwoju Gospodarczego – Szczecińskim Centrum Przedsiębiorczości (SCP).
W jego efekcie 1 czerwca 2002 r. funkcjonowanie rozpoczął Punkt Konsultacyjno-Prawny dla przedsiębiorców zlokalizowany w siedzibie wspomnianego stowarzyszenia; 5) przyspieszenie inwestycji drogowych, w wyniku czego
m.in.: a) oddano do użytku nową przeprawę przez Regalicę mającą odciążyć most Cłowy. Nowy most został nazwany im. Pionierów Miasta Szczecin;
b) rozpoczęto remont nabrzeża bulwaru Nadodrzańskiego na odcinku o długości niecałych 190 m od SCP przy ul. Kolumba do dawnego mostu Kolejowego;
c) oddano do użytku zmodernizowany odcinek miejski drogi krajowej nr 13.
Modernizacja nastąpiła na odcinku od skrzyżowania Al. Piastów z ulicami
Dąbrowskiego i Powstańców Wielkopolskich do Ronda Hakena; d) oddano
do użytku nową ulicę gen. Taczaka, która stanowi przedłużenie ul. 26 Kwietnia
oraz łączy ul. Derdowskiego z ul. Łukasińskiego; 6) kompleksowo zmodernizowano gospodarkę wodno-ściekową (środki na ten cel pozyskał wcześniejszy Zarząd Miasta za prezydentury M. Koćmiela), m.in. rozpoczęto budowę
oczyszczalni ścieków „Pomorzany” zlokalizowanej przy ul. Tama Pomorzańska;
7) 19 kwietnia 2002 r. podczas Szczecińskich Dni Olimpijczyka dokonano
uroczystego otwarcia nowoczesnego stadionu lekkoatletycznego przy ul. Litewskiej48.
47

P. Chrobak, Edmund Runowicz – samorządowiec i Prezydent Miasta Szczecin w latach 20012002, w: Prezydenci polskiego Szczecina..., s. 176-179; T. Bołsunowska, Działalność Rady
Miasta Szczecin w roku 2001..., s. 16; W. Nowak-Wolender, Informacja o pracy Rady Miejskiej, „KrS 1994”, Szczecin 1995, s. 25; D. Dąbrowska, Informacja o działalności Zarządu
Miasta, „KrS 1994”..., s. 5; Uchwała Nr III/22/94 RMS z 12.09.1994; Uchwała Nr III/24/94
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Należy też zaznaczyć, że w trakcie prezydentury E. Runowicza, w Szczecinie 3 kwietnia 2002 r. na wniosek szczecińskiego oddziału ZUS oraz SEC,
Szczeciński Sąd Gospodarczy ogłosił upadłość firmy „Dana” S.A. zajmującej
się produkcją odzieży. Ponad 300 osób straciło pracę. Z kolei 29 lipca została
ogłoszona przez Sąd Rejonowy w Szczecinie upadłość Stoczni Szczecińskiej
S.A. i Stoczni Szczecińskiej Porta Holding S.A. Jak pisze Dawid Brzozowski:
„W efekcie rozpoczęło się postępowanie upadłościowe. Prawie 7000 stoczniowców straciło pracę. W wyniku rozmów z Ministerstwem Gospodarki i Agencją Rozwoju Przemysłu 17 lipca 2002 r., na bazie jednej z 30 spółek holdingu
(Allround Ship Service Sp. z o.o.), powołano nowe przedsiębiorstwo – Stocznię
Szczecińską Nową Sp. z o.o.”49. Mogła ona rozpocząć swoją działalność, dzięki otrzymaniu gwarancji rządowych oraz od Miasta Szczecina. W tej sytuacji
pracę odzyskało ponad 4000 stoczniowców. Trzeba tu podkreślić, że mimo
iż władze miasta nie miały wpływu na upadłość wymienionych zakładów,
to ich likwidacja mogła źle wpłynąć na ich wizerunek, co mogło mieć negatywne odbicie w wynikach bezpośrednich wyborów na prezydenta Szczecina,
w których kandydował E. Runowicz50.

Marian Jurczyk
Wybory na czwartą kadencję samorządu odbyły się 27 października 2002 r.
Była to pierwsza elekcja, w której prezydent miasta był wybierany w sposób
bezpośredni. Pozycja prezydenta względem rady miasta uległa dużemu uniezależnieniu. Zgodnie z nowymi przepisami prezydent miasta jest organem wykonawczym i wedle własnego uznania dobiera sobie zastępców, jednak decyzji
nie podejmują kolegialnie. Podejmuje je prezydent i jednoosobowo ponosi
za nie odpowiedzialność. Do jego zadań należy przygotowanie budżetu i prowadzenie polityki: inwestycyjnej, finansowej, komunalnej w ramach uprawnień przyznanych też przez radę miasta. Pełni funkcję Kierownika Urzędu
Miejskiego, zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników urzędu,
kierowników miejskich jednostek organizacyjnych, zwierzchnika w stosunku
do powiatowych służb, inspekcji i straży oraz kierowników jednostek organizacyjnych powiatu, pełni funkcję organu samorządu terytorialnego przy rozD. Brzozowski, Działalność Zarządu Miasta oraz Prezydenta Szczecina w 2002 roku, „KrS
2002”..., s. 43-66; J. Macholak, Kalendarium najważniejszych wydarzeń 2002 roku, „KrS
2002”..., s. 157-189.
49
D. Brzozowski, Działalność Zarządu Miasta oraz Prezydenta Szczecina w 2002..., s. 44.
50
P. Chrobak, Edmund Runowicz..., s. 183.
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strzyganiu indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej, kieruje
realizacją zadań Urzędu Miejskiego, określa kierunki polityki zagranicznej
miasta, sprawuje nadzór nad zapewnieniem porządku publicznego, sprawuje
nadzór nad komunikacją społeczną, zapewnieniem ochrony informacji niejawnych oraz danych osobowych51.
Odwołanie prezydenta może nastąpić tylko na podstawie przypadków określonych w ustawie i praktycznie jedynie w drodze referendum. Referendum
przeprowadza się na wniosek radnych lub mieszkańców miasta. Wojewoda
ma prawo wystąpienia z wnioskiem o odwołanie prezydenta miasta do ministra spraw wewnętrznych i administracji, w przypadku stale powtarzającego
się łamania przez niego prawa. Na wniosek ministra, premier ustanawia komisarza i rozpisuje nowe wybory52.
W Szczecinie do walki o fotel włodarza miasta stanęło 13 kandydatów,
najwięcej w Polsce. Jednym z nich był Marian Jurczyk. Warto zaznaczyć,
że na krótko przed głosowaniem, 2 października Sąd Najwyższy RP oczyścił go
z oskarżenia o „kłamstwo lustracyjne”. Wyrok uniewinniający umożliwił mu
kontynuowanie walki o fotel prezydenta. W dniu 10 listopada wygrał drugą
turę wyborów, uzyskując poparcie 53 981 wyborców, pokonując tym samym
E. Runowicza. Następnie 21 listopada podczas inauguracyjnej sesji RMS złożył
ślubowanie i został zaprzysiężony53. Natomiast zwycięzcą wyborów do RMS
już po raz trzeci okazał się komitet SLD, idący w tych wyborach w koalicji
z Unią Pracy. Z kolei komitet prezydenta Jurczyka zajął czwarte miejsce54.
Jednak zanim odbyła się sesja inauguracyjna, w mediach pojawiły się spekulacje, że najprawdopodobniej nowo wybrany prezydent porozumie się z SLD,
jak to miało miejsce po elekcji z 1998 r. Mimo to Sojuszowi nie udało się zawiązać oficjalnej koalicji z radnymi M. Jurczyka, a tym samym z prezydentem
miasta. Jak się okazało M. Jurczyk sprawowanie władzy wolał oprzeć na swoich
pięciu radnych z klubu NRS oraz na zawieraniu doraźnych sojuszy55.
51
52
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Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, Dz.U. 1990, nr 16, poz. 95 ze zm.;
www.szczecin.pl.
Tamże.
Na temat wyborów samorządowych w 2002 r. patrz szerzej: Wybory samorządowe w 2002
roku w Szczecinie, pod red. K. Kowalczyka, Szczecin 2003, s. 1-159; P. Chrobak, Wybory
samorządowe w Szczecinie na tle Pomorza Zachodniego..., s. 195-301.
Wyniki wyborów do RMS w 2002 r.: KKW SLD-UP – 14 mandatów, KWW Teresy Lubińskiej – 5, KWW POPiS dla Szczecina – 5, KWW Niezależny Komitet Mariana Jurczyka – 5,
KW LPR – 1, KWW Razem Polsce – 1. Źródło: Na podstawie danych PKW.
A. Ratuszyński, Kwestia wyboru, „KS”, 13.11.2002; ArR, Rada do pracy, „KS”, 14.11.2002;
ArR, Rozmawiają i będą rozmawiać, „KS”, 18.11.2002; ArR, Pod wodzą SLD, „KS”,
20.11.2002; A. Ratuszyński, Teraz Jurczyk, „KS”, 21.11.2002; A. Ratuszyński, Władza nie
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Brak zawiązania koalicji z Sojuszem spowodował, że za sprawą SLD przedstawiciel prezydenckiego klubu NRS jako jedyny nie został wybrany w skład
prezydium rady. Radni odwołali dotychczasowego sekretarza miasta T. Brzozowskiego, którego na wniosek prezydenta zastąpił Władysław Sikorski (bezpartyjny, były członek UW), gdyż radnym SLD-UP nie udało się zablokować
tej kandydatury56.
Dużo spekulowano, kto oraz według jakich kryteriów zostanie zastępcą
prezydenta. Wcześniej, kiedy prezydent jak i wiceprezydenci byli wybierani
oraz odwoływani przez RMS, o tym, kto dostanie nominację decydował klucz
partyjny oraz zasady na jakich opierała się koalicja sprawująca władzę w Radzie. Oznaczało to, że prezydent musiał współpracować z takimi zastępcami,
jakich wybrali mu radni. Jednak każdy z członków Zarządu Miasta ponosił
odpowiedzialność za swoje działania. Natomiast po wprowadzeniu bezpośrednich wyborów, prezydent sam powoływał i odwoływał swoich zastępców.
Jednak konsekwencją zwiększenia uprawnień prezydenta co do sprawowania pełnej kontroli nad swoimi zastępcami było przejęcie odpowiedzialności
za podejmowane przez nich działania, gdyż decyzje w kolegium prezydenckim
nie były podejmowane kolegialnie, tylko jednoosobowo przez prezydenta57.
Pierwsze informacje odnośnie wiceprezydentów pojawiły się zaraz po zakończeniu ponownego głosowania na prezydenta. Wówczas M. Jurczyk ogłosił, że jego zastępcami zostaną osoby nie tylko kompetentne, ale przede
wszystkim nowe, które jeszcze nie sprawowały władzy. Edmund Runowicz pogratulował swojemu konkurentowi, zaznaczając, że wynik wyborów mógłby
być inny, gdyby zagłosowało więcej osób młodych58. Natomiast w wywiadzie
dla „GWS” negatywnie wypowiedział się o programie M. Jurczyka59.
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jest łatwa, „KS”, 22.11.2002; KOV, Jurczyk i co dalej?, „GWS”, 12.11.2002; KOV, Kto z Jurczykiem, „GWS”, 13.11.2002; KOV, Kogo weźmie Jurczyk?, „GWS”, 20.11.2002; KOV, Przewodniczący z lamusa, „GWS”, 22.11.2002; ika, ha, zek, Gry polityków, „GS”, 13.11.2002.
A. Ratuszyński, Władza nie jest łatwa...; Y. Husaim-Sobecka, Nerwowe początki, „GS”,
22.11.2002; ika, Powyborcze rachunki, „GS”, 23.11.2002; ArR, Pierwsze starcie?, „KS”,
26.11.2002; A. Ratuszyński, Koniec wybierania, „KS”, 27.11.2002; Y. Husaim-Sobecka, Centroprawica zjednoczona, „GS”, 27.11.2002; Uchwała Nr I/1/02 RMS z 21.11.2002; Uchwała
Nr I/2/02 RMS z 26.11.2002; Uchwała Nr I/3/02 RMS z 26.11.2002; Uchwała Nr I/7/02
RMS z 26.11.2002; Uchwała Nr I/8/02 RMS z 26.11.2002; Uchwała Nr XX/369/04 RMS
z 26.04.2004; Uchwała Nr XXI/414/04 RMS z 25.05.2004.
P. Chrobak, Wybory samorządowe w Szczecinie na tle Pomorza Zachodniego..., s. 268.
MiS, Prezydent... wiochy z tramwajami, „KS”, 12.11.2002; END, KOV, Jurczyk tajemniczy
na starcie, „GWS”, 12.11.2002; bł, Prezydent Jurczyk, „GS”, 12.11.2002; mir, Pożegnanie
z nutką goryczy, „KS”, 12.11.2002; ika, Smutek w SLD, „GS”, 12.11.2002.
Edmund Runowicz w wypowiedzi udzielonej „GWS” stwierdził: Nie spodziewałem się takiego rezultatu. Przecież gdy pan Jurczyk był prezydentem, nie podejmował żadnych decyzji.
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Przed sesją inauguracyjną RMS prezydent Jurczyk ogłosił, że swoich zastępców wybierze w drodze konkursu. Oświadczenie to mogło zaskoczyć polityków z SLD, którzy toczyli z prezydentem rozmowy koalicyjne i liczyli na dwa,
a nawet trzy z czterech foteli wiceprezydentów. Politycy lewicy woleli zawiązać
koalicję i podzielić stanowiska, ale M. Jurczyk – zdaniem prasy – wolał luźne
porozumienie zarówno w RMS, jak i przy ewentualnym ustaleniu warunków,
na których SLD-UP miałoby popierać jego działania. Jak wspomniano, swoje
rządy wolał oprzeć na swoich pięciu radnych oraz doraźnie zawiązywanych
sojuszach60.
Nowi wiceprezydenci zostali wybrani 25 listopada. Ostatecznie okazało się, że nie byli wyłonieni w drodze zapowiadanego konkursu, tylko wedle
uznania prezydenta Jurczyka. Jednak kryteriów wyboru prezydent nie zdradził. Wiceprezydentami zostali: Anna Nowak (należała do PZPR, a następnie
do „Solidarności”), która miała odpowiadać za sferę społeczną (jako jedyna
z członków kolegium prezydenckiego pełniła swoją funkcję do końca kadencji), Leszek Chwat (były członek UD, UW oraz BBWR), któremu powierzono
inwestycje i gospodarkę (w lutym 2004 r. został zastąpiony przez Mirosława
Czesnego, którego we wrześniu 2005 r. zastąpił Leszek Dlouchy), Kazimierz
Trzciński (były członek UW), w którego kompetencjach leżało utrzymanie
miasta (pod koniec 2003 r. zastąpił go Marcin Gdakowicz, którego w maju
2004 r. zastąpił Andrzej Grabiec) oraz Piotr Krzystek, w którego zadaniach
mieścił się majątek gminy oraz sprawy mieszkaniowe (w sierpniu 2004 r. został
zastąpiony przez Jerzego Krawca, którego w sierpniu 2005 r. zastąpił Zbigniew
Zalewski). Wszyscy bezpartyjni. Ponieważ żaden z zastępców nie został rekomendowany przez SLD, oznaczało to, że M. Jurczyk ostatecznie zdecydował
się na samodzielne sprawowanie władzy, bez większościowego zaplecza
w RMS 61.
W większości były to decyzje jego otoczenia. Sam by się zdziwił, gdyby wiedział, pod czym
się podpisywał. Mój kontrkandydat miał program koniunkturalny, typowo wyborczy. To wystarczyło, by wygrać. A każdy koniunkturalny program jest groźny. Jeszcze nie wiem, co teraz
będę robił. Będę szukał pomysłu. Na pewno nie będzie to polityka. Źródło: AZ, KOV, Po
wygranej Jurczyka, „GWS”, 12.11.2002.
60
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Obserwując zachowanie M. Jurczyka jak i jego otoczenia, wydaje się, że próbowano powtórzyć sytuację jaka miała miejsce po poprzedniej elekcji z 1998 r.
Wówczas – jak to opisano wcześniej – M. Jurczyk sprytnie wykorzystał chęć
wyjścia SLD z opozycji i nie tylko przeforsował własną osobę na stanowisko
prezydenta, ale także obsadził swoim radnym fotel przewodniczącego RMS,
nie zawiązując z żadną siłą polityczną w Radzie oficjalnej koalicji. Natomiast
funkcjonowało nieformalne porozumienie z SLD. Jednak podobna strategia
w 2002 r. już się nie sprawdziła i za zachowanie pełnej swobody przy wyborze
wiceprezydentów M. Jurczyk musiał zapłacić cenę zarówno utraty poparcia
większości radnych dla swojego kolegium prezydenckiego, jak również utraty
reprezentacji klubu NRS w prezydium RMS62.
Do najważniejszych dokonań prezydenta Jurczyka i jego kolegium prezydenckiego można zaliczyć: umożliwienie mieszkańcom przekształcenia prawa
użytkowania wieczystego gruntów na których stały ich domy w prawo własności z 95% bonifikatą; powstanie sądu apelacyjnego; kontynuowanie programu
„Poprawa jakości wody w Szczecinie”; wyremontowanie barokowej fontanny
przy Pl. Orła Białego jednego z najstarszych i najcenniejszych zabytków
w mieście; inwestycje drogowe w tym: 1) przebudowa skrzyżowania ulic Ku
Słońcu, Dworskiej, Derdowskiego i Okulickiego, 2) dokończenie budowy
ul. Europejskiej, 3) pozyskanie środków finansowych na budowę dwóch mostów nad Odrą i Regalicą w ramach przebudowy Autostrady Poznańskiej63.
Omawiając prezydenturę M. Jurczyka, należy także zaznaczyć, że politycy
PO RP oraz PiS niezadowoleni ze sposobu sprawowania władzy przez prezydenta Jurczyka, a zwłaszcza jego decyzji kadrowych odnośnie częstej wymiany
swoich zastępców, próbowali go odwołać z funkcji prezydenta w referendum
przeprowadzonym 23 maja 2004 r. Wspomniane partie powołały Komitet
Referendalny Szczecina (KRS), który zebrał pod wnioskiem o referendum
wymagane minimum 10% podpisów wśród pełnoletnich mieszkańców Szczecina, w wyniku czego referendum zostało rozpisane z inicjatywy mieszkańców.
Aby referendum zostało uznane za ważne, musiało wziąć w nim udział przy62
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P. Chrobak, Wybory samorządowe w Szczecinie na tle Pomorza Zachodniego..., s. 270.
D. Brzozowski, Działalność Zarządu Miasta oraz Prezydenta Szczecina w 2002..., s. 43-66;
T. Bołsunowska, Działalność Rady Miasta Szczecin za 2002 rok, „KrS 2002”..., s. 35-39;
D. Brzozowski, Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta Szczecin za 2003 rok, „KrS
2003”..., s. 27-47; T. Bołsunowska, Działalność Rady Miasta Szczecin za 2003 rok, „KrS
2003”..., s. 7-26; D. Brzozowski, Sprawozdanie z działalności Prezydenta Szczecina za 2004
rok, „KrS 2004”, Szczecin 2005, s. 23-62; T. Bołsunowska, Działalność Rady Miasta Szczecin
za 2004 rok, „KrS 2004”..., s. 7-21; D. Brzozowski, Informacja o działalności Prezydenta
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najmniej 30% pełnoletnich mieszkańców Szczecina. Jednak z powodu niskiej
frekwencji (niecałe 19%) referendum uznano za nieważne. Wśród osób, które
oddały swój głos, 56 422 wyborców było za odwołaniem, a 3880 głosujących
było przeciw64.
Pokazuje to, że odwołanie prezydenta wybranego w sposób bezpośredni
za pomocą referendum jest znacznie trudniejsze, niż w sytuacji gdy o wyborze
głowy miasta decydowali radni. Warto zaznaczyć, że rada miasta nie chciała
rozpisać referendum z własnej inicjatywy, gdyż radni najprawdopodobniej
obawiali się, że w przypadku gdyby referendum zostało uznane za ważne,
a większość głosujących szczecinian opowiedziałaby się za pozostaniem
M. Jurczyka na stanowisku prezydenta, to zgodnie z przepisami rada miasta
uległaby rozwiązaniu i rozpisano by przedterminowe wybory.
Na początku pomysł przeprowadzenia referendum poparła zdecydowana
większość środowisk politycznych w Szczecinie. Pozytywnie opowiedziały się:
PO RP, PiS, Klub Radnych „Od nowa”, SLD, UW, LPR, Samoobrona RP, ZChN,
a także UPR. Problemy z jednomyślnością pojawiły się w momencie, kiedy doszło do podjęcia konkretnych decyzji. Główny spór dotyczył ustalenia, z czyjej
inicjatywy powinno zostać rozpisane referendum. Jak się okazało Klub Radnych „Od nowa” wraz z Sojuszem uznali, że powinna to być decyzja szczecinian. Z kolei Samoobrona RP, LPR i UPR uważali, że to radni powinni wziąć
na siebie odpowiedzialność i przeprowadzić je z inicjatywy RM. Ostatecznie
nie udało się doprowadzić do porozumienia, w wyniku czego Platforma i PiS
powołały wspomniany KRS.
Mimo iż o niepowodzeniu referendum zdecydowała wspomniana frekwencja, to nie musiało to oznaczać, że szczecinianie zgadzali się ze sposobem sprawowania władzy przez prezydenta Jurczyka. Wydaje się, że wyborcy mogli być
w dużym stopniu zniechęceni do całej klasy politycznej w mieście. Praktycznie
żadna z formacji politycznych opowiadających się przeciwko prezydentowi
Jurczykowi, nie zaprezentowała konkretnej alternatywy, ani nie zaproponowała, kto mógłby zastąpić dotychczasowego prezydenta. Kampania referendalna prowadzona była na niskim poziomie merytorycznym. Zabrakło rzetelnej oceny działalności głowy miasta. Natomiast można było zaobserwować
rywalizację różnych środowisk politycznych oraz grup interesu. Wspomniana
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Protokół wyników referendum lokalnego przeprowadzonego w dniu 23 maja 2004 r.
w sprawie odwołania prezydenta miasta Szczecin przed upływem kadencji, sporządzony
w dniu 23 maja 2004 r. przez Gminną Komisję do spraw referendum lokalnego w Szczecinie, www.szczecin.pl. Patrz szerzej: M. Kamola-Cieślik, Referendum w sprawie odwołania
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rywalizacja mogła spowodować, że większość mieszkańców zaczęła traktować chęć zorganizowania referendum nie jako działanie mające doprowadzić
do odwołania prezydenta, który źle zarządzał miastem, a zaczęła postrzegać je,
jako środek rywalizacji o najwyższy urząd w mieście przez różne środowiska
polityczne65.

Piotr Krzystek
Piotr Krzystek urodził się 5 lutego 1973 r. w Szczecinie. W roku 1996 zawarł
związek małżeński, dochowując się trójki dzieci. Rok później został absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Ukończył
aplikację radcowską. Na początku 1998 r. rozpoczął swoją pierwszą pracę
na stanowisku podinspektora w Biurze Zamówień Publicznych Urzędu Miejskiego za prezydentury B. Sochańskiego. Jednak już w maju 1998 r. w wyniku propozycji otrzymanej od wojewody szczecińskiego – a po reformie
administracyjnej zachodniopomorskiego – W. Lisewskiego został zastępcą
dyrektora Wydziału Zdrowia w Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie. Wraz
z wprowadzeniem reformy administracyjnej, 1 stycznia 1999 r. objął funkcję
dyrektora generalnego Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, którą
pełnił do końca marca 2002 r. Następnie razem z byłym wicewojewodą G. Jankowskim założył kancelarię radcowską. Pierwszy kontakt ze stanowiskiem
prezydenta miasta miał po tym, jak M. Jurczyk zaproponował mu objęcie
funkcji jego zastępcy. Odpowiadał za sprawy z zakresu polityki mieszkaniowej
oraz gospodarowania mieniem komunalnym. W sierpniu 2004 r. prezydent
Jurczyk podziękował mu za współpracę, więc P. Krzystek powrócił do prowadzenia kancelarii. Własną działalność prowadził do momentu zwycięstwa
w bezpośrednich wyborach na prezydenta Szczecina66.
Piotr Krzystek wziął udział w drugich bezpośrednich wyborach na prezydenta Szczecina, startując jako bezpartyjny kandydat z komitetu PO RP. W tym
okresie Platforma była u szczytu swojej popularności w Szczecinie, zdecydowanie wygrywając wybory do RMS 67. Ponadto Piotr Krzystek uzyskał najlepszy wynik w pierwszej turze 12 listopada 2006 r., a następnie w ponownym
głosowaniu 26 listopada, pokonał Jacka Piechotę (SLD, wchodzący w skład
65
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J. Leoński, Piotr Krzystek – „Jestem szczecinianinem i to wpływa na moje życie”, w: Prezydenci
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Wyniki wyborów do RMS w 2006 r.: KW PO RP – 15 mandatów, KW PiS – 10, KKW SLD+
SDPL+PD+UP – Lewica i Demokraci – 6. Źródło: Na podstawie dokumentów PKW.
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koalicji Lewicy i Demokratów), zostając tym samym drugim prezydentem
Szczecina wybranym w wyborach bezpośrednich. Krótko po wyborach wstąpił w szeregi Platformy68.
Uroczyste zaprzysiężenie prezydenta Krzystka, odbyło się 4 grudnia podczas drugiej sesji RMS. Na tej samej sesji Prezydent przedstawił czterech swoich zastępców: Tomasza Jarmolińskiego (PO RP) – który miał odpowiadać
za sprawy społeczne, kulturę, kulturę fizyczną oraz sport (w kwietniu 2010 r.
zastąpiony przez bezpartyjnego Krzysztofa Soskę), Krzysztofa Nowaka – który
odpowiadał za sprawy gospodarcze (w marcu 2010 r. zastąpił go Aleksander
Buwelski z PO RP), Elżbietę Masojć – która miała odpowiadać za sprawy
oświatowe i kontakt z radami osiedli oraz Beniamina Chochulskiego – któremu powierzono sprawy związane z gospodarką komunalną. Oficjalne powołanie na stanowiska wiceprezydentów, nastąpiło 13 grudnia. Z kolei na trzeciej
sesji RMS 28 grudnia, odwołano dotychczasowego sekretarza miasta Bohdana Roszkowskiego, którego zastąpił Ryszard Słoka. Natomiast na stanowisku
skarbnika miasta pozostał Stanisław Lipiński69.
Mimo iż P. Krzystek należał do Platformy, której radni stanowili jego zaplecze w RMS, to w miarę trwania kadencji, można było zaobserwować stopniowe usamodzielnianie się prezydenta, zwłaszcza w podejmowaniu decyzji
kadrowych. Ostatecznie doprowadziło to do skonfliktowania się szczecińskich
władz PO RP z prezydentem Krzystkiem. W efekcie końcowym wspomniane
władze Platformy doprowadziły do sytuacji, że partia wystawiła innego kandydata na prezydenta Szczecina, którym został Arkadiusz Litwiński. W tej sytuacji P. Krzystek zawiesił członkostwo w PO i wystartował z własnego komitetu
– Komitet Wyborczy Wyborców (KWW) Piotra Krzystka „Szczecin dla Pokoleń”. Wybory na kolejną kadencję odbyły się 21 listopada 2010 r., w wyniku
których Platforma po raz drugi uzyskała najliczniejszą reprezentację w RMS70.
68
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Natomiast komitet P. Krzystka wprowadził dwoje reprezentantów, a on sam
5 grudnia, w drugiej turze głosowania pokonując pretendenta Platformy
A. Litwińskiego, uzyskał reelekcję. Ponadto przed ponownym głosowaniem
P. Krzystek zrezygnował z członkostwa w PO RP71.
Sesja inauguracyjna RMS odbyła się 2 grudnia, jednak ograniczyła się tylko
do złożenia ślubowania przez radnych. Ponieważ zgodnie z ustawą nie można
łączyć mandatu radnego ze stanowiskiem prezydenta miasta, to ubiegający
się o reelekcję P. Krzystek mimo, iż został wybrany radnym, postanowił nie
uczestniczyć w obradach pierwszej sesji, aby nie musieć składać ślubowania.
Prezydent obawiał się, czy po złożeniu ślubowania mógłby przez najbliższe
trzy dni nadal pełnić funkcję prezydenta (czyli do czasu zakończenia ponownego głosowania), czy Szczecin zostałby bez urzędującego prezydenta72.
Warto zauważyć, że przewodniczącym Rady nie został przedstawiciel
PO RP, czyli największego klubu radych, tylko radny niezależny J. Stopyra,
zgłoszony przez radnego z komitetu prezydenta Krzystka (mimo iż J. Stopyra
dostał się do Rady z list Platformy, to postanowił zostać radnym niezależnym.
Możliwe, że wpływ na tę decyzję miał fakt, że PO RP chciała na stanowisko
przewodniczącego Rady wyznaczyć Bazylego Barana, który pełnił tę funkcję
w poprzedniej kadencji). Był to wyraźny sygnał, że Platforma, mimo uzyskania najliczniejszej reprezentacji, najprawdopodobniej nie stworzy koalicji sprawującej władzę. Na stanowisku sekretarza miasta pozostał R. Słoka,
podobnie jak funkcję skarbnika miasta pełnił dalej S. Lipiński73. Natomiast
odnośnie kształtu kolegium prezydenckiego, P. Krzystek zapowiadał, że nie
zamierza układać się z partiami, tylko planuje szukać szerokiego porozumienia z radnymi. Było to zręczne zagranie, gdyż dawało prezydentowi dość duże
Źródło: Na podstawie danych PKW.
Na temat wyborów samorządowych z 2010 r. patrz szerzej: P. Chrobak, Wybory samorządowe w Szczecinie na tle Pomorza Zachodniego..., s. 387-461; M. Kamola-Cieślik, Programy
gospodarcze kandydatów na Urząd Prezydenta Miasta Szczecin w 2010 roku, „Przegląd
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pole manewru co do ewentualnego zawiązania koalicji lub też do stworzenia
nieformalnego sojuszu między poszczególnymi radnymi lub klubami radnych.
Uroczyste zaprzysiężenie P. Krzystka na stanowisku prezydenta odbyło się
na sesji 15 grudnia. Prezydent poinformował, że na razie nie planuje powołania nowych zastępców, a do tego czasu swoje obowiązki będą pełnili jego dotychczasowi zastępcy (K. Soska, B. Chochulski, A. Buwelski oraz E. Masojć).
Zanim P. Krzystek powołałby nowych zastępców z rekomendacji którejś
z opcji politycznych, to najpierw chciał z nią zawrzeć porozumienie programowe. Wszystko wskazywało na to, że porozumienie między P. Krzystkiem
a SLD oraz PiS było dużo bardziej prawdopodobne, niż z PO RP. Mogło o tym
świadczyć m.in. uwzględnienie poprawek zgłoszonych przez Sojusz oraz PiS
w projekcie budżetu, w przeciwieństwie do nieuwzględnienia poprawek Platformy. Ostatecznie prezydent na sesji 31 stycznia 2011 r. głosami SLD, PiS,
J. Stopyry oraz dwójki radnych ze swojego komitetu doprowadził do uchwalenia budżetu. Radni PO RP byli przeciw74.
Z doniesień prasowych wynikało, że Prezydent P. Krzystek nie planował
zawarcia oficjalnej koalicji z obiema partiami (SLD oraz PiS), tylko nieoficjalnie porozumiewał się z każdą z nich z osobna, tworząc nieformalny sojusz.
Jednocześnie ustalono, że każde z tych ugrupowań zarekomenduje po jednym
z kandydatów na zastępcę prezydenta, z zastrzeżeniem, że nie będą to politycy
z tzw. pierwszych szeregów ani żaden z radnych (początkowo Sojusz rozważał zarekomendowanie na wiceprezydenta radnych Piotra Kęsika lub Jędrzeja
Wijasa). Prezydent zaznaczył, że chce współpracować także z PO RP, ale nie
na zasadzie zawiązania oficjalnej koalicji. W ten sposób P. Krzystek mógłby
nieoficjalnie współpracować ze wszystkimi środowiskami politycznymi w RMS,
co było dobrym posunięciem. Jednak taką formą współpracy Platforma nie
była zainteresowana i pozostała w opozycji do Prezydenta75.
Pierwszym nowym zastępcą P. Krzystka został rekomendowany przez PiS
Mariusz Kądziołka członek tej partii, którego Prezydent oficjalnie przedstawił
74
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10 marca 2011 r., a powołał na stanowisko zastępcy ds. komunalnych 21 marca
na miejsce B. Chochulskiego76. Z kolei w odniesieniu do SLD, to pod koniec
pierwszej połowy kwietnia Sojusz zarekomendował na stanowisko wiceprezydenta Bogdana Jaroszewicza z SLD, którego kandydaturę pozytywnie zaakceptował P. Krzystek. W tej sytuacji 18 kwietnia P. Krzystek odwołał E. Masojć
ze stanowiska jego zastępcy i powołał B. Jaroszewicza. Jednak nowy zastępca
nie przejął zadań E. Masojć związanych z oświatą (zrobił to K. Soska), ale została mu przydzielona część obowiązków dotyczących kwestii gospodarczych,
którymi dotychczas zajmował się A. Buwelski, którego partia – po tym jak
Platforma przeszła do opozycji wobec Prezydenta Szczecina – naciskała do zrezygnowania z zajmowanego stanowiska. Ostatecznie w lipcu 2011 r. został
zastąpiony przez bezpartyjnego Dariusza Wąsa, którego w kwietniu 2013 r.
zastąpił bezpartyjny Piotr Mync77.
Warto zauważyć, że pozostawanie PO RP w opozycji do Prezydenta P. Krzystka nie było akceptowane przez wszystkich radnych z tej partii. Platforma
widziała możliwość współpracy z Prezydentem, w sytuacji gdy P. Krzystek zakończyłby współpracę z SLD oraz PiS, na co Prezydent nie chciał się zgodzić.
Ten styl uprawiania polityki przez liderów PO RP krytykowali W. Dzikowski
(który ostatecznie w połowie maja 2011 r. odszedł z klubu Platformy i zaczął
wspierać prezydenta Krzystka) oraz J. Posłuszny78.
Elekcja na siódmą kadencję samorządu odbyła się 16 listopada 2014 r.
P. Krzystek już po raz drugi ubiegał się o reelekcję z własnego komitetu – Bezpartyjny KWW Piotra Krzystka, który wprowadził do RMS ośmioro radnych.
Natomiast mimo iż Platforma po raz trzeci zwyciężyła wybory do RMS, to
wprowadziła tyle samo radnych co PiS79. W ponownym głosowaniu P. Krzy76
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stek pokonał Małgorzatę Jacynę-Witt i uzyskał drugą reelekcję80. Sesja inauguracyjna odbyła się 1 grudnia, jednak trwała tylko pół godziny i została ograniczona do złożenia ślubowania przez radnych. Następnie ogłoszono przerwę
do 8 grudnia, aby radni mogli porozumieć się m.in. w sprawie kandydata
na przewodniczącego RMS. W trakcie dokończenia sesji 8 grudnia radni zdecydowali się na rozwiązanie, jakiego do tej pory w szczecińskim samorządzie
nie było. Ustalono, że funkcja Przewodniczącego RMS będzie pełniona rotacyjnie, aby przedstawiciel każdego z klubów mógł zajmować to stanowisko
przez rok81.
Przypomnijmy, że w poprzedniej kadencji nieformalną koalicję w RMS
tworzyły trzy formacje polityczne: PiS, SLD oraz radni z komitetu P. Krzystka
„Szczecin dla Pokoleń”. Natomiast PO RP pozostała w opozycji, mimo iż posiadała największą liczbę radnych. W nowej Radzie układ sił uległ zmianie
na korzyść PiS oraz komitetu P. Krzystka Bezpartyjni, kosztem Platformy. Klub
radnych Bezpartyjni liczył 8 osób, PiS oraz PO RP po 10 radnych. Ponadto
było jeszcze dwóch radnych z SLD oraz M. Jacyna-Witt. Odnośnie współdziałania prezydenta z radnymi, to P. Krzystek stwierdził, że chętnie będzie kontynuował dotychczasową współpracę z PiS, podkreślając, że jest otwarty, aby
do współpracy dołączyli radni PO RP. Podczas wspomnianej sesji 8 grudnia,
radni PiS, SLD oraz Bezpartyjnymi podpisali porozumienie z Prezydentem odnośnie współpracy przez najbliższe cztery lata (2014-2018). Natomiast mimo
prowadzonych rozmów, nie doszło do podpisania porozumienia P. Krzystka
z radnymi Platformy82.
Początkowo Prezydent na stanowiskach swoich zastępców zachował dotychczasowe osoby, K. Soskę (Bezpartyjni), M. Kądziołkę (PiS), P. Mynca
(bezpartyjny) i B. Jaroszewicza (SLD). Jednak w porównaniu do poprzedniej
kadencji P. Krzystek nie potrzebował już radnych SLD, aby stworzyć koalicję
sprawującą władzę. W tej sytuacji 30 kwietnia 2015 r. odwołał B. Jaroszewicza
80
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Zachodnim w 2014 roku. Programy – Kandydaci – Kampanie, pod red. M. Kamoli-Cieślik
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ze stanowiska swojego zastępcy, a jego miejsce 1 maja zajął Michał Przepiera
ówczesny dyrektor Biura Strategii Miasta, w Urzędzie Miasta Szczecin od 2002 r.
Natomiast 11 lutego 2016 r. Prezydent odwołał M. Kądziołkę, którego miejsce
16 lutego zajął inny działacz PiS – Marcin Pawlicki. Dalsze zmiany nastąpiły
28 lutego 2017 r., kiedy to Prezydent odwołał P. Mynca, a na jego miejsce
1 marca powołał Daniela Wacinkiewicza. Z kolei na stanowiskach sekretarza
i skarbnika miasta pozostały te same osoby. Współpraca między prezydentem
Krzystkiem a PiS trwała bez większych zakłóceń przez całą kadencję83.
Ostatnie wybory na ósmą kadencję samorządu odbyły się 21 października 2018 r. Platforma (tworząca z Nowoczesną Koalicję Obywatelską) po raz
czwarty uzyskała najlepszy wynik do RMS84. Piotr Krzystek ponownie startował z własnego komitetu – KWW Piotra Krzystka Bezpartyjni. W drugiej
turze 4 listopada pokonał kandydata PiS Bartłomieja Sochańskiego i po raz
trzeci uzyskał reelekcję. Jednak podczas tej kadencji, prezydent Krzystek praktycznie bez jakichkolwiek wyjaśnień, zakończył współpracę z radnymi PiS
i porozumiał się z radnymi Platformy oraz Nowoczesnej, co wzbudziło niemałą sensację. W ten sposób PO RP po ośmiu latach bycia w opozycji wróciła
do sprawowania władzy w mieście85.
W odniesieniu do poprzedniej kadencji, stanowiska wiceprezydentów zachowali K. Soska, M. Przepiera oraz D. Wacinkiewicz. Z kolei 27 listopada
z funkcji zastępcy prezydenta został odwołany M. Pawlicki (PiS), którego 3 grudnia zastąpiła Anna Szotkowska (bezpartyjna). Zmiana w kolegium prezydenckim była efektem zakończenia współpracy P. Krzystka z PiS. Z kolei niepowołanie zastępcy z nadania Platformy pokazało, że w układzie Prezydent
– PO RP i Nowoczesna, to P. Krzystek jest elementem dominującym. Należy
jeszcze zaznaczyć, że podobnie jak w poprzedniej kadencji, nie zmieniły się
osoby pełniące funkcję sekretarza oraz skarbnika miasta86.
83

www.szczecin.pl; Zarządzenie Nr 173/15 PMS z 30.04.2015; Zarządzenie Nr 174/15
PMS z 30.04.2015; Zarządzenie Nr 175/15 PMS z 30.04.2015; Zarządzenie Nr 53/16
PMS z 11.02.2016; Zarządzenie Nr 56/16 PMS z 16.02.2016; Zarządzenie Nr 57/16
PMS z 16.02.2016; Zarządzenie Nr 74/17 PMS z 24.02.2017; Zarządzenie Nr 75/17 PMS
z 24.02.2017; rt, Kim jest Michał Przepiera, nowy zastępca prezydenta miasta?, „GWS”,
30.04.2015; Rewolucja w mieście. Jaroszewicz zwolniony, MTS na sprzedaż, NiOL do likwidacji, „GS”, 30.04.2015.
84
Wyniki wyborów do RMS w 2018 r.: KKW Platforma. Nowoczesna Koalicja Obywatelska –
13 mandatów, KWW Piotra Krzystka Bezpartyjni – 8, KW PiS – 10. Źródło: Na podstawie
dokumentów PKW.
85
Na podstawie dokumentów PKW oraz Urzędu Miasta Szczecin.
86
Zarządzenie Nr 505/18 PMS z 27.11.2018; Zarządzenie Nr 513/18 PMS z 3.12.2018; Zarządzenie Nr 514/18 PMS z 3.12.2018.

Prezydenci Szczecina w III Rzeczypospolitej

209

Do najważniejszych dokonań wieloletniej prezydentury Piotra Krzystka
i jego ekipy można zaliczyć: inwestycje drogowe, w tym budowa Obwodnicy
Śródmieścia i Trasy Północnej, modernizacja ulic Potulickiej i Narutowicza,
wybudowanie Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju, wymienienie taboru tramwajowego na niskopodłogowy oraz zakup nowoczesnych niskopodłogowych
i ekologicznych autobusów. Wybudowano halę widowiskowo-sportową, basen
olimpijski Floating Arena (na którym w 2011 r. odbyły się Pływackie Mistrzostwa Europy), centrum handlowo-usługowe „Kaskada”, spalarnię odpadów
oraz nowoczesny budynek dla siedziby Filharmonii Szczecińskiej im. Mieczysława Karłowicza (która otrzymała Europejską Nagrodę Architektoniczną im.
Miesa ven der Rohe) oraz Teatr Lalek „Pleciuga”. Utworzono Muzeum Techniki i Komunikacji oraz Centrum Sztuki Współczesnej „Trafostacja Sztuki”,
a także wyremontowano siedzibę Teatru Współczesnego w Szczecinie. Doprowadzono także do powstania Akademii Sztuki, zagospodarowano nabrzeża Odry w rejonie m.in. Łasztowni, tworząc Bulwar Piastowski, a na Wyspie
Grodzkiej zbudowano nowoczesną marinę. Zmodernizowano także kąpielisko Arkonka. Jednocześnie w mieście zaczęły powstawać nowoczesne biurowce (m.in.: Oxygen, Lastadia Office, Kompleks Brama Portowa, Piastów Office
Center, Hanza Tower) oferujące nowoczesną powierzchnie biurową. Ponadto
udało się z sukcesem zorganizować trzy finały regat The Tall Ships’ Races w latach 2007, 2013 i 2017 oraz co roku organizowany jest Międzynarodowy Festiwal Ogni Sztucznych „Pyromagic & Music Wave”, co pozwoliło wypromować
Szczecin nie tylko w kraju, ale także w skali międzynarodowej87.
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Uwagi końcowe
Analizując częstotliwość zmian na stanowisku prezydenta Szczecina, w okresie kiedy głowa miasta wraz z zastępcami była powoływana przez radnych
oraz w czasie bezpośrednich wyborów, kiedy to prezydent sam powoływał i odwoływał swoich zastępców, widać dużą zmianę odnośnie jego pozycji. Od momentu bezpośrednich wyborów, nie zaszły zmiany na fotelu prezydenckim
podczas kadencji. Nawet próba odwołania M. Jurczyka w wyniku referendum
okazała się nieskuteczna. Natomiast prezydent, mając stabilną pozycję względem RMS, w połączeniu z umiejętnym sprawowaniem władzy oraz zręcznym
zawiązywaniem taktycznych i strategicznych sojuszy mógł wykreować się
na lidera i zdominować poszczególne elekcje, jak to uczynił P. Krzystek, piastujący najwyższy urząd w mieście już czwartą kadencję. W latach 90., taka
sytuacja była nie do pomyślenia, gdyż jedynym prezydentem, który sprawował
swój urząd nieprzerwanie przez pełną kadencję, był B. Sochański.
Wydaje się, że ustabilizowanie pozycji prezydenta bardziej wynikało z przyjęcia przez Sejm nowych regulacji prawnych odnośnie samorządu terytorialnego (mocno utrudniając jego odwołanie), niż z szerszego kontekstu społecznego, związanego z poprawą sytuacji ekonomicznej oraz wzrostem inwestycji
w mieście, dzięki m.in. środkom unijnym. Jednak nie zmienia to faktu, że bezpartyjny prezydent bez zaplecza partyjnego nie uzyskałby reelekcji, gdyby nie
miał realnych osiągnięć, dzięki którym mógłby zjednać sobie mieszkańców
miasta. Ponadto silna pozycja prezydenta Krzystka wynikła także ze słabości
jego kontrkandydatów oraz błędów popełnianych przez konkurencyjne komitety podczas kampanii wyborczych (szersza analiza poszczególnych kampanii
wykracza poza ramy niniejszego tekstu).
W wyniku bezpośrednich wyborów radni stracili możliwość bezpośredniego wpływania na działania prezydenta miasta. Tak jak wcześniej osoba prezydenta była efektem uzgodnień poszczególnych koalicji sprawujących władzę
w mieście (co oznaczało, że każda zmiana koalicji, bez względu na osiągnięcia
danego prezydenta, powodowała zmianę na prezydenckim fotelu. Widać to
szczególnie podczas III kadencji samorządu), tak po wprowadzeniu wyborów
bezpośrednich, prezydent w osobie P. Krzystka stał się nie efektem uzgodnień
Działalność Rady Miasta Szczecin w 2013 roku, „KrS 2013”..., s. 21-45; M. Kordela, Sprawozdanie z działalności prezydenta Szczecina za 2014 rok, „KrS 2014-2015”, Szczecin 2015,
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„KrS 2014-2015”..., s. 11-46; M. Kordela, Sprawozdanie z działalności prezydenta Szczecina
za 2015 rok, „KrS 2015-2016”, Szczecin 2016, s. 29-40; P. Sowińska, Działalność Rady Miasta
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koalicji, tylko jednym z głównych architektów zawiązywania poszczególnych
koalicji w radzie miasta. Aby zachować ster władzy, prezydent Krzystek umiejętnie zawierał sojusze zarówno z PiS i SLD, jak i z PO. Można powiedzieć,
że od elekcji z 2010 r. koalicje nie były już zawiązywane między poszczególnymi klubami radnych, tylko między klubami a prezydentem miasta. Warto
zauważyć, że nowe przepisy na tyle wzmocniły pozycję głowy miasta, że nawet w sytuacji gdy w ostatnich trzech kadencjach Piotr Krzystek zawsze miał
najmniejszą liczbę radnych w formalnej lub nieformalnej koalicji, to i tak nie
osłabiło to jego politycznej pozycji.
W wyniku bezpośrednich wyborów osłabła pozycja zastępców prezydenta.
Wcześniej, o tym z jakimi zastępcami prezydent będzie współpracował, decydowali radni, którzy powoływali i odwoływali wiceprezydentów. Tym samym
zastępcy nie byli zależni od prezydenta, tylko od radnych, co mogło mieć
wpływ na relacje prezydent-wiceprezydenci. Po 2002 r., kiedy to prezydent
zaczął sam powoływać i odwoływać swoich zastępców, wzmocniło to jego pozycję, gdyż sam zaczął decydować, z kim chce współpracować, sprowadzając
wiceprezydentów do roli urzędników wykonujących jego wolę.
Należy też podkreślić, że przed 2002 r. prezydent ponosił odpowiedzialność za działania zarządu miasta praktycznie na równi ze swoimi zastępcami,
co oznaczało, że odpowiedzialność mogła się rozmywać. Natomiast od elekcji
z 2002 r. prezydent podejmuje decyzje samodzielnie, co oznacza, że kolegium
prezydenckie pełni jedynie funkcję doradczą oraz realizującą wolę prezydenta, który jednocześnie sam odpowiada za działania całego kolegium. Najbardziej widoczne było to podczas drugiej prezydentury M. Jurczyka, który winą
za swoje błędne decyzje próbował obarczać swoich zastępców, doprowadzając
do częstych zmian w kolegium prezydenckim. Natomiast podczas prezydentury P. Krzystka funkcjonowanie kolegium uległo stabilizacji.
Z kolei analizując działania poszczególnych prezydentów wobec miasta,
należy zaznaczyć, że Szczecin jest miastem o dużych tradycjach przemysłowych. Ze względu na położenie dominowała w nim branża morska. Tak było
zarówno w okresie niemieckim, jak i w czasie Polski Ludowej. Obserwując
przemiany szczecińskiej gospodarki od lat 90. XX wieku, można stwierdzić,
że miasto przeszło dużą przemianę. W XX wieku dominował przemysł ciężki,
przede wszystkim morski, ale też chemiczny, hutniczy i maszynowy (a przed
II wojną światową dodatkowo cementowy). Natomiast w latach 90. – po przemianach ustrojowych i wprowadzeniu gospodarki rynkowej – zaobserwowano odchodzenie poszczególnych ekip sprawujących władzę od przemysłu
ciężkiego w stronę usług. Szczególnie mocno w tym kierunku podążył prezydent Krzystek.
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Obecnie w Szczecinie dominują małe i średnie przedsiębiorstwa. Największą
popularnością cieszą się sektory m.in.: handlu oraz napraw, obsługa nieruchomości i wynajem, a także budownictwo, transport czy usługi medyczne. Szczecin
dysponuje nowoczesnymi obiektami biurowymi, które przyciągają do miasta
nowoczesne zagraniczne firmy działające na zasadach korporacyjnych, co ma
pomóc w przekształcaniu wizerunku miasta z robotniczego na m.in. centrum
nowoczesnych technologii. Powyższa sytuacja powoduje, że należy zadać pytanie, czy likwidacja na tak dużą skalę zakładów produkcyjnych, dających kilka
tysięcy miejsc pracy, da się tak łatwo zastąpić? Obserwując powyższe działania
władz miasta można stwierdzić, że Szczecin jeszcze nie określił swojego miejsca na mapie gospodarczej kraju i nadal poszukuje swojej drogi rozwoju.

Piotr Chrobak

Presidents of Szczecin in the Third Polish Republic
Summary
The article discusses the most important achievements of the Mayors of the City
of Szczecin during the Third Polish Republic. In addition, it analyzed how the City
Councils were formed and - following the introduction of direct elections to the city’s
president - presidential colleges. By examining how the president had an impact on
the selection of collaborators and the possibility of their exchange, before and after
2002. In this way, one could see what position the head of the city enjoyed in the municipal government, before and after the introduction of direct elections for the city’s
president. Furthermore, it was analyzed according to which political key, presidents
were elected by the City Council until 2002., which also shows how weak their position vis-à-vis the Council was in relation to the post of president after 2002.
Analyzing the frequency of changes in the position of the president of Szczecin,
it was hypothesized that the direct election of the president of the city contributed to
strengthening his position against the background of the city council, because 1) there
has been no change of president during the term of office since the introduction of
direct elections, 2) Piotr Krzystek holds his office for the fourth term, 3) in the years
1990-2002 none of the presidents occupied the analyzed office for more than one term,
and apart from B. Sochański, no one survived even one term. The above hypothesis
led to the following research questions: 1) what was the impact of the direct election
of the city president on strengthening his position in relation to the city council?,
2) What was the political situation in the city council during individual terms of office
and could it have influenced the frequent changes of Szczecin’s rulers?
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Jan Amos Komeński o Kaszubach:
jednostka etniczna czy terytorialna

Prawdopodobnie pierwszą wzmiankę historyczną o Kaszubach w dziejach
piśmiennictwa czeskiego można znaleźć w dziele znanego pedagoga, filozofa
i teologa Jana Amosa Komeńskiego (Iohannes Amos Comenius, Jan Amos
Komenský; 1592-1670), które jednak ani nie zostało napisane po czesku, ani
nie powstało na terenie ziemi czeskich. W swojej łacińskiej pracy Novissima
lingvarum methodus (Najnowsza metoda języków), napisanej w latach czterdziestych XVII wieku, wymienił Kaszubów na równi z Chorwatami, Czechami,
Morawianami, Łużyczanami, Ślązakami i Polakami jako jeden z ludów, używających dla swoich sąsiadów terminu „Niemiec”, wywodzącego się etymologicznie ze słowa „niemy”. Wyjątkowość tej wzmianki dostrzegli już w latach
sześćdziesiątych XX wieku redaktorzy krytycznej czeskojęzycznej edycji tego
dzieła, ale ich notatka raczej przesłoniła niż wyjaśniła genezę Komeńskiego
wiadomości o Kaszubach i kaszubszczyźnie. Z komentarza ówczesnej praskiej
badaczki Vlasty T. Miškovskiej dowiadujemy się bowiem:
„Kaszubi to małe słowiańskie plemię nad Odrą. Ich język jest zbliżony do polskiego. Wzmianka Komeńskiego o tym narodzie świadczy o głębszym zainteresowaniu słowiaństwem i jego odgałęzieniami, niż było to zwykle w owym
czasie u filologów. W chwili, gdy to pisał, terytorium Kaszubów należało
do Polski. Mieli bardzo mało literatury; Komeński mógł wiedzieć tylko o katechizmie kaszubskim (według Lutra) i psalmach w ich języku z 1643 r.”1.

Mamy tu, w komentarzu edytorki, więc sformułowania o kaszubskim jako
języku zbliżonym do polskiego, a nie jako o dialekcie polskim. Jednak jego
charakterystyka historyczno-geograficzna jest już całkowicie myląca: oczywiście Kaszubi nie tylko nie mieszkali nad Odrą w czasie gdy powstawała czeska
edycja, ale też tam nie mieszkali w epoce Komeńskiego. Populacja bałtyckich
1

Vybrané spisy Jana Amose Komenského, tom 3, Nejnovější metoda jazyků, red. O. Chlup,
Praha 1964, s. 395.
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Słowian nad Odrą, która w nowoczesnej literaturze kaszubskiej bywa opisywana jako pomorska wspólnota historycznych przodków dzisiejszych Kaszubów,
została w tym czasie już dawno zepchnięta dalej do centralnych i wschodnich
części Pomorza Tylnego. I oczywiście, gdyby Kaszubi mieszkali w tym czasie
nad Odrą, znajdowaliby się daleko od granicy Rzeczypospolitej, a teren ten nie
mógłby należeć do Polski XVII wieku. Z drugiej strony większość terenów zasiedlonych przez Kaszubów w epoce Komeńskiego była częścią polskich Prus
Królewskich, a konkretnie województwa pomorskiego.
W dzisiejszych czasach Novissima lingvarum methodus może jest nieco
przyćmiony przez inne, bardziej znane pisma Komeńskiego, ale jednocześnie
było to najbardziej obszerne z jego dzieł opublikowanych jeszcze za jego życia.
Methodus przedstawia nie tylko podręcznik natury dydaktycznej, lecz również podsumowanie jego „teorii języka” – wiedzy i poglądów filologicznych,
któremu towarzyszyły refleksje o charakterze społeczno-politycznym na temat
roli języka, co dopiero zaowocowało główną częścią pracy – ogólną dydaktyką
języka.
Pierwsza część pracy to więc dość zaawansowany na owe czasy traktat
o funkcjonowaniu języka, nie tylko w sensie filologicznym, ale także społecznym i psychologicznym. Zajmuje się także sposobami pielęgnowania języka,
dbania o jego poziom i rozwój, oraz relacjami między językami. W tym kontekście Komeński dociera także pośrednio do kwestii, które dziś byłyby opisywane w kategoriach stereotypów i tożsamości. I właśnie na tym tle Komeński
wspomniał o Kaszubach i ich języku. Opisując tu różne formy rywalizacji między językami oraz dumy z własnego języka i podając przykłady takich zjawisk,
dociera do związanych z nimi stereotypów, odzwierciedlonych w etykietowaniu innych grup i języków. W szczególności stwierdza między innym:
„Weźmy pod uwagę rywalizację między językami, która przejawia się na różne
sposoby i zawsze wynikała z samozadowolenia. Pierwszym powodem jest to,
że każdy język wydaje się dla siebie najpiękniejszy, a innych po cichu lub otwarcie potępia się za rzekomą szorstkość. Tak więc Grecy nazywali siebie Helenami, to znaczy jasno mówiącymi (od ελη jasność, splendor), ale innych barbarzyńcami (βαρβαρους), to jest brzydko mówiącymi. Dlatego naród Wendów
nazwał lud swojego języka Sławami, to jest chwalebnymi; oraz Słowianami,
to jest osobami wypowiadającymi wyartykułowane słowa, które można zrozumieć, ale ludzi obcego języka nazwali Niemcami, to jest niemymi (od niemy jest
rzeczownik Niemiec, podobnie jak od słowa ślepy ślepiec, skąpy skąpiec itd.).
Tą nazwę nadali Chorwaci, Morawianie, Czesi, Łużyczanie, Ślązacy, Kaszubi i Polacy Niemcom mieszkającym w ich bezpośrednim sąsiedztwie. Jednak
nawet nazwa, której Niemcy używają sami dla siebie w domu, powstała
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z tego samego źródła samozadowolenia, jeśli weźmiemy pod uwagę, że słowo
deutsch pochodzi z deutisch, co znaczy to samo co deutlich […]. Więc deutisch lub deutsch jest tym samym, co deutlich redend, dass man es verstehen
kann. Stąd więc pochodzi to stwierdzenie: Ich hab es ihm deutsch gnug gesagt,
to jest: ‘Powiedziałem to, czego chciałem, całkiem wyraźnie’ ” 2.

Dzieło nie było przeznaczone dla wąskiego kręgu odbiorców z otoczenia
Komeńskiego. Powstało w porozumieniu z rządem szwedzkim. To jemu podczas wizyty w Szwecji w 1642 r. Komeński obiecał opracować podręczniki
dydaktyczne, które można by wprowadzić do miejscowych szkół. Wzmianka o Kaszubach została w ten sposób włączona do pisma przeznaczonego
do szerokiego, międzynarodowego użytku. Jednak Komeński nie spełnił zupełnie oczekiwań szwedzkich patronów. W ciągu lat 40. musiał się coraz znowu tłumaczyć z dalszych opóźnień w przygotowywaniu „książek językowych”.
Ostatecznie Methodus powstał raczej jako podstawowa, szeroko koncypowana praca przygotowawcza do późniejszych szczegółowych podręczników,
więc nawet jego ostateczna publikacja nie wzbudziła szczególnego entuzjazmu wśród szwedzkich zleceniodawców. Jednak wydanie książek, które miały
być zakończone bezpośrednio po tym dziele w latach pięćdziesiątych (a więc
z dziesięcioletnim opóźnieniem), nie mogło nastąpić: rękopisy i zebrane materiały padły ofiarą pożaru w Lesznie w 1656 roku. Tymczasem sam Methodus
zyskał szerokie międzynarodowe uznanie3.

2

3

„Aemulationes quoque lingvarum inter se videamus: quae variae sunt, omnes à philautia ortae. Prima est, quod sibi unaquaeque pulcherrima videatur, alias scabritiei cujusdam
tacitè vel apertè condemnans. Hinc scilicet Graeci seipsos Eλληνας, hoc est clarè loquentes
(ab ελη claritas, splendor), alios verò hoc est crassiloquos, appellitârunt. Hinc et Henetorum gens suae lingvae homines Slavos, id est gloriosos, et Slovacos, id est vocales seu
verba articulata, quae intelligi possunt, eloquentes (sláva enim gloriam et slovo verbum seu
vocem signiflcat): peregrini autem oris homines Němce, id est Mutos, appellavit. (Němý
mutum signiflcat: unde substantivum illud Němec sicut à slepý slepec, chromý chromec,
lakomý lakomec et alia sexcenta.) Quod tamen nomen Croatae, Moravi, Bohemi, Lusati,
Silesii, Cassubi et Poloni proximè sibi adhabitantibus Germanis attribuerunt. Sed et Germanorum appellatio, quam sibi ipsis domi tribuunt, ex eodem philautiae fonte orta videtur, si deutsch contractum esse dicąmus ex deutisch, quod idem est cum deutlich […].
Ergò deutisch sive deutsch idem est ac deutlich redend, daβ man’s verstehen kann. Hinc
illud: Ich hab es ihm deutsch gnug gesagt, id est satis intelligenter quod volui expressi“.
I.A. Comenius, Novissima lingvarum methodus, ed. H. Businská, D. Čapková, V. T. Miškovská-Kozáková, Z. Pospíšilová, M. Steiner = Dílo Jana Amose Komenského, t. 15/5, Praha
1989, s. 134; tłum. na polski M.Ř.
Por. np. J. V. Novák, Jan Amos Komenský. Jeho život a spisy, Praha 1932, s. 390–406.
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Wróćmy jednak do kwestii genezy wzmianki Komeńskiego o Kaszubach.
Skąd wzięła się wiedza autora o nich i ich mowie? W 1628 r. Komeński opuścił
ziemie czeskie z powodów religijnych i na ponad dekadę osiadł w Lesznie,
gdzie reprezentował kluczową postać w życiu społecznym i religijnym niekatolickiej emigracji czeskiej w Wielkopolsce. Z Leszna utrzymywał bardzo intensywne kontakty z różnymi ośrodkami intelektualnymi Europy Środkowej
i Zachodniej, a jednocześnie, jako centralna postać kościoła Braci Czeskich
na wygnaniu w Polsce, nawiązywał kontakty z przedstawicielami różnych
wyznań religijnych. Znacznie później, bo w 1645 r., uczestniczył w pracach
Colloquium Charitativum w Toruniu jako zwolennik starań o porozumienie
międzywyznaniowe4. Niewykluczone, że w jego ręce wpadły wydawnictwa religijne stojące na początku literatury kaszubskiej, o których już wspominano:
kancjonał bytowskiego pastora ewangelickiego Szymona Krofeya Duchowne
piesnie D.Marcina Luthera y ynszich naboznich mezow (Gdańsk 1586), a zwłaszcza łacińsko-niemiecko-słowiański Mały Catechism D. Marciná Lutherá
(Gdańsk 1643) w przekładzie smołdzińskiego pastora Michaela Brüggemanna
/ Pontanusa / Mostnika.
Nie wiadomo, żeby Komeński kiedykolwiek przebywał lub podróżował
po terenach kaszubskich. Do Europy Zachodniej i Północnej (Anglia, Holandia, Szwecja) i z powrotem podróżował podczas swoich polskich lat po morzu,
przez Gdańsk i Elbląg. Jednak po wspomnianej wizycie w Szwecji i zaangażowaniu w przygotowanie podręczników dydaktycznych, osiadł na sześć lat
w Elblągu5, gdzie później zlecono mu zreformowanie lokalnego szkolnictwa,
głównie gimnazjum akademickiego, którego się stał profesorem i gdzie, nawiasem mówiąc, jego zwierzchnikiem i głównym adwersarzem był inny Morawianin, rektor Michael Mylius (1603–1652), którego ojciec i poprzednik
na stanowisku rektora pochodził z morawskiej Jihlavy. I to właśnie lata pobytu
w Prusach Królewskich (1642–1648) zbiegają się z procesem długotrwałego,
często przeciągającego się tworzenia dzieła Novissima lingvarum methodus.
Komeński rozpoczął pracę nad nim wkrótce po przyjeździe ze Szwecji. Regularnie wysyłał raporty o opóźnionych pracach swoim zleceniodawcom, jednak
najwyraźniej jeszcze w okresie swojego elbląskiego pobytu Komeński zdążył
pracę zakończyć. Dzieło było wydrukowane już w następnym roku (1649)
w Lesznie6, dokąd powrócił na kilka kolejnych lat.
4
5
6

Ł. Kurdybacha, Działalność Jana Amosa Komeńskiego w Polsce, Warszawa 1957, s. 131-139.
Por. tamże, s. 129-131; Historia Elbląga, t. 2, cz. 2 (1626 – 1772), red. A. Groth, Gdańsk
1997, s. 159-161.
I.A. Comenius: Novissima lingvarum methodus. Fundamentis didacticis solidè superstructa,
Latinae lingvae exemplô realiter demonstrata, scholarum usibus jam tandem examussim
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Leszno jako miejsce wydania było więc skutkiem opóźnień w pracy i faktu,
że Komeński przeniósł się tu ponownie na krótko przed wydrukowaniem
książki. Wydaje się jednak, że Komeński pierwotnie – w połowie lat czterdziestych – planował opublikowanie dzieła w Gdańsku7. W latach czterdziestych
z Elbląga zintensyfikował kontakty z gdańskim środowiskiem intelektualnym
i gdańskimi drukarzami. W tym czasie jego zwolennikiem był m.in. rektor
gdańskiego gimnazjum akademickiego Johann Mochinger (1603–1652).
Współpracownikiem Komeńskiego w jego dziele był też Johannes Raue (Rave),
powołany w 1645 r. z inicjatywy Mochingera lub astronoma Jana Heweliusza
na profesora retoryki w gdańskim gimnazjum akademickim8. W mieście tymczasowo przebywał również Petr Figulus Jablonský (Jabłoński, 1619–1670),
późniejszy (1649) zięć Komeńskiego, biskup Jednoty Braci Czeskich i protegowany księcia Bogusława Radziwiłła, działający później, w latach 1657–1666,
jako pastor w Mokrym Dworze na Żuławach.
Jak wiadomo, pobyt Komeńskiego w Polsce zakończył się prawie trzydzieści lat od jego pierwszego przybycia do Leszna spaleniem tego miasta podczas
Potopu, w kwietniu 1656 roku. Komeński stracił dużą część swoich rękopisów,
a ponieważ on i Bracia Czescy byli – niebezpodstawnie zresztą – podejrzani
o współpracę ze Szwedami9, uratował własne życie tylko przez ucieczkę.
Wyjechał do Amsterdamu, gdzie spędził resztę życia.
Dokładnego źródła informacji Komeńskiego o Kaszubach oraz kaszubskim
nie znamy i chyba się już nie dowiemy, skąd ono pochodziło. Z pewnością
mogła dojść do niego poprzez wspomnianą już literaturę, chociaż np. cytowane przekłady oraz książki Mostnika i Krofeya nie zajmują się merytorycznie
językiem kaszubskim. Wreszcie mógł coś wiedzieć z samego Gdańska, gdzie
przejeżdżał i gdzie utrzymywał wspomniane liczne kontakty. W Gdańsku
można było spotkać ludność kaszubską, a zasiedlenie kaszubskie rozciągało
się od przedmieść Gdańska na południowy zachód i zachód. Ze wzmianki
w Novissima lingvarum methodus dowiadujemy się tylko, że Komeński wiedział, że Kaszubi używają tego samego oznaczenia dla Niemców, o tej samej

7
8
9

accommodata, sed et insuper aliis studiorum generibus magnô usu accommodanda, s. l.
[Lissae] 1649.
J. V. Novák, op. cit., s. 393.
J. Kvačala: Komenský. Jeho osobnosť a jeho sústava vedy pedagogickej, wyd. 2, Turčianský
Svätý Martin 1921, s. 40.
G. Kármán: Comenius and Sweden 1655–1656: New Sources from the Riksarkivet (Stockholm), „Acta Comeniana“, 18 (2004), s. 172-211; por. też J. Dworzaczkowa: Nachrichten aus
Polen in der Korrespondenz zwischen J. A. Comenius und J. N. Lilienström, „Acta Comeniana“, 20-21 (2007), s. 201-207.
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etymologii, jakie funkcjonuje w języku chorwackim, czeskim, polskim i serbołużyckim. Nieco więcej światła na rozumienie przez Komeńskiego tematu
kaszubskiego i na pytanie, jakich dokładnie Kaszubów i ewentualnie jakich
konkretnych terenów kaszubskojęzycznych miał na myśli, może dać tylko
kontekst tej wzmianki: Komeński nie wymienia tu właściwie języków (chorwackiego, kaszubskiego, polskiego itd.), lecz regionalne grupy słowiańskich
mieszkańców żyjących w sąsiedztwie niemieckim: Chorwatów, Czechów,
Morawian, Łużyczan, Ślązaków, Polaków, Kaszubów. Nie znaczy to jednak,
że każdej z tych grup przypisywał osobny język: Komeński nie mówi przecież
nigdzie o języku morawskim lub śląskim. Wiemy, że jednoznacznie przypisywał dialekty mówione na Morawach językowi czeskiemu i sam siebie określał
jako osobę „pochodzenia morawskiego, języka czeskiego”10.
Wniosek z tej okoliczności jest jasny: tak jak Komeński wspomina o Morawianach i Ślązakach bez odnoszenia się do odrębnego języka morawskiego
lub śląskiego, tak też jego wzmianka o Kaszubach nie oznacza automatycznie (ale jednocześnie nie wyklucza całkowicie), że podzielałby przekonanie
lub miał świadomość o istnieniu odrębnej mowy kaszubskiej.
W swoim tekście Komeński wylicza od południa ku północy kraje leżące
na granicy kulturowej słowiańsko-niemieckiej w pasie od Adriatyku po Bałtyk. Mówi więc raczej o słowiańskich mieszkańcach tych krajów niż o poszczególnych odrębnych językach, a już na pewno nie o narodach etnicznych
w późniejszym znaczeniu tego słowa. We wszystkich przypadkach były to
zresztą kraje nie tylko w sąsiedztwie języka i zasiedlenia niemieckiego, ale
także z ludnością niemiecką na swoim terytorium: dotyczy to Chorwacji
i Polski, ale tym bardziej Czech i Moraw, a w największym stopniu Łużyc oraz
Śląska. Ponadto we wszystkich przypadkach – w Chorwacji, Czechach, na
Morawach, Łużycach, Śląsku, w Polsce – były to rzeczywiste, realnie istniejące
jednostki polityczno-historyczne: Królestwo Chorwacji, Królestwo Czeskie,
Margrabstwo Morawskie, Księstwo Śląskie, Margrabstwo Łużyckie i Królestwo
Polskie. Również z tego powodu np. słowackie i słoweńskie grupy etniczne nie
są wyraźnie wymienione na tej liście krajów/ludów. Dlatego na pierwszy rzut
oka wzmianka o Kaszubach nie wydaje się pasować do logiki tekstu. Skoro dla
Komeńskiego Chorwaci, Morawianie, Czesi, Ślązacy, Łużyczanie czy Polacy to
przede wszystkim słowiańscy mieszkańcy poszczególnych krajów, a nie ludy
lub narody wyznaczające się odrębnymi językami, to dlaczego mówił w tym
kontekście o Kaszubach?
10

M. Molnárová, Problém teologie, filozofie a pedagogiky u Komenského, „Theologická revue”
65 (1994), s. 57-72, tu s. 58.
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Wydaje się więc, że tutaj biskup Jednoty Braci Czeskich miał na myśli jakąś
jednostkę terytorialną poza Polską. Możliwości są tu dwie: Teoretycznie mógł
pisać o Kaszubach zamieszkujących województwo pomorskie w Prusach Królewskich, zwłaszcza gdyby – jak to było w jego zwyczaju – i tu rzeczywiście odróżniał ten kraj geograficznie od właściwej Polski, unikając przy tym określenia „Prusowie/Prusacy”, mogącego w danym kontekście wprowadzać w błąd.
Jednak tereny zasiedlone przez Kaszubów w rzeczywistości stanowiły tylko
niewielką część terytorium Prus Królewskich. Co więcej, w kontekście całych
historycznych Prus (w tym Książęcych), kraje te zamieszkiwały także inne
grupy słowiańskie na południu Prus Królewskich, na Mazurach i w południowej Warmii. Użycie terminu Kaszubi na określenie Słowian mieszkających
albo w Królewskich, albo w całych historycznych Prusach nie wydaje się więc
zbyt logiczne.
Bardziej przekonująca jest możliwość, że Komeński wyliczając poszczególne regiony, szedł z Chorwacji przez ziemie czeskie po prostu dalej za Polskę
i umieścił na liście kolejne i ostatnie ogniwo w łańcuchu krajów na styku słowiańsko-niemieckim, czyli odpowiednio Pomorze Zachodnie, a konkretnie
Tylne. Kaszubi byliby więc w takiej koncepcji utożsamiani z Pomorzanami
jako słowiańskimi mieszkańcami południowego Bałtyku, co oczywiście było
częściowo zgodne z obowiązującym wówczas tytułem książąt pomorskich
(duces Slauorum et Cassuborum). Tłumaczyłoby to również, dlaczego wymienia on Kaszubów w jednej linii i na tym samym poziomie co Polaków: bez
względu na to, jak postrzegał lub oceniał język kaszubski, określenie „Kaszubi” miało dla niego znaczenie etniczne, jednak nie w sensie specyficznej grupy
folklorystycznej i językowej. Dla Komeńskiego był to raczej sposób na opisanie słowiańskich Pomorzan, czyli nie-niemieckich mieszkańców Pomorza
Tylnego. W tym sensie etniczne znaczenie jest więc obecne, jednak ściśle
powiązane z wymiarem geograficznym i historyczno-politycznym. Dlatego
Komeńskiego „Kaszubi” to przede wszystkim mieszkańcy pewnego kraju obok
Polski, charakteryzujący się tym, że nie posługują się językiem niemieckim.
Taka interpretacja zresztą ponownie przypuszczałaby odwoływanie się do tłumaczeń i tekstów Brüggemanna i Krofeya jako teoretycznie możliwych źródeł
wiedzy Komeńskiego, gdyż drukowane były w Gdańsku, ale miejscem swojego
powstania i przeznaczeniem wyraźnie związane z mieszkańcami i dialektami
Pomorza Tylnego.
W istocie właśnie taka konfiguracja aspektów historycznych, politycznych,
terytorialnych i etniczno-językowych, na tle której Komeński najprawdopodobniej utożsamiał „Kaszubów” z Pomorzem Zachodnim (Tylnym), odpo-
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wiadałaby przenikaniu się kategorii „narodu”, ludu i kraju jako jednostki
politycznej w dyskursie tej epoki11, w tym też w koncepcjach czeskiej emigracji niekatolickiej XVII wieku12.
Warszawa, 15 listopada 2020 r.,
w dzień 350. rocznicy śmierci J. A. Komeńskiego.

Miloš Řezník

John Amos Comenius on the Kashubians: An ethnic
or a territorial entity?
SUMMARY
In his work Novissima ligvarum methodus (1649), Comenius mentions Kashubians for the first time in the history of Czech literature as one of the Slavic peoples on
the Slavic-German cultural border. It is a unique mention in the didactic and philological writings of the 17th century.
The article analyzes possible traces of the author’s awareness of Kashubians.
In doing so, it takes into account the fact that Comenius’ work was created during
his six-year stay in Elbląg, when the author had relatively close contacts with parts
of Gdańsk’s intellectual elites. The contribution also provides an interpretation of this
mention. Based on the context and semantics of the relevant passage and the historical circumstances, it comes to conclusion that Comenius meant generally the Slavic
population of Farther Pomerania without any specific relation to the question of the
distinctive Kashubian language.

11

W kontekście Europy Środkowo-Wschodniej p. zwłaszcza Whose Love of Which Country?
Composite States, National Histories and Patriotic Discourses in Early Modern East Central
Europe, red. Balázs Trencsényi, Márton Zászkaliczky, Leiden – Boston 2010.
12
V. Urbánek, The Idea of State and Nation in the Writings of Bohemian Exiles After 1620, in:
State Before and Beyond Ethnicity. Minor States in Northern and Eastern Europe, 1600-2000,
red. L. Eriksonas, L. Müller, Brussels 2005, s. 67-83; J. Válka, Obsah pojmů národ a vlast
u Komenského (K otázce Komenského „moravanství“), „Vlastivědný věstník moravský“,
22 (1970), s. 281–290; F. Kutnar, Pojem národa v Komenského Gentis felicitas, „Sborník
vysoké školy pedagogické v Olomouci, Historie I”, Praha 1954, s. 30-41; E. Maur, Pojetí
národa v díle českých pobělohorských exulantů, in: Víra nebo vlast? Exil v českých dějinách
raného novověku, red. M. Hrubá, Ústí nad Labem 2001, s. 174-183; tenże: Der Begriff der
Nation in der böhmischen Historiographie der Aufklärung, in: Patriotismus und Nationsbildung am Ende des Heiligen Römischen Reiches, red. O. Dann, M. Hroch, J. Koll, Köln 2003,
s. 171-188, tu s. 173-179.
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Pomorskie syntezy
i refleksje uczonych

Józef Borzyszkowski
Gdańsk

O historii i współczesności
oraz odpowiedzialności
– etyce w pracy historyków…
Setną rocznicę powrotu Pomorza do odrodzonej w 1918 roku Rzeczypospolitej przeżywamy w warunkach pandemii – koronawirusowej zarazy, którą
porównujemy niekiedy z nękającą naszych pradziadów po I wojnie światowej
epidemią hiszpanki. Siłą rzeczy walce z epidemią towarzyszą liczne ograniczenia, gwałtowne zmiany w dotychczasowej codzienności, nie tylko życia gospodarczego i rodzinnego, ale także w świecie nauki, edukacji i kultury. Niosą one
także istotne zagrożenia dla tych ostatnich sfer naszego życia, związane przede
wszystkim z polityką historyczną aktualnych władz, wyrażającą się w tworzeniu nowych mitów, których Polacy od stuleci mają nadto wiele; to tolerancja i flirty rządzących z wyznawcami i krzewicielami nacjonalizmu i innych
izmów, kojarzonych z faszyzmem, jakie wydawały się do niedawna na polskim
gruncie niemożliwe. To częstokroć instytucjonalna promocja fałszów historycznych z udziałem niby profesjonalnych historyków, niespotykane przerosty
w pielęgnowaniu starych i kreowaniu nowych stereotypów i mitów – w tym
tradycyjnego męczeństwa i nieskazitelności rycerskiego narodu Polaków – nie
tylko w odniesieniu do lat hitleryzmu i okupacji niemieckiej; to psucie dobrych, a choćby poprawnych relacji z mniejszościami w kraju oraz dawnymi
i aktualnymi naszymi sąsiadami w środkowej Europie.
Na pocieszenie można by wskazać wiele pozytywnych wydarzeń, faktów
i dokonań, także w dziedzinie historii – historiografii, jak i na polu kultury
i sztuki – z twórczością i literacką Nagrodą Nobla dla Olgi Tokarczuk na czele.
Źródłem wzmocnienia nadziei na ograniczenie nadmiaru budzących wstyd
i niepokój zjawisk jest zaistniałe w ostatnim czasie przebudzenie obok kobiet
najmłodszego pokolenia także dorosłych obywateli Rzeczypospolitej, wcześniej jakby obojętnych wobec tego, co w naszym państwie się dzieje i kto nami
rządzi czy reprezentuje nas w świecie.
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Jednakże nie tylko to zło i sukcesy Polski czy konkretnych rodaków są najważniejszym przedmiotem refleksji tych, którzy mogą i winni się czuć współodpowiedzialni za nasze wczoraj, dziś i jutro. Siłą rzeczy na łamach „Acta Cassubiana” i w kontekście własnej profesji chyba można się skupić na tym, co się
dzieje w edukacji uniwersyteckiej i na polu historiografii. Jednym z głównych
naszych zadań jako nauczycieli akademickich jest w ramach zapoznania z wiedzą i warsztatem historyka kształtowanie samodzielności i krytycyzmu, ale
i szacunku wobec badań i ustaleń poprzedników. Na pierwszym miejscu winna
stać krytyka źródeł, ich konfrontacja z innymi, dążenie do zrozumienia i zasygnalizowania kontekstów, w jakich one, czy dane dzieło, powstały. Tymczasem
rosnącym zjawiskiem w dobie ułatwiających badania instrumentów elektronicznych w przypadku humanistów jest rezygnacja (a przynajmniej ograniczenie do minimum) ze studiów archiwalnych i bibliotecznych. Przypadłość
ta dotyczy nie tylko studentów, ale i sporej grupy młodszych i innych pracowników nauki. Rosnącemu zjawisku malejącego profesjonalizmu w badaniach,
nie tylko w historiografii – w wyniku powszechności publikacji pseudohistoryków (w tym nieograniczonej auto- i koleżeńskiej promocji) towarzyszy zaraza plagiatów. Obejmuje ona szeregi studentów prywatnych i państwowych
uczelni, jak i ich pracowników, nauczycieli akademickich, kandydatów na…
i profesorów nie wykluczając. Jest to między innymi efektem fałszywego rozumienia historii (nauki), jak i braków w zakresie etyki zawodu historyka.
Na temat, czym jest – winna być i do czego służy historia napisano już wiele.
Chyba znacznie więcej w okresie PRL-u, jak w III RP. Ponieważ obie epoki
pod względem doświadczenia są mi równie bliskie, podobnie jak krytyka dzisiejsza tego, co napisano w tamtej epoce, przywołam tu jeno dwa ważne dla
mnie teksty. Pierwszy to Andrzeja Siemianowskiego pt. Do czego służy historia?,
opublikowany w 1970 roku na łamach „Więzi” zawsze wrażliwej na prawdę
i fałsz o nas samych1.
Przypominając m.in., iż celem historii jako nauki jest poszukiwanie prawdy,
ostrzegając przed niełatwym problemem formułowania ocen, autor w ostatnim
akapicie swych refleksji w odpowiedzi na postawione w tytule pytanie, napisał:
„Historia wzbogaca naszą wiedzę, dzięki niej poznajemy przeszłość i poznajemy też mechanizmy rządzące procesami dziejowymi. Historia jest też swoistą
formą przeżywania przez człowieka swego miejsca w świecie. Historia wreszcie
pełni funkcję perswazyjną (wychowawczą). Jeżeli robi się zły użytek z historii
jako czynnika wychowania, to nie historia jest temu winna, lecz jej użytkownicy, podobnie jak fizyki nie obciąża to, że jej wynalazki w rękach ludzi nierozważnych lub po prostu zbrodniarzy stają się narzędziem zagłady.
1

„Więź” 1970, nr 11, s. 58-67.
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Wymienienie trzech podstawowych funkcji historii jest już – przynajmniej
w moim odczuciu – jej pochwałą”2.

Wspominając również z wdzięcznością Pochwałę historii Marca Blocha,
mamy wciąż na uwadze fakt, iż konkretni ludzie i społeczności są współtwórcami naszych dziejów. Od jakości udostępnianej wiedzy o historii, od zrozumienia jej mechanizmów, jak i od etyki zawodowej historyków (i etyki użytkowników też) zależy rola historii w życiu kolejnych pokoleń.
Przywołanie etyki zawodowej historyków nie jest tu przypadkowe. Z poświęconych jej licznych tekstów za celowe uważam przywołanie refleksji mistrza prof. Stefana Kieniewicza, sformułowanych przed niemal półwieczem
w realiach lat 70. XX wieku. W odczycie wygłoszonym na plenarnym posiedzeniu Towarzystwa Miłośników Historii w Warszawie 20 marca 1974 r.,
wykładzie godnym i dziś w całości lektury i przemyślenia, S. Kieniewicz
na wstępie przypomina rolę naszego ślubowania doktorskiego. Apeluję, byśmy
o przyjętym w nim zobowiązaniu pamiętali. A zobowiązaliśmy się kierować się
„w naszej pracy (jak najbardziej usilnej) nie korzyścią materialną i nie żądzą
poklasku, ale dobrem obranej przez nas dyscypliny naukowej”3. Jest w tymże
wystąpieniu fragment poświęcony roli kompromisu i cenzury, nadal aktualny, mimo zniesienia systemu formalnej cenzury. Profesor stwierdził, że sztuka
kompromisu jest sztuką trudną i niewdzięczną. Wiedza o posługiwaniu się
nim, o granicach jego dopuszczalności – to także ważny rozdział etyki uczonego: „Kompromis – to wyrażenie zgody na mniejsze zło, dla ocalenia wartości
wyższego rzędu. Przykład, z którym najczęściej przychodzi się stykać pracownikom nauki, dotyczy cenzury, i to różnego szczebla”4.
Zarówno jednak wtedy, jak i dzisiaj kompromis nie może sprowadzać się
do fałszu! W tym kontekście Profesor Kieniewicz zauważał, iż w pertraktacjach o zachowanie własnego stanowiska zawsze większe szanse ma autor
wartościowy od mniej wartościowego – wartościowy moralnie i zawodowo.
Wskazywał przy tym, iż ma na uwadze etykę historyka, nie etykę obywatela,
choć dla mnie są one sobie bardzo bliskie.
Zwracając się z tą refleksją do młodych, S. Kieniewicz nie pomijał obowiązków starszego pokolenia, które winno dawać także przykład, gdy idzie o pion
moralny. Sporo uwagi poświęcał również naszej cząstce władzy i odpowiedzialności jako recenzentów prac doktorskich i innych. Pisał wręcz: „Grzecznościowa,
pozytywna opinia o słabej pracy i kandydaturze jest czynem społecznie szko2
3
4

Tamże, s. 67.
S. Kieniewicz, O etyce zawodu historyka, „Kwartalnik Historyczny”, 1974, z. 3, s. 517.
Tamże, s. 525.
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dliwym”5, dodając do tego uwagi i ostrzeżenia przed odruchami niechęci.
Zwracał jeszcze uwagę na główny a trudny obowiązek historyka – wymierzenia sprawiedliwości minionemu światu – zbliżenia się do prawdy, bo to, co
poznajemy, ma znaczenie również dla teraźniejszości i przyszłości.
O ile w generaliach historiografia obowiązku tego dopełnia, to trudno nie
zauważyć, że czyni to we wcale nie łatwiejszej dziś sytuacji. A nawet jakby
częściej towarzyszą nam zjawiska negatywne, kiedyś również obecne, ale dziś,
dzięki postępowi informatyki, zdecydowanie częstsze. To ujawniane nazbyt
często plagiaty, autorstwa tak studentów, jak i nauczycieli akademickich, nawet
kandydatów do godności profesora. Wynikają one m.in. z nędznego poziomu
wielu recenzji, będących istotnym instrumentem w rozwoju kadry naukowej.
Towarzyszy temu niechęć wielu młodych i starych badaczy do opracowywania
recenzji z myślą o ich publikacji na łamach czasopism, które z reguły nie płacą
honorariów, a przede wszystkim, jak wiemy, ten rodzaj prac naukowych nie
jest doceniany w punktowym systemie ocen dorobku naukowego badaczy.
Czasami też badacze podejmują się pisania płatnych opinii, licząc się może
aż nadto z interesem zlecającego, zainteresowanego uzyskaniem tzw. dobrych
recenzji. (Wcześniej zainteresowany niekiedy szukał – i znajdował „dobrego”
promotora…). „Dobra” recenzja, „dobry” recenzent, to taki, który dostrzegając pewne słabości, nawet błędy, choćby w interpunkcji czy nawet ortografii,
niekiedy z większym zaangażowaniem doszukuje się tylko plusów, nawet pseudoinnowacji, a mimo dyskwalifikujących dzieło słabości, formułuje końcową
opinię pozytywną. Dotyczy to w szczególności rozpraw doktorskich, z reguły
znacznych pod względem objętości, a przez to zniechęcających recenzentów
do wnikliwej lektury6. Taki recenzent, niekiedy bez dostatecznych kompetencji merytorycznych (np. teolog oceniający pracę historyczną), nie jest w stanie
dostrzec nawet plagiatu. Z drugiej strony wśród doktor[ant]ów, a i ich promotorów, zdarzają się tacy, którzy przyzwoitą, rzetelną opinię recenzenta nazwą
„ohydną”… Tylko dlatego, ze wytknie błędy i potknięcia.
Nowy system organizacyjny wyższych uczelni i rozwoju kadry naukowej
dopuszcza do tego, iż np. absolwent politechniki, niemający minimum pojęcia o warsztacie naukowym humanisty, historyka w szczególności, podejmuje
5
6

Tamże, s. 526.
Zdarza się też coraz częściej, że sam promotor zapomina o swojej współodpowiedzialności
za pracę dyplomową studenta, doktoranta. Stąd i jej na bieżąco nie koryguje, a gotowej
nie studiuje, bo za „gruba”. W swoich doświadczeniach z ostatnich lat pracy dydaktycznej
w kontaktach ze swoimi i cudzymi seminarzystami, zauważyłem m.in. problem nieznajomości roli i różnicy między planem a konspektem szczegółowym rozprawy. Bywa też tak,
iż zaczynali je przy aprobacji promotora od pisania wstępu…!?

O historii i współczesności oraz odpowiedzialności...

227

w tej dziedzinie studia doktoranckie (nawet poza pandemią z reguły zdalne
– przy nader rzadkich kontaktach z promotorem), których owocem są rozprawy, gdzie nadmiar pomieszania z poplątaniem – faktów i legend, a nawet
cudów, pozbawiających promotora i recenzentów koniecznej dozy przyzwoitości i rzetelności7. Taki przedsiębiorczy doktor niekiedy rychło myśli o habilitacji i kolejnych sojusznikach, nieformalnych promotorach, których wciąż
nie brak.
Nie brakuje i takich przypadków, gdy autor doktoratu, będącego plagiatem,
na innej uczelni zdobywa w oparciu o coś podobnego habilitację i dopiero
w trakcie starań o profesurę zostaje zatrzymany proces fałszerstw…, ale wciąż
przez lata nierozstrzygnięty w CKK, a bohater skandalu… promuje kolejnych
doktorów!?8 Wychodzi więc na to, że nie tylko w strukturach i hierarchii Kościoła katolickiego dzieją się zjawiska zaprzeczające istocie chrześcijaństwa,
prawdy i przyzwoitości. Podobnie w sferze nauki, jej struktur reformowanych
nieszczęśliwie przez kolejnych ministrów, kształtujących ją na obraz i podobieństwo swoje, możemy spodziewać się jeszcze mniej owoców dobrej roboty.
Osobna sprawa to obniżenie poziomu i ograniczenie możliwości działalności i publikacji wskutek skromnej dostępności do środków finansowych wielu
towarzystw naukowych. Podejmowane od lat inicjatywy uregulowania ich statusu, jak i zasad finansowania działalności badawczo-wydawniczej, jak dotąd
nie przyniosły efektu9. Niepokój budzi także sytuacja najbardziej prestiżowych
korporacji uczonych – Polskiej Akademii Nauk i Polskiej Akademii Umiejętności. Nie wypada w tym kontekście zapomnieć o symbolicznym udziale
7

8

9

Zob. recenzję autorstwa Zygmunta Szultki: E. Pryczowski, Swiónowskô nasza Matinkò. Dzieje
parafii sanktuarium oraz cuda Królowej Kaszub, wyd. Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie
Oddział: Pryczkowscy, Akademia Kaszubska, Banino 2016, ss. 472, ISBN: 9788363940034,
„Zapiski Historyczne”, t. LXXXIII, 2018, z. 3, s. 208-228. Z moich doświadczeń dotyczących kontaktów z mistrzami – recenzentami moich prac – ze szczególnym wzruszeniem
i wdzięcznością wspominam śp. prof. Ryszardę Czepulis-Rastenis z IH PAN. Ona to, jako
m.in. redaktor naukowy tomów poświęconych inteligencji polskiej XIX i XX w., wiele
czasu poświęciła na swoiste seminaria z autorami, pochylając się nad ich tekstami, jak też
jako recenzent nad naszymi monografiami…
Przykłady tych „kwiatków” na łące nauk humanistycznych można by wskazać nie tylko
na uczelniach wyższych Gdańska i Pomorza. Sporo znalazło udokumentowanie na łamach
„Forum Akademickiego”, m.in. dzięki mistrzostwu w dziedzinie wykrywania fałszerstw
dr hab. med. Marka Wrońskiego. Chwała mu za to, niewdzięczna bowiem to praca.
Równie „nieciekawa” jest sytuacja polskich Uniwersytetów Ludowych, będących szkołami
kształcenia obywatelskiego, funkcjonujących nie tylko w Danii, ale i u naszych sąsiadów
za Odrą przy ustabilizowanej sytuacji prawno-finansowej. Żałuję też, że Kościół katolicki
w Polsce – w III RP nie powołał podobnych UL-om i niemieckim Katholische czy Ewangelische Akademie, instytucji uniezależnionych od gustów biskupich…
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nauki i kultury w budżecie Rzeczypospolitej… Na tym niezbyt optymistycznym tle można wskazać wyjątkowe podmioty. Należy do nich, jak sądzę,
Społeczne Stowarzyszenie Prasoznawcze „Stopka” w Łomży, będące w głównej mierze dziełem życia śp. red. Stanisława Zagórskiego, posiadające własną
Oficynę Wydawniczą STOPKA, jak i własne źródła dochodów oraz „dojścia”
do środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Na szczególną
uwagę zasługuje ukazująca się od lat 90. XX wieku Glogerowska seria wydawnicza, której twórcą był S. Zagórski, a naukowym patronatem objął śp. prof.
Janusz Tazbir. Wśród ukazujących się co roku kolejnych tomów, zawierających refleksje uczonych, badaczy i działaczy, zawartość niejednego z nich koresponduje z dzisiejszą moją i nie tylko moją refleksją. Niestety, niepokojące
zjawiska i tam od lat wciąż trwają, narastają, mimo ich właściwego rozeznania, a z braku skutecznego „leczenia”. To „leczenie” można by pojmować dosłownie i w przenośni… Wracając do dokonań „Stopki” na tymże polu, kilka
tytułów kolejnych tomów, stanowiących o tematyce rozważań autorów, tworzących swoistą elitę intelektualną środowiska związanego ze „Stopką”, warto
przywołać. To:
– Siedem granic, osiem kultur i Europa (2001);
– Moralność Polaków (2001);
– Autoportrety polskie (2002);
– Kultura polityczna Polaków (2004);
– Polacy o sobie (2005);
– Polska i jej sąsiedzi (2006);
– Czego się boimy (2008);
– Prawda i fałsz (2010);
– Media wolne czy bezwolne? (2011);
– Elity polskie (2014).
Autorzy zawartych w tychże tomach artykułów, zgodnie z sugestiami
ich redaktorów, inspiratorów, w swoich rozważaniach skupiają się nie tylko
na współczesności. Bardzo często sięgają do przeszłości, by niekiedy wskazać
na ciągłość i zmiany w naszej rzeczywistości na przestrzeni życia wielu pokoleń.
Do najciekawszych pod względem zawartości tomów zaliczyłbym ten
o znamiennym tytule Prawda i fałsz, mającym jeszcze więcej mówiący podtytuł – o polskiej chwale i wstydzie. Jego redaktorami byli Włodzimierz Karol
Pessel i Stanisław Zagórski, a Janusz Tazbir napisał wstęp, dając mu tytuł:
To nie jest „ptak pstry”. Sygnalizuje w nim różnorodność grona autorów, reprezentujących wiele dyscyplin, ośrodków i generacji – z czołową pozycją socjologów. Głosy, refleksje socjologów, odwołujących się często do historii i tekstów
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przedstawicieli innych dyscyplin nauki, dziś jakby straciły nieco na skuteczności
oddziaływania. A bierze się to stąd, iż i to środowisko nadto zróżnicowane,
jego przedstawiciele zbyt gorąco zaangażowani politycznie. Dotyczy to także
historyków. Stąd zaprezentowana przez J. Tazbira, ograniczona pewnymi warunkami, nader optymistyczna prognoza Henryka Samsonowicza, dotycząca
szansy historiografii, by stać się obiektywnym opisem naszej przeszłości, wpisanej w cywilizacyjne dzieje kontynentu10, pozostaje wciąż w sferze marzeń,
niemniej godnych kontynuacji i dyskusji nad tą problematyką. Trzeba mocno
podkreślić fakt, iż przywołana seria Glogerowska jest przykładem możliwości
merytorycznej dyskusji ludzi reprezentujących różne światy polskiej współczesności.
O potrzebie sumiennego opisu naszej przeszłości i próbie wpisania jej
w cywilizacyjne dzieje choćby naszego sąsiedztwa, cząstki europejskiego kontynentu pamiętałem w minionych latach, pisząc kolejne tomy syntezy Historia Kaszubów w dziejach Pomorza, zaprojektowanej i zapoczątkowanej przed
laty przez śp. prof. Gerarda Labudę11. Opracowanie tejże historii wpisaliśmy
do głównych zadań powołanego ćwierć wieku temu Instytutu Kaszubskiego
– stowarzyszenia ludzi nauki. Zaglądając do jego statutu widzę, że to zadanie zostało wyeksponowane na pierwszym miejscu – „Opracowanie historii
Kaszubów oraz pełnej, naukowej monografii regionalizmu kaszubsko-pomorskiego na tle innych podobnych ruchów w Polsce i Europie”. W okolicznościowym wydawnictwie Dwadzieścia lat działalności Instytutu Kaszubskiego
(1996-2006) czytamy: „Znaczną część przyjętych zadań i celów badawczych
udało się w minionym dwudziestoleciu zrealizować!”12. – Do pełnej realizacji
projektu „Historia Kaszubów…” zabrakło t. II, obejmującego dzieje nowożytne,
przypisanego do prof. Zygmunta Szultki, który zapowiada jego ukończenie
10

Zob. J. Tazbir, op. cit., s. 16-17.
Chodzi o Historia Kaszubów w dziejach Pomorza, t. III: W Królestwie Pruskim i Cesarstwie
Niemieckim (1815-1920), cz. 1: Kaszubi i Pomorze na drodze do kapitalizmu i społeczeństwa obywatelskiego (1815-1870) i cz. 2: W Cesarstwie Niemieckim – oraz za Wielką Wodą
na emigracji (1871-1920) oraz t. IV: Kaszubi w II RP i w latach II wojny światowej (19201945), Gdańsk 2019. T. V tej syntezy autorstwa Cezarego Obracht-Prondzyńskiego, nosi
tytuł: Dzieje najnowsze (po 1945 r.), Gdańsk 2019. Jednocześnie został wznowiony t. I autorstwa Gerarda Labudy obejmujący „czasy średniowieczne”, Gdańsk 2020. Pierwotne wydanie – Gdańsk 2006. – Projekt – koncepcję całości tej syntezy prof. G. Labuda sformułował
w kilku artykułach, z których najważniejsze to: Węzłowe zagadnienia historii Kaszubów
na tle historii Pomorza, w: Antropologia Kaszub i Pomorza, t. 1, red. J. Borzyszkowski, 1990;
Zastanowienie: jak pisać syntezę historii Kaszubów, w: Gdańsk i Pomorze. Mała ojczyzna
Kaszubów, red. J. Borzyszkowski, Gdańsk 1995.
12
Gdańsk 2017, s. 7.
11
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na rok 2021. Gdyby tak się stało, będzie to swoiste ukoronowanie 25-lecia
działalności Instytutu Kaszubskiego13.
Pandemia spowodowała, że nie było uroczystej promocji ani merytorycznej dyskusji nad nowymi tomami III-V tej syntezy, obejmującymi dzieje najnowsze – lata 1815-2015, niejako najważniejsze na drodze do współczesności
nie tylko Kaszubów i Pomorza.
Pionierski charakter tej syntezy dotyczy nie tylko dziejów kaszubsko-pomorskich. Jak dotąd żadna z podobnych europejskich społeczności etnicznych nie doczekała się podobnego opracowania14. W dopracowaniu koncepcji
i ostatecznym przygotowaniu naszych tomów znaczący jest udział recenzentów
wydawniczych, których szczęśliwie mieliśmy sześciu, reprezentujących różne
środowiska naukowe badaczy odpowiednich okresów: tom III – Leszek Belzyt i Szczepan Wierzchosławski; t. IV – Janusz Kutta i Andrzej Gąsiorowski;
t. V – Grzegorz Berendt i Wojciech Skóra. Przywołując ich dzisiaj z wdzięcznością, wspominam także innych mistrzów i kolegów, z którymi od pół wieku
toczę dialog na temat naszych dziejów. Efektem tegoż dialogu i refleksji jest
m.in. uświadomienie sobie i innym (także czytelnikom ww. syntezy) mnogości
problemów czekających na badania i opracowania monograficzne. Wspominam
o tym także niejednokrotnie na kartach tomów mego autorstwa, choć starałem się te luki w miarę swoich możliwości nieco wypełniać, sięgając także
do źródeł archiwalnych i drukowanych, których bogactwo może niejednego
z nas porazić15. Z tytułu tego bogactwa cierpiałem już podczas pisania, kiedy
13

W moim przypadku jest to ukoronowanie – owoc półwiecza studiów i pracy naukowej,
dotyczącej dziejów Kaszubów i Pomorza w XIX i XX wieku. Był w tym półwieczu także
spory epizod bezpośredniego zaangażowania w polityce, co przy ciągłości pracy naukowej
stanowi świetne uzupełnienie studiów – ułatwia, wzbogaca analizę źródeł i literatury. Tak
też widzę rolę cennego dla badacza zaangażowania społecznego – można rzec obserwacji
uczestniczącej, metody przydatnej nie tylko w badaniach socjologów.
14
Znane mi syntezy dziejów podobnych nam społeczności – np. Fryzów w Niemczech
czy Retoromanów w Szwajcarii – mają postać znacznie skromniejszą, a i charakter bardziej
popularnonaukowy…
15
To bogactwo sygnalizuje dopełniająca każdy z tomów Bibliografia. Tu jednakże warto dodać, iż w rzeczywistości jest ona znacznie bogatsza. W odniesieniu do źródeł drukowanych
to mnogość tytułów prasowych, urzędowych wydawnictw i dokumentów, ksiąg jubileuszowych itp., a także wspomnień. Jeśli idzie o te ostatnie, to dziś w tym przypadku w szczególności odczuwam wyrzuty sumienia, że zbyt rzadko je cytowałem. Są bowiem wśród nich
takie dzieła jak 5 tomów Brunona Zwarry Wspomnień gdańskiego bówki. Ich autor zapisy ze swojej pamięci bardzo często konfrontuje z innymi wspomnieniami, dokumentami
urzędowymi i opracowaniami historyków. Prostuje fałsze tak polityków, publicystów, jak
i historyków dot. nie tylko dziejów Gdańska i Polonii gdańskiej, bo i całości historii Kaszub
i Pomorza x XIX, a zwłaszcza w XX wieku.
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to nie mogłem wszystkich faktów czy opinii (źródeł) przywołać, ograniczony
charakterem pracy i jej objętością. Cierpię i teraz, gdy zerkam na karty dzieła
i uświadamiam sobie kolejne luki, których część byłbym w stanie wypełnić,
gdyby nie fakt, iż „lata nasze przemijają jak trawa…”, a żniwo zawsze przeogromne.
W przypadku historii Kaszubów i Pomorza to wciąż konieczność prezentowania – z myślą o czytelniku ogólnopolskim – zjawisk i wydarzeń poza naszym
krajem niedostrzeganych. Dotyczy to nie tylko takich wydarzeń jak powrót
Pomorza do Polski w 1920 r., którego 100-lecie latoś świętowaliśmy. Obraz
tego wydarzenia, jego uwarunkowania i skutki w historiografii polskiej i w pamięci historycznej rodaków, daleki jest od tamtej rzeczywistości16. Niekiedy
sprowadzono go do triumfalnego przemarszu Frontu Pomorskiego – przejęcia
Pomorza we władanie Rzeczypospolitej przez wojsko polskie, którego ukoronowaniem – kulminacją były puckie zaślubiny Polski z morzem. Mimo niejednej publikacji, dokumentującej to, co działo się na Pomorzu po 10 II 1920 r.,
zwłaszcza sejmowego „Sprawozdania Komisji Pomorskiej z 1920 roku”, powstałego latem tegoż roku, jeszcze dziś tamta rzeczywistość – można rzec –
okupacji Pomorza nie tylko przez wojsko polskie, wydaje się nieprawdziwa17.
Tymczasem nie było to zjawisko wyjątkowe. – Podobnie spotkanie z wymarzoną Polską w latach 20. zapisało się w pamięci Ślązaków, przeżywających
równie tragiczne doświadczenia od wiosny 1945 roku, o czym niejeden z historyków, mając w pamięci nie tylko nadmiar polskiej martyrologii w historiografii, może nie śmie wszystkiego przypominać.
W kontekście historii Kaszubów w dziejach Pomorza z wdzięcznością studiuję wspomnienia takich postaci, można rzec Kaszubów i kryształowych Polonusów – jak Jan Karnowski (1886-1939) – autor Mojej drogi kaszubskiej i Brunon Zwarra (1919-2019) – autor przyjętych pozytywnie także przez Niemców
„Wspomnień gdańskiego bówki”. Pierwszy zaprezentował m.in. dzieje ruchu
kaszubskiego w I poł. XX wieku; drugi losy Kaszubów i Polaków w Gdańsku
do i po 1945 roku, których rzeczywisty obraz dość daleki od tego utrwalonego
w syntezach historii Gdańska czy Pomorza…
Trzeba bowiem pamiętać, iż badanie i poznawanie dziejów Pomorza dla
badaczy czy czytelników niezakorzenionych w naszym świecie, nie jest łatwe.
16

Zob. Pomorskie drogi do Niepodległej, pod red. Józefa Borzyszkowskiego i Cezarego Obracht-Prondzyńskiego, Gdańsk 2018 oraz C. Obracht-Prondzyński i K. Korda, Powrót
w granice Rzeczypospolitej w setną rocznicę 1920-2020, Gdańsk 2020.
17
Zob. Sejm Rzeczypospolitej o Pomorzu w 1920 roku. Sprawozdanie Komisji Pomorskiej, opr.
i wstęp Józef Borzyszkowski i Przemysław Hauser, Gdańsk 1985 oraz J. Kutta, Druga Rzeczpospolita i Kaszubi 1920-1939, Bydgoszcz 2003.
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Zauważył to przed laty śp. prof. Roman Wapiński, autor m.in. artykułu O poznawaniu dziejów Pomorza i dostrzeganiu ich złożoności18. Jako badacz m.in.
dziejów Narodowej Demokracji i biograf niejednej postaci z grona najwybitniejszych polityków polskich (Dmowski, Paderewski, Sikorski), a przede
wszystkim dziejów najnowszych Pomorza Gdańskiego, bardzo powoli uwalniał się od ograniczeń zewnętrznych i wewnętrznych, wgłębiając się w złożoność dziejów także Kaszubów – Pomorzan, dostrzegając i akceptując ich
dążenia do zachowania podmiotowości w historii Polski19. Poznając specyfikę dziejów Pomorza, odkrywał specyfikę i historię Kaszubów; odchodził
od wcześniej obecnych, także na kartach niejednej monografii, stereotypów.
Jednocześnie na marginesie swoich badań z przełomu PRL i III RP oraz odejścia od „ezopowego języka” i unikania tematów tabu, sformułował bliskie mi
refleksje pisząc:
„Równocześnie jednak znacznie się zwiększył mój sceptycyzm teoriopoznawczy. Już w trakcie pisania monografii „Świadomość polityczna w Drugiej
Rzeczypospolitej” zacząłem brać w o wiele większym stopniu pod uwagę, niż
czyniłem to uprzednio, ograniczone możliwości poznania badanych zjawisk
i wydarzeń. Zdałem sobie pełniej sprawę z braku możliwości uwzględnienia
przez historyka wszystkich uwarunkowań i kontekstów badanych wyobrażeń
i zachowań. Tak w tej monografii, jak i w pisanych później, starałem się „ujawniać przeszłość nie taką, jaką widzimy dzisiejszymi oczami, ale taką, jaką widzieli ci, dla których była teraźniejszością” (Gilles Anquetil, „Forum”, 9.07.1989,
nr 27), jednak w niezadowalającym mnie stopniu. W monografiach: „Pokolenia Drugiej Rzeczypospolitej”, „Polska i małe ojczyzny Polaków”, „Polska na
styku narodów i kultur” i biografii Ignacego Paderewskiego, jak mi się wydaje,
w większym niż w pozostałych pracach udało mi się „wniknąć w tamten świat”,
ale tylko w większym”20. – Na marginesie tej refleksji wypada dodać, iż w przywołanych przezeń pracach Pomorze i ludzie Pomorza, ich specyfika, są raczej nieobecni.
Szczególnym rozczarowaniem była dla nas zawartość jego dzieła Polska i małe
ojczyzny Polaków. Z dziejów kształtowania się świadomości narodowej w XIX
i XX wieku po wybuch II wojny światowej, Wrocław 1994, gdzie spodziewaliśmy się uwzględnienia złożoności specyfiki kaszubsko-pomorskiej21. Autor
18

Zob. R. Wapiński, O poznawaniu dziejów Pomorza i dostrzeganiu ich złożoności, „Acta Cassubiana”, t. VIII, 2006, s. 203-211.
19
Ów proces wgłębiania się w dzieje i sprawy kaszubsko-pomorskie poznać można, studiując
jego artykuły zawarte w wydanym przez Instytut Kaszubski tomie pt. W kręgu spraw kaszubskich i pomorskich. W 100 lecie powrotu Pomorza w granice niepodległej Rzeczypospolitej,
Gdańsk 2020.
20
R. Wapiński, Peregrynacje, „Acta Cassubiana”, t. VIII, 2006, s. 223-224.
21
Reakcją na ów brak dzieła (i programu Zjazdu…), promowanego w czas Powszechnego
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po latach jakby tłumaczył się z tego, twierdząc, iż „Gros ze spostrzeżeń, które
mogą ułatwić badanie najnowszych dziejów Pomorza, poczyniłem niedawno,
w pracach opublikowanych w ostatnich kilkunastu latach. (…)”22.

W dalszej części refleksji R. Wapiński niejednokrotnie odwołuje się do
opinii i dokonań profesora G. Labudy. Zauważa, że w Polsce „do zwiększenia
zainteresowań (…) przeszłością i teraźniejszością [Pomorza], nawet w środowiskach przywódczych i opiniotwórczych, zaczęło dochodzić dopiero w czasie
II wojny światowej”23. Przywołując słowa G. Labudy z jego Przedmowy do
t. I Historii Pomorza, zwrócił uwagę na fakt, iż „obejmuje ona dzieje miejscowej ludności bez względu na narodowość, przy skromnym wydobyciu działalności Pomorzan jako jednego z licznych plemion polskich…”24.
Jak wiemy, G. Labuda sformułował po latach również koncepcję przywołanej wyżej syntezy „Historia Kaszubów w dziejach Pomorza”25, kładąc nacisk
na badania tej społeczności, jej wkładu w historię naszej nadbałtyckiej małej
ojczyzny – Wielkiego Pomorza i wielkiej – Polski.
Z nieformalnych seminariów naukowych prof. R. Wapińskiego, odbywających się przy kawie w sekretariacie biblioteki Instytutu Historii UG, kierowanej przez śp. Kazimierę Cichopek, wyniosłem m.in. przekonanie, iż idealna sytuacja dla historyka dziejów najnowszych, to ta, w której uczestnik badanych
wydarzeń, będąc czytelnikiem naszego dzieła, godzi się, przynajmniej w generaliach, z przedstawionym w nim obrazem przeszłości. Podobnie jak prof.
Wapiński z wielka uwagą traktuję źródła pamiętnikarskie uczestników histo-

22
23
24
25

Zjazdu Historyków, odbywającego się w 1994 roku w Gdańsku pod hasłem „Małe i wielkie
ojczyzny Polaków”, było zorganizowane przez Sejmik Samorządowy Województwa Gdańskiego, Gdańskie Towarzystwo Naukowe i Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie, dodatkowego
sympozjum na temat „Gdańsk i Pomorze a Rzeczypospolita – mała i wielka ojczyzna Kaszubów”. Jego owocem publikacja pt. Gdańsk i Pomorze. Mała ojczyzna Kaszubów, pod red.
J. Borzyszkowskiego, Gdańsk 1995.
R. Wapiński, O poznawaniu dziejów Pomorza…, s. 204.
Tamże, s. 205-206.
Tamże, s. 210.
Kolejne „przymiarki” do tejże koncepcji, publikowane pierwotnie w różnych czasopismach,
inspirowane przez społeczność zrzeszoną, zawarte są w tomach: G. Labuda, Kaszubi i ich
dzieje, Gdańsk 1996 i Zapiski kaszubskie, pomorskie i morskie, Gdańsk 2000. Zob. też:
C. Obracht-Prondzyński, Bibliografia do studiowania spraw kaszubsko-pomorskich, Gdańsk
2004, s. 163-165. Warto też pamiętać o recenzji prof. G. Labudy, dotyczącej wydanej przed
laty zbiorowej syntezy, będącej owocem współpracy polsko-niemieckiej, pt. Pomorze –
mała ojczyzna Kaszubów. (Historia i współczesność)/Kaschubisch-Pommersche Heimat
(Geschichte und Gegenwart), red. J. Borzyszkowski i D. Albrecht, Gdańsk/Danzig-Lübeck/
Lubeka 2000. Tytuł recenzji O Pomorzu jako ojczyźnie Kaszubów. Dzieło nowatorskie, „Acta
Cassubiana”, t. III, 2001, s. 233-251.
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rycznych wydarzeń, zainteresowanych nie tylko własnymi doświadczeniami
i świadomych odpowiedzialności za słowo. Ceniąc wspomnienia i pamiętniki,
jak i „osobiste” wersje historii, nie wolno nam rezygnować z ich krytyki, rozpoznania kontekstu, a i celów, w jakich powstały.
O tych wskazówkach obu mistrzów – Labudy i Wapińskiego, staraliśmy się
nie zapominać pisząc Historię Kaszubów w dziejach Pomorza, t. III-V, obejmujące nasze dzieje najnowsze – XIX i XX wieku. W sytuacji zróżnicowanego
dziś ruchu kaszubskiego, w którym nie brak skrajnych deklaracji odrębnej narodowości kaszubskiej, można się spodziewać, iż zaprezentowany obraz naszej
przeszłości jest stronami nadal za mało „kaszubski”. Niemniej z satysfakcją
mogę stwierdzić, iż mimo dostrzeganych luk w historiografii dotyczącej Pomorza jak i niedostatków naszego dzieła, odpowiada ono wizjom i standardom
prac naukowych, reprezentowanych przez naszych mistrzów, wśród których
obok historyków są także przedstawiciele innych dyscyplin humanistycznych.
Źródłem satysfakcji dla mnie były też opinie i wskazówki wspomnianych już
recenzentów wydawniczych naszych tomów. Ocena ich zawartości w ostatecznym kształcie pozostaje dla czytelników i historyków (humanistów, którzy
zechcą poświecić czas na ich lekturę, obejmujących 3788 stron tekstów zasadniczych i równie ważnych przypisów)26.
Kończąc, pragnę zwrócić uwagę na fakt, iż dzięki dorobkowi naukowemu
historyków skupionych w Instytucie Kaszubskim, na kartach najnowszych
tomów Historii Pomorza, dobitniej niż w poprzednich został dostrzeżony
i pokazany udział – rola Kaszubów w dziejach regionu – Pomorza tak Nadwiślańskiego, jak i Zachodniego. Mam nadzieję, że to zjawisko jeszcze dobitniej
będziemy mogli dostrzec w kolejnych pracach. Pozostaje natomiast nadal problem dostrzeżenia obecności Kaszubów na kartach syntez historii Polski, co
dotąd miało miejsce w bardzo i to bardzo rzadkich kontekstach, np. udziału
Floriana Ceynowy w wydarzeniach Wiosny Ludów 1846-1850. A przecież tak
rzecznicy nurtu kaszubsko-pomorskiego, jak kaszubsko-słowiańskiego w historii Kaszubów epoki dziejów najnowszych, swojej kaszubskiej tożsamości
i polskości nigdy się nie wypierali. Niejednokrotnie, działając na pierwszej linii w polskim ruchu narodowym, swą kaszubskość także podkreślali. Dzięki
nowszym opracowaniom wiemy też, że także wielu Niemców na Pomorzu,
świadomych swego kaszubskiego rodowodu, na rzecz przynajmniej udokumentowania języka i innych wartości kaszubskich się angażowali. Mam na26

Znaczący udział w opracowaniu ostatecznego kształtu naszego dzieła mają redaktorzy
– Tadeusz Lipski (t. III i IV) i Sławina Kwidzińska (t. V), a także Karolina Skowrońska,
do której przypisana została obróbka komputerowa moich tekstów oraz Anna i Maciej
Ostoja-Lniscy, którzy podjęli się składu, łamania i opracowania graficznego.
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dzieję, że z czasem powszechne stanie się zjawisko jednakowego wartościowania takich procesów, jak: germanizacja, polonizacja, rusyfikacja, mających
szczególnie znaczące miejsce w XIX i XX wieku, nie tylko na narodowych
pograniczach. Jednocześnie mam nadzieję, że do historii przejdzie postkolonialne podkreślanie, iż Kaszubi należą do Polski, a powszechniejszą akceptację
zyska przekonanie ks. Bernarda Sychty i innych, że one Polskę współstanowią.
Sygnałem – symbolem tegoż współstanowienia niech pozostaną fakty z przełomu XX i XXI wieku, kiedy to Kaszubi zajmowali stanowiska premiera rządu
RP, prymasa Polski, generała oo. paulinów, a także przewodniczącego Komisji
Europejskiej… Niemniej, stanowiska te nie przeszkadzały wielu rodakom posądzania – oskarżania ich i ogółu Kaszubów czy gdańszczan o filogermanizm,
separatyzm itp. itd.
Świadom sygnalizowanych tu radości i smutków, dokonań i zagrożeń, obecnych w świecie nauki i kultury, powtarzam od lat (może nazbyt często?): „Niechaj żywi nie tracą nadziei…”. – Tylko ten i ewentualnie następny wers. Dość
bowiem kamieni rzuconych na szaniec. A prawdziwa nadzieja – jej źródła to
zdwojona praca – współpraca! Polecam tę myśl zwłaszcza młodym, bo „czym
skorupka za młodu nasiąknie…”. Jeśli dobrem, to tym lepiej dla nas i naszych
następców.

Część III

Materiały źródłowe

Gerard Labuda
Poznań

Codex Myszkovianae Ordinationis
diplomatius (cz. I)
Do druku podał i przedmową opatrzył
Krzysztof R. Prokop
W 10. rocznicę śmierci Profesora Gerarda Labudy
W roku bieżącym mija dziesięć lat od momentu, kiedy zabrakło pośród
żyjących nieodżałowanej pamięci Profesora Gerarda Labudy, zmarłego w sam
dzień inauguracji roku akademickiego 2010/2011. W chwili swego odejścia
Uczony ten miał za sobą 75 lat udokumentowanej poprzez publikacje pracy
naukowej (pierwszy drukowany tekst ogłosił w 1935 r.), w tym pełne sześć
dekad bycia profesorem uczelni wyższej (został nim w roku 1950), co dziś
jest rzadko czyim udziałem, podobnie jak posiadanie dorobku obejmującego
około dwa tysiące pozycji bibliografii podmiotowej. Liczne też jawi się grono
uczniów – zarówno bezpośrednich, jak i pośrednich, którzy w G. Labudzie
upatrują swego mistrza w zawodzie historyka, stąd dziwić może, iż w związku
z niedawną setną rocznicą jego urodzin nikt nie zdobył się na próbę całościowego opisania drogi życiowej tudzież dokonań na niwie naukowej oraz organizacyjnej tak nieprzeciętnej postaci. Przeszkodę stanowi tu niewątpliwie
krótki okres czasu, jaki upłynął od śmierci Uczonego, utrudniający pełniejsze spojrzenie na bogaty życiorys, ale też mnogość materiałów archiwalnych,
które należy uwzględnić przy tego rodzaju przedsięwzięciu. Wśród nich przeważają z pewnością te, które dotyczą w sposób bezpośredni curriculum vitae,
niemniej w spuściźnie po Zmarłym z pewnością da się jeszcze odszukać teksty
opracowań, które nie doczekały się opublikowania za życia autora.
Wyjątkowe miejsce pośród nich zajmuje powstały w roku 1940 (zatem
przed osiemdziesięciu laty) Codex Myszkovianae Ordinationis diplomaticus,
który bynajmniej nie jest dziełem nieznanym1. Przeciwnie, w postaci maszy1

Bibliografia prac Profesora Gerarda Labudy za lata 1935-2006, oprac. J. Strzelczyk, B. Wachowiak, H. Krzyżostaniak i J. Dobosz, [w:] Naukowe dzieło Profesora Gerarda Labudy,
pod red. J. Dobosza, Poznań 2006, s. 163, nr 13.

