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Miloš Řezník
Warszawa

Zapomniany zakątek słowiański:
pierwsza czeska książka o Kaszubach

Prawie 130 lat temu w Pradze ukazała się pierwsza książka w języku czeskim 
w całości poświęcona Kaszubom, ich krajowi i kulturze. Zapomniany zakątek 
słowiański z podtytułem Kilka spojrzeń na Pomorze Kaszubskie autorstwa cze-
skiego slawisty i pisarza Edvarda Jelínka (1855–1897)1 nie był zupełnie pierw-
szym przejawem czeskiego zainteresowania Kaszubami, stanowił jednak pewien 
szczyt okazjonalnych tematyzacji z XIX wieku2. 

Czeska kultura, nauka i refleksja polityczna o świecie słowiańskim od poło-
wy XIX w. oddaliła się od koncepcji pansłowiańskich i raczej oscylowała wo-
kół możliwości słowiańskiej współpracy kulturalnej i politycznej bez unikania  

1 E. Jelínek, Zapomenutý kout slovanský. Několik pohledů do kašubského Pomoří, Praha 
1893.

2 Kontaktom między czeskim a kaszubskim ruchem oraz zainteresowaniom czeskich lite-
ratów i slawistów dotyczącym Kaszubów poświęcono dotychczas kilka przyczynków oraz 
artykułów polskich i czeskich autorów. Zob. zwł. J. Treder, Czescy i słowaccy badacze ka-
szubszczyzny, [w:] Kaszubszczyzna w świecie. Materiały z konferencji naukowej, Jastrzębia 
Góra 1–2 X 1993, Wejherowo 1994, s. 95–110; J. Śliziński, Ze stosunków literackich czesko- 
-kaszubskich, „Rocznik Gdański”, 15/16, 1956/1957, s. 501–508; L. Roppel, Kontakty uczo-
nych czechosłowackich z kaszubskimi, „Kaszëbë”, 1961, nr 17 – dodatek Pomorania, s. I–II; 
P. Lozoviuk, Zájem o kašubskou problematiku a její recepce v českém prostředí (od druhé 
poloviny 19. století do vypuknutí druhé světové války), „Slavia”, 1994, s. 29–39; P. Kaleta, 
Kašubská problematika v českých časopisech a novinách od počátků do druhé světové války, 
[w:], Západoslovanské literatury v českém prostředí ve 20. století. Česko-západoslovanské po-
mezí. K recepci západoslovanských literatur a k tvorbě vybraných slovanských menšin v če-
ském literárním procesu ve 20. století, red. H. Ulbrechtová-Filipová, Praha 2004, s. 383–398; 
P. Kaleta, Kaszubi i ich kultura w czechosłowackiej prasie międzywojennej, [w:] Národnostní 
otázka v Polsku a Československu v meziválečném období. Sborník z mezinárodní vědecké 
konference, Praha 2005, s. 62–70; P. Kaleta, Kašubové a jejich území. Kašubská problematika 
v díle Adolfa Černého a jeho kontakty se Stefanem Ramułtem, „Historický obzor”, 2005,  
s. 129–135; M. Řezník, Czeskie kontakty Floriana Ceynowy, [w:] Życie i dzieła Floriana Cey-
nowy (1817–1881), red. J. Borzyszkowski, Gdańsk 2012, s. 101–130; M. Řezník, Češi a české 
národní hnutí v kašubské vlastenecké agitaci (do r. 1918), „Střed”, 2017, nr 2, s. 9–23.
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problemów i realnych ograniczeń. Generalnie osią czeskiego myślenia była idea 
ścisłej współpracy ze Słowakami i Słowianami Południowymi w ramach monar-
chii habsburskiej. Relacje z Rosją3 i Polską były na tyle specyficzne, że towarzy-
szyły im liczne nieporozumienia i sprzeczności interesów oraz często rozbieżne 
strategie polityczne, ale też charakteryzowały się tradycyjnym podziwem dla 
Rosji z jednej strony a silną więzią kulturową polonofilską oraz dosyć inten-
sywnymi kontaktami polsko-czeskimi z drugiej. Jak zobaczymy, optyka Jelínka  
na temat kaszubski nie była oderwana od tego kontekstu, choć jego tekst na  
pograniczu eseju, reportażu i etnograficznego opisu podróży koncentrował się 
na samych Kaszubach, a kwestie polityczne czy kontekst polski zostały raczej 
na horyzoncie uwagi.

W związku z planowaną publikacją niezbyt obszernej książki Jelínka w wer-
sji polskiej warto poruszyć podstawowe aspekty dzieła i zwrócić uwagę na kilka 
niezwykłych cech jego pochodzenia i treści. Zanim omówimy te zagadnienia, 
wypada przedstawić podstawowe etapy czeskiego zainteresowania Kaszubami, 
na których tle Jelínek stworzył swoje dzieło.

Choć początki kontaktów czesko-kaszubskich sięgają średniowiecza, a ję-
zyk kaszubski prawdopodobnie pierwszy ślad w literaturze czeskiej pozosta-
wił w dziele Jana Amosa Komeńskiego (1592–1670) w połowie XVII wieku4, 
to bardziej systematyczne refleksje można datować praktycznie od początku 
nowoczesnej czeskiej slawistyki i związanego z nią czeskiego ruchu narodowe-
go. Na początku zainteresowania językoznawcze praktycznie zawsze stanowiły 
podstawę wzmianek o Kaszubach i ludności kaszubskiej. Jeszcze przed koń-
cem XVIII wieku twórca nowożytnej slawistyki Josef Dobrovský (1753–1829) 
w swojej naukowej korespondencji wymienił kaszubski jako dialekt najbardziej 
zbliżony do polskiego spośród wszystkich języków zachodniosłowiańskich5. 
Na samym początku XIX wieku w swojej podstawowej pracy o języku czeskim 
sklasyfikował kaszubski („das Cassubische in Pommern”) jako „odmianę ję-
zyka polskiego” („Abart der Pohlnischen Sprache”), na podobnym poziomie,  
co „wasserpolska” gwara w Cieszyńskiem („Wasserpolakische im Fürstentum 
Teschen”)6. Podobnie slawista i etnograf Pavel Josef Šafařík (Szafarzyk, 1795–

3 V. Doubek, Česká politika a Rusko (1848–1914), Praha 2004.
4 M. Řezník, Jan Amos Komeński o Kaszubach: jednostka etniczna czy trytorialna, „Acta  

Cassubiana” , t. 22, 2020, s. 213–220.
5 „Kassubiorum in Pomerania dialectus, uti et omnium septemtriionalium Slavorum fere 

ab Odrae et Vistulae fontibus polonicae proprior est, quam aliis”. Dobrovský do slawisty 
i orientalisty Václava Fortunáta Durycha (1735–1802), 19 luty 1790, [w:] Korrespondence 
Josefa Dobrovského, díl 1, Vzájemné dopisy Josefa Dobrovského a Fortunata Durycha z let 
1778–1800, red. A. Patera, Praha 1895, s. 152.

6 J. Dobrowsky, Ausführliches Lehrgebäude der Böhmischen Sprache, Prag 1809, S. VI.
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–1861) na początku lat czterdziestych XIX wieku określał język kaszubski jako 
„gwarę polską”7, podczas gdy czołowy językoznawca Josef Jungmann (1773– 
–1847) wspomniał o zachodniosłowiańskiej gałęzi językowej „leskiej, do której 
należą dialekt polski i gwara kaszubska” („nářečí polské a podřečí kašubské“)8.

W tym samym czasie, gdy Šafařík ukończył swój Słowiański narodpis, a Piotr 
Dahlman (1801–1847) podjął się jego przekładu na język polski9, doszło we 
Wrocławiu między czeskimi nauczycielami Dahlmana – Františkiem Ladisla-
vem Čelakovskim (1799–1852) i Janem Evangelistą Purkyněm (1787–1869) 
z jednej strony, a młodszym kolegą Dahlmana Florianem Ceynową ze strony 
drugiej zapewne do pierwszej formy współpracy między ruchem czeskim a do-
piero rozpoczynającym się ruchem kaszubskim. Jednocześnie można wprost 
mówić o inicjacyjnej roli obu profesorów w patriotycznej działalności Ceynowy, 
gdyż z tego środowiska wrocławskiego10 Ceynowa czerpał ideę aktywnej postaci 
etniczno-patriotycznej. Sam Ceynowa przyczynił się później do kolejnego eta-
pu czeskiego naukowego i literackiego zainteresowania kulturą kaszubską, gdyż 
dostarczył (za pośrednictwem serbołużyckim) kilku przykładów kaszubskich 
do zbioru baśni słowiańskich w oryginalnych „dialektach” (1864/1865) autor-
stwa poety, slawisty i literaturoznawcy Karela Jaromíra Erbena (1811–1870)11.

W międzyczasie pojawiła się też pierwsza czysto literacka tematyzacja Ka-
szubów w jednym z podstawowych dzieł czeskiej i słowackiej literatury pansło-
wiańskiej pierwszej połowy XIX wieku – w poemacie Córa sławy (Slávy dcera) 
czeskojęzycznego słowackiego poety Jana Kollára (1793–1852), powstałej w la-
tach 20. i 40. XIX wieku. W związku z tym, że zainteresowanie Erbena baśniami 
miało raczej charakter etnograficzny i slawistyczny, kilka wierszy poświęconych 
Kaszubom przez Kollára stanowiło naprawdę wyjątkowe zjawisko w czeskim 
kontekście literackim12. 

7 J. Dobrovský, Slovanský národopis, Praha 1842, s. 85.
8 J. Jungmann, Historie literatury české, Praha 1849, s. 2.
9 P.J. Szafarzyk, Słowiański narodpis, Wrocław 1843.
10 E. Achremowicz, T. Żabski, Towarzystwo Literacko-Słowiańskie we Wrocławiu 1836–1886, 

Wrocław 1973, s. 95–96; T. Żabski, František Ladislav Čelakovský na katedrze slawistyki  
we Wrocławiu, „Acta Universitatis Wratislaviensis”, nr 30, Prace Literackie VI, Wrocław 
1964, s. 186.

11 K.J. Erben, Sto prostonárodních pohádek a pověstí slovanských v nářečích původních, Praha 
1865.

12 J. Kollár, Sláwy dcera. Lyricko-epická báseň w pěti zpěwích, Wídeň 1852, śpiew drugi, nr 36  
(155): „[...] Potom welím, aby cestu nahnul / w prawau stranu, kde jsau Kašubi, / nebo 
kmen ten blízký záhuby / nawštíwiti bol mne ještě táhnul: / Přišli jsme pak přes Lupow 
a Lebu / k Sláwům těm, když právě strojili / příprawy se jejich ku pohřebu: / I nás Němci 
tuto smutnau Tryznu / spolu s nimi slawit prosili, / než já s kletbau hrobařů těch zmiznu“.
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Natomiast zainteresowania Erbena były na tyle przełomowe, że przenio-
sły one dotychczasowe tematyzacje naukowe z dziedziny czysto filologicznej 
na poziom etnograficzny. Od drugiej połowy XIX wieku refleksje na tematy 
kaszubskie zaczęły pojawiać się sporadycznie w pismach popularnych, zwłasz-
cza w latach 60. w Slowieninie czeskiego rusofila i panslawisty Františka Jana 
Jezbery (1829–1901)13. Natomiast pierwszą próbą bardzo krótkiego, ale jed-
nak całościowego przedstawienia tematu kaszubskiego było hasło o Kaszubach 
w czwartym tomie pierwszej czeskiej encyklopedii, Słowniku Naukowym (Slo-
vník Naučný), wydanym w 1865 r. (równolegle z baśniami Erbena). Autorem 
dwustronicowego artykułu był Jan Gebauer (1838–1907), wtenczas młody jesz-
cze czeski slawista, filolog i literaturoznawca14. Scharakteryzował on Kaszubów 
jako „pozostałość Słowian na południowym brzegu Bałtyku, odgałęzienie ła-
skiej gałęzi plemienia słowiańskiego”. Te wstępne słowa artykułu odnoszą się już 
do oczywistej inspiracji dziełem Aleksandra Hilferdinga (Gebauer wymienia 
go na końcu tekstu jako autora najważniejszej pracy o Kaszubach, choć znał 
też Prejsa, Ceynowę i in.). Pokazują też podstawowy filar rodzącej się czeskiej 
refleksji o Kaszubach, tworzący punkt wyjścia również dla perspektywy Jelínka: 
Kaszubi byli regularnie postrzegani jako zanikająca kultura, pozostałość, relikt, 
bezpośrednio zagrożony wyginięciem lub nawet skazany na rychłe zniknię- 
cie. Nie tylko Kollár wyraził taki niemal fatalistyczny pogląd, lecz także Erben 
i Gebauer wypowiedzieli się dość pesymistycznie o perspektywach kaszubsz-
czyzny. Gebauer przewidział możliwe wyginięcie języka w ciągu trzech dekad.

Jan Gebauer jako pierwszy z czeskich uczonych postawił jednak jednoznacz-
ną tezę o odrębności kaszubskiego w stosunku do polskiego. Uważał go za po-
zostałość „bałtyckiej” mowy słowiańskiej i odrzucał traktowanie go jako gwary 
polskiej. Wzajemne rozumienie polskiego i kaszubskiego tłumaczył bliskością 
geograficzną i kontaktem językowym Kaszub z językiem polskim, czyli przy-
bliżaniem kaszubskiego do polskiego, ale nie rozwojem kaszubskiego poprzez 
regionalną specyfikację ze wspólnej bazy językowej.

Gebauer przybliżył pokrótce geografię terenów kaszubskich, historię regio-
nu, fonetykę i morfologię kaszubską, wreszcie udzielił informacji o „skromnej”  
literaturze kaszubskiej (oprócz zabytków z XVI i XVII w. wymienia Mrongo-
wiusza, a zwłaszcza Ceynowę) i o badaniach kaszubskich.

Encyklopedyczny tekst Jana Gebauera stworzył prawdopodobnie podstawo-
we pensum powszechnie dostępnych informacji o Kaszubach dla czeskiej pu-
bliczności przez dziesięciolecia. Jego dość jednoznaczne stwierdzenie o statusie 

13 P. Lozoviuk, Zájem o kašubskou problematiku… , s. 30; P. Kaleta, Kašubská problematika…, 
s. 385.

14 JGeb, Kašubové, [w:] Slovník Naučný, díl 4, Praha 1865, s. 598-599.
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kaszubszczyzny w stosunku do języka polskiego sprawiło, że przyjęcie Słownika 
języka pomorskiego czyli kaszubskiego Stefana Ramułta w Czechach w latach 90. 
nie oznaczało żadnej rewolucji w refleksji nad tym zagadnieniem, choć czescy 
recenzenci pozostali w kwestii samej niejednoznaczni. Wszechstronny slawi-
sta, dialektolog i folklorysta Jiří Polívka (1858–1933), autor podręcznika języka 
polskiego dla Czechów15, zwrócił uwagę na szereg specyficznych cech, przez 
które kaszubski odbiega od dialektów połabskich, i tym samym kontynuował 
dyskusję na temat tego, w jakim stopniu kaszubski jest pozostałością po połab-
sko-bałtyckich językach słowiańskich16. Indolog, slawista i bałtysta Josef Zuba-
tý (1855–1931) natomiast raczej z rezygnacją stwierdził, że rozwiązanie kwestii 
kaszubsko-polskiej relacji językowej jest bardziej zadaniem dalszych badań17. 
Zubatý był także autorem artykułu o Kaszubach w najobszerniejszej jak dotąd 
czeskiej drukowanej encyklopedii, ale odpowiedni tom ukazał się dopiero pięć 
lat po książce Jelínka18.

Obszerny tekst, inspirowany Słownikiem Ramułta, przygotował – jako 
pierwszy z własnej serii artykułów o języku kaszubskim – młody sorabista i po-
eta Adolf Černý (1864–1952), skądinąd bliski przyjaciel i przyszły autor może 
najważniejszego nekrologu Jelínka (1897)19. Właśnie na początku lat 90. Černý  
nawiązał osobisty pisemny kontakt z Ramułtem i otrzymał egzemplarz jego 
dzieła. W swoim tekście, wydrukowanym na wstępnych stronach ówczesnej 
chyba najbardziej rozpowszechnionej czeskiej gazety „Národní Listy”, starał 
się zwrócić uwagę na problematykę kaszubską, którą uważał za praktycznie 
nieznaną w środowisku czeskim. W tych „felietonowych” rozważaniach o ję-
zyku pomorskim lub kaszubskim podsumował statystyki i regionalny rozkład 
osadnictwa kaszubskiego i od razu zamanifestował się jako zagorzały zwolen-
nik Ramułta. W pełni poparł tezę o odrębności językowej kaszubskiego, uważał 
Kaszubów za potomków dawnych Słowian połabskich i bałtyckich oraz pole-
mizował z orędownikami tezy o dialektalnym statusie kaszubskiego w stosunku 
do polskiego. Nawiązał też do twórczości Ceynowy, jednocześnie prezentując 
przegląd poglądów na temat kaszubski we współczesnej literaturze polskiej 
i niemieckiej. Adolf Černý zakończył swoje rozważania zwołaniem: „Niestety! 

15 J. Polívka, Praktické navedení ke snadnému naučení se polskému jazyku, Praha 1883.
16 Tenże, Słownik języka pomorskiego czyli kaszubskiego, „Český lid”, 1893, s. 717–718. 
17 J. Zubatý, Stefan Ramułt: Słownik języka pomorskiego czyli kaszubskiego, Kraków 1893, 

„Atheneum”, 1893, s. 317.
18 Kašubové, [w:] Ottův slovník naučný, díl 14, Praha 1899, s. 47–49.
19 A. Černý, Za Edvardem Jelínkem, „Světozor“, 1897, nr 19 (19 III), s. 225–226; nr 20 (26 III), 

s. 237–238; nr 21 (2 IV), s. 247–248 i 250; nr 22 (9 IV), s. 259 i 261; nr 23 (16 IV), s. 271 
i 274; oraz nr 24 (23 IV), s. 279–282.
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Nie mamy tu miejsca na opisanie tego ciekawego przedmiotu. Kończymy na-
sze krótkie sprawozdanie o aktualnym stanie kwestii kaszubskiej i czekamy na  
ostateczne podjęcie przez powołanych (E. Jelínek) tematu zapomnianej gałęzi 
słowiańskiej w naszej literaturze”20.

Jak widać, Černý wiedział o wycieczce Jelínka na Kaszuby i przygotowaniu 
książki. Jego zapowiedź nadchodzących sprawozdań o „zapomnianej gałęzi sło-
wiańskiej” przywołuje już przyszły tytuł i sugeruje, że obok „wyginięcia”, „zapo-
mnienie” stało się kolejnym znakiem semantycznym związanym z rodzącym się 
czeskim dyskursem o Kaszubach.

Černý i Jelínek podobno również rozmawiali razem na ten temat. Można 
ponadto sądzić, że zainteresowanie Černego Kaszubami, czeskie doświadcze-
nie z książką Ramułta i publikacja Jelínka oznaczały pewne przesunięcie cze-
skiego dyskursu o Kaszubach w kierunku wciąż marginalnego, niemniej jednak 
bardziej systematycznego zainteresowania Czechów problematyką kaszubską. 
Od pierwszej połowy lat 90. nieco częściej i regularniej pojawiać się ona będzie 
w czeskich periodykach, między innymi dzięki Adolfowi Černemu, który w cią-
gu następnych dwóch dekad kilkakrotnie powracał do tematów kaszubskich. 
Tym ważniejsza wydaje się rola Zapomnianego zakątka Jelínka dla czeskiej  
kaszubistyki.

Skoro jednak Černý zapowiedział już nadchodzące dzieło Jelínka, to tym 
ciekawsze jest, że sam Jelínek w swoim tekście nie odnosi się do Černego.  
Podobno został poinformowany o najnowszych stanowiskach czeskojęzycznych 
na temat kaszubski, a w swojej książce wymienia recenzje Słownika Ramułta 
autorstwa Polívki i Zubatego, ale nie swojego bliskiego kolegi, Černego.

Kim więc był autor Zapomnianego zakątka słowiańskiego, owa „powołana” 
siła do podjęcia tematu kaszubskiego, którą wzywał Adolf Černý?

Dziś Edvard Jelínek jest postacią raczej zapomnianą, ale podczas swojego 
życia był znanym autorem z pogranicza literatury, publicystyki literackiej, sla-
wistyki i życia społecznego drugiej połowy XIX wieku. Był postrzegany jako 
czołowy aktor czeskiej myśli polonofilskiej i jeden z głównych mediatorów pol-
sko-czeskich kontaktów kulturalnych i społecznych, ale także czołowy rzecz-
nik czesko-polskiej współpracy kulturalnej i politycznej. Był tak samo aktywny 
w samym środowisku czeskim jak w Polsce, a jego zainteresowania polską pro-
blematyką nie skupiały się „tylko” na Warszawie i Galicji, ale obejmowały także 
Poznań, Ukrainę, Litwę i ostatecznie Pomorze. W swojej karierze zawodowej 
łączył pracę literacko-publicystyczną z działalnością społeczną.

20 A. Černý, Jazyk pomořský či kašubský, „Národní Listy“, 1893, nr 179 (30 VI), s. 1–2.
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Urodził się 6 czerwca 1855 na Starym Mieście w Pradze jako syn litografa 
Josefa Jelínka (1815-1873)21, a poza licznymi podróżami i pobytami, głównie 
w Polsce, przez całe życie był związany z Pragą. Tu ukończył gimnazjum realne, 
a następnie w marcu 1873 r. wstąpił do służb miejskich, najpierw jako bezpłatny 
praktykant w wydziale handlowym magistratu, a później jako adiunkt w miej-
skim urzędzie statystycznym. Jednak od pierwszej połowy lat 70. całkowicie  
poświęcił się działalności literackiej i zainteresowaniom słowiańskim. 
Od początku zajął się przede wszystkim tematyką polską, ale swoimi zaintereso- 
waniami objął też całą Słowiańszczyznę. Jelínek uczył się języka polskiego od  
1872 r., a rok później rozpoczęły się regularne podróże Jelínka do Polski i innych 
krajów słowiańskich: odwiedzał więc także Rosję, Słowację, Ukrainę i regiony 
południowosłowiańskie, a w swojej działalności dziennikarskiej i literackiej re-
gularnie pisał i zdawał relacje na temat wszystkich tych krajów, ich kulturze 
i rozwijającej się tam literaturze. Od lat 70. rozpoczął działalność wydawniczą 
w Czechach i w Polsce, tu najpierw od przeglądu polskich dzieł literackich prze-
tłumaczonych na język czeski, publikowanego w „Tygodniku Wielkopolskim”22 
i kontynuowanego w różnych wersjach później.

Młody Jelínek zajmował się sprawami współpracy słowiańskiej, ale też kon-
fliktami między narodami słowiańskimi. Szczególnym problemem były dla 
niego napięcia polsko-rosyjskie. Marzył o europejskim zbliżeniu Słowian, ale 
przede wszystkim został rzecznikiem zbliżenia i współpracy czesko-polskiej. 
Slawizm Jelínka wykroczył więc daleko poza ówczesny tradycyjny czeski au-
stroslawizm, który koncentrował się na współpracy Słowian w ramach monar-
chii habsburskiej i który najpóźniej od 1848 r. stanowił oś czeskiej polityki. O ile 
w stosunku do Słowaków, Słoweńców i Chorwatów czeskiej polityce nie było 
trudno znaleźć wspólną płaszczyznę, o tyle stosunki czesko-polskie od 1848 r. 
były obciążone powtarzającymi się rozbieżnościami w strategiach politycznych 
ruchu czeskiego i polskiego, tym bardziej że czeski ruch opierał się na aksjo- 
macie zachowania monarchii habsburskiej jako niezbędniej podstawy do swo-
bodnego rozwoju narodów środkowoeuropejskich. Przejawiło się to w czasie  

21 Odn. biografii Jelínka p. B. Jaroszewicz-Kleindienst, W kręgu polonofilskiej działalności  
Edwarda Jelínka, Wrocław–Warszawa–Kraków 1968; A. Černý, Za Edvardem Jelínkem…; 
tenże, Edvarda Jelínka život a práce, „Slovanský přehled“, 1905, s. 97–107. W 1951 r. 
na Uniwersytecie Karola w Pradze Viktor Juřina obronił pracę doktorską pt. Edvard Jelínek 
– osobnost a dílo, która jednak nie ukazała się drukiem. Spuścizna Jelínka znajduję się 
w Archiwum Literackim Muzeum Piśmiennictwa Narodowego (Literární archiv Památ-
níku národního písemnictví) w Pradze.

22 E. Jelínek, Spis dzieł polskich na język czeski przełożonych, „Tygodnik Wielkopolski”, 1873, 
nr 12 (22 III), s. 142–143; nr 34 (24 VIII), s. 406–407.
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polskiego poparcia udzielonego rewolucji węgierskiej w latach 1848–1849, 
w czasie trudnych zmagań czeskich elit z konfliktem polsko-rosyjskim na tle 
powstania styczniowego, ale także w związku z „wyrównaniem” austro-węgier-
skim w 1867 r. i powstaniem tzw. autonomii galicyjskiej.

Slawizm Jelínka nie był wprawdzie politycznym panslawizmem i daleki był 
od rosyjskiego słowianofilstwa politycznego. Mimo to, z niezwykłym naciskiem 
na zbliżenie wszystkich Słowian, kontynuował pewne pansłowiańskie wątki 
z pierwszej połowy XIX wieku, które w międzyczasie przezwyciężyła i odrzuciła 
koncepcja austriacko-słowiańska (austroslawistyczna), dominująca w środowi-
sku czeskim. Jednak z powodu narastających czesko-polskich nieporozumień 
strategicznych, trwających polsko-rosyjskich i narastających napięć polsko-
ukraińskich, Jelínek często zmagał się z poczuciem porażki i otwartej krytyki, 
aż do swojej rezygnacji w ostatnich latach przed śmiercią.

Zwieńczeniem ogólnosłowiańskich zainteresowań Jelínka było jego wyda-
wanie obszernego rocznika „Sborník Slovanský” w latach 1882–1886, do które-
go jako autor przyczynił się nie tylko on sam i wielu innych czeskich współpra-
cowników, ale także autorzy polscy, rosyjscy, ukraińscy, słowaccy, chorwaccy, 
słoweńscy, serbscy, bułgarscy i łużyccy. Ponadto napisał i opublikował w niezli-
czonej liczbie czasopism, gazet czy almanachów długi szereg esejów, felietonów, 
wierszy, pamiętników, które częściowo zostały zebrane i opublikowane w for-
mie książkowej. Poświęcił się także oryginalnej beletrystyce i dramatowi oraz 
był aktywnym tłumaczem (m.in. Pan Geldhab Aleksandra Fredry). Jeśli chodzi 
o publikacje książkowe, być może większość z nich poświęcona była współ-
czesnej polskiej tematyce społeczno-kulturalnej. Pisał o Warszawie, Litwie, 
Ukrainie i Galicji (Črty kozácké, 1885; Črty litevské, 1886; Ukrajinské dumy, 
1888; Črty varšavské, 1890; Pohledy do Litvy, 1895). Szczególną sympatią darzył 
Kraków23, ale także Podhale, Tatry i Zakopane, i stamtąd odbywał wycieczki 
z literacko-artystycznymi „taternikami” epoki. Dwóch z nich, Walery Eljasz-
Radzikowski i Stanisław Witkiewicz, dostarczyło ilustracji do czeskiej książki 
Jelínka o Zakopanem i Tatrach24. Wyrazem polonofilskiego taternictwa Jelínka 
jest także pamiątkowa tablica, umieszczona na Skale Jelínka w Dolinie Strą-
żyskiej z inicjatywy Henryka Sienkiewicza wkrótce po jego śmierci w 1897 r.,  
a uzupełniona dwa lata później o plakietkę z wizerunkiem pisarza od wtedy 
młodego krakowskiego rzeźbiarza Tadeusza Breyera (1874–1952). W odsłonię-

23 P. Kaleta, Cracow in the Life and Work of Edvard Jelínek, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu 
Jagiellońskiego. Prace Historyczne 146”, z. 4 (2019), Kraków 2019, s. 769–785.

24 E. Jelínek, Zakopané v polských Tatrách. S illustracemi prof. W. Eljasze a St. Witkiewicze, 
Praha 1893.



15  Zapomniany zakątek słowiański: pierwsza czeska książka...

ciu tablicy uczestniczyła czeska delegacja i wiele innych postaci, między nimi 
Leon Wyczółkowski25.

Powtarzającym się tematem prac literackich Jelínka były reprezentantki 
polskiego życia towarzyskiego i literackiego (Polské paní a dívky, 1884; Dámy 
starších salónů polských, 1888 itd.). Jednocześnie stale informował o czeskich 
wydarzeniach politycznych i społecznych oraz o czeskiej literaturze w polskiej 
prasie wszystkich zaborów („Kurier Warszawski”, „Lech”, „Tygodnik Ilustrowa-
ny”, „Czas”, „Dziennik Poznański”…). Zwieńczeniem jego pomysłów i wysiłków 
na rzecz współpracy czesko-polskiej była broszura O czesko-polską zgodę (Pro 
shodu česko-polskou)26, w której jako punkt wyjścia do wzajemnej współpra-
cy i zrozumienia określił słowiańskość i rozwiązanie napięć polsko-rosyjskich. 
W rzeczywistości jednak nieco idealistyczne poglądy Jelínka odbiegały od real-
nych warunków politycznych i tendencji rozwojowych epoki. Pod sam koniec 
życia skarżył się z rezygnacją na zły stan zdrowia (w liście do Adolfa Černego, 
1894): „Nasze czesko-polskie stosunki dokuczały mi każdego dnia mojego ży-
cia. Bóg wie tylko, czego zakusiłem!”27

Jelínek musiał zbierać środki finansowe na swoje podróże do świata słowiań-
skiego. Wiosną 1892 r. takiego wsparcia udzieliło mu stowarzyszenie na rzecz 
poparcia pisarzy czeskich Svatobor, a finanse przeznaczono na planowany letni 
wyjazd do Wielkopolski. Prawdopodobnie podczas tej wyprawy Jelínek poje-
chał na Pomorze i Kaszuby. Nawet po przyznaniu wsparcia finansowego nie był 
do końca pewien co do konkretnej trasy. Pisał do Černego na początku maja 
1892 r.: „Kto wie, dokąd jeszcze skręcę z Wielkopolski. Zawsze patrzę na szero-
ki świat słowiański jak na swoją dzielnicę, w której krążenie jak orzeł jest moją 
drugą naturą”28.

Wynika z tego jasno, że plan podróży nie ograniczał się od samego począt-
ku tylko do Wielkopolski, ale miał być kontynuowany do sąsiednich regionów 
słowiańskich. Biorąc pod uwagę, że wiosną 1892 r. nie było jednoznacznej 
mowy o Kaszubach, ale podróż miała wyraźnie prowadzić z Poznania dalej, 
a już w 1893 r. Adolf Černý wspomniał o nadchodzącej książce o Zapomnia-
nym zakątku słowiańskim, jasne jest, że podróż przez Kaszuby do Pucka, Helu,  
Sopotu i Gdańska Edvard Jelínek przeprowadził w ramach wielkopolskiej wy-
prawy latem 1892 r. Z opisów krajobrazu przyrodniczego i miejskiego wynika, 
że         Jelínek przebywał tu kiedyś w miesiącach pomiędzy wiosną a jesienią, a także,  

25 J. Nyka, Tatry polskie. Przewodnik, Warszawa 1973, s. 109.
26 E.J., Pro shodu česko-polskou. Několik úvah věcných i historických, Praha 1887.
27 A. Černý, Edvarda Jelínka…, s. 101.
28 Tamże, s. 99.
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że jego pobyt nie był zbyt długi. Książka Jelínka z podtytułem „z książek i wy-
cieczek” nawiązuje do tego, że badanie istniejącej literatury kaszubskiej wiąza-
ło się z własną autopsją. Możemy zatem stwierdzić, że latem 1892 r. odbył się 
pierwszy wyjazd studyjny przedstawiciela kultury czeskiej na Kaszuby, a zaraz 
po nim pojawiła się książka poświęcona temu regionowi, językowi, ludności 
i kulturze.

Zapomniany zakątek słowiański porusza się na pograniczu literatury podróż-
niczej i esejów geograficzno-etnograficznych, co w pełni odpowiada stylowi  
Jelínka i sylwetce literackiej autora. Tekst nie rezygnuje z fragmentów odwołu-
jących się do współczesnej literatury popularnonaukowej lub czysto akademic-
kiej; autor nie zawahał się dodać kilku przypisów z odniesieniami do literatury 
i komentarzem na temat stanu badań etnograficznych i filologicznych.

Jeśli Jelínek w strukturze książki trzymał się przebiegu swojej podróży, to 
wiemy, że przyjechał na Kaszuby z południa, prawdopodobnie bezpośrednio 
z Poznania, i najpierw przemierzył Pojezierze Kaszubskie, gdzie w szczególno-
ści odwiedził Kartuzy i Żukowo. Wkrótce jednak udał się dalej na Nordę, nad 
morze, gdzie spędził większość czasu. Oprócz Wejherowa odwiedził Puck, po-
tem przejechał Mierzeję Helską, zatrzymał się w Sopocie i dotarł do Gdańska, 
skąd najwyraźniej wyruszył w drogę powrotną. 

Jelínek podzielił też książkę na sześć rozdziałów, które odpowiadają poszcze-
gólnym miejscom lub regionom, poprzedzane są jednak przez wstęp i obszerny 
pierwszy rozdział. 

Książkę otwiera narracja o „ostatnich szczątkach”, odwrocie, wyginięciu, 
germanizacji i ucisku, dalej rozwijając czeski dyskurs o Kaszubach, jak się for-
mował przez wiele dziesięcioleci.

W tych samych fragmentach Jelínek opisuje jednak również zasięg teryto-
rialny i regionalne rozmieszczenie zasiedlenia kaszubskiego oraz podsumowuje 
dotychczasowe poglądy, zwłaszcza badaczy rosyjskich i polskich, ale także nie-
mieckich i czeskich, oraz pogląd Stefana Ramułta na kwestię statusu kaszubskie-
go. Jelínek dobrze orientował się w literaturze i dyskusjach, znając też twórczość 
Ceynowy czy Derdowskiego, ale ich próby rozwijania kultury literackiej w tym 
języku uważał za raczej nieudane. Jelínek nie zajmuje jednoznacznego stanowi-
ska w sprawie statusu kaszubszczyzny i raczej odwołuje się zarówno do sprzecz-
nych wzajemnie poglądów filologów oraz powszechnej praktyki językowej, jaką 
obserwował w regionie, jak i do opinii współczesnych mu Kaszubów i Niemców 
mieszkających na Kaszubach.

Wprowadzenie do historii kaszubskiej w tym miejscu to przede wszystkim 
okazja dla Jelínka do przedstawienia historii germanizacji Kaszubów od śre-
dniowiecza (perspektywa, którą później zarzucano książce Friedricha Lorentza  
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Geschichte der Kaschuben29, jednak Jelínek świadomie wybrał ten punkt  
wyjścia). Takie przedstawienie rozwoju historycznego, doprowadzone do „te-
raźniejszości” Jelínka, służy następnie jako ramy dla podkreślenia działalności 
Mrongowiusza.

Drugi rozdział to już opis krajobrazu kaszubskiego, który według autora 
nie jest spektakularny, ale wciąż malowniczy, nieco melancholijny i zaskaku-
jąco różnorodny. Jelínek rozpoczyna te fragmenty od znanych porównań Ka-
szub do Ziemi Świętej, jakie znamy z literatury kaszubskiej. Powraca do za-
nikania zasiedlenia kaszubskiego od zachodu i germanizacji. Wreszcie zwraca 
się do charakterologii Kaszubów, a nawet do estetycznie sformułowanego opisu 
ich wyglądu, co było powszechne we współczesnej literaturze etnograficznej, 
geograficznej i podróżniczej. Choć Jelínek odwoływał się do opinii innych, 
starszych autorów (Hilferdinga, a nawet Thomasa Kantzowa), dodał też wła-
sne spostrzeżenia. Obserwował pojawianie się „typowych słowiańskich twarzy”, 
zwłaszcza u mężczyzn, a u kobiet podziwiał piękno zębów! Jelínek dostarcza 
też krótki opis stroju kaszubskiego i poziomu życia Kaszubów, po czym zatrzy-
muje się przy szlachcie kaszubskiej, gdzie bezkrytycznie przyjął popularne le-
gendy o pochodzeniu herbów i nobilitacjach w związku z wojnami tureckimi.  
Opisuje również wygląd wsi i domostw kaszubskich oraz ich wyposażenie, 
a jako typowy przykład wsi kaszubskiej podaje opis Mechowa, które podob-
no odwiedził w drodze do Pucka i Helu. Poświęcone legendom i warowniom 
fragmenty sugerują, że oparł się on również na pracach dr. Nadmorskiego, czy-
li Józefa Łęgowskiego, którego dzieło Kaszuby i Kociewie ukazało się w roku 
wyprawy Jelínka na Kaszuby30. Jelínek znał też starszą pracę Łęgowskiego-
Nadmorskiego o Ludności polskiej w Prusach Zachodnich31. Ponadto w najob-
szerniejszym rozdziale drugim Jelínek skupił się na pobożności Kaszubów, ale 
przede wszystkim na ich przesądach oraz regionalnych tradycjach i obyczajach, 
ale także na strukturze religijnej społeczeństwa kaszubskiego czy zachodnio-
pruskiego w ogóle. W tym kontekście Jelínek podejmuje także temat miast ka-
szubskich, które uznał za mało interesujące, zewnętrznie zbyt zgermanizowane, 
pozbawione słowiańskiego wyglądu, ale wciąż dające potencjał dla przyszłego 

29 F. Lorentz, Geschichte der Kaschuben, Berlin 1926. Por. [Jan Karnowski], Nowa niemiec-
ka historja o Pomorzu, „Mestwin”, 1927, s. 22–23; Dr. Czecz. [= Jan Karnowski], Uwagi 
nad nową „niemiecką” historją Pomorza, „Mestwin”, 1927, s. 29–31, 37–39, 42–45, 58–59, 
67–69. 

30 Dr Nadmorski [= Józef Łęgowski], Kaszuby i Kociewie. Język, zwyczaje, przesądy, podania, 
zagadki i pieśni ludowe w północnej części Prus Zachodnich, Poznań 1892.

31 Dr Nadmorski [= Józef Łęgowski], Ludność polska w Prusach Zachodnich. Jéj rozwój i rossie- 
dlenie w bieżącem stuleciu, Warszawa 1889.
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rozwoju społeczeństwa polskiego czy kaszubskiego. Za najważniejsze historycz-
nie miasta (poza Gdańskiem) uważał Kartuzy i Puck.

Drugi rozdział, właśnie skomentowany, stanowi też główną część książki 
po wstępie i praktycznie połowę jej objętości. Kolejne rozdziały są już poświęco-
ne konkretnym regionom i miejscom. Po pierwsze, jest to wybrzeże kaszubskie 
wokół Pucka i Mierzei Helskiej. Półwysep Jelínka przyciągał swoimi geograficz-
nymi osobliwościami. Jelínek podobno przejechał całą Mierzeję, a oprócz opisu 
geograficznego wyprawa ta dała mu, podobnie jak pobyt na południowym brze-
gu Zatoki Puckiej, okazję do opisania życia i pracy rybaków kaszubskich. Nie-
co odmienny charakter kulturowo-historyczny ma krótki rozdział poświęcony 
świątyni oliwskiej, natomiast część poświęcona Sopotowi to opis rozwijające-
go się modnego kurortu, prowokującego do porównań z innymi europejskimi 
uzdrowiskami nadmorskimi i wzbudzającego zainteresowanie elit niemiec-
kich i polskich. Jelínek obserwuje więc zderzenie typowo kosmopolitycz-
nych elementów życia uzdrowiskowego z niemiecką polityką germanizacyjną 
i widoczną polską obecnością. Już ostatni rozdział poświęcony jest Gdańskowi 
jako obowiązkowemu celowi podróży Jelínka. Tutaj też Jelínek przedstawia się  
jako autor o silnych zainteresowaniach słowiańskich i tendencjach polonofil-
skich, gdyż w historii i wizerunku miasta interesują go głównie polskie wątki 
i motywy.

Książkę Jelínka dopełnia niezbyt obszerny, ale niezwykły materiał graficz-
ny. Składa się głównie z fotografii, o których nie wiemy, kto był ich autorem – 
możliwe, że sam Jelínek. Pokazują latarnię morską na Helu, panoramę Gdańska 
od strony Motławy z „przystanią rybaków helskich” na pierwszym planie, ołta-
rzyk z żukowskiego kościoła, ogólny widok Kartuz, zakątek w parku kartuskim, 
zwieńczenie kościoła w Oliwie z częścią budynku klasztornego, wschodnią 
nawę (korytarz) świątyni oliwskiej z licznymi ołtarzami bocznymi oraz molo 
w Sopocie. Dwa rysunki przedstawiają uproszczoną reprodukcję historycznego 
widoku na klasztor w Kartuzach oraz gdański ratusz z Dworem Artusa i przyle-
gającą częścią Długiego Targu.

Zapomniany zakątek słowiański nie był jednak jedynym literackim owocem 
kaszubskiego pobytu autora. O ile książka napisana jest w stylizacji faktogra-
ficznej, eseistyczno-podróżnej i etnograficznej, to jednak Jelínek pozwolił sobie 
na lekką stylizację literacką i pewną ironię w zupełnie zapomnianym dziś szkicu 
Z Pucka, opublikowanym w Kalendarzu Złotej Pragi (Kalendář Zlaté Prahy) rok 
po wydaniu Zapomnianego zakątka32. Jelínek opisuje tu swoją wizytę w sennym, 
kiedyś ważnym, teraz prowincjonalnym miasteczku („stare miasto kaszubskie;  

32 E. Jelínek, Z Pucka, [w:] Kalendář Zlaté Prahy, Praha 1894, s. 56–60.
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kiedyś było czymś, teraz jest niczym”), scenerię Małego Morza z Mierzeją  
Helską na horyzoncie, a zwłaszcza przedmiot nowej dumy pucczan – „park 
miejski” (dzisiejszy Park im. Feliksa Nowowiejskiego), który każdy przybysz 
musi choćby z uprzejmości pochwalić. Wszystko to, i noc spędzona na brzegu, 
służy jednak jako wstęp i tło do opowiadania o porannym spotkaniu z wra-
cającym z połowu rybakiem kaszubskim, który opowiada narratorowi smutną 
historię swojej emigracji do Ameryki i o tym, jak tęsknota skłoniła go do po-
wrotu. Trudno ocenić, w jakim stopniu jest to literacka fantazja, a na ile auten-
tyczne doświadczenie Jelínka. Do szkicu literackiego Z Pucka wydawca Kalen-
darza dołączył, na umocnienie sugestywnego kolorytu, wiersz poetki Růženy 
Jesenskiej (1863–1940) Morze.

Książka Edvarda Jelínka zamyka stulecie pierwszych czeskich zainteresowań 
kaszubszczyzną. Odzwierciedlała i dalej kształtowała główne konotacje seman-
tyczne, jakie wiązały się z tym – wciąż jeszcze bardzo ograniczonym – „dyskur-
sem”: Słowiaństwo, wymieranie, zagrożenie, germanizacja. Choć publikacja nie 
jest bardzo obszerna (100 stron drukowanych, w tym załączniki obrazkowe),  
to jednak przynosi niezwykłe pogłębienie dotychczasowej, powszechnie do-
stępnej wiedzy o Kaszubach w języku czeskim. Prawdopodobnie po raz pierw-
szy została zbudowana na osobistym, choć stosunkowo krótkim, bezpośrednim 
doświadczeniu autora z terenów kaszubskich. Choć sam Jelínek był slawistą 
i słowianofilem, jego uwaga wykraczała daleko poza zainteresowania słowiań-
skie. Tym samym zainicjowany przez Karela Jaromíra Erbena proces wychodze-
nia poza czysto filologiczne podejście, w kontekście powszechnych zaintereso-
wań w społeczeństwach XIX w. przecież raczej marginalne, został zakończony, 
a jednocześnie całkowicie wkroczył w obszar podróżniczej i popularnonauko-
wej, nieakademickiej literatury. Wszystko to otwierało możliwości znacznie 
szerszego odbioru w czeskim społeczeństwie niż miało to miejsce w przypadku 
jakiejkolwiek z wcześniejszych czeskich publikacji i wzmianek o Kaszubach. 
Jednak nawet odnośnie książki Jelínka nie dysponujemy żadnymi informa- 
cjami na temat jej recepcji.

Jelínek w swoim dziele potrafił uchwycić nie tylko podstawowe dane o lud-
ności kaszubskiej, o jej osadnictwie, języku kaszubskim, ale czasem też opisać 
to, co osobiście zaobserwował. Odświeżył swój tekst faktograficzny wieloma 
drobnymi szczegółami, które uważał za reprezentatywne lub symptomatyczne 
przejawy pewnych charakterystycznych cech społeczeństwa i kultury kaszub-
skiej. Jego pogląd nie jest pozbawiony uwagi na społeczne i polityczne proble-
my tamtych czasów, mimo że nie są one centralnym tematem jego opisu. Uwagę 
zwraca bezstronne, neutralne lub niejasne stanowisko Jelínka w kwestii statu-
su językowego mowy kaszubskiej. Znał istniejącą literaturę i zapewne poglądy 
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Adolfa Černego, który w pełni skłaniał się ku Ramułtowi. Jego, trwająca całe 
życie intensywna postawa polonofilska z jednej strony, a wyraźna sympatia, jaką 
darzył pomorskich Kaszubów z drugiej, a może nawet pewnego rodzaju pokora 
wobec akademickiej slawistyki, nie skłaniały go tu ku wyrażaniu jednoznacz-
nych opinii.

Z inicjatywy autora tego tekstu dzieło Jelínka zostało przetłumaczone na ję-
zyk polski przez Mariolę Guzy z Warszawy latem 2021 r. Przygotowywane jest 
wydanie tego przekładu z obszernym komentarzem i objaśnieniami. Jest to tym 
bardziej potrzebne, że książka prawie nie znalazła odzwierciedlenia na samych 
Kaszubach, nigdy wcześniej nie została przetłumaczona, a jej oryginalne cze-
skie wydanie z 1893 r. w praskim wydawnictwie F. Šimáček jest bardzo trudno 
dostępne nawet w czeskich i polskich bibliotekach.

(Warszawa, grudzień 2021)

Miloš Řezník

„A Forgotten Slavic Corner”  
The first Czech book on Kashubians

SUMMARY
Edvard Jelínek’s work „A Forgotten Slavic Corner” from 1893 was the first Czech 

book publication about Kashubia. An outstanding Czech Slavist and Polonfilist wrote  
it based on his own stay in the region in the Summer of 1892. With his book the 
development of hitherto quite marginal Kashubian themes in the Czech discourse 
culminated. The article was written in connection with the preparation of the Polish 
edition of the work and explains its genesis and role in Czech Slavic and Kashubian 
studies. At the same time, it draws attention to the place of its author in the complex 
development of Czech Slavism and interprets it aganist the background of complex 
Czech-Polish relations in the second half of the 19th century.

The article also discusses another literary sketch by Jelínek on the Kashubian  
theme, entitled „From Puck“. Particular attention is paid to Czech reflections on the 
language status of Kashubian.
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„Pielgrzyma”, cz. III*.
 Pod sztandarem Stronnictwa Narodowego  

1932–1939

Rozwiązanie Obozu Wielkiej Polski na Pomorzu (w woj. pomorskim – 26 IX 
1932 r.), a następnie w Wielkopolsce (w woj. poznańskim – 26 X 1932 r.) i wresz-
cie zakaz działalności tegoż ugrupowania w całym kraju (26 III 1933 r.) przyjęła 
redakcja „Pielgrzyma” nader spokojnie, przyjmując, iż był to kolejny przejaw 
sanacyjnej naganki i represji wobec „ruchu narodowego”, generowanych lękiem 
przed narastającą i mającą aprobatę społeczną jego ekspansywnością i siłą.

„Co też takiego, rzekomo „zdrożnego” robił OWP, że władze zdecydowały 
o jego rozwiązaniu?” – pytał „Pielgrzym”. Otóż „prowadził zdecydowaną walkę 
z zalewem żydowskim”, a „założenia programowe OWP zwracały się przeciwko 
ideologii sanacyjnej” wyjaśniała gazeta1.

Miarodajnym w ocenie stanowiska władz wobec OWP był dla „pielgrzymow-
ców” wniosek Klubu Narodowego Sejmowego w sprawie rozwiązania Obozu, 
przedłożony Sejmowi 3 listopada 1932 r., w którym apelowano o cofnięcie za-
rządzeń zakazujących działalność OWP, jako sprzecznej z obowiązującym pra-
wem i – jak twierdzono - „nie mających uzasadnienia w rzeczywistym stanie 
rzeczy”2. To właśnie obrona wartości chrześcijańskich i dążenie do „przebudo-
wy... życia politycznego i gospodarczego na zasadach narodowych”, dowodziła 
redakcja, wywarły ów „gwałtowny sprzeciw” rządzących, na których to „wpływ 
wywiera masoneria, a przede wszystkim żydzi, jako kierownicy masonerii”3. 