240

Gerard Labuda (Poznań)

nopisu, a następnie sporządzonego na tym fundamencie mikrofilmu, był on
konsultowany przez wielu badaczy – zwłaszcza zajmujących się problematyką
pogranicza małopolsko-śląskiego u schyłku wieków średnich i w początkach
epoki nowożytnej. W takim właśnie kontekście z owym niepublikowanym dyplomatariuszem zetknął się po raz pierwszy również piszący obecne zdania,
kiedy w latach 1995–1998 przyszło mu przygotowywać dysertację doktorską
na temat (skądinąd narzucony przez promotora, nie zaś wynikający z własnych
zainteresowań) relacji politycznych pomiędzy księstwami oświęcimskim i zatorskim a Koroną Polską w drugiej połowie XV w. oraz u progu kolejnego
stulecia. Znalazło to odzwierciedlenie w stanowiącej pokłosie tamtych kwerend publikacji monograficznej2, a poniekąd też w pomniejszych tekstach,
dotyczących genealogii oświęcimsko-zatorskiej linii dynastii Piastów tudzież
posiadającej dobra na owym pograniczu rodziny Myszkowskich3. Nie powinno zatem dziwić, iż po latach, w poczuciu wdzięczności względem zmarłego
w roku 2010 Uczonego, kreślący te słowa przedstawił na posiedzeniu Wydziału Historyczno-Filozoficznego Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie
propozycję wydania pod szyldem rzeczonej korporacji naukowej, której
członkiem G. Labuda został w wieku 35 lat (tj. w 1951 r.), a później był jej
pierwszym prezesem po reaktywowaniu w roku 1989, tegoż dyplomatariusza,
którego maszynopis znajduje się w zbiorach krakowskiej Biblioteki Naukowej
PAU i PAN 4. Jakkolwiek przyjęta przychylnie – zwłaszcza przez wzgląd na jej
2

3

4

K.R. Prokop, Księstwa oświęcimskie i zatorskie wobec Korony Polskiej w latach 1438-1513.
Dzieje polityczne (Rozprawy Wydziału Historyczno-Filozoficznego PAU, t. 97), Kraków 2002.
Pominięty w druku – ze względu na odgórnie wyznaczony limit objętości książki – rozdział
poświęcony zagadnieniom historiograficznym, ukazał się później jako osobny artykuł (niestety, z bardzo licznymi, a niewystępującymi w podstawie wydawniczej usterkami natury
korektorskiej, których autor nie mógł wyeliminować, gdyż nie otrzymał tego tekstu do korekty autorskiej): tenże, Księstwa oświęcimskie i zatorskie w historiografii (XV-XX w.), „Zeszyty
Historyczne” 9 (2006) [Prace Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie. Prace
Historyczne, t. 9, pod red. M. Cetwińskiego, Częstochowa 2006], s. 15-47.
M.in.: K.R. Prokop, Dwa przyczynki do genealogii książąt zatorskich (XV/XVI w), „Zeszyty
Historyczne” 5 (1998) [Prace Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie. Prace
Historyczne, t. 5, pod red. M. Antoniewicza i M. Cetwińskiego, Częstochowa 1998], s. 135-152; tenże, W jakim wieku podkanclerzy Piotr Myszkowski († 1591) osiągnął godność biskupią?
Przyczynek do dziejów episkopatu katolickiego w XVI-wiecznej Polsce, „Zeszyty Naukowe
Uniwersytetu Jagiellońskiego”, t. 1248 – Prace Historyczne, z. 128 [129], pod red. K. Baczkowskiego, Kraków 2001, s. 93-99.
Biblioteka Naukowa PAU i PAN w Krakowie, rkp 5637. Zob. również: Katalog rękopisów
Biblioteki Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Sygnatury 4568–4676, 5588–6000, oprac.
J. Dużyk, B. Schnaydrowa i J. Staszel, Wrocław – Warszawa – Kraków – Gdańsk – Łódź
1986, s. 136, nr 5637 („Codex Myszkovianae Ordinationis diplomaticus, recensuit Gerard
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intencjonalne powiązanie z setną rocznicą urodzin Uczonego5, nie zaowocowała ona niczym więcej, poza jedynie udostępnieniem pomysłodawcy kopii
całości rzeczonego dyplomatariusza (po części w formie cyfrowej, po części
odbitek kserograficznych), jako fundamentu dla postulowanej edycji.
Nie dostrzegając perspektyw na wydanie owego materiału pod szyldem Polskiej Akademii Umiejętności, a przy tym nie chcąc okazać się wiarołomnym
«depozytariuszem» powierzonego mu materiału, wycofującym się – w obliczu
napotkanych przeszkód – z poczynionych niegdyś deklaracji, piszący obecne
zdania uznał za uprawnione uciec się do rozwiązania pośredniego, to znaczy
porzuciwszy zamysł samoistnej publikacji, w miarę możności ów przygotowany osiem dekad temu przez 26-letniego Gerarda Labudę dyplomatariusz
podać do druku w częściach. Łamy rocznika „Acta Cassubiana” wydają się
miejscem po temu sposobnym – i to mimo faktu, że prezentowany materiał
nie ma de facto nic wspólnego z Kaszubszczyzną (w rozumieniu geograficznym), dotycząc dziejów zgoła przeciwnego krańca niegdysiejszego Królestwa
Polskiego, a następnie Rzeczypospolitej Obojga Narodów. «Uzasadnienie» dla
publikacji stanowi niemniej osoba Autora, bowiem rzeczony dyplomatariusz
– niezależnie od samej jego wartości źródłowej – jest ważnym świadectwem
dokonań G. Labudy w służbie nauki, do tego powstałym w okresie szczególnym, bowiem podczas okupacji hitlerowskiej, kiedy to losy życiowe zawiodły
późniejszego twórcę średniowiecznego tomu Historii Kaszubów w dziejach
Pomorza właśnie na południe okupowanej Polski – do miejsca, gdzie zetknął
się z ową spuścizną aktową z minionych stuleci, którą uchronił dla potomności w niepublikowanym dotychczas dyplomatariuszu6.
Nie wydaje się rzeczą celową rozpisywać się tutaj zarówno o kontekście
dziejowym, w jakim sporządzony został Codex Myszkovianae Ordinationis
diplomaticus, jak też o dalszych losach archiwaliów, uwzględnionych w ramach
owego dzieła, bowiem wszystko to zostało już w sposób szczegółowy omówione przez piszącego obecne słowa w obszernym studium pt. Małopolska,
Kraków i Uniwersytet Jagielloński w naukowej biografii Profesora Gerarda

5

6

Labuda, Chroberz 1940. Maszynopis łacińsko-polski, 1940 r., 29,5 x 21 cm, kart XLI
+ 309 (brak karty 83), obwoluta papierowa. Dar Komisji Nauk Historycznych Oddziału
PAN w Krakowie, 1961 r.”).
Tekst tamtego wystąpienia na posiedzeniu Wydziału Historyczno-Filozoficznego PAU
(16 V 2016), mający postać obszernego referatu, ukazał się drukiem: K.R. Prokop, „Codex
Myszkovianae Ordinationis diplomaticus” Gerarda Labudy. Zamysł edycji w stulecie urodzin
Uczonego, „Acta Cassubiana”, t. 18, 2016, s. 112-128 [tam również o zagadnieniach związanych z podstawą zamierzonej publikacji].
W. Guca, Świętokrzyski epizod. Pamięci profesora Gerarda Labudy (1916–2010), „Almanach
Historyczny”, t. 13, 2011, s. 203-226. Zob. także następny przypis.
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Labudy, wydrukowanym właśnie na łamach rocznika „Acta Cassubiana”7.
Mimo że od momentu ukazania się tamtego materiału mija niemal dekada,
pomieszczone w nim treści, oparte na wspomnieniach Bohatera tekstu, którymi zechciał niegdyś podzielić się w formie ustnej z autorem publikacji, nie doczekały się w zasadzie jakiejkolwiek recepcji, a podane tam szczegóły na temat
wojennych losów przyszłego profesora i rektora poznańskiego Uniwersytetu
im. Adama Mickiewicza póki co nie znalazły odzwierciedlenia w późniejszych
publikacjach (jak gdyby zawarta w nich obfitość faktografii wzbudzała podejrzenie o jakąś konfabulację)8. Brakło tam natomiast jednej informacji, której
w tym miejscu przemilczeć nie sposób, choć poniekąd stanowić może ona argument dla ewentualnych przeciwników inicjatywy, z którą wystąpił niegdyś
i obecnie przystąpił do jej realizacji piszący te zdania. Otóż sam Gerard Labuda bynajmniej nie okazywał w ostatnich latach życia szczególnego entuzjazmu
względem zamysłu opublikowania w formie książkowej przygotowanego
przezeń w roku 1940 dyplomatariusza, z perspektywy dziesięcioleci oceniając to dzieło jako wymagające sporego jeszcze nakładu pracy, by nadać mu
finalny kształt. Miał przy tym świadomość, że tego rodzaju «dopracowania»
nigdy już nie zdoła samemu wykonać, stąd właśnie pewna wstrzemięźliwość,
z jaką odnosił się do odnośnego zamysłu, który jednak nigdy nie spotkał się
ze sprzeciwem z jego strony.
Obiekcje cieszącego się poważaniem uczonego, gdy po wielu latach ktoś
pragnie wydobyć na światło dzienne coś z jego młodzieńczych dokonań, wydają się czymś w zupełności zrozumiałym – co więcej, dobrze o nim świadczą,
bo przecież w wieku dwudziestu kilku lat nie posiada się głębokiej erudycji
i doświadczenia badawczego, podobnie jak łatwo o potknięcia w warstwie paleograficznej czy filologicznej. W tym przypadku nie chodzi jednak o jakąś
banalną rozprawkę, która słusznie popadła w zapomnienie i przypomina się
o niej wyłącznie w kategoriach «ciekawostki» z biografii człowieka o znaczącym
7

8

K.R. Prokop, Małopolska, Kraków i Uniwersytet Jagielloński w naukowej biografii profesora
Gerarda Labudy, „Acta Cassubiana”, t. 13, 2011, s. 243-289. Por. również: tenże, Akademickie «genealogie» (wprowadzenie do problematyki), „Roczniki Biblioteki Uniwersyteckiej”,
t. 3, 2015, s. 33-48 (gdzie m.in. o wojennych losach G. Labudy w kontekście jego naukowego «rodowodu»).
Przykładowo wskazać tu można na blok materiałów pokonferencyjnych Profesor Gerard
Labuda – dokonania, idee, inspiracje, pomieszczony w „Acta Cassubiana”, t. 19, 2017,
s. 7-126 (tamże zwł. przyp. 3 na s. 34, w ramach tekstu J. Dobosza Profesor Gerard Labuda
jako organizator życia naukowego, gdzie wskazano na „już opublikowane prace, przyczynki
i wspomnienia [odnośnie do] imponującej biografii Profesora”). Nadto zob.: P. Węcowski,
Trudne życie na wolności. Korespondencja Karola Buczka z Gerardem Labudą z lat 1954-1956, „Roczniki Historyczne”, t. 85, 2019, s. 219-237 (zwł. s. 222 i tamże przyp. 10).
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później nazwisku. Jak wcześniej już zaznaczono, Codex Myszkovianae Ordinationis diplomaticus przez poprzednie dekady służył historykom i był przez
nich konsultowany, tym samym nigdy nie popadając w zapomnienie, a zarazem też nie spotykał się z krytyką. Przeciwnie, przedstawiony na posiedzeniu
Wydziału Historyczno-Filozoficznego PAU zamysł wydania drukiem owego
dyplomatariusza zyskał jednoznaczne poparcie ze strony tej rangi krakowskich mediewistów, co chociażby Feliks Kiryk czy Jerzy Wyrozumski, którzy
nie mieli wątpliwości, iż rzecz zasługuje na opublikowanie. Mając na uwadze
zarówno tę okoliczność, jak i wcześniej już sygnalizowany brak sprzeciwu
ze strony samego śp. Gerarda Labudy (a jedynie zrozumiałe obiekcje i wątpliwości, o czym wyżej), kreślący te zdania uznał, iż wyzwanie to warto jednak
podjąć. Wszak nie ma lepszego sposobu, ażeby dać ogółowi zainteresowanych
możność przekonania się, czy Codex Myszkovianae Ordinationis diplomaticus
jest czymś godnym uwagi, czy też wyłącznie młodzieńczą «wprawką» późniejszego profesora UAM i prezesa odrodzonej PAU, jak poprzez umożliwienie im
obcowania z treścią dzieła.
Obecna, pierwsza część zamierzonej edycji, przynosi – poprzedzony niniejszą przedmową – Wstęp pióra G. Labudy oraz następujący po nim Regestr
dokumentów, które oba dają czytelnikowi orientację, czym w rzeczy samej jest
ów dyplomatariusz. Dalsze części zainicjowanego niniejszym wydania (o ile
dojdą do skutku) będą zawierać właściwy korpus dokumentów pomieszczonych w tym kodeksie, przygotowanym i spisanym na maszynie przez zmarłego przed dekadą Uczonego, którego odręczne poprawki widnieją w wielu
miejscach maszynopisu. W przypadku samoistnej edycji pod firmą Polskiej
Akademii Umiejętności zamysłem piszącego te słowa było opatrzyć całość
aparatem naukowym tudzież zweryfikować, które spośród opracowanych
przez Gerarda Labudę w okresie hitlerowskiej okupacji dokumentów dawnej
Ordynacji Myszkowskich przetrwały wojenną pożogę i zachowały się do dziś
dnia (w zbiorach Archiwum Państwowego w Kielcach)9. Publikacja dyplomatariusza na łamach „Acta Cassubiana” (do tego z podziałem na części)
nakazuje zmodyfikować pierwotną koncepcję, bowiem materiał ów stanowi tu w pierwszej kolejności «świadectwo do biografii» G. Labudy, cząstkę
9

Archiwum Państwowe w Kielcach, [Dział] Inwentarze, sygn. 288/I – Archiwum Ordynacji Myszkowskich [na s. 271-287 katalog dokumentów pergaminowych – sygnatury 1220-1286]. Zob. też: Archiwum Państwowe w Kielcach i jego oddziały w Jędrzejowie, Pińczowie
i Starachowicach. Przewodnik po zasobie archiwalnym, pod red. S. Marcinkowskiego, Warszawa – Łódź 1993, s. 249-250, nr 659 (Archiwum Ordynacji Myszkowskich). Por. nadto
uwagi zawarte w monografii: J. Kurtyka, Tęczyńscy. Studium z dziejów polskiej elity możnowładczej w średniowieczu, Kraków 1997 [reprint: Kraków 2017], s. 28.
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wymagającej całościowego ogarnięcia i usystematyzowanego opisu spuścizny
Uczonego z Kaszub, a dopiero na dalszym planie korpus źródeł do dziejów
pogranicza małopolsko-śląskiego tudzież rodu Myszkowskich (poniekąd też
Wielopolskich, spośród których wywodziła się małżonka Profesora)10. A zatem
nie sama jako taka Ordinatio Myszkoviana oraz jej dzieje stanowią «tytuł»
do zamieszczenia owego materiału w poświęconym Kaszubszczyźnie i Pomorzu roczniku, lecz publikacja ta znajduje swe uzasadnienie właśnie w osobie
Autora powstałego osiem dekad temu dyplomatariusza.
Niewątpliwie dla tych, którzy zajmują się (lub zajmą w przyszłości) dorobkiem naukowym Gerarda Labudy, najbardziej interesująca zda się niniejsza,
pierwsza część edycji, bowiem pomieszczony dalej Wstęp wyszedł wszak spod
pióra zmarłego przed dziesięciu laty Badacza, przynosząc też pewne szczegóły natury autobiograficznej. Nie należy wszakże lekceważyć i reszty dzieła,
a więc poprzedzonych stosownymi regestami tekstów późnośredniowiecznych
i nowożytnych dokumentów, bowiem dzięki sposobności przypatrzenia się,
w jaki sposób zostały one odczytane i opracowane, zyskujemy jedyną w swoim
rodzaju sposobność wglądu w warsztat badawczy młodego historyka, który
właśnie podczas okupacji otrzymał w 1943 r. magisterium i doktorat, by już
w roku 1946 przeprowadzić pomyślnie procedury habilitacyjne. Powstały
w roku 1940 Codex Myszkovianae Ordinationis diplomaticus dzieli zatem
zaledwie sześć lat od momentu, kiedy G. Labuda zyskał status samodzielnego pracownika nauki, a zarazem dekada od chwili, kiedy został profesorem
uniwersytetu (1950). Nie wydaje się zatem, aby dzieło to należało postrzegać
(mimo – podyktowanych skromnością – niegdysiejszych zastrzeżeń Autora)
w kategoriach młodzieńczej «wprawki», lecz jest ono czytelnym zwiastunem
kogoś sprawnie (jakkolwiek jeszcze nie bez pewnych «potknięć») radzącego sobie z oryginalnym materiałem źródłowym z odległych epok, kto zarazem (co należy z naciskiem podkreślić) do opracowania tytułowego zbioru
przystąpił nie z racji odgórnie nałożonego nań obowiązku, a więc z czyjegoś
10

Gerard Labuda (1916-2010) ∞ Alberta Maria Wielopolska (1917-1999) ← Aleksander
Erwin Wielopolski (1875-1937) ← Zygmunt Wielopolski (1833-1902) ← Aleksander Wielopolski (1803-1877) ← Józef Stanisław Wielopolski (1777-1815) ← Ignacy Wielopolski
(1741-1797) ← Karol Wielopolski (ok. 1700-1773) ← Franciszek Wielopolski (ok. 1665-1732) ← Jan Wielopolski (1630-1688) ∞ Konstancja Krystyna Komorowska (1647-1675)
← Krzysztof Komorowski (ok. 1615-1647) ← Mikołaj Komorowski (ok. 1578-1633) ∞ Anna
Myszkowska (1590-1621) ← Zygmunt Myszkowski (1562-1615) [założyciel Ordynacji
Gonzaga-Myszkowskich] ← Zygmunt Myszkowski (ok. 1510-1578) ← Jan Myszkowski
(ok. 1480-po 1539) ∞ Konstancja (Dorota) Pieczychojska ([?]) ← N. Pieczychojski ([?])
∞ Anna z książąt zatorskich ([?]) ← Jan (Janusz) V, książę zatorski († 1513) [dynastia
Piastów].
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polecenia, lecz motu proprio, nawet w tak niesprzyjających warunkach okupacyjnych i przy rozlicznych innego rodzaju obciążeniach znajdując w sobie
wewnętrzny imperatyw dla podejmowania pracy naukowej – w takim zakresie
tudzież kształcie, w jakim było to w tamtych czasach możliwe.
							

Krzysztof R. Prokop

* * *

WSTĘP
1. Proweniencja dokumentów
Zbiory pergaminów Archiwum Ordynacji Myszkowskich nie są jego najcenniejszą częścią składową. Zawierają one dyplomy charakterystyczne dla wielu
archiwów rodowych. Nie ma wśród nich żadnego o znaczeniu ogólnopaństwowym. Wiek także nie zaleca ich naszej specjalnej uwadze. Najstarszy dyplom
sięga schyłku XIV w. i jedynie wśród sumariuszy byłego archiwum Wielopolskich w Pieskowej Skale znajdują się wzmianki o pergaminach ze schyłku
XIII w., kilka następnych z początków i z połowy XIV stulecia. Trudno dociec,
gdzie się dziś podziały te szacowne pamiątki zamierzchłej przeszłości. W archiwum tutejszym nie ma o nich dalszej wskazówki.
Jak już wspomniałem, najstarszy dyplom niniejszych zbiorów datuje
się z roku 1373, zawierając w sobie trzy dokumenty niewiele odeń starsze –
z roku 1372; najmłodszy sięga 1831 r. Na tak długiej przestrzeni czasu snuje
się przerywanym strumieniem długi szereg pergaminów, stanowiąc poważną wiązankę dokumentów różnej treści i różnej wartości. Wiek XIV, ogółem,
ma do zanotowania tylko dwa dyplomy: wyżej wspomniany królowej Elżbiety
z roku 1373 i Janusza, księcia oświęcimskiego, z 1376 r. Z pierwszej połowy
XV stulecia dochowało się ich osiem, z drugiej zaś połowy nieco więcej, gdyż
aż dwanaście; wiek XVI pomnaża ich cyfrę o 57 dyplomów, z których na pierwszą połowę tego stulecia przypada 33, na druga zaś nieco mniej, bo tylko 24.
Późniejsze wieki przynoszą znaczne osłabienie fali pergaminów – wypiera je
z codziennego użytku kancelaryjnego dokument papierowy. Mimo to mamy
jeszcze w pierwszej połowie XVII w. siedemnaście dyplomów, a w drugiej już
tylko dziesięć. Wiek XVIII przynosi raptowne zniknięcie dokumentu pergaminowego; występuje on już wyłącznie w bullach papieskich lub w bardzo
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uroczystych przywilejach panujących. Toteż jedyne dwa dyplomy [z tego czasu],
przechowane w zbiorach archiwum Myszkowskich, to bulla papieża Benedykta XIII z roku 1724 i potwierdzenie tytułu hrabiowskiego Wielopolskim,
wystawione w 1788 r. w kancelarii cesarza Józefa II. To samo dotyczy dwu
pergaminów z początku XIX wieku, z których jeden znowu jest bullą papieską,
drugi natomiast potwierdzeniem tytułu hrabiowskiego Wielopolskich przez
Deputację Senatu Królestwa Polskiego z roku 1820.
Niewiele inaczej będzie przedstawiała się statystyka, gdy spojrzymy na powyższy kodeks ze stanowiska dochowanych dokumentów, albowiem ulegnie
wtedy jedynie znacznemu wzrostowi cyfra dotycząca wieku XIV – z dwa
na pięć; następne transumpty datują się dopiero z: 1501 – dokument Jana Olbrachta dla Ossolińskich, 1506 – protokół graniczny sędziów ziemskich oświęcimskich między posiadłościami Jana Myszkowskiego z Przeticzowa [Przeciszowa] i Jana Czelo z Czechowic, 1529(?) – nadanie miasta i grodu Lewoczy
przez Jana Zapolyę, króla węgierskiego, dla Jana Komorowskiego, w transumpcie opata [recte przeora] Uriela z Toroczy, nieco innego od autentycznego i dochowanego przywileju tegoż panującego (zob. nr 35); 1540 – protokół
graniczny dla wsi Przyłęka; 1540 – list Zygmunta Starego, powołujący komisję
pograniczną dla rozgraniczenia Chrobrza i Zagości; 1541 – protokół z czynności powyższej komisji; 1592 – dokument Zygmunta Myszkowskiego dla Mirowa. Dalsze dwa transumpty są już z wieku XVII, mianowicie: 1605 – bulla
papieża Pawła V, relacjonująca nadanie tytułu margrabskiego przez papieża
Klemensa VII; 1605 – taż sama bulla, adresowana tym razem do arcybiskupa
gnieźnieńskiego i dwu innych biskupów polskich. Jak stąd widzimy, gros dokumentów niedochowanych w dyplomach przypada na wiek XVI, zwiększając
ogólną cyfrę dokumentów tego stulecia z 57 na 64. W całości zaś liczba ich
powiększy się ze 110 na 122.
Suma ta, gdyby odpowiadała treścią naszym wyobrażeniom o dokumencie
średniowiecznym, napawałaby nas uzasadnionym szacunkiem. W tym jednak
względzie musimy do zbiorów tutejszych stosować subiektywną miarę. Jak
podkreśliliśmy na samym początku, są to zbiory typowe dla archiwów rodowych. Przeważna ich część związana jest z imieniem owych rodów, których
posiadłości i zabiegi złożyły się na powstanie ordynacji, mianowicie Myszkowskich, Komorowskich i Wielopolskich. Najobfitsze ślady swej działalności zostawili nam właściwi założyciele ordynacji – Myszkowscy, gdyż akurat
1/3 wszystkich dyplomów jest związana z ich imieniem. Cyfra ta zwiększy
się na ich korzyść, skoro zaliczymy tutaj niektóre dokumenty, odnoszące się
wprawdzie do Pińczowa (14) i Mirowa (2); są one głównie wystawione przez
dziedziców obu tych miast – Myszkowskich.
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Komorowscy i Wielopolscy dostarczyli już nieco mniejszą liczbę dyplomów,
na pierwszych bowiem przypada piętnaście, na drugich dziewięć. Wyjątkowo
dużą pozycję wśród nich zajmują tutaj Tęczyńscy: reprezentuje ich aż 24 dyplomów, dokumentów natomiast aż 28 (+ 3). W posiadanie Myszkowskich,
a przez nich do teraźniejszego archiwum, dostały się one drogą przewłaszczeń
z rąk Tarnowskich przy kupnie klucza chroberskiego, kozubowskiego i michałowskiego w roku 1580. Tak samo pewnie drogą nabytku znalazły się tutaj dwa
dyplomy Bonerów z Balic i Ogrodzieńczy [Ogrodzieńca]. Wśród dyplomów
różnych zaplątał się jeden akt związany z imieniem Myszkowskich – kontrakt dzierżawy folwarku Skrzypiów Peterze, lekarzowi domowemu ostatnich
Myszkowskich, oraz jeden zupełnie zagadkowy, którego związek ze zbiorami
jest dla mnie niejasny, mianowicie sprzedaż dóbr Rawki, Górka i Łucznica
w ziemi czerskiej Markowi Scacchio, kapelmistrzowi nadwornemu króla Władysława IV przez Pawła Szlichtynga.
Razem wziąwszy wszystkie dokumenty, otrzymamy poniższy przegląd:
dyplomy

dokumenty

Myszkowscy

36

Myszkowscy

37 (+ 1)

Tęczyńscy

24

Tęczyńscy

28 (+ 3)

Komorowscy

15

Komorowscy

15 (+ 2)

Wielopolscy

9

Wielopolscy

9

Bonerowie

2

Bonerowie

2

Pińczów

14

Pińczów

14

Krzeszów

7

Krzeszów

7

Mirów

1

Mirów

2

różne

2

110

razem

115 (+ 7)

różne (nr 99 i 106)
razem

1 (+ 1)

2. Analiza dyplomatyczna
a) Wystawcy, kancelaria, paleografia, sfragistyka, język dokumentów
Przewaga dokumentów posiada, jak wynika z powyższego, proweniencję
polską, a nawet ściślej – ogranicza się przeważnie do kancelarii ziemskich
sandomierskiej i krakowskiej ziemi oraz księstw zatorskiego i oświęcimskiego. Wystawcami ich są przeważnie sędziowie i podsędkowie tych ziem; jako
osobliwość należy tylko zanotować brak jakiejkolwiek wzmianki o podsędku
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księstwa zatorskiego. Drugie miejsce po nich zajmują dokumenty pochodzące z kancelarii królewskiej, przy czym najznaczniejszy ich napływ datuje się
od czasów Zygmunta III Wazy (16), chociaż już Zygmuntów Starego i Augusta
reprezentuje poważna wiązanka (7 + 5). Dokumenty książąt polskich, to znaczy śląskich w pierwszym rzędzie, są mniej liczne i urywają się już w pierwszej
połowie XVI w. Z zagranicznych panujących znajdujemy tutaj dwa dokumenty
Jana Zapolyi (1526–1540), z których jeden w transumpcie opata [recte przeora]
Uriela z Toroczy jest niewątpliwie falsyfikatem, z roku 1529, oraz nadanie
indygenatu francuskiego z 1682 r. dla Jana Wielopolskiego z kancelarii Ludwika XIV. Cztery dyplomy wystawili cesarze rzymscy, mianowicie trzy Ferdynand III w roku 1656 dla Jana Wielopolskiego, a jeden Józef II w 1788 r. dla
Ignacego Wielopolskiego; zawierają one nadanie indygenatów węgierskiego
i czeskiego, nadanie i potwierdzenie tytułu hrabiowskiego Wielopolskim. Taką
samą liczbą reprezentowane są bulle papieskie: Pawła V (1605-1621), Benedykta XIII (1724-1730) i Grzegorza XVI (1831-1846).
Razem więc wziąwszy wystawili:
dyplomy

dokumenty

Stolica Apostolska

4

4

cesarze rzymscy

4

4

królowie zagraniczni

2

2 (+ 1)

książęta zagraniczni

1

1

43 (+ 1)

43 (+ 1)

królowie polscy
książęta polscy
urzędnicy ziemscy

8

8

48 (+ 10)

48 (+ 10)

Nie wnikam tutaj w kwestie dotyczące organizacji kancelarii ziemskich,
pisarzów grodzkich i ziemskich, chociaż cytowany w kodeksie materiał dyplomatyczny daje ku temu niejakie wskazówki. Niemniej jednak jest on zbyt
fragmentaryczny i przypadkowy, by pozwolił na monograficzne ujęcie zagadnienia. Niejakiego poglądu na tę sprawę dostarczyć może czytelnikowi indeks,
gdzie odnośne szczegóły łatwo dadzą się odczytać i opracować *. Kancelarię
królewską należy oczywiście zostawić na boku – jest to temat o zbyt szerokim
zakresie. Oprócz powyższych zagadnień niniejszy zbiór dokumentów przynosi nieco wiadomości dla rodów: Myszkowskich, Tęczyńskich i Wielopolskich,
chociaż także pod tym względem materiał jest mocno niezupełny; bardzo

*

Codex Myszkovianae Ordinationis diplomaticus w postaci, w jakiej jest znany, nie został
zaopatrzony przez G. Labudę w jakikolwiek indeks [przyp. K.R.P.].
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poważnych uzupełnień należy szukać w innych zbiorach Archiwum (zob. np.
Archiwum Ordynacji Myszkowskich I 1-6).
Pismo dyplomów charakteryzuje się chronologią i treścią dokumentów.
Jedynie transumpty królowej Elżbiety z roku 1373 zapisane są średniowieczną minuskułą o widocznym procesie gotycyzacji. Od tego jednak dokumentu
wzwyż rozpoczyna się władztwo typowej dla schyłku średniowiecza kursywy,
początkowo jeszcze szlachetnej i miarkowanej szkołą minuskułową, a potem
coraz więcej żywiołowej, rozpasanej i zwulgaryzowanej. Od połowy XVI w.
zaczyna się odrodzenie pisma już w nowych, z wolna upiększających się zarysach. Proces ten jest widoczny także i w naszych dokumentach. Na przełomie
XVI stulecia spotykamy się tutaj z egzemplarzami pergaminów pisanych bardzo piękną, a czasami nawet wytworną kursywą. Wystarczy wskazać na przykład na akt sprzedaży dóbr chroberskich, Kozubowa i Michałowa z roku 1580.
Poloru pismu nadają przepiękne winietki dorsalne. Ozdobnym pismem reprezentują się także dyplomy wychodzące z kancelarii Zygmunta III Wazy,
natomiast o kancelarii epigonów jego nie zawsze da się to powiedzieć. Tak
samo dokumenty prywatne na całej przestrzeni XVII w. wykazują dość znaczne obniżenie smaku i formy: niektóre z nich przedstawiają wrażenie wręcz
niechlujnych. Dla przykładu znowu można porównać dwa przywileje, wystawione Żydom pińczowskim przez Zygmunta Myszkowskiego, ówczesnego
starostę piotrkowskiego, z roku 1594, oraz nieestetyczny dokument Stanisława Kazimierza Myszkowskiego z 1682 r. (por. jeszcze dokument Ferdynanda
Myszkowskiego dla Stefana Kolanowskiego z roku 1631).
Osobną miarę należałoby stosować do przywilejów wychodzących z kancelarii papieskiej i cesarskiej, słynnych ze smaku i wytworności wykonania dyplomów. Pod tym jednak względem spotyka nas pewien zawód, zwłaszcza jeśli
chodzi o bulle papieskie. Nie pokazują one niczego nadzwyczajnego – owszem,
bulla papieża Benedykta XIII z roku 1724 jest pisana brzydką kursywą o zarysach barokowych. Z przywilejów cesarskich jedynie dyplom cesarza Józefa II
zaleca się staranną i estetyczną formą. Równemu duktowi kursywy wdzięku
niepośledniego dodają umiarkowanie rozrzucone na kartach i dorsum dokumentu winietki oraz piękny sztych herbu Wielopolskich – Starykoń; natomiast
dokumenty cesarza Ferdynanda [III] z roku 1656 nie wychodzą wiele ponad
przeciętny poziom, nie licząc jednakże pieczęci przy akcie nadania tytułu hrabiowskiego Janowi Wielopolskiemu, która ma udawać bulla aurea.
Pieczęci, zachowane przy pergaminach tutejszych zbiorów, zasługują
w ogóle na poważniejsze zbadanie, choć odnośny materiał sfragistyczny nie
jest zbyt bogaty. Najstarsza, szczątkowo zachowana pieczęć panującego, to
sygnet księcia Janusza oświęcimskiego z roku 1376; najstarsza zaś pieczęć
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prywatna, także szczątkowa, datuje się dopiero z 1454 r. (należy ona prawdopodobnie do Mikołaja z Pęchowa, podsędka ziemi sandomierskiej). Po roku
1454 pieczęci prywatne mnożą się coraz bardziej, chociaż znaczna ich część
także uległa zagładzie. Prawie wszystkie dokumenty mają albo ślady sygillacji,
albo przynajmniej wzmianki o niej. W kilku jednak wypadkach, mimo takiego zastrzeżenia, brak śladów przeprowadzenia opieczętowania aktu (odnosi
się to zwłaszcza do niektórych dokumentów Zygmunta III Wazy).
Językiem najczęściej używanym w dokumentach jest oczywiście łacina;
mimo to już u schyłku XV stulecia spotykamy się wśród nich z językiem czeskim
(nagminny w kancelarii księstwa oświęcimsko-zatorskiego), a na początku
XVI w. z językiem polskim (por. nr 32 z 19 IV 1518 r.). Potem języki narodowe rozwielmożniły się coraz więcej, zwłaszcza na dyplomach prywatnych, gdy
językiem urzędowym kancelarii dworskich pozostała nadal łacina. Wyjątek
jedyny stanowi tutaj dokument Ludwika XIV, pisany lang d’oil ze schyłku
XVII w. – dowód poczucia narodowego Francji panującej. U nas dopiero
koniec XVIII w. przyniósł niejaką pod tym względem zmianę – w zbiorach tutejszych najpierw dopiero potwierdzenie tytułu hrabiowskiego Wielopolskich
przez Deputację Senatu Królestwa Polskiego jest pisane w języku polskim. Rok
to już 1820!
b) Zbadanie autentyczności niektórych dokumentów
Chociaż fałszowanie i podrabianie dokumentów było domeną średniowiecza,
to jednakże i w naszym zbiorze napotykamy dyplomy, które słusznie (lub niesłusznie) mogą być podejrzane w swej autentyczności. Nie licząc co prawda
drobnych, tu i ówdzie zdarzających się przypadkowych interpolacji, dużo wątpliwości nasuwa jednakże dyplom wystawiony w roku 1502 przez kancelarię
króla Aleksandra [Jagiellończyka]. Zawiera on insert zaginionego dokumentu
Jana Olbrachta, obwieszczającego zrzeczenie się braci Ossolińskich na rzecz
Jana Komorowskiego z Żywca wszelkich pretensji do dóbr Orawa. Podejrzane
miejsce zachodzi właśnie we wspomnianym insercie. Brzmi ono: „generosi
Johannes, Andreas, Procopius et Paulus, fratres germani Ossolynsczy, publice
recognoverunt et per expressum fassi sunt, ex quo de bonis de Orawa per generosum Johannem Komorowski de Zywyecz satisfacti[?] essent[?] de quibusvis prefati germani fratres Johannes, Andreas, Procopius et Paulus Ossolynsczy se abrenunciaverunt iam ex nunc perpetuum silencium habituri” (nr 24).
Słowa od „ex quo” wskazują wyraźną interpolację. Ponieważ jednak spoza
nich wyglądają kontury dawniejszych liter, pokrywające się – jak się zdaje –
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z nowym tekstem, sądzę, że mamy tu raczej do czynienia z nieudolnym nakreśleniem wytartego tekstu pierwotnego. Błędnie tylko zastąpiono pierwotne „quo” słowem „ex quo”. Skoro też niepodejrzana część tekstu wzmiankuje
o „perpetuum silencium”, przyjętym przez braci Ossolińskich w odniesieniu
do dóbr Orawa, można przypuszczać, że istota układu nie uległa spaczeniu.
Znacznie poważniej przedstawia się sprawa aktu protokołującego nadanie
i przebieg przewłaszczenia grodu Lewy (Lewoczy) Janowi Komorowskiemu
przez Jana Zapolyę, króla węgierskiego. Akt ten zachował się w transumpcie
przeora i klasztoru Matki Boskiej w Thoroczy: protokół przewłaszczenia jest
dziełem kancelarii klasztornej. Sam przywilej nadawczy, zachowany w owym
transumpcie, istnieje obok tego w osobnym dyplomie. Ponieważ i transumpt
i autentyczny dyplom pochodzą z tej samej daty (Buda, 27 XII 1529 r.), wynikałoby stąd, że chodzi tutaj o identyczne nadanie, wystawione jedynie dla
różnych odbiorców. W pierwszym wypadku jest nim klasztor Matki Boskiej
w Thoroczu, w drugim – uprzywilejowany Jan Komorowski. Między transumptem (nazwijmy go A1) a oryginałem (A) zachodzą poważne, a nieuzasadnione
różnice. Przyjrzyjmy się bliżej ich treści. Inskrypcja i intytulacja z pobocznymi
formułami nie wykazują poważniejszych różnic – z tym zastrzeżeniem, że dokument A wylicza jeszcze wśród tytulatury „marchio Moravie et Lusacie et
utriusque Slesie dux etc.” Salutacja i kommendacja mają siłą rzeczy charakter
nieco różny. Arengi we właściwym znaczeniu brak obu przywilejom. Podobną
natomiast jest w obu wypadkach promulgacja i dyspozycja – ta ostatnia przynajmniej w początkowych postanowieniach. Donacja jednak sprecyzowana
jest dokładniej w A; notariusz A1 uważał zapewne za zbędne powtarzanie całego jej tenoru dla mnichów. Dopiero w partiach końcowych A i A1 napotykamy
na ważniejsze różnice. Dokument A snuje dalej nić nadania, wyszczególniając
warunki, pod którymi nadanie Jana Zapolyi dla Komorowskich może utracić
swą ważność; dokument A1 pominął fakt ten ogólnym odsyłaczem do postanowień nadania głównego:
A

A1

„memorato Joanni Komorowczky ipsiusque heredibus
et posteritatibus universis dedimus, donavimus
et contulimus, hac tamen condictione interiecta,
quod ubi et postquam nos prefato Joanni Komorowczky
alia bona ac iura possessionaria in recompensatione
dicti castri nostri Lewa et pertinenciarum eiusdem
donare poterimus, mox idem Joannes Komorowczky
et eo decedente heredes sui castrum ipsum Lewa
cum omnibus perinenciis suis quiete et pacifice nobis
remittere debeat et ad resignandum sint obligati”.

„memorato Johanni
Komorowzky ipsiusque
heredibus et posteritatibus
universis, vigore aliarum
literarum nostrarum donacialium, superinde confectarum
dederimus, donaverimus
et contulerimus, sub condicione
in talibus literis nostris
interiectu volumusque…”

252

Gerard Labuda (Poznań)

Widzimy więc, że dokument A1 pominął bardzo poważne zastrzeżenia co
do przyszłego posiadania. W innych natomiast miejscach dokument klasztoru rozwodzi się domniemaniami o wieczystym posiadaniu Lewoczy przez
Komorowskich. Być może jednak, że kancelaria zakonna nie chciała urazić
świeżego posiadacza zbyt obcesowym przypominaniem krótkich perspektyw
dzierżenia nadanego grodu. Ta pewna swoista tendencja może jednak mieć
zadanie celowe. Frazesy o wiecznym posiadaniu, nagminne – rzecz oczywista
– we wszystkich tego rodzaju nadaniach, mogły być rozumiane bardziej dosłownie. W każdym razie, jeżeli odbiegniemy od treści samego nadania, strona
formalna wystawienia dokumentu nasuwa wiele wątpliwości. Z rzeczy mniej
zasadniczych, to brak pieczęci, następnie pismo, które zbliża się raczej do kursywy z połowy XVI w. Co prawda bardziej stanowcze określenie może być tutaj
niebezpieczne wobec znacznego wahania się pisma kursywnego, zależnego
od indywidualności pisarza i wieku. Nieodparte jednak zarzuty wywołują elementy datacyjne dokumentu klasztornego.
Dokument A – dla Jana Komorowskiego – wystawiony jest „in festo beati
Joannis Apostoli et Evangeliste, anno Domini millesimo quingentesimo vigesimo nono”. Tę samą też datę nosi transumpt A1. Natomiast samodzielny dyplom
klasztoru w Toroczy ma datację trochę zawikłaną: „Datum sedecima die diei
huius introductionis et statucionis premissarum, anno Domini millesimo
quingentesimo vigesimo suprascripto”. O wprowadzeniu i wwłaszczeniu Jana
Komorowskiego w posiadanie grodu Lewocza znajdujemy we wspomnianym
dokumencie dokładną wskazówkę. Powiada on, że klasztor, posłuszny woli
królewskiej, wysłał brata Macieja ze szlachetnym Mikołajem z Nadeczy, „człowiekiem Jego Prześwietności”, „ad premissa exequenda”. Ci zaś, zwoławszy
okoliczną szlachtę, wprowadzili Jana Komorowskiego „in dominium prefati
castri Lewa” niebawem po wystawieniu dokumentu, mianowicie „die Dominico proximo ante festum beati Michaelis Archangeli, nunc praeteritum”.
Ostatnia niedziela przed św. Michałem przypada w roku 1529 w dniu 26 IX.
Gdy więc z powyższego wiemy, że dokument klasztorny miał być wystawiony
siedemnastego dnia po introdukcji Jana Komorowskiego do Lewoczy, należałoby sądzić, iż akt ten miał miejsce 12 X. Ale porównanie dat wykazuje naoczną
absurdalność takiej datacji. Czynność przewłaszczenia wyprzedza tutaj o dwa
i pół miesiąca samo jej nadanie. Z tych względów sądzę, że mamy w tym przypadku do czynienia z falsyfikatem, opartym – być może – na autentycznym
przywileju Jana Zapolyi i wystawionym zapewne w kancelarii klasztornej
gdzieś w połowie XVI w., gdy zatarły się w pamięci szczegóły chronologiczne,
towarzyszące wprowadzeniu Jana Komorowskiego w posiadanie Lewoczy. Cel
sfabrykowania tego dokumentu jest niejasny. Domniemywać jednak wolno się
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[sic], że stał on w bliższym związku z klauzulami zwrotnymi, wyżej cytowanymi, zastrzegającymi prawo wykupu Lewoczy dla królów węgierskich. Nastąpiło to prawdopodobnie po śmierci Jana Zapolyi w roku 1540, gdy Korona
św. Stefana przeszła ostatecznie w ręce Habsburgów. Protokół przewłaszczenia
Lewoczy miał prawdopodobnie służyć Komorowskim dla wykazania prawności posiadania Lewoczy.
Szczegółowszego rozpatrzenia domagają się jeszcze dwa, w całym zbiorze
najważniejsze dokumenty. Jeden z nich to dyplom wystawiony w kancelarii
księcia mantuańskiego Wincentego Gonzagi, drugi – ogólne potwierdzenie
dwu bull papieża Pawła V przez protonotariusza papieskiego Marcelego Dantego. Dyplom Wincentego mantuańskiego zawiera nadanie herbu i adopcję
Myszkowskich – Piotra i Zygmunta – do rodu Gonzagów. Jest on pozbawiony pieczęci; sygillacja zresztą pozostała niewspomniana – dokument uwierzytelniony jest osobistym podpisem księcia Wincentego i jego urzędników
dworskich, jak i kancelaryjnych. Podpisy te nie wzbudzają poważniejszych
wątpliwości; brak zresztą możliwości sprawdzenia ich z autentycznymi, zachowanymi w archiwum mantuańskim; tak samo dla porównania pisma dokumentu brak tutaj materiału paleograficznego z tego samego źródła. Główne
trudności tkwią jednak gdzie indziej.
Dokument księcia Wincentego w tej postaci, w której się dochował do czasów naszych, pozbawiony jest pełnych elementów datacyjnych. Końcową jego
część w sztuczny sposób odkrajano. Z daty pozostały tylko cyfry MDLXX.
Z proporcji odstępów między nimi widoczne jest, że datacja wymaga poważnego przesunięcia naprzód. Archiwum Główne w Warszawie zaoblatowało
do akt swych datę 1597 r.; w innych materiałach archiwum Myszkowskich
znajdziemy różne daty – m.in. występuje tutaj często roku 1595 (J. Olrych
Szaniecki, Rozprawy nad sprzedażą dóbr z Ordynacyi Myszkowskich, cz. 2,
Warszawa 1827, s. 56). Rozwiązanie metodyczne tej kwestii, przynajmniej
w ogólniejszych zarysach, nie wydaje się zbyt trudne. Wspomniany dokument
nazywa Zygmunta w chwili wystawienia dyplomu kasztelanem wojnickim,
a brata jego wojewodą rawskim. Z zachowanych w zbiorach Archiwum pergaminów dowiadujemy się, że Piotr Myszkowski uzyskał tę godność po zmarłym
w roku 1598 Wojciechu Wilkanowskim na sejmie generalnym 10 IV 1598 r.
Opuszczoną zaś przez niego kasztelanię wojnicką objął z nadania królewskiego Zygmunt Myszkowski w dzień później. Stąd zdawało by się wynikać, że dokument księcia mantuańskiego, wystawiony 4 VI (jeśli chodzi o datę dzienną),
może się datować z roku 1598 albo 1599.
W tym jednak momencie sprawy zaczynają się komplikować. W dokumencie nadającym Zygmuntowi Myszkowskiemu kasztelaństwo wojnickie jest on
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nazwany „magnificus Sigismundus marchio de Mirow Myskowsky Gonzaga”,
z czego zdawałoby się wynikać, że w chwili wystawienia owego dokumentu,
tj. 11 IV 1598 r., był on już powyższym przywilejem adoptowany do rodu
Gonzagów, a zaczym znów nadanie księcia Wincentego musiało nastąpić
przed 11 IV 1598 r., czyli najprawdopodobniej 4 VI 1597 r. Sprzeczność wydaje się nie do rozwikłania – bliskim jest podejrzenie autentyczności dokumentu adopcyjnego. Jednak wobec braku kategorycznych danych, czy dokument
pochodzi z roku 1597, czy też raczej 1598, należy się powstrzymać od zbyt
pospiesznego sądu, a dostrzeżone wewnętrzne sprzeczności usunąć na innej
drodze. Otóż rozczytując się uważniej we wspomnianym przywileju adopcyjnym Wincentego mantuańskiego, dostrzeżemy w nim właściwie dwa osobne
nadania i adopcje: pierwsze dla Zygmunta Myszkowskiego, drugie natomiast
– późniejsze – dla Piotra Myszkowskiego, wojewody rawskiego. Przywilej
opowiada mianowicie, że Zygmunt został przybrany w poczet członków rodu
Gonzagów podczas swej osobistej bytności we Włoszech. Po jego powrocie
do kraju książę Wincenty zachował jak najlepsze wspomnienie o młodszym
Myszkowskim („magna quidem benevolentia inter nos et ipsum conservata
est et reciprocus amor”, są jego słowa) i w dowód swej szczególnej łaski zgodził
się przyjąć do swego rodu także brata jego Piotra. Należy się więc domyślać,
że między adopcją Zygmunta do rodu Gonzagów a [adopcją] Piotra upłynął
dość znaczny szmat czasu. Natomiast przywilej adopcyjny, jak wiadomo, jest
wystawiony już dla obu Myszkowskich, łatwo więc przyjąć, że w kwietniu
1598 r. mógł się Zygmunt nazywać Gonzagą, nie posiadając jeszcze omawianego nadania; został on wygotowany [recte zostało ono wygotowane] dopiero
po adopcji Piotra Myszkowskiego. Że tak się rzeczy miały, świadczy poniekąd
dokument nadający mu województwo rawskie – z 10 IV 1598 r. W odróżnieniu od Zygmunta jest on tutaj krótko nazwany „magnificus Petrus marchio
de Mirow Myskowski, castellanus Voinicensis”; rzecz ważniejsza, że z tą samą
tytulaturą występuje on w tym samym dokumencie, w którym Zygmunt mieni
się już Gonzagą. Gdyby więc istniał już omawiany dokument, notariusz zapewnie nie omieszkałby mu – równie jak bratu – zapisać owego wyróżnienia.
W rezultacie możemy przyjąć, że dokument księcia Wincentego został wystawiony 4 VI 1598 r. albo też 1599 r.; z tych dwóch dat pierwsza wydaje mi się
prawdopodobniejszą. Rozwikławszy tę kwestię, nie widzimy dalszych trudności w uznaniu autentyczności powyższego dokumentu, tym samym zaś fakt
adopcji Myszkowskich do rodu Gonzagów należy przyjąć za pewność.
Kilka niejasnych stron zawierają też bulle papieskie, wzmiankujące nadanie Zygmuntowi, Piotrowi i Aleksandrowi Myszkowskim tytułu margrabiów
oraz podnoszące ich dziedziczny Mirów koło Książa do godności margrabstwa.
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Zarówno właściwa bulla donacyjnya papieża Klemensa VIII (1592-1605), jak
i też powtarzające jej tenor dwie bulle papieża Pawła V (1605-1621), nie dochowały się w oryginałach. Ale bulle Pawła V znajdujemy we współczesnym
transumpcie protonotariusza papieskiego Marcelego Dantego; o pierwszej natomiast zaginął wszelki ślad. Treść jej jednak da się wysnuć ze wspomnianych
bull Pawła V. Pierwsza bulla, adresowana ogólnie do wszystkich wiernych,
inserowana w zupełności do drugiej bulli, wysłanej na ręce arcybiskupa gnieźnieńskiego Bernarda Maciejowskiego oraz biskupów płockiego i łuckiego.
Ze słów bulli: „prout in litteris dicti praedecessoris, desuper confectis, plenius
continentur”, wynika, że bulla papieża Klemensa VIII znajdowała się w roku
1605 – dacie wystawienia bull Pawła V – w kancelarii papieskiej. Tekst jej powtórzono, zdaje się dokładnie, w bullach papieża Pawła V. Zajmuje on co najmniej 2/3 ich tekstu, od słów: „siquidem felicis recordationis Clemens papa
VIII, praedecessor noster, attente considerans, domum et familiam nobilem
de Mirow, Miskowski nuncupatam” (nr 86), a kończy się słowami: „prout in
litteris dicti praedecessoris, desuper confectis, plenius continentur” (ibidem).
Zaraz po tych wyrazach zaczyna się samodzielny tekst bull papieża Pawła V.
Powyższe streszczenie, które – zgodnie z ówczesnymi obyczajami kancelaryjnymi – należy traktować prawie jako zupełne przejęcie tekstu bulli Klemensa VIII do omawianych bull Pawła V, wymyka się bezpośredniemu zbadaniu autentyczności. Musimy w tym przypadku oprzeć się na sądzie kancelarii
papieskiej z roku 1605, która stwierdziła, że „decernentem praefatos et praesentes litteras semper et perpetuo validas et efficaces esse ac fore” (ibidem).
Cała trudność w tym, że także bulle papieża Pawła V nie zachowały się w niniejszych zbiorach. Ewentualne poszukiwania za nimi należałoby wszcząć –
poza Rzymem – w archiwum arcybiskupim w Gnieźnie. Adresat pierwszej
bulli papieża Pawła V i zaginionej zupełnie bulli Klemensa VIII nie jest bliżej znany, więc tekst jej można by ewentualnie odszukać jedynie w regestach
papieskiej kancelarii. To pewne, że nie posiadali ich Myszkowscy, gdyż: 1º nie
ma ich w niniejszych zbiorach, choć dochowało się tyle dokumentów podrzędniejszego znaczenia; 2º by posiąść jakieś uwierzytelnione dokumenty powyższego nadania polecili Angelusowi Odutiusowi, bliżej nieznanemu opatowi klasztoru św. Walentyna w Rzymie, porobić odpowiednie odpisy. Dlaczego
wyłączono z tego potwierdzenia bullę papieża Klemensa VIII, chociaż jeszcze
przed dwoma miesiącami musiała się ona znajdować w kancelarii papieskiej,
odgadnąć trudno.
Omawiany tutaj kodeks, zawierający odpisy obu bull Pawła V, z formalnego
punktu widzenia nie wzbudza poważniejszych wątpliwości; wprawdzie brak mu
pieczęci, ale sygillacja została prawdopodobnie przeprowadzona. Wspomina
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o tym końcowy tekst potwierdzenia protonotariusza Dantego w słowach: „in
quorum omnium et singulorum fidem presentes fieri et per nostrum et dictae
curiae nostrae notarium publicum subscribi sigillique nostri, quo in talibus
utimur, iussimus et fecimus appensione muniri” (nr 88). W tym samym zaś
kodeksie dostrzegamy wyraźnie przebity otwór przez wszystkie karty pergaminu. Jest to oczywiście otwór na sznur pieczętny, potem prawdopodobnie
odjęty, jak to miało miejsce w tylu innych dokumentach niniejszych zbiorów.
Wiek kodeksu, a także i pisma, da się z łatwością odnieść do pierwszej połowy XVII stulecia. Poza tym na drugiej stronie pierwszej karty pergaminowej
dochował się współczesny zapisek, że tenor dokumentów powyższego kodeksu „in acta Archivi Regni 1755 indicebimus”, sprawa ta wymaga więc jedynie
sprawdzenia. Mimo to, metodycznie biorąc, koniecznym jest odszukanie oryginałów, względnie odpisów wspomnianych bull papieskich Klemensa VIII
i Pawła V z regestów archiwum papieskiego, aby sprawa prawnego posiadania
tytułu margrabiów przez ród Myszkowskich znalazła się poza kręgiem powątpiewania.

3. Historyczna wartość dokumentów
Kusząc się o ocenę historycznej wartości dokumentów niniejszego zbioru
pergaminów, czynimy to przede wszystkim z myślą o przyszłym ich wydaniu
w systematycznym opracowaniu, jako Kodeks dyplomatyczny Ordynacji Myszkowskich, jak to było w zamierzeniu Aleksandra margrabiego Wielopolskiego,
wszczynającego wydawnictwo Biblioteki Ordynacji Myszkowskich. Kodeks taki
spełni tylko wtedy swoje naukowe zadanie, gdy mniej będzie się liczył z chaosem spraw przypadkowych, utrwalonych na pergaminie, a za to baczniejszą
uwagę zwróci na wyczerpujące oświetlenie kilku zasadniczych problemów,
pośrednio lub bezpośrednio związanych z założeniem i historycznymi podstawami ordynacji rodu Myszkowskich, a następnie jej gospodarczego i ekonomicznego rozwoju. Sprawą uboczną, ale za to z historycznego punktu widzenia niemniej ciekawą, byłyby losy ordynacji ujęte od strony polityki rodowej
Myszkowskich i perypetie jej po zgonie ostatniego margrabiego i dziedzica
z tejże rodziny. Reszta ma znaczenie uboczne. Otóż przegląd zachowanych
dokumentów właśnie w tym zakresie stwierdza poważne luki. Najpoważniejszą jest brak danych, dotyczących majątkowego podłoża powstałej na przełomie XVI w. ordynacji. W cieniu przede wszystkim pozostaje wielka akcja
nabywcza biskupa krakowskiego Piotra Myszkowskiego, wytrwale – krok
za krokiem – pomnażającego fortunę Myszkowskich olbrzymimi zakupami
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całych kluczów dóbr w województwach sandomierskim i krakowskim, na Śląsku i w księstwach zatorsko-oświęcimskim [sic]. Z zachowanych dokumentów tylko jeden podaje kontrakt kupna dóbr Chroberz, Kozubów i Michałów.
Drugi natomiast, stanowiący jakby ukoronowanie tych usiłowań – testament
biskupa Piotra Myszkowskiego w relacji dokumentu króla Zygmunta III Wazy
z 1 IV 1590 r. (Archiwum Ordynacji Myszkowskich I 5), posiada archiwum
tylko w papierowym odpisie z regestów kancelarii królewskiej. Podobnych luk
znajdziemy więcej – uzupełnić by je mogły poważne prace przygotowawcze
do wydania powyższego kodeksu. Nadmienić jednak wypada, że gros tych materiałów znajduje się już w papierowych odpisach Archiwum Myszkowskich;
badania poszukiwawcze natomiast przedsiębrać należałoby przede wszystkim
w aktach grodowych korczyńskich, sandomierskich, wiślickich, książskich,
krakowskich, oświęcimskich i zatorskich, nie mówiąc – rzecz oczywista –
o Metryce Koronnej. Tyle, jeśli chodzi o braki w związku z perspektywami
wydawniczymi.
Parę słów omówienia należy się jeszcze teraz dokumentom przedrukowanym już w poniższym kodeksie. Zależnie od punktu widzenia, który zajmiemy przy wertowaniu poniżej odczytanych dyplomów, zbierzemy w wielu
wypadkach dużo okruchów ważnych, choć czasami ledwo napoczętych zagadnień. Szczegóły te są natury ogólnej i lokalnej. Zdając sobie sprawę z braków,
ukrytych w samej istocie niniejszego kodeksu, spróbujemy jednak zwrócić
tutaj uwagę na kilka kwestii, które – pomnożone bogatszym materiałem z innych
publicznych czy prywatnych archiwów – mogą stanowić poważny temat do owocnych badań naukowych. Dotyczą one przeważnie zagadnień prawnych,
ekonomicznych i społecznych, zagadnień siłą rzeczy najczęściej reprezentowanych w prywatnych zbiorach archiwalnych. Lwia część niniejszych dokumentów traktuje więc o najpowszechniejszych i najcodzienniejszych sprawach
społecznego życia; spotykamy tutaj mianowicie kontrakty kupna i sprzedaży,
przewłaszczania dóbr, zabezpieczania małżeńskich posagów, dzierżawy, zastawy, następnie sąsiedzkiej zwady, graniczne nieporozumienia i jednania, których przedstawienie w wielu wypadkach posiada wprawdzie rysy szablonowe
i ustalone rytuałem tradycji, tu i ówdzie niepozbawione jednak piętna oryginalności (dotyczy to np. ciekawego skryptu dłużnego Mikołaja Lanckorońskiego z Brzezia z roku 1518, wystawionego panom Komorowskim z Żywca,
wprowadzającego nas w wyobrażenia prawno-prywatne owego czasu). Drugą
ciekawą pozycję stanowią tutaj tak zwane ograniczniki, czyli protokoły z działalności komisji granicznych, wytyczających granice pomiędzy posiadłościami
skłóconych sąsiadów. Mamy ich kilka – zarówno z księstwa oświęcimsko-zatorskiego, [ze] Śląska, jak i z ziemi sandomierskiej (nr 27a, 33, 36, 47, 49, 52,
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64, 66, 69). Najciekawszy z nich zawiera rozgraniczenie Chrobrza Tęczyńskich
od wsi królewskich Zagości i Woli Zagojskiej (nr 49). Obok faktów ważnych
ze stanowiska historyka prawa prywatnego, znajdziemy tutaj mnóstwo szczegółów topograficznych i onomastycznych. Dla studiów historyczno-geograficznych, zwłaszcza nad odtworzeniem pierwotnego krajobrazu ziem naszych,
są one materiałem nieocenionym.
Analizując zbiory dokumentów ze stanowiska historyka społeczno-gospodarczego, znajdziemy w nich mnóstwo charakterystycznych danych do dziejów powstawania wielkich fortun magnackich. Zaraz pierwszy akt naszego
kodeksu wprowadza nas w dziedzinę owych zagadnień. Królowa Elżbieta
transumuje w swym dyplomie trzy dokumenty Mikołaja, sędziego, i Andrzeja,
podsędka, krakowskich – z lat 1372-1373, dotyczących wykupu trzech dziedzin szlacheckich w Książu i najbliższej okolicy. W dniu 18 XI 1372 r. kupuje
ówczesny kasztelan krakowski Jan z Tęczyna dział dziedziczny Jana z Wielkiego
Książa za 70 grzywien szerokich praskich; w tym samym dniu za 46 grzywien
sprzedaje mu „totam suam partem civitatis ibidem in Xanze” szlachetny Adam
z Wielkiego Książa. W jakim stosunku pozostawali do siebie wspomniani
dziedzice z Wielkiego Książa, nie wiemy. Opierając się jednak na jednoczesnej
wzmiance o ustąpieniu Janowi z Tęczyna swego prawa kollacji w kościele parafialnym w Książu, należy się domyślać, że wywodzą się oni z linii pierwotnych
posiadaczy Książa, fundatorów kościoła; kollacja prawdopodobnie systemem
działów rozszczepiła się w kilka prawnych odgałęzień, które z powrotem, wraz
z majątkami, począł skupiać w swym ręku potężny «pan krakowski». Jeszcze
w lutym następnego roku wykupuje on inną, pobliską Książowi posiadłość.
Mianowicie Leonard, syn zmarłego już w owym czasie Boguty ze Starego Książa, oddaje mu za 90 grzywien groszy szerokich praskich osadę dziedziczną
Wola, położoną koło lasu zwanego Brzisdzim. Jest on trzecim przedstawicielem
drobnych dziedziców w i naokoło Książa, być może potomków jednolitego
niegdyś «państwa».
Jeszcze więcej interesująco przedstawia się akcja komasacji majątków w drugim ośrodku, w Chrobrzu, skupowanym także przez Tęczyńskich. Do sprawy
tej odnosi się kilkanaście dokumentów niniejszego kodeksu. Pierwszy z nich,
z 4 VII 1402 r., dotyczy sprzedaży o charakterze sąsiedzkim, który drogą przewłaszczenia dostał się do rąk Tęczyńskich. Urodzona Małgorzata z pobliskich
Zagorzyc kupuje wieś pobliską, Chroberska Wola, od Mikołaja, syna znanego
z pierwszych lat rządów królowej Jadwigi Drogosza z Chrobrza. Cena kupna
wynosi 250 grzywien. Już w trzy lata później za tę samą sumę Jan z Zagorzyc,
prawdopodobnie syn wyżej wzmiankowanej Małgorzaty, odsprzedaje ją kasztelanowi krakowskiemu Janowi z Tęczyna. Nie jest to jednak jego pierwszy
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krok w tych stronach, albowiem już przedtem, 17 XII 1404 r., Włodko z Łopatna odstępuje mu czwartą część swego udziału w młynie chroberskim za
40 grzywien. W następnym zaś roku wspomniany już także Mikołaj z Chrobrza
rezygnuje za sumę 400 grzywien z całego swego działu dziedzicznego na rzecz
Jana z Tęczyna. Żona jego Katarzyna Tęczyńska, w owym czasie już wdowa
po wspomnianym kasztelanie, kupuje w kilka lat później – 4 IV 1413 r. – włość
dziedziczną Henryka z Ujścia (de Husthe) w Chrobrzu za sumę 36 grzywien.
W obrębie więc małego przeciągu lat przeprowadzili Tęczyńscy systematyczną
akcję jednoczenia poszczególnych cząstek majątkowych, rozproszonych – jak
się uwidacznia – w kilku przeróżnych rękach. Najznaczniejszym posiadaczem
wśród nich, po sumie zakupna sądząc, wydaje się Mikołaj z Chrobrza; reszta
to pomniejsi dziedzice, którzy weszli w posiadanie swych działów przez małżeństwa i rodzinne koneksje.
Akcję skupywania Tęczyńscy podjęli na nowo około połowy XV stulecia.
Obraca się ona nadal około Chrobrza i najbliższej okolicy. I tak 23 II 1445 r.
Mikołaj i Katarzyna z Kmicic sprzedają Janowi Tęczyńskiemu, wojewodzie
krakowskiemu, swą część odziedziczoną w Chrobrzu po Filipie, podsędku
ziemi krakowskiej, za sumę 500 grzywien; w parę miesięcy później – 5 VIII
1445 r. – znowu jakiś Mikołaj z Chrobrza, prawdopodobnie jednak nie identycznym z owym z początków XV stulecia, sprzedaje za takąż samą cenę
Tęczyńskiemu cały swój dział dziedziczny w Chrobrzu. W roku 1463 Tomasz,
dziedzic na Szyszycach i Chrobrzu, pozbywa się – także w Chrobrzu – całej
swej dziedziny za 300 grzywien. Widzimy więc, że do roku 1463 przeszło
w ręce Tęczyńskich siedem szlacheckich majętności w Chrobrzu i pobliskiej
Woli Chroberskiej. Jak wynika z późniejszych dokumentów, nie były to jeszcze
wszystkie działy. Niezależenie od Chrobrza Tęczyńscy nie omieszkali nabywać wsi w nieco dalszym zasięgu. Mianowicie już w roku 1454 wojewoda krakowski Jan z Tęczyna, zabezpieczając żonie swej Barbarze posag 200 grzywien
na swych majątkach dziedzicznych, wymienia pośród nich – prócz Chrobrza
– dalsze: Wielką Wolę, Małą Wolę, Kozubów, Zagorzyce, Szadek i Ociosęki,
o których nie wiemy, kiedy dostały się w ręce Tęczyńskich. Najbliższe lata
przyniosą postępujące rozprzestrzenianie się posiadłości Tęczyńskich w sąsiedztwie Chrobrza.
W roku 1463 Świętosław z Lisobargu sprzedaje Janowi z Tęczyna, podówczas już kasztelanowi krakowskiemu, cały swój dział dziedziczny w owej wsi
za sumę 307 grzywien. W trzydzieści lat później syn Jana z Tęczyna Zbigniew,
podkomorzy krakowski, nabywa za 1250 florenów wsi Zastępów i Stradów,
dziedzictwo Zofii Masłowskiej z Wierzbna. W rok później inny Tęczyński,
Mikołaj, wojewoda bełski, czyni dalsze nabytki w Lisobargu; mianowicie
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Jakub, Stanisław, Mikołaj i Tomasz Szarłowie, „indivisi haeredes de Lyssobarg”,
pozbywają się resztek swego majątku za sumę 430 grzywien. Ostatnie dwa
kontrakty nabywcze znów dotyczą Chrobrza; dowiadujemy się z nich, że obok
dziedzictwa Tęczyńskich była tutaj do tego czasu inna własność. W roku 1500
Jan i Katarzyna z Chrobrza odsprzedają Mikołajowi z Teczyna „totas suas
porciones haereditarias, quas habent in Mozgawa” za 360 grzywien. Zięć ich
prawdopodobny Jan Morawiec, dziedzic na Krukawie, Mozgawie i Chrobrzu,
odstępuje braciom Andrzejowi i Janowi Tęczyńskim wszystkie pomienione
wsi, odziedziczone po żonie Apolonii Chroberskiej za sumę 1600 florenów.
Ujmując cały ten proces komasacyjny w formy statystyczne, możemy powiedzieć, że w ciągu długiego czasu przewinęło się przez Chroberz aż ośmiu rozmaitych właścicieli, rozsianych szachownicą posiadłości po całym Chrobrzu.
W przeciągu przeszło stu lat zdołali Tęczyńscy, wytrwale i cierpliwie, dopiąć
celu – zjednoczyć i poskupywać rozmaite działy w jednym ręku, a z pobliskich
wsi utworzyć zwarty kompleks majątków, który już odtąd zwarcie przechodzi z rąk do rąk magnackich. Po Tęczyńskich trzymają go najpierw Tarnowscy. Data kupna nie jest znana. Wiadomo tylko, że pierwszym posiadaczem
klucza chroberskiego wśród Tarnowskich był Jan Stanisław Tarnowski (zob.:
T. Żychliński, Złota księga szlachty polskiej, t. 6, Poznań 1884, s. 345). Z rąk
Stanisława Tarnowskiego, kasztelana radomskiego, kupił Chroberz i okoliczne
majątki biskup krakowski Piotr Myszkowski w roku 1580 za znaczną sumę
182 000 florenów. W skład tych posiadłości wchodziły już jednak następujące
dzierżawy: dobra Chroberz, Kozubów, Michałów i Bralczyn z następującymi
wsiami: Wojsławicie, Chroberska Wola, Zawarz, Zagorzyce, Sądel, Zagajówek,
Skrzypiów, Zakrzów, Mlodzewy, Ociosęki i Mozgawa.
O kilku wsiach tutaj wspomnianych wiemy z całą pewnością, że przez czas
dłuższy był one w posiadaniu jednodworczej własności. Na dokumentach
niniejszego kodeksu mnóstwo o tym śladów. I tak akty [recte w aktach] z 9 II
1463 r. (nr 12) oraz 18 I 1464 r. (nr 13) występuje w gronie świadków Paweł
Opalacz z Wojsławic; jednak już w roku 1536 znajdujemy je w szeregu posiadłości Tęczyńskich (nr 45). W Zagorzycach, jak wiemy, w latach 1402 i 1405
występuje Małgorzata i Jan z Zagorzyc, atoli już w roku 1454 posiadają je Tęczyńscy. To samo dotyczy Ociosęk i Mozgawy. Nawiasem jeszcze wspomnimy,
że także w Nieprowicach, Złotej, Rudawie i innych, okolicznych majątkach,
które potem znalazły się w ręku możnowładców, możemy w XV w. stwierdzić
istnienie drobnoszlacheckiej własności.
Wracając jednak do obliczeń statystycznych, dojdziemy, że na zakupienie poszczególnych działek i pretensji wydatkowali Tęczyńscy 2136 grzywien
i 1600 florenów, wliczając w tę sumę kupno Mozgawy i Krukawy, sąsiednie
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zaś majątki, jak Wola Chroberska, Lisobarg, Zastępów i Stradów, pochłonęły
sumę 987 grzywien i 1250 florenów. Na pozór są to sumy drobne – zwłaszcza,
jeśli nie będziemy tutaj uwzględniali zmiany kursu i wartości płatniczej pieniądza w biegu XV i XVI w. Zapominać też nie należy, iż znaczna część kontraktów nie dochowała się naszym czasom. Gdy w roku 1580 Stanisław Tarnowski, kasztelan radomski, sprzedawał biskupowi Piotrowi Myszkowskiemu
swe majętności, liczyły one znacznie więcej wsi, niż zdołaliśmy powyżej ich
odszukać.
Zestawienie to wyświetliło nam jednak ze znakomitą precyzją żmudny
proces powstawania wielkopańskich latyfundiów – proces, który przy pomocy
szerszego materiału archiwalnego domaga się zbadania, choćby dla zrozumienia wielkich przemian społecznych i kulturalnych, a nawet i wojskowych, jakie
wywołało oderwanie całej rzeszy szlachty od ziemi i rzucenie jej w szeregi
gnuśnego i służalczego dworactwa kilkudziesięciu możnowładczych rodów
dawniejszej Rzeczypospolitej.

4. Uwagi końcowe
Tych kilka uwag, które jeszcze na zakończenie dorzucić należy, uważamy
za wskazane poświęcić technicznej stronie przygotowanego kodeksu. Odczytu
poważnej części dokumentów dokonał znany historyk literatury Józef Kallenbach podczas swej bytności w Książu w roku 1904. Tekst przyjęty w niniejszym
kodeksie nie zawsze jest z odczytami jego w zgodzie, choć autor tych słów
nie potrzebuje podkreślać, jak dużą i cenną były one dla niego pomocą przy
poprawnym odczytaniu tekstu dyplomów. Jest jednak rzeczą aż nadto zrozumiałą, że ponowna próba odczytania, poza koniecznymi uzupełnieniami (odczyty Kallenbacha sięgają tylko schyłku XVI w., a i wśród nich znaleźliśmy luki
nieuniknione przy ówczesnym, nieuporządkowanym archiwum), musiała dać
odmienne lekcje. Trafność ich w porównaniu z Kallenbachem można poddać
dalszej kontroli, gdyż rękopiśmienny jego kodeks z osobistymi poprawkami
pozostawiono przyszłemu wydawcy dla późniejszych badań. [Zaginął podczas
akcji wojennej w roku 1945]*.
Ręką J. Kallenbacha sporządzony też został katalog dokumentów, doprowadzony (podobnie jak odczyty) do schyłku XVI stulecia. Wykazał on 59 pozycji.
Znaczne uzupełnienia wprowadzili tutaj Alfred hrabia Wielopolski i magister

*

Późniejszy dopisek Gerarda Labudy (poczyniony u schyłku roku 1946) w maszynopisie
z roku 1940.
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Leon Szymczak, katalogując równocześnie dokumenty XVII i XVIII w. Pozycją końcową tego katalogu jest numer 85. Katalog sporządzony przez autora
[tj. przez G. Labudę – K.R.P.] po dalszych uzupełnieniach wykazuje 110 pozycji. Liczba ta jednak zmniejszy się do cyfry 109 numerów, skoro usuniemy
z ich szeregu dokument papierowy z 6 IV 1530 r. (nr 37), który omyłkowo został wciągnięty do zespołu pergaminów; znajduje się on obecnie w Archiwum
Ordynacji Myszkowskich I.17.
					
							
Gerard Labuda
Chroberz, [dnia] 6 XII 1940 r.

*
P.S. Podczas działań wojennych, które przeniosły się na teren Chrobrza w dniu
13 I 1945 r., archiwum uległo najpierw dewastacji i całkowitemu przemieszaniu, a później także częściowemu zniszczeniu. Żelazna skrzynia z dokumentami została wyniesiona z archiwum. Większość pergaminów uległa zagładzie.
Niektóre zostały przez autora wstępu znalezione w przydrożnym rowie i złożone na powrót w archiwum, które obecnie znajduje się w Wojewódzkim Archiwum Państwowych w Kielcach. Los tych pergaminów jest mi nieznany.
							
Poznań, dnia 30 XII 1946 r.

*

Gerarda Labuda
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Regestr dokumentów
Nr 1. Kraków, 4 VI 1373 r. • Elżbieta, królowa Polski i Węgier, podaje do wiadomości treść trzech dokumentów, sporządzonych przez Mikołaja, sędziego,
i Andrzeja, podsędka, krakowskich, w przedmiocie wykupna części dziedzicznych wsi Książa Wielkiego i Starego przez Jana, kasztelana krakowskiego.
Nr 2. Oświęcim, 26 XI 1376 r. • Janusz, książę oświęcimski, obwieszcza, że Jan
Szaszko ze Slesowicz sprzedał wieś swą dziedziczną Krzeszów Wawrzyńcowi
Szaszkowi z Oleszowic za 100 szerokich grzywien praskich.
Nr 3. Wiślica, 4 VII 1402 r. • Władysław Jagiełło, król Polski, oznajmia, iż Mikołaj z Chrobrza sprzedał wieś swą dziedziczną Chroberska Wola Małgorzacie, wdowie po Andrzeju z Zagorzyc, za sumę 2500 grzywien.
Nr 4. Wiślica, 17 XII 1404 r. • Wojciech, sędzia, i Mikołaj, podsędek ziemi
sandomierskiej, podają do wiadomości układ dotyczący sprzedaży czwartej
części młyna w Chrobrzu Janowi, kasztelanowi krakowskiemu, przez Włodka
z Łopatna za 40 grzywien.
Nr 5. Korczyn, 23 VIII 1405 r. • Wojciech, sędzia, i Mikołaj, podsędek ziemi sandomierskiej, ogłaszają układ o sprzedaży części dziedzicznej Mikołaja,
syna Drogosza, w Chrobrzu Janowi z Tęczyna, kasztelanowi krakowskiemu,
za sumę 400 grzywien.
Nr 6. Wiślica, 20 X 1405 r. • Wojciech, sędzia, i Mikołaj, podsędek ziemi
sandomierskiej, ogłaszają, że Jan z Zagorzyc sprzedaje swą wieś dziedziczną
Chroberska Wola Janowi z Tęczyna, kasztelanowi krakowskiemu, za sumę 250
grzywien.
Nr 7. Wiślica, 4 IV 1413 r. • Mikołaj ze Strzelcz, sędzia, i Piotr z Falkowa, podsędek ziemi sandomierskiej, podają do wiadomości układ o ustąpieniu przez
Henryka z Ujścia swej części dziedzicznej w Chrobrzu Katarzynie, wdowie
po Janie z Tęczyna, za sumę 36 grzywien.
Nr 8. Lublin, 24 II 1428 r. • Władysław Jagiełło, król Polski, nadaje Pińczowowi, wsi Jana z Oleśnicy, kasztelana żarnowskiego, prawo miejskie magdeburskie wraz z przywilejem jarmarków tygodniowych i rocznych.
Nr 9. Wiślica, 23 II 1445 r. • Piotr z Weschmuntowa [Wyszmontowa], sędzia,
i Jan ze Sławoszowic, podsędek ziemi sandomierskiej, obwieszczają, że Mikołaj
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z Kmicic i jego żona Katarzyna sprzedali swe części dziedziczne w Chrobrzu
Janowi z Tęczyna, wojewodzie krakowskiemu, za sumę 500 grzywien.
Nr 10. Wiślica, 6 VIII 1445 r. • Piotr z Weschmuntowa [Wyszmontowa], sędzia,
i Jan ze Sławoszowic, podsędek ziemi sandomierskiej, obwieszczają, że w ich
obecności Mikołaj z Chrobrza sprzedał swój dział dziedziczny w Chrobrzu
Janowi z Tęczyna, wojewodzie krakowskiemu, za sumę 500 grzywien.
Nr 11. Sandomierz, 21 I 1454 r. • Piotr z Weschmuntowa [Wyszmontowa],
sędzia, i Mikołaj z Pęchowa, podsędek ziemi sandomierskiej, oznajmiają zabezpieczenie sumy posagowej 200 grzywien Barbary, żony Jana z Tęczyna, wojewody krakowskiego, na dobrach jego chroberskich.
Nr 12. Wiślica, 9 II 1463 r. • Piotr z Weschmuntowa [Wyszmontowa], sędzia,
i Mikołaj z Winiar, podsędek ziemi sandomierskiej, obwieszczają, że Świętosław z Lisobargu sprzedał dział swój dziedziczny w pomienionej wsi Janowi
z Tęczyna, kasztelanowi krakowskiemu, za sumę 307 grzywien.
Nr 13. Wiślica, 18 I 1464 r. • Piotr z Weschmuntowa [Wyszmontowa], sędzia,
i Mikołaj z Winiar, podsędek ziemi sandomierskiej, zeznają, że Tomasz z Szyszczyc sprzedał swój dział dziedziczny w Chrobrzu Janowi z Tęczyna, kasztelanowi krakowskiemu, za sumę 300 grzywien.
Nr 14. Korczyn, 28 IX 1479 r. • Kazimierz Jagiellończyk, król Polski, udziela miastu Pińczowowi przywileju na doroczny targ w dniu śś. Filipa i Jakuba
Apostołów.
Nr 15. Oświęcim, 29 IX 1481 r. • Jakub z Dubna [Dębna], starosta krakowski
i oświęcimski, i Mikołaj z Poruby [Poręby], sędzia ziemi oświęcimskiej, obwieszczają, że Mikołaj Kloch z Ustronia sprzedał majątek swój Bestwinę Janowi
Myszkowskiemu z Przeticzowa [Przeciszowa].
Nr 16. Oświęcim, 1 V 1481 r.* • Jakub z Dubna [Dębna], starosta krakowski,
oraz Jan Brzeziński z Bojsów, sędzia oświęcimski, oznajmiają, że Magdalena
Myszkowska zapisała całe swe dziedzictwo Janowi Myszkowskiemu z Przeticzowa [Przeciszowa].
Nr 17. Cieszyn, 4 III 1482 r. • Kazimierz, książę Cieszyna i Wielkiego Głogowa, oznajmia o zawarciu ugody między Mikulaszem Klochem z Ustronia
a Janem Myszkowskim z Przeticzowa [Przeciszowa].

*

Dokument z 1 V 1481 r. (nr 16) umieszczony został w kodeksie po dokumencie z 29 IX
1481 r. (nr 15).
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Nr 18. Oświęcim, 27 VII 1488 r. • Jakub z Dubna [Dębna], starosta krakowski,
oraz Mikołaj z Poruby [Poręby], sędzia ziemi oświęcimskiej, ogłaszają zapis
dóbr Zofii Komorowskiej na rzecz męża swego Jana Komorowskiego z Komorowa.
Nr 19. Wiślica, 11 II 1493 r. • Marcin Skotnicki, podstoli [zarazem sędzia],
i Mikołaj Sworski, podsędek ziemi sandomierskiej, obwieszczają sprzedaż
Zastępowa i Stradowa, dóbr dziedzicznych Zofii Masłowskiej z Wierzbna, Zbigniewowi z Tęczyna, podkomorzemu krakowskiemu, za sumę 1250 florenów.
Nr 20. Wiślica, 27 X 1494 r. • Marcin Skotnicki z Bogorii, podstoli, i Mikołaj Sworski z Bedlna, podsędek sandomierski, oznajmiają, że Jakub, Stanisław,
Mikołaj i Tomasz Szarłowie sprzedają swą wieś dziedziczną Lisobarg Mikołajowi z Tęczyna.
Nr 21. Zator, 24 II 1498 r. • Janusz, książę oświęcimski i zatorski, zatwierdza
ugodę między Katarzyną Ugczową, dłużniczką, a Michałem Międzyrzeckim,
wierzycielem, o zastaw 200 złotych na wsi Krzeszowie.
Nr 22. Zator, 12 XI 1498 r. • Janusz, książę oświęcimski i zatorski, obwieszcza
układ o podziale wsi Krzeszowa między Janową [!] a Maruszą Frydrychowską.
Nr 23. Wiślica, 27 IV 1500 r. • Marcin Skotnicki, podstoli, i Mikołaj Sworski,
podsędek sandomierski, ogłaszają, że Jan i Katarzyna z Chrobrza sprzedają swe
działy dziedziczne w Mozgawie Aleksandrze Tęczyńskiej za 360 grzywien.
Nr 24. Kraków, 12 II 1502 r. • Aleksander, król Polski, inseruje dokument Jana
Olbrachta, w którym Jan, Andrzej, Prokop i Paweł Ossolińscy zrzekają się dóbr
Orawa na rzecz Jana Komorowskiego z Żywca.
Nr 25. Zator, 13 VII 1503 r. • Janusz, książę oświęcimski i zatorski, obwieszcza
zapis Michała Międzyrzeckiego na rzecz Jana Frydrychowskiego z Frydrychowa
w wysokości 200 złotych na wsi jego Krzeszowie.
Nr 26. Zator, 9 X 1503 r. • Janusz, książę oświęcimski i zatorski, oznajmia,
że Marianna i Jadwiga sprzedają dobra Krzeszów Janowi Frydrychowskiemu
za sumę 600 grzywien.
Nr 27. Zator, 15 I 1504 r. • Janusz, książę oświęcimski i zatorski, obwieszcza
sprzedaż Krzeszowa, wsi Barbary Międzyrzeckiej, Janowi Frydrychowskiemu
za 200 złotych.

266

Gerard Labuda (Poznań)

Nr 27a. Oświęcim, 26 VI 1506 r. • Paweł z Witowic, starosta oświęcimski, i Piotr
z Poruby [Poręby], sędzia oświęcimski, obwieszczają ugodę między Janem
Czelo z Czechowic a Janem Myszkowskim z Przeticzowa [Przeciszowa] w sprawie przeprowadzenia wód.
Nr 28. Częstochowa, 14 XI 1507 r. • Stefan, przeor paulinów, przyjmuje Jana
Komorowskiego z Żywca wraz z małżonką i dziećmi na tercjarzy swego zakonu.
Nr 29. Kraków, 23 VII 1510 r. • Zygmunt, król Polski, ogłasza, że Wawrzyniec
Myszkowski odstępuje Żarki, Mirów i inne posiadłości bratankowi Marcinowi
Myszkowskiemu.
Nr 30. Cieszyn, 18 VI 1514 r. • Bernard Grimpergk, wikariusz Zakonu św.
Franciszka, dopuszcza Jana i Wawrzyńca Komorowskich z Żywca do współuczestnictwa w nabożeństwach, odpustach i modlitwach zakonnych.
Nr 31. Oświęcim, 18 I 1515 r. • Andrzej z Kościelca, kasztelan wojnicki, i Piotr
z Poruby [Poręby], sędzia oświęcimski, obwieszczają sprzedaż Bestwiny i połowy wsi Żebraczy, dóbr Jana Myszkowskiego z Przeticzowa [Przeciszowa],
Marcinowi Myszkowskiemu z Mirowa.
Nr 32. Raków, 19 IV 1518 r. • Mikołaj Lanckoroński z Brzezia wraz ze swymi
rękojmiami wystawia Janowi i Wawrzyńcowi Komorowskim z Komorowa
skrypt dłużny na sumę 600 złotych.
Nr 33. Bielsk[o], 8 V 1523 r. • Kazimierz, książę cieszyński i głogowski, oznajmuje jednanie i ugodę między Marcinem Myszkowskim a Kasparem i Janem
Czielo z Czechowic w sprawie biegu wód w obrębie ich posiadłości.
Nr 34. Thorocz, 12 X 1529[?] r. • Uriel, przeor, wraz z konwentem klasztoru
Matki Boskiej w Thoroczu, inseruje dokument króla węgierskiego Jana, nadający Janowi Komorowskiemu z Żywca gród Lewoczę w komitacie trenczyńskim.
Nr 35. Buda, 27 XII 1529 r. • Jan Zapolya, król węgierski, nadaje Janowi Komorowskiemu z Żywca gród i miasto Lewoczę w komitacie trenczyńskim.
Nr 36. [?], 5 VI 1529 r. • Jan Tęczyński z Chrobrza, podkomorzy krakowski,
obwieszcza protokół z wytyczenia granic między Mierzawą i Przyłęczkiem,
majątkami Andrzeja i Jana Tęczyńskich, oraz Sławoszowicami, Potokiem,
Łączynem i Łysakowem, posiadłościami klasztoru jędrzejowskiego.
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Nr 37. Kraków, 6 IV 1530 r. • Marcin Myszkowski z Mirowa, kasztelan wieluński, zrzeka się swych zapisów pieniężnych na majtkach Hewokdyeszki[?],
Jaroniówka, Turczowo i Górki oraz sołectwo [sic] w Brześciu na rzecz Jana
i Stanisława Gamratów.
Nr 38. Oświęcim, 18 IV 1531 r. • Mikołaj z Szydłowca, kasztelan sandomierski,
i Piotr z Poruby [Poręby], sędzia oświęcimski, ogłaszają sprzedaż Kiezarowicz,
wsi Mikołaja Bogissowskiego [Boguszowskiego], Marcinowi Myszkowskiemu
z Mirowa za 100 złotych.
Nr 39. Kraków, 7 VI 1532 r. • Zygmunt, król Polski, ogłasza układ o zastawieniu przez Jana Tęczyńskiego dóbr Ocieszaki i Zawarza Janowi Kościeleckiemu
za 1200 florenów.
Nr 40. Piotrków, 27 I 1533 r. • Benedykt Wiktorowski z Kliczkowa, sędzia,
i Piotr Czarniowski z Brodzisz, podsędek sieradzki, ogłaszają układ, mocą
którego Jan Kościelecki odstępuje Andrzejowi i Janowi Tęczyńskim zastaw
na Ocieszakach i Zawarzy.
Nr 41-44. Kraków, 4 X 1535 r. • Mikołaj Taszycki z Łuczławic, sędzia, i Jan Słabosz, podsędek krakowski, ogłaszają sprzedaż Chrobrza, Mozgawy i Krukawy,
dóbr Jana Morawca, Andrzejowi i Janowi z Tęczyna.
Nr 45. Krasnystaw, 17 VII 1536 r. • Mikołaj Korybut, sędzia, i Feliks Snopkowski, podsędek chełmski, ogłaszają układ o zabezpieczenie sum posagowych
Katarzyny, [wdowy] po Andrzeju, Tęczyńskiej, na dobrach chroberskich Jana
Tęczyńskiego, wojewody ruskiego.
Nr 46. Wiślica, 29 IV 1538 r. • Paweł z Kolaczowic, sędzia, i Jan z Gołuchowa,
podsędek sandomierski, ogłaszają zeznanie braci Sienieńskich o zabezpieczeniu posagu Katarzyny Tęczyńskiej na dobrach chroberskich.
Nr 47. Przyłęk, 14 IV 1540 r. • Jan Kościelecki z Pleszowa, podkomorzy krakowski, obwieszcza protokół rozgraniczenia posiadłości Jana Tęczyńskiego
i klasztoru jędrzejowskiego w Przyłęku.
Nr 48. Wilno, 4 XII 1540 r. • Zygmunt, król Polski, wyznacza komisarzy granicznych do rozgraniczenia Zagości i Woli Zagojskiej od Chrobrza.
Nr 49. Chroberz, 7 II 1541 r. • Komisarze graniczni ogłaszają protokół rozgraniczenia Zagości i Woli Zagojskiej od Chrobrza.
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Nr 50. Kraków, 28 V 1541 r. • Stanisław, przeor Zakonu Ducha Świętego w Krakowie, przyjmuje Jana Komorowskiego z Komorowa z małżonką Barbarą
do bractwa tego zakonu.
Nr 51. Zator, 25 III 1542 r. • Seweryn Bonar [Boner], kasztelan biecki,
i Jakub Osassowski [Szaszowski], sędzia zatorski, obwieszczają zapis Joanny
z Szymbarka dla męża Zygmunta Wylhama na wsi Krzeszowie w wysokości 100
złotych.
Nr 52. Wiślica, 21 IV 1544 r. • Piotr Kochanowski z Sycyny, sędzia, i Stanisława Domarad, podsędek sandomierski, transumują protokół z rozgraniczenia
Zagości i Woli Zagojskiej od Chrobrza przez komisarzy granicznych.
Nr 53. Kraków, 10 IX 1546 r. • Zygmunt I, król Polski, ogłasza zapis posagu 2500 florenów Mikołaja Myszkowskiego dla żony Zofii z Komorowskich
na dobrach dziedzicznych.
Nr 54. Kraków, 8 X 1546 r. • Zygmunt I, król Polski, obwieszcza, że Jakub
Myszkowski odstępuje bratu Stanisławowi część dziedziczną na Bestwinie,
Januszowicach i Żebraczy.
Nr 55. Kraków, 9 X 1546 r. • Zygmunt I, król Polski, obwieszcza, że Stanisław
Myszkowski z Mirowa zeznaje dług 2000 florenów wobec Jakuba Myszkowskiego.
Nr 56. Kraków, 6 V 1547 r. • Zygmunt I, król Polski, obwieszcza zrzeczenie się
Zofii Myszkowskiej z Komorowskich do dóbr ojcowskich i matczynych.
Nr 57. Kraków, 5 XII 1548 r. • Jan Porembski zobowiązuje się odstąpić wieś
swą Krzeszów panom Janowi i Wawrzyńcowi Komorowskim podług osobno
zwartej umowy.
Nr 58. Zator, 15 XI 1549 r. • Mikulasz Myszkowski z Mirowa, krajczy koronny,
i Jakub Sassowski [Szaszowski], sędzia zatorski, oznajmiają wyznaczenie posagu córkom Zofii Cikowskiej.
Nr 59. Kraków, 7 II 1550 r. • Zygmunt August, król Polski, oznajmia, że Zuzanna Myszkowska z Mirowa zrzeka się swych praw na Bestwinie, Januszowicach i Żebraczy na rzecz synów Stanisława i Jana Myszkowskich.
Nr 60. Kraków, 12 VIII 1550 r. • Zygmunt August, król Polski, oznajmia,
że Mikołaj Myszkowski, kasztelan radomski, zapisują sobie z żoną Zofią dobra
w dożywocie.
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Nr 61. Kraków, 12 VIII 1550 r. • Zygmunt August, król Polski, oznajmia, że Zofia
Myszkowska kwituje ojca swego Jana Komorowskiego z wypłaconej sumy
1000 florenów.
Nr 62. Kraków, 4 I 1551 r. • Zygmunt August, król Polski, obwieszcza zeznanie
Katarzyny z Komorowskich Orlikowej o wypłacenie jej posagu z dóbr ojcowskich i matki.
Nr 63. Kraków, 18 II 1551 r. • Zygmunt August, król Polski, obwieszcza zrzeczenie się Anny z Komorowskich Myszkowskiej pretensji do dóbr ojcowskich
i matczynych.
Nr 64. Oświęcim, 10 I 1553 r. • Mikołaj Myszkowski, kasztelan radomski,
i Janusz Brodecki, sędzia oświęcimski, obwieszczają zeznanie o zawarciu układu
w sprawie biegu rzeki Białej.
Nr 65. Oświęcim, 13 I 1556 r. • Mikołaj Myszkowski, kasztelan wojnicki, i Janusz
Brodecki, sędzia oświęcimski, obwieszczają sprzedaż wsi Charmezich Jana
i Wawrzyńca Pawłowskich Janowi Bonerowi z Balic, kasztelanowi bieckiemu,
za 60 złotych.
Nr 66. Książ, 9 III 1556 r. • Oblata dokumentu Jana Kościeleckiego o rozgraniczeniu Przyłęku.
Nr 67. Oświęcim, 30 VI 1556 r. • Mikołaj Myszkowski, kasztelan wojnicki,
i Janusz Brodecki, sędzia oświęcimski, ogłaszają kontrakt dzierżawy Bestwiny
przez Annę Myszkowską.
Nr 68. Zator, 31 III 1557 r. • Mikołaj Myszkowski, kasztelan wojnicki, i Jakub
Sasowski [Szaszowski], sędzia zatorski, oznajmiają sprzedaż Wiesprzy Janowi
Gierałtowskiemu.
Nr 69. Oświęcim, 10 I 1559 r. • Jan z Ocieszyna [Ocieski], kanclerz wielki
koronny, i Janusz Brodecki, sędzia oświęcimski, ogłaszają wyrok w sprawie
rozgraniczenia Bestwiny od Pisarzowic.
Nr 70. Piotrków, 10 XII 1580 r. • Kontrakt kupna dóbr Chroberz, Kozubów,
Michałów i Bralczyn przez biskupa krakowskiego [Piotra] Myszkowskiego
z rąk Stanisława Tarnowskiego.
Nr 71. Kraków, 11 VI 1583 r. • Stefan Batory, król Polski, potwierdza przywilej
miasta Pińczowa.
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Nr 72. Ogrodzieniec, 18 XII 1558 r. • Fryderyk Boner z Balic sprzedaje Wojciechowi Hadzie z Rudnik sołectwo w Górze za 300 florenów z prawem odkupu.
Nr 73. Ołomuniec, 3 XII 1591 r. • Zgromadzenie [sic] Matki Boskiej Wniebowziętej przyjmuje Krzysztofa Komorowskiego do sodalicji mariańskiej.
Nr 73a. Pińczów, 1 VII 1592 r. • Zygmunt Myszkowski zakłada Mirów na prawie miejskim magdeburskim.
Nr 74. Warszawa, 12 VI 1593 r. • Zygmunt III, król Polski, nadaje Piotrowi
Myszkowskiemu kasztelanią wojnicką.
Nr 75. Pińczów, 27 V 1594 r. • Zygmunt Myszkowski, starosta piotrkowski,
potwierdza Żydom pińczowskim różne przywileje.
Nr 76. Kraków, 20 III 1595 r. • Zygmunt III, król Polski, nadaje miastu Pińczowowi przywilej drugiego dorocznego targu w pierwszą niedzielę po święcie
Wywyższenia [sic] Krzyża.
Nr 77. Kraków, 24 I 1596 r. • Zygmunt III, król Polski, wyznacza Zygmuntowi Myszkowskiemu z Mirowa pensję roczną w wysokości 3000 florenów polskich.
Nr 78. Warszawa, 10 IV 1596 r. • Zygmunt III, król Polski, przelewa pobieranie kwarty starostwa piotrkowskiego na Zygmunta Myszkowskiego, starostę
piotrkowskiego.
Nr 79. Mantua, 4 VI 1597 (właściwiej 1598) r. • Wincenty Gonzaga, książę
Mantui, nadaje Zygmuntowi i Piotrowi Myszkowskim przywilej noszenia
nazwiska i herbu Gonzagów.
Nr 80. Warszawa, 10 IV 1598 r. • Zygmunt III, król Polski, nadaje Piotrowi
Myszkowskiemu województwo rawskie.
Nr 81. Warszawa, 11 IV 1598 r. • Zygmunt III, król Polski, nadaje Zygmuntowi
Myszkowskiemu kasztelanię wojnicką.
Nr 82. (sine loco et data diurno 1598) • Zygmunt III, król Polski, pozwala Piotrowi Myszkowskiemu, kasztelanowi lubelskiemu, na odstąpienie starostwa
oświęcimskiego Mikołajowi Komorowskiemu.
Nr 83. Warszawa, 17 V 1601 r. • Zygmunt III, król Polski, nadaje Zygmuntowi
Myszkowskiemu, kasztelanowi wojnickiemu, wsi Brzegi, Brzezno i Żerniki
w dożywocie.
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Nr 84. Kraków, 20 XII 1603 r. • Zygmunt III, król Polski, nadaje Zygmuntowi
Myszkowskiemu, marszałkowi wielkiemu koronnemu, starostwo soleckie
w dożywocie.
Nr 85. Kraków, 17 VI 1605 r. • Zygmunt III, król Polski, nadaje Zygmuntowi
Myszkowskiemu, marszałkowi wielkiemu koronnemu, starostwo grodeckie
w dożywocie.
Nr 86. Rzym, 9 VIII 1605 r. • Paweł V, papież, oznajmia, że Klemens VIII
wyniósł Zygmunta, Piotra i Klemensa Myszkowskich do godności margrabiów, a Mirów margrabstwa.
Nr 87. Rzym, 9 VIII 1605 r. • Paweł V, papież, zawiadamia arcybiskupa gnieźnieńskiego Bernarda Maciejowskiego i biskupów płockiego i łuckiego o treści
powyższej bulli.
Nr 88. Rzym, 6 X 1605 r. • Marceli Dantes, protonotariusz papieski, transumuje
dwie powyżej cytowane bulle papieża Pawła V.
Nr 89. Kraków, 15 XII 1605 r. • Zygmunt III, król Polski, nadaje Zygmuntowi
Myszkowskiemu, marszałkowi wielkiemu koronnemu, miasteczko Goszczyn
wraz z kilku wsiami.
Nr 90. Kraków, 28 II 1608 r. • Zygmunt III, król Polski, wystawia Zygmuntowi
Myszkowskiemu, marszałkowi wielkiemu koronnemu, list polecający do Stolicy Apostolskiej.
Nr 91. Warszawa, 15 VI 1612 r. • Zygmunt III, król Polski, potwierdza przywileje miasta Pińczowa.
Nr 92. Warszawa, 13 XII 1613 r. • Zygmunt III, król Polski, nadaje Zygmuntowi Myszkowskiemu, marszałkowi wielkiemu koronnemu, klucz zagojski wraz
z młynami w Wiślicy i Korczynie.
Nr 93. Warszawa, 5 XII 1615 r. • Zygmunt III, król Polski, nadaje Janowi Myszkowskiemu starostwo korczyńskie i kilka okolicznych wsi.
Nr 94. Pińczów, 16 I 1616 r. • Jan margrabia Myszkowski potwierdza przywileje miasta Pińczowa.
Nr 95. [Pińczów, 24 III 1616 r.]* • Jan margrabia Myszkowski, starosta korczyński, potwierdza przywileje ojcowskie dla Mirowa.

*

W Regestrze dokumentów omieszkano w tym przypadku odnotować miejsce oraz datę
wystawienia przywileju.
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Nr 96. Warszawa, 26 VI 1624 r. • Zygmunt III, król Polski, nadaje Mikołajowi
Komorowskiemu z Żywca starostwo nowotarskie.
Nr 97. Pińczów, 11 VII 1631 r. • Ferdynand margrabia Myszkowski, starosta
grodecki, oddaje kamienicę po Niklu Mularzu z Pińczowa Stefanowi Kolanowskiemu.
Nr 98. Kraków, 15 III 1633 r. • Władysław IV, król Polski, potwierdza przywileje miasta Pińczowa.
Nr 99. Warszawa, 4 II 1639 r. • Władysław IV, król Polski, oznajmuje sprzedaż
dóbr Łucznica, Rawki i Górki w ziemi czerskiej kapelmistrzowi królewskiemu
Markowi Scacchio przez Pawła Szlichtynga.
Nr 100. Kraków, 20 II 1649 r. • Jan Kazimierz, król Polski, potwierdza przywileje miasta Pińczowa.
Nr 101. Warszawa, 14 XI 1649 r. • Jan Kazimierz, król Polski, nadaje Władysławowi margrabiemu Myszkowskiemu województwo sandomierskie.
Nr 102. Wiedeń, 7 XI 1656 r. • Ferdynand III, cesarz rzymski, nadaje Janowi
Wielopolskiemu z Pieskowej Skały, kasztelanowi wojnickiemu, indygenat czeski.
Nr 103. Wiedeń, 11 XI 1656 r. • Ferdynand III, cesarz rzymski, nadaje Janowi
Wielopolskiemu z Pieskowej Skały, kasztelanowi wojnickiemu, indygenat węgierski.
Nr 104. Wiedeń, 29 XI 1656 r. • Ferdynand III, cesarz rzymski, nadaje Janowi
Wielopolskiemu z Pieskowej Skały i jego potomkom tytuł hrabiów Cesarstwa
Rzymskiego.
Nr 105. Pińczów, 4 IX 1659 r. • Franciszek margrabia Myszkowski, starosta
korytnicki, daje Dawidowi Józefowiczowi prawo osiedlenia się w Pińczowie.
Nr 106. Pińczów, 9 VIII 1658 r.* • Franciszek margrabia Myszkowski, starosta
korytnicki, nadaje w dożywocie Władysławowi Peterze i małżonce jego Reginie folwarczek za Skrzypiowem.
Nr 107. Kraków, 9 XI 1669 r. • Michał Korybut, król Polski, potwierdza swobody miasta Pińczowa i nadaje nowe targi doroczne.

*

Dokument z 9 VIII 1658 r. (nr 106) umieszczony został w kodeksie po późniejszym chronologicznie dokumencie z 4 IX 1659 r. (nr 105).
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Nr 108. Kraków, 25 III 1676 r. • Jan III Sobieski, król Polski, potwierdza swobody miasta Pińczowa i ustanawia dwa nowe targi.
Nr 109. Gdańsk, 28 X 1677 r. • Jan III Sobieski, król Polski, nadaje Janowi
Wielopolskiemu z Pieskowej Skały podkanclerstwo koronne.
Nr 110. Pińczów, 31 V 1682 r. • Stanisław Kazimierz Myszkowski potwierdza
Żydom pińczowskim przywileje i swobody.
Nr 111. St. Germain-en-Laye, w grudniu 1682 r. • Ludwik XIV, król Francji,
nadaje Janowi Wielopolskiemu z Pieskowej Skały indygenat francuski.
Nr 112. Rzym, w marcu 1724 r. • Benedykt XIII, papież, udziela Karolowi
Wielopolskiemu dyspensy na małżeństwo z Elżbietą Mniszchówną.
Nr 113. Wiedeń, 22 VII 1788 r. • Józef II, cesarz rzymski, potwierdza Ignacemu
Wielopolskiemu tytuł hrabiowski.
Nr 114. Warszawa, 22 X 1820 r. • Deputacja Senatu Królestwa Polskiego
potwierdza tytuł hrabiowski Janowi Wielopolskiemu z Pieskowej Skały.
Nr 115. Rzym, 21 VII 1831 r. • Grzegorz XVI, papież, udziela margrabiemu
Aleksandrowi Wielopolskiemu dyspensy na zaślubienie hrabianki Pauliny
Potockiej.

Miloš Řezník
Warszawa

Czeski przekład Remusa – rozdz. XIV

W ramach dokumentacji i jako podstawę do ewentualnej dyskusji lub refleksji
udostępniam tu fragment mojego tłumaczenia dzieła Aleksandra Majkowskiego
na język czeski (pt. Život a dobrodružství Remuse. Kašubské zrcadlo). Punktem
wyjścia tłumaczenia jest oczywiście kaszubski oryginał, zwłaszcza w wersji wydania oryginalnego z roku 1938 oraz krytycznego w postaci 5 tomu Biblioteki Pisarzy Kaszubskich, opracowany przez Jerzego Tredera, opatrzony jego notatkami
i wyjaśnieniami oraz komentarzami wstępnymi tegoż autora, Józefa Borzyszkowskiego i Adeli Kuik-Kalinowskiej (Gdańsk 2010). Przy okazji uwzględniono
polski przekład Lecha Badkowskiego powstały w 1963 roku. Do niniejszego przekładu wybrano XIV. rozdział ze znaną rozmową Remusa z umierającym panem
Józefem Zabłockim, zawierający także scenę z mapą i opisem kraju kaszubskiego.
W przypadku udostępnionego tu fragmentu tekstu jest to wersja na etapie
zaawansowanego opracowania, ale prawdopodobnie nie jest to jeszcze całkowicie ostateczna forma. Prace nad tłumaczeniem rozpoczęły się w marcu 2020
i powinny być zakończone w 2021 r. W przypadku wersji czeskiej będzie to
dopiero trzeci język, na który zostanie przetłumaczona cała powieść Majkowskiego: po polskim Lecha Badkowskiego (według pierwszego wydania chodziło
o przekład „z gwary kaszubskiej”)1, niemieckim (Eva Brenner, 1988)2 i angielskim (Blanche Krbechek i Katarzyna Gawlik-Luiken, 2008 – wydanie Instytutu
Kaszubskiego w Gdańsku);3 pierwsza część Remusa ukazała się również w Luksemburgu w tłumaczeniu francuskim (Jacqueline Dera-Gilmeister i Françoise
Tabery, 1984)4.
1
2
3
4

Życie i przygody Remusa. Z gwary kaszubskiej przełożył Lech Bądkowski, Gdynia 1964.
Das abenteuerliche Leben des Remus. Ein kaschubischer Spiegel, tom 1 i 2, red. H. Rothe,
Köln 1988 (ze wstępem Gerda Wolandta).
Life and Adventures of Remus, Gdańsk 2008.
Le colporteur aux étoiles. La vie et les aventures de Remus. Mémoires et légendes de Kachoubie,
Luxembourg 1984.
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Dla wydania czeskiego planuję dołączyć obszerniejszy wstęp o kulturze kaszubskiej, postaci autora, dziele i jego znaczeniu w literaturze kaszubskiej. Niemniej
jednak tekst będzie wymagał szeregu innych uwag i komentarzy, które pozwolą
czeskiemu czytelnikowi zrozumieć pojawiające się w nim realia geograficzne,
historyczne i kulturowe. Przykłady tych not wyjaśniających są również zawarte
w udostępnionym tu rozdziale.

XIV.

Jak Smrt klepala za stodolou kosu a jak se Remus
dozvěděl o Óhrmuzdově a Smutkově práci
v kašubských dějinách.
Od té neděle z horního okna nejen vycházelo světlo, ale okno bývalo přes
den také otevřené. Naši začali chodit po schodech nahoru a dolů do Straškovy světnice. Se Straškem však ze samoty zmizela dobrá nálada a veselí, neboť
se lidé pohybovali tak, jakoby je něco nutilo našlapovat potichu a mluvit polohlasem. Tehdy jsem ještě nevěděl, že se na samotě usadila Smrt. Několikrát
jsem cítil její přítomnost, ale netušil jsem, že je to ona. Po nocích se ozývalo
hrozivé praskání ve stěně u mého lůžka, v téže stěně, do které jsem zatloukl
pokusitele i s hřebíkem. Vstal jsem a rozsvítil, ale neviděl jsem nic zvláštního;
hřeb trčel hluboko v trámu, jenom hlavička mu od té doby zrezivěla.
„Jen tam buď, potvoro, když jsi to tak chtěl!“, řekl jsem. A abych ho ještě
potrápil, přežehnal jsem ho svatým křížem. Pak jsem se uložil ke spánku a měl
klid po celou noc.
Když jsem se ráno oblékal, zaslechl jsem, že za stodolou někdo klepe kosu.
„Co se to děje?“, přemýšlel jsem. „Řád světa se asi obrátil na ruby. Kdo má
co kosit v únoru?“
Byl jsem zvědavý, proto jsem vstal a dokončil oblékání. Venku mírný vítr
metal padající sníh. Když jsem přišel za stodolu, odkud přicházelo klepání, div
jsem neupadl. Seděla tam na lavici Smrt a klepala neobyčejně dlouhou kosu.
Podívala se na mě hlubokými černými jámami ve své kostnaté lebce. Hned
však ji sebral vítr v oblaku sněhu a byla pryč. Já však už věděl, kdo to klepal
kosu za stodolou.
Večer po práci mi Michal řekl:
„Na naší samotě klepe Smrt kosu!“
„Já vím,“ odpověděl jsem.
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„Ať se děje vůle Boží!“, vzdychl Michal. „Co je komu souzeno, to ho nemine.
Ta kosa neseče pro naši stodolu, ale pro lipenský hřbitov.“
V neděli, když se naši chystali do kostela, přišla ke mně Marciána a řekla:
„Zůstaň tu, Remusi, se mnou. Bojím se!“
Zůstal jsem tedy, a když jsem přišel do čeledníku, dala mi krajíc chleba
s máslem, jako za oněch let, kdy jsem byl ještě kluk a ona o mě lámala kvedlačky a vařečky. Pak mě nechala samotného a já slyšel, že jde po schodech
nahoru, tam, kde dříve bydlel Strašek.
Připadalo mi to všechno tak zvláštní, že jsem se podíval na naše staré
hodiny, jakoby mi mohly něco povědět. Den byl tmavý a větrný. Les šuměl
a jezero se k němu přidalo, až hluk doléhal do světnice jako velká smuteční
píseň teskného světa.
Než by ses několikrát pomodlil, sestoupila Marciána zpět a řekla mi:
„Jdi nahoru, Remusi, chtěl by s tebou mluvit.“
Ta slova na mě zapůsobila velmi podivně, ale vstal jsem a šel. Když jsem
vystoupil po vrzavých schodech nahoru, spatřil jsem v podkroví rozvěšené
zbraně různých tvarů, o nichž Michal vyprávěl. Ale moje mysl byla mnohem
více zaměstnána otázkou: „Co uvidíš za těmi dveřmi, za nimiž seděl tolik let
zavřený Strašek? Kdo je to ten ‚on‘, o němž Marciána řekla, že chce se mnou
mluvit?“
S takovými myšlenkami v hlavě jsem vstoupil a pochválil Pána. Odpověděl
člověk ležící v bíle nastlané posteli. Byl bledý jako stěna a seschlý jak tříska.
Ale na tvářích mu kvetly červené růže. Upřel na mě velké oči, jakoby mě jimi
chtěl spálit, a dlouho neřekl slova. Nakonec začal hovořit tichým hlubokým
hlasem, který ke mně doléhal jako přes stěnu:
„Ty jsi ten, co porazil Goliáše?“
„To bylo za dětských let!“, odvětil jsem.
Pak ukázal rukou na stěnu, a já tam uviděl viset můj prak, kterého jsem
se kdysi tolik nahledal. Po chvíli se mě znovu zeptal:
„To tys viděl u korunované jeřabiny princeznu?“
„Viděl!“
„To tys viděl tři zjevení, co brání zakletý hrad?“
„Viděl jsem Trud, Strach a Marnost,“ odpověděl jsem a divil se, jak to všechno
mohl vědět.
„Posaď se,“ řekl mi, „a povídej si se mnou, neboť jsi mým duchovním bratrem a dostaneš po mě dědictvím to, co mě tíží.“
Já však odpověděl: „Ják mám s vámi mluvit, pane, když mám od malička
zkažený jazyk a nikdo mi nerozumí, jen naši lidé tady na samotě?“
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Naslouchal mým slovům a pak řekl:
„Toulal jsem se širým světem a nastavoval sluch různým lidským řečem. Mluv
pomalu a budu ti rozumět. Mluvíš přece ne cizí, ale naší rodnou kašubskou řečí.“
Nečekal, až něco odpovím, a začal sám mluvit:
„Víš, kdo jsem? Nevíš, hochu, zbytečně se ptám.“
Natáhl ke mně papírově bílé ruce, protkané modrými žilami, a řekl:
„Podívej se na ty ruce a věz, že prolily mnoho lidské krve.“
Otřásl jsem se, on si toho všiml a uklidňoval mě:
„Neboj se, neboť to přesto nejsou ruce vraha. Když jsem totiž proléval krev,
bylo to za svobodu a štěstí bratří ve spravedlivých válkách. Vždyť vím, že i ty,
když jsi byl ještě malý kluk, ses vrhl na Goliáše a porazils ho. Věz tedy, že i já
jsem bojoval s takovým Goliášem, jenomže ten tvůj přišel zase k sobě, a ten
můj zůstal ležet na místě mrtvý.“
Po těchto slovech ho začal dusit dávivý kašel, takže si musel kapesníkem
zakrýt ústa. Když kapesník sundal, spatřil jsem na něm krev. Hned jsem
si vzpomněl na klepání kosy za stodolou a pochopil, komu patřilo.
On se však nadzvedl v poduškách, chvíli oddychoval a pak začal opět
mluvit:
„Podívej se na stěnu za sebou. Co tam vidíš?“
Obrátil jsem se a uviděl jsem nad stolem dřevěnou polici se dvěma řadami knih. Nad nimi visel portrét neznámého mi člověka ve vojenském kabátě.
Pod obrazem visely křížem přes sebe dlouhá zakřivená šavle a puška. Řekl:
„Kdo je ten člověk na obraze, to ti povím při vhodné příležitosti. Byl to
můj velitel ve válce. Ale podívej na šavli a pušku. Šavli tupili moji předkové
o krky Turků a pohanů, a ani já jsem ji nenosil celý život pro parádu. Neboť
tak to má u nás, rytířů a šlechticů, být. A tou puškou jsem zabil, jakmile jsem
vyrostl z dětských bot, mého Goliáše… Jednou přišel, hochu, takový rok, že se
v něm lidská touha probudila jak květy na jaře. Ale ti, kteří vládli, nechtěli
lidem dopřát svobody. Lidé se tedy chopili zbraní, a já se chopil též. Dal jsem
dohromady přátele a sedláky z vesnic a v lesích jsme se cvičili k boji. Zlý člověk
mě však zradil a poštval na mě takového Goliáše, jako byl ten tvůj. Když jsme
na sebe narazili, nebylo pomoci: Jeden z nás musel zemřít. Já zvítězil. Nakonec
však král a jeho lidé měli navrch, já byl prohlášen za buřiče, musel jsem utéct
z milované vlasti a potloukat se světem. Tady bydlel Strašek, dokud jsem se nevrátil a nevyhnal ho. Každých několik let sem přijížděli královi posluhovači
a hledali, jestli tu nejsem, aby mě postavili přes svůj soud a pomstili se. Byli
tady i v neděli, ale nechali mě být, protože mě před svůj spravedlivý soud volá
Bůh, a jejich soudy mě už nedostihnou.“
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Opět jím začal cloumat kašel a rudá krev mu zůstala na rtech. Chvíli si
odpočal a vyprávěl dál:
„Z toho boje s pruským slouhou jsem nevyšel bez šrámu, protože on mě
trefil také a jeho kulka mi prošla mezi žebry, dodnes mi tam vězí a tráví mi
plíce. Každých několik let ze mě šla krev. Pak to zase přestalo a byl jsem opět
kolik let silný a zdravý. Ale tentokrát vím, že už to nepřejde. A tak jsem se vrátil
do vlasti, abych tu zemřel.“
Opět jsem si vzpomněl na Smrt, jak ráno klepala kosu za stodolou. Jakoby
uhádl mé myšlenky, řekl potichu:
„Nelituji, že musím umřít. Děkuji Bohu, že moje kašubská země přijme mé
kosti k věčnému spočinutí. Rád bych jen žil, dokud ti nepředám nit, po které
bys dále šel ke klubku. Neboť tebe si zvolila princezna u korunované jeřabiny,
stejně jako mě. Věz, že i já ji tam viděl!“
Nerozuměl jsem však, kam svou řečí míří, a také jsem mu to řekl. Odpověděl:
„Pochopíš to později! Řeknu ti však toto: Když jsem plul lodí po velkých
mořích, viděl jsem něco jako podivné stromy, rostoucí z mořského dna. Nebyly
to však stromy, nýbrž stavby mořských tvorů, které učení lidé znají a říkají jim
korály. Každé jejich pokolení postaví kus toho stromu a pak umírá, ale dokonce i jejich hroby jsou kusem toho stavení, rozrůstajícího se stále vzhůru k nebi
a ke slunci. Po nespočetném množství generací dosáhnou korálové stromy konečně hladiny. Pak se na nich začne usazovat země, a ruka Boží na ní přinese
zvířata a rostliny. Pamatuj, hochu, že v lidském světě je tomu stejně. Budova
postavená lidmi nevzejde z ničeho nic na světlo z hlubokého dna světa, aby na
ní Pánbůh psal svou historii. Musí pracovat a umírat mnoho pokolení, aby
strom jejich života dosáhl potřebné výšky. Lidské dějiny pak mohou jít svou
cestou: Nad povrch vyroste národ a postaví hrad své slávy. Ale duny a mořské
větry ho zasypou a pohřbí v hlubině, odkud vzešel. Hrad se propadne a je
zapotřebí práce mnoha pokolení, aby byl znovu vyzvednut. Já sestoupím
do hrobu, ale ty půjdeš mezi lidi a budeš pracovat na novém vyzvednutí zapadlého hradu.“
Zmocnil se mě po těch slovech smutek. Odpověděl jsem:
„Kdo jsem já, ubohý pastevec a sluha, abych, pane, na sebe vzal vaši práci?
Jste učený pán, a já jen chudý sirotek beze škol a bez schopností. Umím jezdit
s pluhem po poli a rozložit sítě v hlubině, ale moje ruka není přivyklá ani šavli,
ani peru. Mé slovo platí cizím lidem tolik co šelest větru mezi suchými větvemi. Když se ozvu, budou se smát, a když se je budu snažit přesvědčit, řeknou,
že jsem hlupák.“
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Na to se usmál, dlouho na mě hleděl a pak řekl:
„Máš znamení na čele a z tvých očí mluví duch. Co ti řekla princezna u korunované jeřabiny? Vzpomeň si!“
Připomněl jsem si její slova: „Nedbej na vlastní malost a ubohost. Pozvedni
zrak ke své hvězdě a vyzbroj své srdce k velkým věcem. Podívej, jak je ten hrad
skvělý. Když svým zlatým střevícem vstoupím na jeho schody, zmizí všude
okolo pusté lesy a objeví se stavení šťastných lidí, kteří čekají na vysvobození
stejně jako jejich princezna. Povstane lid světu neznámý, na který dějiny dávno
zapomněly, a bude svými pluhy znovu orat zemi a svými plachtami brázdit
vody. Tu si celý svět vzpomene, že takový lid v dávno minulých dobách žil,
a bude se divit, že žije opět.“
On zatím na mě upíral své oči, a když jsem skončil, řekl:
„Vyzbroj své srdce, Remusi, a pamatuj, co řekla princezna. Nemám už sílu,
abych s tebou mluvil dál, ale nechám tě zavolat, až bude třeba.“
Šel jsem tedy a podivné myšlenky se mi honily hlavou. Avšak výsledek
všeho přemýšlení byl, že jsem si řekl:
„Remusi, něco do tebe v té Straškově světnici vstoupilo, a tvé nohy už
nebudou dlouho chodit po této samotě!“
V Michalově chalupě, usazené jako houba v sadě, hleděli z obrázků
na stěnách svatí. Michal seděl za stolem nad svou knihou a Marta pracovala
u kamen. Bylo tam světlo a teplo. Seděl jsem naproti Michalovi a zeptal jsem
se:
„Kdo je ten pán, co leží ve Straškově světnici, tvář má bezbarvou a kašle
krev?“
Michal se však zamyslel a neodpověděl. Za dlouhou chvíli jsem se proto
zeptal znovu:
„Vidíte přece, Michale, že je to zvláštní člověk. Dívá se jako pán, ale mě,
chudému a nevzdělanému čeledínovi řekl, abych vzal na sebe jeho práci a šel
dále jeho cestou. Vím, že musí umřít, protože Smrt klepe ráno za stodolou
kosu a stěny praskají žalem, jakoby to byl jejich pán.“
„Protože jejich pánem opravdu je,“ řekl Michal.
Když jsem se mu s údivem podíval do očí, dodal:
„Pánbůh seslal z nebe rok, v němž se lidé v celé zemi začali hýbat jako včely
při rojení. On – ten v té Straškově světnici – byl za těch časů krásným mladým
mužem. Jeho nebožtík otec, starý Zabłocki, ho poslal na školy, ale toho neklidného roku se ze škol vrátil a chodil po samotě a po lesích s puškou. Dobrý
Bože! Bůh stvořil na zemi různé lidi, jedni stojí proti druhým. Ačkoliv byl
starší a podle obyčeje mu mělo dědictvím připadnout hospodářství, my lidé
na samotě jsme poznali, že se k hospodaření nemá. Přes den se toulal někde
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po lesích, po večerech přicházel k nám do čeledníku a vyprávěl. Nepamatuji
si všechno, ale bylo to o starých dějinách: Jak jsme my Kašubové měli svobodu
a velká knížata a pány, a naše země se rozléhala široko daleko mezi řekami
a mořem. Vyprávěl, jak jsme o to všechno přišli, jak jsme odvykli zbraním
i vládě a nechali na sebe vložit chomout jako němý dobytek, a jak v tom chomoutu chodíme mezi našimi jezery a lesy dodnes.“
Michal umlkl a začal přemýšlet. Marta usedla potichu jak kotě u krbu
a dala se do pletení. Zář ohně jí barvila obličej do červena jako tváře svatých
na stěnách.
Věděl jsem, že Michal hledá v paměti nit oněch minulých časů, a trpělivě
jsem čekal, až ji najde. Chvíli mlčel, a pak pokračoval:
„Co je komu souzeno, to ho nemine! Pan Josef v nás mladých rozproudil
krev, takže jsme z půdy vzali pušky a meče a šli jsme s ním na louku, kde nás
cvičil v boji. Dověděli se to četníci pruského krále a začali po něm pátrat. Jednou na sebe narazili – pan Josef a četník – a nebylo úniku, pustili se do sebe
na život a na smrt. Náš zvítězil, ale sám ulehl na mnoho týdnů s kulkou vútrobách. Když vstal z lůžka, měli už četníci všude navrch, takže musel v noci utéct
do světa. Snad nebylo souzeno, abychom se my Kašubové domohli svobody
a vlastní vlády. Vrátil se teď po dlouhých letech domů, ale Smrt mu klepe
kosu.“
Ještě nikdy jsem neslyšel vyprávět o takových věcech jako nyní od pana
Josefa a Michala. Dosud jsem nevěděl, že nám cizinci vzali svobodu, vládu
i zemi. Domníval jsem se totiž, že takový pořádek byl ustanoven Pánem
Bohem od počátku světa a že jinak tomu být nemohlo.
Michal řekl:
„Poslyš, Remusi, jsou lidé, kteří na svatou Kateřinu vezmou jiného člověka
do služby, aniž by mu dali zálohu. Podívají se na tebe, řeknou: Pojď se mnou!,
a ty jdeš; řeknou: Udělej to a to! – a ty to rád uděláš. Takovým člověkem je
ten nahoře ve Straškově jizbě. Zavolá, a člověk musí poslechnout. Tys vyrostl
v čeledína, jsi velký a silný. Nemáš krávu a dokonce ani provaz od ní, ale prací si vyděláš na chleba. Jen v hlavě to máš jinak poskládané než my ostatní.
Vždyť stejně jak ten nahoře jsi viděl princeznu a zapadlý hrad. Lidský strach
k tobě nemá přístup. Naše Marciána se o tebe často bála. Protože když ten
nahoře byl ještě chlapcem, vyprávěl jí jako děvčeti o princezně a hradě u korunované jeřabiny, a tys jí začal vyprávět totéž. Tehdy o tebe dostala pořádný
strach a snažila se vařečkou i kvedlačkou zahustit tvůj řídký rozum. Bůh ví,
zda to bylo k něčemu dobré. Dám ti ale radu, protože jsem starý člověk
a mnohé jsem zakusil: Zacpi si uši na všechno, co bude vyprávět, a zavři oči
před jeho pohledem. Protože jestli to neuděláš, budeš se toulat světem jako
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on, přijdeš o svůj klid a radost z práce, k níž jsi svým stavem předurčen.“
Nic jsem na to neodpověděl, a Michal začal zpívat svoji píseň na noc:
„Všechny naše denní věci,
milostivě přijmi, pravý Bože,
a až budeme spát,
ať náš sen tě chválí.“
Když jsem odcházel, vyšla Marta se mnou z chalupy, chytila mě za rukáv
a řekla:
„Remusi, nechoď už k panu Josefovi!“
Já ale odpověděl:
„Jak bych mu mohl neučinit po vůli, když je nemocný a Smrt mu klepe
kosu?“
Marta na to nic neřekla a tak jsme se rozloučili na noc.
V neděli mě pan Josef znovu nechal k sobě zavolat. Tentokrát seděl oblečený na židli u stolu a právě psal. Když jsem vstoupil, položil pero a řekl:
„K čemu psaní?! Pro mě je už pozdě, Smrt je za dveřmi. Posaď se a popovídáme si.“
Pak mi začal vyprávět:
„Od nejmladších let jsem hledal knížky, v nichž by byly sepsány dějiny
našeho kašubského lidu. Nenašel jsem však takové v žádném knihkupectví.
Po této zkušenosti jsem se rozhodl sepsat naše dějiny sám. Ale život daleko
od vlasti, nedostatek a toulání mi k tomu nedaly příležitost, a nyní, když jsem
se vrátil, světlo mého života hasne. To, co píšu dnes, je pohádka, kterou ti budu
vyprávět.“
Padl na mě smutek, ale neřekl jsem na to nic, protože jsem věděl, že smrt
přeruší veškerou jeho práci. Dlouho se na mě díval a nakonec řekl:
„Kdybys tak ty měl světlo a meč!“
Po těch slovech mě bodlo u srdce. Vzpomněl jsem si totiž, co mi říkal farář
při prvním přijímání: Dát ti světlo a meč, kdo ví, čeho by ses navyváděl, přesně
jak říká poctivý Michal. A Michal soudil, že bych na světě působil jen neštěstí.
Jakmile se mi tento rozhovor vybavil, začal jsem panu Josefovi všechno vyprávět. Řekl jsem mu i o hrnku a meči, které jsem našel na návrší hradiště.
Zeptal se mě s planoucíma očima:
„A cos udělal se zlatým mečem?“
Smutně jsem odpověděl:
„O meč jsem přišel. Padl jsem na kolena a dal ho darem nejkrásnější dívce
na světě, protože jsem myslel, že je to zakletá princezna, která se živá vrátila
na tento svět.“
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Na to odvrátil oči a zahleděl se z okna, za nímž bylo vidět květy na stromech v sadě, a po delší chvíli řekl:
„Pravda. K čemu by ti taky byl meč, když ti nedali světlo!“
Pak se na mně opět smutně usmál a mluvil dále:
„Vím o tobě všechno. I tobě stála Smrt nablízku. A žal po té krásné paní
tě div nepřipravil o duši. Když sis prošel takovou zkouškou, budeš dost tvrdý,
abys šel životem svou vlastní stezkou, nehledě na trní, špatné cesty a kameny
nakladené lidskýma rukama.“
Pak seděl chvilku tiše, jen na skráních mu rozkvetly rudé růže a v očích mu
zahořelo jak od žhavého uhlí. Poté znovu promluvil:
„Poslouchej, co ti dnes povím. Bůh ví, zda ještě někdy budu schopen s tebou hovořit. Otevři okno, aby vítr vnesl vůni květů do mé komory, a abych
zapomněl, že jsem nemocen a že příští rok už kvetoucí sad neuvidím.“
Pozvedl dlouhé svinuté plátno, a když ho rozložil, uviděl jsem, že je pomalováno tečkami, malými a většími flíčky různé barvy a dlouhými, hadovitě
se vinoucími čarami. Vstal, pověsil plátno na zeď a zeptal se:
„Víš, co to je?“
Vzpomněl jsem si, že jsem takové kresby viděl za školních let u faráře,
když mě kvůli mé zkažené řeči učil sám ve své světnici. Odpověděl jsem tedy:
„To je asi obraz nějaké země.“
„To je obraz naší vlasti!“, řekl pan Josef.
Pak mě nechal přistoupit blíž a začal vysvětlovat:
„Ty dvě kroutící se černé čáry, co jdou od jihu k severu, jsou dvě velké řeky:
na východě Visla, na západě Odra. Tam, kde se Visla vlévá do moře, máš Gdaňsk,
a tam, kde ústí Odra, je Štětín. Podívej, jak se čára mořského pobřeží zařezává
klínem do ústí Odry, a pamatuj, že když přejdeš přes řeku na levý břeh, jsi stále
ještě na dávné kašubské zemi. Ta se totiž táhne přes baltská návrší skoro až sem,
kde stojí Berlín, hlavní město Němců, a Rostock, co se nachází u moře. Od jihu
tok Warty a Noteče, až po ohbí Visly u Fordonu,5 a na severu moře – toť pradávné hranice naší kašubské země. Na jihu s ní hraničí země polská, se kterou
jsme z vůle našich knížat a našeho národa vytvořili jednu Republiku.“ 6
5
6

Fordon – původně samostatné město na Visle severovýchodně od Bydhoště, od r. 1920 bylo
součástí Polska. V roce 1973 bylo přičleněno k Bydhošti (pozn. překl.).
Pojem „Republika” zde odkazuje k někdejší polsko-litevské stavovské monarchii v raném
novověku, avšak k historickým událostem, které jsou zde míněny, došlo již ve 13. století:
poslední gdaňský kníže z domácí dynastie Soběslaviců smlouvou z Kępna (1282) odkázal
nástupnictví piastovskému velkopolskému knížeti Přemyslovi, který později Pomoří skutečně převzal a současně se korunoval na polského krále. Tzv. smlouva z Kępna či „Mestwinova závěť“ představují dodnes jeden z hlavních bodů kašubské historické paměti
(pozn. překl.).
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S údivem jsem se díval a naslouchal, protože jsem nikdy nepomyslel, že by
země Kašubů byla tak veliká. On mluvil dál:
„Tak rozlehlá byla naše země, žilo v ní mnoho lidí a vládli jí vlastní panovníci a knížata. Kašubové byli bohatí na pevnině a vlastními loděmi pluli
po moři, měli vlastní regimenty železného vojska a byli svobodní. Stavěli vesnice i města. Cizince přijímali pohostinně, ale nepřátele uměli porazit a vyhnat
ze země. Tak tomu u nás bylo kdysi, před šesti sty lety. A co máme dnes?“
Oběma rukama přikryl část mapy a řekl:
„Tohle nám zůstalo z dávné slávy.“
Mě, kterému něco takového ještě nikdy nikdo nevyprávěl, bylo líto, že náš
lid už o tolik přišel, a zeptal jsem se:
„Jak se to mohlo stát?“
„Od západu přitáhl nepřítel a zabíral z této strany jeden kraj za druhým.
Tak se dostal až k Odře a dral se dál k Visle, až dosáhl svého.“
„A proč se naši nebránili?“
Pan Josef dlouho přemýšlel, a pak odpověděl takto:
„Ptáš se, proč se naši nebránili. Bylo však více příčin, které vedly k tak hrozným výsledkům. Ale mezi těmi důvody určitě nebylo to, že by se našim nedostávalo odvahy, ducha, zbraně a sil. Byli bojovní a stateční na zemi i na moři,
a bohatství měli dost. A přesto podlehli. Snad pochopíš příčiny porážky, když
ti budu vyprávět něco o našich dějinách. Pamatuj: až vyjdeš z této samoty
do světa, neopomeň navštívit Olivu,7 sídlo dávných zbožných cisterciáků, kteří odtamtud šířili víru mezi našimi předky. Jejich klášter zničil tentýž nepřítel,
co obsadil naši zemi. Ale velký a krásný kostel tam stojí dodnes. Půjdeš tam
až k hlavnímu oltáři a poklekneš u velkého lesklého černého kamene, neboť
hluboko pod ním v podzemí kostela stojí rakve s ostatky kašubských knížat.
Vzpomínej tam na ně jako dítě nad hrobem svých předků a pamatuj, že mezi
nimi byli i takoví, jejichž odvaze, krvi a práci ještě dnes, po šesti stech letech,
vděčíme za to, že nás nepřítel nevyhubil docela. Největším z nich byl Svatopluk. Ani na smrtelném loži ho neopustila starost o budoucnost svého lidu.
Nechal přivolat své syny, podal jim svazek svázaných prutů a přikázal, aby ho
zlomili. Avšak žádnému ze synů se to nepodařilo. Pak kníže Svatopluk svazek
rozdělil, dal každému ze synů jeden prut a oni ho snadno přelomili. ‚Vezměte
7

Oliva (Oliwa, kaš. Òlëwa), dnes severozápadní předměstí Gdaňsku, od 1175 sídlo významného kláštera, v jehož kostele byla pochována gdaňská knížata 12. a 13. století z rodu
Soběslaviců. Z tohoto důvodu je kostel místem kašubské paměti a významným poutním
místem, od 80. let spojený též s kašubskojazyčnými bohoslužbami. Od r. 1992 slouží bazilika jako arcikatedrála gdaňského arcibiskupství. V době vznikání Remuse se Oliva nacházela na území Svobodného města Gdaňsk (pozn. překl.).
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si příklad z těchto prutů,‘ pravil kníže Svatopluk. ‚Jako spojence vás nikdo
nezlomí, ale po jednom vás zničí!‘ Naneštěstí pro nás zlé ruce uvolnily pouta, co nás držela pohromadě. Tady hledej příčinu, proč jsme se neubránili.“
Připadalo mi, jakoby pan Josef přede mnou otevřel dveře, vedoucí z naší světnice do širého světa. Teď už jsem znal odpověď na otázky, které se mi honily
hlavou tam u tří sosen. Ale pan Josef opět ukázal na obraz naší země a řekl:
„Podívej! Tam dál, směrem k Odře, už naše řeč vymřela. Tam naši bratří
již podlehli pořádkům a právu nepřátel. A ti, co stále žijí a tady nad Vislou
i u moře zachovali jazyk a obyčeje otců, už vyrostli v nesvobodě a nevědí, jak
kdysi bývalo a co jim náleželo. Jsme jako siroty na panském chlebě, netušící,
že jim náleží vláda a ne sirotčí chléb.“
Silný kašel začal otřásat panem Josefem a na jeho rtech se objevila krev. Nic
neřekl, jen mi dal rukou znamení, abych šel.
Byla sobota, když přišel kněz. Dokud se pan Josef zpovídal, čekali naši doma.
Byli tu pán i paní, Michal, Martin, chlapec od dobytka, Marciána i Marta.
Ženy se tiše modlily a muži stáli v pokoře, neboť Pánbůh byl za dveřmi
na návštěvě. Konečně se dveře otevřely, všichni vstoupili do Straškovy světnice
a poklekli, aby po knězi opakovali modlitbu.
Pan Josef ležel bledý ve své posteli, a když skončilo smíření s Bohem, jeho oči
hledaly mezi všemi přítomnými mne. Když mě spatřil, usmál se. Kněz odešel.
Dobře jsem si všiml, že dým od svíčky odlétl za ním. Nemocný dal rukou znamení,
aby všichni odešli, ale mě dal pohledem najevo, že mám zůstat u něho. Zůstal
jsem tedy a čekal, co mi řekne, než se odebere na dlouhou cestu až za hvězdy.
„Dnes se cítím silný,“ řekl. „Tak jako se svíčka naposledy rozzáří, než zhasne. Až umřu, povezete mě na hřbitov boční cestou kolem hradiště, aby moje
duše, až půjde za rakví, ještě jednou spatřila místo, kde se jí dostalo mysli a ducha, jež byly její poutnickou holí na celé cestě životem. Rád bych ti dal sepsané
dějiny našeho lidu, ale místo nich ti musím zanechat pohádku. Nediv se tomu!
Život lidí a národů je pohádkou mnohem víc, než se zdá. Myslí si, že jdou
podle své vůle, a přitom je vede ruka Boží jako hvězdy po cestách známých
jen Bohu samému. Ty i já, a všichni na téhle samotě mají své cesty předurčené:
Vidí na tři kroky před sebe, ale místo, na něž musí dojít, nevidí. Povím ti tedy
onu pohádku o kašubských dějinách:
Bílý duch Ohrmuzd a černý duch Ariman,8 po našemu Smutek, se potkali
v kašubské zemi na hoře Rewekol,9 která hledí na moře a odděluje od sebe po8

9

Postavy Ohrmuzda a Arimana navazují na staroíránskou mytologii a náboženství, v níž
Ohrmuzd (Ahura Mazda) symbolizuje síly dobra a Stvořitele a Ariman (Angra Mainju) síly
Zla (pozn. překl.).
Rewekol (pol. Rowokół, kaš. Rewòkół, něm. Revekol) – návrší o výšce 114 m n.m. nad obcí
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bratimy, co náležejí k Odře, od těch, kteří patří ke Gdaňsku. Ohrmuzd obrátil
své oči, světlé jak slunce, k nebi, moři i pevnině, a pravil: ‚Tato země je kolébkou
i rakví. Zdejší lid vymřel a žije zároveň. Na bílé Arkoně bloudí po obřích kamenech syn dávných Veletů s vychladlou duší, modlí se k Bohu jazykem svých
nepřátel a je sám nepřítelem své krve, hluchý k nářku vycházejícímu z mohyl. Nad ústím Visly se rybář i podruh ohýbají až k zemi a uctívají obrazy
příchozích a hostí, zatímco svoje odhodili do smetí. Já však probudím jejich
rytíře a vůdce zpod kamenných mohyl a zažehnu plamen od bílého Helu10
až po Schodovou Skálu11, aby vstali z mrtvých ve své síle a slávě.‘
I odvětil Smutek:
‚Jejich smrt a zhouba jsou mým vítězstvím. Pod znakem Gryfa pluli po mořích. Jejich meče byly jako blesky a plachty jim sloužily jako křídla. Věncem
hradů chránili své vesnice a svatyně. Námořní přístavy byly zdrojem jejich
bohatství. Purpura i zlato pěly jejich slávu z vrcholů svatyní a z bílých paží
jejich dívek a žen. Ale já k nim přivedl z kamenitého severu hladové lupiče
na mizerných lodích. Nechal jsem je vpadnout do jejich země jako klín a dával
jsem jim sílu. Kráčel jsem před jejich vojskem jako mrak zvěstující krupobití. Na výzvědy vyrazily Závist a Rozkol. Mocné svazky jejich rodů a kmenů
jsem rozdělil do menších a ty poštval proti sobě, aby severský dobyvatel mohl
po nich stoupat svou železnou botou ke slunci. Rukama dánských bojovníků
jsem spálil rujánský prapor, obří sochu Svantovítovu jsem povalil na zem, a její
vyřezávané zdobené díly jsem rozsekal na třísky do ohně pod kotlíky s vojenskou stravou. Už jsou pryč hrdí Veleti! Leží v řadách hrobů od Matky Redy
až po písky Helu. Již jen šedá masa nevědomých rolníků a nuzných rybářů
se chystá na smrt. Čtyři kameny obrostlé mechem a množství rákosu ječící
větrem na pustém úhoru – toť hroby jejich vládců.“
Ohrmuzd neřekl slova, natáhl ruku, zpod náhrobního kamene vytáhl hrst
prachu hrdinů a rozptyloval ho k západu a východu, k severu a jihu, jako když
Smołdzino západně od Łebského jezera v historických Zadních Pomořanech, vzdálené asi
6 km od mořského pobřeží. V raném středověku hradiště a místo předkřesťanského kultu,
později křesťanské poutní místo. V regionální kultuře spojené s řadou legend a pověstí.
Jeden ze symbolů sloviňské kultury a jazyka, které jsou považovány za regionální varietu
kašubské kultury. Sloviňci byli protestantského vyznání, v poválečných desetiletích zdejší
dialekt vymizel. Od 19. století byl region považován za symbol hrozícího vymírání kašubského jazyka (pozn. překl.).
10
Hel – poloostrov ve formě 35 km dlouhé písečné kosy na severu Kašub a dnešního Polska,
představuje dodnes nejsevernější kašubský region. Na nejzazším místě poloostrova stejnojmenná ves, od r. 1963 město. Od meziválečné doby rozvoj turismu. Od r. 1772 součást
Pruska, od r. 1920 k Polsku (pozn. překl.).
11
Schodová skála – křídové skalní útvary na Rujáně (pozn. překl.).

286

Miloš Řezník (Warszawa)

rolník seje zrno na budoucí sklizeň. Prach klesal k zemi jako hvězdný roj, jako
žhnoucí jiskry. Kde jiskra dopadla, tam vzešel ze svaté země plamen a spojoval
se s jinými plameny v mohutný oheň.
Ale Smutek se odvrátil, vrhl zlý pohled na to vše a sáhl do díry v kmeni
ztrouchnivělého jilmu. Seděl tam starý sup. Vzal supa na ruku, roztáhl mu
křídla, začal mu vytrhávat péro za perem a vyhazovat je po větru směrem
k plamenům. Supí pera padala k zemi a z každého se líhly sovy a supi. Tmavými křídly dusili oheň a hasili plameny.
Bílý Ohrmuzd však nepřestal sít svatý prach na kašubskou zemi a další
jiskry padaly kolem sov a supů jako roj hvězd.“
Takovou pohádku vyprávěl pan Josef. Skráně mu zatím zahořely návalem
krve, a z očí mu blyštěly jiskry, stejné jako ty z Ohrmuzdovy ruky.
„Rozuměls tomu?“ zeptal se mě po delší chvíli.
Odpověděl jsem:
„Budu jiskrou Ohrmuzdovou!“
„Půjdeš tedy,“ řekl, „a dostaneš se na nejzazší hranici, kde se ještě mluví
naší řečí. Budeš se tam ptát: ‚Chceš vysvobodit zapadlý hrad? Chceš přenést
princeznu přes hlubokou vodu?‘ A když ti někdo odpoví, že ano, bude o jednu
Ohrmuzdovu jiskru více. Přijde čas, že jich bude tolik, až se spojí v rozsáhlý
plamen nad hroby našich hrdinů a sežehnou sovy i supy. Pak slavně vystoupí
zapadlý hrad, na trůn v něm usedne zakletá princezna a v naší zemi zavládne
svoboda, dostatek a štěstí.“
Po těch slovech padl na znak jako mrtvý, ale dal mi ještě rukou znamení,
abych odešel.
Šel jsem tedy po své práci, ale má duše zůstala tam nahoře ve Straškově
světnici u toho zvláštního člověka a nevnímala, co dělají ruce. Když jsem šel
k večeři, začal lehký vítr potřásat větvemi stromů plnými plodonosných květů,
jejichž celá oblaka padala k zemi jako sníh. I tam nahoře upadne každou chvíli
květ – pomyslel jsem si. Avšak strom, na němž vyrostl, bude rodit ovoce.
U večeře seděli všichni potichu. Marciána měla uplakané oči. Když Michal
odložil lžíci, povzdechl si a řekl:
„Ruka Páně! Co je komu souzeno, to ho nemine. Komu odbila jeho poslední hodinka, na toho přišel čas!“
Jako v odpověď to zarachotilo ve starých hodinách. Začaly odbíjet. Bylo
právě osm večer. Mimovolně jsem napočítal do osmi, ale hodiny tloukly
pořád dál, až se Michal, sedící k hodinám zády, otočil a s údivem se zeptal:
„Proč ty hodiny tak dlouho bijí?“
„Odbily dvanáctou!“, řekl jsem.
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„To je ta nešťastná hodina!“, vykřikla Marciána a vyběhla.
Slyšeli jsme její nohy běžící po schodech nahoru do Straškovy světnice.
A když jsem se podíval na hodiny, spatřil jsem, že se jejich tvář proměnila stejně
jako tehdy za mých dětských let, když Strašek vylétl a začal řádit po dvoře.
Jejich kyvadlo se delší chvíli chvělo, jako by se chtělo zastavit.
Za chvíli zavládl v celém domě neklid. Uslyšeli jsme dole Marciánin výkřik:
„Nežije!“ Sebrali jsme se – já, Michal, Martin i chlapec – a letěli jsme nahoru. Tam již stál pán, vzpřímený u lůžka, a vlhkýma očima hleděl na bratrovu
vyhaslou tvář. Paní klečela a modlila se. Marciána hlasitě vzlykala do zástěry.
Ke mně od té zkamenělé tváře přicházel jakýsi naléhavý příkaz, který na mě
dolehl takovou tíhou, že moje mysl ztvrdla. Když všichni odříkali modlitbu
za duši zemřelého a odešli, vrátil jsem se, uchopil jsem jeho vyhublou ruku,
políbil jsem ji a přísahal jsem:
„Vyplním tvoje přání a budu Ohrmuzdovou jiskrou!“
Dobrý Bože! Když jsem sestoupil ze světnice do čeledníku, kde se všichni
domácí shromáždili, zdálo se mi, že každý z nich na mě hledí cizíma očima.
I staré hodiny se na mě dívaly jako ten mrtvý nahoře, protože jejich kyvadlo
se zastavilo. Chtěl jsem ho rychle uvést do pohybu, ale Michal zadržel mou
ruku a řekl:
„Pán zemřel. Ať se i čas zastaví!“
„Odbily tu nešťastnou hodinu, které jsem se tolik let bála!“, plakala Marciána.
Druhého dne řekl pán mě a Michalovi:
„Vy dva se nebojíte, jděte proto zkontrolovat starou cestu kolem hradiště,
neboť nebožtík si přál, abychom ho tamtudy vezli na hřbitov do Lipna. Vezměte si s sebou sekery a prosekejte cestu, kde to bude potřeba.“
„Co pamatuji, nikdy nikdo tamtudy nejel,“ kroutil Michal hlavou.
„Nebožtík mě o to požádal!“, odpověděl pán. „Zítra nastane pustá noc12
a pozítří, hned po východu slunce, pojedeme do Lipna na pohřeb.“

12

Pustá noc (pustô noc) – na Kašubech poslední noc před pohřbem, během níž se pozůstalí
scházejí k růžencovým modlitbám a zpěvům při těle zesnulého. Zřejmě se jedná o pozůstatek praslovanské či balto-slovanské zvykovosti (pozn. překl.).
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Jan Piepka, Twórczość liryczna,
opracowanie i przypisy: Hanna Makurat-Snuzik,
Biblioteka Pisarzy Kaszubskich, t. 12,
Gdańsk 2018, ss. 611

Alojzy Budzisz, Twórczość kaszubskojęzyczna,
opracowanie naukowe: Józef Borzyszkowski, Daniel Kalinowski,
Marek Cybulski, Biblioteka Pisarzy Kaszubskich, t. 13,
Gdańsk 2019, ss. 629

Minione dwa lata przyniosły kolejne tomy (12. i 13.) Biblioteki Pisarzy Kaszubskich. W roku 2018 wydana została Twórczość liryczna Jana Piepki w opracowaniu i z przypisami Hanny Makurat-Snuzik, a w roku kolejnym ukazała się
Twórczość kaszubskojęzyczna Alojzego Budzisza w opracowaniu naukowym
Józefa Borzyszkowskiego, Daniela Kalinowskiego i Marka Cybulskiego. Należy zaznaczyć, że również pierwszy wspomniany tom jest opracowaniem zbiorowym – we wstępnej jego części znajdują się teksty Józefa Borzyszkowskiego Jan Piepka (1926 – 2001) – życie a twórczość poety kaszubskiego i pisarza
polskiego, Adeli Kuik-Kalinowskiej Kaszubska liryka Jana Piepki. Tematyka,
artyzm i idee, a Hanna Makurat-Snuzik opublikowała tekst pt. Język twórczości
Jana Piepki. W tomie 13. utwory Budzisza poprzedzone zostały opracowaniami: Józefa Borzyszkowskiego Alojzy Budzisz (1874 – 1934) – życie i środowisko
a jego twórczość jako jednego z najwybitniejszych pisarzy z kaszubskiej nordy,
Daniela Kalinowskiego Wartość i wierność. O twórczości Alojzego Budzisza
i Marka Cybulskiego Język Alojzego Budzisza – analiza i standaryzacja.
Sąsiadowanie na bibliotecznej półce tych dwóch mistrzów kaszubskiego
pióra pomaga unaocznić wielotorowość rodowodu kaszubskiej kultury. O Janie
Piepce pisze w swoim szkicu w tomie 12, na stronie V, Józef Borzyszkowski:
„Będąc świadomym swej kaszubskości, pisząc po kaszubsku wiersze i dramaty
(…), był i chciał być przede wszystkim pisarzem polskim – reprezentantem
Kaszubów w wielkim świecie literatury polskiej. Wielekroć dawał wyraz swojej
nieco odrębnej kaszubskiej tożsamości; utożsamianiu bardziej niż inni kaszub-
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scy poeci i pisarze kaszubszczyzny z polskością…” Ten sam autor w tomie 13,
na stronie XII, o Alojzym Budziszu: „Będąc samotnikiem, czując się głównie
Kaszubą, mniej lub wcale Polakiem, być może raczej Niemcem, stronił od środowiska i organizacji kaszubskich, działających w duchu hasła młodokaszubów
„co kaszubskie to polskie”. Piepka jest bliski twórczości i poglądom Hieronima
Derdowskiego (t. 12, s. VII), natomiast Budzisz kontynuuje nurt, zaprezentowany przez Floriana Ceynowę (t. 13, s. XVI). Niekiedy – za przyczyną swoich
skrzydlatych rumaków – spotykają się. Doświadczamy tego, wsłuchując się
m. in. w najbardziej rozpoznawalne utwory prezentowanych autorów: w Mòje
stronë J. Piepki i w Zemiã kaszëbskã A. Budzisza. W związku z wierszem Piepki
pisze w tomie 12, na LI stronie Adela Kuik-Kalinowska: „W centrum twórczości lirycznej Piepki znajduje się zatem ziemia kaszubska, z jej mieszkańcami
oraz walory krajobrazowe północnych ziem Polski. Z przeżywania piękna najbliższej ziemi powstają pełne malarskiej ekspresji utwory, ukazujące Kaszuby
poprzez aspekty piękna, harmonii, muzyki i śpiewu…” Pod wpływem lektury
m.in. opowiadania Zemia kaszëbskô Daniel Kalinowski konstatuje: „Specyfika
prozy Alojzego Budzisza nie istnieje bez opowiadań opisowych, niemal pozbawionych fabuły, niewyróżniających postaci ludzkich, w zamian za to akcentujących bogactwo, urok i emocjonalną bliskość natury Kaszub. (…) jeśli
pojawia się dany element opisu, to jego obraz jest bardzo wyraźny, obdarzony wieloma szczegółami, które czynią go wręcz namacalnym, a jednocześnie
przez uroczystość języka, pytania retoryczne, powtórzenia i metafory stają się
symbolami piękna i doskonałości” (tom 13, s. XLVII – XLVIII, XLIX). Drogi
poety i prozaika schodzą się w świecie lirycznym. W niewielkiej, ale ideowo
znaczącej, części utworów Budzisz był werbalnym pejzażystą, mistrzem
słownego malarstwa. Przyglądając się krajobrazowi rodzinnej ziemi, Alojzy
Budzisz przystanął zachwycony i swojej fascynacji dał wyraz, malując w kaszëbiznie literackie obrazy. W nieco innej relacji do piękna kaszubskiej krainy
postrzegany jest Jan Piepka, co trafnie zdefiniował Piotr Kuncewicz w przytoczonym przez prof. Borzyszkowskiego (tom 12, s. IX) fragmencie Leksykonu
polskich pisarzy współczesnych (t. II, Warszawa 1995, s. 106): „…najważniejsza
rzeczywistość Piepki to ta, która istnieje w formie duchowej, we wspomnieniu, we wzruszeniu. I jego opisy przyrody to właściwie pejzaże wewnętrzne”.
Tym tropem podąża Adela Kuik-Kalinowska, odkrywając dla nas kolejne karty raptularza duszy poety: Z naszych stron; Egzystencja jednostki i społeczności;
Kaszubska tożsamość i wartości uniwersalne; Natura w objęciach liryki i muzyczności; Muzyczność i malarskość poezji; Obecność Jana Piepki – to tytuły
poszczególnych części literackiego wprowadzenia do Twórczości lirycznej Jana
Piepki. Autorka z jednej strony eksponuje, wpisaną w dzieło pomorskiego
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liryka „Świadomość przemijalności, ulotności i nietrwałości życia…” (t. 12,
s. XLVI), z drugiej – uwydatnia jego afirmację, uobecnioną w twórczości Staszkowego Jana. Swoje refleksje na temat liryki Jana Piepki Adela Kuik-Kalinowska zamyka konkluzją: „W jego wierszach znajduje się dosłownie i w przenośni „wszystko”: radość i ból, tęsknota i uniesienie, ciemność i światło, lament
i śpiew. A nade wszystko – radość życia, które kochał najbardziej i wyrażał je
w poetyckiej twórczości najpełniej” (tom 12, s. LXV).
Adela Kuik-Kalinowska i Józef Borzyszkowski w swych wprowadzających
szkicach odnotowują też obecność satyry w Piepkowym spojrzeniu na świat.
U Staszkowego Jana jest to narzędzie niezbyt ostre, stosowane łagodnie i z życzliwością. O wiele dotkliwszy jest to instrument, gdy użytkuje go Alojzy Budzisz.
U tego pisarza satyra przechodzi w groteskę. Sporo uwagi poświęca temu procesowi Daniel Kalinowski w swym wstępie do tomu 13. Autorskie refleksje
ujął w następujące cząstki tematyczne: Alojzy Budzisz – człowiek pomorski;
Budzisz w powojennej recepcji naukowej i artystycznej; Humor i satyra; Bohater
ludowy i groteskowy; Opis mityzujący; Mądrość ludowa; Historia mała, wielka
i nadludzka; Wobec tradycji; Północny wiatr. Prof. Kalinowski pisze, iż większość literackich dokonań Budzisza powstała „w stylistyce powiastki ludowej
o humorystycznym profilu” (tom 13, s. LII). W owym „humorystycznym profilu” utrzymane są też opowieści (nieliczne), których bohaterem jest, przedstawiony w negatywnym świetle, Żyd ( „Żedzëszcze a pies – jedna nôtëra!” – Wibildowóny Żid (s. 507). Szkoda, że we wstępie Daniel Kalinowski nie odniósł
się do tego aspektu pisarstwa Budzisza. Jest to – moim zdaniem – szczególnie
potrzebne w naszej dzisiejszej społecznej zawierusze. A przecież autor Żydów
polskich i pomorskich jest w tej sprawie wyczulony: analizując pod tym kątem
najpopularniejszy utwór Hieronima Derdowskiego, napisał między innymi
że „…choć wszystkie te tendencyjne opisy Żydów mają humorystyczną otoczkę, trzeba zauważyć, że ciężki to dowcip i nie zawsze śmieszny”1.
Obaj nasi bohaterowie (Piepka i Budzisz) również z perspektywy językowej spotykają się, by za chwilę się zróżnicować. Łączy ich północna kaszubszczyzna, dzieli praktyczne odniesienie do bylaczenia. Pochodzący z północno-wschodniego obszaru Kaszub Jan Piepka bylaczy, u związanego z krainą
północno-zachodnią Alojzego Budzisza ten proces nie występuje. Pisząc o powiązaniach Staszkowego Jana z północno–wschodnim krańcem Kaszub, Hanna Makurat-Snuzik odnotowuje: „Te doświadczenia przyczyniły się do gruntownego poznania przez pisarza gwary bylackiej, która okazała się bliska
sercu Piepki. Stała się ona tworzywem niewydanych za życia poety tomików
1

D. Kalinowski, Kaszubski portret Żydów. Główne kierunki i techniki [w:] tegoż, Żydzi polscy
i pomorscy. Studia o ludziach i literaturze, Gdańsk – Słupsk 2016, s. 292.
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wierszy zatytułowanych Spiewa i lza, Móm, Zmrużonym kąsynk õka, a także
poematu Gôdka õ Dudkũ” (tom 12, s. LXVIII). Niestety, gdańska językoznawczyni, autorka niezwykle skrupulatnego wstępu do tomu 12, przygotowując
wiersze Staszkowego Jana do druku, w wersji znormalizowanej bylaczenia nie
uwzględniła. Szkoda, bo cecha ta indywidualizuje język bylaczącego twórcy
(np. Jan Drzeżdżon, t. 11); jej uwzględnianie postulował prof. Jerzy Treder2.
Autorem wstępu językowego do twórczości Budzisza jest Marek Cybulski,
który w sposób syntetyczny wskazał na najważniejsze cechy Budziszowej
fonetyki, fleksji, słowotwórstwa składni i leksyki. Autor podsumowuje:
„…tworzywo jego utworów, autentyczny – jakkolwiek poddany pewnej standaryzacji – język kaszubskiej północy zawiera interesujące konstrukcje gramatyczne i oryginalną północnokaszubską leksykę, zawierającą wiele archaizmów
oraz interesujących neologizmów” (tom 13, s. LXXX). Należy jeszcze zwrócić
uwagę na przeoczoną omyłkę na s. LXXIII. Pisząc o spotykanych u Budzisza
– wyrównanych do form regularnych – postaciach wyrazów, np. „we wiatrze”
(nie: „we wietrze”), prof. Cybulski mówi o formach „z przegłosem przed spółgłoską miękką”. Chodzi oczywiście o przegłos po spółgłosce miękkiej, a przed
przedniojęzykową twardą.
Warto dodać, że w obu omawianych tomach BPK autorzy tekstów wprowadzających często przywołują prace i opinie Jana Drzeżdżona, czasem dystansując się od niego, ale zawsze wskazując na ważną rolę, jaką odegrał w odczytywaniu twórczości Jana Piepki i – szczególnie – Alojzego Budzisza.
Stosunkowo wysokie numery omawianych tomów BPK pozwalają już
mówić o dorobku tej serii wydawniczej. Od roku 2007, kiedy ukazał się pierwszy tom BPK3, możemy obserwować wypracowywanie zasad tego cyklu edytorskiego i ewoluowanie praktyki redakcyjnej. Czytelnicy „Acta Cassubiana”
mają możność zapoznania się z, odnoszącymi się do tych kwestii, tekstami
H. Popowskiej-Taborskiej4, Jerzego Tredera5 i Józefa Borzyszkowskiego6.
2
3
4

5

6

J. Tréder, Spòdlowô wiédzô ò kaszëbiznie, Gduńsk 2014, s.184.
F.S. Ceynowa, Rozmòwa Pòlôcha z Kaszëbą. Rozmòwa Kaszëbë z Pòlôchã, Biblioteka Pisarzy
Kaszubskich, t.1, opracowanie, wstęp i przypisy: Jerzy Treder, ss. 168.
H. Popowska-Taborska, Dramaty Bernarda Sychty, t. I, Dramaty obyczajowe, seria Biblioteka Pisarzy Kaszubskich, t. 3, oprac., wstęp i przypisy: Jerzy Treder i Jan Walkusz, Gdańsk
2008, ss.790, „Acta Cassubiana”, t. XI, 2009, s. 333-366.
J. Treder, Normalizacja języka w reedycjach dzieł literatury kaszubskiej (na marginesie nowego wydania dramatów B. Sychty), „Acta Cassubiana”, t. XII, 2010, s. 163-173; tenże, Poezja
zrzeszyńców w serii Biblioteka Pisarzy Kaszubskich (Promocja, IK 25.04.2014), „Acta Cassubiana”, t. XVI, 2014, s. 391-395.
J. Borzyszkowski, O „Dramatach kaszubskich” Jana Rompskiego, „Acta Cassubiana”, t. XII,
2010, s. 374-379.
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Niektóre – zawarte w tekstach wyżej wymienionych oraz zamieszczonych
w poszczególnych tomach – stwierdzenia i opinie wzbudzają refleksje i rodzą
pytania.
Czytelnik poszczególnych woluminów zauważy, że wprowadzenia do każdego z nich (oprócz t. 1. ), autorstwa trzech lub trojga znawców przedmiotu,
powielają niektóre bio- i bibliograficzne informacje. Autonomiczność każdej
części wstępu potwierdza też J. Treder w Nocie wydawniczej do tomu 57. Takie
rozwiązanie ma swoje uzasadnienie. Miejsce urodzenia, domicyle i lata życia
autora zawierają inny komunikat dla historyka (człowiek jako podmiot i przedmiot historii – świata, kraju, regionu), inny dla literaturoznawcy (literackie
odbicie rodzinnej krainy, epigonizm czy prekursorstwo, aktywizm lub indyferencja wobec aktualnych prądów ideowych i artystycznych itp.), inny wreszcie dla językoznawcy (relacje leksykalne między dziełem a domôcëną pisarza).
Stąd powtarzalność niektórych wiadomości. Zresztą nie każdy czytelnik musi
być zainteresowany wszystkimi aspektami literackiego dorobku prezentowanego autora. W wybranym tekście wstępnym powinien znaleźć (i znajduje)
przydatne mu w lekturze wskazówki. Najkorzystniejsze jest – bezsprzecznie
– czytanie całości.
Troska autorów BPK o zachowanie najważniejszych dokonań kaszubskiego
pisarstwa i ich naukową preparację każe postawić pytanie o wziętość tej literatury. W odpowiedzi wyłania się obraz minorowy. Wypowiadają się na ten temat
m. in. profesorowie Zbigniew Zielonka8 i Cezary Obracht-Prondzyński9.
Słowo o poczytności wśród czytelników Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki
Publicznej im. Josepha Conrada Korzeniowskiego w Gdańsku jednego z bohaterów niniejszego tekstu, Alojzego Budzisza: Jesienią 2013 roku instytucja ta przedstawiła ranking na najpopularniejszą beletrystykę pomorską dla
dorosłych za okres od września 2010 do września 2013 roku. Na 211 tytułów Dokôzë A. Budzisza, wydane w 2007 roku, uplasowały się na 189 miejscu,
otwierając listę 23 pozycji, które w ciągu tych trzech lat miały zero wypożyczeń10. Nadzieja w pomorskiej szkole, która jest – z założenia twórców serii
7

A. Majkowski, Żëcé i przigodë Remusa. Zvjercadło kaszubskji. Opracowanie i przypisy: Jerzy
Treder, wstęp: Józef Borzyszkowski, Adela Kuik-Kalinowska, Jerzy Treder, Biblioteka Pisarzy
Kaszubskich, t. 5, Gdańsk 2010, ss. 725.
8
Z. Zielonka, Status literatury kaszubskiej i jej twórców w życiu publicznym, [w:] Literatura
kaszubska w nauce – edukacji – życiu publicznym, Redakcja Zbigniew Zielonka, Gdańsk
2007, s. 141-155.
9
C. Obracht-Prondzyński, Kaszubi – między dyskryminacją a regionalną podmiotowością,
Gdańsk 2002, ss. 829 (p. rozdz. IV); tenże, W stronę socjologii i antropologii literatury kaszubskiej, [w:] Literatura kaszubska w nauce…, s. 165-184.
10
I. Joć-Adamkowicz, C. Obracht-Prondzyński, Kultura książki – książka dla kultury, [w:] Po-
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– jednym z adresatów Biblioteki Pisarzy Kaszubskich. Należy zaznaczyć,
że współtwórcy cyklu mają świadomość pośledniego rezonansu literatury
kaszubskiej w świecie czytelniczym. Przykładowo Adela Kuik-Kalinowska,
pisząc w tomie 5 o przekładach Remusa na języki niemiecki, francuski i angielski, rzetelnie konstatuje, że z samego faktu istnienia przekładów nie możemy
wnioskować o poczytności tego utworu za granicą, gdyż nie znamy żadnych
recenzji, które by się pojawiły po publikacji powieści Majkowskiego (wyjątkiem jest jedna notatka w języku niemieckim)11.
Innym problemem jest recepcja samej BPK w społecznościach, do których
seria jest adresowana. Wsłuchajmy się w emocjonalny dwugłos współtwórców Biblioteki. Prof. Borzyszkowski: „Znając wzorzec Biblioteki Narodowej,
możemy mówić o naszej Bibliotece Pisarzy Kaszubskich, iż nie ustępuje ona
dziełom edytorskim zrodzonym na najwyższych poziomach nauki polskiej.
Seria ta budzi ogromne zainteresowanie i uznanie w świecie – przede wszystkim slawistów; mam nadzieję, że także w stosownej części u rodzimych kaszubologów”12. Prof. Treder: „Nowe wydania serii BPK nie doczekały się –
poza recenzjami wewnętrznymi – żadnej krytyki, której oczekiwali i oczekują
Instytut Kaszubski jako wydawca i osoby opracowujące poszczególne tomy”13
(rok wcześniej ukazała się w AC recenzja H. Popowskiej-Taborskiej). Należy
jednak nadmienić, że w licznych publikacjach spotykamy passusy traktujące
o BPK. Oto fragment jednego z nich: „Poczynając od roku 2007 Instytut
Kaszubski rozpoczął edycję specjalnej serii Biblioteki Pisarzy Kaszubskich,
w której znalazły się pozycje zaliczane już do klasyki literatury kaszubskiej.
Książki te, wydane w bardzo ładnej oprawie graficznej z bogatym materiałem
ilustracyjnym, cechuje z reguły troskliwe opracowanie filologiczne, a poprzedzają wstępy pisane przez językoznawców (szczególne zasługi położył w tym
względzie profesor Jerzy Treder), historyków i literaturoznawców”14.
Zasłużona pochwała od Uczonej najwyższej klasy! Użycie przez prof.
Popowską-Taborską w ostatnim zdaniu przysłówka „z reguły” odczytuję jako
sugestię, iż drobne odstępstwa od reguły (niewielki błąd, przeoczenie) nie pomniejszają wartości ludzkiej pracy, są wręcz jej nieodstępnymi towarzyszami.

11
12
13
14

morska debata o kulturze: kultura na pograniczu – pogranicza kultury, red. Cezary ObrachtProndzyński, Katarzyna Kulikowska, Gdańsk 2014, s. 137-162.
A. Kuik-Kalinowska, Arcypowieść literatury kaszubskiej: Żëcé i przigòdë Remùsa Aleksandra
Majkowskiego [w:] A. Majkowski, Żëcé i przigodë…, s. 51-95.
J. Borzyszkowski, O „Dramatach kaszubskich…”, s. 374.
J. Treder, Normalizacja języka…, s. 170
H. Popowska-Taborska, Współczesny kaszubski język literacki z dziedzictwem leksykalnym
w tle, Warszawa 2019, s. 97-98.
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W tym duchu odnotujmy dwa mało istotne niedopatrzenia, jednak warte uwagi
ze względu na rzymsko-łacińską metrykę ich zaczątku. W tomie 7 BPK15 na
s. 184 (wersja autorska) i 427 (wersja znormalizowana) jest wiersz – tłumaczenie Majkowskiego z Horacego Eheu fugaces z adnotacją, że jest to pieśń 37
z Księgi I. Taką pozycję (I. 37) w Pieśniach Horacego ma, również przetłumaczona przez Majkowskiego, Nunc est bibendum …(s. 182 i 425). Eheu fugaces…
należy oznaczyć: II,14. I jeszcze błąd literowy u Karnowskiego na s. 263 i 506.
Jest: Vides, ut alta, I.a, winno być: Vides, ut alta, I.9.
Czekamy na kolejne tomy Biblioteki Pisarzy Kaszubskich.

15

Aleksander Majkowski, Jan Karnowski, Leon Heyke, Poezja młodokaszubów, Opracowanie
i przypisy Hanna Makurat, wstęp: Józef Borzyszkowski, Adela Kuik-Kalinowska, Hanna
Makurat, Biblioteka Pisarzy Kaszubskich, t. 7, Gdańsk 2012, ss. 656.
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Wojciech Lorek, Norbert Delestowicz,
Robert T. Tomczak, Poczet wielkich mistrzów
w Malborku 1309-1457,
red. Norbert Delestowicz, Wydawnictwo AVALON,
Kraków 2018, ss. 342

Popularnonaukowe wydawnictwa z dziedziny biografistyki, o tytule rozpoczynającym się od słowa poczet, od dawna mogą liczyć na grono zainteresowanych konkretnym wycinkiem przeszłości pasjonatów, zarazem też kusząc
potencjalnych autorów do podjęcia tego rodzaju wyzwania, które nie wydaje
się nadmiernie czaso- tudzież pracochłonne (czytelnicy „Acta Cassubiana”
mieli sposobność zapoznać się w jednym z poprzednich roczników z recenzją na temat Pocztu sołtysów, burmistrzów, nadburmistrzów, przewodniczących Miejskiej Rady Narodowej i prezydentów Gdańska od XIII do XXI wieku,
podobnie jak wielu zapewne zna Poczet książąt gdańskich (dynastia Sobiesławiców w XII-XIII wieku) Błażeja Śliwińskiego). Bodaj najświeższej daty tego
typu wydawnictwo w dorobku rodzimej historiografii, gdy chodzi o sylwetki
zwierzchników niegdysiejszych organizmów państwowych, to Poczet książąt
i księżnych mazowieckich Janusza Grabowskiego (2019), natomiast rok przed
nim ukazał się Poczet wielkich mistrzów krzyżackich w Malborku 1309-1457
(2018) – oba nakładem krakowskiej oficyny wydawniczej Avalon.
Bynajmniej nie stanowi on ewenementu w naszym piśmiennictwie historycznym, już bowiem trzech wydań doczekał się Poczet wielkich mistrzów
krzyżackich Pawła Pizuńskiego (ostatnie z roku 2017), stąd ktoś zainteresowany postaciami zwierzchników Zakonu Szpitala Najśw. Maryi Panny Domu
Niemieckiego w Jerozolimie, jak brzmi pełna nazwa tej skądinąd istniejącej
po dziś dzień wspólnoty zakonnej o charakterze pierwotnie szpitalniczym,
a następnie rycerskim, ma do czego sięgnąć. Inna rzecz, że zarówno opracowanie P. Pizuńskiego, jak i to, o którym mowa w obecnym tekście recenzyjnym, niespecjalnie na rekomendację zasługują – w odróżnieniu od posiadającej dwa wydania niemieckiej pracy zbiorowej Die Hochmeister des Deutschen
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Ordens 1190-1994 (taki tytuł w pierwszym wydaniu – z roku 1998, natomiast
w drugim, z 2014 r. – Die Hochmeister des Deutschen Ordens 1190-2012), która
ukazała się pod redakcją Udo Arnolda jako czterdziesty tom publikowanej
w Marburgu serii Quellen und Studien zur Geschichte des Deutschen Ordens.
Wymowny wydaje się fakt, iż żadnego spośród dwóch wydań tej użytecznej
pracy, przygotowanej z udziałem również polskich badaczy i przybliżonej
(przez piszącego obecne zdania) rodzimemu czytelnikowi na łamach warszawskich „Studiów Źródłoznawczych” (w ich tomie z roku 2004), nie odnotowano w zestawieniu bibliograficznym na końcu recenzowanego Pocztu wielkich
mistrzów krzyżackich w Malborku.
Jest on dziełem trzech autorów, których kompetencji tudzież dotychczasowych dokonań nie omieszkano – zgodnie z rozpowszechnioną dziś „modą”
– zareklamować na tzw. skrzydełkach okładki. Treść tych not bio-bibliograficznych, w połączeniu z uważną lekturą całości książki, wiedzie ku niezbyt
budującej konstatacji, która zdaje się pozostawać w jawnym dysonansie z tym,
co stanowi dziś jeden ze sztandarowych postulatów przeprowadzanych w nauce polskiej reform, a mianowicie postawienia na młodych twórców i umożliwienia im szybkiego osiągnięcia znaczącej pozycji w tak zwanym świecie
naukowym. Kwestię tą piszący obecne zdania poruszył nie tak dawno w innej
spośród publikowanych recenzji, poświęconej edycji – rzec można – pokrewnej, bowiem zatytułowanej Poczet prymasów Polski (2017), gdzie nie brakło
ogólniejszej natury refleksji na temat owego typu wydawnictw. Jak zostało
tam stwierdzone, rzeczą optymalną byłoby, gdyby tego rodzaju opracowania
powstawały „wysiłkiem nie pojedynczego autora, ale jako rezultat pracy zespołowej, w ramach której każdy z wykonawców poświęcić może uwagę temu,
w czym zyskał gruntowniejszą kompetencję, nie zaś w sposób obligatoryjny
wszystkiemu, co tylko wymaga uwzględnienia w ramach danego opracowania. Z drugiej strony należy liczyć się z tym, że postawienie na zespół autorski
nie stanowi skutecznego remedium na wszystkie trudności i niedomagania,
jakie wiążą się z indywidualnym zmierzeniem się z problematyką o szerokich
ramach chronologicznych (tym bardziej tematycznych), gdyż – zwłaszcza
w razie cokolwiek przypadkowego doboru wykonawców dzieła – doświadczenia naukowego tudzież erudycji badacza zajmującego się od dawna danym
zagadnieniem nie zdoła zrównoważyć zwykłe pomnożenie liczby osób zaangażowanych w konkretne przedsięwzięcie, nawet jeśli ich atutem zdaje się być
nieobciążenie innymi obowiązkami wynikającymi z udziału w tak zwanym
życiu naukowym tudzież warunkowany relatywnie młodym wiekiem zapał
do pracy i chęć „zyskania imienia” na przyszłość w środowisku uczonych
reprezentujących taką czy inną dyscyplinę”.
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Tego rodzaju uwagi wyartykułowane zostały wtenczas w związku z faktem,
iż biogramy do wspomnianego Pocztu prymasów Polski przygotowało – pod kierunkiem osoby posiadającej stopień doktora – trzech magistrów i jeden licencjat, dzięki czemu wprawdzie „praca została wykonana sprawnie i terminowo,
bez konieczności wyczekiwania na teksty i odsuwania w konsekwencji daty
publikacji, jak to często ma miejsce przy zaangażowaniu „uznanych” badaczy,
[niemniej] zawsze jest „coś za coś”. Właściwy bowiem początkowemu etapowi
„przygody z nauką” brak doświadczenia badawczego tudzież nabywanej dopiero z biegiem lat erudycji, nie pozostały bez konsekwencji, gdy chodzi o rezultat końcowy – innymi słowy, kompilowanie biogramów przy niedostatku
doświadczenia naukowego i wynikającej z niego znajomości realiów epoki –
w tym również terminologii – zawsze pozostaje obarczone ryzykiem”. Te dwa,
nie tak krótkie autocytaty z niegdysiejszej recenzji (ukazała się w półroczniku
„Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne” z roku 2018), przytoczone zostały tu
nie bez przyczyny, jako że ich treść idealnie pasuje do tego, co wyłania się
z lektury Pocztu wielkich mistrzów w Malborku, skompilowanego przez trzech
magistrów będących doktorantami w Instytucie Historii UAM. Trudno jednak
na tego rodzaju konstatacji poprzestać, bo wszak wydać się ona może czytelnikowi podszytym zawiścią zrzędzeniem jednego spośród tych, którzy jakoby
„rzucają kłody pod nogi” młodym i zdolnym adeptom danej dyscypliny badawczej, spowalniając poprzez to ich drogę ku rzekomemu „Parnasowi” naukowemu. Jakkolwiek zatem żadna to dla recenzenta przyjemność (a wręcz
przeciwnie), nie sposób uchylić się od enumeracji – w formie egzemplifikacji
– uchybień, które rzutują na wartość recenzowanej publikacji.
Przede wszystkim należy stwierdzić, iż – co zresztą naturalne – widać
różnice, gdy chodzi o styl pisania tudzież „sprawność pióra” pomiędzy trzema, wskazanymi w nagłówku recenzji autorami. Najmniej uwag krytycznych
można zgłosić pod adresem życiorysów autorstwa Wojciecha Lorka, którego
teksty są lepsze od tych przygotowanych przez pozostałych dwóch współautorów i w ogólności bardziej dojrzałe, gdy chodzi o umiejętność operowania
materiałem faktograficznym tudzież sposób jego zaprezentowania. Natomiast
życiorysy w opracowaniu N. Delestowicza i R.T. Tomczaka wydają się być
na zbliżonym, gorszym poziomie, przy czym na wszystkim dodatkowo zaciążyło jeszcze opracowanie redakcyjne, z którym zapewne wiązać należy osobliwą pisownię wielkich i małych liter. Oto kilkanaście przykładów: „wojowie
grodu Gdańskiego” (s. 25), „Święta Anna i Święta Barbara” (s. 70; także s. 71),
„noc Świętego Jerzego” (s. 103), „ziemie królestwa Polskiego” (s. 153 – królestwo z małej, choć zaraz dalej „Rzesza Niemiecka”), „15 Sierpnia 1393 roku”
(s. 157), „komtur Brandenburski” (s. 161), „12 Sierpnia 1399 roku” (s. 166),
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„książę Podolski” (s. 171), „republika pskowska” i „księstwo pskowskie” (s. 180
oraz 222, ale równocześnie Księstwo Moskiewskie czy Wielkie Księstwo Moskiewskie), „roszczenia króla Polskiego” (s. 189), „Von Plauen” (s. 202), „książę
Ziębicki” (s. 207), „były komtur Gdański” (s. 214, gdzie na tej samej stronie
także „półwysep Sambijski”), „Prusy krzyżackie” (s. 220), „Biskup Warmiński”
(s. 285), „przez prusaków” (s. 304) itd. Redakcję wydawniczą i korektę obciążają też przeoczone literówki (np. „twierdze” → twierdzę [s. 160], „dla spawy”
→ dla sprawy [s. 189], „to z element” – zbędna litera [s. 192]; także brakujące
w zdaniu słowa: „w trakcie zostało potwierdzone” [s. 93] – w trakcie czego?),
nieprawidłowe dzielenia wyrazów (np. „lünebu/rski” [s. 60]), ale również brak
zwrócenia uwagi przed drukiem na zdania wadliwe pod względem logicznym
oraz nieprawidłowe związki frazeologiczne, a poniekąd też uchybienia stylistyczne. Jakkolwiek bowiem styl pisania jest czymś specyficznym dla każdego
autora, to jednak w sytuacji, kiedy rzutuje on na jasność przekazu, utrudniając
percepcję prezentowanych treści, rolą redakcji jest poczynić w nieodzownym
zakresie zmiany.
Wyraziciel obecnych myśli samemu należy do grona tych autorów, których
styl pisania bywa oceniany jako niełatwy (zwłaszcza dla mniej wyrobionego
czytelnika), stąd chciałby być jak najdalszy od tego, aby drugich „pouczać”
w odnośnej materii, tym niemniej czym innym wydaje się być predylekcja
do zdań wielokrotnie złożonych, których człony pozostają niemniej we właściwej pod względem gramatycznym wzajemnej relacji tudzież sens nie ulega zagubieniu, a czym innym konstruowanie wypowiedzi o wadliwej logice czy też
obarczonych błędami gramatycznymi. Niewątpliwie do tej ostatniej kategorii
przynależy niepoprawne posługiwanie się zaimkami osobowymi, przykładowo bowiem na s. 67 wspomniane zostało, iż „gdy wieść o powrocie dotarła
do pozostałej części armii krzyżackiej, po ich powrocie doszło do drugiego
starcia” (winno być „po jej powrocie”; tamże również: „pomimo pozostania
wojsk zakonnych na polu walki ponieśli ciężkie stary i obawiając się ponownego ataku króla polskiego dowództwo zarządziło powrót” – nie wiadomo, o kim
mowa, gdyż zdanie to jest wadliwe pod względem gramatycznym). Z kolei
o wielkim mistrzu Michale Küchmeistrze czytamy, że „nie mógł zapobiec sojuszowi wymierzonemu przeciwko sobie” (s. 237), miast „przeciwko niemu”,
gdy znów w odniesieniu do wielkiego mistrza Pawła Russdorffa stwierdzono,
że „przeciwko faworyzowaniu swoich rodaków zaprotestowali bracia zakonni”
(s. 268), podczas gdy winno być „faworyzowaniu jego rodaków”, podobnie jak
krótki czas sprawowania urzędu nie pozwolił wielkiemu mistrzowi „odcisnąć
swojego piętna na dziejach zakonu” (s. 98; z kolei na s. 288 widnieje stwierdzenie „Henryk Reuss von Plauen albo jego bratanek Ludwig von Erlichshausen”,
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podczas gdy chodzi o bratanka wielkiego mistrza Konrada Erlichshausena).
Za przykład wadliwych związków frazeologicznych mogą posłużyć sformułowania: „pozostałe grody nie prowadziły już znacznych punktów oporu”
(s. 69 – punkty oporu się prowadzi?), „lekkie osłabienie przeżywała krzyżacka
agresja na Litwę” (s. 95 – agresja przeżywała?), „wycofać oblężenie” (s. 136),
„zażądał płacenia lenna z zamku Drahim” (s. 175 – lenno się płaci?), „głównym
celem opozycji było zniesienie z urzędu wielkiego mistrza” (s. 228 – znosić
z urzędu?), „główna oś sporu nie została rozwiązana” s. (236) czy „poparł dążenia księcia Witolda do objęcia korony” (s. 259 – jeśli już, to do uzyskania
korony). Do tej samej kategorii da się przyporządkować również takie stwierdzenia, jak chociażby „jest opisany na stanowisku ostatni raz 28 VII 1306 r.”
czy „jako komtur Golubia przedstawiany jest do 23 VI 1312 r.” (powinno być
„jest wzmiankowany” – s. 61), które zarazem też wskazuje na pewną nieporadność w operowaniu fachowym słownictwem.
Co się tyczy kwestii stosowanej terminologii tudzież doboru pojęć, lektura
Pocztu wielkich mistrzów w sposób nieodparty nasuwa skojarzenia z językiem
publikacji Williama Urbana z USA (notabene trzy jego pozycje książkowe
widnieją w zestawieniu bibliografii na s. 341), którego opisy walk Prusów,
Żmudzinów czy Litwinów przeciwko Krzyżakom wydają się być w niejednym
względzie przejęte żywcem z opracowań omawiających walkę Indian północnoamerykańskich przeciwko białym osadnikom w XIX stuleciu. Miałkość
tudzież kuriozalność tych książek wytknęli niegdyś w publikowanych na łamach toruńskich „Zapisek Historycznych” recenzjach Karol Górski i Gerard
Labuda, gdzie też – ku rozbawieniu zapewne niejednego z czytelników –
przytoczyli szereg osobliwych sformułowań tudzież opinii rzeczonego autora
(stosowną enumerację K. Górski poprzedził wymownym stwierdzeniem: „Oto
zbiór kwiatków z tej łąki”, zakończył zaś jeszcze dobitniejszą uwagą: „na dalsze
zestawienia szkoda papieru”), w konkluzji stwierdzając, iż „ten, kto chciałby
czytać tę książkę, lepiej uczyni, gdy zamiast niej zapozna się z literaturą
cytowaną w przypisach i bibliografii” (wcześniej nie brakło też uwagi, iż „sądy
historyczne [W. Urbana] są często naiwne”).
Prezentowana w niniejszym tekście recenzyjnym edycja pozbawiona jest
aparatu przypisów, stąd dla tej chociażby przyczyny piszący obecne zdania nie
może podążyć w ślady K. Górskiego oraz G. Labudy i przedstawić czytelnikom
analogiczną w swej wymowie „rekomendację”. Trudno natomiast oprzeć się
pokusie, aby – wzorując się na tak znamienitych znawcach tematyki dziejów
zakonu krzyżackiego w Prusach – nie „uraczyć” sięgających po obecną recenzję analogicznym „zbiorem kwiatków z łąki”. W rzeczy samej Poczet wielkich
mistrzów w Malborku dostarcza czytelnikowi niemało powodów do rozbawie-
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nia przy lekturze, trudno bowiem powstrzymać się od uśmiechu (raczej jednak gorzkiego), napotykając na sformułowania w rodzaju: „kiedy okoliczna
ludność się ukryła i nie było już kogo mordować, postanowiono wrócić
do Prus” (s. 120), „w konsekwencji ponawianych najazdów miejscowa ludność nie darzyła rycerzy zakonnych zbyt dużą sympatią” (s. 221), „krzyżackie
panowanie nad Żmudzią nie należało do zbyt pokojowych” (s. 222) czy „dla
Litwinów Żmudź była częścią narodowego dziedzictwa” (jw.).
Jak widać na powyższych przykładach, w książce trafiają się rozmaite eufemizmy (oto kilka dalszych: „to wydarzenie nie było jednak najgorsze” [s. 45],
„z radością oznajmiali im” [s. 134], „Związek [Pruski] niezwykle się uradował
z faktu” [s. 297] – skądinąd należałoby postawić pytanie, czy związek (korporacja) może się uradować?), a obok tego także rozliczne kolokwializmy, niezbyt kojarzące się z językiem opracowania o ambicjach naukowych (np.: „żadna ze stron nie chciała odpuścić w prowadzonym sporze choćby minimalnie”
[s. 91-92]; „o mały włos nie zabił” [s. 101], „kariera nabrała szybszego tempa”
[s. 102], „szalejące powstanie” [s. 104], „pierwsze skrzypce w bitwie grał Winrich von Kniprode” [s. 108], „kariera szybko przyspieszyła” [s. 112], „nie udało
się nic konkretnego zwojować” [s. 131], „rozpaczliwie potrzebujący pieniędzy”
[s. 152], „był człowiekiem dość porywczym i skorym do zaczepki” [s. 226], „co
było niebywałym przeskokiem w karierze” [jw.], „mniej skory do wojaczki”
[s. 230], „kariera ugrzęzła w miejscu” [s. 294], „wpadł na pomysł” [s. 326]
itd.).
W konsekwencji mamy do czynienia ze sformułowaniami nieraz groteskowymi, bo jakkolwiek chęć pisania językiem bogatym pod względem zasobu
pojęć (a w związku z tym stosowanie synonimów, miast powtarzanie jednych
i tych samych wyrażeń) jest jak najbardziej chwalebne, to jednak w omawianym przypadku praktyczna tego realizacja pozostawia wiele do życzenia.
Tymczasem od razu we wprowadzeniu redaktor książki (zarazem jej współautor) pisze w odniesieniu do XII w. o „szlachcie z Niemiec” (s. 7; z kolei na
s. 24: „wielkimi mistrzami zostawały osoby legitymujące się pochodzeniem
szlacheckim”, a znów na s. 85 o przyjmowaniu do zakonu „synów szlacheckich”; zob. również s. 307 i 324: „szlachta”), traktując to jako synonim rycerstwa, podobnie jak miast rycerze pojawia się, gdy mowa o XIV stuleciu, termin
„żołnierze” (na s. 116 czytamy o „rekrutowaniu nowych zastępów żołnierzy”,
zaś na s. 304 o tym, iż „setki polskich żołnierzy salwowało się ucieczką”). Jest
wprawdzie mowa i o rycerzach, niemniej (na zasadzie „coś za coś”) na s. 7
czytamy we wprowadzeniu o spotkaniu „z niemieckimi rycerzami duchownych palestyńskich” (łaciński kler w średniowiecznych pastwach krzyżowców
na Bliskim Wschodzie to zatem „duchowni palestyńscy”!). Obok niemieckiej
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„szlachty” i polskich „żołnierzy” mamy nadto jeszcze pomorskich „wojów”
(s. 25: „wojowie grodu Gdańskiego” [sic], na s. 26 znowu o wojach, a dopiero
na s. 27 „rycerstwo pomorskie”), przy czym tego rodzaju pomieszanie pojęć
tudzież terminów nie zachodzi wyłącznie w odniesieniu do tematyki militarnej, ale również religijnej (kościelnej).
I tak w poszukiwaniu (zapewne ze względów stylistycznych) zamiennika
dla słowa „zakon”, autorzy piszą o „zgromadzeniach zakonnych” (s. 21, 139)
czy „korporacjach religijnych” (s. 22), zgromadzeniem nazywając także Krzyżaków, podczas gdy jest to termin właściwy wspólnotom życia konsekrowanego założonym w czasach nowożytnych i najnowszych. Pojawia się zresztą osobliwie brzmiące dookreślenie w rodzaju „zgromadzenia religijne” czy nawet
„zakony religijne” (np. s. 59: „przeznaczenie Luthera do zakonu religijnego”),
jak gdyby były również zakony „świeckie”, przy czym analogicznego charakteru udziwnień można napotkać w prezentowanej książce niemało, pośród
których liczne mają zarazem charakter anachronizmów (jak wyżej wspomniane „zgromadzenia zakonne” w odniesieniu do średniowiecza). Przykładowo
bowiem jeden z Krzyżaków nazwany został „kompanem, a wręcz adiutantem
[sic] wielkiego mistrza” (s. 278), podobnie jak w odniesieniu do XV w. czytamy o „nuncjuszu papieskim” (s. 250) i „nuncjuszach papieskich” (s. 317),
miast o legacie i legatach, przy czym w przenoszeniu na realia wieków średnich
określeń właściwych dla późniejszych czasów autorzy posuwają się jeszcze
dalej, sięgając nawet po „nowomowę” właściwą językowi współczesnej polityki
oraz mediów.
Jak bowiem inaczej ocenić stwierdzenie, iż Witold Kiejstutowicz chciał
uchodzić „w opinii światowej” za stronę broniącą się (s. 183 – dziś wiadomości
szybko obiegają cały glob, stąd można mówić o „opinii światowej”, wszakże
nie wówczas), podobnie jak informację ze s. 221, gdzie czytamy, iż okres sprawowania przez Michała Küchmeistra urzędu wielkiego mistrza „charakteryzował się względną prosperity” [sic]. Pojęciem żywcem przejętym z rzeczonej
„nowomowy” dzisiejszych polityków jest „wejście na drogę zrównoważonego
rozwoju” (s. 289), podobnie jak najwyraźniej z aktualnych realiów (sporów)
politycznych zaczerpnięto określenie: „kierowany z tylnego siedzenia” (s. 326).
Trudno natomiast zrozumieć, o co chodzi autorowi życiorysu, gdy pisze,
iż „uzyskiwane przez niego [mowa o wielkim szafarzu zakonu] dochody przewyższały niekiedy obroty Królestwa Polskiego” (s. 221). Aby domknąć temat
anachronizmów, na początku życiorysu wspomnianego M. Küchmeistra czytamy, iż przybranie przez ród Küchmeistrów „predykatu von Sternberg nastąpiło dopiero w XVI wieku”, lecz mimo to nagłówek biogramu wielkiego
mistrza z lat 1414-1422 ma postać „Michael Küchmeister von Sternberg” (tak
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również w tak zwanej żywej paginie, a i w samym biogramie autor pisze niekiedy o jego bohaterze per „von Sternberg” – s. 221-223, 228-229, 242).
W porównaniu z innymi udziwnieniami, drobiazgiem wydaje się nazwanie muzułmanów „innowiercami” (s. 7), co nie stanowi wprawdzie błędu, dziś
wszakże unika się w pracach o ambicjach naukowych tego rodzaju stygmatyzujących określeń. Z jednego z życiorysów dowiadujemy się, iż we władzach
średniowiecznych miast zasiadali „senatorzy (s. 284 – niewątpliwie chodzi
o rajców), a z kolei „polska delegacja [na soborze w Konstancji] lepiej sobie
radziła [od krzyżackiej] intelektualnie i dogmatycznie” (s. 235 – jakie to niby
dogmaty kościelne były przedmiotem wymagającym rozstrzygania w sporze
polsko-krzyżackim?). Nie za bardzo wiadomo, co ma autor na myśli, w sposób
rozdzielny wzmiankując „zamki i klasztory krzyżackie” (s. 122 – czyżby istniały w Prusach jakieś konwenty zakonu krzyżackiego, niebędące zarazem punktami warownymi na mapie zakonnego państwa?), a jeszcze osobliwiej brzmi
stwierdzenie, iż „baliwat lotaryński nie był zaliczany do większych domów
zakonnych w Rzeszy” (s. 23 – baliwat, zdaniem autora, to dom zakonny?).
O wielkim księciu litewskim Olgierdzie dowiadujemy się, że „nie zamierzał
przyjmować wiary katolickiej” (s. 115 – jeśli już, to wiary chrześcijańskiej),
przy czym jeszcze mniej zręcznie brzmi stwierdzenie: „przyjął chrzest rzymskokatolicki” (s. 130). W literaturze przedmiotu dotychczas zawsze pisało się
o krzyżackich rejzach na Litwę i Żmudź (por. s. 170: „Krzyżacy ruszyli rejzą
na Ruś”), a tymczasem na s. 31 czytamy o czymś zgoła odwrotnym, mianowicie o „litewskich rejzach na państwo krzyżackie” (zupełnie tak, jak gdyby
stwierdzić, że to muzułmanie podejmowali wyprawy krzyżowe przeciwko łacinnikom). Mamy też „elity krakowskie” (s. 92 – jeśli już, to elity małopolskie),
„powstanie Estończyków” (s. 104 – raczej Estów) czy również „prawa Brandenburga” i „pod panowaniem Brandenburga” (s. 28), podczas gdy winno być
Brandenburgii.
Skądinąd w odniesieniu do obcojęzycznych nazw zarówno geograficznych,
jak i osobowych (co zresztą jedno z drugim niejednokrotnie się łączy), przyjęto
dziwną praktykę nieposługiwania się istniejącymi w języku polskim ich odpowiednikami. Przykładowo na s. 22 autor życiorysu nadmienia, iż wuj wielkiego mistrza „ufundował Zakon Świętej Trójcy w Trier” (niewątpliwie chodzi
o klasztor, a nie o zakon – nieco wcześniej jest tam zresztą mowa o fundacji
kościoła i konwentu przy nim), a dopiero kilkanaście stron dalej pojawia się
zapis „w Trewirze”, który to znaczący ośrodek miejski został zresztą określony
mianem miejscowości (s. 37). W odnośnym życiorysie cały czas wspominany jest „Karol von Trier” – wraz z zastosowaniem odmiany przez przypadki
(np. s. 32 i 34: „Karola von Triera”), jak gdyby chodziło o nazwisko. To samo
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dotyczy również innych biogramów, stąd po wielokroć spotykamy miano
„Luther von Braunschweig” (s. 51, 59 nn, jakkolwiek w tekście autor wspomina również Brunszwik), obok „Luthera von Braunschweiga” (s. 33, 61),
„Lutherowi von Braunschweigowi” (s. 45), dalej „von Wallenrodego” (s. 157),
„Wallenrodem” (s. 158), czy „Heidenreicha” miast Heidenryka (s. 280) itd.
Okazuje się także, iż współautorom książki nie udało się dojść do wspólnego zapatrywania w temacie, w jaki sposób należy określać sprawowanie przez
najwyższych zwierzchników zakonu krzyżackiego powierzonej im godności.
Budzi bowiem wątpliwość, czy aby na pewno najwłaściwiej jest pisać o „panowaniu wielkiego mistrza” (s. 108, 123), w innych miejscach określanego raz
mianem „władcy” (np. na s. 210, gdzie o spotkaniu króla Polski z wielki mistrzem autor pisze jako o „zjeździe władców”), kiedy indziej znów „przywódcy
zakonu krzyżackiego” (s. 146). Zresztą ten sam autor potrafi w jednym biogramie (konkretnie Pawła Russdorfa) pisać zarówno o „panowaniu” (s. 271),
jak i „urzędowaniu” wielkiego mistrza (s. 273), podczas gdy panowanie (także
s. 293 i 326; na s. 327 z kolei „za panowania”) oraz urzędowanie to jednak
nie to samo. Z powyższym wiąże się również kwestia sformułowań w rodzaju
„mianowanie wielkiego mistrza” i „kapituła [go] mianowała” (s. 127-128), bowiem mianować kogoś może tylko zwierzchnik, tu natomiast mamy do czynienia z wyborem (elekcją).
„Korona Królestwa Polskiego” (s. 189 i 210, gdzie również „wojska Korony
Królestwa Polskiego”) to dosłowne tłumaczenie łacińskiego terminu źródłowego Corona Regni Poloniae, wszakże w piśmiennictwie historycznym (opracowaniach) tego rodzaju „zbitka” nie występuje (albo Królestwo Polskie, albo
Korona Polska, wszakże nigdy Korona Królestwa!). Znajomość – prócz niemieckiego – łaciny oraz francuskiego czyni z Karola z Trewiru w oczach autora biogramu „poliglotę” (s. 21), a o innym spośród wielkich mistrzów dowiadujemy się, iż „rozluźnił stosunki krzyżaków z poddanymi w Prusach” (s. 229
– rozluźnić stosunki, znaczy je osłabić, podczas gdy z kontekstu niedwuznacznie wynika, że autorowi chodziło o „poluzowanie” dotychczasowej represyjnej
polityki, prowadzonej przez poprzednika). Z kolei zapis „poległo około 203
braci” (s. 226) jest o tyle osobliwy, że podano wszak precyzyjną liczbę, stąd
jeśli już miało widnieć „około”, wówczas powinno być 200 (podobnie na s. 128:
„około 56 lat”).
Przykłady braku precyzji, ale również konsekwencji, można zresztą mnożyć. Chociażby na s. 241 wspomniane są „oddziały Wołochów wojewody
mołdawskiego” – jeśli Wołochów, to wojewody wołoskiego, jeśli natomiast
wojewody mołdawskiego, to oddziały Mołdawian. Autor życiorysu sam sobie
przeczy, pisząc na s. 188-189, iż „zawieszenie broni wprowadzało status quo
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ante bellum, [gdyż] obie strony miały zachować stan posiadania z czasu podpisania rozejmu i ze zdobytych ziem korzystać do czasu rozstrzygnięcia sprawy
przez króla czeskiego”; jeśliby bowiem chodziło o status quo ante bellum, wówczas zdobycze musiałyby zostać zwrócone, a nie zachowane do czasu rozstrzygnięcia przez arbitra. Na s. 191 mowa jest o tym, że zbrojny oddział krzyżacki,
który pozostawiony był w Świeciu pod dowództwem Henryka Plauena i nie
brał udziału w bitwie grunwaldzkiej, liczył 300 zbrojnych, natomiast na s. 201
podana została informacja, że ten sam oddział obejmował 3000 zbrojnych!
Uważnego czytelnia zastanowi, skąd wyłom w murze malborskiego podzamcza w momencie przybycia tam w roku 1410 wojsk polsko-litewskich, skoro
walka miała dopiero się rozpocząć (s. 204 – chyba zatem nie o wyłom chodzi,
lecz o bramę lub furtkę w murach; tam również mowa o „rozstawieniu bombard w miejskim kościele” – nie tyle w kościele, co w ruinach kościoła miasta
Malbork, które zostało uprzednio spalone). Na s. 63 wspomniany jest „ród
von Braunschweigów”, podczas gdy nieco wcześniej autor nadmienia, że wielki mistrz Luder (Luter) z Brunszwiku, o którym tu mowa, pochodził „z rodu
Welfów młodszych” (s. 59) – zatem książęta brunszwiccy, czy też „ród von
Braunschweigów” (tamże dalej o „pochodzeniu z dynastii Welfów”)? Zarazem
o tym właśnie zwierzchniku zakonu krzyżackiego dowiadujemy się, iż był
on „gorliwym wyznawcą i czcicielem św. Barbary” (s. 70) – czcicielem tak,
wszakże nie „wyznawcą”, gdyż wyznawać można religię, lecz nie kult osoby
zaliczonej w poczet świętych (znów zatem nieprawidłowy związek frazeologiczny, a do tego pisownia: „Święta Anna i Święta Barbara”, o czym wcześniej).
Wskazany powyżej przykład ociera się o kategorię błędów rzeczowych,
które stanowią szczególnie istotną okoliczność przy całościowej ocenie każdej
publikacji. Nietrudno domyśleć się czytelnikom obecnej recenzji, że w książce,
w której rozmaite uchybienia są czymś zgoła nagminnym, również potknięć
stricte merytorycznych nie udało się autorom uniknąć. Trafiają się pośród tychże błędy wręcz zdumiewające, w jaki bowiem sposób wytłumaczyć pojawienie
się widniejącej na s. 15 informacji, iż „wielki mistrz [Zygfryd Feuchtwangen]
postarał się o otrzymanie oświadczenia biskupów z diecezji elbląskiej” (biskupstwo ze stolicą w Elblągu utworzone zostało dopiero w roku 1992, podczas gdy
mowa o zwierzchniku zakonu krzyżackiego z lat 1302-1310)! Z kolei na s. 106
czytamy o „ziemi kujawsko-wielkopolskiej”, podczas gdy w ten sposób określanej krainy historyczno-geograficznej nigdy dotychczas w dziejach Polski nie
było (notabene Wielkopolskę autor biogramu nazywa „starszą [od Małopolski] dzielnicą Polski” – s. 94; por. również s. 263: „wojska polskie z Małopolski,
Lubelskiego i Wieluńskiego” – jeśli już, to z Małopolski, Lubelszczyzny i Ziemi
Wieluńskiej, tyle tylko, że Lubelszczyzna była ówcześnie częścią Małopolski).

308

Krzysztof R. Prokop (Kraków)

Wspomniana na s. 150 Ryngałła to nie córka księcia Witolda Kiejstutowicza,
lecz jego siostra. W odniesieniu do tego ostatniego władcy jeden z autorów
w sposób kuriozalny stwierdza, iż „zastawił własną koronę książęcą” (s. 152).
Korona może być wyłącznie królewska lub cesarska, natomiast nakryciem
głowy książąt była mitra książęca lub książęcy diadem. Mamy zresztą do czynienia w prezentowanej publikacji z osobliwym „stopniowaniem”, jako że na
s. 261 wspomina się w odniesieniu do Zygmunta Kiejstutowicza, iż „przejął tiarę wielkoksiążęcą”. Należy zatem rozumieć, że skoro książę nosi mitrę
książęcą (na wzór mitry biskupiej), to w takim razie wielki książę „tiarę
wielkoksiążęcą” (na wzór papieskiej tiary). Późniejszy wielki mistrz Luder
z Brunszwiku „w okresie od 10 marca do 2 lutego 1326 roku pojawia się w źródłach jako komtur Torunia” (s. 62 – od marca do lutego?); stojący na czele
opozycji przeciwko Henrykowi Plauenowi Michał Küchmeister piastował
godność „wielkiego marszałka i komtura królestwa” (s. 214 – winno być Królewca); o tymże dostojniku krzyżackim czytamy dalej, że „wysłał błagalny list
do papieża Jana XXIII” (s. 233), a wszak Jan XXIII zasiadał na Stolicy Piotrowej w latach 1958-1963, tu natomiast chodzi o tego imienia antypapieża;
w wykazie na s. 319 brakuje Malborka, gdy znów na s. 326 wspomniana jest
„kapituła katedralna”, podczas gdy rzecz dotyczy kapituły generalnej zakonu
krzyżackiego.
Liczne spośród przywołanych tu przykładów wskazują, że autorom nie zawsze chciało się zadbać o precyzję, co stanowi dość częsty mankament w tej
publikacji. Na s. 8 czytamy o „królu węgierskim Andrzeju” (brak numeru porządkowego, podobnie jak w odniesieniu do „księcia austriackiego Albrechta”
– s. 316-317), na s. 85 mowa o jakimś „margrabi” (w cytacie źródłowym),
ale nie wiadomo jakim (brandenburskim?), podobnie też prosi się o większą
precyzję przy „księciu śląskim Konradzie VII Białym” (s. 231 – książę oleśnicki). Z tekstu na s. 70 dowiadujemy się, iż Krzyżacy „dokonali spalenia przedzamcza zamku księcia litewskiego Giedymina” – nie wiadomo jednak, gdzie
ów obiekt warowny się znajdował (por. s. 76: „spalenie przedzamcza Zamku
Giedymina” – tym razem z dużej litery, niczym nazwa własna). Na s. 51-52
mowa jest o hipotezie Grzegorza Ojcewicza dotyczącej zabójstwa Wernera
z Orseln, a tymczasem w zestawieniu bibliograficznym na końcu książki nie
widnieje żadna pozycja tego autora (skoro mowa o bibliografii, Roczniki Jana
Długosza cytowane są w XIX-wiecznym tłumaczeniu Karola Mecherzyńskiego, miast w nowszym, XX-wiecznym). „Książę moskiewski Wasyl I” (s. 181)
to w rzeczywistości wielki książę moskiewski i włodzimierski (podobnie na
s. 165 „Księstwo Moskiewskie”, choć stronę wcześniej „Wielkie Księstwo Moskiewskie”); w jedynym i tym samym biogramie mamy „Franciszek Zabarella”
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(s. 235, 239) oraz „kardynał Guillaume Fillastre”, „Antonio Zeno” (albo zatem
Francesco, Guillaume, Antonio, albo Franciszek, Wilhelm, Antoni).
Na s. 17 Zygfryd Feuchtwangen został nazwany „ostatnim wielkim mistrzem okresu wiedeńskiego”, tam też jest mowa o przeniesieniu siedziby wielkiego mistrza z Wiednia do Malborka (na s. 23 ponownie wskazano na stolicę
Austrii, jako miejsce rezydowania już w tamtym czasie zwierzchnika zakonu krzyżackiego; s. 35-36: „po przeniesieniu się wielkiego mistrza Zygfryda
von Feutchwangen wraz z główną siedzibą z Wiednia do Prus”), podczas gdy
we wszystkich tych przypadkach winna być mowa o Wenecji (jakkolwiek
przed ostatecznym przybyciem do Malborka rzeczony zwierzchnik zakonu
rezydował jeszcze przez kilka miesięcy w Marburgu). Osobliwą rzeczą jest pisanie w odniesieniu do Niemiec o powiatach (s. 91 „w powiecie Hildesheim”),
co stanowi przeniesienie polskich realiów na grunt niemiecki. Henryk Plauen
z namiestnika zakonu staje się nagle – mowa o sierpniu 1410 r. – wielkim mistrzem (s. 204), chociaż czytelnik biogramu nie miał sposobność dowiedzieć
się, kiedy został przeprowadzony jego wybór. Tymczasem na kolejnych stronach ów zakonny dygnitarz na powrót tytułowany jest namiestnikiem (s. 205,
207), gdyż w rzeczywistości dopiero 9 XI 1410 r. nastąpił wybór H. Plauena
na godność wielkiego mistrza, o czym w rzeczy samej czytamy na s. 209 (tamta
wzmianka w odniesieniu do sierpnia tr. była zatem omyłkowym „falstartem”;
por. s. 242 „należał do dostojników drugiej kategorii [sic]”).
Tego rodzaju nieprecyzyjne (żeby nie rzec, iż błędne) informacje niejednokrotnie jeszcze bywają przybrane w osobliwe pod względem logiki sformułowania, niekiedy zgoła kuriozalne. Czyjś moment wstąpienia do zakonu krzyżackiego „nie jest dostatecznie znany” (s. 220 – jest zatem znany, czy też nie,
trudno bowiem stwierdzić, co ma oznaczać owo „dostatecznie”; na tej samej
stronie czytamy również, iż „najwcześniejsza działalność [M. Küchmeistra]
niestety umknęła [sic] historiografii”). W momencie objęcia godności wielkiego mistrza Konrad Zollner „był stosunkowo młody wiekiem – miał około 56
lat” (s. 128 – to ma być „stosunkowo młody wiek”, zwłaszcza dla realiów średniowiecza, kiedy lata dojrzałe oraz starość sytuowano na „linii życia” wcześniej
aniżeli dzisiaj?). Na s. 130 czytamy, iż „na czele hufców litewsko-żmudzkich
maszerował sam książę Witold” (odczytując ową informację dosłownie, oznaczałoby to, że wspomniany władca postępował pieszo na przedzie wojsk).
Gdzie indziej znów widnieje stwierdzenie, iż „nie była to pełnoprawna wyprawa, ale dywersyjny wypad” (s. 68 – czymże zatem charakteryzowała się „pełnoprawna wyprawa”?). O wielkim mistrzu z lat 1324-1330 dowiadujemy się,
że „Werner [z Orseln] występuje w źródłach jedynie w formie imiennej [sic]”
(s. 43), a z kolei jeden spośród jego następców, Henryk Dusemer, nazwany
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został przez autora biogramu „niedoszłym mordercą”, gdyż podczas zbrojnego
starcia z Litwinami „o mały włos nie zabił księcia Witenesa” (s. 101).
Zmierzając ku końcowi w egzemplifikacji mankamentów tudzież usterek, w jakie obfituje prezentowana publikacja, niekiedy trudno silić się na ich
porządkowanie w jednotematyczne grupy (czy też na jakąkolwiek „kategoryzację”), trafiają się bowiem również passusy, które zasługują na krytykę
z rozmaitej perspektywy. Za przykład niech posłuży zdanie: „Ze strony ojca
późniejszego wielkiego mistrza oraz brata wstąpiło do różnych zakonów religijnych aż dwanaścioro dzieci” (s. 21), gdzie nie tylko czytamy o „zakonach
religijnych” (uwagi w tej materii powyżej), ale też z odnośnej wypowiedzi
wynikałoby, że do wspólnot życia konsekrowanego wstępowały osoby w wieku dziecinnym, podczas gdy chyba nie o to autorowi chodziło (tamże dalej:
„piątka dzieci wstąpiła do zakonu dominikanów”; na s. 22: „przeznaczanie
własnych dzieci do stanu duchownego”). O wielkim mistrzu Dytryku z Altenburga dowiadujemy się, iż jego śmierć „pozbawiła zakon bardzo dobrego
zwierzchnika, który w następnych latach niewątpliwie jeszcze bardziej przyczyniłby się do jego dalszego rozwoju” (s. 86-87 – skąd tego rodzaju wiedza,
iż niewątpliwie, skoro chodzi o coś, co nie nastąpiło?).
W ogólności stwierdzić trzeba niedostateczną dbałość o precyzję formułowanych wypowiedzi (na co przywołano wiele przykładów) tudzież dalece
„zachwaszczony” język, który niegdyś trudno byłoby uznać za właściwy dla
opracowań o ambicjach naukowych (czy choćby popularnonaukowych),
widocznie jednak zmieniają się czasy, a wraz z tym i przeświadczenie o tym,
co akceptowalne. Skądinąd trudno zaprzeczyć, że autorzy Pocztu wielkich mistrzów w Malborku starali się nadawać konstruowanym przez nich wypowiedziom swoisty polot, tyle tylko, że czynili to w sposób specyficzny, osiągając
nieraz efekt odwrotny względem zamierzonego. W konsekwencji czytelnik
natrafia na wyszukane określenia („wielkomistrzowskie rządy” – s. 37, „nie
pozostawał przez długi czas w hierarchicznej próżni” – s. 223, „po śmierci
«góry» hierarchicznej” – s. 242) tudzież figury stylistyczne („zakon zatrząsł
się w posadach” – s. 36, „zakon pławił się w zbytkach i otaczał kobietami” –
s. 127 [czy zakon mógł „otaczać się kobietami”?]), podobnie jak i dosadne epitety („ukarać krnąbrnego Litwina”, „atak na niewiernych Litwinów” – s. 115).
Trudno też recenzentowi powstrzymać się od przytoczenia z książki choćby
kilku „próbek” literackiego polotu: „uczty, turnieje oraz wyczyny wojenne
stawiano wyżej niż nabożeństwa, przekładanie świętych ksiąg czy modlitwę”
(s. 111); „polowanie na żubra znaczyło więcej niż msza w kościele” (jw.);
„dobrobyt wypracowany w czasach Winricha von Kniprode pozwolił na wykucie nowych mieczy, które wzniosło później rycerstwo zakonne na polach
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Grunwaldu” (s. 124); „bliżej mu do gospodarza z rylcem w ręku niż do wojownika z wzniesionym w stronę przeciwnika mieczem w dłoni” (s. 141); „przebiegły duchowny, skory bardziej do uciech doczesnych niż do świątobliwego
życia” (s. 150 – to o Henryku z książąt mazowieckich, elekcie na biskupstwo
płockie, przeznaczonym do kariery kościelnej nie z własnej woli i nie posiadającym jakichkolwiek święceń wyższych, dzięki czemu mógł się następnie
ożenić, stąd dyskusyjna rzecz, czy zasadne jest pisać o nim, jako o „duchownym”).
Ów „napuszony” styl („bitne chorągwie rycerstwa” [s. 207], „czasy słusznie
minione” [s. 219], „cała sprawa rozpłynęła się w niebycie” [s. 266], „rozochoceni zwycięstwami” [s. 319]), powtarzanie pewnych słów-kluczy (jak np. kariera:
„zdecydowane przyspieszenie rozwoju kariery” i „nie zrobił zbyt spektakularnej kariery” [s. 221], „co było niebywałym przeskokiem w karierze” [s. 226],
„kariera ugrzęzła w miejscu” [s. 294]; por. na s. 222: „doniosłość tego stanowiska [mowa o wójcie Nowej Marchii] zostanie osiągnięta właśnie przez Küchmeistra” – doniosłość stanowiska zostanie osiągnięta?) czy również obecność
„inwokacji” w rodzaju: „jak doskonale pamiętamy z poprzedniego biogramu”
(s. 91 – autor zapewne pamięta, ale czytelnik już niekoniecznie, a w każdym
razie nie wypada tego wymagać; podobnież dla R.T. Tomczyka wiele spraw,
o których pisze, stanowi „rzecz jasną”: „chodziło rzecz jasna o możliwość nakładania większych podatków” [s. 257], „w zjazdach uczestniczyli rzecz jasna
dostojnicy zakonu” [s. 258]) – wszystko to dopełnia obrazu całości, który nie
przedstawia się korzystnie.
Zakon krzyżacki to – istniejąca po dziś dzień – wspólnota życia konsekrowanego, a niegdyś również (czy może przede wszystkim) organizm polityczny,
który odcisnął znaczące piętno na dziejach Polski w ciągu trzech stuleci, zaś
konsekwencje istnienia dawniej w Prusach państwa zakonnego dawały o sobie znać również w kolejnych wiekach (w zasadzie dają po dziś dzień, jeśli
spojrzeć na problem tak zwanego Obwodu Kaliningradzkiego). Po Niemczech
Polska jest zatem (obok trójki krajów bałtyckich: Litwy, Łotwy i Estonii) tym
państwem, w którego historiografii monograficzna publikacja o wielkich mistrzach krzyżackich byłaby czymś ze wszech miar uzasadnionym i zarazem
potrzebnym. Skoro na opracowanie takowej nie zdobyli się rodzimi badacze
z grona najwybitniejszych znawców odnośnej tematyki (jak wyżej wspomniani Karol Górski i Gerard Labuda, obok nich Marian Biskup czy Zenon Hubert
Nowak – wszyscy już nieżyjący), trudno tedy dziwić się, że tego rodzaju „pustkę” starają się – na miarę własnych kompetencji – zapełnić inni. Tego pochodną wyżej wspomniane opracowanie P. Pizuńskiego, mające już trzy wydania,
oraz edycja zaprezentowana w ramach niniejszej recenzji, z których żadna nie
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czyni jednak zadość żywionym w owym względzie oczekiwaniom, choć zapewne przyczyni się do spopularyzowania tematyki.
Skądinąd jest rzeczą symptomatyczną, iż do przygotowania tego rodzaju
publikacji nie przystępują ci, których do tego predestynowało by wyspecjalizowanie w problematyce tudzież doświadczenie badawcze, a wręcz skłonni są oni uważać takie prace za niezbyt istotne. Doświadczył tego i piszący
obecne słowa, kiedy przed laty powołany został do koordynowania prac nad
wydawaną pod auspicjami Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie serią
źródłową Acta nuntiaturae Polonae, zgłaszając wówczas motu proprio propozycję opracowania książkowego zbioru sylwetek dotychczasowych nuncjuszy
apostolskich w Polsce (na wzór np. edycji Nunzi Apostolici a Vienna Donato
Squicciariniego). Z ust ówczesnego sekretarza generalnego PAU usłyszał w odpowiedzi, że owszem, coś takiego może zostać opublikowane pod szyldem tej
nobliwej instytucji, wszakże „dopiero na samym końcu”. W sytuacji, kiedy
korpus Acta nuntiaturae Polonae szacowany jest (a przynajmniej był wówczas) na około dwieście tomów, przy czym w roku ukazuje się jeden wolumin
(w ostatnim czasie nastąpiła zresztą czasowa przerwa w ich publikowaniu),
oznaczałoby to, że osoba przedstawiająca zamysł książki (i zarazem gotowość
podjęcia się pracy nad całością) momentu jej wydania z pewnością by nie
dożyła. Powyższa refleksja niech zatem stanowi inspirację tudzież bodziec dla
tych rodzimych badaczy, którzy tematyką krzyżacką zajmują się na co dzień
(dotyczy to przede wszystkim toruńskiego środowiska mediewistów), aby pokusili się przynajmniej o polski przekład edycji Die Hochmeister des Deutschen
Ordens 1190-1994 [2012].

Krzysztof R. Prokop
Kraków

Teresa Borawska, Henryk Rietz,
Z Kaszub do Wiecznego Miasta. Bernard Sculteti
(ca 1450–1518) – kurialista i przyjaciel
Mikołaja Kopernika,
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika,
Toruń 2019, ss. 220 (Zusammenfassung)

Uwagę nawiedzającego w Rzymie kościół Santa Maria dell’Anima (zwany
świątynią nacji niemieckiej) pielgrzyma czy też turysty zwróci podwójne epitafium z bliźniaczymi popiersiami dwóch duchownych, objaśnione napisem
o treści: Bernardo Sculteti S. M., Stetinensi, Caminensi, et Johanni Knibe,
S. Crucis et S. Stephani in Hunfeld, Herbipolensis dioecesis, ecclesiarum praepositis, viris probitate et religione prestantissimis, quia ille vivens hic moriens
cuncta sua hospitali donavit, illius donum plenum huius semiplenum habuit
effectum, societas hospitalis beneficiorum memor pie posuit et his anniversaria
et perpetuam missam instituit, ille XXX Julii, hic VII Marcii MDXVIII decessit.
Zawarte w inskrypcji określenia Stetinensis [et] Caminensis praepositus w sposób niedwuznaczny wskazują, że jedna spośród dwóch upamiętnionych pomnikiem osób była wpisana w kościelne dzieje Pomorza – w tym przypadku
Zachodniego i Środkowego, w rzeczywistości jednak również Nadwiślańskiego (Wschodniego), a także Warmii, jako że duchowny ten posiadał probostwo
kościoła Mariackiego w Gdańsku oraz kanonikat katedralny we Fromborku
(o pomniejszych beneficjach nie wspominając). Okoliczność powyższa wzbudzić może zatem ciekawość, kim był ów człowiek, którego biografia rozpięta
jest pomiędzy realiami późnośredniowiecznych ziem pomorskich i wczesnonowożytnego Wiecznego Miasta, gdzie jego życie dobiegło kresu i tam również znalazł wieczny spoczynek. Próbę odpowiedzi stanowi w tym względzie
monografia współautorstwa Teresy Borawskiej oraz Henryka Rietza, będąca
rzadką w dorobku rodzimej historiografii książkową biografią żyjącej w tak
stosunkowo odległych czasach postaci „drugiego planu”, a więc kogoś, kto ani
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nie wspiął się na szczyty ówczesnej hierarchii społecznej (czy też znalazł się
tam z racji pochodzenia), ani też nie pozostawił wyróżniającej go na tle ogółu
spuścizny intelektualnej (lub artystycznej). Lektura owej publikacji daje zarazem sposobność do zastanowienia się, czy tego rodzaju panoramę czyjejś
drogi życiowej, ujętą szerzej aniżeli w formie artykułu (takich – w rzeczy samej
– można wskazać niemało), da się z powodzeniem przygotować w odniesieniu
do odległej epoki, obierając za bohatera uczonych wywodów kogoś, kto znany
jest wyłącznie wąskiemu gronu badaczy.
Skądinąd o duchownym, któremu poświęcono prezentowaną w recenzji
książkę, była już niegdyś mowa na łamach „Acta Cassubiana”. W ich tomie
XVI z roku 2014 Radosław Pawlik zamieścił artykuł zatytułowany W służbie
czterech papieży. Bernard Sculteti (ok. 1455–1518) – prepozyt kolegiaty Mariackiej w Szczecinie i proboszcz kościoła NMP w Gdańsku, przybliżając czytelnikom postać owego duchownego, który ma zatem szczęście być obiektem
zainteresowania ze strony współczesnych historyków, jakkolwiek przyczyny
tego faktu trudno w sposób racjonalny wytłumaczyć. Sam zresztą sposób sformułowania podtytułu omawianej książki, gdzie widnieje dookreślenie „przyjaciel Mikołaja Kopernika”, wskazuje, że imię i nazwisko bohatera książki nic
nie powie ogółowi czytelników, stąd za celowe uznano powiązanie jego osoby
– od razu w tytule publikacji – z kimś, kogo znaczenia dziejowego objaśniać
nie potrzeba. Nie oznacza to bynajmniej, że chodzi o duchownego, który
„świecił światłem odbitym” względem sławnego astronoma – przeciwnie, to
M. Kopernik na pewnym etapie swej drogi życiowej był dłużnikiem B. Scultetiego, zawdzięczając mu protekcję tudzież pomoc, nie zaś na odwrót. Fakt
ów znajduje naturalne wytłumaczenie w różnicy wieku obu, bowiem autor
De revolutionibus orbium coelestium był młodszy o mniej więcej ćwierć wieku
od duchownego, o którym mowa w prezentowanej książce, stąd taki, a nie
inny charakter wzajemnych relacji pomiędzy nimi.
Skądinąd Bernard Sculteti czynił w pewnym okresie starania, by jednak
znaleźć się w gronie „aktorów pierwszego planu”, gdy chodzi o wpływ na bieg
wydarzeń dziejowych, ku czemu kluczem miała być nominacja biskupia
(o czym nie omieszkano w książce wspomnieć). Najwięcej w tym względzie
nadziei zdawały się nieść starania o wakujące w roku 1505 biskupstwo sambijskie w metropolii ryskiej, jednakże nie przyniosły one pomyślnego rezultatu,
przy czym szczegóły tamtych wydarzeń nie są dziś już znane (s. 139, 159). Ta
ostatnia uwaga dotyczy wszakże większości spośród kart z życiorysu B. Scultetiego, stąd po prawdzie wypada pogratulować autorom odwagi podjęcia się
napisania książkowej biografii kogoś, o kim tego rodzaju monografii w zasadzie napisać się nie da. Co więcej, nie budzi ona nawet poważniejszych zastrze-
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żeń ze strony recenzenta, bowiem przygotowana przez badaczy o znacznym
doświadczeniu (dotyczy to zwłaszcza T. Borawskiej) tudzież na fundamencie
podstawy źródłowej, którą można postrzegać jako kompletną (czy też bliską
kompletności, przy czym w odniesieniu do mniej znaczących postaci z dawnych epok łatwiej ją zgromadzić, aniżeli wówczas, kiedy za bohatera opracowania obrany został ktoś, kogo dotyczy relatywnie bogaty zasób świadectw),
nie zawiera wielu wymagających wytknięcia uchybień.
Książka ta nosi niemniej brzemię swego rodzaju „grzechu pierworodnego”,
warunkowanego tym właśnie, o czym wyżej już wspominano, a mianowicie
dalece ograniczoną możliwością przypatrzenia się drodze życiowej Bernarda
Scultetiego, która ukazuje się czytelnikowi jako niepokaźny liczebnie zbiór
przypadkowych fragmentów czyjegoś curriculum vitae. I jakkolwiek są one
przez autorów pieczołowicie zebrane, zaś liczne „puste miejsca” owej mozaiki próbuje się czymś treściwym wypełnić, to jednak w końcowym rezultacie
nie daje to bynajmniej sposobności zyskania pełniejszego wyobrażenia o kolejach losu tytułowego „kurialisty i przyjaciela Mikołaja Kopernika”. Przeciwnie,
w bardzo wielu miejscach prezentowanej monografii autorzy z jednej strony
rozwodzą się nad tym, jakich wydarzeń B. Sculteti mógł być świadkiem, jakie
dzieła ówczesnego piśmiennictwa miał prawo znać, a nawet posiadać w gromadzonym księgozbiorze, z kim też spośród ówczesnych „możnych tego świata”
mógł się zetknąć, niemniej są to wszystko nie poparte jakimkolwiek świadectwem źródłowym domysły (formułowane – trzeba przyznać – bez nadmiernego
„popuszczania wodzy fantazji”, tym niemniej nieweryfikowalne), z drugiej zaś
sporą część książki poświęcają ogólnemu tłu dziejowemu, a więc kontekstowi
chronologicznemu i geograficznemu, w który została wpisana droga życia bohatera książki. Rzecz oczywista, iż jest to nieodzowne w każdej jednej biografii, niemniej chodzi o kwestię proporcji, jeśli bowiem rzeczony opis tła dominuje nad informacjami o postaci, której poświęcono publikację, tym samym
nie stanowiąc wprowadzenia do jej życiorysu, lecz prędzej wypełnienie treścią
miejsc, gdzie niewiele potrafimy powiedzieć o bohaterze, wówczas stanowi to
tylko argument przemawiający za wyartykułowaną już wyżej tezą, iż tego rodzaju biografii w zasadzie przygotować nie sposób. Wprawdzie pod pewnym
względem budzić musi uznanie pomysłowość autorów, jak materiał zdatny
na artykuł monograficzny rozbudować do postaci dwustustronicowej książki, jednak piszący te słowa żywi wątpliwości, czy wzór ów warto naśladować
i publikować kolejne tego rodzaju książkowe biografie mało komu znanych
„przyjaciół Mikołaja Kopernika”.
Poniekąd bowiem taki właśnie kierunek zdaje się wskazywać treść poprzedzającego zasadnicze wywody Wprowadzenia, gdzie czytamy, iż „mimo
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podejmowanych już od stuleci prób scharakteryzowania tak zwanego kręgu
Mikołaja Kopernika, nadal jeszcze nie mamy wyczerpujących informacji
o osobach, z którymi autor De revolutionibus współpracował i chętnie utrzymywał bliższe kontakty w czasie studiów czy też później na Warmii” (s. 9).
Jako tych nielicznych, którzy „doczekali się monografii” (j.w.), wskazano tam
Jana Dantyszka, Tiedemanna Giese oraz Jerzego Joachima Retyka, z których
dwóch pierwszych było wszak biskupami i zarazem prezydentami (praesidens)
Ziem Pruskich, odgrywając eksponowaną rolę w życiu społeczno-politycznym,
kulturalnym tudzież gospodarczym ówczesnego Pomorza Nadwiślańskiego
oraz Warmii, gdy z kolei uczony matematyk i kartograf J.J. Retyk (Rheticus) –
a w nie mniejszej mierze J. Dantyszek – pozostawił znaczącą spuściznę piśmienniczą, samą w sobie zasługującą na zainteresowanie, nie tylko zaś przez
ewentualny jej związek z postacią wielkiego astronoma. Redukowanie roli
dziejowej tychże osób do obecności „w tak zwanym kręgu Mikołaja Kopernika” (j.w.) wydaje się zatem nieuprawnionym pomniejszaniem dokonań każdej
spośród nich – zwłaszcza, że w oczach współczesnych rzecz mogła przedstawiać się zgoła na odwrót (wszak Narratio prima J.J. Retyka długi czas cieszyła
się większą poczytnością aniżeli De revolutionibus M. Kopernika). Nie inaczej
było zapewne w odniesieniu do Bernarda Scultetiego, na którego tytułową
przyjaźń z dużo wszak od niego młodszym astronomem prezentowana książka
dowodów nie przynosi, bo jakkolwiek wzajemne ich kontakty nie ulegają wątpliwości (z tego, co wynika z treści publikacji, beneficjenta tychże należałoby
upatrywać w M. Koperniku, a nie na odwrót), to jednak nie każda osoba,
z którą utrzymuje się relacje, a nawet doświadcza z jej strony jakieś formy
wsparcia, jest od razu przyjacielem (chyba, że postawimy znak równości pomiędzy przyjaźnią a znajomością, co w rzeczy samej wielu zdaje się – w sposób
nieuzasadniony – dziś czynić).
Jedną z postaci, której biografię można by przygotować w analogiczny sposób, jak to uczyniono w odniesieniu do Bernarda Scultetiego (a więc z „przewagą” tła historycznego nad losami konkretnego człowieka), jest współczesny
mu i w rzeczy samej wspominany na kartach tej książki biskup Jan Wilde,
konsekrowany w roku 1495 w rzymskim kościele nacji niemieckiej Santa
Maria dell’Anima (s. 81). Ów wywodzący się z zakonu augustianów ostatni
sufragan w dziejach diecezji kamieńskiej, która w jego czasach ogarnięta została
fermentem reformacji, i zarazem pierwszy hierarcha w poczcie sufraganów
warmińskich, po swych przenosinach z władztwa Gryfitów na tereny biskupiej
Warmii niewątpliwie stykał się tam również z Mikołajem Kopernikiem, jakkolwiek na co dzień rezydował nie we Fromborku, lecz w Kiwitach, gdzie posiadał (jako uposażenie) miejscowe probostwo. Tam również znalazł wieczny
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spoczynek w podziemiach kościoła parafialnego, dożywszy sędziwego wieku
94 lat – jak to odnotowano na zachowanej po dziś dzień za ołtarzem głównym płycie nagrobnej o całkowicie już nieczytelnej treści inskrypcji (znamy ją
z dawniejszych przekazów: Arma reverendissimi patris domini Johannis, episcopi Simboliensis et suffraganei Warmiensis, annis XCIV complectens, XXVIII
Decembris anni MDXXXII defuncti et sic sepulti) tudzież pierwotnej ikonografii, co stanowi wyraźny kontrast ze stanem zachowania wcześniejszego o jedynie kilkanaście lat pomnika nagrobnego B. Scultetiego, z którego inskrypcję
nieprzypadkowo przytoczono na początku obecnej recenzji. Dla niewiadomej
bowiem przyczyny autorzy prezentowanej książki pominęli na kartach swej
publikacji treść owego napisu, pozostawiając zainteresowanym co najwyżej
możliwość podjęcia próby jego odczytania z niewielkich rozmiarów fotografii
na s. 188, która wszakże nie jest na tyle wyraźna, aby każdy mógł bez trudu
tego dokonać.
Skoro w poprzednim akapicie wspomniano o warmińskim (niegdyś kamieńskim) sufraganie, warto zwrócić uwagę, że w odniesieniu do czasów,
o których traktuje omawiana edycja, terminem suffraganeus określano już wyłącznie (czy też niemal wyłącznie) ustanawianych do posługi w konkretnej
diecezji biskupów tytularnych, mających wspomagać ordynariusza loci w sferze posług pontyfikalnych. Dlatego też cokolwiek anachronicznie brzmi informacja ze s. 154, iż biskup Warmii odmawiał złożenia metropolicie ryskiemu
„przysięgi sufragańskiej” (adekwatne dla wcześniejszych czasów, kiedy to nie
było jeszcze biskupów „pomocniczych”, zaś poprzez termin „sufragan” określano stosunek prawny łączący pasterza diecezji ze zwierzchnikiem prowincji
kościelnej, czyli metropolii, do której dane biskupstwo należało). Dużo bardziej
niezręczne są inne, pojawiające się na kartach recenzowanej książki określenia, bazujące niby na autentycznej terminologii kościelnej, tym niemniej
dowodzące pewnej nieporadności w operowaniu nią, jak chociażby „ceremonia nadawania sakry” (s. 81) czy sformułowanie „przyjął sakrę ordynariusza
kurlandzkiego” (s. 80), poniekąd też „pełnił obowiązki biskupa w Rewlu”
(s. 80) lub „nie udało mu się uzyskać zgody na przejęcie biskupstwa sambijskiego” (s. 139) – jeśli już, to na objęcie biskupstwa, gdy znów określenie
„pełnić obowiązki” wskazywałoby na tymczasowe sprawowanie zastępstwa za
kogoś, kto powinien ową godność piastować, a wszak nie o to tu chodzi.
Te ostatnie przykłady ujawniają też przeoczone przez korektę przypadki zdań
ułomnych pod względem logiki, co w sposób szczególnie rażący daje o sobie
znać w takich sformułowaniach, jak chociażby „starania cesarza Maksymiliana I
o tron papieski” (s. 91; dla kogo – dla siebie?) czy też „nie znamy szczegółów
dalszego przebiegu procesu, co naraziło [Łukasza] Watzenrodego na ogromne
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wydatki” (s. 146; co naraziło – to, że my nie znamy szczegółów przebiegu
procesu?).
Skorygowania tego rodzaju mankamentów należałoby oczekiwać po redakcji wydawnictwa (w tym przypadku wszak profesjonalnego, chodzi bowiem
o Wydawnictwo Naukowe UMK), od którego z kolei trudno wymagać, aby
korygowało potknięcia natury merytorycznej. Tych – na szczęście – w prezentowanej książce jest niewiele (bo też i – relatywnie – nie tak znów wiele jest
w niej „twardej” faktografii, a więcej – o czym wyżej – opisu „tła”), niemniej
jednak zdarzają się również takie, które budzą zakłopotanie recenzenta. Jak
bowiem inaczej postrzegać zapis łacińskiego tytułu w postaci Rituum ecclesiasticorum sive caeromoniarum [recte caeremoniarum] Sanctae Romanae (s. 179)
– nie dość, że tytuł urwany, to jeszcze w sposób nielogiczny, gdyż nie tylko,
iż Sanctae Romanae Ecclesiae stanowi nierozłączną całość, to przede wszystkim brak podmiotu, mianowicie libri (poprawny zapis: Rituum ecclesiasticorum sive caeremoniarum Sanctae Romanae Ecclesiae libri tres non ante impressi). Na s. 175 wspomniany został „wielki książę moskiewski Iwan III Groźny”,
podczas gdy przydomek „Groźny” nosi w historiografii Iwan IV, natomiast
Iwan III obdarzony został przydomkiem „Srogi”. Największą konsternację
budzi wszakże określenie – na s. 152 – kardynała Fryderyka Jagiellończyka
mianem syna zmarłego w roku 1501 króla Jana Olbrachta, podczas gdy był on
jego najmłodszym bratem, który to fakt stanowi nie tylko dla badacza zajmującego się epoką Jagiellonów wiedzę zgoła rudymentarną (ów przeznaczony
do stanu duchownego dynasta był zresztą forsowany w roku 1489 na biskupstwo Warmii – przeciwko Łukaszowi Watzenrodemu).
Jak wyżej zaznaczono, tego rodzaju potknięcia są na kartach książki Z Kaszub do Wiecznego Miasta nieliczne, nie ważąc zbytnio na jej ogólnej ocenie.
Skądinąd jednak sformułowanie takowej nie należy do rzeczy prostych,
bo jakkolwiek opracowanie to zostało przygotowane na rzetelnym fundamencie źródłowym, z wykorzystaniem różnojęzycznej literatury przedmiotu
(włącznie nawet z mało u nas znaną estońską monografią kapituły katedralnej
w Dorpacie Tartu toomhärrad 1224-1558 T. Lukasa z roku 1998), co stanowi
niewątpliwie pochodną zakrojonych na szerszą skalę kwerend, a i logika wywodów tudzież sposób uporządkowania zebranego materiału w zasadzie nie
budzą zastrzeżeń, to jednak nie sposób uwolnić się od wątpliwości, czy tworzenie tego rodzaju „namiastkowych” monografii ma jakiekolwiek głębsze
uzasadnienie. W zasadzie bowiem o każdym, po kim pozostały jakieś zapiski
źródłowe tudzież pojedyncze książki, kto zarazem zyskał sposobność przebywania w miejscach, gdzie działy się ważne z punktu widzenia badań historycznych wydarzenia, można napisać książkę, zebrawszy w niej wszystkie owe
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pojedyncze wzmianki, które wprawdzie nie stwarzają podstawy dla zarysowania spójnego obrazu curriculum vitae, tym niemniej da się ową okoliczność
„przesłonić” dużą ilością faktografii odnoszącej się do kontekstu dziejowego
oraz szeroko ujętego tła historycznego. Dzięki temu opracowanie nabierze pożądanej objętości, zarazem dając autorowi (autorom) sposobność wykazania
się erudycją, ale czy w rzeczy samej jest to aby biografia osoby, której imię
i nazwisko widnieje w tytule publikacji?
Zdaniem piszącego te słowa materiał zaprezentowany w omawianej książce,
w parze zarazem z drugoplanową rolą dziejową postaci, o której opracowanie
to traktuje, uzasadniały powstanie obszerniejszego artykułu monograficznego, a nie samoistnej publikacji, jakkolwiek wolno przypuszczać, że nie wszyscy
z tego rodzaju opinią będą skłonni się zgodzić. Od dawna już bowiem można
dostrzec we współczesnym piśmiennictwie historycznym preferencję dla podejmowania tematów „drugoplanowych”, przy równoczesnym odżegnywaniu
się od prac nad zagadnieniami z „wyższej półki”, o których nawet w dobrym
tonie jest wypowiadać się w sposób zgoła deprecjonujący, wychwalając za to
badania regionalistyczne, odkrywanie rozmaitych lokalnych bohaterów, o których nie wspominają encyklopedie i słowniki. W dużo większym stopniu dotyczy to – rzecz oczywista – czasów nam bliższych, aniżeli epok odległych,
że zaś od śmierci Bernarda Scultetiego minęło w roku 2018 równo pięćset lat,
która to rocznica niewątpliwie stała się bodźcem dla wydania drukiem książki,
zatem nie chodziło w tym przypadku o uczczenie publikacją kogoś, o kim
pamięć żyje w jakimś lokalnym środowisku, a tym samym o odpowiedź na
istniejące zapotrzebowanie.
Skądinąd zresztą raczej trudno byłoby współczesnym mieszkańcom Kaszubszczyzny (czy któregokolwiek jej regionu) identyfikować się z tytułową
postacią, bo przecież z jednej strony w tutejszych dziejach nie zapisał się on
w żaden istotny sposób (a przynajmniej o czymś takim nie wiadomo), z drugiej zaś znaczną część życia spędził w Wiecznym Mieście i właśnie rzymskie
realia musiały być tymi, które w zasadniczej mierze absorbowały jego uwagę.
Tam dobiegło kresu jego życie, tam też został pochowany i pośmiertnie upamiętniony, podczas gdy fakt posiadania prebend tudzież beneficjów na terenie
Pomorza oraz Warmii niczego w owej materii nie zmienia, bowiem analogicznie, jak w odniesieniu do wielu jemu współczesnych, były to przede wszystkim źródła uposażenia, a nie płaszczyzna dla osobistej aktywności. Obecność
Kaszub w tytule książki, jakkolwiek merytorycznie uzasadniona, nie powinna
zatem w potencjalnym czytelniku wzbudzać złudnej nadziei, że opracowanie
to wnosi wiele do poznania historii tych ziem na przełomie średniowiecza
i nowożytności, traktując o kimś, kto w znaczący sposób wpłynął na lokal-
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ne dzieje. Jak też autorzy przyznają wprost, „nie znamy imion przodków ani
[nawet] rodziców Bernarda Scultetiego, wywodzących się z Lęborka lub okolic
tego miasta” (s. 18), a w konsekwencji trudno o jakiekolwiek konkluzje co się
tyczy jego etnicznych korzeni, które wcale nie musiały być kaszubskie (pomorskie). Dla tamtych czasów nie było to zresztą kryterium o czymkolwiek jeszcze
przesądzające, dopiero bowiem w dużo bliższej nam epoce zaczęto wymagać
od członków danej wspólnoty jasnego określenia się pod względem narodowości (to też zresztą określenie o stosunkowo młodej metryce). Roztropnie
zatem postąpili autorzy, nie przydając w tytule książki jej bohaterowi miana
Kaszuby, lecz mamy tu do czynienia z posłużeniem się stosowną nazwą w jej
geograficznym kontekście (konotacji).
Nie zmienia to faktu, że B. Sculteti prezentuje się nam jako człowiek „światowy”, posiadający kontakty tudzież źródła dochodów na Pomorzu Zachodnim, Środkowym i Wschodnim (Nadwiślańskim) oraz na Warmii, podobnie
jak i w położonych dalej na zachód krajach Cesarstwa, a przede wszystkim
na gruncie Wiecznego Miasta, z którym pozostał najściślej związany do końca
swych dni. Uwidocznione w tytule miano kurialisty jest zatem w pełni uzasadnione, gdyż właśnie Kuria Rzymska stanowiła zasadniczą „przestrzeń” realizowania przezeń swych aspiracji życiowych. Inaczej rzecz by się przedstawiała,
gdyby faktycznie zdołał on objąć którąś spośród stoli biskupich w metropolii
ryskiej i sprawować tam rządy. Wówczas patrzylibyśmy nań przede wszystkim
właśnie, jako na pasterza owej diecezji, w którym to kontekście nie od rzeczy
będzie przypomnieć, iż w XV stuleciu powierzone zostało dwóm duchownym
z Półwyspu Apenińskiego, tam samo związanym z Kurią Rzymską, biskupstwo w Kamieniu Pomorskim, obejmujące Pomorze Zachodnie i Środkowe
oraz Przednie (Vorpommern). Byli to wszakże dwaj Włosi (używając dzisiejszych określeń narodowości), mianowicie Marinus de Fregano (lata 1478-1482) oraz Angelus Geraldini (lata 1482-1485), spośród których ów drugi tak
samo doczekał się książkowej biografii (mowa o publikacji Ein Diplomat des
Quattrocento: Angelo Geraldini (1422-1486) Jürgena Petersohna z roku 1985).
Okoliczność posiadania przez B. Scultetiego godności prepozyta kapituły kolegiackiej w Szczecinie (Mariackiej), odchodzący z której to prałatury jego
bezpośredni poprzednik – Marcin Karith – w rzeczy samej objął rządy pasterskie w Kościele kamieńskim, pozwala domniemywać, że w sprzyjających okolicznościach również on mógłby czynić na gruncie Wiecznego Miasta starania
o tego rodzaju awans. Jest to jednak uwaga poniekąd marginalna, bowiem nie
należy do zadań badacza przeszłości rozważanie, „co by było, gdyby…”.
Na zakończenie recenzji godzi się podkreślić staranną szatę edytorską
prezentowanej książki, która w niczym nie kojarzy się z niskonakładowymi
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publikacjami naukowymi, adresowanym do wąskiego kręgu odbiorców i wydawanymi przy możliwie jak najmniejszym nakładzie kosztów (ze wszystkimi
tego ujemnymi konsekwencjami). Dobrze to świadczy o wydawcy, iż – dbając
o renomę – żadnej spośród przyjętych do druku prac nie traktuje w kategoriach
czegoś mało istotnego, co w rezultacie sprawia, iż edycja taka zwraca na siebie
uwagę na półce księgarń. W łącznym ujęciu z przemyślanym pod kątem „marketingowym” tytułem, w którym pojawiają się zarówno Mikołaj Kopernik, jak
i Kaszuby, zapewne może to ułatwić decyzję o nabyciu tej publikacji nawet
przez osoby (nie wspominając o bibliotekach instytucjonalnych), którym imię
i nazwisko Bernarda Scultetiego z niczym dotychczas się nie kojarzyło. Jest to
w każdym razie udany wzór trafnego pomysłu na przybliżenie współczesnym
mało znanej postaci ze stosunkowo odległej przeszłości.
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Veni Domine. Księga pamiątkowa
w 50. rocznicę święceń biskupich księdza biskupa
prof. dr. hab. Juliana Wojtkowskiego,
red. Andrzej Kopiczko, Wydawnictwo „Bernardinum”,
Pelplin 2019, ss. 824

Złoty jubileusz przynależenia do grona episkopatu, obchodzony w pięćdziesięciolecie przyjęcia sakry, stanowi rzadkie wydarzenie w rzeczywistości
wspólnoty kościelnej. Zgodnie z aktualnymi przepisami prawa kanonicznego
biskupem w Kościele katolickim może bowiem zostać duchowny po nie mniej
jak dziesięciu latach kapłańskiego posługiwania, podczas gdy kapłanem zostaje się najwcześniej w wieku 25 lat (mowa o współczesnych realiach). Łatwo
zatem obliczyć, że półwiecze biskupstwa staje się udziałem osoby co najmniej
85-letniej. Tymczasem w całym stuleciu XX w Kościele katolickim w Polsce
biskupem w wieku 35 lat (a w zasadzie nawet 34) został tylko Bohdan Bejze
(1963), pozostali zaś nominaci liczyli sobie nie mniej, jak lat 38 (tyle miał
chociażby Karol Wojtyła, późniejszy św. Jan Paweł II, podobnie jak Kazimierz
Nycz czy Paweł Socha), przeważnie zaś dużo więcej (najstarsi nawet po 65, jak
Bronisław Dembowski czy Jan Zając). W konsekwencji od czasów współczesnych sobie, a żyjących jeszcze na przełomie epoki przedrozbiorowej i doby
niewoli narodowej Stanisława Bohusza-Siestrzeńcewicza (biskupem został
w roku 1773, zmarł w 1826 r., co daje 53 lata biskupstwa) oraz Kacpra Kazimierza
Cieciszowskiego (biskupem został w roku 1775, zmarł w 1831 r., co daje 56 lat
biskupstwa), żaden spośród hierarchów polskiego Kościoła – aż do 2016 r. –
nie dożył momentu półwiecza przynależenie do grona episkopatu.
W rzeczonym roku 2016 taki jubileusz stał się udziałem emerytowanego arcybiskupa metropolity lubelskiego Bolesława Pylaka (biskupem został w 1966 r.
w wieku 44 lat), który zmarł w 2019 r. po 53 latach biskupstwa, podczas gdy
zaledwie kilku miesięcy brakło zmarłemu w roku 2018 arcybiskupowi Szczepanowi Wesołemu z Rzymu, aby również świętować półwiecze pozostawania
w gronie następców Apostołów, w którym znalazł się jeszcze przed końcem
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1968 r., niemniej jego sakra miała miejsce 7 II 1969 r. – w kaplicy rezydencji prymasowskiej w Warszawie. W tym samym roku oraz miejscu, jak również przez posługę tego samego konsekratora, którym w obu przypadkach był
Prymas Tysiąclecia, kardynał Stefan Wyszyński, święcenia biskupie otrzymał
w dniu 22 VIII 1969 r. liczący sobie wówczas 42 lata Julian Wojtkowski, któremu na okoliczność złotego jubileuszu biskupstwa została dedykowana okazała
księga pamiątkowa Veni Domine (słowa te stanowią biskupią dewizę jubilata),
pomyślana jako trwałe świadectwo dla potomności owej szczególnej rocznicy
(8 II 2020 r. to z kolei data półwiecza przynależenia do grona episkopatu wilnianina Henryka Romana Gulbinowicza, emerytowanego arcybiskupa metropolity wrocławskiego i kardynała, niegdyś czynnego także na Warmii).
(Archi)diecezja warmińska, z którą właśnie wiąże się pięćdziesięcioletnia
posługa biskupia J. Wojtkowskiego, skądinąd ma szczęście w okresie powojennym (dawniejszych stuleci nie przywołując) do uczonych pasterzy, bo wszak
w latach 1961/62-1982 tamtejszym biskupem pomocniczym, a następnie –
w latach 1982-1988 – ordynariuszem loci, był zasłużony na polu badań kościelno-historycznych Jan Władysław Obłąk, po którym z kolei nastał (arcy)biskup Edmund Piszcz – tak samo historyk Kościoła, niegdyś dyrektor Archiwum Diecezjalnego w Pelplinie. W tym zatem przypadku trafną okazała się
łacińska sentencja omne trinum perfectum, bowiem liczby trzech trwale zapisanych na płaszczyźnie dokonań naukowych w zakresie refleksji nad przeszłością pasterzy Kościoła warmińskiego dopełnia Julian Wojtkowski, który dysertację doktorską na temat Wiary w Niepokalane Poczęcie Najśw. Maryi Panny
w Polsce w świetle średniowiecznych zabytków liturgicznych przygotowywał
pod kierunkiem ks. prof. Mieczysława Żywczyńskiego na Wydziale Teologicznym Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.
Swe zakorzenienie w realiach pracy naukowej na polu humanistyki późniejszy biskup zawdzięcza atmosferze domu rodzinnego, będąc synem Andrzeja
Wojtkowskiego (1891-1975), przed II wojną światową dyrektora Biblioteki
Raczyńskich w Poznaniu i docenta Uniwersytetu Poznańskiego, natomiast
w okresie powojennym profesora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
(tamże dziekana Wydziału Nauk Humanistycznych) i dyrektora Biblioteki
Uniwersyteckiej KUL (zarazem też sekretarza generalnego oraz wiceprezesa
Towarzystwa Naukowego KUL), autora m.in. Bibliografii historii Wielkopolski,
Bibliografii historii miasta Poznania czy Bibliografii historii województwa lubelskiego. Uczony ten zapisał się również w biografii młodego wówczas Gerarda
Labudy, który od niego właśnie dowiedział się jesienią roku 1939 – po wcześniejszych przeżyciach, związanych z wydarzeniami kampanii wrześniowej
– o (jak wówczas liczono) możliwości podjęcia na nowo studiów uniwersy-
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teckich w Krakowie, dokąd też późniejszy doktor honoris causa Uniwersytetu
Jagiellońskiego i pierwszy prezes reaktywowanej w 1989 r. Polskiej Akademii
Umiejętności w rzeczy samej wyruszył u progu okupacji – w pragnieniu kontynuowania przerwanej przez wybuch II wojny światowej akademickiej edukacji. Realia hitlerowskiego terroru sprawiły, że nie było mu to dane, stąd magisterium i doktorat uzyskał w trybie tajnego nauczania, w ramach którego
sam też zaczął następnie udzielać się na Kielecczyźnie, zamieszkując wówczas
w Chrobrzu.
W pobliskie regiony, do nie tak odległego Sichowa koło Rytwian (dziś w powiecie staszowskim województwa świętokrzyskiego), trafił również – poprzez
Ostrowiec Świętokrzyski – docent Andrzej Wojtkowski wraz z rodziną, a więc
i z nastoletnim synem Julianem, który w latach okupacyjnych zetknął się tam
z wieloma korzystającymi z gościny u Krzysztofa i Zofii Radziwiłłów reprezentantami nauki polskiej, a w ich liczbie ze zwolnionym z obozu koncentracyjnego (dokąd został wywieziony w konsekwencji niesławnej Sonderaktion
Krakau) ks. prof. Konstantym Michalskim, niegdysiejszym rektorem Uniwersytetu Jagiellońskiego i długoletnim profesorem jego Wydziału Teologicznego.
Wydział ten, usunięty w roku 1954 ze struktur krakowskiej Almae Matris
i skazany w praktyce na unicestwienie (jakkolwiek nominalnie włączony w obręb utworzonej wówczas Akademii Teologii Katolickiej (ATK) w Warszawie,
której też przekazano wywiezione do stolicy specjalistyczne księgozbiory
poszczególnych Katedr), został przywrócony do życia staraniem metropolity
Karola Wojtyły i zyskał status (oraz miano) Papieskiego Wydziału Teologicznego (PWT) w Krakowie, przy czym pierwszą habilitacją, jaka została na nim
przeprowadzona, był przewód habilitacyjny ks. dra Juliana Wojtkowskiego
w roku 1968 (z kolei ostatnią urzeczywistnioną przed usunięciem wydziału
ze struktur UJ, była habilitacja późniejszego papieża–Polaka, sprawa zatwierdzenia której miała być procesowana już w nowo powstałej ATK, ostatecznie
jednak rzecz sfinalizowana została na forum Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego). On sam opisał po latach tamte wydarzenia w artykule Pierwsza
habilitacja na Papieskim Wydziale Teologicznym w Krakowie (9 VI 1968 roku)
(ukazał się w 1992 r. w czasopiśmie „Analecta Cracoviensia”), pozostając
też w późniejszym czasie związany z wyrosłą z krakowskiego PWT Papieską
Akademią Teologiczną (dziś Uniwersytet Papieski Jana Pawła II), a to z racji
afiliowania do Wydziału Teologicznego tej uczelni olsztyńskiego Wyższego
Seminarium Duchownego „Hosianum”. Piszący obecne zdania miał możność słyszeć ze strony niegdysiejszych członków Rady Wydziału krakowskiej
uczelni pełne podziwu słowa pod adresem wtedy już biskupa profesora Juliana
Wojtkowskiego, iż regularnie przyjeżdżał z Olsztyna na kolejne zebrania tego
gremium akademickiego, spędzając całą noc w podróży pociągiem, aby po
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kilkugodzinnym uczestniczeniu w obradach udać się ponownie na dworzec
kolejowy i rozpocząć podróż powrotną – bez korzystania z możliwości zatrzymania się w Krakowie i przenocowania. Prawdziwość tychże relacji autorowi niniejszego tekstu dane zresztą było zweryfikować w sposób naoczny, jako
że dwu- lub trzykrotnie spotkał o poranku na krakowskim Dworcu Głównym
wysiadającego z nocnego pociągu z Olsztyna obecnego jubilata, przybywającego właśnie na mającą obradować w owym dniu Radę Wydziału.
Poznań, Lublin, Kraków, Olsztyn to tylko niektóre spośród ważnych miast
na drodze życia biskupa Juliana Wojtkowskiego, którego różnorodne zainteresowania tudzież bogaty dorobek naukowy korespondują z niepospolitym życiorysem, wypełnionym po większej części biskupim posługiwaniem
(w momencie pisania tego tekstu 51 lat biskupstwa pośród 93 lat życia i siedemdziesięciu kapłaństwa). Prezentowana księga jubileuszowa Veni Domine
dostarcza obfitych wiadomości na ten temat, jak też – co zrozumiałe w przypadku uczonego i zarazem biskupa – przynosi obszerne zestawienie bibliografii podmiotowej (tak samo przedmiotowej), obejmującej łącznie 554 pozycje
(z podziałem na: książki jednoautorskie [nr 1-8] i współautorskie [nr 9-11],
przekłady [nr 12-38], adiustacje, korekty, kolacjonowanie [nr 39-40], artykuły [nr 41-216] oraz oddzielnie artykuły w „Warmińskich Wiadomościach
(Archi)Diecezjalnych” [nr 217-378] i w „Posłańcu Warmińskim” [nr 379-532],
redakcje prac naukowych [nr 533-537], w końcu recenzje [nr 538-554]). Nie
zapomniano także o wykazie prac doktorskich, licencjackich (mowa o tzw.
licencjacie kościelnym, pośrednim pomiędzy magisterium a doktoratem)
oraz magisterskich, powstałych pod naukową opieką J. Wojtkowskiego, którego życiorys opracował do prezentowanej edycji jej redaktor, ks. prof. Andrzej
Kopiczko. W przypadku, gdyby chodziło o badacza reprezentującego młodsze generacje pracowników nauki, z pewnym pobłażaniem można by przejść
do porządku dziennego nad faktem obecności w przypisach wskazań na strony
internetowe. Skoro jednak chodzi o doświadczonego historyka, który swoją
„przygodę z nauką” rozpoczął na długo przed rozpowszechnieniem się internetu, jest to doprawdy konfudujące, iż rozmaite fakty czy postaci są przezeń objaśniane poprzez przywołanie haseł z Wikipedii oraz tym podobnych
„źródeł”, do których treści każdy może dodać, co uzna za stosowne (s. 35
przyp. 1-3, 36 przyp. 7, 37 przyp. 10, także s. 107-108 przyp. 127-131). Skoro
nawet profesorzy akademiccy w ten sposób „budują” aparat naukowy do swych
opracowań, nie starając się dotrzeć do istniejących publikacji, lecz poprzestają
na wyszukiwarkach internetowych oraz tym, co one wskażą, trudno się dziwić, że tym bardziej uczestnicy ich seminariów postępować będą w podobny sposób – ze wszystkimi tego konsekwencjami, o których nie miejsce tutaj się
rozpisywać.
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Biografia i bibliografia Jubilata poprzedzone są w księdze Veni Domine
dziewięcioma listami gratulacyjnymi (wśród „gratulujących” arcybiskupi Józef
Górzyński, Józef Kowalczyk, Henryk Józef Muszyński, Józef Michalik i Edward
Ozorowski), natomiast w dalszej kolejności następuje (cokolwiek niezręcznie
zatytułowany) dział We wspomnieniach i o pracy (tu teksty m.in. arcybiskupów
Stanisława Nowaka i Wojciecha Ziemby oraz biskupów Antoniego Pacyfika
Dydycza i Jacka Jezierskiego), podczas gdy ostatnią część stanowią Artykuły
dedykowane, stanowiące typowe w przypadku ksiąg pamiątkowych silva rerum
(zaczynają się przyczynkiem H.J. Muszyńskiego Teologiczno-egzystencjalny
wymiar chrztu świętego, kończą zaś trudnym do zdefiniowania, gdy chodzi
o jego charakter, tekstem S.C. Napiórkowskiego Rosyjska „Encyklopedia katolicka”). Stanowi to niemniej specyfikę tego rodzaju dedykowanych jubilatom
publikacji okolicznościowych, że – o ile nie przynoszą wyłącznie zbioru materiałów związanych z jego curriculum vitae, lecz większy nacisk kładzie się na
obecność w tomie „przyjaciół, współpracowników i uczniów” – znaleźć w nich
można opracowania zgoła przypadkowe, tylko bowiem nieliczni spośród zaproszonych do obecności autorskiej starają się „dopasować” tematycznie ze swoją
propozycją do zasadniczych nurtów zainteresowań badawczych jubilata – o ile
tylko jest on badaczem, co w tym akurat przypadku ma wszak miejsce.
Skoro mowa o płaszczyznach eksploracji naukowych biskupa prof. Juliana
Wojtkowskiego, pośród wykazanych w zestawieniu bibliografii podmiotowej
przeszło pięciuset pięćdziesięciu pozycji znajduje się m.in. źródłowa „trylogia”
Glosy i drobne teksty polskie do 1550 roku (1965, 1997, 1992), Katalog druków
XVI wieku Biblioteki Wyższego Seminarium Duchownego Metropolii Warmińskiej „Hosianum” (2012) czy opracowany wespół z T. Borawską, M. Borzyszkowskim i A. Kopiczką Słownik biograficzny kapituły warmińskiej (1996) i podobnież współautorski Słownik biograficzny kapituły kolegiackiej w Dobrym
Mieście (1999), dalej przekłady Pamiętników papieża Piusa II (2005), w momencie wyboru na Stolicę Piotrową nominalnie biskupa Warmii, Archiwum
dawnego i nowego lidzbarskiego kościoła archiprezbiterialnego Jerzego Wojciecha Heidego (2006), Kroniki lidzbarskiej Marcina Oesterreicha, Tomasza
Tretera i Macieja Tretera (2008), Dziejów Prus Jana Leo (2008), Statutów synodalnych warmińskich, sambijskich, pomezańskich, chełmińskich oraz prowincjonalnych ryskich (2010), Dziejów malborskiej rezydencji Towarzystwa Jezusowego
1647-1744 (2013) tudzież szeregu dzieł związanych z bł. Dorotą z Mątów i sługą
Bożym kardynałem Stanisławem Hozjuszem, którego obszerne Kalendarium
biograficzne J. Wojtowski opublikował w tomie szesnastym „Studiów Warmińskich” (1979). Dokonał również żmudnego skolacjonowania Protokołów
posiedzeń warmińskiej kapituły katedralnej z czasów Mikołaja Kopernika
(1499-1543) (2015), przygotowanych niegdyś przez ks. prof. Alojzego Szorca,
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jak i Rekonstrukcji drugiego zeszytu katalogu inkunabułów Biblioteki Kapitulnej w Gnieźnie księdza Leona Formanowicza (1969), opracował skorowidze
do pierwszych tomów „Studiów Warmińskich”, podobnież jest autorem licznych haseł do KUL-owskiej Encyklopedii katolickiej (od samego początku jej
ukazywania się w roku 1973). Skądinąd w prezentowanej edycji nie brakło
omówienia w odrębnych tekstach Wkładu biskupa profesora Juliana Wojtkowskiego w badania nad książką i biblioteką (s. 261-266), Kręgu uczniów i wykładu
teologii biskupa profesora Juliana Wojtkowskiego (s. 169-182) czy również
Charakterystyki badań prowadzonych pod kierunkiem biskupa prof. dr. hab.
Juliana Wojtkowskiego (s. 267-303).
Dopełnienie całości stanowi całkiem obfity materiał ilustracyjny, zamieszczony przede wszystkim przy tekstach traktujących o osobie jubilata, w tym
reprodukcje licznych dokumentów, odnoszących się do jego curriculum vitae
– poczynając od lat młodzieńczych, a na stosunkowo niedawnych kończąc.
Jak też we wprowadzeniu do zamieszczonego w owej księdze tekstu własnego
autorstwa pisał pochodzący z Kaszub gnieźnieński arcybiskup senior Henryk
Józef Muszyński (niektóre z tych treści powtórzywszy również w zawartym
na początku prezentowanej edycji liście gratulacyjnym), „według mojego
rozeznania Ksiądz Biskup Julian jest jednym z nielicznych, jeśli wręcz nie
jedynym, który potrafi harmonijnie łączyć czynną pracę duszpasterską kapłana
i biskupa z działalnością naukową i dydaktyczną oraz z ewangelicznym świadectwem życia, pozostawiając nam równie podziwu godny dorobek naukowy”
(s. 569, por. s. 26), gdy znów były przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, arcybiskup senior Józef Michalik, nie omieszkał podkreślić, iż „może najpiękniejsze [w sylwetce Jubilata] jest to, że szczerze ukrywał bogactwo swego
serca i umysłu, ale – na szczęście – nie zawsze Mu się to udawało. […] Z szacunkiem patrzyliśmy na skromność tego Człowieka, który – chętny do służby
innym – konsekwentnie rezygnował z ofiarowanych udogodnień i chociażby
w podróżach zachwalał walory polskiej kolei” (s. 27), która to ostatnia uwaga
koresponduje z tym, co powyżej zostało wspomniane w recenzji.
Specyficzne świadectwo przynosi też list gratulacyjny będącego analogicznie, jak biskup Julian Wojtkowski, specjalistą w zakresie dziejów teologii
(zarazem eklezjologiem) arcybiskupa seniora Edwarda Ozorowskiego z Białegostoku, który wspomniawszy naukową akrybię i dociekliwość uhonorowanego
księgą Veni Domine hierarchy, nie omieszkał dodać: „Biskupi unikali siadania
blisko Jubilata, bo zadawał zbyt dużo szczegółowych pytań. Podczas spotkań
ad limina w Kongregacjach watykańskich zwykle przemawiał po łacinie.
Uczestnicy tych zebrań znali język łaciński, ale zwykle rozmawiało się po włosku. Wśród biskupów polskich w tym czasie było [wprawdzie] kilku klasyków,
jednak ich znajomość łaciny była bierna” – w konkluzji stwierdzając: „Wokół
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osoby Jubilata narosło wiele legend, które u słuchaczy wywoływały radość.
Można w nich jednak było znaleźć wiele wskazówek do własnego życia” (s. 29),
z czym korespondują słowa redaktora tej jubileuszowej edycji, zamieszczone
na jej początku: „Zawsze nieco z boku, zachowując własny rytm życia i zatopiony w ciszę, podąża swoją, niepowtarzalną drogą. Przez całe młode i dorosłe
życie towarzyszyły i nadal towarzyszą Mu książki, często te niezwykłe, pisane
ręką średniowieczne skryby. Doskonale zna łacinę, język Kościoła Powszechnego, [a] obdarzony niezwykłą pamięcią może nadal – mimo upływającego
czasu – opowiadać o ludziach i wydarzeniach czy zasłyszane niegdyś anegdoty, pamiętając daty, miejsca, imiona i nazwiska. W swoim gabinecie potrafi też
zasłuchać się w opowieści innych, zawsze mając czas i niezwykłą wewnętrzną
wolność, gdy ktoś mówi.
Ascetyczna postawa nie pozbawiła Go jednak ciekawości świata i wytworów myśli ludzkiej, [stąd] gdy pojawiły się komputery, zostawił tradycyjną maszynę do pisania i jako jeden z pierwszych biskupów zasiadł przed monitorem
– zwyczajnie, bez lęku i obaw, że to może już za późno. Zazwyczaj pracuje
w pojedynkę, by nie powiedzieć – samotnie. Ale to konsekwencja obranej kapłańskiej drogi i daru z Nieba – doskonałej pamięci, koncentracji, kompetencji,
mistrzowskiego warsztatu, odpowiedzialności. „Orły szybują samotnie”. I dziś
pozostał taki sam: daleki od polityki, unikający uwikłania w sprawy doraźne
i występowania w mediach, wyciszony, z głęboką wiarą i pobożnością, bez egzaltacji i mistycznych uniesień. Żyje skromnie, na co dzień chodzi w czarnej
sutannie, nie nosi insygniów biskupich. Systematycznie spowiada w olsztyńskiej katedrze, każdego dnia przychodzi do Kurii, czasem wyruszy w miasto
– by zrobić drobne zakupy, odwiedzić lekarza, sprawdzić informacje w bibliotekach” (s. 7-9), która to ostatnia uwaga w sposób niedwuznaczny wskazuje, iż przedwczesną byłaby myśl, że dorobek naukowy 93-letniego hierarchy
z Warmii stanowi już zamkniętą kartę, którą wolno poddać podsumowującej
ocenie. Niech zatem za konkluzję niniejszej recenzji posłuży cytat z jednego
z niedawnych listów biskupa profesora Juliana Wojtkowskiego (z daty: Olsztyn, 21 IV 2020 r.) do kreślącego obecne zdania: „Wczoraj skończyłem transliterację i przekład Wykładu Symbolu Apostolskiego Jana z Kwidzyna – dla śp.
księdza profesora Mariana Borzyszkowskiego, któremu śmierć nie pozwoliła
dokończyć zaczętego dzieła. Dziś otrzymałem do przekładu Akta wizytacji generalnej kościołów biskupstwa warmińskiego 1597-1598, kart 382, Archiwum
Biskupie we Fromborku B. Nr 4. Cieszę się na tę robotę i proszę Pana Boga
o życie i siły”.