* Części: I i II niniejszego opracowania zob.: „Acta Cassubiana”, t. XXI, 2019 i t. XXII, 2020.
1 Co robił Obóz Wielkiej Polski, „Pielgrzym”, nr 39 z 1 IV 1933, s.1.
2 Wniosek Klubu Narodowego w sprawie rozwiązania OWP, tamże, nr 134 z 8 XI 1934, s. 4.
3 Wpływ masonerii na rządy, tamże, nr 131 z 1 XI 1932, s. 1-2; Szybko jadą, tamże, nr 143 

z 29 XI 1932, s.1; Żydzi z sanacją, tamże, nr 146 z 6XII 1932, s. 1; Stan Polski w oświetleniu 
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Początkowo jednak, w obawie przed restrykcjami, złagodzono na łamach „Piel-
grzyma” krytykę „obozu belwederskiego”, skupiając uwagę czytelników na „ży-
dowskich prowokacjach” jako koronnych przyczynach sanacyjnych restrykcji4.

„W tych uściskach sanacyjno-żydowskich ginie interes narodu polskiego 
tego państwa” – dowodził „Pielgrzym” – a oddani „sprawie narodowej” oby-
watele są aresztowani i przetrzymywani w więzieniach. Prześladowania owe, 
informowano, dotyczą również pracowników pelplińskiego wydawnictwa 
oraz samego „Pielgrzyma” narażonego na częste konfiskaty, ingerencje cenzury 
i procesy o rzekome przestępstwa prasowe wytaczane jego redaktorom odpo-
wiedzialnym.

Utrudnień czynionych przez władze „prasie katolickiej i narodowej”, „ani 
z zasadami, ani z przykazaniami Bożemi pogodzić się nie da” – przekonywa-
no. Krytyczna ocena czynów „pomajowych zdobywców władzy” na łamach 
„Pielgrzyma”, „Gońca Pomorskiego” i „Dziennika Starogardzkiego”, a także 
„Słowa Pomorskiego”, była wg redaktorów i wydawców pelplińskich powodem  
„bezwzględnej walki”, jaką „sanatorzy” wytoczyli owym pismom, popierając 
„w halucynacji czy zaślepieniu żydowsko-sanacyjne tytuły”5. Toteż potępiał 

urzędowym, tamże, nr 152 z 20 XII 1932, s. 1; Żydzi we władzach polskich, tamże, nr 155 
z 27 XII 1932, s. 2; Żydzi w komunikatach politycznych Narodowej Demokracji nie tworzy-
li narodu, lecz byli „sektą polityczną”, „formacją azjatycką”, „żywiołem antynarodowym”. 
Podobny pogląd prezentowali również „pielgrzymowcy”, co znajdowało wyraz na łamach 
„Pielgrzyma” – określenia „Żyd” nigdy nie pisano z „dużej litery”, zob. E. Maj, Komuniko-
wanie polityczne Narodowej Demokracji 1918–1939, Lublin 2010, s. 525 i n.

4 Zob. m.in.: Wpływ masonerii na rządy, loc. cit.; Żydzi przygotowują się do opanowania 
całego życia gospodarczego w Polsce, tamże, nr 133 z 5 XI 1932, s. 3; Żydzi w polityce wew-
nętrznej, zagranicznej i w szkolnictwie, tamże, nr 141 z 24 XI 1932, s. 1; Szybko jadą, loc. 
cit.; Zamordowanie akademika przez żydów w Warszawie, tamże, nr 144 z 1 XII 1932, s. 1; 
Protesty przeciw zbrodniom żydowskim nie ustają, tamże, nr 145 z 3 XII 1932, s. 1; Żydzi 
prowokują stale ludność chrześcijańską, tamże, nr 145 z 3 XII 1932, s. 2; Skuteczna obrona, 
tamże, nr 146 z 6 XII 1932, s. 1; Żydzi z sanacją, loc. cit.; Etyka i moralność żydowska, tamże, 
nr 148 z 10 XII 1932, s. 3; Żydzi we władzach polskich, loc. cit.

5 Zob. m.in.: Umorzenie sprawy wytoczonej przez b. wojewodę Lamota naszemu redaktorowi, 
tamże, nr 140 z 22 XI 1932, s. 3; Żądamy sprawiedliwości. Przetrzymywanie redaktorów na-
szych w więzieniu, tamże, nr 142 z 26 XI 1932, s. 1; Konfiskata, tamże, nr 144 z 1 XII 1932, 
s. 3; Pan adw. Ćwikliński, a aresztowanie naszych redaktorów, tamże, nr 145 z 3 XII 1932,  
s. 6; Walka z katolicką i narodową prasą, tamże, loc. cit., s. 9; Trzeci nasz redaktor w wię-
zieniu, tamże, nr 147 z 8 XII 1932, s. 1; Konfiskaty, tamże, nr 148 z 10 XII 1932, s. 5; Spra-
wa trzymania w areszcie naszego redaktora, tamże, nr 149 z 13 XII 1932, s. 5; Konfiskata 
i uchylenie konfiskaty, tamże, nr 151 z 17 XII 1932, s. 7; Więcej wysiłku!, tamże, nr 142  
z 26 XII 1932, s. 5; zob. też: W. Pepliński, R. Stopikowski, Ramy wolności prasy, [w:] Historia 
Pomorza, t. V, Województwo pomorskie i Wolne Miasto Gdańsk, cz. II, Polityka i kultura,  
Toruń 2018, s. 263-269; W. Pepliński, Prasa pomorska w Drugiej Rzeczypospolitej 1920 –  
1939, Gdańsk 1987, s. 325-363.
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„Pielgrzym” uchwalone 27 października 1932 r. prawo o stowarzyszeniach 
oraz „pakiet” ustaw dotyczących sądownictwa6. Jedynie odpowiedzialne, ener-
giczne przeciwdziałanie całego „obozu narodowego” będzie w stanie przeciw-
działać stworzonemu przez sanację represyjnemu systemowi. 

W opinii redaktorów pelplińskiej gazety ową ideową więź – jedność zdol-
ną przeciwstawić się „ofensywie rewolucjonistów majowych” zapewnić mogło 
endecji Stronnictwo Narodowe, które po rozwiązaniu pomorskiego OWP, uak-
tywniło swoją działalność, przejmując bądź wchłaniając lokalne agendy tejże 
organizacji. Dla „pielgrzymowców” integracja ta była – jak wynika z analizy po-
święconych temu zagadnieniu publikacji – przedsięwzięciem czysto formalnym. 
Tym bardziej „formalnym”, że niektórym oddziałom Stronnictwa na Pomorzu 
przewodzili bliscy współpracownicy i korespondenci pelplińskiego periodyku.

Niespodziewanie „fuzja” ta ożywiła zadawniony konflikt personalny pomię-
dzy byłymi członkami pomorskich okręgów OWP, skupionymi głównie w for-
macji Ruch Młodych OWP, a grupą działaczy starszej generacji wywodzących 
się przeważnie z Wielkopolski. Młodzi z OWP, jeszcze w 1932 r., po rozwiązaniu 
tejże organizacji utworzyli samodzielny Związek Młodych Narodowców (dalej 
– ZMN), który poparli „pielgrzymowcy” z red. Józefem Matłoszem i ks. red. 
Jerzym Chudzińskim na czele, udostępniając stronice „Pielgrzyma” agitacyjno-
-propagandowym akcjom tegoż ugrupowania. Tymczasem przeciwni dalszym 
rozłamom obozu narodowego na Pomorzu działacze Stronnictwa Narodowego 
doprowadzili do utworzenia Wydziału Młodych SN, któremu to podporządko-
wały się lokalne placówki ZMN.

Jak już wspomniano, redakcja „Pielgrzyma” z miejsca włączyła się w propa-
gandowo-werbunkową pracę Stronnictwa, podkreślając rolę pelplińskiej gazety 
w propagowaniu wizji „państwa narodowego”7.

Odnotowując powstanie ZMN, nie wspomniał „Pielgrzym” o zróżnico-
waniach ideowych i tych, wynikających często na tle personalnym, do jakich 
doszło w łonie pomorskiego obozu narodowego po rozwiązaniu OWP i fak-
tycznym przejęciu jego funkcji przez Stronnictwo Narodowe8. „Pielgrzym” 

6 Tj. dekret zawieszający sędziowską niezawisłość z 23 VIII 1932 r., dekret o ustroju adwoka-
tury z 7 X 1932 r., oraz rozporządzenie o Najwyższym Trybunale Administracyjnym z 27 X 
1932 r.

7 Zob.: R. Wapiński, Endecja na Pomorzu 1920–1939, Gdańsk 1966, s. 106-110; tenże, Naro- 
dowa Demokracja 1893 – 1939, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1980, s. 300 i n; ten-
że, Życie polityczne Pomorza w latach 1920–1939, Warszawa-Poznań-Toruń 1983, s. 196 i n; 
K. Osiński, Walka o Wielką Polskę. Narodowa Demokracja wobec rządów sanacji na terenie 
województwa pomorskiego w latach 1926–1939, Toruń 2008, s. 286-299; Popierać co dobre, 
„Pielgrzym”, nr 141 z 24 XI 1932, s. 3; Do czynu!, tamże, nr 151 z 17 XII 1932, s. 6.

8 W wyniku powstałych na powyższym tle rozbieżności, doszło do wyłonienia takich ugru-
powań, jak: Stowarzyszenie Młodej Polski, Stowarzyszenie Młodzieży Narodowej, Partia 
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ignorował fakty owych secesji, nie zamieszczając o nich najmniejszej wzmianki, 
a przeciwnie, podkreślając zwartość i rzekomą „jedność ideową” ruchu naro-
dowego na Pomorzu; jak można sądzić, celem przysłonienia przed gremium 
czytelniczym szkodliwych, ostrych sporów personalno-poglądowych, co mo-
głoby doprowadzić do osłabienia pozytywnego dotąd wizerunku owego ruchu 
i jego liderów w przestrzeni społecznej. Pismo apelowało o wstępowanie w sze-
regi ZMN oraz Wydziału Młodych SN, co wiązało się z poparciem udzielonym 
owym ugrupowaniom przez przedstawicieli „starszego pokolenia” działaczy 
Stronnictwa, a zarazem redaktorów „Pielgrzyma”, tj. ks. red. J. Chudzińskiego, 
red. posła J. Matłosza, i cenionego współpracownika-korespondenta pelpliń-
skiej gazety ks. senatora Feliksa Bolta.

Postanowienia toruńskiej konferencji środowiskowej SN z dn. 28 stycznia 
1933 r., w której to wzięli udział działacze narodowi z Pomorza i Wielkopol-
ski, a wśród nich m.in. redaktor „Pielgrzyma” J. Matłosz oraz współpracownicy 
i korespondenci pelplińskiego wydawnictwa: ks. Bernard Łosiński, ks. F. Bolt, 
ks. Józef Wysiński, dostrzegalnie wpłynęły na ograniczenie łamach pisma infor-
macyjno-propagandowych kampanii podważających i krytykujących decyzje 
władz o rozwiązaniu OWP. Zainspirowana i ukierunkowana tematyką omawia-
ną na wspomnianej konferencji redakcja „Pielgrzyma” skupiła teraz swe zain-
teresowania na kwestiach podjętych również przez pozostałe pomorskie tytuły 
endeckiej i endekoidalnej prasy. Owymi „frapującymi” redaktorów „Pielgrzy-
ma” zagadnieniami była krytyka polityki zagranicznej sanacji, jak też „zapa-
ści gospodarczej” państwa powodowanej nieprzemyślanymi decyzjami rządo- 
wymi9. Krytycznie oceniano przede wszystkim politykę rządu Rzeczypospolitej 
w stosunku do Niemiec, sąsiada niebezpiecznego, pisano, od lat dążącego do re-
wizji powersalskiego ładu. „Stosunek sanacji do Niemiec można nazwać poli-
tyką fajerwerków i odruchów – głosił „Pielgrzym” – u sanacji brak planu kon-
sekwentnej walki z brutalnym prusactwem”. Tymczasem Niemcy, alarmowano, 
„z żelazną wytrwałością dążą do rewizji granic i odebrania Polsce Pomorza”.

Z chwilą śmierci prezydenta Republiki Weimarskiej Paula von Hindenburga 
i przejęciu całej władzy w Niemczech przez kanclerza Adolfa Hitlera, zagroże-

Narodowych Socjalistów, Narodowo-Socjalistyczna Partia Robotnicza, Radykalny Ruch 
Uzdrowienia; zob.: R. Wapiński, Endecja na Pomorzu..., s. 106-109; tenże, Narodowa De-
mokracja..., s. 300 i n; K. Osiński, Walka o Wielką Polskę..., s. 318 i n; M. Walkowski, Stowa-
rzyszenie Młodej Polski – przyczynek do ruchu narodowego na Pomorzu, „Acta Cassubiana”, 
t. IV, 2002, s. 203-223.

9 Zob. m.in.: K. Wierczak, Sanacyjny system rządzenia w świetle prawdy, „Pielgrzym”, nr 9 
z 21 I 1933, s. 3; Katastrofalne położenie rolnictwa, tamże, nr 10 z 24 I 1933, s. 1; Sprawy 
Pomorza w Senacie, tamże, nr 16 z 7 II 1933, s. 1; Ks. sen. Bolt o gospodarce na Pomorzu, 
tamże, nr 23 z 23 II 1933, s. 2; Tylko własne błędy, tamże, nr 29 z 9 IV 1933, s. 1; S. Rymar, 
Doroczny rachunek, tamże, nr 56 z 11 V 1933, s. 1. 
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nie niemieckie stało się wg redakcji gazety jak najbardziej realnym. Ekspansyw-
ne plany kanclerza Rzeszy, stwierdzał „Pielgrzym”, ujawnia jego książka „Mein 
Kampf ”, która jest dla niego „drogowskazem politycznym” wskazującym, 
że „rewizja granic polsko-niemieckich nie jest zwykłą propagandą lub koni-
kiem agitacyjnym..., lecz jest dążeniem całego narodu niemieckiego, a Hitler 
jest tylko jego przewodnikiem fizycznym i duchowym”10. Sanacja miast zdecy-
dowanie przeciwstawić się owym „zakusom”, zamierza, wg „Pielgrzyma” – co 
miały potwierdzać, spekulowano, „nieprzemyślane wypowiedzi niektórych pol-
skich polityków (…) ustąpić w sprawie rewizji granic”. Zagrożone owymi „pla-
nami” byłyby przede wszystkim ziemie zachodnie Rzeczypospolitej, w tym Po-
morze, bowiem, zdaniem redakcji, piłsudczycy nie doceniali znaczenia kresów 
zachodnich Rzeczypospolitej i „nigdy ciężkości państwa polskiego nie widzieli 
nad Bałtykiem, lecz w pobliżu Wilejki”11. Spekulacje gazety tyczące rzekomych 
planów rewizji granicy zachodniej Polski inspirowała „tajemnicza” wizyta min. 
Józefa Becka w Berlinie i prowadzone przezeń „rozmowy” z ministrem spraw  
zagranicznych Rzeszy Konstantinem von Neurathem i kolejne spotkanie oby-
dwu polityków w Genewie. Komentując „umiarkowanie powściągliwe” rzeko-
mo stanowisko J. Becka wobec „niemieckich zachcianek”, „Pielgrzym” stwier-
dzał: „Nazywanie... systematycznych zapędów na ziemię pomorską tylko 
propagandą, jest wyrażeniem zbyt elestycznem, a po ostatnich wystąpieniach 
kanclerza Hitlera stanowczo za słabem i »niepułkownikowskiem«”. Słuszność  
stanowiska „obozu narodowego” jak również „Pielgrzyma” w »kwestii niemiec-
kiej« potwierdzały w ocenie jego redakcji konkluzje obrad Rady Okręgowej SN 
w Poznaniu. Gazeta zamieściła obszerne sprawozdanie z owego posiedzenia, 
akcentując podnoszony na nim ważki dla Pomorzan problem narastającego 
zagrożenia niemieckiego. Przy czym zwracano uwagę czytelników na niebez-
pieczne, w opinii pelplińskiego pisma, „zaślepienie, ustępliwość i uległość obozu 
sanacyjnego wobec roszczeń niemieckich”. Obóz rządowy, twierdzono, „zatra-
cił wszelkie walory narodowe na ziemiach zachodnich, a zupełnem nieorien-
towaniem się w biegu wypadków międzynarodowych dopuścił do spychania 
sprawy polskiej z roku na rok coraz niżej, do bezwzględnego zdystansowania 
Polski przez Niemcy”12. W przeciwieństwie do sanacji, podkreślał „Pielgrzym”, 

10 Zob.: Hitler kanclerzem, tamże, nr 14 z 2 II 1933, s. 1; Program kanclerza Rzeszy Niemieckiej 
Hitlera, tamże, nr 15 z 4 II 1933, s. 7; Niemcy a Pomorze, tamże, nr 23 z 23 II 1933, s. 1; 
Prezydent Rzeszy Paul v. Hindenburg zmarł, tamże, nr 93 z 4 VIII 1934, s. 1; Pogrzeb Hin-
denburga, tamże, nr 95 z 9 VIII 1933, s. 2. 

11 Milczenie min. Becka i „poszlaki” Stresemanna, tamże, nr 25 z 28 II 1933, s. 1; „Separatyzm” 
Pomorzan, tamże, nr 17 z 9 II 1933, s. 1; zob. też: K. Osiński, op. cit., s. 306.

12 Zob.: Niemcy a Pomorze, „Pielgrzym”, nr 23 z 23 II 1933, s. 1; Milczenie min. Becka, loc.  
cit.; „Strzał okolicznościowy”. Polityka sanacyjna w stosunku do Niemiec, tamże, nr 44  
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„...obóz nasz narodowy szedł w sprawie niemieckiej od samego początku drogą 
jasnego przewidywania, trzeźwego realizmu i męskiej rozsądnej energii”.

Widać „zaabsorbowanie” redakcji „Pielgrzyma” kwestią niemiecką było po-
wodem, że o zawartym 25 lipca 1933 r. układzie o nieagresji pomiędzy Rze-
cząpospolitą a Związkiem Sowieckim zamieszczono jedynie zwięzłą notatkę 
na drugiej stronicy gazety. Lapidarnie przedstawiono też czytelnikom tekst 
polsko-niemieckiej deklaracji o niestosowaniu przemocy z 26 stycznia 1934 r., 
opatrując go zwięzłym komentarzem, iż „dobrze by było (…) gdyby Niemcy 
zmienili swój stosunek do narodu polskiego”13. 

Podobnie jak w latach poprzednich problematykę niemiecką łączono 
na łamach „Pielgrzyma” z kwestią Wolnego Miasta Gdańska. Przewidywano, 
że pod rządami nazistów Wolne Miasto stanie się niechybnie punktem zapal-
nym, zarzewiem konfliktu polsko-niemieckiego. „W Gdańsku od dawna wy-
słannicy Rzeszy uprawiają hecę przeciw Polsce i przygotowują się do zbrojnego 
ataku. Gdańsk stał się bramą wypadową przeciw Polsce” – ostrzegano14. Jak 
widać, ukazywanie niemieckiego zagrożenia stwarzało redakcji „Pielgrzyma” 
pole do programowej niejako krytyki „rządów pomajowych”. Podkreślić nale-
ży, że w komunikacie propagandowym „Pielgrzyma” tyczącym wspomnianych 
kwestii symptomatyczny był wybór, selekcja informacji adekwatna do aktual-
nych intencji, do potrzeb nadawców, tj. ludzi skupionych wokół redakcji gazety. 
Przekaz ów zawierał też zróżnicowaną ocenę przedstawianych faktów, ocenę 
jak zwykle dychotomiczną, aprobującą wszelkie poczynania obozu narodowe-
go, a dezaprobującą działania sanacji. I tak w opinii „Pielgrzyma” zdominowany 
przez sanację Sejm „...nie spełnia roli reprezentanta narodu”, dlatego też – tłu-
maczono – posłowie SN nie wzięli udziału w wyborach prezydenckich 8 maja 
1933 r., a reelekcja Ignacego Mościckiego na stanowisko prezydenta została  
zaledwie odnotowana na dalszej stronicy pisma. Więcej uwagi poświęcała  

z 13 IV 1933, s. 1; Majaczenia niemieckie o plebiscycie na Pomorzu, tamże, nr 15 z 4 II 1933, 
s. 1; Niemcy wołają o Pomorze, tamże, nr 18 z 15 II 1933, s. 1; Rewizja granic, tamże, nr 6 
z 14 I 1933, s. 1; Hitler żąda polskiego Pomorza, tamże, nr 20 z 16 II 1933, s. 1; Głos Sejmu 
w obronie Pomorza, tamże, nr 21 z 18 II 1933, s. 3; Niemiecki apetyt na ziemie polskie, tamże, 
nr 41 z 6 IV 1933, s. 1; Oświadczenie Hitlera, tamże , nr 60 z 20 V 1933, s. 1; Chwila obecna 
a Stronnictwo Narodowe, tamże, nr 44 z 13 IV 1933, s. 1-2. 

13 Zob.: Podpisanie układu o niezaczepianiu między Polską a Sowietami, tamże, nr 143 z 29 XI 
1933, s. 2; Umowa polsko-niemiecka, tamże, nr 14 z 1 II 1934, s. 1.

14 Zob.: W służbie partii, tamże, nr 54 z 6 V 1933, s. 3; Hitler planuje zamach na Gdańsk, 
tamże, nr 34 z 21 III 1933, s. 5; Znani wrogowie narodu polskiego kierownikami polityki 
Gdańska, tamże, nr 77 z 29 VI 1933, s. 2; Szczere oświadczenie p. Forstera w Gdańsku, tam-
że, nr 79 z 4 VII 1933, s. 2; Ciekawe obrazki z Gdańska, tamże, nr 102 z 26 VIII 1933, s. 3-4; 
Szał hitlerowców gdańskich, tamże, s. 7; Kto rządzi Gdańskiem?, tamże, nr 114 z 23 IX 1933, 
s. 1; Hitlerowski napad na gospodę polską w Ełganowie, tamże, nr 124 z 17 X 1933, s. 5.
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pelplińska gazeta nowemu rządowi z premierem Januszem Jędrzejewiczem, 
jako „wrogiem Narodowej Demokracji”, spodziewając się „zaostrzenia kursu 
polityki nienawiści wobec obozu narodowego”15.

„Pielgrzymowcy” doskonale rozumieli, iż szeroko przedstawiany w pelpliń-
skim periodyku problem niemiecki miał na Pomorzu dostrzegalną nośność 
społeczną. Toteż zagadnienia te stanowiły w owym czasie zasadniczą, główną 
kwestię informacyjnych komunikatów; i to nie tylko „Pielgrzyma”, lecz także 
pozostałych tytułów lokalnej prasy narodowej. „Problem niemiecki” wiązał 
„Pielgrzym” z „problemem żydowskim”. Otóż w przekazach pelplińskiej gazety 
Żydzi opuszczający Niemcy w obawie przed hitlerowskimi prześladowaniami 
i osiedlający się głównie w Polsce, są poważnym zagrożeniem polskiego, naro-
dowego etnosu, polskiej kultury i tradycji. Dotychczas bowiem, dowodził „Piel-
grzym”, Żydzi „...wielbili kulturę niemiecką, bo mówią nawet »wykoszlawionym«  
językiem niemieckim, bo w istocie są kulturtragerami niemczyzny”. Dlatego 
też, konstatowało pismo, „nie mamy najmniejszego powodu, by rozczulać się 
nad losem żydów w Niemczech”. Zresztą, stwierdzano, „nigdy nie ukrywaliśmy, 
że walczymy o to, aby w Polsce było dobrze Polakom, a nie żydom”. „Ci sami 
żydzi, zwalczający przez lat czternaście traktat wersalski i gardłujący za rewi-
zją granic zachodnich Polski, szukają schronienie przed Niemcami w granicach 
Polski!” – oburzało się pismo. „Tu nie chodzi o jakąś walkę z żydami – uzasad-
niała swą antyżydowską postawę redakcja – ale o chleb dla swoich, (…) jest  
to niesłychana rzecz, żeby w dzisiejszych czasach, gdzie tyle tysięcy bezro-
botnych jest bez pracy i zarobku, Polak mógł dać zarobić żydowi. Należy się  
opamiętać!” – apelował „Pielgrzym”16. Oczywistym dowodem „żydowskiego 

15 Ignacy Mościcki prezydentem Rzeczypospolitej, tamże, nr 56 z 11 V 1933, s. 2; Stanowisko 
Klubu Narodowego w sprawie wyboru prezydenta, tamże, nr 57 z 13 V 1933, s. 1.

16 Zob.: Co przynoszą żydzi na Pomorze, tamże, nr 5 z 12 I 1933, s. 2; Żydzi w Niemczech – ży-
dzi w Polsce, tamże, nr 21 z 18 II 1933, s. 4; Ucieczka żydów z Niemiec, tamże, nr 31 z 14 III  
1933, s. 1-2; Na usługach żydostwa, tamże, nr 36 z 25 III 1933, s. 1; Naród niemiecki prze-
ciwko żydom, tamże, nr 35 z 23 III 1933, s. 1; Żydzi w Polsce, tamże, nr 32 z 16 III 1933,  
s. 1; Żydzi jadą z ziemi niemieckiej do Polski, tamże, nr 33 z 18 III 1933, s. 1; Walka z żyda-
mi trwa nadal, tamże, nr 42 z 8 IV 1933, s. 2; „Strzał okolicznościowy”. Polityka sanacyjna 
w stosunku do Niemiec, tamże, nr 44 z 13 IV 1933, s. 1; Hitlerowcy dążą do zupełnego usu-
nięcia żydów, tamże, nr 76 z 27 VI 1933, s. 1; Brak chleba dla swoich, tamże, nr 71 z 15 VI 
1933, s. 1; Żydzi a rewizja granic, tamże, nr 72 z 17 VI 1933, s. 1; Zażydzenie kultury umy-
słowej w Polsce, tamże, nr 73 z 20 VI 1933, s. 1; Nie kupuj i nie zatrudniaj żyda, tamże, nr 98 
z 17 VIII 1933, s. 5; Wszędzie żyd, tamże, nr 99 z 19 VIII 1933, s. 1; Niskie ceny u żydów, 
tamże, nr 106 z 5 XI 1933, s. 1-2; S. Rymar, Talizman żydów, tamże, nr 109 z 12 XI 1933,  
s. 1; Jeszcze większe żądania, tamże, nr 140 z 23 XI 1933, s. 1; Statut żydów w Rzeszy, tamże, 
nr 144 z 2 XII 1933, s. 2; Endecja największym wrogiem żydów, tamże, nr 147 z 9 XII 1933, 
s. 1. 
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zalewu” Pomorza był dla „pielgrzymowców” żywiołowy jakoby napływ Żydów 
zbiegłych z opanowanego przez hitlerowców WM Gdańska do Gdyni. „Żydzi...
sprowadzili się z Gdańska, skąd po dojściu do władzy hitlerowców, uciekają 
jak szczury z tonącego okrętu” – przekonywał czytelników „Pielgrzym”. „Setki 
Polaków bez pracy, a szarańcza żydowska, wypędzona jako szkodnik z innych 
krajów, zalewa nasze Pomorze w zastraszający sposób”17.

Odpowiedzialność za taki stan rzeczy – przekonywano – ponosi oczywi-
ście sanacja, dla której „Polacy to »naród idiotów«, a żydzi »naród wybrany«.  
Sanacja »zażydzając« Polskę, nie rozumie, że »walka narodów z żydami, nie jest 
niczem innem, jak tylko budzeniem się świadomości narodowej i samoobrony 
przed pasożytem, który najzdrowszy organizm zatruć i zniszczyć potrafi«”18. 
Tak więc w komunikacie politycznym „Pielgrzyma” Żydzi przedstawiani byli 
jako obłudni adherenci sanacji wyzyskujący „nieudolne rządy majowych rewo-
lucjonistów” do realizacji własnych celów, tj. przede wszystkim do unicestwie-
nia obozu narodowego broniącego wartości chrześcijańskich i narodowych.

Silne, antyżydowskie akcenty w publicystyce „Pielgrzyma” generowały oskar-
żenia nieprzyjaznych endecji gremiów, iż gazeta mieniąca się „katolicką” pro-
paguje na swych łamach hasła rasowej nienawiści sprzeczne przecież z Bożym 
przykazaniem miłości bliźniego19. Przywołując opinie bliskich ideowo gazet, 
m.in. wychodzącej w Częstochowie „Gazety Narodowej”, redakcja pelplińskie-
go periodyku zaprzeczała owym posądzeniom, dowodząc, że „walczy bezkom-
promisowo z żydami”, ponieważ są oni „czynnikiem grożącym zamachem  

17 Gdynia „ożywia się”. Gdańsk opuszczają, a zażydzają Gdynię, tamże, nr 67 z 6 VI 1933, s. 1;  
Nowy transport żydów z Niemiec do Polski, tamże, nr 63 z 27 V 1933, s. 1; Żydzi budują 
kamienice w Gdyni, tamże, nr 117 z 30 IX 1933 s. 1; Dalszy napływ żydostwa, tamże, nr 118 
z 3 X 1933, s. 4; Zażydzenie miasta, tamże, nr 147 z 9 XII 1933, s. 6.

18 Na usługach żydostwa, tamże, nr 36 z 25 III 1933, s. 1; Współczucie, ale dla obcych, tamże, 
nr 47 z 20 IV 1933, s. 1; Żydzi liczyli na sanację, tamże, nr 53 z 4 V 1933, s.1-2; Żydzi o pla-
nach sanacji, tamże, nr 102 z 26 VIII 1933, s. 2. 

19 Zob. np.: Nasze procesy, tamże, nr 24 z 25 II 1933, s. 4; O miłości „Pielgrzyma”, „Ilustrowa-
ny Kurier Pomorski”, nr 144 z 28 VI 1932, s. 1; Krytykując wówczas redaktora wiodącego 
„Pielgrzyma”, „Kurier” pisał: „Naczelnym redaktorem »Pielgrzyma« i jego dzieci [tj. dodat-
ków i mutacji – A.R.] jest ks. Chudziński, który zamiast, jak Bóg przykazał jego zawodo-
wi, modlić się w kościele i pracować nad umoralnianiem powierzonej mu owczarni, stał 
się złym kapłanem i jeszcze gorszym redaktorem wojującym kłamstwem i obłudą. Czyż 
przystoi sukni kapłańskiej uprawianie handlu obleczonego na zysk? Gdyby tylko dla go-
dziwego handlu rozsiewać kłamstwo, faryzeuszostwo, potwarz i obłudę, byle zdobyć tylko 
trochę tego podłego kruszcu, a napchać sobie brzuchy i kieszenie, a wszystko w imię Boże 
na ustach, a przewrotnością i potwarzą w duszy. Zedrzemy z waszych twarzy te maski ob-
łudy i podłości, w którteście się dla zdobycia pieniądza przyozdobili, okłamując ten dobry 
lud i rzesze, które wam niebacznie zaufały” – autorem powyższego, napastliwego i obraźli-
wego tekstu był niejaki Henryk Rabczewski.
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i destrukcją świata chrześcijańskiego”. Ponadto, przekonywano, „synody ko-
ścielne, zwłaszcza polskie, zalecały ostrą i jawną walkę z żydostwem. Zarówno 
więc cel, sens i konieczność walki z żydostwem, zdaniem naszem, na podstawie 
przytoczonych dowodów, jest zgodna z katolicyzmem i wręcz konieczna. Walka 
z żydostwem płynie z miłości ojczyzny, ma więc głębokie podstawy etyczne”20.

Nasilenie antyrządowej krytyki na stronicach „Pielgrzyma” było niejako 
odpowiedzią na wprowadzenie szeregu ustaw ograniczających swobodę po-
litycznej działalności opozycyjnych ugrupowań. Dotyczyły one m.in. zwoły-
wania zgromadzeń i ustroju szkolnego z 11 marca 1932 r., stowarzyszeń z 27 
października 1932 r. oraz samorządów z 23 marca 1933 r. Ta ostatnia ustawa 
faworyzująca, zdaniem endecji, mniejszości narodowe, wzbudziła szczególną 
uwagę „Pielgrzyma”. W gruncie rzeczy chodziło o zapewnienie endecji elek-
toratu, który w oparciu o gremia samorządowe zagwarantowałby jej zwycię-
stwo w przyszłych wyborach parlamentarnych. Podejmując przedwyborczą 
kampanię werbunkowo-propagandową, przekonywał „Pielgrzym” czytelników, 
że ustawa samorządowa przyjęta w Sejmie przez większość rządową, wspartą 
głosami mniejszości narodowych ma „...odebrać resztę samodzielności spo-
łeczeństwu polskiemu, przede wszystkim mieszkańcom Ziem Zachodnich”. 
Wybory samorządowe, ostrzegano, przeprowadzone zostaną przez sanacyj-
ne władze „na sposób wschodni”. Dlatego też, apelowano, należy oddać swój 
głos na Listę Obozu Narodowego Obrony Samorządu, bowiem „...stronnictwo 
sanacyjne (…) pragnie zawładnąć samorządem tylko po to, by móc obdarzyć 
swych ludzi »ideowymi« stanowiskami, które (prócz »idei«) mają dać dosyć do-
bre i tłuste zarobki”. „Dążenia partyjne sanatorów, stwierdzał „Pielgrzym”, są tu 
dosyć zręcznie zamaskowane względami gospodarczemi, ale to przecież nikogo 
nie zmyli”, jako że „przedmiotem łakomstwa sanacyjnego są przede wszystkiem 
płatne posady w przedsiębiorstwach samorządowych”21.

Kampania przedwyborcza obfitowała, poza wzmożoną akcją propagandową 
prowadzoną w prasie i na organizacyjnych mityngach, również w „zmagania 
siłowe”. Często dochodziło do incydentów, w których uczestniczyły bojówki 

20 Czy walka z żydami jest sprzeczna z katolicyzmem?, tamże, nr 8 z 19 I 1933, s. 1; Obowiąz-
kiem katolików jest zwalczać ducha żydowskiego, tamże, nr 13 z 31 I 1933, s. 2; Co mówi 
stare prawo kościelne o żydach, tamże, nr 145 z 5 XII 1933, s, 2; zob. też: R. Modras, Kościół 
katolicki i antysemityzm w Polsce w latach 1933-1939, Kraków 2004, s. 208-216, 313-319, 
339-349.

21 Zob.: Ustawa samorządowa w ogniu krytyki, „Pielgrzym”, nr 21 z 17 II 1933, s. 1; W obronie 
samorządu Ziem Zachodnich, tamże, nr 25 z 28 II 1933, s. 3; Wybory samorządowe, tamże, 
nr 130 z 31 X 1933, s. 1; Szturm na samorządy, tamże, nr 139 z 21 XI 1933, s. 1; Lista Obozu 
Narodowego Obrony Samorządu, tamże, nr 140 z 23 XI 1933, s. 2; W jaki sposób zdobywano 
większość przy wyborach samorządowych, tamże, nr 21 z 17 II 1934, s. 3.
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obydwu rywalizujących obozów politycznych. Nasilenie sytuacji konfliktowych 
skutkowało podejmowaniem rozlicznych działań kontrpropagandowych; z jed-
nej strony potęgujących własne oddziaływanie, z drugiej niwelujących, depre-
cjonizujących skutki działania przeciwników. O tych i podobnych im incyden-
tach, z odpowiednim ich komentarzem, informował czytelników „Pielgrzym”22. 
Szczególne oburzenie redakcji gazety wzbudziła naganka lokalnego, pelpliń-
skiego środowiska prosanacyjnego na „posła narodowego [i redaktora „Piel-
grzyma” – A.R.] p. Józefa Matłosza”, który „...wcale nie kandydował w wyborach 
samorządowych do Rady Miejskiej w Pelplinie”, a jedynie „w pracy wyborczej 
jako redaktor i poseł narodowy wziął czynny udział”. Ulotki, jakie anonimo-
wo rozrzucono w tym czasie w Pelplinie celem poderwania autorytetu i zaufa-
nia, jakimi się tu cieszył się red. Matłosz głosiły iż jest on „hersztem rozbijaczy  
endeckich”, a »Pielgrzym« któremu służy, to brudna szmata”23.

W ocenie „Pielgrzyma” obóz narodowy „pomimo szykan i oszustw sanacji” 
odniósł w wyborach samorządowych zwycięstwo. „Pielgrzymowcy” zdawali so-
bie sprawę, iż był to „sukces” wywalczony z trudem. Tymczasem na stronicach 
pelplińskiego pisma przedstawiano go jako znaczący, powszechny przejaw pa-
triotycznych, katolicko-narodowych przekonań Pomorzan. Potwierdzały ową 
konstatację obszerne, zamieszczane w „Pielgrzymie” komunikaty oraz sprawoz-
dania z przebiegu oraz wyników akcji wyborczej z pomorskiego interioru24. 
Władze pilnie śledziły zaangażowanie „Pielgrzyma” i jego redakcji w endeckie 
kampanie propagandowo-perswazyjne, koherentne zazwyczaj z planem wyty-
czonych, nakreślonych w centrach dyspozycyjnych obozu narodowego długofa-
lowych lub też doraźnych działań werbunkowo-uświadamiających. W rezultacie 
kontrpropagandowych akcji strony rządowej dochodziło nie tylko do działań 
na froncie walki ideologicznej prowadzonej na łamach prosanacyjnej prasy, 
ale również z wykorzystaniem takich sprawdzonych już onegdaj metod, jak: 
konfiskaty, uciążliwe procesy, nękające kontrole, a nawet rozpowszechnianie  
kalumnii i szantaż. Zresztą, do podobnych „środków” sięgały też redakcje 

22 Zob. np.: Prawda o wyborach gromadzkich w świetle faktów, tamże, nr 141A z 25 XI 1933, 
s. 1; Przed wyborami do rad miejskich, tamże, loc. cit., s. 3; Wiadomości potoczne. Pelplin, 
Łobuzerska agitacja, tamże, loc. cit., s. 5.

23 Wybory do Rady Miejskiej w Pelplinie, tamże, nr 141 z 24 XI 1933, s. 4; Tymczasowe wyniki 
wyborów w Pelplinie, tamże, nr 142 z 28 XI 1933, s. 5; Wiadomości potoczne. Echo wyborcze, 
tamże, nr 143 z 30 XI 1933, s. 3.

24 Zob.: Wybory na Kaszubach do rad gromadzkich, tamże, nr 141 z 24 XI 1933, s. 4; Wybory 
do miast na Pomorzu, tamże, nr 143 z 30 XI 1933, s. 1; Świetne zwycięstwo obozu narodo-
wego w Poznańskiem, tamże, loc. cit., s. 2; Wyniki wyborów samorządowych w Chojnicach, 
tamże, nr 144 z 2 XII 1933, s. 1; Kto zwyciężył?, tamże, nr 146 z 7 XII 1933, s. 1; Wiadomości 
potoczne. Pelplin po wyborach, tamże, loc. cit., s. 5; K. Osiński, loc. cit., s. 308-315.
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pism i działacze obozu narodowego. Wspomnieć tu należy, że w samym tylko 
1933 roku redaktorom i dziennikarzom pelplińskich tytułów, tj. „Pielgrzyma”, 
„Dziennika Starogardzkiego” oraz „Gońca Pomorskiego” z powództwa instancji 
rządowych i osób prywatnych wytoczono 31 procesów i dokonano 38 konfiskat 
inkryminowanych gazet25. I chociaż niejednokrotnie sprzyjający narodowcom 
sędziowie uniewinniali pozwaną stronę (tj. redaktorów odpowiedzialnych pel-
plińskich tytułów), to jednakowoż wspomniane procesy zakłócały, dekoncen-
trowały prace wydawnictwa, co wpływało na jego kondycję finansową. Spra-
wozdania z procesów pelplińskich wydawnictw publikowano w „Pielgrzymie” 
z detalami w wyodrębnionych kolumnach pt. „Kronika konfiskat” i „Nasze  
procesy”.

W kampanii ujawniania i piętnowania „pomajowego bezprawia” sporo uwa-
gi poświęcił też „Pielgrzym”, jak to określano, „napaści sanacyjnych bandytów” 
na redakcję toruńskiego „Słowa Pomorskiego” 31 stycznia 1934 r. oraz strajko-
wi szkolnemu we Wielu zorganizowanemu przez ks. Józefa Wryczę w grudniu 
1933 r. rzekomo na znak protestu wobec „wrogiej wartościom wiary katolickiej” 
postawy kierownika tamtejszej szkoły Wenancjusza Napiórkowskiego. Szpalty 
pisma zapełniały przez dłuższy czas szczegółowe relacje i sprawozdania z pro-
cesu, jaki władze wytoczyły inspiratorom wielewskich wydarzeń, tj. ks. J. Wry-
czy i rolnikowi Janowi Lewińskiemu oraz sprawie śledztwa tyczącego wykrycia 
sprawców toruńskich zajść.

W pierwszym wypadku obwiniony o „nawoływanie do zakłócenia porządku 
publicznego” i „naruszenie obowiązującego prawa” ks. J. Wrycza skazany został 
na 5 miesięcy aresztu, którą to karę odbywał z Zakładzie dla Księży Emerytów 
w Rywałdzie. J. Lewiński otrzymał karę grzywny, innym mieszkańcom Wiela 
uczestniczącym w zajściach, zasądzono wyroki od 1 do 2 miesięcy pozbawienia 
wolności26. O ile dla władz „zajścia wielewskie” były ewidentnym łamaniem 

25 Najczęstszym powodem konfiskaty było przestępstwo prasowe lub występek, osądzane 
z mocy Artykułu 170 Kodeksu Karnego i § 23 pruskiej ustawy prasowej z 7 V 1874 r., 
mówiącymi, że „kto publicznie rozpowszechnia fałszywe wiadomości mogące wywołać 
niepokój publiczny, podlega karze aresztu do lat 2 i grzywny”.

26 Byli to: Leon Zabłocki – robotnik z Przytarni, Damian Łukaszewicz – rolnik z Wiela, Da-
mian Ostrowski – mistrz stolarski z Wiela i Teofil Zabrocki – robotnik z Wiela. Ostatecznie 
Jan Lewiński z Wiela, Michał Lipski z Wdzydz Tucholskich, Jan Knuth z Kliczków zostali 
uniewinnieni. Osoby skazane w wielewskich zajściach skazano na mocy art. 156 Kodeksu 
Karnego „za publiczne nawoływanie do nieposłuszeństwa ustawom”; zob.: Strajk szkolny 
we Wielu, „Pielgrzym”, nr 3A z 6 I 1934, s. 1; Z procesu ks. Wryczy. Oświetlenie sprawy 
w mowach obrońców, tamże, nr 18 z 10 II 1934, s. 1-2; Wiele. Zebranie rodzicielskie, „Słowo 
Pomorskie”, nr 2 z 4 I 1934, s. 7; Ksiądz Wrycza i jego parafianie znów przed sądem, tamże, 
nr 15 z 3 II 1934 s. 3-4; Proces o strajk szkolny w Wielu odbędzie się w Brusach, tamże, nr 5 
z I 1934, s. 1; Proces o strajk szkolny w Wielu, tamże, nr 9 z 12 I 1934, s. 1; Ks. Wrycza i rolnik 
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obowiązującego prawa i „rzeczą karygodną”, to dla „pielgrzymowców” – wi-
domym przejawem nieustępliwej, zaciętej walki sanacji z „obozem narodowo-
katolickim”. Przebieg owej „nieustępliwej walki” przedstawiano na stronicach 
„Pielgrzyma”, stosując językową manipulację, dobierając mogące wzbudzić 
emocje czytelników znaczenia dezawuujące, kwestionujące argumenty prze-
ciwnej strony konfliktu.

Z oburzeniem i ze zgrozą informowano też o wspomnianym napadzie bo-
jówki sanacyjnej na redakcję „Słowa Pomorskiego”. Dla redakcji „Pielgrzyma” 
był to przejaw „zorganizowanego bandytyzmu politycznego”, a zbulwersowani 
tym faktem parlamentarzyści endeccy na posiedzeniu Sejmu 9 lutego 1934 r. 
zgłosili interpelację poselską do premiera Janusza Jędrzejewicza, domagając się 
wyjaśnienia owej „napaści członków prorządowych organizacji” na wydawnic-
two opozycyjnej gazety27. Oficjalnie, sprawcy napadu nie zostali wykryci, co 
wzbudziło uzasadnione protesty narodowców, a redakcja „Pielgrzyma” prze-
kazała toruńskiemu wydawnictwu wyrazy solidarności i poparcia, potępiając 
„haniebny czyn sanacyjnych bandytów”28. 

Dotkliwe, częste represje, jakich doświadczało pelplińskie wydawnictwo  
ze strony państwowej administracji, represje mające na celu zmuszenie opo-
zycyjnej prasy do zaniechania ataków na obóz rządowy, były powodem pod-
jęcia przez Radę Nadzorczą oraz redakcję „Pielgrzyma” próby takiego obejścia 
owych szykan, która umożliwiłaby kontynuowanie dotychczasowego przekazu  

Lewiński skazani, tamże, 10 z 14 I 1934, s. 1; por.: „Narodowi” przywódcy skandalicznego 
strajku szkolnego w Wielu skazani na kary aresztu, „Dzień Pomorski”, nr 10 z 14 I 1934,  
s. 1; Nowy proces i nowy wyrok na ks. płk. Wryczę, „Drwęca”, nr 15 z 6 II 1934, s. 2: Przebieg 
i genezę „wielewskich zajść” przedstawia w swojej pracy K. Osiński, op. cit., s. 267-269.

27 Zorganizowany napad bandytów sanacyjnych na „Słowo Pomorskie” w Toruniu, „Pielgrzym, 
nr 15 z 3 II 1934, s.7; Po bandyckim napadzie, tamże, nr 16 z 6 II 1934, s. 1; W jaki sposób od-
był się napad, tamże, loc. cit., s. 2; Niesłychane! Bezczelne przyznanie się i usprawiedliwienie 
napadu, tamże, nr 17 z 8 II 1934, s. 1; zob. też: Napad na „Słowo Pomorskie”, „Słowo Pomor-
skie”, nr 26 z 2 II 1934, s. 1; Echa napadu na „Słowo Pomorskie”. Nic nikomu się nie stało..., 
tamże, nr 32 z 10 II 1934, s. 2; Interpelacja Klubu Narodowego w sprawie napadu na „Słowo 
Pomorskie”, tamże, nr 33 z 11 II 1934, s. 1; Interpelacja Klubu Narodowego do Pana Prezesa 
Rady Ministrów, tamże, nr 34 z 13 II 1934, s. 3; Napad bandycki na „Słowo Pomorskie”, 
„Drwęca”, nr 15 z 6 II 1934, s. 1-2; Ks. Bolt o bandytyźmie politycznym na Pomorzu, „Piel-
grzym”, nr 31 z 9 II 1934, s. 2. 

28 Zob. tekst depeszy z pelplińskiego wydawnictwa: „Słowo Pomorskie”, nr 28 z 6 II 1934, s. 1: 
„Wydawnictwo i Redakcja »Pielgrzyma« wyraża oburzenie i najmocniej piętnuje bandycki 
napad na »Słowo Pomorskie«. Haniebny ten czyn daje wrogom naszym broń do ręki i po-
zwala im zestawić stosunki pomorskie ze stosunkami panującymi w Meksyku. »Pielgrzym« 
przesyła Redakcji i Wydawnictwu »Słowa Pomorskiego« wyrazy zachęty do wytrwania 
w walce o ideały narodowe i katolickie w życiu publicznem naszego Państwa”. Podp.:  
ks. Chudziński, poseł Matłosz.
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i dalszą deprecjację wszelkich poczynań „pomajowych rewolucjonistów”. Pozwa- 
lał na to fakt, iż – jak informował „Pielgrzym” – „Przemówienia posłów  
w Sejmie, choćby najdobitniej krytykujące dzisiejsze położenie, nie ulegają kon-
fiskacie. Z tego też względu obecnie dajemy więcej materiału z rozpraw sej-
mowych, gdyż nasze uwagi są już to konfiskowane, już też przez prokuratora 
uznawane za karygodne”29. I tak dotychczasową ostrą, zjadliwą krytykę obozu 
rządowego i urągliwą deskrypcję działalności jego liderów, zastąpił w „Piel-
grzymie” dosłowny przedruk stenogramów równie krytycznych, parlamen-
tarnych wystąpień parlamentarzystów Stronnictwa Narodowego. Najczęściej  
ks. sen. Feliksa Bolta, sen. Stanisława Głąbińskiego oraz posłów: Józefa Matłosza,  
ks. Bernarda Łosińskiego, Romana Rybarskiego, Stanisława Rymara, Piotra 
Szturmowskiego, Karola Wierczaka, Zbigniewa Stypułkowskiego i Tadeusza 
Bieleckiego30.

Ustawiczne konfiskaty pomorskiej „prasy narodowej”, w tym również „Piel-
grzyma”, były powodem interpelacji Klubu Narodowego złożonej w Sejmie  
18 stycznia 1934 r., a więc jeszcze przed przedstawionymi wyżej „wydarzeniami 
toruńskimi”. Parlamentarzyści SN domagali się od władz wyjaśnienia powo-
dów owych ciągłych represji nieposiadających, w ich opinii, podstaw prawnych 
ani społecznej aprobaty31. Redakcja pelplińskiej gazety, broniąc swego stano-
wiska w kwestiach polityczno-ideowych i, co szczególnie podkreślano – „mo-
ralnych”, głosiła, iż „Pielgrzym” „...od początku swego istnienia należy do tych 
pism, które się opierają na zaufaniu szerokich nas ludowych”. I chociaż „...prze-
ciwko »Pielgrzymowi« sprzysięgły się wszystkie moce zła i przewrotności, to 
on, przekonywano, przetrwa i zwycięży, bo ma najmocniejsze oparcie w ser-
cach polskiego ludu”. Informując o kolejnych restrykcjach, redakcja „Pielgrzy- 
ma” powiadamiała zarazem czytelników, w jaki sposób mogą wspomagać 
wydawnictwo w obliczu zagrożeń prokurowanych owymi „nienawistnymi  

29 Od Redakcji, „Pielgrzym”, nr 22 z 20 II 1934, s. 3. 
30 Charakterystycznym w owej kwestii wystąpieniem jest cytowane przez „Słowo Pomorskie” 

przemówienie sen. S. Głąbińskiego na posiedzeniu Senatu w dn. 27 II 1934 r.: „Wytoczono 
temu obozowi walkę na śmierć i życie; ściga się go i prześladuje we wszystkich dziedzinach, 
jakby dziką zwierzynę wyjętą spod ochrony prawa. Organy prasowe tego obozu liczą tyle 
niemal konfiskat, ile jest dni roboczych w roku. Sędziów, notariuszów, urzędników tego 
obozu ruguje się z ich stanowisk bez umotywowania, napady na ludzi tego obozu i na ich 
organizacje nie są prawidłowo ścigane i kończą się zwykle uwiadomieniem o »nieznanych 
sprawcach«, młodzież narodowa nie ma przystępu do konstytucją zagwarantowanych urzę-
dów publicznych. Państwowe instytucje bankowe są zmonopolizowane tylko dla swoich lu-
dzi”; zob.: Przyjdzie chwila, gdy naród upomni się o swoje prawa. Sen. Głąbiński przedstawia 
w Senacie dwie miary stosowane w Polsce, „Słowo Pomorskie”, nr 48 z 1 III 1934, s. 3; Senat 
rozpatruje budżet. Przemówienie sen. Głąbińskiego, tamże, nr 47 z 28 II 1934, s. 2.

31 Echa naszych konfiskat w Sejmie, „Pielgrzym”, nr 9 z 20 I 1934, s. 3.
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działaniami władz”. Apelowano przede wszystkim o kontynuowanie i zachę-
canie do prenumeraty pisma, zamieszczanie anonsów i reklam oraz „w razie 
ataku na gazetę bronić ją i powiadamiać redakcję kto to robi”32. Za gorliwych 
wykonawców rozporządzeń władz wymierzonych w endecki system poglądów, 
uważała redakcja „Pielgrzyma” burmistrza Pelplina dr. Stanisława Chmielew-
skiego oraz cenzora w tamtejszej placówce Urzędu Bezpieczeństwa i Porządku 
Publicznego emerytowanego policjanta Raczkowskiego33.

Przeciwstawiając się zinstytucjonalizowanym metodom restrykcyjnej, sze-
roko zakrojonej akcji podejmowanej wobec pomorskiej „prasy narodowej” 
przez przedstawicieli lokalnej, rządowej administracji, pelplińskie wydawnic-
two na stronach wydawanych przez siebie pism, tj. „Pielgrzyma”, „Gońca Po-
morskiego” oraz „Dziennika Starogardzkiego”, publikowało nasycone emocjo-
nalnym napięciem przykłady owych nienawistnych poczynań. Udowadniając 
w odredakcyjnych artykułach powody owej ostrej krytyki polityki obozu rządo-
wego na Pomorzu, „Pielgrzym” stwierdzał, że „...znajduje ona swe uzasadnienie 
w tem, ze piłsudczycy nigdy punktu ciężkości państwa polskiego nie widzieli 
nad Bałtykiem, lecz w pobliżu Wilejki”34. Krytyczną ocenę „sfer rządowych” 
na łamach „Pielgrzyma” powodowała również – przekonywała redakcja – ko-
nieczność przeciwstawienia się „...wrogości sanacyjnego partyjnictwa wobec 
kościoła katolickiego i obrona Pomorzan przed niezdrowym jadem sanacyj-
nym”. Toteż w owym czasie „pielgrzymowe”, odredakcyjne artykuły wyróżniały 
często akcenty wychowawczo-moralizatorskie, oczywiście kreślone, jak dotąd, 
dychotomicznie, tj. gloryfikujące wartości endeckie, a piętnujące wszelkie po-
czynania obozu przeciwnego – sanacji.

Komentowanie bieżących wydarzeń sceny politycznej zgodnie z ideologią 
i programem działań SN, mające wytworzyć u czytelników pożądane wzorce 
reagowania na „sanacyjne bezeceństwa”, doprowadziło w rezultacie do przeciw-
działania organów administracji rządowej i prosanacyjnych organizacji owej 
pełnej napastliwości endeckiej propagandzie35. I tak, prócz przedstawionych 

32 Najsilniejsze oparcie, tamże, nr 127 z 23 X 1934, s. 4; Ciągłe konfiskaty naszych pism, tamże, 
nr 81 z 7 VII 1934, s. 5; W jaki sposób można pomóc swojej gazecie, tamże, nr 19 z 13 II 1934, 
s. 3.

33 Zob.: Pelplin. Słów kilkoro o naszym cenzorze, tamże, nr 84 z 14 VII 1934, s.5.
34 Zob. m.in.: „Separatyzm” Pomorzan, tamże, nr 17 z 9 II 1933, s. 1; Pomorze jest niewolni-

kiem okupacji sanacyjnej. Przemówienie ks. sen. Bolta, tamże, loc. cit., s. 2; Pomorze żąda 
Polski narodowej i katolickiej. Przemówienie posła P. Szturmowskiego, tamże, nr 19 z 14 II 
1933, s. 1; Wrogowie Obozu Narodowego, tamże, nr 24 z 24 II 1934, s. 2; Sanacyjny nacjo-
nalizm, tamże, nr 34 z 20 III 1934, s. 4; Echa spraw pomorskich w Sejmie i w Senacie, tamże, 
nr 18 z 10 II 1934, s. 2.

35 Prasa prorządowa, o czym już wspomniano, nie ustępowała endeckim środkom przekazu, 
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wcześniej metod walki z opozycyjną prasą, w tym również z pelplińskimi ty-
tułami (jak uciążliwe konfiskaty, inwigilacje redaktorów i współpracowników) 
wzmożono akcje aresztowań oraz drobiazgowych, wielodniowych inspek-
cji administracyjnych wydawnictwa. W aresztach w Tczewie i w Starogardzie 
wielokrotnie przetrzymywano redaktorów odpowiedzialnych i dziennikarzy 
tczewskiego „Gońca Pomorskiego” Jana Bielawę, Bernarda i Teofila Bianków. 
We wrześniu 1935 r. aresztowano i zesłano do obozu odosobnienia w Bere-
zie Kartuskiej Alfonsa Wyczyńskiego, redaktora „Dziennika Starogardzkiego”,  
kierownika tamtejszego oddziału Sekcji Młodych SN36. 

Szczegółowe inspekcje pelplińskiego wydawnictwa, mające charakter repre-
syjno-retorsyjny w dniach: 18 września 1934 r., 8 lutego tegoż roku i 22 lutego 
1935 r. , przeprowadził na polecenie Wydziału Przemysłu Urzędu Wojewódz-
kiego Pomorskiego (dalej – UWP), Inspektorat Pracy XI Tczewskiego Okręgu. 
Jako że wyniki owej inspekcji nie wykazały szczególnych uchybień mogących 
doprowadzić do nałożenia wysokich kar fiskalnych, a przeprowadzona z kie-
rownictwem zakładu „rozmowa dyscyplinująca” nie odniosła w ocenie władz 
pożądanych efektów, naczelnik Wydziału Społeczno-Politycznego UWP uznał 
za konieczne „pouczyć” starostę tczewskiego, aby „osobiście zainteresował się 
sprawą wspomnianego zakładu przemysłowego (tj. wydawnictwa pelplińskie-
go) w tym kierunku, ażeby bądź w drodze skutecznych represji karnych, bądź 
w inny odpowiedni, uznany przez Pana Starostę za najbardziej właściwy sposób, 
spowodować stępienie zaciekłości w zwalczaniu przez wydawnictwa pelplińskie 
władz i instytucji państwowych”37.

atakując i dezawuując kreślony przez nie obraz polityczno-społecznej rzeczywistości; zob.: 
W. Pepliński, R. Stopikowski, rozdz. III Czasopiśmiennictwo, [w:] Historia Pomorza, t. V 
(1918-1939), Województwo pomorskie i Wolne Miasto Gdańsk, cz. II, Toruń 2018, s. 266. 

36 Zob.: Współpracownik naszej redakcji p. Wyczyński trzymany w areszcie, „Pielgrzym”, nr 110 
z 12 IX 1935, s. 3; Już 38 dni w Berezie, tamże, nr 127 z 22 X 1935, s. 2; Gdzie, kto i jak gło-
sował, „Słowo Pomorskie”, nr 211 z 13 IX 1935, s. 8; Do Berezy, tamże, nr 212 z 14 IX 1935, 
s. 1; Jeszcze jeden proces narodowców. Echa wywiezienia do Berezy Kartuskiej działacza na-
rodowego Wyczyńskiego, tamże, nr 251 z 31 X 1935, s. 5; Wyczyński wrócił z Berezy, tamże,  
s. 9; Zwolnionego z aresztu A. Wyczyńskiego witali uroczyście ks. J. Chudziński, red.  
J. Matłosz oraz delegaci kół SN z Pomorza: zob. też: W. Pepliński, Prasa pomorska..., s. 208; 
K. Osiński, Walka o Wielką Polskę..., s. 337, 400; R. Wapiński, Życie polityczne Pomorza…, 
s. 212. 

37 Zob.: Archiwum Państwowe w Bydgaszczy (dalej – AP Bdg.) sygn. Rep 4, nr 5131, Urząd 
Wojewódzki Pomorski, Wydział Społeczno-Polityczny, s. 5, Pismo Inspektoratu Pracy XI 
Tczewskiego Okręgu do Wydziału Przemysłu UWP z 26 IX 1934 r.; zob. też: tamże, s. 59, 
Pismo starosty tczewskiego do naczelnika Wydziału Społeczno-Politycznego UWP z 9 VII 
1935; tamże, s. 61, Pismo naczelnika W S.-P. UWP do starosty tczewskiego z 24 VII 1935,  
tamże, s. 81, Pismo starosty tczewskiego do UWP z 27 III 1936; tamże, s. 85 i n, Kore-
spondencja starosty tczewskiego z Izbą Skarbową w Grudziądzu z dn.dn. 30 IV 1936  
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Starostą tczewskim, po znienawidzonym przez endeków Janie Stachowskim  
(1929–1932), został Zygmunt Muchniewski, równie przez nich atakowany 
za wrogą postawę wobec „obozu narodowego”. Ową wzajemną animozję za-
ostrzył ogłoszony przezeń z polecenia Wydziału Społeczno-Politycznego UWP 
i poparty przez 48 prorządowych organizacji, bojkot „Pielgrzyma” i współpraw-
nych z nim tytułów, tj. „Gońca Pomorskiego” i „Dziennika Starogardzkiego”.

Bezpośrednim realizatorem polecenia władz był dyrektor tczewskiego Pań-
stwowego Gimnazjum Męskiego dr Zwierzański, który na zwołanym przez sie-
bie 21 grudnia 1934 r. „opłatkowym spotkaniu” członków sanacyjnego Związku 
Związków Zawodowych (będącego faktycznie emanacją BBWR na polu zawo-
dowym), odczytał deklarację o wspomnianym bojkocie, jako retorsji za „an-
typaństwową robotę pelplińskich pism i wydawnictwa, godzącą w dobre imię 
Polski i spotwarzające Rząd oraz jego przedstawicieli i osoby popierające obóz 

i 4 VII 1936. Warto przytoczyć tu jako ewidentny przykład owych urzędowo-administra-
cyjnych retorsji mających skłonić redakcję „Pielgrzyma” do zaprzestania nieprzyjaznej 
w stosunku do władz propagandy fragment korespondencji starosty tczewskiego z Wy-
działem Społeczno-Politycznym UWP z dn. 9 VII 1935 r.: „... prasa pelplińska mająca an-
tyrządowy kierunek, w związku ze zbliżającymi się wyborami do ciał ustawodawczych, 
rozpoczęła kampanię przeciw ordynacji wyborczej, wywołując w ten sposób wśród ogółu 
ludności niepożądane w stosunku do wyborów nastroje. W związku z powyższem zwra-
cam się z uprzejmą prośbą o zainteresowanie się sprawą drukarni pelplińskiej, która dru-
kuje pisma opozycyjne, aby ponownie przeprowadzić tam inspekcję, która by sprawdziła, 
czy zalecenia w pełni uwzględniono. W wypadku negatywnym, wyciągnąć należy stosowne 
konsekwencje. Sprawa ta jest w tej chwili bardzo ważna i pilna ze względu na okres przed-
wyborczy”. Natomiast w sprawozdaniu – donosie z dn. 27 II 1936 r. z przedsięwziętych 
działań represyjnych wobec pelplińskiego wydawnictwa, starosta tczewski informował swe 
władze zwierzchnie w Toruniu: „Drukarnia i Księgarnia w Pelplinie wydaje i drukuje opo-
zycyjną prasę pelplińską, do której zaliczają się oprócz »Pielgrzyma« czasopisma »Dziennik 
Starogardzki« i »Goniec Pomorski«. Czasopisma te będąc organami endecji na Pomorzu, 
są główną przyczyną rozdźwięku między jego mieszkańcami, a jednostkami pochodzącemi 
z innych województw, podsycając od szeregu lat dzielnicowe nastawienie zaboru niemiec-
kiego oraz nastrajając wrogo przeciw wszelkim poczynaniom tak Rządu jak i obozu pro-
rządowego. Na łamach czasopism pelplińskich ukazują się bezustannie artykuły poniżające 
w opinii lub ośmieszające przedstawicieli władz i wybitniejszych działaczy współpracują-
cych z temi ostatniemi zgodnie i lojalnie dla dobra Państwa, przy czem nie oszczędzają one 
najwybitniejszych nawet osobistości, których imiona są drogie dla każdego Polaka. Wystar-
czy przypomnieć tutaj karygodne i bezczelne w treści wycieczki, jakich czasopisma te nie 
szczędziły w swoim czasie pod adresem Marszałka Piłsudskiego, stylizując je jednak w tak 
perfidny sposób, że niepodobna było pociągnąć redaktorów do odpowiedzialności karnej. 
Jak wynika z powyższego »Drukarnia i Księgarnia« w Pelplinie jest przedsiębiorstwem, 
które (…) jako rozwijające wysoce szkodliwą dla interesów państwowych działalność, musi 
odczuć na sobie niedopuszczalność tego rodzaju akcji ze strony tych czynników, które stale 
i systematycznie stara się dyskredytować”. O przedstawionych wyżej kwestiach zob. też:  
W. Pepliński, Prasa pomorska..., s. 208; W. Pepliński, R. Stopikowski..., loc. cit., s. 267-268.
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niepodległościowy”38. W konsekwencji wielu dotychczasowych abonentów 
i ogłoszeniodawców pelplińskich tytułów zerwało z nimi, pod presją, dotych-
czasowe umowy, Chociaż byli też i tacy, którzy nie ulegli odgórnemu naciskowi. 
Trzeba jednakże zaznaczyć, iż bojkot poderwał ekonomiczną stabilność pelpliń-
skiego wydawnictwa, które zmuszonym było ograniczyć nakłady swych gazet.

Decyzja o bojkocie wywołała oburzenie „obozu narodowego”, czego wyraz 
dawały artykuły w organach prasowych endecji oraz protesty na mityngach 
i zebraniach propagandowych mające na celu dyskredytację represyjnych po-
czynań sanacyjnych władz. Dla redakcji „Pielgrzyma” „bojkotowa akcja sana-
torów” była „haniebnym dokumentem nienawiści”, „ohydną naganką na ludzi”, 
„przejawem” azjatyckich metod postępowania niepoczytalnych jednostek”. 
Wtórowały „Pielgrzymowi” toruńskie „Słowo Pomorskie” i „Drwęca” ks. Józefa  
Dębieńskiego, pisząc, iż bojkot to „niepoczytalny wyczyn tczewskich sanato-
rów” spowodowany „dziką, niczem nie hamowaną, wprost opętaną zawiścią 
partyjną”39. 

Odpowiedzią na kontrbojkotową akcję endeckich gazet, był zamieszczony 
w prorządowym „Dniu Pomorskim”, w tczewskim „Ilustrowanym Kurierze  

38 Deklaracja w sprawie podjęcia bojkotu pelplińskiego wydawnictwa i związanych z nim 
tytułów gazet z 21 XII 1934 r.: „Biorąc pod uwagę, iż prasa pelplińska, a mianowicie wy-
dawnictwa: »Pielgrzym«, »Goniec Pomorski« i »Dziennik Starogardzki« stale i systema-
tycznie szkalują i spotwarzają Rząd oraz przedstawicieli Rządu i Władz, znanych obywateli 
powiatu tczewskiego, księży, nauczycielstwo, funkcjonariuszów państwa, wreszcie orga-
nizacji PW tylko ze względów partyjnych, dalej, że swojemi niepoczytalnemi wyczynami 
powodują na terenie powiatu dosyć częste i niepotrzebne incydenty pomiędzy władzami 
a obałamuconemi osobnikami, którzy za winy podżegaczy tracą osobistą wolność, zebrani: 
1) Piętnują takie postępowanie jako robotę antypaństwową, godzącą w dobre imię Pol-
ski, osłabiające obronność Państwa. 2) Uchwalają solidarnie i bezwzględnie bojkotować:  
a) »Pielgrzyma«, »Gońca Pomorskiego« i »Dziennik Starogardzki«, b) Księgarnie i Drukar-
nie »Pielgrzyma« w Pelplinie, c) Księgarnie i Drukarnie »Gońca Pomorskiego« w Tczewie, 
przy ul. Kościuszki 21, d) Wszystkie te firmy, sklepy i składy, które ogłaszać się będą w wy-
mienionych czasopismach. Uchwała niniejsza obowiązuje bezwzględnie wszystkich człon-
ków zrzeszonych w wymienionych niżej organizacjach pod rygorem odpowiedzialności 
w statucie każdej organizacji”; zob.: Bojkotowy „opłatek”. Echa sławetnej uchwały sanatorów 
tczewskich, „Słowo Pomorskie”, nr 3 z 4 I 1935, s. 8; Dokument hańby i obłędu partyjnego, 
„Pielgrzym”, nr 155 z 27 XIII 1934, s. 2. 

39 Zob. np.: W rocznicę nikczemnej uchwały. Na temat bojkotu naszych pism, „Pielgrzym”, 
nr 153 z 21 XII 1935, s. 6; W Tczewie przed kościołami rozdawano ulotki wzywające do boj-
kotu „Pielgrzyma”, tamże, nr 9 z 19 I 1935, s. 5; Głos wybitnego kapłana patrioty w sprawie 
bojkotu wydawnictw „Pielgrzyma”, tamże, nr 11 z 24 I 1935, s. 1; Pod batutą zakulisowe-
go dyrygenta, „Słowo Pomorskie”, nr 2 z 3 i 1935, s. 8; Zwariowane zaślepienie partyjne, 
„Drwęca”, nr 1 z 1 I 1935, s. 1-2; Niepoczytalny wyczyn sanatorów w Tczewie spotkał się 
z potępieniem całej prasy polskiej, tamże, nr 2 z 3 I 1935, s. 1; zob. też: AP Bdg, UWP, sygn. 
Rep. 4, nr 7753; W. Pepliński, Prasa pomorska..., s. 218; K. Osiński, op. cit., s. 356-357. 
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Pomorskim” i w pozostałych pomorskich, sprzyjających sanacji tytułach, arty-
kuł pt. Dawniej a dziś, którego autor, zniesławiając „pielgrzymowców”, przeko-
nywał, że „Pielgrzym” to „...organ kilku prywatnych właścicieli, zajadłych ende-
ków zionących niechrześcijańską nienawiścią do obozu niepodległościowego, 
to pismo bryzgające błotem na twórców Polski Niepodległej”40.

Prowadzona przez redakcję „Pielgrzyma” na przełomie lat 1934/1935 pole-
mika z sanacyjną prasą dotycząca w przewadze spraw personalnych i społecz-
no-ideowych, nie przysłaniała kwestii ogólnokrajowych i międzynarodowych. 
Sporo uwagi poświęcano też zagadnieniom regionalnym, przedstawiając je za-
zwyczaj zgodnie z aktualnym trendem endeckiej propagandy. Do wzmożenia 
wspomnianych działań dochodziło zwykle w przeddzień lokalnych bądź par-
lamentarnych wyborów w akcji mobilizowania dotychczasowych i werbowania 
nowych zwolenników „obozu narodowego”. Nadal też, niejako okazjonalnie, 
pojawiały się na łamach „Pielgrzyma” problemy tyczące „spraw kaszubskich” 
przywoływanych w momentach nasilenia akcji propagandowych wypracowa-
nych i wyznaczonych zgodnie z harmonogramem koncepcyjno-organizacyjnej 
strategii oraz jej faz w planowanej aktualnie kampanii dezawuowania wszelkich 
poczynań politycznych przeciwników. W przewadze były to informacje i spra-
wozdania z przebiegu mityngów organizacyjnych SN w poszczególnych miej-
scowościach Kaszub, mityngów i wieców zwoływanych często na znak protestu 
wobec – jak pisano – „niecnych działań majowych rewolucjonistów”, bądź też 
dla poparcia endeckich koncepcji polityczno-społecznych, wreszcie zamanife-
stowania własnego znaczenia i siły wśród kaszubskiej społeczności Pomorza.

Wspomniane informacje i komunikaty zamieszczano w wydzielonych dzia-
łach – kolumnach z wyróżniającym się formą graficzną nagłówkiem jak np.: 
Ruch narodowy na Kaszubach, Kaszuby pod sztandarem narodowym lub Listy 
z Kaszub. Dla wzmocnienia propagandowej ekspresji przekazu, każde z owych 
przedstawianych w „Pielgrzymie” zgromadzeń było „imponującym”, „potęż-
nym”, „wielkim”, „wspaniałym”, a uczestniczący we wiecach „pielgrzymowcy” 
wygłaszali „porywające zebranych mowy”, „wzbudzające ogólny aplauz prze-
mówienia”, które unaoczniały zebranym „żydowską i sanacyjną perfidię i za-
kłamanie”41. 

40 Zob.: Dawniej a dziś, „Dzień Pomorski”, nr 25 z 29 I 1935, s. 1-2; Do podobnych argu-
mentów w owym „medialnym konflikcie” sięgał również „Pielgrzym”, dowodząc, że „Dzień 
Pomorski” „...drażnił stale uczucia ludności pomorskiej...,odsądzał od czci i wiary najofiar-
niejszych i najwybitniejszych patriotów pomorskich..., obrzucał oszczerstwami – i z sa-
dystyczną rozkoszą znęcał się nad ludźmi niewinnymi, za to tylko, że byli przeciwnikami 
sanacji”.; zob.: Zagęszczona i naprężona atmosfera, „Pielgrzym”, nr 31 z 13 III 1935, s. 1-2.

41 Zob. m.in.: Ludność powiatu kościerskiego pod sztandarem narodowym, „Pielgrzym”, nr 28 
z 7 III 1933, s. 2; Kaszubi pod sztandarem Obozu Narodowego, tamże, nr 60 z 20 V 1933,  
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Niezmiernie rzadko pojawiały się w „Pielgrzymie” publikacje dotyczące ka-
szubskiej kultury, tradycji i obyczajowości. Sięgano do nich równie okazjonal-
nie, jak w latach poprzednich i jak onegdaj służących wręcz instrumentalnemu 
wzmocnieniu propagandowych wartości określonego przekazu – komunikatu. 
Takimi były artykuły poświęcone kaszubskim, a zarazem „katolicko-narodo-
wym” działaczom, takimi były „korespondencje z Kaszub”, afirmujące „piel-
grzymowe” (tj. endeckie) postrzeganie społeczno-politycznej rzeczywistości, 
wspierające zarazem poczynania „obozu narodowego na Pomorzu”42.

s. 3; Kaszubi wierni Obozowi Narodowemu, tamże, nr 61 z 23 V 1933, s. 5; Kaszubi pod sztan-
darem Towarzystwa Powstańców i Wojaków, tamże, nr 89 z 27 VII 1933, s. 2; Twórcze siły 
na Pomorzu, tamże, nr 121 z 10 X 1933, s. 1; Wybory na Kaszubach, tamże, nr 141 z 24 XI  
1934, s. 4; Ruch narodowy na Kaszubach, tamże, nr 72 z 16 VII 1936, s. 5; Manifestacje 
narodowe na Pomorzu, tamże, nr 100 z 20 VIII 1936, s. 1-2; Kaszubi pod sztandarem naro-
dowym, tamże, nr 105 z 1 IX 1936, s. 4; Borowiacy w szeregach Obozu Narodowego, tamże, 
nr 120 z 6 X 1936, s. 2; Ruch narodowy na Kaszubach potężnieje, tamże, nr 149 z 12 XII 
1936, s. 6; Co pisze Maciej Brzoza, tamże, nr 1 z 2 I 1937, s. 7; Kaszubi pod sztandarem 
narodowym, tamże, nr 8 z 19 I 1937, s. 4; Nowiny z Pomorza. Sierakowice, tamże, nr 16  
z 6 II 1937, s. 5; Ruch narodowy na Pomorzu, tamże, nr 71 z 15 VI 1937, s. 3; Zjazd kaszub-
skich śpiewaków w Chojnicach, tamże, nr 79 z 3 VII 1937, s. 6; Wielka manifestacja Kaszubów 
na rzecz SN, tamże, nr 83 z 13 VII 1937, s. 3; Kaszubi w hołdzie ks. kan. Łosińskiemu, tamże, 
nr 95 z 10 VIII 1937, s. 4; Kaszubi na straży polskiego morza, tamże, nr 137 z 16 XI 1937,  
s. 3; Wielka manifestacja Kaszubów, tamże, nr 31 z 12 III 1938, s. 3; Kaszuby pod narodo-
wym sztandarem, tamże, nr 79 z 2 VII 1938, s. 6; Stolica Kaszub pod sztandarem narodo-
wym, tamże, nr 84 z 14 VII 1938, s. 3; Kaszubi w pochodzie do Wielkiej i Katolickiej Polski, 
tamże, nr 90 z 28 VII 1938, s. 3; Z ruchu narodowego na Kaszubach, tamże, nr 116 z 27 IX 
1938, s. 3; Kaszubi zawsze wierni idei narodowej, tamże, nr 149 z 13 XII 1938, s. 5; Kaszubi 
zawsze wierni idei narodowej, tamże, nr 30 z 11 III 1939, s. 10; Wspaniała manifestacja 
narodowa na Kaszubach, tamże, nr 70 z 13 VI 1939, s. 2; Manifestacja Kaszubów na rzecz 
Stronnictwa Narodowego, tamże, nr 82 z 11 VII 1939, s. 5. 

42 Zob. m.in.: Aż do pełnego zwycięstwa, tamże, nr 98 z 17 VIII 1933, s. 2; Najsilniejsze oparcie, 
tamże, nr 127 z 23 X 1934, s. 4; Pomorska „dzielnicowość”, tamże, nr 72 z 15 VI 1935, s. 3; 
Z życia Akademickiej Korporacji „Cassubia”, tamże, nr 88 z 23 VII 1935, s. 4; Proces o kul-
turę kaszubską, tamże, nr 2 z 4 I 1936, s. 2; Wejherowo-Jerozolima kaszubska, tamże, nr 59 
z 16 V 1936, s. 4; Ruch narodowy na Kaszubach, tamże, nr 72 z 15 VI 1936, s. 5; Z legend 
kaszubskich, tamże, nr 107 z 5 IX 1936, s. 4; Z legend kaszubskich, tamże, nr 110 z 12 IX 
1936, s. 4; F. Sędzicki, Przygoda Gwiazdkowa kaszubskiego muzykanta wiejskiego, tamże, 
nr 154 z 24 XII 1936, s. 3-5; tenże, Gwiazdka na Kaszubach, tamże, s. 9; Co pisze Maciej 
Brzoza, tamże, nr 1 z 2 I 1937, s. 7; Czterdzieści lat pracy kapłańskiej na Kaszubach, tamże, 
nr 42 z 8 IV 1937, s. 2; Ks. kan. Łosiński prezesem honorowym TR Powiatowego w Kartu-
zach, tamże, nr 16 z 6 II 1937, s. 5; Głosy czytelników, tamże, nr 23 z 23 II 1937, s. 3; Nowa 
napaść na Pomorzan, tamże, nr 57 z 13 V 1937, s. 1; Zjazd Korporacji Akademickiej „Cassu-
bia” w Kartuzach, tamże, nr 87 z 22 VII 1937, s. 2; Kaszubi w hołdzie ks. kan Łosińskiemu, 
tamże, nr 95 z 10 VIII 1937, s. 4; Kaszubi w hołdzie swemu przywódcy ks. kan. Łosińskiemu 
w Sierakowicach, tamże, nr 97 z 14 VIII 1937, s. 6; Polesie dla Kaszubów, Pomorze dla górali, 
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„Kaszubi to Pomorzanie z krwi, kości i ducha, przekonywał na stronicach 
„Pielgrzyma” ks. Alojzy F. Kowalkowski, to ludzie, którzy zachowując świado-
mość swojej odrębności regionalnej, z dumą patrzeć mogą na dorobek pomor-
ski w całości polskiej kultury, zwłaszcza kultury politycznej”43. W przeciwień-
stwie do „Pomorzan z sentymentów”, do których to zaliczał ks. Kowalkowski 
„różnych importowanych Pomorzan..., którzy szkodzą sprawie polskiej, wysłu-
gując się żydom”, Kaszubi to „prawdziwi Pomorzanie, którzy nie wstydzą się,  
ani nie wyzbędą swych cech regionalnych, bo one właśnie... ściśle łączą Pomo-
rzan z Wielką Polską”44. 

Narodowcy pomorscy, twierdziła redakcja „Pielgrzyma”, broniąc wizerun-
ku Stronnictwa Narodowego przed „wściekłą naganką sanacji”, „wyszli z ludu 
pomorskiego i żyją z nim w ścisłym kontakcie”. To przede wszystkim niejedno-
krotnie przywoływani na stronice pelplińskiej gazety „przewodnicy duchowi 
i polityczni”, nauczyciele i „obrońcy drogich Kaszubom wartości”, jak: ks. B. Ło-
siński, ks. sen. F. Bolt, ks. red J. Chudziński, red. W. Ciesielski.

„Pielgrzym” pełnił wśród kaszubskiej społeczności nie tylko funkcje wer-
bunkowo-propagandowe, ale również zadania o znacznie szerszych, dostrze-
galnych w jego komunikatach intencjach. Pierwszoplanowym wśród owych 
„zamierzeń” było wykształcenie za pośrednictwem rozlicznych, ukierunkowa-
nych programowo publikacji, oddanego „narodowym ideałom” ich obrońcy 
i orędownika oraz utrwalenia u czytelników pożądanych wzorców politycznego 
reagowania. Stąd częste w pelplińskiej gazecie apele, wezwania o poparcie haseł, 
które – jak przekonywano – „głosi od początku »Pielgrzym«. „Gdyby wszyscy 
nie szukali innych bogów, ale zostali wiernymi idei krzewionej za pośrednic-
twem »narodowo-katolickich pism«, to powstałaby tak wielka i silna armia lu-
dzi służących Bogu i Ojczyźnie, konstatowała gazeta, że żadne zakusy by jej 
złamać nie potrafiły”45. Kaszubi, wierni tym ideałom, tłumaczono czytelnikom,  

tamże, nr 126 z 21 X 1937, s. 1; Pogrzeb św. pam. dr. Aleksandra Majkowskiego, tamże, nr 21 
z 17 II 1938, s. 3; Zgon zasłużonego działacza Kaszuby, tamże, nr 89 z 26 VII 1938, s. 7;  
H. Derdowski o Kaszubach i gwarze kaszubskiej, tamże, nr 60 z 20 V 1939, s. 4; Stronnictwo 
Narodowe składa hołd św. pam. Abrahamowi, tamże, nr 81 z 8 VII 1939, s. 3.

43 A.F. Kowalkowski, Pomorzanie z ducha, tamże, nr 89 z 27 VII 1937, s. 2; zob. też: tamże, 
nr 37 z 27 III 1934, s. 2; J. Kęcińska, Geografia życia literackiego na Pomorzu Nadwiślań-
skim 1772 – 1920. Polski i kaszubski krąg kulturowy, Gdańsk-Słupsk 2003, s. 391; H. Mross, 
Kowalkowski Alojzy Franciszek (1905-1986), [w:] Słownik biograficzny Pomorza Nadwi- 
ślańskiego, Suplement I, Gdańsk 1998, s. 159; A. Nadolny, Ks. Alojzy F. Kowalkowski,  
W 10. rocznicę śmierci pelplińskiego humanisty, „Pielgrzym” 1996, nr 8. 

44 A. F. Kowalkowski, loc. cit.
45 Pomóżcie do zwycięstwa, „Pielgrzym”, nr 36 z 25 III 1933, s. 6; Nie ustąpimy i nie damy się, 

tamże, nr 57 z 13 V 1933, s. 1-2; Aż do pełnego zwycięstwa, tamże, nr 98 z 8 VIII 1933, s. 2; 
Młodzi do pracy, tamże, nr 126 z 21 X 1933, s. 5; Najsilniejsze oparcie, tamże, nr 127 z 23 X 
1934, s. 4. 
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są znaczącym składnikiem społeczno-politycznego zaplecza endecji na Pomo-
rzu. Sugestywność wspomnianych komunikatów przekazywanych jako bezwa-
runkowy nakaz, ich emocjonalna zazwyczaj treść, miały utrwalać w świadomo-
ści adresatów, tj. Kaszubów, „jednotę” z polityczno-społecznymi koncepcjami 
i hasłami endecji. Ważkość argumentów, do jakich sięgano celem uwiarygod-
nienia „pielgrzymowskiego” stanowiska w „kwestii kaszubskiej”, wzmacnia-
no przywoływaniem opinii takich lokalnych autorytetów jak np. ks. Jan Sieg,  
Aleksander Labuda, Alfred Świerkosz, Jan Patock, Aleksander Majkowski, 
Franciszek Sędzicki oraz wymienionych wcześniej obrońców i propagatorów 
endeckich przekonań46. 

Krytykując rządowy program aktywizacji gospodarczej Pomorza, „Piel-
grzym” zwracał uwagę na – zdaniem redakcji – umyślne, bo warunkowane po-
litycznie, zaniedbania w dziedzinie rolnictwa i przemysłu rybnego. „Zaniedba- 
nia” owe, dowodził „Pielgrzym”, są przyczyną krytycznego położenia kaszub-
skich rolników i rybaków47. Możliwości ożywienia gospodarczego Pomorza 
upatrywała redakcja „Pielgrzyma” w rozbudowie aglomeracji miejskiej i portu 
w Gdyni oraz związanymi z powyższymi pracami zapowiedziami rozbudowy 
polskiej floty handlowej i rybackiej. 

„W obozie sanacyjnym jednym z tych, co rozumiał znaczenie owych dzia-
łań, był były minister Eugeniusz Kwiatkowski”, podkreślał „Pielgrzym”. Nieste-
ty, jego odejście z rządu w 1930 r. wymuszone stanowiskiem nowego premiera 
płka Walerego Sławka, dowodził „Pielgrzym”, przekreśliło dalszy rozwój Gdyni, 
w której „dzięki sanacji osiedla się coraz więcej żydów, uszczuplając stan posia-
dania polskiego”48.

46 Zob. np.: Z życia Związku Literatów Polskich na Kaszubach, tamże, nr 36 z 25 III 1933,  
s. 11; Proces o kulturę kaszubską, tamże, nr 2 z 4 I 1936, s. 2; Z życia Akademickiej Korpora-
cji „Cassubia”, tamże, nr 88 z 232 VII 1935, s. 4; Zjazd Korporacji Akademickiej „Cassubia” 
w Kartuzach, tamże, nr 87 z 22 VII1937. s. 2; Kaszubi w hołdzie ks. kan. Łosińskiemu, tamże, 
nr 95 z 10 VIII 1937, s. 4; Stronnictwo Narodowe składa hołd śp. Abrahamowi, tamże, nr 81 
z 8 VII 1939, s. 3.

47 Wielka nędza na wsi kaszubskiej, tamże, nr 58 z 15 V 1934, s. 4; Parcelacja własności ziem-
skiej na Pomorzu, tamże, nr 23 z 23 II 1937, s. 4; Grady i ulewy na Kaszubach, tamże, nr 61 
z 22 V 1937, s. 4; Kaszubi muszą dostać pomoc, tamże, nr 70 z 12 VI 1937, s. 5; Z doli 
Borowiaków, tamże, nr 73 z 19 VI 1937, s. 6; Uchwały rolników – Kaszubów, tamże, nr 88  
z 24 VII 1937, s. 4; Rolnicy kaszubscy o swej doli, tamże, nr 13 z 29 I 1938, s. 3.

48 Twórcze siły na Pomorzu, tamże, nr 121 z 10 X 1933, s. 1; Zapowiedź rozbudowy floty 
handlowej i rybackiej, tamże, nr 7 z 16 I 1937, s. 1; Zob. też: Gdynia w Sejmie, tamże, nr 22  
z 21 II 1933, s. 1; Z „bagienka” Gdyni, tamże, nr 23 z 23 II 1933, s. 1; Najazd żydów na  
Gdynię, tamże, nr 82 z 1 VII 1933, s. 1-2; S. Rymar, Gospodarka Gdyni, tamże, nr 150  
z 6 XII 1933, s. 1; Najazd żydów na Gdynię, tamże, nr 135 z 10 XI 1934, s. 2; Gdynia portem 
narodów słowiańskich, tamże, nr 11 z 24 I 1935, s. 2; Potrzeby Gdyni, tamże, nr 126 z 19 X  
1935, s. 1; Zażydzenie Gdyni, tamże, nr 4 z 9 I 1936, s. 2; Dostęp do morza, tamże, nr 18 
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Przy okazji omawiania kwestii związanych z trudami życia i pracy kaszub-
skich rolników i rybaków, niejako marginalnie, odnotowano w „Pielgrzymie” 
dyskusję tyczącą znajomości i krzewienia kaszubskiego języka i jego pisowni. 
Ów dyskurs zainicjował zamieszczony w gazecie list od czytelnika napisany 
w „rodnej môwie”, tj. po kaszubsku. Biorący udział w dyskusji czytelnicy, jak 
wynika z zamieszczanych korespondencji, podzielili się na dwie grupy: tych, 
co uważali „aby z tą kaszubską mową dać lepiej spokój”, bo to „razi” rzekomo 
Kaszubów. Doradzali oni swym oponentom, aby „lepiej pisali po książkowemu, 
to już wszyscy zrozumieją, a Kaszubi nie będą obrażeni”. Przeciwnicy owych 
wywodów generowanych „starokaszubskimi” poglądami na rozumienie „kwe-
stii kaszubskiej” odrzucali wspomniane „rozważania”, twierdząc, iż nie należy 
„wstydzić się swego pochodzenia i mowy”, „a wielu ludzi bardzo chętnie czy-
tają nie tylko gwarę góralską, ale też kaszubską i kociewską oraz interesują się 
zwyczajami ludowemi”. Redakcja „Pielgrzyma”, solidaryzując się z ową opinią, 
przytoczyła na jej poparcie fakt wydania w Pelplinie poematu H. Derdowskie-
go O panu Czorlińscim, co do Pucka po sece jachoł. „Cała książka jest pisana 
po kaszubsku – podkreślano – dużo ludzi z wielkim zaciekawieniem ją czy-
ta, zwłaszcza czytają ją niekaszubi. I chyba nikomu z ludności kaszubskiej nie 
przychodzi do głowy obrażać się na tych, którzy uczą się na pamięć pewnych 
ustępów z owej książki”49. Powołując się na opinię Franciszka Sędzickiego, kar-
cił natomiast „Pielgrzym” tych, którzy stosują „niepolską i dziwaczną gwarową 
pisownię używaną przez Ceynowę”. „Derdowski, wierny syn ziemi kaszubskiej 
pisownię tę bardzo surowo potępił, miał stwierdzić F. Sędzicki. Uwagi jego  
(tj. H. Derdowskiego) można by także odnieść do sztucznej, zapożyczonej 
od obcych, niepolskich języków pisowni gwarowej stosowanej niekiedy przez 
pisujących w gwarze kaszubskiej Kaszubów i niekaszubów”50.

Trudną sytuację gospodarczą, a za czym materialną Kaszubów, zdaniem 
redakcji „Pielgrzyma” usiłowali wykorzystać „działacze niemieckich organiza-

z 11 II 1937, s. 1; Ludność Gdyni pod względem wyznaniowym, tamże, nr 127 z 23 X 1937, 
s. 3; Budownictwo w Gdyni a w Polsce, tamże, nr 131 z 2 XI 1937, s. 4; Nastroje w Gdyni, 
tamże, nr 57 z 13 V 1937, s. 3; Gdynia. Obrady w sali Rady Miejskiej, tamże, nr 89 z 27 VII 
1937, s. 5; S. Rymar, Historia starsza od roku 1926, tamże, nr 79 z 2 VII 1938, s. 2; Gdynia 
czy Odessa?, tamże, nr 116 z 27 IX 1938, s. 3; E. Kwiatkowski, Pomorze to nerw samodziel-
ności politycznej i gospodarczej Polski, tamże, nr 69 z 10 VI 1939, s. 2.

49 Zob.: Co pisze Maciej Brzoza, tamże, nr 31 z 13 III 1937, s. 7; H. Derdowski o Kaszubach 
i gwarze kaszubskiej, tamże, nr 60 z 20 V 1939, s. 4; oraz: Co pisze Maciej Brzoza, tamże, nr 1 
z 2 I 1937, s. 7; tamże, loc. cit., Korespondencja w języku kaszubskim pióra „Kuby z nad 
Kłęczna”.

50 Cytat fragmentu odczytu F. Sędzickiego wygłoszonego dn. 10 V 1939 r. na zebraniu „Braci  
Pomorskiej”, zob.: „Pielgrzym”, nr 60 z 20 V 1939, s. 4, [w:] H. Derdowski o Kaszubach 
i gwarze kaszubskiej.
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cji na Kaszubach”. Ich „zdradziecka robota, wyjaśniano, polega na kupowaniu 
za pieniądze dusz polskich pod przykrywką pomocy doraźnej (…) ale przed-
kładają im przedtem do podpisania »dobrowolną deklarację« o przynależności 
swej do narodowości niemieckiej”. Nie widząc możliwości wyjścia z tragicznej 
sytuacji, „żyjący w biedzie i nędzy Kaszubi – dowodził „Pielgrzym” – nieraz 
z rozpaczy dają się zwabić w sidła hitlerowskich agitatorów”. Winą za zaistnia-
łą, jakże niebezpieczną dla polskiej racji stanu sytuację na Pomorzu obarcza-
ło pismo stronę rządową, która miast wspomagać „prześladuje narodowców 
prowadzących [wśród Kaszubów – A.R.] patriotyczną robotę”. „Niech sanacja 
postara się o to, wzywano, by narodowcy mieli całkowitą swobodę działania 
na Pomorzu, a w krótkim czasie zginą wszelkie obawy wynarodowienia się 
Kaszub”. Wówczas już „żadna siła nie będzie zdolna wynarodowić Polaków – 
Kaszubów, którzy... śpiewają za swoim poetą Derdowskim: »Tam gdzie Wisła 
od Krakowa w polsci młerze płinie, Polsko wiara, polsko mowa nigde nie zadzi-
nie...«” – podsumowywała swoje stanowisko w „kwestii kaszubskiej” redakcja 
pelplińskiej gazety51. 

Włączając się w endecki przekaz propagandowo-werbunkowy, pożądane 
przez narodowców zachowania oraz postawy odbiorców – czytelników wobec 
wydarzeń zachodzących tak na wewnętrznym, jak i międzynarodowym forum 
politycznym, prowadził „Pielgrzym” jednocześnie z działaniami kontrpropa-
gandowymi, nasilającymi z jednej strony niepokój społeczny, z drugiej dema-
skującymi poczynania „odwiecznych wrogów narodowo-katolickiej Polski”, tj. 
Niemców i Żydów. Deklarując się jako pismo „broniące Pomorza przed niezdro-
wym jadem sanacyjnym” i „przeciwstawiające się fałszywym – jak twierdzono 
– komunikatom „ziejącym chytrością i duchem wschodu” „rozsiewanym” przez 
prasę obozu rządowego52, „Pielgrzym” nieraz sam operował w swoich przeka-
zach półprawdami i dokonywał semiotycznych (znaczeniowych) manipulacji. 
Wspomniane manipulacje uwidaczniały się szczególnie w publikacjach przed-
stawiających rzekome zagrożenie polskiego bytu narodowego i państwowego 
przez „monopol żydowski”. „Demaskowanie zakusów żydowskich” było w la-
tach trzydziestych stałym, niezmiennym elementem pielgrzymowej publicysty-
ki i służyło równocześnie określonym celom politycznym, a mianowicie dyskre-
dytacji ulegającej jakoby „żydowskim wpływom” sanacji.

51 Zob.: Co się dzieje na Kaszubach, tamże, nr 31 z 12 III 1935, s. 1; Jeszcze przyczynek do oświe-
tlenia roboty niemieckiej na Kaszubach, tamże, nr 37 z 26 III 1933, s. 2; Niemcy w Gdańsku 
tworzą naród kaszubski, tamże, nr 59 z 17 V 1938, s. 2; zob. też: Żadna siła nie jest zdolna 
odebrać nam Gdańska, tamże, nr 19 z 12 II 1938, s. 1; J. Kutta, Druga Rzeczpospolita i Ka-
szubi..., s. 339-343, 373-374.

52 Przez prawdę do Wielkiej Polski, „Pielgrzym”, nr 61 z 23 V 1933, s. 3.
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W „Pielgrzymie” z lat 1932-1939 nie ma numeru, w którym nie podnoszono 
by alarmistycznie kwestii „niebezpieczeństwa żydowskiego” oraz rozpatrywano 
sposoby przeciwstawiania się owym zagrożeniom. Deklarując się jako pismo 
„narodowo-katolickie”, „Pielgrzym”, przedstawiając wspomniane zagadnienia, 
niejednokrotnie powoływał się na opinie „duchowych przewodników”, tj. księ-
ży: Alojzego Kowalkowskiego, Edwarda Kosibowicza, Seweryna Popławskiego, 
Feliksa Bolta, Józefa Wryczy, Bernarda Łosińskiego oraz „politycznych mento-
rów” – Tadeusza Bieleckiego, Stanisława Głąbińskiego, Stanisława Rymara, Ro-
mana Rybarskiego, Karola Wierczaka, umieszczając na swych łamach artykuły 
ich autorstwa. „Katolikowi nie wolno patrzeć na rosnący zalew żydowski, prze-
konywano czytelników słowami ks. E. Kosibowicza, na jego wpływy i jego dzia-
łalność”. „Wrogie usposobienie żydostwa dla katolicyzmu jest niewzruszonym 
historycznym dogmatem”. „Żydostwo bowiem – rozwijał powyższą konstatację 
ks. A.F. Kowalkowski, jest źródłem wszelkiej akcji antykatolickiej”, w której to 
uczestniczą także „przechszczeni i filosemici”, a „dążenie...do odgrodzenia się 
przez wiernych w życiu od żydów, nie sprzeciwia się intencjom, nauce i naka-
zom Kościoła” – tłumaczyli księża S. Popławski i Marceli Nowakowski.