Julian Wojtkowski
Olsztyn

Miłosława Borzyszkowska-Szewczyk,
Cezary Obracht-Prondzyński, Bogumiła Cirocka,
Kaszubski wanożnik po Gdańsku.
Znaki i miejsca w przestrzeni kulturowej Miasta,
Instytut Kaszubski, Gdańsk 2018, ss. 313

Dostęp do morza był ogromną dumą i troską Polski Niepodległej. Dzieci
szkolne śpiewały Morowa marynarska wiara, oraz Morze, nasze morze! Wiernie ciebie będziem strzec, Mamy rozkaz cię utrzymać, albo na dnie, na dnie twoim lec. Po ogłoszonej 12 maja 1935 roku śmierci marszałka Józefa Piłsudskiego
doszła piosenka: Marszałek Śmigły Rydz. Nasz dobry dzielny wódz. My razem
pójdziem z nim najeźdźców tłuc. Nikt nam nie zrobi nic! Nikt nam nie weźmie
nic! Bo z nami Śmigły, Śmigły, Śmigły Rydz!
Obowiązkiem Polaka było pojechać nad morze. Naszej rodzinie udało się
to w 1936 roku. Miałem wtedy 9 lat. Całonocna podróż z Poznania pociągiem tranzytowym przez Wolne Miasto Gdańsk. Na peronie polski wartownik
z karabinem. Mieszkaliśmy w Redłowie u szlachcica na zagrodzie, Kaszuba,
von Rosickiego, do którego nawet żona nie mówiła po imieniu, lecz z uszanowaniem zwracała się przez „Gbur”. Nieopodal na kępie stacjonował balon na uwięzi, kształtu „zeppelina”, z którego kosza polscy żołnierze słusznie
obserwowali redę portu gdańskiego. W porcie polskiej marynarki wojennej
na Oksywiu zacumowany był na stałe pancernik „Bałtyk”, który o godzinie
dwunastej strzelał z działa, co dla plażowiczów było sygnałem, że trzeba iść
na obiad.
W Święto Morza zwiedzaliśmy w Gdyni kontrtorpedowiec „Burza”, oglądaliśmy „Wicher”, bo „Błyskawicy” i „Groma” jeszcze nie było. Łodzie podwodne
były trzy: „Ryś”, Wilk” i „Żbik”. „Orła” i „Sępa” jeszcze nie było, jak i stawiacza
min „Gryfa”. Było kilka torpedowców i kilka poławiaczy min. Widać było startujące i wodujące „hydroplany”, czyli wodnopłatowce.
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Wszystko dla obrony polskiego morza z własnym portem w Gdyni, jego
chlubą „Łuszczarnią Ryżu”, „Dworcem Morskim”, motorowcem transatlantyckim „Piłsudski”, wkrótce bliźniaczym „Batorym”, dźwigami unoszącymi całe
wagony kolejowe i zsypujące węgiel do ładowni statków towarowych, zwanych
po wojnie „rudo-węglowcami”.
Wolne Miasto Gdańsk na siłę niemczone. Na granicy kontrola dokumentów. Gdańszczanie „nie umieli po polsku”. Nawet do biletera trzeba było mówić
po niemiecku. Kościół Mariacki z przeraźliwym posągiem Marcina Lutra
i z przepięknym „Sądem Ostatecznym” Memlinga. Oczywiście „Dwór Artusa”,
„Długi Targ”, katedra w Oliwie i jej organy; cudowne ogrody.
Postawa obronna wobec Wolnego Miasta Gdańska była jak najbardziej
słuszna. To z redy portu gdańskiego padły 1 września 1939 roku pierwsze salwy armatnie pancernika Schleswig-Hollstein na Westerplatte. Potem nastąpiło uderzenie na Pocztę Polską w Gdańsku. Jej obrońcy zostali rozstrzelani.
2 września 1939 roku uruchomiony został, wybudowany dla Polaków jeszcze
przed wybuchem wojny, obóz koncentracyjny „Stutthof ”. Natomiast pod koniec wojny Gdańsk stał się etapem ucieczki półtora miliona mieszkańców
„Prus Wschodnich” na Zachód.
W 75 lat po wojnie i Jałcie, 30 lat po Malcie, „Wanożnik” opowiada o Gdańsku, niepodlegającym już Berlinowi, ani Moskwie, lecz Brukseli, z wyjątkiem
resztek stoczni, sprzedanych Ukrainie.
Wstęp ogranicza „wanożenie” wyłącznie do śladów kaszubskich w Gdańsku.
Parę słów o Kaszubach i Gdańsku świetnie wprowadza w zagadnienie.
Opis Centrum, Wrzeszcza, Oliwy i Wyżyn ujęty jest w osiem „tras”.
Następuje doskonałe kalendarium historyczne, podstawowa bibliografia,
oraz skorowidze: rzeczowy i nazw geograficznych, osobowy i ilustracji.
W opisie ulicy Długiej brak Błogosławionej Doroty z Mątów, najsławniejszej
Gdańszczanki, która pod numerem 64 mieszkała niemal 27 lat, od 15 sierpnia 1363 roku do 15 maja 1390 roku. Dopiero w 1391 roku przeniosła się
do dzielnicy prawobrzeżnej Gdańska, a stąd 27 września 1391 roku wyjechała
do Kwidzyna, gdzie 25 czerwca 1394 roku zmarła jako rekluza, czyli pustelnica
w celki domurowanej do Katedry Pomezańskiej.
Czyżby nie była Kaszubką?
Jaka ludność mieszkała w widłach Wisły i Nogatu? Słowiańska, czyli Kaszubi, czy Bałtycka, czyli Prusowie? Profesor Stanisław Mielczarski w swej monografii o misji pruskiej świętego Wojciecha, granicę miedzy Polską a Prusami
ustala nie na Nogacie, ale na Dzierzgoni, Żuławkę i Jasną zalicza do państwa
Bolesława Chrobrego!
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Ojciec Doroty był Holendrem, grobelnym i rolnikiem, osiadłym w Mątowach na Wielkiej Żuławie. Matka Doroty, Agata, która tam mieszkała, podobno
też skądś przybyła, ale nie wiadomo skąd. Tam się pobrali, tam urodziła się
i ochrzczona została Dorota, która tam przeżyła 16 lat dziecięcych i młodocianych, wprowadzona na drogę do świętości przez bardzo pobożną i umartwioną matkę.
Może więc jednak Agata była Kaszubką, a dzięki niej także i Dorota? Jeśli
nie da się to udowodnić, niech pozostanie chociaż nadzieja!

Tadeusz Lipski
Wiele

Eugeniusz Pryczkowski,
Płomiéń miłotë. 51 sonetów na 51 lat,
ZKP Banino, Banino 2020, ss. 72

Artur Jablonskji, Revjinë,
Vëdôvjizna SKRA, Falkembórg (Złocieniec) 2020, ss. 54

Dwa tomiki kaszubskich wierszy, w tym jeden tomik poezji. Kontrast uderza już w intytulacji książek: pełne zmysłowo – duchowej „gorączki” wyrażenie versus enigmatyczne „revjinë”, które po słownikowych kwerendach nieprofesjonalisty okazują się przymocowanymi do dolnej części żagla linkami,
służącymi do zmniejszenia jego powierzchni podczas silnego wiatru (Sychta).
Na pierwszy rzut oka jeden tytuł – wielce obiecujący, drugi – mało, jak na lirykę,
atrakcyjny. Ale bądźmy ostrożni. Niech nas nie zwiedzie blichtr sonetowego
cyklu E. Pryczkowskiego. Postępując za rodzimą trawestacją średniowiecznego
aforyzmu o gustach – Nie to ładne, co ładne, ale to, co się komu podoba – ośmielę się powiedzieć, że nie podoba mi się przesłodzona szata graficzna książki
od userduszkowanej okładki poczynając, na fotograficznym miszmaszu kończąc. Jest to jednak rzecz gustu – szkoda deliberować. Wszak książka powstała
dla „51 sonetów na 51 lat”. Ale z tymi sonetami też nie najlepiej…
Płomiéń miłotë podzielony jest na 4 części: Miłosné sonetë, Żëcé w rodny
zemi, Naszim herojóm i Sonetë sprzed pòkòlenia. Na końcu tomiku znajdują się
Słowôrzk drãgszich słów, „Spis treści” oraz „Posłowie” autorstwa Adeli KuikKalinowskiej. Sonety z pierwszej części układają się w opowieść o oczekiwaniu na miłość życia, o jej nadejściu, druga grupa wierszy mówi o kaszubskiej
tożsamości (ziemia, tradycja, język), utwory trzeciej części są dedykowane
bohaterom dalszej i bliższej nam historii; zbiorek zamykają sonety tematycznie niejednolite. Materia prezentowanych wierszy nieobca jest kaszubskiej literaturze, współcześnie ma się wrażenie, że jest eksploatowana ponad miarę.
Nie negując szczerości uczuć autora, domniemywam, że staje on bezradny
wobec posługiwania się środkiem wyrazu, jakim jest język liryki (liryczny).
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Język poetycki kreuje obrazy, które są odpowiednikiem emocji, a nie ich opisem. Wiersze E. Pryczkowskiego są informacją o uczuciach autora, który zdaje
się przekonany o jej sprawczej mocy, o wzbudzeniu w czytelniku jednakich
emocji. Zrezygnowanie przez autora sonetów z lirycznej stylistyki powoduje,
że pierwsza część zbiorku ma charakter sprawozdawczy, Żëcé w rodny zemi to
wierszowana publicystyka, Naszim herojóm – rymowane szkice historyczne,
część czwarta – residuum. Ze względu na formę wypowiedzi (sonet) autorka
„Posłowia” Adela Kuik-Kalinowska daje do zrozumienia, że tomik Pryczkowskiego stanowi „ważny głos w kontynuacji europejskiego dziedzictwa kultury
i literatury” (s. 70). Punktem odniesienia jest tutaj Petrarka ze swoimi Pieśniami. Trzeba jednak przyjąć do wiadomości, że polska tradycja sonetowa
ma dwa nurty: pierwszy – od Mickiewicza do Staffa, i drugi, który jest raczej
ogromnym, płytkim rozlewiskiem, skupiającym setki nazwisk od epoki romantycznej do współczesności, a którego twórcy nazywani są sonetopisarzami
lub soneciarzami, a ich literackie zajęcia – sonetomanią.
Zatrzymując się jeszcze chwilę przy „Posłowiu”, zatytułowanym Miłosné
sonetë – w kaszubskim ogrodzie uczuć i piękna…, przypomnę, że podzielam
mniemanie, iż nie to ładne, co ładne, ale co się komu podoba. Jednak moje
zdziwienie budzi fakt, że na zilustrowanie poglądu autorki, iż E. Pryczkowski
w swych sonetach m. in. „sięga (…) do miejsca, w którym się urodził” (s. 71),
Adela Kuik-Kalinowska przywołuje wiersz Chãtka, który – w moim rozumieniu – przedstawia bohaterskie ujarzmienie zmysłowego porywu, kiedy to oboje
zakochanych „Słabòscë chwila zòchla na trôwkã…”
Dobra literatura rodzi się dzięki świeżości spojrzenia, dzięki twórczemu
wykorzystywaniu potencjału językowego. Wtopiona w oszczędność słowa zajmująca metaforyka to istotny komponent poezji Artura Jabłońskiego. Intrygująca okładka, której autorem jest Krzysztof Wroński, każe nomen omen wgłębiać się w los miotanego falami samotnego żagla – człowieka, pokonującego
morskie – życiowe głębiny. Na tle zarysu bezładnego olinowania (ujęcia w sieci?)
bytowych przestworzy kołysze się na kształt fali tytuł „revjinë”. Reflinek (polska nazwa) można użyć, by jakąś porcję sił nieprzychylnego żywiołu wykorzystać do wybrnięcia z życiowych opałów. Oglądana okładka jest egzemplifikacją
niejednoznaczności artystycznej/poetyckiej wypowiedzi. Takie ambiwalentne,
rozedrgane są też niektóre wiersze A. Jabłońskiego. Revjinë złożone są z trzech
krótkich cykli: Szarzence, Zôtór i Strąd (ze względów praktycznych stosuję
powszechnie używane kaszubskie znaki diakrytyczne). Tomik otwiera wiersz
pt. Slovò. Na własny użytek daję mu tytuł zastępczy: „Ars poetica”. Odczytuję go
bowiem jako zamyślenie się poety nad procesem twórczym. Słowo jest najważniejsze, ale czasem, wśród obfitości słów, piękne jest milczenie. Poszukiwanie
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sposobnego wyrazu jest mozolną, twórczą pracą. „Nji mògã przinc na slovò” –
po bezowocnym wypróbowaniu w zamierzonym kontekście kilku synonimów
– mówi na koniec autor. Ta fraza uwiarygadnia pióro poety. Dodatkową trudnością w znalezieniu najtrafniejszych określeń na oddanie przeżywanych uczuć
i wrażeń jest fakt, że tu i teraz towarzyszy nam „bezwustónkòwô przejinaka”
(Wona). Trudno uchwycić moment, którego istotę dałoby się oddać jednym
najcelniejszym określnikiem. Wydaje się, że trwamy w jakiejś „szëmermanjicë”
(Të), nie wiemy, czy szarość, w której tkwimy, jest brzaskiem czy zmierzchem.
„…v mòji vjédzi” – mówi poeta – „mdze vnet dzénj/ nasz abò jich” (Wo szaro)
– zaiste, połowiczna to wiedza – „nic pewnego na świecie,/ radość się z troską plecie”. W tej egzystencjalnej niepewności człowiekiem miotają wielorakie
emocje: chce być kochany i szczęśliwy (Mùmacz); jest zniechęcony i złakniony
życia (Apfelzinovi wogród); pragnie szaleństwa: po nas choćby potop (Nëże),
ale chciałby też dobyć się z labiryntu życia (Worzechë); lgnie – jak żurawie
– do wspólnoty (Worzechë), jest jednak świadom, że bywa, iż w człowieku
drzemie wilk (Vjilcë); dąży do czynnego życia (Lepszô smjerc), z estymą myśli
o przeszłości (Rugiô). Druga część tomiku – Zôtór – ujawnia głębię miłości
zmysłowej, będącej dopełnieniem braterstwa dusz. Kilka subtelnych erotyków,
oszczędnych w słowa, wręcz w tym względzie ascetycznych, mówi o miłości
więcej, piękniej i prawdziwiej niż moc patetycznych eksklamacji. Intrygujący
jest wiersz Të, otwierający Zôtór: ukochanej czy morzu składa poeta wyznanie? Możliwe, że morze jest kobietą; niewykluczone, że kobieta jest morzem…
Co z cennych chwil w życiu pozostaje? Bywa, że nawet wspomnienia przeciekają przez palce (Pjôsk). Może przydatna będzie poezja? (jak przydatne bywają
rëvjinë…) – wszak „…pôezio/ to je to samo żëcé/ le wopòvjedzôni përznã
jinim jãzëkã” ( „Mùmacz”). Wiersze Jabłońskiego są stroficzne, tylko erotyki
zapisane są wierszem ciągłym – forma podporządkowana jest treści: budowa
stroficzna spowalnia porę percepcji, w erotykach czas jest skondensowany.
Nie każdy z zamieszczonych w zbiorku wierszy wpisuje się w materię niniejszych impresji, ale przesłanie wspomnianych w tekście liryków stanowi
dominantę, przygotowywanego przez lata – nji mògã przinc na slovo – poetyckiego debiutu Artura Jabłońskiego.

Marek Cybulski
Gdańsk

Aneta Lewińska, Dla orientacji kolegów
spisałem… O szkole w kronikach szkół
wiejskich Pomorza z lat 1920–1989,
Pelplin 2019

Książka Anety Lewińskiej, językoznawcy, dydaktyka, profesora nadzwyczajnego Uniwersytetu Gdańskiego, poświęcona jest językowemu obrazowi
świata, zawartemu w kronikach wiejskich Pomorza. Autorka wzięła na warsztat jedenaście kronik szkolnych pisanych w latach 1920–1989, tzn. od odrodzenia się Polski na Pomorzu po kres Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Są to
kroniki z różnych części naszego regionu (w tym cztery z Kaszub: z Połczyna,
ze Sławoszyna, Tuchlina i Lipnicy, pięć z Kociewia: z Międzyłęża, z Wielkich
i Małych Walichnów, Ocypla, Małego Garca, Małej Słońcy, jedna z Pomorza
Zachodniego: z Manowa, i jedna z Żuław: z Lisewa Malborskiego), ze szkół,
które istniały już w okresie zaboru, przed rokiem 1920, oraz szkół powstałych
po roku 1945. Wszystkie te dokumenty łączy jednak wspólna tematyka.
Trzy z analizowanych kronik (z Połczyna, Sławoszyna i Tuchlina) zostały
założone w XIX w. (1874, 1878, 1886), czyli przed odrodzeniem państwa polskiego i pisane były początkowo w języku niemieckim, ale po roku 1920 kontynuowane są już w języku polskim. Autorka zwraca tu uwagę na to, że „wpisy
w języku polskim znajdują się na tej samej stronie co poprzedzające je niemieckie teksty”(s. 56), a ze szkoły w Połczynie Stanisław Dębicki, pracujący
tu od roku 1911, a więc od czasów zaboru niemieckiego odszedł na zasłużoną
emeryturę w roku 1961, stąd też warta podkreślenia jest zasada kontynuacji.
W kronice z Międzyłęża tytuł ‘Rozpoczęcie roku szkolnego 1945/ 46’ pojawia
się na tej samej stronie, co niemiecki tekst z okresu okupacji hitlerowskiej; te
dwie części kroniki są od siebie oddzielone tylko ozdobnymi kreskami” (s. 64).
Autorka podzieliła pracę na pięć rozdziałów: w rozdziale 1. przedstawiła
„Wprowadzenie do tematu”, w kolejnych pokazała szkołę, która jawi się w kronikach „w wymiarze instytucjonalnym” – rozdział 2.; „w wymiarze materialnym – budynek i tereny przyszkolne” – rozdział 3.; „w wymiarze osobowym –
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nauczyciele, uczniowie, rodzice” – rozdział 4., a w rozdziale 5., podsumowującym, odmalowała „Najważniejsze aspekty kreacji szkoły w kronikach szkół
Pomorza”.
Zatem szkoła w interpretacji Lewińskiej ukazana została jako placówka oświatowa, jako budynek i jako ludzie. Te trzy wymiary prezentowanego
w kronikach opisu zostały w książce szczegółowo omówione.
Publikacja jest pracą naukową, językoznawczą i szczegółowo analizuje język
i styl dokumentów, ale ponieważ ujmuje opisywane zagadnienia z pozycji lingwistyki kulturowej, tzw. językowej kreacji świata, ukazuje czytelnikowi, jak
wiele interesujących informacji o ludziach i otaczającym ich świecie zawartych jest w nieciekawych – wydawałoby się – dokumentach.
I tak szkoła obok aspektu edukacyjnego jest miejscem spotkań wiejskiej
społeczności. na przykład niezwykle interesujące są różnice w sposobie funkcjonowania szkół w okresie międzywojennym i powojennym.
Postaci, którym w pracy z uczniami poświęcano uwagę, zmieniły się diametralnie. W szkole międzywojennej niekwestionowanym autorytetem był
Józef Piłsudski, mówiono o nim na lekcjach, organizowano akademie (np.
z okazji imienin Marszałka). W szkole w Połczynie np. w roku 1931 „ wśród
śpiewu, deklamacji i przemowy nauczyciela Wiśniewskiego, oddano okrzyk
na cześć Marszałka” (s. 138), a z okazji śmierci Marszałka mamy zapis ze szkoły w Tuchlinie: „Szkoła wywiesiła chorągiew przybraną krepą, nauczycielstwo
i dzieci założyły opaski żałobne, portrety marszałka przybrano krepą. Głęboka
żałoba, która zapanowała w całym kraju, ogarnęła i naszą wieś” (s. 140). Nieco
inaczej również wyglądały uroczystości z okazji imienin naczelnika po jego
śmierci, i tak np. w szkole w Międzyłężu „Dzieci zebrane w udekorowanej klasie, z wystawionym portretem śp. Marszałkiem Polski, wysłuchały przez radio
żałobnego nabożeństwa z kościoła św. Jana w Warszawie i przemówienia pana
Prezydenta Rzeczypospolitej”(s. 141).
Już jednak zapis ze szkoły z Ocypla z 1949 roku informuje: „Do dziatwy
szkolnej oraz licznie zgromadzonej publiczności przemówił ob. Osowski Bernard, kierownik szkoły, który w obszernym i treściwym referacie przedstawił życiorys oraz historyczne zasługi Józefa Stalina jako genialnego myśliciela
i niezłomnego rewolucjonisty walczącego z wyzyskiem społecznym i uciskiem
narodowym, wielkiego budowniczego socjalizmu, organizatora zwycięstwa
nad hitleryzmem, wielkiego przyjaciela Polski, naczelnego wodza światowego
obozu pokoju, demokracji i postępu. Okrzykiem ‘Niech żyje Stalin, wielki
przyjaciel Polski i obrońca światowego pokoju’ prelegent zakończył swe przemówienie”(s. 146). Uczniowie i nauczyciele pamiętali również o polskim
przywódcy, ponieważ „Dla uczczenia 60 rocznicy urodzin Prezydenta RP
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Bolesława Bieruta odbyła się w tutejszej szkole uroczysta akademia. Już kilka
tygodni przed urodzinami dzieci żyły tym zagadnieniem. Wszystkie klasy
podjęły liczne zobowiązania, które skrupulatnie zrealizowano”(s. 150).
Szkoły pomorskie nie zapomniały również o przywódcy światowej rewolucji komunistycznej, Włodzimierzu Iljiczu Leninie. W szkole w Ocyplu „w ramach godzin lekcyjnych zapoznano młodzież szkolną z postacią tego genialnego człowieka, który ukochał wszystkich ludzi żyjących z pracy rąk własnych,
a nienawidził wyzysk i niesprawiedliwość społeczną (tak!)” (s. 150).
Interesujący zapis z 1945 r., otwierający pracę szkoły w Lisewie Malborskim, zawiera wspomnienie tragicznej wojny i niesie w sobie zwiastuny stylu
przyszłej propagandy: „Po sześciu latach krwawych zmagań z krzyżackim
najeźdźcą – pękły kajdany niewoli. Bestia germańska pod naporem Armii
Czerwonej i Wojska Polskiego w panicznym popłochu znalazła się w swoim
legowisku. Blask swobody rozlał swe promienie nad naszą ojczyzną i pobudził
wszystko do życia” (s. 62).
W szkole okresu międzywojennego i tuż po II wojnie światowej zachodziła
ścisła symbioza między życiem szkoły i życiem religijnym, co się łączy z silnym
szczególnie na Pomorzu związkiem narodowości i wyznania. Uczniowie zatem
biorą udział w nabożeństwach, a rok szkolny zaczyna się i kończy mszą świętą
(np. informacja ze szkoły w Połczynie z roku 1937: „ Dnia 3 września nastąpiło
uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego. Dziatwa szkolna brała udział we mszy
świętej w Pucku” ,s. 92; także – ze szkoły w Małej Słońcy z roku 1945: „ Rok
szkolny rozpoczął się 4 września nabożeństwem w kościele w Subkowach”,
s. 93),natomiast w Ocyplu „Dnia 28 czerwca 1946 zakończono naukę w szkole,
a następnego dnia udali się nauczyciele wraz z dziatwą szkolną na nabożeństwo do kościoła parafialnego w Lubichowie” (s. 191).Także zabawę kończono
elementem religijnym, tu np. zwraca uwagę zapis: „ W nagrodę za całoroczny
trud urządziło grono nauczycielskie w porozumieniu z Opieką Rodzicielską
w dniu 15 czerwca 1947 r. zabawę szkolną w lesie koło dworca kolejowego […]
O godz. pieśnią ‘Wszystkie nasze dzienne sprawy’ zakończono tę miłą imprezę
szkolną” (s. 191). W kronikach zaznaczano również szczegóły życia religijnego
uczniów, np. w szkole w Połczynie odnotowano „zakończenie wspólnego odmawiania różańca w szkole” w 1933 roku (s. 185).
Natomiast w latach pięćdziesiątych sytuacja zmieniła się diametralnie.
Odtąd brak przejawów życia religijnego, za to w uroczystości bierze udział
przedstawiciel lokalnych władz, por. zapis: ze szkoły w Walichnowach z roku
1959: „Rok szkolny 1959/60 rozpoczął się 1 września uroczystością szkolną
przy udziale władz miejscowych, to jest przewodniczącego Rady Gromadzkiej”
(s. 96). Również przy opisie np. uroczystości związanych ze świętami Bożego
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Narodzenia eliminowano elementy religijne, np. pojawiają się określenia typu
„gwiazdka”, „przywitanie Nowego Roku”, „obchód noworoczny” (s. 197).
Zapisy kronikarskie dostarczają ponadto wiele interesującego materiału
na temat ludzi, pracujących w szkole: uczniów i nauczycieli, a także rodziców, zwraca np. uwagę gorzka refleksja kierownika szkoły w Malej Słońcy:
„Biblioteka składa się z 40 tomów książek o treści beletrystycznej i popularnonaukowej (tak!). Mieszkańcy Slońcy nie są spragnieni książki polskiej. Mimo
że korzystanie z biblioteki jest bezpłatne – czytelników jest znikoma ilość”
(s. 236).
Natomiast zapis kronikarski ze szkoły w Manowie informuje o trudnej
sytuacji materialnej pracujących tam nauczycieli: „Mieszkań dla nauczycieli
w Manowie nie ma. Nauczyciele dojeżdżają do pracy z Koszalina. Kierownik
szkoły mieszka w budynku gromadzkim. Jest to budynek zimny, bez żadnych
wygód, po wodę trzeba chodzić przez ulicę, w dodatku bardzo ruchliwą”
(s. 232)
Gdy chodzi o wyksztalcenie nauczycieli pracujących w pomorskich szkołach, warto zwrócić uwagę na wpis kronikarski: „W dniu wczorajszym,
po długoletniej pracy nasza koleżanka obroniła pracę magisterką z matematyki na Uniwersytecie Gdańskim […] jest pierwszą nauczycielką w powiecie malborskim, która uzyskała dyplom magisterski na powołanym do życia
20 II 1970 Uniwersytecie Gdańskim (21 XI 1970)”(s. 271).
Refleksje nasuwające się podczas lektury książki Anety Lewińskiej pozwalają przypuszczać, że zainteresuje ona nie tylko językoznawców, lecz szersze
grono czytelników: historyków, pedagogów, socjologów, bo mnóstwo tu informacji o życiu i pracy w pomorskich szkołach.

Adam Lubocki
Wejherowo

Michał Hinc, Tadeusz Staniewski (1886-1978).
Dyrektor Gimnazjum i Liceum w Wejherowie,
wyd. Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej
w Wejherowie, Fundacja Rozwoju Ziemi Kaszubskiej
„dlakaszub.org”, Wejherowo 2018, ss. 180

Pod koniec roku 2018 z inicjatywy Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie oraz Fundacji Rozwoju Ziemi Kaszubskiej
„dlakaszub.org” ukazała się publikacja dr. Michała Hinca Tadeusz Staniewski
(1886-1978). Dyrektor Gimnazjum i Liceum w Wejherowie1. Jest to klasyczna biografia naukowa postaci blisko związanej i ważnej dla Ziemi Wejherowskiej.
Michał Hinc (ur. 1986) w 2016 r. uzyskał stopień doktora na Uniwersytecie Gdańskim2 i od tego roku jest pracownikiem Muzeum Piśmiennictwa
i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej. Od 2017 r. związany jest także z Instytutem
Kaszubskim3. Specjalizuje się w historii Pomorza Gdańskiego XIX i XX w.,
ze szczególnym uwzględnieniem powojennych dziejów Kaszub. Jest autorem
licznych tekstów naukowych z tego zakresu4.
1
2

3
4

M. Hinc, Tadeusz Staniewski (1886-1978). Dyrektor Gimnazjum i Liceum w Wejherowie,
Wejherowo 2018.
M. Hinc uzyskał stopień doktora na podstawie rozprawy Próba rewolucji agrarnej w powiecie
morskim/wejherowskim i puckim w latach 1945-1956 napisanej pod kierunkiem Grzegorza
Berendta. https://historia.ug.edu.pl/st-tyt_nauk/56280/michal_piotr_hinc [dostęp: 28.10.
2020].
https://www.instytutkaszubski.pl/czlonkowie-instytutu-kaszubskiego [dostęp: 28.10.2020].
Do najważniejszych prac autora należą artykuły opublikowane na łamach „Acta Cassubiana”. Są to przede wszystkim: M. Hinc, Kułak – synonim zła. Polityka „klasowania wsi”
w prasie pomorskiej w okresie kolektywizacji, „Acta Cassubiana”, t. 13, 2011, s. 179-189;tegoż,
Nadzieja Demokracji. Polskie Stronnictwo Ludowe w powiecie morskim w latach 1945–1947,
„Acta Cassubiana”, t. 15, 2013, s. 58-88; tegoż,Przemiany społeczno-ekonomiczne w rolnictwie i na wsi kaszubskiej w latach 1945–1956 (zarys problematyki), „Acta Cassubiana”, t. 19,
2017, s. 287-330.
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Monografia o T. Staniewskim jest w pewnym sensie wyjątkowa, zważywszy
na twórczość naukową autora. Dotyczy ona co prawda regionu kaszubskiego,
niemniej jednak jest to życiorys konkretnej postaci, nie zaś analiza określonych grup, środowisk ludzkich czy też procesów historycznych. Okoliczności
powstania tej pracy autor wyjaśnił we wstępie. Przekazanie przez rodzinę
Tadeusza Staniewskiego zgromadzonej przez niego spuścizny właśnie wejherowskiemu Muzeum i opracowanie tych materiałów przez Michała Hinca
stanowiło doskonałą okazję do napisania biografii tej postaci5. Zapewne nie
byłoby to wystarczającym powodem do napisania tak obszernej pracy, gdyby
sylwetka T. Staniewskiego była wystarczająco opisana w publikacjach naukowych. Tymczasem, jak podkreśla autor: „Jak dotąd nie opublikowano żadnego
artykułu, czy choćby przyczynku traktującego o losach bohatera prezentowanej
monografii”6. Wskazał co prawda kilka prac zawierających pewne informacje na temat Staniewskiego, aczkolwiek rzeczywiście ciężko na ich podstawie
zbudować szerszy obraz postaci7. W tym kontekście omawiana biografia ma
charakter pionierski i wnosi wiele nowych ustaleń.
Wobec niewielkiej liczby prac wzmiankujących bohatera omawianej książki,
zaskoczenie budzi obszerna bibliografia. Lista wykorzystanych pozycji liczy
prawie 10 stron. Większość z nich to publikacje mające na celu zarysowanie
tła historycznego i obrazujące rzeczywistość, w której żył i działał Tadeusz
Staniewski. Świadczy to jednak o solidnej i wieloaspektowej kwerendzie, jaką
musiał wykonać autor, przystępując do pracy. Wątpliwości może budzić wyodrębnienie w bibliografii wśród źródeł jedynie materiałów archiwalnych,
spuścizny bohatera i prasy. Innego rodzaju źródła podane zostały wraz z opracowaniami i literaturą sekundarną. Może to wywołać pewne konsternacje
u badaczy i problem odróżnienia źródeł od opracowań.
Autor zastrzegł, że jego praca jest zaledwie przyczynkiem i pierwszym krokiem w gruntownych badaniach życiorysu Tadeusza Staniewskiego8. Zwalnia
Go to w pewnym sensie z konieczności dotarcia do wszystkich źródeł, aczkolwiek nie jest to oczywiście jednoznaczne. Można to potraktować zarówno jako pozytywny element pracy, jak i negatywny. Michał Hinc nie próbuje
5
6
7
8

M. Hinc, Tadeusz Staniewski…, s. 7-8.
Tamże, s. 5.
Stan badań autor omówił na stronach 5-7.
M. Hinc, Tadeusz Staniewski…, s. 13: „Biografia ta, oddawana właśnie do rąk czytelnika nie
rości sobie prawa do bycia zupełnym i kompletnym opracowaniem traktującym o losach
wejherowskiego dyrektora. Jest co najwyżej jego biograficznym zarysem. Potrzebne są lub
wręcz pożądane są dalsze badania, które miejmy nadzieję w niedalekiej przyszłości przyczynią się do stworzenia tzw. portretu zbiorowego nie tylko pomorskiej kadry pedagogicznej”.
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wcale ukryć tego, że do części materiału źródłowego nie udało mu się dotrzeć.
Jest to moim zdaniem niewątpliwy atut świadczący o uczciwości badawczej
autora, gdyż nie próbuje on udowodnić, że stworzył całościową pracę i dotarł
do wszystkich istniejących źródeł. Zadanie takie byłoby zresztą trudne z kilku
powodów. Postać wejherowskiego dyrektora nie została należycie przedstawiona w historiografii, zatem już to, czego udało się dokonać M. Hincowi zasługuje na uznanie. Poza tym sporą część życia Staniewski spędził na Kresach
Wschodnich i nie wiadomo, czy zachowały się jakiekolwiek materiały. Długotrwałe, żmudne i kosztowne kwerendy na terenie dzisiejszej Białorusi i Ukrainy mogłyby zakończyć się negatywnie i nie wnieść żadnych nowych ustaleń.
Większe natomiast są szanse na znalezienie śladów działalności bohatera omawianej publikacji w wielkopolskiej Wrześni lub w Krakowie. Opublikowana
biografia stanowi jednak doskonały punkt wyjścia do dalszych pogłębionych
badań, których potrzebę autor zasygnalizował9.
Warto również zastanowić się nad tym, czy brak kwerendy źródłowej poza
obszarem Pomorza stanowi rzeczywiście mankament omawianej rozprawy.
O tym, że kwerendy takiej nie było, świadczy najdobitniej bibliografia. Autor
skorzystał w zasadzie ze źródeł, które mógł znaleźć na miejscu, a więc z opracowanej przez siebie spuścizny Tadeusza Staniewskiego, a także materiałów
z prasy i lokalnego Archiwum Państwowego (Gdańsk i oddział w Gdyni).
W tym miejscu należy poświęcić trochę uwagi właśnie temu, co zostawił
po sobie T. Staniewski, a co jego wnuczka Alina Iskierska-Bałka przekazała
w darze Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie. Jest to niezwykle ciekawy zasób dokumentów, wspomnień, rękopisów,
fotografii itp., którego charakterystyce Michał Hinc poświęcił zdecydowanie
zbyt mało miejsca10.
Spuścizna po Tadeuszu Staniewskim znajdująca się w Dziale Rękopisów
i Starodruków wejherowskiego Muzeum to łącznie kilkadziesiąt (48) teczek.
Są one zgrupowane w trzech różnych miejscach, co wynika z opracowania
ich w dłuższym odstępie czasu, przerywanym pracami nad innymi zasobami.
Pierwsza część to 19 teczek oznaczonych sygnaturami od R-6553 do R-6578,
druga zaczyna się na sygnaturze R-6637 i kończy R-6655. Trzecia część to
R-6670 – R-6680. Ilościowo nie jest to zasób imponujący, składa się z zaledwie
55 jednostek, które łącznie zawierają kilka tysięcy kart różnego rodzaju źródeł.
9
10

Zob. przypis 8.
Tego z całą pewnością zabrakło w pracy M. Hinca. Spuścizna Tadeusza Staniewskiego jest
w zasadzie podstawowym źródłem do odtworzenia jego życiorysu. Poznajemy ją wprawdzie dzięki wnikliwej lekturze książki, niemniej jednak brak podstawowych informacji
o tym, co wchodzi w jej skład.

342

Adam Lubocki (Wejherowo)

Ich wartość historyczna jest jednak wysoka. T. Staniewski skrupulatnie zbierał dokumenty i materiały związane z własnym życiorysem. Wiele różnego
rodzaju wspomnień i fragmentów dzienników pokazuje wyraźnie, że jego
celem było zebranie i opracowanie jak największej liczby faktów ze swojego
życia, być może celem przechowania ich dla potomnych. Plany napisania jego
biografii podjęte przez córkę Zofię Staniewską-Iskierską również zdają się tego
dowodzić.
Poszczególne części spuścizny nie zostały ułożone tematycznie. Spowodowane jest to kilkoma etapami dostarczania materiałów do Muzeum, a każdorazowo konieczne było jak najszybsze opracowanie źródeł. Inaczej natomiast
jest w przypadku poszczególnych teczek. W obrębie konkretnych sygnatur materiał ułożony został tematycznie, co znacznie ułatwia korzystanie i poruszanie się po zasobie. Szczegółowa analiza zgromadzonych dokumentów pozwala
na przedstawienie sylwetki Tadeusza Staniewskiego. Michał Hinc, opracowując je, miał zatem świetny punkt wyjścia do napisania biografii. Uwagę zwraca
różnorodność materiałów. Odróżnia to zatem zbiory wejherowskiego Muzeum
od akt archiwalnych, mających z reguły charakter dokumentowy. Obok oficjalnych druków (urzędowych, służbowych, prywatnych itp.), znaleźć można
również korespondencję (aczkolwiek zapewne niewielką część, gdyż listy
zajmują tylko kilka teczek11), maszynopisy i rękopisy opublikowanych przez
T. Staniewskiego tekstów, oficjalne życiorysy pisane w różnych urzędowych
celach, fotografie, i wreszcie moim zdaniem najważniejsze – wspomnienia
i dzienniki pisane w różnych okresach i dotyczące różnych zagadnień12.
Spośród innych źródeł, do których dotarł autor, pierwszorzędne miejsce
zajmują archiwalia zgromadzone przez archiwa w Gdańsku (AP w Gdańsku
oraz gdański oddział IPN-u) i Gdyni (oddział gdyński APG). Szczególnie cenne
są materiały z Gdyni, ponieważ to właśnie tam trafiła cała dokumentacja związana z działalnością Archiwum Państwowego w Wejherowie po jego likwidacji w połowie lat 80.
Ciężko stwierdzić, czy poszukiwanie źródeł również poza Pomorzem przyniosłoby pozytywne rezultaty. Wydaje mi się, że materiały zachowane i zebranie przez samego Tadeusza Staniewskiego są wystarczające, by nakreślić jego
życiorys. Być może dalsze pogłębione badania przyczynią się do poszerzenia
naszej wiedzy o tej ważnej dla Wejherowa postaci, niemniej jednak wkład, jaki
włożył w to Michał Hinc, jest ogromny.
Praca ma układ przejrzysty, przemyślany. Składa się ze wstępu (s. 5–13),
czterech zasadniczych rozdziałów (s. 15–163), podsumowania (s. 165–167),
11
12

MPiMK-P, sygn. od R-6645 do R-6650 i R-6673 do R-6675.
Tamże, sygn. R-6643; R-6644; R-6671; R-6676.
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bibliografii (s. 169–178) i spisu treści (s. 179–180). Brakuje, niestety, tutaj spisu ilustracji, których jest w tekście sporo. Utrudnia to nieco poruszanie się
w bogatym materiale ilustracyjnym składającym się w większości z rzeczy stanowiących część spuścizny Tadeusza Staniewskiego znajdujących się w wejherowskim Muzeum. Układ głównej części pracy jest chronologiczny – rozdziały
układają się w życiorys Staniewskiego i są ściśle związane z sytuacją na świecie
i na ziemiach polskich. Pierwszy rozdział (s. 15–63) dotyczy czasów zaborów13
i skupia się na okresie edukacji bohatera i początków jego działalności nauczycielskiej. W drugim rozdziale (s. 65–116) autor omówił wydarzenia z okresu
II Rzeczypospolitej (od XI 1919 do wybuchu II wojny światowej14). Trzecia
część publikacji (s. 117–139) dotyczy czasów okupacji i pobytu rodziny Staniewskich w Krakowie. Rozdział IV (s. 141–163) z kolei opisuje powojenne
losy Tadeusza Staniewskiego, związane praktycznie wyłącznie z Wejherowem.
Trzystronicowe podsumowanie stanowi w zasadzie rekapitulację przypominającą główne wątki z życia bohatera. Ciekawa jest refleksja końcowa autora.
Stwierdził mianowicie, że dzięki kresowemu pochodzeniu „zapewne łatwiej
było mu zrozumieć skomplikowane Kaszuby, które przez wieki i w czasach
jemu współczesnych były obszarem zarówno pokojowego współistnienia rozmaitych nacji i kultur, jak i przedmiotem rywalizacji różnych organizmów
państwowych”15.
Po ogólnych rozważaniach warto wskazać kilka szczegółowych elementów
zarówno pozytywnych, jak i negatywnych, które zwróciły moją uwagę podczas
szczegółowej i drobiazgowej lektury. Zacznę od dobrych stron recenzowanej
książki. Do tych zalicza się niewątpliwie fakt, iż autor, tworząc dzieło o charakterze naukowym, zaopatrzonym w przypisy i wyczerpującą bibliografię, mimo
wszystko miał na uwadze szersze grono czytelników. Język jest bowiem przejrzysty i zrozumiały, pozbawiony nomenklatury badawczej charakterystycznej dla większości prac stricte naukowych16. Pod tym względem biografia
T. Staniewskiego powinna być przystępna dla nieobeznanego z tajnikami
badań historycznych czytelnika. Aparat naukowy nie utrudnia natomiast
traktowania tej publikacji jako „zwyczajnej lektury”. Również co istotne, bardzo często M. Hinc oddaje głos bohaterowi książki, obszernie cytując jego
wspomnienia i refleksje dotyczące opisywanych wydarzeń. Zapiski Tadeusza
13

Na co najdobitniej wskazuje tytuł: Życie pod panowaniem obcych.
Listopad 1919 związany jest z przeniesieniem T. Staniewskiego do szkoły w wielkopolskiej
Wrześni.
15
M. Hinc, Tadeusz Staniewski…, s. 167.
16
W wielu przypadkach niemal całkowicie uniemożliwia to odbiór książki przez pasjonatów,
niemających na co dzień styczności z językiem naukowym.
14
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Staniewskiego nie zostały jak dotąd wydane drukiem, jest to zatem niepowtarzalna okazja do tego, żeby wniknąć w umysł i świadomość tego człowieka.
Z tej perspektywy cenne jest także zarysowywanie tła historycznego. Opis
każdego miejsca, do którego trafiał T. Staniewski, poprzedzony jest krótkim
rysem dziejów danego obszaru, jego specyfiki i najważniejszych wydarzeń historycznych. Co prawda, sięganie do czasów średniowiecznych może wydawać się nieco kuriozalne, pozwala jednak na zbudowanie pewnego szerszego
obrazu stosunków historycznych, mających niebagatelny wpływ na środowisko, w którym poruszał się bohater biografii. Warto również zwrócić uwagę
na wysoki poziom wydania. Książka wydrukowana została na dobrej jakości
papierze. Liczne czarno-białe reprodukcje dokumentów, fotografii i publikacji
T. Staniewskiego dodatkowo podnoszą jej wartość estetyczną. Pozwala to również chociażby w minimalnym stopniu zapoznać się ze spuścizną zasłużonego
wejherowianina.
Oprócz kwestii technicznych, należy także zwrócić uwagę na aspekty merytoryczne. Chciałbym zwrócić uwagę w szczególności na trzy rzeczy. Michał
Hinc słusznie polemizuje z pewnymi ugruntowanymi w historiografii koncepcjami historiograficznymi. Nie są one co prawda związane ściśle z postacią
Tadeusza Staniewskiego i mają raczej wymiar ogólnohistoryczny, niemniej
jednak dość istotny dla sprawy kaszubskiej.
W świadomości historycznej Polaków bardzo często upraszcza się obraz
germanizacji i rusyfikacji w czasie zaborów. Galicja postrzegana jest jako swoisty raj – akurat temu autor zdaje się również uległ – natomiast zabór pruski/
niemiecki i rosyjski to obszary, w których zaborcy brutalnie narzucali własny język i kulturę. W tym kontekście dość ciekawie prezentuje się polemika
Michała Hinca z tym ugruntowanym obrazem. Stwierdził on, że w połowie
XIX w. „[…] germanizacja Pomorzan nie była realizowana w sposób nachalny,
czy wręcz brutalny. Państwo niemieckie, w ramach którego przyszło funkcjonować kaszubskiej społeczności nie zawsze było postrzegane jako złe i niebezpieczne, wynaradawiające. Często było wręcz przeciwnie”17.Również w Kongresówce intensywna rusyfikacja rozpoczęła się w zasadzie dopiero po upadku
powstania styczniowego. Co prawda w czasach T. Staniewskiego sytuacja wyglądała w zasadzie tak, jak przedstawia się to w powszechnej opinii, niemniej
jednak warto mieć na uwadze, że nie było to charakterystyczne dla całego
okresu zaborów. Również w Galicji kwestia ta nie jest jednoznaczna, ponieważ – paradoksalnie w przeciwieństwie do Prus i Rosji – szeroko zakrojona
germanizacja miała tam miejsce w pierwszej połowie XIX w. i dopiero Wiosna
17 M. Hinc, Tadeusz Staniewski…, s. 103.
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Ludów (1848) i wielkie wstrząsy w wielonarodowej monarchii Habsburgów
przyczyniły się znacznego złagodzenia polityki narodowościowej.
Drugim elementem, na który chciałbym zwrócić uwagę, jest polemika autora z rzekomą nieufnością władz polskich do lokalnych, kaszubskich nauczycieli w 1920 r. W wielu pracach naukowych i popularyzatorskich jako powód
sprowadzania na Pomorze nauczycieli z różnych stron Polski – Tadeusz Staniewski należał właśnie do takich osób – wskazuje się brak zaufania Polaków
do miejscowych elit intelektualnych. Tymczasem kwestia ta – na co wyraźnie
wskazuje Michał Hinc18 – jest znacznie bardziej prozaiczna. Lokalnych nauczycieli znających język polski i mających polskie/kaszubskie pochodzenie
było po prostu zbyt mało, by w oparciu o nich stworzyć nowy, sprawny system edukacji. Większość z nich pracowała w odległych nieraz od Pomorza
częściach kraju, zatem ich migracja do ojczyzny musiała zająć sporo czasu.
Łatwiej było sprowadzić ludzi z głębi kraju, aniżeli czekać na skompletowanie kadry spośród miejscowych. Często jednak zapomina się w historiografii
o takim rozwiązaniu tej kwestii i tworzy swoiste mity historiograficzne.
Michał Hinc dołączył do grona tych, którzy już od dłuższego czasu walczą
z niezbyt słusznym pojęciem „wyzwolenia” przez Armię Czerwoną Polski
w 1945 r. Do roku 1989 była to nomenklatura niebudząca żadnych wątpliwości, natomiast w czasach wolnej Polski i braku cenzury pojęcie to powinno stać
się jedynie niefortunnym reliktem przeszłości. M. Hinc w „Tadeuszu Staniewskim” podkreślił wyraźnie, że powinno się mówić raczej o „klęsce wyzwolenia”
dokonanej przez Sowietów19. Również próba podkreślenia niezbyt przyjaznego charakteru wkroczenia Armii Czerwonej do Polski moim zdaniem stanowi
ważny merytorycznie element recenzowanej publikacji.
Biografia Tadeusza Staniewskiego ma jednak również pewne drobne mankamenty, na które trzeba zwrócić uwagę. Tym, co najbardziej razi, jest aparat
naukowy. W wielu miejscach przypisy są niedokończone, brakuje numerów
stron lub większych elementów składowych przypisu. Nie jest to niestety jednostkowa sytuacja i przypadków takich w całej książce jest dużo. Ewidentnie
zabrakło czasu lub środków na profesjonalną korektę tekstu, która wyłapałaby
tego rodzaju braki i pozwoliłaby na ich uzupełnienie przed drukiem. Przeszkadza to w pełnym odbiorze pracy, gdyż utrudnia zweryfikowanie źródeł
myśli autora.
Na koniec kilka luźnych refleksji ogólnych związanych z analizowaną tematyką. Tadeusz Staniewski to postać nietuzinkowa, która dla wielu z nas
18
19

Tamże, s. 100-101.
Tamże, s. 145.
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może być wzorem do naśladowania. Jego biografia może być zatem dla nas
tym, czym powinna być historia według starożytnych Rzymian – nauczycielką
życia. Jest to szczególnie aktualne w naszych czasach, kiedy tyle uwagi poświęca się tolerancji. T. Staniewski był typową osobą z pogranicza, „Kresowiakiem
w pełnym tego słowa znaczeniu”20. Całe życie spędził otoczony innymi kulturami i narodami i nic dziwnego, że to właśnie Kaszuby i Wejherowo wybrał
na swoją Małą Ojczyznę. Musiał mieć zatem dużo szacunku do innych nacji,
a jednocześnie twardo bronił katolickich wartości wyniesionych z rodzinnego
domu. Domu, do którego próbowano w czasach młodości siłą wepchnąć język
rosyjski i prawosławie. Mimo iż Tadeusz Staniewski nie był Kaszubą, działał
aktywnie na rzecz ruchu kaszubskiego i uczynił dla historii regionu wejherowskiego więcej, niż wielu rodowitych wejherowian. To, że akurat to miasto
wybrał na miejsce zamieszkania, może być powodem do dumy dla wszystkich
mieszkańców Grodu Wejhera.
Michał Hinc wspomniał o tym, że zapiski Staniewskiego to doskonały materiał historyczny. Dzięki przekazaniu do Muzeum wejherowskiemu źródła te
mają szansę zasilenia bibliografii wielu prac naukowych. Ta cenna spuścizna
(w szczególności zapiski z czasów okupacji) powinna zostać opublikowana,
by dostęp do niej zyskało szersze grono osób. Kto wie, może znajdzie się
badacz zainteresowany naukowym opracowaniem wspomnień Tadeusza
Staniewskiego.
Podsumowując, uważam, że książka Michała Hinca Tadeusz Staniewski
(1886–1978). Dyrektor Gimnazjum i Liceum w Wejherowie to bardzo ważna
i cenna dla historii lokalnej pozycja. Na podstawie materiałów zgromadzonych w Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej powstała
bardzo ciekawa książka biograficzna, prezentująca losy istotnej dla regionu
postaci. Każdy zainteresowany historią Wejherowa powinien zapoznać się z tą
publikacją. Niewątpliwym jej atutem jest nowatorski charakter, gdyż jest to jak
do tej pory najobszerniejsza publikacja naukowa poświęcona Tadeuszowi Staniewskiemu. Być może znajdzie się ktoś, kto pokusi się o kontynuację badań
i uzupełni ustalenia dr. Hinca o nowe źródła z innych obszarów działalności
Staniewskiego. Mimo nielicznych mankamentów natury technicznej wartość
tej pracy oceniam wysoko.

20

Tamże, s. 167.
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Pola zlewają się z niebem.
Antologia poezji wiejskiej.
Wybór: Zbigniew Babiarz-Zych, Mirosław Kościeński,
wyd. Starostwo Powiatowe w Słupsku,
Słupsk 2019, ss. 367

Od lat jestem szczęśliwym odbiorcą czasopisma „Powiat Słupski” – organu
Starostwa Powiatowego w Słupsku, redagowanego przez Zbigniewa BabiarzaZycha, dyrektora Wydziału Polityki Społecznej, zarazem swoistego Departamentu Kultury. Ważnym działem tego pisma jest jego Dodatek Literacki „Wieś
Tworząca”, w którym znajdujemy m.in. najnowsze wiersze poetów nie tylko
z powiatu słupskiego. Tenże „Powiat” od lat wydaje też indywidualne tomiki niejednego z nich, których promocje stanowią wiele znaczący instrument
edukacji, zarazem czynnik kształtowania tożsamości mieszkańców regionu
Pomorza Środkowego, którego Słupsk czuje się i jest stołecznym centrum.
Wśród ludzi uprawiających twórczość poetycką na Pomorzu Środkowym,
obok nielicznego grona członków Związku Literatów Polskich Oddział w Słupsku, aktywnością twórczą wyróżniają się poeci skupieni w nieformalnej grupie
„Wtorkowe Spotkania Literackie”. To twórcy zainteresowani tematyką wiejską,
działający pod patronatem kolejnych starostw, których od lat reprezentuje
w tej materii Zbigniew Babiarz-Zych. On też jest pomysłodawcą i edytorem
serii tomów antologii poezji wiejskiej tego regionu. Tom zatytułowany Pola
zlewają się z niebem jest już szesnastym. Podzielam opinię autora zawartego
w nim wstępu pt. Morze będzie tak ciche jak nasze zmęczenie, Mirosława Kościeńskiego, członka ZLP, iż tak szeroka promocja tejże poezji jest ewenementem w skali Polski. Żałuję, że zarówno twórczością słupskich poetów, jak i promującym ich dorobek czasopismem „Powiat Słupski”, nie zainteresowała się
dotąd redakcja „Pomeranii”, a także nasi socjologowie. Twórczość ta bowiem
stanowi w mojej opinii historyka niedocenione, a nie do przecenienia źródło,
dotyczące kształtowania świadomości historycznej i procesu zakorzeniania
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nie tylko elity mieszkańców powiatu w krajobrazie, historii i tradycji, a przede
wszystkim współczesności tej części ziemi pomorskiej.
Mirosław Kościeński, prezentując zbiorowy portret twórców i różnorodność tematyczną ich indywidualnych doświadczeń oraz dokonań poetyckich,
zwraca uwagę, że najczęstszym motywem ich wierszy jest przyroda ziemi
słupskiej, nie tylko okolicy, pól, łąk i rzek, a przede wszystkim morza Bałtyku. Jednocześnie nie szczędzi czytelnikowi pięknych przykładów ich strof
poetyckich. Niemniej częstym motywem są powroty do dzieciństwa, niekiedy
spędzonego daleko poza ziemią kaszubsko-pomorską. Bogactwo motywów
poetyckich jest wprost proporcjonalne do liczebności grupy autorskiej jak i ich
zróżnicowanych korzeni i doświadczeń współczesności.
Wśród 63 autorów opublikowanych w sygnalizowanym tomie wierszy, pochodzących z niemal wszystkich dzielnic II RP, reprezentujących różne środowiska zawodowe i pokolenia wiekowe, a więc nie tylko mieszkańców samego
Słupska i Koszalina oraz licznych wsi regionu, w ich gronie, w tym tzw. profesjonalnych poetów, nie brak także Kaszubów, zarówno z krwi i kości, jak
i z ducha. Świat kaszubski reprezentuje m.in. znany także z łamów „Pomeranii”
Wacław Pomorski z Bytowa, pochodzący z Kamienicy Szlacheckiej w parafii
Wygoda Łączyńska, pow. Kartuzy, były nauczyciel i instruktor Bytowskiego
Centrum Kultury. W poświęconej mu notce biograficznej czytamy, iż jest też
twórcą grafik, „czołowym ekslibristą na Pomorzu”, członkiem ZLP. – Członków tej organizacji w gronie autorskim antologii jest więcej; nie tylko oni mają
w dorobku także niekiedy po kilka tomików swoich wierszy lub innych utworów. Należy do nich autor wstępu M. Kościeński, poeta, dziennikarz, krytyk
literacki, laureat „Czerwonej Róży” – Gdańsk 1975.
W przywoływanym wstępie M. Kościeński wyeksponował m.in. twórczość
bliskiej mi z wędrówek po krainie Słowińców, można rzec Kaszubki z ducha,
obywatelki Izbicy w parafii główczyckiej, zwanej kiedyś „Kaszubskim Jeruzalem”, pisząc:
„Jednak największą piewczynią ziemi kaszubskiej jest Emilia JastrząbekZimnicka, jedna z założycielek „Wtorkowych Spotkań Literackich”, autorka też
kilku tomików poezji. Jej wiersze są bardzo chętnie czytane (i słuchane) prawie na wszystkich konkursach recytatorskich organizowanych przez biblioteki
i szkoły powiatu słupskiego”. (Op. cit., s. 7-8).
Twórca prezentowanej antologii zamieścił w niej siedem wierszy izbickiej
poetki, emerytowanej nauczycielki, lokując je w przedostatniej części tomu
zatytułowanej Kromka chleba w polskiej ojczyźnie. Ostatnia część zatytułowana jest W podróż wyruszę, a poprzednie to: Są pomniki, które nie dzielą, Bycie
w drodze, Nieznane światy, W majowym wianku wiosennych uczuć i Pola zlewają się z niebem.
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Pozostawiając pełniejszą prezentację sygnalizowanego tomu, a i krytykę
literacką zawartych w nim utworów, historykom literatury, pragnę zwrócić
uwagę na niedocenianą może przez nich samych wagę ich twórczości, nie
do przecenienia rolę czynnika rozwoju, zarówno dorobku indywidualnych
konkretnych poetów, jak też lokalnego i regionalnego środowiska literackiego.
Niedostatek, wręcz nędza współczesnej krytyki literackiej (podobnie jak historycznej) – dotyczącej zarówno dzieł na etapie pracy edytorskiej, jak i idących
w świat publikowanych tomów i tomików, jest zjawiskiem nie do akceptacji.
Nie dotyczy to tylko tzw. dobrych recenzji, przyjacielsko-promocyjnych itp.
Choć z drugiej strony pamiętam, że rzetelne recenzje, których autorzy pracują
na konto aktualne lub przyszłe autorów, nie tylko w przypadku poetów, mogą
się spotkać z oceną, iż są „ohydne”.
W kontekście przywołanej tu antologii, trzeba podkreślić fakt przyznawania przez Starostów Słupskich stypendiów twórczych, dzięki którym ukazują
się indywidualne tomiki wierszy wielu poetów, niekiedy współfinansowane
przez inne podmioty; bywa też, że samego twórcę.
W ostatnim czasie (2018-2020) ukazały się tym sposobem i trafiły do mnie
następujące:
– Bogumiła Skomoroko, Dotyka, Słupsk 2018;
– Anna Karwawska, Wśród innego świata, Słupsk 2019;
– Ireneusz Borkowski, Zacerowane wspomnienia, Słupsk 2020;
– Emilia Jastrząbek-Zimnicka, Błękit nieba nade mną wyzłacany słońcem,
Słupsk 2020.
Redaktorem każdego z nich, podobnie jak not biograficznych zawartych
w przywołanej antologii, jest Zbigniew Babiarz-Zych, współdecydujący także
o ich indywidualnej stronie graficznej.
Każdy z autorów i tomików zasługuje na lekturę i wdzięczność czytelników
oraz uwagę krytyków. A ja ponadto upominam się o uwagę i refleksje socjologa. Niemal każdy zawiera godne uwagi słowo wstępne bliskich autorom przyjaciół lub krytyków. Brak go w Błękicie nieba… Emilii Jastrząbek-Zimnickiej,
która wiersze poprzedziła własnym swoistym słowem wstępnym, zatytułowanym Zamiast motta. Oto ono:
„U kresu drogi, jeszcze raz pragnę oddać piękno mojej małej
ojczyzny: łąk – boskiego dywanu złocistego, rzeki Łeby
płynącej wśród olszyn, lasów szumiących wciąż pieśń
starodawną. Bo moja wieś to mały kawałek mojej ojczyzny.
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W sercu chciałabym zachować moją wieś z lat
osiemdziesiątych. Wtedy tętniła autentycznym życiem.
Na zielonych łąkach pasły się stada krów, pola były
uprawiane, a nieżyjący już Pan Morgaś, na widok małego
ugoru powiedział: „Pani, polska ziemia płacze…”.
Teraz, no cóż, odłogiem leżą całe hektary ugorów. Zarasta
to wszystko trawą, krzakami, ziemia się zakwasza. Leżą na tej
biednej ziemi baloty. W miejskich marketach panie narzekają
na drożyznę, jakby nie rozumiały, że susza, że ziemia czeka
na siewcę i ziarno. Są przecież wspaniałe maszyny.
Nie jestem politykiem, ale kiedy przyjdzie mi umierać, mimo
radości z piękna mego kraju, zapłaczę nad nieszczęściem
tej bezpłodnej ziemi, której zły los nie pozwala rodzić
Emilia Jastrząbek-Zimnicka”.

To słowa godne uwagi nie tylko socjologa czy historyka, ale także polityka.
Wypada dopowiedzieć, że wielu poetów nie stroni od eksponowania motywów wspomnieniowo-historycznych, czy wręcz przybranej w poetycką formę
publicystyki. A przecież – wszystko się liczy! Działalność Starostwa Słupskiego
na polu wydawniczym, tak w postaci czasopisma, jak i tomów i tomików
twórczości literackiej, godna jest naśladownictwa innych starostw ziemi kaszubsko-pomorskiej, a dobra robota Zbigniewa Babiarza-Zycha szczególnego
uznania – nie tylko poetów i przełożonych.

Tomasz Rembalski
Gdańsk

Noty wydawnicze 2020
Gerard Labuda, Historia Kaszubów w dziejach Pomorza, t. I. Czasy średniowieczne, Słowo wstępne Józef Borzyszkowski, wyd. II popr., wyd. Instytut
Kaszubski, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, ss. 541 + 1 nlb
Józef Borzyszkowski, Historia Kaszubów w dziejach Pomorza, t. III. W Królestwie Pruskim i Cesarstwie Niemieckim (1815–1920), cz. 1. Kaszubi i Pomorze na drodze do kapitalizmu i społeczeństwa obywatelskiego (1815–1870),
wyd. Instytut Kaszubski, Gdańsk 2019, ss. 759 + 1 nlb
Józef Borzyszkowski, Historia Kaszubów w dziejach Pomorza, t. III. W Królestwie Pruskim i Cesarstwie Niemieckim (1815–1920), cz. 2. W Cesarstwie
Niemieckim – oraz za Wielką Wodą na emigracji (1871–1920), wyd. Instytut
Kaszubski, Gdańsk 2019, ss. 791 + 1 nlb
Józef Borzyszkowski, Historia Kaszubów w dziejach Pomorza, t. IV. Kaszubi
w II RP i w latach II wojny światowej (1920–1945), wyd. Instytut Kaszubski,
Gdańsk 2019, ss. 1143 + 1 nlb
Cezary Obracht-Prondzyński, Historia Kaszubów w dziejach Pomorza,
t. V. Dzieje najnowsze (po 1945 r.), wyd. Instytut Kaszubski, Gdańsk 2019,
ss. 1095 + 1 nlb
Monumentalna monografia wieńcząca kilkuletni projekt badawczy realizowany przez Instytut Kaszubski, którego pomysłodawcą był prof. Gerard Labuda.
W 2006 r. ukazała się jego monografia pt. Historia Kaszubów w dziejach Pomorza, t. I. Czasy średniowieczne, która w obecnym wydaniu została wznowiona
w wersji poprawionej. Kontynuacją dzieła Gerarda Labudy zajęło się trzech
jego uczniów i następców: prof. Zygmunt Szultka, prof. Józef Borzyszkowski
i prof. Cezary Obracht-Prondzyński. Tom drugi, który ma objąć epokę nowożytną (1525–1806/15) nie został jeszcze ukończony. Józef Borzyszkowski jest
autorem wydanego w dwóch częściach tomu III, który dotyczy epoki zaboru
pruskiego (1815–1920) oraz tomu IV obejmującego dzieje Kaszubów w okresie
międzywojennym i w czasie II wojny światowej (1920–1945). Cezary Obracht-
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Prondzyński napisał tom V, który dotyczy najnowszych dziejów Kaszubów
po 1945 r.
To unikalne w skali i zakresie dzieło już zostało zauważone i docenione.
Trzy tomy prof. Józefa Borzyszkowskiego i prof. Cezarego Obracht-Prondzyńskiego uzyskały Pomorską Nagrodę Literacką za 2019 r. Otrzymały też nominację do Nagrody im. Jana Długosza za 2020 r.
Paweł Migdalski, Słowiańszczyzna północno-zachodnia w historiografii
polskiej, niemieckiej i duńskiej, Wydawnictwo Templum, Wodzisław Śląski
2019, ss. 424
We Wstępie (s. 8) autor pisze m.in.: „Chciałbym podkreślić, że w niniejszej
pracy nie zajmuję się historią słowiańskiego północnego Połabia ani Pomorza,
a jedynie poglądami badaczy oraz sposobami, w jaki je wyrażali, w tym, jak
do nich dochodzili. Staram się ukazać, jakie miejsce zajmowała problematyka
słowiańska w polskiej, niemieckiej i duńskiej historiografii w kolejno omawianych epokach”. Z kolei na okładce, we fragmencie recenzji Jerzego Strzelczyka czytamy: „Obszerniejszego historiograficznego bilansu dorobku nauki
historycznej i w pewnym zakresie także innych dyscyplin wspomagających,
tym bardziej dotyczącego równocześnie trzech krajów – historycznych sąsiadów (niekiedy także sukcesorów) ludów połabskich i pomorskich – dotąd nie
było”. W 2020 r. praca została wyróżniona prestiżową Nagrodą im. Gerarda
Labudy.
Chelion Begass, Armer Adel in Preußen 1770–1830, Quellen und Forschungen zur Brandenburgischen und Preußischen Geschichte, Bd. 52, wyd.
Duncker & Humbolt GmBH, Berlin 2020, ss. 457 + 1 nlb
Monografia niemieckiej historyczki młodego pokolenia z Moguncji o biednej
szlachcie w Prusach w latach 1770–1830 jest jej dysertacją doktorską, którą
wydało prestiżowe wydawnictwo Duncker & Humbolt z Berlina w serii źródeł
i opracowań dziejów Brandenburgii i Prus. Praca składa się z wprowadzenia
(Einleitung), w którym przedstawiła pytania badawcze, omówiła metodę badawczą i źródła oraz nowe podejście do dziejów szlachty. W kolejnych trzech
rozdziałach autorka przedstawiła procesy przemian społeczno-gospodarczych w niższych warstwach szlachty w latach 1750–1830 [Socioökonomische
Transformationsprozesse am unteren Rand des Adels (1750–1830)], przejawy
szlacheckiej biedy (Erscheinungsformen adliger Armut), możliwości i niemożliwości oraz strategie radzenia sobie biednych szlachciców (Handlungs(un)
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möglichkeiten und Bewältigungsstrategien armer Adliger). W zakończeniu
Begass podejmuje problem przełamywania tradycyjnych przekonań oraz nędzę
szlachty jako wyzwanie społeczne i polityczne w początkach epoki nowoczesności (Schulss: Vom Aufbrechen tradieter Gewissheiten. Die Armut des Adels
als gesellschaftliche und politische Herausforderung am Beginn der Moderne).
Ch. Begass w swej pracy korzysta z licznych źródeł zdeponowanych w bogatych zbiorach archiwów w Berlinie i Szczecinie, a wykorzystana literatura
jest imponująca. Jej badania wykazały, iż duża cześć biednej szlachty zamieszkiwała głównie wschodnie prowincje Królestwa Prus. Jak nietrudno się domyślić, wśród biednej pruskiej szlachty licznie występowali przedstawiciele kaszubskiej szlachty, zawłaszcza z ziemi bytowsko-lęborskiej. Na kartach książki
Czytelnik odnajdzie informacje o Chamier-Ciemińskich, Kłopotek- i MądryDąbrowskich, licznych Malotkach, Parackich, Paschkach, Pałubickich, Połczyńskich, Rekowskich i innych.
Teresa Borawska, Henryk Rietz, Z Kaszub do Wiecznego Miasta. Bernard
Sculteti (ca 1450–1518) kurialista i przyjaciel Mikołaja Kopernika, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2019, ss. 219
Jak piszą we Wprowadzeniu autorzy, praca ma na celu przybliżenie postaci Bernarda Sculteti, osoby z tzw. kręgu Mikołaja Kopernika. Książka, obok sylwetki
głównego bohatera, przybliża „…problemy epoki Kopernika, odsłania równocześnie mechanizmy rządzące karierą kościelną kurialisty średniej rangi,
przebywającego w dalekim Rzymie i z dumą podkreślającego swe kaszubskie
korzenie”. Na uwagę zasługuje piękna szata graficzna książki.
Radosław Pawlik, Kapituła katedralna w Kamieniu Pomorskim na przełomie epok (1498–1549), wyd. Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie,
Archiwum Państwowe w Szczecinie, Stowarzyszenie Archiwistów Polskich,
Warszawa–Szczecin 2019, ss. 576
Jak czytamy we Wstępie: „Kapituła katedralna w Kamieniu Pomorskim została
ufundowana przez księcia Kazimierza I (ok. 1160–1180) w 1175 r. Stanowiła najważniejszą, obok biskupa, instytucję kościelną na Pomorzu i była najstarszym
kolegium kanonickim w diecezji kamieńskiej. […] Zasadniczym celem pracy
jest ukazanie wpływu i następstw uprawnień uzyskanych przez Bogusława X
na przemiany struktury kapituły katedralnej w Kamieniu. Z tego powodu cezurę początkową pracy wyznacza rok 1498, w którym książę otrzymał specjalne
przywileje Stolicy Apostolskiej i doprowadził do elekcji na biskupa swojego
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zaufanego współpracownika, Martina Karitha, umacniając tym samym prymat władzy świeckiej nad Kościołem pomorskim. Datą zamykającą opracowanie stanowi rok 1549, w którym posługę ordynariusza zakończył Bartholomäus Suawe (1544–1549), pierwszy luterański biskup diecezji kamieńskiej”
(s. 9, 20). Ta wielowątkowa, wnikliwa i obszerna praca jest wersją dysertacji
doktorskiej napisanej pod kierunkiem prof. Zygmunta Szultki i obronionej
w 2017 r. na Wydziale Historycznym UAM w Poznaniu.
Jan Daniluk, „Miasta skoszarowane”. Gdańsk i Sopot jako garnizon Wehrmachtu w latach 1939–1945, wyd. Muzeum Gdańska, Gdańsk 2019, ss. 528
+ 4 nlb
We Wstępie autor napisał, że w swej publikacji podjął się kilku zadań.
„Po pierwsze, opisania powstania, rozwoju i funkcjonowania struktur Wehrmachtu na terenie garnizonu. Po drugie – syntetycznego ujęcia (w oparciu
o najnowszy stan badań) przygotowań do walki oraz przebiegu samych działań zbrojnych na terenie Gdańska i Sopotu (…) zarówno we wrześniu 1939,
jak i w marcu 1945 r. Po trzecie – położenia w książce nacisku w pierwszej
kolejności na w miarę precyzyjne przedstawienie struktur oddziałów gdańskich (niemieckich) w latach II wojny światowej, szczególnie w odniesieniu
do walk toczonych w 1939 r., celem uzupełnienia wyraźnej luki w tej kwestii
w historiografii polskiej. (…) Po czwarte (być może najważniejsze) – badania
miały przynieść odpowiedzi na pytania dotyczące historii miasta i jego mieszkańców w związku z funkcjonowaniem garnizonu oraz toczącą się wojną, czyli
jaki wpływ na miasto miały Wehrmacht i działające na jego rzecz podmioty
(np. zakłady zbrojeniowe) oraz toczący się konflikt. (…) Nadrzędnym pytaniem jest więc nie tyle czy, ile w jakim stopniu oraz jakimi środkami zarówno
Wehrmacht (bezpośrednio i pośrednio), jak i sama wojna kształtowały realia,
w których funkcjonowało miasto oraz żyli jego mieszkańcy w latach 1939–
1945. Innymi słowy, w jakim stopniu »miasta zostały skoszarowane«” (s. 12–13).
Książka jest nieznacznie zmienioną wersją pracy doktorskiej napisanej pod kierunkiem prof. Marka Andrzejewskiego i obronionej z wyróżnieniem w 2017 r.
na Wydziale Historycznym UG.
Przemysław Ruchlewski, To muzeum – 50 lat działalności Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie (1968–2018), wyd.
Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie,
Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie, Wejherowo–Gdańsk 2019, ss. 328
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We Wstępie autor pisze, że napisana przez niego monografia: „Opowiada […]
o skomplikowanych okolicznościach utworzenia instytucji oraz jej trudnych
początkach. Przypomina fakty związane z siedzibami Muzeum, wpierw na ulicy Sienkiewicza 10, Sobieskiego 239, potem na ulicy Wałowej 14a, na końcu
w Pałacu Przebendowskich-Keyserlingków. Ukazuje pracę dyrektorów tej instytucji: Pawła Labuddy, Krystyny Makowskiej, Bogusława Brezy, Radosława
Kamińskiego i Tomasza Fopke.
Celem niniejszej książki jest przede wszystkim opisanie rozlicznych działań pracowników Muzeum, którzy każdego dnia dokładają swoją cegiełkę
do rozwoju tej unikalnej placówki. Nie jest to jednak publikacja przybliżająca
wyłącznie codzienną, mozolną niekiedy pracę. To książka o ludziach pasjonatach, zakochanych w zgromadzonych zabytkach, zanurzonych w pomorskich i kaszubskich opowieściach, legendach, bajkach i podaniach, w historii
oraz dniu dzisiejszym. To także książka o ludziach przekazujących dziedzictwo kulturowe Pomorza dzisiejszemu i przyszłym pokoleniom”.
Cezary Obracht-Prondzyński, Krzysztof Korda, Powrót Pomorza w granice
Rzeczpospolitej. W setną rocznicę 1920–2020, wyd. Wojewódzka i Miejska
Biblioteka Publiczna im. Josepha Conrada Korzeniowskiego, Instytut Kaszubski, Gdańsk 2020, ss. 119
We wprowadzeniu (Z myślą o Niepodległej – krótkie wprowadzenie w pomorską
specyfikę) do jubileuszowej publikacji czytamy: „Zimą 1920 r. od strony południowej na Pomorze Nadwiślańskie, znajdujące się jeszcze niedawno pod zaborem pruskim, wkroczyło Wojsko Polskie. Oznaczało to, że po ponad 150
latach niewoli kraina ta powracała do Macierzy. Daleko jednak było wówczas
do spełnienia wszystkich marzeń Polaków mieszkających nad dolną Wisłą.
Gdańsk – mimo że podczas rokowań w Wersalu kończących Wielką Wojnę
(1914–1918) udowodniono jego związki z Polską – pozostał poza granicami
kraju. Kaszubi z przygranicznych powiatów bytowskiego i lęborskiego także,
podobnie jak Polacy na Powiślu, Warmii i Mazurach.
Jednak rok 1920 stanowi wielki przełom. Zmienił na Pomorzu sytuację polityczną, ekonomiczną i społeczną. Postawił nowe wyzwania oraz niósł nadzieję
na podmiotowe traktowanie Pomorza i jego mieszkańców w odradzającym
się państwie polskim. Nie szczędził też rozczarowań – gdy szybko okazało się,
że rzeczywistość daleko odbiega od wyobrażeń”.
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Krystian Zdziennicki, Plebiscyt na Powiślu w 1920 roku. Wielkie wydarzenie, wielkie przeżycie i wielka cezura w historii regionu, wyd. Powiślańska
Grupa działania w Sztumie, Sztum 2020, ss. 48
Autor we Wstępie napisał m.in.: „Po zakończeniu Wielkiej Wojny z lat
1914–1918 na mocy traktatu wersalskiego z 28 czerwca 1919 zdecydowano,
że na terenie Powiśla (wówczas nazywanego Ziemią Malborską) oraz Warmii
i Mazurach zostanie przeprowadzony plebiscyt. Jego celem było przesądzenie o przynależności tych ziem do pokonanych w I wojnie światowej Niemiec
albo do odrodzonej po 123 latach zaborów Rzeczypospolitej. Powiśle, w skład
którego wchodziły 4 powiaty, tj. malborski (po wschodniej stronie Nogatu),
sztumski, kwidzyński (po wschodniej stronie Wisły), suski oraz sztumski,
stanowiły wówczas jeden kwidzyński okręg plebiscytowy. Głosowanie miało
miejsce 11 lipca 1920 roku. Na Powiślu zakończyło się ono porażką dla strony
polskiej, gdyż 92% uprawnionych głosowało za Prusami Wschodnimi. […]
Warto przypominać o zaangażowaniu mieszkających tu Polaków w »walkę«
o granicę odradzającej się po latach zaborów II Rzeczpospolitej. Na uznanie
zasługuje również postawa mieszkańców dwudziestu czterech miejscowości
z terenu powiatu sztumskiego i kwidzyńskiego, którzy głosowali za Polską.
[…] Ponadto w wyniku plebiscytu w granice Rzeczypospolitej włączono pięć
nadwiślańskich wsi leżących naprzeciwko miasteczka Gniew, które symbolicznie nazwano »Małą Polską«”.
Andrzej P. Kowalski, Dawny Złotów. Kultura miasta w okresie staropolskim,
wyd. Muzeum Ziemi Złotowskiej, Instytut Kaszubski, Złotów–Gdańsk
2020, ss. 247 + 1 nlb
Książka, jak czytamy na okładce, „…jest owocem długoletnich zainteresowań
autora dziejami miasta. Zawiera najważniejsze wiadomości o przedrozbiorowej historii miasta. Traktuje o zachowanych i nieistniejących zabytkach jego
wieloetnicznej przeszłości. Opracowanie składa się z dwóch części. W pierwszej opisana została kultura i życie mieszkańców w czasach staropolskich.
W drugiej mieści się kalendarium złotowskie wraz z dokumentami i ich tłumaczeniami. Ważny w badaniach nad początkami miasta okazał się niedawno
odkryty zapis z 1372 r., gdzie po raz pierwszy pojawia się nazwa Złotów w informacji o istniejącym zamku. Książka ukazuje się w roku obchodów 650lecia Złotowa i stanowi jubileuszowy podarunek, jaki autor pragnie ofiarować
swojemu rodzinnemu miastu i jego mieszkańcom”.
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Marta Koperska-Kośmicka, Dom podcieniowy na Żuławach, wyd. Instytut
Kaszubski, Gdańsk 2020, ss. 414
W recenzji prof. Anny Weroniki Brzezińskiej, której fragment został zamieszczony na okładce, czytamy: „Niewiele jest na rynku wydawniczym takich książek jak ta. Autorka, architekt i inżynier, w swoich badaniach i obserwacjach
wychodzi daleko poza ogląd zewnętrznej substancji architektonicznej. Mamy
w tym przypadku do czynienia z dziennikiem terenowym, w którym autorka
z niezwykłym pietyzmem i dbałością o szczegóły dokumentuje znikające z krajobrazu żuławskie domy podcieniowe, wnikliwie analizuje historie ich powstania, przytacza kontekst historyczny, odwołując się do źródeł. (…) Dokumentuje fragment świata, który coraz szybciej odchodzi w zapomnienie”.
Tadeusz Oracki, W labiryncie poszukiwań biograficznych (Wybór prac z lat
1957–2017), Szkic do portretu Józef Borzyszkowski, wyd. Instytut Kaszubski, Polska Akademia Nauk, Gdańsk 2020, ss. 319 + 1 nlb
Książka wydana z okazji przypadających 23 grudnia 2020 r. dziewięćdziesiątych urodzin prof. Tadeusza Orackiego. W Szkicu do portretu Józef Borzyszkowski napisał: „W gronie polskich badaczy przeszłości Warmii i Mazur, ich
– związków z Polską i polskością, pozycja prof. Tadeusza Orackiego jest wyjątkowa. Jednym zdaniem można go określić jako najwybitniejszego biografistę tej ziemi, funkcjonującej w nomenklaturze niemieckiej jako Ostpreussen – Prusy Wschodnie ze stolicą w Królewcu, przez długi czas w związku,
a zawsze w sąsiedztwie z Pomorzem Nadwiślańskim, zwanym przez Niemców
Westpreussen – Prusami Zachodnimi”.
Bianca Sadowska, Między nauką a polityką. Działalność naukowa i społeczno-polityczna Aleksandra Hilferdinga (1831–1872), seria: Dissertationes
Laudatissimae Universitas Gedanensis, wyd. Wydawnictwo Uniwersytetu
Gdańskiego, Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej
w Wejherowie, Gdańsk 2020, ss. 274 + 6 nlb
Książka poświęcona jednemu z pierwszych badaczy Kaszub, Rosjaninowi Aleksandrowi Hilferdingowi, jest wyróżnioną dysertacją doktorską absolwentki
Uniwersytetu Gdańskiego, B. Sadowskiej. Praca składa się z czterech rozdziałów:
1) Dzieciństwo i młodość, 2) Praca naukowo-badawcza, w którym sprawom kaszubskim poświęcony jest drugi podrozdział – Badania serbołużyckie oraz kaszubistyczne i ich inspiracje ideologiczne, 3) Działalność społeczno-polityczna,
4) Aleksander Hilferding wobec kwestii polskiej w dobie powstania styczniowego.
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Piotr Brzeziński, Zwijanie sztandaru. Komitet Wojewódzki PZPR w Gdańsku
w latach 1975–1990, wyd. Instytut Pamięci Narodowej Komisja Ścigania
Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Oddział w Gdańsku, Gdańsk–
Warszawa 2019, ss. 470 + 50 nlb
Z okładki: „Przez całą dekadę lat siedemdziesiątych szeregi PZPR nieustannie
rosły. W 1980 r. partia liczyła ponad 3 mln członków, którzy wstąpili do niej
albo z pobudek ideowych, albo ze zwykłego konformizmu. Po Sierpniu’80
okazało się jednak, że jest ona kolosem na glinianych nogach i nie potrafi się
utrzymać u władzy bez użycia siły. Stan wojenny wcale nie wzmocnił PZPR,
a końcówka lat osiemdziesiątych przyniosła jej dekompozycję, zakończoną
rozwiązaniem w styczniu 1990 r.
Książka drobiazgowo odtwarza erozję partii komunistycznej. Ukazuje ją zarówno z perspektywy całej Polski, jak i Gdańska – miasta, w którym w grudniu
1970 r. zbuntowani robotnicy podpalili siedzibę Komitetu Wojewódzkiego
PZPR, a dziesięć lat później założyli NSZZ »Solidarność«. Jednocześnie to ponadczasowa opowieść o mechanizmach władzy i przestroga przed tym, jaki los spotyka zdemoralizowane elity polityczne, które lekceważą zwykłych obywateli”.
Witold Molik, Teksty wybrane, Księga pamiątkowa ofiarowana Profesorowi Witoldowi Molikowi z okazji 70. rocznicy urodzin, pod red. Aliny Hinc,
Jerzego Kołackiego, Krzysztofa A. Makowskiego, Przemysława Matusika,
wyd. Instytut Historii UAM, Poznań 2019, ss. 561
Księga jubileuszowa, jednego z najwybitniejszych polskich znawców historii
XIX wieku, prof. Witolda Molika, składa się z Przedmowy, w której nakreślono sylwetkę historyka, następnie z jego bibliografii prac za lata 1974–2019
oraz z tytułowych wybranych tekstów. Te zostały ułożone w trzy bloki tematyczne zatytułowane: I. W kręgu dziejów społecznych, II. Polacy, Niemcy, Żydzi
– relacje i narracje oraz III. Refleksja nad historią. Teksty wybrane dotyczą
w głównej mierze dziejów Wielkiego Księstwa Poznańskiego, ale we fragmentach dotykają również dziejów Prus Zachodnich.
Daniel Gucewicz, Kalwaryjska rebelia. Z historii wybranych sanktuariów
Pomorza Gdańskiego w okresie Polski Ludowej, wyd. Instytut Pamięci Narodowej Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Oddział
w Gdańsku, Gdańsk–Warszawa 2020, ss. 366 + 18 nlb
Na okładce czytamy: „Na Pomorzu od stuleci panowała głęboko zakorzeniona tradycja pielgrzymowania do miejsc świętych. Po II wojnie światowej
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nieuchronnie musiała się skonfrontować z systemem komunistycznym, dążącym do laicyzacji i ateizacji polskiego społeczeństwa, co oznaczało również
walkę z publicznymi przejawami religijności. […] Książka przedstawia różne
inicjatywy i działania skierowane przeciwko owej »kościelnej rebelii«. Mimo
dużego nakładu środków władze nie zdołały jednak trwale ograniczyć ruchu
pątniczego ani zmniejszyć siły oddziaływania wspomnianych miejsc”.
Eugeniusz S. Kruszewski, Duńczyk z Polską w sercu. Saga o Jørgenie Mogensenie, wyd. Instytut Kaszubski, Gdańsk 2020, ss. 201 + 1 nlb
Autor we Wstępie napisał: „Zawartość prezentowanej książki jest oparta na
przyjacielskich rozmowach prowadzonych w latach 1985–1999, w przeważającej części w miasteczku Svaneke na Bornholmie. W takich rozmowach retrospekcja jest nieunikniona i obejmuje również środowiska, w których Mogensenowie bywali lub osoby, z którymi się przyjaźnili albo bliskimi znajomymi.
Były to tygodnie spędzone razem z gospodarzami, urozmaicone spacerami
w otoczeniu unikalnej natury bałtyckiej wyspy. To tutaj Mogensenowie uwili
sobie urocze gniazdko po przeszło czterech dekadach służby dyplomatycznej
i przejściu w stan spoczynku”. Z kolei w Postscriptum czytamy: „Kiedy […]
Mogensen wstąpił do duńskiej służby dyplomatycznej w 1935 r., zyskała ona
w nim cennego współpracownika, zwłaszcza w czasach pełnienia służby w Polsce. Był jedynym wśród dyplomatów, który rozumiał Polskę i Polaków w pełni
w ich historycznej i kulturalnej sferze”.
Agnieszka Laddach, Janusz Stanisław Pasierb teolog, historyk, teoretyk kultury, t.1. Dzieje życia, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2019, ss. 331
W Zakończeniu tomu czytamy, iż praca stanowi próbę „ujęcia życia J. Pasierba
w formie monografii posiadającej elementy analizy historiograficznej. Całość
sporządzona została przede wszystkim w perspektywie uprawiania historii
kultury”. Książka składa się z trzech rozdziałów zatytułowanych: 1) Metodologia biografistyki, 2) Dzieje życia Janusza St. Pasierba, 3) Usposobienie Janusza
St. Pasierba.
Maciej Kobyliński, Łupawa moja Miłość, nakładem autora, Słupsk 2019,
ss. 80
Na popularne dzieje wsi Łupawa, prócz Słowa Marszałka [Mieczysława Struka],
Wstępu i Prologu, składają trzy rozdziały. Pierwszy dotyczy prahistorii Łupawy,

360

Tomasz Rembalski (Gdańsk)