Znajdując wsparcie tak znaczącego w endeckiej „polis” gremium, „Piel-
grzym” domagał się, „by naród polski był gospodarzem we własnym kraju”. 
W tym celu nawoływano, cytując artykuł ks. Józefa Prądzyńskiego w „Kurie-
rze Poznańskim”: „żydów trzeba z Polski wysiedlić!” – na Madagaskar, Cypr 
bądź San Domingo53. Nawoływał też „Pielgrzym” do bojkotu żydowskich skle-
pów i warsztatów rzemieślniczych, piętnując imiennie osoby, które nie podpo-
rządkowały się wspomnianej akcji. „Pogardy godnym szkodnikiem jest każdy 
Polak, który zawiera i utrzymuje jakiekolwiek stosunki z żydami. Takich ludzi 

53 Zob. m.in.: ks E. Kosibowicz, Sojusz sanacyjno-żydowski, tamże, nr 7 z 16 I 1934, s. 1-2; 
ks. A.F. Kowalkowski, Zbliżamy się ku Wielkiej Polsce, tamże, nr 100 z 21 VIII 1937, s. 2; 
zob. też: żydzi muszą z Polski emigrować, tamże, nr 65 z 31 V 1934, s. 1; ks. J. Prądzyński, 
Żydów trzeba z Polski wysiedlić, tamże, nr 120 z 5 X 1935, s. 1, Zdaniem ks. J. Prądzyńskiego 
„Metoda...niemiecka w załatwianiu się z żydami nie wystarcza dla Polski, cierpiącej na 10% 
żydostwa, nie licząc żydów półkrwi i żydofilów, gdy szczęśliwsze Niemcy mają ich zaledwie 
1%. W Polsce może zagadnienie to być rozwiązane skutkiem wyłącznie przez wysiedlenie 
szczepu obcej rasy i to w przyśpieszonym tempie. Wszelka walka z żydami – dodawał ks. 
Prądzyński, „łagodząc” swą konkluzję – aż do wyproszenia ich poza granice Polski włącz-
nie, nie może odbywać się z pobudek nienawiści, lecz tylko z głębokiego umiłowania wła-
snego narodu. [...] Naród pasożyt musi ustąpić z kraju, który go kosztem głodu własnych 
dzieci zbyt długo i zbyt obficie karmił”.; Żydo-masoni dyrygują, tamże, nr 150 z 14 XII 1935, 
s. 1; Projekt wyjazdu żydów z Polski na Cypr, tamże, nr 134 z 7 XI 1936, s. 1; Czy żydzi po-
jadą na Madagaskar, tamże, nr 112 z 18 IX 1937, s. 1; Madagaskar otwarty dla kolonizacji 
żydów z Polski, tamże, nr 143 z 30 XI 1937, s. 1; D. Pałka, Kościół katolicki wobec żydów 
w Polsce międzywojennej, Kraków 2008, s. 69, 301-306, 326-327.
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musimy postawić poza nawias życia polskiego, zerwać z nimi wszelkie bliższe 
stosunki. Tacy żydowscy protektorowie lub popieracze nie są godni miana Po-
laka i katolika” – głosił „Pielgrzym”54. Żyd dla „pielgrzymowców” to „krzewiciel  
komunizmu”, „propagator szkodliwych, odśrodkowych prądów”, „demoraliza-
tor młodzieży” wreszcie „wróg religii katolickiej”, dążący do „zniszczenia obozu 
narodowego” i przekształcenia Polski w „Judeopolskę”. Jego adherenci to przede 
wszystkim „sanatorzy” oraz „ogłupiali żydolubi”, „żydowskie Wojtki”, „szabes-
goje”, „żydowskie pachołki i sługusi” działający „w interesie międzynarodowego 
żydostwa zmierzającego do zawładnięcia światem”55.

„W wersji skrajnej endeckiego komunikatu, stwierdza prof. Ewa Maj [po-
wielanego, jak widać również przez „pielgrzymowców” – A.R.], wizerunek 
Żyda był tak tworzony, by wzbudzać odrazę moralną i etyczną”. „Mitologiza-
cja czy nawet demonizacja postaci Żyda była prowadzona świadomie i celowo 
dla wzmocnienia efektu propagandowego”56. „Żydzi w Polsce doszli już do ta-
kich wpływów i stanowisk, przekonywał „Pielgrzym”, że naród, chcąc oczyścić 
ziemię z tych pijawek, będzie musiał zastosować metody odpowiednie do ich 
barbarzyńskiego wyznania”57. Toteż opowiadała się pelplińska gazeta za projek-
tami pozbawienia Żydów praw politycznych, prawa nabywania ziemi, separa-
cji w środkach komunikacji publicznej oraz wprowadzenia „getta ławkowego” 

54 Jasno i wyraźnie (przedruk z tygodnika „Piast” z 17 VI 1934), „Pielgrzym”, nr 73 z 19 VI 
1934, s. 1-2; Od wieków tu osiadli, tamże, nr 72 z 16 VI 1934, s. 1; Musimy powstrzymać na-
pór żydostwa, tamże nr 91 z 31 VII 1934, s. 1-2; Żydowskie niebezpieczeństwo na Pomorzu, 
tamże, nr 103 z 28 VIII 1934, s. 1; K. Wierczak, Głos przestrogi, tamże, nr 132 z 2 XI 1935,  
s. 2; Pretensje żydów do duchowieństwa katolickiego, tamże, nr 14 z 1 II 1936, s. 3; „Har-
mider” w Tucholi, tamże, nr 34 z 19 III 1936, s. 2; Jedyne rozwiązanie sprawy żydowskiej,  
tamże, nr 43 z 9 IV 1936, s. 1,3; Walka na śmierć i życie, tamże, nr 71 z 13 VI 1936, s. 1; 
Klienci sklepów żydowskich, tamże, nr 130 z 30 X 1937, s. 6; Wściekłość żydów na pikieciarzy, 
tamże, nr 1 z 1 I 1938, s. 5; Kto kupuje u żydów, tamże, nr 2 z 4 I 1938, s. 3; Taniej czy drożej 
u żyda, tamże, nr 53 z 3V 1938, s. 7; A. Kasprowicz, Szabesgoje, tamże, nr 115 z 24 IX 1938, 
s. 5; Musimy się bronić, tamże, nr 140 z 22 XI 1938, s. 2; Zob. też: Nowiny z Pomorza, tamże, 
nry: 124 z 16 X 1937, s. 5 i 146 z 7 XII 1937, s. 6 oraz R. Modras, Kościół katolicki i antyse-
mityzm w Polsce w latach 1933–1939, Kraków 2004, s. 229-233.

55 Zob.: ks. A.F. Kowalkowski, Komunizm w polskiej szkole, „Pielgrzym”, nr 19 z 13 II 1937, 
s. 2; T. Bielecki, Prosta droga narodowców, tamże, nr 100 z 20 VIII 1938, s. 1; K. Wierczak, 
Jak grzyby po deszczu, tamże, nr 40 z 3 IV 1937, s. 2; Socjaliści na usługach żydów, tamże, 
nr 46 z 16 IV 1936, s. 1; Znieważenie świętości i uczuć katolickich, tamże, 41 z 6 IV 1937, 
s. 1, oraz „Pielgrzym”, nry: od 73 z 19 VI 1934 r. do 37 z 26 III 1938 r., jak też: E. Maj, 
Komunikowanie polityczne Narodowej Demokracji..., s. 525-552; O. Bergmann, Narodowa 
Demokracja wobec problematyki żydowskiej w latach 1918–1929, Poznań 1998, s. 290-306, 
326-355, 337-348, 364-372. 

56 E. Maj, Komunikowanie polityczne..., s. 526-527.
57 Zob.: Żydzi, „Pielgrzym”, nr 9 z 21 I 1936, s. 2.
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w szkolnictwie i na wyższych uczelniach58. Wizerunek Żyda, jako „dewastatora 
życia narodowego”, demoralizatora i szkodnika, pasożyta i propagatora komu-
nizmu oraz wroga religii katolickiej”, był aktualny na stronicach „Pielgrzyma” 
do ostatniego przedwojennego numeru pisma. „Żyd i Niemiec to jeden wróg”, 
przekonywali „pielgrzymowcy”. „Hasłami naszemi: na zewnątrz – front prze-
ciw Niemcom, na wewnątrz – front przeciw żydostwu” cytował „Pielgrzym” 
wypowiedź Tadeusza Bieleckiego, prominentnego działacza Stronnictwa Naro-
dowego (od czerwca 1939 r. prezesa Rady Naczelnej SN). Wtórował mu rów-
nież przytaczany przez redakcję pelplińskiej gazety Stanisław Rymar, twierdząc, 
iż „klęska dwu naraz naszych wrogów – żydów i Niemców jest dobrą dla Polski 
wróżką”59. Cytowane powyżej, zabarwione emocjonalnie wypowiedzi czoło-
wych polityków i publicystów endeckich podnosić miały znaczenie stanowi-
ska redakcji gazety w bezustannie obecnej na jej łamach „kwestii żydowskiej”. 
Podkreślić jednakże należy, że redaktorzy i wydawcy pelplińskiego pisma zda-
wali sobie sprawę, iż wspomniane komunikaty (tj. artykuły, notatki prasowe, 
komentarze, korespondencje i sprawozdania tyczące owych zagadnień) adreso-
wane były do odbiorców o nikłej, ograniczonej percepcji poznawczej, do któ-
rych to dobitniej przemawiały wszelkie, utrwalone przez tradycję wyobraże-
nia – stereotypy, niż racjonalne logicznie przemyślane argumenty. Dlatego też 
w „pielgrzymowych” komunikatach przeważał prosty, nasycony neologizmami 
i emocjami spontaniczny język i sugestywna, apelatywna argumentacja. 

Oczywiście prócz tematów „wiodących”, jakimi były w „Pielgrzymie” w cią-
gu całego okresu 1932-1939 zagrażające „bytowi i wartościom narodowym” 
„zachłanność żydowska i perfidia niemiecka”, nie mniej „zgubnym” był w opi-
niach pelplińskiej gazety i bezustannie przez nią deprecjonowany „porządek 
sanacyjny”. Sporo miejsca poświęcano też na przybliżenie czytelnikom zagad-
nień dotyczących wydarzeń na światowym forum politycznym. Przedstawiano 

58 Jedyne rozwiązanie sprawy żydowskiej, tamże, nr 43 z 9 IV 1936, s. 1; Żydów pozbawić prawa 
nabywania ziemi, tamże, nr 94 z 6 VIII 1936, s. 1; Żydom odebrać prawa polityczne, tamże, 
nr 106 z 3 IX 1936, s. 1; Wszędzie Polskę reprezentują żydzi, tamże, nr 88 z 24 VII 1937,  
s. 3; Osobne ławki dla żydów na wyższych uczelniach, tamże, nr 120 z 7 X 1937, s. 1; Uwolnić 
się od żydów jest obowiązkiem Polaków, tamże, nr 21 z 17 II 1938, s. 2; T. Bielecki, Jesteśmy 
obozem walki, tamże, nr 79 z 2 VII 1938, s. 1; Żydoluby zabierają głos, tamże, nr 69 z 10 VI  
1939, s. 2; Na marginesie! Osobne wagony dla żydów, tamże, nr 29 z 8 III 1938, s. 3; Co zro-
bić, ażeby żydzi do Polski nie przyjeżdżali, tamże, nr 142 z 26 XI 1938, s. 1; Jedyne rozwią-
zania (przedruk z „Dziennika Narodowego”), tamże, nr 155 z 27 XII 1938, s. 2; R. Modras,  
op. cit., s. 299 i n; zob. też: A. Chojnowski, Koncepcje polityki narodowościowej rządów pol-
skich w latach 1921 – 1939, Wrocław 1979, s. 168-173. 

59 Zob.: Żyd i Niemiec – jeden wróg, „Pielgrzym”, nr 125 z 17 X 1935, s. 2; R. Rybarski, Dość 
pasożytnictwa żydowskiego, tamże, nr 60 z 20 V 1939, s. 2; S. Rymar, Klęska żydów, tamże, 
nr 63 z 27 V 1939, s. 2.
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je zgodnie z endeckim oglądem sytuacji międzynarodowej, narzucając adresa-
tom – czytelnikom pożądaną ocenę owych zaszłości. Tak właśnie komentowano 
przebieg agresji włoskiej na Abisynię, wojnę domową w Hiszpanii, narastanie 
terroru w Rosji bolszewickiej. Informując o tychże wydarzeniach, eksplikowano 
przede wszystkim ich ideologiczne uwarunkowania, tj. rzekomo „cywilizacyj-
ne motywacje” agresji włoskiej oraz sprawiedliwą jakoby walkę „hiszpańskich 
narodowców” z ekspansywnym, komunistycznym i żydowskim ekstermizmem 
zagrażającym „wartościom chrześcijańskim Europy i świata”. O ile „misja cywi-
lizacyjna” faszystowskich Włoch w Abisynii i walka frankistów z wojskami rzą-
dowymi w Hiszpanii znajdowały zrozumienie, a nawet poparcie redakcji „Piel-
grzyma”, to – jak twierdzono - „zbrodnie żydo-komuny w Rosji” były niczym 
innym, jak tylko „straszną zemstą żydów”, dążących do zniszczenia chrześcijań-
skiej cywilizacji celem utworzenia dogodnego „przyczółka do dalszej niszczy-
cielskiej ekspansji”60.

Zainteresowanie sukcesem włoskiego faszyzmu w Abisynii było jednakże 
słabsze niż „kwestią hiszpańską”. Stąd, jeśli w komunikatach „Pielgrzyma” z abi-
syńskiego frontu przeważała pozbawiona odredakcyjnego komentarza infor-
macja, to doniesienia z ogarniętej wojną domową Hiszpanii znamionowała ich 
jednostronna, ideologicznie motywowana interpretacja. „To jest wojna dwóch 
światopoglądów, przekonywał „Pielgrzym”, chrześcijaństwa z żydowskim ko-
munizmem”.[...] „Powstańcy hiszpańscy... walczą za wiarę i ojczyznę z motło-
chem komunistycznym kierowanym przez żydów”61.

Podobne, ideologiczne przesłanie zawierały też informacje o krwawych, 
bolszewickich rządach w Rosji. Prześladowania politycznych przeciwników 
bolszewizmu, to według redakcji „Pielgrzyma” przejaw żydowskiego, komu-
nistycznego okrucieństwa, to „zemsta żydów nad cywilizacją chrześcijańską”. 
W tym kontekście, o czym już wspominano, wojna domowa w Hiszpanii w ko-
munikatach pelplińskiej gazety przedstawiana była jako antykomunistyczna 
krucjata, jako „sprawiedliwa walka z bolszewicką hydrą”62.

Równie jak hiszpańscy frankiści uznania redakcji „Pielgrzyma” dostąpili 
również nacjonaliści rumuńscy, a to z racji wprowadzenia przez premiera Octa-
viana Gogę 12 stycznia 1938 r. antysemickich ustaw63. Na fali swoistej „antyko-
munistycznej krucjaty” w kolejnych numerach „Pielgrzyma” pojawiały się ha-
sła: „Żydo-komuna, to śmiertelny wróg państwa!” bądź „Żydo-komuna, to grób  

60 Zob. Wojna z Abisynią rozpoczęta, tamże, nr 120 z 5 X 1935, s. 1 oraz od nr. 121 z 8 X 1935 
do nr. 59 z 17 V 1938. 

61 Zob. O co walczą w Hiszpanii, tamże, nr 96 z 11 VIII 1936, s. 2; zob. też; tamże, od nr. 22 
z 20 II 1936 do nr. 30 z 11 II 1939.

62 Zob. „Pielgrzym” od nr. 1 z 1 I 1935 do nr. 143 z 30 XI 1937.
63 Zob. tamże, od nr. 1 z 1 I 1938 do nr. 23 z 22 II 1938.



Andrzej Romanow (Gdańsk)48

Polski!”, a red. Wacław Ciesielski, ówcześnie sekretarz wojewódzki Stronnic- 
twa Narodowego zamieścił w gazecie wiadomość o powołaniu w Toruniu Ko-
mitetu do Walki z Komunizmem jako „żydowską i materialistyczną ideą”64. 
Przedstawione, wiodące problemy „pielgrzymowej propagandy” ideowo-po-
litycznej oraz społeczno-światopoglądowej dostrzec można, co już niejedno-
krotnie akcentowano, we wszystkich niemal komunikatach pelplińskiej gazety. 
Przeważał w nich przekaz „wewnętrzny”, tj. kierowany głównie do mieszkań-
ców Pomorza o proendeckich przekonaniach, przekaz dekomponujący intencje 
i działania przeciwników politycznych oraz ideowych. „Pielgrzym” ostrzegał 
swoich czytelników przed uleganiem „kłamliwej i deprawującej propagandzie 
rządowej” jak i wpływom „wrogów zewnętrznych”, tj. Niemców oraz inspirowa-
nych „moskiewskim bolszewizmem komunistów”. 

Symptomem upadku moralnego hitlerowskiej Rzeszy była dla „Pielgrzyma” 
głośna sprawa podpalenia Reichstagu (w nocy z 27 na 28 lutego 1933 r.), co 
gazeta od razu uznała za perfidną prowokację mającą umożliwić Hitlerowi roz-
prawę z opozycją poprzez wprowadzenie represyjnego ustawodawstwa65. Z obu-
rzeniem powiadamiano też czytelników o utworzeniu 12 lipca 1934 r. na mocy 
rozporządzenia prezydenta Ignacego Mościckiego, obozu odosobnienia w Be-
rezie Kartuskiej na Polesiu. „Pielgrzymowców” szczególnie niepokoiła dyrek-
tywa mówiąca, iż o decyzji osadzenia w obozie nie stanowił wyrok sądu, lecz 
postanowienie administracyjne. Zdaniem redakcji pelplińskiej gazety zapew-
niało to bowiem sanacji nieograniczone możliwości zwalczania opozycyjnych 
ugrupowań, a szczególnie znienawidzonych przez obóz pomajowy narodow-
ców. Nic więc dziwnego, że w dobie wzmożonych funkcji kontrolnych, reproba-
cja prezydenckiego dekretu powodowała kolejne, wymierzone w wydawnictwo 
restrykcje. W „Pielgrzymie” kolejny raz pojawiły się niezadrukowane stronice 
sygnalizujące usunięty przez cenzorów tekst. Jedynie widniejący na czole ko-
lumny tytuł, informował o tematyce ocenzurowanej publikacji66.

64 Komitet do walki z komunizmem, tamże, nr 22 z 20 II 1937, s. 2.
65 Zob.: Kto podpalił Reichstag?, tamże, nr 33 z 18 III 1933, s. 1; Olbrzymi pożar gmachu  

Reichstagu, tamże, nr 26 z 2 III 1933, s. 2; Kto podpalił Reichstag?, tamże, nr 114 z 23 IX 
1933, s. 1; Kto podpalił Reichstag?, tamże, nr 118 z 3 X 1933, s. 2; Ciekawe szczegóły podpa-
lenia Reichstagu, tamże, nr 150 z 15 XII 1934, s. 3.

66 Zob.: Ustawa o obozach koncentracyjnych, tamże, nr 73 z 19 VI 1934, s. 5; Aresztowanie 
na podstawie nowej ustawy o obozach koncentracyjnych, tamże, nr 74 z 21 VI 1934, s. 1; 
Obozy izolacyjne w Polsce, tamże, s. 1; Najwięcej aresztowań na Pomorzu, tamże, nr 75 z 23 
VI 1934, s 1-2; Pierwszy obóz izolacyjny w koszarach wojskowych Berezy Kartuskiej, tamże, 
nr 79 z 3 VII 19034, s. 3; Ciągłe konfiskaty naszych pism, tamże, nr 81 z 7 VII 1934, s. 5; 
Zapełnia się obóz izolacyjny w Berezie, tamże, nr 83 z 12 VII 1934, s. 1. Zob też nr.: od 85 
z 17 VII 1934 do 135 z 10 XI 1934.
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Z oburzeniem przyjął też „Pielgrzym” podpisanie przez prezydenta nowej 
konstytucji, co nastąpiło 23 kwietnia 1935 r. Samej ustawie zasadniczej poświę-
ciła redakcja gazety minimalną uwagę, stwierdzając jedynie, że zawarte w niej 
zmiany ustrojowe godzą w prawa obywatelskie67.

Równie lapidarny był zamieszczony w „Pielgrzymie” komunikat o śmierci 
marszałka Józefa Piłsudskiego (12 maja 1935 r.) . Dopiero w następnym nume-
rze opublikowano orędzie prezydenta do narodu związane z powyższym fak-
tem oraz zwięzłą notatkę o reakcji zagranicy na wieść o zgonie Marszałka. Nie 
omieszkano jednakowoż zaznaczyć, iż „śmierć Józefa Piłsudskiego nastąpiła 
w 9-tą rocznicę wypadków, które się rozegrały w 1926 roku”. Bez komentarza 
pozostawiono powiadomienie o nadaniu pośmiertnie J. Piłsudskiemu Honoro-
wego Obywatelstwa Pelplina i przemianowaniu w tymże mieście ulicy Dwor-
cowej na ul. Marszałka Piłsudskiego68. 

W drugiej połowie 1935 r. problematykę pielgrzymowych publikacji zdo-
minowała kwestia nowej ordynacji wyborczej oraz przygotowań, w oparciu 
o wspomnianą ordynację, wyborów parlamentarnych. Ordynacja wyborcza, 
która weszła w życie 8 lipca 1935 r., ograniczała poważnie prawa wyborców, 
którzy odtąd mieli jedynie akceptować kandydatów na parlamentarzystów wy-
łonionych przez Zgromadzenie Okręgowe69. Dla pielgrzymowców, nowa usta-
wa wyborcza, jako niezgodna z konstytucją, była nie do przyjęcia. „Polska jest 
polem prób i eksperymentów – głosił „Pielgrzym” – wbrew woli narodu garst-
ka ludzi chce narzucić wprost dzikie sposoby wyboru reprezentantów narodu” 
i stworzyć „pomyślne warunki dla rozrośnięcia się »czwartej brygady«, złożonej 
z oportunistów, karierowiczów, ludzi bez charakteru i kośćca ideowego”70. W tej 

67 Ustawa konstytucyjna uchwalona zwykłą większością, tamże, nr 37 z 26 III 1935, s. 1;  
B. Winiarski, Nowa konstytucja w świetle krytyki, tamże, nr 39 z 30 III 1935 s. 1; Nowa Kon-
stytucja (wkładka do nr 41 „Pielgrzyma” z 4 IV 1935), s. 5-7; Podpisanie nowej konstytucji 
przez Pana Prezydenta Rzeczypospolitej, tamże, nr 50 z 25 IV 1935, s. 1; zob. też: K. Osiński, 
op. cit., s. 369-370.

68 Zob.: Śmierć marszałka J. Piłsudskiego, „Pielgrzym”, nr 58 z 14 V 1935, s. 1; Po zgonie śp. 
marszałka J. Piłsudskiego, tamże, nr 59 z 16 V 1935, s. 1; Pogrzeb śp. marszałka J. Piłsudskie-
go w sobotę, tamże, nr 60 z 18 V 1935, s. 1; Życiorys śp. marszałka Piłsudskiego, tamże, s. 4; 
Pelplin. Po śmierci marszałka Piłsudskiego, tamże, s. 5; Uroczystości pogrzebowe w Warsza-
wie i Krakowie, tamże, nr 61 z 21 V 1935, s. 1; Piłsudski obywatelem honorowym Pelplina, 
tamże, s. 4; K. Osiński, op. cit., s. 380 i nn.

69 W. Roszkowski, Najnowsza historia Polski 1914–1945, Warszawa 2003, s. 314-315.; K. Osiń-
ski, op. cit., s. 391 i n.; P. Olstowski, op. cit., s. 58 i n. J. Kutta, op. cit., s. 287 i n.

70 Zob.: Uchwała B.B., „Pielgrzym”, nr 69 z 9 VI 1935, s. 3; Słowa prawdy o nowym projekcie 
wyborów do Sejmu i Senatu, tamże, nr 70 z 11 VI 1935, s. 1; zob. też: Zmiany w projekcie or-
dynacji wyborczej do Sejmu i Senatu, tamże, nr 66 z 1 VI 1935, s. 1; Projekt ordynacji wybor-
czej zatwierdzony przez sanacyjnych posłów, tamże, nr 67 z 4 VI 1935, s. 1; O BeBe, partio 
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sytuacji, przekonywał „Pielgrzym”, ponieważ nowe prawo wyborcze faworyzuje 
obóz rządowy i mniejszości narodowe, co jest szkodliwe dla polskiej racji stanu, 
Stronnictwo Narodowe podejmie bojkot nadchodzących wyborów. Uzasadnia-
jąc powyższą decyzję, „Pielgrzym” z miejsca włączył się w nurt deprecjonowania 
podejmowanej przez sanację na Pomorzu agitacji przedwyborczej. Argumenty 
popierające akcję bojkotową czerpała redakcja pelplińskiej gazety z czołowych 
organów prasowych endecji, m.in. z „Gońca Warszawskiego”, „Warszawskiego 
Dziennika Narodowego”, „Kuriera Poznańskiego”. Publikowane w owych pi-
smach artykuły wybitnych działaczy narodowych Stanisława Rymara, Bohdana 
Winiarskiego, Karola Wierczaka, Romana Rybarskiego, zamieszczano na pierw-
szych stronicach „Pielgrzyma”. Jego dziennikarze swój udział w akcji bojkoto-
wej ograniczali w obawie przed restrykcjami do propagandowych, lapidarnych 
i niemalże hasłowo formułowanych wypowiedzi.

Tak jak onegdaj, w przedwyborczej akcji „Pielgrzyma” znaczącą rolę odgry-
wały odniesienia religijne. „Niech bojkot wyborów – nawoływano – będzie po-
tężnym protestem przeciwko temu, że nie pozwala się nam wybierać katolickich 
posłów” Poza tym, przekonywano, „społeczeństwo ma już dosyć sanacji i dlate-
go za sanatorami głosować nie będzie”71.

Mimo powściągliwości w formułowaniu krytycznych sądów o „kwestii wy-
borczej”, nie uniknął „Pielgrzym” ostrych, restrykcyjnych działań ze strony lo-
kalnych instancji rządowych, w których to opinii redakcja pisma prowadziła 
kampanię naruszającą powagę instytucji państwowych72. Akcja bojkotowa, 

moja! Po obradach B.B. Nad ordynacją wyborczą, tamże, nr 69 z 8 VI 1935, s. 1; Wszystko 
dla utrzymania się przy władzy, tamże, nr 71 z 13 VI 1935, s. 1; Słowa prawdy o projektach 
wyborczych, tamże, nr 72 z 15 VI 1935, s. 1; Wniosek Klubu Narodowego o odrzucenie pro-
jektów wyborczych, tamże, nr 73 z 18 VI 1935, s. 1; S. Rymar, Nie da się naprawić, tamże,  
s. 3; B. B. odrzuciło wszystkie poprawki opozycji, tamże, nr 75 z 22 VI 1935, s. 2; Ostatnia 
walka o ordynację wyborczą, tamże, nr 77 z 27 VI 1935, s. 1; Dyskusja nad ordynacją wy-
borczą do Senatu, tamże, nr 78 z 29 VI 1935, s. 1; Społeczeństwo domaga się odrzucenia 
sanacyjnej ordynacji, tamże, loc. cit.; Klub B. B. uchwalił ordynację wyborczą, tamże, s. 3-4; 
R. Rybarski, Obóz Narodowy wobec wyborów, tamże, nr 79 z 2 VII 1935, s. 3-4.

71 Czy warto głosować? (przedruk z „Polonii”), tamże, nr 104 z 24 VIII 1935, s. 3; Kłamstwo, 
fałsz i obiecanki, to argumenty wyborcze, tamże, nr 103 z 27 VIII 1935, s. 1; zob. też: W ko-
ciołku sanacyjnym wre i kipi, tamże, nr 101 z 22 VIII 1935, s. 1; BBWR – Byczo Bujamy Was 
Rodacy, tamże, nr 105 z 31 VIII 1935, s. 4; Konstytucja a prawo wyborcze, tamże, nr 106  
z 3 IX 1935, s. 1; Na kogo katolikowi głosować nie wolno, tamże, nr 108A z 7 IX 1935, s. 1.

72 Np. w dniu 8 IX 1935 r. skonfiskowano nr 108 „Pielgrzyma” z 7 IX 1935 oraz nr. 207 „Dzien-
nika Starogardzkiego” i „Gońca Pomorskiego”. Policja zajęła też cały nakład wspomnianych 
dzienników. Z wydrukowanego natychmiast nr. „zastępczego” 108A „Pielgrzyma” cenzura 
„wycięła” artykuły zamieszczone na pierwszej jego stronie: Fałsz przedwyborczy. Baczność 
przed oszustwem! oraz Na kogo katolikowi głosować nie wolno. Ocenzurowano też dział 
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do której to na Pomorzu włączył się „Pielgrzym”, wywarła dostrzegalny wpływ 
na niską frekwencję wyborczą. Nie bez znaczenia było w owej akcji stanowisko 
opozycyjnie nastawionego duchowieństwa, cieszącego się wysokim prestiżem 
i posłuchem wśród pomorskiej społeczności. Proendecka postawa wielu miej-
scowych duchownych niejednokrotnie decydowała o sukcesie przeciwwybor-
czego apelu Stronnictwa Narodowego. Dzięki temu, triumfalnie głosił „Piel-
grzym”, „na Kaszubach 80% uprawnionych nie głosowało”, a „sanacja poniosła 
sromotną klęskę przy wyborach”. „Ci, którzy okazali odwagę i nie poszli gło-
sować, to prawdziwi patrioci”. „Mamy zatem Sejm i Senat w większości wy-
brane głosami żydów, Ukraińców i Niemców” – konkludował „Pielgrzym”73. 
„Pan Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej nie głosował; jak teraz wyglądają ci, 
co zdrajcami i wrogami państwa nazwali tych, co nie głosowali?” – pytała urą-
gliwie redakcja „Pielgrzyma”. 

Propagandę antywyborczą rekapitulował na łamach „Pielgrzyma” przedruk 
obszernego artykułu z katowickiej „Polonii” pt. Obce agentury. Uwagi na temat 
wyborów. Przekonywano w nim czytelników, iż Żydzi, mniejszość niemiecka 
i ukraińska poparli w wyborach sanację z woli zagranicznych ośrodków: „żydzi 
– międzynarodowej organizacji syjonistycznej, mniejszość niemiecka – z po-
duszczenia hitlerowców, którzy są zainteresowani w utrwaleniu reżimu sana-
cyjnego, Ukraińcy – z namowy i błogosławieństwa Berlina”. Jedynie te ugrupo-
wania opozycyjne, które zbojkotowały „sanacyjną szopkę wyborczą”, a głównie 
endecja, są godne miana prawdziwie patriotycznych, katolickich i polskich74. 
Klęska sanacji w wyborach parlamentarnych – o ile w ten sposób odczytamy 
wyniki frekwencji wyborczej – była dla narodowców obiecującym prognosty-

Wiadomości Lokalnych z którego „usunięto” informację o wyborczych prowokacjach 
bojówek sanacyjnych. Skonfiskowano także nr.: 182, 201, 205, 206, 212 wspomnianych, 
lokalnych mutacji „Pielgrzyma”. Aresztowano współpracownika redakcji „Dziennika Sta-
rogardzkiego” Alfonsa Wyczyńskiego, którego zesłano do obozu odosobnienia w Berezie 
Kartuskiej.

73 Zob.: „Pielgrzym” od nr. 109 z 10 IX 1935 do nr. 113 z 19 IX 1935. Jak podaje prof. J. Kutta, 
„mimo usilnych zabiegów i nacisków obóz rządzący poniósł na całym Pomorzu, zwłasz-
cza na Kaszubach, zdecydowaną porażkę polityczno-moralną. […] Głosy oddało 45,4% 
uprawnionych. Faktycznie, po odliczeniu głosów nieważnych, a było ich aż 16%, frekwen-
cja wyborcza wynosiła w tym regionie około 30%.” Najniższa frekwencja wyborcza wyno-
sząca zaledwie 5-10% była w obwodach z okolic Wiela, co władze przypisywały skutkom  
antysanacyjnej agitacji ks. Józefa Wryczy; zob.: J. Kutta, op. cit., s. 288 i n.; K. Osiński,  
op. cit., s. 405 i n.; R. Wapiński, Życie polityczne Pomorza..., s. 212-213; P. Olstowski,  
op. cit. s. 225-227.

74 Zob. np.: Obce agentury. Uwagi na temat wyborów (przedruk z katowickiej „Polonii”  
z 17 IX 1935), „Pielgrzym”, nr 114 z 21 IX 1935, s. 1; zob. też: Obłudna przyjaźń, tamże, 
nr 124 z 15 X 1935, s. 2.
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kiem na przyszłość, stwierdza Krzysztof Osiński75. „Pielgrzym”. Podobnie jak 
cała prasa endecka, ponownie nasilił krytyką obozu rządowego. Nawet w roz-
budowanym teraz dziale Nowiny z Pomorza zamieszczano informacje depre-
cjonujące politycznych przeciwników76. Z awersją komentowano, ogranicza-
jąc informacje do lakonicznego doniesienia, rekonstrukcję gabinetu premiera 
Walerego Sławka, i objęcie teki premiera przez Stanisława Kościałkowskiego, 
a po jego ustąpieniu (15 VI 1936 r.) przez gen. Felicjana Sławoja-Składkow-
skiego. To jedynie „przetasowania pomiędzy poszczególnymi grupami sanacji, 
twierdził „Pielgrzym”. To rząd starego systemu i dawnych, znanych już dobrze 
krajowi ludzi”.[...] „Zdajemy sobie sprawę, że jest to wynik walki i różnic w łonie 
sanacji”77. Ze wzgardą odnotował również „Pielgrzym” rozwiązanie znienawi-
dzonego przez endecję BBWR (30 X 1935 r.): „...zmora sanacyjna w dotych-
czasowej formie została pogrzebana. Czy się jeszcze nie pojawi jako potworek 
w zmienionej formie, nie wiadomo” – rozważała redakcja78. Z abominacją 
wzmiankowano też o mianowaniu gen. Edwarda Rydza-Śmigłego (dotychcza-
sowego Generalnego Inspektora Armii), marszałkiem Polski.

Śledząc publikacje „Pielgrzyma”, dostrzec można, iż wszelkie elementy „piel-
grzymowego” komunikatu podporządkowane w nich były intencji nadawcy,  
tj., na co niejednokrotnie zwracano uwagę, bezustannemu, uporczywemu od-
działywaniu na adresatów mającemu na celu nakłonienie ich do zaaprobowania 
endeckiego widzenia polityczno-społecznej rzeczywistości. Redakcja gazety,  
licząc się z nikłymi możliwościami percepcyjnymi adresatów owych przeka- 
zów, nierzadko ograniczała ich intelektualną refleksję na rzecz skrótowego, 
sugestywnego, lapidarnego wręcz i emocjonalnie kreślonego komunikatu. 
Przedstawiając się jako obrońca pomorskiej społeczności zagrożonej żydowską 
i niemiecką ekspansywnością, którą – jak twierdziła redakcja pelplińskiego pi-
sma – umożliwia „nieudolna polityka sanacyjnych rządów”, podjął „Pielgrzym” 
rolę „dzwonu alarmowego” uczulającego, uwrażliwiającego lokalną zbiorowość 

75 Zob. K. Osiński, op. cit., s. 412.
76 W nowo utworzonym, w oparciu o dział Nowiny Potoczne, dziale Nowiny z Pomorza, zli-

kwidowano wszelkie podtytuły aby, jak informowała czytelników redakcja, by „zyskać 
więcej miejsca”. Jednocześnie apelowano do korespondentów „Pielgrzyma” o przysyłanie 
„notek możliwie krótkich, nie odpisanych z innych dzienników, prawdziwych i pisanych 
czytelnie atramentem na jednej stronie kartki, arkuszu czy pocztówki”, zob.: Od Redakcji, 
„Pielgrzym”, nr 125 z 17 X 1935, s. 2.

77 Nowy rząd, tamże, nr 124 z 15 X 1935, s. 1; Po zmianie rządu, tamże, nr 125 z 17 X 1935,  
s. 1; S. Rymar, Zapowiedzi rządu, tamże, nr 115 z 24 IX 1935 , s. 2; Rząd premiera Kościał-
kowskiego ustąpił, tamże, nr 60 z 19 V 1936, s. 1

78 Zob.: BBWR zbankrutowało, tamże, nr 132 z 2 XI 1935, s. 2; Likwidacja BBWR, tamże, 
nr 130 z 29 1935, s. 1: Pchały się całe stada, tamże, nr 133 z 5 XI 1935, s. 1; P. Olstowski,  
op. cit., s. 228-232; K. Osiński, op. cit., s. 412-413; W. Roszkowski, op. cit., s. 316-318. 
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na owe zagrożenia79. Wbrew rządowym wytycznym zalecającym „wyciszenie” 
problematyki niemieckiej na łamach prasy, co było bezpośrednio związane 
z podpisaną 26 stycznia 1934 r. przez Polskę i Niemcy deklaracją o niestoso-
waniu przemocy80, na stronicach „Pielgrzyma” nadal zajmowała ona poczesne 
miejsce. Nie atakowano jednak bezpośrednio hitlerowskich „porządków” w sa-
mej Rzeszy, lecz uwagę czytelników koncentrowano na inspirowanej przez Ber-
lin polityce nazistów w Wolnym Mieście Gdańsku. Redakcja gazety nie miała 
złudzeń, pisząc, że hitlerowska Rzesza stanowi największe niebezpieczeństwo 
dla Rzeczypospolitej i że z poduszczenia Niemiec Wolne Miasto stanie się za-
czynem polsko-niemieckiego konfliktu. Czytelników informowano o codzien-
nych niemal antypolskich ekscesach hitlerowskich bojówkarzy, o naruszaniu 
przez władze gdańskie praw Polski i Polaków, o prześladowaniu antyhitlerow-
skiej opozycji.

Świadectwem łamania przez hitlerowców „wszelkich umów i paktów” było 
dla „Pielgrzyma” wkroczenie wojsk niemieckich do Nadrenii. „Po Nadrenii 
kolej na Gdańsk” ostrzegała gazeta, przywołując wypowiedzi prominentnych 
gdańskich nazistów. Pisząc z oburzeniem o braku poszanowania obowiązują-
cych układów przez hitlerowskie władze Wolnego Miasta, „Pielgrzym” cytował 
opinie byłego prezydenta gdańskiego Senatu Hermana Rauschninga, krytycz-
nie oceniającego nazistowską, proberlińską politykę owych władz81. Tymcza-
sem „umizgi sanacji” do hitlerowskich Niemiec, dowodziło pismo, prowadzą 
do „uśpienia czujności wobec rewizjonistycznych zakusów zachodniego są-
siada”, a nawet do „psucia stosunków Polski z Rumunią, Czechosłowacją i Ro-
sją”. „Nie ma w Polsce chyba nikogo, kto by nie zdawał sobie sprawy z celów 
polityki niemieckiej. Dziś Hitler potrzebuje pokoju dla uporządkowania sto-
sunków wewnętrznych i dlatego w swoich wystąpieniach jest tak pokojowo 
usposobiony wobec sąsiadów, a także nie szczędzi ciepłych słów pod adresem 
Polski”. „Niemcy chcą uśpić czujność Polski!” – alarmował „Pielgrzym”, cytując 
tajną instrukcję Biura Prasowego niemieckiego MSZ (Presseabteilung des Aus- 
wärtigen Amtes): „Augenblicklich braucht man jedoch Polen zur Lösung 
der Memellandfrage und Danzig”82. „Pielgrzym”, postulując bezkompromi- 
sową walkę z niemieckim rewanżyzmem, wyrażał zdziwienie, że rządzący nie 

79 Zob.: W. Pepliński, Główne determinanty skali zainteresowania międzywojennej prasy 
pomorskiej problemem niemieckim, „Gdańskie Zeszyty Humanistyczne”, t. XXIX, nr 33,  
s. 57-66.

80 Zob. Tajne porozumienie prasowe polsko-niemieckie z 24 II 1934 r. mówiące o zaprzesta-
niu na łamach polskich gazet antyniemieckiej publicystyki.

81 Ciekawe oświadczenie b. prezydenta Senatu Wolnego Miasta w sprawie Gdańska, „Piel-
grzym”, nr 2 z 5 I 1937, s. 7; Rauschninga chciano aresztować, tamże, nr 4 z 9 I 1937, s. 3.

82 Zob. „Pielgrzym”, nr 96 z 11 VIII 1936, s. 1.
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dostrzegają obłudy hitlerowskich deklaracji i nie przeciwstawiają się prze-
ciwpolskiej, dywersyjnej działalności opanowanej przez nazistów niemieckiej 
mniejszości, mając jedynie na uwadze szkodliwą dla polskiej racji stanu dyskry-
minację obozu narodowego83.

Pozycję Polski w W.M. Gdańsku osłabiały też zdaniem redakcji „Pielgrzy-
ma” konflikty w łonie gdańskiej Polonii inspirowane przez zwolenników sana-
cji skupionych w Związku Polaków protegowanym przez tamtejszy Komisariat 
Generalny Rzeczypospolitej, gdy tymczasem „pielgrzymowcy” popierali pro-
endecką Gminę Polską84. 

Sceptycznie oceniał „Pielgrzym” porozumienie opozycyjnych polityków, 
do jakiego doszło 17 lutego 1936 r. w szwajcarskiej siedzibie Ignacego Paderew-
skiego w Morges („Front Morges”), polityków opowiadających się za powrotem 
do rządów parlamentarnych. Chociaż początkowo, z racji uczestnictwa w nim 
sprzyjających onegdaj endecji gen. Józefa Hallera, Wojciecha Korfantego i sa-
mego I. Paderewskiego gazeta zajęła bezstronne stanowisko, to już niebawem, 
ulegając wpływom radykalnego skrzydła Stronnictwa Narodowego, zdecydo-
wanie odcięła się od programu Frontu, zarzucając mu promasońskie i proży-
dowskie nastawienie „prowadzące do rozbijania sił narodowych”85. Ostrzegał 
też „Pielgrzym” swych czytelników przed uleganiem agitacji komunistycznego 
„Frontu Ludowego”, któremu to – jak twierdzono – udzielili poparcia lewico-
wi i lewicujący inteligenci, a który to „Front” jest w rzeczywistości „frontem  
żydowskim”, „zamaskowaną postacią marksizmu i komunizmu”86.

Z ogromnym zainteresowaniem śledzili też redaktorzy pelplińskiej gazety 
procesy wytoczone byłym starostom pomorskim, obwinianym o liczne malwer-
sacje i nadużycia. Obszerne sprawozdania z procesów ujmowane w sensacyjnej 
formie, wyzyskiwano w celach propagandowych jako przykłady skorumpowa-
nia przedstawicieli sanacyjnych władz, którym, twierdzono, „obce są wszelkie 

83 Zob. „Pielgrzym” od nr. 54 z 5 V 1935 do nr. 155 z 28 XII 1937.
84 Manifestacyjny więc Gminy Polskiej w Gdańsku, tamże, nr 25 z 21 III 1936, s. 4; Działalność 

sanacji w Gdańsku, tamże, nr 123 z 13 X 1936, s. 3; Polonia gdańska przeciw zohydzaniu 
Pomorzan, tamże, nr 134 z 7 XI 1936, s. 1; Niech opinia polska osądzi. Sanacja w Gdańsku 
dopuściła się zdrady, tamże, nr 148 z 10 XII 1936, s. 1; Zamach na wiec polski w Gdańsku, 
tamże, loc. cit.; Gmina Polska w Gdańsku pod wpływem niegodnych ataków ze strony wro-
gów, tamże, nr 155 z 29 XII 1936, s. 7; Oświadczenie o zgodzie Polaków w Gdańsku, tamże, 
nr 53 z 4 V 1937, s. 1; Wspólna organizacja Polaków gdańskich, tamże, nr 63 z 27 V 1937,  
s. 1.

85 T. Bielecki, Rozbijanie a nie jednoczenie, tamże, nr 105 z 1 IX 1936, s. 2; Bliżej zob. H. Przy-
bylski, Front Morges w okresie II Rzeczypospolitej, Warszawa 1972.

86 Stronnictwo Narodowe wobec niebezpieczeństwa komunistycznego, „Pielgrzym”, nr 59 z 16 V 
1936, s. 1; zob. też: W. Roszkowski, op. cit., s. 319-320.
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moralne i ideowe wartości”. Szczególną uwagę poświęcono przy tym procesowi 
starosty kartuskiego Jana Czarnockiego, oskarżonemu, iż „przekraczając swą 
władzę i nie dopełniając obowiązków, działał na szkodę interesu publicznego 
i prywatnego”. Podkreślano zarazem powiązania Czarnockiego z wojewodą  
Stefanem Kirtiklisem, niepopularnym wśród Kaszubów z racji „zwalcza-
nia właściwości kaszubskich, regionalnych oraz wydania zakazu działalności  
OWP na Pomorzu”. „Najzaciętszy wróg Stronnictwa Narodowego okazał się 
pospolitym złodziejem!” – z satysfakcją informował „Pielgrzym” o oskarżonym 
staroście 87. 

W 1936 r., częściej niż dotąd, zaczęto zamieszczać w „Pielgrzymie” przedru-
ki artykułów z wiodących tytułów „prasy narodowej”, w tym teksty pióra Tade-
usza Bieleckiego, wiceprezesa i kierownika Wydziału Organizacyjnego Zarządu 
Głównego SN (od lutego 1935 r.). Zapełnianie „Pielgrzyma” przedrukami być 
może wiązało się z zaangażowaniem części zespołu redakcyjnego w terenową 
działalność organizacyjną utrudniającą „dziennikarską robotę”. I tak np. ks. red. 
Jerzy Chudziński przejął po ks. Feliksie Boltcie i dr. Józefie Balowskim funk-
cję prezesa Zarządu Okręgowego SN (od 2 X 1935 r.). Red. Józefa Matłosza 
pochłaniały obowiązki poselskie i działalność w strukturach organizacyjnych 
miejscowych organizacji społeczno-kulturalnych, red. Wacław Ciesielski objął 
stanowisko sekretarza Rady Wojewódzkiej SN w Toruniu i odszedł z redakcji 
„Pielgrzyma”. W lutym 1935 r. zmarł nagle red. mutacji „Pielgrzyma”, tj. „Gońca  
Pomorskiego” – Stefan Pawlikowski, a red. Alfons Wyczyński z „Dziennika  
Starogardzkiego” został na 6 tygodni zesłany do Berezy Kartuskiej88.

87 Proces byłego starosty świeckiego odbędzie się w grudniu, „Pielgrzym”, nr 143 z 28 XI 1936, 
s. 1; „Działacze” sanacyjni zasądzeni za sprzeniewierzenia, tamże, nr 6 z 14 I 1937, s. 2; 
Po odejściu starosty Muchniewskiego, tamże, nr 68 z 8 VI 1937, s. 4; Prokurator zajął się już 
trzecim starostą na Pomorzu, tamże, nr 70 z 12 VI 1937, s. 7; Wokół aresztowania b. staro-
sty Czarnockiego, tamże, nr 83 z 13 VII 1937, s. 2; zob. też: tamże, nr 149 z 14 XII 1937,  
s. 3; Z procesu Czarnockiego, tamże, nr 150 z 18 XII 1937, s. 2; Ciekawe zeznania świadków 
w procesie przeciw Czarnockiemu, tamże, nr 152 z 21 XII 1937, s. 3; Czarnocki skazany na  
2 lata więzienia, tamże, nr 153 z 23 XII 1937, s. 1. Zob. też: K. Osiński, op. cit., s. 415-421; 
J. Kutta, op. cit., s. 392-395.

88 Nad grobem naszego współpracownika śp. Stefana Pawlikowskiego, „Pielgrzym”, nr 20 z 14 II  
1935, s. 3; Współpracownik naszej redakcji p. Wyczyński nadal w areszcie, tamże, nr 210  
z 13 IX 1935, s. 3; Już 38 dni w Berezie, tamże, nr 127 z 22 X 1935, s. 2; Powrót współpra-
cownika naszego p. Wyczyńskiego z Berezy, tamże, nr 129 z 26 X 1935, s. 6; Ruch narodowy 
na Pomorzu, tamże, nr 147 z 7 XII 1935, s. 5; Zob. też: R. Wapiński, Endecja na Pomo-
rzu..., s. 117-118; J. Kutta, op. cit., s. 291; K. Osiński, op. cit., s. 400-414. Warto odnotować, 
że w połowie 1935 r. , za namową red. Stefana Sachy, ówcześnie posła SN na Sejm, aktywne-
go działacza tejże partii na Pomorzu, wydawnictwo „Pielgrzyma” z ks. red. J. Chudzińskim 
na czele, zdecydowało się na finansowe wsparcie upadającego „Warszawskiego Dziennika  
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Zaangażowanie dziennikarzy „Pielgrzyma” w bieżącą działalność polityczną 
było też powodem, że kierownik jego zespołu redakcyjnego, ks. Jerzy Chudziń-
ski, coraz chętniej sięgał po autorów wywodzących się z kręgów dotychczaso-
wych korespondentów pelplińskiego wydawnictwa, niekiedy niemających nawet 
formalnych związków z endecją chociaż sympatyzujących z jej ideologią i na-
rodowo-konserwatywnymi poglądami. Takim właśnie „doraźnym publicystą” 
„Pielgrzyma” był ks. Alojzy Franciszek Kowalkowski z Kartuz, autor kilkunastu 
artykułów i korespondencji idealizujących m.in. „myśl narodową”. Wywody ks. 
A.F. Kowalkowskiego dotyczące roli masonerii jako siły sprawczej „wszelkich 
zdrożności” zmierzających do zniszczenia „wartości moralnych” odpowiadały 
przekonaniom głoszonym przez czołowych ideologów ruchu narodowego89. 
I tak np. Stanisław Rymar dowodził, że „wspólną cechą całej lewicy jest walka 
z religijnym wychowaniem, jest walka z Kościołem katolickim. Ten cel, prze-
konywał S. Rymar, połączył i pogodził lewicę i masonerię”. „Stronnictwo Na-
rodowe nie dopuści do tego, aby Polską rządziła komuna”, żeby „machinacje 
masońskie oddały Polskę w ręce judeomasonerii” deklarował „Pielgrzym”.