drugi zabytków i właścicieli wsi, trzeci dziejów po II wojnie światowej. Autor
dołączył także Epilog, Bibliografię oraz Alfabet Łupawski, w którym zamieścił
krótkie biogramy obecnych wyróżniających się mieszkańców wsi.
Dariusz Piasek, Dzieje Bożegopola Wielkiego, Bożegopola Małego i Chmieleńca od średniowiecza do współczesności, Wydawnictwo Region, Gdynia
2018, ss. 93 + 2 nlb + XVI
Monografia autorstwa znakomitego mediewisty i nauczyciela w gdyńskim liceum, stanowi zarys dziejów trzech tytułowych wsi skupionych wokół parafii
pw. św. Piotra Apostoła w Bożympolu. Składa się z trzech bogato ilustrowanych
rozdziałów o tytułach: Założenie i rozwój wsi w średniowieczu, Okres nowożytny i współczesność (do 1914 r.) oraz Burzliwy wiek XX. Pracę dopełniają
bibliografia oraz tablice z wielobarwnymi ilustracjami ukazującymi najnowsze
dzieje wsi i parafii.
Łukasz Jakubowski, Krajeński las rzeczy. Szkice do dziejów Sępolna Krajeńskiego i okolic, wyd. Gmina Sępólno Krajeńskie, Biblioteka Publiczna im.
Jarosława Iwaszkiewicza w Sępólnie Krajeńskim, Sępólno Krajeńskie 2018,
ss. 264 + 48 nlb
Z okładki dowiadujemy się, że „Książka […] jest zbiorem kilkunastu gawęd
na temat historii wschodniej Krajny. Porusza ona możliwie wiele różnych
wątków. Znajdziemy tutaj opowieści o fascynujących ludziach i o ciekawych
miejscach, o lasach i o pogodzie, o zbrodniach i o miłościach, o czasach wojny
i o czasach pokoju. Ba – pojawią się nawet wampiry i masoni! Dzięki tej książce
odkrywamy region na nowo. Bez wątpienia jest to lektura obowiązkowa dla
każdego miłośnika dziejów Krajny”.
Izabela Mazanowska, Karolewo 1939. Zbrodnie w obozie Selbstschutz Westpreussen, wyd. Instytut Pamięci Narodowej Komisja Ścigania Zbrodni
Przeciwko Narodowi Polskiemu Oddział w Gdańsku, Gdańsk–Warszawa
2017, ss. 189 + 26 nlb
Z okładki: „Zbrodnie niemieckie w okupowanej Polsce to nie tylko obozy
koncentracyjne czy obozy zagłady. W pierwszych miesiącach okupacji dziesiątki tysięcy obywateli II Rzeczpospolitej zostało bestialsko zamordowanych
przez swoich niemieckich sąsiadów służących w lokalnych formacjach Selbstschutzu. Najmniej znanym głównych miejsc kaźni polskiej ludności cywilnej
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z jesieni 1939 r. jest Karolewo w powiecie sępoleńskim. Niespełna dwudziestu
członków organizacji Selbstschutz Westpreussen w ciągu 82 dni zabiło tam
w brutalny sposób co najmniej 1781 osób. Blisko 400 ofiar udało się zidentyfikować. […] Książka prezentuje najnowsze ustalenia dotyczące tych tragicznych
wydarzeń”.
Karolina Kuszyk, Poniemieckie, Wydawnictwo Czarne, Wołowiec 2019,
ss. 458 + 2 nlb
Na okładce Brygida Helbig napisała: „To wielka sztuka opisać poniemieckiego
ducha zachodnich ziem Polski w sposób tak osobisty i głęboki, a jednocześnie
tak lekki, pełen subtelnego humoru, jak robi to Karolina Kuszyk. Z uwagą,
empatią i szacunkiem dla codzienności autorka przygląda się przestrzeniom,
przedmiotom i ludziom, bada ich historie, śledzi skomplikowane polsko-niemieckie relacje, naznaczone nienawiścią, chęcią odwetu, poczuciem krzywdy,
ale i rosnącej bliskości. Pokazuje, jak przedmioty stają się łącznikami między
ich przed- i powojennymi właścicielami. Bada ślady wysiedleń w duszach poszkodowanych, ale i w nas. Bada wielką powojenną ranę, a jednocześnie ją
zabliźnia”. Książka dotyczy głównie Śląska i tylko za sprawą powieści Stefana
Chwina, do których odwołuje się autorka, kilka razy przenosi nas do Gdańska.
Publikacja winna być lekturą obowiązkową dla osób, którym przyszło wychowywać się i mieszkać w domach poniemieckich, podobnie jak piszącemu te
słowa.
Olga Podolska-Schmandt, Piotr Schmandt, Guzik do mankiet czyli reklamy
i ogłoszenia w międzywojennej prasie polskiej z obszaru Kaszub, wyd. Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie, Wejherowo 2019, ss. 288
We Wstępie (s. 9) czytamy: „Jeżeli ktoś zainteresowany jest dziejami małej
ojczyzny, w tym przypadku Kaszub, odkryć może w lokalnej prasie wielkie
bogactwo dokumentacji historycznej. Dzięki takim źródłom można tworzyć
uczone syntezy. Można jednak pozwolić przemówić »bohaterom« przeszłości:
ludziom i ich sprawom. Autorów zainteresowały wyimki, momenty zatrzymane w kadrze dziejów, często jakże egzotyczne dla współczesnego czytelnika.
[…] Te okruchy i ziarenka, mikroświaty, można spróbować poukładać w mozaikę, w panoramiczny wizerunek doby dwudziestolecia międzywojennego.
Epoki krótkiej, a tak ważnej i brzemiennej w dokonania”. Do pełni czytelniczego szczęścia zabrakło indeksów.
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Wojciech Gruba, Z dziejów parafii Niepokalanego Poczęcia Najświętszej
Maryi Panny w Wielkim Garcu, wyd. II uzupełnione, wyd. Bernardinum,
Pelplin 2019, ss. 381 + 1 nlb
W Przedmowie (s. 13) czytamy: „Książka zawiera między innymi pewien
plon moich doświadczeń nagromadzonych przy zbieraniu i opracowywaniu
materiałów obejmujących część historii tej parafii. To doświadczenie pozwoliło mi ustalić zakres niniejszej pracy oraz uporządkować i podzielić (na rozdziały) jej treść. Czynnikiem, który ułatwił mi pracę nad książką były materiały – zapisy archiwalne gromadzone przez poprzednich księży tej parafii
oraz bliska współpraca z nieżyjącym już wykładowcą historii diecezji pelplińskiej w Wyższym Seminarium Duchownym w Pelplinie – ks. kan. Mgr. Henrykiem Mrossem”.
Konrad Remelski, Miastko (1990–2020). Okiem terenowego reportera, Wydawnictwo Region, Gdynia 2020, ss. 284 + 2 nlb
W Od autora czytamy: „Po dwudziestu latach pobytu w Słosinku »dojrzałem« do życia w mieście i zdecydowałem się na przeprowadzkę nie do Słupska
czy Koszalina, lecz do… Miastka. Od szesnastu lat mieszkam w Miastku i…
zaczyna mi się tu coraz bardziej podobać. Co prawda wiele rzeczy mnie tu
denerwuje, bo brakuje rynku z prawdziwego zdarzenia, a także knajpek i kawiarń z letnimi ogródkami. Narzekam na bezrobocie, widzę upadające zakłady
pracy i potem to, co z nich zostało. I choć nie przyjdzie tu do nas Paul McCartney z koncertem ani gość z milionami dolarów, który ożywi gospodarczo to
miasteczko, i choć nadal nie znam nazw niektórych ulic i często nie odróżniam Małopolskiej od Wielkopolskiej, to jednak dziś już zdecydowanie mogę
powiedzieć, że Miastko to moje miasto!
Wszystkie zamieszczone w tej książce reportaże zostały opublikowane
na łamach »Głosu Pomorza«. […] Dla dziennikarza sprzed lat reportaż był
sprawą honorową. Nie napisać niczego do magazyny świątecznego, kiedy czytelnicy, mając dużo wolnego czasu, rozczytują się w reportażach nie moich,
a kolegów po piórze? O nie! Już na miesiąc przed świętami jechało się w teren,
żeby coś ciekawego napisać…”.
Władysław Szulist, Lipuski bedeker, nakładem autora, Lipusz 2020, ss. 228
Władysław Szulist, Kaszuby, Pomorze, Polonia kaszubska, nakładem autora,
Lipusz 2020, ss. 231
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Władysław Szulist, Z pomorskiej gleby, nakładem autora, Lipusz 2020,
ss. 45 + 3 nlb
W roku naznaczonym pandemią emerytowany duchowny z Lipusza i były
proboszcz z Mściszewic i Matarni, opublikował trzy „zielone książeczki”.
Dotąd w zwyczaju miał publikować dwie w roku. Tradycyjnie czytelnik znajdzie w nich przemyślenia autora na różne tematy, recenzje dokładnie przestudiowanych książek oraz miniopracowania historyczne dotyczące jego małej
ojczyzny, okraszone licznymi wielobarwnymi zdjęciami.
Robert Kloskowski, Kashubian Culture in Canada, wyd. Zómk Zôbòrsczi,
Masłowiczki 2020, ss. 80
Broszura, będąca pracą dyplomową absolwenta etnofilologii kaszubskiej
na Uniwersytecie Gdańskim, dotyczy żywotności kultury kaszubskiej w okolicach ontaryjskiego Wilna i Barry’s Bay w Kanadzie. Kierowana jest ona z pewnością do czytelnika amerykańskiego, który dowie się z niej m.in. o historii kaszubskiego osadnictwa w Kanadzie, o języku tamtejszych Kaszubów oraz ich
obyczajach.
Literatura a polityka. Casus Pomorza i Kaszub, praca monograficzna
pod red. Daniela Kalinowskiego, wyd. Akademia Pomorska w Słupsku,
Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Słupsku, Słupsk–Wejherowo 2018, ss. 485 + 3 nlb
We Wstępie do zbioru 14 artykułów czytamy: „Jeśli dzisiaj zestawimy literaturę
i politykę, to w sensie odsłonięcia specyficznych relacji, które czasami zbliżają,
czasem zaś oddalają te dwie sfery. Niekiedy są to stosunki powodujące, że literatura wraz ze swoimi twórcami, środowiskiem, oddziaływaniem staje się
wyrazicielką zewnętrznych wobec niej czynników ideowych i jest traktowana
służalczo jako metoda osiągania jakiegoś efektu społecznego. Niekiedy z kolei
to świat polityki, głoszone idee, działacze, atmosfera oraz realia zostają przez
literaturę opisane w atrakcyjnych lub zniechęcających barwach, a więc to literaci odgrywają wówczas główną i oceniającą rolę”. O Kaszubach napisali m.in.:
Cezary Obracht-Prondzyński Literatura jako projekt polityczny? Emancypacja
– podmiotowość – niepewność, Daniel Kalinowski Polityczne gry (wobec) Jana
Rompskiego, Jarosław Ellwart Czy proza Jana Piepki była politycznie zaangażowana? Analiza powieści »Purtkowe stegny« i »Hanesk«.
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Aleksander Sculteti przyjaciel Mikołaja Kopernika. Szesnastowieczna rzeczywistość w kontekście wielkich uczonych, pod red. Józefa M. Ziółkowskiego, wyd. Fabryka Sztuki, Tczew 2020, ss. 181
Publikacja towarzysząca wystawie pt. „Ze Skultetem i Kopernikiem przez
XVI wiek”. Składa się z kilku części, z których najważniejsze to artykuły Józefa
M. Ziółkowskiego Epoka i otocznie Aleksandra Scultetiego, Teresy Borawskiej
Śladami zmiennych losów Aleksandra Scultetiego (ok. 1485–1570), przyjaciela
Mikołaja Kopernika Jarosława Pióro Dzieło Kopernika.
Marzec 1968 w Gdańsku, pod red. Mieczysława Nurka przy współpracy
Anny Wałek i Katarzyny Błaszkowskiej, wyd. Wydawnictwo Uniwersytetu
Gdańskiego, Politechnika Gdańska, Gdańsk 2018, ss. 263
Tom jest owocem konferencji naukowej pod tym samym tytułem. Znalazły
się w nim m.in. Jerzego Eislera Kto, komu, gdzie, kiedy i dlaczego ukradł Marzec ’68, Piotra Osęki Marzec 1968 jako zjawisko pokoleniowe, Bartosza Bajkówa
Wydarzenia marcowe ’68 na Politechnice Gdańskiej, Piotra Abryszeńskiego
Wokół Trójmiasta. Kontekst społeczno-polityczny wydarzeń marcowych i Daniela Gucewicza Marzec ’68 w zasobie Archiwum IPN w Gdańsku.
Polacy w Prusach Wschodnich i Zachodnich w latach 1918–1920, red. Wojciech Zawadzki, Wydawnictwo Bernardinum, Pelplin 2019, ss. 359 + 1 nlb
Wojciech Zawadzki we Wstępie napisał m.in.: „W trakcie obchodów jubileuszowych wielokrotnie powtarzano, ze Polacy odzyskali wolność i polityczną
podmiotowość po 123 latach zaborów, bo tyle czasu upłynęło pomiędzy 1795
a 1918 rokiem. Zapomniano znów o perspektywie Polaków zamieszkujących
tereny dawnych Prus Królewskich, dla których zniewolenie rozpoczęło się już
w 1772 r., a zatem trwało 146 lat, a nawet 173 lata, pamiętając, że Polska wróciła
na te ziemie dopiero w 1945 r. […] Wymienione braki w narracji historycznej
towarzyszące obchodom stulecia odzyskania niepodległości oraz konieczność
ukazania odmiennych uwarunkowań i losów Polaków żyjących od Pomorza
Gdańskiego po Mazury, były inspiracją do zorganizowania konferencji naukowej pt. Nie rzucim ziemi, skąd nasz ród. Polacy w Prusach Wschodnich i Zachodnich w latach 1918–1920, która odbyła się w Elblągu 14 grudnia 2018 r.
Spośród 19. artykułów, lewobrzeżnej strony Wisły dotyczą: Bolesława Hajduka
Aktywność Polaków w Gdańsku na rzecz niepodległości i powrotu Pomorza
do Polski w latach 1914–1919, Cezarego Obracht-Prondzyńskiego Kaszubi
a pomorskie drogi do Niepodległej, Andrzeja Romanowa Gdańsk na łamach
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ważniejszych tytułów polskiej prasy Prus Zachodnich w lat 1918–1920, Janusza
Odziemkowskiego Wysiłek zbrojny Pomorza w wojnie Polski z Rosją bolszewicką 1919–1920 czy Wojciecha Zawadzkiego Proces wytyczania granicy między
Rzecząpospolitą Polską a Wolnym Miastem Gdańskiem w latach 1919–1921.
Każdy artykuł posiada streszczenie w języku niemieckim.
Kobiety w Prusach Zachodnich, red. Wojciech Zawadzki, Wydawnictwo
Bernardinum, Pelplin 2020, ss. 397 + 1 nlb
Książka jest pokłosiem konferencji naukowej pod tym samym tytułem, zorganizowanej 12 grudnia 2019 r. w Elblągu przez Diecezję Elbląską i Instytut
Historii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Zawiera
18 artykułów, w tym m.in.: Romana Czai Pozycja kobiet w rodzinach patrycjuszowskich w wielkich miastach pruskich w średniowieczu, Piotra Olińskiego Kobiety z Prus Królewskich jako benefaktorki klasztorów w II połowie XV
i w początkach XVI w., Jacka Wijaczki „Czarownice” w dobrach miejskich Gdańska w czasach wczesnonowożytnych, Edmunda Kizika Kobiety w aktach gdańskiego Urzędu Burgrabiego pierwszej połowy XVII w., Jaśminy Korczak-Siedleckiej Kobiety jako sprawczynie i ofiary przemocy we wsiach Prus Królewskich
w XVI–XVII w., Sławomira Kościelaka Kobiety w krzywym zwierciadle pomorsko-gdańskich ksiąg konsystorskich z XVIII w., Ireny Makarczyk Kobiety na starostwach w Prusach Królewskich (1454–1772), Andrzeja Grotha Gospodarcza
aktywność kobiet w wielkich miastach Prus Królewskich, Wiesława Nowosada
i Małgorzaty Grupy Ubiory kobiece z terenu Prus Królewskich z XVI–XVIII
w. – źródła pisane i archeologiczne, Barbary Krysztopa-Czupryńskiej Obraz
szlachcianek z Prus Królewskich w świetle siedemnastowiecznych testamentów
sporządzonych przez kobiety oraz Radosława Kubusa „Ku przestrodze”. Kary
zasądzone wobec kobiet w pierwszej połowie XIX w. w świetle gdańskiego dziennika urzędowego.
Pani Redaktor. W kręgu mediów, kultury i polityki, Księga jubileuszowa
dedykowana Alinie Kietrys, pod red. Małgorzaty Łosiewicz i Beaty Czechowskiej-Derkacz, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2019,
ss. 332 + 5 nlb
Z recenzji prof. dr hab. Iwony Hofman zamieszczonej na okładce: „Redaktorki
Księgi jubileuszowej dołożyły wszelkich starań, aby ukazać wielość zainteresowań […] Aliny Kietrys – osoby wyjątkowej nie tylko w medialno-akademickim pejzażu Trójmiasta. Każdy, kto zetknął się z Panią Redaktor, może
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poświadczyć, ile w Niej zaangażowania, zrozumienia, radości i chęci współtworzenia, choćby mediów akademickich. […] Zgromadzone teksty pokazują
postać charakterystyczną dla etosu inteligenta o szerokich horyzontach humanistycznych […], potwierdzają, że mamy do czynienia z człowiekiem dobrym,
mądrym, otwartym. […] Walorem książki Pani Redaktor. W kręgu mediów,
kultury i polityki jest ponadto dokumentacja społecznego oddziaływania Aliny
Kietrys na każdym etapie Jej zawodowego życia oraz zobrazowanie poprzez
biografię historii regionu, różnorodności kulturowej i medialnej”.
Dzieje przedstawicielstw Królestwa Danii w Gdańsku i Gdyni, pod red.
Arnolda Kłonczyńskiego i Piotra Paluchowskiego, wyd. Bernardinum, Pelplin 2019, ss. 223
W recenzji prof. Sławomira Kościelaka, której fragment zamieszczono
na okładce, czytamy: „Praca zbiorowa poświęcona została opisowi i analizie
stosunków politycznych, społecznych i gospodarczych, które od wczesnego
średniowiecza po czasy najnowsze rozwijały się pomiędzy Królestwem Danii
a Gdańskiem (i szerzej regionem pomorskim, Polską). W sposób szczególny
skupiono się na dziejach doraźnych, a potem stałych przedstawicielstw duńskich w mieście nad Motławą”.
Dzieje duńskich przedstawicielstw w Gdańsku od średniowiecza do 1793 r.
w trzech artykułach przedstawił Jan Wołucki. Kolejne okresy historyczne
opracowali: Piotr Paluchowski w artykule Gdańscy konsulowie Królestwa Danii
w latach 1793–1920, Jan Daniluk Konsulat duński w Gdańsku w latach 1920–
1945 i Arnold Kłonczyński Konsulat duński w Gdyni w latach 1946–1993.
Najnowsze dzieje konsulatu duńskiego w Gdyni przedstawiono w wywiadzie
z konsulem Julianem Skelnikiem, który przeprowadził Piotr Paluchowski.
Emigracja kaszubska. Zjawisko – Ludzie – Ośrodki, wieloautorska praca
monograficzna pod red. Daniela Kalinowskiego, wyd. Akademia Pomorska w Słupsku, Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko–Pomorskiej
w Wejherowie, Słupsk–Wejherowo 2020, ss. 339
„Niniejsza praca zbiorowa zestawia ze sobą głosy autorów z Kaszub i z zagranicy, którzy prezentują swoje rozważania z własnej perspektywy badań. Ta różnorodność opisów została opanowana za sprawą podziału na materiały podlegające naukowemu rygorowi oraz materiały publicystyczno-osobiste. W ten
sposób przedkładana do lektury praca może mieć walor tak akademicki, jak
i źródłowy” (s. 9) – czytamy w tekście redaktora tomu Daniela Kalinowskiego
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pt. Emigracja kaszubska. Wstęp do zadania badawczego. W tomie znalazły
się 21 tekstów, które zostały podzielone na: Zagajenie (1), Głosy naukowe (9),
Autodeklaracje (4) i Wypisy (7). Na piszącym te słowa największe wrażenie
zrobił szczery tekst Tomasza Antoniego von Piechowskiego W Niemczech też
jestem u siebie. Refleksje kaszubskiego emigranta po pięciu latach (nie)obecności
umieszczony w części Autodeklaracje.
Ceynowa (prze)pisany, wieloautorska praca monograficzna pod red. Daniela Kalinowskiego, wyd. Akademia Pomorska w Słupsku, Muzeum Ziemi
Puckiej, Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie, Słupsk–Wejherowo 2020, ss. 198
Jak czytamy we Wstępie, książka „…ma za zadanie zgromadzić wypowiedzi
badaczy z różnych pomorskich ośrodków naukowych zajmujących się tradycją kaszubską i dokonać oceny dotychczasowych badań nad biografią i aktywnością intelektualną Floriana Ceynowy”. W tomie znalazło się 8 artykułów
podzielonych na trzy części: 1) Etnografia, z tekstami Józefa Borzyszkowskiego, Anny Kwaśniewskiej i Mirosława Kuklika 2) Biografia, polityka, literatura,
w której znalazły się wypowiedzi Ireneusza Pieróga, Daniela Kalinowskiego
i Doroty Śmietany-Bołwako oraz 3) Językoznawstwo z opracowaniami Dušana-Vladislava Paždjerskiego i Marka Kaszewskiego. Tom dopełnia Dodatek
muzealniczy, w którym Roman Drzeżdżon przedstawił Ceynowiana w zbiorach Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej.
Solidarność, demokracja, Europa, pod red. Basila Kerskiego i Jacka Kołtana,
wyd. Europejskie Centrum Solidarności, Gdańsk 2020, ss. 225 + 1 nlb
We Wstępie (s. 9) czytamy: „Na niniejszy tom składają się wykłady cyklu »Etyka
solidarności« oraz eseje, które zostały napisane dla Europejskiego Centrum
Solidarności w latach 2011–2019. Stały się one dla Centrum inspiracją, wyznaczając tematy poruszane w codziennej pracy oraz pomocne w odkrywaniu
kierunków, w jakich instytucja powinna się rozwijać, by sprostać wyzwaniom
współczesności”. Wśród autorów znaleźli się redaktorzy tomu, Basil Kerski
i Jacek Kołtan (Epokowe zmiany. Refleksje wokół rewolucyjnych lat 1980/1989),
Zygmunt Bauman (Solidarność: słowo w poszukiwaniu ciała), Edwin Bendyk
(Solidarność. Słowo i ciało), Cezary Obracht-Prondzyński [(Nie)etyczne konsekwencje (nie)solidarności], Dominika Kozłowska (Gdańsk jako wyzwanie),
Tymothy Snyder (Pamięć, suwerenność i państwo. Kilka refleksji wokół stulecia
polskiej niepodległości) czy Guy Sorman (Gdańsk. Stolica solidarności). Tom
został poświęcony pamięci Pawła Adamowicza.
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Solidarni w rozwoju. Gdańsk – Polska – Europa – Świat, praca zbiorowa,
wyd. Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, Kraków 2019, ss. 216
+ 1 nlb
Książka jest owocem międzynarodowego kongresu w Gdańsku, który związany jest z ruchem Open Eyes Economy i w którego organizację przed swą
tragiczną śmiercią zaangażowany był prezydent Paweł Adamowicz. Jak pisze
we Wstępie (s. 11–12) Jerzy Hausner: „Prezydentowi Adamowiczowi ogromnie zależało, aby z Gdańska, Miasta Wolności i Solidarności popłynął mocny
głos upominający się o prawa słabszych, o solidarność i rozwój. […] W pierwszej części [publikacji] znajduje się wypracowany z udziałem Pawła Adamowicza podstawowy dokument programowy Kongresu. Kolejną część stanowią
wybrane – przez Profesora Cezarego Obracht-Prondzyńskiego – fragmenty
dwóch książek autorstwa Pawła Adamowicza, które najmocniej nawiązują
do profilu Kongresu. Potem zamieszczamy wypowiedzi zaproszonych osób,
które odniosły się do myśli i tez zawartych w tych książkach. Całość zamykają trzy teksty programowe, które łącznie odnoszą się do trzech głównych osi
Kongresu: sprawiedliwości społecznej, solidarności międzypokoleniowej i terytorialnej oraz prawa do jakości życia i rozwoju. Napisali je Kuba Wygnański,
Cezary Obracht-Prondzyński, Hubert Izdebski i Jerzy Hausner”.
Miasta i miasteczka wschodniej części Galicji pod koniec XVIII wieku,
t. VII. Miasta na pograniczach — konteksty i odniesienia / Міста та
містечка Східної Галичини наприкінці XVIII століття, T. VII. Міста
на пограниччі — контексти і приклади, zbiór studiów pod red. Tomasza Kargola, Bogdany Petryszak i Krzysztofa Ślusarka / збірник статей
під редакцією Тoмaшa Карголя, Бoгдaни Петришак і Кшиштoфa
Слюсарка, wyd. Uniwersytet Jagielloński, Towarzystwo Wydawnicze „Historia Iagellonica”, Центральний державний історичний архів України,
м. Львів, Kraków–Lwów 2020 / Краків–Львів 2020, ss. 167 + 1 nlb
Siódmy tom wieńczący duży polsko-ukraiński projekt o miastach i miasteczkach wschodniej Galicji w końcu XVIII w., poświęcony został miastom na pograniczach Rzeczypospolitej. Terenów spoza Galicji dotyczą cztery artykuły:
Mariusza Lubczyńskiego Miasto Secemin w świetle inwentarza z roku 1795,
Rafała Obetkona Przestrzeń społeczna miast górnośląskich w XVIII i pierwszej
połowie XIX wieku na przykładzie Gliwic i Żor, Jana Ślusarka i Jana Delowicza
Dzieje gospodarcze Żor pod koniec XVIII i w pierwszej połowie XIX wieku
oraz Tomasza Rembalskiego Grunty rolne i zabudowa Tucholi w świetle katastru podatkowego dla okręgu Chojnice w Prusach Zachodnich z 1843 r.
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Wolne Związki Zawodowe Wybrzeża 1978–1980 w relacjach, koncepcja
i opieka naukowa Igor Hałagida, wstęp Piotr Brzeziński, oprac. biogramów
i relacji Arkadiusz Kazański, wyd. Instytut Pamięci Narodowej, Gdańsk–
Warszawa 2019, ss. 104
Na s. 11 czytamy, iż „Niniejsze wydawnictwo jest rozszerzoną wersją publikacji z roku 2018. Dodano w nim obszerną fotorelację z obchodów 40. rocznicy
utworzenia Wolnych Związków Zawodowych Wybrzeża zorganizowanych
przez Instytut Pamięci Narodowej w Gdańsku w dniach 27–29 kwietnia 2018 r.
oraz uzupełniono informacje biograficzne o niektórych działaczach WZZ”.
Te Deum laudamus. Materialne świadectwa duchowości dawnych mieszkańców Ziemi Bytowskiej, pod red. Macieja Kwaśkiewicza, wyd. Muzeum
Zachodniokaszubskie w Bytowie, Bytów 2020, ss. 350 + 1 nlb
Na obszerny tom składają się trzy eseje: Macieja Kwaśkiewicza Historia organizacji życia religijnego na ziemi bytowskiej, Katarzyny Juchniewicz Obraz
architektury i sztuki kościelnej ziemi bytowskiej w świetle źródeł historycznych
oraz Katarzyny Bartosiewicz Wyposażenie kościołów historycznego obszaru
ziemi bytowskiej od XVII w. do współczesności. W dalszej części znalazł się Katalog kościołów z 14 miejscowości oraz Katalog zabytków ruchomych. Ważnym
elementem publikacji są znakomite fotografie Kazimierza Rolbieckiego.
Szkice z dziejów rodu Spiczak–Brzezińskich, cz. II, zebrał i uzup. Marian
Fryda, wyd. Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Oddział w Człuchowie, Człuchów–Przechlewo 2019, ss. 152
Książeczka składa się z następujących części: I. Dzieje rodu do końca XIX w.,
II. Dziadek z Upiłki, III. Wspomnienia, opowieści z dawnych lat w liczbie sześć,
w tym jedno pióra Józefa Borzyszkowskiego o Władysławie Spiczak-Brzezińskiej (1926–2012) oraz z licznych tablic genealogicznych.
Pomorscy ojcowie niepodległości, pod red. Krzysztofa Drażby, autorzy biogramów: Izabela Brzezińska, Artur Chomicz, Krzysztof Drażba, Jan Hlebowicz, Bartosz Januszewski, Barbara Męczykowska, Daniel Sieczkowski;
autorzy audycji Radia Gdańsk: Marzena Bakowska, Anna Rębas, Magdalena
Świerczyńska-Dolot, wyd. Instytut Pamięci Narodowej Komisja Ścigania
Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, Gdańsk 2019, ss. 56 + pendrive
z audycjami
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Publikacja zawiera 18 biogramów Pomorskich Ojców Niepodległości, 10 Polaków w Wolnym Mieście Gdańsku oraz 5 życiorysów Duchownych–Męczenników. Na dołączonym pendrive znajdują się audycje Radia Gdańsk poświęcone
tym postaciom.
Na 100 Niepodległa. Pamiętamy, oprac. i red. Piotr Łaga i Izabela Szweda,
wyd. Miejski Ośrodek Kultury w Pelplinie, Pelplin 2018, ss. 128 + 3 nlb +
CD
Broszura jest efektem projektu pod nazwą „Pamiętamy” w ramach programu
„Na 100 Niepodległa” Fundacji Banku Gospodarstwa Krajowego im. J. Steczkowskiego. Jak czytamy we Wstępie: „Celem projektu […] było utrwalenie
wspomnień najstarszych mieszkańców gminy Pelplin…” Projekt został zrealizowany przez uczniów lokalnych szkół.
Mieczysław Jałowiecki, Na skraju Imperium i inne wspomnienia, wybór
i układ tekstu Michał Jałowiecki, wyd. VI, Spółdzielnia Wydawnicza „Czytelnik”, Warszawa 2018, ss. 775 + 1 nlb
Na okładce czytamy m.in.: „Wspomnienia Mieczysława Jałowieckiego (1876–
1962) czyta się jak pasjonującą powieść.
Autor urodził się w rodzinie osiadłej na Wileńszczyźnie, a wywodzącej się
z ruskich kniaziów Pieriejasławskich-Jałowieckich. Za sprawą wielkiej historii
żył w kilku epokach, był świadkiem doniosłych przemian politycznych, ustrojowych i obyczajowych. Należał do kresowego ziemiaństwa […]. Jednocześnie
– aż do rewolucji rosyjskiej 1917 r. – przynależał do zamożnej i uprzywilejowanej warstwy imperium carów. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości został
w 1919 r. pierwszym przedstawicielem rządu Rzeczpospolitej w Wolnym Mieście
Gdańsku. Później na kilkanaście lat osiadł w majątku ziemskim w Kaliskiem.
We wrześniu 1939 r. zdołał wyjechać z Polski; zmarł na emigracji w Anglii,
gdzie spisał wspomnienia o świecie, który nieodwracalnie przeminął.
Będąc bacznym obserwatorem, a niekiedy aktywnym uczestnikiem historii, Jałowiecki daje czytelnikowi okazję przyjrzenia się z bliska życiu różnych
środowisk i różnym wydarzeniom. […] Uzupełnienie barwnych wspomnień
stanowią komentarze Autora, bardzo subiektywne, pisane z patriotycznym
zaangażowaniem, często niezwykle gorzkie, a czasem zaskakująco aktualne”.
Dla czytelników interesujących się przeszłością Pomorza szczególnie ważne
są wspomnienia Jałowieckiego dotyczące jego pobytu i pracy w Gdańsku.
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Władysław Łęga, Ziemia Malborska. Kultura ludowa, Wstęp i Komentarze do współczesnego wydania Aleksandra Paprot-Wielopolska i Krystian
Zdziennicki, Wydawnictwo Region, Gdynia 2018, ss. 351
W recenzji prof. Anny Weroniki Brzezińskiej, której fragment zamieszczono
na okładce, czytamy: „To książka bardzo potrzebna w dobie odradzających się
i prężnie funkcjonujących ruchów regionalnych, których działania skupiają
się na afirmowaniu lokalności w odniesieniu do tradycji regionów etnograficznych. […] przypomniany zostaje dorobek naukowy wnikliwego i rzetelnego obserwatora oraz badacza Powiśla, jakim był niewątpliwie ks. Władysław
Łęga. Dzięki jego pracy terenowej, której efektem było zgromadzenie bezcennego z punktu widzenia współczesnych badaczy i regionalistów materiału,
ocalony od zapomnienia został obraz dawnego Powiśla, z charakterystyczną
oraz unikatową kulturą materialną i niematerialną”.
Józef Ceynowa, Kuźnica. Obrazki z lat 1910–1945, red. Józef Ceynowa jun.,
Roman Drzeżdżon, wyd. Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie, Wejherowo 2020 (Czersk, kwiecień 1989), ss. 148
+ 1 nlb
Na okładce czytamy: „W latach 70. XX wieku, pisarz [Józef Ceynowa – T.R.]
postanowił utrwalić na piśmie zarówno własne przeżycia z tego okresu, jak
również opowieści zasłyszane od mieszkańców Kuźnicy. W 19. opowiadaniach, zawartych w niniejszym zbiorze, barwnie opisuje życie mieszkańców
rëbacci stolëcë – ich radości i troski codziennego życia, zajęcia i zabawy rybackie, a także przełomowe dla Kaszub i Polski wydarzenia historyczne, takie jak
zaślubiny Polski z morzem”.
Kronika katolickiej szkoły polskiej w Nowej Kaletce, oprac. i wstęp dr Jan
Chłosta, wyd. Towarzystwo Naukowe im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie, Olsztyn 2019, ss. 85
„Kronika katolickiej szkoły polskiej w Nowej Kaletce to świadectwo trwania jej
mieszkańców przy mowie i wierze Ojców. Ze względu na to, że do Kroniki
miał prawo wglądu niemiecki wizytator, zawarte w niej informacje podawano
w sposób skrótowy i lakoniczny, ale nie pominięto żadnego wydarzenia związanego z polską szkołą. Autorzy Kroniki to: Edward Turowski, Tomasz Setny,
Paweł Trzciński, Ryszard Knosała, Seweryn Piątek i Józef Groth. Dzięki ich
zapisom można odtworzyć historię szkoły” – czytamy we Wstępie pióra Jana
Chłosty.
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Gdynia Juliana, z Julianem Skelnikiem o dawnej Gdyni rozmawia Adam
Kamiński, Wstęp Paweł Huelle, Biblioteka Kwartalnika Artystycznego
„Bliza”, wyd. Centrum Kultury w Gdyni, Gdynia 2017, ss. 119 + 1 nlb
Z okładki: „Dzięki osobistym wspomnieniom i opowieściom starszego pokolenia rodziny Skelników w tych rozmowach znalazło się wiele interesujących, niepublikowanych dotąd, informacji o dawnej Gdyni. Koniec epoki wsi,
przestępczość w portowym mieście, problemy narodowościowe, kaszubska
kuchnia, codzienne życie pracujących na morzu, marynarka wojenna, dawna
i współczesna edukacja, pierwsze kina to tylko kilka z poruszanych tematów,
które na pewno zainteresują pasjonatów nadmorskiego miasta i Pomorza”.
Sławina Kosmulska, (Nie)znane życie figuranta Lecha Bądkowskiego, wyd.
Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Josepha Conrada-Korzeniowskiego w Gdańsku, Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie, Gdańsk–Wejherowo 2020, ss. 229 + 1 nlb
„Książka ta stanowi cenny, jakże osobisty, acz nie hagiograficzny, wkład Sławiny Kosmulskiej w dzieło odpamiętywania historii życia i dokonań Ojca: doskonale wpisuje się w gdańskie obchody Roku Lecha Bądkowskiego” – pisze
na okładce Tomasz Fopke. Z kolei autorka kończy Wprowadzenie słowami:
„Moje prywatne wspomnienia uzupełniam nie tylko dokumentami Służby
Bezpieczeństwa, ale również zachowaną korespondencją, prywatnymi listami,
fragmentami powieści ojca oraz jego, mojej mamy i babci wspomnieniami.
Na szczęście zachowało się sporo oryginalnych materiałów. Mam nadzieję,
że wybrane przeze mnie fotografie i dokumenty uczynią tę nietypową lekturę
łatwiejszą w odbiorze…”
Jan Dolny, Wspomnienia z obozu w Stutthofie i Potulicach więźnia o numerze 9889 w latach 1940–1945, przygotował do druku, wstępem opatrzył Józef Borzyszkowski, seria: Stegnami pomorskiego pogranicza, wyd. Instytut
Kaszubski, Gdańsk 2020, ss. 399 + 1 nlb
We Wstępie prof. Józefa Borzyszkowskiego czytamy m.in.: „Podejmując przygotowanie niniejszego tomu do druku, miałem na uwadze potrzebę utrwalenia
naszej i naszych następców pamięci o ofiarach i bohaterach II wojny światowej, o potrzebie znajomości i nauki z historii, o wychowaniu dzieci i młodzieży, a i dorosłych, dla pokoju między ludźmi i narodami, o potrzebie dostrzeżenia i docenienia naszego bogactwa w różnorodności, jak też kształtowania
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wrażliwości na los innych, zwłaszcza prześladowanych, dyskryminowanych,
czy po prostu ofiar wojen, a także ofiar fałszów i hipokryzji politycznej, nie
tylko w wielkim świecie”.
Prócz wspomnień obozowych Jana Dolnego w tomie, w formie aneksu
opracowanego również przez Józefa Borzyszkowskiego, zamieszczono wspomnienia ks. Bruna Schliepa, Heleny z Bruskich Bałachowskiej secundo voto
Chomaniowej oraz relację Jerzego Sokołowskiego o działalności w Związku
Jaszczurczym i pobycie w Potulicach.
Pro memoria Zofia Janukowicz-Pobłocka (1928–2019), zebrał i oprac., wstępem i przypisami opatrzył Józef Borzyszkowski, wyd. Instytut Kaszubski,
Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie,
Gdańsk–Wejherowo 2020, ss. 711 + 1 nlb
Kolejny tom z serii Pro memoria składa się z czterech części: I. O rodzinie Janukowiczów – między Parafianowem na Wileńszczyzną a Ełkiem na Mazurach
i Gdańskiem – we wspomnieniach Zofii, II. Zofia Janukowicz-Pobłocka soprano
– Portrety artystki, opinie recenzentów, refleksje słuchaczy i jej własne dzienniki
z tournée, III. Jubileusz 50-lecia pracy artystyczno-pedagogicznej…, a uczniowie
i ich wspomnienia, IV. Hubert Pobłocki – mąż Zofii Janukowicz i jego twórcze
dokonania, wzbogacające nie tylko sagę rodzinną Janukowicz-Pobłockich. Tom
rozpoczyna Wstęp, a kończy Zamiast zakończenia pióra Józefa Borzyszkowskiego.
Karolina Dorota Literska, W labiryncie przeszłości, Wydawnictwo Poligraf,
Brzezia Łąka 2020, ss. 389 + 1 nlb
Z okładki: „…autorka opisuje bez retuszu spokojne życie na Wołyniu przed
II wojną światową, gehennę okupacji i rzeź oraz trudy tułaczki, ujmując to
w autobiograficzne ramy. Źródłem opowieści są przeżycia jej samej, jej rodziny, przyjaciół i znajomych. Jako dziecko była świadkiem wołyńskich wydarzeń
i przedstawia je z własnej perspektywy”. Ostatni rozdział opisuje wspomnienia
dotyczące pobytu na Pomorzu w okresie PRL.
Eugeniusz S. Kruszewski, Bibliografia publikacji naukowych i publicystyki
(1971–2018) / Bibliografi over afhandlinger og publicistik (1971–2018), wyd.
Polsk-Skandinavisk Forskningsinstitut, København 2019, ss. 222 + XXII
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Ze Wstępu (s. 5–7): „Publikacja zawiera bibliografię prac naukowych, popularnonaukowych i publicystykę. W pierwszej części zamieszczono prace naukowe
w formie zwartej oraz rozprawy i artykuły w dziełach zbiorowych, natomiast
w części drugiej – publicystykę, a w trzeciej varia, w tym prace redakcyjne
i dodatkowe informacje bio-bibliograficzne. […] Poza tym zamieszczono wykaz encyklopedii, w których autor zamieścił biogramy i hasła rzeczowe, zestawienie przekładów z duńskiego na polski, prac redakcyjnych oraz wykaz
artykułów i prelekcji zarejestrowanych w różnych bibliografiach. W tomie jest
także szkic biogramu autora i wybór przemówień z okazji ważnych wydarzeń
narodowych i osobistych. […] Autor zamieścił [również] notę biograficzną
żony Marty, która pełniła na emigracji samodzielnie lub wspólnie z mężem
ważne funkcje zwłaszcza w latach zaangażowania w organizacjach społecznopolitycznych wspierających polskie państwo na wychodźctwie”.
Eugeniusz Pryczkowski, Bibliografia, wyd. Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Oddział Banino, Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie, Banino 2019, ss. 158 + 18 nlb
Nieczęsto zdarza się, aby publicysta, poeta, pisarz oraz działacz społeczny
w pełni sił twórczych ogłaszał swoją bibliografię. Autor tłumaczy to w sposób następujący: „Myśl przygotowania własnej bibliografii poszerzonej o inne
dokonania, a wyrażona przez dyrektora wejherowskiego Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej dra Tomasza Fopke w obecności dra
Dariusza Majkowskiego, w pierwszym momencie wydała mi się abstrakcyjna,
wręcz niedorzeczna. Zdawałem sobie doskonale sprawę, jak ogromny wysiłek
trzeba włożyć, by zebrać wszystkie przypisy do moich publikacji ogłoszonych
w ciągu 30 lat twórczej działalności. Jednak po kilkudniowej refleksji uznałem,
że warto podjąć ten trud właśnie teraz, gdyż po kolejnych dziesięciu latach
może już brakować zapału i sił, by zrealizować ten plan”. Książka składa się
z następujących części: 1) Z biogramu, 2) O mej działalności słów kilka…,
3) Publikacje prasowe, 4) Teksty literackie, 5) Bibliografia przedmiotowa –
wybór, gdzie znalazł się przedruk wywiadu Tomasza Słomczyńskiego z Jubilatem z łamów internetowego „Magazynu Kaszubskiego”, 6) Dyskografia oraz
7) Nagrody (wybór). Całość dopełniają tablice z wielobarwnymi zdjęciami.
Zaskakuje natomiast brak wyodrębnienia publikacji naukowych E. Pryczkowskiego, który jest wszak doktorem nauk humanistycznych.
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Marek Czarnowski, Rosyjska ruletka czyli jak organizowałem Międzynarodowy Festiwal Folkloru, napisano na podstawie pracy magisterskiej Michała
Czarnowskiego pt. Popularyzacja muzyki ludowej w Polsce na przykładzie
Międzynarodowego Festiwalu Folkloru w Brusach, współpraca red., koordynacja i realizacja Władysław Czarnowski, wyd. Kaszubski Zespół Folklorystyczny „Krëbane”, Brusy–Chojnice 2019, ss. 255 + 1 nlb
W Tytułem wstępu (s. 3) czytamy: „»Organizacja festiwalu jest dzisiaj zadaniem karkołomnym. Jeśli się nie wie, jakimi środkami można dysponować,
to organizacja imprezy wygląda, jak błądzenie we mgle albo gra w rosyjską
ruletkę…« [cyt. za Edward Błażek]. […] Książka ta jest osobistą podróżą
we wspomnienia, opowieścią wspomaganą fotografiami o małym miasteczku na południu Kaszub, które na lipcowy tydzień stawało się folklorystyczną
stolicą Polski”.
Wiatr od morza. Kaszubi w sztuce polskiej 1920–1939. Katalog wystawy
styczeń–wrzesień 2020, oprac. Barbara Zagórska, red., noty o artystach
i bibliografia Anna Czepczyk, wyd. Muzeum Historyczno-Etnograficzne
im. J. Rydzkowskiego w Chojnicach, Chojnice 2020, ss. 247
W Słowie wstępnym (s. 7, 8–9) Barbary Zagórskiej czytamy: „Wizerunek Kaszubów w sztuce polskiej okresu dwudziestolecia w tak szerokiej reprezentacji
oraz wysokiej klasy dzieł malarstwa, grafiki, rysunku i fotografii prezentowany
jest po raz pierwszy. Ekspozycja w Muzeum […] w Chojnicach, poprzedzona
ogólnopolską kwerendą, gromadzi ponad 200 obiektów sztuki z 25 instytucji
i kolekcji muzealnych oraz prywatnych. Zaprezentowany na wystawie bogaty zespół prac, stanowiących często zaczątki tworzonych kolekcji muzealnych
[…] ma tym większą wartość, że dotkliwe straty, które spowodowała II wojna światowa nie ominęły również obiektów sztuki z wizerunkami Kaszubów,
całych pracowni autorskich, jak i przede wszystkim niektórych artystów,
którzy ukochali morze i Pomorze.
Tadeusz Białecki, Mój Gocław, wyd. Szczecińskie Towarzystwo Kultury,
Szczecin 2020, ss. 106
Albumik jest sentymentalną podróżną po Gocławiu – północnej dzielnicy
Szczecina, położonej na wzniesieniach skarpy nadodrzańskiej. To położenie
sprawiło, „że Gocław był niegdyś znacznym centrum turystycznym i wypoczynkowym mieszkańców miasta” – pisze we Wstępie autor.
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Tadeusz Białecki, Z aparatem fotograficznym po Polsce w początkach XXI w.,
cz. V, wyd. Szczecińskie Towarzystwo Kultury, Szczecin 2020, ss. 385 + 1 nlb
Na s. 3 autor pisze: „Prezentowana obecnie piąta cześć moich fotograficznych
peregrynacji po Polsce być może jest już ostatnią w tej serii. W całości udało się zgromadzić i zachować kilka tysięcy fotografii z lat 1956–2020, które
w przyszłości mogą stać się ciekawym źródłem ikonograficzno-porównawczym do zmian, jakie niewątpliwie zachodzą w naszym krajobrazie cywilizacyjnym przełomu wieków.
Obecna część obejmuje fotografie architektury zabytkowej wraz z ciekawymi obiektami miast i wsi w różnych częściach kraju zrealizowane w latach
2018–2019 wraz z kilku uzupełnieniami i poprawkami z lat poprzednich.
Kolejno odwiedzanymi rejonami kraju stał się Dolny Śląsk (Legnica, Wrocław), Małopolska (okolice Zatoru pod Krakowem, Oświęcim i część Jury
Krakowsko-Częstochowskiej), nast. kawałek północno-wschodniego Mazowsza, Podlasie i tradycyjnie najliczniej Pomorze Zachodnie”.
Monika Jabłońska, Tczew w drukach ukryta – historia – odkryta od drzeworytu
po fotografię… Skarby Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Aleksandra Skulteta w Tczewie, wyd. Fundacja OKO-LICE KULTURY Zblewo, Miejska Biblioteka Publiczna im. Aleksandra Skulteta w Tczewie, [Tczew] 2020, ss. 52 nlb
Albumik prezentujący zabytki ikonograficzne Tczewa, pochodzące ze zbiorów miejscowej biblioteki, które autorka opatrzyła przystępnie napisanymi
komentarzami.
Ks. gen. bryg. Józef Wrycza rodem ze Zblewa, jeden z architektów tamtych
dni – 10 lutego 1920. Zblewo w 100-lecie powrotu Pomorza do Macierzy, red.
Lech J. Zdrojewski, wyd. Fundacja OKO-LICE KULTURY Zblewo, Zblewo
2020, ss. 34 + 14 nlb
Albumik wydany z okazji 100-lecia połączenia Pomorza z Polską, przedstawia
dawną ikonografię Zblewa, miejscowości z której pochodził tytułowy ks. Józef
Wrycza. Ilustracje uzupełniają teksty: Longiny Tomaszewicz, Krzysztofa Kordy
i Andrzeja Gąsiorowskiego.
Tomasz Siemiński, Czesław Marczak mistrz drewna, wyd. Muzeum Zachodniokaszubskie w Bytowie, Bytów 2020, ss. 15
Broszura-informator towarzysząca wystawie muzealnej pod tym samym tytułem, jaka miała miejsce w Muzeum Zachodniokaszubskim w Bytowie od
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27 listopada 2020 do 30 marca 2021 r. Przedstawia sylwetkę Czesława Marczaka
(1917–1998) – rzeźbiarza i jednocześnie człowieka o ciekawym życiorysie,
który swoje powojenne życie związał z Bytowem.
„Folia Toruniensia”, nr 19, red. nacz. Janusz Tandecki, wyd. Wojewódzka
Biblioteka Publiczna Książnica Kopernikańska w Toruniu, Uniwersytet
Mikołaja Kopernika w Toruniu, Toruń 2019, ss. 264
Tematyki pomorskiej dotyczą dwa materiały: Mateusza Superczyńskego
Nieznane starodruki ulotne w bibliotece Archiwum Państwowego w Toruniu
oraz Weroniki Krajnik Toruń w fotograficznej spuściźnie Jerzego Serczyka.
„Studia Maritima”, vol. 31. Tom poświęcony Profesorowi Eugeniuszowi
Stanisławowi Kruszewskiemu, red. nauk. Adam Makowski, wyd. Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2018, ss. 311
Prócz tekstu w języku angielskim pióra Bolesława Hajduka o prof. Eugeniuszu
S. Kruszewskim, w tomie znalazły się artykuły m.in.: Joachima Krügera Die
dänischen Könige als Lensherrn der Herzöge von Pommern (1325–1438), Jensa
E. Oelsena Pommersche Aspekte in der nordischen Unionspolitik des Königs
Erich, Pawła Migdalskiego Die Feldzüge des Bolesław Schiefmund nach Belgrad
und Kolberg und die Anfänge der symbolischen Insbesitznahme Pommern durch
Polen, Adama Krawca Pomerania and the Baltic Sea in the Imaginative Geography of the Polish Middle Ages from the End of the 10th Century to the Beginning
of the 13th Century oraz Bolesława Hajduka Ekonomiska relationer mellan Fria
staden Gdansk och Danmark under åren 1920–1939.
„Nasze Pomorze”. Rocznik Muzeum Zachodniokaszubskiego w Bytowie,
nr 21, red. nacz. Maciej Kwaśkiewicz, wyd. Muzeum Zachodniokaszubskie
w Bytowie, Bytów 2020, ss. 309 + 1 nlb
W dziale Historia/Archeologia najnowszego bytowskiego rocznika znalazły
się artykuły m.in.: Wojciecha Skóry Generał Siergiej Iwanowicz Pankow, patron
ulicy w Słupsku. Przyczynek do dziejów miasta, Elżbiety Szalewskiej Społeczność
żydowska w krajobrazie miasta Bytowa czy Pawła Szczepanika Wyniki badań
archeologicznych przeprowadzonych w latach 2017–2018 przy ul. Podzamcze
w Bytowie. W dziale Etnografia / Etnologia znajdziemy m.in. teksty Katarzyny
Bartosiewicz „Ponowne odkrycie” krucyfiksu z Cecenowa czy Natalii Wałdoch
Adaptacja poewangelickiego kościoła św. Jerzego w Bytowie na cerkiew grecko-
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katolicką. Dział Literaturoznawstwo zawiera materiały z XVIII konferencji kaszuboznawczej pod kierownictwem naukowym prof. Daniela Kalinowskiego
pt. Bolesław Bork, Antoni Pepliński oraz Kaszubi w czasie II wojny światowej,
która miała miejsce w Bytowie 13 listopada 2019 r.
„Rocznik Gdański” Gdańskiego Towarzystwa Naukowego, t. 79, red. nacz.
Maria Mendel, wyd. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk
2019, ss. 210
Tom dedykowany jest jubileuszowi 50-lecia Uniwersytetu Gdańskiego. Z tej
okazji zamieszczono w nim teksty Józefa Borzyszkowskiego Z moich uniwersyteckich wspomnień, Leszka Biernackiego Skazane Niezależne Zrzeszenie Studentów Uniwersytetu Gdańskiego, Dominika Bienia Rozbudowa, rozwój i wyposażenie Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Sopocie – źródło oraz Piotra Syczaka
Teksty źródłowe: załączniki do informacji dziennej z 22 i 26 maja 1986 roku.
W dziale Wokół dziejów Pomorza i Gdańska znalazły się trzy artykuły historyczne: Macieja Kijowskiego Jeszcze o ppor. mar. Ludwiku Habaju i promie uratowanym przezeń 24 grudnia 1945 roku, Waldemara Borzestowskiego Niemcy wśród pracowników Miejskich Zakładów Komunikacyjnych miasta Gdańsk
i Międzykomunalnych Zakładów Komunikacyjnych Gdańsk Gdynia w latach
1945–1949. Wnioski z analizy akt osobowych oraz Ryszarda Rząda Zbór baptystów w Tczewie (1859–1945). Ponadto w Roczniku tekst Hanny Sempki
o 30-leciu szkolnictwa niepublicznego w Gdańsku, dział Refleksje, rozmowy
oraz Recenzje i sprawozdania.
„Kartuskie Zeszyty Muzealne”, z. 4/2019, pod red. Barbary Kąkol, wyd.
Muzeum Kaszubskie im. Franciszka Tredera w Kartuzach, Towarzystwo
Przyjaciół Muzeum Kaszubskiego im. F. Brzezińskiego w Kartuzach, Kartuzy 2020, ss. 180
W dziale Artykuły znalazły się m.in.: Karola Bieszka Nauczyciele Publicznej
Szkoły Powszechnej w Somoninie, Barbary Kąkol Stanisław Estkowski, naczelnik Poczty Polskiej w Kartuzach – ofiara pomorskiej „krwawej jesieni” 1939 roku
i Krzysztofa Kowalkowskiego Nauczyciel Ignacy Andrzej Kowalkowski (1811–
1880). Z kolei w Materiałach źródłowych warto zwrócić uwagę na tekst Marii
Kołakowskiej Epigrafy na cmentarzu protestanckim we wsi Szymbark. Próba
inwentaryzacji czy Szymona Świątkowskiego Zabytkowe nagrobki na cmentarzach w Sianowie sprzed 1945 roku.
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Maciej Tamkun, Stanisław Janke, Kaszëbsci królowie / Królowie kaszubscy,
Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko–Pomorskiej w Wejherowie,
Wejherowo 2020, ss. 23 + 1 nlb
„Królami kaszubskimi” na Kaszubach określa się „bardziej aktywne jednostki,
szczególnie działaczy ludowych”. Jak pisze na wstępie tej niewielkiej publikacji Stanisław Janke: „Moje poszukiwania rodzimych władców zaowocowały
stwierdzeniem, że w dziejach Kaszub było ich dziewięciu – nazywani byli
albo mianem króla kaszubskiego, albo króla Kaszubów. W tym albumie poczet królów przedstawiamy według roku urodzenia. Monarchów kaszubskich
wyszczególniały takie przymioty jak: uczynności, talent gawędziarski i troska
o kulturę i język kaszubski”. Krótkim biogramom kaszubskich królów w językach polskim i kaszubskim pióra Stanisława Janke towarzyszą ich portrety
pędzla Macieja Tamkuna.
Stanisław Janke, Flash in the Dark / Dogs, translation Blanche Krbechek,
Alicja Frymark, Stanley Frymark, wyd. Zómk Zôbòrsczi, [Kaszuba] 2020,
ss. 224
Tłumaczenie na język angielski kaszubskich utworów Stanisława Janke pt. Łiskawica i Psë.
Teresa Ruthendorf-Przewoska, Moi kochani, moi bliscy…, wyd. Instytut
Kaszubski, Lutówko–Gdańsk 2019, ss. [71]
Zbiór wierszy dedykowany mężowi Piotrowi z okazji 50-lecia małżeństwa,
a także dzieciom, wnukom i prawnukom. W przedmowie prof. Jowity Kęcińskiej-Kaczmarek czytamy: „Tą swoją osobowością nasyca wszystkie znajdujące
się tu słowa! Te skierowane do najbliższych i te skierowane do każdego czytelnika, do każdego z nas. Mówi, przypomina są rzeczy ważne i najważniejsze!
A najważniejsze to DOBRO!!! […] Są więc przedstawione tu teksty pięknym
materiałem do nauki dla każdego z czytelników tomiku”.
Henryk Makowski, Skamlę, nakładem autora, Błonie 2020, ss. 89 + 3 nlb
Przejęty kondycją współczesnego Kościoła autor rozpoczyna swoją broszurę
stwierdzeniem (s. 5): „Nie chciałem nadal pisać o Kościele, jednak zaniepokoiłem się swoją decyzją zaniechania. Jestem zbyt związany od wczesnej
młodości z Kościołem, nie tylko tym kamiennym. Kościół to nie ceremonie,
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lecz przeciwnie – cisza, pokora ludzi, ich zażyłość, prostota. […] Obecny kryzys w Kościele jest daną możliwością, zachętą, a przysłany nam papież Franciszek jest oczywistym znakiem podjęcia tego trudu”. Z kolei na s. 23 czytamy:
„Porzućmy problem świętości i żyjmy po ludzku, bez ciężarów wypracowanych przez wieki wzorców »świętości«. Bez tych rozmodlonych bezgrzesznych,
często smutasów, zatopionych w całodobowych paciorkach, postach, objawieniach, widzeniach, przywidzeniach, tak dalece, że nikt z nich nie ma czasu,
aby być człowiekiem lekko grzesznym, ale też Bogu miłym. Być człowiekiem!
Przestańcie grozić codziennym grzechem, niszcząc piękno człowieczeństwa”.
Intersująca lektura dla chrześcijan poszukujących.
Stanisłôw Frymark, Kaszäbsczi jãzëk w Kanadze, ÙSA i Nowi Zelandii. Leksykalné interferencje w gôdce Kaszëbów w Kanadze, ÙSA i Nowi Zelandii /
Kashubian Language in Canada, the USA and New Zealand. Lexical Interferrences in Kashubian Lnaguage in Canada, the USA and New Zealnad,
wyd. Zómk Zôbòrsczi, [Kaszuba] 2020, ss. 155 + 156 + 1 nlb
Dwujęzyczna, kaszubska i angielska, książka, będąca pierwotnie pracą dyplomową absolwenta etnofilologii kaszubskiej na Uniwersytecie Gdańskim.
Dotyczy zanikającego języka potomków emigrantów kaszubskich w Kanadzie,
Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej i Nowej Zelandii.
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Kronika naukowa

Daniel Kalinowski

Fundamenty świadomości. Laudacja
Historii Kaszubów...
z perspektywy humanisty 1
Istories apodexis… – „Oto przedstawienie badań…” Taki tytuł nadał swemu
dziełu Herodot, tym samym używając formuły, która stała się nazwą dla ogólnoludzkiej chęci nazwania przeszłości. „Oto przedstawienie badań…” W taki
sposób możemy dziś powiedzieć i my, czytelnicy Historii Kaszubów, dzieła,
które opisuje przeszłe wieki w odniesieniu do jednego z etnosów egzystujących na Pomorzu. Stoimy przed opracowaniem monumentalnym, podzielonym na epoki, które rozpoczyna się od średniowiecza, a kończy na czasach
współczesnych schyłku XX w. Obcujemy z ponad czterema tysiącami stron
tekstu, z setkami ilustracji (fotografie, materiały prasowe, dokumenty), bogatymi bibliografiami, indeksami osobowymi i nazw geograficznych. Powstała
w 2020 r. praca kilku Autorów, którzy pozostawili już w historiografii swoją
pieczęć i co więcej, którzy dalej tworzą. Każdy z nich to specjalista danej epoki,
ale jednocześnie kaszubista, który zadbał o wypracowane wspólnie w dyskusji
cele merytoryczne pracy. Żaden z regionów dzisiejszej Polski nie posiada tak
rozległego i wnikliwego opracowania. Nie mają tak ambitnie rozpisanej historii
Wielkopolanie, Ślązacy a tym bardziej inni mieszkańcy dzisiejszej Polski2.
W czasach współczesnej „płynności” kulturowej zbudowano fundamenty kaszubskiej świadomości, dzięki którym ma ekspozycje bogactwo tak jednostek,
grup społecznych i narodów, jak i przekonań, wierzeń i religii. A przecież to
1
2

Jest to laudacja przygotowana na promocję Historii Kaszubów, która, niestety, z powodu
panującej w Polsce pandemii się nie odbyła w wyznaczonym terminie.
Pod określeniem „ambitnie rozpisanej” mam na myśli tak wielotomową rozległość tematyczną i metodologiczną Historii Kaszubów. Nie deprecjonuję zatem akademickich ujęć
historycznych dotyczących innych rejonów, jak choćby: S. Bratkowski, Najkrótsza historia
Wielkopolski, Poznań 1999; H. Neubach, Krótka historia Śląska, przeł. B. Kwoka, Bonn 1992;
Historia Śląska, red. M. Czapliński, Wrocław 2007. Ujęcia te nie miały przecież na celu
stworzenia całościowej historii ludzi oraz miejsca.
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dzieło jeszcze nieskończone, ponieważ spodziewać się należy tomu drugiego
całości kompozycyjnej Historii Kaszubów, czyli charakterystyki dziejów od średniowiecza do początku XIX wieku, którą aktualnie pisze Zygmunt Szultka.

***
Pierwszy tom laudowanego dziś opracowania rozpoczyna drugie wydanie
pracy Gerarda Labudy Historii Kaszubów, pierwotnie wydanej w 2006 r. To
naturalna decyzja tak z powodu ram czasowych całego projektu naukowego,
ale i z racji merytorycznych, któż bowiem jak nie śp. Autor tak ważnych prac,
jak Historia Pomorza (1969) czy Polska granica zachodnia. Tysiąc lat dziejów
politycznych (1970) miałby rozpoczynać wieloskładnikowe dzieło3. To z myślenia Gerarda Labudy wywodzi się najważniejsza idea wszystkich tomów,
to z Jego przekonania, że należy nie tylko przedmiotowo, ale nade wszystko
podmiotowo przedstawić Kaszubów, biorą się kolejne odsłony-rozdziały naukowej, zobiektywizowanej narracji, w których przedstawiane są zawiłe losy
jednostek, grup i całego etnosu. Tak właśnie postąpił Labuda i do tego zachęcił
następne pokolenia badaczy.
Tom Historia Kaszubów: Czasy średniowiecza zawiera 16 rozdziałów, ułożonych w porządku chronologicznym, rozpoczynającym się od piastowskiego
podboju Pomorza w drugiej połowie X w. do czasów II poł. XV i pocz. XVI w.
W każdym z rozdziałów Labuda dotyka różnych zakresów tematyczno-merytorycznych dziejów Kaszubów; a zatem odnaleźć w nich można tak historię polityczną, jak i społeczną, tak administracyjną, jak i prawną. Świadczy to
o ambitnym założeniu Autora i jego odwadze badawczej, aby objąć namysłem
bardzo szeroką przestrzeń badawczą. Jako naukowiec jest świadomy, że przedstawianie faktów wymaga nie tylko układania narracji, ale i stałej kontroli jej
formy, stąd każda z cząstek kompozycyjnych jego pracy kończy się kilkustronicowym komentarzem. Nie ma on spełniać roli jedynie podsumowania, ale
jest formą krytyki stanu badań oraz nakreśleniem zespołu dezyderat do dalszych analiz, które warto zrealizować w przyszłej narracji szczegółowej, nie zaś
w aktualnie dokonywanej syntezie.
Z punktu widzenia humanistyki najciekawsze chyba są dwa wstępne rozdziały pracy Labudy: pierwszy zatytułowany Dzieje Kaszubów w „historiach
3

Znaczenie Gerarda Labudy dla historiografii Kaszub jest bezdyskusyjne. W wielu miejscach odnaleźć można tego wyraz. Sięgnijmy choćby do: Pro memoria Gerard Labuda
(1916-2010), oprac. J. Borzyszkowski, Gdańsk-Wejherowo 2011; W hołdzie Wielkiemu
Kaszubie. Gerard Labuda (1916-2010), red. W. Kiedrowski, Kartuzy 2011; monograficzny
numer rocznika „Acta Cassubiana” (2017) dedykowany Profesorowi.
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Kaszub i Kaszubów” oraz drugi pt. Podmiot i przedmiot „historii Kaszubów
i/lub Kaszub” w starożytności i wczesnym średniowieczu. To w nich właśnie
omawiane są kwestie najważniejsze, bez których naświetlenia wywoływanie
badanego tematu nie miałoby większej szansy powodzenia. Jak w klasycznej
pracy, także i tutaj, w pierwszym rozdziale swej pracy, rozpoczyna Labuda
od omówienia źródeł wiedzy o Kaszubach: rodzimych, obcych, osiągnięć historiografii humanizmu i oświecenia, wreszcie historiografii XIX i pierwszej
połowy XX w. Drugi rozdział jest równie konieczny… Autor, precyzując terminologię występującą przy kwestiach kaszubskich, określa specyfikę nazwy
ziemi i ludzi, pierwotne miejsca zamieszkania, opisuje migracje wczesnośredniowieczne, proces osiedlania się Kaszubów na południowym brzegu Bałtyku,
wykształcenie się regionów geograficznych, występowanie sąsiadujących z Kaszubami plemion i na końcu ustala pierwotny ustrój polityczny. Te podstawowe określenia pozwalają osiągnąć precyzję w omawianiu przedmiotu, ale najważniejsze, że umożliwiają zaistnieć perspektywie podmiotowej, w świetle
której Kaszubi są omawiani nie z punktów widzenia, dla których ważne są cele
istnienia kultury niemieckiej lub polskiej, ale od strony oglądu kondycji kulturowej kaszubszczyzny, której przedstawiciele tworzyli zręby własnej identyfikacji.
Labuda wspomina, że swoje badania rozpoczął od krytycznej lektury Friedricha Lorentza Geschichte der Kaschuben (1926) oraz Historii Kaszubów Aleksandra Majkowskiego (1938). Później brał pod uwagę prace Kazimierza Nitscha,
Ewy Rzetelskiej-Feleszko a przede wszystkim Hanny Popowskiej-Taborskiej4.
Stałym punktem odniesienia były dla niego również pomorzoznawcze ustalenia Edwarda Rymara, a także proces powstawania Źródeł do kaszubsko-pomorskich aspektów dziejów Pomorza Zachodniego do roku 1945, a konkretnie
rzecz biorąc tomu I (cz. 1-2) w opracowaniu Zygmunta Szultki, wydanym pt.
Pomorze Zachodnie w średniowieczu i w początkach czasów nowożytnych (9921648/1648-1653). Tego typu samookreślenie się badacza wskazuje nie tylko
na jego akademickie doświadczenia i wypracowaną erudycję, ale nade wszystko
na gotowość dyskusji z różnymi osiągnięciami wcześniejszych pokoleń. Labuda
nie ukrywa więc dokonań swoich mistrzów, nie przesłania prac badaczy,
z którymi polemizuje. Stale dbając o jakość własnej myśli, dopuszcza do głosu
stanowiska odmienne, aby odpowiedzialnie wysunąć wnioski…
4

Wymieńmy najważniejsze prace badaczki: H. Popowska-Taborska, Kaszubszczyzna. Zarys
dziejów, Warszawa 1980; taż, Szkice z kaszubszczyzny. Dzieje, zabytki, słownictwo, Gdańsk
1987; taż, Szkice z kaszubszczyzny. Leksyka, zabytki, kontakty językowe, Gdańsk 1998; taż,
Szkice z kaszubszczyzny. Dzieje badań – Dzieje języka – Zabytki – Etymologie, Gdańsk 2006; taż,
Współczesny kaszubski język literacki z dziedzictwem leksykalnym w tle, Warszawa 2019.
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***
Postawa wnikliwości i dialogu z poprzednikami nie opuszcza również Autora trzeciego tomu Historii Kaszubów Józefa Borzyszkowskiego. Tak jak trudno
sobie wyobrazić opis średniowiecza na Kaszubach bez głosu Gerarda Labudy,
tak i charakterystyka dziewiętnastowiecznych dziejów kaszubskich jest wręcz
niemożliwa bez prac honorowego prezesa Instytutu Kaszubskiego5. Wolumin
jego autorstwa wyszedł w dwóch częściach: pierwsza zatytułowana Kaszubi
i Pomorze na drodze kapitalizmu i społeczeństwa obywatelskiego dotyczy zakresu
lat 1815-1870, zaś druga pod tytułem W cesarstwie Niemieckim oraz za wielką
wodą na emigracji doprowadza analizę badawczą do roku 1920.
Józef Borzyszkowski zaproponował w trzecim tomie Historii Kaszubów
bardzo rozległą panoramę faktów i zjawisk, omówił jednostki wybitne i całe
grupy społeczne. Potrafił napisać rozważania, w których krytycznie podszedł
do historiografii, zarówno tej, która zawierała chwalby ducha germańskiego,
ale i tej z kręgów polskich, które nie dość sumiennie reagowały na problematykę kaszubską. Tak jak zakładały to cele całego projektu, on również napisał
o Kaszubach jako ludziach mieszkających u siebie, chcących swą swojskość
zachować i kontynuować. Jak przekonująco udowodnił, przyszło im istnieć
w systemie obcym, czyli w pruskim organizmie państwowym, do którego mieli sporo nieufności, ale w którym potrafili się przecież odnaleźć.
Pierwsza część III tomu Historii Kaszubów przedstawia dziewiętnastowieczne terytorium występowania Kaszubów oraz ich sąsiadów, następnie
proces uwłaszczeniowy w państwie pruskim, potem znaczenie współistnienia
na Pomorzu Kościołów katolickiego i ewangelickiego, rozwój systemu edukacji i rolę w nim duchownych, wydarzenia społeczno-polityczne Wiosny
Ludów na terytorium Pomorza, pojawienie się stanowiska Floriana Ceynowy
jako protagonisty regionalizmu kaszubskiego i w końcu opis progresu społeczno-gospodarczego Prus Zachodnich, a także udziału Kaszubów w polskiej
pracy organicznej i działaniach wokół powstania styczniowego 1863/1864.
Szczególnie ciekawie wygląda w owym tomie opis działalności Ceynowy tak
różnorako ocenianego (czasami wręcz stygmatyzowanego) animatora, folklo5

Nie miejsce tutaj, aby podawać bibliografię prac badacza, wymieńmy zatem choć kilka:
J. Borzyszkowski, Inteligencja polska w Prusach Zachodnich: 1848-1920, Gdańsk 1986; tegoż,
Wielewskie Góry. Dzieje Wiela i jego kalwarii, Gdańsk 1986; tegoż, Kaszubsko-pomorscy
duszpasterze - współtwórcy dziejów regionu, Gdańsk 2002; tegoż, Aleksander Majkowski
(1876-1938). Biografia historyczna, Gdańsk 2002; tegoż, O historii literatury kaszubskiej i jej
twórcach, Gdańsk 2011; tegoż, C. Obracht-Prondzyński, Młodokaszubi: szkice biograficzne,
Gdańsk 2012.
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rysty oraz inicjatora dyskursu kaszubskiej tożsamości6. Borzyszkowski pisze
o nim rzeczowo, neutralnie, wskazując zarówno na jego osiągnięcia akademickie, jak i porażki społeczne.
Druga część III tomu Historii Kaszubów to zdystansowany, wyważony i merytorycznie wnikliwy opis procesów historycznych rozgrywających się tak
w Europie Środkowej jak i poza nią (Zachodnia Europa, Ameryka Północna).
Swoje rozważania rozpoczyna badacz od charakterystyki sytuacji społecznopolitycznej w procesach zjednoczeniowych Niemiec, których symptomem był
kulturkampf. Jak doskonale wiemy, „walka kulturowa” bezpośrednio dotyczyła
Słowian i oczywiście Kaszubów. Rodzimi mieszkańcy Pomorza różnie na tego
typu politykę reagowali. Byli tacy, którzy brali udział w ogólnozaborowym
systemie polskich instytucji zarobkowych w Cesarstwie Niemieckim, co było
ekonomiczną formą obrony przed dominacją. Byli wszakże i tacy, którzy dążyli do wyrażenia własnej podmiotowości, a zatem współtworzyli towarzystwa
oświatowo-kulturalne i filomackie. To właśnie z takich pozytywistycznych
stanowisk ideowych połączonych z poromantycznymi ideami patriotycznymi
brały się strajki szkolne oraz ruch wyborczy na Pomorzu i Kaszubach. Jak ukazuje to Borzyszkowski, tego typu coraz odważniejsze i liczniejsze zachowania
społeczne, a także sytuacja polityczna i ekonomiczna doprowadziły do odrodzenia Kaszubów i kaszubszczyzny na początku XX wieku, którą inicjowali
a potem realizowali przedstawiciele Towarzystwa Młodokaszubów. Wybuch
wielkiej wojny światowej lat 1914-1918 zakończył istnienie dawnych podziałów państwowych i kulturowych wypracowanych w Europie w XIX w. Rewolucja komunistyczna oraz nadejście kresu I wojny światowej doprowadziły
do wydarzeń przełomowych: nowego wyglądu mapy politycznej czy przebudzenia się narodowościowego. Dla Kaszubów odzyskanie niepodległości przez
Rzeczpospolitą wiązało się z zabiegami o przyłączenie Pomorza do Polski,
co uwieńczone zostało sukcesem w 1920 r.
Trzeci tom Historii Kaszubów Borzyszkowskiego oprócz typowych dla dyskursu historycznego elementów zawiera również partie etnograficzne i kulturoznawcze. To bardzo dobra decyzja metodologiczna i merytoryczna dla całej
wielotomowej pracy. Kiedy np. w drugiej części tomu trzeciego odnajdujemy
rozdziały dotyczące życia codziennego na Kaszubach na przełomie XIX i XX
6

Patrz stanowiska: A. Bukowski, Florian Ceynowa. Twórca regionalizmu kaszubskiego. Szkic
literacki, Gdańsk 1947; L. Roppel, Florian Ceynowa. Twórca regionalizmu kaszubskiego,
Gdańsk 1957; J. Karnowski, Dr Florian Ceynowa, opr. J. Treder, Gdańsk 1997; I. Pieróg,
Florian Ceynowa. Życie i działalność, Toruń 2009; Życie i dzieła Floriana Ceynowy (18171881), red. J. Borzyszkowski, Gdańsk 2012; Ceynowa (prze)pisany, red. D. Kalinowski,
Słupsk-Wejherowo 2020.
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wieku albo aspektów istnienia kultury materialnej i duchowej, wtedy Kaszubi
jako mieszkańcy tego regionu Europy uzyskują dużo pełniejszy opis aniżeli
tylko z perspektywy analizy faktów lub wydarzeń historycznych. Taki swoisty
gest interdyscyplinarny nadaje opracowaniu dodatkowych walorów poznawczych7.

***
Kolejny tom Historii Kaszubów zatytułowany Kaszubi w II RP i w czasie
II wojny światowej (1920-1939-1945) także napisany został przez Józefa Borzy
szkowskiego. Dla każdego historyka objęcie opisem tego okresu jest bardzo
trudne ze względu na ówczesne dynamiczne zmiany mentalnościowe i społeczno-polityczne, które do dziś wywołują dyskusje i różne oceny. Borzyszkowskiemu przyszło w tym momencie zająć stanowisko szczególne: tak przeprowadzić wywód, aby być wolnym od narracji z jakimkolwiek nacjonalistycznym
celem i tym samym nie traktować Kaszubów jako przedmiot, który można
swobodnie przestawiać na szachownicy paktów i układów politycznych.
Gdański badacz rozpoczyna więc od charakterystyki kondycji Kaszubów jako
społeczności na Pomorzu, ukazując najpierw demokratyzm II RP pierwszych
lat drugiej dekady wieku, a potem realia działań sanacji w dalszych latach międzywojnia. W przeglądzie wydarzeń i zjawisk Borzyszkowski nie przedstawia
jedynie społecznego entuzjazmu inkorporacji Pomorza do Polski, ale i również
uwarunkowania ekonomiczno-administracyjne oraz kulturowo-mentalne
Kaszubów, które przyćmiły radość roku 1920. Najbardziej „zapalną” kwestią
była tutaj opcja narodowa mieszkańców międzywojennych Kaszub, którą badacz przedstawia w najważniejszych momentach występowania i skutkach
społecznych. Dotyka przy tym tak gorąco dyskutowanej wśród Kaszubów
„repolonizacji” Pomorza (decydenci polityczni i gospodarczy spoza Pomorza,
administrowanie województwem pomorskim z realizacją celów obozu rządzącego), która wywoływała niechęć i wręcz akty sprzeciwu. Trudno zresztą, aby
działania II RP wobec Kaszubów nie były wówczas powszechnie odczuwane,
skoro dokonywały się tak głębokie przemiany w gospodarce regionu, które
uwidaczniały się zarówno w reformie rolnej, jak i w spektakularnym projekcie
budowy portu morskiego w Gdyni8.
7

8

Warto zauważyć, że takie podejście J. Borzyszkowski zaznaczył już dużo wcześniej, ponieważ
prace zbiorowe pod jego redakcją typu: Antropologia Kaszub i Pomorza, red. J. Borzyszkowski, Gdańsk 1990, t. I-II, które łączyły dyskurs historii, socjologii i kulturoznawstwa.
Swoje podejście zaprezentował również w autorskim opracowaniu: J. Borzyszkowski, Antropologia Kaszub i Pomorza: badania, kultura, życie codzienne, Gdańsk 2010.
J. Borzyszkowski w swojej pracy stale merytorycznie dialoguje z najnowszymi ustaleniami
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Borzyszkowski charakteryzuje również wydarzenia przewrotu majowego
w roku 1926 i jego skutki społeczno-polityczne w opisie środowisk partii poli
tycznych. Nie pomija przy tym roli Kościoła katolickiego i systemu szkolnictwa polskiego, wobec których Kaszubi rozwijali swoją identyfikację. Kaszubskie procesy tożsamościowe są komentowane przez badacza z dużym wyczuciem problemu, który występował tak w kontekście polskiej polityki kulturalnej, jak i niemieckich dążeń do przyciągnięcia Kaszubów do kultury
germańskiej. Jak bardzo skomplikowane były to procesy, ukazuje badacz,
analizując ruch kaszubsko-pomorski na przykładach kontynuacji działalności środowiska młodokaszubów oraz nowych środowisk skupionych wokół
czasopism kaszubskich („Zrzesz Kaszëbskô”, „Klëka”, „Zabory”, „Przyjaciel
Ludu Kaszubskiego”).
Ostatnie rozdziały czwartego tomu dzieła Borzyszkowskiego związane
są z opisem losów Kaszubów w latach II wojny światowej. Oczywiście podawane są najważniejsze momenty wojny obronnej w 1939 r. na Pomorzu
i Kaszubach, badacz akcentuje wszakże specyfikę początkowych tygodni
hitlerowskiej okupacji hitlerowskiej i realizację planów eliminacji polskiej
inteligencji oraz środowisk patriotycznych (tzw. Krwawa Pomorska Jesień),
które wywołały masowe rozstrzelania w Piaśnicy czy Szpęgawsku. Dla historyków i rdzennych mieszkańców Pomorza są to fakty znane, jednakże warto
pamiętać, że wywód Borzyszkowskiego to także kolejny akt edukacyjny dla
szerszego kręgu odbiorców i jego charakterystyka okupacyjnej rzeczywistości
na Kaszubach i Pomorzu pod rządami nazistowskiego gauleitera Albrechta
Forstera i biskupa gdańskiego Carla Marii Spletta przynosi ze sobą opisy
wyważone i ukazujące skomplikowaną sytuację ludnościową, niekoniecznie
znaną w ogólnopolskiej świadomości historycznej. A właśnie skomplikowanie
społeczno-ideowe jest widoczne również w charakterystyce kaszubsko-pomorskiego ruchu oporu, które miało swoje organizacje i przywódców (np. TOW
„Gryf Pomorski”, „Miecz i Pług”), lecz przecież nie stanowiło jednolitego środowiska, będąc rozpracowywane przez gestapo i targane wewnętrznymi konfliktami. Autor tomu także i tutaj potrafił wskazać sploty zjawisk ogólnych
i zachowań jednostkowych, dbając o obiektywizm wywodu. Jest to widoczne
także w przedstawianiu pierwszych miesięcy 1945 r., kiedy to Armia Czerwona przynosiła ze sobą z jednej strony wyzwolenie od niemieckiej okupacji,
ale z drugiej siłowo narzucała nowe porządki polityczne, traktując Kaszubów
podejrzliwie i nieufnie.
piątego tomu wieloautorskiej Historii Pomorza (t. V, 1918-1939. Województwo Pomorskie
i Wolne Miasto Gdańsk, cz. 1, Ustrój, społeczeństwo i gospodarka, red. Sz. Wierzchosławski
i P. Olstowski, Toruń2015; cz. 2, Polityka i kultura, red. Sz. Wierzchosławski i P. Olstowski,
Toruń 2018 i oczywiście ze starszymi opracowaniami.
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***
Ostatni, piąty tom Historii Kaszubów napisany został przez Cezarego
Obrachta-Prondzyńskiego, który opisuje dzieje najnowsze, charakteryzując
wydarzenia i procesy od 1945 do końca XX w. Autorem tego woluminu jest
badacz, który wielokrotnie już świadczył swoimi pracami, że doskonale orientuje się w zakresie ruchu kaszubskiego tak w aspekcie socjologicznym, jak
i historycznym czy też kulturoznawczym9. Owa umiejętność łączenia różnych
perspektyw badawczych pozwala mu swobodnie realizować namysł, który niewątpliwie jest najtrudniejszy do ujęcia z racji bliskości czasowej przywoływanych faktów. Obracht-Prondzyński, decydując się na poruszenie tak trudnych
tematów, jak: czas dominacji socjalizmu lat sześćdziesiątych lub okres dramatycznych wydarzeń lat osiemdziesiątych „Solidarności”, stanu wojennego
oraz okrągłego stołu, stale zabiega o zachowanie akademickiej bezstronności.
Piąty tom Historii Kaszub rozpoczyna się od charakterystyki paradoksów
końca II wojny światowej, wyrażanych wśród Kaszubów hasłami typu „gorzkie zwycięstwo”, „klęska wyzwolenia” czy „wielka trwoga”. Pod tymi formułami kryje się nie tylko kaszubska, ale i mazurska i śląska rzeczywistość, kiedy
to żołnierze Armii Czerwonej traktowali zajmowane przez siebie ziemie jako
teren zdobyczny, na którym można bezkarnie dokonywać wszelkiego łupiestwa i gwałtów. Obracht-Prondzyński opisuje kaszubskie doświadczenie „wyzwalania”, w którym nie radość, ale strach był głównym uczuciem lokalnych
społeczności, zaś oprócz oczywistych pozytywnych konsekwencji uwolnienia
od niemieckiej okupacji, przynoszący negatywne skutki okres kilkumiesięcznych rozbojów, a nawet zsyłek do radzieckich obozów pracy. Jak ukazuje to
Autor tomu, kolejne lata powojenne przynosiły Kaszubom częściową tylko
poprawę sytuacji. Oto bowiem sytuacja ludnościowa na Kaszubach zmieniała
się za sprawą migracji i przetasowań, które doprowadzały do wykształcenia
się nowych stosunków ludnościowych, w wyniku których pojawiali się nowi
„obcy” mieszkańcy pomorskich przestrzeni. Ponadto świat polityki wymuszał
9

Wymieńmy choć kilka najważniejszych prac Autora: C. Obracht-Prondzyński, Pomorski
ruch regionalny. Szkic do portretu, Gdańsk 1999; tegoż, Jan Karnowski (1886-1939) – pisarz,
polityk i kaszubskopomorski działacz regionalny, Gdańsk 1999; tegoż, Ku samorządnemu
Pomorzu. Szkice o kształtowaniu się ładu demokratycznego, Gdańsk 2002; tegoż, Kaszubi
– między dyskryminacją a regionalną podmiotowością, Gdańsk 2002; tegoż, W kręgu problematyki kaszubsko-pomorskiej. Studia i szkice, Gdańsk-Wejherowo 2003; tegoż, Zjednoczeni
w idei. Pięćdziesiąt lat działalności Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego (1956-2006), Gdańsk
2006; tegoż, Kaszubskich pamiątek skarbnice. O muzeach na Kaszubach – ich dziejach, twórcach i funkcjach społecznych, Gdańsk 2008.
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także i na Kaszubach przyjęcie postaw ideowych, wśród których co prawda
dominował tradycjonalizm i konserwatyzm, ale przecież i akces do socjalizmu
się zdarzał. Do przyjęcia tej drugiej opcji zachęcała sytuacja społeczno-polityczna i gospodarcza pierwszej powojennej dekady.
Następne dziesięciolecia opisu realizowanego przez Obrachta-Prondzyńskiego to równolegle prowadzone rozważania historii społecznej oraz historii
politycznej, historii ekonomicznej i historii idei. Pozwala to badaczowi scharakteryzować specyfikę zjawisk, które z jednej strony przyniosły ze sobą
„odwilż” Października’56, a z drugiej krwawe wydarzenia Grudnia‘70. Badacz
odnalazł przekonujące sposoby opisu nadziei i rozczarowań, które dotyczyły tak „epoki” Gomułki, jak i „epoki” Gierka. Dyskurs Autora jest w takich
momentach heteronomiczny, kulturoznawczo-antropologiczny, dzięki czemu
może przedstawić zarówno przemiany społeczno-ekonomiczne, jak i problemy
integracji grupowej oraz stan więzi społecznych. Najważniejsze jest to, że stale
się w owym tomie pamięta o statusie Kaszubów, dzięki czemu bez krzywdzących projekcji kulturowych może objąć opisem wydarzenia pozytywne (powstanie w 1956 r. Zrzeszenia Kaszubskiego), ale i negatywne (zaznaczające się
w latach sześćdziesiątych antykaszubskie akcje socjalistycznych decydentów
PRL-u). Tego typu spojrzenie od wewnątrz, od strony racji kaszubskich, występuje i w późniejszych rozważaniach, co przekonuje do tego, iż można inaczej
patrzeć i akcentować np. rolę miejscowych robotników czy kaszubsko-pomorskich działaczy (vide: Lech Bądkowski) w wydarzeniach dokonujących się
dzięki ruchowi „Solidarności”. Jak udowodnia Obracht-Prondzyński w zdobyczach demokratyzmu, jakie pojawiały się po roku 1989 r. Kaszubi potrafili
włączyć się w transformację ustrojową i dążyć do upodmiotowienia etnicznego i obywatelskiego. W rezultacie w latach dziewięćdziesiątych i na początku
XXI w. ruch kaszubsko-pomorski mógł jawnie podkreślać swoją etniczność
i swobodnie prowadzić pluralistyczne dyskusje wewnątrz- i zewnątrzśrodowiskowe.
Ostatnie partie rozważań badacza to sytuacja na wskroś współczesna.
Kaszubi funkcjonują wśród zjawisk globalizmu, ale przecież wciąż potrafią
zachować swoje tradycyjne wartości. Włączają się np. w nurty zjawisk kultury popularnej, a jednocześnie dbają o jakość edukacji i rozwój środowiska
naukowego swoich elit.

***
Tacyt i starożytni Grecy uważali historię za jedną ze sztuk. Myśleli tak,
ponieważ nie poddawali namysłowi pojedyncze tylko fakty, nie poprzestawali na opisie przyczynowo-skutkowych ciągów, ale zamierzali opisać także

392

Daniel Kalinowski

i powtarzalność, jakąś zasadę czy wręcz system. W swoim idealistycznym
maksymalizmie chcieli również wskazać stosunek biegu zdarzeń do ewolucji
cywilizacji, odnaleźć filozoficzną arche…
Jak się to odnosi do wielotomowej Historii Kaszubów? Otóż dość głęboko,
jeśli nie będziemy odbierać ujęć Labudy, Borzyszkowskiego i Obracht-Prondzyńskiego wyłącznie jako dzieł o wąskiej specjalizacji, a zaczniemy o nich
myśleć uniwersalnie i humanistycznie, jako o refleksji dotyczącej zbiorowości żyjącej w tej części Europy od wielu wieków. Autorzy Historii Kaszubów
ukazują swoją pracą, jak jeden z etnosów odcisnął się wśród dziejów innych
narodów, jak zdobywał dla siebie przestrzeń egzystencjalną i stawał się coraz
bardziej świadomy swojej wartości. Wreszcie jak doprowadził do mówienia
o sobie własnym, podmiotowym głosem. Przedstawienie takiego wielowiekowego procesu jest czymś ponad statystykę lub sprawozdawczość, to sztuka
wywodzenia sensu i antycznej arche…
Wydanie w 2020 r. Historii Kaszubów jest osiągnięciem dla kaszubistyki
bardzo znaczącym. Być może nie powstałoby w takim kształcie i w takim
tempie, gdyby nie Narodowy Program Rozwoju Humanistyki, czyli grant
badawczy Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznany na wszystkie tomy wydawnictwa poza woluminem Gerarda Labudy. Każda z części
przywoływanej dziś pracy podlegała zewnętrznym recenzjom, które napisali
wymagający historycy: Zygmunt Szultka, Błażej Śliwiński, Joachim Zdrenka,
Leszek Belzyt, Szczepan Wierzchosławski, Janusz Kutta, Andrzej Gąsiorowski,
Grzegorz Berendt oraz Wojciech Skóra. Głosy recenzentów pozwoliły utrzymać Autorom uważność, dokładność i rzeczowość, które nie byłyby do osiągnięcia bez zewnętrznego udziału profesjonalnych opiniodawców.
Napisanie i wydanie tak imponującego działa to zbudowanie fundamentu,
na którym można tworzyć dalsze konstrukcje, dzięki którym przyszli autorzy
mogą podjąć choćby dyskurs etniczny lub postkolonialny10. W laudowanym
dziś wydawnictwie postawiono wszakże akcenty na podstawy: opis źródeł,
charakterystykę istniejących opracowań, ostrożne wysuwanie własnych propozycji. Na takich właśnie fundamentach można dziś i jutro myśleć o kaszubskim fenomenie kulturowym.

10

Weźmy garść propozycji metodologicznych tego typu: A. Grześkowicz, Dyskurs polityczny
Rzeczpospolitej Obojga Narodów. Pojęcia i idee, Toruń 2018; J. Muchowski, Polityka pisarstwa historycznego. Refleksja teoretyczna Haydena White’a, Warszawa 2015; (Re)wizje historii
w dyskursie i literaturze, red. D. Guttfeld, A. Sowińska, M. Linke-Ratuszny, Toruń 2014; B. Bakuła
Historia i komparatystyka. Szkice o literaturze i kulturze Europy Środkowo-Wschodniej XX
wieku, Poznań 2000.

Józef Borzyszkowski

Profesor Tadeusz Oracki
– Członek Honorowy Instytutu Kaszubskiego

Przypadające 23 grudnia bieżącego roku – AD 2020 – 90-lecie urodzin
Profesora Tadeusza Orackiego – niezwykłego uczonego z Gdańska, urodzonego w Warszawie, związanego nie tylko problematyką badawczą głównie
z Warmią i Mazurami, postanowiliśmy uczcić, nadając mu godność Członka
Honorowego Instytutu Kaszubskiego, jednocześnie zdecydowaliśmy, by w Instytucie Kaszubskim odnotować te fakty tomem jego artykułów. Cieszy to,
iż tenże wydawniczy projekt zyskał bezwarunkową akceptację i wsparcie Jubilata oraz Towarzystwa Naukowego im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie,
którego Prof. T. Oracki jest aktywnym członkiem. Do gorących rzeczników
wydania tegoż tomu – uhonorowania tu w Gdańsku z okazji jubileuszu Prof.
T. Orackiego, należą olsztyńscy członkowie Instytutu Kaszubskiego – profesorowie Janusz Jasiński i Stanisław Achremczyk oraz dr Jan Chłosta. Podobnie
jak Jubilat są oni niestrudzonymi badaczami dziejów Warmii i Mazur, współtwórcami dotyczącej tegoż regionu bogatej historiografii.
W gronie polskich badaczy przeszłości Warmii i Mazur, ich – związków
z Polską i polskością, pozycja prof. Tadeusza Orackiego jest wyjątkowa. Jednym
zdaniem można go określić jako najwybitniejszego biografistę tej ziemi, funkcjonującej w nomenklaturze niemieckiej jako Ostpreussen – Prusy Wschodnie
ze stolicą w Królewcu, przez długi czas w związku, a zawsze w sąsiedztwie z Pomorzem Nadwiślańskim, zwanym przez Niemców Westpreussen – Prusami
Zachodnimi.
Urodzony w Warszawie Tadeusz Oracki w rodzinnym mieście spędził dzieciństwo i lata wczesnej młodości, przyspieszonej dzięki wojennej konspiracji
i udziałowi w powstaniu warszawskim. Zaangażowanie rodziny w ruchu oporu
ojciec Tadeusza opłacił śmiercią w obozie koncentracyjnym. Pozostała rodzina po upadku powstania – Tadeusz z matką i siostrą – znalazła się w Obozie
Pracy Przymusowej w Saksonii. Po wojnie trafiła do Ostródy, gdzie Tadeusz
ukończył gimnazjum. Tam, dzięki nauczycielom, pochodzącym m.in. z Wilna
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i Lwowa, rozwinął swoje zainteresowania historyczne, które skierowały go
do Gdańska. Tu ukończył studia w zakresie filologii polskiej w Wyższej Szkole
Pedagogicznej, gdzie będąc uczestnikiem seminariów naukowych profesora
Andrzeja Bukowskiego, uzyskał stopnie magistra i doktora. Jego rozprawa
doktorska na temat Recepcja w Polsce twórczości laureatów literackiej nagrody
Nobla w latach 1901-1968. Na przykładzie literatury niemieckiej, szwajcarskiej
i literatur skandynawskich, obroniona w 1970 roku, zyskała wysokie uznanie
promotora i recenzentów.
Pracując jako nauczyciel i bibliotekarz w liceach ogólnokształcących
w Szczytnie i Ostródzie, jednocześnie studiując w Gdańsku, był aktywnym
uczestnikiem lokalnego życia społeczno-kulturalnego. Jako doktor nauk humanistycznych został kierownikiem Stacji Naukowej Mazowieckiego Ośrodka
Badań Naukowych w Mławie (1970-1975), pracując jednocześnie także na Uniwersytecie Gdańskim. W 1975 r. przeniósł się na stałe do naszego miasta nad
Motławą. Jako uczony gdański, od 1988 roku tytularny profesor historii literatury i kultury, folklorysta i biograf, zwłaszcza biograf, reprezentuje środowisko naukowe Gdańska w Polsce i świecie. Stąd też jego biogram znajduje się
między innymi w Encyklopedii Gdańska, wydanej w 2012 roku. Jego zmodyfikowaną wersję znajdziemy też w gedanopedii; inne m.in. w Kto jest kim w województwie warmińsko-mazurskim, red. Grażyna Gregorowicz, Olsztyn 1999
oraz na stronach Internetu i na obwolutach – okładkach niejednej jego książki,
w tym wspólnego dzieła Sławomira Augusiewicza, Janusza Jasińskiego i Tadeusza Orackiego Wybitni Polacy w Królewcu XVI-XX wieku, Olsztyn 2005.
Bez wątpienia właśnie biografistyka stanowi najważniejszą cząstkę jego
badań i dorobku naukowego. Jako biograf Warmii i Mazur nie ma sobie równych. Świadczy o tym także zawartość niniejszego tomu. Najważniejsze jego
dzieła z tej dziedziny to:
– Słownik biograficzny Warmii, Mazur i Powiśla: od połowy XV w. do 1945
roku, Warszawa 1963;
– Słownik biograficzny Warmii, Mazur i Powiśla XIX i XX wieku (do 1945
roku), Warszawa 1983;
– Słownik biograficzny Warmii, Prus Książęcych i Ziemi Malborskiej od połowy XV do końca XVIII wieku (t. I, Olsztyn 1984, t. II, Olsztyn 1988).
Pamiętać też trzeba o unikatowej publikacji pt. Twórcy i działacze kultury
w województwie olsztyńskim w latach 1945-1970: materiały biograficzne,
Olsztyn 1975 oraz niezmiernie ciekawej monografii – pierwotnie rozprawy
doktorskiej - Blaski i cienie sztokholmskich laurów. Wokół literackich nagród
Nobla 1901-2000, Gdańsk 2003.
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Ponadto w Wydawnictwie Uniwersytetu Gdańskiego w 2010 r. ukazała się
kolejna książka o charakterze słownika biograficznego pt. Wielkopolanie i Pomorzanie w Towarzystwie Tatrzańskim w latach 1874-1920. – Noty biograficzne tytułowych członków TT zostały poprzedzone Wstępem pt. „Towarzystwo
Tatrzańskie” w kręgu idei niepodległościowych (1874-1920).
Obok dzieł z dziedziny biografistyki w twórczości naukowej Prof. T. Orackiego ważne miejsce zajmują prace z zakresu folklorystyki. To m.in. takie
książki jak: Poezja ludowa Warmii i Mazur: antologia (1957); Rozmówiłbym
kamień…: z dziejów literatury ludowej oraz piśmiennictwa regionalnego Warmii
i Mazur w XIX i XX wieku (1976); Jak Mazurowi diabeł matkę dał: bajki Warmii i Mazur (1995).
Nie mniej cenne z tego zakresu badań są opracowane wydawniczo przez
T. Orackiego takie dzieła jak:
Mądrzejszy Mazur niż diabeł: zbiór przysłów i wyrażeń przysłowiowych
polskich z terenu Warmii i Mazur (1977) i Polska w pieśni i poezji Mazurów
i Warmiaków: antologia (1980). Profesor przygotował też do druku książki znanych twórców ludowych: Michała Kajki, Zebrałem snop plonu: wybór utworów
wydanych w setną rocznicę urodzin poety (przygot. wspólnie z Januszem Jasińskim) (1958); tegoż, Z duchowej mej niwy…, również z J. Jasińskim, (1982);
Marii Zientary-Malewskiej, Działacze spod znaku Rodła (1974); Emilii Sukertowej-Biedrawiny, Jak Konopka diabła wypędzał: bajki mazurskie (1984).
Nie do przecenienia jest współpraca T. Orackiego z wydawcami fundamentalnych ogólnopolskich dzieł leksykograficznych – w tym Polski Słownik Biograficzny, Słownik pracowników książki polskiej, Mały słownik pisarzy polskich,
Literatura polska, a szczególnie wydany przez Gdańskie Tow. Naukowe Słownik biograficzny Pomorza Nadwiślańskiego…
Osobną część w dorobku Profesora stanowią artykuły naukowe i recenzje,
w tym polemiki. Można powiedzieć, że Profesor należy do grona humanistów
szczególnie uczulonych na rzetelność badawczą, której przykład daje w swoich
publikacjach i słusznie oczekuje od innych, tępiąc wszelkiego rodzaju zafałszowania, w tym także coraz częściej spotykane zjawisko plagiatów. Już w Ostródzie zasłynął jako polemista na łamach prasy olsztyńskiej oraz gospodarz spotkań z takimi postaciami literatury polskiej, jak Marian Brandys i Melchior
Wańkowicz. Dziejom Ostródy poświęcił niejedną publikację. W 2014 r. został
Honorowym Obywatelem tego miasta.
Sądzę, że zawarte w najnowszym tomie artykuły (ich wybór dokonany
został przez samego Jubilata), wyśmienicie sygnalizują i prezentują zainteresowanie głównie biograficzne i warsztat badawczy, w tym zacięcie polemiczne,
Profesora Tadeusza Orackiego. Warto zwrócić uwagę także na miejsce pierwotnej ich publikacji.
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Poza czasopismami takimi jak: olsztyńskie „Komunikaty WarmińskoMazurskie” i toruńskie „Zapiski Historyczne” oraz dzieła zbiorowe – w tym
księgi jubileuszowe, to m.in. rocznik Instytutu Kaszubskiego „Acta Cassubiana”, na łamach którego ukazał się cenny artykuł pt. Dyskusje i polemiki wokół
„Słownika” Stefana Ramułta. Z dzieł wydanych przez Instytut Kaszubski i Stację Naukową PAU w Gdańsku pochodzą też dwa inne artykuły: Kontakty
uczonych z Pomorza i Prus Wschodnich z Akademią Umiejętności w Krakowie
w drugiej połowie XIX i na początku XX wieku oraz Stefan Wysocki – zapomniany dyplomata, redaktor i tłumacz literatury polskiej.
Unikatowym zjawiskiem współczesności historiografii polskiej jest seria
wydawnicza publikacji T. Orackiego zatytułowana „Scientia et Veritas”, ukazująca się nakładem własnym Profesora – emeryta. W serii tej ukazały się dalsze
publikacje:
1. Przemilczenia i mistyfikacje… ?????……
2. Bibliografia scalonych spisów zawartości czasopism za lata 1966-2012. Tematyka humanistyczno-społeczna, Gdańsk 2014;
3. Bibliografia publikacji Tadeusza Orackiego za lata 1951-2014, Gdańsk
2015;
4. Ludzie niezwykli. Związani z Warmią, Mazurami, Pomorzem i Mazowszem
od XVI do XX wieku, Gdańsk 2016, (Odbitka z Polskiego Słownika Biograficznego t. X (1962-1964) – t. L (2014-2015). – Dedykowana „Profesorowi
Januszowi Jasińskiemu, wybitnemu historykowi, redaktorowi i organizatorowi życia naukowego na Warmii i Mazurach – z okazji sześćdziesięciolecia
przyjaźni”.
5. Ludzie niezwykli. II Związani z morzem i Pomorzem od XVI do XX wieku,
Gdańsk 2017, (Odbitka jego autorstwa biogramów z – Słownik biograficzny
Pomorza Nadwiślańskiego, tom 1-4, Gdańsk 1992-1997. Suplement I-III
1998-2012. (Tu również ważna dedykacja:
„Z trwałą pamięcią o Profesorach – Henryku Baryczu, Andrzeju Bukowskim,
Władysławie Chojnackim, Oldze Dobijance-Witczakowej, Barbarze Koc,
Julianie Krzyżanowskim, Gerardzie Labudzie, Romanie Pollaku i Jerzym
Starnawskim”);
6. Studenci i profesorowie z Prus Krzyżackich, Książęcych i Warmii na Uniwersytecie Krakowskim od XIV do XVIII wieku. (Diecezje: pomezańska, sambijska i warmińska), Gdańsk 2018;
7. Twórcy, działacze, pracownicy kultury i oświaty oraz uczeni-humaniści
na Warmii i Mazurach w latach 1945-1990. Zestaw nazwisk. Część 1 Red.
Karol Sęk, Gdańsk 2018.
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Na stronie przedtytułowej tegoż tomu czytamy: „We Wstępie krytyka polityki historycznej Prawa i Sprawiedliwości”. – Sądzę, iż ten arcyważny, uniwersalny, nadal tak aktualny Wstęp mógłby zamykać jako swoisty Aneks całość
sygnalizowanego tomu. Autor z pełną odpowiedzialnością za słowo, w duchu
tytułu swojej serii wydawniczej „Scientia et Veritas”, wyartykułował opinie
i refleksje wielu badaczy, unikających ich publicznego prezentowania, zaniepokojonych tak polityką historyczną PiS, jak i działalnością jej niby naukowych wykonawców.
Bieżący AD 2020 został ogłoszony Rokiem Lecha Bądkowskiego. Jedną
z jego uniwersalnych refleksji, przejętych od kaszubskiego rybaka – pisarza
Augustyna Necla, stanowiących przysłowie kaszubskie to: „Dlô bojãcëch ni
ma litoścë”! To hasło zawsze było i jest bliskie Prof. Tadeuszowi Orackiemu,
który naukową pracę badawczą i dydaktyczną łączył zawsze z działalnością
społeczną – obywatelską. W młodości był współzałożycielem i prezesem Klubu
Młodej Inteligencji (1956-1958) w Ostródzie oraz członkiem zarządu towarzystwa Miłośników Ziemi Ostródzkiej. Należał do prezydium Sekcji Bibliotekarskiej przy Zarządzie tamtejszego Okręgu Związku Nauczycielstwa Polskiego
oraz prezydium Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. Był członkiem Rady
Naukowej Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk w Warszawie
(1985-1991) oraz Komitetu Nauk o Literaturze Polskiej PAN (1987-1990).
W latach 1980-1990 był również członkiem NSZZ „Solidarność” w Gdańsku.
Od wielu lat jest aktywnym członkiem (także zarządów, kilka lat prezesem
oraz Członkiem Honorowym) Towarzystwa Naukowego im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie. Ponadto jest członkiem Towarzystwa Naukowego
w Toruniu, Gdańskiego Towarzystwa Naukowego oraz Polskiego Towarzystwa
Nautologicznego w Gdyni. W 2020 roku Walne Zebranie Instytutu Kaszubskiego nadało mu godność członka honorowego.
W przeszłości został odznaczony Złotą Honorową Odznaką „Zasłużonym
dla Warmii i Mazur”, Złotym Krzyżem Zasługi i Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. – Wśród humanistów ośrodka naukowego w Gdańsku
wyróżnia się niezwykłą pracowitością, życzliwością i młodością… W Czytelni
Naukowej Biblioteki Gdańskiej PAN, gdzie nadal można go najczęściej spotkać, zajmowane przezeń miejsce winno być zaznaczone stosowną tabliczką
pamiątkową. Zanim to nastąpi, skromnym znakiem naszej pamięci o jubileuszu i dotychczasowym życiu i dorobku twórczym Jubilata, pozostanie najnowszy tom, który dedykujemy Mu w imieniu Towarzystwa Naukowego im.
Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie i Instytutu Kaszubskiego w Gdańsku
wraz z podziękowaniem i najlepszymi życzeniami ad multom annos!

Piotr Zbieranek, Krzysztof Stachura

Projekt badawczy
„Gdańskie wspólnoty obywatelskie.
Perspektywa kobieca”
Projekt badawczy „Gdańskie wspólnoty obywatelskie. Perspektywa kobieca”
realizował zespół Pomorskiego Centrum Badań nad Kulturą UG. Celem projektu było stworzenie portretu współczesnych gdańszczanek jako aktywnych
uczestniczek miejskiej sfery publicznej. Udało się w ten sposób zarysować specyficzne oblicze pomorskiego aktywizmu. W ramach projektu zrealizowany
został cykl działań badawczych, uwzględniający pogłębioną analizę literatury
przedmiotu, analizy danych zastanych oraz indywidualne wywiady pogłębione
z kilkudziesięcioma liderkami obywatelskimi i aktywnymi gdańszczankami.
Równolegle podjęto studia etnograficzne nad sześcioma ogniskami kobiecej
aktywności społecznej. Te wszystkie działania pozwoliły przede wszystkim
zmapować rozmaite działania kobiet, aktywności gdańszczanek na różnych
polach i w różnych środowiskach. W toku badań udało się ustalić także czynniki, które decydują o tym, że działalność liderek jest unikalna, jakie motywacje
decydują o ich zaangażowaniu, ale też jakie bariery stoją na drodze osiągnięcia zakładanych celów. Stało się to także podstawą scharakteryzowania Gdańska jako przyjaznej przestrzeni dla aktywności publicznej kobiet. Uzyskane
wyniki pozwoliły więc na rozwinięcie i dopełnienie wcześniejszych ustaleń
z projektu badawczego poświęconego współczesnym tożsamościom gdańszczan (Ciechorska i in. 2018). Podsumowaniu projektu służyła konferencja
„Gdańszczanki – obywatelki, działaczki, liderki. Konferencja badaczy i praktyków w Gdańsku”, która odbyła się 8.10.2020 na Wydziale Nauk Społecznych
UG. W obradach, które przybrały charakter hybrydowy, wzięło udział około
dwudziestu referentek i referentów. W konferencji wzięły udział między innymi
Prezydent Miasta Gdańska Aleksandra Dulkiewicz, Dyrektor Gdańskiego
Klubu Biznesu Dorota Sobieniecka, dziennikarka i pisarka Dorota Karaś oraz
socjolożka prof. Dorota Rancew-Sikora. Kilkadziesiąt osób obserwowało
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obrady w ramach bezpośredniej transmisji tego wydarzenia za pośrednictwem
portalu gdańsk.pl. Ostatecznym rezultatem projektu stanie się monografia
naukowa poświęcona badaniom oraz specjalny numer tematyczny czasopisma
„Miscellanea Anthropologica et Sociologica” poświęcony aktywności społecznej kobiet. Mecenasem projektu był Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o, patronami
medialnymi zaś Gazeta Wyborcza Trójmiasto i portal gdańsk.pl.

Karolina Ciechorska-Kulesza

„Tradycja dla rozwoju”
– finał
Dobiega końca projekt „Tradycja dla rozwoju. W poszukiwaniu potencjałów
pomorskich kultur regionalnych”. Trzyletnie przedsięwzięcie odbywa się w ramach grantu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w komponencie
„Kultura ludowa i tradycyjna”, który uzyskało Nadbałtyckie Centrum Kultury
w Gdańsku. Projekt jest realizowany w partnerstwie z Pomorskim Centrum
Badań nad Kulturą działającym na Uniwersytecie Gdańskim oraz Instytutem
Kaszubskim. Głównym celem projektu jest dokumentacja zmiany kulturowej
w obszarze kultury tradycyjnej i ludowej w województwie pomorskim oraz ich
analiza pod kątem relacji z rozwojem. W tym przedsięwzięciu, mającym charakter nie tylko naukowo-badawczy, ale i animacyjno-upowszechniający, badacze i animatorzy patrzą na kulturę i tradycję jak na potencjalną dźwignię
lokalnego rozwoju. Wszystkie etapy „Tradycji dla rozwoju…” uwzględniają
zróżnicowanie rozumienia takich pojęć, jak: kultura, tradycja i rozwój, poddając je krytycznej refleksji oraz rekonstruując oddolne sposoby ich rozumienia
przez lokalnych aktorów społecznych.
Finał projektu przypadł na 2020 rok. Po okresie przygotowań do badań,
w tym przede wszystkim konsultacji i analizy danych zastanych (2018), a także
realizacji badań terenowych (2019), przyszedł czas na konferencję oraz wydanie dwóch publikacji. Ten rok realizacji projektu był ciekawy, ale i trudny.
Ze względu na obostrzenie sanitarne związane z pandemią COVID-19 konferencja badaczy i praktyków „Tradycja dla rozwoju”, która odbyła się w dniach
29-30 września, miała formę online. Pomimo wyjątkowej sytuacji zaproszone osoby pozytywnie odpowiedziały na zaproponowaną formułę spotkania.
Konferencja była okazją między innymi do zaprezentowania teoretycznych
koncepcji dotyczących relacji rozwoju lokalnego z dziedzictwem kulturowym.
W sesji prowadzonej przez Cezarego Obrachta-Prondzyńskiego referaty wygłosili: Ewa Kocój (Uniwersytet Jagielloński), Joanna Sanetra-Szeliga (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie), Małgorzata Jacyno (Uniwersytet Warszawski) i Rafał Wiśniewski (Narodowe Centrum Kultury, Uniwersytet Kardynała
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Stefana Wyszyńskiego). Z kolei w debacie animatorów i praktyków „Bez kultury ani rusz!”, także moderowanej przez Cezarego Obrachta-Prondzyńskiego,
wzięli udział: Sulisława Borowska (Kaszubski Uniwersytet Ludowy), Krzysztof
Czyżewski (Ośrodek „Pogranicze – sztuk, kultur, narodów” w Sejnach),
Monika Jastrzębska-Opitz (Żuławski Ośrodek Kultury) i Jolanta Krawczykiewicz (Słupski Ośrodek Kultury).
Konferencja była także podsumowaniem wielomiesięcznych badań realizowanych przez zespół socjologów i antropologów skupionych wokół Pomorskiego Centrum Badań nad Kulturą UG w wybranych sześciu gminach województwa pomorskiego. Materiał badawczy został zaprezentowany pod kątem
pamięci (Karolina Ciechorska-Kulesza), porozumień i sporów wokół tradycji
i dziedzictwa (Agnieszka Bednarek-Bohdziewicz), roli lokalnych liderów
(Tomasz Grabowski), gier tożsamościowych w kontekście poszukiwania nowych
form zakotwiczenia dziedzictwa kulturowego (Piotr Zbieranek) i mechanizmów uruchamiania zasobów kulturowych na peryferiach (Krzysztof Stachura).
Konkluzje z badań, wokół lokalnych antynomii, zaprezentowała Agata Bachórz,
a całość podsumował Cezary Obracht-Prondzyński.
Swoistym ciągiem dalszym prezentacji badań w terenie były wypowiedzi
lokalnych liderów badanych gmin. O ciekawych inicjatywach wokół kultury
i dziedzictwa kulturowego mających potencjał rozwojowy mówili ich twórcy
lub współtwórcy: Zofia Cierocka (gmina Linia; Biblioteka Publiczna Gminy
Linia), Adam Langowski (gmina Stary Targ; Zespół Szkolno-Przedszkolny im.
Franciszka Jujki w Starym Targu), Sylwia Neubauer-Borzyszkowska (gmina
Czarna Woda; Stowarzyszenie „Wspólnie dla Czarnej Wody”), Grażyna WeraMalatyńska (gmina Chojnice; Lokalna Grupa Działania „Sandry Brdy”),
Mariusz Wiśniewski (gmina Stegna; projekt żywego skansenu na Żuławach
na terenie Żuławek i Drewnicy), Paweł Żmuda (gmina Główczyce; Gminny
Ośrodek Kultury w Główczycach). Spotkanie, oprócz prezentacji, było okazją
do ciekawej dyskusji i, jak podkreślili zarówno przedstawiciele gmin, jak
i publiczność, dało możliwość poznania różnorodnych środowisk, lokalnych
działaczy i pomysłów.
Konferencję zakończyły webinaria: „Mapowanie lokalnych zasobów na
potrzeby działań opartych na dziedzictwie” (Karol Wittels z Fundacji Obserwatorium) i „Lokalne dziedzictwo – zasób do działań kulturalnych” (Anna
Czyżewska z Federacji Mazowia).
Warto podkreślić, że pomimo słabych stron konferencji typu online, można znaleźć plusy sytuacji, z którą przyszło nam się zmierzyć. W spotkaniach
konferencyjnych wzięło udział wiele zainteresowanych osób, dla których dojazd do Gdańska często byłby barierą w uczestnictwie. Dodatkowo, wszystkie
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części konferencji zostały nagrane i można je odtworzyć w dowolnym czasie
(są umieszczone na kanale You Tube Nadbałtyckiego Centrum Kultury).
Zwieńczeniem projektu „Tradycja dla rozwoju…” są dwie publikacje wydane pod koniec tego roku. Monografia zbiorowa „Tradycja dla rozwoju?
Instytucje – tożsamość – zmiany kulturowe w społecznościach lokalnych
na przykładzie Pomorza” pod redakcją Agaty Bachórz i Cezarego ObrachtaProndzyńskiego przybliża wyniki badań terenowych w ujęciu problemowym.
Poszczególni badacze prezentują, podobnie jak na konferencji, autorską, przekrojową analizę wybranego tematu, uwzględniając przy tym wszystkie badane przypadki. Książka jest empirycznym studium pomorskich społeczności,
mających peryferyjne położenie względem metropolii, charakteryzujących się
odmiennością kulturową, społeczną i ekonomiczną, a jednocześnie borykających się z podobnymi problemami. Teksty unaoczniają zarówno potencjały,
jak i trudności związane z rozwojem i wypracowaniem jednolitych strategii
w tym zakresie, wskazując na szereg dylematów związanych z tą jakże ciekawą,
ale i złożoną relacją tradycji i rozwoju.
W drugiej publikacji pt. „Kultura – tradycja – rozwój. Perspektywy, konteksty, działania” pod redakcją Karoliny Ciechorskiej-Kuleszy zaprezentowane zostały głosy teoretyków, badaczy i praktyków zajmujących się (na różne
sposoby) obszarem kultury i jej związków z rozwojem lokalnym. W części
pierwszej, będącej teoretycznym wprowadzeniem do zagadnienia kultury,
dziedzictwa, tradycji i rozwoju, Małgorzata Jacyno (Uniwersytet Warszawski) podkreśla m.in. znaczenie regionu w kontekście funkcjonowania państwa
w warunkach globalnego kryzysu. Ewa Kocój (Uniwersytet Jagielloński) pisze
o ideach i przemianach dziedzictwa kulturowego, przedstawiając m.in. zjawiska związane ze zwrotem pamięciowym w Europie oraz wskazując na jego
niejednorodność. Joanna Sanetra-Szeliga (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie) spogląda na kulturę przez pryzmat jej wpływu na sferę społeczną,
gospodarczą i ekologiczną oraz niedostatecznie wykorzystany potencjał w tym
zakresie. Wojciech Knieć (Uniwersytet Mikołaja Kopernika) z kolei łączy perspektywę teoretyczną z badawczą, pokazując znaczenie kultury w rozwoju
lokalnym i prezentując przykład badań w tym zakresie. Anny Kwaśniewska
(Uniwersytet Gdański) opisuje niematerialne dziedzictwo kulturowe Pomorza
Wschodniego w ujęciu układów kultury Antoniny Kłoskowskiej. W części
drugiej oddano głos praktykom: animatorom i animatorkom działającym
w konkretnych miejscach (choć różnie rozumianych). O refleksjach nad dziedzictwem kulturowym na Kaszubach pisze Sulisława Borowska (Kaszubski
Uniwersytet Ludowy), która w swoim tekście „rozmawia” z Ewą i Markiem
Byczkowskimi, założycielami i długoletnimi prowadzącymi Kaszubski Uniwer-
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sytet Ludowy. Z kolei Jolanta Krawczykiewicz (Słupski Ośrodek Kultury)
wybiera spośród wielu aktywności trzy „dziedzictwa” Słupska, w którym
na co dzień żyje i od wielu lat pracuje w obszarze kultury. Krzysztof Czyżewski (Ośrodek „Pogranicze – sztuk, kultur, narodów” w Sejnach) podkreśla
m.in. znaczenie czasu tak w samej kulturze, jak i w działaniach animacyjnych.
Podkreśla, że tradycja jest nie zachowywaniem przeszłości, ale jej kontynuowaniem, nadawaniem jej ciągłości. Agata Andrasiak-Czarnecka (Instytut
Kultury Miejskiej) także odnosi się do czasu, tym razem specyficznego, dzieląc
się z nami swoimi spostrzeżeniami i refleksjami dotyczącymi działania w kulturze w dobie pandemii. Książkę kończy rozdział odnoszący się do sześciu studiów przypadku realizowanych w ramach projektu „Tradycja dla rozwoju…”.
Zespół Pomorskiego Centrum Badań nad Kulturą UG opisuje badane gminy
na Pomorzu, prezentując wnioski z badań terenowych w ujęciu potencjałów
związanych z kulturą, dziedzictwem i tradycją poszczególnych miejsc. Dopełnieniem prezentacji są głosy insiderów – lokalnych liderów z sześciu badanych
gmin. Refleksje praktyków wydają się cennym uzupełnieniem, a także bogatą
egzemplifikacją rozważań teoretyków i badaczy.
Zaprezentowane teksty świadczą m.in. o tym, że istnieje potrzeba ujęcia
związków kultury i rozwoju w duchu wrażliwości społecznej. Prezentowane
perspektywy wychodzą poza bezpośrednie związki kultury z rozwojem gospodarczym, w którym ta pierwsza ma być jedynie swoistą dźwignią rozwoju
ekonomicznego. Skupienie na różnorodnych potrzebach społecznych, a także
na specyfice społecznej, kulturowej, historycznej, ukazuje, że nie tylko rozwojowi potrzebna jest kultura, dziedzictwo, a nawet tradycja, ale i te drugie mogą
korzystać z sytuacji rozwoju.

Anna Weronika Brzezińska

Rekonstrukcja nagrobka
prof. dr hab. Bożeny Stelmachowskiej
Prof. dr hab. Bożena Stelmachowska urodziła się 5 grudnia 1889 r. we Wrześni. Jej rodzice Ksawery – architekt i przedsiębiorca oraz matka Ludwika
z d. Hundt wspólnie doczekali się ósemki dzieci, z których Bożena była najmłodsza. Kilka lat po jej narodzinach Stelmachowscy zamieszkali w Poznaniu, przy obecnej ulicy Matejki. W czasach młodości B. Stelmachowska uczyła
się na tajnych kompletach, które w latach 1901-1908 prowadził w Poznaniu
ks. Kazimierz Maliński – znany w regionie orędownik polskości i społecznik.
W latach 1911-1918 aktywnie włączyła się w nauczanie języka polskiego, historii i literatury polskiej na tajnych kursach organizowanych przez Towarzystwo Tomasza Zana (którego członkiem był też jej brat Bronisław) i Towarzystwo Pomocy Rodzicielskiej oraz na Wyższych Kursach dla Dziewcząt im.
Królowej Jadwigi. Była także słuchaczką zajęć organizowanych przez Towarzystwo Wykładów Naukowych. Podczas I wojny światowej pracowała w szpitalu zakaźnym. W 1919 roku została studentką Uniwersytetu Poznańskiego,
wybierając archeologię (u prof. Józefa Kostrzewskiego), z czasem dołączając
do niej etnografię i etnologię (u prof. Jana Stanisława Bystronia). W 1925 roku
uzyskała tytuł doktora na podstawie rozprawy System trzech epok w prehistorii
polskiej, którą przygotowała pod opieką prof. J. Kostrzewskiego. Będąc studentką, rozpoczęła pracę zawodową jako asystentka bibliotekarza przy ówczesnej Katedrze Etnografii (lata 1920-1928), początkowo współpracując z prof.
Stanisławem Bystroniem, a po jego przeniesieniu się do Krakowa, z kolejnym
kierownikiem – prof. Eugeniuszem Frankowskim. W 1928 roku zrezygnowała
jednak z pracy w Uniwersytecie Poznańskim, wiążąc się zawodowo z Instytutem Bałtyckim w Toruniu. W 1934 roku wróciła do Poznania i podjęła pracę
w Muzeum Miejskim. Pracowała tam do roku 1939, odbywając w tym czasie
liczne podróże studyjne do europejskich muzeów. W pracy zawodowej i życiu prywatnym towarzyszyła jej dr Wanda Brzeska – literatka i społeczniczka. Stelmachowska od 1928 roku pracowała jako asystentka-wolontariuszka
w Instytucie Zachodnio-Słowiańskim Uniwersytetu Poznańskiego, w którym
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zorganizowała Sekcję Etnograficzną. Od lat 30. XX w. całkowicie poświęciła
się etnografii, prowadząc badania terenowe i publikując ich wyniki na łamach
krajowych czasopism. Opublikowała trzy monografie: Rok obrzędowy na Pomorzu (Toruń 1933), Podkoziołek w obrzędowości zapustnej Polski zachodniej
(Poznań 1933) oraz Sztuka ludowa na Kaszubach (Poznań 1937). W 1939
uzyskała stopień doktora habilitowanego na Uniwersytecie Warszawskim,
na podstawie dwóch publikacji: o roku obrzędowym i podkoziołku. Wykład
habilitacyjny wygłosiła 2 maja 1939 roku, a nominacja na stanowisko docenta
dotarła do niej kilka dni przed wybuchem II wojny światowej. Okres okupacyjny wstrzymał jej działalność naukową. W grudniu 1939 roku wspólnie
z W. Brzeską wyjechały do Warszawy, osiedliły się początkowo w Świdrze,
później w Pruszkowie. Stelmachowska brała udział w organizowanych potajemnie zespołowych pracach naukowych poświęconych ziemiom zachodnim
Polski oraz w wykładach tajnego Uniwersytetu Ziem Zachodnich, wykładając
na nim etnografię. Po upadku powstania warszawskiego pracowała w Wydziale Dokumentacji Departamentu Informacji i Prasy Polskiego Państwa Podziemnego.
Po wojnie powróciły do Poznania, a już latem 1945 roku wyruszyły wspólnie
z Brzeską na wyprawę badawczą na tzw. ziemie odzyskane, odwiedzając tereny
w okolicach Łeby, Słupska, Lęborka, Gdańska i Sopotu. Stelmachowska wróciła na krótko do pracy na Uniwersytecie Poznańskim. W okresie od maja 1945
do stycznia 1946 roku pracowała na stanowisku nieetatowego docenta, wykładając zagadnienia etnografii Słowian Zachodnich. Nie otrzymała tego stanowiska
na stałe, zatem na krótko powróciła do pracy w Muzeum Miejskim. Jednocześnie od 1945 roku była zatrudniona w Katedrze Etnologii i Etnografii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (od roku 1946 na stanowisku profesora
nadzwyczajnego). Powróciła do współpracy z Instytutem Bałtyckim w Gdańsku, pomagając m.in. w organizacji wystaw w Muzeach w Kartuzach i Kwidzynie. W 1948 zorganizowała zakrojone na dużą skalę badania etnograficzne,
tzw. Ekspedycję Pomorzoznawczą. Była członkinią Polskiego Towarzystwa
Ludoznawczego, Towarzystwa Naukowego w Toruniu, Polskiego Towarzystwa
Turystyczno-Krajoznawczego, Związku Nauczycielstwa Polskiego, Związku
Zawodowego Historyków Sztuki i Kultury.
Bożena Stelmachowska zmarła 21 listopada 1956 roku w Toruniu. Staraniem
W. Brzeskiej jej ciało zostało sprowadzone do Poznania. Została pochowana
na Cmentarzu Górczyńskim w Poznaniu (kwatera IVP, rz. 2, m. 17). 21 października 1957 roku odbyła się uroczystość odsłonięcia nagrobka, którego
zwieńczeniem była rzeźba w formie kapliczki domkowej autorstwa kaszubskiego twórcy, przedstawiająca Chrystusa Frasobliwego. Cały nagrobek był

406

Anna Weronika Brzezińska

drewniany. Istniał na poznańskiej nekropolii do przełomu lat 80 i 90. XX w.
W roku 2007 podjęte zostały pierwsze próby przywrócenia nagrobkowi jego
pierwotnego wyglądu. W porozumieniu z administracją cmentarza ustalono,
że w grobie tym pochowana jest dalsza rodzina W. Brzeskiej1, która nie wyraża
zgody na jakiekolwiek działania związane z rewitalizacją nagrobka.
W 2019 na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu realizowany był projekt „Gdy nauka jest kobietą”, którego celem było przypomnienie
wybitnych pracowniczek, doktorantek, studentek i absolwentek uniwersytetu.
Jednym z działań było opracowanie biogramów kobiet-naukowczyń, które
swoje zawodowo-naukowe życie rozpoczęły w dwudziestoleciu międzywojennym. Jedną z bohaterek badań archiwalnych i działań upowszechniających
pod wspólnym tytułem „Mądrość, odwaga i entuzjazm. Pierwsze uczone Uniwersytetu Poznańskiego (1919-1939)” była także Bożena Stelmachowska. Mój
udział w tych działaniach stał się bezpośrednią przesłanką do tego, aby ponownie podjąć się zadania, którego celem ma być zrewitalizowanie i zrekonstruowania nagrobka B. Stelmachowskiej. W 2018 roku udałam się ponownie
do administracji cmentarza (obecny zarządca to inna firma niż w roku 2007).
Tym razem nie była wymagana zgoda od osób opiekujących się grobem. Cały
czas działania te wspierała rodzina Stelmachowskich, mieszkająca w Warszawie. We wrześniu 2019 r. podczas 95. Walnego Zgromadzenia Delegatów PTL
w Poznaniu – prezes Oddziału PTL w Gdańsku oraz dyrektor Muzeum Ziemi
Puckiej im. Floriana Ceynowa – Mirosław Kuklik, przekazał nową rzeźbę.
Był to Chrystus Frasobliwy autorstwa kaszubskiego artysty Piotra Golli.
Rekonstrukcji kapliczki podjął się poznański artysta Piotr Perzyński. Środki
finansowe potrzebne do zrekonstruowania całości nagrobka przekazali: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – prorektor prof. UAM dr hab.
Beata Mikołajczyk, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu – rektor prof.
dr hab. Andrzej Tretyn oraz Zarządy Oddziałów Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego w Toruniu i Poznaniu. Wsparcie dla idei upamiętnienia Prof.
B. Stelmachowskiej przez cały czas okazywały prof. UAM dr hab. Edyta Głowacka-Sobiech oraz dr hab. Iwona Chmura-Rutkowska z Wydziału Studiów
Edukacyjnych UAM – inicjatorki projektu „Pierwsze uczone Uniwersytetu
Poznańskiego”, Paulina Dawid – studentka pedagogiki i etnologii oraz autorka
pracy licencjackiej poświęconej prof. B. Stelmachowskiej, Dorota Mazurczak
z Muzeum Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Piotr Józefiak z Archiwum
UAM, Jarosław Matysiak – kierownik Archiwum PAN Oddział w Poznaniu
1

W grobie pochowane zostały członkinie rodziny Thielmannów, spokrewnionej z W. Brzeską.
Jedna z osób tam pochowanych – Izabella Thielmann (1922-2014) była wnuczką Erazma
Brzeskiego, którego bratem był Józef Julian Brzeski – ojciec Wandy Brzeskiej.
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oraz dr Rafał Kleśta-Nawrocki z Oddziału PTL w Toruniu i z Katedry Etnologii
i Antropologii Kulturowej UMK.
Dzięki zaangażowaniu wielu osób, instytucji i organizacji udało się doprowadzić prace do szczęśliwego finału. Prof. dr hab. Bożena Stelmachowska została godnie upamiętniona przez poznańsko-toruńsko-gdańskie środowisko
naukowe. Na jej grobie ponownie pojawiła się rzeźba z Kaszub, które były
jej bliskie. Towarzyszą jej także słowa wygrawerowane na kamieniu, którymi
pożegnała ją Wanda Brzeska:
„Twej światłości niegasnącej / Twej melodii nieustannej /
Kwiatów na niebiańskiej łące / Za przyczyną Marii Panny /
I radosne zmartwychwstanie /
Daj Jej Panie /
W.B.”.

Nagrobek Prof. dr hab. Bożeny Stelmachowskiej w latach 60. XX wieku,
źródło: Archiwum Instytutu Antropologii
i Etnologii UAM

Zrekonstruowany nagrobek na Cmentarzu
Górczyńskim w Poznaniu w czerwcu 2020 r.,
fot. Anna Weronika Brzezińska
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Sprawozdanie z działalności
Instytutu Kaszubskiego w 2020 roku

Zgodnie ze statutem, głównym celem Instytutu Kaszubskiego z siedzibą
w Gdańsku jest: „…w nawiązaniu do potrzeb i oczekiwań społeczności kaszubskiej oraz tradycji badań kaszuboznawczych, organizowanie prac badawczych i popularyzowanie ich efektów, wzbogacanie i rozwijanie regionalnego
ruchu kaszubsko-pomorskiego, integrowanie kaszubsko-pomorskiego środowiska naukowego oraz podejmowanie działań na rzecz jego rozwoju”.
W roku sprawozdawczym Zarząd Instytutu Kaszubskiego VIII. kadencji
działał w składzie:
– prof. dr hab. Cezary Obracht-Prondzyński – prezes
– dr hab. Miłosława Borzyszkowska-Szewczyk – wiceprezes
– dr Renata Pałczyńska-Gościniak – skarbnik
– dr Tomasz Rembalski – sekretarz
– prof. dr hab. Józef Borzyszkowski
– prof. dr hab. Daniel Kalinowski
– dr Justyna Pomierska
W skład Komisji Rewizyjnej VIII. kadencji wchodzą:
– prof. dr hab. Mieczysław Nurek – przewodniczący
– prof. UG dr hab. Anna Kwaśniewska
– prof. dr hab. inż. Mieczysław Ronkowski.
W minionym roku w poczet członków przyjęto 2 osoby: dr. Tomasza Fopkego, muzykologa z Wejherowa oraz dr. Dariusza Majkowskiego, literaturoznawcę, także z Wejherowa. Niestety, w 2020 r. zmarło troje naszych członków: 4 sierpnia w Warszawie prof. Jan Strelau, 10 listopada w Bad Neuenahr
w Niemczech dr Nelly Marianne Wannow, zaś 27 grudnia w Warszawie
prof. Ewa Siatkowska. Na początku 2021 r., 24 stycznia, zmarł także prof.
Zbigniew Zielonka ze Słupska. Aktualnie Instytut Kaszubski liczy 151
członków, w tym 12 zagranicznych.
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Doroczne walne zebranie członków Instytutu tym razem, z racji panującej pandemii, odbyło się w późniejszym niż zwykle terminie, tj. 29 czerwca
2020 r. za pomocą łączy internetowych. Zebrania Zarządu w 2020 r. odbyły się
trzykrotnie, w dniach: 27 lutego, 13 maja i 7 października.
Od sierpnia 2014 r. stałą pracownicą sekretariatu Instytutu Kaszubskiego jest Karolina Konkol-Skowrońska. Od 21 marca 2017 r. do 31.01.2020 r.
w sekretariacie Instytutu na stanowisku asystenta zarządu pracowała również
Sandra Lademann.

***
Większość zaplanowanych na 2020 r. konferencji, seminariów, spotkań
czy promocji publikacji ze względu na panującą pandemię została odwołana.
Niemniej część z tych przedsięwzięć udało się zrealizować, najczęściej w formie online.
W Buczku Wielkim 3 października 2020 r. odbyła się XXIII Krajeńska Konferencja Naukowa pt. W stulecie odzyskania niepodległości i pięćdziesięciolecie
Krajniaków, czyli patriotyzm po krajeńsku. Organizatorami konferencji były
Krajeński Oddział ZKP oraz Instytut Kaszubski. Wygłoszono następujące referaty: red. Janusz Justyn Krajniacy złotowscy – korespondenci prasy spod znaku
Rodła, mgr Bartosz Małłek Genealogia wybranych rodów krajeńskich w patriotycznej perspektywie, prof. Jowita Kęcińska-Kaczmarek Krajniacy Niepodległej.
Odczytano także nadesłany referat prof. Józefa Borzyszkowskiego Działania
patriotyczne Krajniaków w perspektywie Gdańska i Kaszub.
W formie hybrydowej w dn. 9 października 2020 r. w Gdańsku odbyła
się konferencja badaczy i praktyków Gdańszczanki – obywatelki, działaczki,
liderki. Jej uczestnicy starali się odpowiedzieć na pytania: Kim są współczesne
gdańszczanki, które działają na rzecz zmiany społecznej? Co je łączy, a co dzieli? Co je napędza, a co blokuje ich aktywność? Co robić, by więcej mieszkanek
Gdańska zaangażowało się w życie publiczne? Konferencja stanowi zwieńczenie szerszego projektu badawczego pt. Gdańskie wspólnoty obywatelskie. Perspektywa kobieca, realizowanego przez Instytut Kaszubski wraz z Pomorskim
Centrum Badań nad Kulturą UG. W konferencji wzięli udział zarówno badacze, jak i praktycy. Wyniki projektu przedstawił prof. Cezary Obracht-Prondzyński wraz z członkami zespołu badawczego z Uniwersytetu Gdańskiego,
m.in. Agnieszką Bednarek-Bohdziewicz i Karoliną Ciechorską-Kuleszą. W panelach dyskusyjnych o swoich doświadczeniach opowiadali m.in. prezydent
Gdańska Aleksandra Dulkiewicz, posłanka Henryka Krzywonos, dziennikarka Dorota Karaś, badaczka Natasza Kosakowska-Berezecka oraz aktywistka
Lidia Makowska.
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W dn. 3 grudnia 2020 r. miała miejsce sesja popularnonaukowa pt. Zmiennymi kluczami. Literatura a doświadczenie. W setną rocznicę urodzin Paula
Celana. Jej organizatorami były: Instytut Kultury Miejskiej, Pracownia Badań
nad Narracjami Pamięci Pogranicza UG, Instytut Kaszubski, Kilogram Records, zaś partnerami: Instytut Filologii Germańskiej UG, Academia Baltica,
Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej, Miasto Gdańsk oraz Austriackie
Forum Kultury w Warszawie. Referaty wygłosili: prof. Marek Wilczyński Miasta i miejsca w poezji Celana, dr hab. Paweł Piszczatowski Pająk uwięziony
pod szklanką. Paul Celan w najnowszej liryce polskiej, mgr Monika Gromala
Odłamki, sploty, oddźwięki. Paul Celan i polska sztuka współczesna oraz dr hab.
Miłosława Borzyszkowska-Szewczyk Paul Celan i Günter Grass. Pomiędzy
„gorzko-serdeczną przyjaźnią” a zaklinaniem straty. Wydarzeniu towarzyszył
spektakl słowno-muzyczny – dialog słowa Celana w interpretacji Roberta
Więckiewicza z muzyką Mikołaja Trzaski.
Instytut Kaszubski wraz z Zakładem Antropologii Kultury i Badań Kaszubsko-Pomorskich Akademii Pomorskiej w Słupsku oraz Muzeum Zachodniokaszubskim w Bytowie, które było gospodarzem, w dniu 15 grudnia 2020 r.
w formie online zorganizowały XIX Konferencję Kaszuboznawczą pt. Bolesław
Jażdżewski i kaszubska pamięć kulturowa. W programie konferencji znalazły
się następujące wystąpienia: mgr Felicja Baska-Borzyszkowska Wspòmink
ò drëchu Bòlesławie, prof. Adela Kuik-Kalinowska Narracyjne formy pamięci
we wspomnieniach Bolesława Jażdżewskiego, mgr Łukasz Zołtkowski Co w nich
sedzy? Mozaika charakterów w „Jôrmarkù w Bòrzëszkach” Bolesława Jażdżewskiego, mgr Anna Gliszczyńska Zapożyczenia językowe w prozie Bolesława
Jażdżewskiego oraz prof. Daniel Kalinowski „Gburzy” w PRL-u. Powojenne
wspomnienia Bolesława Jażdżewskiego. Druk materiałów pokonferencyjnych
przewidziany jest na maj 2021 r.

***
Tradycyjnie Instytut Kaszubski organizuje lub współorganizuje w roku kilka istotnych przedsięwzięć, które łączyły w sobie elementy animacji kulturalnej z prezentacją naukową.
I tak przykładowo z powodu pandemii nie dobyło się kolejne doroczne
Bytowskie Forum Animatorów Kultury.
Z kolei w formie online udało się zorganizować cykl interdyscyplinarnych
wykładów ogólnouczelnianych w semestrze zimowym 2020/2021 pt. Rok 1920.
Trudne pomorskie pogranicze. Wykład zorganizował Wydział Filologiczny
UG przy finansowaniu w ramach zadania „Etnofilologia kaszubska” ze środków MSWiA. Partnerami przedsięwzięcia, obok Instytutu Kaszubskiego, były
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Pracownia Badań nad Narracjami Pamięci Pogranicza i Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie. Studenci mogli wysłuchać dziesięciu wykładów między 12 października a 21 grudnia 2020 r., które wygłosili: prof. Józef Borzyszkowski
Prezydenci II Rzeczypospolitej a Kaszubi i Pomorze, dr Artur Nowaczewski
Frontowe losy żołnierzy 65 (starogardzkiego) i 66 (kaszubskiego) pułku piechoty
a wizje literackie wojny 1920 roku w prozie dwudziestolecia międzywojennego,
prof. Tadeusz Linkner Dawniej w duchowej stolicy Kaszub. Poeci i pisarze w Kościerzynie do 1939, prof. Aneta Lewińska Powrót Pomorza do Polski w świetle
kronik szkół wiejskich, dr Krzysztof Korda Pomorskie drogi do Niepodległej. Rok
1920 i co dalej? dr Janusz Mosakowski Między pamięcią a polityką – literatura
gdańska w latach 1920–39, dr Magdalena Sacha Mity, opowieści i miejsca pamięci roku dwudziestego na Pomorzu Gdańskim, dr hab. Miłosława Borzyszkowska-Szewczyk Szukając własnych dróg na pograniczu. Rozdroże 1918–20
w tekstach autobiograficznych mieszkańców Pomorza, dr Maciej Dajnowski
Po roku 1920. Tatarzy na Pomorzu oraz prof. Cezary Obracht-Prondzyński
Oddzieleni granicą. O sytuacji Kaszubów w Niemczech po 1920 r. W związku
z koniecznością organizacji zajęć na UG w semestrze zimowym w trybie online wykłady odbyły się w formie hybrydowej: wykład nagrano i spotkania z kolejnymi wykładowcami odbywały się za pomocą aplikacji Ms Teams; trwające
ok. godziny wykłady były i są dostępne na stronie YouTubie.
W ramach festiwalu Grassomania 12 odbyły się jesienne wędrówki z Günterem Grassem. Znawcy twórczości artysty poprowadzili zainteresowanych
Grassowskimi szlakami Gdańska i Kaszub. Odczytywali przestrzeń przez pryzmat dialogów powojennych gdańskich pisarzy z Grassem i noblisty ze sztuką
gdańską. Przemierzali Gdańsk śladami interwencji i realizacji artystycznych
inspirowanych jego twórczością w przestrzeni publicznej. W drodze wspólnie
szukali odpowiedzi na pytania: Dlaczego głos Grassa jest i dziś tak aktualny
oraz ważny dla nas w Gdańsku i na Pomorzu?
Pierwszą wędrówkę pt. Literackim szlakiem Güntera Grassa po Kaszubach
w dn. 19 września 2020 r. poprowadziła dr hab. Miłosława BorzyszkowskaSzewczyk, drugą Pisarze Gdańska a Grass Andrzej Fac w dn. 26 września 2020 r.,
trzecią Między oczywistością a nieoczywistością. O interwencjach i realizacjach
artystycznych inspirowanych twórczością Güntera Grassa w przestrzeni publicznej Gdańska Marta Wróblewska w dn. 3 października 2020 r., czwartą Śladami
chłopięcych inicjacji prof. Mirosław Ossowski 10 października 2020 r. oraz piątą Günter Grass w dialogu z gdańską sztuką Anna Kowalewska-Mróz w dn.
17 października 2020 r. Organizatorem przedsięwzięcia było Stowarzyszenie
Güntera Grassa w Gdańsku, zaś partnerami: Instytut Kaszubski (kontynuacja
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programu Gedania Cassubia), Gdańska Galeria Güntera Grassa / Gdańska Galeria Miejska, Pracownia Badań nad Narracjami Pamięci Pogranicza (Instytut
Filologii Germańskiej UG) oraz „Rocznik Gdański” Gdańskiego Towarzystwa
Naukowego (patronat medialny).
Dzięki Urzędowi Miasta Gdańska, który reprezentowały Małgorzata Kolesińska, zastępca Kierownika Działu Zieleni oraz Barbara Frydrych, dyrektor
Biura Prezydenta ds. Kultury w dn. 27 października 2020 r. w głównej alei
gdańskiego Cmentarza Łostowice stanął, pomnik-kamień z napisem: „Pamięci
/ Polonii gdańskiej, / Kaszubów / i Pomorzan / walczących / za Niepodległą
/ oraz / ginących / w miejscach kaźni / i na polach bitew / w latach / 1939–
1945 / Mieszkanki i mieszkańcy / Gdańska i Pomorza / A.D. 2020”. Projekt był
realizacją decyzji nieżyjącego Prezydenta Pawła Adamowicza.
Jak czytamy na stronie kaszubi.pl: „Inicjatorem powstania pomnika upamiętniającego zamordowanych Polaków w okresie II wojny światowej był Roman Knitter, prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Pomorza. Jego pomysł wsparły sejmiki województw pomorskiego, kujawsko-pomorskiego oraz Instytut
Pamięci Narodowej. Prof. Józef Borzyszkowski, ówczesny prezes Instytutu Kaszubskiego, rozpoczął starania o powstanie pomnika w Gdańsku. Podobnego
zadania podjął się Jan Wyrowiński w Toruniu – obecny prezes ZKP.
6 października 2018 r. w Parku Pamięci w Toruniu, odsłonięto Pomnik
Ofiar Zbrodni Pomorskiej 1939, przy udziale władz województwa kujawsko-pomorskiego i pomorskiego, przedstawicieli Torunia, Gdańska, duchowieństwa, rodzin osób pomordowanych, harcerzy, a także licznie przybyłych
członków Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego i innych organizacji.
Oficjalna uroczystość odsłonięcia gdańskiego pomnika została odłożona
na przyszłość, z powodu trwającej epidemii”.

***
W dniu 6 lutego 2020 r. Kapituła w składzie: prof. Józef Borzyszkowski –
przewodniczący, prof. Hanna Popowska-Taborska, prof. Witold Molik, prof.
Cezary Obracht-Prondzyński i prof. Jerzy Strzelczyk, rozstrzygnęła trzecią
edycję konkursu o Nagrodę im. Gerarda Labudy w wysokości 25 000 zł. Jej
laureatem został dr Paweł Migdalski za pracę Słowiańszczyzna północno-zachodnia w historiografii polskiej, niemieckiej i duńskiej. Uroczyste wręczenie nagrody z laudacją prof. Jana M. Piskorskiego miało nastąpić 24 kwietnia 2020 r.
w Domu Kaszubskim w Gdańsku. Ze względu na ogłoszony w marcu lockdown,
uroczystość została przesunięta na jesień. Lecz jesienią jej zorganizowanie
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również zostało uniemożliwione z tych samych powodów. Nagroda została
przesłana zwycięzcy.

***
Z końcem 2020 r. Instytut Kaszubski sfinalizował trwający od 2016 r. grant
z Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki pt. Gniazdo Gryfa. Słownik kaszubskich symboli, pamięci i tradycji kultury, w który zaangażowanych
było trzynastu badaczy pod kierunkiem prof. Cezarego Obracht-Prondzyńskiego. Ponadto w 2020 r. ukończono trzyletni projekt badawczy pt. Tradycja
dla rozwoju, w którym Instytut był partnerem i wydawcą podsumowujących
publikacji. Drugim partnerem było Pomorskie Centrum Badań nad Kulturą
UG, a organizatorem Nadbałtyckie Centrum Kultury, korzystające z grantu
przyznanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Podsumowaniem projektu była konferencja, która odbyła się on-line w dn. 29–30
września 2020 r.
Kontynuowany natomiast był projekt Gdańskie wspólnoty obywatelskie. Perspektywa kobieca, który jest realizowany przez Instytut Kaszubski w partnerstwie z Pomorskim Centrum Badań nad Kulturą Uniwersytetu Gdańskiego.
Mecenasem projektu badawczego jest Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o., zaś patronem medialnym projektu jest „Gazeta Wyborcza Trójmiasto”. Realizowane
w 2019 i 2020 roku badania obejmują realizację szerokiej analizy danych zastanych, przeprowadzenie indywidualnych wywiadów pogłębionych ze zróżnicowaną grupą aktywnych w życiu społecznym kobiet, a także badań etnograficznych kobiecych ognisk aktywności. Mają one pozwolić zarysować specyfikę
kobiecej aktywności obywatelskiej. Wstępne rezultaty zostały przedyskutowane podczas konferencji naukowej, jaka odbyła się na UG 9 października 2020
roku. Badania stanowią kontynuację dla realizowanego w 2018 roku badania
współczesnych tożsamości gdańszczan.

***
Do stałych wydarzeń, które Instytut Kaszubski corocznie organizuje wraz
ze Stacją i Komisją Kaszubską Polskiej Akademii Umiejętności w Gdańsku należą spotkania z „Mistrzem Nauki”. Zwykle towarzyszy im nadanie godności
Honorowego Członka Instytutu Kaszubskiego. Niestety, trwająca pandemia
zniweczyła plan zorganizowania tegorocznych spotkań.
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***
W 2020 r. Instytut Kaszubski, samodzielnie lub we współpracy z różnymi
instytucjami, wydał 16 pozycji książkowych. Są to:
• Cezary Obracht-Prondzyński, Krzysztof Korda, Powrót w granice Rzeczypospolitej. W setną rocznicę 1920–2020, wyd. Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Josepha Conrada Korzeniowskiego w Gdańsku, Instytut
Kaszubski, Gdańsk 2020.
• Gniazdo gryfa. Słownik kaszubskich symboli, pamięci i tradycji kultury, red.
nauk. Cezary Obracht-Prondzyński, autorzy: Miłosława Borzyszkowska-Szewczyk, Józef Borzyszkowski, Witosława Frankowska, Daniel Kalinowski, Katarzyna Kulikowska, Anna Kwaśniewska, Magdalena Lemańczyk,
Cezary Obracht-Prondzyński, Justyna Pomierska, Tomasz Rembalski,
Miloš Řezník, wyd. Instytut Kaszubski, Gdańsk 2020.
• Marta Koperska-Kośmicka, Dom podcieniowy na Żuławach, wyd. Instytut
Kaszubski, Gdańsk 2020.
• Andrzej P. Kowalski, Dawny Złotów. Kultura miasta w okresie staropolskim,
wyd. Muzeum Ziemi Złotowskiej, Instytut Kaszubski, Złotów–Gdańsk
2020.
• Eugeniusz S. Kruszewski, Duńczyk z Polską w sercu. Saga o Jørgenie Mogensenie, wyd. Instytut Kaszubski, Gdańsk 2020.
• Tadeusz Oracki, W labiryncie poszukiwań biograficznych (Wybór prac z lat
1957–2017), Szkic do portretu [napisał] Józef Borzyszkowski, wyd. Instytutu
Kaszubski, współpraca Stacja Polskiej Akademii Umiejętności w Gdańsku,
Gdańsk 2020.
• Pro memoria. Zofia Janukowicz-Pobłocka (1928–2019), zebrał i oprac.,
wstępem i przypisami opatrzył Józef Borzyszkowski, wyd. Instytut Kaszubski, Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie, Gdańsk–Wejherowo 2020.
• Jan Dolny, Wspomnienia z obozu w Stutthofie i Potulicach więźnia o numerze 9889 w latach 1940–1945, przygotował do druku, wstępem i przypisami
opatrzył Józef Borzyszkowski, seria: „Stegnami pomorskiego pogranicza”,
wyd. Instytut Kaszubski, Gdańsk 2020.
• Eugeniusz Gołąbek, Wspomnienia kaszubskie i polskie, seria: „Stegnami
pomorskiego pogranicza”, wyd. Instytut Kaszubski, Gdańsk 2020.
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• Roman Wapiński, W kręgu spraw kaszubskich i pomorskich. W 100 lecie powrotu Pomorza w granice niepodległej Rzeczypospolitej, red. Józef Borzyszkowski i Cezary Obracht-Prondzyński, wstęp Józef Borzyszkowski, wyd.
Instytut Kaszubski, Gdańsk 2020.
• Stanisław Pestka, Twórczość liryczna, wstęp Józef Borzyszkowski, Adela
Kuik-Kalinowska, Bożena Ugowska, seria: „Biblioteka Pisarzy Kaszubskich”, t. XIV, wyd. Instytut Kaszubski, Gdańsk 2020.
• Alojzy Nagel, Mòje żëcé, Òd narodzeniô do 1984 rokù, wstęp i oprac. Daniel
Kalinowski, wyd. Instytut Kaszubski oraz Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki
Kaszubsko Pomorskiej w Wejherowie, Wejherowo–Gdańsk 2020.
• Tożsamość – kultura – równość. Refleksje z okazji piętnastolecia Ustawy
o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym, red.
Cezary Obracht-Prondzyński, Małgorzata Milewska, wyd. Instytut Kaszubski, Gdańsk 2020.
• Tradycja dla rozwoju? Instytucje - tożsamość - zmiany kulturowe w społecznościach lokalnych na przykładzie Pomorza, red. Agata Bachórz, Cezary
Obracht-Prondzyński, wyd. Nadbałtyckie Centrum Kultury oraz Instytut
Kaszubski, Gdańsk 2020.
• Kultura – tradycja – rozwój. Perspektywy, konteksty, działania, red. Karolina
Ciechorska-Kulesza, wyd. Nadbałtyckie Centrum Kultury oraz Instytut
Kaszubski, Gdańsk 2020.
• „Acta Cassubiana”, t. 22, pod red. Józefa Borzyszkowskiego, wyd. Instytut
Kaszubski, Gdańsk 2020.
Wydane w 2019 r. trzy tomy Historii Kaszubów w dziejach Pomorza, autorstwa prof. Józefa Borzyszkowskiego i prof. Cezarego Obracht-Prondzyńskiego
otrzymały Pomorską Nagrodę Literacką Wiatr od morza w kategorii Pomorska
Książka Roku 2019 przyznawaną przez Marszałka Województwa Pomorskiego. Te same tomy otrzymały nominację do Nagrody im. Jana Długosza za 2020
r., która przyznawana jest na Międzynarodowych Targach Książki w Krakowie.
W dn. 2 października 2020 roku Prezes Honorowy prof. Józef Borzyszkowski
odebrał Warmińsko-Mazurską Nagrodę Humanistyczną im Wojciecha Kętrzyńskiego, której towarzyszyła inauguracja Warmińsko-Mazurskiego Roku
Kulturalnego 2020/2021 w Filharmonii Warmińsko-Mazurskiej. Laudację wygłosił prof. Stanisław Achremczyk, a Nagrodę wręczył Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego Gustaw Marek Brzezin.

Sprawozdanie z działalności IK w 2020 r.
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***
Okazją do prezentacji wydawnictw i pracy Instytutu są zawsze promocje.
Z udziałem publiczności udało się przeprowadzić dwie promocje książki-albumu Powrót Pomorza w granice Rzeczypospolitej autorstwa Cezarego
Obracht-Prondzyńskiego i Krzysztofa Kordy. Pierwsza odbyła się 9 lutego
2020 r. w Dworze Artusa w Gdańsku – siedzibie Muzeum Gdańska, w której udział wzięli Marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk
oraz prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz. Druga promocja, którą poprowadził Władysław Zawistowski, miała miejsce w Miejskim Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Pucku w dn. 10 lutego 2020 r.
Na początku kwietnia 2020 r. planowano rozpocząć promocję wielotomowej syntezy Historia Kaszubów w dziejach Pomorza autorstwa Józefa Borzyszkowskiego i Cezarego Obracht-Prondzyńskiego z drugim wydaniem pierwszego tomu Gerarda Labudy, która miała się odbyć w kilku miastach Pomorza.
Mimo że głoszony w marcu lockdown pokrzyżował te plany, to do końca
kwietnia cały nakład został rozsprzedany i zaistniała konieczność zamówienia
dodruku. Możliwość bezpośredniego kontaktu czytelników z autorami zastąpiono rozmową z nimi, którą na łączach Internetu przeprowadził dr Tomasz
Rembalski. Odbyła się ona w ramach cyklu „Spotkania kaszubskie” zorganizowanego przez Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie, w dn. 22 maja z prof.
Cezarym Obracht-Prondzyńskim, a 12 czerwca z prof. Józefem Borzyszkowskim. Na temat Historii Kaszubów prof. Józef Borzyszkowski rozmawiał też
z red. Wojciechem Sulecińskim w programie Co za historia w Radio Gdańsk
w dn. 10 czerwca 2020 r. Zaplanowana na 16 października 2020 r. promocja
Historii Kaszubów również została odwołana.
W ramach wspomnianego cyklu „Spotkania kaszubskie” rozmowę przeprowadziły również dwie członkinie Instytutu Kaszubskiego, dr Justyna Pomierska z prof. Anetą Lewińską. Rozmowa dotyczyła książki prof. Lewińskiej
pt. O szkole w kronikach szkół wiejskich Pomorza z lata 1920–1989.

***
Tak różnorodna, rozbudowana i bogata działalność wymaga odpowiedniego wsparcia finansowego. Zapewnienie środków na działalność Instytutu Kaszubskiego związane jest m.in. ze składaniem i rozliczaniem wielu wniosków
kierowanych do różnych organizacji i instytucji o sfinansowanie pojedynczych
przedsięwzięć, za które odpowiedzialni są w głównej mierze członkowie Zarządu. Bardzo ważnymi partnerami finansowymi i mecenasami Instytutu
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były w 2020 r. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Samorząd Województwa Pomorskiego
oraz władze Miasta Gdańska, a także Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o., i Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej.
Równie istotna jest współpraca z organizacjami pozarządowymi, przede
wszystkim Zrzeszeniem Kaszubsko-Pomorskim oraz jego licznymi oddziałami terenowymi, czy Kaszubskim Uniwersytetem Ludowym, z uczelniami,
przede wszystkim z Uniwersytetem Gdańskim i Akademią Pomorską w Słupsku, a także z Niemieckim Instytutem Historycznym w Warszawie. Ponadto
z szeregiem instytucji kultury, w tym przede wszystkim z Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie, Nadbałtyckim Centrum Kultury, Gdańską Galerią Güntera Grassa, Muzeum Zachodniokaszubskim w Bytowie, Wojewódzką i Miejską Biblioteką Publiczną w Gdańsku,
Instytutem Kultury Miejskiej w Gdańsku, Academią Baltica itd.
W tym miejscu podziękować należy wszystkim instytucjom i osobom prywatnym, które w jakikolwiek sposób, materialnie, radą czy pracą wolontariacką wspomogły działania Instytutu Kaszubskiego w roku 2020. Podkreślić też
trzeba, że osiągnięcia i sukcesy Instytutu są efektem zaangażowania i oddania
pracowników oraz członków stowarzyszenia.

Część V

Pro memoria

Józef Borzyszkowski

Tadeusz Jabłoński (1919–2019)
– dziennikarz, pisarz, żeglarz, społecznik

Tadeusz Jabłoński (23.10.1919 – 16.10.2019) – Mistrz i Stolem – nie tylko
w dziedzinie dziennikarstwa, odszedł z tego świata tydzień przed swoimi 100.
urodzinami, które chcieliśmy uczcić w Ratuszu Staromiejskim. Był bowiem
ledwie odrobinę młodszy od Odrodzonej – II Rzeczypospolitej. Jego piękne
życie wpisane jest w obchodzone 100-lecie Niepodległej, jak i 100-lecie powrotu Pomorza do Polski w 1920 roku1.
Zamierzaliśmy również wraz z innymi, najważniejszymi dlań środowiskami, pod patronatem Marszałka i Prezydenta Gdańska, uczcić jednocześnie
drugi jego jubileusz – 50-lecie pobytu i twórczej pracy zawodowej i społecznej
w Gdańsku – także dla Kaszub i Pomorza. Jego gdański żywot to przykład
wspaniałego zakorzenienia „na Amen” w morskich i kaszubsko-pomorskich
tradycjach Gdańska i Polski.
Mistrz Tadeusz – znany także jako Paweł Dzianisz – urodził się w Poznaniu
jako najmłodszy, w licznej rodzinie księgarza Ludwika i Marii. Drugą wojnę
światową przeżył głównie w Śremie, a jego dwóch braci zginęło w obozie
koncentracyjnym. W Śremie i Poznaniu zdobył wykształcenie, nie kończąc
podjętych studiów, a tuż po zakończeniu wojny podjął pracę dziennikarską.
Szedł dalej przez życie nie tylko polskimi drogami i morskimi szlakami świata
– zawsze jednak własnym oryginalnym traktem, ale i śladem swego wielkiego a bliskiego nam ziomka – mecenasa Bernarda Chrzanowskiego, który na
początku XX wieku „Poruszył wiatr od morza” i otwierał oczy ogółowi rodaków na piękno i bogactwo Bałtyku i Kaszub, krajobrazu i ludzi tej ziemi.
1

Jego własne curriculum vitae znajdziemy w nieco tylko odmiennych postaciach m.in.
w: Kto jest kim w województwie pomorskim, Gdańsk 2000, s. 85-86. – Polecam! „Dziennik
Bałtycki” poświęcił mu kilka wspomnieniowych tekstów. W „Rejsach” z 18.10.19. – Henryka
Tronowicza nosi tytuł Miał nieuleczalną słabość do ważenia słowa; Ryszardy Wojciechowskiej – Wydawał się być nieśmiertelny. Zob. też moje Wspomnienie o Mistrzu i Stolemie
Tadeuszu Jabłońskim, „Pomerania”, 2019, nr 1, s. 35-37 i „Dziennik Bałtycki” z 23.10.2019.
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Chrzanowski był jednym z filarów ruchu młodokaszubskiego, miesięcznika
„Gryf ” oraz współzałożycielem w 1912 roku w Gdańsku Towarzystwa Młodokaszubów. Paweł Dzianisz był jego godnym następcą i kontynuatorem.
Tadeusz Jabłoński jako młody dziennikarz, redaktor sportowy i publicysta
kulturalny już w 1946 r. związał się z kujawską z korzenia Bydgoszczą – konkurującą od dziesiątków lat nie tylko z Toruniem o miano stoicy Pomorza.
Tam nawiązała się jego znajomość i przyjaźń m.in. ze Stanisławem Pestką.
Tam też założył własną rodzinę, żeniąc się w 1946 roku z Ireną Thomas, córką powstańca wielkopolskiego i wybitnego dowódcy, płk. Wojska Polskiego.
W kolejnych latach urodziły się ich trzy córki: Hanna (1948) oraz bliźniaczki
Janina i Elżbieta (1955), zakorzenione w Gdańsku, a najstarsza z rodziną także
w kociewskim Iwicznie. Niejeden z wnuków Tadeusza jest dziś obywatelem
Polski i świata, wzbogacającym humanistyczne tradycje rodowe nie tylko
Thomasów i Jabłońskich.
Stamtąd, mając na sumieniu m.in. inicjatywę odbudowy i adaptacji pałacu
w Śmiełowie na Muzeum Adama Mickiewicza, w 1969 roku zjawił się w Gdańsku. Tu został wkrótce zastępcą sekretarza redakcji oraz kierownikiem Magazynu „Głosu Wybrzeża”, z którym rozstał się w pamiętnym 1981 roku. (Red.
Zofia Giedrojć wspominała, iż na zebraniu pracowników Redakcji, w czasie
którego komisja weryfikacyjna ogłaszała swój werdykt, Tadeusz znalazł się
w grupie zweryfikowanych pozytywnie. Wówczas poprosił o głos. W czasie
Jego wypowiedzi po kątach koleżanki popłakiwały, a komisja zweryfikowała swoją decyzję, dopisując go do zweryfikowanych negatywnie). Po tamtej
weryfikacji w 1982 r. przeszedł „formalnie” na wcześniejszą emeryturę, co
w niczym nie osłabiło jego aktywności twórczej – dziennikarskiej na innych
łamach, a także jako autora nagradzanych scenariuszy filmowych, reportaży,
np. z Irlandii, Łużyc, Oksywia… Z tym ostatnim związał się szczególnie silnie – jako swoistą nekropolią ludzi morza – będąc inicjatorem i współorganizatorem z red. Anną Kościelecką realizacji marzeń B. Chrzanowskiego, by
spocząć na tym, najpiękniejszym jego zdaniem cmentarzu w Polsce. W 1986
roku pod firmą Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego przeniesione zostały
prochy B. Chrzanowskiego ze Skolimowa na Oksywie, a jego mogiłę uwiecznił oryginalny kaszubski nagrobek. Ustanowiona została również honorowa nagroda – Medal im. B. Chrzanowskiego „Poruszył wiatr od morza”,
przyznawana przez Kapitułę, powołaną przez Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie. Od początku współtworzyli ją T. Jabłoński i A. Kościelecka z Gerardem
Labudą na czele, a Medal przyznawano tym, którzy żyjąc poza naszą małą
ojczyzną, wzbogacają i promują tradycję i kulturę kaszubsko-pomorską
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w świecie2. Pierwszym laureatem został ks. prof. Janusz Pasierb, który podczas
uroczystości wręczenia w Kaplicy Królewskiej wygłosił niezwykły tekst – esej,
godny przypominania, może szczególnie dziś, na temat wyjątkowości Gdańska
i mieszkańców naszej małej ojczyzny. Są też w nim słowa o pięknie krajobrazu
Kociewia i Kaszub, z którymi ponoć tylko Toskania może się równać.
To piękno – nie tylko Pomorza – i tę wyjątkowość – także historii Gdańska, również tej bohaterskiej, związanej choćby z Westerplatte (T. Jabłoński
był inicjatorem sprowadzenia prochów dowódcy obrony mjra Henryka Sucharskiego), P. Dzianisz jako pisarz prezentował w swoich licznych dziełach.
Z jego książek wspaniałą zawartością i niepowtarzalnym klimatem wyróżniają
się współautorskie – te, które powstały dzięki wspólnym wędrówkom śladami
wybitnych ludzi i historii z red. Anną Kościelecką. To m.in. Nadbałtyckie spotkania oraz milenijno-wojciechowe Najpierw do miasta Gdańska; Wojciechowa
Europa [Rok 2000 – Książka Jesieni!]; Z krzyżem i włócznią; Adalbertiana,
którymi zasłużył m.in. na gdański Medal Św. Wojciecha, przyznawany przez
Kapitułę w imieniu Rady Miasta Gdańska.
T. Jabłoński był również inicjatorem budowy repliki Łodzi Wojciechowej. (Została ona zbudowana przez mistrza Aleksandra Celarka z Kuźnicy
pod patronatem Centralnego Muzeum Morskiego w Gdańsku i jego dyrektora, dziś śp. prof. Andrzeja Zbierskiego). W swoich badaniach i wędrówkach
śladami św. Wojciecha H. Kościelecka i T. Jabłoński korzystali z konsultacji
prof. G. Labudy, czego cennym śladem jest ich korespondencja. Szczególną
pamiątką tej współpracy pozostanie egzemplarz monografii G. Labudy Święty Wojciech, biskup-męczennik, patron Polski, Czech i Węgier, Wrocław 2000,
a w nim autorska dedykacja:
„Wspaniałemu autorskiemu duetowi
Pani Annie Kościeleckiej i
Panu Pawłowi Dzianiszowi
w podziękowaniu za ich „Adalbertiana”
z najlepszymi życzeniami na twórczy
Nowy Rok 2001
przesyła autor 29 XII 2000”.

Będąc wybitnym żeglarzem (a i alpinistą, marzącym do końca także
o szczytach Himalajów), był i jest współinicjatorem ustanowienia prestiżowej
nagrody żeglarskiej „Rejs Roku” oraz założycielem Bractwa Kaphornowców,
Członkiem Klubu Polarnego – inicjatorem budowy pomnika Josepha Con2

Zob. m.in. „Poruszył Wiatr od morza. Medal im. Bernarda Chrzanowskiego”, Gdańsk
2006.
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rada w Gdyni i więcej niż przyjacielem Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki
Publicznej jego imienia w Gdańsku3.
Już w 1972 r. został odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski, a ponadto wieloma innymi honorowymi wyróżnieniami.
Zabrakło wśród nich jedynie kaszubskiego Nobla, czyli Medalu Stolema, za co
b. serdecznie śp. Tadeusza dziś przepraszamy. Był on bowiem bez wątpienia
także gdańsko-kaszubskim Stolemem – nie legendarnym, lecz rzeczywistym.
Jego dorobkiem można by obdzielić wielu wybitnych dziennikarzy i pisarzy
oraz działaczy społecznych. Jego społecznikostwo, w środowisku dziennikarskim i w szerokim świecie, obejmującym na dobre od Sierpnia 80’ i „Solidarności” oraz stanu wojennego także Społeczność Zrzeszoną, realizowane
w znacznej mierze kosztem najbliższej rodziny, jest wyjątkowe.
Upominano mnie ostatnio, bym nie zapomniał przywołać jego trudów
jako współredaktora – i tu również m.in. z A. Kościelecką, „Komunikatów
Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego” w latach 80. oraz współpracy z „Pomeranią” i wydawnictwem ZK-P – Oficyną spod znaku Pierścienia Świętopełka
Wielkiego, a także powstałego w 1996 r. Instytutu Kaszubskiego, którego będąc naszym drëchem – był oddanym Przyjacielem4.
Pamięcią i wdzięcznością obejmujemy dziś jego owocną współpracę m.in.
z śp. Izabellą Trojanowską, Tadeuszem Bolduanem i Stanisławem Pestką.
(Nie wolno zapominać o współpracy Tadeusza z drugim Stanisławem Pestką
– red. nacz. „Pielgrzyma”). Nie zapominamy o jego i ich współpracy z niezapomnianą „Gwiazdą Morza”. Na jej łamach Tadeusz prowadził m.in. własną,
niepowtarzalną kronikę wydarzeń kulturalnych, obejmując swoimi zainteresowaniami, zaangażowaniem (m.in. jako juror Konkursów Literackich im.
ks. J. Pasierba w Pelplinie) Gdańsk, Trójmiasto, Pomorze i inne regiony Polski
i świata, zwłaszcza chrześcijańskiego.
Wyjątkowym pomnikiem jego słowa jest publikacja Pawła Dzianisza
pt. Raptularzyk z początków Trzeciego Tysiąclecia, wydana przez Instytut Kaszubski, Gdańsk 2014, obejmująca jego kronikę z lat 2001-2004. Na kartach
tej książki każdy z nas może uświadomić sobie niezwykłość postaci autora
i jego pióra oraz przypomnieć wydarzenia, w których uczestniczył, a przede
3
4

WiMBP im. J. Conrada-Korzeniowskiego w Gdańsku jest wraz z Polnord Wydawnictwo
„Oskar” edytorem książki P. Dzianisza, Wokół Conrada, Gdańsk 2008.
Zob. C. Obracht-Prondzyński, Zjednoczeni w idei. Pięćdziesiąt lat działalności Zrzeszenia
Kaszubsko-Pomorskiego 1956-2006, Gdańsk 2006 oraz tenże, Historia Kaszubów w dziejach
Pomorza, t. V: Dzieje najnowsze (po 1945 r.), Gdańsk 2019, s. 773, 908 oraz 642, 728, 735,
738, 772, 800. Zob. też Dwadzieścia lat działalności Instytutu Kaszubskiego (1996-2016),
red. T. Rembalski, Gdańsk 2017, s. 42-43, 77, 85, 87.
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wszystkim zmiany i dokonania, jakie zaistniały m.in. w naszym ukochanym
Gdańsku oraz w nie mniej kochanym Sopocie i Gdyni i tylu innych miejscach
z jego udziałem. Jest w niej również multum portretów tych, którzy są nadal
wśród nas, choć dziś z Tadeuszem już w innym świecie. Na osobne wspomnienie zasługuje książka Pawła Dzianisza pt. Bez nich, wydana przez Instytut Kaszubski, Gdańsk 2015, będąca oryginalnym tomem wspomnień o tych, którzy
odeszli…
Pierwotnie miałem ochotę przywołać sporo z nich, lecz dziś, odsyłając
do indywidualnej lektury, przywołam Stańczykowe motto, jakie Raptularzykowi nadał autor: „Marne to nasze czuwanie, skoro czas wciąż znika nam
w ucieczce”.
Piętnaście lat temu Mistrz Tadeusz w ostatnim Raptularzyku zapisał:
„Z drętwiejącymi palcami siadam do maszyny, mając świadomość, że przyszło
mi poddać się rytuałowi pożegnania. Jest to moment tyleż wzruszający co dotkliwy przez spowodowaną nieobliczalnością zdarzeń nagłość.
Raptularzyk, z natury swego gatunku poddany bezdystansowej doraźności,
w swym medialnym przeznaczeniu sięgał do wybranych z pamięci zdarzeń,
refleksji, nieprzewidywalnego rytmu bardzo osobistych doznań o mającej dopiero dojrzeć wyrazistości. Zapamiętane miesza się ze spostrzeżonym, przeżyte
z nabytym – wszystko jakby naznaczone czasem przeszłym niedokonanym.
W moim – nie tylko – rozumieniu rubryka, którą mi przychylnie otwarła
zacna Redakcja „Gwiazdy Morza”, była bezgłośną rozmową z Nieznajomym.
Zwracałem się do niego ze sprawami, które znał podobnie dobrze, a może nawet lepiej ode mnie, podobnie je odczuwał i oceniał. Zgadzał się ze mną albo
ze mną spierał, a znaki, które odbierałem od niego, akceptacja lub protest,
utrwalały we mnie wrażenie że nie piszę na wiatr.
Rozstanie się z tą formą porozumiewania i poszukiwania przyjaźni zmusza mnie do zagryzienia warg w postawie zagubionego w niepojętych zawiłościach dróg wędrowca.
Pisząc ostatnie słowa do tego Raptularzyka, kieruję do wszystkich życzliwych Czytelników podziękowania za pisemne czy telefoniczne słowa uzupełnień, sprostowań, słowa aprobaty lub przygany. Wystarczająco długi okres
porozumiewania się poprzez tę rubrykę pozwala mi, jak sądzę, przypuszczać,
że przeżyliśmy wspólnie wiele chwil w przyjaźni i odwzajemnianej sympatii.
Wiemy wszyscy, że „nigdy” nigdy nie istniało i nasze pismo jeszcze kiedyś odżyje, przypominając swe rozliczne zasługi edukacyjne, formacyjne, organizatorskie, które przez lata współuczestnictwa w życiu społeczności diecezjalnej
i – szerzej – regionalnej zgromadziło niebłahy majątek duchowy i intelektualny. Da Bóg – nie zniszczy go ani czas, ani podatni na zapomnienie ludzie.
Inaczej żegnam się z pracownikami redakcji, z których trudu wspomniany
majątek powstawał. Pozostanie dla mnie dobrym wspomnieniem czas, w którym
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było mi dane współpracować z nadzwyczajnym redaktorem naczelnym ks. infułatem Wiesławem Lauerem i tak niezwykłymi w swych indywidualnościach
redaktorami, jak Ewa Górska, Anna Kowalczykowa, Bogusław Olszonowicz.
Jeśli nie fizycznie, to będziemy się nadal spotykali myślami – mam nadzieję.
W antologii polskiej poezji maryjnej znalazłem luźną kartkę z wierszem
śp. Urszuli Ledóchowskiej. Może jego fragment nutą niezbywalnej nadziei
wspomoże słowa pożegnania:
Gwiazdo Morza! Ucisz burze,
Duszą moją co miotają.
Gwiazdo cudna, tam, na górze,
Rozkaż wiatrom, niech ustają!
Koniec… a może?” 5.

Wśród współpracowników redakcji „Gwiazdy Morza” była m.in. śp. Maria
Kowalewska, która na łamach tego pisma zrelacjonowała – zaprezentowana
niejedno wydarzenia wydawnicze instytutu Kaszubskiego. Czynił to również
Pan Tadeusz, obserwujący bacznie wydarzenia w Domu Kaszubskim, nie tylko
wydawnicze, będąc bardzo często ich uczestnikiem jako członek Społeczności
Zrzeszonej.
Dziękując dziś Tadeuszowi, pamiętamy, iż był również historykiem i bibliofilem, a także miłośnikiem sportu. Dziękując za jego wspaniałe dokonania
i inicjatorską obecność wśród nas, słowa wdzięczności kieruję również w stronę jego najbliższych, rodziny i przyjaciół – współtwórców i opiekunów tego
niezwykłego dorobku.
Drogi Tadeuszu!
Na zawsze pozostajesz z nami! Oby do Twoich tekstów – publicystycznych,
literackich, reporterskich, wspomnieniowych i innych sięgali także młodzi
czytelnicy i podobnie jak Ty zakorzeniali się w bogactwie tradycji naszego
miasta i małej ojczyzny kaszubsko-pomorskiej, reprezentując ją jak najlepiej
i jak najmądrzej w kraju i świecie!
Tadeusz Jabłoński spoczął na Cmentarzu Srebrzysko obok zmarłej przed
laty żony Ireny. Pożegnała go Rodzina oraz liczni Przyjaciele i Znajomi – nie
tylko ze świata dziennikarskiego i Przymorza, gdzie od dziesiątków lat przy
ul. Kołobrzeskiej mieszkał. Jego spuściznę archiwalną zachowali najbliżsi.
Bogaty księgozbiór wzbogacił różne biblioteki – m.in. parafialną i niżej podpisanego. Z powodu zarazy z pewnym opóźnieniem jego główną część przekazano do bibliotek gminy Karsin… Stąd i stamtąd płyną ku familii Jabłońskich
serdeczne dzięki.
5

Op. cit., s. 164.
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Mam nadzieję, że zasygnalizowany przeze mnie podczas wieczoru wspomnień w Bibliotece przy ul. Mariackiej, poświęconego Tadeuszowi Jabłońskiemu, a doprecyzowany nieco później w Domu Kaszubskim – w siedzibie IK
– z walnym udziałem przyjaciół Pawła Dzianisza ze świata dziennikarskiego,
projekt tomu „Pro memoria Tadeusz Jabłoński (1919-2019)”, stanie się wkrótce
faktem6.
To nasze wspólne zadanie, jego realizacja może stanowić pierwszy i trwały
ślad naszej pamięci o postaci i twórczych dokonaniach Tadeusza Jabłońskiego,
a po części także rodziny i środowiska współpracowników, w którym jego życie
się dokonało. Będzie to również okazja, by przypomnieć czytelnikom, iż Tadeusz
Jabłoński – Paweł Dzianisz bywał także poetą! Tomik jego wierszy pt. …bardzo
wczoraj z podtytułem Powierzenie. Przestrzenie. Szanty. Góry. Z obcego na moje.
Gedanica. Strużyny i opiłki. Było nie było…, zredagowany przez córkę –
Elżbietę Jabłońską, wydał Instytut Kaszubski, Gdańsk 2016. – Swoim i innym
córom polecam zeń Balladę o trzech miastach, dedykowaną pociechom autora
– „Hani, Ninie i Eli – z uśmiechem”. Jest w niej także poemat pt. Grassjada –
„Günterowi Grassowi – Nobliście na 75-lecie”. Oto jego fragmenty:
„Jakieś cuda tu się dzieją
Na grassowskim jubilejum!
Gdzieś na górze zwanej Łyska
Czarownice z blokowiska
Już łomoczą gromko w kotły,
Już siadają na swe miotły,
By na Geburtstagu Grassa
W gdańskim pubie móc pohasać.
A na przedzie – kara Boska –
Wzlata sama „ta Masłoska”.
Wszystkie bówki razem wziynte
Wciąż wołają: Günter! Günter!
Niech pod koniec listopada
Tu się święci ta Grassjada.
Był tu czas –
Nie było nas.
Nie będzie nas –
Zostanie Grass…
(…)
6

Projekt tomu pt. „Wielkopolanin z urodzenia… Pomorzanin z wyboru Tadeusz Jabłoński/
Paweł Dzianisz (1919-2019)”, zredagował w porozumieniu z Mieczysławem Sokołowskim
i Henrykiem Tronowiczem red. Władysław Jaszowski.
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Muzyka, beben upta – upta,
Każdy swoje róbta – róbta.
Co chcieć chcemy – zróbmy sami.
Z łaski Pańskiej
Gdańsk jest z nami,
A my z Gdańskiem.
Już podali sobie ręce
Polak, Kaszub, Żyd i Niemce.
Raz Rajnlender, raz Oberek,
Kuflorz, Owczorz i Lejzerek,
Co z jakiegoś Tel-Aviva
W Gdańsk poleciał, by zaśpiwać.
Tulla Pokriefke
Spod Zielonej Bramy
Poprawia grzywkę
I wstrząsa piersiamy.
Bo po krollingu i po jopejskim
Świat wokół staje się czarodziejski
I jakieś cuda ciągle się dzieją
Na tym grassowskim jubilejum…
(…)
Był czas –
Nie było nas.
Nie będzie nas –
Lecz przetrwa Gras!”7.

Mam nadzieję, że przetrwa również pamięć o Pawle Dzianiszu – Tadeuszu
Jabłońskim!

7

Zob. op. cit., s. 96-99.
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Aleksander Klemp (1948–2019)
– historyk, bibliotekarz, działacz społeczności
zrzeszonej, przyjaciel
Aleksander – Olek Klemp zmarł 10 listopada 2019 r. na Oddziale Kardiologii Szpitala Miejskiego w Gdyni. Poinformowała nas o tym smutnym fakcie jego dzielna białka Jadwiga z domu Nawrocka1. Oboje, jako historyków
i absolwentów Uniwersytetu Gdańskiego, rozpoczynających studia w Wyższej
Szkole Pedagogicznej w Gdańsku, działających od lat w Zrzeszeniu Kaszubsko-Pomorskim widzę zawsze wśród przyjaciół, z którymi dzielić można radości i smutki. Można też liczyć na życzliwe słowo sprostowania czy krytyki.
Z Olkiem łączyła nas także praca na Uniwersytecie Gdańskim i w Bibliotece
Gdańskiej PAN oraz działalność w Społeczności Zrzeszonej w Gdańsku
i Gdyni, a także w Zarządzie Głównym Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego.
O szczególnym charakterze naszego drësztwa niech świadczy ofiarowany nam
przez Olka w 1976 roku dzień pracy w naszej zagrodzie w Łączyńskiej Hucie.
Było to jesienią – na przełomie września i października, tuż przed poświęceniem zagrody – kapliczki Matki Bożej Sianowskiej – Królowej Kaszub i św.
Franciszka – opiekuna ekologów oraz przeniesionej z Tuszków chaty. Kapliczkę wyrzeźbił Franciszek Sychowski – uczeń śp. Otylii Szczukowskiej z Wejherowa. Pomoc Olka obejmowała m.in. wykopanie dołu pod postument – rzeźbiony w kaszubskie wzory słup dębowy kapliczki2. – Takich pomocników jak
Olek z grona gdańskiego miałem zaledwie kilku, a z uczelni trzech, bo jeszcze Roman Bielak i Klemens Bruski. Generalnie główną płaszczyzną naszych
spotkań i współpracy było Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie. Do wstąpienia
1

2

Ślub cywilny Olka i Jadwigi odbył się 1 września 1973 w Gdyni, a kościelny pobłogosławił
w Małym Kacku jako były tamtejszy wikariusz prob. ks. Władysław Szulist z Mściszewic.
Jadwiga przez wiele lat pracowała jako nauczycielka Szkoły Podstawowej na Przymorzu
razem z moją siostrą Edytą…
Zob. J. Borzyszkowski, Nad Radunią… O dziejach przysiółka skansenowskiego z „zagrodą
kaszubską” w Łączyńskiej Hucie, Gdańsk 2016, s. 92-93.
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w jego szeregi musiałem Olka, dość wstrzemięźliwego, niezbyt długo namawiać, jako że zawsze podkreślał swoje borowiacko-kosznajdersko-kaszubskie
korzenie i związki z Gdańskiem, reprezentowane przez rodzinę ojca.
Olek urodził się 21 lutego 1948 roku w Gdańsku jako najstarszy syn Antoniego i Anieli z domu Żurek, która pochodziła ze wsi Buczek w okolicy Kępna,
gdzie Mestwin II zawarł w 1282 r. wiekopomny układ z Przemysłem II. Jego
młodsi bracia to Jacek i Piotr. W rodzinie ojca, urodzonego w Toruniu, pamiętano o udziale Olkowego dziadka Romana w wojnie bolszewickiej 1920 r.
i śmierci jego brata Franciszka – toruńskiego samorządowca w Katyniu, a także o pokrewieństwie ze słynnym działaczem Towarzystwa Naukowego w Toruniu i I burmistrzem Torunia po przyłączeniu Pomorza do Polski, dr. med.
Ottonem Steinbornem, którego matka Elżbieta pochodziła z familii Klempów.
Po II wojnie ojciec Olka przeniósł się do Gdańska, gdzie założył rodzinę,
która z czasem przeniosła się do Gdyni. W mieście z morza Olek ukończył
szkołę podstawową i I Liceum Ogólnokształcące. W latach 1967-1972 odbył
studia historyczne w WSP i na UG, gdzie będąc uczestnikiem seminarium prof.
Wacława Odyńca przygotował pracę magisterską. Dzięki mistrzowi w 1972 r.
został jego asystentem w Katedrze Historii Nowożytnej. Po kilku latach przeszedł do pracy w Bibliotece Głównej UG, a w okresie od maja do grudnia 1981 r.
pracował jako historyk w Ośrodku Prac Społeczno-Zawodowych gdańskiej
centrali NSZZ „Solidarność”. Tam w ramach zespołu przygotowywał zbiór
źródeł dotyczący wydarzeń grudniowych 1970 r., jaki ukazał się pt. Grudzień
1970 w 1986 r. w Paryżu.
W lutym 1982 r. – w stanie wojennym – został pracownikiem Biblioteki
Gdańskiej PAN, obejmując z czasem stanowisko kierownika Działu Wydawnictw Ciągłych, potem Działu Gromadzenia i Uzupełniania Zbiorów. W 1986 r.
ukończył Podyplomowe Studium Bibliotekarskie. W 1992 r. obronił na UG
wysoko ocenioną przez recenzentów rozprawę doktorską pt. „Protestanci w dobrach prywatnych w Prusach Królewskich od drugiej połowy XVII do drugiej połowy XVIII wieku”. (W 1994 r. ukazała się w Gdańsku drukiem).
Promotorem i w tym przypadku był prof. W. Odyniec. Owocem kontynuacji tych badań są jego artykuły Szlachta ziemi lęborskiej w XVI-XVIII wieku
i Związki kościołów ewangelickich ziemi lęborskiej z Gdańskiem w XVII-XVIII
wieku, opublikowane na łamach „Biuletynu Lęborskiego Bractwa Historycznego”3.
3

Zob. op. cit., 1997, nr 4, i 1999, nr 11. Warto też pamiętać o opublikowanym w „Studiach
Pelplińskich” – R. 1990/91 artykule pt. Księża katoliccy a duchowni protestanccy w Prusach
Królewskich w 2 połowie XVII – 2 połowie XVIII wieku oraz podobnym jeśli idzie o problematykę pt. Stosunki wyznaniowe w Wejherowie i okolicy w wiekach XVI-XVII, w: Wejherowo.
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Jako badacz dziejów nowożytnych Prus Królewskich i znawca źródeł Aleksander Klemp jest współautorem dwutomowej Księgi Jubileuszowej Królewskiego Miasta Starogard (t. I, Starogard Gdański – Gdańsk 1998, s. 65-138)
oraz monografii Historia Wejherowa (Wejherowo 1998, s. 57-97), jakie powstały pod moją redakcją naukową. Aleksander jest również autorem kilku
biogramów w Słowniku biograficznym Pomorza Nadwiślańskiego, wydanym
przez Gdańskie Towarzystwo Naukowe. Na łamach „Rocznika Gdańskiego”
– organu GTN i „Zapisek Historycznych” – organu TNT ukazała się też niejedna wnikliwa recenzja monografii, powstałych w różnych ośrodkach naukowych Pomorza.
Szczególną pozycję w jego dorobku naukowym zajmują publikacje związane z pracą zawodową w Bibliotece Gdańskiej PAN i działalnością społeczną w ZKP. Wśród tych pierwszych znajdują się m.in. artykuły o japonikach
w księgozbiorach gdańskich XVI-XIX w. i nowym gmachu tejże biblioteki
z 1905 roku4.
Należąc od 1979 r. do ZKP, wpisał się na karty dziejów Kaszubów i tejże
organizacji m.in. jako członek zespołu upamiętniającego 700-lecie Układu
Kępińskiego poprzez realizację projektu opracowanego głównie przez Lecha
Bądkowskiego i Tadeusza Bolduana. Z powodu stanu wojennego program ten
został ograniczony do uroczystości kościelnych w Oliwie i Pelplinie oraz sesji
naukowej zorganizowanej przez GTN i O/Gdański ZKP 11-12 grudnia 1982
roku. Materiały na tę sesję pt. 700 lat układu kępińskiego zredagowali Maria
Kowalewska, Wojciech Kiedrowski i Aleksander Klemp, który napisał Wstęp
(Gdańsk 1982 – Wyd. O/Gdański ZK-P).
Cząstką realizacji projektu związanego z Zôpisem Mestwina jest wyłącznie Olkowa monografia pt. Katedra Oliwska. Fundacja i nekropolia książąt
gdańsko-pomorskich, Gdańsk 1987. W kontekście dziejów tego „Kaszubskiego Wawelu”, jak określamy katedrę oliwską, trzeba przywołać zrzeszeniowe
starania o przywrócenie w prezbiterium epitafiów dobrodziejów klasztoru
oraz przeniesienie w godniejsze miejsce sarkofagu książęcego. Stało się to
w kontekście obchodów 800-lecia fundacji klasztoru cystersów, przypadającego na 1986 rok. W 1987 r. została odsłonięta obok sarkofagu tablica ku czci
fundatorów, a uroczystość poświęcenia związano z wizytą Ojca św. w Oliwie,
który ją pobłogosławił. Olek był głównym koordynatorem tegoż przedsięwzięcia, wspieranym przez ks. bpa Tadeusza Gocłowskiego i prezesa ZKP – niżej

4

Dzieje. Kultura, Środowisko, Wejherowo 1993, będącym owocem udziału Olka w jednej
z wielu konferencji naukowych.
Zob. „Japonia w oczach Polaków”, Gdańsk 2008, s. 75-84 i „Libri Gedanensis”, t. 22: 2004,
s. 151 + 59).
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podpisanego. Może warto dodać, że w latach 80. Olek był członkiem Zarządu
O/Gdańskiego i przewodniczącym Głównej Komisji Rewizyjnej ZKP, a także delegatem na Walny Zjazd Zrzeszenia w grudniu 1986 r., na którym powierzono mi, po prezesurze Oddziału Gdańskiego, funkcję prezesa Zarządu
Głównego5. Ukoronowaniem działalności Olka w ZKP na szczeblu gdańskim
było powierzenie mu w 1995 roku funkcji Sekretarza Generalnego. (Wcześniej
w latach 1983-1986 był przewodniczącym Głównej Komisji Rewizyjnej). Stało
się to za prezesury Stanisława Pestki i Jana Wyrowińskiego, gdy Olek od kilku
już lat udzielał się głównie w pracy Oddziału Gdyńskiego. W 1986 r. J. A. Klempowie otrzymali bowiem mieszkanie w Gdyni, gdzie w roku następnym,
za prezesury Aleksandra Trzebiatowskiego, Olek został sekretarzem oddziału.
W tamtejszym okresie odrodzenia działalności Oddziału Gdyńskiego, zapoczątkowanego za prezesury Romana Klebby w latach 1980-1983, członkiem
zarządu i skarbnikiem była moja siostra Lidia Bemke, dzięki czemu byłem
na bieżąco zorientowany w gdyńskich radościach i smutkach, których przy
wielu sukcesach nie brakowało. Członkiem gdyńskiego Oddziału ZKP stała
się również Olkowa żona – Jadwiga. Wyrazem uznania dla nich za tę działalność było uhonorowanie Olka Medalem 70-lecia Miasta Gdyni, jaki w 1996 r.
z okazji 40-lecia ZKP otrzymał razem z Jerzym Abrahamem, Gerardem Hoppe,
Romanem Klebbą, Jerzym Lewandowskim, Henrykiem Łukowiczem i Władysławem Prangą 12 grudnia na uroczystości w Muzeum Miasta Gdyni6. Stosowny
dokument podpisali P-cy Rady Miasta Gdyni – Wojciech Szczurek i P-cy Konwencji Gdyńskiej – wiceprezydent Gdyni Henryk Majkowski – również działacz ZKP i przyjaciel Olka.
Współpracując z kolejnymi prezesami, także jako wiceprezes, m.in. z Teresą Hoppe i Pawłem Ślezińskim w zakresie organizacji konferencji popularnonaukowych i budowy pomnika A. Abrahama w Gdyni, decyzją zarządu
Oddziału Gdyńskiego w 2006 r. został wyróżniony Medalem „Srebrna Tabakiera Abarahama”.
Roman Klebba w ciekawej w/w książce Naji Karno czyli spojrzenie na
40 lat Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego w Gdyni, przywołuje postać Aleksandra Klempa przy wielu przedsięwzięciach – wydarzeniach. Między innymi
napisał:
5

6

Zob. I. Fillip, Kronika Oddziału Gdańskiego Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego 1957-1988,
Gdańsk 1989, s. 46-54, 58-59, 70-71 oraz C. Obracht-Prondzyński, Zjednoczeni w idei.
Pięćdziesiąt lat działalności Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego (1956-2006), Gdańsk 2006,
s. 298 i n.
Zob. R. Klebba, Naji Karno…, Gdynia-1997-Gdańsk, s. 71, 113, 138.
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„Czasu i energii w organizację papieskiego pobytu poświęciło wiele związanych z Zrzeszeniem ludzi i firm, a w szczególności zarząd gdyńskiego oddziału
ZK-P w osobach: Aleksander Trzebiatowski, Aleksander Klemp, Lidia Bemke
i Teresa Hoppe”7.

Od 2003 r. Aleksander Klemp był również członkiem Instytutu Kaszubskiego, uczestniczącym w wielu spotkaniach, zwłaszcza dorocznych walnych
zebraniach, połączonych z promocją kolejnego tomu instytutowego rocznika
„Acta Cassubiana”8. W 2006 roku O/Gdyński ZKP przy współpracy z Instytutem Kaszubskim wydał ważną książkę pt. Gdyńscy Kaszubi, pod redakcją
gdynianina, członka IK, Jana Mordawskiego. W gronie autorów tej publikacji
– obok Marka Cybulskiego, Teresy Hoppe, Kazimierza Małkowskiego, Jerzego
Miotkego, Jana Mordawskiego, Tomasza Rembalskiego, Eugeniusza Stanka
i Judyty Śliwińskiej – znalazł się również Aleksander Klemp. Jego autorstwa
są dwa ciekawe artykuły: Udział Kaszubów i osób związanych z Kaszubami
w życiu Gdyni i okolic oraz Zasłużeni działacze gdyńskiego oddziału Zrzeszenia
Kaszubsko-Pomorskiego9.
Olek był także bibliofilem i wnikliwym czytelnikiem – nie tylko literatury
fachowej i pięknej – w tym wydawnictw kaszubsko-pomorskich. Szczególnym
zainteresowaniem darzył jednak zrzeszeniową „Pomeranię”, na łamach której,
w ramach publicznej debaty związanej z działalnością Sejmiku Samorządowego Województwa Pomorskiego, opublikował ważny artykuł pt. Gryf pomorski
herbem Pomorza10. Interesowała go również polityka, rozumiana właściwie –
jako działalność na rzecz dobra wspólnego. Swego czasu należał nawet do Unii
Wolności, będąc wiceprzewodniczącym jej gdyńskiego Koła11.
W 1993 roku pomógł naszej córce Sławinie przygotować się do egzaminu
wstępnego na slawistykę na Uniwersytecie Jagiellońskim, przygotowując jej
7

Op. cit., Gdynia – 1997 – Gdańsk, s. 107. Zob. też s. 49, 51, 54, 56, 58, 71, 121, 138. Na
s. 113 – „Ceremonia wbijania gwoździ” – znajdujemy również m.in.: „Jadwiga i Aleksander
Klempowie”.
8
Zob. Dwadzieścia lat działalności Instytutu Kaszubskiego (1996-2016), red. T. Rembalski,
Gdańsk 2017, s. 12 i 30.
9
Op. cit., s. 136-157 i 228-233.
10
Zob. „Pomerania”, 2000, nr 4. Zob. C. Obracht-Prondzyński, Bibliografia do studiowania
spraw kaszubsko-pomorskich, Gdańsk 2004, s. 141.
11
Fakt ten odnotował prof. Jerzy Dygdała w wspomnieniu pośmiertnym Aleksander Klemp
(1948-2019), opublikowanym na łamach „Zapisek Historycznych”, 2020. Podkreślił m.in.,
iż A. Klemp był wyjątkowym znawcą zasobów Biblioteki Gdańskiej PAN, na którego życzliwą pomoc zawsze można było liczyć! – Tu można też dodać, iż do Olkowych pasji należało
obok religioznawstwa również ziołolecznictwo!
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lektury dotyczące historii Słowian oraz kultury Czechów i Słowaków. Pomógł
jej z zapałem i swoistą radością, ciesząc się, że wybrała taki kierunek studiów.
Na co dzień Olek od lat zmagał się z chorobą serca, która ograniczała jego
możliwości pracy zawodowej i społecznej oraz naukowej działalności. Z powodu postępującej choroby w 2007 r. przeszedł na rentę, a 2008 na emeryturę12.
Mimo to jego śmierć w 2019 roku była dla nas wielkim zaskoczeniem. Po ceremoniach żałobnych w kościele parafialnym pw. św. Pawła Apostoła w GdyniPogórzu Górnym, pochowano go na gdyńskim cmentarzu w Pierwoszynie.
W kondukcie żałobnym nie zabrakło pocztów sztandarowych oraz przedstawicieli ZKP i Instytutu Kaszubskiego z Gdyni i Gdańska13. RiP!

12

Stan zdrowia nie pozwolił mu ukończyć podjętych wcześniej prac dotyczących kultury
szlacheckiej w Prusach Królewskich.
13
Serdeczne dzięki dla Jadwigi oraz Jerzego Dygdały za informacje dot. życia i dokonań
Olka.
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Zbigniew Jujka (1935–2019)
– artysta-grafik, satyryk-karykaturzysta, malarz,
niezwykły twórca i człowiek
Gdy myślę o Zbigniewie Jujce, którego odejście z tego świata zasmuciło nas
bardzo wielu, zawsze widzę go uśmiechniętego, a w tle razem z postacią jego
ojca Franciszka…
Franciszka Jujkę (1906-1944) znam jedynie z historii1 – z licznych prac
starszych kolegów oraz z wspomnień tych, którzy w dwudziestoleciu międzywojennym byli jego kolegami lub uczniami szkół polskich, działających
na Powiślu – w granicach III Rzeszy Niemieckiej pod patronatem Związku Polaków w Niemczech. Ojciec Zbigniewa pochodził z Wielkopolski. W 1928 r.,
będąc kierownikiem szkoły w Żodyni k. Wolsztyna, ożenił się ze Stanisławą
Hierowską, z którą miał 2 synów – Janusza i Zbigniewa oraz 2 córki – Mirosławę
i Marię. Jeszcze w tymże roku został kierownikiem Prywatnej Katolickiej
Szkoły Polskiej w Królewskiej Nowej Wsi k. Sztumu, a pięć lat później w Starym Targu. Zasłynął jako działacz społeczny, prowadzący zespoły muzyczne
i śpiewacze, organizujący kursy dla dorosłych, kolonie i wycieczki do Polski,
współpracujący z polonijną prasą. – Jako poeta zaistniał pod ps. Lech Malbor.
(W czasie wojny używał pseudonimów Józef Bajer i Mścisław Znicz). On jest
autorem tekstu m.in. Pieśni o Ziemi Malborskiej i Hymnu Rodła.
Pozbawiony w 1936 r. prawa do pracy w szkole, działał wśród robotników polskich w Meklemburgii jako instruktor pracy oświatowo-kulturalnej.
W 1938 r. wydalony z rodziną z III Rzeszy pracował w szkole w Kębłowie
k. Wolsztyna. W latach wojny działał w tajnym nauczaniu i ruchu oporu.
Aresztowany, 30 IX 1943 r., torturowany w siedzibie gestapo w Poznaniu,
zmarł tam 20 II 1944 roku.
1

Zob. jego biogramy – T. Oracki, Słownik biograficzny Warmii, Mazur i Powiśla XIX i XX
wieku (do 1945 roku), Warszawa 1983, s. 145 oraz autorstwa Z. Lietza, w: Słownik biograficzny Pomorza Nadwiślańskiego, pod red. S. Gierszewskiego, t. II G-K, pod red. Zbigniewa
Nowaka, Gdańsk 1994, s. 326-327. (Tu i tam bogata bibliografia!).
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Zbigniew urodził się 23 lipca 1935 r. na Powiślu w Starym Targu, gdzie
do dziś – zwłaszcza w Sztumie – wspominają jego ojca, między innymi jako
zapalonego wanożnika, właściciela motocykla, a potem samochodu. Z równą
serdecznością wspominają tam Zbigniewa – wystawy jego dzieł i rozmowy
z twórcą.
Po wojnie Jujkowie zamieszkali w Zielonej Górze. Zbigniew był absolwentem kościańskiego LO i Wydziału Architektury Wnętrz Państwowej Wyższej
Szkoły Sztuk Plastycznych w Gdańsku z 1961 roku2. Jako grafik zadebiutował,
będąc uczniem szkoły średniej w „Gazecie Zielonogórskiej” (1953-1955). Dwa
lata po ukończeniu studiów związał się na dobre – z przerwą na stan wojenny!
– do śmierci z „Dziennikiem Bałtyckim”, w redakcji którego zastąpił Jacka Fedorowicza, z jego polecenia. Dzienniczek Z. Jujki w tygodniowych „Rejsach”
był nie tylko dla mnie najważniejszym działem „Dziennika Bałtyckiego”.
To był swoisty tygodnik – satyryczna kronika życia społeczno-politycznego,
świeży wiatr od morza. Przez wiele lat jako Kroniczka Aktualności ukazywał
się jednocześnie w kieleckim „Słowie Ludu” i w zielonogórskiej „Gazecie
Lubuskiej” jako Itd. Z. Jujka ułatwiał przeżycie kolejnych tygodni także czytelnikom „Szpilek” i „Karuzeli”. – Gdzie te czasy!? O jego rysunki zabiegały
redakcje wielu innych czasopism w Polsce i za granicą, szczególnie we Francji, Niemczech i Finlandii. W własnym curriculum vitae – biogramie Z. Jujki
znajdziemy także informację: „Od roku 1982 stale obecny na łamach „Nowego
Dziennika” w Nowym Jorku”3. Tam i w każdym niemal wspomnieniu przywołane są dziesiątki tysięcy jego rysunków satyrycznych, nieustannie przedrukowywanych na całym świecie.
Poza rysunkiem satyrycznym Z. Jujka zajmował się również opracowaniem graficznym, ilustracją książkową, a także plakatem i grafiką reklamową.
Na polu grafiki książkowej poznałem bliżej Pana Zbigniewa w 1976 roku, spotykanego wcześniej – od czasów studenckich – przelotnie w gdańskim „Domu
Prasy”. Wówczas to z inicjatywy Izabelli Trojanowskiej podjął się on opracowania graficznego mojej książki Nadole. Przeszłość wsi w pamięci jej mieszkańców, opublikowanej w oficynie wydawniczej Oddziału Gdańskiego ZKP,
Gdańsk 1977 (wyd. II: Gdańsk 1982). – Był to niewątpliwy dla mnie zaszczyt.
Efektem pogłębionej przy tej okazji znajomości był fakt, iż jako członek Kolegium Wydawniczego, niewtrącający się zwykle szefom w dobór autorów opra2

3

Jego biogram znajdziemy m.in. w: Kto jest kim w województwie pomorskim, Gdańsk 2000,
s. 93-94 oraz w Słowniku dziennikarzy i publicystów Pomorza 1945-2005, red. Jerzy Model,
Gdańsk 2008, s. 72-73.
Tę informację zawierają oba w/w biogramy, redagowane przez wydawców na podstawie
autorskiego Curriculum vitae.
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cowania graficznego naszych książek, zadbałem o to, żeby tę stronę II wydania
Bajek kociewskich, odkrytego przeze mnie gawędziarza Bernarda Janowicza
ze Starogardu Gdańskiego, powierzono właśnie Z. Jujce. – Książeczka ta ukazała się po raz pierwszy w 1977 roku z ilustracjami Małgorzaty Rezmer-Marczak, opartymi na motywach haftu kociewskiego Marii Wespowej. Wyd. II,
Gdańsk 1982 – ukazało się w nakładzie 2000 egz.
W ramach współpracy z naszą oficyną wydawniczą, której logo stanowi
pieczęć Świętopełka Wielkiego, kilka lat po Nadolu Z. Jujka opracował stronę
graficzną – zilustrował wydanie Baśni kaszubskich Franciszka Sędzickiego –
wyd. I Gdańsk 1979 – jakie ukazały się w nakładzie 5000 egzemplarzy. (Drugie
wydanie Baśni kaszubskich F. Sędzickiego z rysunkami Z. Jujki ukazało się
w nakładzie 30 000 egzemplarzy!).
Obok bliskich mi baśni B. Janowicza i F. Sędzickiego, Z. Jujka podjął się
opracowania okładki, wydanego przez ZKP w serii Akademii Muzycznej:
Muzyka Pomorska, z. 1, dzieła Henryka Jabłońskiego – Drugi koncert organowy na organy i sopran, Gdańsk 1984. Koncert ten został skomponowany
na zlecenie ZKP z okazji odbudowy organów w Bazylice NMP w Gdańsku4.
Głównym sprawcą tej odbudowy był zaprzyjaźniony z nami dr Otto Kulcke
z Oberursel k. Frankfurtu nad Menem. – Koncert H. Jabłońskiego wzmocnił
nasze uznanie dla jego twórczości i – można rzec – niezwykłe przyjaźnie – tak
z kompozytorem, jak z budowniczymi i sponsorem organów świętojańskich
w Bazylice Mariackiej, w której prochy Otto Kulckego po jego śmierci w 2005
roku zostały tam złożone5.
Podobnie naszą przyjaźń z Dzienniczkiem Zbigniewa Jujki i samym twórcą,
podziw dla jego niezwykłego talentu i bystrości ducha, ujawnionej tak w słowie, jak w rysunku, wzmacniały ukazujące się od lat wydawnictwa książkowe
– albumowe. Jest wśród nich albumik – niezwykły przewodnik – Z uśmiechem
przez Gdańsk, przygotowany wspólnie z prof. Andrzejem Januszajtisem, autorem tekstu, wybitnym znawcą dziejów naszego miasta nad Motławą6, współpracującym od lat do dziś także z „Rejsami”, na łamach których przywołuje
znane może tylko jemu tajemnice i postacie z dziejów Gdańska.
4

5
6

Zob. Katalog wydawnictw Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego 1957-1981, red. Maria Kowalewska, Gdańsk 1981, s. 22-23; Katalog Wydawnictw Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego
1981-1987, oprac. Maria Kowalewska i Tadeusz Skutnik, Gdańsk 1988, s. 14, 19, 31.
Zob. J. Borzyszkowski, Nad Radunią… O dziejach przysiółka skansenowskiego z „zagrodą
kaszubską” w Łączyńskiej Hucie, Gdańsk 2016, s. 121-128.
Z. Jujka/A. Januszajtis, Z uśmiechem przez Gdańsk, Wyd. I 1968 i II 2004. Warto tu odnotować i pamiętać, iż w 2009 r. Z. Jujka został uhonorowany przez Radę Miasta Gdańska
Medalem św. Wojciecha! – Biogram i foto Z. Jujki zawiera również Encyklopedia Gdańska,
Gdańsk 2012, s. 428-429.
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Nie zawsze pamiętamy w naszym kaszubsko-pomorskim i kociewskim
świecie, że Z. Jujka obok „Dziennika Bałtyckiego” – zaszczycał swoimi rysunkami także pelpliński „Pielgrzym”. Trwałą pamiątką tej współpracy pozostanie
jego album, zatytułowany My i oni, Pelplin 1994. Sam autor jest tu także twórcą projektu okładki i strony tytułowej. Na następnej karcie znajdujemy jego
foto (wyk. Bogusław Nieznalski), a pod nim dedykację – życzenia:
„Życzę, żeby ta książeczka pomogła każdemu z Drogich Czytelników stanąć po właściwej stronie
							
Zbigniew Jujka”.
W zawartych w tym tomiku Jujkowych rysunkach strony są dwie, a, jak zauważono, albumik mógłby być równie dobrze zatytułowany „Anioły i Diabły”.
Przy tym nie każda postać w białych szatach może być utożsamiona z MY…
– „Tego świata wymieszanego niebem i piekłem nie sposób oddzielić”7.
Niemniej, znając rysunki Jujki, gdzie indziej zawierające słowne dopowiedzenia, łatwiej z nim trudne chwile, czasy przeżyć i nie stracić pogody ducha.
– Wydawcy My i Oni, sygnalizując wyjątkową jakość humoru Z. Jujki, na koniec stwierdzili: „Pożyteczny to humor, zabawny i pouczający. Uzdrowieńczy,
jak śmiech z samego siebie”!8
Na końcu pelplińskiego albumiku wydawcy zawarli również krótką notę
biograficzną autora, w której słusznie wyeksponowano najbardziej prestiżowe
nagrody, jakimi go uhonorowano, m.in. za granicami RP: w Montrealu (1968),
Anconie (1975), Tokio (1983), Skopje (1988). Podkreślano też: „Rysunki gdańskiego artysty tryskają humorem w wielu światowych galeriach karykatury”.
Od 1989 roku Zbigniew Jujka pełni[ł] godność prezesa „Stowarzyszenia Polskich Artystów Karykatury”9. – W tym kontekście warto przypomnieć, iż jest
on współautorem albumowej antologii III Rzeczpospolita w karykaturze10. –
Na osobną wzmiankę zasługuje wyjątkowy, wręcz podpinkowy album Jujka,
Pelplin 2016. Można powiedzieć, że to swoista autobiografia w obrazkach, napisana głównie ołówkiem i pędzlem – rysunkami i obrazami. Wzbogacona
jest słowem, w tym rozmowami z twórcą, a także jego miniautobiografią. Tam
7

Op. cit., s. 7.
Tamże, s. 8. Ten to albumik to jedna z najlepszych pozycji w bogatym dorobku Drukarni
i Wydawnictwa „Bernardinum”… W dorobku Z. Jujki nader oryginalną pozycję stanowi
Historia Polski według Jujki – swoisty podręcznik nauki z historii na ciekawe czasy…
9
Tamże, s. 131. – tę ostatnią funkcję Pan Zbigniewa pełnił do 1996 roku. W 1998 r. został
odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, a w 2006 roku – Srebrnym
Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”.
10
[Wydawnictwo: Polska Oficyna Wydawnicza „BGW”, red. Julian Bogdanowicz, 1993, miejsce wydania to chyba Warszawa].
8
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też czytelnik znajdzie porcję fotografii, a także zestawienia – „Odznaczenia”,
„Najważniejsze nagrody” oraz „Wystawy” i „Wydawnictwa”, których lektura
może i winna czytelnika rzucić na kolana.
Śledząc, konsumując chciwie kolejne Dzienniczki Zbigniewa Jujki, pozwalałem sobie od czasu do czasu na to, by mu na gorąco za owe majstersztyki satyry podziękować, pożyczyć zdrowia i wyrazić nadzieję na rychłe nasze
spotkanie choćby nad Radunią… Od czasu do czasu dziękowałem jakimś
wydawnictwem Instytutu Kaszubskiego, posyłałem serdeczności, nie tylko
jubileuszowe gratulacje.
Byłem i jestem mile zaskoczony obecnością Pana Zbyszka na moim 70-leciu
A.D. 2016 w Ratuszu Staromiejskim, a jeszcze bardziej wspaniałym darem –
jego kolorowym obrazem, który zawisł w sypialni obok łóżka, więc towarzyszy
mi na co dzień – rano, wieczór, we dnie, w nocy… Przypomina, utrwala pamięć o jego wspaniałej postaci i jego dokonaniach11.
Zbigniew Jujka był szczęśliwie żonaty z Marią Aftanas, koleżanką ze studiów, z Wydziału Malarstwa; ślub odbył się w 1963 roku. Ich dzieci to: Alicja
(1964) – profesor psychologii w WSPS w Warszawie i Przemysław (1967) –
kartograf gdański. Z pięciorga wnucząt – 2 synów ma córka, a syn 3 córki.
Pan Zbyszek zmarł w poniedziałek 18 listopada 2019 roku po długiej i ciężkiej chorobie, po miesiącach hospitalizacji w 3 szpitalach gdańskich… Pogrzeb
odbył się w sobotę 23 listopada. – Mszy św. w Bazylice Mariackiej, koncelebrowanej przez kilku kapłanów, przewodniczył ks. prał. Ireneusz Bradtke. Oprawę
muzyczną nabożeństwa wzbogaciła Cappella Gedanensis. Ostatnie ceremonie
pogrzebowe, w których uczestniczyła delegacja Szkoły im. Franciszka Jujki
i reprezentacja Gminy Stary Targ, odbyły się na Cmentarzu Garnizonowym
przy ul. Gen. Dąbrowskiego, niemal sąsiadującego z Osiedlem Aniołki, gdzie
ponad 20 lat temu zamieszkali Jujkowie, ciesząc się widokiem otaczającej zieleni i… morza!
W piątkowym numerze „Dziennika Bałtyckiego” z 22.11.19 Z. Jujkę pożegnała Redakcja wspomnieniami redaktorów – naczelnego Mariusza Szmidtki
i „Rejsów” – Dariusza Szretera, a przede wszystkim obszernym tekstem red.
Tadeusza Rozwadowskiego pt. Zbigniew Jujka potrafił narysować nawet mleko
prosto od krowy. W tymże numerze znalazły się ostatnie rysunki Pana Zbyszka.
Napis towarzyszący jednemu z nich głosi: „Pamiętaj, nigdy z dwóch półgłówków nie zrobisz całej głowy!” Andrzej Januszajtis swoje Zbyszkowi na pożegnanie opublikował na łamach „Tygodnika Trójmiasto” „Gazety Wyborczej”.
Przywołał ponad pół wieku ich rodzinnych przyjaźni, 2934 Dzienniczków
11

Wspomniany darënk to bajkowy obraz – bez tytułu – rycerza strzelającego z armaty sercami
– może do Królewianki!?
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Z. Jujki – 17 604 dowcipów tylko w jednej gazecie (a łącznie jest ich grubo
ponad 30 tysięcy), a także ok. 60 albumów, albumików. Na koniec stwierdził:
„Mam nadzieję, że Pan Bóg ma poczucie humoru i zadba o Ciebie, jak na to
zasłużyłeś – wieloletnią, rzetelną pracą, szczerością, uczciwością i dobrocią.
Twoje rysunki były zawsze dalekie od złośliwości, a przysłowiowe już dziś
aniołki i diabełki z pewnością i tam wzbudzą radość. Żegnaj, Przyjacielu.
Nigdy Cię nie zapomnimy”12. – Przypominać go będą także jego akwarele,
do których z wiekiem przykładał coraz większą wagę, w których – jak mówił
– łączył pomysł na treść z malarstwem, a jakie znajdują się niemal wszystkie
w zbiorach kolekcjonerów, i to głównie za granicą. (Sam był zafascynowany
nie tylko średniowieczem, które wręcz apoteozował, interesując się w szczególności życiem codziennym w XVIII i XIX wieku, ale właściwie całą historią
Polski i współczesnością). Był też kolekcjonerem porcelany; słuchał wyłącznie
muzyki poważnej. Wydarzenia w świecie śledził od lat głownie za pośrednictwem radia. Swoje wspomnienia (nachodzące go najczęściej nocą) i refleksje nagrywał na gorąco na taśmie, stąd przyszły jego biograf będzie miał je
do dyspozycji, obok tomów wcześniejszych roczników zapisków pomysłów,
a stąd niby ułatwione zadanie…
Zbigniew Jujka był człowiekiem niezwykłym, przede wszystkim bardzo
twórczym i pracowitym. Ponoć zawsze martwił się, co to będzie, gdy nie będzie mógł rysować. Uznał, że wtedy będzie musiał umrzeć…
– Mówi się, że nie ma ludzi niezastąpionych! – Wątpię, czy dożyję godnego
następcy Zbigniewa Jujki.
Na koniec jeszcze jedno. – Z. Jujka cenił innych satyryków, w tym autorów
limeryków. Jeden z nich, niestety, od lat śp. Tadeusz Skutnik, który w okresie
stanu wojennego pracował razem z Donaldem Tuskiem w naszym Wydawnictwie ZKP, a później z Z. Jujką w „Dzienniku Bałtyckim”, wystawił mu taki oto
pomnik słowa – w postaci Laurki limerycznej Zbyszkowi Jujce:
„(wiązka limeryków na półwiecze naigrywania się z nas, z morałem)
Trombita
Zbyszek Jujka, gość z „Dzieńbała”,
(Trąbi o tym Polska cała),
Jubileusz święci tęgo.
Słucha go, polska siermięgo,
Bo ci dusza skapcaniała!
12

„Gazeta Wyborcza”. „Tygodnik Trójmiasto”, 22 listopada 2019, s. 13. – J. Januszajtis (podpisany (JAS)), opublikował również Pożegnanie Zbigniewa Jujki na łamach „Kuriera Gdańskiego”, wydawanego przez firmę „Pellowski”, Nr 1 (132), styczeń 2020. Na tychże łamach
ukazywały się również rysunki Z. Jujki, obok tekstów A. Januszajtisa.
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Ktoś pyta
Czy to lelki kozodójki?
Nie; to mewy-śmieszki Jujki!
Z męta, chama, skurwiela.
Bat jeden – a skór wiela,
Nie ustają „podśmiejujki”.
Rada
Jakże plenna gadzin szkoła!
Święty Jujko, nie podołasz!
Pokombinuj, jakby im
Wybatożył skóry Tym.
(Łeb na karku, pała goła).
Może
Może więcej dziegciu smoły?
Pieprzu, soli w oczodoły?
Fury diabelskich wideł,
Tony anielskich skrzydeł?
Jujko, wszystko to pierdoły!
Sam wiesz
Skąd brać siły by syciły
Ambit Jujki szaławiły?
Nie; nie pytaj. Lepiej wiesz
Z czym na słonia, z czym na wesz,
Na wesele, do mogiły…
Jeśli
Jeśli gdzieś zapłonie woda,
Wilk jagnięciu łapę poda,
Ślepy kret wytrzeszczy gały
Fruną pod niebiosa skały –
Powie Jujka gnójstwu: zgoda.
Morał:
Prawdę mówiąc, mocium panie,
Pierwej świat na głowie stanie”13.

13

Zob. Notes. Rocznik dziennikarzy Pomorza 2008, red. J. Model, Gdańsk 2009, s. 246-247.
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Franciszek Bachleda-Księdzulorz (1947–2019),
działacz Związku Podhalan, senator RP,
poeta – piewca Tatr i góralszczyzny 1
Poznaliśmy się przed wielu laty w jego rodzinnym Zakopanem za przyczyną
śp. Włodzimierza Wnuka, który wraz z kaszubską żoną, Ireną z Ostrowskich,
spędzał co roku urlop w Sopocie. Odwiedzał wówczas gdańską siedzibę Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego i opowiadał o działalności Podhalan. Było to
także w owym roku 1981, kiedy to ja byłem prezesem Oddziału Gdańskiego
ZKP, a Franek został prezesem Oddziału Zakopiańskiego Związku Podhalan
na lata 1981-1987. Zgodnym głosem W. I. Wnuków stanęło na tym, że musimy się z Frankiem bliżej spotkać i nawiązać współpracę. Od nich zapewne
otrzymałem namiary na zakopiańskiego prezesa. Stąd, gdy po wybuchu stanu
wojennego, w czasie którego Franek na krótki czas (13-24 XII 1981) został
internowany, znalazłem się w zakopiańskim Sanatorium Nauczycielskim, natychmiast zameldowałem się u Bachledy. Franek stał się wówczas moim przewodnikiem po podhalańskiej stolicy, prowadząc mnie m.in. do willi, w której
na piętrze mieszkał jego duchowy mistrz Tadeusz Staich ze swoją żoną Zofią
z d. Stojakowskich. Nasze pierwsze spotkanie u Staichów zaważyło na dalszych
kontaktach z ruchem podhalańskim i naszej zrzeszeniowej współpracy z Związkiem Podhalan. T. Staich i W. Wnuk, jako oficjalni przedstawiciele Związku,
1

Jego biogram znaleźć można m.in. na kartach opracowania Elżbiety Chodurskiej oraz Agaty
i Zbigniewa Judyckich pt. Podhalanie. Słownik biograficzny, t. I, Zakopane 2005, s. 21-22.
(Biogram Franciszka znalazł się w części otwierającej wydanie, zatytułowanej Honorowi
obywatele Podhala, obok Jana Pawła II, Józefa Chowańca, ks. Stanisława Dziwisza, Henryka
Mikołaja Góreckiego, Stanisława Hodorowicza, Ryszarda Kaczorowskiego, o. Leona Knabita, ks. Franciszka Macharskiego i Elfrydy Trybowskiej – w doborowym towarzystwie!).
Tu m.in. informacja dot. żony Haliny z d. Miareckiej z zawodu położnej i ich dzieci: Michał
(konsultant ds. funduszy strukturalnych – mieszka dziś w Sosnowcu), Łukasz (wówczas
student – dziś radca prawny w Warszawie) i Karolina (wtedy uczennica, dziś mieszkanka
Hiszpanii – wyszła za Baska – górala!). – Wielkie dzięki dla p. Haliny Bachledowej i Zofii
Staichowej za materiały dot. biografii Franka!!!
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byli gośćmi m.in. Oddziału Gdańskiego ZKP oraz uczestnikami i referentami
Spotkań Pelplińskich2. Dzięki nim i Frankowi zaprzyjaźniliśmy się z ks. prof.
Józefem Tischnerem i rodziną Stanisława Krupy – lidera oddziału ludźmierskiego ZP (zaprzyjaźnionego z redaktorem naczelnym związkowej „Podhalanki”, którym był T. Staich), budowniczego i gospodarza głównej siedziby
Związku – Domu Podhalańskiego w Ludźmierzu, gdzie niejeden z nas, gdańszczan, uczestniczył w organizowanych tam Walnych Zjazdach Związku Podhalan. – Pamiętać trzeba, że Franek w latach 1981-1987 działał także jako urzędujący wiceprezes Zarządu Głównego. Prezesował oddziałowi zakopiańskiemu,
a w latach 1987-1993 prezesował Zarządowi Głównemu Związku Podhalan,
co zbiegło się z moją prezesurą w ZKP i II Kongresem Kaszubskim, na którym
gościliśmy także delegację Górali. Były to chyba lata najliczniejszych naszych
kontaktów między Zakopanem a Gdańskiem, w których Franka wzmacniała
wielka trójca – Staich, Wnuk i Tischner, a ich razem Zofia Staichowa3, która
do dziś stanowi o najpiękniejszych więziach kaszubsko-góralskich, obejmujących przedstawicieli młodego pokolenia działaczy obu organizacji.
Tamtym latom, spotkaniom, zawdzięczam bliższe poznanie Franka i całej
jego biografii. Obejmuje ona jego dzieje rodzinne, życie zawodowe, jak i działalność polityczną jako senatora RP w III-IV Kadencji, którą podjął po moim
epizodzie obecności w izbie wyższej Parlamentu RP.
Franciszek Bachleda-Księdzulorz urodził się 2 stycznia 1947 roku na zakopiańskiej Harendzie, w bacowskiej rodzinie Stanisława. Jego matka, Helena
z rodziny Hyc-Myrmułów, będąc gospodynią w rodowej Bachledów gazdówce, słynęła z gawędziarsko-poetyckich talentów jako autorka wierszy, głównie
religijnych, na wszystkie góralskie, zwłaszcza kościelne okazje. Uczestniczyła
m.in. w Konkursie Poezji Religijnej, organizowanym przez Sanktuarium Matki
Bożej w Ludźmierzu i tamtejszy oddział Związku Podhalan w latach 19932019, który po śmierci ks. J. Tischnera przyjął jego imię. (Niestety, od 2020
roku konkurs został zawieszony).
2

3

Podczas III Spotkań Pelplińskich w 1983 r. T. Staich wygłosił referat „Motywy religijne
w poezji chłopskiej Podhala”, w którym uwzględnił wiersz Franka i jego przynależność
do Klubu Literackiego w Zakopanem. – Zob. „Studia Pelplińskie”, t. XV, Pelplin 1984, s. 88.
Zob. Posiady Krakowskiego Oddziału Związku Podhalan w 2019 roku. (Ilustrowany informator
wydany z okazji 100-lecia Związku Podhalan). – Tam na s. 31-32 tekst Stefana Majerczaka
Posiady wspominkowe. Wielcy Nieobecni Górale – Krakowianie (m.in. o roli Zofii Staich, wspieranej przez Franka) i s. 33-34 tekst Witolda Wnuka Wnuk/Tischner/Staich. Tam też na s. 35-36
tekst Zofii Staich Karpacka przestrzeń dziedzictwa – tytuł posiadów 19.06.2019, których
Głównym Posiadnikiem był b. senator Franciszek Bachleda-Księdzulorz. Tam też wzmianka
o Jego śmierci 19.11.2019. – Podczas wspomnianych posiadów Franek zaprezentował swoją
wizję pt. „Karpacka przestrzeń dziedzictwa”, którą zajmował się w ostatnich latach życia.
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Franek był bardzo związany z Matką i dumny z jej osiągnięć. Zadbał o to,
by jej najważniejsze wiersze ukazały się drukiem w postaci albumowego poetycko-fotograficznego wydania pt. Podhalańskie kościółki, Zakopane 2001.
Autorem fotografii jest Paweł Murzyn. – W oryginalnym wstępie autorka –
Helena, córka instruktora w Szkole Przemysłu Drzewnego w Zakopanem,
wspominając króciutko swoją młodość, napisała: „(…) po wojnie wychodzę
za mąż za Stanisława Bachledę Księdzulorza, który wrócił z wojny z obozu
i niewoli”4. – Niemały wpływ na kształtowanie osobowości Franka miało sąsiedztwo Muzeum Jana Kasprowicza, w którym przez lata królowała bliska mu
i T. Staichowi Marusia Kasprowiczowa.
(Wiersze matki jako śpiewki były wykonywane m.in. przez Dziewczęcy
Chór „Turliki” dla Ojca Świętego)5.
Franek po ukończeniu Zasadniczej Szkoły Zawodowej i Technikum Budowlanego w Zakopanem, pracował w latach 1967-1972 w Przedsiębiorstwie
Budownictwa Ogólnego „Podhale”. Następnie został studentem filologii polskiej na Uniwersytecie Jagiellońskim, gdzie jego nauczycielami literatury byli
m.in. profesorowie Mieczysław Karaś i Kazimierz Wyka. Jednakże, jak sam
wspominał, mistrzem duchowym, który odkrył przed nim świat literatury
i piękno rodzinnego Podhala, a zarazem wzbudził w nim ducha regionalisty,
był poeta i przewodnik tatrzański Tadeusz Staich, z którym przyjaźń przetrwała jego śmierć. Podczas studiów i na dalszej drodze twórczego życia poznał innych piewców i wybitnych synów Podhala. Byli to Jacek Kolbuszewski,
Adam Pach, Wincenty Galica, Roman Reinfuss, Włodzimierz Wnuk, ks. Józef Tischner, Zbigniew Religa, Nieta Bunin. Ukończył kurs choreograficzny
i współpracował z kilkoma zespołami regionalnymi, m.in. Studenckim Zespołem Góralskim „Skalni” przy Akademii Rolniczej w Krakowie, a w latach
późniejszych z parafialnym Zespołem „Giewont” z Olczy i zakopiańskim Zespołem im. Klimka Bachledy, a także z zespołami w USA.
Ukończywszy studia, pracował w latach 1977-1981 jako kierownik działu ochrony zabytków w Muzeum Tatrzańskim i nauczyciel w Zespole Szkół
Zawodowych im. Władysława Matlakowskiego w Zakopanem. Po epizodzie
internowania, z którego został zwolniony dzięki interwencji ks. kardynała
Franciszka Macharskiego, w 1982 r. znalazł zatrudnienie do 1986 r. jako pracownik fizyczny w Urzędzie Parafialnym w Zakopanem. W kolejnych latach,
jak wspomniano, prezesował Związkowi Podhalan, zatrudniony w Oddziale
Zakopiańskim. W 1993 r. współorganizował przedsiębiorstwo „Geotermia
4
5

Op. cit., s. 5-6. Tamże, s. 51-60 oryginalne Posłowie Franka zawierające jego trzy wiersze
poświęcone Matce.
Frankowi zależało bardzo na ponownym wydaniu tomiku utworów Mamy.
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Podhalańska”. W tymże roku został senatorem III kadencji, startując z listy
NSZZ „Solidarność Rolników Indywidualnych Region Podhala, Spisza i Orawy”,
wygrywając wybory na dwie kolejne do 2005 roku. Był wówczas przewodniczącym Komisji Ochrony Środowiska i Międzynarodowej Grupy Polsko-Słowackiej; należał do Komisji Spraw Emigracji i Komisji Nadzwyczajnej Legislacji Europejskiej6. (Przed naszą działalnością parlamentarną w 1989 r. byliśmy
obaj współzałożycielami Stowarzyszenia Wspólnota Polska, zaangażowanego
pod patronatem Senatu RP na rzecz Polonii w świecie).
W latach 1994-95 był jednocześnie burmistrzem Gminy Tatrzańskiej, obejmującej Zakopane, Kościelisko i Poronin. Jego społecznikowskie i samorządowe dokonania na Podhalu uhonorowano nadaniem mu członkostwa honorowego Związku Podhalan.
Po ukończeniu kariery parlamentarnej Franek w latach 2006-2008 był sekretarzem miasta Zakopane, a następnie dyrektorem Centralnego Ośrodka
Sportu w stolicy Tatr. Od 2010-2014 r. działał jako radny Sejmiku Województwa Małopolskiego. – Już tu można zauważyć, że jego życie nie było usłane
różami, a jeśli tak, to tymi, które zawierają ostre kolce.
Na koncie jego życiowych zainteresowań i dokonań, obok spraw kultury,
odnotowano zaangażowanie na rzecz NSZZ Solidarność Rolników Indywidualnych, w ramach którego walczył skutecznie o własność wspólnot leśnych
i sołtysich w Tatrach. Był obrońcą szałasów i propagatorem kulturowego wypasu owiec na tatrzańskich polanach. Zaangażowany w problematykę ochrony
środowiska Tatr, jednocześnie promował zrównoważony rozwój infrastruktury turystycznej Podhala w dialogu ze społecznością lokalną. (8.06.1981 rozpoczął się na nowo redyk owiec w Tatry).
Będąc byłym mistrzem Polski Juniorów w biegach narciarskich działał
na rzecz rozwoju talentów narciarskich młodzieży. – W latach 1994-2000 był
prezesem Zarządu zajmującej się tym fundacji „Fortuna” oraz prezesem Klubu Sekcji Narciarskiej Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego Zakopane. Dążył
do powstania ośrodka edukacji, kultury, ekologii, sportu i turystyki jako
Cyfrowego Centrum Kultury Góralskiej.
Jako działacz regionalny i polityk był przede wszystkim człowiekiem kultury, a także poetą. Będąc choreografem, był także konferansjerem, m.in. jako
6

Jako senator RP III i IV kadencji (1993-2001) wydawał pismo „Kurier Senatorski”, promujące jego dokonania, podziękowania samorządów itp. W numerze z 9 września 2001 opublikował tekst pt. Działalność parlamentarna Franciszka Bachledy-Księdzulorza IV kadencji
Senatu RP (1997-2001). Tam też informacje pt. „Zaskoczenie i zobowiązanie” o nadaniu
mu honorowego obywatelstwa gminy Krościenko za działalność na rzecz ochrony środowiska.
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kierownik artystyczny i juror Międzynarodowego Festiwalu Folkloru Ziem
Górskich w Zakopanem. Był także aktorem – w Towarzystwie Teatru im.
H. Modrzejewskiej i członkiem Studium Słowa (dziś im. T. Staicha), a nawet
śpiewakiem podczas koncertów Tatrzańskiej Orkiestry Klimatycznej. Szkołę
dziennikarsko-poetycką przeszedł jako członek Klubu Literackiego w Zakopanem, kierowanego przez niezapomnianego T. Staicha7. Wraz z nim należał
do kolegium redakcyjnego organu Związku Podhalan „Podhalanka”. Był inicjatorem i redaktorem naczelnym czasopisma „Hale i Dziedziny” (1990-1997),
które wraz z „Podhalanką” docierało także do Gdańska.
Po śmierci T. Staicha był konsultantem gwary podhalańskiej zasłużonej dla
regionu Oficyny Podhalańskiej Związku Podhalan, mającej siedzibę w Krakowie. Warto odnotować też fakt, iż swego czasu był wykładowcą na Międzynarodowym Kursie Języka i Kultury Polskiej dla Polonii, organizowanym przez
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Bez wątpienia z satysfakcją
konferansjera czy wykładowcy, a i recytatora poezji, promował kulturę podhalańską w kraju i wśród ziomków w Ameryce i Europie. Napisano o nim jako
o pisarzu-poecie: „Pisał teksty prozą, mowy pogrzebowe i gratulacje jubileuszowe. Pierwszy tomik [wiersze] ukazał się w roku 1986 pt. „Kocham Cię
– Polsko!”8. W roku 1980 na prośbę ks. Jana Kowalika z Olczy przetłumaczył
na góralską gwarę pierwszy psalm. Trzydzieści osiem psalmów wydał drukiem w roku 2003 pt. „Tatrzański Psałterz Dawidowy”9. Napisał wiele utworów
7

8

9

T. Staich jako pierwszy promował twórczość poetycką Franka, uwzględniając ją w swoich
wystąpieniach m.in. na forum Krajowych Zjazdów Stowarzyszenia Twórców Ludowych
w Lublinie. (Zob. „Biuletyn informacyjny Stowarzyszenia… Zarząd Główny”, Lublin nr 7-8,
styczeń-grudzień 1974, gdzie relacja z III zjazdu w 1973 r., a T. Staich przywołuje obok
Stanisława Nędzy-Kubińca wiersz młodego Franciszka Bachledy). Zob. też T. Staich, Tematyka górska we współczesnej poezji chłopskiej, w: Góry w polskiej literaturze współczesnej,
Kraków 1979, s. 37-48, gdzie również wiersz Franka z osiedla Bachledy spod Bachledzkiego
Wierchu w Zakopanem, wnuka bacy Bachledy Księdzulorza.
Debiutował wiele lat wcześniej. Już w 1969 r. jako student drukował swoje wiersze w „Okienku
regionalnym” na łamach „Dziennika Polskiego”. (W nr 8039 z 21/22.XII.69 opublikował
wiersz Mamie na Wilijom. W nr z 30 X 1975 znalazł się wiersz Przy miesiącku. – Kocham
Cię – Polsko!, Chicago 1986 „to pierwszy tomik utworów Franka, wydany przy końcu
Jego pobytu w Stanach Zjednoczonych. Góralom bardzo nie podobał się tytułowy utwór,
a zwłaszcza zakończenie… Nie zrozumieli sensu poprzednich zwrotek?!” – zauważyła ZSS.
Warto doń zajrzeć. Odręczna dedykacja Franka brzmi: „Drogim Przyjaciołom Zofii i Tadeuszowi Staichom z podzięką za wieloletnią pomoc i edukację wraz z najserdeczniejszymi
życzeniami wszelkiej pomyślności
Szczęść Boże! Zakopane, 22 marca 86 Franek Bachleda”. – Tam także ciekawe słowo wstępne „Od Autora”!
Część pierwsza, Kraków 2003. (Konsultacja Zofia Staichowa, zdjęcie Marian Mitan i Paweł
Murzyn, okładka Andrzej Oczkoś). Dedykowany „Jego Świątobliwości Ojcu Świętemu
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Maryjnych i dedykowanych Janowi Pawłowi II, m.in. pieśń na powitanie Ojca
Świętego w 1997 roku „Śpiywajom regle z nami”. Do najbardziej znanych Jego
utworów religijnych należą pastorałki „Na Kondrackiej hali” i „Witoj Jezusicku
pod halami”. Jest autorem także krótkich góralskich form poetyckich, które
niejednokrotnie sam prezentował podczas wystąpień”10.
Warto też pamiętać o obecności Frankowych wierszy na kartach Antologii
podhalańskiej poezji gwarowej – Nuty serdeczne, wydanej przez Podhalańskie
Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Nowy Targ 1996 z poświęconą mu notą biograficzną Andrzeja Kudasika, który dokonał wyboru jego wierszy. Ponadto jego
wiersze znajdują się w tomie pt. Góralskie serce w zielonym listku pieśni. Antologia poezji regionu Podtatrza. Wybór i opracowanie Anna Mlekodaj, Ludźmierz
2006. – Wydana przez Związek Podhalan Oddział w Ludźmierzu i Podhalańską Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Nowym Targu. (Tu Frankowe
wiersze w: cz. II Wiersze dla starszych dzieci, cz. III Wiersze dla młodzieży
i Mamie na Wilijom, cz. IV Wiersze dla wszystkich: xxx „Był czas”11).
W poprzednim A.D. 2019 Związek Podhalan obchodził swoje 100-lecie
z udziałem ks. abpa Marka Jędraszewskiego i prezydenta Andrzeja Dudy…
Obfitą relację z tych i innych uroczystości, celebrowanych przez pobożnych
jak Kaszubi drëchów Podhalan, znajdziemy na łamach kolorowego „Podhalanina. Pisma Górali Polskich”, nr 2, obejmującego wydarzenia VIII-XII 2019.
Nadzwyczajny Zjazd Podhalan w owe 100-lecie odbył się 4 sierpnia 2019 w Nowym Targu. Poprzedził on jubileuszowy odpust w Ludźmierzu 15 sierpnia.
Ów ciekawy numer „Podhalanina” zawiera m.in. relacje z najważniejszych
wydarzeń, obejmujących także konferencję naukową i operę „Góralska droga
Ojca Świętego Jana Pawła II” oraz „Wieczór Kubińcowy w Kościelisku”, poświęcony pierwszemu prezesowi Związku Podhalan w powojennej rzeczywistości, a także wykaz „Prezesi Zarządu Głównego Związku Podhalan w Polsce” od roku 1919 do dziś. Jednocześnie zamieszczono krótkie wypowiedzi
Janowi Pawłowi II kiejsi Biskupowi Krakowskiemu”. – Tu też ważne dla poznania osobowości i życia Franka „Posłowie”. W dostępnym mi egzemplarzu odręczna dedykacja: „Wielce
Szanownej Zosi Staichowej z serdeczną podzięką za pomoc przy powstaniu „Tatrzańskiego
Psałterza Dawidowego” z życzeniami: Szczęść Boże! Kraków, 27.06.03 Franek”.
- Cz. II „Psałterza” czeka na wydanie! Franek do końca szlifował, poprawiał, a i inne sprawy, choćby rodzinne, były ważniejsze.
10
Wspomnienie pośmiertne opublikowane na łamach lokalnej gazety.
11
Frankowe opowiadania i Maryjne wiersze znajdujemy także w innych antologiach takich
jak: Gaździna Podhala. Matka Boska Ludźmierska. Oprac. ks. Kazimierz Bukowski, Kalwaria Zebrzydowska 1991; w antologii utworów poświęconych Matce Bożej Jaworzyńskiej
na Wiktorówkach (Rusinowa Polana) pt. Królowa Tatr, Poznań 1987, wyd. „W Drodze” – tu
opowiadanie Franka pt. Dwa wiaderka wody święconej. Tekst o kard. K. Wojtyle.
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żyjących prezesów, odpowiadających niejako na pytanie: „Czym zasłużyli się
prezesi w działalności ZP?”. Jako 10. Franciszek Bachleda-Księdzulorz napisał:
„Tak wielka organizacja jak ZP powinna mieć swoją gazetę, swój organ prasowy. Przed wojną częściowo rolę tę pełniła „Gazeta Podhalańska”, po wojnie
„Podhalanka” redagowana przez Od. Z.P. w Ludźmierzu; za mojej kadencji
prezesa udało się powołać do życia miesięcznik „Hale i Dziedziny” oraz Podhalańską Oficynę Wydawniczą (1989-2000). Wydawnictwa ZP poruszały wiele
spraw społeczno-gospodarczych i kulturalnych ważnych dla członków naszego stowarzyszenia. Podjąłem próby reorganizacji ZP, tworząc duże oddziały
ZP w subregionach polskiej góralszczyzny z podległymi ogniskami w terenie.
Jednym z największych Oddziałów był utworzony w 1987 r. Tatrzański Oddział ZP”12.
W tymże numerze (s. 24) także rubryka pt. Pozostałe wydarzenia w roku
jubileuszowym Związku Podhalan. A w niej pod datą 23.11.2019 – Konferencja naukowa „Oni nas wiedli” na 100-lecie Związku Podhalan. – Prezentacja
sylwetek: (…)”. (M.in. Stanisława Krupy w wykonaniu córki Ewy Iwulskiej). –
Niestety, tuż przed konferencją 19.11.2019 w drodze do szpitala krakowskiego
zmarł Franciszek Bachleda-Księdzulorz. Konferencję przesunięto – tego dnia
23.11.2019 odbył się pogrzeb Franka na Pęksowym Brzyzku – R. i P.!13
Prezes Franek pozostawił po sobie pamięć o wyjątkowym zaangażowaniu na rzecz ludzi Tatr i Podhala – człowieka otwartego na potrzeby ludzkie,
humanisty, który zawsze stawiał człowieka na pierwszym miejscu. Pozostawił
też rodzinę – żonę w Zakopanem i dzieci rozproszone po świecie oraz bogatą spuściznę archiwalną czekającą na opracowanie i wykorzystanie, nie tylko
przez autora przyszłej biografii Franciszka Bachledy-Księdzulorza. Był on i jest
laureatem wielu nagród i odznaczeń regionalnych i państwowych. Między
innymi otrzymał Złoty Krzyż Zasługi polskiego Rządu Londyńskiego za dokonania w działalności niepodległościowej (1990). W 2005 r. otrzymał Medal
12

Op. cit., s. 29. – W tymże numerze na str. 17 tekst pt. Gdańsk dołączył do góralskiej rodziny
Związku Podhalan w Polsce. Najdalszy Oddział Związku Podhalan w Polsce. A w nim już
mityczne wyjaśnienie – kto to Kaszubi (Górale nie z „Batorego”; a Górale, to ci Kaszubi,
którzy nie wytrzymali trudów podróży do Ziemi Świętej i zamieszkali na południu Polski).
Przede wszystkim informacja o powstaniu 19.10.2019 w Gdańsku-Jasieniu nowego oddziału ZP, założonego przez potomków Górali migrujących za chlebem na północ, którego
prezesem został Mirosław Adamczyk! – Członkowie należą do ok. 10 różnych parafii, ale
większość jest z Jasienia. – Jako parafianin Jasienia dowiedziałem się o tym z „Podhalanina”. – Ot, takie czasy!?
13
W tymże numerze na str. 2 pożegnanie zmarłego 7.11.2019 r. Jana Stachonia Koszarka,
prezesa ZP na Krzeptówkach, kierownika zespołu „Holny”. – Na informację o pożegnaniu
Franka wypada poczekać – może tylko do następnego numeru!
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Zasłużony dla Kultury Polskiej, a w 2014 Krzyż Jerzego Popiełuszki „Zło dobrem zwyciężaj”14; w 2019 doszła Nagroda Burmistrza Zakopanego. Ostatnią
nagrodą, decyzją władz miasta, był wielce honorowy pochówek na Pęksowym
Brzyzku! – Zakopiańskim Cmentarzu Zasłużonych dla Tatr i Podhala.
Wyrazem pośmiertnego uznania dla dokonań życiowych Franka jest także
wiersz wybitnej poetki Zofii Roj-Mrozickiej, należącej również swego czasu
razem ze Zmarłym do Klubu Literackiego w Zakopanem, autorki 15 tomików
poetyckich (w tym 3 wydanych przez Oficynę Podhalańską w Krakowie), zatytułowany „Wyboc”. Wiersz ten powstał w dniu pogrzebu, a zawierający go
tomik dotarł do Domu Literatów w Krakowie w połowie grudnia tegoż roku.
W podtytule wiersza znalazły się słowa: „Ostatnie ukwalowanie z Franciszkiem Bachledom Księdzulorzem”15. Warto tu przytoczyć zeń dwa fragmenty:
„ […] Tyle miałeś planów
na zycie tu na ziemi
ciesyłeś się dzieciami
dziedami swojemi
[…]Dość po tela, przyseł nakoz
i dziś cie zegnomy
za syćko dziękujemy,
za reśte przeprosomy…”.

Pamięć o Franku przetrwa jeszcze niejedno lecie – nie tylko w Zakopanem,
Krakowie czy Gdańsku…

14

To zalecenie „zło dobrem zwyciężaj” – stanowiło dewizę życiową Franka, a zawierające ją
odznaczenie cenił sobie najwyżej.
15
Z. Roj-Mrozicka, Pokiel hole stojom, Zakopane 2019, s. 326-327. – Autorka obdarzyła tom
ten swoistym motto:
„Hole moje hole, ukochane hole,
ftóz wos tak rod widzi jako my górole.
W moim sercu hole, w nik śpiewanie,
granie i mowa góralsko i o nik pisanie”.
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Feliks Sikora (1940–2019)
– niezwykły szkólny, geograf, działacz kaszubski,
zaprzyjaźniony twórczo nie tylko z historią
i poezją, współzałożyciel i kustosz Muzeum
Regionalnego w Luzinie
Wspominając dziś postać i życiowy dorobek Drëcha Feliksa, muszę stwierdzić, iż mam świadomość, że nie jestem w stanie w tym wspominku choćby
tylko przywołać jego najważniejsze doświadczenia życiowe i dokonania. Prezentowano je wprawdzie w przeszłości niejednokrotnie, także na łamach prasy.
Niemniej tu na łamach „Acta Cassubiana”, w tymże wciąż nazbyt bogatym
dziale Pro memoria…, łatwo wiele istotnych faktów pominąć. Jednakże mogę
się pocieszyć, że przy bogactwie przeróżnych, także archiwalnych dokumentów dotyczących życia Felka, nie zabraknie chyba wśród naszych następców
chętnego do podjęcia – opracowania pełnej jego biografii.
Feliks Sikora należy do tych postaci w dziejach Kaszubów, którzy całe
swoje pracowite życie spędzili w rodzinnym Luzinie1. Urodził się tam 28 października 1940 r. jako syn Feliksa – nauczyciela i sekretarza Sądu Grodzkiego
w Wejherowie oraz Heleny z d. Walaszkowskiej, będącej organistką. Z domu
rodzinnego wyniósł szerokie zainteresowania i zamiłowania – także dla muzyki, uprawiane do końca życia.
Jako absolwent luzińskiej szkoły podstawowej i Liceum Pedagogicznego
w Wejherowie które ukończył w 1959 r., podjął pracę nauczycielską w Szkole
Podstawowej w Wyszecinie. Już w następnym roku, kiedy został szkólnym
w Luzinie, powołano go do służby wojskowej, którą odbywał do 1962 r.
w Szkolnej Kompanii przy Akademii Sztabu Generalnego w Rembertowie,
1

Feliksa biogram – własne curriculum vitae – znajdziemy m.in. na ostatniej stronie okładki
jego publikacji Z dziejów Towarzystwa Powstańców i Wojaków…” Luzino 2000 oraz w Antologii poezji kaszubskiej z lat 1991-2008 pt. Skrë ùsôdzkòwi mòcë… w opracowaniu Grzegorza
J. Schramki, Gdiniô 2010, s. 90-93.
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skąd po przeszkoleniu i stosownym kursie został skierowany na stanowisko
oficerskie kierownika Klubu Żołnierskiego w Słupsku. Tam też prowadził wieczorową szkołę podstawową dla dorosłych.
Z Słupska wrócił do Luzina, gdzie do emerytury w 2006 roku pracował
w miejscowej szkole, noszącej od lat im. Lecha Bądkowskiego. Od 1983 r.
był w niej zastępcą dyrektora, a wkrótce został dyrektorem gminnym szkół
w Luzinie.
W 1965 r. ożenił się z kol. Reginą Mrozowską, z którą doczekali się czworo
dzieci – Hanny, Joanny, Marka i Radosława, zapewniając im maksimum wykształcenia, a sobie także grono wnuków. Jednocześnie Feliks jako ekstern
pomnażał swoje wykształcenie, kończąc w 1971 r. Studium Nauczycielskie
w Toruniu na kierunku geografia i zajęcia praktyczno-techniczne, a w 1980 r.
na Uniwersytecie Gdańskim uzyskał stopień magistra geografii, będąc pierwszym tego rodzaju specjalistą w powiecie. Nigdy jednak nie ograniczał swoich
zainteresowań i działań wyłącznie do geografii, choć łączył ją zawsze z krajoznawstwem i turystyką – szkolną i rodzinną. Jak sam mówił, interesował się
wszystkim, oprócz matematyki. Z geografią łączył ornitologię, a także fotografikę2. Będąc miłośnikiem historii i poezji, był bibliofilem, a także filatelistą
i numizmatykiem. Stąd niedaleko do pasji muzealniczej. Przy zaangażowaniu
dzieci i przyjaciół zgromadził bogatą kolekcję lokalnych zabytków, tworząc
w 2000 roku Szkolną Izbę Regionalną, obok której w 2002 r. powstało Muzeum
Regionalne Luzina. Wraz z swoim następcą, dyr. szkoły Dariuszem Rompcą,
zadbał dlań o osobną siedzibę, a sam jako emeryt został jego opiekunem i kustoszem3. – Podziwiałem ją niedawno i przed kilku laty. Feliks, mimo zmagania
się z niejednymi dolegliwościami, z największą przyjemnością i ochotą osobiście prezentował luzińskie zbiory, czekające na fachowe opracowanie, a muzeum na osobna monografię, co było w planach jego twórcy. Mam nadzieję,
że Muzeum to, mając już dziś nowego opiekuna, będzie oczkiem w głowie
– w centrum zainteresowania władz gminy. W jego unowocześnionej ekspozycji zapewne nie zabraknie działu poświęconego licznemu gronu wybitnych,
2

3

Feliks jako fotograf był wydawcą nowych i kolekcjonerem starych widokówek; organizatorem ich niejednej wystawy prezentowanej w różnych instytucjach kultury Wejherowa
i powiatu.
Muzeum zlokalizowane jest w budynku obok posterunku Policji. Przy nim na wolnym
powietrzu urządzony jest „Skansen maszyn rolniczych. Ekspozycję Muzeum uzupełnia
Kaszubska Izba Regionalna mieszcząca się w budynku Szkoły Podstawowej i. Lecha Bądkowskiego przy ul. Szkolnej w Luzinie” – głosi ulotka informacyjna – „Muzeum Regionalne
w Luzinie”. Feliks był inicjatorem i współtwórcą zarówno szkolnej Izby Regionalnej, jak
i Izby Pamięci Lecha Bądkowskiego jako patrona luzińskiej szkoły, którym został z jego
inspiracji.
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wielce zasłużonych dla Kaszub, mieszkańców Luzina i okolicy. Jestem pewny,
że nie zabraknie tam, obok takich postaci jak Stefan Fikus czy Gerard Labuda,
także Feliksa Sikory, który winien patronować tej unikalnej placówce.
Feliks przez całe życie wspaniale łączył pracę zawodową i troskę o rodzinę
z różnorodną działalnością społeczną. Był swoistym omnibusem, działającym
równocześnie w Związku Nauczycielstwa Polskiego, Polskim Towarzystwie
Turystyczno-Krajoznawczym i jako członek Polskiego Towarzystwa Wędkarskiego, Stowarzyszenia Miłośników Tradycji Mazurka Dąbrowskiego, Związku
Harcerstwa Polskiego oraz ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków,
a także działacz Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego. W roku 1981 był współzałożycielem, pierwszym i długoletnim prezesem Oddziału ZKP w Luzinie.
Przez 3 kadencje należał do Zarządu Głównego ZKP; współpracował jako
autor z miesięcznikiem „Pomerania”.
Rodzinne Luzino i okolice, ich dzieje, losy i dokonania mieszkańców, tradycje i pomniki przeszłości, są bohaterami licznych artykułów prasowych
i jego samodzielnych publikacji. Jako inicjator bogatych obchodów 750-lecia
Luzina z udziałem prof. Gerarda Labudy wydał nakładem Urzędu Gminy Luzino 750 lat, Luzino 1995. Nakładem własnym w 1999 roku wydał Kalendarz
luziński 20004. Wydawnictwo Acten opublikowało jego Zaczarowany Dąb.
Legendy i opowieści o ziemi luzińskiej, Luzino 2007. Trzy lata później z okazji
rekonstrukcji pomnika ukazała się jego publikacja Z dziejów Towarzystwa Powstańców i Wojaków imienia Tadeusza Kościuszki w Luzinie 1923-1939, Luzino
2010.
Na osobną wzmiankę zasługują jego wspomnienia, wydane pt. Zapiski
sztubaka i belfra, Luzino 20165, a przede wszystkim pomnikowe Kalendarium
kaszubsko-pomorskie, wydane przez Instytut Kaszubski, Gdańsk 2005 – namiastka swoistego słownika biograficznego, przypominane co miesiąc m.in.
na łamach „Pomeranii”. Od lat Feliks opracowywał hasła do własnego „Leksykonu luzińskiego”, na którego dopracowanie i wydanie nie powinniśmy może
zbyt długo czekać. W jego spuściźnie archiwalnej zachowało się też sporo innych materiałów, opracowań, jakie warto choćby na łamach luzińskiej prasy
opublikować.
Pomijając tu liczne publikacje Felka na łamach lokalnej i regionalnej prasy,
nie można zapomnieć o jego twórczości poetyckiej. Swoje wiersze – w języku
polskim i kaszubskim – publikował najczęściej w prasie. Uczestniczył też
4
5

Zob. J. Borzyszkowski, Kalendarz luziński 2000, „Pomerania”, 2000, nr 2, s. 70.
Zob. E. Szczesiak, Wspomnienia szkołą pisane, „Pomerania”, 2016, nr 12, s. 49. – Książka
ta, promowana na spotkaniach autorskich, wzbudziła szerokie echo wśród absolwentów
luzińskiej szkoły rozsianych po świecie.
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w konkursach literackich, m.in. Mieczysława Stryjewskiego w Lęborku, zdobywając nagrodę, a jego utwory ukazały się w wydawnictwach – antologiach
pokonkursowych. Jego debiutem książkowym w tej dziedzinie jest tomik Dwie
miłotë. Dwie Miłości, Rëmiô 1997 6, poświęcone w całości kaszubszczyźnie
i ukochanej żonie. Drugi tomik nosi tytuł Mòja kaszëbizna – Wiersze wybrane,
Luzino 2012. Można sądzić, że poezja obok historii należała do szczególnie
ważnych w życiu Feliksa pasji, który nie tylko w twórczości literackiej używał
pseudonimu Loszek. Najczęściej firmował swe utwory Feliks Loszek Sikora.
Jako człowiek czynu i pióra, nauczyciel i działacz społeczny, Loszek Feliks
Sikora był często obecny w mediach. Jego artykuły i wiersze oraz rozmowy
z nim jako autorem książek, ukazały się na wielu łamach. Niejeden raz był
obecny w Radio i Telewizji. Zgromadził też niemałą kolekcję wyróżnień i odznaczeń, medali i krzyży… Najwięcej satysfakcji dał mi tytuł „Człowiek Roku
Gminy Luzino” – A.D. 1996.
Z kilku prac Feliksa, pozostających w rękopisie, od lat z niecierpliwością czekam na opublikowanie jego sagi – „Genealogia rodu Sikorów ze Starej Huty”. Znajdziemy w niej ciekawe informacje tak o przodkach Felka, jak
i o jego własnych dzieciach, kontynuujących tradycje kaszubsko-pomorskie,
przekazane im przez rodziców. Feliks zmarł 1 grudnia 2019 roku; pochowany
został z honorami na Cmentarzu Parafialnym w Luzinie. Rodzina podziękowała uczestnikom pogrzebu i pożegnała Felka pamiątkową fotografią, na odwrocie której znalazły się z fragmentów jego wierszy ich następujące słowa:
„Kochany Loszku, mężu, tato, dziadku
„Gdy Cię tu nie ma,
Nic mnie nie bawi
I mam ochotę
Świat przestawić.
Tyle w nim smutku…”
Chcemy pożegnać Cię Twoimi słowami,
niech one pielęgnują pamięć o Tobie.
Dla Ciebie słowo zawsze warte było uwagi i kochania.

6

„Wydawca: Kazimierz Klawiter Wydawnictwo „Rumina”. Grafiki: Andrzej Arendt, Wstęp:
Aleksandra Zdrojewska, gdzie przeczytamy: „W zbiorze „Kąsk pò kaszëbskù, trochę
po polsku” zebrał poeta wiersze od 1959 roku po dzień dzisiejszy””. – Tomik Felka ukazał
się w „Serii: Biblioteka Nordë (4)”. Poprzednie tomiki w tej serii są autorstwa Jerzego Łyska,
Adama Kleiny i Jerzego Stachurskiego.
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„Gdyby wśród nas nie było Ciebie
Świat byłby smutny, jakiś niemrawy
Gorzko płakały ptaki na niebie
Smutne by były przydrożne trawy”.
Słowem kochałeś, uczyłeś, inspirowałeś, pomagałeś.
Hołd Kaszubszczyźnie składałeś.
„Barwne motyle, czy toń jeziora,
Kaszubskie piaski, czy wszelka radość.
Smutek, co kształt ma zawsze potwora,
Czynią mi co dzień – ot – zazdrość”.
„Tu na Kaszëbach,
Stoisz co sztëk
I zdrzisz, rozmiszlôsz
Nad najim dopùstã.
Wiater Ce smùkô,
Deszcz obmów,
Le pòzdrowienié
Mòże nie sygnąc
Na òdkùpienié”.
Dziękujemy za wspólną modlitwę
Rodzina”.

Józef Borzyszkowski

Elżbieta Ostrowska-Lorenc (1948–2019)
– córka i kontynuatorka wdzydzkich tradycji
Matki Róży…
Znaliśmy się od lat studiów na WSP w Gdańsku. Te ciekawe lata 60., a dalej
były 70., równie ciekawe – zaczęło się więc ponad pół wieku temu. Połączyła
nas Róża Ostrowska – matka Eli, autorka Wyspy, współautorka Bedekera kaszubskiego. Dom przy ul. Partyzantów, ich mieszkanie, w którym znalazły się
trzy panie o niezwykłych indywidualnościach, wyróżniał się klimatem i młodzieńczym duchem Róży i Eli.
Matka Róży, babcia Eli, była osobą wymagającą wiele. Jako prof. gimnazjalny Jadwiga z Wokulskich Piotrowiczowa, której portret słowa Ela miała
jeszcze stworzyć, tworzyła barierę dla rozbrykanej młodzieży.
Ela urodziła się 13 czerwca 1948 r. w Gdyni, gdzie rodzina mieszkała przy
ul. Hetmańskiej niemal do ukończenia przez nią szkoły podstawowej. Była
jedyną pociechą Róży z Piotrowiczów i Leszka Ostrowskich. Portret Leszka –
zakorzenionego również w Wilnie aktora wielu teatrów polskich – też czeka
na powstanie; najciekawszy byłby w kontekście dziejów jego licznej rodziny,
a i syna, obecnych w szerokim świecie. Powojenna Gdynia to m.in. siedziba
redakcji „Dziennika Bałtyckiego” i Wydawnictwa Morskiego, w których pracowali wówczas przyjaciele Eli Mamy – m.in. Franciszek Fenikowski, Lech
Bądkowski i Marysia Kowalewska. Do tego grona najbliższych przyjaciół
Mamy Eli i nas samych należeli najmłodsza z nich Teresa Sierant – dziś Mikicicz, pracownik naukowy PWSP w Gdańsku oraz zawsze pogodny i uczynny
budowniczy Gdańska Zbigniew Szymański z Gdyni.
Mieszkając potem przy ul. Partyzantów we Wrzeszczu, Elżbieta została
uczennicą słynnego gimnazjum – LO przy ul. Topolowej, gdzie w 1966 roku
zdała maturę. Do końca życia utrzymywała bliskie kontakty z koleżankami
i kolegami z lat szkolnych, zwłaszcza tymi, którzy od lat mieszkają poza Polską, a dzięki Eli poznali m.in. Wdzydze. Dobrym duchem tego grona i spotkań
klasowych była i jest Iza Rybak.
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Podczas studiów polonistycznych zawiązane zostały nowe przyjaźnie, m.in.
z bliskim i dla mnie Andrzejem Szczepańskim, aktywnym członkiem Klubu
„Pomorania”, wielbicielem Róży Ostrowskiej i Eli również. Na tymże roku był
też późniejszy gdański dziennikarz i opozycjonista (od stanu wojennego obywatel Hamburga), nasz przyjaciel Tadeusz Knade oraz twórczy do dziś poeta
i prof. UG Kazimierz Nowosielski. Pracę magisterską na temat Ulissesa Jamesa
Joyca Elżbieta przygotowała na seminarium zmarłej latem 2020 roku legendarnej już wówczas prof. Marii Janion.
W klasie IX LO Ela poznała Zygmunta Lorenca, który po latach, jako absolwent pomaturalnej szkoły leśnictwa w Tułowicach na Śląsku Opolskim, został
jej drugą niezawodną połową. Wiosną 1972 r. oboje wyjechali do Danii, gdzie
pracowali solidnie w różnych miejscach z myślą o starcie w samodzielne życie.
Po ślubie w 1973 roku Zygmunt objął leśnictwo w Boroszewie, położonym
między Swarożynem a Lubiszewem, a Ela została nauczycielką w swarożyńskim Technikum Rolniczym. Wkrótce kupili działkę i zagrodę z zrujnowanym
młynem wodnym, na której stworzyli dom rodzinny i zorganizowali hodowlę
pstrąga. Stąd Zygmunt pożegnał w 1980 r. pracę w leśnictwie, a wcześniej –
w 1975 roku Ela – po urodzeniu syna Jakuba, dziś gdańskiego prawnika, szkołę.
(Do Danii, do zaprzyjaźnionej firmy hotelowej, wyjeżdżali jeszcze latem
na krótsze pobyty kilka razy, stąd możliwość wzbogacenia rodzinnej zagrody
w Boroszewie). W 1987 r. urodziła się ich córka – Róża. – Dziś po studiach
hotelarsko-gastronomicznych jako Lorenc-Mirska jest matką 6-letniego Ignacego i 2-letniej Jagny – ukochanych wnuków Elżbiety i Zygmunta.
Od dzieciństwa Elżbieta była związana z Wdzydzami – jeziorem i okolicą, wsią i Wdzydzankami. Już jako dziecko uczestniczyła w wyprawach kajakowych z rodzicami i psami po jeziorach wdzydzkich. Zadomowiła się też
w chacie bliźniaczek – Helenki Knut i Aneczki Ostrowskich, które stały się
jej ukochanymi ciotkami. Klimat tamtych lat i wanóg rodziny Ostrowskich
znajdziemy m.in. w opowiadaniu Róży pt. Prawdziwe, opublikowanym w tomie Pro memoria Róża Ostrowska (1926-1975), Gdańsk-Wejherowo 2003, jaki
przygotowałem z udziałem Eli. (Sama Ela jest również obecna w najbardziej
wdzydzkiej powieści Wyspa – najlepszym dziele Róży Ostrowskiej, wznawianym jak dotąd pięć razy). Tom Pro memoria Róża Ostrowska… zapoczątkował
naszą serię wydawniczą, która do dziś obejmuje kolejne, poświęcone m.in.
Lechowi Bądkowskiemu i Izabelli Trojanowskiej oraz Marii Kowalewskiej,
którzy do i po śmierci mamy Eli w 1975 r. stanowili cząstkę jej rodzinnego
środowiska.
Z czasem E. Z. Lorencowie stali się dziedzicami kawałka nadjeziornej krainy
nad Wdzydzami – działki na Płęsach, zakupionej od dziedziców b. gospodarza
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Józefa Dobka. Tam stoi ich letni domek, który po spaleniu chaty Ostrowskich
stał się życiową przystanią Eli. Początkowo był tam barakowóz, potem duża
przyczepa kampingowa, a od lat ów letni domek z możliwością ocieplania
„prądem” zimą. W nim to Ela spędzała wiele dni, tygodni, miesięcy – od wiosny do jesieni i dłużej. Jednocześnie przez lata była piękną gospodynią zorganizowanego w latach 90. przez Lorenców Baru Rybnego we Wdzydzach.
Wcześniej mieli podobny w przyczepie handlowej na ul. Szerokiej w Gdańsku.
Po jego likwidacji przyczepa trafiła do Wdzydz, do Zaborskich na Krzyskim
Wzgórzu.
Bywalcy Wdzydz, tamtejsi goście Elżbiety, wiedzą, iż była ona we Wdzydzach niemal „tutejsza”, zaprzyjaźniona z wieloma rodzinami, niewiastami
i mężczyznami, dla których stanowiła postać niezawodnego kumpla o niepodlegającym dyskusji autorytecie.
Miała wyjątkowy dar słuchania – nie tylko rodzinnych historii, opowieści
o losach dziadków, dzieci, wnuków. Była przy tym bardzo podobna – urodą
i psychiką do Matki. Z jej udziałem przed laty z ówczesnym nadleśniczym
z Kościerzyny, a moim półbratem Jerzym Borzyszkowskim, ufundowaliśmy
pod firmą Instytutu Kaszubskiego pamiątkowy obelisk ku pamięci Róży
Ostrowskiej we Wdzydzach. Pierwotnie miał być zlokalizowany na gruncie
Knutów, gdzie stała chata Ostrowskich i Róży. Ostatecznie zlokalizowaliśmy
go przed starą bramą wejściową do Muzeum – KPE im. Teodory i Izydora
Gulgowskich. – Elżbieta należała też do grona przyjaciół KPE, stanowiących
niezwykłe źródło wiedzy o dawnych Wdzydzach i Wdzydzanach.
Poza domem i rodziną w Boroszewie i we Wdzydzach, gdzie przepadała
m.in. za grzybobraniem, pasją Elżbiety były podróże po świecie. Kilka odbyła
z mężem, zwiedzając południe Europy – kraje w basenie Morza Śródziemnego.
Więcej, bo kraje Azji i Afryki, zwiedziła razem z córką Różą. (Ktoś musiał
pilnować gospodarstwa…!). Zwłaszcza Indie, Cejlon, Kambodża, czy Egipt
i Izrael – Ziemia Święta, wryły się jej w pamięć, do których wracała w opowieściach i wspomnieniach. Na tegoroczną jesień Panie wykupiły wycieczkę
krajoznawczą do Ameryki Południowej…
Niestety, choroba pomieszała, a z czasem przekreśliła wszystkie plany.
Zaczęło się 3 lata temu, gdy Elżbieta za namową Męża zgłosiła się jako namiętna palaczka na wezwanie radiowe do AMG na badania… Po miesiącu przyszło wezwanie do Kliniki Chirurgii Chorób Płucnych… Wycięcie części płuc,
chemia, rehabilitacja, przywróciły zdrowie i radość życia na dwa lata. – Jeszcze
w listopadzie ubiegłego roku Ela telefonowała z Wdzydz do męża – Putka, płynąc samotnie łódką napędzaną silnikiem elektrycznym, mówiąc doń: „Jaka ja
jestem szczęśliwa!”. Miała, mieliśmy do końca wiele planów. Mieliśmy razem
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odwiedzić m.in. Zbyszka Szymańskiego w Gdyni…, stare chaty – rodzinnych
mieszkańców Wdzydz itp. itd.
Pierwszy grom z jasnego nieba padł już we wrześniu ubiegłego roku, kiedy
to po chwilowych utratach pamięci itp. objawach, w badaniach komputerowych stwierdzono: guz mózgu w płacie czołowym. Lekarze ze względu na zagrożenia poradzili naświetlania, które, niestety, nie przyniosły oczekiwanego
efektu.
Elżbieta zmarła 4 grudnia 2019 roku w Gdańsku; dwa dni później – po kremacji odbył się Jej pogrzeb na Cmentarzu Centralnym Srebrzysko. Jedną
z dwóch urn, w których znalazły się jej prochy, złożono w grobie rodzinnym
Ostrowskich. W kondukcie pogrzebowym nie zabrakło bardzo licznej reprezentacji Wdzydz… Zawartość drugiej urny, zgodnie z jej wolą, rozsypano
w gronie rodzinnym na wdzydzkich wodach – na Płęsach!
W rodzinnym domu w Boroszewie gospodarzy nadal Zygmunt wespół
z zaprzyjaźnionym Kazikiem Zabrockim, synem Jerzyka z Wdzydz. Obok
starej rodzinnej zagrody stanął przed laty dom córki Róży i jej rodziny, skąd
blisko ukochanym wnukom do Dziadka. Bar rybny Eli we Wdzydzach przestał istnieć. Produkcja boroszewskiej hodowli pstrąga i jesiotra trafia do indywidualnych, wręcz zaprzyjaźnionych odbiorców z Gdańska, Elbląga i innych
zakątków regionu – niedalekich od kociewskiego Boroszewa.
Żałując niezrealizowanych odwiedzin, przyjacielskich spotkań we Wdzydzach i Łączyńskiej Hucie, w Boroszewie i Gdańsku-Jasieniu, mam w pamięci
wiersz Zbyszka Szymańskiego, jaki napisał on po śmierci Róży Ostrowskiej.
Dziś kieruję go do Elżbiety:
„Ty mnie już nigdy nie zaprosisz w gości,
Nie pójdę z Tobą po kaszubskiej drodze,
Gdzie Twoje lasy szumią jeszcze w trwodze,
Bo Ciebie nie ma. Kto mi drzwi na oścież
Otworzy w chacie, gdzie pisałaś „Wyspę”?
We Wdzydzach pustych – Różo – mi się przyśnisz,
Jak idziesz brzegiem, młodym lasem, z psami
I tylko malwy pod Twymi oknami
Kwitną, jak dawniej, a Ty ich nie widzisz.
Puste, w upale stoją teraz Wdzydze,
Żagiel się szarpie, a to biel żałobna.
Daremnie czekam u wiejskiego okna,
Pod ręką czując szorstką obłość belek,
I wiatr przynosi gorzki zapach ziela,
Marszcząc jezioro i trzciny wysokie.
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I nie ma Ciebie za zrąbanym progiem…
I nie ma Ciebie… Jak to ciężko wyrzec.
Ptak na sczerniałym wiejskim usiadł krzyżu,
Na stromym brzegu krąg niebieski ostów,
Na Twojej łodzi martwo leży wiosło
I widzę Ciebie, jak nad Wielką Wodą
Stoisz i patrzysz na łabędzi odlot.
Przez chmury błysnął złoty słońca oścień.
Ty mnie już nigdy nie zaprosisz w gości,
Ty mnie już nigdy nie zaprosisz w gości”.