W kontekście „judeomasońskiego zagrożenia” i obrony „właściwości naro-
dowych” państwa, szeroko komentował „Pielgrzym” proces Adama Doboszyń-

Narodowego”. W tym celu utworzono w Pelplinie „Spółkę Pomorską”, która za kwotę  
150 tys. zł nabyła warszawską gazetę od Wydawnictw Narodowych i prowadziła ją (pod  
redakcją S. Sachy) aż do września 1939 r. 

89 W artykule pt. Rozważania w rocznicę 3-go Maja („Pielgrzym”, nr 52 z 1 V 1937, s. 1)  
ks. A.F. Kowalkowski dowodził: „...niezależna od żydowsko-masońskiej dyktatury nowo-
czesna nauka historii zrywa maskę różnym Kołłątajom, Potockim, Piattolim i innym Luc-
chesinim, ukazując przewrotną rolę powołanego i dyrygowanego przez masonerię poufnego 
Towarzystwa Przyjaciół Konstytucji 3-go Maja, a właśnie (…) istotnymi źródłami rozbio-
rów Polski okazały się tajne związki wolnomularskie”. Niewątpliwie „naukowo-historycz-
ne” refleksje ks. A.F. Kowalkowskiego inspirowała promowana przez niego w „Pielgrzymie” 
książka Jędrzeja Giertycha pt. Tragizm losów Polski, której to autor „całość przyczyn upad-
ku Polski sprowadzał de facto do spisku prusko-żydowsko-masońskiego”; zob.: R. Wapiń-
ski, Narodowa Demokracja 1893-1939, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1980, s. 308;  
Tragizm losów Polski – książka Giertycha Jędrzeja, „Pielgrzym”, nr 141 z 24 XI 1936, s. 2; 
A.F. Kowalkowski, Tragizm losów Polski J. Giertycha, tamże, nr 25 z 27 II 1937, s. 2. Zob. też: 
H. Mross, Kowalkowski Alojzy Franciszek (1905-1986), [w:] SBPN (Suplement I), Gdańsk 
1998, s. 159; A. Nadolny, Alojzy F. Kowalkowski (1905-1986), [w:] Księga Jubileuszowa.  
350 lat Wyższego Seminarium Duchownego w Pelplinie, red. A. Nadolny i Kolegium, Pelplin 
2001, s. 523-525; K. Kowalkowski, Publikacje ks. Alojzego Kowalkowskiego w „Pielgrzymie”, 
[w:] Wielcy Ludzie małego Pelplina, red. B. Wiśniewski, Pelplin 2019, s. 100-102; J. Kęciń-
ska, Geografia życia literackiego na Pomorzu Nadwiślańskim 1772-1920. Polski i kaszubski 
krąg kulturowy, Gdańsk-Słupsk 2003, s. 39; Powiat sępoleński pod sztandarem narodowym. 
Sprawozdanie ze zjazdu powiatowego SN w dn. 12 VII 1936, tamże, nr 84 z 14 VII 1936,  
s. 5; T. Bielecki, Pod flagą demokratyczną, tamże, nr 79 z 3 VII 1937, s. 2.
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skiego, prezesa SN na powiaty krakowski i myślenicki, organizatora tzw. marszu 
na Myślenice 22/23 czerwca 1936 r., tj. ekstremistycznego zbrojnego wystąpienia 
bojówek endeckich przeciw żydowskiej społeczności, próbie pobicia przez bo-
jówkarzy starosty Antoniego Basary, napaści na posterunek policji oraz starcia 
z oddziałami policji i straży granicznej. W kilkunastu numerach pelplińskiej ga-
zety szczegółowo przedstawiano przebieg procesu A. Doboszyńskiego (19 maja 
1937 r.) przed Sądem Okręgowym w Krakowie, zeznania świadków i samego 
Doboszyńskiego, wystąpienia jego obrońców. Charakterystyczne, że nasilenie 
zainteresowania redakcji „Pielgrzyma” „sprawą myślenicką” nastąpiło wbrew 
krytyce „wyczynu” A. Doboszyńskiego i jego towarzyszy przez liderów ruchu  
narodowego. Stefan Sacha, w owym czasie red. naczelny „Warszawskiego Dzien-
nika Narodowego”, członek Rady Naczelnej SN i Zarządu Głównego tejże partii,  
na zjeździe prezesów okręgów Stronnictwa w dn. 5 lipca 1936 r. stwierdził:  
„Organizacja nasza musi się bezwzględnie odgrodzić od czynu Doboszyńskiego, 
gdyż pod względem organizacyjnym jego czyn był indywidualnym czynem jed-
nostki, która wyłamała się z dyscypliny organizacyjnej”90. Mimo głosów krytyki 
ze strony przywódczych kręgów endecji, w pielgrzymowych sprawozdaniach 
z procesu dostrzegalna jest nuta sympatii do oskarżonego i próba usprawiedli-
wienia jego czynu. Toteż z satysfakcją, z naciskiem cytowało pelplińskie pismo 
konkluzję artykułu Stanisława Rymara, zamykającą cykl relacji z procesu Do-
boszyńskiego: „...sędziowie przysięgli to obraz społeczeństwa, to przekrój prze-
ciętny narodu! Oni zaś wydali jednomyślny wyrok! [tj. wyrok uniewinniający 
A. Doboszyńskiego – A.R.]”91.

Z niejaką ulgą przyjął też „Pielgrzym” odwołanie niechętnego endecji Ste-
fana Kirtiklisa ze stanowiska wojewody pomorskiego. Z nowo mianowanym 
wojewodą (od 16 lipca 1936 r.) Władysławem Raczkiewiczem, mimo jego po-
wiązań z obozem rządowym, łączyli „pielgrzymowcy” nadzieję na częściową 
chociażby zmianę dotychczasowego, wrogiego nastawienia administracji pań-
stwowej do pomorskich akolitów i członków obozu narodowego92.

90 Cytat za: R. Wapiński, Narodowa Demokracja..., s. 207-208.
91 Piekło udręczeń. Z procesu inż. Doboszyńskiego, „Pielgrzym”, nr 76 z 26 VI 1937, s. 3-4;  

S. Rymar, Wyrok obywateli, tamże, nr 80 z 6 VII 1937, s. 2; Cykl relacji i sprawozdań z pro- 
cesu A. Doboszyńskiego i towarzyszy zob. „Pielgrzym” od nr. 63 z 27 V 1937 do nr. 93  
z 5 VIII 1937; zob. też: R. Ptaszyński, Najazd narodowy, „Polityka” (Historia), z 19 VI 2018, 
s. 58. 

92 Nie bez znaczenia dla owego „prognostycznego” stanowiska nowego wojewody w kwe-
stiach pomorskich była też dla ludzi „Pielgrzyma” onegdajsza jego przynależność do Or-
ganizacji Młodzieży Narodowej i Związku Młodzieży Polskiej („Zet”), związanego z Ligą 
Narodową, której to aktywnym działaczem był Roman Dmowski., zob.: S. Kozicki, Historia 
Ligi Narodowej (okres od 1887-1907), Londyn 1964, s. 78 i n.; Zmiany na stanowisku woje-
wodów, „Pielgrzym”, nr 109 z 11 IX 1937, s. 1.
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Do redakcji „Pielgrzyma” przemawiał zwłaszcza program ożywienia go-
spodarczego Pomorza i dążenie nowego wojewody do porozumienia z miej-
scowymi organizacjami społeczno-kulturalnymi i gospodarczymi93. Z aproba-
tą pelplińskiej gazety spotkała się też decyzja (podjęta z inspiracji wojewody 
Raczkiewicza) o utworzeniu tzw. Wielkiego Pomorza poprzez włączenie w do-
tychczasowe granice województwa pomorskiego przylegających doń powia-
tów z województw: poznańskiego i warszawskiego94. Wspomnianej kwestii 
poświęcała redakcja znaczącą uwagę, a rozproszone w publikacjach komen-
tarze poświęcone ważnym, bieżącym zagadnieniom społeczno-gospodarczym 
odzwierciedlały aprobujące stanowisko „pielgrzymowców” wobec „zamierzeń 
wojewody, których celem – co podkreśla prof. Janusz Kutta – był rozwój gospo-
darczo-społeczny wszystkich regionów Wielkiego Pomorza”95.

Uaktywnienie na Pomorzu agend nowo założonej (21 lutego 1937 r.) przez 
płka Adama Koca prorządowej partii, tj. Obozu Zjednoczenia Narodowego 
(dalej – OZN) poważnie zaniepokoiło miejscowe elity SN, w tym redaktorów 
pelplińskiego „Pielgrzyma”. Ową ekscytację powodował też fakt, iż program 
OZN (szczególnie w zakresie antyżydowsakiej i przeciwniemieckiej propagan-
dy) w dużym stopniu powielał hasła Stronnictwa Narodowego. „Pielgrzymow-
cy” obawiali się, że wspomniana „zbieżność” programowa może doprowadzić 
do rozbudowy wpływów obozu rządowego na Pomorzu. Dlatego też „Piel-
grzym”, w serii napastliwych artykułów zaatakował OZN i jego pomorskich 
przywódców, m.in. posła Tadeusza Marchlewskiego, prezydenta m. Torunia Le-
ona Raszeję, Edwarda i Wacława Hulewiczów, starostę krajowego pomorskiego 
Wincentego Łąckiego, mec. Józefa Mordawskiego, mec. Kazimierza Tomaszew-
skiego, notariusza Czesława Gauzę, Romana Stamma i Witolda Kurowskiego. 

93 Zob.: J. Kutta, op. cit., s. 348; K. Osiński, op. cit., s. 58; P. Olstowski, op. cit., s. 280; W. Kro- 
palski, Władysław Raczkiewicz (1885-1947), prawnik, polityk, [w:] SBPN, t. IV, Gdańsk 
1997, s. 26-27; Władysław Raczkiewicz został wojewodą pomorskim, „Pielgrzym”, nr 86  
z 18 VII 1937, s. 2.

94 Były to z woj. poznańskiego powiaty: bydgoski, bydgoski miejski, inowrocławski, inowro-
cławski miejski, szubiński, wyrzyski oraz gminy: Chełmce, Kruszwica wieś, Kruszwica 
miasto, powiat mogileński, a z woj. warszawskiego: powiaty lipnowski, rypiński i włocław-
ski. Od woj. pomorskiego odłączono powiat działdowski, który włączono do woj. war-
szawskiego. W wyniku regulacji terytorialnych powierzchnia woj. pomorskiego wzrosła 
z 16.386 km² do 25.683 km². Zob. też: Wielkie Pomorze, „Pielgrzym”, nr 40 z 2 IV 1938, 
s. 1; Jakie miasta zmieniają województwa z dn. 1 kwietnia, tamże, loc. cit.; Sejm uchwalił 
ustawę o powiększeniu woj. pomorskiego, tamże, nr 31 z 13 III 1937, s. 2; Jakie powiaty będą 
przyłączone do Pomorza, tamże, nr 32 z 16 III 1937, s. 1; zob. także: Ustawa z dn. 12 VI 
1937 o zmianie granic woj.: poznańskiego, pomorskiego, warszawskiego i łódzkiego, Dz.U.  
Nr 46 , poz. 350. 

95 Zob.: J. Kutta, op. cit., s. 357; P. Olstowski, op. cit., s. 314.
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W opinii „Pielgrzyma” OZN to organizacja, to „szyld”, poza którym mieścił się 
ukryty cel: „chodziło... o zniszczenie narodowców za podszeptem żydo-maso-
nów”. Celem OZN, przekonywał „Pielgrzym”, jest „rozsadzenie endecji”.

„Trupa nie wskrzeszać! – nawoływano, nawiązując do wcześniejszej decy-
zji o rozwiązaniu BBWR. Jeśli BBWR to skrót hasła B(yczo) B(ujamy) W(as) 
R(odacy), to OZN – O(ni) Z(nowu) N(abierają), kpił „Pielgrzym”. Zresztą, za-
znaczano z naciskiem, zwolennicy OZN, to ludzie niegodni zaufania, „którzy 
przyszli na Pomorze z innych dzielnic Polski”, to ludzie „nie znający” historii”, 
którzy „traktują wszystko bardzo powierzchownie”.

„Jedyną siłą zdolną nas poprowadzić do lepszej przyszłości jest Stronnictwo 
Narodowe” – stwierdzał „Pielgrzym”. „Stronnictwo Narodowe jest jedyną orga-
nizacją walki o prawa narodu!”96.

Pretekstem do dyskredytacji obozu rządowego był też komentowany sze-
roko w „Pielgrzymie” konflikt metropolity krakowskiego abpa Adama Sapiehy 
z władzami państwowymi, wynikły na tle przeniesienia (23 czerwca 1937 r) bez 
aprobaty prezydenta, trumny marszałka J. Piłsudskiego z Krypty św. Leonarda 
do Krypty Srebrnych Dzwonów. Konflikt ten, dowodził „Pielgrzym”, „..z rado-
ścią wyzyskają żydzi i masoni” oraz „wszelcy wrogowie państwa narodowego”. 
Pelplińska gazeta protestowała przeciw „napaściom sanatorów na księdza arcy-
biskupa i dążeniu władz do ograniczania praw Kościoła katolickiego”97.

Analizując zawartość treściową „Pielgrzyma”, można dostrzec, że zależa-
ła ona od bieżących polityczno-gospodarczych jak również społecznych wy-
darzeń. Wspomnianą problematykę uzupełniały i wzbogacały okazjonalne 
artykuły z polskiego kalendarium historycznego, przywołujące pamięć insty-
tucji oraz osób zasłużonych dla „sprawy narodowej”. Autorami owych „memo- 
rialnych” tekstów byli m.in. wspomniany już ks. A.F. Kowalkowski piszący  
o 100-leciu pelplińskiego „Collegium Marianum”, dający w swych opracowa-
niach swoistą interpretację dziejów Polski98. Z kolei ks. red. J. Chudziński i red.  
J. Matłosz upamiętniali jubileusze pracy obywatelskiej księży: B. Łosińskie- 
go, F. Bolta, S. Stojałowskiego, przypominali setną rocznicę założenia Gimna-
zjum Chełmińskiego, a ks. Jan Czaplewski postać ks. bpa Jana Nepomucena 
Marwicza99.

96 Zob.: „Pielgrzym”, od nr. 23 z 23 I 1937 do nr. 97 z 14 VIII 1937 oraz K. Osiński, op. cit., 
s. 421; P. Olstowski, op. cit., są. 272 i n; R. Wapiński, Życie polityczne Pomorza..., s. 220 i n; 
W. Roszkowski, op. cit., s. 323 i n; J. M./ Majchrowski, Silni, zwarci, gotowi. Myśl polityczna 
Obozu Zjednoczenia Narodowego, Warszawa 1985; A. Ajnenkiel, Polska po przewrocie ma-
jowym. Zarys dziejów politycznych Polski 1926 – 1939, Warszawa 1980, s. 541 i n.

97 Zob.: „Pielgrzym” od nr. 76 z 26 VI 1937 do nr. 88 z 24 VII 1937.
98 Zob. przypis nr 89.
99 Zob. m.in.: J. Czaplewski, Biskup Marwicz. Wdzięczne wspomnienie na 50 rocznicę śmierci, 
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W stałej rubryce zamieszczała redakcja „Pielgrzyma” utrzymany w formie 
dyskursywnej korespondencji, tygodniowy felieton – Co pisze Maciej Brzoza, 
przekazujący osobiste jakoby refleksje pomorzanina Macieja Brzozy wobec ak-
tualnych zdarzeń. Pisany prostym słownictwem, zazwyczaj o ekspresyjno-emo-
cjonalnym zabarwieniu, był ów felieton narzędziem „pielgrzymowej”, endeckiej 
kampanii propagandowo-werbunkowej i ideowo-uświadamiającej.

Z mnogości różnoproblemowych komunikatów „Pielgrzyma” z przełomu lat 
1937/1938 wyłania się symptom pewnej modyfikacji dotychczasowego kierun-
ku jego linii propagandowej. Zmiana owa polegała na akceptacji wyznaczonej 
przez przywódców Ruchu Młodych SN z Tadeuszem Bieleckim na czele, formy 
politycznego komunikowania: z jednej strony wymierzonej w „zawłaszczanie”, 
przejmowanie przez sanację propagandowych haseł endecji, z drugiej – apro-
bującej mocarstwowe aspiracje pomajowych rządów, tak przecież bliskich wiel-
komocarstwowym hasłom Stronnictwa Narodowego. Nadal jednakowoż symp-
tomatyczną cechą pelplińskiej gazety pozostawał zjadliwy, agresywny niekiedy 
groteskowy w swej postaci antysemityzm oraz wynikająca z chłodnej kalkulacji 
obawa przed agresywną polityką hitlerowskiej Rzeszy. Toteż nie był zaskocze-
niem dla redakcji „Pielgrzyma” „anschluß” przez Niemcy Austrii (12 III 1938 r.),  
co już wcześniej przewidywała redakcja gazety, pisząc o rewizjonistycznych, 
ekspansjonistycznych planach Berlina. Cytując wypowiedź prezydenta Austrii 
Wilhelma Miklasa, iż „ustępuje przed siłą”, „Pielgrzym” podkreślał, że los Au-
strii dowodzi, „iż nie należy w chwilach zagrożenia liczyć na obcą pomoc”100.

Chwilowy niepokój spowodowany aneksją Austrii przysłonił niebawem wni-
kliwie omawiany w „Pielgrzymie” polsko-litewski konflikt graniczny, „będący, 
jak twierdzono, nieuniknionym skutkiem... nienormalnego stanu... z powodu 

„Pielgrzym”, nr 38 z 28 III 1936, s. 3; Collegium Marianum. W stulecie pelplińskiego gimna-
zjum, tamże, nr 41 z 4 IV 1936, s. 1-2; J. Czaplewski, Biskup Marwicz..., tamże, s. 3; Wejhe-
rowo – Jerozolima kaszubska, tamże, nr 59 z 16 V 1936, s. 6; A.F. Kowalkowski, Collegium 
Marianum. 100-lecie zasłużonego gimnazjum, tamże, nr 77A z 27 VI 1937, s. 1; zob też  
nr. 78 i 79 „Pielgrzyma” z 1937 r.; Uroczystość ku czci śp. ks. Stojałowskiego, tamże, nr 112 
z 17 IX 1937, s. 2; A.F. Kowalkowski, Komunizm w polskiej szkole, tamże, nr 19 z 13 II 1937, 
s. 2; tenże, Z ozdobieniami Wielkanocnymi, tamże, nr 37 z 27 III 1937, s. 1; Czterdzieści lat 
pracy kapłańskiej i obywatelskiej na Kaszubach ks. kan. Łosińskiego, tamże, nr 41 z 8 IV 
1937, s. 2; Obchody 50-lecia urzędowania organisty tumskiego p. prof. Oskara Hermańczyka 
w Pelplinie, tamże, nr 46 z 17 IV 1937, s. 5; A.F. Kowalkowski, Rozważania w rocznicę 3-go 
Maja..., op. cit.; Srebrny jubileusz śpiewactwa pomorskiego, tamże, nr 61 z 22 V 1937, s. 3; 
100-lecie Gimnazjum Chełmińskiego, tamże, nr 69 z 10 VI 1937, s. 2; A.F. Kowalkowski, 
U progu nowego roku szkolnego, tamże, nr 104 z 31 VIII 1937, s. 2; Kaszubi w hołdzie ks. 
kan. Łosińskiemu, tamże, nr 95 z 10 VIII 1937, s. 4. 

100 Austria częścią Rzeszy Niemieckiej, tamże, nr 32 z 15 III 1938, s. 1; Koniec państwa austria-
ckiego, tamże, loc. cit.; Po upadku Austrii, tamże, nr 33 z 17 III 1938, s. 1; Znęcanie się hitle-
rowców nad byłym kanclerzem Austrii Schuschinggiem, tamże, nr 85 z 16 VII 1938, s. 1.
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odmowy rządu litewskiego ustanowienia normalnych stosunków sąsiedzkich 
pomiędzy krajami”. I chociaż w odpowiedzi na polskie ultimatum rząd Litwy 
wyraził zgodę na nawiązanie stosunków dyplomatycznych, to dla „Pielgrzy-
ma” powołującego się na stanowisko Komitetu Głównego SN „sprawa zatar-
gu z Litwą nie została załatwiona zgodnie z wymogami chwili i oczekiwaniami 
społecznymi”. Zaistniała w Europie sytuacja, przekonywał „Pielgrzym”, zmusza 
Polskę „do wzmocnienia swej pozycji politycznej, toteż niewystarczającym było 
„wymuszone na Litwinach uporządkowanie stosunków dyplomatycznych”. Rząd 
polski winien był, postulowano, żądać przyznania bazy morskiej w Kłajpedzie 
lub w Połądze, ostatecznego uregulowania praw ludności polskiej oraz podpisa-
nia korzystnych dla Polski umów handlowych101.

Krytykując agresywną politykę hitlerowskiej Rzeszy, „Pielgrzym” akcepto-
wał zarazem stanowisko władz naczelnych Stronnictwa Narodowego, wyraża-
jące aprobatę dla niemieckich „starań całkowitego odżydzenia” państwa. „Jeśli 
chodzi o Niemcy dzisiejsze, głosił na łamach „Pielgrzyma” Tadeusz Bielecki, nie 
zwalczamy ich za to, że uporządkowali swoje stosunki wewnętrzne, że rozpra-
wili się z żydostwem, masonerią, marksizmem. Ani Europa, ani Polska na tym 
nie straciła”102. Polska, w publikacjach „Pielgrzyma” (notabene przedrukowy-
wanych z naczelnych organów prasowych SN) powinna też, co podkreślała re-
dakcja pelplińskiej gazety, „uporządkować” swoje stosunki wewnętrzne. Przede 
wszystkim poprzez wprowadzenie zasad państwa narodowego w życiu politycz-
nym, publicznym i prywatnym, uregulowanie stosunków społeczno-gospodar-
czych oraz „niezwłoczne pozbawienie żydów praw politycznych i usunięcie ich 
z terytorium państwa polskiego”103.

Zaniepokojenie redakcji „Pielgrzyma” wzbudziło w tym czasie świadczące 
o wzmożeniu niemieckich wpływów w Stolicy Apostolskiej, powołanie na tron 

101 Urzędowy komunikat o zajściu na granicy polsko-litewskiej, tamże, nr 33 z 17 III 1938, 
s. 2; Stanowisko Stronnictwa Narodowego, tamże, nr 34 z 19 III 1938, s. 1; Młodzież 
narodowa domaga się wzmocnienia Polski nad Bałtykiem, tamże, loc. cit.; Rząd polski 
wystąpił zdecydowanie wobec Litwy, tamże, nr 35A z 22 III 1938, s. 1; Dmowski o Au-
strii i Prusach Wschodnich, tamże, s. 2; Min. Beck o sprawie polsko-litewskiej, tamże, 
nr 36 z 24 III 1938, s. 1; Zebranie Komitetu Głównego SN, tamże; R. Dmowski o Litwie, 
tamże, s. 2; zob. też: R. Wapiński, Narodowa Demokracja..., s. 321; K. Osiński, op. cit., 
s. 450-451; W. Roszkowski, op. cit., s. 349; M. Turlejska, Rok przed klęską. 1 września 
1938 – 1 września 1939, Warszawa 1965, s. 75-78; H. i T. Jędruszczakowie, Ostatnie 
lata Drugiej Rzeczypospolitej, Warszawa 1970, s. 265-267.

102 T. Bielecki, Prosta droga narodowców (Sprawozdanie z obchodów Rocznicy Cudu nad 
Wisłą w Poznaniu w dn. 15 VIII 1938 r.), „Pielgrzym”, nr 100 z 20 VIII 1938, s. 1; zob. 
też: W pochodzie do Polski narodowej, tamże, nr 99 z 18 VIII 1938, s. 1.

103 Zob.: Zasadnicze warunki zgody narodowej, tamże, nr 55 z 7 V 1938, s. 1; Społeczny 
program Stronnictwa Narodowego, tamże, nr 76 z 25 VI 1938, s. 3.
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biskupi w W. M. Gdańsku ks. Karola Marii Spletta. „Nowy biskup jako obywa-
tel gdański, konstatowało pismo, zależny będzie zupełnie od wpływów miej-
scowych, Polsce nieprzychylnych. Polska traci znów ważną w życiu gdańskim 
pozycję”104.

Zagrożenie polskich interesów narodowych widział również „Pielgrzym 
w „niemieckich zakusach” wobec Czechosłowacji, „zakusach” inspirowanych, 
jak pisano, żądaniami mniejszości niemieckiej osiadłej w czeskich Sudetach 
(Niemcy sudeccy). 

„Pielgrzymowcy”, zgodnie zresztą ze stanowiskiem endeckich przywódców, 
krytycznie oceniali niemiecką politykę prowokacji wobec sąsiedniego państwa: 
„...z chwilą pochłonięcia Czechosłowacji przez Niemcy, dostaniemy nóż w bok” 
– cytował „Pielgrzym” wypowiedź jednego z liderów Ruchu Młodych SN Ta-
deusza Bieleckiego. W tak napiętej sytuacji politycznej godziwymi wydawały 
się redaktorom „Pielgrzyma” żądania Słowaków domagających się autonomii 
oraz kwestia „powrotu do Macierzy” (tj. do Polski) ziemi zaolziańskiej; a wszyst-
ko z myślą „osłabienia, ograniczenia niemieckich apetytów”. „Czechosłowacja 
płaci dziś za zbyt wielki apetyt i błędy swoich przywódców” – dowodził „Piel-
grzym”. Charakterystyczne, że wiele tekstów dotyczących losów Czechosłowacji 
i polskiego stanowiska w kwestii Zaolzia, jakie zamieszczał „Pielgrzym”, wycho-
dziła spod pióra autorów pozaredakcyjnych, wywodzących się z przywódczych 
kręgów narodowej demokracji. Dziennikarze pelplińskiej gazety piszący o po-
wyższych kwestiach wypowiedzi swe dostrzegalnie tonowali i chociaż „powrót 
Zaolzia” był dla nich „sukcesem polskiej polityki”, to towarzyszyło mu nieukry-
wane zaniepokojenie wzrostem niemieckiej potęgi przy bezsile i za faktyczną 
zgodą „zachodnich demokracji”, co znalazło wyraz w szeroko komentowanych 
w „Pielgrzymie” decyzjach, jakie zapadły na konferencji w Monachium (29 IX 
1938 r. ).

W kontekście „czechosłowackiego kryzysu” zwrócił „Pielgrzym” uwagę 
(podobnie jak pozostałe tytuły endeckiej prasy) na problem wspólnej, pol-
sko-węgierskiej granicy, co byłoby realne po przyłączeniu czechosłowackiej 
Rusi Zakarpackiej do Węgier. Podobnie jak w sprawie Zaolzia, zamieszczane 
w „Pielgrzymie” artykuły dotyczące wspomnianej kwestii, były przedrukami 
z warszawskiej i poznańskiej endeckiej prasy105. Owe pierwszoplanowe na poli-
tycznym forum Europy kwestie nie ograniczały zainteresowań pisma proble-

104 Nowy biskup w Gdańsku, tamże, nr 72 z 16 VI 1938, s. 1; Dookoła nowego biskupa gdań-
skiego, tamże, nr 76 z 25 VI 1938, s. 9; Watykan a Forster, tamże, nr 77 z 28 VI 1938, s. 1; 
Pożegnalny list pasterski J. E. Ks. Bpa gdańskiego O´Rourke, tamże, nr 78 z 30 VI 1938, s. 1; 
Konsekracja nowego Biskupa Gdańskiego, tamże, nr 103 z 27 CII 1938, s. 1. 

105 Zob. m.in. „Pielgrzym” od nr. 58 z 14 V 1938 do nr. 79 z 2 VII 1938 oraz tamże, od nr. 118 
z 1X 1938 do nr. 137 z 15 XI 1938.
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matyką lokalną, pomorską. Zapełniano nią obszerne działy-rubryki gazety, jak 
np. Nowiny z Pomorza, Wiadomości potoczne, odnotowujące problemy życia 
społecznego106 i gospodarczego na Pomorzu oraz działania lokalnych agend 
Stronnictwa Narodowego. W styczniu 1939 r. stronice gazety zapełniły artykuły 
poświęcone pamięci zmarłego w pierwszych dniach nowego roku (2 I 1939 r.) 
przywódcy obozu narodowego Romana Dmowskiego. Pelplińskie wydawnic-
two, włączając się w żałobne uroczystości, wyraziło „serdeczny ból z powodu 
zgonu duchowego Wodza narodu” oraz ślubowało „wytrwać i zwiększyć prace 
dla Wielkiej Polski Katolickiej i Narodowej”107. 

Już od połowy lat trzydziestych „Pielgrzym” z samodzielnej, opiniotwórczej 
gazety, chociaż o określonym, proendeckim profilu politycznym, przeistaczał 
się z wolna w pismo całkowicie podporządkowane strategii politycznego ko-
munikowania narodowej demokracji. Na łamach pelplińskiego periodyku owa 
„modyfikacja” przejawiała się m.in. w coraz to częstszym powielaniu i sięganiu 
do tekstów zamieszczanych w znaczących tytułach endeckiej prasy. Jedynie in-
formacje lokalne przygotowywane były w pelplińskiej redakcji gazety. 

Tymczasem agresywna polityka hitlerowskich Niemiec wzbudzała coraz to 
większy niepokój. „Pielgrzym” ostrzegał, że „...każdy krok dalej Hitlera, będzie 
musiał być opłacony i okupiony krwią”. Już po aneksji czeskich Sudetów „Piel-
grzym” był przekonany, że następną zdobyczą wodza trzeciej Rzeszy będzie 
Kłajpeda108. Ale „dla Ozonu [czytaj: dla sanacji – A.R.] nic się ważnego ani 
w świecie, ani w Polsce nie stało. […] Czy to jest właściwe przygotowanie całego 
społeczeństwa do wojny o byt i całość państwa polskiego? – pytał retorycznie 
„Pielgrzym”. Pełne obaw artykuły zapełniały teraz stronice „Pielgrzyma”. Za-
jęcie przez Niemcy Czechosłowacji, Kłajpedy, militaryzacja i antypolskie wy-
stąpienia w W. M. Gdańsku, prześladowania Polaków w Rzeszy potwierdzały 
wcześniejsze konstatacje pisma, powielające co prawda endeckie komunikaty 
polityczne, ale uzmysławiające czytelnikom grozę zaistniałej sytuacji. Dla „piel-
grzymowców” polska polityka zagraniczna prowadzona przez Józefa Becka 
była naiwną, pozbawioną poczucia rzeczywistości i odpowiedzialności. Zda-
niem „Pielgrzyma” „...dyplomacja polska oddała Niemcom w 1938 r. olbrzy-
mie usługi, nie uzyskując w zamian ani uregulowania wieczystego w sprawach 
Gdańska czy Kłajpedy, ani uspokojenia w polityce mniejszościowej, ani nawet 
Rusi węgierskiej dla Węgier i dlatego... ci, którzy chwalą ministra Becka, źle  

106 W lutym 1938 r. upamiętnił „Pielgrzym” dzień pogrzebu dr. Aleksandra Majkowskiego 
(14 II 1938 r.), podnosząc zasługi zmarłego dla „spraw regionalnych-kaszubskich”, zob. 
Pogrzeb śp. Dr. Aleksandra Majkowskiego, tamże, nr 2 z 17 II 1938, s. 3.

107 Zob. „Pielgrzym” od nr. 2 z 5 I 1939 do nr. 28 z 7 III 1939.
108 Po Czechosłowacji Kłajpeda. Dalsze plany niemieckie, tamże, nr 67 z 7 VI 1938, s. 4-5.
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służą Ojczyźnie”. „Pielgrzym” skrupulatnie odnotowywał też narastającą bru-
talność hitlerowskich przeciwpolskich ekscesów w W. M. Gdańsku. „Do zwięk-
szenia się buty gdańskiej – twierdzono – przyczyniła się w znacznym stopniu 
polityka polska w ciągu ostatnich kilku lat. Zbyt daleko posunięta ustępliwość 
wobec żądań gdańskich zwiększyła tylko apetyty niemieckie. […] Czynniki hi-
tlerowskie w Gdańsku lekceważą stanowisko Polski”109. „Pielgrzym” dostrze-
gał, że „antypolskie knowania” gdańskich hitlerowców są inspirowane przez 
Berlin i że stanowią wierne odzwierciedlenie sytuacji Polaków w samej Rzeszy. 
Uczulona od lat na „kwestię niemiecką” pelplińska gazeta z niepokojem śledziła 
„odradzanie się germańskiej, niemieckiej Hydry”. Informując obszernie i szcze-
gółowo o niemieckim niebezpieczeństwie, „Pielgrzym” apelował jednocześnie 
o wyciszenie istniejących na tle ideowym waśni i zgodne przeciwdziałanie hitle-
rowskim prowokacjom. „...żyć będziemy dalej w atmosferze groźnej, wymaga-
jącej zimnej krwi, opanowania nerwów i spokojnej determinacji” konstatował 
„Pielgrzym”, cytując opinie lwowskiego „Słowa Narodowego”110.

Gwarancje ustabilizowania europejskiej sytuacji politycznej oraz „okiełzna-
nia” dalszych, „niesłychanych, jak pisano, urojeń Hitlera”111 dawały, zdaniem 
pelplińskiej gazety, decyzje udzielenia Polsce pomocy zbrojnej przez Anglię 
i Francję (30 III 1939 i 6 IV 1939) w wypadku jakiegokolwiek zagrożenia jej 
niepodległości. Odpowiedzią niemiecką na ów alians było zerwanie 28 kwietnia 
1939 r. obowiązującej od 26 stycznia 1934 r. deklaracji o niestosowaniu prze-
mocy. Na łamach „Pielgrzyma” jednoznacznie negatywnie oceniano „gwał-
towny i niewybredny atak” Hitlera na Polskę i jej sojuszników. „Wszyscy wie-
dzą – stwierdzało pismo – że obietnice Hitlera choćby na nie najuroczyściej  

109 Sprawa Gdańska, tamże, nr 59 z 18 V 1939, s. 2; zob. też: E. Piszcz, O jasne stanowisko 
Polski w sprawie Gdańska,(przedruk z „Kuriera Poznańskiego”), tamże, nr 57 z 13 V 1939, 
s. 2; Bojówki hitlerowskie rządzą Gdańskiem, tamże, nr 58 z 16 V 1939, s. 1; Instrukcje dla 
hitlerowców gdańskich, tamże, nr 69 z 10 VI 1939, s. 1; Z ciężkiej doli Polaków gdańskich, 
tamże, nr 72 z 17 VI 1939, s. 1; zob. także: „Pielgrzym” od nr. 1 z 3 I 1939 do nr. 104  
z 31 VIII 1939.

110 Czy dojdzie do wojny? (przedruk ze „Słowa Narodowego”), tamże, nr 47 z 20 IV 1939, s. 2; 
Bądźmy wszyscy żołnierzami, tamże, nr 93 z 5 VIII 1939, s. 3.

111 21 III 1939 r. A. Hitler wystosował do polskiego rządu memorandum, żądając włączenia 
W. M. Gdańska do Rzeszy oraz zbudowania eksterytorialnej autostrady i linii kolejowej 
przez polskie Pomorze. 24 IV 1939 r., występując w Reichstagu, Hitler powtórzył swe 
roszczenia, wypowiadając jednocześnie obowiązujący od 26 I 1934 r. układ o nieagresji, 
zob.: W. Roszkowski, op. cit., s. 356 i n.; A. Ajnenkiel, Polska p[o] przewrocie majowym, 
Warszawa 1980, s. 674 i n.; J. Krasuski, Historia Rzeszy Niemieckiej, Poznań 1971, s. 392-
394; M. Nurek, Wolne Miasto Gdańsk w kalkulacjach sojuszników Drugiej Rzeczypospolitej 
w obliczu zagrożenia pokoju międzynarodowego, [w:] Na rozstajach dróg. Gdańsk między 
Niemcami a Polską (1920-1939). Zbiór studiów pod red. Mariana Mroczki, Gdańsk 1998, 
s. 64.
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przysięgał, są bez znaczenia”112. Toteż z aprobatą przyjął „Pielgrzym” przemó-
wienie sejmowe min. J. Becka 5 maja 1939 r,. w którym to wystąpieniu zdecy-
dowanie odrzucił on niemieckie żądania113. 

„Pielgrzym” nie omieszkał również omówić wyczerpująco Uchwały Komi-
tetu Głównego Stronnictwa Narodowego z 23 kwietnia 1939 r. oraz Deklaracji 
politycznej Klubu Narodowego Sejmowego. Obydwa dokumenty solidaryzujące 
się z wystąpieniem sejmowym min. Becka zawierały też postulat przywróce- 
nia dawnej, granicy historycznej Polski „która by zabezpieczyła Polskę raz na  
zawsze od agresji niemieckiej”114. 

Stronice „Pielgrzyma” zapełniały ekspresyjne komunikaty o agresywnych, 
przeciwpolskich wystąpieniach gdańskich hitlerowców, o wrogich Polsce dzia-
łaniach nazistów w Rzeszy. „W przygotowaniu się naszego narodu do wojny 
– do rozrachunku dziejowego z Niemcami – twierdziła gazeta, polska stanie 
przygotowana”. Informując o niemieckich zagrożeniach, nie zapomniał „Piel-
grzym” nawiązać do stałego składnika endeckich przekazów, tj. antyżydowskiej 
propagandy. „Przygotowanie się naszego narodu do wojny, cytowano artykuł 
Romana Rybarskiego, nie odsuwa bynajmniej w cień zagadnienia żydowskiego, 
nadaje mu tylko nową postać”115. Do wojny dążą w Niemczech przede wszyst-
kim „młodzi członkowie partii hitlerowskiej” oraz tamtejsi...Żydzi [sic! - A.R.], 
przekonywano, bo tym ostatnim „wojna przyniesie koniec znienawidzonym  
nazi”116.

Sprzymierzeńców antyhitlerowskiej koalicji widziała też pelplińska gazeta 
w „gnębionym przez Niemców narodzie Czeskim”. Informując o „ciężkim ży-
ciu Czechów pod opieką niemiecką” , zamieścił „Pielgrzym” odezwę czeskich 
uchodźców Do Braci Polaków oraz przedstawił plan sformowania przy boku 
Polski Legionu Czeskiego, z jakim to wystąpił gen. Lev Prhala117. 

112 Hitler wypowiedział traktaty z Polską i Anglią, „Pielgrzym”, nr 52 z 2 V 1939, s. 3; Rząd 
niemiecki o stosunkach z Polską. Berlin uzasadnia zerwanie paktu z Polską, tamże, s. 2; 
S. Rymar, Czas do namysłu, tamże, nr 53 z 4 V 1939, s. 2; Anglia i Francja nie zawiodą, 
tamże.

113 Polska od Bałtyku odepchnąć się nie da!, tamże, nr 55 z 9 V 1939, s. 1; Odpowiedź rządu 
polskiego na notę niemiecką, tamże, s. 3.

114 U granic Polski zachłanność niemiecka załamała się, tamże, nr 60 z 20 V 1939, s. 3; Groźby 
wojny Polska się nie ulęknie (przemówienie prezesa SN Kazimierza Kowalskiego w Łodzi  
2 IV 1939 r.), tamże, nr 41 z 6 IV 1939, s. 1; zob. też: W. Roszkowski, op. cit., s. 357;  
R. Wapiński, Narodowa Demokracja..., s. 323.

115 R. Rybarski, Dosyć pasożytnictwa żydowskiego, „Pielgrzym”, nr 60 z 20 V 1939, s. 2.
116 Kto chce wojny w Niemczech, tamże, nr 48 z 22 IV 1939, s. 3; zob. też: Komuniści w partii 

hitlerowskiej prą do wojny, tamże, nr 104 z 31 VIII 1939, s. 2.
117 Zob.: Odezwa Czechów Do Braci Polaków, tamże, nr 78 z 1 VII 1939, s. 4; Legion Czeski 

w Polsce pragnie utworzyć gen. Prhala, tamże, nr 69 z 10 VI 1939, s. 1; oraz: Hitler wkracza 
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Wśród wielości publikacji relacjonujących przebieg wydarzeń na arenie mię-
dzynarodowej, odnotował również „Pielgrzym” te, które zdaniem redakcji były 
istotnymi w odniesieniu do sytuacji wewnętrznej, krajowej, a mianowicie samo-
bójstwo płka W. Sławka, śmierć Wojciecha Korfantego (17 VIII 1939), wresz-
cie wybór nowego papieża Piusa XII (kard. Eugeniusza Pacellego) po śmierci 
Piusa XI. Jednakże dominująca w publicystyce „Pielgrzyma” pozostawała nadal 
kwestia zagrożenia niemieckiego. Dywagowano jeszcze, co prawda, o możli-
wościach „utrzymania europejskiego pokoju”, ale już wkrótce okazało się, jak 
płonnymi były owe rozważania118. Z zaskoczeniem i pewnym niedowierza- 
niem przyjął „Pielgrzym” fakt podpisania 23 sierpnia 1939 r. sowiecko-nie-
mieckiego paktu o nieagresji. „Układ sowiecko-niemiecki jest nowym chwytem 
polityki niemieckiej, przekonywano, jest to wyczyn bez większego znaczenia 
w polityce międzynarodowej...”. A cytowany przez „Pielgrzym” Stanisław Ry-
mar twierdził: „...nie wart on zbyt wiele! Bo rozbieżności rosyjsko-niemieckie 
są zbyt wielkie...”119.

Najbliższe dni pokazały, jak zwodną okazała się powyższa ocena. W obli-
czu bezpośredniego zagrożenia konfliktem z Niemcami „Pielgrzym” explicite 
stwierdził: „Przekreślenie niepodległości Polski jest – jak oświadczają koła nie-
mieckie – koniecznością, gdyż Polska stoi na przeszkodzie, by Niemcy stały się 
władcami wschodniej i południowo-wschodniej Europy”. „Polacy będą się bro-
nić i dadzą odpór wrogowi, a wina za rozpętanie wojny spadnie na Niemcy...  
W tym stanie rzeczy, jej wynik, stwierdzał „Pielgrzym”, łatwo przewidzieć.  
Naród niemiecki srogo będzie żałować...”120.

na Czechy i Morawy, tamże, nr 32 z 16 III 1939, s. 1; Tragedia narodu Czeskiego, tamże, 
nr 33 z 18 III 1939, s. 1; Czesi w niewoli niemieckiej, tamże, nr 34 z 21 III 1939, s. 2; Niemcy 
traktują Czechów jak bydło robocze, tamże, nr 57 z 13 V 1939, s. 2; Ciężkie życie Czechów 
pod „opieką niemiecką”, tamże, nr 67 z 6 VI 1939, s. 3; Pętla na szyi narodu czeskiego coraz 
więcej zacieśnia się, tamże, nr 72 z 17 VI 1939, s. 3; Ciężkie doświadczenie, tamże, nr 94  
z 8 VIII 1939, s. 2; Ruina gospodarcza Czech i Moraw, tamże, nr 98 z 17 VIII 1939, s. 1.

118 Zob. np.: Czy wojna wybuchnie i kiedy (przedruk z wileńskiego „Głosu Narodowego”), „Piel-
grzym”, nr 97 z 15 VIII 1939, s. 2; Sojusz polsko-angielski, tamże, nr 103 z 26 VIII 1939,  
s. 2.

119 Pakt sowiecko-niemiecki o niezaczepianiu. Nowa komedia niemiecka, tamże, nr 101 z 24 
VIII 1939, s. 1; S. Rymar, Sensacja niemiecko-bolszewicka, tamże, nr 102 z 26 VIII 1939,  
s. 2.

120 Niemcy przygotowują się do nowej zbrodni, tamże, nr 99 z 19 VIII 1939, s. 1; Rozstrzygają 
się losy pokoju. 5 minut przed 12, tamże, nr 103 z 29 VIII 1939, s. 1; Cała odpowiedzialność 
spada na Hitlera, tamże, nr 104 z 31 VIII 1939, s. 1; zob. też: „Pielgrzym” nr 34 z 2 III 1939 
oraz W. Roszkowski, op. cit., s 357 i n.
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* * * 

W latach 1932-1939 „Pielgrzym” nadal pozostawał w segmencie informa-
cyjno-propagandowej prasy lokalnej obozu narodowego. Nadal też znaczącą 
rolę w jego komunikatach pełniły funkcje agitacyjno-werbunkowe dostoso-
wywane do wymogów aktualnej strategii propagandowej, wyznaczanej przez 
endeckie gremia kierownicze121. Propagatorami, realizatorami endeckiej myśli 
polityczno-społecznej w pomorskim interiorze byli redaktorzy, dziennikarze 
i współpracownicy pelplińskiej gazety – oddani zwolennicy Narodowej Demo-
kracji (Stronnictwa Narodowego), zajmujący odpowiedzialne stanowiska w jej 
lokalnych i ponadlokalnych strukturach. Celem nadrzędnym „Pielgrzyma” było 
przeciwstawianie się (deprecjonowanie) i zwalczanie na Pomorzu wpływów 
obozu rządowego (sanacji). Tak więc wiodącym zadaniem „Pielgrzyma” było 
nie tylko kształtowanie pożądanego sposobu postrzegania i oceny wydarzeń za-
chodzących na forum krajowym i międzynarodowym, ale również propagowa-
nie endeckiego systemu wartości. W przekazie informacyjno-propagandowym 
„pielgrzymowcy” najczęściej sięgali do wypracowanego w endeckich centrach 
informacji „przekazu dychotomicznego, łatwego w odbiorze, prostego do in-
terpretacji i czytelnego dla odbiorców na różnym poziomie uzdolnień komuni-
kacyjnych”122. 

W propagowaniu endeckiego oglądu polityczno-społecznej rzeczywistości 
redakcja „Pielgrzyma” wyzyskiwała przedruki artykułów z wiodących tytułów 
prasy narodowej. Nadal też, nie mniej ważną, wykorzystywaną w przeciw- 
sanacyjnych akcjach, była kwestia narastającego zagrożenia niemieckiego. 
„Pielgrzymowcy” trafnie przewidywali, iż dążenia rewizjonistyczne i odwe- 
towe hitlerowskiej Rzeszy doprowadzą ostatecznie do wybuchu wojny, a stan 
nieustannego niemieckiego zagrożenia prokuruje wg nich nieudolna i naiw-
na polityka sanacyjnych rządów. Stałe zagrożenie polskiego etnosu narodo-
wego stanowili też dla „Pielgrzyma” Żydzi – hołubieni jakoby przez sanację; 
w przekazie pelplińskiej gazety – nieprzejednani wrogowie chrześcijaństwa,  
komunistyczni, bolszewiccy agitatorzy. Przykładem ich destrukcyjnej dzia-
łalności w świecie kultury chrześcijańskiej była dla „Pielgrzyma” zbrodnicza 
polityka wewnętrzna w sowieckiej Rosji, w której to gros elit przywódczych  
„opanowali” Żydzi.

121 Zob. też: A. Paczkowski, Prasa w życiu politycznym Drugiej Rzeczypospolitej, „Dzieje  
Najnowsze”, 1978, z. 3, s. 38 oraz: W. Władyka, A. Notkowski, Państwo-partie-prasa w Dru-
giej Rzeczypospolitej, „Kwartalnik Historii Prasy Polskiej”, t. 21, 1982, z. 34, s. 165-173.

122 Zob. E. Maj, Komunikowanie polityczne..., s. 572.
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Przedstawione powyżej zasadnicze kierunki społeczno-politycznych komu-
nikatów „Pielgrzyma” (tj. deprecjonowanie „rządów pomajowych” – sanacji, 
uwrażliwianie Pomorzan na niemieckie dążenia rewizjonistyczne oraz wszech-
stronne, w rozumieniu „pielgrzymowców”, przeciwstawianie się żydowskiemu, 
rzekomemu „ekspansjonizmowi” zagrażającemu polskim, katolickim i narodo-
wym wartościom), były obecna na stronicach pelplińskiej gazety do jej ostatnie-
go przed wybuchem wojny 104 numeru z 31 sierpnia 1939 r.123 

Andrzej Romanow

The major elements of Pelplin „Pilgrim” publication, part III.
Under the banner of the National Party 1932–1939

SUMMARY
Between 1932 and 1939, “Pilgrim” remained in the segment of local information 

and propaganda press of the national camp. In its communications, a significant role 
continued to be played by canvassing and recruitment functions tailored to the requi-
rements of the current propaganda strategy set by the ND executive. The promoters 
and implementers of ND socio-political ideas in the Pomeranian interior were the  
journalists and associates of the Pelplin newspaper – devotees of the National Demo-
cracy (National Party), holding responsible positions in its local and regional structu-
res. “Pilgrim’s” overriding objective was to oppose (deprecate) and combat the influ-
ence of the government camp (Sanation) in Pomerania. Hence, the periodical’s main 
task was twofold: to shape the desired perception of and judgement on domestic and 
international affairs while promoting the National Democracy value system. In their 
informative content and propaganda message the “Pilgrim team” tended to employ 
a communication style developed by ND information hubs: “dichotomous, easy to 
understand, easy to interpret and readable for the public possessing communication 
skills at different levels”124.