Elżbieta była człowiekiem kochającym świat, przyrodę, ludzi i zwierzęta.
Jej dom był pełen kotów i psów. Była ciekawa innych ludzi i kultur, stąd jej
podróże. – Postać uśmiechniętej, pełnej życiowej energii i humoru, życzliwej
ludziom Eli, podobnie jak jej Rodziców, będzie z nami do końca życia i jeden
dzień dłużej…

Józef Borzyszkowski

Ks. Ludomir Warnke – „Barnaba”
(15.12.1934 – 6.12.2019)
– duszpasterz i… organista, wanożnik i przyjaciel,
dokumentalista życia codziennego

Ks. Ludomir Czesław Warnke w gronie rodzinnym i przyjacielskim był najczęściej Ludkiem. Dla niektórych funkcjonował w przyjacielskich kontaktach,
a zwłaszcza w korespondencji, jako Barnaba. A wypada zaznaczyć, iż od młodości cenił sobie możliwość wanożenia, zwłaszcza rowerowego po rodzinnych
Kaszubach, kiedy to już jako ksiądz, korzystając z Bedekera kaszubskiego Róży
Ostrowskiej i Izabelli Trojanowskiej niejako planowo zwiedzał ważne miejscowości i odwiedzał ciekawych ludzi, zwłaszcza twórców ludowych, o czym
dowiedziałem się więcej dopiero podczas wieczorno-nocnej rozmowy na plebanii w Silnie. Tam 15 lutego 2007 r. złożył na ręce biskupa pelplińskiego
rezygnację z urzędu proboszcza. Jako emeryt zamieszkał na plebanii w Bytowie u wielkiej zacności ks. prob. Romana Spichalskiego, działając nadal jako
duszpasterz i… organista. Był bowiem od czasów gimnazjalnych rozmiłowany
w muzyce, zwłaszcza organowej. Tak pod tym względem, jak i z tytułu innych
zalet, należał do nielicznych wyjątków.
Kaszuba Ludek – Barnaba Warnke urodził się w Warszawie w rodzinie
wojskowej Andrzeja i Jadwigi z domu Masłowskiej. Oboje rodzice pochodzili
z parafii bruskiej. Ojciec urodził się w Zalesiu, matka w samej stolicy Krëbanów. Tata, jako zawodowy żołnierz – starszy sierżant – pełnił wówczas służbę
w Różanie n. Narwią, gdzie rodzina mieszkała w koszarach. Szczęśliwie przeżyli tam i na Kaszubach wojnę.
Pod koniec wojny w 1944 r. rodzina przeniosła się bowiem do Brus, znajdując mieszkanie w domu rodzinnym matki, której ojciec był kiedyś szkólnym
w Brusach. Ojciec Barnaby pracował tu w firmie „Las”, a Ludek w 1948 r. ukończył szkołę podstawową, skąd podjął dalszą naukę w chojnickim gimnazjum –
Państwowym Liceum Ogólnokształcącym. Przez pierwsze 3 lata mieszkał tam

Ks. Ludomir Warnke – „Barnaba” (1934–2019)

461

w internacie – dawnym biskupim konwikcie; ostatni rok na stancji. Swoje lata
gimnazjalne zrelacjonował w oryginalnych wspomnieniach, opublikowanych
na kartach „Filomaty” – „Chojnickiego Biuletynu Informacyjnego” w 2010
roku. Osobny ich fragment poświęcił Wincentemu Brunce, pochodzącemu
z Kosobud, pełniącemu od 1920 roku funkcję woźnego. – „W szkole cieszył
się on powszechnym szacunkiem. Wszyscy uczniowie nie wyrażali się o nim
nie inaczej, jak „Pan Brunka”. – „Lubiliśmy słuchać jego opowieści z dawnych
lat”. – Napisał po latach Barnaba, odnotowując niejedną anegdotę w swoich
wspomnieniach.
Wśród ich bohaterów chojnickiej gemaji sprzed wojny był m.in. Stefan
Bieszk, którego osobiście jako nauczyciela łaciny poznał w seminarium. Wśród
gimnazjalnych profesorów Barnaby, obok historyka, dyr. Wojciecha Buchholza, byli Maksymilian Ichnowski (także łacinnik o pseudonimie Lupus,
cieszący się wyjątkowym autorytetem) oraz zasłużone w tajnej edukacji
w okresie okupacji siostry Helena i Ewa Karczyńskie, których trzecia siostra
Elżbieta pracowała w szkole handlowej. – Barnaba, wspominając je, zwrócił
uwagę na wzruszający napis na ich grobie na nowym cmentarzu, gdzie spoczywają: „Trzy siostry, a jedno serce”. Wszystkich swoich nauczycieli Ludomir
wspominał z pełnym szacunkiem i wzruszeniem, akcentując, sytuacje humorystyczne, jako że humor do końca w życiu codziennym wysoko cenił, będąc
niejednokrotnie radosnym gawędziarzem.
Chojnicom i tamtejszemu LO im. Filomatów Chojnickich, z której to szkoły
wyszło wielu wybitnych duchownych diecezji chełmińskiej, pozostał wierny
do końca życia. Uczestniczył w powojennych zjazdach absolwentów, należąc
m.in. do grona organizatorów 45-lecia matury, przyjaźniąc się i współpracując
z chojnickimi muzealnikami i działaczami kultury. Z oczywistych względów
nie mniejszą gamą uczuć darzył pelplińską Alma Mater.
W seminarium pelplińskim studiował w latach 1952-1957. Święcenia kapłańskie otrzymał 21 grudnia 1957 r. z rąk ks. bpa Bernarda Czaplińskiego
w chojnickiej farze, w której biskup był powojennym proboszczem. Jako wikariusz pracował w parafiach: Jeżewo, św. Józefa w Gdyni-Leszczynkach i św.
Walentego w Gdańsku-Matarni. W latach 1965-1972 był kapelanem szpitala
św. Jerzego i rektorem kościoła św. Barbary w Lubawie, a przez kolejne 4 lata
administratorem parafii w Szwarcenowie. 28 lipca 1976 r. ks. bp Bernard Czapliński mianował go proboszczem i dyrektorem Diecezjalnego Zakładu Księży
Emerytów w Zamartem. Po 8 latach intensywnej, niełatwej pracy w Zamartem, 1 lutego 1984 r. na własną prośbę został proboszczem w Silnie, które jako
emeryt opuścił po 23 latach pracy.
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Od młodości do grona najbliższych przyjaciół ks. Barnaby należał ks. Jerzy
Świnka (1927-1993), pochodzący również z Brus, tuż po święceniach w 1954 r.
wikariusz chojnicki i duszpasterz młodzieży. Po dodatkowych studiach prawniczych na KUL-u, pracując od 1965 r. w Pelplinie, od 1969 r. jako ojciec duchowy i profesor Seminarium, był od 1970 r. diecezjalnym dyrektorem Unii
Apostolskiej Kleru Diecezji Chełmińskiej, cenionym przez świeckich i duchownych. W 1985 r. ks. bp Marian Przykucki, znając zaangażowanie w sprawy kapłanów Barnaby, mianował go wicedyrektorem tejże Unii i dekanalnym
ojcem duchowym. Po tragicznej śmierci ks. Jerzego ks. Ludomir został mianowany jego następcą na stanowisku ojca Duchowego Kapłanów (do 1994)
i diecezjalnego dyrektora Unii w diecezji pelplińskiej (do 2005). Jednocześnie
ks. bp J.B. Szlaga w uznaniu zasług mianował go kanonikiem honorowym Kapituły Kolegiackiej w Kamieniu Krajeńskim, a w 1994 r. jej kanonikiem gremialnym. (W 1998 r. został ustanowiony diecezjalnym egzorcystą, za którym
to „urzędem” nie przepadał!).
Obok muzyki i urlopowych wędrówek cenił bardzo doroczne rekolekcje
kapłańskie, podejmowane przezeń z ochotą dwa razy w roku. Niemniej ważne
i miłe były dlań comiesięczne spotkania członków Instytutu Kapłańskiego, zorganizowanego przez ks. J. Świnkę. Na co dzień przyjaźnił się z bliskimi współpracownikami w parafii, a zwłaszcza z książką, w tym szczególnie umiłowaną
poezją. Świadectwem przyjaźni z poezją są jego Wspomnienia z lat 1948-1952,
które w tytule na pierwszym miejscu głoszą Mój ogólniak. Napisane zostały
w 2008 r. w Bytowie. We Wstępie znalazły się słowa Juliana Tuwima:
„Szkoło! Szkoło!
Gdy cię wspominam,
Tęsknota w serce się wgryza,
Oczy mam pełne łez!
… Gallia est omnis divisa
In partes tres”.

W Zakończeniu przywołał również Tuwimowy wiersz Nauka, jego słowa:
„Nauczyli mnie mnóstwa mądrości,
(…)
I do dziś mam taką szkolną trwogę:
Bóg mnie wyrwie – a stanę bez słowa!
- Panie Boże, odpowiadać nie mogę.
Ja… wymawiam się, mnie boli głowa…
Trudna lekcja. Nie mogłem od razu,
lecz nauczę się po pewnym czasie…
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Proszę! Zostaw mnie na drugie życie,
Jak na drugi rok w tej samej klasie”.

Niestety, ks. Ludek – Barnaba, pokonujący dotąd przeróżne choroby, jako
obywatel Bytowa zmarł 6 grudnia 2019 r. w bytowskim szpitalu. Wybrany
i ulubiony przezeń Bytów pożegnał go tzw. eksportą 10 grudnia pod przewodnictwem dziekana na ostatnią drogę do wybranego przezeń jako miejsce
wiecznego spoczynku Silna. Tam następnego dnia uroczystościom pogrzebowym przewodniczył ordynariusz pelpliński, ks. dr Ryszard Kasyna. Towarzyszyli mu ks. bp sufragan pelpliński Arkadiusz Okrój i bp sufragan toruński
ks. Józef Szamocki – przyjaciel Zmarłego. Kazanie pogrzebowe wygłosił
ks. bp Józef, wskazując franciszkańskiego ducha ks. Barnaby. W imieniu kolegów kursowych pożegnał go ks. prał. Stanisław Gackowski, emerytowany
proboszcz – dawniej Wygody Łączyńskiej, od lat Żukowa. Żegnało go razem
z Silnem także Zamarte. W imieniu Zamartego uczynił to Stanisław Niegolewski, którego siostra Zofia Myk z d. Niegolewska, przed laty okolicznościowym
wierszem dziękowała i żegnała ks. Ludomira, gdy odchodził do Silna.
Niestety, nie mogłem być obecny – ani w Silnie, ani w Bytowie. W te dni
na nowo wczytywałem się w jego wspomnienia i towarzyszące im listy. Wspominałem nasze spotkania, wypełniane m.in. pamięcią o bliskich nam obu
miejscach i ludziach: o Zalesiu i Brusach, Chojnicach i Pelplinie, o Matarni
i ks. Józefie Bigusie – niezwykłym proboszczu, który w plebani wraz z siostrą
stworzył niejako ojcowski dom dla kolejnych wikariuszy, przepełniony na co
dzień kaszubszczyzną.
Odwiedziłem ks. Barnabę w jego kolejnych parafiach. Odwiedziny te mocno
wbiły się w moją pamięć. W Szwarcenowie to stary, drewniany zabytkowy kościół i murowana plebania, na strychu której zobaczyłem wędrujący kiedyś
po dekanacie w czasie wizytacji „tron biskupi”… (Śni mi się nieraz; nie tracę
nadziei, że się tam uchował…). Szczególnie zapamiętałem ciepłe słowa Barnaby, kierowane pod adresem tamtejszych sąsiadów – pracowników PGR, zorganizowanego na bazie gruntów plebanki, pamiętających o swoim jegomościu,
przekazujących przez płot więcej niż dziesięcinę dla jego chowy…
W Zamartem poznałem bliżej podopiecznych Ks. Dyrektora i przypisany
doń niespokojny żywot na co dzień, mimo pomocy sióstr franciszkanek i jego
osobistego zaangażowania w przeliczne sprawy remontowo-gospodarcze,
za którymi nie przepadał.
Z Zamartego wyjechałem wówczas z cenną pamiątką – starodrukiem
uratowanym przez jedną z sióstr z wyrzuconych na śmietnik = makulaturę papierów przez emeryta ks. Nikodema Partykę. To starodruk: „Godziny
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kaznodziejskie w Niedzielę całego Roku Nieszponemi Kazaniami Wymierzone.
(…) Przez X. Mansweta Grabowskiego… 1747. W Poznaniu, w Drukarni
Akademickiej”! – Wielkie raz jeszcze dzięki! Z Silna, po wieczorno-nocnych
wspominkach w towarzystwie książek, wyjechałem wzbogacony o wspaniały
dar – krzyż roboty mistrza rzeźby ludowej Kaszub, śp. Apolinarego Pastwy
z wąglikowickiego pustkowia. Od lat krzyż ten ma swoje honorowe miejsce
w naszej „pańskiej izbie” obok innych obrazów, rzeźb i krucyfiksów. – Piękne
Silno, leżące na trasie Chojnice – Świecie, nazbyt często odwiedzali rabusie,
nieoszczędzający plebanii, stąd może niezidentyfikowani przez powiatową
policję. Ta okoliczność zaważyła na nieco przyspieszonej decyzji o wyborze
emerytury1.
Będąc jegomościem w Silnie, ks. Ludek nie zerwał kontaktów z Zamartem.
Pielęgnował stare przyjaźnie ze świeckimi i swym następcą, ks. prob. Romanem
Spichalskim. Ks. Roman zbudował nas niezrozumiałą dla wielu konfratrów
decyzją o zabraniu podopiecznych emerytów (po likwidacji zakładu i przekazaniu parafii przez ks. bpa J.B. Szlagę ojcom franciszkanom) na swoją nową
placówkę w Bytowie. Tam też przeniósł się po latach ks. Barnaba, szczęśliwy,
że bez ograniczenia może dalej duszpasterzować… i zastępować organistę.
Jednakże najwięcej wspomnień połączyło nas z Wygodą Łączyńską, gdy
proboszczował w niej ks. Stanisław Gackowski. Za jego czasów na Wygodzie
powstał niepowtarzalny ośrodek duszpasterski i rekolekcyjny, a także kultury
kaszubskiej. W zbytecznej wówczas organistówce powstał w latach PRL oryginalny ośrodek oazowy dla świeckich i duchownych, dla młodzieży i jej opiekunów, a nawet dla gdańskich stoczniowców oraz dla inteligencji – zwłaszcza
mądrych i pobożnych niewiast. Organizowane były tam przez lata rekolekcje
nie tylko kapłańskie, prowadzone często przez ks. J. Świnkę. Ich uczestnikiem
był ks. Barnaba, który w czasie wolnym zachodził do nas w Łączyńskiej Hucie,
sam lub z przyjaciółmi, wzbogacając i nasze życie codzienne, wnosząc wiele
pogody ducha, której nigdy za wiele. Pamiętał też o nas wędrując po kraju, śląc
pozdrowienia, rzadziej listy.
Mieszkając w Bytowie, posługiwał się papierem listowym, na którym widnieje nadruk – słowa kard. Stefana Wyszyńskiego:
„W Kościele Bożym jest tyle możliwości
i tyle dróg do Boga, ilu jest ludzi.
Bóg ma swoją drogę do każdego człowieka”.
1

Dokumentem jego duszpasterzowania, zwłaszcza w Silnie, jest reportaż o nim Marzeny
Bławat pt. Obmieszkał rodzinne strony, opublikowany na łamach „Pielgrzyma”, 2006,
nr 4.

Ks. Ludomir Warnke – „Barnaba” (1934–2019)
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W liście z 23.07.2008, dołączonym do egzemplarza komputerowego wydruku wspomnień „Mój ogólniak”, dziękując za przesłaną księgę, m.in. z humorem napisał:
„Ręczne pisanie już mi tak dobrze nie wychodzi, bo i kończyny górne, a także
dolne nie tak sprawne. Było nawet gorzej, ale trochę mi poprawili.
Zawsze pociechą będą słowa Jana Pawła II, iż psucie się człowieka od nóg nie
jest jeszcze groźne. Gorzej, gdy człowiek zacznie się psuć od głowy. Jeszcze jako
tako się żyje, nawet bardzo dobrze w Bëtowie. (..)”.

Ten i podobne listy, towarzyszące im wspominki, sprawiły w moim domu
wiele radości. Od lat, żyjąc nieco w realiach rodzinnego dla Żony, a bliskiego
mi także z różnych innych względów Pelplina, namawiałem Barnabę do spisania znanych mu, przywoływanych przez wielu kleryków i księży wśród duchownych opowieści – anegdot z życia seminaryjnego i duchownego miasta.
Namawiałem do tego także innych – nawet biskupów – śp. Andrzeja Śliwińskiego i ks. abpa Edmunda Piszcza.
Tymczasem 7.9.10 z Bytowa przyszła oczekiwana przesyłka – również
oprawiony wydruk komputerowy pracy pt. „Moi Profesorowie i Wychowawcy
seminaryjni w anegdocie”, Bytów 2010. Pierwsze jej zdania to:
„Pan profesor Józef Borzyszkowski marzy o Księdze Humoru Pelplińskiego.
I słusznie! Wielcy ludzie odchodzą, pamięć przekazanej wiedzy zawodzi, ale
ich humor najbardziej pozostaje w wspomnieniach. I przez to są oni zawsze
żywi. Dlatego odważyłem się spisać to, co wtedy wywołało uśmiech na twarzy,
a co w żadnym wypadku nie pomniejsza ich powagi i szacunku. Niektórzy
z nich używali niecenzuralnych określeń, czy tzw. „wyrazów”, lecz to nikogo
z nas nie gorszyło, ani nie podważało autorytetu. Najautentyczniej odbiorą to
ci, którzy znali ich osobiście, słyszeli tonację głosu i obserwowali sposób bycia.
Cytowane epitafia, dzieło Ks. Profesora Mantheya, zostały napisane w roku
1950, a wyprzedzały czas o pół wieku. „Katedra pelplińska w roku 2000…
po zakończeniu III wojny światowej…”. Jaki to wtedy był czas odległy! A teraz mamy rok 2010. I klerycy tamtych czasów już się postarzeli, nie mówiąc
o tych, którzy odeszli do Pana. (…)”.

Do oczekiwanego dzieła Barnaba dołączył liścik z 7.09.10 r., pisząc:
„Józku Drogi!
Dosyłam to, do czego zabierałem się od bardzo długiej przeszłości. Pisałem
to z myślą o ocaleniu pamięci o tych, którzy byli wielcy, a anegdota jeszcze
tej wielkości dodaje splendoru. Dziś żałuję tego, iż anegdot nie zapisywałem
na bieżąco, a pamięć po przeszło pół wieku nie wszystko zatrzymała.
Pozdrowienia dla Rodziny
									
Barnaba”.
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Od chwili otrzymania tego dzieła (którego autor odsyła czytelników
do dwóch wykorzystanych przez siebie książek: Księga Jubileuszowa 350 lat
Wyższego Seminarium Duchownego w Pelplinie (1651-2001) (w której opublikowałem ww. Epitafia pelplińskie ks. Mantheya) i ks. Henryka Mrossa Pracownicy naukowo-dydaktyczni Wyższego Seminarium Duchownego Pelplin 1939-95),
nie przestaję myśleć o potrzebie jego publikacji z koniecznymi nieraz uzupełnieniami. Tak się bowiem szczęśliwie dla mnie złożyło, że i ja większość bohaterów jego pracy poznałem osobiście lub ze wspomnień rodzinnych naszych
pelpliniaków. Po niejednym z nich zachowały się cenne pamiątki w rodzinnym księgozbiorze, a nawet archiwalia. Od lat towarzyszy mi myśl o kolejnym
tomie Pro memoria… poświęconym ks. Fr. Mantheyowi, którego Epitafia pelplińskie Barnaba konsekwentnie we fragmentach poświęconych konkretnym
postaciom przywołuje. I tu chciałbym przywołać niejedną anegdotę utrwaloną
przez Barnabę. Z żalem rezygnując z tego, będę dumał o jeszcze jednym tomie – „Pro memoria – ks. Ludomir Warnke”. Myśl tę wzmacniają wspominki
zaprzyjaźnionej z Barnabą i ze mną, bibliotekarki i muzealniczki z Chojnic,
organistki i dzielnej niewiasty z Zamartego, mgr Anny Czapczyk.
Anna została organistką w Zamartem w 1973 r., jeszcze za proboszczowania
bliskiego mi również ks. Nikodema Partyki. Jednocześnie podjęła trudy kronikarki parafii. Barnaba postarał się o to, by po jego przyjściu do Zamartego nie
zrezygnowała z tej służby, mimo jego zamiłowania do porannych nabożeństw,
a jej do długiego spania. Stanęło na tym, że ks. Ludomir będzie ją budził telefonicznie, co też stało się normą. Przy okazji okazało się, że ks. Ludek ma
także zdolności rymotwórcze. I tak powstały liczne jego wierszyki – Budziki,
adresowane do Ani, kontynuowane również w Silnie, utrwalone w niemałym
wyborze na papierze. Przykłady:
„Aniu, Aniu, wstawaj z łóżka,
niech nie kusi Cię poduszka

Kiedy nowy wstaje dzień,
pokaż Aniu, żeś nie leń.

Aniu, Aniu, wstawaj z łoża,
bo Cię czeka służba Boża.

Dziś Cię budzę zaraz z rana,
lecz we wtorek zbudź się sama.

Powiedział dziś prezydent Busch:
rusz się z łóżka, Aniu, rusz.

W Częstochowie będzie Ludzik,
więc se nastaw własny budzik.

Niech otworzy się powieka,
bo Cię pogrzeb Czesia czeka.

Daj już Aniu spokój spaniu
i poważnie myśl o wstaniu.
Odpoczynek będzie w niebie,
teraz jednak budzę Ciebie.

Spało się, gdy byłaś chora,
teraz wstawać jest już pora.

Ks. Ludomir Warnke – „Barnaba” (1934–2019)
Wstawaj Aniu, dziś w niedzielę,
czeka Ciebie pracy wiele.
Budzę Ciebie z Grupy Górnej,
a więc nie czyń twarzy chmurnej.
Łatwiej z rządu wylać Buzka,
niźli Anię ruszyć z łóżka.
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Już od sześciu bitych godzin
jest dziś Ani dzień urodzin.
A że pierwszy to dzień wiosny,
niech to będzie dzień radosny!!!
Dziś skończyło się moje natchnienie,
odtąd już prozą będzie budzenie.

Warto też tutaj odnotować fakt, iż ks. Ludomir przez wiele lat prowadził
również oryginalny dziennik. Notował w nim jednym zdaniem jeno najważniejsze fakty, a niekiedy tylko stan pogody.
Na zakończenie tegoż wspomnienia proponuję tu w postaci załącznika
wspomink Barnaby o bliskim tak jemu, jak nam ks. inf. Franciszku Janku z Łączyńskiej Huty rodem.
„ZNAJOMY Z PORTRETU
Wzruszyłem się, kiedy ujrzałem w moim ukochanym „ogólniaku” konterfekt
księdza prefekta Franciszka Janka, człowieka – legendy. Jakże więc nie napisać
o nim chociaż krótkie wspomnienie. Poznałem Go w roku 1957, kiedy rozpocząłem studia w Seminarium Duchownym w Pelplinie. A w latach 1976-1984,
pełniąc funkcję proboszcza i dyrektora Domu Księży Emerytów w Zamartem,
miewałem z Nim bliższe kontakty.
Ksiądz prałat, infułat, doktor Jank, postać której nie sposób zapomnieć.
Człowiek wybitnej osobowości i kultury. Mawiano: „Był zawsze. Trudno sobie
wyobrazić, że kiedyś Go nie będzie...”. Urodzony na Kaszubach 27 września
1897 roku w Łączyńskiej Hucie, w 1923 roku przyjął w Pelplinie święcenia kapłańskie. W 1925 roku zrobił doktorat [we Lwowie], w następnym roku – [został] katechetą w Lubawie. Od 1 września 1929 do 31 marca 1933 r. pracował
jako prefekt w gimnazjum chojnickim. Wspominał później: „Chojnice miały
własny, piękny kościół gimnazjalny i konwikt, gdzie mieszkałem. Miałem tam
pod opieką 30 uczniów. Odprawiałem Msze św. codziennie w innym miejscu
i musiałem uważać, żeby nie pomylić drogi: raz w kościele gimnazjalnym, raz
u sióstr franciszkanek, raz w domowej kaplicy konwiktu”. W czasie okupacji hitlerowskiej, jako proboszcz parafii Najświętszej Maryi Panny w Toruniu,
dwa razy był aresztowany. Od 1 lutego 1947 roku na stałe związał się z Pelplinem, zajmując się sprawami finansowymi w Kurii Biskupiej. Mawiał o sobie:
„Jestem gospodarz diecezji”.
W pamięci mojej i wszystkich, którzy Go znali, zapisał się jako osoba
dostojna, budząca szacunek, dbająca o siebie. „Kiedy miałem 30 lat, byłem
już doktorem, prałatem i wszystkim” – mawiał. Zawsze zajęty: obecnością
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w Kurii, czytaniem, rąbaniem drewna. Jedno z Jego powiedzeń: „Każdy człowiek powinien mieć jakieś przyzwoite zajęcie i pilnować, żeby ono nie zwyrodniało w pracę”. Dbał o swoją prezentację, kochał porządek. Był człowiekiem wielkiej wiedzy, nie tylko teologicznej, ale i praktycznej. Mimo pozornej
nieraz wyniosłości, zawsze serdeczny, rzeczowy, bliski człowiekowi. Jego charakterystyczny nosowo-śpiewny głos nie tylko nas bawił, ale utalentowanym
parodystom stwarzał okazje do naśladowania. Postać ks. Janka i Jego specyficzny humor do dziś bawią księży, którzy Go znali.
Humor ks. Prałata to osobny rozdział Jego życiorysu. Anegdoty autentyczne i przypisywane mieszają się nawzajem. Starsi kapłani wciąż je wspominają.
Przytaczam kilka z nich:
– Ks. Prałat zaprosił do siebie kleryka. W czasie obiadu tenże, nalewając
zupę, rozlał ją. Jank woła swym tubalnym głosem: „Klara! Szybko ścierkę!
Ksiądz kleryk rozlał zupę!!!”. Klara wytarła, poszła, a Prałat nalewając sobie, też rozlał. Woła: „Klara! Jeszcze raz ścierkę! Wylało się!!!”.
– Po wracającego z podróży Janka wysłano na dworzec dwóch kleryków.
Prałat wysiada z ciężką walizą, klerycy kłaniają się z szacunkiem i słyszą
pytanie: „Ksiądz z którego roku? Pierwszy: ja z V-go. Prałat: no, to mogę się
przywitać, i podaje rękę. Drugi: ja z I-go. Prałat: to ksiądz weźmie walizkę!”.
– Zwichnął nogę. Niesiony przez starszych kleryków na noszach do szpitala,
odzywa się: „No, proszę! Jest na świecie jeden taki, którego noszą. Mieszka
w Rzymie, ale niosą Go świeccy. Mnie niosą diakoni!”.
– „Andrzejki”. Klerycy grają komedię Moliera. Główny aktor mówi głosem
i tonacją Janka. A ten jest na widowni. Wśród profesorów konsternacja.
Obrazi się, czy nie? Po spektaklu któryś zwraca się do Prałata: „Aktor
wspaniale naśladował ks. Prałata”. I odpowiedź: „No tak; naśladuje się tylko
ludzi sławnych!”.
– Posłany do Zamartego, musiałem zgłosić się do ks. Janka. Ten dał mi taką
instrukcję: „Będzie miał tam ksiądz trudne zadanie. Najłatwiej wychowuje się niemowlęta. Dzieci szkolne już trudniej. Jeszcze trudniej dorosłych. A najtrudniej księży emerytów. Oni mają życie poza sobą i wszystko
wiedzą”.
– Spotkał się z moim ojcem. „Pan który jest rocznik?”. Ojciec z dumą: 1901.
Jank: „No proszę, ta ja jestem od Pana o 100 lat starszy, bo jestem rocznik
1800-ny”.
– Na kazaniu pogrzebowym ks. Nikodema Partyki, mojego poprzednika
w Zamartem, a swego kolegi, powiedział: „On całe życie był słabowity, ale
zawsze trzymał się prosto”.
– W rozmowach Jank zawsze miał ostatnie słowo. Raz jednak zaskoczyłem
Go. W czasie spotkania proponuje mi: „Może cygaro?”. A ja: „Księże Infułacie, w „Panu Tadeuszu” nikt nie śmiał zagrać przy Jankielu”. Nic nie
odpowiedział, ale spostrzegłem, że był tym usatysfakcjonowany.

Ks. Ludomir Warnke – „Barnaba” (1934–2019)
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Znane są też Jego krótkie powiedzonka:
– Na świecie istnieją tylko dwie sztuki: kulinarna i krawiecka. Pierwsza
doskonali człowieka od wewnątrz, druga od zewnątrz.
– Za granicą kościoły zwiedza się tylko od zewnątrz, bo wewnątrz są wszystkie do siebie podobne. Knajpy zwiedza się wyłącznie od wewnątrz.
– Miewając dolegliwości urologiczne, określał je mianem: „sprawy wodnokanalizacyjne”.
Zmarł ksiądz doktor Franciszek Jank na zawał serca 3 maja 1990 roku
w szpitalu w Starogardzie Gdańskim w 93. roku życia i 67. roku kapłaństwa.
Pochowany na cmentarzu parafialnym w Pelplinie.
Napisano o nim: „Trudno sobie wyobrazić, że Go nie ma. Był zawsze i teraz
nie umarł wszystek”. A mnie w pamięci tkwi zwrotka z żartobliwych nagrobków, które napisał osobistościom pelplińskim jeszcze w roku 1950 ks. prof.
Franciszek Manthey:
„W wspaniałych butach, w odświętnej odzieży
Ksiądz prałat Jank w dębowej trumnie tu leży.
Gdy na zwykłych grzeszników puzon sądu zadzwoni,
Przed nim sam anioł gniewu głęboko się skłoni””.

– Dzięki Ci Barnabo za te oryginalne i pokrzepiające ducha wspominki
o belnych poprzednikach!

Józef Borzyszkowski

Edward Pałłasz (1936–2019)
– kompozytor, menadżer i działacz społeczny
w środowisku artystycznym Warszawy,
zakorzeniony na Kaszubach i Kociewiu,
laureat Medalu im. B. Chrzanowskiego
„Poruszył Wiatr od morza”
Edward Pałłasz urodził się 30 sierpnia 1936 roku w Starogardzie Gdańskim,
rodzinnym mieście matki, Anny z d. Szarmach (1908-1988), córki Leona
i Anastazji z d. Müller, właścicieli zakładu fryzjerskiego. Rodzice Edwarda poznali się na wycieczce w Zakopanem, w drodze do Morskiego Oka. Jego ojciec
Bolesław (1907-1975), jako gospodarski syn Hilarego i Marty von Poblotzki,
urodził się we wsi Węsiory. Zdobywszy wykształcenie pedagogiczne został nauczycielem jednoklasowej szkoły w Przewozie nad Jeziorem Raduńskim. Tam
właśnie, w centrum Szwajcarii Kaszubskiej, w bliskości rozgałęzionej rodziny
ojca, Edward spędził wczesne dzieciństwo, zapuszczając korzenie w kaszubskim świecie.
Przewóz opuścił w 1941 r., kiedy to ojciec, pracujący wówczas jako parobek, został poinformowany o grożącym mu aresztowaniu. Pałłaszowie przenieśli się do domu rodzinnego matki Edwarda. W Starogardzie rodzina przeżyła pozostałe lata wojny, przy czym ojciec, po przyjęciu III grupy niemieckiej
listy narodowościowej, w 1944 r. został żołnierzem Wehrmachtu. Szczęśliwie
przeżył służbę w obcym mundurze, dostając się na koniec wojny do obozu jenieckiego Amerykanów – przejściowego dla Polaków. Do Starogardu, do żony
i trzech synów, wrócił w 1946 roku. Tam wrócił też do zawodu nauczycielskiego, pracując w szkole w stolicy Kociewia do emerytury.
Edward rozpoczął tam naukę w Grundschule, a ukończył szkołę podstawową i gimnazjum, gdzie wśród nauczycieli był Jan Szalewski – historyk, znany
ze swej partyzanckiej przeszłości. Z kolegów klasowych profesorem historii
został Mieczysław Wojciechowski. Historia nie była też obca Edwardowi.
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Dzięki rozmiłowanej w muzyce i śpiewie rodzinie matki, zwłaszcza wujowi,
który odkrył jego słuch absolutny, jednocześnie rozwijał swoje talenty muzyczno-śpiewacze. Między innymi stał się duchem sprawczym licealnego zespołu – chóru rewelersów, kompozytorem wykonywanych przezeń utworów.
Z myślą o ukończeniu średniej szkoły muzycznej dojeżdżał na lekcje do Gdańska i Sopotu…
Po maturze wybrał studia na Wydziale Mechaniczno-Technologicznym
Politechniki Gdańskiej. Rychło został pianistą uczelnianej Orkiestry Estradowej i na kilka miesięcy członkiem Chóru Akademii Medycznej, kierowanego
przez Tadeusza Tylewskiego. Przede wszystkim został muzykiem – kompozytorem i pianistą legendarnego „Studenckiego Teatrzyku Bim-Bom”, z którego
współtwórcami przyjaźnił się do końca życia.
W 1955 r. przeniósł się na Politechnikę Warszawską, gdzie na dobre wsiąkł
w świat muzyczno-teatralny stolicy, zaczynając od STS-u – Studenckiego Teatru
Satyryków.
Karierę E. Pałłasza, jako cenionego kompozytora i szefa niejednej instytucji
warszawskiej, jak i prezesa środowiskowych stowarzyszeń, poznać można, studiując jego biogramy opublikowane w leksykonach i Internecie1. Najciekawszym i najpełniejszym źródłem do jej poznania są jego wspomnienia, spisane
pod koniec życia, zatytułowane Na własną nutę, opublikowane przez Wydawnictwo Iskry, Warszawa 2018. Na ostatniej stronie obwoluty tego arcyciekawego i wyjątkowego, także od strony literackiej, dzieła, czytamy:
„W swojej wspomnieniowej etiudzie Edward Pałłasz – ceniony kompozytor, były szef radiowej Dwójki, wieloletni wicedyrektor Warszawskiej Opery
Kameralnej oraz dwukrotny prezes ZAiKS-u – z wirtuozerskim wyczuciem
i przewrotnym humorem przywołuje obrazy z rodzinnych Kaszub i Kociewia,
opowiada o drodze twórczej od teatru Bim-Bom i STS-u do sal koncertowych
i Związku Kompozytorów Polskich, latach współpracy z Polskim Radiem
i przewodniczeniu Stowarzyszeniu Autorów. W książce przywołuje takie znane
postaci jak Zbigniew Cybulski, Agnieszka Osiecka, Kalina Jędrusik, Jacek Fedorowicz, Andrzej Waligórski, Konrad Świnarski, Wojciech Siemion, Witold
Lutosławski, Władysław Szpilman, Władysław Bartoszewski, Stefan Kisielewski, a nawet… Tadeusz Peiper. Ale to muzyka gra tutaj pierwsze skrzypce…”.

Skrzypce – to tytuł pierwszego rozdziału jego wspomnień, poświęconego
ojcu, którego tenże instrument, wiszący na ścianie, towarzyszył na dalszej drodze synowi… To swoisty portret ojca – Kaszuby zażywającego tabakę, tęskniącego za rodzinnymi Kaszubami, przekazującego synowi miłość do tej krainy,
1

Zob. np. Kto jest kim w Polsce, edycja IV, Warszawa 2001, s. 704-705.
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na równi bliskiej Edwardowi, jak matczyne i rodzinne Kociewie. W Na własną
nutę czytamy: „W roku śmierci taty skończyłem komponowanie cyklu fortepianowego „Bajki kaszubskie”. I jemu ten utwór zadedykowałem. Nie tyle za to,
że spłodził mnie w głuszy kaszubskiego lasu, ile w podzięce za przekazaną mi
miłość do tej małej ojczyzny”2.
Drugi rozdział wspomnień nosi tytuł Obrączka, a dotyczy pamiątki po mamie Annie i portretu postaci pierwotnej właścicielki oraz jej rodziny i życia
w Starogardzie. Obrączkę tę po śmierci mamy nosiła druga żona Edwarda –
Marysia, po zgubieniu swojej ślubnej srebrnej3. – Kolejne fragmenty tej księgi
wspomnień mają podobne tytuły – najczęściej nazwy domowych przedmiotów, rzeczy, będących pamiątkami ciekawych wydarzeń, przypominających
bliskie osoby 4.
Pod koniec tomu znajdujemy bardzo ważny Kalejdoskop alfabetyczny. Autor
zamieścił w nim oryginalne miniportrety postaci, które zapadły mu w pamięć,
a jakich nie pomieścił we wspomnieniach. W ten sposób chciał im podziękować za to, że zjawiły się w jego życiu. Prezentowane są w układzie alfabetycznym. Stąd na pierwszym miejscu Violetta Adamus – pomoc domowa… Dalej:
Jan Biczycki i Roma Ligocka, Maja Broniewska, Władysław Broniewski, Jerzy
Buzek, Cielęciniarz, Cyganka z Rzymu, Krzysztof Czabański, Czarnoskóra Policjantka, Elżbieta Czyżewska, Norman Davies, Zdzisława Donat, Dziewczyna
w Czerni, Maria Fołtyn, Janusz Głowacki, Zygmunt Hübner… itp. itd. Trudno
jednak nie przywołać jeszcze choćby Tadeusza Łomnickiego, Jana Łukaszewskiego5, Nikifora, Bułata Okudżawy, Agnieszki Osieckiej i Andrzeja Zakrzewskiego… Całość tomu zamyka fragment pt. Okno, stanowiący opis dziejów
ich ogródka, pielęgnowanego przez żony oraz arcybogaty i ciekawy „Indeks
osób”.

2
3

4
5

Op. cit., s. 19.
Pierwszą żoną szczęśliwego z nią 21 lat Edwarda była Małgorzata z d. Ślusarek z Gdyni.
Po jej śmierci w 1986 r. jego żoną została Maria z d. Fydrych, pochodząca z Torunia. – Zob.
tamże, ind. os.
Np. Tresor, Komoda i zegar, Ławka, Medal, Kartka, Wyciąg, Obraz, Gadżet, Kapelusz,
Pałasz, Szafo-komoda oraz miniportret…
Op. cit., s. 409 – foto Autora i podpis: „Z moim ulubionym chórmistrzem Janem Łukaszewskim”. A poświęcone mu hasło (s. 410) informuje: „Mój ulubiony – bo znakomity i również
przyjazny – dyrygent chóralny. Szef polskiego Chóru Kameralnego „Schola Cantorum Gedanensis”. Z tym zespołem dokonał wielu prawykonań moich utworów. Zawsze z sukcesem.
Nagrodził moje zbliżające się osiemdziesięciolecie koncertem kompozytorskim w kościele
Świętego Mikołaja w Gdańsku. (…)”. – Dalej o programie tegoż koncertu oraz uśmiechniętej i wiernej żonie chórmistrza.
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Nie da się w niniejszym wspomnieniu zasygnalizować całego bogactwa
wspomnień E. Pałłasza, a choćby najbliższego nam wątku kaszubsko-kociewskiego jego życia.
W jego życiorysach, choćby najbardziej zwartych biogramach, bardzo obszerny akapit stanowi wykaz zdobytych przezeń nagród i wyróżnień, medali i odznaczeń w kraju i za granicami RP. Gros uzyskał za twórczość kompozytorską. Jest wśród nich Medal Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego im.
B. Chrzanowskiego „Poruszył wiatr od morza”. Otrzymał go w 1994 roku decyzją kapituły „za dorobek kompozytorski inspirowany muzyką Kaszub i Kociewia”6. Uroczystość wręczenia tegoż wyróżnienia odbyła się 28 czerwca 1995
roku w Ratuszu Staromiejskim. Razem z E. Pałłaszem odebrał je laureat z poprzedniego roku, prof. Gerard Labuda. Sylwetkę E. Pałłasza zaprezentowała
Anna Kościelecka, a G. Labudy Tadeusz Bolduan7.
„Dziękując za wyróżnienie Edward Pałłasz podkreślił rolę Gdańska w krzewieniu myśli morskiej i wyraził nadzieję, że w przyszłości cała Polska, podobnie jak Niderlandy, będzie bardzo silnie związana z morzem”8. – Do morza
i Pomorza oraz roli „Wiatru od morza” nawiązał również G. Labuda.
A. Kościelecka, prezentując życie i dokonania E. Pałłasza, na sam koniec
przywołała jego kompozycje inspirowane folklorem Kaszub i Kociewia. Jako
pierwsze były ww. „Bajki kaszubskie” – cykl na fortepian – napisane w 1971
roku. Cztery lata później powstał kolejny bajkowy utwór – „Trzy bajki kaszubskie na orkiestrę”, wydane w 1981 roku i nagrane po raz pierwszy przez orkiestrę PRiTV w Warszawie. – Źródłem inspiracji dla kompozytora w tym przypadku były melodie z Pieśni z Kaszub, zebranych przez Władysława Kirsteina
i Leona Roppla, wydanych w Gdańsku w 1957 roku. Jest to utwór na dużą
orkiestrę symfoniczną z udziałem m.in. trzech grup perkusyjnych, fortepianu
i harfy. Zyskał on dla kompozytora opinię wybitnego mistrza.
W pamiętnym 1981 roku E. Pałłasz skomponował 12 utworów fortepianowych pt. „Melodie z Kociewia”. Inspiracją dlań były melodie pieśni zanotowanych przez ks. Bernarda Sychtę, zawartych w jego Weselu kociewskim
oraz Oskara Kolberga w tomie Pomorze i Lucjana Kamieńskiego Pieśni ludu
pomorskiego. W następnych latach 1982-1983 powstała „Suita kociewska”
6

7
8

Zob. Poruszył wiatr od morza. Medal im. Bernarda Chrzanowskiego, Gdańsk 2006, s. 11.
W składzie Kapituły, której wówczas przewodniczyłem, byli Hanna Kościelecka i Tadeusz
Jabłoński (oni to zgłosili kandydaturę E. Pałłasza) oraz Tadeusz Bolduan i Zygmunt Szultka.
Ich laudacje zob. A. Kościelecka, W kręgu pomorskich inspiracji, „Pomerania”, 1995, nr 7-8,
s. 21-22 i T. Bolduan, Mąż stanu nauki, tamże, s. 22-23.
Zob. s.j., Medale Bernarda Chrzanowskiego [Relacja z uroczystości red. St. Jankego], „Pomerania”, j.w., s. 20.
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na orkiestrę lub dla 4 skrzypiec, napisana dla dzieci. Najnowsze wówczas były
zachwycające słuchaczy „Kolędy kaszubskie na chór mieszany” z 1994 roku,
nagrane i wykonywane na koncertach przez Scholę Cantorum Gedanensis
pod dyr. J. Łukaszewskiego9.
Schola w swoim koncercie, wzbogacającym uroczystość wręczenia Medalu, zaprezentowała kilka utworów E. Pałłasza, w tym „Trzy pieśni kaszubskie”,
napisane przez kompozytora w 1988 roku. Po tym koncercie miało miejsce
spotkanie towarzyskie w Tawernie „Mestwin” w Domu Kaszubskim, w którym
obok Laureatów i Kapituły uczestniczyli m.in. przyjaciele Pałłasza z Bim-Bomu. Oni to umilili wieczór spontanicznym występem, przypominającym ich
i nasze studenckie lata.
Edward Pałłasz jako kompozytor i muzykolog swoją twórczością związaną
z Pomorzem – Kaszubami i Kociewiem – zasłużył na obecność poświęconego
mu hasła na kartach dzieła Muzyka Kaszub. Materiały encyklopedyczne, przygotowanego pod redakcją Witosławy Frankowskiej, wydanego przez Oficynę
Czec, Gdańsk 200510.
Edward Pałłasz był człowiekiem bardzo towarzyskim i rodzinnym. Mimo
że życie nie szczędziło mu – obok sukcesów i honorów – także trudnych doświadczeń i rozczarowań, nigdy nie tracił optymizmu i pogody ducha. W swoich opowieściach i wspomnieniach tryskał humorem, a niekiedy też pod adresem znanych postaci, zwłaszcza z polityki polskiej, delikatną uszczypliwością,
a nawet więcej niż zasłużonym ostrzem swoistej satyry. Sądzę, iż jego dzieło
Na własna nutę należy do najwybitniejszych kompozycji pamiętnikarskich.
Dedykował je: „Kobietom mojego życia: Anastazji, Annie, Małgorzacie, Marii, Urszuli i Małgosi Deborze zwanej Dosią”. – To babcia, matka, żony, córka
i wnuczka. Jego gdańska promocja miała miejsce 8 września 2018 roku w filii
WiMBP przy ul. Mariackiej11.
W rozdziale I Skrzypce, wspominając ojca, Edward przywołał jego muzykowanie na posażnym pianinie mamy, akordy, które raniły jego uszy. „Ale
za to z przyjemnością wsłuchiwałem się w nucony tekst, w fonetyczne walory
9

Zob. op. cit., s. 21-22. – Pełny wykaz kompozycji E. Pałłasza, obejmujący bogatszy zestaw
utworów związanych z Kaszubami i Kociewiem znajdziemy w haśle „Edward Pałłasz”,
dostępnym w Wikipedii.
10
Op. cit., s. 171-172. – Tu m.in. informacja o jego studiach na Wydziale Muzykologii Uniwersytetu Warszawskiego (1959-64). Tu także szczegółowsze nieco informacje o w/w utworach „kaszubskich i kociewskich” oraz przywołany na koniec „Tryptyk kolęd kaszubskich
pt. „Mesyjôsz prziszedł” na alt solo i chór mieszany (1999)”.
11
Nie mogąc w niej uczestniczyć, poprosiłem o zdobycie dla mnie dedykacji autorskiej gospodarza spotkania – p. Zbigniewa Walczaka. Udało się! Stąd dla obu panów – raz jeszcze
serdeczne dzięki.
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kaszubszczyzny. (…) Frapująco też brzmiało zakończenie kaszubskiego hymnu: „Marsz, marsz za wrodżiem, my trzymoma z Bodżiem”. – Z kolei ostatnie
słowa, spisanych w Warszawie, Sopocie i Konstancinie w latach 2013-2016
wspomnień, głoszą: „(…) Nic dziwnego, że żal to wszystko opuszczać. Lecz –
jak zauważył noblista Imre Kertesz (Ostatnia gospoda) – „Gdyby istniał Bóg,
to byłbym wierzący i byłoby mi łatwiej”.
Edward Pałłasz, wyróżniony w 2005 r. przez Zespół Artystyczny Teatru
Polskiego Radia nagrodą Honorowy Wielki Splendor, zmarł 22 grudnia 2019
roku. Pochowany został na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach. – Straciliśmy niezwykłego człowieka, który podobnie jak ks. B. Sychta był postacią łączącą Kaszuby i Kociewie, Pomorze z Polską i światem. Niemniej nie wszystek
umarł. Żyje w naszej pamięci i w swoich twórczych dokonaniach, zwłaszcza
w dziedzinie boskiej muzyki. Nie mniej cennym, o nieprzemijającej wartości
utworem naszego kompozytora pozostanie dzieło pt. Na własną nutę!
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Ks. infułat dr Mieczysław Józefczyk (1928–2019)
– niezwykły duszpasterz i społecznik, proboszcz
i budowniczy, historyk i współtwórca elbląskiego
środowiska naukowego, patron „Solidarności”,
wikariusz generalny diecezji elbląskiej
O ks. Mieczysławie Józefczyku, zmarłym 25 grudnia 2019 roku, już za życia
napisano wiele. Szczególnym wyrazem uznania dla jego życiowej postawy i różnorakich dokonań jest Księga Pamięci i Wdzięczności, Elbląg 20071. W czasie
uroczystości pogrzebowych, celebrowanych w elbląskiej katedrze, uczestnicy
pogrzebu mogli zabrać okolicznościowy druk z portretem Zmarłego.
Nabożeństwu Liturgii pogrzebowej w katedrze przewodniczył abp – senior,
I metropolita warmiński, ks. dr Edmund Piszcz, rocznik 1929, który obejmując w 1987 r. biskupstwo świętej Warmii jako administrator apostolski, mianował ks. Mieczysława swoim wikariuszem biskupim na teren województwa
elbląskiego. Łączyła ich przyjaźń, mająca swoje korzenie m.in. w Pelplinie2.
1

2

Na stronie tytułowej podano, iż jest to „Praca zbiorowa pod redakcją ks. dr. Stefana Ewertowskiego i ks. dr. Wojciecha Zawadzkiego. Oni to w króciutkim wstępie, zatytułowanym
Wspomnienia, wdzięczność i radość spotkania, napisali, iż książka ta powstała w związku
z odejściem ks. Infułata na emeryturę… Jest w niej również mój tekst, zatytułowany
Ks. Mieczysław Józefczyk – jego miejsce w dziejach Elbląga i elbląskiej historiografii”. (Tamże,
s. 33-39).
Ww. Księga Pamięci i Wdzięczności w części pierwszej na pierwszym miejscu zawiera
Wspomnienie ks. abpa E. Piszcza. W dalszej kolejności znajdujemy tekst ks. Józefa Kardynała Glempa, Prymasa Polski pt. Miłość serca Bożego jest dla nas zachętą. (Homilia podczas
Mszy św. w katedrze elbląskiej 6 grudnia 2004 r.)!! Kilka lat wcześniej przyjaciele i wychowankowie ks. Infułata ofiarowali mu z okazji 50-lecia kapłaństwa niecodzienną konferencję,
której owocem jest Księga pamiątkowa Jubileuszu Księdza Infułata Mieczysława Józefczyka,
pod red. Janusza Hochleitnera i ks. Andrzeja Kilanowskiego, wydana jako numer specjalny
[II, R. IV (2000)] Dwumiesięcznika „Zarządzanie i Edukacja” Wyższej Szkoły Zarządzania
i Przedsiębiorczości i. Bogdana Jańskiego w Warszawie, Wydział Zamiejscowy w Elblągu. –
Śp. dr J. Hochleitner był absolwentem UG, szczególnie związanym z Gdańskiem.
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W koncelebrze uczestniczyło wielu kapłanów, a wśród nich inny przyjaciel
Zmarłego, również senior, ks. bp prof. Julian Wojtkowski z Olsztyna, z którym
ks. Mieczysław od lat współpracował także na niwie nauki, między innymi
jako tłumacz z języka niemieckiego i łaciny dzieł historycznych mistrzów średniowiecza i dziejów nowożytnych3.
Homilię pogrzebową wygłosił ordynariusz elbląski, ks. bp Jacek Jezierski,
w młodości wikariusz parafii św. Mikołaja w Elblągu w końcu lat 70. minionego stulecia. W swoim wspomnieniu z okazji 75-lecia ks. Mieczysława – swego proboszcza, pt. Parafia św. Mikołaja w Elblągu w końcu lat 70. XX wieku.
Wspomnienia m.in. napisał: „Ksiądz Prałat Mieczysław Józefczyk posiadał
na plebanii duży księgozbiór. Kolekcjonował książki i czasopisma dotyczące
dziejów Kościoła, a szczególnie Elbląga oraz regionu. Pasjonowała go przede
wszystkim historia ziemi i miasta, w którym duszpasterzował. Prałat odznaczał się bardzo dobrą pamięcią i znajomością języków oraz zdolnością ich
uczenia się. Zna hebrajski, łacinę, niemiecki. W latach 70. uczył się jeszcze
języka angielskiego”4.
Ks. bp Jacek przewodniczył ceremoniom pogrzebowym na odległym od katedry Cmentarzu Komunalnym, gdzie złożono ciało ks. Mieczysława w ziemi
obok grobu jego matki.
Wśród elblążan przed i podczas pogrzebu pojawiły się głosy smutku i oburzenia. Uważa się bowiem powszechnie, iż ks. Mieczysław winien być pochowany w katedrze elbląskiej, która zawdzięcza mu odzyskanie swojej świetności,
piękne tradycje duszpasterskie, nie tylko godny podziwu stan zabytkowych murów i wyposażenia wnętrza. Wyjaśnienia następcy ks. Mieczysława, cenionego
przezeń ks. prał. Stanisława Błaszkowskiego, jakoby sam Zmarły życzył sobie
pochówku obok matki, przyjęto z niedowierzaniem i bez akceptacji. Dawano
temu wyraz już w przeddzień pogrzebu, kiedy to podczas wieczornej mszy św.
homilię pogrzebową, zawierającą szkic do portretu duszpasterskiego ks. Mieczysława, wygłosił jeden z jego wychowanków, aktualny dyrektor Archiwum
3

4

Przykładowo: Borck, Echo Sepulchralis, 1765, (tłumaczenie, w druku); Kościół i społeczeństwo w Prusach Krzyżackich. Teksty źródłowe do dziejów chrześcijaństwa w Pomezanii i Pogezanii, tłum. i red. M. Józefczyk, Elbląg 2017.
Op. cit., s. 21. Znajomość języków obcych, do których należały także ukraiński i rosyjski,
a zwłaszcza niemieckiego i łaciny, ułatwiała mu kontakty z historią Elbląga oraz jego dawnymi mieszkańcami i duszpasterzami. Szczególną rolę odegrała w okresie „Solidarności”,
kiedy to ks. Mieczysław organizował pomoc dla parafian, nadsyłaną m.in. z Niemiec,
Holandii i Skandynawii, także w okresie stanu wojennego. W tamtym czasie zrodziły się
jego przyjacielskie kontakty m.in. z przyszłym śp. prezydentem Lechem Kaczyńskim i jego
bratem Jarosławem. Stąd sympatia dla PC i…, co w niczym nie przeszkadzało w naszej
przyjaźni, mimo nie zawsze podobnych poglądów i ocen bieżącej polityki w III RP.
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Diecezjalnego, profesor tytularny – wykładowca elbląskiego seminarium duchownego i Uniwersytetu Kardynała Wyszyńskiego, ks. Wojciech Zawadzki5.
On też jest kontynuatorem badań naukowych Ks. Infułata i dziedzicem jego
spuścizny archiwalnej. Od lat ministranckich stawał się najbliższym domownikiem ks. Mieczysława obok jego niezawodnej współpracownicy, a w latach
emeryckich troskliwej opiekunki Lidii Kosznik.
Odwiedzając Ks. Mieczysława, miałem szczęście poznać bliżej jego świat,
kręgi współpracowników i przyjaciół, jak i przeróżne dokonania – m.in. te
na drodze pojednania polsko-niemieckiego, jak i okazanej przezeń pomocy
dla ludzi „Solidarności”. Łączyła nas też przyjaźń lub bliska znajomość z wielu
ludźmi – żywymi i umarłymi, szczególnie ze środowiska pomorskich duchownych – profesorów i wychowanków WSD w Pelplinie, w którym studia teologiczne rozpoczął Ks. Mieczysław. Nasze teksty – moje opracowania i jego
wspomnienia – znalazły się w Księdze Jubileuszowej 350 lat Wyższego Seminarium duchownego w Pelplinie (1651-2001), pod red. ks. Anastazego Nadolnego,
Pelplin 20016. Ks. Mieczysław swoje wspomnienie zatytułował Przybyłem
z daleka. – Do Pelplina został skierowany z Olsztyna, który wówczas nie posiadał własnego seminarium. Było to w 1946 roku. Wspominając profesorów,
napisał: „W nabożnym skupieniu wpatrywaliśmy się w jaśniejące słońcem
oblicze ks. prałata Sawickiego, który wykładał dogmatykę. Nawet najbardziej
leniwi klerycy wstydziliby się udzielać złej odpowiedzi na egzaminach lub też
nie uważać na wykładach. Wszystkich zniewalała dobroć płynąca z jego oblicza. Wielkie wrażenie wywierały również wykłady ks. Franciszka Mantheya,
który może nie dorównywał erudycją swojemu mistrzowi Sawickiemu, lecz
w naszym przekonaniu przewyższał go błyskotliwością. (…) Niezapomniane
będą wykłady ks. Antoniego Liedtkego, wówczas jeszcze nawet nie kanonika.
(Swoich kąśliwych uwag na temat Czcigodnej Kapituły zaniechał po własnej
nominacji na to zaszczytne stanowisko). Z księdzem Liedtkem łączyły mnie
szczególne więzy wynikające z porządkowania biblioteki seminaryjnej. (…)
Na zakończenie mojej harcerskiej epopei w Pelplinie pragnę z całą serdecznością wspomnieć ks. infułata Janka, który pod pokrywą pewnej sztywności i oschłości zachował dobre serce i życzliwość dla młodzieży harcerskiej.
(…)”. – Wśród tej młodzieży był przedwcześnie zmarły nasz wspólny przyjaciel, także historyk, biografista niezastąpiony, ks. Henryk Mross, następca
5

6

On też wygłosił przed laty homilię w katedrze elbląskiej 15 maja 2003 r., opublikowaną
w Księdze Pamięci i Wdzięczności, pt. 75 urodziny ks. Infułata M. Józefczyka. – Op. cit.,
s. 23-25.
Zob. J. Borzyszkowski, Seminarium Duchowne w Pelplinie a kaszubszczyzna oraz Epitafia
pelplińskie A.D. 2000 ks. Franciszka Mantheya, op. cit., s. 401-421 i 718-726.
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ks. Mieczysława jako drużynowego7. – „atmosfera wśród przełożonych i kolegów, którzy traktowali mnie życzliwie, specyfika pomorskiej duchowości
i szacunku dla wiedzy, nie mogły pozostać bez wpływu na młodego człowieka.
(…) Jeżeli w mojej formacji kapłańskiej choć w części spełniły się nadzieje
Kościoła, zawdzięczam to Pelplińskim Atenom”8. – To ostatnie zdanie, jego
przesłanie umacniała w Ks. Mieczysławie m.in. przyjaźń zawarta z ks. Januszem Pasierbem9, ale przede wszystkim z kolegami kursowymi, do których
należał siostrzeniec ks. Bernarda Sychty, ks. Bolesław Lewiński, zmarły jako
proboszcz w nadbałtyckiej Karwii. On to zażyczył sobie, by ks. Mieczysław pożegnał go w czasie jego pogrzebu. Dzięki m.in. Pelplinowi i ks. Lewińskiemu,
Kaszuby i Kaszubi stali się bliscy ks. Mieczysławowi. Pod koniec życia został
najbliższym współpracownikiem pierwszego biskupa elbląskiego – życzliwego
i tragicznego Kaszuby, ks. Andrzeja Śliwińskiego, a jako emeryt podopiecznym
swego zacnego następcy ks. Stanisława Błaszkowskiego rodem z kaszubskich
Dziemian. Wśród wikariuszy parafii św. Mikołaja był również nie-Kaszuba,
ks. Arkadiusz Borzyszkowski rodem z Malborka…10 Wszystkie wyżej przywołane postacie w moich spotkaniach i rozmowach z ks. Mieczysławem stawały
się niejednokrotnie obecne w całej swej okazałości. A bywało to na przełomie XX i XXI wieku, kiedy to stałem się wraz z prof. Cezarym Obracht-Prondzyńskim, niemal obywatelem Elbląga i częstym gościem ks. Mieczysława na
ul. Mostowej obok katedry, gdzie jego sąsiadem był także śp. nasz drëch
ks. bp. Andrzej. Po śmierci ks. bpa Andrzeja przypadł mi zaszczyt pożegnania
go w katedrze w imieniu środowiska naukowego Elbląga. Dzięki jego rodzinie
(dr Iwona Śliwińska) trafiły do moich zbiorów liczne książki z jego księgozbioru i inne pamiątki, co stało się w czasie naszych wspólnych pośmiertnych
7

Zob. moje wspomnienie, poświęcone ks. Henrykowi Mrossowi, opublikowane w książce
ks. Sławomira Decowskiego pt. Przeszedł dobrze czyniąc. Ks. Henryk Mross (1928-2000),
Pelplin 2001. Zatytułowałem je Kapłan i historyk – przyjaciel z Osielska i Pelplina. – Podobnie myślę o ks. Mieczysławie!
8
Op. cit., s. 799-801. Zob. też ks. M. Józefczyk, O, roku ów!, w: Sztambuch przyjacielski Józefa
Borzyszkowskiego, pod red. C. Obracht-Prondzyńskiego, Gdańsk 2016, s. 70-72.
9
Zob. Wstępujący na wzgórze. Wspomnienia o Ks. Januszu St. Pasierbie, red. Maria Wilczek,
Pelplin 1995, gdzie m.in. tekst ks. Mieczysława, zatytułowany Co z niego wyrośnie? oraz mój
– Wierny „małej ojczyźnie”. – Op. cit., s. 41-42 i 54-59. Toż wcześniej opublikowane zostało
w tomie pt. Pomorskie drogi Ks. Janusza Pasierba, zredagowanym przez Bogdana Wiśniewskiego, jaki również ukazał się w Pelplinie w 1994 i 1998 roku.
10
Wśród przyjaciół ks. Mieczysława był także ks. prof. Marian Borzyszkowski, rodem
ze Zblewa, dyr. m.in. Instytutu Kultury Chrześcijańskiej w Olsztynie, współtwórca podobnego w Elblągu… Ks. Marian był m.in. badaczem biografii i promotorem kultu bł. Doroty
z Mątów. Ks. Mieczysław uratował i osadził w Elblągu niepowtarzalny kościół b. Doroty…
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odwiedzin jego mieszkania z ks. Mieczysławem i ks. Wojciechem. Niejedną
też autorską książkę otrzymałem od Ks. Mieczysława, z których każda wzbogacona jest bezcenną przyjacielską dedykacją. Książki, nowości wydawnicze,
konferencje naukowe, spotkania autorskie, m.in. w znajdującej się w sąsiedztwie Bibliotece Elbląskiej, były okazją do kolejnych gościnnych przyjęć i rozmów w plebanii Ks. Mieczysława i mieszkaniu niezwykłego emeryta…
Szczególną wartość mają dla mnie jego wspomnienia, których cz. I nosi
tytuł W połowie drogi…, a wydana została w Elblągu w 2002 roku. Wszystko
w jego życiu zaczęło się w rodzinnych przedwojennych Bieszczadach; hartowało się w powojennej Kongresówce i powojennej rzeczywistości stolicy Warmii oraz na dobre podczas studiów w Pelplinie, kontynuowanych w Olsztynie, zakończonych święceniami kapłańskimi w Płocku. A potem była praca
w Morągu, gdzieś pod Gołdapią (Dubeninki i Wieliczki) i w Węgorzewie, skąd
trafił do Elbląga. – Wiedza i doświadczenie zebrane podczas pracy na pograniczu w świecie ludzi wielu etni, religii i kultur, zadecydowały o tym, iż Ks.
Mieczysław, będąc humanistą, był człowiekiem – praktykiem ekumenii,
otwartym na inność, szukającym współpracy i możliwości wzbogacenia dobra
wspólnego.
Jako proboszcz elbląski, współwskrzesiciel starego miasta, renowator i konserwator kościołów oraz życia religijnego i obywatelskiego, zasłużył na miano
elbląskiego ks. Piotra Wawrzyniaka i niczym św. Juda Tadeusz stał się patronem – realizatorem rzeczy zdawałoby się niemożliwych11. W jego olbrzymim dorobku naukowym, po części zaistniałym w okresie emerytury, znalazły się m.in. dwa dzieła związane z Instytutem Kaszubskim. – Pierwsze to
tłumaczenie arcyciekawych wspomnień poprzednika, ostatniego z czasów
niemieckich proboszcza elbląskiego parafii św. Mikołaja, ks. Paulusa Herrmanna, Bericht über die Polen – Russenzeit in Elbbing vom Januar 1945 bis Mai
1946/Relacja o czasach polskich i rosyjskich w Elblągu od stycznia 1945 do maja
1946. Tłum. i wprowadzenie ks. M. Józefczyk, red. naukowa J. Borzyszkowski
i Marion Brandt, wyd. Instytut Kaszubski i Elbląska Uczelnia HumanistycznoEkonomiczna, Gdańsk-Elbląg 2009. Drugie wielkie dokonanie to tłumaczenie dzieła ks. Jana Gotfryda Borka, proboszcza borzyszkowskiego z XVIII
wieku, zatytułowane Echo sepulchralis, zachowane w rękopisie w Archiwum
11

Ks. M. Józefczyk jest m.in. współautorem syntezy Historia Elbląga. W t. V tego dzieła w rozdziale Życie religijne w Elblągu w latach 1945-1992, autorstwa ks. W. Zawadzkiego, znalazły
swoje dobitne odzwierciedlenie jego dokonania elbląskie. One to zadecydowały o licznych
wyróżnieniach kościelnych i państwowych oraz o honorowym obywatelskie miasta Elbląga
i takimże członkostwie „Solidarności”… - Polecam lekturę Księgi Pamięci i Wdzięczności,
a w niej m.in. wspomink dyr. Galerii El – Ryszarda Tomczyka!
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Diecezji Pelplińskiej. O jego tłumaczenie i wydanie wraz z wersją oryginalną
zabiegano już przed 100 laty w Towarzystwie Naukowym w Toruniu. Przez lat
wiele próbowałem do tej pracy zachęcić niejednego z historyków epoki średniowiecza czy dziejów nowożytnych. Szczęśliwie podjął się tegoż i dokonał
w drugim dziesięcioleciu XXI wieku ks. Mieczysław Józefczyk12. Żałuję, że nie
doczekał przewidzianego „ostatecznie” na rok 2019 i ostatecznie 2020, druku
publikacji w Wydawnictwie Uniwersytetu Gdańskiego z udziałem Instytutu
Kaszubskiego. Tam też znajdzie czytelnik mój maleńki szkic do zbiorowego
portretu, obejmującego postacie autora, tłumacza i redaktora naukowego
dzieła.
Cieszę się, że decyzją Walnego Zgromadzenia Członków Instytutu Kaszubskiego z 2016 roku ks. infułat Mieczysław Józefczyk, jako członek zwyczajny
od 2015 r., został członkiem honorowym naszej „Kaszubskiej Akademii Nauk”.
W nielicznym gronie członków h.c. Instytutu Kaszubskiego znaleźli się przed
nim dziś śp. profesorowie: Friedhelm Hinze z Berlina, Elżbieta Zawacka z Torunia, Gerard Labuda z Poznania, abp Tadeusz Gocłowski z Gdańska oraz żyjący wśród nas Kazimierz Kozłowski z Szczecina, Hanna Popowska-Taborska
z Warszawy, Eugeniusz Kruszewski z Kopenhagi, Janusz Jasiński z Olsztyna
(dwaj ostatni razem z ks. Mieczysławem), a ponadto w 2017 r. Stanisław Salmonowicz z Torunia i ks. abp Henryk Muszyński z Gniezna oraz… Janusz
Małłek i Tadeusz Oracki13.
Wśród moich pamiątek przyjaźni z ks. Mieczysławem pozostanie kartka
z życzeniami z okazji świąt Bożego Narodzenia, wysłana z Elbląga 21.12.2019 r.
– napisana w przeddzień pójścia do szpitala…, którą zastałem w skrzynce
pocztowej 31.12.19 – po powrocie z jego pogrzebu…
Niniejszym wspomnieniem dziękujemy ks. Mieczysławowi za przyjaźń
i współpracę! Długie życie ks. Mieczysława obfitowało nie tylko w sukcesy.
Nigdy nie brakowało w nim problemów, zawodów, rozczarowań, a czasami
12

Dzieło ks. J. Borka i ks. M. Józefczyka ukaże się w opracowaniu naukowym prof. Sławomira
Kościelaka w Wydawnictwie Uniwersytetu Gdańskiego w AD 2020. – Czytelników proszę
o wybaczenie za przywołanie tu ostatniego akapitu z „wpisu” ks. Mieczysława do „Sztambucha
przyjacielskiego Józefa Borzyszkowskiego”, w którym wspomnienie z Pelplina: „Wiem,
Drogi Przyjacielu, jak bliska Ci jest ta uczelnia. Przecież tam wyszperałeś dobrego księdza
Borcka, od dwu i pół wieku zakurzonego. Twoje jedno słowo wystarczyło, bym go przywrócił polskiej historii i polskiej mowie, a uczyniłem to również i w tym celu, by Tobie tę
pracę poświęcić”. – Jeszcze raz za ten wspaniały dar ks. Mieczysławowi dziękuję i dziękować
nie przestanę.
13
Zob. Dwadzieścia lat działalności Instytutu Kaszubskiego (1996-2016), pod red. T. Rembalskiego, Gdańsk 2017, s. 9-10 oraz coroczne sprawozdania z pracy IK, publikowane na łamach
rocznika „Acta Cassubiana” w latach 2003-2020.
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i niegodziwości ze strony bliźnich. Mimo to on pozostawał sobą – był niezłomny, wymagający i szczegółowy. – Pamiętając o jego niezwykłej osobowości i takich dokonaniach, mógłby on śmiało powiedzieć – non omnis moriar!

Józef Borzyszkowski

Kazimierz Wajda (1930–2020)
– profesor, historyk Pomorza, nauczyciel
akademicki UMK, niezmiennie życzliwy
dla studentów, przyjaciół i innych ludzi
Kazimierz Józef urodził się 26 maja 1930 r. w Bydgoszczy w rodzinie Tadeusza – urzędnika Naczelnej Dyrekcji Lasów Państwowych od 1933 r. w Toruniu i lek. dentysty Bronisławy z d. Syska. Będąc jedynakiem, stanowił oczko
w głowie rodziców, zwłaszcza matki, z którą spędził lata wojny w Bodzanowie
na Mazowszu – w GG. Ojciec Kazimierza jako oficer rezerwy po klęsce wrześniowej przedostał się do Armii Polskiej we Francji, a następnie Wielkiej Brytanii, skąd wrócił w 1947 roku.
Kazimierz w Bodzanowie, dzięki matce, prowadzącej gabinet dentystyczny,
mógł pod jej opieką opanować, na drodze edukacji domowej, program szkoły
powszechnej. Stąd po ich powrocie w 1945 r. do Torunia podjął naukę w Liceum im. M. Kopernika. Był już wówczas żywo zainteresowany bieżącą polityką, jak i stosunkami społecznymi. Z zażenowaniem wspominał relacje międzyludzkie poznane w Bodzanowie, tragiczny los tamtejszych Żydów i różne
– wspaniałe i wstrętne – postawy rodaków. Po maturze w 1949 r. chciał studiować socjologię. Jednakże z powodu braku tego kierunku na UMK wybrał
historię. Niemniej jako historyk pozostał do końca życia blisko socjologii.
Rozpoczynając w 1949 r. studia historyczne na UMK, wybrał specjalizację
archiwalną. Od 1952 r. kontynuował je na Uniwersytecie Poznańskim. Tam
w 1954 r. uzyskał magisterium na podstawie pracy „Ruch robotniczy w rejencji
bydgoskiej w latach 1890-1903”, napisanej pod kierunkiem prof. Kazimierza
Piwarskiego. Dzięki promotorowi został pracownikiem Instytutu Historii PAN
w Warszawie, dojeżdżając z Torunia do stolicy. W tymże Instytucie w 1962 r.
uzyskał stopień doktora nauk historycznych na podstawie rozprawy pt. Kwestia
rolna na Pomorzu Gdańskim na przełomie XIX i XX wieku1, napisanej również
1

Rozprawa ta ukazała się drukiem pt. Wieś pomorska na przełomie XIX i XX wieku. Kwestia
rolna na Pomorzu Gdańskim, Poznań 1964.
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pod kierunkiem prof. K. Piwarskiego. W 1969 r. uzyskał habilitację – również w IH PAN – na podstawie rozprawy Migracje ludności wiejskiej Pomorza
Wschodniego w latach 1850-19142.
Wielkim plusem pracy w ówczesnej PAN, przy niewielkich zarobkach, była
możliwość wyjazdów naukowo-badawczych za granicę. Kazimierz Wajda,
będąc stypendystą niemieckich fundacji (DAAD i Friedrich-Ebert-Stiftung),
miał możliwość poznania zasobów niemieckich archiwów po obu stronach
Łaby, jak też udziału w międzynarodowych konferencjach naukowych. W kolejnych latach przebywał w Max-Planck-Institut für Geschichte i nawiązał
bliską współpracę z Historische Komission zu Berlin. Był już wówczas w nielicznym gronie wybitnych historyków – badaczy dziejów społecznych i gospodarczych ziem polskich pod panowaniem pruskim. Jednocześnie interesował
się stereotypami etnicznymi w Europie Środkowej i Wschodniej na przełomie
XIX i XX wieku, śledząc bieżące wydawnictwa, poświęcając im cenne recenzje
na łamach ogólnopolskich czasopism historycznych3.
Ostatnie lata 1976-1979 w PAN przepracował w Instytucie Krajów Socjalistycznych z siedzibą w Warszawie, mieszkając nadal w Toruniu.
W 1979 r. podjął pracę w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu,
gdzie w latach 1981-1984 pełnił funkcję prodziekana, a 1984-85 dziekana
Wydziału Historycznego, z którego to stanowiska został odwołany z przyczyn
politycznych – jako niesforny członek PZPR, z którą się rozstał w stanie wojennym, będąc działaczem struktur poziomych. Z tych samych powodów tytuł
profesora (nadzwyczajnego) uzyskał dopiero w 1988 roku. W 1994 r. jako prof.
tytularny otrzymał stanowisko prof. zwyczajnego.
Przed i po okresie dziekaństwa był dyrektorem instytutów w latach 19791982 Instytutu Nauk Społecznych, a 1990-1997 Instytutu Historii i Archiwistyki. Zasiadał też w uczelnianym Senacie, a do 2000 r. – przejścia na emeryturę – kierował Zakładem Historii XIX wieku. Wspierał znacząco wykładami
i seminariami toruńską socjologię. Z dużym zaangażowaniem działał w Towarzystwie Naukowym w Toruniu i Polskim Towarzystwie Socjologicznym. Był
członkiem korespondentem Historische Kommision für Ost und Westpreussische Landesforschung. Przede wszystkim był zaangażowanym dydaktykiem
uniwersyteckim. Wypromował niemal dwustu magistrów historii, socjologii
i bibliotekoznawstwa oraz pięciu doktorów. Był cenionym – wymagającym
i życzliwym recenzentem prac doktorskich, habilitacji i wniosków o profesurę.
2
3

Opublikowana – Wrocław 1969.
Zob. jego bio-bibliografię, opublikowaną w: „Sprawozdania TNT”, t. 23: 1969, s. 60-62
i Pracownicy nauki i dydaktyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 1945-1999. Materiały
do biografii, pod red. Sławomira Kalembki, Toruń 1995, s. 715.
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Właśnie na końcowym etapie mojego przewodu doktorskiego poznałem
bliżej wówczas doc. dra hab. Kazimierza Wajdę. Kilka lat później, będąc razem
z kol. Jackiem Banachem na stażu naukowym w Toruniu (Jacek w intencji
zbierania materiałów do doktoratu, ja do habilitacji), cieszyliśmy się jego wyjątkową opieką i przyjaźnią. Jako znak przyjaźni przyjąłem letnie odwiedziny
familii Wajdów w naszej zagrodzie skansenowskiej w Łączyńskiej Hucie4.
Kazimierz w Sylwestra 1956 roku poznał nauczycielkę biologii Zdzisławę
Wolińską z Inowrocławia. 18 stycznia 1958 r. miał miejsce w Toruniu ich ślub,
gdzie założyli rodzinne gniazdo. W 1962 r. przyszła na świat ich jedyna córka
Jagna Bronisława, dziś nauczyciel akademicki, po studiach w Gießen i doktoracie z germanistyki, lektor języka niemieckiego UMK. Od lat 70., trwała
nasza przyjaźń, obejmująca zainteresowania nie tylko problematyką akademicką czy rodzinną. Kazimierz Wajda w 2000 r. przeszedł na emeryturę, prowadząc jeszcze przez kilka lat zajęcia, głównie seminaria magisterskie. Jako
emeryt mógł więcej czasu poświęcić swoim pasjom, do których należały lektury z dziedziny antropologii i nauki o pochodzeniu człowieka oraz podróże.
W młodości dużo wędrował po górach. Tatry i Podhale odwiedzał także z rodziną. Wspominał też w Gdańsku swoje pierwsze wanogi po Kaszubach, kiedy
to nie tylko język kaszubski był dlań nieco obcy. Był człowiekiem bardzo towarzyskim i ciekawym losów i myśli innych ludzi. To wzbogacało jego i rodzinne
doświadczenia m.in. z urlopów, czy też wyjazdów do krajów demokracji ludowej w PRL, a w III RP na zachód Europy, gdzie szczególnie zachwyciła go
Hiszpania. Był człowiekiem nieustannie studiującym, chciwym wiedzy historycznej i o współczesności. Pochłaniał ją w trakcie lektury książek i prasy, stąd
też należał do ludzi wyśmienicie zorientowanych w polityce w kraju i świecie.
Wraz z żoną i córką należał do miłośników muzyki jazzowej, której koncerty
na żywo były dlań duchową ucztą. Podobnie wernisaże sztuki, dające okazję
do spotkania znajomych. Wraz z Jagną, mieszkającą w pobliżu rodziców, stanowili silną, związaną na różne sposoby trójcę rodzinną, w której Kazik pełnił
role troskliwego i opiekuńczego, spolegliwego męża i ojca.
Z pogodą ducha przyjmował kłopoty „pogodnej starości”. Podłamała go
choroba i śmierć żony. Ukochana Zdzisia zmarła w domu 30 września 2019 r.
w Toruniu. Kazimierz zmarł 22 stycznia 2020 r. po kilku dniach pobytu w szpitalu. Uroczystości pogrzebowe odbyły się 31 stycznia w Auli UMK, po których
urna z jego prochami została złożona do grobu na cmentarzu św. Jerzego przy
ul. Gałczyńskiego. Pozostał w pamięci córki i przyjaciół jako zawsze ciekawy
tego, co dookoła nas się dzieje, towarzyski i serdeczny, nieznoszący konfliktów,
dążący do porozumienia, mimo różnicy poglądów..
4

Zob. J. Borzyszkowski, Nad Radunią… O dziejach przysiółka skansenowskiego z „zagrodą
kaszubską” w Łączyńskiej Hucie, Gdańsk 2016, s. 164.
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W jego dorobku naukowym jest m.in. współautorstwo pomnikowej monografii Dzieje Towarzystwa Naukowego w Toruniu 1875-19755. Jak wiadomo,
Towarzystwo to powstało w okresie kulturkampfu, a najliczniejsze grono jego
członków stanowili duchowni, co było efektem m.in. prezesury ks. Stanisława
Kujota. Kazimierz, będąc ateistą, nienaprzykrzającym się Panu Bogu, a tym
bardziej Kościołowi, z zainteresowaniem śledził jego dzieje. Był m.in. uczestnikiem Spotkań Pelplińskich, gdzie wygłaszał też referaty, poświęcone kasacie
zakonów i Akcji Katolickiej w diecezji chełmińskiej6. Rola duchownych i Kościoła w życiu społeczno-politycznym dawniej i dziś stanowiła ciekawy temat
niejednej z naszych rozmów. Z wdzięcznością pamiętać będziemy także o jego
udziale w opracowaniu niejednej monografii miast kaszubsko-pomorskich,
choćby Chojnic, Pucka i Rumi7. Godna pamięci jest również jego książeczka
pt. Wóz Drzymały. Wieś wielkopolska i pomorska w walce z germanizacją,
Poznań 19628. Swoistym zwieńczeniem jego pomorskich badań jest udział
w opracowaniu syntezy Historia Pomorza, pod red. Stanisława Salmonowicza,
t. 4, cz. 1, Ustrój, gospodarka, społeczeństwo, Toruń 2000. Z opracowań profesora K. Wajdy, jak i jego życzliwej rady i pomocy w dotarciu do źródeł i literatury, korzystałem w trakcie pracy nad Historią Kaszubów w dziejach Pomorza9.
Stąd raz jeszcze dlań – za życzliwość i pomoc oraz wkład w bogactwo kaszubsko-pomorskiej historiografii – serdeczne dzięki! Kazimierz Wajda pozostanie w mojej pamięci jako jeden z mistrzów i przyjaciół, jacy odeszli na drugą
stronę życia…

5
6

7

8

9

Op. cit., t. 1, pod redakcją Mariana Biskupa, Toruń 1977, opracowali Kazimierz Wajda i Bożena Osmólska-Piskorska. K. Wajda opracował okres W dobie zaboru pruskiego 1875-1918.
Zob. K. Wajda, Kasata zakonów i jej oddźwięk społeczny na Pomorzu w XIX w., „Studia
Pelplińskie”, t. 17: 1986, Pelplin 1987 oraz Akcja Katolicka na Pomorzu w latach 1930-1939,
„Studia Pelplińskie”, t. XIX: 1988. Zob. też: K. Wajda, Społeczeństwo polskie i Kościół katolicki na Pomorzu a państwo polskie w latach 1860-1914, „Studia Pelplińskie”, t. 16: 1985,
Pelplin 1987; tenże, Miejsce i rola poszerzonej diecezji chełmińskiej 1821-1920, w: Z przeszłości diecezji chełmińskiej 1243-1992, pod red. M. Biskupa, Toruń 1994.
Zob. K. Wajda, M. Wojciechowski, Chojnice pod panowaniem pruskim (1772-1920), w:
Dzieje Chojnic, pod red. K. Ostrowskiego, Chojnice 2003; tenże, Pod pruskim panowaniem
(do 1914 r.), w: Historia Pucka, pod red. A. Grotha, Gdańsk 1998.
W okresie poznańskim powstało też jego studium Strajk szkolny z lat 1906-1907 na wsi
wielkopolskiej i pomorskiej, „Studia i Materiały do dziejów Wielkopolski i Pomorza”, t. III:
1957, z. 1.
Zob. J. Borzyszkowski, Historia Kaszubów w dziejach Pomorza, t. III W Królestwie Pruskim
i Cesarstwie Niemieckim (1815-1920), cz. 1, „Kaszubi i Pomorze w drodze do kapitalizmu
i społeczeństwa obywatelskiego (1815-1870) i cz. 2 „W Cesarstwie Niemieckim – oraz
za Wielką Wodą na emigracji (1871-1920), Gdańsk 2019, ind. os.

Józef Borzyszkowski

Ks. prałat Franciszek Koska (1933–2020),
duszpasterz i budowniczy w diecezji chełmińskiej
i Fulda w RFN
Ks. Franciszek Koska należy do grona barwnych postaci Kościoła chełmińskiego. Swoim życiem i dokonaniami wpisał się tu w dzieje wielu parafii,
a zwłaszcza Hopowa, Chmielna i Lubawy oraz Wejherowa. Wejherowo to jego
rodzinne miasto, do którego wrócił po kilkunastu latach pracy w RFN i emerytury w Rumi na wieczny odpoczynek.
Urodził się w Wejherowie 8 września 1933 roku jako syn Ignacego i Franciszki z d. Świeczkowskiej. Ojciec jego pochodził z Wielkopolski. Na Kaszuby
przybył jako żołnierz gen. Józefa Hallera w ramach Frontu Pomorskiego w lutym 1920 roku. Podczas postoju w Kościerzynie, kwaterując u rodziny Świeczkowskich, poznał ich córkę Franciszkę, która wkrótce została jego żoną.
Po zaślubinach z morzem Ignacy Koska został posterunkowym Policji
Państwowej w Wejherowie, zyskując uznanie przełożonych, poparte wieloma
odznaczeniami1. Franek był najmłodszym z siedmiorga rodzeństwa. Z ich
domu, położonego przy ul. Św. Jacka naprzeciw szpitala (dziś siedziba Muzeum Piaśnickiego), zapamiętał m.in. postać pisarza Jerzego Bandrowskiego,
który mieszkał tam jako sublokator do początku wojny, po czym słuch o nim
zaginął. Ojciec uczestniczył w obronie Kępy Oksywskiej, gdzie dostał się
do niewoli. Zwolniony z obozu jenieckiego w Woldenbergu, znalazł pracę
1

Życiorys ojca zaprezentował sam Ks. Franciszek w liście do Prezydenta Wejherowa Krzysztofa Hildebrandta z 15.05.2007 r., w którym dziękował za przekazane życzenia na złoty
jubileusz kapłaństwa. (Kopia w zbiorach J. B.). Tam m.in. stwierdził: „Odznaczenia i medale otrzymał pan dr J. Borzyszkowski”. – Niestety, tych pamiątek dotąd nie otrzymałem.
W ostatnim akapicie Franek napisał: „Jeśli Pana znudziłem moimi wspomnieniami, to proszę
je przekazać panu Józefowi Borzyszkowskiemu. Więcej zostawiłem pisemnie u ks. Prałata
Reszki”. – Kopia tegoż listu dotarła do mnie dopiero po Jego śmierci za pośrednictwem Rodziny. Niemniej jest to sygnał pamięci o ponawianej przeze mnie prośbie do Franciszka, by
spisał swoje wspomnienia – snute przy różnych okazjach opowieści. U Ks. Tadeusza Reszki
owego „więcej” nie znalazłem!
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jako robotnik portowy w Gdyni. Z czasem został pracownikiem urzędu gminy
Wejherowo-Wieś, mającego siedzibę w Nowym Dworze. W Kosków domu
znajdowali wówczas pomoc pracujący w mieście i okolicy jeńcy wojenni –
Włosi, Francuzi i Rosjanie. Ci ostatni ratowali życie ojca w marcu 1945 roku.
W ich mieszkaniu znalazł teraz na krótko swoją kwaterę pierwszy powojenny
starosta, Stanisław Zaparucha…
Franek jako ministrant służył 8 V 1945 r. ks. Władysławowi Mówce do mszy
św. odprawianej przy ołtarzu polowym przed ratuszem. Ojciec otrzymał wówczas polecenie zorganizowania Milicji Obywatelskiej, z którą rychło się pożegnał, wróciwszy do pracy w urzędzie gminy Wejherowo-Wieś, mającym teraz
siedzibę przy ul. Sobieskiego. Został tam sekretarzem gminy, u boku krewniaka – wójta (????) Mejera. Nie wstąpiwszy do żadnej partii, pod naciskiem
PPR, zrezygnował z dotychczasowej pracy urzędniczej. Kolejnym miejscem
jego pracy były biura Zakładów Naprawy Taboru Kolejowego w Gdańsku-Trojanie. Stamtąd, mając 65 lat, przeszedł na emeryturę. Podjął wówczas dodatkową pracę w Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska w Wejherowie jako
magazynier biurowy. Pracował tam do 80. roku życia, które rychło przerwała
śmierć.
Franek, ukończywszy w 1951 r. Liceum Ogólnokształcące w Wejherowie,
podjął studia w Seminarium Duchowym w Pelplinie.
Wśród jego bardzo licznych kolegów na roku, z którymi doszedł do kapłaństwa, byli m.in. bliscy mi, dziś już także śp.: Roman Ciecholewski – późniejszy
dyr. Muzeum Diecezjalnego, Jan Felski – proboszcz pucki, Marian Kryszyk –
jegomość w Szymbarku, Konrad Kufel z Wygody, Edmund Talaśka z Starych
Polaszek, Zygmunt Trella z Mechowej, Bogusław Żurawski z Wejherowa, Stanisław Mokwa z Lipusza, Ludomir Warnke z Silna. W gronie jego kursowych
kolegów był także ks. Stanisław Gackowski – dziś emeryt w Żukowie oraz
ks. abp prof. Henryk Muszyński, prymas z Kaszub2.
W 1957 r. otrzymał święcenia kapłańskie, odprawiając w wejherowskiej farze prymicyjną mszę świętą. Jako wikariusz pracował w Grudziądzu, Czersku,
Wąbrzeźnie i Starogardzie Gdańskim. W 1965 r. został wikariuszem ekspozytem (lokalnym) w Hopowie, należącym do parafii Goręczyno, której proboszczem w tymże roku został ks. Edmund Kosznik (1921-2013)3. Poprzednikiem
Franka w Hopowie był przez kilka tygodni ks. Czesław Wierzbicki. Prześladowany przez UB poprosił „Pelplin” o przeniesienie, wskazując Ks. Koskę jako
swego następcę.
2
3

Zob. Spis kościołów i duchowieństwa diecezji chełmińskiej na rok 1958, Pelplin 1958, s. 213214.
Zob. E. Kosznik, Wspomnienia starego kapłana, Pelplin 2010.
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Ks. F. Koska przybył do Hopowa późnym wieczorem 25.10.1965 r. motocyklem SHL 125. Ks. Wierzbicki natychmiast opuścił plebanię i wieś. Tejże
nocy zastukali po niego do plebanii panowie z kartuskiego UB. Franek, będąc
z wizytą u proboszcza w Goręczynie, dowiedział się m.in. o długach ciążących
na kościele w Hopowie za malowanie prezbiterium i ambony oraz naprawę dachu.
– „Długi spłaciłem dzięki ofiarności okolicznych mieszkańców z Hopowa,
Wyczechowa, Kameli, Somonina (Nowego Dworu) i Egiertowa”4 – napisał
ks. prał. Franciszek w swoistym rachunku sumienia duszpasterza budowniczego, sporządzonym w ostatnim okresie emerytury w Rumi.
W tym miejscu warto podkreślić, iż przyjaźń zawarta przez Franciszka
z goręczyńskim proboszczem ks. E. Kosznikiem przetrwała do jego śmierci.
Ks. Franek był kaznodzieją podczas mszy św. w wigilię pogrzebu Prałata odprawianej w Ostrzycach, gdzie miejscowa społeczność i kapłani dekanatu
kartuskiego pożegnali zmarłego przed eksportą do Goręczyna. Tam bowiem
następnego dnia ks. E. Kosznik został pochowany na przykościelnym cmentarzu5.
W przywołanym „rachunku sumienia” dalej czytamy:
„Spis inwentarza kościoła w Hopowie sporządzono 15.12.1965 r. W kościele
18 dziur w oknach witrażowych z czasów działań wojennych, stąd przeciągi
i zimno. Wczesna zima przeszkodziła reperacji okien.
W lutym 1966 r. przerobiono ławki w kościele; usunięto przednią część balkonu; zakupiłem i poświęciłem monstrancję. Dnia 14.04.1966, w historyczną
rocznicę Tysiąclecia Chrztu Polski poświęciłem krzyż procesyjny i chorągiew
oraz baldachim i figury do żłóbka. W tym roku również p. Antoni Łangowski
z Czerska wykonał w drzewie lipowym 14 stacji drogi krzyżowej, sfinansowane przez parafian, których nazwiska umieszczono na odwrotnej stronie. Poświęcił je w uroczystość Bożego Ciała, dnia 25 maja 1967 r. Ojciec Misjonarz
Marek Pociecha z Dukli.
W 1967 r. gospodarze położyli betonowy chodnik; fachowiec założył rynny
oraz opierzenie; p. Konkol z Kartuz wstawił wyremontowany witraż Najśw. Serca
Pana Jezusa w prezbiterium oraz Marcina Lutra w kruchcie wejściowej na chór.
Rok 1968: naprawiono i uruchomiono zegar na wieży kościoła, przeołowiono
6 okien w zakrystii (miejsce katechizacji dzieci i młodzieży).
4
5

Ks. Franciszek Józef Koska (…), Dane personalne na stronę www.diecezja.gda.pl (ss. 8) –
kopia w zbiorach rodziny i autora.
Zob. J. Borzyszkowski, Ks. prałat Edmund Kosznik (1921-2013) z Ostrzyc – emerytowany
proboszcz parafii Goręczyno, „Acta Cassubiana”, t. XV, 2013, s. 425-432. Toż w J. Borzyszkowski, Moi mistrzowie i przyjaciele, Gdańsk 2015, s. 395-407.
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Rok 1969: nowa posadzka w całym kościele, ołtarz z piaskowca, wieko
na chrzcielnicę, wmurowano nowe tabernakulum, wieczne lampki, ambona piaskowcowa z metaloplastyką; nowe dachówki na wieżę i dach kościoła.
Dnia 13.06.1969 dokonał ks. biskup sufragan Zygmunt Kowalski konsekracji
ołtarza i poświęcił tabernakulum w obecności wszystkich kapłanów dekanatu
kartuskiego. (…)
Rok 1971:
Stefan Jasiński, warsztat ślusarski, Sopot, ul. 20 Października 874, wykonał
ropne ogrzewanie kościoła.
Rok 1972 (…)
W okresie mojego pobytu w Hopowie wszelkie starania Kurii Biskupiej w Pelplinie u władz państwowych, by Hopowo usamodzielnić jako parafię, załatwiano odmownie. Powiedziano mi wyraźnie w Powiatowej Radzie Narodowej
w Kartuzach, jak również „opiekuni” personalni z UB, że warunkiem utworzenia samodzielnej parafii w Hopowie jest moje odejście z Hopowa. (…)
Sytuacja zmieniła się radykalnie w czerwcu 1972 roku. – Wujek naszego nauczyciela w Hopowie, pana Edmunda Majewskiego, pan Franciszek Liedtke
z Kamienia, między Kielnem a Szemudem, był w tym czasie posłem do Sejmu.
Jemu przedstawił naszą sytuację p. Majewski. Przed czerwcowym posiedzeniem Sejmu prosił o dostarczenie prośby o interwencję Sejmu w sprawie
negatywnie załatwianych naszych wniosków do Prezydium Wojewódzkiej
i Powiatowej Rady Narodowej w Gdańsku i Kartuzach. Pojechałem wraz
z p. Majewskim Edmundem po północy leśnymi i polnymi drogami do Kamienia i przez okno podałem wniosek p. Posłowi. Kilka dni później, dnia
13 czerwca 1972 roku czytaliśmy wszyscy z wielkim zdziwieniem i radością
w „Dzienniku Bałtyckim” wiadomość z posiedzenia Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Gdańsku z dnia 12.06.1972 r.: Prezydium wyraziło
zgodę na założenie cmentarza rzymsko-katolickiego we wsi Hopowo w pow.
Kartuskim. Cmentarz powstanie na gruncie przekazanym przez Józefa Marszewskiego.
Po odebraniu dokumentów, natychmiast organizowałem prawną stronę
własności gruntu oraz plany zagospodarowania cmentarza, który poczęto niwelować i ogrodzić płotem. Udział wszystkich mieszkańców w tych pracach
był fantastyczny.
We wtorek, dnia 3 października 1972 roku o godz. 16:00 J.E. Ksiądz biskup Bernard Czapliński dokonał poświęcenia nowego cmentarza i krzyża
w Hopowie.
Rok 1973 (…)
Dnia 6 maja 1973 r. dziekan dekanatu kartuskiego, ks. kan. Franciszek Żur
dokonał aktu poświęcenia organów w Hopowie, które po 28 latach wyremontowane, będą znowu grać Bogu na chwałę.
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Dnia 1 listopada 1973 r. po raz pierwszy odbyła się procesja żałobna na
cmentarz.
*****
Dla tych, którzy tamte czasy nie znają, czasy ciągłych „najazdów” ubowców
i strachu przed szantażem, gdyż nigdy nie prowadziłem księgi finansowej i nie
zgłaszałem punktu katechetycznego w zakrystii (zakaz Stefana Kardynała
Wyszyńskiego) były to lata bardzo trudne. Brak jakichkolwiek materiałów
budowlanych trzeba było uzupełniać własnym sprytem, zaradnością, często
upokorzeniem. Ile czasu traciło się na jazdy z jednego GS-u do drugiego, by
kupić cokolwiek! To było okropne!!! A powtarzało się w moim kapłańskim
życiu codziennie w okresie 33 lat, na każdej parafii.
*****
Bo…
Na Wielki piątek 1974 roku Ks. Radca Alojzy Porzyński, proboszcz w Chmielnie, załatwił terminowe spotkanie u ks. bpa Bernarda Czaplińskiego, na które
wraz z nim musiałem się stawić. Tam prosił ks. Porzyński o nominację mojej
osoby na proboszcza w Chmielnie od 1.07.1974 roku. Ks. Biskup po krótkim
pytaniu o moją zgodę, wyraził swoje przyzwolenie. Tak więc ponownie musiałem przejść wszystkie tryby maszyny budowlanej: nowej plebanii w Chmielnie, remont generalny kościoła, starania o podział parafii i utworzenie samodzielnej parafii w Miechucinie.
Dnia 1 lipca 1986 roku zostałem proboszczem i dziekanem w Lubawie.
W małej i starej plebanii miałem jeden jedyny pokój mieszkalny dla siebie. Podobnie mieszkało w tej samej plebanii jeszcze 4 wikariuszy i jedna gospodyni,
dla wszystkich tylko jedna toaleta i jedna wanna.
Do parafii należał:
1. Kościół p.w. Najśw. Maryi Panny i Świętej Anny
2. Kościół filialny p.w. Świętej Barbary
3. Kaplica p.w. Nawiedzenia NMP w Lipach
4. Kościół poklasztorny p.w. Świętych Jana Chrzciciela i Michała Archanioła
5. Kościół p.w. Wniebowstąpienia Pańskiego w Mortęgach. (…)”6.
6

F. Koska, Dane personalne…, s. 2-5. – W Archiwum Diecezji Pelplińskiej zachowała się
teczka akt personalnych Franka (syg. 633), a w niej m.in. kolejne dekrety – nominacje. (Jest
też „Karta indywidualna”), sporządzona tuż przed święceniami, w której czytamy w rubryce „Szczególne kwalifikacje i zamiłowania życiowe: pisze doskonale na maszynie”).
Z 18.06.1974 jest nominacja na wikariusza w Chmielnie, z dniem 1 lipca, 20.07.1974 r.
na administratora parafii Chmielno.
Po 12 latach pracy w Chmielnie jako proboszcz i dziekan dekanatu kartuskiego został odwołany z dotychczasowych obowiązków i z dniem 10.06.1986 r. mianowany proboszczem
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W Lubawie ks. Franek pracował do 1990 roku. Na koncie jego dokonań
pojawił się generalny remont kaplicy w Lipach – centrum sanktuarium M.B.
Lipskiej, której figura poza odpustami przechowywana jest w lubawskiej
farze. Remontem został objęty również wspaniały kościół pofranciszkański.
– „Wszystko do zawdzięczenia moim przyjaciołom z Köln – Merheim, którzy
całość finansowali. – Kościół ocalał, dzięki podziałowi parafii i mojemu następcy ks. kan. Tadeuszowi Brezie.
Po wybudowaniu nowej plebanii, w której każdy kapłan otrzymał dwa pokoje i własny sanitariat, nadszedł czas, by pomyśleć o własnym zdrowiu i usunąć się do diecezji Fulda w Niemczech, gdzie natychmiast otrzymałem parafię
w Wächtersbach-Aufenau pod wezwaniem Matki Bożej Bolesnej. Wyjechałem dnia 1 października 1990 roku za zgodą Ks. biskupa Ordynariusza Mariana Przykuckiego7. Po ustanowieniu nowych diecezji w Polsce otrzymałem
exkardynację z diecezji chełmińskiej dnia 30.06.1992 oraz inkardynację dnia
21.07.1992 do diecezji Fulda w Niemczech.
Do Polski wróciłem dnia 1 października 2009 roku i zamieszkałem w Rumi.
Trzydzieści i trzy lata posługi kapłańskiej w diecezji chełmińskiej i 19 lat w diecezji Fulda – Omnia od majorem Dei gloriam, a dobry i łaskawy Bóg, pełen
miłosierdzia, udzielał mi zdrowia i na brak Jego błogosławieństwa nie mogę
się skarżyć – przeciwnie – mam poczucie wielkiej wdzięczności z dobrze spełnionego obowiązku, który wraz z święceniami kapłańskimi na siebie przyją-

7

parafii Lubawa przez ks. bpa Mariana Przykuckiego. 10.06. tego roku został dziekanem
dekanatu lubawskiego.
1 marca 1989 r. ks. bp M. Przykucki napisał:
„Przewielebny Księże Dziekanie,
Cieszę się, że w nawiązaniu do rocznicy 15-lecia otrzymania przeze mnie sakry biskupiej
mogę przekazać Księdzu Dziekanowi nominację na
KAPELANA
JEGO ŚWIĄTOBLIWOŚCI OJCA ŚW. JANA PAWŁA II
W niniejszej nominacji pragnąłem podkreślić znaczenie proboszcza historycznej siedziby
biskupiej oraz wyrazić wdzięczność za gorliwą pracę dziekańską i duszpasterską w Lubawie.
Jestem pełen uznana dla podjętych inwestycji i żywię nadzieję, ze to wyróżnienie papieskie
przyczyni się do jeszcze gorliwszego zajęcia się niełatwymi problemami parafii lubawskiej.
Pragnąłbym też zachęcić, aby przestrzenne pomieszczenia parafialne służyły także ruchowi
oazowemu. (…)”.
W kolejnym dokumencie z 16.08.1990 czytamy:
„W nawiązaniu do przedłożonej prośby, zwalniam Przewielebnego Księdza Prałata z dniem
1 września 1990 roku z obowiązków proboszcza parafii Lubawa i zezwalam na podjęcie
leczenia w Republice Federalnej Niemiec. (…)”.
Po tym następują dokumenty związane z exkardynacją… i inkardynacją do diecezji Fulda,
podpisane przez bpa J. B. Szlagę i abpa Johannesa Dybę.
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łem. Za słabości i niedoskonałości – Boga, Współbraci, Rodzinę i wszystkich
przyjaciół i nieprzyjaciół serdecznie przepraszam. (…)”8.
Do powyższego „autoportretu” ks. Franka Koski, a raczej relacji z pracy
kapłańskiej, winienem jemu i czytelnikom porcję osobistych wspomnień i faktów, nieuwzględnionych w cytowanym życiorysie własnym. Muszę też dodać,
iż przytoczyłem tu najobszerniejszy fragment z jego relacji dotyczący Hopowa,
bo ta parafia – kiedyś ewangelicka, od powojnia katolicka, jest mi również bardzo
bliska. To m.in. moje wspomnienia związane z postacią śp. Jerzego Walkusza,
szefa zespołu „Hopowianie” i rzeźbiarza, twórcy ludowych instrumentów
i współtwórcy ołtarza papieskiego w Sopocie. To pamięć o zachowanej w Archiwum Państwowym w Gdańsku unikatowej kronice parafii ewangelickiej,
obejmującej m.in. szczegóły dotyczące budowy kościoła…9 Stąd i tu zachęcam
aktualnego proboszcza w Hopowie, ks. Tadeusza Łąckiego, wnuka Marty Łąckiej z Mściszewic, m.in. twórczyni kaszubskich ptaszków, by podjął trud jej
tłumaczenia i wydania wraz z powojenną kroniką parafii katolickiej.
Moje osobiste poznanie ks. Franka miało miejsce dopiero w Chmielnie.
Od niego to w 1976 r. zakupiłem kilka pięknych belek i innych elementów
pochodzących z rozbiórki starej plebanii, a wykorzystanych przy budowie naszej zagrody kaszubskiej w Łączyńskiej Hucie. Kilka lat później byłem gościem
w nowej plebanii, gdzie spędziłem kilkanaście godzin, wertując akta w archiwum parafialnym w związku z przygotowywaniem do druku książki Bernarda
Grzędzickiego pt. Chmielno. Wiadomości o środowisku wsi, wydanej z moim
wstępem przez oficynę ZKP, Gdańsk 1980. – Od tego czasu męczy mnie potrzeba ponownego zbadania zawartości chemieleńskiego archiwum i nie tylko ta.
8

9

Op. cit., s. 5-6.
Warto też dodać, że jako prob. w Chmielnie ks. Franek obchodził w 1982 r. 25-lecie kapłaństwa. Z tej okazji otrzymał od ks. infułata Antoniego Liedtkego egzemplarz jego książki
Saga pelplińskiej biblii Gutenberga, Pelplin 1981 z dedykacją, która sprawiła mu wielką satysfakcję:
„Przew. Ks. Proboszczowi Fr. Kosce z okazji Jego 25-lecia Kapłaństwa w dowód sympatii i wdzięcznego uznania za wspaniałe osiągnięcia w dziedzinie budowlanych inwestycji,
a szczególnie za gruntowny remont kościoła oraz za wzorową przebudowę i odnowę jego
wnętrza, wzbogaconego przepięknym stylowym wyposażeniem artystycznym.
Ad multos faustosque Anno
Autor
Pelplin-Chmielno 1982”. – Franek, będąc w RFN, słał do Pelplina, także do Ks. Infułata,
serdeczne listy i paczki z trudnodostępnymi w PRL używkami.
W RFN w 1997 r. obchodził 40-lecie kapłaństwa, o którym pisano w lokalnej prasie, przywołując jego życiorys. 50-lecie obchodził m.in. w Chmielnie.
Fragment tejże kroniki w postaci ilustracji zaprezentowałem na kartach t. III, cz. 2 Historii
Kaszubów w dziejach Pomorza, Gdańsk 2019, s. 606. Vide też tamże s. 604-605.
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Nasza znajomość przekształciła się w przyjaźń za sprawą śp. dr. Otta Kulckego z Oberursel ks. Frankfurtu nad Menem, głównego fundatora odbudowy
organów z kościoła św. Jana w Gdańsku w Bazylice Mariackiej10. W latach
realizacji tej inwestycji, w Chmielnie zaistniały koncerty organowe, jak i towarzyszące im spotkania na plebanii. Kulminacją był tok 1985, kiedy to na uroczyste poświęcenie organów mariackich przyjechało do Gdańska liczne grono
gości z RFN, ulokowanych przez dr. Kulckego i ks. prałata Stanisława Bogdanowicza w zaprzyjaźnionych domach. Do plebanii chmieleńskiej trafiła wówczas na kilka dni wraz ze świtą żona ówczesnego premiera Dolnej Saksonii
Heidi Adele Albrecht, matka aktualnej przewodniczącej EU, Ursuli von der
Leyen. U nas w Hucie zamieszkały koleżanki Doktora ze szpitala w Frankfurcie. Gdańska uroczystość miała miejsce 15.08.1985 roku. Następnego dnia
budowniczowie organów oraz goście chmieleńskiej plebanii wraz z jej gospodarzem spędzili popołudnie u nas nad Radunią11.
Równie ważne, jak te chmieleńskie kontakty, było uczestnictwo ks. F. Koski, także jako proboszcza lubawskiego, w Spotkaniach Pelplińskich, jakie organizowaliśmy z śp. J. M. ks. prof. Jerzym Buxakowskim w WSD w Pelplinie
pod protektoratem X bpa Mariana Przykuckiego. W 1988 r. ks. F. Koska wręczył
mi tam jako prezesowi ZKP egzemplarz Remusa A. Majkowskiego, przetłumaczonego na język niemiecki przez Ewę Brenner z Heidelbergu z dedykacją dla
jej rodzinnego miasta – Muzeum Kaszubskiego w Kartuzach. – Ks. Koska ma
swój własny udział w tym dziele, jako że będąc proboszczem chmieleńskim,
gościł Ewę Brenner z d. Brauer podczas jej wizyty u rodziny w Łapalicach i poświęcił jej wiele uwagi. Między innymi obwiózł ją po całych Kaszubach niejako śladami Remusa, nie pomijając Wejherowa i Piaśnicy oraz Wiela. Pamięć
o tym pozostała obecna w pastorskich rodzinach Brauerów i Brennerów w Lubece i w Haidelbergu, gdzie w tym roku (2020) zmarł zaprzyjaźniony z nami
syn Ewy – dr Michael Hartmut-Brenner, wielce zasłużony w pomocy dla ofiar
wojny w krajach arabskich i na rzecz pojednania chrześcijan.
Po odejściu ks. Franka z Chmielna, poza Pelplinem, spotkałem go w Lubawie dopiero w 1992 roku. Był tam wówczas gościem swego następcy – drëcha
X. Mieczysława Rozmarynowicza – i uczestnikiem wielkiego odpustu oraz
konferencji dedykowanej z okazji 20-lecia posługi biskupiej w diecezji chełmińskiej ks. Marianowi Przykuckiemu. W programie były referaty – ks. prof.
Stanisława Pasierba i niżej podpisanego. Po przedpołudniowej konferencji
i popołudniowej procesji z figurą Matki Bożej do Lip, po przyjęciu na plebanii,
10
11

Zob. O. Kulcke, Geschichte der Orgel von St. Marien in Danzig, Böblingen 1999.
J. Borzyszkowski, Nad Radunią… O dziejach przysiółka skansenowskiego z „zagrodą kaszubską” w Łączyńskiej Hucie, Gdańsk 2016, s. 122-128.
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ks. Franek zaprosił nas do swojego mieszkania, jakie tam sobie zapewnił.
Opowiadał o swojej pracy w RFN i chęci zabrania jeszcze kilku przedmiotów z Lubawy. Wśród nich była „krecziew”, krekiew, laska, wykonana wraz
z wyrzeźbioną główką uchwytu, jak mówił, przez dziadka Świeczkowskiego
w Kościerzynie (a być może przez ojca Ignacego, uszczęśliwiającego w Wejherowie wnuki różnymi zabawkami). Franek opowiadał o patriotycznej działalności swojego dziadka za czasów pruskich. Jam wówczas zauważył, że dziadek
może byłby niezadowolony z opuszczenia przez wnuka ojczyzny, a na pewno
z wywiezienia za Łabę dzieła jego roboty. Stąd zaproponowałem, by owa laska
przeszła pod nasz dach w Łączyńskiej Hucie, co się też stało.
Przez następne lata łączyły nas nie tylko świąteczne listy i urlopowe spotkania.
Spotkaliśmy się m.in. w Bad Soden, diecezja Fulda, na 90. urodzinach niezapomnianego drëcha ks. prałata Johannesa Goedecke’go, związanego z Stowarzyszeniem Katolików b. Wolnego Miasta Gdańska – Adalbertus Werk.
Jesienią 2005 roku któregoś dnia odebrałem telefon z Aufenau… Franz swoim oficerskim głosem poinformował mnie, że za kilka dni opuszcza plebanię
i jako emeryt przenosi się do Hamburga. Ma jeszcze kilka zabytkowych przedmiotów i książek, które chciałby przekazać dla jakiegoś muzeum i dla mnie.
Warunek: muszę się tam zjawić w ciągu najbliższego tygodnia. – W rozmowie
zgodził się, że z muzeów najbliższe nam winno być Muzeum Piśmiennictwa
i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie.
Dzięki decyzji córki Wisławy, gotowej mi towarzyszyć wraz ze swoim kolegą
Krzysztofem, ruszyliśmy moim autem na południe Niemiec. Gospodarz zapoznał nas tam z parafią; wziął też na ostatnią wycieczkę z parafianami do Wurzburga. Ponadto odwiedził z nami Fuldę i ks. prał. J. Goedekego, mieszkańca
Domu Pogodnej Starości w Bad Soden – Salmünster12.
Następnego dnia załadowanym autem ruszyliśmy do domu. Późnym wieczorem zatrzymaliśmy się w Wejherowie, gdzie na ręce dyr. Bogusława Brezy
przekazaliśmy dary ks. prał. Franciszka Koski. Były to: 2 olejne obrazy z XIX
i XX wieku, 2 lichtarze z czasów Księstwa Warszawskiego i 2 blakiery z przełomu XVII/XVIII wieku.
Do moich zbiorów trafił wówczas bezcenny dar w postaci pliku rękopisów
Jerzego Bandrowskiego, uratowanych w pożodze wojennej przez ojca Franciszka, towarzyszących ks. Frankowi w jego życiowej wędrówce. Przywoływałem
12

Zob. J. Borzyszkowski, Ks. prałat Johannes Goedecke (1914-2012) – budowniczy mostów
między Polakami a Niemcami, „Acta Cassubiana”, t. XIV, 2012, s. 442-445. Toż, w: J. Borzyszkowski, Moi mistrzowie i przyjaciele…, s. 381-388.

496

Józef Borzyszkowski

je w niejednej pracy, m.in. na kartach Historii Kaszubów…13. Zacząłem poszukiwania bliższych informacji o wojennych losach ich autora. Nie tracę nadziei,
że ustalę, które wiersze zostały już opublikowane, a marzę o osobnym wydawnictwie…
Jako emeryt ks. Franek w latach 2005-2008 pracował w charakterze pomocy duszpasterskiej w Hamburgu, będąc kapelanem w Domu Starców w Raisdorf. Z dniem 1.10.2009 r., wróciwszy do Polski, zameldował się w Rumi,
mając tam osobne mieszkanie i zapewnioną pomoc rodziny śp. siostry Ireny
Kędzierskiej, jej córki Barbary, siostry Krzysztofa Dośli, przewodniczącego
gdańskiej „Solidarności”.
Mieszkając na terenie parafii pw. Podwyższenia św. Krzyża, a ostatnio
związany parafią św. Jana z Kęt w Rumi-Janowie, nie stronił od pracy duszpasterskiej. Podobnie jak w poprzednich okresach życia, będąc seniorem interesował się losem rówieśników i starszych konfratrów, nie szczędząc dowodów życzliwości i przyjaźni. Licząc się z tym, że sam może być kiedyś w pełni
zdany na pomoc innych, zapewnił sobie miejsce w Domu Kapłana Seniora
w Chojnicach. Trafił tam na kilka dni (4) po wylewie i pobycie w wejherowskim szpitalu. Tam też zmarł 8 lutego 2020 roku. Pochowany został na wejherowskim cmentarzu w Śmiechowie w kwaterze kapłańskiej. Ceremoniom
pogrzebowym, w których uczestniczyło liczne grono księży z trzech dziś diecezji, w tym toruńskiej, zwłaszcza z dekanatu lubawskiego, przewodniczył jego
dawny ministrant z Chmielna, dziś ks. bp Arkadiusz Okrój. Liczna też była
delegacja z Chmielna.
Podczas stypy dowiedzieliśmy się, że Franek, zgodnie ze swoim charakterem, zawczasu zarządził i ustalił przebieg swojego pogrzebu, przewidując
m.in. II śniadanie dla konfratrów, przybywających z daleka… - Był bowiem
nie tylko w sprawach ostatecznych bardzo akuratny. W kontaktach codziennych z parafianami czy przyjaciółmi lubił mieć pierwsze i ostatnie – własne
zdanie. Cieszę się, że w sprawach kaszubsko-pomorskich i kilku innych nie
było między nami większej różnicy poglądów.