With a view to promoting ND’s outlook on the socio-political reality, the editorial 
team of “Pilgrim” utilised articles reprinted from the leading titles of the national 
press. An issue of equal importance, still used in anti-Sanation actions, was the increa- 
sing threat from Germany. “Pilgrim” editors rightly predicted that the revisionist and 

123 O wojennych, tragicznych losach redaktorów, dziennikarzy i współpracowników „Piel-
grzyma” zob. m.in.: R. Szwoch, Redaktorzy, drukarze i współpracownicy „Pielgrzyma” 
(1869-1939), [w:] Wielcy ludzie małego Pelplina. Współtwórcy „Pielgrzyma”, red. Bogdan 
Wiśniewski, Pelplin 2019, s. 69-86; H. Mross, Słownik biograficzny kapłanów Diecezji 
Chełmińskiej..., odpowiednie hasła; SBPN, t. I -IV, suplement I-III, odpowiednie hasła.

124 E. Maj, Komunikowanie polityczne..., s. 572.
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retaliatory tendencies in the Nazi Germany will eventually lead to the outbreak of war, 
and they placed the blame for the persistent German threat on the inept and naive 
policy of the Sanation government. Another constant menace to the Polish natio- 
nal ethos, from the viewpoint of “Pilgrim”, were Jews, purportedly cherished by  
Sanation, but in the opinion of the Pelplin newspaper, constituting implacable ene-
mies of Christianity as well as Communists and Bolshevik agitators. According to 
“Pilgrim”, an example of their destructive activity in the Christian world was the 
criminal internal policy of Soviet Russia, where the political leadership was largely  
“taken over” by Jews.

The aforementioned principal socio-political dimensions of “Pilgrim’s” commu-
nications (i.e. deprecating the “post-May rule” of Sanation, raising the awareness 
among the Pomeranian population of the revisionist tendencies of Germany and 
comprehensive (in the editors’ understanding) opposition against the alleged Jewish 
“expansionism” jeopardising Polish, Catholic and national values, featured on the  
columns of the Pelplin newspaper until its last issue before the outbreak of World  
War II: No. 104 of 31 August 1939.



Artur Nowaczewski
Gdańsk

Doświadczenie żołnierza.  
O prozie wspomnieniowej  

Jana Mazurkiewicza

 Wyobrażenia Polaków o pierwszej wojnie światowej zdominowała na trwałe  
postać Józefa Piłsudskiego jako komendanta I Brygady Legionów. Mimo że jego 
aktywność (jak i dowodzonej przez niego formacji) z tego okresu to tylko epi-
zod w dziejach straszliwej wojny, to jednak, jak pisze Robert Traba, w masowej 
wyobraźni Polaków ukształtował się obraz nie „morderczej wojny”, jak w całej 
zachodniej Europie, lecz „mit wojenki”, „romantyczno-ułański mit radości”. 
(…) Z jakiego powodu do dzisiaj trudno znaleźć w Polsce szczegółowe opi-
sy służby w armii niemieckiej? Na te pytania chyba nietrudno odpowiedzieć. 
Przede wszystkim w niemieckiej armii podczas pierwszej wojny światowej nie 
ma zwartych oddziałów polskich. Nie istnieją osobne „polskie” pułki, dywizje 
czy brygady, jak to było w armiach rosyjskiej i austriackiej. Polacy w armii 
kajzera służą jako żołnierze, podoficerowie, rzadko oficerowie, w mieszanych 
pod względem etnicznym jednostkach.

Tak tłumaczył podjęcie tego słabo obecnego w pamięci rodaków tematu 
Ryszard Kaczmarek, autor książki o Polakach służących w niemieckiej armii 
w latach 1914-19181. Józef Borzyszkowski, który dokonał w tym samym cza-
sie przeglądu pomorskiej literatury wspomnieniowej oraz dzieł literackich po-
święconych wielkiej wojnie oraz przyłączeniu Pomorza do Polski, stwierdzał, 
że „inwentaryzacja” świadectw historii i świadomości historycznej Kaszubów 
i Pomorzan oraz ich wszechstronna analiza, to wdzięczne zadanie badawcze nie 
tylko dla historyka2. Z pewnością poczesne miejsce pośród nich zajmuje proza 
wspomnieniowa Jana Mazurkiewicza, będąca zarówno ciekawym świadectwem 
historycznym, jak i nieprzeciętnym dokonaniem literackim.

1 R. Kaczmarek, Polacy w armii kajzera na frontach pierwszej wojny światowej, Kraków 2014, 
s. 5-8.

2 J. Borzyszkowski, I wojna światowa i przyłączenie Pomorza do Polski w pamięci Kaszubów 
i Pomorzan, „Acta Cassubiana”, t. 16, 2014, s. 112.
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Jan Mazurkiewicz jest autorem utworu opowiadającego o doświadczeniach 
frontowych, który nie ukazał się dotąd drukiem w jednym woluminie. Pier-
wodruk swoich wspomnień publikował w odcinkach w związanym z BBWR 
dzienniku „Dzień Pomorski” pod tytułem Dusza żołnierza. Przeżycia z wojny 
światowej. Drukowano wówczas trzy części (Część I – W armii niemieckiej, 
Część II – W niewoli angielskiej, Część III – W armii polskiej). Pierwszy odcinek 
ukazał się w wydaniu sobotnio-niedzielnym z 14-15 grudnia 1935. Już wiele lat 
po śmierci autora pierwsze dwie pierwsze części tych wspomnień w opracowa-
niu Jerzego Dziewickiego wyszły nakładem Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskie-
go pod tytułem Los żołnierza3. Wedle informacji, które przekazała redaktoro-
wi córka Jana Mazurkiewicza, wspomnienia powstawały w latach 1923–1935. 
Prócz brulionów, składających się na pamiętnik, zachowały się fragmenty au-
tobiograficznej zapewne opowieści opisującej przeżycia młodego człowieka 
w pierwszych dniach wojny4. Pominięcie trzeciej części wspomnień Dziewicki  
objaśniał jej słabszym (rzekomo) poziomem literackim i nadreprezentacją wąt-
ków ściśle osobistych5. Było to jedynie oficjalne tłumaczenie. Z oczywistych 
cenzuralnych powodów część poświęcona wojnie z bolszewikami nie mogła 
bowiem się ukazać w PRL. Nie bez znaczenia być może jest także fakt, że rów-
nież przedstawione w niej zachowania polskich żołnierzy odbiegają od marty-
rologicznych wzorców. Wznowiona została więc dopiero w 2008 r., ale nie jako 
samodzielna publikacja, lecz w tomie poświęconym pamięci jego syna Wincen-
tego6. Wincenty jest też autorem Życiorysu ojca, napisanego na potrzeby biogra-
mu Jana Mazurkiewicza, który przygotowywał Józef Borzyszkowski7. Korzystał 
z zapisków ojca, które pozostają w posiadaniu rodziny i stąd można zaczerpnąć 
główne informacje biograficzne na temat autora Losu żołnierza8. 

Jan Mazurkiewicz urodził się 8 marca 1892 r. w Samsieczynku (obecnie 
powiat nakielski) w ubogiej, wielodzietnej rodzinie najemnych pracowników 
rolnych. W związku z częstymi zmianami miejsca pracy przez rodziców jako 
dziecko mieszkał kolejno w różnych miejscowościach na terenie Krajny: Ko-
mierowie koło Sępólna, Sępólnie, Komierówku, w Bagienicy, Gostycynie. Jako 
młody człowiek udał się w wędrówkę za pracą do Niemiec – wpierw do Berli-
na, a potem do Nadrenii, gdzie zastał go wybuch wojny światowej. W 1915 r.  

3 J. Mazurkiewicz, Los żołnierza, Gdańsk 1975.
4 J. Dziewicki, Słowo wstępne, [w:] J. Mazurkiewicz, Los…, s. VI.
5 Tamże.
6 Pro memoria Wincenty Mazurkiewicz (1938-2004), zebr. i oprac. J. Borzyszkowski, Gdańsk-

Elbląg 2008, s. 27-85.
7 W. Mazurkiewicz, Życiorys Ojca – Jan Mazurkiewicz (1892-1952), [w:] Pro memoria…,  

s. 19-25.
8 Tamże, s. 25.



Artur Nowaczewski (Gdańsk)72

powołano go do armii niemieckiej, walczył na froncie zachodnim i wschodnim, 
w 1918 r. dostał się do angielskiej niewoli, skąd jako żołnierz Armii Hallera 
powrócił do Polski. Zdemobilizowany wiosną 1920 r., krótko potem zgłosił się 
ponownie do wojska i wziął udział w Bitwie Warszawskiej jako żołnierz Armii 
Ochotniczej. Po powrocie z frontu zamieszkał w Pruszczu-Bagienicy i tu założył 
rodzinę, pracował jako kolejarz – najpierw konduktor, później kierownik pocią-
gu. W okresie II wojny światowej był więziony w Tucholi, a następnie wysłany 
na przymusowe roboty do Niemiec. Po wojnie, wedle relacji syna, krytycznie 
oceniał nową sytuację kraju i system komunistyczny. Zmarł 29 września 1952 
roku; pochowany jest w Pruszczu-Bagienicy9.

Wychowanie w trudnych warunkach materialnych, przedwczesna śmierć 
matki, przywiązanie do polskości zaszczepione mu przez ojca oraz wierność 
wartościom wiary katolickiej, to czynniki, które ukształtowały w młodości 
osobowość Jana. Do tego należy dodać jego pasję czytelniczą. Czytał przede 
wszystkim powieści historyczne. Wielkie wrażenie wywarli na nim Krzyżacy 
Sienkiewicza, swoje wprawki pisarskie próbował zamieszczać w „Gazecie Gru-
dziądzkiej”10. Stawia to nieco w innym świetle fragment wspomnień, w któ-
rym inspirację do rozwijania swojej polszczyzny czerpie od niemieckiego kolegi 
z wojska:

– Janie – powiedział pewnego dnia do mnie Heinrich, kiedy wyszliśmy sobie 
w pole i byliśmy sami. – Powinieneś się starać opanować język polski w pi-
śmie.
– Dlaczego mi to radzisz?
– Bo, po pierwsze – z twoich listów do mnie pisanych widzę, że mógłbyś się 
tego nauczyć, po drugie – po wojnie na pewno powstanie królestwo polskie, 
a wtedy mógłbyś uzyskać jakąś posadę11.

Możliwie, że starszy od niego kolega, ochotnik, wywarł na Jana pewien 
wpływ intelektualny i zachęcał do opanowania polskiego w piśmie, ale trud 
samokształcenia, jak wynika z informacji podanych przez syna, Mazurkiewicz 
podejmował już wcześniej, jeszcze przed I wojną światową. 

Czy w przypadku wspomnień Jana Mazurkiewicza otrzymujemy więc zbele- 
tryzowane przeżycia autora, czy mamy do czynienia z utworem, w którym au-
tor zawiera z nami pakt autobiograficzny w rozumieniu Philippe’a Lejeune’a? 
„Dzień Pomorski” opatruje początek wspomnień Mazurkiewicza adnotacją 
„nasz nowy odcinek powieściowy”, ale zaraz potem otrzymujemy informację,  

9 Tamże, s. 19-24.
10 Tamże, s. 20.
11 J. Mazurkiewicz, Los żołnierza…, s. 63.
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że autorem tego „żołnierskiego pamiętnika” jest „skromny i cichy kolejarz  
pomorski z Pruszcza-Bagienicy, Jan Mazurkiewicz”12. Wedle dzisiejszych kryte-
riów gatunkowych byłby to więc utwór zaliczający się do literatury non-fiction, 
który siłę wyrazu czerpie z utożsamienia narratora z autorem, Janem Mazurkie-
wiczem. Ze względu na dystans czasowy dzielący opowiadającego od zdarzeń, 
trzeba myśleć o Losie żołnierza jako o pamiętniku. Jako pamiętnik może zaś nas 
interesować nie tylko jako źródło wiedzy historycznej oraz jako tzw. dokument 
osobisty, dostarczający wiedzy interesującej socjologów i badaczy społecznej 
świadomości mieszkańca Pomorza u progu niepodległości, ale – last but not 
least – jako dzieło literackie13.

W takim ujęciu wspomnienia Jana Mazurkiewicza są ze wszech miar in-
teresujące zarówno dla historyka, jak również literaturoznawcy. Nie tylko bo-
wiem ukazują realia wielkiej wojny oraz pierwszych lat niepodległości i wojny 
z bolszewikami, ale autor czyni to bez retuszów, nie ulegając językowi propa-
gandy oraz patriotycznej egzaltacji. Ze względu na skromną liczbę świadectw 
piśmienniczych z Pomorza opisujących udział Pomorzan w wojsku niemieckim 
oraz ich doświadczeń ze służby w polskiej armii w latach 1919-1920, jest to 
unikatowy dokument14. Wspomnienia te dostarczają również istotnych wiado-
mości o światopoglądzie autora, kształtowaniu się jego osobowości w konfron-
tacji z rzeczywistością wojenną, dają wgląd w środowisko, z którego się wywo-
dził. Na koniec zaś, co ważne dla badacza literatury, Mazurkiewicz zaskakuje, 
jak na osobę o krótkiej praktyce warsztatowej, bardzo dobrym opanowaniem  
rzemiosła pisarskiego, przemyślaną formą swojego pamiętnika.

Los żołnierza zarówno w częściach poświęconych I wojnie światowej, jak 
i wojnie z bolszewikami składa się ze spójnych kompozycyjnie rozdziałów. 
W każdym z nich zawsze wyeksponowany zostaje jeden wątek, przez co otrzy-
mujemy ciąg sugestywnych obrazków rozgrywających się w wojennych realiach 
lat 1915-1920. Mazurkiewicz w pełni panuje nad materią swoich wspomnień, 
brak tu zbędnych informacji, wszystko jest podporządkowane jak najprostsze-
mu, najbardziej sugestywnemu opowiedzeniu zdarzeń, których był uczestni-
kiem i świadkiem. Choć nie posiadał wyższego wykształcenia, jego diagnozy 
oraz przepełnione empatią i głębokim humanizmem refleksje zasługują na  

12 Pro memoria…, s. 26.
13 Por. M.G. [Michał Głowiński], Pamiętnik, [w:] Słownik terminów literackich pod red.  

A. Sławińskiego, Wrocław 1988, s. 339.
14 Nie jedyny oczywiście. Wymienić trzeba przede wszystkim opublikowane w 1922 r. wspo-

mnienia ks. Władysława Łęgi Z mych wrażeń wojennych (1915–1919) oraz wznowione 
ostatnio przez krakowskie wydawnictwo Miles Bernarda Potrykusa Wspomnienia Kaszuba 
spod Verdun (1937). Por. J. Borzyszkowski, I wojna światowa…
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uwagę, co podkreślali ci, którzy o nich pisali – Jerzy Dziewicki15, Andrzej  
Bukowski16, Józef Borzyszkowski17. 

Pewne ujawniające się we wspomnieniach poglądy i cechy temperamentu 
Mazurkiewicza wyrażają jego wyjątkową osobowość, inne są typowe dla zacho-
wania Pomorzan w obcym środowisku, wobec zaborcy i w niemieckiej armii. 
Ciekawą obserwację na temat pomorskich żołnierzy zawarł w swoich listach 
do matki Józef Iwicki (rocznik 1891), a więc niemalże rówieśnik Mazurkie- 
wicza:

 Usłyszałem przy stole, w przeciwległym kącie pokoju, rozmowę polską, 
prowadzoną poprawnym językiem. Z akcentu, a głównie ze sposobu zacho-
wania się poznałem, że to Poznańczycy.
 Takie manifestowanie polskości, głośne, narzucające się, zupełnie beztro-
skie, to cecha Poznańczyków. Zupełnie inaczej zachowują się w podobnym 
wypadku uświadomieni Zachodnioprusacy. Ci nie rozmawiają nigdy tak gło-
śno, ale po cichu, dyskretnie, prawie przytłumieni, tak iż tylko najbliżsi mogą 
usłyszeć, że to Polacy. Jest to manifestacja przezorniejsza, ostrożniejsza, wię-
cej defensywna, w przeciwieństwie do ofensywnej poznańskiej. Poznańczycy 
czują się od razu przy swym stole jak u siebie w domu. Podczas gdy Zachod-
nioprusaków razi stale obecność obcych. Jest to wynik nie tylko odmiennych 
warunków życia narodowego, ale też i odmiennego zupełnie usposobienia18.

Trudno w takich wypadkach dokonywać uogólnień, ale – jeśli prześledzić 
zachowanie Mazurkiewicza na froncie – raczej pasowałby do tej charaktery-
styki. Dostosowywał się bowiem do otoczenia, w niemieckim wojsku mówił 
po niemiecku. Inna sprawa, że jego kolegami z kompanii byli przede wszyst-
kim rekruci z różnych stron Niemiec, a nie rodacy, wcielony bowiem do woj-
ska został nie z Pomorza, skąd pochodził, ale z Nadrenii. Niezależnie od tych 
okoliczności jego patriotyzm nie ma cech ostentacji, demonstracji, choć jest 
silnie ugruntowany. Obce mu są nacjonalizm czy antysemityzm, nie ma dostę-
pu do jego umysłu propaganda, choć jednocześnie cechuje go wysokie poczucie 
obowiązku, co jest w oczach przełożonych pożądaną cechą żołnierza. Kolejne 
pytanie, które musimy sobie zadać dotyczy tego, czy taką świadomość prezen-
tował już w roku 1915, czy jako bohater swoich wspomnień pozostaje odbiciem 
swoich późniejszych o dwadzieścia lat poglądów?

15 J. Dziewicki, Słowo wstępne…, s. V-IX.
16 A. Bukowski, Pamiętnikarze pomorscy o epoce zaboru pruskiego, „Rocznik Gdański”, t. XL, 

1980, z. 2, s. 59-62.
17 J. Borzyszkowski, I wojna światowa…, s. 99-100.
18 J. Iwicki, Z myślą o niepodległej: Listy Polaka żołnierza armii niemieckiej z okopów I wojny 

światowej 1914-1918, Wrocław 1978, s. 129.
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Nie ulega wątpliwości, że udział w I wojnie światowej był wydarzeniem 
centralnym w życiu Jana Mazurkiewicza, doświadczeniem pokoleniowym. Co 
może uprawniać do takiego stwierdzenia? Przede wszystkim to, że uformowa-
ło ono jego poglądy na życie. Fakt, że właśnie ten okres swojej biografii udało 
mu się podsumować oraz swoje przemyślenia ująć w zamkniętej, przemyślanej 
formie, nie jest przypadkiem. Stanowiły one kapitał doświadczeń, które chciał 
przekazać potomnym.

Ważne miejsce w części książki poświęconej służbie w mundurze niemiec-
kiego szeregowca zajmują fragmenty, które są poświęcone braterstwu broni. 
Cytowana już rozmowa z Heinrichem Krämerem, w której kolega z okopów 
namawia Jana do nauki polskiego, nie musi być wcale literackim konceptem. 
Więzy między żołnierzami w obliczu stałej grozy śmierci były bardzo głębokie:

 W okopach runęły bariery społeczne, gdy intelektualiści stali się uzależ-
nieni od robotników, a arystokraci od chłopów. „To w czasie wojny zdobyłem 
wiedzę o ludziach – wyznał André Bridoux – przedtem mój rodzaj społecz-
ny ukrywał przede mną rodzaj ludzki. W wojnie człowiek stawał się nagi, to 
znaczy ludzkość ukazywała się jako część natury, a nie przedmiot klasyfikacji 
społecznej”19.

Modris Eksteins, autor głośnej książki Święto wiosny: wielka wojna i narodzi-
ny nowego wieku podkreślał, że w czasie wojny tradycyjne autorytety pozosta-
wiły żołnierza własnemu losowi, głównym oparciem dla niego było „braterstwo 
w okopach”20.

Gdziekolwiek Mazurkiewicz jako żołnierz się znajduje – we Flandrii, na Po-
lesiu, Mazowszu, Ukrainie, w napotykanych osobach widzi najpierw ludzi, ich 
charaktery, a dopiero potem przedstawicieli poszczególnych narodowości. Do-
cenia zatem przykładowo patriotyzm tych Niemców, którzy stawiają na pierw-
szym miejscu obowiązek obywatelski, a nie podsycane przez prasę emocje szo-
winistyczne (te ostatnie są znamienne zwłaszcza dla Prusaków). Szkicując ich 
sylwetki, ukazuje zróżnicowaną gamę postaw wśród kolegów ze swojej jednost-
ki. W rozmowie z Heinrichem relacjonuje koledze ewolucję swojego spojrze-
nia na „innych”, tj. ludzi innej narodowości i wiary. Wspomina o strachu, który  
w okresie nauki szkolnej wiązał się z okrutnym niemieckim nauczycielem.  
Jan zauważa, że w rodzinnej wsi dzieci zachęcano do niechęci i nagradzano 
wro-gość wobec Niemców, a nienawiść wobec ewangelików miała także reli-
gijne podłoże. Później Mazurkiewicz sam staje się „innym”, trafiając do Berlina 

19 M. Eksteins, Święto wiosny: wielka wojna i narodziny nowego wieku, przeł. K. Rabińska, 
Warszawa 1996, s. 259.

20 Tamże, s. 240.



Artur Nowaczewski (Gdańsk)76

i Nadrenii, o której mieszkańcach wyraża się w dużo cieplejszych słowach niż 
berlińczykach; pobyt w Nadrenii stopniowo pozwala mu pozbyć się narodowo-
ściowych uprzedzeń, wreszcie – na froncie – Polacy i Niemcy są równi wobec 
śmierci, z niektórymi towarzyszami broni można toczyć długie życiowe roz-
mowy. 

„Miłość bliźniego”, na którą powołuje się w swoich ocenach wydarzeń autor 
Losu żołnierza, nie jest w jego wypadku tylko deklaratywna, ale wsparta o „bra-
terstwo z okopów”. Szczególnie to widać we wstrząsającym rozdziale Na pobo-
jowisku, kiedy Jan postanawia towarzyszyć rannym i umierającym żołnierzom 
rosyjskim. Niektórych udaje mu się wyprowadzić w bezpieczniejsze miejsce, in-
nym może tylko pomóc zaczerpnąć wody. Nie docierają tu sanitariusze, z czym 
nie może się pogodzić:

 Dba się o tę marną zdobycz, tę odrobinę żywności, ale nie pamięta się 
o rannych. Bo też nikt z góry tego nie nakazuje. Zresztą – to wróg. Nie istnieje 
żadna umowa między narodami, by rannych w miarę możności ratować. Dla-
czego? Lepiej o tym nie mówić. Ci ranni poumierają i będą i tak milczeli.
 Gdyby tak któryś z królów lub cesarzy tutaj leżał! O to co innego! Przy-
pomniałoby się od razu całemu światu, że to jednak boli tak leżeć w ranach, 
znosić w nocy chłód, cierpieć pragnienie, trząść się w febrze. Przypomniałoby 
się światu, że rany mogłyby się zapalić z brudu i robactwa, że władca z łaski 
Bożej czy inny pomazaniec mógłby umrzeć w boleściach21.

To właśnie w konfrontacji z tymi doświadczeniami krystalizują się jego po-
glądy; hierarchia wartości. Oczywiście solidny fundament i źródło motywa-
cji stanowi dla Jana Mazurkiewicza chrześcijaństwo. Jego silna wiara nie jest  
oparta jednak na mechanicznym uznawaniu autorytetu kościelnej instytucji. 
Jan zawsze miał predyspozycje do refleksyjności, ale, jak można przypusz-
czać, to doświadczenie wojny właśnie wyzwoliło w nim „podróż do wnętrza”.  
Wspomnienia autora Losu żołnierza nie pozostają tylko dokumentalną rela- 
cją z pół bitewnych, ale są opatrzone przenikniętymi humanizmem przemyśle-
niami autora:

 Tam w lesie, sam na sam z moimi myślami, z dala od ludzi, z dala od roz-
mów o wojnie, od gazet pełnych podburzających artykułów, z dala od brudu 
i nędzy, z dala też od ludzi pobożnych mówiących ciągle o karze boskiej, o pie-
kle i o niebie, w tym lesie cichym i spokojnym, dusza moja czuła się swobodna 
i ujęta dobrocią Boga (…) Wojna nie jest niczym innym, jak tylko wynikiem 
i owocem naszej namiętności, naszego nierozumu. Nic ludzi nie usprawiedli-
wia. (…) wojna czyni ludzi gorszymi, roznamiętnionymi. Jeżeli wojna miała 

21 J. Mazurkiewicz, Los…, s. 44.
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być karą bożą, dlaczego najwięcej cierpią z jej powodu ci właśnie, którzy naj-
mniej grzeszą, a najwięcej modlą się i Boga chwalą?22

Bohater jest głęboko wierzący, można powiedzieć, że z doświadczenia wo-
jennego wychodzi jeszcze silniejszy moralnie, pozostając absolutnym kryty-
kiem wojny jako takiej. Mógł się w swoich poglądach zapewne podeprzeć sta-
nowiskiem, jaki w trakcie trwania światowego konfliktu prezentował papież 
Benedykt XV.23

Prostota języka, którą spotykamy w Losie żołnierza nie ma swojego źródła 
jedynie w fakcie, że autor był pisarskim samoukiem. To także wyniesiona z cza-
sów wojny nieufność wobec pustych frazesów, literackich efektów. Jego otwar-
tość, bezpośredniość i szczerość powodują, że czytelnik wierzy jego opowieści. 

III część wspomnień poświęcona służbie w armii polskiej (w 1918 Mazur-
kiewicz zdezerterował z armii niemieckiej i znalazł się w angielskiej niewoli, 
skąd trafił do Armii Hallera) jest szczególnie interesująca, ponieważ pozwala 
skonfrontować wyobrażenia autora na temat wolnej Polski z realiami II Rze-
czypospolitej. Jako dziecko pomorski pamiętnikarz marzył, aby zostać ułanem, 
jako dorosły założył polski mundur. Jego wspomnienia z lat 1919-1920 mają 
jednak również gorzki posmak i bynajmniej nie dlatego, że znalazł się w szere-
gach „szarej piechoty”. Relacja Mazurkiewicza z wojny polsko-bolszewickiej nie 
ma nic wspólnego z mitem „wojenki”. Jego służba w polskim wojsku nie wią-
że się z inicjacją, podążaniem za współczesnym modelem męskości, czy mło-
dzieńczą chęcią przygody. W chwili gdy Jan zgłasza się na ochotnika do Armii 
Ochotniczej, ma 28 lat, za sobą trudne doświadczenia frontowe, a w perspek-
tywie najbliższej przyszłości widoki na założenie rodziny. Został wcześniej już 
z wojska zwolniony. Nie należy się więc dziwić, że jego otoczenie nie rozumie 
jego decyzji o powrocie na front. Służbę w Wojsku Polskim, wskutek postępów 
ofensywy Armii Czerwonej na Warszawę, Mazurkiewicz traktuje jako obowią-
zek. Jest człowiekiem nad wiek dojrzałym, mądrym, znającym wartość życia 

22 J. Mazurkiewicz, Los żołnierza…, s. 67.
23 „Pokojowa polityka Benedykta skonfliktowała go też z napędzanymi nacjonalizmem 

Niemcami, Francją i Italią. We wszystkich tych państwach katolickie masy hołdowały na-
wet przekonaniu, że zwycięstwo ich narodów w wojnie polepszy wewnętrzne położenie 
Kościoła Katolickiego. Jego sytuację w Niemczech, Francji i Italii określał konflikt z domi-
nującymi prądami liberalizmu i antyklerykalizmu, co spychało katolików na margines spo-
łeczny. W aktywnym udziale w wojnie prowadzonej pod narodową flagą patriotyczni kato-
licy dopatrywali się szansy na uzyskanie społecznego dowartościowania”. Zob. A. Semplin, 
Papież, który przestał bić w dzwony, „Rzeczpospolita”, 2019, nr 39, dod. „Rzecz o historii”, 
https://www.rp.pl/Rzecz-o-historii/302149934-Benedykt--XV-Papiez-ktory-zabronil-bic-
wdzwony.html [dostęp: 30.04.2021].
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i nienawidzącym wojny. Jego pamiętnik skrajnie różni się tym samym choćby 
od niewolnego od autokreacji, zawadiackiej próżności Pamiętnika Władysława 
Broniewskiego.

Zanim jednak w 1920 r. Mazurkiewicz stał się ochotnikiem, przybył do Pol-
ski z Armią Hallera. W 1919 r., przed demobilizacją, pozostawał żołnierzem 49 
Pułku Strzelców Kresowych, który na początku 1920 r. został wchłonięty przez 
tworzący się na Pomorzu 65 Starogardzki Pułk Piechoty. Młode państwo pol-
skie było dumne ze swojej armii, co widać w wydawanym w zeszytach Zarysie 
historii wojennej pułków polskich 1918-1920 – kroniki poszczególnych pułków 
zostały z drobiazgową pieczołowitością spisane przez uczestników walk. I tak 
pracami nad liczącą 150 stron publikacją dokumentującą powstanie oraz szlak 
bojowy 65 Starogardzkiego Pułku Piechoty kierował kapitan Ludwik Proskur-
nicki24. Niewiele o nim wiadomo ponad to, że generał Jan Romer, dokonując 
w 1927 r. inspekcji pułku, scharakteryzował go jako wzorowego oficera nadają-
cego się do pracy w sztabach, „pracującego nad sobą”25. Faktycznie – czuć w tej 
pracy rękę sztabowca. Dzięki niej szlak bojowy pułku i jego batalionów, a nawet 
kompanii – możemy zrekonstruować w zasadzie dzień po dniu, często nawet 
dowiadując się, jaka panowała danego dnia pogoda. Do pewnego momentu 
możemy koleje dziejów 49 Pułku konfrontować ze wspomnieniami Mazur- 
kiewicza. 

Fragmenty Losu żołnierza dotyczące 1919 r. nie są bogate w wydarzenia fron-
towe, co poniekąd mówi o małej intensywności działań wojennych w tamtym 
okresie. 49 Pułk stacjonował przez pewien czas na Mazowszu, dominującymi 
wątkami w opisie tych tygodni są stosunek tamtejszych mieszkańców do Ży-
dów, bieda i relacje żołnierzy pułku z miejscowymi kobietami. Zdarzenia te ro-
bią na Mazurkiewiczu wyraźnie wrażenie – jako przykład moralnego upadku. 
W oczach żołnierza z Pomorza społeczność mazowiecka jest bierna, roszcze-
niowa i obwinia za wszystko Żydów. Autor wspomina:

 Umieszczono nas w koszarach w Nowym Dworze. I znowu zjawiła się  
falanga obdartych chłopów, kobiet i mężczyzn, by biadać na swój niedostatek 
i oskarżać Żydów. Podjudzanie nie dało na siebie w skutkach długo czekać. Tu 
i ówdzie zdarzały się wybryki obcinania Żydom bród. Jednak dzięki wezwaniu 
samego generała Hallera, wpadki takie przestały się powtarzać26.

24 Dzieje 65 p.p. Starogardzkiego, Starogard [1929?].
25 Gen. Dyw. Romer, Kwalifikacje oficerów w myśl odprawy Gen. Insp. Sił Zbrojnych z dn. 

23.VIII.1926. Cyt. za: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/80/Romer_-_
Opinie_o_oficerach_-_701-001-119-116.pdf, [dostęp: 04.10.2020].

26 Pro memoria…, s. 33.
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Trzeba przyznać, że te incydenty nie zostały pominięte w historii pułku spi-
sanej przez kapitana Proskurnickiego:

 Ludność miejscowa otoczyła pułk od pierwszego dnia względami i opieką. 
Żołnierz zachowywał się wzorowo, jedynie skutkiem antagonizmu do ludno-
ści żydowskiej — przyszło kilka razy do pobicia żydów i zajść gorszących — 
w których żołnierze pułku, a nawet i pojedynczy żołnierze francuscy za przy-
kładem oddziałów marynarki i armji krajowej wzięli udział27.

Napięcie w stosunkach polsko-żydowskich w pierwszych miesiącach nie-
podległości i nasilenie nastrojów antysemickich znajduje poświadczenie w re-
lacjach z epoki. Pogrom we Lwowie czy masakra w Pińsku to zdarzenia, które  
sprawiły, że, jak pisze Norman Davies, „reputacja Wojska Polskiego została 
zszargana”28. Nie jest to więc kwestia obecna li tylko w prozie Izaaka Babla.

W tym świetle ciekawym faktem jest, że w kompanii Mazurkiewicza służą 
też żołnierze żydowscy. Niektórzy starają się nie wyróżniać zachowaniem ani 
eksponować swojej narodowości wśród kolegów, ale zdarzają się też tacy, którzy 
w obecności Polaków rozmawiają między sobą w jidysz. To nie podoba się na-
wet autorowi Losu żołnierza, który zwraca im uwagę, że w towarzystwie powin-
ni się posługiwać polskim, co tłumaczy względami wychowania i powołując się 
per analogiam na swoje zachowanie w wojsku niemieckim. 

Nie tylko stosunki polsko-żydowskie stają się przedmiotem refleksji Mazur-
kiewicza. W późniejszym okresie pułk zostaje skierowany na Ukrainę. Do wrze-
śnia 1919 r. jednostka znajdowała się pod komendą oficerów francuskich, by 
potem przejść pod dowództwo Polaków. Autor pamiętnika odnotowuje to 
z przykrością: „Zmieniło się od razu. Znikła harmonia między przełożonymi 
a podwładnymi. Zaczęły się psuć stosunki. Nasz baon objął porucznik Z., który 
wyglądał tak, jakby na twarzy napisane, że jest dręczycielem ludzi”29.

W innym miejscu Mazurkiewicz opisuje zachowanie tego samego oficera:

 Pod oknem naszej kwatery przyjeżdża parę podwód. Porucznik Z. – jak 
zwykle pogania ludzi nahajką. W pewnej chwili dopada do jednego z wozów 
i okłada niemiłosiernie siedzącego na nim chłopa.
– Jej Bohu! Jej Bohu! – biada nasza „chadziajna”, patrząc przez okno.
– Co to za bolszewik. Ten cholera Litwin30.

27 Dzieje 65 p.p. Starogardzkiego, Starogard [1929?], s. 16.
28 Zob. N. Davies, Orzeł biały, czerwona gwiazda: wojna polsko-bolszewicka 1919-1920, przekł. 

A. Pawelec, Kraków 2009, s. 64-65.
29 Pro memoria…, s. 48.
30 Tamże, s. 49.
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Pułk nie spotkał się z większymi oddziałami Ukraińców, zatem niewiele tu 
opisów działań militarnych. Ciekawe są natomiast obserwacje autora dotyczące 
Ukrainy i jej mieszkańców. 

W marcu 1920 roku Jan Mazurkiewicz został zdemobilizowany. To zdarze-
nie zostaje odnotowane w monografii pułkowej. Demobilizowano szeregowców 
z rocznika 1895 i starszych, a w ich miejsce przydzielono rekrutów z Pomorza. 
Tę fuzję żołnierze 49 Pułku z początku przyjęli z niechęcią:

 Pozostałych natomiast ogarnął smutek i żal. — Tradycja pułku tak pięk-
nie wznosząca się po tylu trudach i przejściach wojennych miała przerwać 
się bezpowrotnie. Powstały więc nic tylko wśród podoficerów i szeregowych, 
ale nawet wśród oficerów oznaki niezadowolenia i narzekania, które doniosły 
się na prośbę oficerów drogą służbową do samego dowódcy Frontu Pomor-
skiego jenerała Hallera31.

Dopiero osobiste przemówienie generała Hallera do pułku w Kościerzynie 
z marca 1920 r. spowodowało uspokojenie nastrojów. Haller zapewnił w nim, 
że sztandarem tworzącego się pułku będzie stary sztandar 49 Pułku Strzelców 
Kresowych i polecił spokojne wykonanie rozkazów. 

Gdyby Jan Mazurkiewicz pozostał jeszcze przez kilka miesięcy żołnierzem 
65 pułku, mielibyśmy szansę spojrzeć na jego frontowe losy oczyma zwykłego 
żołnierza, na pewno potrafiłby nakreślić portrety towarzyszy broni – Pomorzan. 
Tak się jednak nie stało. Nie był to jednak – jak już było wspomniane – koniec 
jego przeżyć wojennych. Gdy sytuacja na froncie latem 1920 roku przybrała 
dramatyczny obrót, wstąpił w szeregi Dywizji Ochotniczej. 

Morale wojska było wówczas fatalne. Przebieg działań wojennych w 1920 r.  
to ciąg zdarzeń, w których sukcesy i zwycięstwa na froncie przeplatają się z klę-
skami, zwątpieniem i upadkiem ducha. Dość trzeźwo przedstawił to Adam 
Grzymała-Siedlecki, racjonalizując oczywiście stan psychiczny żołnierzy Woj-
ska Polskiego:

 Lipcowa armia nasza przedstawiała obraz taki, jaki przedstawiałaby każ-
da armia, złożona przeważnie z rekruta, a wystawiona na groźbę pośpieszne-
go odwrotu na przestrzeni kilkuset wiorst: była to armia w stanie zupełnego 
rozstroju. Nie ma takiego wojska, które by pod wtór orkiestry ceremonial-
nym marszem wędrowało wśród bezustannych osaczeń od Kijowa po Dęblin 
i od Połocka pod Płock. Odwrót, pozbawiony z natury rzeczy podstawowych 
praw łączności bojowej, odwrót uniemożliwiający normalną dostawę żywno-
ści, zmęczenie, przechodzące siły ludzkie, głód, rany, ciągłe niebezpieczeństwo 
i doprowadzające do rozpaczy poczucie klęski – to wszystko ze wspaniałej 

31 Dzieje 65 p.p…, s. 26.
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znakomitej armii naszej uczyniło przez dwa miesiące luźną masę straceńców. 
Zaczęła się szerzyć dezercja, powstał popłoch. Wczorajszy bohater dziś naraz 
nie dotrzymywał pola, rzucał karabin, uciekał.
 A obok tego stanu moralnego – choroby fizyczne: czerwonka, tyfus32.

Już w trakcie drogi na front Mazurkiewicz obserwuje objawy paniki społecz-
nej, obsesję szpiegostwa i eskalację nastrojów antysemickich. Opisuje na przy-
kład sytuację, w której żołnierze nie chcą wykonywać rozkazów oficera, uważa-
jąc go za Żyda. Dopiero interwencja Mazurkiewicza i kilku innych świadków 
zdarzenia rozwiązuje sytuację. 

Autor trafił do Dywizji Ochotniczej nowo utworzonych pułków niemal na-
tychmiast rzuconych na front. Mając za sobą doświadczenia I wojny światowej, 
jest dobrym, odpornym psychicznie żołnierzem, w przeciwieństwie do młodo-
cianych rekrutów:

 Bolszewicy rozpoczynają ogień. W naszych liniach przebiega rozkaz, by 
oszczędzać amunicji. Mamy tylko sto dwadzieścia naboi, żadnego granatu 
ręcznego! Kule świszczą naokoło. Od czasu do czasu słychać trzask łamanych 
gałązek. Ogień się wzmaga. Leżę sobie w moim dołku i przez ładnie urządzo-
ny otwór w ziemi wyglądam na szerokie pole. I myślę sobie: taka wojna to 
nic. Trzeba mieć spokojne nerwy i zastosować odpowiednią taktykę. Nie ma 
żadnej artylerii, z karabinami choćby cały rok trudno jest przygotować grunt 
do ataku33.

Ku swojemu zaskoczeniu zauważa później, że świeżo wcieleni do wojska 
chłopcy szybko się załamują i kompania idzie w rozsypkę. Złości go wtedy, 
że mający doświadczenie frontowe jego ziomkowie z I wojny światowej, za-
miast zgłosić się do armii, pozostali w cywilu. Wspomnienia Mazurkiewicza 
z kampanii 1920 r. nie mają nic wspólnego z budującymi obrazami zwycięstwa 
czy bohaterstwa. Dominuje chaos, brak przeszkolenia i panika. Brakuje ofice-
rów potrafiących zapanować nad oddziałami, a wczorajszy ochotnik może stać 
się łatwo dezerterem.

Już to dość pobieżne przyjrzenie się Losowi żołnierza sygnalizuje, że jest to 
książka wyjątkowa nie tylko dla literatury Pomorza, ale ważna w skali ogól-
nopolskiej – utworów poświęconych I wojnie światowej i polsko-bolszewic-
kiej. Uprawnia do takiego stwierdzenia usytuowanie wspomnień Mazurkie-
wicza na tle tekstów omawianych przez Macieja Urbanowskiego w najnowszej  
monografii poświęconej tej tematyce – Rok 1920 w Literaturze polskiej zarys 

32 A. Grzymała-Siedlecki, Cud Wisły, [w:] Szlakiem zwycięstwa: relacje literatów z wojny 1920 
roku, Łomianki 2012, s. 9.

33 Pro memoria…, s. 70.
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monograficzny, w której Los żołnierza (zapewne ze względu na to, że nigdy nie 
został wydany w jednym tomie, a III część jako samodzielna publikacja), nie-
stety, się nie pojawia34.

Warto spróbować też umieścić dzieło Mazurkiewicza na tle utworów wo-
jennych. Tomasz Burek wyróżnił w literaturze europejskiej dwie fazy rozwoju 
literatury o pierwszej wojnie światowej. Do pierwszej zaliczył śpiesznie kreślone 
reportaże i osobiste pamiętniki, z przewagą ujęć faktograficznych, dokumentar-
nych, kronikarskich, nieostygłych zapisów walk frontowych, z bezpośredniością 
wyrażających emocje i formujących oceny etyczne. W tej liczbie wymienił m.in. 
Ogień Henri Barbusse’a (1916) i W stalowych burzach Ernsta Jüngera (1919). 
W drugiej fazie według Burka literatura o wojnie odchodziła od stylu surowego 
pamiętnika na rzecz poszerzenia perspektywy myślowej i artystycznej, epicko-
ści, nawet jeśli – jak Erich Maria Remarque w Na zachodzie bez zmian (1929) 
zachowano stylizację na bezpośredniość znamionującą frontowe pamiętniki35.

Polska literatura nie podlegała takiej ewolucji, tendencje pacyfistyczne były 
wyciszone przez dążenia niepodległościowe. Stąd na czoło wysuwały się teksty, 
które opisywały udział w wielkiej wojnie z perspektywy legionowej, a psycho-
logia żołnierza legionowego była – jak podkreśla Burek – psychologią ochot-
nika36. Najwybitniejsze polskie powieści wojenne, pokazujące ciemne strony 
wojennej rzeczywistości z perspektywy żołnierza – Sól ziemi Józefa Wittlina 
(1935), W Polu Stanisława Rembeka (1937) powstały później niż wspomnienia 
Mazurkiewicza. Wojna z bolszewikami, o być albo nie być młodego państwa, 
jeszcze wzmocniła tendencje do estetyzacji przeżyć. Maria Janion wskazywała, 
że wojnę w literaturze przedstawiano często w ujęciu „westernowym”, na czym 
ciążyły wyobrażenia ukształtowane przez Trylogię Sienkiewicza. Wojna nada-
wała szczególny status żołnierzom, którzy mieli możliwość wykazać się odwa-
gą, bohaterstwem. Na przeciwległym biegunie sytuowały się (rzadsze) utwory 
ujmujące wojnę jako rzeźnię, wyzwalającą dzikie instynkty, niszczącą dobrego 
z natury człowieka, estetycznie ciążące ku ekspresjonizmowi i naturalizmowi, 
w wymowie pacyfistyczne37. Trzeci sposób ujmowania wojny wyróżniony przez 
Macieja Urbanowskiego, to „wojna jako komedia”. Użyty został przez Jaroslava 
Haška w Przygodach dobrego wojaka Szwejka podczas wojny światowej (1921-
1923). Pisarz wykorzystywał śmiech i groteskę do radzenia sobie z groźną  

34 M. Urbanowski, Rok 1920 w literaturze polskiej: zarys monograficzny, Warszawa 2020.
35 T. Burek, Prozatorski obraz i bilans wojny: od notatnika przeżyć do epickiego ujęcia tematu, 

[w:] Literatura polska 1918-1975, red. A. Brodzka, H. Zaworska, S. Żółkiewski, Warszawa 
1975, s. 460-463.

36 Tamże, s. 463-467.
37 Zob. M. Janion, Płacz generała. Eseje o wojnie, Warszawa 1998, s. 33-47.
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rzeczywistością, sposób ten w literaturze polskiej jednak praktycznie nie wystę-
pował, nie licząc powieści Kazimierza Sejdy C.K. dezerterzy (1937)38.

Jan Mazurkiewicz ze swoim osobistym wojennym pamiętnikiem, który za-
czynał pisać w 1923 roku, bliższy był wczesnym reportażowo-kronikarskim uję-
ciom wojny, nie krył się z własnymi przemyśleniami na jej temat. Swoje refleksje 
wplata w opowieść bezpośrednio, czasami w formie komentarza lub w dialo-
gach z kolegami z frontu. Choć był gorącym patriotą, weteranem i ochotnikiem 
w kampanii 1920 r., nie ulegał prasowej propagandzie, narodowym stereoty-
pom. W swoich opisach nie korzystał z gotowych klisz literackich. To nie język, 
konwencja panują nad opowieścią Mazurkiewicza, ale on sam, pisząc rzeczowo, 
choć nie stroniąc od emocji, czy wplatanych umiejętnie mimochodem prze-
myśleń natury etycznej, religijnej, moralnej, sugestywnie przekazuje czytelni-
kom swoje doświadczenia wojenne. Znamionuje to niepośledni literacki talent 
i słusznie pisał Józef Borzyszkowski, że Los żołnierza przynosi chlubę Pomorzu 
i pamiętnikarstwu pomorskiemu39. Należy mieć nadzieję, że doczeka się on 
pierwszego – pełnego książkowego (uwzględniającą część poświęconą służbie 
w armii polskiej) wydania.

Artur Nowaczewski

The experience of a soldier.  
On the memoirs of Jan Mazurkiewicz

SUMMARY
Jan Mazurkiewicz’s The Fate of a Soldier is one of the most interesting Pomeranian 

diaries of the 20th century. From the perspective of an ordinary soldier, Mazurkiewicz 
describes his participation in the battles on the fronts of World War I and the Polish-
Soviet war. Although the author of the diary was self-taught, the book has a significant 
literary value, contains remarkable thoughts on war, the nature of humanity and the 
dire consequences of nationalism. Unfortunately, due to censorship reasons, it ha-
sn’t been published yet in one volume. The author of the article presents the literary 
shape of Jan Mazurkiewicz’s diary, the Christian and pacifist views of the diarist, and 
confronts his memories with the regimental monograph. The diary is also unique 
in the fact that it shows the regional distinctiveness of the fate of the soldiers from 
Pomerania.

38 M. Urbanowski, Rok 1920…, s. 313.
39 J. Borzyszkowski, I wojna światowa…, s. 100.
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Gdy prawo staje się orężem ciemnych mocy,  
a prawnik wcieleniem diabła…  

O wątkach prawnych i prawniczych  
w Życiu i przygodach Remusa

Wprowadzenie

Niniejsze studium sytuuje się w dziedzinie estetyki prawa, a dokładniej w nur-
cie ,,prawo i literatura” – ang. law and literature. Ów prąd badawczy łączący 
perspektywę prawoznawstwa i literaturoznawstwa stosunkowo niedawno został 
podjęty w Polsce - wspomnieć tu należy o trzech tomach pod redakcją war-
szawskich historyków prawa1 oraz o opracowaniu będącym inicjatywą gdań-
skich filozofów prawa2. W ramach przedmiotowego nurtu wyodrębnia się róż-
ne kierunki badawcze. Przekonujący jest podział zaproponowany przez Joannę 
Kamień. Zdaniem przywołanej autorki można mówić o badaniach czwora- 
kiego rodzaju: ,,prawo jako literatura”, ,,prawo w literaturze”, ,,literatura jako 
prawo” oraz ,,literatura w prawie”3. W niniejszej pracy wykorzystywany jest 
drugi z wymienionych kierunków. Polega na analizowaniu motywów prawnych 
(tj. dotyczących prawa) i prawniczych (czyli dotyczących prawników) w dzie-
łach literackich. 

Autor stawia sobie następujące cele. Po pierwsze, zmierza do ustalenia stanu 
prawnego obowiązującego w miejscu i czasie akcji powieści relewantnego dla 
przedstawionych w fabule wydarzeń. Zamiar ten wymaga posłużenia się me-
todą historycznoprawną. Po drugie, piszący te słowa dąży do opisania przeżyć 

1 Prawo i literatura. Szkice, red. M. Wąsowicz, J. Kuisz, Warszawa 2015; Prawo i literatura. 
Szkice drugie, red. Eidem, Warszawa 2017; Prawo i literatura. Antologia, red. Eidem, War-
szawa 2019. 

2 Prawo i Literatura. Parerga, red. J. Kamień, J. Zajadło, K. Zeidler, Gdańsk 2019.
3 J. Kamień, Prawo i literatura. O pewnym pomyśle metodologicznym, [w:] Prawo i Literatu-

ra…, s. 30-34.
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psychicznych bohaterów powieści związanych z odbieraniem rzeczywistości 
prawnej. Po trzecie, ma na celu wydobycie z fabuły uniwersalnych problemów 
etycznych związanych z treścią i stosowaniem norm prawnych.

Tytułem wprowadzenia należy jednak przytoczyć podstawowe informacje 
dotyczące autora analizowanego dzieła literackiego oraz dokonać zarysu jego 
fabuły. Aleksander Majkowski żył w latach 1876-1938. Urodził się w Koście-
rzynie w rodzinie kaszubskiej. Wykształcenie średnie odebrał w gimnazjum 
w Chojnicach, które stanowiło ważny ośrodek pielęgnowania polskiej kultury 
na Pomorzu w dobie zaboru pruskiego. Następnie na niemieckich uniwersy-
tetach ukończył medycynę i praktykował jako lekarz w ojczystych stronach. 
Zasłynął jako tworzący w języku kaszubskim pisarz, publicysta oraz działacz 
społeczny, budzący świadomość etniczno-narodową pośród poddawanych ger-
manizacji Kaszubów. Był jednym z czołowych przedstawicieli inteligenckiego 
ruchu młodokaszubskiego. Pozostał aktywny społecznie i literacko również 
po włączeniu Pomorza do II Rzeczypospolitej w 1920 r.4 Najobszerniejszym  
i najsłynniejszym utworem Majkowskiego jest powieść Żëcé i przigodë Remusa.  
Zvjercadło kaszubskji, wydana w Toruniu w 1938 r. – kilka miesięcy po śmier-
ci autora. Uważa się ją za najważniejsze dzieło literatury kaszubskiej. Należy 
wspomnieć, że utwór doczekał się wielu teatralnych interpretacji, a także tłu-
maczeń na obce języki (francuski, niemiecki i angielski)5. Tutaj autor bazuje 
na pierwszym polskim przekładzie, którego dokonał Lech Bądkowski6. 

Akcja powieści rozgrywa się w II poł. XIX w. na cierpiących z powodu po-
lityki germanizacyjnej Kaszubach. Tytułowy bohater – Remus to wędrowny 
sprzedawca książek i dewocjonaliów. Cechuje się krystalicznie czystym charak-
terem i skromnością. Jest on postacią, która już od dzieciństwa ma przystęp 
do nadprzyrodzonej rzeczywistości, czego nie rozumieją inni. Życiową misją 
Remusa jest wybawienie królewianki, przeniesienie jej przez rzekę i osadze-
nie na utraconym zamku. W tej baśniowej alegorii należy widzieć wezwanie 
do podjęcia wysiłku, by przywrócić Kaszubom dawną pozycję polityczną, spo-
łeczną i kulturalną. Dostrzegalny punkt odniesienia stanowią szczególnie czasy 
książąt pomorskich (XII-XIII w.):

Czemuż by nasza zaklęta mowa kaszubska nie miała wstać jak królewianka i za-
siąść na złotym tronie? Czemuż by nasz lud kaszubski nie miałby się podnieść 

4 J. Borzyszkowski, Aleksander Majkowski (1876-1938). Biografia historyczna, Gdańsk- 
-Wejherowo 2002.

5 A. Kuik-Kalinowska, Arcypowieść literatury kaszubskiej: ,,Żëcé i przigodë Remusa” Aleksan-
dra Majkowskiego, [w:] A. Majkowski, Żëcé i przigodë Remusa. Zvjercadło kaszubski, oprac.  
J. Treder, Gdańsk 2010, s. 51-95; J. Treder, Język arcydzieła kaszubskiej prozy, [w:] Żëcé 
i przigodë…, s. 97-224.

6 A. Majkowski, Życie i przygody Remusa, Gdynia 1966.
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z ziemi, jak zapadły zamek? Przecież był taki czas, że lud ten wiódł pod znakami  
Gryfa tysiące wojska, panów i rycerzy, że bieżył po morzu w tysiące korabi 
do obcych brzegów, straszny jako wróg, serdecznie witany jako przyjaciel7.

Remus jest wykreowany na duchowego przywódcę i wybawiciela ludu ka-
szubskiego. Jego działalność polega na swoistym wybudzaniu ludu z uśpienia. 
Czyni to poprzez zaznajamianie innych z duchowym wymiarem rzeczywisto-
ści oraz kolportaż polskojęzycznej literatury. O tym drugim elemencie można  
powiedzieć, że wpisuje się w tzw. pracę u podstaw. Za dziejowe nieszczęście  
Kaszub odpowiadać ma diabeł Smętek (Smętk)8. Główny bohater rozpoznaje 
jego personifikację m.in. w Panu Czerniku, który jest prawnikiem. 

[…] Smętk chodzi po Kaszubach: tu maluje, tam robi procesy, gdzie indziej  
pisze gazety i książki, w jeszcze innym miejscu mieczem wojuje, a zawsze na  
nasze nieszczęście i zgubę9.

Dla bezkompromisowego Remusa, wykreowanego na kaszubskiego Don  
Kichota, Czernik jest zawsze postacią negatywną, która próbuje go odwieść 
od życiowej misji. W oczach czytelnika jawi się on jednak jako pełen dwuznacz-
ności. Często bowiem pomaga Remusowi wyjść z tarapatów. 

Zawarcie umowy przenoszącej własność folwarku Zwady

Pan Czernik pisał jakieś cyrografy na dużym papierze. Chwilę pisał, potem 
znowu szwargotali, potem znów pisał. To ich pisanie i szwargotanie trwa-
ło dłużej niż godzinę. Przez ten czas zacząłem spoglądać także po ścianach. 
Wpadła mi w oko wisząca na jednej ze ścian duża trójgraniasta tarcza z wi-
zerunkiem Gryfa, […]. […]. Pod tarczą wisiała szabla w pochwie z szerokiej 
skóry zdobionej błyszczącymi kamieniami. […].
 Pomyślałem sobie: To na pewno szabla, którą przodkowie dzisiejszego 
pana bronili swej ziemi od nieprzyjaciela, sprowadzanego na nią przez Smęt-
ka. Ale ich potomek sprzedaje ją dziś mu za worek złota. Wstyd mu! […].

7 Życie i przygody…, s. 227 (rozdz. 33).
8 Smętek uosabiający fatum stanowi topos w literaturze kaszubskiej. Występuje m.in. w po-

emacie Hieronima Derdowskiego O Panu Czorlińścim co do Pucka po sece jachoł (Toruń 
1880), wcześniejszej twórczości Majkowskiego oraz u Jana Drzeżdżona w powieści Twarz 
Smętka (Gdańsk 1993). Smętek jako motyw ludowej kultury pomorskiej, warmińskiej  
i mazurskiej w okresie międzywojennym trafił do literatury polskiej dzięki Wiatrowi 
od morza Stefana Żeromskiego oraz reporterskiej powieści Na tropach Smętka Melchiora 
Wańkowicza.

9 Życie i przygody…, s. 270 (rozdz. 37).
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A kiedy obaj podpisali, pan Czernik rzucił pióro na stół, klasnął w ręce, aż się 
rozległo i zawołał:
– Kontrakt podpisany. Teraz graj, muzykancie!10

Scena sprzedaży majątku przez kaszubskiego szlachcica Niemcowi, Panu 
Millerowi ma miejsce wkrótce po wyruszeniu Remusa w świat wraz z wędrow-
nym muzykantem Trąbą. Czernik występujący tutaj w roli notariusza, zaprosił 
obu Kaszubów, by muzyką umilili kontrahentom litkup – zwyczajową ceremo-
nię, która miała na celu ,,przypieczętować” w świadomości stron zawartą umowę 
poprzez wspólne spożycie alkoholu. Biorąc pod uwagę dalsze fragmenty powie-
ści, epizod ten należy umiejscowić na kilka lat przed wojną prusko-francuską, 
a więc w latach sześćdziesiątych dziewiętnastego stulecia11. Na obszarze, na któ-
rym rozgrywa się akcja powieści, dla opisanej sytuacji zastosowanie znalazłyby 
więc materialne przepisy cywilne Landrechtu Pruskiego, a także przepisy pru-
skiej ustawy notarialnej z 1845 r. W myśl tej drugiej notariusz był urzędnikiem 
państwowym, mianowanym przez ministra sprawiedliwości i ustanowionym 
do działania na obszarze okręgu sądu ziemskiego. Powszechną praktyką było 
wówczas łączenie urzędu notariusza z profesją adwokata – nie powinno zatem 
dziwić, że Pan Czernik w jednym z kolejnych rozdziałów będzie występował 
jako obrońca Remusa przed sądem karnym12.

Przywołany fragment powieści dotyka antynomii pomiędzy swobodą dys-
ponowania przez właściciela swoim mieniem a moralnym zakazem alienowa-
nia rodowych włości na rzecz osób obcej narodowości, której przedstawicie-
le od wieków ciemiężą własny naród i niszczą jego kulturę13. Taki zakaz jest 
obecny w świadomości Remusa, a także innych kaszubskich chłopów. Obcy jest 
natomiast sumieniu Czernika, który już wcześniej miał powiedzieć chłopom 
chcącym odwieść dziedzica od zamiaru sprzedaży:

Nie mąćcie ludkowie, waszemu panu w głowie! Wie on sam, co robi. Zważcie, 
ziemia to jest taki sam towar jak na przykład twoje cielę. Jeśli chcesz, możesz 
je sprzedać komu wola, z głową i z ogonem, byle ci dobrze zapłacił14.

10 Tamże, s. 126-127 (rozdz. 19).
11 ,,Wojna idzie i dlatego serce królewskie pełne jest łaski dla wszelkich przestępców”, Życie 

i przygody…, s. 205 (rozdz. 30).
12 D. Malec, Dzieje Notariatu Polskiego, Kraków 2007, s. 118-119.
13 ,,Od zachodu naszedł nas nieprzyjaciel i urywał nam krainę za krainą, wciąż idąc ku wscho-

dowi. Tak przeszedł Odrę i parł nieprzerwanie ku Wiśle, aż doparł swego”. Życie i przygo-
dy…, s. 115 (rozdz. 17).

14 Życie i przygody…, s. 115-116 (rozdz.17).
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Jeden z miejscowych chłopów odpowiedział na to retorycznym pytaniem 
– czy cmentarz wchodzący w skład sprzedawanych dóbr, na którym leżą przod-
kowie zbywcy, też jest towarem. Na co prawnik udzielił ironicznej odpowiedzi:

Ziemia płotem ogrodzona ma swoją wartość, bo możesz kartofle na niej sa-
dzić. Ale te truposze w ziemi nie mają żadnej wartości, bo za nich nikt feninga 
by nie dał15.

Postrzeganie dziedzica ze Zwady jako niewiernego swoim przodkom 
oraz Ojczyźnie jest uzasadnione słowami, które wypowiada tuż po podpisaniu 
umowy:

Jaki ja tam Kaszuba? Wizerunek Gryfa z rybim ogonem w mojej tarczy herbo-
wej to jedyna kaszubska pamiątka. Dziś panów kaszubskich już nie ma, a o ten 
lud prostych chłopów i rybaków ja nie stoję. […].
[…]. To jest naród, co żyć nie może, a umrzeć nie chce, zupełnie jak dziad 
w przytułku. Jakże mi się tu oni naprzykrzali, żebym kaszubskiej ziemi nie 
sprzedawał w cudze ręce. Przecież ona, jeśli chodzi o Zwadę, jest moja i mogę 
z nią robić, co mi się podoba16.

Chwilę później następuje muzyczny pojedynek Czernika z Remusem. Swoją 
,,Pieśń Rycerza Słońca”, traktującą o zdradzie i piekielnych mocach, Remus koń-
czy złamaniem pamiątkowej, rodowej szabli i rzuceniem jej kawałków pod nogi 
dziedzica. Ten w wyniku zajścia dostaje krwotocznego udaru mózgu17.

Bez względu na częściowo baśniową konwencje ten sceny, obrazuje ona  
rzeczywisty problem ze styku prawa i moralności o charakterze uniwersalnym. 
Poucza o tym, że właścicielskie ius disponendi winno być ograniczone względami 
moralnymi, takimi jak interes czy honor narodowy. Pogląd ten miał istotne zna-
czenie w realiach zaboru pruskiego II poł. XIX w., jakkolwiek scena ta rozgrywa 
się jeszcze na długo przed powołaniem (1886 r.) okrytej złą sławą Komisji Ko-
lonizacyjnej dla Prus Zachodnich i Poznańskiego. Warto nadmienić, iż niechęć 
do przenoszenia nieruchomości na Niemów znalazła swe odbicie we wprowa-
dzonej wkrótce po przyłączeniu Pomorza do Polski ustawie z 24 marca 1920 r. 
o nabywaniu nieruchomości przez obcokrajowców18. Jej przepisy w pierwotnym 
brzmieniu, poza wypadkiem dziedziczenia, uzależniały nabycie ziemi przez  
cudzoziemca od zezwolenia Rady Ministrów.

Zajście w Zwadzie ma także swój wymiar karnoprawny ze względu na zgon 
sprzedającego. Biorąc pod uwagę wyznaczony wyżej czas, w którym toczy się 

15 Tamże, s. 116 (rozdz. 17).
16 Tamże, s. 127 (rozdz. 19).
17 Tamże, s. 128-131 (rozdz. 19).
18 Dz.U. z 1920 r., poz. 178.
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akcja powieści, zastosowanie tutaj znalazłby prawdopodobnie § 184 pruskiego  
kodeksu karnego z 1851 r. (spowodowanie śmierci człowieka skutkiem nie-
dbalstwa)19. Jednak, jak potem dowiaduje się czytelnik Majkowskiego, Czernik 
uzyskuje dla Remusa cofnięcie nakazu aresztowania ze względu na potwierdzo-
ny oświadczeniem lekarskim wątły stan zdrowia Dziedzica20. Epizod ten może 
wydać się dziwny, ponieważ § 185 wspomnianego kodeksu wskazywał, że przy 
ustalaniu czynu nie uwzględnia się, czy śmierć ofiary była jego skutkiem ty-
powym21. Pisarz był jednak lekarzem, a nie prawnikiem, więc nie musiał tego 
wiedzieć…

Proces Remusa

Stanie się sprawiedliwość ludzka, powiem lepiej: pruska22.

Aresztowanie Remusa następuje, gdy ten handluje swoim towarem na jar-
marku w Kościerzynie. Moment ten rozgrywa się już po powrocie Remusa 
z pielgrzymki wejherowskiej. Pruscy żandarmi konfiskują religijne książki bo-
hatera, ponieważ są one zakazane, jako że mowa w nich o ,,Matce Bożej Królo-
wej Korony Polskiej”. Jak czytamy w uzasadnieniu wyroku Remusa:

[…] podjął się rozpowszechniania zakazanych modlitewników, z których  
nieświadomy lud kaszubski mógł brać podnietę do buntu i oporu wobec  
władzy23.

Na czynności żandarma Remus odpowiada pyskówką. W końcu wywią-
zuje się bijatyka pomiędzy Głównym Bohaterem a pruskimi stróżami prawa. 
Zajście to zakwalifikowano by najprawdopodobniej z § 89 Kodeksu, w którym 
mowa o napaści oraz stawianiu oporu urzędnikowi podczas czynności urzędo-
wej sankcjonowanej karą więzienia od 14 dni do 2 lat24. Ostatecznie żandar-
mi zaprowadzają bohatera na przesłuchanie do burmistrza. Remus tłumaczy 
się, że jednemu wymierzył za szyderczy żart – że Rada Miejska kupuje książki 

19 Kodex Karny dla państw pruskich z roku 1851. Ze zmianami, jakie przez Ustawy z dnia  
9 Marca 1853 r., z d. 14 Kwietnia 1856 r. i z d.. 30 Maja 1859 r. poczynione w nim zostały, 
Warszawa 1862.

20 Życie i przygody…, s. 189 (rozdz. 27).
21 Kodex Karny dla państw pruskich.
22 Życie i przygody…, s. 187 (rozdz. 27).
23 Tamże, s. 189 (rozdz. 27).
24 Kodex Karny dla państw pruskich.
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do nabożeństwa, bo chce się nawrócić, a drugiemu – za rabunek25. Burmistrz 
mówi, że to była konfiskata, na co Remus odpowiada:

– Nie wiedziałem, że rabunek przestaje być rabunkiem, jeśli mu dać niemiec-
ką nazwę.
– Nieznajomość prawa nie broni przed ukaraniem – rzekł burmistrz […]26.

Remus jawi się tutaj jako postać zupełnie wyalienowana od porządku pra-
wa stanowionego, a jednocześnie wiernie i bezkompromisowo przestrzegająca 
swoich wewnętrznych zasad. Prawo pozytywne bezskutecznie próbuje mu wy-
łożyć Czernik we fragmencie, który zasługuje na to, by go przytoczyć:

– Ja nie chcę żadnego obrońcy, bo Pan Bóg widzi, że siedzę niewinnie.
– Tak ty nie gadaj, Remus. […] na ziemi panuje sprawiedliwość ludzka. A ta 
jest zamknięta w prawie pisanym. Prawo ludzie zbudowali sobie na kształt 
wielkiego budynku, w którym jest jedna duża brama. Ale oprócz tej jednej 
dużej bramy budynek ma jeszcze bardzo wiele szerszych i węższych furtek. 
Przez jedne z nich możesz z biedą przejść z głową jako tako wyprostowaną. 
Ale są i takie, przez które ledwo się przeciśniesz, jak nie przymierzając wiel-
błąd przez ucho igielne, przy czym zostawisz na nich trochę ubrania i własnej 
skóry. Są i takie furtki, przez które wyjdziesz tylko na czworakach, a ludzie 
nie opuszczą okazji, by ci tyłek sprać aż spuchnie. Teraz uważaj: w tym domu 
prawa sprawiedliwość wymierza sędzia. Jeśli on cię uzna niewinnym, to każe 
wyprowadzić cię tą dużą bramą. Tam stoją dwaj tacy, którzy przyobleką cię 
w białą sukienkę niewinności i wyjdziesz jak świeżo uprana panna do ślubu. 
Wszystkie złe języki muszą się ukąsić zębami własnej gęby i wszyscy oszczercy 
muszą połknąć ślinę, którą mieli na podorędziu do opluwania ciebie i muszą 
się nią struć. Sprawą nas, adwokatów jest, aby tych, którzy na nas się zdali, ja-
kimkolwiek sposobem wydostać. Jeśli tedy nie uda się omamić sędziego, żeby 
klienta wypuścił tą dużą bramą, to się staramy przepchnąć go jedną z tych 
furtek. Pewno, że nie jest to przyjemne pożegnanie się z sądem, ale ludzie wolą 
zostawić kawałek ubrania i skóry, niż dać się zamknąć w więzieniu.
 Słuchałem nauki o sprawiedliwości i po namyśliwszy się powiedziałem:
– Ja chcę iść prostą drogą, jak Pan Bóg przykazał i nie wdam się w żadne krę-
tactwa27.

Przemowa Czernika stanowi oryginalny i bardzo ciekawy obraz wymiaru 
sprawiedliwości i roli obrońcy w procesie karnym. Fragment ten jest zarazem 
zderzeniem pragmatyzmu z bezkompromisowością, myślenia ,,światowego” 

25 Życie i przygody…, s. 181-185 (rozdz. 26).
26 Tamże, s. 184 (rozdz. 26).
27 Tamże, s. 186 (rozdz. 27).
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z myśleniem metafizycznym, uczoności z wdzięczną, aczkolwiek przegraną 
prostodusznością.

Na dalszym etapie rozmowy następuje przeciwstawienie sobie sprawiedliwo-
ści ziemskiej reprezentowanej przez Czernika i sprawiedliwości boskiej, w którą 
wierzy Remus. Uważa on, że konfiskata jest tak samo zła jak rabunek28. Pojawia 
się tu zatem problem tego, na ile państwo może korzystać z przymusu bezpo-
średniego względem obywatela. Dalej, czym w ogóle postrzeganie stosowania 
przemocy jako uprawnienia państwa ma uzasadnienie w prawie naturalnym. 
Innym problem etycznym jest tutaj kwestia dopuszczalności kłamstwa. Czy 
cel uświęca środki? Według Czernika oraz według gwarancji procesowych dla 
oskarżonego przyjętych w procedurach, które uznaje się za cywilizowane, tak. 
Zdaniem Remusa jednak nie:

– […] Lepiej żebyś mógł na swoją obronę podać – jak to my, prawnicy, na-
zywamy – jakieś okoliczności łagodzące. Mógłbyś na przykład powiedzieć, 
że byłeś pijany.
– Ja nigdy nie piję.
– Mimo tego mógłbyś powiedzieć, żeś był pijany.
– Mam wstręt do kłamstwa.
– Gadaj z takim – rzekł Czernik i wstał. – Choćbym Ci nawet uchylił furtkę 
z domu sprawiedliwości, to byś przez nią nie wylazł. Jeszcze gotów byś mi  
zadać kłamstwo, kiedy będę cię bronił. Na szczęście nie rozumiesz po niemie-
cku, a tłumacz twojej mowy nie rozumie29.

Traktowanie przez Czernika stanu napojenia alkoholowego jako okoliczno-
ści łagodzącej nie znajduje uzasadnienia na gruncie obowiązujących wówczas 
przepisów – do zagadnień tych odnosi się tytuł IV pruskiego kodeksu karnego 
z 1851 r.30 Jest to zatem druga sytuacja, w której autor, posługując się meto-
dą historycznoprawną, dochodzi do podobnego wniosku. Abstrahując jednak 
od stanu prawnego w momencie, w którym rozgrywa się akcja powieści, moż-
na przyjąć, że wyżej przytoczona wymiana zdań jest interesującym przykładem 
problemów etycznych w procesie karnym.

Jak nietrudno się domyślić, proces kończy się wyrokiem skazującym dla Re-
musa. Zostaje on umieszczony w kościerskim więzieniu na okres około dwóch 
lat31. Należy stwierdzić, że prawo zostało ukazane w tym procesie przede wszyst-
kim jako element opresji absolutystyczno-policyjnego państwa pruskiego nad 

28 Tamże, s. 187 (rozdz. 27).
29 Tamże, s. 187-188 (rozdz. 27).
30 Kodex Karny dla państw pruskich.
31 Życie i przygody…, s. 188 i n. (rozdz. 27 i 28).
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prostodusznym kaszubskim patriotą oraz jako narzędzie germanizacji. Gdy 
wraz z nadchodzącą wojną francusko-pruską, powróciła możliwość uzyskania 
amnestii, Remusa odwiedza Czernik. Scena ta znów pokazuje rozdźwięk etycz-
ny pomiędzy nimi. Etykę adwokata możemy określić jako konsekwencjalistycz-
ną, a osadzonego jako deontologiczną.

[…]. Słuchaj, Remus: wyjdziesz z kozy, tylko podpisz ten papier, który zaraz 
ci pokażę.
– A co na tym papierze napisane?
– Nic takiego! Remus przyznaje, że źle postąpił wobec władzy królewskiej, 
że sąd ukarał go sprawiedliwie, i że prosi o przebaczenie, bo się odtąd poprawi. 
Na takie pismo król jegomość z wielkiej łaski podaruje mu resztę kary.
 Odpowiedziałem:
– Tego ja nigdy nie podpiszę, bo niesprawiedliwie mnie zasądzili.
– To jest co innego – rzekł Czernik. - Kto mówi, że słowa malowane atramen-
tem na papierze mają mówić prawdę? Kiedy skłamiesz komu w oczy, krew 
może ci zaczerwienić lica, ale papier nigdy się nie zaczerwieni, bo nie ma 
oczu, aby się wstydzić. […]. Dlatego też, jak tylko ludzie nauczyli się myśli 
swoje znakami na piśmie kłaść, najmądrzejsi z nich używali pisma dla zataje-
nia prawdziwych myśli i zmydlenia oczu głupim32.

Jednak ostatecznie udaje się Czernikowi uzyskać wcześniejsze zwolnienie 
dla tytułowego bohatera powieści pomimo braku podpisania wniosku z jego 
strony33.

Prześladowanie Księdza Pawła Kruży vel Krauze

Ksiądz Paweł to postać, którą czytelnik poznaje już po wyjściu Remusa z więzie-
nia. Należy wspomnieć, że jego nazwisko zostało administracyjnie zniemczone, 
co było powszechną praktyką wpisującą się w politykę germanizacyjną34. Z kon-
tekstu należy wnioskować, iż ksiądz Paweł stał się ofiarą kulturkampfu, którego 
jednym z przejawów było ustawodawstwo uderzające w Kościół katolicki. 

– […]. Nic innego, tylko ta wojna, w której Niemcy zwyciężyli, dała im taką 
swobodę, że mogą kościoły zamykać, a księżom każą się ukrywać po takich 

32 Tamże, s. 205-206 (rozdz. 30).
33 Tamże, s. 206 (rozdz. 30).
34 A. Tarnowska, Weil XY Pole ist. Prusko-niemieckie państwo prawa wobec polskiej mniejszo-

ści (1850-1914), Toruń 2019, s. 169-175; E. Breza, Nazwiska Pomorzan, Pochodzenie i zmia-
ny, t. I-III, Gdańsk 2000.
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kretowiskach jak to. Głupi Francuzi! Czemu nie najęli mojej Trąbiny? Mie-
tlisko w jednej ręce, pogrzebacz w drugiej i więcej, by wskórała niż ten cały 
Napoleon i jego wojsko35.

Występujący w III części powieści prezbiter rzymskokatolicki byłby w rze-
czywistości ścigany z tzw. paragrafu kazalnicy dodanego pod koniec 1871 r. 
do nowego kodeksu karnego zjednoczonych Niemiec. § 130 a przewidywał 
karę więzienia lub osadzenia w twierdzy do lat dwóch dla duchownego, który 
publicznie podczas pełnienia zadań związanych ze swoim powołaniem „spra-
wy państwowe w sposób spokojności publicznej zagrażający porusza lub roz- 
trząsa”36.

W powieści czytelnik jest świadkiem odprawiania przez księdza Pawła polo-
wej mszy św. dla Kaszubów znad Jezior Wdzydzkich37. Ich prośba motywowa-
na była faktem usunięcia księży z okolicznych parafii przez władze państwowe: 
Ludziska płaczą, że im kościoły pozamykano, a ich trapi zaraza i gniew boży38. 
Usuwanie duchownych z urzędów było praktyką, na którą organom Rzeszy  
zezwalała ustawa Reichstagu z 11 maja 1873 r. Oczywiście posługa sprawo- 
wana na Półwyspie Kozłowiec przez księdza Pawła również była w jej myśl  
nielegalna39.

Gdy potem pruscy żandarmi próbują aresztować księdza Pawła, dochodzi 
do najzabawniejszej sceny w całej powieści. Zamiast księdza Pawła aresztują 
ewengelicko-reformowanego pastora z Prus Wschodnich o tym samym nazwi-
sku, który akurat przebywał w tych stronach. Nie zadziałoby się to bez udziału 
sprytnego Trąby. Niemieckie organy padają więc ofiarą samego siebie – gdyby 
nie zmieniły wcześniej nazwiska księdza Pawła, nie doszłoby przecież do tej 
komicznej pomyłki. Ostatecznie w Sądzie w Chojnicach dostaje się pruskim 
żandarmom za nadgorliwość40.

Podsumowując wątek księdza Pawła, wypada wskazać, że prawo jest tu uka-
zane znowu jako instrument pruskiej opresji, która wymierzona jest tym razem 

35 Życie i przygody…, s. 225 (rozdz. 33). Należy tu dopowiedzieć, iż humorystycznym aspek-
tem powieści jest ukazanie Trąby jako mężczyznę nieustannie żalącego się, że po każdym 
powrocie do domu jest bity przez swoją żonę – Trąbinę.

36 Kodeks karny Rzeszy Niemieckiej z dnia 15 maja 1871 r. z późniejszemi zmianami i uzupeł-
nieniami po rok 1918 wraz z ustawą wprowadzoną do kodeksu karnego dla Związku Północ-
no-Niemieckiego (Rzeszy Niemieckiej) z dnia 31 maja 1870 r., Poznań 1920.

37 Życie i przygody…, s. 240-242 (rozdz. 34).
38 Tamże, s. 240 (rozdz. 34).
39 A. Tarnowska, Weil XY Pole ist, s. 261; L. Trzeciakowski, Kulturkampf w zaborze pruskim, 

Poznań 1970, s. 88-89. 
40 Życie i przygody…, s. 245-247 (rozdz. 34).
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nie tylko w kulturę czy przetrwanie ludu kaszubskiego, ale i jego wiarę. Przeciw-
nika uzbrojonego w prawo i dysponującego aparatem przymusu, można jednak 
przechytrzyć…

Podsumowanie

Powyżej zostały omówione wątki z powieści Majkowskiego, w których pojawia 
się motyw stosowania prawa. Były to: 1) sprzedaż majątku ziemskiego Zwada,  
2) konfiskata książek odbieranych jako wrogie państwu pruskiemu i proces  
karny Remusa w przedmiocie odpowiedzialności za stawianie oporu urzędni-
kowi oraz 3) prawne ograniczanie suwerenności i swobody działania Kościoła 
katolickiego. 

W rozważaniach autor dokonał subsumpcji zdarzeń opisanych w powieści 
pod obowiązujące wówczas normy prawne. Zabieg ten pozwolił urealnić opi-
sywane wątki, aczkolwiek w dwóch przypadkach zdiagnozowano niezgodność 
(fakt choroby serca u ofiary jako czynność ekskulpująca sprawcę nieumyślnego 
spowodowania śmierci oraz stan po spożyciu jako okoliczność łagodząca).

Prawo pojawia się w powieści jako narzędzie prusko-niemieckiej opresji 
uderzające w to, co najważniejsze dla tożsamości bohaterów – kaszubskość i ka-
tolicyzm. Celem powyższego opracowania był również opis przeżywania feno-
menu prawa w świadomości bohaterów. Zarówno Remus, jak i Trąba, to pro-
stoduszni Kaszubi, którzy nie rozumieją prawie wcale prawnej rzeczywistości. 
Punktem odniesienia dla ich moralności jest nauczanie Kościoła, a nie trudno 
zrozumiałe normy prawa stanowionego. Za podsumowanie postrzegania prawa 
niech posłużą słowa Trąby: 

Widzisz, jaką bogatą mowę mają ci Prusacy! My, Kaszubi, w naszej biednej 
mowie nazywamy to kradzieżą albo rabunkiem, które według katechizmu są 
grzechami ciężkimi. Ale oni mają na to takie piękne słowa, kiedy zabierają, 
co do nich nie należy, że na mój rozum wcale za grzech tego nie mają. Teraz 
dopiero rozumiem, czemu oni są górą nad nami, pobożnymi Kaszubami. Toć 
to jest oczywiste, że sąsiad sąsiada splądruje, jeśli będzie mu mógł zabierać 
po kawałku i pług, i wóz, i sanie, i bydło, i konie, mówiąc tylko: konfiskowane 
albo rekwirowane41.

Co do trzeciego celu, wskazanego we wprowadzeniu, to należy zaznaczyć, 
że ponadczasowym i transgranicznym problemem dotyczącym prawa ukaza-
nym w powieści jest ryzyko tworzenia i wykorzystywania norm prawnych jako 
oręża konstytuującego przewagę silniejszego przeciw słabszemu, wykształcone-

41 Życie i przygody…, s. 247-248 (rozdział 34).



95Gdy prawo staje się orężem ciemnych mocy, a prawnik…

go nad prostodusznym. Innym zagadnieniem jest oczywiście doniosłe etyczne 
pytanie, o to, czy ze złem można wchodzić w kompromisy – na tym polu rysuje 
się kontrast pomiędzy Remusem, a Czernikiem. 

Paweł Boike

When law becomes arms of dark powers and the lawyer avatar  
of Devil… About the legal and juridical threads  

in Aleksander Majkowski’ novel Life and Adventures of Remus  
– the Kashubian Mirror

SUMMARY
The author analyzes the threads related to the law appearing in the novel, which 

takes place in the second half of the nineteenth century in the Pomeranian region of 
Gdansk. In that time Cashubes and Polish lived in West Prussia were under germa-
nisation. First of all, the author makes a comparison the facts presented in the novel 
with the legal norms rulling at the time, which does not always bring compliance 
with the legal status outlined in the novel. Secondly, he presents the heroes’ experien-
cing the law as an incomprehensible tool of invasive oppression. Thirdly, he presented  
the universal problems related to the content of legal norms and the functioning of 
the constituted law system.



Mateùsz Klebba 
Gdynia-Wejherowo

Realizacjô prawów miészëznów  
w òbrëmienim administracji na przëtrôfkù  

spòlëznë pòsługiwający sã regionalnym  
jãzëkã – kaszëbsczim

Wstãpné słowò

Célã hewòtnégò artikla je zajinteresowanié Kaszëbów prawie jima słëchają-
cyma prawama, a téż danié bôczënkù na brëkòwnotã naczãcô bez kaszëb-
sczé òrganizacje, òsoblëwie Kaszëbskò-Pòmòrsczé Zrzeszenié, Radzëznã 
Kaszëbsczégò Jãzëka ôs Stowôrã Personów Kaszëbsczi Nôrodnoscë „Kaszëbskô 
Jednota”, gwësnëch dzejaniów w òbrëmienim promòcji prawów Kaszëbów, a téż 
òrganizacji warkòwniów kaszëbsczégò jãzëka dlô robiôrzów administracji. Te 
ôrtu szkòlenia zdôwają sã bëc nót przédno w nëch gminach, w jaczich òkrãżim 
òstôł wprowadzony pòmòcowi jãzëk – kaszëbsczi. Przeprowadzoné badérowa-
nia dałë do wiédzë, że ne jednostczi biédzą sã z jiwrã felënkù ùrzãdniczi kadrë, 
jakô rozmiałabë pò kaszëbskù gadac, a òsoblëwie pisac. 

Pòdjimizna prawów miészëznów tak nôrodnëch, etnicznëch, jak téż jãzëkò-
wëch, czë religijnëch je òd gwësnégò cządu przedmiotã zachtnégò zaintereso-
waniô ùczałëch1. Téż témizna prawów Kaszëbów, jakno spòlëznë pòsługiwający 
sã regionalnym jãzëkã nalazła w slédnëch latach swój môl w prôcach z òkrãżégò 
prawów człowieka, socjologii ôs antropòlogii kùlturë. Wcyg zdôwô sã równak, 
że spòlëznowô swiąda ò gwôsnëch prawach westrzód Kaszëbów je dosc nie-
wiôlgô. Wierã je to sparłãczoné, z wëstãpiwùjącyma w ti grëpie, jiwrama na 
niwiznie juwernotowò-jidentifikacyjny. Westrzód prôców bédowónëch szerok 
rozmiónyma prawa Kaszëbów słëchô sã wëmienic przede wszëtczim pùblikacje 

1 M. Jabłoński, Normatywne podstawy ochrony praw mniejszości – wybrane zagadnienia,  
[w:] Aktualne problemy ochrony wolności i praw mniejszości w Polsce i na świecie, red. 
J.B. Banach-Gutierrez, M. Jabłoński, Wrocław 2017, s. 17.
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Cezarégò Òbracht-Prondzyńsczégò2, a téż artikle Mirosława Sagana-Bielawë3, 
Katarzinë Lewandowsczi i Luizë Ògranek4, Zbigórza Bùkòwsczégò5, Mariusza 
Jabłońsczégò6 czë Móniczi Mazurek7.

Wôżné są téż òprôcowania i zbiorowé mònografie, a westrzód nich midzë 
jinszima: Mniejszości narodowe i etniczne w Polsce w świetle Narodowego Spisu  
Powszechnego Ludności z 2011 roku8 ôs Aktualne problemy ochrony wolności  
i praw mniejszości w Polsce i na świecie9. Pòmòcowé dlô hewòtny òbgôdczi 
bëłë badérowania Artura Jabłońsczégò10, a téż socjologiczné prôce Mareka 
Latoszka11 i Brunona Synaka12, jaczé dôwają òbrôz wzglãdno aktualny stoji-
znë kaszëbsczi spòlëznë, stanowiący jakbë tło dlô wszelejaczégò ôrtu rozwôża-
niów nt. Kaszëbów. Wôrtny przërównawczo materiôł stanowią téż Raporty dla 
Sekretarza Generalnego Rady Europu z realizacji przez Rzeczpospolitą Polską 
postanowień Europejskiej karty języków regionalnych lub mniejszościowych,  

2 C. Obracht-Prondzyński, Historia Kaszubów w dziejach Pomorza. Dzieje najnowsze (po 
1945 r.), tom V, Gdańsk 2019; idem, Kaszubi – między dyskryminacją a regionalną podmio-
towością, Gdańsk 2002; idem, Zjednoczeni w idei. Pięćdziesiąt lat działalności Zrzeszenia 
Kaszubsko-Pomorskiego (1956-2006), Gdańsk 2016; idem, Ł. Grzędzicki, Społeczność ka-
szubska wobec ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz języku regionalnym,  
[w:] Społeczność kaszubska w procesie przemian, kultura, tożsamość, język, Zespoły se-
nackie, zeszyt 12/2012, red. K. Kleina, C. Obracht-Prondzyński, Warszawa 2012.

3 M. Sagan-Bielawa, Wdrażanie Europejskiej karty języków regionalnych lub mniejszościowych 
a rzeczywistość socjolingwistyczna w Polsce, „Socjolingwistyka”, t. 30, Kraków 2016.

4 K. Lewandowska, L. Organek, Język, wartości, granice, rewitalizacja języka etnicznego  
w dobie globalizacji – sytuacja społeczności kaszubskiej, „Pogranicze. Studia Społeczne”,  
t. 32, Białystok 2018.

5 Z. Bukowski, Prawny status języka regionalnego w Polsce na przykładzie języka kaszubskie-
go, „Studia z Zakresu Prawa, Administracji i Zarządzania”, t. 9, Bydgoszcz 2016.

6 M. Jabłoński, Normatywne podstawy ochrony praw mniejszości - wybrane zagadnienia,  
[w:] Aktualne problemy ochrony wolności i praw mniejszości w Polsce i na świecie, red. 
Banach-Gutierrez J.B., Jabłoński M., Wrocław 2017.

7 M. Mazurek, Polityka wobec mniejszości w Polsce, [w:] „Miscellanea Anthropologica et So-
ciologica”, t. 21, 2020.

8 Mniejszości narodowe i etniczne w Polsce w świetle Narodowego Spisu Powszechnego Ludno-
ści z 2011 roku, red. S. Łodziński, K. Warmińska, G. Gudaszewski, Warszawa 2020.

9 Aktualne problemy ochrony wolności i praw mniejszości w Polsce i na świecie, red. J.B. Ba-
nach-Gutierrez, M. Jabłoński, Wrocław 2017. 

10 A. Jabłoński, Język kaszubski jako element narodowotwórczy, „Postscriptum Polonistycz-
ne”, tom 1(23), Katowice 2019 ôs idem, Problematyczność pojęcia „język regionalny”. Głos 
w sprawie polityki języka kaszubskiego, [w:] Mniejszości etniczne i ich pogranicza. Szkice 
tożsamościowe, red. A. Kożyczkowska, M. Szczepska-Pustkowska, Gdańsk 2021.

11 M. Latoszek, Kaszubi. Monografia socjologiczna, Gdańsk 1990.
12 B. Synak, Moja kaszubska stegna, Pelplin 2010 ôs idem, Tożsamość kaszubska. Ciągłość  

i zmiana. Studium socjologiczne, Gdańsk 1998 i jiné. 
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a òsoblëwie nônowszi z nich – III rapòrt z 201913. Wcyg je równak widzec 
dërchną brëkòwnotã òprôcowaniô cawnotowi mònografii bédowóny pra-
wama Kaszëbów jakno spòlëznë pòsługiwający sã regionalnym jãzëka jistno  
z pòzdrzatkù krajowégò prawòdôwstwa jak i midzënôrodnégò systemù òchronë 
prawów człowieka. Słëchô kòl te pòdczorchnąc, że z jinicjatiwë Mateùsza Titësa 
Meyera w 2020 r. béł pòwòłóny do żëcô projekt Watchdog na Kaszubach14, zôs 
w 2021 r. Charwatnik, jaczégò célã je „strzeżenié prawów Kaszëbów”15. 

Jednym z dzélëków hewòtny rozprawë je analiza wëników włôsnëch badéro-
waniów z òkrãżégò realizacji wëbrónëch prawów Kaszëbów. Cobë ta sprawa 
bëła czësto klôr, słëchô wëprzédnic jã przezérkã katolgù prawów, jaczé tikają 
spòlëznë pòsługiwający sã regionalnym jãzëkã – kaszëbsczim. Równoczasno 
òddóné w kôrbã òstóną prawné mòżlëwòscë zwëskiwaniô z terminu „miészëzna”  
w òdniesenim do tegò karna. W òbrëmienim te dzéla artikla mdze téż miało plac 
rozwôżanié nad charakterã prawów Kaszëbów. Pòtemù òmówiony mdze terny 
stón pòsługiwaniô sã przed òrganama gminów, jaczé wprowadzëłë pòmòcowi 
jãzëk, kaszëbsczim jãzëkã. Badérowania te bëłë przeze mie prowadzoné w 2021 
rokù w òpiarcym ò prawò przëstãpù do pùbliczny jinfòrmacji, co mdze jesz 
drobnotno wskazóné w dalszim dzélu dokazu. Z nëch òbserwacjów wëprowa-
dzoné są wniosczi, chtërnëch célã je wskôzanié kaszëbsczima òrganizacjama 
brëkòwnëch w tim òbrëmienim asumptów dzejaniów. 

Przezérk katalogù prawów i òglowé niwiznë rozwôżaniô 

Prawnô klasyfikacjô Kaszëbów bez lata bëła òsoblëwie spiérną stojizną16, jakô 
rodzëła niemôłé emòcje, nié blós westrzód samëch zajinteresowónëch, ale téż 
szerok rozmióny pòlsczi pùbliczny òpinii. Dlôte téż w òdniesenim do nich 
bëłë wëzwëskiwóné wielné òkreslënczi: etniczné karno17, etniczno-kùlturowé 

13 https://www.gov.pl/web/mniejszosci-narodowe-i-etniczne/iii-raport-z-realizacji-postano-
wien-europejskiej-karty-jezykow, data przëstãpù: 10.05.2021.

14 Projekt mònitorëjący wëdatkòwanié strzódków na nôùkã kaszëbsczégò jãzëka w pòmòr-
sczim wòjewództwie. https://charwatnik.pl/watchdog-na-kaszubach data przëstãpù: 16.05. 
2021.

15 „Charwatnik” to oddolna, kaszubska inicjatywa dążąca do partycypacji obywatelskiej Ka-
szubów oraz do wypracowania inkluzywnych mechanizmów monitorujących wydatkowa-
nie środków publicznych na budowanie kaszubskiej tożsamości”. https://charwatnik.pl/ 
data przëstãpù: 16.05.2021.

16 C. Obracht-Prondzyński, 2019, Historia Kaszubów w dziejach Pomorza. Dzieje najnowsze 
(po 1945 r.), t. V, Gdańsk, s. 809.

17 Tamże s. 811.
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karno18, spòlëzna pòsługiwającô sã regionalnym jãzëkã19 czë téż kùreszce 
jãzëkòwô miészëzna20. Równak dosc tëlé długò fónkcjonérowało przeswiôd-
czenié, że nie je wòlno stosowac w òdniesenim do Kaszëbów terminu „mié-
szëna”, jiże jak cwierdzono, pòzwa ta mô pejoratiwné kònotacje i sami bez niã 
òkreslëwóny, są do ni ùstosunkòwóny macht ambiwalentno21. No reszné termi-
nologiczné zjinaczenié zdôwô sã kąsk ùjednolicywac racjonalny ùstawòdôwca, 
òkresliwający Kaszëbów mianã spòlëznë pòsługiwający sã regionalnym jãzëkã. 
Taczé sfòrmùłowanié pòjôwiô sã w art. 19 ùst. 2 Ustawy o mniejszościach naro-
dowych i etnicznych oraz o języku regionalnym z dnia 6 stycznia 2005 r. (tekst 
jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 823). Wôrt je równak dac bôczënk na prezentowóną 
w przëwòłónym akce definicjã regionalnégò jãzëka (wëzwëskóny z Europejskiej 
karty języków regionalnych lub mniejszościowych22):

Za język regionalny w rozumieniu ustawy, zgodnie z Europejską Kartą Języ-
ków Regionalnych lub Mniejszościowych, uważa się język, który:
1) jest tradycyjnie używany na terytorium danego państwa przez jego oby- 
 wateli, którzy stanowią grupę liczebnie mniejszą od reszty ludności tego  
 państwa;
2) różni się od oficjalnego języka tego państwa; nie obejmuje to ani dialektów  
 oficjalnego języka państwa, ani języków migrantów.

Òsoblëwie wôżny zdôwô sã bëc zapisënk, którzy stanowią grupę liczebnie 
mniejszą od reszty ludności tego państwa. Jiże je to karno liczebno miészé òd 
resztë lëdnoscë dónégò państwa, stanowi òno w òdniesenim do ni miészëznã. 
Sóm zôs termin miészëzna definiowóny je bez Słownik języka polskiego23 na 
dwa ôrtë: 

1. «mniejsza część jakiejś całości»
2. «grupa ludności danego państwa różniąca się od większości jego mieszkań-
ców przynależnością narodową, rasową lub wyznaniową».

18 Tamże, s. 810 za: B. Synak, 1998, Tożsamość kaszubska. Ciągłość i zmiana. Studium socjolo-
giczne, Uniwersytet Gdański.

19 Z. Bukowski, 2016, Prawny status języka regionalnego w Polsce na przykładzie języka ka-
szubskiego, [w:] „Studia z Zakresu Prawa, Administracji i Zarządzania”, t. 9, Bydgoszcz, 
s. 102, za: Ustawą o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz języku regionalnym  
z dnia 6 stycznia 2005 r. (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 823).

20 C. Obracht-Prondzyński, 2019, Historia Kaszubów w dziejach Pomorza. Dzieje najnowsze 
(po 1945 r.), t. V, Gdańsk, s. 809.

21 Tamże, s. 809.
22 Europejska karta języków regionalnych lub mniejszościowych, sporządzona w Strasburgu 

dnia 5 listopada 1992 r. (Dz. U. z 2009 r. Nr 137, poz. 1121).
23 https://sjp.pwn.pl/szukaj/mniejszo%C5%9B%C4%87.html, data przëstãpù: 17.05.2021.
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Zdrzącë na wëżi wskôzóné, tak téż w nédze logiczné, zdôwô sã bëc òkresli-
wanié Kaszëbów jakno gwësnégò ôrtu jãzëkòwi miészëznë w przërównanim 
do wikszoscë, jakô skłôdô sã z brëkòwników pòlsczégò jãzëka. Hewòtnô ste-
gna mëslënë je równak blós interpretacją zapisënków normatiwnëch aktów  
i legalny definicji. Dlôte téż pasowniészim, òsoblëwie pòd wzglãdã jedurnoscë 
pòzwów, a co sã z tim parłączi, zrozmiałoscë òbgôdków i mònografiów, zdôwô 
sã bëc wëzwëskiwanié terminu, fòrmùłowónégò bez ùstôwòdôwcã tj.: „społecz-
ność posługująca się językiem regionalnym”, zwóną w dalszim dzélu artikla, 
„spòlëzną”.

Drãgòtów dostarcziwô téż òkreslenié charakteru òbgôdiwónëch prawów. 
Jiże prawny òbarnie pòdlégô nié spòlëzna, a jãzëk, jaczim sã pòsługiwô24. Dlôte 
téż gwësné zdôwô sã bëc mëszlenié, w chtërnym prawa Kaszëbów mdą roz-
mióné jakno prawa jednostczi, wëchôdającé z przënależeniô do zbiorowòtë 
jaką je òbgadiwónô spòlëzna. Na stojizna bëła òmówionô w kònteksce szerok 
rozmianëch prawów miészëznów bez M. Jabłońsczégò25, chtëren dôł bôczënk 
na rozróżniwanié prawów, z jaczich zwëskiwô spòlëzna, òd tëch jaczé słëchają 
jednostce przënależący do gwësnégò karna. W nym ùjãcym prawa kaszëbsczi 
spòlëznë nie są kòlektiwnyma prawama wëchôdającyma z III generacji prawów 
człowieka26, a wòlnotama i prawama, chtërnëch adresatama są Kaszëbi, nôleż-
nicë kaszëbsczi spòlëznë, brëkòwnicë kaszëbsczégò jãzëka, jaczich jãzëkòwé 
ùprawnienia òbjimają dodôwkòwé, mającé normatiwné ùmòcowanié, òchronné 
mechanizmë ze wzglãdu na przënależenié do gwësnégò karna, twòrzącégò 
jãzëkòwą miészëznã. 

Nie òznôczô to równak, że nie istnieje mòżlëwòta sznëkrowaniô za zdro- 
jama tëch swòbòdów w III generacji prawów człowieka, jiże zapisóné w ni pò-
stulatë: prawò do pòspólnégò spòsobù lëdztwa ôs prawò do kòmùnikòwaniô  
sã wpisëją sã w òbrëmié prawny specyficzi òbgôdiwóny spòlëznë. Dlô brëkò-
wnotë hewòtnégò artikla, przëjimóm równak, co prawnô òbarna kaszëbsczégò 
jãzëka, jakno regionalnégò jãzëka, je zdrzódłã, z jaczégò wëchôdają prawa fi-
zycznëch personów – jegò brëkòwników. W tim tu kònteksce òstałë beze mie 
przeprowadzoné, prezentowóné w dalszi czãscë òmówieniô, badérowania. 