13

J. Borzyszkowski, Historia Kaszubów w dziejach Pomorza, t. IV, Gdańsk 2019, s. 395-396.
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Stefan Rambiert (1953–2020)
– prezes Klubu „Pomorania”, działacz ZKP
i NSZZ „Solidarność”, szkólny – przyjaciel
nie tylko dzieci i młodzieży

Stefan Rambiert urodził się 5 lipca 1953 r. w Pucku w licznej rodzinie (miał
jeszcze ośmioro rodzeństwa) stolarza Stefana rodem z Darżlubia i Moniki
z d. Bystram. Korzenie jego familii tkwią od pokoleń w ziemi puckiej, gdzie
nadal mieszka jego rodzeństwo i liczni krewni.
Swego czasu, podczas spotkania w naszym domu z śp. Ireną z Ostrowskich
Wnukową, wówczas już wdową po wspaniałym piewcy Podhala i przyjacielu
Kaszubów – Włodzimierzu, zarazem matką minister Kultury Joanny i Witolda – oboje z powołania muzyków – okazało się, że między Rambiertami
a Ostrowskimi, pochodzącymi również z parafii mechowskiej, istnieje niedalekie pokrewieństwo – powinowactwo.
Stefan z powołania był humanistą, zaangażowanym czytelnikiem i dyskutantem, dla którego lektura książki stanowiła ważne przeżycie – doświadczenie.
W rodzinnym Pucku ukończył szkołę podstawową i średnią. Chciał studiować architekturę na Politechnice Gdańskiej. Zabrakło mu jednak punktów
(z rysunku); przyjęty został na Wydział Budownictwa Okrętowego. Wówczas
to znalazł się w gronie członków Klubu „Pomorania”, w którym był Felek Borzyszkowski. Dzięki niemu trafił do nas. Z czasem Stefek został sekretarzem
i prezesem Klubu – jego następcą na prezesostwie był Felek. – Obaj byli bardzo aktywnymi również w terenie, współpracując na co dzień z Oddziałem
Gdańskim i Zarządem Głównym ZK-P1. To zadecydowało o jego i Feliksa
1

Zob. I. Fillip, Kronika Oddziału Gdańskiego Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego 1957-1988,
Gdańsk 1989, m.in. s. 36-37, gdzie informacja o walnym zebraniu Oddziału z 14.11.77,
na którym wybrano nowy zarząd i delegatów na Walne Zgromadzenie ZKP wśród których
znaleźliśmy się razem – Felek, Stefek i ja też. Szkoda, że w jubileuszowym druku „Pomoranii”
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dobitnej obecności w Społeczności Zrzeszonej o bliskich relacjach m.in. z Izabellą Trojanowską, Lechem Bądkowskim, Stanisławem Pestką, Marią Kowalewską i Wojciechem Kiedrowskim oraz Hubertem i rodziną Lewnów. Relacje
te zadecydowały o dalszej drodze życiowej Stefana. Poznajemy ją nieco bliżej,
studiując wydawnictwa poświęcone dziejom ZKP i jego ogniw – zwłaszcza
w Gdańsku i Pucku, ale też w innych zakątkach ziemi kaszubsko-pomorskiej,
zwłaszcza nad Radunią w Szwajcarii Kaszubskiej. To nie tylko wanogi Klubu
„Pomorania”, chëcz w Łączyńskiej Hucie, czy organizowane tam pionierskie
konkursy „Ludowe Talenty”2.
Będąc związanym z nadraduńskimi stronami od ponad pół wieku, pamiętając o warunkach odbudowy checzy „Pomoranii” i organizowanych przy niej
imprezach – obok „Ludowych Talentów” to m.in. „Dożynki” – z wdzięcznością wspominam zaangażowanie prezesów Klubu Felka i Stefana także w życie
wsi oraz ich najbliższych drëchów, którzy wpisali się również w dzieje naszej
chaty i rodziny. Zaczęło się to podczas studiów, a trwało w różnym natężeniu
do końca życia Stefana, które zakończyło się nieszczęśliwe w momencie podjęcia decyzji o przejściu na emeryturę, z którą wiązaliśmy nadzieję na ponowne
zagęszczenie naszych kontaktów i wzmocnienie starej przyjaźni, mimo podziałów politycznych, obecnych także w naszym najbliższym świecie.
Najpiękniejszy czas życia każdego z nas to bez wątpienia jednak lata studiów. Wówczas to Stefek stał się naszym domownikiem, członkiem rodziny,
mieszkającej w Oliwie, a potem we Wrzeszczu na Osiedlu Piecki-Migowo
zwanym Moreną. Pomagał nam w opiece nad dziećmi, jak i w budowie naszej
zagrody kaszubskiej nad Radunią3. Zdarzyło się, że przytrafił się nam wówczas
niejeden humorystyczny wręcz przypadek, kiedy to postronni nie mogli pojąć

2

3

z okazji jej 50-lecia zabrakło nawet imion i nazwisk tych dwóch solidnych prezesów!? Zob.
też „Przednik” – Komunikaty Zarządu Oddziału Gdańskiego, np. nr 20, lipiec 1980, s. 2-3.
Zob. Ludowe Talenty 1971-2006, zebr. i oprac. Tomasz Szymański, Gdańsk 2006, np.
s. 18-19, gdzie informacje o VI i VII Konkursach z 1976 i 1977 r., zakończonych we Wielu
i Łączyńskiej Hucie, których współgospodarzami byli m.in. Stefan i Felek, także jako członkowie Jury. (Tam także spotykamy Stefana na niejednej fotografii – np. dokumentujących
finały XI i XIII konkursu z lat 1981 i 1983, mające miejsce również w Łączyńskiej Hucie).
Zob. J. Borzyszkowski, Nad Radunią… O dziejach przysiółka skansenowskiego z „zagrodą
kaszubską” w Łączyńskiej Hucie, Gdańsk 2016. W Sztambuchu przyjacielskim Józefa Borzyszkowskiego, red. Cezary Obracht-Prondzyński, Gdańsk 2016, s. 150, Stefek w ważnym
dla mnie – dla nas wspomnieniu – m.in. przywołał z 1979 r. budowę naszej „betlejemski”
– szopy – budynku gospodarczego, przeniesionego z Rotembarka. Przed jego naszą samodzielną rekonstrukcją Stefek się wzbraniał, nie wierząc w swoje możliwości. Przekonałem
go ponoć mówiąc: „Ty jesteś synem stolarza, ja cieśli, [po prawdzie kołodzieja!], razem
więc mamy dość kompetencji, żeby tę szopę zbudować”. – I tak też się stało. Betlejemka stoi
w zagrodzie do dziś! Stefan zaś obecny jest na niejednej karcie i wielu foto.
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istoty naszych przyjacielskich relacji, stąd współczuli Dziewczynkom skądinąd szczęśliwym, że mają wujka Stefka4.
Był moment, kiedy w życiu Stefka, prezesa „Pomoranii” i współgospodarza
chëczy, a zarazem członka naszej rodziny, zaistniały realia zapowiadające całkiem nową rzeczywistość. Otóż podczas organizowanego przez Oddział ZKP
w Chmielnie, kierowany przez Huberta Lewnę z Łączyńskiej Huty, tzw. Pleneru Gburskiego dla studentów gdańskiej ASP – wówczas PWSSP, ulokowanych na kilka tygodni w rodzinach gospodarzy, poznał i zakochał się na amen
w Kasi… Była to miłość, która zawładnęła Stefanem tak dalece, że „zawalił”
nawet studia. Niemniej działał nadal w ZKP, już wówczas w Oddziale Gdańskim, do którego pracy zachęcił na krótko także Kasię5. Niestety, rodzice Kasi
uznali, iż dla ich córki to zagazowanie dobrze nie wróży, stąd wysłali ją do
Australii… Po pewnym czasie okazało się, że Kasia już stamtąd do Gdańska
nie wróci, co w naszym odbiorze zadecydowało o postawie Stefka na dalsze
lata życia.
Pamiątką po plenerze gburskim, po Kasi i jej koleżance Marysi (dziś prof.
ASP) są dwa obrazy w naszej chacie – widoki checzy „Pomoranii” i kościoła
w Wygodzie, zawieszone nad kanapą w pańskiej izbie6.
Stefan, nie ukończywszy studiów, podjął pracę w Ochotniczych Hufcach
Pracy – w jednym z ośrodków gdańskiej Komendy Wojewódzkiej. Było to
w latach 1979-1982. W tym czasie udało się nam – po dłuższej przerwie –
skłonić go do ukończenia studiów, zwieńczonych uzyskaniem absolutorium.
4

5

6

Wspominamy szczególnie jedno wydarzenie pt. „Patologiczna rodzina”. – Sławinka w kl. VI
należała do drużyny koszykówki w KS „Start”. Przed wyjazdem na obóz sportowy potrzebny
był podpis – zgoda rodziców. Sławinka go nie miała. Trener, niezbyt miły dla dziewcząt, zapytał dlaczego nie ma tego podpisu? Sławinka odpowiedziała, że rodziców nie ma w domu.
– Mama jest z przyjacielem [chodziło o Stefka] w naszym domu na wsi, a mną i siostrą
opiekuje się przyjaciółka taty… [chodziło o Elżunię Lewnów] . – Pan ryknął śmiechem,
o podpisie już nie wspominał. A nawet zrobił się odtąd dla Sławinki bardziej ludzki, troskliwy, opiekuńczy, jako dla dziecka z patologicznej rodziny.
Zob. I. Fillip, Kronika Oddziału Gdańskiego…, s. 37, gdzie pod rokiem 1977 informacja
o wyborze 14.11 Katarzyny M. do grona członków Zarządu Oddziału, a Stefana jako delegata na Walny Zjazd ZKP. Z kolei na s. 38 pod rokiem 1978 informacja o wyborze na owym
zjeździe 21 stycznia Stefana do Prezydium Zarządu Głównego ZKP pod prezesurą Stanisława Pestki. Niestety, na s. 39 informacja o zrezygnowaniu przez Kasię z pracy w Zarządzie.
Warto też pamiętać o malarskich dokonaniach - dziełach samego Stefana. W pamięci mam
namalowany u nas widok kościoła wygodzkiego, zamówiony u niego przez parafię, będący
darem Wygody dla swego dawnego wikariusza, ks. biskupa Andrzeja Śliwińskiego z okazji święceń biskupich lub obejmowania rządów w diecezji elbląskiej w 1992 roku. Stefan
zgromadził też w swoim księgozbiorze bogaty zestaw albumów sztuki. Inną jego pasją było
fotografowanie…

500

Józef Borzyszkowski

Niestety, na pracę magisterską nie starczyło już energii. Były to gorące lata
I „Solidarności”.
W latach 1982-1990 Stefan pracował jako szkólny w Mieroszynie, głównie
matematyki (był świetnym dydaktykiem w tej dziedzinie)7. W 1990 r. został
dyrektorem szkoły w Połchowie, a od 1991-1994 pracował w Specjalnym
Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Pucku. Tu i tam był współzałożycielem
i działaczem NSZZ „Solidarność”, niekiedy nadgorliwie zwalczającym działalność starych organizacji nauczycielskich. Zmiana miejsca pracy powodowała
każdorazowo potrzebę organizowania na nowo mieszkania, które długo miał
w Pucku w postaci pokoju należącego do mieszkania rodziców, dzielonego
z familią brata.
W 1994 r. udało się go ściągnąć do pracy w Szkole Podstawowej w Borzestowie i zapewnić mieszkanie w domu nauczycielskim, dające możliwość pełnej
stabilizacji. Jednakże w 2000 r. Stefan pożegnał się z pracą w borzestowskiej
szkole, gdzie był ceniony i lubiany, ale głównie przez młodzież i dzieci, albowiem nie szczędził im swego czasu na dodatkową pomoc w nauce… Z gronem
nauczycielskim wiodło mu się różnie…
Pamiętać też trzeba, że w Pucku od 1991 r. Stefan angażował się także
w działalność Klubu Obywatelskiego i samorządu miejskiego, będąc członkiem Rady i Zarządu Miasta. Również w Borzestowie, gmina Chmielno, działalność lokalnych radnych i samorządu gminy nie była dlań obojętna… Nieco
napięte relacje z gminną władzą były przyczyną, iż nie wyrażono zgody na nabycie przez Stefana prawa własności do zajmowanego lokalu, co było wtedy
normą.
Mieszkając nadal w Borzestowie, Stefan w roku szkolnym 2000/01 pracował jako wychowawca w Domu Dziecka w Kartuzach, a następnie do 2003 r.
w Szkole Podstawowej w Mostach. W tymże 2003 r. podjął, jak się okazało na
3 lata, pracę w SP w Sychowie, skąd przeszedł do Szkolnego Ośrodka Społeczno-Wychowawczego dla Niesłyszących w Wejherowie. Ostatnim pracodawcą Stefana był NSZZ „Solidarność”, którego oddziałem w Pucku, potem wraz
z Biurem w Kartuzach, kierował do końca życia.
W działalności związkowej narodziła się jego bliska współpraca i przyjaźń
z Wojciechem Książkiem, wiceministrem Oświaty i Wychowania w rządzie
premiera Jerzego Buzka. Stefan dla Wojciecha, również rodem z Nordy, był
przewodnikiem po ziemi kartuskiej, goszcząc go m.in. w Borzestowie i Łączyńskiej Hucie, przyczyniając się do pogłębienia zaangażowania Gościa w sprawy
7

Zawsze miał powodzenie u dziewcząt i pań. Wspominamy m.in. nie tylko Mariolę, Danusię czy Agnieszkę, jakie i nam nie były i nie są obce…
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kaszubskie, a zwłaszcza edukacji regionalnej8. (Stefan był m.in. członkiem powołanego do życia w 1986 r. przy ZKP Drësztwa Szkólnëch), jak też współpracownikiem Kaszubskiego Uniwersytetu Ludowego w Wieżycy).
Do Łączyńskiej Huty, do chëczy „Pomoranii” i Borzyszków, Stefan wprowadzał też innych bliskich mu ludzi, także z najbliższej rodziny. Dotyczyło
to m.in. najmłodszego brata Floriana. – Bez wątpienia, Stefan należał do tych
Kaszubów, którym wczoraj, dziś i jutro kaszëbiznë nie było nigdy obojętne.
Działając razem w ZKP, przez lata współpracowaliśmy tak w życiu Klubu
„Pomorania” jak i Oddziału Gdańskiego, w tym szczególnie przy organizacji
wspomnianych konkursów „Ludowe Talenty”. Przede wszystkim dotyczyły to
jednak naszego domu i chëczy, przyjmowania gości z kraju i świata. Stefan
przez lata pomagał organizować od 1978 roku Seminaria Kaszubskie (piszących po kaszubsku) w naszej chëczy, jak i w przyjmowaniu takich gości jak:
Anna Łajming, ks. prof. Józef Tischner i ks. abp Tadeusz Gocłowski oraz Halina i Marian Kołodziejowie, upamiętnionych na stolemnym kamieniu obok
kapliczki przy naszej zagrodzie9. Dla naszych Dziewczynek – Miłki, Sławinki
i Wisi – był bliskim przyjacielem i wspaniałym wujkiem Stefkiem, stąd jego
udział nie tylko w życiu codziennym, ale tym bardziej w uroczystościach takich jak chrzciny Wisi, całej trójki komunie, wesela, urodziny itp.10
Jednocześnie Stefan był blisko związany z naszymi sąsiadami – gospodarzami, zwłaszcza familią – Antków – Elżbiety i Antoniego (Emilii i Wojciecha)
Janków. Wśród jego bliskich przyjaciół od czasów działalności w „Pomoranii”
byli m.in. senator Kazimierz Klejna i wojewódzki radny – swego czasu wicemarszałek – Kazimierz Klawitter, a także Halina i Witold Bobrowscy, Wioletta
i Wiesio Byczkowski oraz Stanisław Łącki, a także Bożena i Feliks Borzyszkowscy i inni. Grono to wzmocnili, a po części zastąpili w bardzo szerokim
zakresie jako niezawodni drëchowie Grzegorz Wydrowski z Kartuz i Kazimierz Bistroń z Luzina. – Z wdzięcznością wspominam i zawsze będę pamiętał
8

Ślady tych kontaktów znajdujemy m.in. na kartach Kroniki Chëczy Klubu „Pomorania”.
Zob. Nad Radunią…, s. 190, 194, 199, 327, 524, 535 i 574. – Warto też pamiętać, że Stefan
był również miłośnikiem, opiekunem naszych braci mniejszych. Nie tylko borzestowskie
koty zawsze mogły liczyć na jego życzliwość i pomoc.
10
Ze szczególnym wzruszeniem wspominamy nasze dawne Wigilie, w tym pierwszą wędrówkę przez las na pasterkę, kiedy to któregoś roku w pełni zrozumieliśmy przesłanie
kolędy Jana Rompskiego i Renaty Gleinert Sjat przed Tobą kląkł, słuchając rozbujanych
wygodzkich dzwonów, obserwując zmierzających wszystkimi drogami (głównie autami –
światła) parafian do kościoła parafialnego. – Wieczory kolęd, zwłaszcza kaszubskich, jak
i innych pieśni, w tym mëstra Jana Trepczyka, także „kozich” – rajdowych w Hucie latem
i zimą z udziałem Stefka, to była nasza specjalność. Niezapomniany pozostaje pożar chaty
w Wielki Piątek A.D. 1991.
9
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o opiece Grzegorza nad chorym Stefanem, broniącym się przed konieczną
pomocą lekarską, a zwłaszcza przed pobytem w szpitalach, do których trafił,
niestety, zbyt późno! Tego jego uporu – unikania leczenia, podobnie jak przywiązania do zabójczego dlań nałogu palenia, nigdy nie byłem w stanie pojąć.
Niestety, w gdańskich szpitalach – im. M. Kopernika i GUM, Stefan znalazł
się zbyt późno, by lekarze mogli mu pomóc. Ostatniemu naszemu spotkaniu
w GUM-ie towarzyszyła rozmowa z prowadzącym lekarzem, który sugerował
znalezienie dla Stefana hospicjum, jakie on sam wskazał w Pucku. Niestety,
kolejnej nocy Stefan nie przeżył. Zmarł przed świtem 15 lutego roku w Gdańsku. Do Pucka trafił stąd już w trumnie i spoczął na tamtejszym cmentarzu,
zlokalizowanym obok jego rodzinnego domu.
Pogrzeb Stefana odbył się 19 lutego. Po mszy św. koncelebrowanej pod przewodnictwem ks. Piotra Zielezińskiego z udziałem ks. prał. Daniela Nowaka,
kolegi i przyjaciela Stefana z lat szkoły średniej, kuratusa Sanktuarium Piaśnickiego w Wejherowie, który wygłosił pożegnalne kazanie, udaliśmy się pieszym
konduktem na cmentarz. – Trudno zapomnieć wypełnioną niemal po brzegi pucką farę, w której mszę św. koncelebrował także bliski Stefanowi i nam
ks. kan. Roman Skwiercz, jak i ów długi kondukt idący ulicami miasta przez
Rynek, w którym nie zabrakło stanicy NSZZ „S”11. Nad grobem pożegnali Stefana Wojciech Książek – w imieniu „S”12 i Kazimierz Klawitter – w imieniu
ZKP. Zgromadzeni tam liczni przyjaciele, zwłaszcza ci z wygodzkiej parafii,
do której należą Borzestowo i Łączyńska Huta, pożegnali Stefka odśpiewaniem bliskiej mu pieśni Jana Trepczyka Kaszëbskô Królowò. Rodzina zaprosiła wszystkich żałobników na tradycyjną stypę. Wkrótce też na mogile Stefana, który spoczął w grobie rodziców, stanął oryginalny nagrobek, na którym
pod znakiem Gryfa znalazły się słowa z dzieła Aleksandra Majkowskiego Żëcé
i przigòdë Remusa: „Mòc Bòskô! Kòmu gòdzëna wëbiła, na tegò czas”!
P.S. 28.11.2020 r. zmarła siostra Stefana Eugenia, a 18.11.2020 najstarsza z rodzeństwa – Rozalia! – R. i P.!

11
12

Niestety, zabrakło jakiejkolwiek stanicy szkolnej i ZKP!?
W. Książek poświęcił też Stefkowi bardzo serdeczne słowa na swojej stronie internetowej,
gdzie umieścił również tekst pożegnania, wygłoszonego nad grobem w Pucku.
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Zbigniew Szymański (21.08.1927 – 18.06.2020)
– żołnierz, architekt, poeta i pisarz,
który odbudowywał Gdańsk, sławił Wilno
i Gdańsk – Wileńszczyznę i Kaszuby
Zbigniew Szymański – Wilniuk z urodzenia i ducha – dla przyjaciół Zbyszek – człowiek tryskający optymizmem, poczuciem humoru, radością życia,
życzliwością wobec innych, wpisał się na trwałe w dzieje Kaszubów. Dotyczy to także Społeczności Zrzeszonej, w której był ostatnim z niepokojącej
władców PRL-u obecnej w ruchu kaszubskim grupy „Kaszubów Wileńskich”.
Świadectwem jego wyjątkowej obecności i roli w naszych dziejach jest m.in.
poświęcone mu przez Tadeusza Bolduana w jego Nowym bedekerze kaszubskim odrębne hasło. W pierwszym akapicie tegoż czytamy:
„Człowiek, który nie potrafi nie mieć przyjaciół. Na ogół cichy, zrównoważony, celnie puentujący swoje jednoznaczne opnie. Związał się z Kaszubami, jak
wielu z wschodnich rubieży Polski, którzy utracili swoją małą ojczyznę, ale
znaleźli drugą w Gdańsku i na Kaszubach i jej poświęcili swą twórczość”1.

W grupie tej, zaprzyjaźnionej i związanej z Lechem Bądkowskim i Franciszkiem Fenikowskim, powojennymi redaktorami „Dziennika Bałtyckiego” –
współtwórcami jego „Rejsów”, znalazły się równie twórcze i dzielne niewiasty
– Maria Kowalewska, Izabella Trojanowska i najbliższa Zbyszkowi, podobnie
jak on Wilnianka, Róża Ostrowska.
W 25-lecie śmierci Róży – A.D. 2000 – zorganizowaliśmy w Domu Kaszubskim – w Tawernie „Mestwin” poświęcony jej wieczór pamięci. Wówczas to
narodziła się idea serii wydawnictw Instytutu Kaszubskiego Pro memoria….
W t. I tej serii Pro memoria Róża Ostrowska (1926-1975), Gdańsk-Wejherowo
2003, nie mogło zabraknąć wspomnień o Róży Zbyszka. Czytamy w nich
m.in.
1

Op. cit., Gdańsk 1997, s. 369.
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„Róża tak bardzo jest dla mnie żywa, że aż boję się napisać „św. pamięci”. (…)
Róża była jedynaczką, a ja jedynakiem. Stąd znaleźliśmy wspólny język i Ona
była dla mnie niemal siostrą. Nie mieliśmy tajemnic, o wszystkim opowiadaliśmy sobie. Urodziliśmy się w Wilnie, mieście pięknym, za którym bardzo
tęskniliśmy. Róża pierwsza jednak odkryła uroki Kaszub i podobieństwo tej
ziemi do naszej. Ja uparcie od 1950 r. jeździłem na Mazury, może dlatego,
aby być bliżej naszych wileńskich jezior? Namówiłem i Franka Fenikowskiego, który parę lat jeździł z nami na Mazury i piękny tom tej ziemi poświęcił,
dedykowany Teresie Sierant2.
Róża nie pojechała z nami na Mazury, już była zakochana we Wdzydzach,
a nieufni Kaszubi przyjęli Ją sercem – uważając za swoją, co zdarza się rzadko
i to nielicznym ludziom. (…)”3.

Zdarzyło się to również Zbyszkowi Szymańskiemu, który podobnie jak
Róża pozostawił po sobie wśród nas pamięć o nim jako niezwykłym człowieku,
doświadczonym mocno przez życie, nietracącym nigdy pogody ducha, zawsze
gotowym do pomocy innym, a jako pracodawca, bo był nim kiedyś również,
szefem przedkładającym interes pracowników nad własny. Najlepiej zapamiętali to i odczuli najbliżsi Zbyszka, albowiem jego dobroć i szczodrość wobec
innych, pracowników i przyjaciół, nierzadko miała miejsce kosztem poziomu
życia rodziny. Wspomina o tym jego syn Zbigniew Radosław, również poeta,
po studiach filozofii i filologii klasycznej na KUL-u i UMK, który przygotował
najpełniejszy jak dotąd portret słowa Zbigniewa Szymańskiego – seniora. Stało
się to z okazji benefisu Zbyszka, przygotowanego przez Stowarzyszenie Pisarzy
Polskich Oddział w Gdańsku i Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki KaszubskoPomorskiej w Wejherowie oraz Nadbałtyckie Centrum Kultury – w jego siedzibie, Ratuszu Staromiejskim Gdańska. Była to uroczystość 90-lecia urodzin
bohatera niniejszych wspomnień, w której wziął On udział. Tekst wspaniałej
mowy Juniora ukazał się rok później na łamach „Pomeranii”4. – Polecam po2

3

4

Chodzi o tomik Statek błaznów, Gdynia 1959. T. Sierant, będąc najmłodszą w gronie przyjaciół Zbyszka i Róży, pozostała wierna tej przyjaźni do dziś, pielęgnując pamięć o tych,
co odeszli, jak i kontakty z przedstawicielami ich dzieci.
Zob. op. cit., Zebrał i opracował Józef Borzyszkowski, Gdańsk-Wejherowo 2003, s. 193-196.
(Z. Szymański, Parę słów o Róży…, Gdynia, 6 IV 2000 r.). Ostatni akapit jego wspominku
o Róży: „To tyle tylko w to 25-lecie. Chciałbym, aby w następne rocznice pojawiały się
wznowienia książek Róży; pamiętają o Niej młodzi Kaszubi i sądzę, że nie zapomną”. –
Podobnie chciałbym powiedzieć o Zbyszku! Razem z Nim oraz Haliną Słojewską i Aliną
Walczak wspominaliśmy Różę na wieczorze zorganizowanym przez Bibliotekę z ul. Mariackiej 4 XI 2010.
Zob. Z.R. Szymański, Od nastolatka do mastolatka. O seniorze – junior, cz. 1 „Pomerania”
2018, nr 6, s. 11-14; cz. 2, „Pomerania”, 2018, nr 7-8, s. 32-37.
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nowną lub pierwszą lekturę tego oryginalnego opracowania – szkicu biografii
wspominanego tu Zbyszka Szymańskiego.
Zbigniew Szymański – senior urodził się 21 sierpnia 1927 roku w wileńskiej
rodzinie urzędniczej Józefy i Stanisława. Podczas wojny uczył się i pracował –
m.in. jako młodociany robotnik w fabryce maszyn rolniczych, uczestnicząc
w konspiracji niepodległościowej jako członek AK. W lipcu 1944 r. brał udział
w wyzwoleniu Wilna, skąd internowany przez NKWD trafił do obozu w Kałudze. Wcielony do Armii Czerwonej został wkrótce żołnierzem Ludowego
Wojska Polskiego, dzięki któremu znalazł się w styczniu 1945 r. w Warszawie.
Po demobilizacji przybył do Gdańska, dokąd wcześniej trafiła jego rodzina. Jej
i swoje losy z tamtych lat utrwalił na kartach barwnych wspomnień, opublikowanych we fragmentach, godnych w całości druku5. Na starość nieustanie
do nich wracał, opowiadając z humorem to, co tu i tam przeżył, m.in. jak został jako kombatant właścicielem gospodarstwa rolnego w okolicy Braniewa
i jak podczas jednej z podróży – powrotu ze swoich chwilowych włości przez
Żuławy poznał piękną i mądrą pannę – Zofię z Oniskiewiczów, także dziecko Kresów Wschodnich, zwłaszcza Kijowa, która w 1949 roku została jego
żoną. (Ziemię oddał rychło z powrotem do Państwowego Funduszu Ziemi).
Ich dzieci to wspomniany Zbigniew Radosław i córka Małgorzata, która opiekowała się rodzicami do końca życia.
Zbyszek – senior przybywszy do Gdańska podjął pracę przy odbudowie
Starego Miasta, kontynuując naukę na poziomie szkoły średniej. Po maturze
w Gdańskich Technicznych Zakładach Naukowych (dziś Centrum Kształcenia Ustawicznego) w 1948 r. otrzymał dyplom technika architektury i budownictwa. W 1958 r. zdał egzamin przed Komisją Architektury i Urbanistyki,
zyskując tytuł architekta. Rok wcześniej zrezygnował z pracy w przedsiębiorstwie państwowym, zakładając pierwszą własną firmę budowlaną, połączoną
z Biurem Projektów Architektonicznych. Realizował wówczas liczne zadania,
wśród których były zlecenia zarówno podmiotów partyjnych, jak i kościelnych. Wspominał m.in. swoje różnorakie doświadczenia związane z odbudową obiektów w Oliwie, dzisiejszej siedziby Kurii Biskupiej, reprezentowanej
wówczas przez kanclerza ks. infułata Bernarda Polcyna, jak i współpracę z ks.
kan. Hilarym Jastakiem, budowniczym kościoła NSPJ w Gdyni, gdzie mieszkał
od 1952 r. W tej działalności przeżył liczne najścia komorników i niejedno bankructwo, zakładając zwykle nowy podmiot gospodarczy, niekiedy spółkę, którą kierował. Jedna z jego firm działała również na terenie Kościerzyny… Związał się wówczas z Sycową Hutą, jako nabywca kawałka tamtejszych piasków.
5

Jak dotąd ukazały się one we fragmentach na łamach prasy…
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Marzył, że dzięki działalności gospodarczej jako szef i udziałowiec zdobędzie
środki i czas na pisanie i wydawanie dzieł literackich. Gdy po marcu 1968 r.
Róża Ostrowska straciła pracę w Teatrze „Wybrzeże” zatrudnił ją na fikcyjnym
etacie w swojej firmie, zapewniając jej minimum środków do życia.
Tymczasem w 1973 r. został oskarżony o przestępstwa gospodarcze, aresztowany i osadzony w więzieniu w Katowicach. Spędził tam w arcyciekawym
towarzystwie więźniów i strażników czas do 1977 r., kiedy został sądownie
uniewinniony, ale bez odszkodowania za poniesione straty – jego i rodziny.
Wspierali go wówczas przyjaciele – zwłaszcza dobrym słowem, ale nie tylko,
indywidualnie i pod firmą Związku Literatów Polskich, którego środowiska
w Gdańsku był współtwórcą, a prezesował mu przez lata Lech Bądkowski6.
W więzieniu Zbyszek wiele czytał, dyskutował i pisał – m.in. listy do rodziny
i przyjaciół oraz wiersze i wspomnienia7.
Wróciwszy na wolność, podjął na nowo pracę w dziedzinie budownictwa.
Tym razem przy budowie Elektrowni Jądrowej „Żarnowiec”. Rezygnując zeń
po paru latach, założył w rzeczywistości I Solidarności wraz z Janem Piepką
Gdańską Oficynę Wydawniczą8. Była to spółka – spółdzielnia literacka, której
działalność zakończyła się rychło bankructwem. Przyczyniło się do tego m.in.
wydanie w postaci reprintu w nakładzie 50 tys. egzemplarzy przedwojennego
przewodnika po Wilnie, który nie znalazł dostatecznej liczby odbiorców, a wywołał protest w parlamencie litewskim przeciw polskiemu rewizjonizmowi…
W 1987 r. 70-letni Zbyszek zdał trudny egzamin na rzeczoznawcę majątkowego, dzięki czemu mógł zająć się nieźle wynagradzaną wyceną nieruchomości. Jednocześnie nie wyrzekł się twórczości literackiej i zabiegał o wydanie
swoich kolejnych książek…
Nie bez znaczenia jest fakt, iż Zbigniew Szymański debiutował w 1950 roku
na łamach „Tygodnika Powszechnego”, publikując swój wiersz pt. Wieża Jacek w Gdańsku pod pseudonimem Witold Tarasiewicz, będącym nazwiskiem
przyjaciela z partyzantki wileńskiej. Pierwszy jego tomik wierszy ukazał się
pt. Wiersze Gdańskie w wydawnictwie „Czytelnik”, Warszawa 1954; następny
w Wydawnictwie Morskim pt. Dnie niepokoju, Gdynia 1959. – Maria Kowalewska w publikacji „Gdańsk literacki”. Informator o gdańskim środowisku literackim, Gdynia 1964, prezentując sylwetkę Z. Szymańskiego napisała:
6
7
8

Zob. m.in. Pro memoria Róża…, s. 113-152. (Listy Z. Szymańskiego do Róży z lat 1974-75).
Tamże. – Zbigniew – junior, wspominając więzienie ojca, napisał: „W tym specyficznym
domu pracy twórczej napisał kilka worków wierszy i stron pamiętnikarskich”.
Zob. Pro memoria Jan Piepka (1926-2001). Zebrał, oprac. oraz wstępem, komentarzami
I ilustracjami opatrzył Józef Borzyszkowski, Gdańsk 2013, s. 649-688: - Z. Szymański,
Pamięci Jana Piepki! Pieśń o ziemi kaszubskiej i J. Borzyszkowski, O Jasiu P. i Zbyszku Sz.
zdań kilka… oraz fragmenty naszej korespondencji z roku 2000
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„Debiutował w 1954 r. tomikiem „Wiersze gdańskie”, w którym znalazły odbicie trzy źródła inspiracji poety: umiłowanie Gdańska i duma z jego odbudowy,
wrażliwość na piękno przyrody i fascynacja klasyczną poezją rosyjską, zwłaszcza Puszkinem. Z polskich poetów współczesnych najbliższy mu jest Jastrun.
Szymański jest daleki od wszelkich nowinek i eksperymentów poetyckich,
pisze wierszem klasycznym, trochę chłodnym, precyzyjnie wyważając rytm
i kunsztownie dobierając rymy”9.

Już w pierwszym tomiku znalazły się wiersze kaszubskie. Z czasem przybywało ich coraz więcej. Ukazywały się na łamach wybrzeżowych i krajowych
czasopism społeczno-kulturalnych oraz w antologiach w rodzaju:
– Morze – wybór poezji i prozy, Wyd. MON, Warszawa 1954;
– Poezja Polski Ludowej – antologia, „Czytelnik”, Warszawa 1955;
– Nike znad Oki – antologia, Wyd. MON, Warszawa 1958;
– Almanach – Poeci pomorscy II, Wydawnictwo Morskie, Gdynia 196410.
W kolejnym Informatorze bibliograficznym pt. Pisarze Pomorza Gdańskiego, oprac. Jan Bożychowski [Edmund Puzdrowski], a wydanym przez
Wojewódzką Bibliotekę Publiczną i Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich
Zarząd Okręgu, Gdańsk 1975, kiedy to Zbyszek już drugi rok czekał na rozprawę
sądową w katowickim więzieniu, pojawił się jego tomik Erotyki kaszubskie,
jaki ukazał się w bibliofilskim wydaniu w oficynie wydawniczej Zrzeszenia
Kaszubsko-Pomorskiego, Gdańsk 1973.
W krajobrazie i kulturze ziemi kaszubskiej Zbigniew Szymański zakorzeniał się na dobre od końca lat 50. Czynił to, idąc śladami Róży Ostrowskiej
i Izabelli Trojanowskiej, wędrując po szlakach wodnych z Franciszkiem Fenikowskim i Teresą Sierant oraz jej bratem Emilem. Początkowo ich bazą wypadową dla wędrówek kajakowych była Sycowa Huta i dom Haliny Dembińskiej,
amazonki z czasów Powstania Wielkopolskiego, wdowy po legioniście Józefa
Piłsudskiego. Z czasem z myślą także o rodzinie poza Sycową Hutą wybudował domek kempingowy w sąsiedztwie Wieżycy, gdzie wcześniej związał się
z Ostrzycami, a stąd też w jego dorobku poetyckim przybyło wierszy kaszubskich. Między innymi ten szymbarski pt. Droga:
„Droga z Szymbarku wąska i wiejska,
W dole pod tobą jeziorny pejzaż,
Lasy dalekie w mgle fioletowej,
Pofalowane wzgórza ogromne,
Zieleń wieżycy, łąki Gołubia,
9
10

Op. cit., s. 128.
Zob. Pisarze gdańscy. Informator, oprac. Michał Misiorny, Gdańsk 1969, s. 80.
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Pola w złocisty ubrane łubin.
Droga nie skuta w żałobny asfalt,
W głogach kwitnących, w gorącym piasku,
Kamień przy tobie od słońca ciepły,
W koronie wiązu gwizd i szepty,
Nisko nad tobą chmur białych cienie,
Nad lnem niebieski pełga ogieniek,
Wiatr tutaj zawsze porusza kłosy,
Sośniak niewielki i białe brzozy,
Pola po bokach w chabrach i makach,
Świątek na krzyżu oczy wypłakał.
Droga z Szymbarku wąska i wiejska,
W dole pod tobą jeziorny pejzaż”.

Wiersz ten znalazł się pierwotnie w tomiku Pieśni o ziemi kaszubskiej,
wydanym również przez gdańską oficynę ZKP, Gdańsk 1981 za przyczyną
Izabelli Trojanowskiej w wyborze i opracowaniu Joanny Konopackiej z dwiema
grafikami Jana Miśka11.
Nie tylko krajobraz Kaszub, nie tylko poznawani mieszkańcy tej ziemi stawali się Zbyszkowi coraz bliżsi z pełną wzajemnością. Z równym uczuciem
i zaangażowaniem traktował on historię i przyszłość tej ziemi, uczestnicząc
jako członek w działaniach Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego, w którym to
głównie wraz z Różą, a po jej śmierci ze Zbigniewem Żakiewiczem reprezentował ową grupę wileńską, do której z czasem zaliczono także Jerzego Dziewickiego, do marca 1968 r. redaktora naczelnego „Głosu Wybrzeża”, organu PZPR
w Gdańsku, przyjaciela nie tylko Róży i Lecha Bądkowskiego12. – Współcześni
piewcy opozycji politycznej z lat PRL, jak też niekiedy jej uczestnicy, jakby
zapomnieli o tym, że ich zaangażowanie i bytowanie niejednokrotnie było
możliwe dzięki życzliwości i pomocy ludzi także ze środowiska partii rządzącej, pracujących w różnych ogniwach ludowej władzy, łącznie z nie zawsze
bezwzględną cenzurą…
11

Zob. op. cit., s. 30. – Warto zwrócić uwagę na swoiste motto, zamieszczone po stronie redakcyjnej:
„Mówili swoim dziwnym językiem pozornie twardym i łamliwym, ale gdy się go słuchało
dłużej, zupełnie innym, najeżonym jak wzgórza, ale nie kanciastym, pełnym zapadlisk, głębokości, wzniesień i nieoczekiwanych zmiękczeń, podobnych temu krajobrazowi, gdy go
nagle ociepli światło na wpół rozchmurzonego nieba.
Róża Ostrowska, WYSPA”.
12
Zob. biogram J. Dziewickiego (1918-1985) w Słowniku biograficznym Pomorza Nadwiślańskiego, Suplement I, red. Z. Nowak, Gdańsk 1998, s. 74-75. (Autor J. Borzyszkowski).
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Po Sierpniu 1980 i narodzinach I „Solidarności”, kiedy to Zbyszek wraz
z J. Dziewickim wspierał m.in. Lecha Bądkowskiego, udało mu się opublikować
kilka kolejnych tomików swoich wierszy i książek dla dzieci. To m.in. Światło,
które chroni (1982), Gdańsk (1988), Wilno, miasto za mgłą (2005), Taka mi się
przyśniłaś (2005). Jego wiersze – w wersji oryginalnej i w tłumaczeniu na język rosyjski znalazły się w wydanej przez Gdańskie Towarzystwo Przyjaciół
Sztuki oryginalnej antologii, opracowanej przez gdańskiego poetę – Rosjanina
pt. Na ustach…. – „Wyboru dokonał i przełożył z języka polskiego na rosyjski
Piotr Kotow”, Gdańsk 200013.
W utworach adresowanych do najmłodszego czytelnika – wierszach pt.
Opowieści gdańskich zegarów, czy w prozie – pt. Przygody Piotrusia na pirackiej wyspie – bez trudu odkrywamy jego umiłowanie starego Gdańska, który
odbudowywał, jak i morza, nad którym w Gdyni na co dzień mieszkał14. –
Ostatni jego tomik wierszy pt. Drogi Wy Moje ukazał się w 2010 roku staraniem Fundacji „Pomysłodalnia” i „Gazety Świętojańskiej” przy finansowym
wsparciu Prezydenta Miasta Gdyni.
Mimo przybywających lat i towarzyszących im słabości ciała, Zbigniew
Szymański nie przestał planować i marzyć, a przede wszystkim wspominać,
głównie swoją młodość wileńsko-gdańską. Wspominkami tymi obdarzał
słuchaczy także podczas naszych odwiedzin – m.in. z Teresą Sierant jeszcze
w ubiegłym roku, licząc na naszą pamięć i naszych następców.
Zbigniew Szymański zmarł 18 czerwca 2020 roku w Gdyni i spoczął
na gdyńskim cmentarzu w Pierwoszynie. O jego odejściu poinformowano
m.in. na Portalu Miasta Gdańska tekstem zatytułowanym „Nie żyje (…) poeta
i pisarz, który odbudowywał Gdańsk”. Na jego życie i twórczość zwróciła też
uwagę Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Gdańsku, która także
miesiąc po jego śmierci przypomniała, iż odszedł od nas „Wilniuk zakochany
w Pomorzu”. – Jak nikt inny z gdańskiego środowiska literackiego, poetów i pisarzy związanych mieszkaniem i pracą z Gdynią, Z. Szymański reprezentował
Gdańsk i nasz świat oraz kulturę regionu w kraju i wśród sąsiadów. Docenił
to w 2005 roku Prezydent Miasta Gdańska śp. Paweł Adamowicz, przyznając
13

Znalazły się w tym tomie m.in. takie jego wiersze jak: Matka poety, Miłość, Takie utrwalić chciałbym moje miasto, Drzewa Westerplatte, Rosja, Zachód nad Jenisejem i… Szeptem.
(Op. cit., s. 129-141). – Mimo różnych doświadczeń Zbyszka z Rosją i Rosjanami oraz niechęci do komunizmu, nie było w nim cienia nienawiści do tychże sąsiadów, a wręcz podziw
nie tylko dla kultury, literatury rosyjskiej.
14
Osobny wątek życia Zbigniewa Szymańskiego i najbliższego kręgu jego przyjaciół, to bujne
życie towarzyskie. To m.in. „zaprzyjaźnienie” z najbardziej znanymi restauracjami Trójmiasta, łącznie z Grand Hotelem w Sopocie, gdzie odbywały się nie tylko doroczne bale
literatów i dziennikarzy.
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Zbyszkowi obchodzącemu w 2005 roku 50-lecie pracy twórczej, swoją nagrodę
dla ludzi kultury. Razem z Nim tymi laurami dla twórców uhonorowani zostali „Śpiewaczka Zofia Janukowicz-Pobłocka i pisarka Lucyna Legut oraz muzyk
Józef Hazuka”15.
Wcześniej – w milenijnym roku 1997 Rada Miasta Gdańska decyzją Kapituły uhonorowała go Medalem Księcia Mestwina II. Jego biogram znalazł
się również na kartach Encyklopedii Gdańska i w „gedanopedii”, jak również
Encyklopedii Gdyni, w której odnotowano fakt, iż uhonorowano go również
Medalem 50-lecia Bitwy o Wilno. Jego biogram znajdziemy też w niejednym
leksykonie poświęconym twórcom współczesnej literatury polskiej.
– Mam nadzieję, że zasłużona w dziedzinie dokumentacji bio- i bibliograficznej dotyczącej kaszubsko-pomorskich twórców literatury i kultury, Woj.
i Miejska Biblioteka Publiczna w Gdańsku, zaprezentuje nam w najbliższej
przyszłości w pełniejszym obrazie także życie i dorobek Zbigniewa Szymańskiego, publikując choćby pozostający w rękopisie, a napisany w ww. „sanatorium” katowickim opis jego tam pobytu - „Kić, czyli pod jednym dachem
z wampirami”. – Dla człowieka o osobowości Zbyszka, nawet wampiry nie
były groźne, a w jego pamięci i w opowieściach, których nam nie żałował,
wciąż żywi i obecni byli ci, którzy odeszli. Mówił o nich – nie tylko o Róży
czy Zofii – m.in. wierszem pt. Szeptem, przetłumaczonym także przez Piotra
Kotowa, a jaki można odnieść dziś także do autora niniejszego wspominku:
„Teraz, kiedy cię nie widzę,
Oczy przymykam: lasem idziesz,
Idziesz nadbrzeżem u zatoki,
Słyszę znajome drobne kroki,
Na wiatr rozpuszczasz mokre włosy,
Tak nagle bym do ciebie podszedł,
Powiedział kilka słów, popatrzył,
To tylko tyle – nie tak wiele,
Póki się obraz Twój nie zatrze,
Póki się pamięć nie spopieli”16.

15

Zob. „Gazeta Wyborcza”. Trójmiasto, z 23 kwietnia 2005, gdzie tekst pt. Gdańskie nagrody
dla ludzi kultury. Laury dla twórców.
16
P. Kotow, op. cit., s. 14.
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Barbara Popielas-Szultka (16.10.1946 – 24.09.2020)
– archiwistka i nauczycielka akademicka,
badaczka dziejów Pomorza,
profesor Akademii Pomorskiej w Słupsku
W 2011 roku w Wydawnictwie Naukowym Akademii Pomorskiej w Słupsku
ukazała się cenna, może dziś bardziej niż przed laty, księga pt. A Pomerania
od ultimas terras. Studia ofiarowane Barbarze Popielas-Szultce w sześćdziesiątą
piątą rocznicę urodzin i czterdziestolecie pracy naukowej. Jej redaktorami są
Jarosław Sochacki i Agnieszka Teterycz-Puzio. Obok nich do grona Kolegium
Redakcyjnego należeli: Jerzy Hauziński, Bronisław Nowak i Zenon Romanow.
Słowo wstępne napisał prof. Jerzy Hauziński, który przywołując ważne fakty,
zaistniałe na drodze naukowej Jubilatki, m.in. stwierdził:
„Analizy autorstwa Barbary Popielas-Szultki są owocem przetrawienia materii źródłowej i głębokiego przemyślenia przeciwstawnych stanowisk i opinii.
Będąc od lat sześćdziesiątych minionego wieku mieszkanką Słupska, związała się na dobre z regionem Pomorza, i to nie tylko z jego środowiskiem naukowym, ale z szeroko rozumianym kulturotwórczym i społecznikowskim
podglebiem. Od samego początku do chwili obecnej aktywnie działa m.in.
w Polskim Towarzystwie Historycznym, jest też redaktorem naukowym powstającego obecnie Słownika Biograficznego Słupszczan.
Od początku pracy dydaktycznej i naukowej w słupskiej uczelni cieszy się Ona
szacunkiem, uznaniem i sympatią jej społeczności – nauczycieli akademickich
i studentów. Jej kariera jest więc poniekąd sprawdzianem dojrzałości środowiska, w którym osiągnęła cenzus tzw. naukowej samodzielności. (…)”1.

Droga życiowa Barbary do tejże samodzielności ma swój początek w Chodzieży, gdzie urodziła się 16 października 1946 roku w rodzinie urzędniczej
Zofii z d. Dulat i Stanisława. Po ukończeniu szkoły podstawowej w 1960 r.
została uczennicą Liceum Pedagogicznego w Złotowie. Jednocześnie z nią
1

Op. cit., s. 10.
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w równoległej klasie znalazła się tam m.in. Jolanta Rajsowska, późniejsza
Jowita Kęcińska-Kaczmarek. Jej szkolne wspomnienia związane z Basią znalazły się na kartach przywołanej jubileuszowej księgi. Czytamy w nich m.in.:
„Szkoła była naprawdę dobra. Była w niej dyscyplina (mundurki, tarcze, berety, godzina, do której wolno było chodzić [po mieście]), ale to wszystko było
zupełnie w tle, bo nauki i zajęć dodatkowych – atrakcyjnych – było sporo.
Świetny chór szkolny (a wszyscy musieliśmy mieć przynajmniej dobry słuch),
liczne spotkania z ciekawymi ludźmi, wreszcie – sport. I to przez wielkie
S. Profesor (tak się przecież w szkole średniej mówi) Bronek Jaworski był kimś,
kto młodym ludziom był potrzebny. Był zaangażowany, pełen zapału, umiał
organizować dla swych sportowców liczne wyjazdy (było to wtedy atrakcją,
oj, było!). No i niemały wybór: lekkoatletyka, gimnastyka, piłka siatkowa.
(…)”2.

Basia zdobywała laury jako znakomita lekkoatletka. Wśród adoratorów,
których zazdrościły jej koleżanki był Józio… Wychowawcą jej klasy był nauczyciel historii Tadeusz Horst, zwany przez młodzież „szarą eminencją”, reprezentujący zasłużony dla polskości Krajny ród Horstów z Zakrzewa, stolicy
Związku Polaków w Niemczech z jego prezesem, ks. patronem Bolesławem
Domańskim w centrum3.
Po maturze w 1965 r. Barbara podjęła studia historyczne na UMK w Toruniu. Po dwóch latach, wyszedłszy za mąż za ciut starszego kolegę – historyka
Zygmunta Szultkę, urodziwszy syna Michała, przeniosła się na studia zaoczne. Ukończyła je planowo, broniąc pracy magisterskiej o początkach klasztoru
w Oliwie, przygotowanej na seminarium prof. Antoniego Czacharowskiego
26 IX 1970 r. z wynikiem bardzo dobrym oraz specjalnościami pedagogiczną
i archiwistyczną. A trzeba pamiętać, że przygotowała ją, zajmując się domem
i dzieckiem, pracując zawodowo, najpierw wraz z mężem w Muzeum Stutthof w Sztutowie. Po roku B. Z. Szultkowie przenieśli się do Koszalina, gdzie
Barbara pracowała jako archiwistka w Wojewódzkiej Spółdzielni Spożywców
„Społem”4 i Prezydium Woj. Rady Narodowej. W 1969 r. Szultkowie opuścili
Koszalin, a Barbara znalazła zatrudnienie jako bibliotekarka w Studium Nauczycielskim w Słupsku, przekształconym w roku następnym w Wyższą Szkołę
Pedagogiczną. W tejże WSP, aktualnie Akademii Pomorskiej, przepracowała
35 lat jako nauczyciel akademicki (1974-2009).
2
3
4

Tamże, s. 13.
Barbara wspólnie z mężem Zygmuntem opracowała monografię Dzieje Zakrzewa, Koszalin
1974.
Trwałym dokumentem tej pracy jest jej artykuł: „Archiwum Zakładowe „Społem” WSS
w Koszalinie”, „Archiwistyka”, 1969, nr 4, s. 30-36.
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Pracując obok zajęć dydaktycznych naukowo, Barbara już w 1977 r. zdobyła
na UMK w Toruniu doktorat na podstawie rozprawy Opactwo cystersów w Bukowie od XIII do XVI wieku. Studium z dziejów wielkiej własności feudalnej5. Jej
promotorem był prof. Antoni Czacharowski, znawca dziejów zakonów, m.in.
klasztoru w Żukowie. Rozprawę tę uznano za wzorzec prac mediewistycznych,
poświęconych rozwojowi wielkiej własności ziemskiej pomorskich instytucji
kościelnych.
Owocem – kontynuacją jej badań nad dziejami Pomorza jest rozprawa Początki miast na Pomorzu Słowiańsko-Słupskim do połowy XIV wieku6, stanowiąca podstawę do nadania Jej przez Radę Naukową Uniwersytetu Gdańskiego
9 XII 1993 r. stopnia doktora habilitowanego w zakresie historii średniowiecznej i jej nauk pomocniczych. W roku następnym Barbara została zatrudniona
na stanowisku profesora WSP, a w 1999 roku uzyskała nominację na profesora
nadzwyczajnego w Instytucie Historii tej uczelni. Do końca pracy zawodowej
kierowała Zakładem Metodologii i Dydaktyki Historii.
Prowadząc wykłady kursowe i ćwiczenia z historii Polski średniowiecznej
na studiach stacjonarnych i zaocznych, a także seminaria magisterskie, brała
aktywny udział w życiu naukowym w różnych ośrodkach Pomorza i poza jego
granicami. Uczestniczyła w wielu konferencjach naukowych i innych wspólnych przedsięwzięciach. Stąd jej udział w takich zbiorowych wydawnictwach
jak np.:
– Na styku trzech kultur – polskiej, pomorskiej i niemieckiej. Dominikanie
słupscy od schyłku XIII w. do początków XVI stulecia”, w: IV Konferencja
Kaszubsko-Słowińska, red. H. Rybicki, Słupsk 1996;
– Polityka miejska Święców, w: Studia nad dziejami miast i mieszczaństwa
w średniowieczu, red. M. Bogucka i in., Toruń 1996;
– Przemysł II a Pomorze Zachodnie (stosunki polityczne), w: Odnowienie Królestwa Polskiego, red. J. Krzyżaniakowa, Poznań 1997;
– Kartuzi Darłowa w społeczeństwie Pomorza, w: Kartuzi. Teksty. Książki.
Biblioteki, wyd. S. Lorenz, E. Potkowski, Warszawa 1999;
– Wielka własność ziemska cysterek szczecińskich od XIII do początków XVI w.,
w: Cystersi w społeczeństwie Europy Środkowej, red. A. M. Wyrwa, J. Dobosz,
Poznań 2000;
– Zarys dziejów Pomorza Zachodniego w średniowieczu, w: Pomorze – mała
ojczyzna Kaszubów (Historia i współczesność)/Kaschubisch-Pommersche
5
6

Rozprawa ta jako monografia pt. Rozwój gospodarczy dominium bukowskiego od połowy
XIII w. do połowy XVI wieku ukazała się w Słupsku w 1980 roku.
Opublikowana pt. Początki i lokacji miast na Pomorzu Słowiańsko-Słupskim do połowy XIV w.,
Słupsk 1990.
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Heimat (Geschichte und Gegenwart), red. J. Borzyszkowski, D. Albrecht,
Gdańsk-Lubeka 2000;
Wkład opactw cysterskich (męskich) w utrwalanie chrześcijaństwa na Pomorzu w X-XV w., w: Chrześcijaństwo na Pomorzu w X-XX w., red. J. Borzyszkowski, Gdańsk-Słupsk 2001;
Die Kartäuser von Rügenwalde in der Gesellschafte Pommerns, w: Bücher,
Bibliotheken und Schriftkultur der Kartäuser. Festgabe zum 65 Geburstag
von Edward Potkowski, hrsg. S. Lorenz, Stuttgart 2002;
Konwent klasztoru w Bergen (Górze) na Rugii od XII w. do lat trzydziestych
XVI stulecia, w: Cysterki w dziejach i kulturze ziem polskich dawnej Rzeczypospolitej i Europy Środkowej, red. A. M. Wyrwa, ks. A. Kiełbasa, ks. J. Swastek,
Poznań 2004;
Jeszcze o dziejach opactwa cystersów w Bukowie. Na marginesie nowych badań,
w: Kumturzy, rajcy, żupani, „Studia z Dziejów Średniowiecza”, red. B. Śliwiński, t. 11, Malbork 2005;
Zwierzchnictwo feudalne (in temporalibus) biskupów kamieńskich nad cysterkami koszalińskimi w XV do połowy XVI w., w: Zbigniew Zielonka. Pisarz,
naukowiec, przyjaciel, red. D. Kalinowski, Słupsk-Gdańsk 2011.

Ważne miejsce w jej dorobku naukowym zajmuje monografia Klasztory
cysterek na Pomorzu Zachodnim w średniowieczu, Słupsk 20067.
Jak widać z przywołanych prac, Barbara Popielas-Szultka wpisała się dobitnie w dorobek historiografii Pomorza, zwłaszcza w odniesieniu do dziejów
klasztorów i miast, w tym także tak bliskiego jej Słupska. Pamiętamy, iż m.in.
na drodze niełatwych dyskusji i polemik z śp. Józefem Sporsem udokumentowała autorską tezę o pierwotnym nadaniu Słupskowi praw miejskich już w 1265
roku; czyli 45 lat przed tzw. lokacją margrabiów brandenburskich z 1310 roku.
Jako znawczyni dziejów tego miasta i innych ośrodków miejskich Pomorza
była w latach 1994-1998 członkiem Rady Muzealnej Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku8. Ona też ma swój znaczący udział jako ekspert w opracowaniu aktualnych postaci herbów Bytowa, Ustki, i Koszalina oraz ich historii
i ochrony zabytków. W tym kontekście trzeba pamiętać o jej artykule Badania
nad dziejami Pomorza do końca XV wieku w Instytucie Historii WSP w Słupsku w latach 1986-1996, „Słupskie Studia Historyczne”, t. 7, 1999, s. 219-226,
7
8

Zob. więcej A. Teterycz-Puzio, Bibliografia publikacji Barbary Popielas-Szultki (wybór),
w: A Pomerania ad ultimas…, s. 19-22.
Obok Słupska ważne miejsca w życiu Barbary i jej rodziny wcześniej zajmował Koszalin.
Wspólnie z mężem Zygmuntem opracowała cenną mini monografię pt. Sanktuarium
Maryjne na Górze Chełmskiej, Słupsk 1991.
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w którym siłą rzeczy musiała, choć uczyniła to skromnie, uwzględnić także
własny wkład autorski.
Obok pracy naukowej, obejmującej m.in. współpracę z polsko-niemieckim
ośrodkiem w Kulicach, pamiętamy o jej działalności społecznej, zwłaszcza
w Polskim Towarzystwie Historycznym, w którym w latach 1993-1999 pełniła
funkcję prezesa Oddziału, jak i w koszalińsko-słupskim Komitecie Okręgowym Olimpiady Historycznej dla szkół średnich, organizowanej przez Zarząd
Główny PTH. Współpracowała również z słupskim Civitas Christiana i tamtejszym oddziałem Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego jako ceniony badacz
i referent. Będąc harcerką, od lat licealnych pozostała wierna tej organizacji,
działając jako instruktorka ZHP i opiekunka Akademickiego Kręgu Instruktorskiego WSP w Słupsku.
Zmagając się od lat z chorobą, mogła liczyć na pomoc znajomych i przyjaciół w Poznaniu, Koszalinie, Miastku i Słupsku. Najważniejsza jednak była
pomoc i opieka najbliższych, w tym córki Marii, dr. med., urodzonej w 1979
roku, mieszkającej z rodzicami w jednym domu. Radością Basi i Zygmunta
jako dziadków były wnuki – córka Marii i 2 chłopców – dzieci syna Michała,
kiedyś obywatela Berlina, aktualnie Lipska.
Profesor Barbara Popielas-Szultka zmarła 24 września 2020 r. po kilku
dniach pobytu w słupskim szpitalu. Ceremonie pogrzebowe odbyły się 25 września w Kościele Mariackim w Słupsku, gdzie po mszy św. ciepłym wspomnieniem pożegnał ją prezes Oddziału PTH w Słupsku, dr hm. Tomasz Katafiasz.
Następnego dnia, po mszy św. w kościele parafialnym w Skarszewach, w rodzinnych stronach męża – prof. Zygmunta Szultki – pochowano ją na cmentarzysku przy kościele filialnym w Obozinie (dziś należącym do parafii Godziszewo, dawniej Skarszewy). Spoczęła obok rodziców Zygmunta w sąsiedztwie
obozińskiego kościółka, którego zabytki – ławy z rzeźbionymi wzorami kaszubskimi9 – na łamach „Gryfa” prezentował Aleksander Majkowski. Jako Wielkopolanka z urodzenia całe swe twórcze a niełatwe życie spędziła na Pomorzu,
pozostawiając trwały wkład w dorobek historiografii pomorskiej, zwłaszcza
w odniesieniu do średniowiecza. R. i P.!

9

A. Majkowski, Wzory zdobnictwa w Obozinie (z trzema ilustracjami), „Gryf ”, R. 4: 1912,
nr 8, s. 213-216. Majątek Obozin należał przed I wojną do dóbr księżnej Marii z Narzymskich Ogińskiej z Jabłonowa Pomorskiego.
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Ryszard Ronczewski (27.06.1930 – 17.10.2020)
– aktor teatralny i filmowy, reżyser,
dramatopisarz – wspaniały człowiek
Mistrz sceny, teatru i filmu – Ryszard Ronczewski, dla bliskich Rysiu, do końca długiego życia był na etapie twórczej młodości. Znamy Go ze wspaniałych
kreacji postaci na scenie teatralnej i ekranie filmowym. Rzadziej wspominane
są Jego dokonania reżyserskie, a najmniej chyba znana jest twórczość pisarska.
Tymczasem ta ostatnia była Mu bardzo bliska; stała się Jego udziałem, niemal
od dzieciństwa, a przynajmniej młodości, jako miłośnika książki, konsumenta
dobrych lektur, będących cząstką Jego edukacji, wyniesionej w głównej mierze z domowej szkoły życia i rodzinnego świata pogranicza – ludzi wielu etni,
religii i kultur.
Ryszard Ronczewski – syn Olgi z d. Gwóźdź i Włodzimierza – urodził się
27 czerwca 1930 r. w Wilnie. Stało się to w klinice położniczej w podwileńskiej
Puszkarni pow. Nowa Wilejka. Po wcześniejszym urodzeniu się bliźniaczki
Aliny, późniejszej Afanasjew, ich ojciec wrócił do miasta, by obwieścić swoim
rodzicom, że zostali dziadkami. Następnie wrócił do kliniki, a tam powiadomiono go, że ma syna. Więc ponownie ruszył do rodziców, gdzie trzeźwy
ojciec – dziadek Aleksander wg opowieści rodzinnej rzekł doń: „Ty już tam
więcej nie jedź! Wystarczy!”
Po wojnie okazało się, że Alinie w metryce jako miejsce urodzenia wpisano
Wilno, a Rysiowi Puszkarnię. Dopiero wtedy w Sopocie uporządkowano tę
sprawę w dokumentach Rysia, którego życie – podobnie jak siostry bliźniaczki, na zawsze związane zostało z Sopotem.
Ojciec Aliny i Rysia był bankowcem. Kilka lat przed wojną, ze względu
na pracę ojca Ronczewscy przenieśli się do Lwowa (1935). Ryszard miasto to
ukochał równie gorąco i ciepło wspominał do końca jak Wilno. Na początku
wojny Ronczewscy mieli opuścić teren Rzeczypospolitej, uciekając w kierunku Rumunii na Zaleszczyki. Niestety, awaria auta spowodowała, że musieli
wrócić do Lwowa, skąd w 1943 roku, zagrożeni wywózką przez bolszewików,
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przedostali się do Warszawy. Ojciec i nieletni Ryszard (będący kurierem)
uczestniczyli w Powstaniu Warszawskim. Tato Ryszarda wyszedł z powstania
jako inwalida bez nogi, poruszający się do końca życia o kulach.
Tuż po powstaniu rodzina Ronczewskich zamieszkała pod Warszawą, skąd
w 1945 r. przybyła do Sopotu, gdzie wcześniej osiedliła się siostra matki Ryszarda. Pierwotnie zamieszkali przy ul. Puławskiego, skąd przenieśli się do willi
z wieżyczką przy ul. 3 Maja, potem nazwanej Dzierżyńskiego i znowu 3 Maja.
Po ukończeniu miejscowej szkoły podstawowej Ryszard uczęszczał do gimnazjum oo. jezuitów w Orłowie, skąd przeniósł się do I LO w Sopocie, gdzie
uczęszczał także do średniej szkoły muzycznej i zdał maturę. Na studia aktorskie wybrał Wyższą Szkołę Teatralną w Łodzi, po ukończeniu której w 1956 r.
kontynuował je w Warszawskiej Akademii Teatralnej w dziedzinie reżyserii
muzycznej. Zawsze bowiem interesował się operą. Stąd obok dyplomu aktorskiego miał także dyplomy reżysera operowego i teatralnego. Studiował też
ruch sceniczny i pantomimę u prof. Janiny Mieczyńskiej w AT w Warszawie
i na kursie w Studium Pantomimy Marcela Marceau w Paryżu.
O Jego aktorskim powołaniu zadecydował w głównej mierze dom rodzinny,
w którym już w Wilnie pojawiali się wybitni aktorzy teatru na Pohulance, tacy
jak Irena Eichlerówna czy Stefan Jaracz. Podobnie było we Lwowie. Podczas
tych wizyt Alina i Rysio musieli popisywać się przed gośćmi swoimi zdolnościami artystycznymi, zwykle śpiewem przy akompaniamencie Mamy.
Studiując w Warszawie, Ryszard mieszkał u siostry ojca, będącej scenografką
teatralną. Z lat po ukończeniu studiów wspominał Marię Kaniewską, reżyserkę pierwszej sztuki dyplomowej, w której zagrał. Mówił, iż była jedyną nauczycielką, która nauczyła go tego, co sam nazwał odpowiedzialnością aktora.
Ale i w tej materii bardzo ważną rolę odegrał jego ojciec – Tato… On bowiem
wypytywał syna o lektury, podpowiadał, jakie książki na studiach teatralnych
winien czytać. Pytał, czy już poznał dzieła Stendhala, Hugo i im podobnych
mistrzów. Twierdził, że winien je przeczytać podczas studiów, bo potem
zabraknie czasu, a aktor to musi być wysoko wykształcony facet. Gdy Rysia
kusiło nieraz odejście z zawodu aktora, ojciec był zawsze temu przeciwny.
(Jako inwalida pracował wtedy na stanowisku kierownika ośrodków wczasowych w różnych nadbałtyckich zakątkach. Przebywając zwykle poza domem,
wysoko cenił towarzystwo dobrej książki!).
W karierze aktorskiej Ryszard Ronczewski cieszył swoimi występami
najpierw widzów Teatru Nowego w Łodzi, gdzie dyrektorem był Kazimierz
Dejmek. Potem pracował w Operetce Warszawskiej (studiując jednocześnie ww. reżyserię) i Teatru Muzycznego w Gdyni, a najdłużej (z przerwami) współpracował z Teatrem „Wybrzeże” w Gdańsku, gdzie zaistniała m.in.
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dozgonna przyjaźń Joli i Ryśka Ronczewskich z Haliną Słojewską i Marianem
Kołodziejami.
Po drodze niejako współpracował w latach 1957-1962 z teatrem studenckim „Pstrąg” w Łodzi i „Cyrkiem Rodziny Afanasjew” w Gdańsku, w którym
zasłynął jako wykonawca postaci Arlekina. W latach 1959-1961 był ponadto
głównym reżyserem ośrodka gdańskiego TVP, a jednocześnie do 1974 r. dyrektorem artystycznym Wojewódzkiej Agencji Imprez Artystycznych w Sopocie.
W latach 1974-1981 był głównym reżyserem w Teatrze Muzycznym w Gdyni.
Na początku tej kariery, Rysio, przyjeżdżając do domu rodziców w Sopocie,
zastał w nim jako ich sublokatora poetę Jerzego Afanasjewa – niezwykłego
człowieka i artystę. Wkrótce Afanasjew, główny twórca Teatru Studenckiego
Bim-Bom i Cyrku Rodziny Afanasjew, został jego szwagrem – mężem bliźniaczki Aliny. Wsiąkł na zawsze w swoją nową rodzinę. Po śmierci spoczął
w jednym grobie z rodzicami Ryszarda, który siłą rzeczy bywał współtwórcą,
uczestnikiem jego niezwykłych dokonań artystycznych. Ryszard, wspominając J. Afanasjewa, przywoływał zwykle jego opinię o Sopocie, w którym to
miejscowi malarze i hipochondrycy łykają kieliszkami nadmorską mgłę…
Niemniej, jak dodawał, może i łykali naprawdę…, ale rzeczywistość była nie
tylko poetycka. Można powiedzieć, że pośrednio J. Afanasjewowi Ryszard
Ronczewski zawdzięczał poznanie swojej ukochanej i jedynej – niezwykłej
żony Joli – Jolanty z artystycznego domu Horno-Popławskich.
Rodzice Joli – Stanisława Ingeborga (Inga) z d. Skokowska (zakorzeniona rodzinnie na Litwie i w Kurlandii) i Stanisław – oboje byli rzeźbiarzami.
Reprezentowali środowisko profesury artystycznej Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Pięknych w Sopocie i Gdańsku, gdzie ojciec Stanisław (1902-1997)
był dwukrotnie dziekanem Wydziału Rzeźby, a na początku lat 50. XX wieku
głównym projektantem rzeźby przy odbudowie Starego Miasta w Gdańsku.
Oboje mieli swoje pracownie w Sopocie.
Ojciec Joli urodził się na Kaukazie w rodzinie powstańca styczniowego.
Po studiach w Warszawie i Francji był asystentem na Wydziale Sztuk Pięknych
Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie. Uczestniczył w kampanii wrześniowej, zostając jeńcem w offlagu II w Woldenbergu. Po wojnie współtworzył
Liceum Sztuk Pięknych w Białymstoku, a od 1946 r. Wydział Sztuk Pięknych
UMK w Toruniu, skąd trafił do Sopotu.
Horno-Popławscy mieli dwóch synów i córkę Jolę, która ukończyła I Liceum Muzyczne w Sopocie, gdzie w przyszłości została dyrektorem Szkoły Muzycznej I stopnia. Po studiach w PWSzM w Gdańsku nadal śpiewała w chórze
Akademii Muzycznej w Gdańsku. Któregoś poniedziałku 1959 roku wracając z próby kolejką do domu, w godnych literackiego pióra okolicznościach,
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trafiła w niej na Bim-Bomowców, z których J. Afanasjew przedstawił ją jakiemuś nieznajomemu jej facetowi mówiąc: – A to jest Hornianka, a to – wskazując obcego – mój szwagier. Następnego dnia ów nieznajomy zatelefonował
jako Ronczewski do Horno-Popławskich i poprosił Jolę o spotkanie. Umówili
się na sobotę w kawiarni przy ul. Bieruta… I tak się zaczęło ich wspólne życie
w Sopocie. („Bim-Bomowski” rozdział życia R. Ronczewskiego wspominany
jest do dziś m.in. w Chmielnie z tytułu jego oryginalnego udziału w weselu
Zbyszka Cybulskiego).
15 sierpnia 1960 r. odbył się ich ślub w Bukowinie Tatrzańskiej, gdzie Horno-Popławscy mieli wspaniałą chatę i wielki mir wśród Górali. Wesele było góralskie. Stanęła wspaniała brama, grała góralska kapela, a nawet dwie; jedna
rodzinna z Białki, którą zapewnił niezapomniany Józio Fukś – sopocki rzeźbiarz i skrzypek, uczeń Joli Taty, druga z Bukowiny… Nie odbyło się bez tradycyjnych „atrakcji”. (Losy domu Horno-Popławskich na Podhalu to kolejna,
osobna historia…).
Młodzi po ślubie zamieszkali najpierw u rodziców Joli, a z czasem u Ronczewskich, wracając na czas narodzin syna w 1962 r. do Horno-Popławskich,
którzy w tym okresie dłuższy czas przebywali w Izraelu. Potem urządzili sobie
własne mieszkanie na strychu Ronczewskich-Afanasjewów, gdzie wytrwali
do 1978 r. Wówczas przenieśli się do własnego lokum zdobytego staraniem
Joli w bloku Spółdzielni Mieszkaniowej Kolejarzy przy ul. Bitwy pod Płowcami z widokiem na morze, gdzie spędzili 25 lat. Od 2003 r. zamieszkali w starej
kamienicy przy ul. Mieszka I.
Syn Joli i Rysia, Grzegorz, ukończył studia na Wydziale Architektury Wnętrz
w ASP w Gdańsku, a także malarstwo u mistrza Kiejstuta (Kajtka) Bereźnickiego i jeszcze grafikę. Tam poznał żonę Agatę Kozicką, również uczennicę
K. Bereźnickiego. Oboje przed laty zapuścili korzenie w Kanadzie. Zamieszkali
na wyspie Bowen k. Vancuwer w Kolumbii Brytyjskiej, gdzie w 2004 r. urodził
się ich syn Alexander. Grzegorz pracował najpierw jako architekt, skupiając
się z czasem na grafice, nie stroniąc także od pisarstwa. Mama Aleksa uprawia
malarstwo. Ich życie i dokonania były i są źródłem radości i dumy Ronczewskich w Sopocie; dziś mamy i babci Joli.
Wspominając śp. Ryszarda, pamiętamy, iż w ostatnich latach mnożył swoje
dawne, zapoczątkowane w 1953 r., osiągnięcia i sukcesy filmowe, współpracując z twórcami polskimi i niemieckimi. A zaczynał w młodości na planie
filmu „Podhale w ogniu”, potem w „Faraonie” i „Krzyżakach”. Współpracował z takimi reżyserami jak: Jerzy Kawalerowicz, Aleksander Ford, Andrzej
Wajda, Andrzej Munk, Wojciech Has, Jerzy Hoffman, Krzysztof Zanussi, Władysław Pasikowski, Wojciech Smarzowski. Zagrał w około 140 filmach, m.in.
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w serialach – niemieckim „Buddenbrokowie” i amerykańskim „Alaska Story”.
Reżyserował także opery, m.in. „Trviatę” G. Verdiego, „Tannhäesera” R. Wagnera, „Wolny Strzelec” C.M. Webera. Wyreżyserował kilkanaście przedstawień w teatrach dramatycznych (w tym i te we własnej adaptacji). Wykładał
ponadto m.in. impostację głosu w PWST w Łodzi i zadania aktorskie w studio
przy Teatrze Muzycznym w Gdyni oraz Teatrze Wybrzeże w Gdańsku. Wyreżyserował na 40-lecie premiery „Faraona” arcyciekawy film dokumentalny
pt. „Buchara – Faraon. Podróż sentymentalna”1.
Kręcony od końca lata 2020 r. film Wojciecha Smarzowskiego „Wesele 2”
w którym Ryszard grał postać dziadka Antoniego, bardzo mu bliską, miał być
ostatnim… Do jego ukończenia zabrakło niewiele dni. W czasie trzydniowej przerwy w nagraniach Ryszard wrócił do Sopotu. Był lekko przeziębiony.
Pocieszał się, że jeszcze tylko 9 dni, a skończy film i wtedy zabierze się za dokończenie wspomnień, zaczętych przed wiele laty, zatytułowanych „Na marginesie czasu”.
Nic nie wskazywało na to, że trafił go koronawirus/covid 19. Do końca
pod opieką lekarza rodzinnego był w domu, a przy nim ukochana i kochająca
Jola. Zmarł 17 X 2020 roku. Pochowany został na cmentarzu katolickim w Sopocie obok grobu swoich Rodziców, siostry Aliny i szwagra Jerzego2. Mszy
św. w kościele NSPJ obok Cmentarza Komunalnego w Sopocie i ceremoniom
pogrzebowym przewodniczył przyjaciel Zmarłego, ks. Krzysztof Niedałtowski. Dawni uczniowie Joli – dziś profesorowie muzyki – wzbogacili je wykonaniem utworów z Dalekiego Wschodu, przypominających świat kaukasko-klezmerski. Przemek Diakowski pożegnał Rysia indywidualnym minikoncertem
na swoim cudownym saksofonie. Zaraza spowodowała, że nie mogliśmy pożegnać Go kaszubską Pustą Nocą w Św. Janie… Zaprzyjaźniona z Nim aktorka,
Marta Kalmus, prowadząca Salon Poezji w NCK, pomyślała o listopadowym
koncercie wierszy R. Ronczewskiego.
W naszej rodzinnej pamięci Ryszard Ronczewski pozostanie jako nierozłączny mąż Joli, wpisanej między innymi w dzieje bliskiej nam rodziny Anny
Łajming. Poznaliśmy ich oboje bliżej dzięki przyjaźni z H. i M. Kołodziejami,
stąd też ich obecność w Łączyńskiej Hucie. Osobny rozdział to nasze uczestnictwo w Duszpasterstwie Środowisk Twórczych, a zwłaszcza niedzielne msze
1
2

Zob. m.in. biogram „Ronczewski Ryszard” w: J. Golec, Sopocki album biograficzny, Cieszyn
2008, s. 464-465.
O śmierci i twórczym życiu Ryszarda na bieżąco poinformowała nas prasa i inne media.
Na łamach „Rejsów” „Dziennika Bałtyckiego” z 23.10.2020 ukazał się tekst Gabrieli Pewińskiej pt. Kino, gdy zamknę oczy, się nie kończy. Spektakl trwa.
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św. w kościele św. Jana, celebrowane przez ks. Krzysztofa Niedałtowskiego,
podczas których przez lata Rysio był lektorem tekstów biblijnych. (Ryszard
do swoich życiowych sukcesów zaliczał m.in. opracowanie i nagranie wyboru
Ewangelii pt. Śladami Chrystusa (4 CD)). Zdarzało się, że po mszy św. było
spotkanie przy obiadowym stole w Domu Kaszubskim w Tawernie „Mestwin”.
– W tym kontekście nie wolno pominąć wspaniałych umiejętności Ryśka jako
kucharza i wdzięcznego smakosza oraz znawcy win3. W mojej pamięci pozostanie ostatni obiad z udziałem ks. abpa Tadeusza Gocłowskiego, tak bliskiego
Ronczewskim, jak i Borzyszkowskim.
Pamiętamy też o spotkaniach w Salonie poezji Marty Kalmus w Ratuszu
Staromiejskim, gdzie Rysio czytał swoje utwory oraz promował wiersze mniej
lub mało, albo i bardzo znanych poetów. On też był współsprawcą powstania serii obrazów prof. Małgorzaty Komorowskiej z Krakowa, inspirowanych
wierszami Sławiny Kwidzińskiej z Smętowa, prezentowanych pod koniec lata
2020 r. w Dworku Sierakowskich w Sopocie.
Mało kto wiedział, iż On sam był od młodości także pisarzem i poetą. Mimo
darowanych Mu przez Najwyższego długich lat życia, było tych lat za mało,
by mógł zrealizować wszystkie, zwłaszcza literackie swoje plany, w tym napisanie wspomnień, o których mówiliśmy niejednokrotnie z tytułu moich zainteresowań pamiętnikarskich. Słuchając barwnych opowieści, zwłaszcza wileńsko-lwowskich, a i sopocko-kaszubskich Ryśka, zawsze zachęcałem Go do ich
spisania i publikacji. Zdarzyło się na początku bieżącego stulecia, że Rysio odwiedził mnie w siedzibie Instytutu Kaszubskiego, dokąd przyniósł kilka teczek
wydruków komputerowych owoców swojego pisarstwa, niejako w charakterze propozycji dla naszego wydawnictwa na przyszłość4. Towarzyszył im dokument – swoisty spis utworów – dzieł, przygotowanych przezeń do druku.
Obejmuje on wg tegoż wykazu:
„Dwie książki:
1. – Pisane na Marginesie Czasu.
Planowane ukończenie koniec 2008 roku. Są to wspomnienia R.R. od roku
1935 do czasów obecnych.
3

4

Będąc mistrzem tej sztuki, uczniem swojej Mamy, nazywanej przez Grzesia Baboką, Ryszard
potrafił docenić i chwalić dokonania innych. Pamiętam m.in. barwną opowieść o gościnności i kuchni mieszkańców Armenii, którą zwiedzali z Jolą, wędrując śladami upamiętnionego tam Stanisława Horno-Popławskiego.
Drobne jej fragmenty opublikowane zostały na łamach miesięcznika ZK-P „Pomerania”. –
Zob. R. Ronczewski, Orzeł, „Pomerania”, nr 1, 2017; R. Ronczewski, Węgorz (cz. I i cz. II),
„Pomerania”, nr 5 i 6, 2017; R. Ronczewski, Biblioteka w Sanato (cz. I i cz. II), „Pomerania”,
nr 4 i 5, 2018; R. Ronczewski, Krasnolud, „Pomerania”, nr 6, 2019.
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2. Nowele i wiersze.
Sztuki sceniczne, oraz opracowania, scenariusze.
„Torturowanie” – na ukończeniu
„Biblioteka w Sanato” – monodram Libretto opery dla dzieci
„Latający Wiatrak”
„Faust – prób realizacji”
Opracowanie Fausta Goethego Cz. I – Cz. II.
„Marzenia Torquata Tassa”
„Mgła” opr. powieści Miquel’a Unamuno.
„Bursztynowa Legenda” synopsis serialu TV dla młodzieży”5.
Nie tracę nadziei, iż i ta część twórczego dorobku Ryszarda Ronczewskiego ujrzy światło dzienne. O każdym utworze wiele może dopowiedzieć Jola
– o źródłach inspiracji, warunkach tworzenia i marzeniach. Ja mogę tu rzec,
iż ostatni utwór „Bursztynowa legenda”, to rzecz bardzo kaszubska. Akcja dzieje się m.in. w Juracie i Wdzydzach. Według informacji Joli o muzykę do tego
dzieła Ryszard prosił Adama Żuchowskiego z Teatru Atelier André Hübner
Ochodlo w Sopocie, dla którego kiedyś reżyserował i brał udział w niejednym przedstawieniu. Na temat muzyki do swoich tekstów rozmawiał również
z Leszkiem Możdżerem, co zapowiadało możliwość powstania wyjątkowych
dzieł filmowych nie tylko dla najmłodszych.
W życiu Ryszarda skarby Bałtyku, a zwłaszcza bogactwo nadbałtyckiego krajobrazu, stanowiły o pięknie i urodzie tego świata. Wśród ulubionych
przezeń zakątków była także Skandynawia, a zwłaszcza Norwegia, gdzie oboje
Ronczewscy bywali nieraz u przyjaciół Ewy i Krzysztofa Seligów, malarskoaktorskiej pary, mieszkającej na Wyspie koło Oslo. Tam powstał m.in. wiersz
Ryśka Odpoczynek, którym zamykam niniejsze wspominki6.

5

6

Chciałbym tu przywołać całość informacji zawartych na ich stronach tytułowych, gdzie
Ryszard utrwala udziały innych osób – zwłaszcza autorów przekładu np. „Fausta”: Cz. I Jacek
Buras i Cz. II Feliks Konopka. W przypadku „Latającego Wiatraka” – w podtytule „Baśń
operowa w dwóch aktach i czterech odsłonach”, dowiadujemy się, że muzykę skomponował
Józef Głowski, libretto Ryszarda Ronczewskiego wg bajki Aliny i Jerzego Afanasjewów. Jeśli
idzie o „Mgłę”, to jest to R. Ronczewskiego „Scenariusz telewizyjny opracowany na motywach powieści Miquela Unamuno pod tym samym tytułem. Przekład dr Edward Boye”.
Ostatnia z proponowanych propozycji „Bursztynowa legenda” to „Projekt scenariusza
13-to odcinkowego serialu TV dla młodzieży. Długość odcinka 25 minut”.
Dzięki odnotowaniu daty i miejsca powstania wierszy Ryszarda wiemy, iż są one owocem
rzadkich wolnych chwil. Obok takich jak lato 1980 r., to także dłuższe pobyty poza sopockim domem – praca w teatrach Kalisza i Łodzi, pobyty w RFN (Kilonia) i Słowacji, a przede
wszystkim Sopot – do 2000 roku, kiedy powstał wiersz Późne marzenia!?

Ryszard Ronczewski (1930–2020)
„Może lata, co odeszły
		
rozkrzyczane, roześmiane.
Może góry, które trwają
		
wrosłe w pamięć – zapomniane.
Może lasu uroczystość,
		
mchem obrosła skołtunionym.
Może woda zamulona, w bagnie
		
cichym, nieruchomym.
Może polnych dróg zakręty,
		
których nigdy już nie przejdę.
Może cisza, niesłyszana…
		
może cisza niesłyszana…
Norwegia – Atna 12.07.20”.
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Blanche Krbechek (1 X 1937 – 11 XI 2020)
– założycielka Polskiego Towarzystwa Genealogicznego stanu Minnesota i Towarzystwa Kaszubskiego
Północnej Ameryki oraz jego kwartalnika
„Przyjaciel Ludu Kaszubskiego”, współtłumaczka
literatury kaszubskiej na język angielski, zakorzeniona
w Zómkù Zôbòrsczim koło wsi Kaszuba1
W najnowszych dziejach Kaszubów wielką rolę odgrywa ożywienie zainteresowania Kaszubami wśród potomków Polonii kaszubskiej w Ameryce
– w Kanadzie i USA oraz nawiązanie przez nich kontaktów z ojczyzną ich
przodków nad Bałtykiem. W procesie tym, zaistniałym w II połowie XX wieku,
na gruncie kanadyjskim zasłużył się m.in. śp. ks. Alojzy Rekowski, autor
pierwszej książki w języku angielskim, przybliżającej rodakom w Ontario
dzieje i kulturę Kaszubów w Polsce i tłumacz epopei Hieronima Derdowskiego
O Panu Czolrlińśczim… na język angielski2. Obok niego przeogromne znaczenie mają dokonania organizacyjne m.in. Shirley Mask-Connolly, autorki
wielu książek, dotyczących historii osadnictwa kaszubskiego w Kanadzie i sag
znanych tam rodów, będącej jednocześnie kuratorem Muzeum Kaszubskiego
w Wilnie i redaktorką organu jego właściciela – twórcy o nazwie Wilno Heritage
Society (Wileńskie Stowarzyszenie Dziedzictwa) pt. „News from the Wilno
Heritage Society” (Nowości z Wileńskiego Stowarzyszenia Dziedzictwa)3.
1

2
3

Właścicielem „Zómkù Zôbòrsczégò” jest Stanisław Frymark, aktualnie nauczyciel języka
kaszubskiego w Technikum numer 3 w Chojnicach, absolwent m.in. etnofilologii kaszubskiej na Uniwersytecie Gdańskim. Pisząc to wspomnienie, korzystałem z jego artykułu
Blanche Krbechek – mieszkanka Ziemi Zaborskiej z wyboru i pochodzenia przodków, zamieszczonego w „Ziemia Zaborska (Terra Zaborensis)”, Biuletyn, Brusy 2018, nr 11.
A. Rekowski, The Saga of The Kashub People in Poland, Canada, USA, Ottawa 1996.
Zob. J. Borzyszkowski, O Kaszubach w Kanadzie. Kaszubsko-kanadyjskie losy i dziedzictwo
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Na gruncie Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej podobne znaczenie
ma działalność ks. Paula Brezy z Winony i założonego przezeń Muzeum Kaszubskiego w tym mieście. Niemniej unikatową i podobną do organizacyjnej,
redaktorskiej i autorskiej twórczości S. Mask-Connolly prowadziła Blanche
Krbechek, mieszkająca jeszcze 10 lat temu w Minneapolis w stanie Minnesota. Niestety, Blanche Krbechek, od kilku lat mieszkanka Zamku Zaborskiego
w Kaszubie, zmarła 11 listopada 2020 roku w szpitalu chojnickim. Pochowana
została na rodzinnym odcinku cmentarza w miejscowości Ypsilanti w stanie
Michigan, koło Detroit, w którym się urodziła.
Przodkowie Blanche, podobnie jak Shirley Mask-Connolly, przybyli do
Ameryki z Zaborów, ze wsi Skoszewko w sąsiedztwie Przymuszewa, w parafii
Leśno, gmina Brusy. Jej pradziadek Paweł Pepliński urodził się w Skoszewku
w 1847 r., a w 1873 został właścicielem farmy w Isadore (obecnie Cedar)
w Leelanau Contry w stanie Michigan. Tam urodził się i zmarł jej dziadek
Tomasz Pepliński (1874-1945), żonaty z Julią z domu Bodus, której rodzice
przybyli do USA z Wielkopolski. Matka Blanche – Pelagia Peplińska (1905-1990), której imię zmieniono na Blanche, urodziła się w Maple City w stanie
Michigan, a zmarła w Detroit. W 1933 r. Pelagia (Blanche) Peplińska, mieszkając w Toledo w stanie Ohio, wyszła za mąż za Otto Muellera (1903-1991),
urodzonego w Holzhausen (March (Breisgau)) koło Fryburga Bryzgowijskiego w Niemczech, który również zmarł w Detroit.
1 X 1937 r. w Detroit (Michigan) urodziła się ich córka Blanche. Matka
mówiła jeszcze po kaszubsku, dzięki czemu i Blanche zapamiętała z dzieciństwa kilka słów i zwrotów z kaszubszczyzny. Mieszkając w Dearborn, rodzice
zapewnili jej solidne wykształcenie. Na University of Michigan i Ann Arbor
ukończyła studia wyższe w dziedzinie zarządzania biznesowego, zdobywając
stopnie bakałarza i magistra. W 1960 r. wyszła za mąż za Leroya Krbechek’a z zawodu chemika organicznego, rocznik 1934, mającego czeskie korzenie.
Młoda para mieszkała najpierw w Chicago, Los Angeles, by w końcu sprowadzić się do Minneapolis w stanie Minnesota. Blanche urodziła tam dwóch
synów – Randolfa (1961) i Johna (1964) oraz córkę Carren Jo (1967), która
zmarła w 1999 roku.
Zajmując się domem i wychowaniem dzieci, długo nie podejmowała pracy
zawodowej. Bardziej niż ekonomia zarządzania pasjonowała ją etnografia,
a początkowo genealogia. Stąd wiele lat pracy w charakterze menadżerki
w muzeum w St. Paul – Sibley House Historic Site, gdzie poznając – badając
kultury, Gdańsk-Elbląg 2004; E. Pryczkowski, Anglojęzyczne nowiny z kaszubskiego Wilna w Kanadzie, w: Òd „Skôrbu” do „Stegnë”. 150 lat czasopiśmiennictwa kaszubskiego, red.
D. Kalinowski, Wejherowo-Słupsk-Gdańsk 2017, s. 285-294.
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dzieje osadnictwa w stanie Minnesota, szczególnie kaszubskiego, opublikowała sporo prac historycznych i genealogicznych. Kilka lat przepracowała
też w skansenie budownictwa pierwszych osadników „Murphy’s Landing”
w miejscowości Shakopee k. Minneapolis.
Gdy idzie o genealogię, zaczęło się od rodzinnej, a skończyło na uczestnictwie w założeniu Polskiego Towarzystwa Genealogicznego stanu Minnesota,
którego została przewodniczącą. Niemal jednocześnie przyczyniła się do powołania do życia Zrzeszenia Kaszubskiego Północnej Ameryki (The Kashubian
Association of North America – stąd skrót KANA), w którym również obrano
ją przewodniczącą – prezeską. Najważniejszym jej dokonaniem w tymże towarzystwie stało się powołane i redagowanie jego kwartalnika „Przyjaciel Ludu
Kaszubskiego” – „Friend od the Kashubian People”, wychodzącego od 1996
roku. Siedzibą redakcji był jej dom w Minneapolis. Na jego łamach ukazały
się artykuły dotyczące historii i kultury Kaszubów, budzące wśród czytelników świadomość kaszubskiego rodowodu i takąż tożsamość. Tam też ukazały
się m.in. teksty ks. A. Rekowskiego i S. Mask-Connolly o Kaszubach w Ontario i działalności Wilno Heritage Society. Od rocznika II problemy edytorskie pisma przejęła Renata Stachowicz-Cebula (ur. 11 IX 1963 Busko Zdrój)
pochodząca z Kielc, wzbogacająca jego zawartość tłumaczeniami artykułów
kaszubologów z Polski.
W ostatnich latach, od 2008 roku, Blanche najpierw rezydowała na Zamku
Zaborskim, by od 2010 roku zamieszkać tam na stałe u Stanisława Frymarka
koło wsi Kaszuba, parafia Leśno. Pismo ukazywało się nieregularnie do 2012
roku. Ostatnio czyniono starania, by kontynuować jego wydawanie w Winonie, również stan Minnesota, będącej miastem partnerskim Bytowa, jako dodatek do gazetki tamtejszego muzeum „Nowy Wiarus”, nawiązującej nazwą
i tradycją do „Wiarusa” wydawanego przez Hieronima Derdowskiego.
Mieszkając i działając w Minneapolis, a chcąc lepiej poznać nasze dzieje
i kulturę ludową nie tylko Kaszub, Blanche odbyła szereg podróży do Polski.
Zaczęło się w 1992 r., kiedy zwiedziła Kaszuby i Pomorze oraz Podkarpacie.
Skupiła uwagę na sztuce ludowej i folklorze. W Minneapolis należała bowiem
do polonijnego zespołu folklorystycznego „Dolina”, będąc członkiem jego
zarządu, występując z nim wielokroć na Międzynarodowym Festiwalu Grup
Polonijnych w Rzeszowie. W „Dolinie” należała też do kapeli, grała na altówce,
dudach i cymbałach. (Tę ostatnią umiejętność opanowała na kursie cymbalistów w 2000 roku w Gryfinie). Była też członkiem zespołu folklorystycznego „Mosaica”. Od 2004 r. brała udział w Wielkopolskich Spotkaniach
Budowniczych i Graczy na Dudach, odbywających się w Zbąszyniu lub Poznaniu. Wielokroć uczestniczyła w Międzynarodowym Festiwalu Zespołów
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Folklorystycznych w Brusach, gdzie koncertowała najczęściej na dudach.
Przy innych okazjach lub bez koncertowała w domach kultury, m.in. w Wielu, Charzykowach i Bytowie. Towarzysząc Stanisławowi Frymarkowi, bywała na sympozjach, zjazdach Kaszubów i uroczystościach kościelnych
z mszą św. odprawianą „po kaszubsku” niemal we wszystkich zakątkach Kaszub. Odwiedzała wszystkie kaszubskie muzea, także w Wejherowie, gdzie
uczestniczyła w niejednym sympozjum i koncercie czy imprezie kończącej
organizowane przez tę placówkę konkursy4.
Na tym jeszcze nie koniec jej twórczości-zaangażowania, zwłaszcza jako
muzyka, gdyż ponadto w St. Paul należała do obywatelskiej orkiestry symfonicznej, w której grała na tubie. Stąd jej badania i czynne uczestnictwo obok
ruchu genealogów przede wszystkim w pielęgnowaniu folkloru w ww. stowarzyszeniu wraz z informacjami o podróżach do Polski i wydawnictwach kaszubskich w kraju, decydowały w dużej mierze o zawartości „Przyjaciela Ludu
Kaszubskiego”. Znalazły się w nim także przykłady kaszubskiego humoru
oraz tłumaczenie przysłów kaszubskich, czerpanych z dzieła Justyny Pomierskiej. Wszystko to było owocem społecznej pracy – wolontariuszy!5
Oprócz przywołanych zainteresowań i dokonań nie wolno zapominać
o jeszcze kilku pasjach Blanche Krbechek, realizowanych w USA i w Polsce. To
między innymi szycie i zdobienie strojów ludowych wraz z koronkarstwem.
To przede wszystkim unikatowa w USA wycinanka ludowa, nawiązująca
do tradycji różnych regionów Polski, wzbogacanych o innowacyjną kaszubską
twórczość w tejże dziedzinie, uprawianą od 2000 roku.
Pierwsza wystawa jej wycinanek kaszubskich miała miejsce w 2008 roku
na Zamku w Bytowie. Stamtąd pojechała do Winony, gdzie zaprezentowano
ją w tamtejszym Muzeum. W następnym roku mogli ją konsumować odwiedzający Chatę Kaszubską w Brusach-Jagliach pod tytułem „Gryfy się bawią”.
Z Jagliów wystawa wyruszyła do domów kultury na Zaborach i Gochach.
W kronice Domu Kultury w Swornegaciach zapewne odnotowano fakt, iż tam
właśnie B. Krbechek 11 lutego 2016 roku przeprowadziła pierwsze warsztaty
wycinanki kaszubskiej. Podobne prowadziła potem w szkołach w ramach lekcji języka kaszubskiego. Nie bez znaczenia był fakt, iż niemal zawsze i wszędzie
w podobnych okolicznościach występowała w stroju kaszubskim.
Z zapasem swoich wycinanek B. Krbechek odwiedziła też Instytut Kaszubski, gdziem został obdarowany ich pięknym zbiorem. Będąc po pewnym czasie
4
5

Wśród laureatów Konkursu Literackiego im. J. Drzeżdżona jest także Stanisław Frymark.
Zob. B. Krbechek, „Przyjôcel Lëdu Kaszëbsczégò/Friend of the Kashubian People)”. Kwartalnik w języku angielskim skierowany do osób zainteresowanych problematyką kaszubską.
(Tłum. z j. ang. St. Frymark), w: „Òd „Skôrbu” do „Stegnë”…”, s. 281-284.
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u nas gościem w domu na Jasieniu i w chacie w Łączyńskiej Hucie, zauważyła,
iż wśród gęsto wiszących obrazów nie było żadnego dzieła jej rąk. Jedna delikatna uwaga spowodowała, iż rychło nadrobiłem zaległości.
Osobną, a można rzec wiekopomną cząstką twórczości B. Krbechek jest
jej znaczący udział w tłumaczeniach najwybitniejszych dzieł literatury kaszubskiej na język angielski. Zaczęło się od arcydzieła – powieści Aleksandra
Majkowskiego Żëcé ë przigòdë Remùsa. Pomysł zrodził się zimą 2003 r., podczas pobytu w jej domu w Minneapolis Stanisława Frymarka, najważniejszego
współpracownika i partnera nie tylko na polu translacji. Współtwórczynią –
główną autorką przekładu Remusa na język angielski, wydanego w Gdańsku
2008 roku w oficynie Instytutu Kaszubskiego ze wstępem J. Borzyszkowskiego,
jest Katarzyna Gawlik-Luiken. Ich praca translatorska zyskała wysokie uznanie
anglistów gdańskich – w tym Kaszuby prof. Andrzeja Ceynowy – i Amerykanina prof. Josepha J. Hughes’a6. Promocja nowego dzieła udziałem współtwórców miała miejsce w Tawernie „Mestwin” w Domu Kaszubskim. Za sprawą
Blanche i Stanisława Remus, którego fragmenty publikowano wcześniej
na łamach „Przyjaciela Ludu Kaszubskiego”, dotarł do potomków Kaszubów
w USA, Kanadzie i Nowej Zelandii.
Dzięki współpracy B. Krbechek z S. Frymarkiem powstały dalsze tłumaczenia, ukazujące się również w oficynie wydawniczej Instytutu Kaszubskiego.
To m.in. zwykle z moim słowem wstępnym H. Derdowskiego Kaszëbë pod
Widnem – Kaszubes at Vienna (2007); Anny Łajming Czterolistna Koniczyna
– The Four Leafed Clover (2011); A. Łajming, Wspomnienia, t. 1, Dzieciństwo
– Childhood (2014); t. 2, Młodość – Youth (20015); t. 3, Mój dom – My Home
(2017). – W przypadku tegoż ostatniego dzieła zostało ono przetłumaczone
przez Blanche z udziałem Alicji Frymark. Ponadto z Katarzyną Gawlik-Luiken
przetłumaczone zostały A. Łajming Czerwone róże – Red Roses (2013)7. –
Dominacja utworów A. Łajming związana jest z faktem, iż jej twórczość osadzona jest w realiach wsi i przysiółków Ziemi Zaborskiej, skąd pochodzą
przodkowie wielu potomków Kaszubów w USA i Kanadzie. Niemniej istotne
jest zaangażowanie Stanisława Frymarka, wędrującego od lat po skupiskach
kaszubskich w Ameryce – USA i Kanadzie oraz Nowej Zelandii, w czym
6
7

http://explorations.uni.opole.pl/wp-content/uploads/HughesJosephText_Lit_Final.pdf
[dostęp: 10 XII 2020].
Zob. Dwadzieścia lat działalności Instytutu Kaszubskiego (1996-2016), red. T. Rembalski,
Gdańsk 2017, s. 42-43. Najnowszą pozycją w tej dziedzinie jest wydana tym razem przez
Wydawnictwo ZómkZôbòrsczi (też jako: Zamek Zaborski) książka Stanisława Jankego Flash
in the Dark* Dogs, tłum. B. Krbechek, Alicja Frymark, Stanley Frymark, ZómkZôbòrsczi
2020, obejmująca dwie jego opowieści – Łiskawica i Psë.
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wspierała go na miarę swoich możliwości Blanche jako mieszkanka Kaszuby,
gdzie Zamek Zaborski jest oryginalnym gościńcem agroturystycznym dla wielu gości zza Wielkiej Wody, zgłębiających korzenie swoich przodków, w czym
pomagały im genealogiczne pasje Blanche Krbechek i Stanisława Frymarka.
Wyrazem uznania dla twórczej działalności Blanche było uhonorowanie jej
przyznawanym przez Ministra Dziedzictwa Narodowego i Kultury Brązowym
Medalem Gloria Artis.

Józef Borzyszkowski

Antoni Jank (6.06.1936 – 12.11.2020)
– gospodarz z Łączyńskiej Huty, sąsiad chëczy
Klubu „Pomorania”, jej współodnowiciel i długoletni
opiekun i przyjaciel wielu – „prawdziwy Kaszuba”
Antoni był od ponad półwiecza głową najbardziej znanej rodziny z Janków
w parafii wygodzkiej, jednej z kilku tego nazwiska, na różny sposób spokrewnionych. Przyszedł na świat 6 czerwca 1936 r. jako syn Bronisławy z Lipińskich
i Józefa Janków, rodziców licznej gromadki dzieci, właścicieli 15-hektarowego
gospodarstwa. Ojciec był długoletnim członkiem Rady Parafialnej, związanym blisko z plebanią, m.in. dzięki swemu bratu – ks. infułatowi Franciszkowi
z Pelplina. Rola infułata – ks. Stryjka w rodzinie i parafii powszechnie znana,
jako że przez dziesiątki lat był głównym gościem i celebransem podczas odpustów parafialnych, zwłaszcza letniego z 15 sierpnia Matki Bożej Zielnej, kiedy
to przy okazji odwiedzał na pustkach rodzinne gniazdo, a i naszą „zagrodę
kaszubską”. Autorytet ks. Stryjka w rodzinie Antoniego przewyższał wszystkie inne tego świata. Jego opinia, dotycząca spraw rodziny, państwa czy Kościoła, była na łączyńskich pustkach niepodważalna. Chociaż ks. Stryjek był
w Pelplinie dyrektorem ekonomiczno-finansowym w Kurii, a w salonie jego
kanonii najważniejsza była pancerna kasa, Antoni nie mógł narzekać na nadmiar pomocy czy zainteresowania Infułata sytuacją materialną jego rodziny
i ojcowizny. Było wręcz przeciwnie, to z tej ojcowizny słano do Pelplina m.in.
najlepszy na świecie swojski chleb i takież masło, a i gęś czy kaczkę.
Antoni, będąc przykładem tradycyjnego gospodarza – prawdziwego kaszubskiego gbura z Szwajcarii Kaszubskiej, uprawiającego głownie żyto, owies i ziemniaki oraz truskawki; był wyjątkowym pod niejednym względem. Ponad
wszystko najważniejsza była dlań rodzina, dzieci. W 1964 roku ożenił się szczęśliwie z przezacną panną Elżbietą, córką Klary z Miotków i Augustyna Młyńskich, gospodarzy z Ostrowia koło Kamienicy Szlacheckiej. W niemal regularnych odstępach czasowych przyszło na świat ich dziesięcioro dzieci – najpierw osiem córek – Agnieszka, Trudzia, Basia, Marylka, Urszulka, Elżunia,
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Gosia, Judytka, a następnie dwóch synów – Wojtek i Franek. Ostatni urodzony
28 lipca 1980 roku został naszym chrześniakiem. Oczywiste, że niemal wszystkie dzieci Antoniego chrzcił ks. Stryjek. Dzieci Antków, bo tak mówiliśmy
kiedyś powszechnie, wychowywały się więc w licznej i wielopokoleniowej
rodzinie. Od początku ciut starsze angażowane były do prac domowych i polnych, a przede wszystkim opiekowały się pięknie młodszym rodzeństwem.
Ojciec Antoni, jak chyba nikt inny w okolicy, interesował się przebiegiem ich
nauki szkolnej i dalszej edukacji. Był dumny z każdego ich sukcesu, jak i z faktu,
że wszystkie ukończyły szkoły średnie, a niemal wszystkie także studia wyższe.
Nie znam nikogo innego, kto by tyle uwagi, starań, wysiłków podjął na rzecz
zdobycia wykształcenia i życiowej samodzielności swoich dzieci.
Gośćmi na dłużej lub krócej, zwłaszcza latem, było Antoniego stryjostwo
i kuzynostwo oraz rodzeństwo z Tczewa, jak i jego dwie siostry zakonnice.
Dzięki kontaktom z duchownymi w latach 70. i 80. dochodziły oazowe obozy
letnie i harcerzy czy Chóru z parafii św. Krzyża z Tczewa pod opieką wtedy
ks. wikarego, od lat prałata, Piotra Wysgi, dla których las nad jeziorem i dom
Janków stały zawsze otworem.
W kontekście codziennej pracy na roli i w oborze, gdzie obok koni, krów,
świń, owiec, hodowano sporo różnorakiego drobiu, trzeba podkreślić fakt,
iż Antoni był przysłowiową złotą rączką. Dzięki jego staraniom gospodarstwo
było wyposażone w latach 60. ub. wieku we wszystkie maszyny, łącznie z dużą
młockarnią, nie tylko sieczkarnią z śrutownikiem, poruszanymi pierwotnie
silnikiem spalinowym, a potem elektrycznym. Dochodziła do tego piła tarczowa, jako że do gospodarstwa należy sporo lasu, a Antoni korzystał z niej
nader często także jako budowniczy. Poza domem mieszkalnym, powstałym
przed wojną, wszystkie budynki gospodarcze były i są dziełem niemal samego
Antka. W tej materii stan zagrody nie zmienił się do dziś. W dużej mierze
dziełem Antoniego była elektryfikacja, a na pewno indywidualny wodociąg
i kanalizacja w zagrodzie.
Przed laty Antoni zlokalizował przy jeziornym źródle – studni własną „stację pomp”, z której woda idzie do zbiornika – basenu na wzgórzu, a stamtąd
rozprowadzana jest do budynków w zagrodzie. Przez lata było to źródło zaopatrzenia w wodę również dla naszej zagrody, do chwili kiedy i na pustki
dotarł wodociąg wiejski.
Antoni nie tylko budował, instalował, korzystając w bardzo ograniczonym
zakresie z pomocy majstrów – specjalistów, ale sam był tym, który potrafił
wszystko naprawić. Stąd też „na co dzień” z jego pomocy w tej materii korzystali m.in. niezapomniani proboszczowie wygodzcy – śp. ks. Zygmunt Poćwiardowski i ks. Stanisław Gackowski – dziś prałat emeryt w Żukowie.
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Gdy w 1970 r. przystąpiliśmy do remontu pierwotnie wydzierżawianej
od Marysi i Edwina Kobielów ich chaty robotniczej – chëczy Klubu Studenckiego „Pomorania”, spotkaliśmy się z życzliwością i pomocą niejednej łączyńskiej familii. Mając oparcie w rodzinie Józefa/Huberta Lewnów, na co dzień
najszersza sąsiedzka pomoc pochodziła od Antoniego i Janków. Na początku
czynił to on sam, nie mając aprobaty ojca. Licząc się z jego opinią, kazał mi
potwierdzać, iż czynił to zarobkowo! Poza remontami przez lata Pomorańcy
korzystali ze źródła wody u Antoniego, jak i z pomocy przy organizowaniu
„Dożynek”, „Ludowych Talentów”, „klubowej Wigilii – opłatka”, w których
sam chętnie uczestniczył, często razem z rodziną, a przynajmniej jej reprezentacją. Stąd znał i utrzymywał przyjacielskie kontakty z kilkoma pokoleniami
Pomorańców i ich gośćmi w rodzaju Lecha Bądkowskiego, Izabelli Trojanowskiej, Maldka Kotlickiego, Renaty i Wojciecha Kiedrowskich itp. Przez długie
lata u Antków wisiały klucze do chaty Klubu. Dziełem Antoniego był też drugi
remont i rozbudowa chaty, po ugaszonym na szczęście w zarodku pożarze
na początku lat 90. Stąd też Antoni nie mógł wraz ze mną pojąć ostatniego
niby remontu, polegającego na rozbiórce i pełnej rekonstrukcji chëczy, której
okna nadal pozbawione są pięknych okiennic. Ale to już efekt zmian – tych
w kraju i na świecie, a konkretniej w Klubie „Pomorania”, którego członkowie
bardzo rzadko odwiedzają swoją chëcz, a już w ogóle nie mają czasu na dobrosąsiedzkie kontakty czy choćby symboliczną pomoc w pracach gospodarzy.
Żałuję też, że kolejne pokolenia dzieci sąsiadów i innych gospodarzy z Łączyńskiej Huty nie zasiliły szeregów Pomorańców!
Osobny rozdział w życiu Antoniego, jego i naszej rodziny, to powstanie
i funkcjonowanie „zagrody kaszubskiej” w Łączyńskiej Hucie. Stworzyliśmy ją
w połowie lat 70., zachęceni przez Antoniego, obserwującego nie zawsze godne
kontynuacji różnice międzypokoleniowe bywalców chëczy Pomoranii. Uznając, że winienem mieć własną chatę, wskazał działkę na swoim przyjeziornym
gruncie i pomagał, doradzał, kontrolował postępy robót przy budowie – rekonstrukcji chaty, przywiezionej z Tuszków od Krystyny i Stefani Rolbieckich
i owczarni Marysi z Juszków. W trakcie budowy chaty w 1976 r. w zagrodzie
Antków Franek Sychowski rzeźbił słup do naszej kapliczki M.B. Sianowskiej
Królowej Kaszub i św. Franciszka. Poświęcił ją w październiku tego roku ks.
Zygmunt Poćwiardowski. Przy okazji Franek wyrzeźbił kapliczkę M. Boskiej
w lipie stojącej na podwórzu Antków. Kilka lat później Antoni pomagał przy
powstaniu pod lasem kapliczki Apostołów Kaszubów i Pomorzan – św. Wojciecha i św. Ottona, dzieła Andrzeja Arendta, poświęconej w 1983 roku przy
okazji kolejnego Seminarium Kaszubskiego w chacie Borzyszków.
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Przez lata bywało tak, że goście Antków zaglądali do Borzyszków, a i odwrotnie. Stąd np. goszczący u nas ks. abp Tadeusz Gocłowski zwykle wyjeżdżał
z Huty zaopatrzony w koszyki pięknych truskawek, specjalnie dlań zebranych
przez rodzinę Antoniego.
Normalną rzeczą było to, że jego i nasze dzieci wychowywały się niejako
razem. Długo dominowały na naszych pustkach same dziewczynki, dla których Antoni budował huśtawki, czy był gotów je zabrać na przejażdżkę wozem
w drodze na pole czy łąkę.
Dobrym duchem domu Antków była i jest niezwykłej dobroci, pracowitości i pogody ducha Jego białka Elżbieta. Dzięki bliskości naszych kontaktów poznaliśmy także jej liczne i miłe rodzeństwo, a przede wszystkim promieniujących dobrocią śp. Rodziców, zainteresowanych także naszym życiem
w Gdańsku i na pustkach. Żałuję, że nikt z nas nie został obdarzony talentem
literackim, by w innej postaci utrwalić wspominane obrazy z przeszłości – nasze dawne radości i smutki, jako że tych drugich także nigdy nie brakowało.
Nasza najstarsza córa – Miłka, wspominając wujka Antka na Facebooku
tuż po Jego śmierci m.in. napisała: „Człowiek o wielkim sercu, ciekawy ludzi
i świata, „własnego łba” i zdania. Przekorny, hardy, uparty, jak to my Kaszubi
mamy w naturze. Kaszubski gbùr, przywiązany do swojej tatczëznë, choć gospodarowanie na roli było wprawdzie jego przeznaczeniem, lecz nie żywiołem”. – Tu trzeba dodać, że mimo braku za czasów panowania Antoniego dziś
powszechnego w gospodarstwie traktora, zdołał on na czas przy pomocy swojej pary koni zaorać, obrobić całość swoich gruntów, a jeszcze pomagać innym.
Niemała w tym zasługa wspomnianej już Jego Białki – jak powtarzamy od lat
– chodzącej świętości Eli, która poza domem pracowała również na polu, nie
tylko przy truskawkach, zawsze uśmiechnięta, nigdy nieskarżąca się na trudy
życia, zawsze zapraszająca do stołu każdego gościa, także nas i nasze dzieci.
Miłka dalej m.in. napisała:
„W piątek na obiad Ciocia Ela robiła plince – po dzień dzisiejszy w każdych
kolejnych plackach ziemniaczanych szukam tego smaku. W świecie mojego
dzieciństwa Ciocia Ela to wcielenie cierpliwości o łagodnym uśmiechu, w sobotę piekła chleb na cały tydzień dla dwunastoosobowej rodziny. (Sławina
pamięta, że było to w piątek). Konieczność minionego świata, rytuał, który
w mojej pamięci urasta do misterium. Lubiłam asystować przy wyjmowaniu
prostokątnych blach z pieca na podwórzu. Zazwyczaj Ciocia odkładała jeden
dodatkowy bochen dla Borzyszków. Ten zapach towarzyszy mi do dziś. Lepszego chleba już nigdy później nie jadłam”.

Tymże chlebem raczyliśmy nieraz i naszych gości, wśród których smakoszem i partnerem do dłuższych rozmów z Antonim był dr Otto Kulcke,
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Gdańszczanin z Oberursel k. Frankfurtu nad Menem, główny fundator organów w Bazylice Mariackiej. Miła zapamiętała także inne obrazy. –
„Oczami pamięci widzę Go, jak prowadzi ożywione dysputy z rodzicami
czy też z odwiedzającymi nasze pustki. Siedzi na wistôwkù chëczë rodziców
(„wystawku” - jak się mówi u nas w rodzinie) i opowiada, co sądzi na temat
bieżących wydarzeń ze świata bliższego i dalszego. Rozmawia po kaszubsku
na ławce pod kapliczką św. Franciszka o Bogu, diable i człowieku z ks. Józefem
Tischnerem, odpowiadającym po góralsku. Najczęściej przekonany o swojej
racji. Nieustępujący pola na krok. Chyba że tak mimochodem, tak jakby przypadkiem, gdy czas w końcu wracać do roboty”.

Takich obrazków i rozmówców Antoniego można przywoływać mnóstwo,
podobnie jak wspomnień z chrzcin, urodzin, przyjęć komunijnych i kolejnych
wesel, a nawet sylwestrów w naszych domach. Niemniej na co dzień dominowały różne prace. Szczególnie w pamięci tkwią te wiosenne i letnie przy
pieleniu i zbieraniu truskawek. Miłka napisała:
„Z Dziewczynkami sadziłyśmy, pieliłyśmy i zbierałyśmy truskawki, które
jeszcze do niedawna królowały na polach tej części Kaszub. (…) W jesienne
i zimowe wieczory nastoletnie już „Dziewczynki” wyczarowywały kolorowe
swetry na drutach, siedząc razem w pańskiej izbie. (…) A Ciocia Ela po dziś
dzień ma wspominać ten ogrom lęku, gdy Sławina z Gosią pewnego dnia przez
pięć godzin wracały z oddalonej o 3 km szkoły w Borzestowie.
Wujek gonił wszystkie do nauki. Jankowe dzieci należały do najlepszych
uczniów szkoły w Borzestowie. Oprócz spadkobiercy ojcowizny wszystkie
wyfrunęły na studia i w świat. Odważne i wytrwałe, zbudowały swoje światy wspierając się nawzajem. Antoni Jank gotów był poruszyć niebo i ziemię,
gdy potrzebowały wsparcia na wyboistych drogach życia. Oj, jak zawsze był
dumny z sukcesów dzieci i wnuków. One odwiedzają rodzinny dom „na Kaszubach”. My jeździmy „do Huty”.
Na truskawkach u Antków zarobiłam pierwsze dëtczi, nie planując zarobku.
Wujek się uparł, że zapłaci nam za pomoc przy zbiorze.
Nie zapomnę wyrazu Jego twarzy, gdy w Wielki Piątek 1991 roku, płacząc,
wyrzucał ze strychu płonącej chëczë książki z ojca biblioteki. To On rzucił się
właśnie im na ratunek, jako jedyny wchodząc na płonący strych”.

– Wszystko to i inne, to dziś historia…
W 2000 roku Elżbieta i Antoni przekazali gospodarstwo starszemu synowi
Wojtkowi. Dziś on gospodarzy z żoną Emilią i ich dziećmi Bartkiem i Julią.
Oboje młodzi Jankowie pracują także zawodowo poza domem. W godzinach
ich pracy poza Łączyńską Hutą w zagrodzie nadal gospodarzy Elżbieta, która
już kilka lat temu przejęła od Antka całość opieki nad ogrodem warzywnym
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i zbudowanej przezeń szklarni. Gdzie się nie spojrzy, wszędzie widać owoce
przedsiębiorczości Antoniego. Chorując przez ostatnie lata, śledził uważnie
wydarzenia w parafii i gminie, w kraju i świecie. Cieszył się sołtysowaniem synowej, odwiedzinami dzieci i wnuków, wśród których w Warszawie pojawił się
pierwszy prawnuk. Od czasu do czasu odwiedzali Go też starzy Pomorańcy,
a wśród nich niemal sąsiedzi z Łączyna – Bożenka i Felek Borzyszkowscy.
Nie tylko III Rzeczpospolita, ale cały świat się w minionych latach choćby
XXI wieku bardzo a bardzo zmienił. Zmieniły się Wygoda i Huta. Maleje reprezentacja Antoniego i mojego pokolenia… Antoni zmarł w szpitalu kościerskim
12 listopada 2020 roku jako jedna z pierwszych ofiar koronawirusa w parafii
wygodzkiej. Pożegnano Go tydzień później. Pochowano w ponadnormatywnym tłumie na cmentarzu parafialnym obok rodziców. W kościele pożegnała
Go najstarsza z córek – Agnieszka z Warszawy oraz reprezentacja licznej gromadki wnuków. W pogrzebie uczestniczyła też wraz z naszymi Dziewczynkami
– Miłką, Sławinką i Wisią reprezentacja kilku pokoleń starych Pomorańców,
którzy po ceremoniach spotkali się w chëczy. Miłka napisała: „Wznieśli tam
symboliczny toast za spokój duszy Przyjaciela i Sąsiada, dziękując za dobro.
Niech spoczywa w pokoju!”. – Amen!
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Prof. dr hab. Jan Strelau (1931–2020)
– wybitny psycholog, wiceprezes Polskiej
Akademii Nauk, Kaszuba, Polak z wyboru,
człowiek pogranicza
Droga życiowa prof. Jana Strelaua na naukowy szczyt była niezwykle ciekawa, dramatyczna, trudna – tak, jak to często bywa z losami osób urodzonych
na kulturowym pograniczu.
Profesor urodził się 30 maja 1931 r. w ówczesnym Wolnym Mieście Gdańsku. Rodzina jego matki pochodziła z powiatu kartuskiego, a jeszcze dawniejsze korzenie prowadziły na Hel. Jak wspominał w swojej autobiografii „Moi
rodzice, Arno i Hildegarda z domu Hallmann, mieszkali we Wrzeszczu razem
z moimi dziadkami ze strony matki. Jak wynika z ich imion, a także z nazwiska
rodowego matki, trudno powiedzieć, że byli Polakami. (…) Moi dziadkowie
między sobą rozmawiali po kaszubsku, w języku, który słabo rozumiałem.
Rodzina ze strony matki podzieliła los większości Kaszubów, z których część,
w zależności od losów życiowych, stawała się Niemcami, tak jak to miało miejsce w przypadku Grassa, a część Polakami, co potwierdza moja droga życiowa”
(J. Strelau, Autobiografia naukowa, Historia psychologii polskiej w autobiografiach, cz. II, red. T. Rzepa, Szczecin 1995, s. 80-81). O tej drodze przesądził fakt,
który świadczył zarazem o podziale narodowym w rodzinie, że biologiczni
rodzice przyszłego profesora oddali go na wychowanie do siostry matki w Tczewie. Tam zaś w domu panował duch prawdziwie polski. Z tego też powodu
kontakty z niemiecką rodziną w Gdańsku były rzadkie, a wujostwo z Tczewa
traktował prof. Strelau jak swoich prawdziwych rodziców.
W swoich wspomnieniach wybitny psycholog przywoływał obrazy okupacji, spędzonej w mieście nad Wisłą, chaotyczną ucieczkę we wrześniu 1939 r.
i powrót do Tczewa, uczęszczanie do niemieckiej szkoły podstawowej, a także
grozę alianckiego bombardowania, kiedy tylko cudem uniknął śmierci w czasie, gdy zniszczono ich dom rodzinny.
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Po wojnie podjął naukę w tczewskim gimnazjum klasycznym, jednak trudne
warunki życiowe zachęciły rodzinę do przenosin na Ziemie Zachodnie –
do Bytowa. Jak wspominał J. Strelau: „Tu zaczął się drugi okres mojej młodości, niezwykle bogaty w doświadczenia. Spowodował on, że idąc na studia,
czułem się w zasadzie człowiekiem dojrzałym” (tamże, s. 83).
W Bytowie Profesor ukończył gimnazjum i podjął naukę w liceum ogólnokształcącym. Mniej go jednak interesowała nauka, a bardziej społeczna aktywność, zwłaszcza w harcerstwie i drużynie strażackiej. Z tego względu silny
wpływ na niego wywarł ks. Stanisław Szczerbiński – bytowski proboszcz i hufcowy zarazem. Ta aktywność niestety sprowadziła też na niego nieszczęście,
stał się bowiem obiektem zainteresowań Urzędu Bezpieczeństwa. Opisywał
to w autobiografii, następnie w szczerym wywiadzie w „Dużym Formacie” –
magazynie „Gazety Wyborczej”, który w 2003 r. przeprowadziła z nim Teresa
Torańska, a w końcu w wywiadzie-rzece, który ukazał się w 2015 r. Było to
jako niezwykle traumatyczne doświadczenie, kiedy szantażem, groźbami
i przemocą fizyczną jako 18-19-letni chłopak był zmuszany do współpracy
z UB. Swojego prześladowcę określał mianem „Kaczora” ze względu na figurę
i sposób chodzenia. Nie znał jego nazwiska i nic o tej osobie nie wiedział, poza
tym, czego od niego doświadczył. Pamiętam jakim przeżyciem dla Profesora
było, kiedy ukazała się książka p. Gerarda Czai o bytowskiej bezpiece, w której
rozpoznał swojego prześladowcę i jego dane. Opowiadał mi, że to pozwoliło
mu „zamknąć wreszcie tę sprawę”.
Gdy przeciwstawił się UB i odmówił współpracy, został karnie usunięty
z liceum „z wilczym biletem”. Dzięki ks. Szczerbińskiemu kontynuował naukę w Małym Seminarium Duchownym w Słupsku, w którym zdał maturę
„prywatną”. Po tej szkole mógł albo iść do seminarium duchownego, ale nie
czuł powołania, albo trafić do wojska, czego starał się uniknąć, albo też podjąć studia na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Tak też zrobił (1951 r.),
ale warunkiem było, aby przed ich ukończeniem zdał normalną, państwową
maturę. Miał na to niewielkie szanse, bowiem cały czas UB i PZPR pilnowały, aby w życiu nie było mu zbyt lekko. Jednak dzięki fortelowi zdał maturę
w systemie eksternistycznym. Dzięki temu po dwóch latach w 1953 r. udało
mu się przenieść na Uniwersytet Warszawski, z tym że na pierwszy rok studiów. W tym czasie był – zgodnie ze swoim charakterem – aktywny społecznie, m.in. w Studenckim Teatrze Satyryków. Przede wszystkim jednak oddał
się intensywnemu studiowaniu i zdobywaniu wiedzy, a był w tym tak dobry,
ze jako jedyny na roku uzyskał ministerialne stypendium, które uwolniło go
na pewien czas od trosk materialnych.

538

Cezary Obracht-Prondzyński

Władza jednak czuwała. W styczniu 1956 r. został podczas pobytu w Bytowie ponownie aresztowany i oskarżony o udział w tajnej organizacji. Po 10
dniach śledztwa, podczas którego „posługiwano się argumentami fizycznymi”,
został „odstawiony” do Warszawy, gdzie kontynuowano śledztwo. Kluczowa
była jednak lojalność koleżeństwa ze studiów oraz wsparcie ze strony profesorów. Gdy po kilku miesiącach J. Strelau opuścił więzienie dzięki notatkom,
które dla niego prowadzono, mógł zaliczyć rok, a nawet nie utracił stypendium. Czas odwilży i Października’56 był kluczowym w życiu przyszłego
uczonego. Ożenił się z koleżanką z bytowskiej klasy Krystyną Mazur. Będąc
studentem V roku, w październiku 1957 r. zaczął pracować jako „zastępca
asystenta” na Uniwersytecie Warszawskim. Kilka miesięcy później ukończył
studia, broniąc pracę magisterską pt. Ruchliwość procesów nerwowych w analizatorze wzrokowym i słuchowym człowieka.
W 1957 r., korzystając z przemian popaździernikowych, chciał wraz
z żoną wyjechać do Niemiec Zachodnich w odwiedziny do rodziny, zwłaszcza
do swojej biologicznej matki, której nie widział od przed wojny. Także tym razem UB zażądało współpracy, czyli dostarczenie po powrocie „interesujących
informacji”. J. Strelau zdecydowanie odmówił. Za granicę nie wyjechał przez
następne dekady. Matki, która zmarła w 1971 r., nigdy już nie spotkał.
Na Uniwersytecie Warszawskim J. Strelau pracował nieprzerwanie do 2001 r.
Tutaj współtworzył pierwszy w Polsce Wydział Psychologii, założył pierwszą
w Polsce Katedrę Psychologii Różnic Indywidualnych (kierował nią w latach
1984-2001) oraz stworzył Interdyscyplinarne Centrum Genetyki Zachowania
(był jego kierownikiem od 1998 do 2001 r.). Tu też osiągnął wszystkie stopnie
i tytuły naukowe: doktora nauk w zakresie psychologii (1963), dr hab. (1968),
tytuł profesora nadzwyczajnego w 1976 roku, zwyczajnego w 1982.
Po przejściu na emeryturę w 2001 r. prof. Strelau zaczął pracować w Szkole
Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie, gdzie został pierwszym dziekanem Wydziału Psychologii, a następnie od 2002 r. do 2013 r. był prorektorem ds. nauki i to bardzo skutecznym, skoro SWPS przekształciło się z czasem
w pierwszy niepubliczny uniwersytet w Polsce.
Dorobek naukowy Profesora liczony jest w setkach pozycji, opublikowanych w kilku krajach i kilku językach (w tym także po chińsku). Są w nim
prace, które stanowią właściwie kamienie milowe w rozwoju psychologii i jej
dydaktyki. Do najbardziej znaczących należą: Różnice indywidualne. Historia
– determinanty – zastosowania (Scholar, 2014, wyd. 2, 2015); Temperament
jako regulator zachowania. Z perspektywy półwiecza badań (Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2006; przekład na język angielski Eliot Werner
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Publications, 2008) oraz Temperament: A Psychological Perspective (Plenum
Press, 1998; przekład na język polski Psychologia temperamentu, PWN, 1998).
Do tego należy dodać redakcję monumentalnych tomów: Psychologia. Podręcznik akademicki (t. 1 i 2, wspólnie z Dariuszem Dolińskim, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2008) oraz Psychologia. Podręcznik akademicki
(t. 1, 2 i 3, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2000). Łącznie Profesor
miał w dorobku prawie 300 prac naukowych, w tym 44 książki, których był
autorem, współautorem lub redaktorem naukowym.
Za osiągnięcia naukowe prof. J. Strelau uzyskał wiele wyróżnień krajowych
i zagranicznych, m.in. wyróżnienie specjalne Teofrast Superstar za całokształt
pracy badawczej (2015), Lifetime Achievement Award towarzystwa The European Association of Personality Psychology (2012), nagrodę Fundacji na rzecz
Nauki Polskiej w dziedzinie nauk humanistycznych i społecznych, tzw. Polski
Nobel (2000), New Europe Prize for Higher Education and Research (1997)
za osiągnięcia w zakresie kształcenia akademickiego i badań naukowych (ufundowana przez sześć instytutów badań zaawansowanych – Standford, Princeton, Chapel Hill, Berlin, Uppsala i Wassenaar) czy też nagrodę Towarzystwa
Maxa Plancka (1992) i Humboldt Research Award Fundacji im. Aleksandra
von Humboldta (1990). W 2012 r. Prezydent RP Bronisław Komorowski odznaczył Profesora Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.
Jednak prócz aktywności badawczej pełnił też prof. Strelau wiele ważnych
funkcji w świecie naukowym – zarówno na uczelniach, jak i w towarzystwach
naukowych (był np. pierwszym przewodniczącym Europejskiego Towarzystwa Psychologii Osobowości, czy też wiceprezydentem Międzynarodowej
Unii Nauk Psychologicznych). W latach 2002-2006 był wiceprezesem Polskiej
Akademii Nauk. A do tego należy dodać członkostwo Europejskiej Akademii
Nauk (Academia Europaea), czy też doktoraty honoris causa uniwersytetów
w Gdańsku, Poznaniu i Moskwie. I choć po raz pierwszy na Zachód Profesor
mógł wyjechać dopiero w wieku lat 40, to jednak nie przeszkodziło mu to
w nadrobieniu straconego czasu i odwiedzeniu wszystkich kontynentów poza
Antarktydą.
W tym zawierała się też jego osobowość – był niezwykle energiczny, zawsze
aktywny, podejmujący nowe wyzwania. Jednocześnie, mając niezwykłe zasługi
i osiągnięcia, pozostał bardzo skromny i był zawsze chętny do pomocy. Ale też,
zgodnie z pomorskim etosem, wymagał wiele od siebie i od innych. Jak prawdziwy Mistrz i Nauczyciel.
Sam o sobie mówił, że jest człowiekiem poszukującym wrażeń. Jako badacz i człowiek z kulturowego pogranicza miał wiele zrozumienia dla ludzkiej
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różnorodności. Szacunek i tolerancję dla odmienności uznawał za kluczową
kategorię etyczną i obywatelską. Nauczyło Go tego jego własne życie, historia
rodzinna związana z Gdańskiem i Tczewem, a zwłaszcza zetknięcie z bytowską
powojenną wielokulturowością.
Pozostanie w naszej pamięci.
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