24 Ł. Grzędzicki, Prawne gwarancje ochrony i rozwoju języka kaszubskiego, 2015, http://nasze-
kaszuby.pl/modules/artykuly/article.php?articleid=146, data przëstãpù: 16.05.2021.

25 M. Jabłoński, Normatywne podstawy ochrony praw mniejszości – wybrane zagadnienia,  
[w:] Aktualne problemy ochrony wolności i praw mniejszości w Polsce i na świecie, red.  
Banach-Gutierrez J.B., Jabłoński M., Wrocław 2017, s. 20.

26 Tamże 20.



101Realizacjô prawów miészëznów w òbrëmienim...

Zdrojama prawów Kaszëbów są midzë jinszima:

a. Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych (Dz. Ù. z 1977 r. 
Nr 38, pòz. 167), a òsoblëwie art. 27: 

 W Państwach, w których istnieją mniejszości etniczne, religijne lub językowe,  
osoby należące do tych mniejszości nie mogą być pozbawione prawa do wła-
snego życia kulturalnego, wyznawania i praktykowania własnej religii oraz 
posługiwania się własnym językiem wraz z innymi członkami danej grupy.

 Do Kaszëbów òdnôszô sã zapisënk ò jãzëkòwëch miészëznach hewòtnégò 
aktu, zapewniwający, personom do nich słëchającëch, prawò do „pòsługiwaniô 
sã włôsnym jãzëkã razã z jinyma nôleżnikama gwësnégò karna”.

b. Europejska karta języków regionalnych lub mniejszościowych, sporządzona 
w Strasburgu dnia 5 smùtana 1992 r. (Dz. Ù. z 2009 r. Nr 137, pòz. 1121), 
ratifikòwónô bez Rzeczpòspòlitą Pòlską 28 smùtana 2008 r. w zestawienim 
z oświadczeniem rządowym z dnia 22 maja 2009 r. w sprawie mocy obo-
wiązującej Europejskiej karty języków regionalnych lub mniejszościowych, 
sporządzonej w Strasburgu dnia 5 smùtana 1992 r. (Dz. Ù. z 2009 r. Nr. 137, 
pòz. 1122).

c. Konstytucja RP z dnia 2 łżëkwiata 1997 r. (Dz. Ù. Nr 78, pòz. 483 z pózn. 
zm.). Przepisë Krajewégò Ùstawù Rzeczëpòspòliti Pòlsczi nie òdnôszają sã 
wprôwdze prost do spòlëznë pòsługiwający sã regionalnym jãzëkã. Równak 
z artikla 27 w brzmienim:

 W Rzeczypospolitej Polskiej językiem urzędowym jest język polski. Przepis 
ten nie narusza praw mniejszości narodowych wynikających z ratyfikowanych 
umów międzynarodowych.

 wësadzëc mòże, że nen zapisënk òdnôszô sã téż do kaszëbsczi spòlëznë, jiże 
ratifikòwóné midzënôrodné ùgôdënczi tikają nié blós jãzëkòwëch prawów 
nôrodnëch miészëznów, le téż jinëch miészëznów27. No rozmienié zdôwô sã 
bëc pasowné òsoblëwie w mëslã art. 2 ùst. 2 ustawy o języku polskim z dnia 
7 października 1999 r. (Dz. Ù. z 2021 r. pòz. 672), jakô je rozwinienim art. 
27 Konstytucji RP, w chtërnym òstôł wëmieniony regionalny jãzëk. Wôżny je 
téż zôpis art. 35 Konstytucji RP:

 1. Rzeczpospolita Polska zapewnia obywatelom polskim należącym do mniej- 
 szości narodowych i etnicznych wolność zachowania i rozwoju własnego  
 języka, zachowania obyczajów i tradycji oraz rozwoju własnej kultury.

27 Za: Z. Bukowski, Prawny status języka regionalnego w Polsce na przykładzie języka kaszub-
skiego, „Studia z Zakresu Prawa, Administracji i Zarządzania”, t. 9, Bydgoszcz 2016, s. 100.
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 2. Mniejszości narodowe i etniczne mają prawo do tworzenia własnych insty- 
 tucji edukacyjnych, kulturalnych i instytucji służących ochronie tożsamo- 
 ści religijnej oraz do uczestnictwa w rozstrzyganiu spraw dotyczących ich 
 tożsamości kulturowej.

 jiże nalezlë w nim Kaszëbi zagwësnienia òbarnë i rozwiju włôsnégò jãzëka, 
chtërné zdôwają sã bëc òsoblëwie wôżné pò kòmùdnëch doswiôdczeniach 
czasu Pòlsczi Rzeczëpòspòlëti Lëdowi, czej to kaszëbsczi jãzëk béł systemòwò 
rugòwóny z wszednégò rëmù, a jegò brëkòwnicë piãtnowóny28. 

d. Ustawa z dnia 6 stëcznika 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych  
oraz o języku regionalnym (tekst jedn. Dz.Ù. z 2017 r. pòz. 823), a òsoblëwie 
rozdzél 4 hewòtnégò aktu. Je to spòdleczny prawny partes tikający regio-
nalnégò jãzëka – kaszëbsczégò, jiże téż zapisënczi chùtczi wspòmnióny  
Europejskiej karty języków regionalnych lub mniejszościowych są realizowóné 
zgódno z ùchwalënkama te ùstawù. 

e. Ustawa z dnia 7 rujana 1999 r. o języku polskim (Dz. Ù. z 2021 r. pòz. 672), 
òsoblëwie art. 2 ùst. 2.

f. Ustawa z dnia 29 gòdnika 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. Ù. z 1993 r.,  
nr 7, pòz. 37), òsoblëwie art. 21 ùst. 1 pkt. 9.

g. Ustawa z dnia 7 séwnika 1991 r. o systemie oświaty (Dz. Ù. z 2004 r. Nr 256, 
pòz. 2572 z pózn. zm.).

Przezérk katalogù prawów, jaczé mòże òdnôszac do kaszëbsczi spòlëznë 
tak w midzënôrodnym jak i krajowim systemie òbarnë prawów człowieka 
ôs jinëch normatiwnëch aktów, jaczé mają do nich òdniesenié, je nórtowim 
pónktã dlô pòstãpnëch rozwôżaniów. Jiże leno przedstôwienié prawny juwer-
notë kaszëbsczégò jãzëka, w tim téż jegò òchronnëch mechanizmów, mòże bëc 
przedsłowã, do traktowaniô ò jich wëfùlowanim czë realizacji. 

Realizajô wëbrónëch prawów w òbrëmienim pùbliczny  
administracji 

W tim dzélu prôcë òstóną przedstôwioné i òbgôdóné wëniczi włôsnëch badéro-
waniów z òkrãżégò realizacji zapisënków art. 10 ùst. 10 lit. b Europejskiej karty 
języków regionalnych lub mniejszościowych (Dz. Ù. z 2009 r. Nr 137, pòz. 1121) 

28 N. Dołowy-Rybińska, Języki i kultury mniejszościowe w Europie: Bretończycy, Łużyczanie, 
Kaszubi, Warszawa 2011, s. 393.
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ôs art. 7 ùst. 1, a téż art. 9 ùst. 3 Ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych 
oraz o języku regionalnym (tekst jedn. Dz. Ù. z 2017 r. pòz. 823). 

Ne badérowania tikają gminów, w chtërnëch dôgą art. 10 ustawy o mniej-
szościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym (tekst jedn. Dz. Ù. 
z 2017 r. pòz. 823) wprowadzony òstôł pòmòcowi jãzëk – kaszëbsczi tj. gminë 
(za régą pòdług chronologii wpisënkù do Urzędowego rejestru gmin, na terenie 
których używany jest język pomocniczy29): Parchòwò30, Serakòjce31, Lëniô32, 
Żukòwò33, Lëzëno34.

Wôrtné zdôwô sã bëc przedstôwienié w nym placu òbrazu jãzëkòwégò jaczi 
béł widzec w wëżi wskôzónëch gminach òbczas slédnégò Nôrodowégò Spisënkù 
Pòwszechnégò Lëdztwa i Chëczów w 2011 rokù. Tak téż pòdług pòdôwków35 
(stón na 2011 r.) w Gminie Serakòjce pò kaszëbskù gôdało 58,3% mieszkańców, 
w Gminie Lëniô 52,3%, w Gminie Parchòwò 42,7%, w Gminie Lëzëno 27,3%, 
a w Gminie Żukòwò 22,5%. Pòkazywô to, co w hewòtnëch gminach, pòdług 
reglów racjonalnégò mëszleniô, mdze miało plac zajinteresowanié zwëskiwa-
nim z kaszëbsczégò jãzëka w administracji. Ne pòdôwczi nie są równak pełnym 
òdzdrzadlenim, jiże pòkazëją blós wëzwëskanié gôdónégò kaszëbsczégò, tak  
tej nie je jich wòlno zestawic ze stojizną pismienny kòmùnikacji z ùrzãdama. 
Dôwają le wid na pòtencjalné zajinteresowanié zwëskiwanim z gãbny kòmù-
nikacji w rodny mòwie w òbrëmienim administracji. 

Do wëżi wëmienionëch gminów dnia 1 strëmiannika 2021 r. òstałë wëstoso-
wóné wniosczi ò ùprzëstãpnienié pùbliczny jinfòrmacji w kaszëbsczim jãzëkù, 
w jaczich zamkłoscë bëło jedenôsce pitaniów, chtërnych wëkazënk stanowi za-
łącznik nr 1 do hewòtnégò artikla. 

Wôrt je téż dac czile zdaniów kòmentôrza w sprawie grafii zastosowóny bez  
ùrzãdników w òdpòwiescach na wniosczi ò ùprzëstãpnienié pùbliczny jinfòrma- 
cji. Ùrzãdnicë rozmajicé dôwają so radã z kaszëbsczim pisënkã. Wikszi dzél  
gminów zadeklarowôł, co w ùrzãdze nie robi niżóden prôcownik, jaczi pòsłu-
giwôłbë sã kaszëbsczim w pismie. Dôwającë na to bôczënk, ùrzãdë gminów 
gwës ùsztélowałë òdpòwiescë pò pòlskù i przekôzałë do dolmaczënkù bùten 

29 file:///C:/Users/klebb/Downloads/Urzedowy_Rejestr_Gmin_-_jez_pom_-_17_III_14.pdf, 
data przëstãpù: 18.05.2021.

30 Wieskô gmina Parchòwò, bëtowsczi kréz, wòj. pòmòrsczé, data wpisënkù: 16.08.2006 r.
31 Wieskô gmina Serakòjce, kartësczi kréz, wòj. pòmòrsczé, data wpisënkù: 23.10.2007 r.
32 Wieskô gmina Lëniô, wejrowsczi kréz, wòj. pòmòrsczé, data wpisënkù: 23.04.2012 r.
33 Mieskò-wieskô gmina Żukòwò, kartësczi kréż, wòj. pòmòrsczé, data wpisënkù: 17.07.2013 r.
34 Wieskô gmina Lëzëno, wejrowsczi kréz, wòj. pòmòrsczé, data wpisënkù: 21.02.2014 r.
35 Zdrzódło: http://mniejszosci.narodowe.mswia.gov.pl/mne/mniejszosci/wyniki-narodowe-

go-spis/703,Wykaz-gmin-w-ktorych-nie-mniej-niz-20-mieszkancow-nalezy-do-mniej-
szosci-narodowy.html, data przestãpù: 16.08.2021.
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(midzë jinszima szkólnym regionalnégò jãzëka, jaczi robią w słëchającëch gmi-
nama, spòdlecznëch szkòłach). Sztërë z òdpòwiescy mòże zaklasyfikòwac jakno 
z grëbsza pòprôwné pòd jãzëkòwim wzglãdã (zamikają leno czile òrtografnëch 
felów), zôs jedna òsta zrëchtowónô czësto niepòprôwno (półfòneticzno, co 
brzadowało zatracenim zrozmiałoscë niejednëch słowów). Zaswiôdcziwô to 
ò dërchny kòniecznoscë òrganizacji warkòwniów kaszëbsczégò jãzëka dlô ro-
biôrzów administracji, jaczé miałëbë òsoblëwi cësk na pisënk tegò tu jãzëka. 
Jiwer nen zmerkôł téż C. Òbracht-Prondzyńsczi, scwierdzywającë, co pisóny 
kaszëbsczi jãzëk mdze wëzwaniã dlô jednostków teritorialny samòrządzënë36. 
Niejedné jinfòrmacje z ti tu témiznë òstałë téż ùplacowioné w III raporcie dla 
Sekretarza Generalnego Rady Europy z realizacji przez Rzeczpospolitą Polską  
postanowień Europejskiej karty języków regionalnych lub mniejszościowych37. 
Mùsz je kòl te pòdsztrichnąc, co prziwòłóny raport nie dôwô do wiédzë ni-
żódnëch drobnotów z te òkrãżégò, sygnalizującë równak dërchnã brëkòwnotã 
rozwiju i promòcji kaszëbiznë. 

Czësto rozmajice céchùje sã téż realizacjô bez wëżi wspòmnióné gminë za-
pisënków art. 7 ùst. 7 ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o 
języku regionalnym regionalnym (tekst jedn. Dz. Ù. z 2017 r. pòz. 823), jiże nié 
wszëtczé z nich, nimò wëzwëskaniô beze mie we wnioskù ò ùprzëstãpnienié 
pùbliczny jinfòrmacji kaszëbskòjãzëkòwi fòrmë miona i nôzwëska, zachòwałë 
jã w òdpòwiescy. Niejedné gminë zastosowałë gwësny dlô kaszëbiznë szëk, 
w jaczim nôpiérwi wëstãpiwô nôzwëskò, a dopiérkù pòtemù miono, jiné zôs 
zwëskałë z téż pasownégò ôrtu, w chtërnym nôzwëskò wëprzedniwô miono, zôs 
jedna z gminów spòlaszëła mòje pòdôwczi.

Zestawienié zwëskónëch na stegnie pùbliczny jinfòrmacji wiadłów, òstało 
zaprezentowóné niżi: 

Tôbla 1.
Kszëbsczi jãzëk w ùrzãdach gminów, jaczé mają wprowadzoné pòmòcowi jãzëk – 
kaszëbsczi. Òprôcowóné na spòdlim òdpòwiescë na wniosczi ò ùprzëstãpnienié 
pùbliczny jinfòrmacji: – gmina Lëniô (pismiono bez nadónégò numra, dato-
wóné na 8 strëmiannika 2021 r.), – gmina Lëzëno (Or.1431.17.2021), – gmi-
na Parchòwò (OR-IV.1431.19.2021), – gmina Serakòjce (RSO.1431.24.2021),  
– gmina Żukòwò (OR.1431.4.2021).

36 C. Obracht-Prondzyński, Historia Kaszubów w dziejach Pomorza. Dzieje najnowsze  
(po 1945 r.), t. V, Gdańsk 2019, s. 815.

37 III raport dla Sekretarza Generalnego Rady Europy z realizacji przez Rzeczpospolitą Polską 
postanowień Europejskiej karty języków regionalnych lub mniejszościowych, s. 54.



105Realizacjô prawów miészëznów w òbrëmienim...

jednostka 
teritoralny 
samòrządzënë

personë, 
robiącé 
w ùrządze 
gminë

personë personë, jaczé rozmieją  
pisac w kaszëbsczim jãzëkùrozmiejącé  

kaszëbsczi jãzëk,  
le niegôdającé

zwëskiwającé 
spòdlowé  

zwrotë

gôdającé 
głôdkò

Gmina Lëniô 27 10 - 17 -

Gmina Lëzëno* 63 54 15 8 1

Gmina 
Parchòwò

30 - - 3 ùrząd mô naznaczoné personã, 
jakô tłómaczi na kaszëbsczi 
jãzëk

Gmina 
Serakòjce

86 felënk pòdôwków z te òkrãżégò, w ùrzãdze 
robią ùrzãdnicë „z certifikòwóną znajemnotą 
kaszëbsczégò jãzëka” ôs òstôł mianowóny  
jinspektor ds. kaszëbsczégò jãzëka i regionalizmù, 
„kòl te wikszi dzél ùrzãdników pòsługiwô sã  
regionalnym jãzëkã w kòmùnikatiwnym zakresu”

felënk pòdôwków

Gmina Żukòwò 156 „Bùrméster Gminë Żukòwò, a téż dzél jinëch 
robiôrzów”

„Bùrméster Gminë Żukòwò, 
a téż dzél jinëch robiôrzów”. 
Òstôł pòwòłóny referat, jaczi  
zajimô sã òdpòwiescama  
na pisma w kaszëbsczim jãzëkù

jednostka 
teritoralny 
samòrządzënë

wielëna 
pismionów, 
jaczé wpłinãłë 
do gminë 
w kaszëbsczim 
jãzëkù w latach 
2017-2020

wielëna 
òdpòwiescy 
ùrzãdu gminë 
na pismiona 
w kaszëbsczim 
jãzëkù w latach 
2017-2020

mòżlëwòta kòmùnikcji  
w kaszëbsczim jãzëkù  
w ùrzãdze gminë

dëbeltjãzëkòwé  
tôflë na ùrzãdze  
gminë

Gmina Lëniô 1 1 nie je nót chùtczészé ùgôdiwanié 
sã, wszëtczé sprawë jidze zgòdzëc 
w kaszëbsczim jãzëkù

Ùrząd Cywilnégò 
Stanu, Gminowi  
Òstrzódk Spòlëznowi 
Pòmòcë, Ùrząd Gmi-
në Lëniô, Radzëzna 
Gminë Lëniô

Gmina Lëzëno* 3 2 nie je nót chùtczészé ùgôdiwanié 
sã, wszëtczé sprawë jidze zgòdzëc 
w kaszëbsczim jãzëkù

felënk

Gmina 
Parchòwò

- - ùrząd wskôzôł, jiże słëchô sã  
chùtczi ùgadac z gwësnym ùrzã-
dnikã. Kòl te równak w kòżdim 
z referatów jidze zgòdzëc sprawë 
w kaszëbsczim jãzëkù

felënk

Gmina 
Serakòjce

felënk 
pòdôwków

felënk 
pòdôwków

nie je nót chùtczészé ùgôdiwanié 
sã, wszëtczé sprawë jidze zgòdzëc 
w kaszëbsczim jãzëkù

felënk

Gmina Żukòwò 4 4 nie je nót chùtczészé ùgôdiwanié 
sã, wszëtczé sprawë jidze zgòdzëc 
w kaszëbsczim jãzëkù

felënk

* Pòdôwczi pòdług wiadłów, jaczé przekôzôł Ùrząd Gminë Lëzëno. Òglowô wskôzónô wielëna robiô-
rzów (63) nijak nie zgôdzô sã z pòstãpnyma wskôzaniama (jak w tôblë wëżi).



Mateùsz Klebba (Gdynia-Wejherowo)106

W dniach 9-10 strëmiannika 2021 rokù miôł jem gôdczi z ùrzãdnikama 
ùrzãdów gminów, chtërné òstałë wëżi wskôzóné. Mòjim célã bëło zwëskanié 
jinfòrmacji (w pòmòcowim jãzëkù – kaszëbsczim) nt. fónkcjonérowaniô ùrzãdu 
gminë òbczas warającégò pòszëdła. Stawióné pitanié brzmiało: jakùż wëzdrzi 
fónkcjonérowanié ùrzãdu gminë òb pòszëdło kòrunawirusa? Rozpòwiôdôcze  
rozmajicé reagòwelë na fakt zwëskiwaniô beze mie z kaszëbsczégò jãzëka.  
Zachtné zjinaczenié je téż widzec w jakòscë zwëskiwónëch beze mie òdpòwie-
scy. Nié we wszëtczich ùrzãdach dało mie sã swòbódno kôrbic w kaszëb-
sczim jãzëkù. Merkùje to bòdôj ò tim, co petencë, żlë jidze ò reglã, nie kôrbią 
z ùrzãdnikama w pòmòcowim regionalnym jãzëkù. Wëniczi tëch badérowa-
niów òstałë dóné do wiédzë w tôblë niżi.

Tôbla 2.
Zwëskiwanié telefòniczny jinfòrmacji w kaszëbsczim jãzëkù òd jednostków teri-
torialny samòrządzënë, chtërné mają wprowadzoné pòmòcowi jãzëk – kaszëb-
sczi. Òprôcowóné na spòdlim telefònicznëch gôdk z ùrzãdnikama gwësnëch 
gminów. 

jednostka 
teritorialny 
samòrzą-
dzënë

data  
gôdczi

gòdzëna 
gôdczi

numer 
mòbilczi

rozmienié 
kaszëb-
sczégò 
jãzëka

zwëska- 
nié jin-
fòrmacji

wielëna 
rozpòwiô- 
dôczów

bôczënczi

Gmina 
Żukòwò

10-03- 
2021

759-803 58 685 83 00 jo jo 2 pòdjelë próbã 
kòmùnikacji w ka-
szëbsczim jãzëkù. 
Jinfòrmacjô òsta 
równak zwëskónô  
w pòlsczim jãzëkù

Gmina 
Lëzëno

9-03- 
2021

1339-1343 58 678 20 68 jo jo 2 gôdka bëła blós  
pò kaszëbskù

Gmina 
Serakòjce 

10-03- 
2021

811-816 58 681 95 00 jo jo 4 Ùrzãdnicë ùdzeli- 
welë jinfòrmacjów 
blós w pòlsczim 
jãzëkù

Gmina 
Lëniô

10-03- 
2021

805-808 58 676 85 82 jo jo 2 gôdka bëła blós  
pò kaszëbskù

Gmina 
Parchòwò

9-03- 
2021

1357-1407 59 821 48 00 jo nié 2 Abë gadac pò 
kaszëbskù nót 
je chùtczészé 
ùgôdanié.
Òsta zgòdzonô 
telefònicznô kôrba 

10-03- 
2021

752-758 59 821 48 21 jo jo 1 gôdka bëła blós  
pò kaszëbskù
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Jãzëk kaszëbsczi jaczi starą pòkòleniów Kaszëbów òstôł wëdwigniony na ad-
ministracjową rówiznã wcyg zdôwô sã bëc, w spòlëznowi swiądze, domòcym 
jãzëkã, w jaczim nie słëchô gadac ò wôżnëch, państwòwëch sprawach. Prawie 
na stojizna je zdrzódłã jiwrów, żlë jidze ò gãbnã kòmùnikacjã z ùrzãdama gmi-
nów, jaczé mają wprowadzoné pòmòcowi jãzëk – kaszëbsczi. Ùrzãdnicë chòcle 
rozmieją bëlną kaszëbizną gadac, ni mają do te leżnoscë. Dzél z nich wskôzywôł, 
co petencë, czej le przeńdą dwiérze ùrzãdu, òprzestôwają zwëskiwac z rodny 
mòwë. Zdôwô sã, że słowa rozpòwiôdôczów są wiarëwôrtné, kò znają òni pla-
cowëch i mają swiąda, chto codzéń gôdô pò kaszëbskù, a wchòdzącë w ùrzã-
dową jizbã ju nié. Za zdrojama ti stojiznë mógłbë miec dłëgą szëkbã, le zdôwô 
sã, co dërch pòkùtëje przeswiôdczenié ò tpzw. „wësoczi gôdce” tj. pòlsczim  
jãzëkù i „nisczi gôdce” – kaszëbsczim jãzëkù. Nen tôczel béł ju szerok òpiso-
wóny w lëteraturze38. Òsoblëwą bòlączką je to dlô Gminë Parchòwò. Rozpò-
wiôdający robiôrzë ùrzãdu Gminë Parchòwò wskôzywelë, co prachòwianowie 
sromią sã gadac pò kaszëbskù, jiże są dbë, że jich parchòwskô gôdka je gòr-
szim zortã kaszëbiznë. Placowé i òglowé kaszëbsczé kòmpleksë, jak téż aùto-
diskriminacjô mają cësk na chãc zwëskiwaniô z kaszëbiznë we wszednym 
rëmie, tak téż w gminowëch ùrzãdach. Drãgò je tej taksowac realizacjô prawów 
kaszëbsczi spòlëznë w òbrëmienim gãbny kòmùnikacji z ùrzãdama gminów 
i w ùrzãdach gminów. Z grëbszégò wiora, mòże bëc dbë, co ùrzãdnicë gminów 
Lëzëno, Parchòwò, Serakòjce, Lëniô i Żukòwò są przërëchtowóny do òbsłëdżi 
petentów w kaszëbsczim jãzëkù. 

Apartną pòdjimizną te rozwôżaniô je nacéchòwanié reakcjów personów 
òbsługiwającëch telefòniczną łączbã w ùrzãdach gminów, jaczé mają wprowa-
dzoné pòmòcowi jãzëk – kaszëbsczi. Tu nie bëło niżódny reglë. Czejbë miôł 
jem wskôzac przédną reakcjã, gwës bëłobë to zadzëwòwanié. Je to bëlnym 
merkã tegò, że placowi jinteresancë nie zgòdzywają sprawów bez mòblikã 
pò kaszëbskù. Nót je równak pòdsztrichnąc, że w zachtny wikszoscë bëłë to 
pòzytiwné reakcje, ùrzãdnicë bëlë kòntent, czëjącë w słëchùlce rodną mòwã. 
Pò wstãpnym naznaczenim, że jidze mie ò kòrbã pò kaszëbskù, béł jem prze-
łącziwóny do personë, chtërna mòże głôdkò ùdzelëc jinfòramcji w tim mòwie. 
Blós w ùrzãdze Gminë Parchòwò òstôł mie namieniony apartny cząd gôdczi 
pò kaszëbskù, równak òbczas pierszi kôrbë rozpòwiôdôcz wëkazywôł rozmie-
nié przekazywóny jinfòrmacji, kòmùnikùjącë sã kòl te pò pòlskù. Ùrząd Gminë 
Lëniô dôł do wiédzë, co nie je nadzwëkòwno dzywné, że petent chce zgòdzëc 
sprawã bez mòbilkã pò kaszëbskù. Jak òsta pòdczorchniãtné, taczé sytuacje są 
pò prôwdze codniowòtą. Równak to je òsoblëwi wëjimk westrzód badérowó-
nëch ùrzãdów. 

38 Midzë jinszima: A. Jabłoński, Kaszubi. Wspólnota narodowa, Gdynia 2013 ôs T. Słomczyń-
ski, Kaszëbë, Warszawa 2021.
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Pòdsumòwanié i wniosczi

Prawa Kaszëbów wcyg są nieznóną témizną, jakô bùdzy wielënã spòlëzno-
wëch kòntrowersjów. Smùcy òsoblëwie fakt, jiże sami Kaszëbi wëkazëją nie- 
wiôlgą swiądã przësługiwającëch jima prawów. Jak òstało ju wiele razë pòd-
sztrichniãté, istnieje brëkòwnota nié blós promòcji kaszëbiznë w òkrãżim ji 
administracjowégò zastosowaniô, le téż pòtrzéba òrganizacji warkòwniów pi- 
sónégò kaszëbsczégò jãzëka dlô robiôrzów samòrządzënowi administracji. 
Nót je téż pòdczorchnienié, co gminë, na jaczich terenie òstôł wprowadzony 
pòmòcowi jãzëk – kaszëbsczi, nie nalôżają westrzód aùtochtoniczny lëdnoscë 
wikszégò zajinteresowaniô mòżebnotą zwëskiwaniô z pòsługiwaniô sã kaszëbi-
zną. Przëczënów hewò taczi stojiznë je gwësno baro wiele. Prawdopòdóbno są 
to pòòstałotë minonëch ju czasów, òb jaczé bëcé brëkòwnikã tegò jãzëka, brza-
dowało pùblicznym piãtnowanim i kòmùdnyma kòncekwencjama fòrmalno- 
-spòlëznowima.

Gmina Parchòwò wëkôzała, że pismò przesłóné do ni beze mie, bëło pier-
szim, chtërné wpłinãło do ùrzãdu w kaszëbsczim jãzëkù. Wôrt je kòl te nazna-
czëc, że je to pierszô gmina, chtërna ùdbała wprowadzëc pòmòcowi jãzëk – 
kaszëbsczi, a bëło to w 2006 rokù. Tak téż bez zacht piãtnôsce lat, ùrząd gminë 
ni miôł leżnoscë, cobë ùdzelëc òdpòwiescë na ùrzãdowé pismò w kaszëbsczim 
jãzëkù. Kaszëbsczi dzejôrz, leksykògrafa, Eùgeniusz Gòłąbk je nałożen zwëski-
wac z òkresleniô „bóle porodowe kaszubszczyzny literackiej”. Dozwòlã sobie 
na parafrazã tegò tu scwierdzeniô i òkreslã òpisóną stojiznã jakno „pòrodowé 
bòlączczi kaszëbiznë w òbrëmienim administracji”. Pòtrzébów na ti niwiznie 
je skòpicą. Ùrzãdnicë równak nie są w sztãdze ùradzëc jima bez wspòmóżczi  
kaszëbsczich rësznotów, a téż wësztôłcony kadrë kaszëbsczich etnofilologów. 
Żlë równak sami Kaszëbi nie mdą zajintersowóny zwëskiwanim z kaszëbiznë 
w relacji z administracją, wszëtczé ne dzejania òkôżą sã bëc bezcwëkòwné. 
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Załącznik 1.

Wëkazënk pitaniów przedstawionëch we wnioskach ò ùprzëstãpnienié pùbli-
czny jinfòrmacji, sczerowónëch do gminów, na jaczich terenie òstôł wprowa-
dzony pòmòcowi jãzëk – kaszëbsczi. 

 1. Kùli robiôrzów je zatrudnionëch w ùrzãdze?
 2. Kùli zestrzód robiôrzów ùrzãdu rozmieje gadac pò kaszëbskù?
 3. Kùli zestrzód robiôrzów ùrzãdu rozmieje pisac pò kaszëbskù?
 4. Kùli pismionów w kaszëbsczim jãzëkù wpłënãło do ùrzãdu w latach 2017– 

–2020?
 5. Kùli òdpòwiescy na pismiona z lat 2017–2020 ùrząd ùsztélowôł w kaszëb-

sczim jãzëkù?
 6. W jaczich dniach i w jaczich referatach mòże gãbno załatwic sprawë w ka-

szëbsczim jãzëkù?
 7. W ùrzãdze je jaczi dzél (referat), w jaczim petencë ni mògą zgòdzëc spra-

wów pò kaszëbskù? Żlë jo, jaczi/jaczé i dlôcz taka stojizna warô?
 8. Ùrząd mô jiwrë z przëstãpã do wësztôłconëch robiôrzów, jaczi rozmielëbë 

pò kaszëbskù? Żlë jo, to jaczich robiôrzów je nót nôbarżi? 
 9. W ùrzãdze je persona, jakô je òdpòwiedzalnô za dolmaczënk pismionów 

na kaszëbsczi jãzëk? 
 10. Znajemnota kaszëbsczégò jãzëka je ùwzglãdniwónô kòl zatrudnieniô 

w ùrzãdze? Żlë jo, tej w jaczi spòsób je werifikòwónô?
 11. Na bùdinkù ùrzãdu są dabeltjãzëkòwé tôfle? Żlë jo, tej jaczé jinfòrmacëje 

mają w zamkłoscë?

Mateusz Klebba

Implementation of minority rights in the field  
of administration on the example of a community using  

the regional language – Kashubian

SUMMARY
In the study, the subject of realization of minority rights in Poland was taken up on 

the example of a community speaking a regional language – Kashubian. A catalogue 
of Kashubian rights was reviewed and, on the basis of own research, the realization 
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of selected rights of this minority in the field of administration was verified. The pre-
sented theses are confronted with available literature and are based on conducted 
research. The author also points out the needs in the field of promotion of Kashubian 
rights and education of public administration employees in the field 

of Kashubian language. The article is divided into three main parts: a review of 
the catalogue of rights, the results of own research and conclusions concerning the 
realisation of these rights in the field of public administration. 



Część II

Refleksje i syntezy  
uczonych





Jan Lubiński
Szczecin

Moja droga kaszubsko-pomorska 

Urodziłem się 7 stycznia 1953 r. w Przechlewie. Przechlewo liczyło 3 tys. 
mieszkańców – było dużą wsią, przed wojną należącą do Niemiec, położoną 
ok. 10 km od granicy polsko-niemieckiej. Rodzice byli nauczycielami. Urodzi-
łem się i mieszkałem do 15. roku życia na pierwszym piętrze szkoły w pięknym 
mieszkaniu. Przechlewo przed wojną było niemieckie, ale na strychu było pełno 
książek niemieckich i polskich. Nauczyciele niemieccy byli najprawdopodob-
niej polskiego pochodzenia jak bardzo wiele osób z pogranicza zamieszkałego 
po prostu przez Kaszubów – Polaków ze znaczną domieszką genów i kultu-
ry niemieckiej. W mojej klasie w szkole podstawowej czterej wyróżniający się 
uczniowie nazywali się: Holc, Zemler, ale także Dorszyński i Lubiński. 

Rodzice pochodzili z polskiej części przedwojennego pogranicza. Matka – 
Leokadia z domu Chamier-Gliszczyńska urodziła się w 1923 r. w Modzielu – 
osadzie położonej w głębi lasów i jezior ok. 10 km od Lipnicy. Była 11. dzieckiem 
w 16-osobowej rodzinie. Ojciec matki – Jan, ur. w 1865 r., pochodził z herbowej 
rodziny kaszubskiej. Jego matka nazywała się Semrau, a kuzyn zniemczył się 
i był generałem Luftwaffe, dyrektorem zakładów produkujących V1. 

Kompletnie odmienna była historia polskości mojego dziadka w Modzielu.  
Dziadek był liderem w plebiscycie, dzięki któremu gmina została włączona 
do Polski po I wojnie światowej. Dziadek został w nagrodę wójtem. Nie pod-
pisał listy „Voksdeutscha”; Niemcy wymordowali/zabili 5 jego synów: Leona 
– prawnika (Stutthof), Franciszka i Jana – księży, jeden rozstrzelany, a drugi 
zamordowany w Dachau, Marian na siłę wzięty do Wehrmachtu odmówił strze-
lania do Francuzów, za co został zabity, Ali zginął w kampanii wrześniowej. To 
był los polskiej, wykształconej rodziny. Niemcy na szczęście nie znali genetyki 
i nie wymordowali kobiet. Skutek – na pogrzebie mojej matki – 6 profesorów – 
krewnych rodziny z Modziela. 8 lekarzy – absolwentów PUM to krewni – także 
członkowie rodziny z Modziela. Do Modziela jeździliśmy kilka razy w roku,  
zawsze na urodziny babci w lutym i na Wszystkich Świętych. Dużą część wa-
kacji pracowaliśmy na tym 80-hektarowym gospodarstwie – pasłem krowy, 
kosiłem trawę, stawiałem snopy zboża. Pomagało w pracach wielu kuzynów. 
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W Modzielu panowała wspaniała rodzinna atmosfera. Szacunek dla pracy,  
nauki, dziesięciu przykazań, Kościoła i polskości. Lubiliśmy – ja i brat – to chło-
nąć. Ostatnio spadkobiercy zgodzili się sprzedać nam dom rodzinny z I połowy 
XIX w., który obecnie z bratem Wojciechem odnawiamy.

Ojciec – Antoni urodził się w 1921 r. w Karsinie. Jest to wieś z kilkuset 
mieszkańcami położona ok. 12 km od Czerska. Rodzina nie była zamożna 
ani wykształcona (i dlatego pewnie w komplecie czworo rodzeństwa przeżyło  
II wojnę światową), ale także prowadziła życie na zdrowych zasadach z wielkim 
szacunkiem dla Kościoła i polskości. Według mojej wiedzy najbardziej znaną 
osobą o nazwisku Lubiński była nasza daleka krewna – żona Izraela Poznań-
skiego. Lubińscy z Karsina byli też bardzo rodzinni i serdeczni. Ciotki obdarza-
ły nas swoimi marzeniami, żebyśmy byli księżmi lub lekarzami. A ciotka Marta 
zabrała nas pociągiem na pielgrzymkę do Częstochowy.

Dziadek służył w wojsku pruskim – najpierw w gwardii honorowej cesa-
rza, a potem na froncie, gdzie stracił rękę. Przed II wojną był listonoszem.  
Często odwiedzałem Karsin, a na Wszystkich Świętych przyjeżdżam zawsze   
odwiedzić groby dziadków – Jana Lubińskiego i Heleny z domu Baczyńskiej.

Podsumowując – jestem zrodzony z kaszubskich genów i wychowany w ka-
szubskiej kulturze. Bardzo ją kocham i szanuję tę tożsamość. Ile byłem w sta-
nie, przekazałem ją mojej żonie Teresie (z d. Bronowickiej – rodzina z Kresów)  
synom Jakubowi i Szymonowi oraz wnukom i wnuczkom: Krzysztofowi,  
Pawłowi, Franciszkowi, Zofii i Leokadii.

Nauka

Uczyłem się zawsze bardzo dobrze. Szkołę podstawową ukończyłem w Prze-
chlewie w 1967 r., a LO w Człuchowie w 1971 r. W latach 1971-1977 studiowa-
łem na Wydziale Lekarskim PAM w Szczecinie. (Aplikację złożyłem do Pozna-
nia, ale przekierowano mnie do Szczecina, bo obowiązywała rejonizacja). W tej 
Uczelni pracuję do dziś.

Doktorat – 1980; habilitacja – 1989; profesura – 1996.

Promotorzy/Opiekunowie: S. Woyke, W. Domagała.

Lista medycznych osiągnięć:

1. Onkologiczna Poradnia Genetyczna (OPG) – pierwsza w Polsce 1992 r. 
(współudział – J. Kładny).

2. Sieć OPG prowadzonych/koordynowanych przez Szczecin, obejmująca całą 
Polskę – 1997-2001 (T. Huzarski, J. Gronwald, C. Cybulski).
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3. Europejski projekt o rozwoju rejestrów zespołów dziedzicznej predyspozycji 
do nowotworów z udziałem 11 krajów – autorstwo i koordynacja – Szczecin 
1998-2000.

4. Infrastruktura:
A. Próbki biologiczne (krew, DNA) od ~480 tys. osób.   

  (T. Huzarski, J. Gronwald, C. Cybulski, T. Dębniak, O. Oszurek,  
 A. Tołoczko-Grabarek).

B. Dane rodowodowe od 1,260 mln osób z zachodniopomorskiego  
 zebranych w trakcie 1-go w świecie populacyjnego programu  
 profilaktycznego genetyczno-onkologicznego – 2000-2001. 
 (A. Raczyński).

C. Program opieki nad rodzinami z wysoką genetyczną predyspozycją  
 do nowotworów – 1998-2021, Ministerstwo Zdrowia.

D. Czasopismo „Hereditary Cancer in Clinical Practice” 2003 – obecnie  
 IF-2,8 (R. Scott).

E. Konkurs „Zachodniopomorski Nobel” – 2000 – obecnie  
 (A. Wolszczan, A. Morawski, E. Kołakowski, P. Masojć, J. Hozer,  
 W. Tarczyński, M. Białko).

F.  Centrum Diagnostyki i Leczenia Nowotworów Dziedzicznych –  
 unikatowy w skali międzynarodowej Ośrodek Onkologii  
 Uniwersyteckiej PUM (~25000 m2) – 2014.

G. Wydział Lekarsko-Biotechnologiczny – kat. A+ – 2016.
H. Read-Gene S.A. – 2005 z Ośrodkiem Badawczym – 2012.  

 (W. Domagała).
5. Odkrycia/Wdrożenia:

A. Homogenność genetyczna polskiej populacji 1999-2018  
 i w konsekwencji testy DNA oparte o mutacje założycielskie – proste,  
 tanie, szybkie.  
 (B. Górski, C. Cybulski, T. Dębniak, G. Kurzawski, A. Jakubowska,  
 M. Lener).

B. Badania przesiewowe oparte o akcje medialne:
  Twój Styl – 2001 – BRCA1
  Wprost – 2005 – CHEK2.
C. Rejestry nosicieli mutacji:
  – ~10.000 nosicieli mutacji BRCA1, CHEK2, PALB2;
  – największa liczba na świecie.
D. Zabiegi profilaktyczno-terapeutyczne:
  – operacja terapeutyczno-profilaktyczna chorej z rakiem jelita grubego  

    i z z. Lyncha – pierwsza w Polsce 1995 (J. Kładny);
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  – profilaktyczna adneksektomia u nosicielki mutacji BRCA1 – pierwsza  
    w Polsce 1999 (J. Menkiszak);

  – cis-platyna w leczeniu raka piersi u nosicielek mutacji BRCA1 – próba  
    kliniczna pierwsza w świecie 2006 – obecnie  
    (SA. Narod, T.Huzarski, J Gronwald, T. Byrski).

E. Nowy gen wysokiego ryzyka raka piersi
  – RECQL – 2015 – Nature Genetics (Cybulski C.).
F.  Arsen najważniejszym markerem ryzyka raków u kobiet w Polsce
  – 70% kobiet „zatrutych” z ryzykiem 6-13 x zwiększonym; 

    Int J Cancer 2019. (W. Marciniak);
  – Nosicielki mutacji BRCA1 – ryzyko raków obniżone ~5-krotnie  

    przy niskim arsenie i kadmie, doniesienie pierwsze w świecie –  
    Cancers, Biomedicine 2021 (W. Marciniak, R. Derkacz).

G. Chemoprewencja raków u kobiet:
  – SELINA – 7000 kobiet - 2019;
  – ARSECAN – 8000 kobiet – 2021;
  – pierwsze w świecie próby kliniczne z optymalizacją selenu i arsenu.

6. Dorobek naukowy:
 – ponad 800 publikacji;
 – kilkadziesiąt krajowych i międzynarodowych patentów przyznanych  

 i wdrożonych;
 – 15 wypromowanych doktorów habilitowanych: J. Kładny, B. Górski,  

 J. Gronwald, C. Cybulski, T. Dębniak ,A. Jakubowska, G. Kurzawski,  
 W. Lubiński, J. Menkiszak, T. Byrski, S. Zajączek, E. Jaworowska,  
 P. Serrano, M. Lener, T. Huzarski;

 – Indeks Hirscha – 85;
 – liczba cytowań – 36 040; liczba cytowań bez autocytowań – 33 867;
 – najwyżej cytowany w świecie polski uczony z obszaru medycyny    

 (PAUza Akademicka – 2012; Menedżer Zdrowia – 2019).
7. Wyróżnienia:
 – Doktor Honoris Causa Uniwersytetu w Rydze – 2005 r.;
 – Polskie Towarzystwo Lekarskie – Medal „Gloria Medicinae” – 2009 r.;
 – Członek Honorowy szeregu Polskich Towarzystw Naukowych;
 – Członek Zarządu ESHG 2005 – 2011 r.
8. Refleksja o cechach kluczowych uczonych:
 1) Dobra/b. dobra sprawność intelektualna.
 2) Determinacja w potrzebie działania.
 3) Umiejętność dostrzegania problemów rzeczywistych.
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 4) Kreowanie rozwiązań – projekty na miarę możliwości środowiska –  
 pragmatyzm.

 5) Szukanie podstaw infrastrukturalnych poprzez rozwijanie wdrożeń  
 (kluczowe w Polsce).

 6) Umiejętność pracy zespołowej – zwłaszcza przestrzeganie reguł „fair”.
9. Motto z uroczystości nadania – Doktorat Honoris Causa – 1.10.2019 r. PUM 

Szczecin. „Nasz świat potrzebuje mądrości i dobra”.
 Dawniej, teraz i w przyszłości ku lepszemu światu i polskości.

       
Szczecin, dnia 20 września 2021 r.

P.S. Tekst wystąpienia Profesora na Spotkaniu z Mistrzem Nauki, odbytym  
w Domu Kaszubskim w Gdańsku 29 września 2021 r., zorganizowanym przez  
Stację PAU i Instytut Kaszubski.



Jan Maria Piskorski
Poznań-Szczecin

Laureat Nagrody im. prof. Gerarda Labudy  
A.D. 2020 – dr Paweł Migdalski

Szanowni Gospodarze z Instytutu Kaszubskiego!

Szanowni Jurorzy i Droga Rodzino Profesora Gerarda Labudy, który na pewno 
unosi się dzisiaj gdzieś tutaj nad nami wszystkimi!

Szanowni Słuchacze!

Drogi Laureacie!

Przypadło mi dzisiaj w udziale miłe zadanie krótkiego przedstawienia Pana dr. 
Pawła Migdalskiego, który za monografię pt. Słowiańszczyzna północno-zachod-
nia w historiografii polskiej, niemieckiej i duńskiej (Templum 2019) otrzymał 
Nagrodę im. Gerarda Labudy. To książka spełniająca w pełni kryteria nagrody 
i dziękuję Jurorom, że ją docenili.

O książce opowie sam Laureat, podobnie jak o tym, co w tej chwili robi.  
Ja tylko Go tutaj przedstawię, opowiem o Jego naukowym dzieciństwie.

Pan dr Migdalski, dziś czterdziestoletni, zgłosił się do mnie pod koniec  
poprzedniego tysiąclecia, zapewne w 1999 r., z prośbą o pokierowanie Jego  
studiami na Uniwersytecie Szczecińskim. Był wówczas na pierwszym albo dru-
gim roku historii, przyniósł dwa rozpoczęte artykuły naukowe, do których nie-
bawem doszedł trzeci. Pierwszy z nich zaczął pisać pod opieką prof. Edwarda 
Rymara, który wysłał Go do mnie. 

Wszystkie trzy artykuły dotyczyły Pomorza w lokalnym ujęciu: jeden dzie-
jów zaginionej wczesnośredniowiecznej wioski, drugi produkcji samochodów 
na międzywojennym Pomorzu Zachodnim, trzeci przygotowań do przyjazdu 
Jana Pawła II do Szczecina w 1986 r., a więc schyłkowego okresu PRL-u. 

Trzy artykuły, trzy pomorskie. Przeczytawszy je w roboczych wersjach, 
od razu zauważyłem, że mam do czynienia ze studentem wyjątkowym. Znał 
archiwa, biblioteki, kodeksy źródłowe. Języków się nie bał, włącznie z łaciną. 
Zainteresowania miał jasne – Pomorze od czasów najwcześniejszych do współ-
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czesnych. Parę lat później napisał, że kocha Pomorze, którego początek widział 
w okolicach Sławna i Słupska, a koniec na Rugii. Zgubił wtedy całe Pomorze 
historycznie polskie. Pozwoliłem sobie w wydanych dopiero co Pomeranikach 
(Bellona 2020) nawiązać do tych sformułowań po to, aby nakłonić Laureata 
do spojrzenia dalej na wschód. Ze Szczecina to niełatwe, sam się na tym łapię. 

Przyznam, że raczej niechętnie kierowałem studentami indywidualnymi, 
gdyż większość z tych, którzy się zgłaszali, czyniła to z powodów nienaukowych 
– byli na przykład sportowcami, brakowało im czasu. Pan Migdalski, gdy zwró-
ciłem Mu uwagę, że dojeżdżam z Poznania, co czasami może stanowić utrud-
nienie, odpowiedział bez wahania: będę w razie potrzeby przyjeżdżał do Pozna-
nia, gdyż i tak muszę bywać w tamtejszych archiwach i bibliotekach.

Wyjeżdżał zresztą, gdzie i kiedy tylko mógł, aby się dokształcać, a w tym 
czasie możliwości było wiele, szczególnie zagranicznych. Ustaliliśmy listę do-
datkowych przedmiotów, które trzeba studiować. I zaczęła się nieznana wcze-
śniej mordęga – wydziały podzielonego uniwersytetu nie chciały studentów 
„obcych”, dziekani pytali o pieniądze.

Szczęśliwie część problemów rozwiązał program MOST, dzięki któremu Pa-
weł Migdalski mógł zacząć studia w Poznaniu u prof. Witolda Molika, ucząc się 
głównie źródłoznawstwa nowożytnego. Drugą okazję dały stypendia Fundacji 
Lanckorońskich i zwłaszcza długie stypendia duńskie oraz niemieckie. Dzięki  
DAAD mógł podjąć studia w Gryfii (Greifswald), na najstarszym uniwersy-
tecie pomorskim, i to od razu u najlepszych z najlepszych, m.in. prof. Jensa  
E. Olesena, Duńczyka, który tworzył w Gryfii program badań nordyckich.  
Dzięki stypendium duńskiemu trafił na wiele miesięcy do Odense, znów 
pod znakomitą opiekę – prof. Tore Nyberga i dr. Kurta Jensena. 

Tak się zaczęło. W 2003 r. przyszła praca magisterska o Rejonie Pamięci Na-
rodowej Cedynia–Gozdowice–Siekierki, potem opublikowana (Sorus 2007). 
Rok 2011 przyniósł doktorat poświęcony Słowiańszczyźnie Północno-Zachod-
niej, naszą książkę – laureatkę. Otrzymała znakomite recenzje profesorów Jörga 
Hackmanna i Jerzego Strzelczyka. 

Potem Dr Migdalski ruszył swoją drogą, jak każdy z nas powinien. 
Wśród zalet zawodowych Laureata wymieniłbym przede wszystkim ogrom-

ną ciekawość lokalnego świata. To nie jest uczony o rabinicznej tylko kultu-
rze studiowania, w której Księga nierzadko zastępuje życie. Idzie do bibliote-
ki, idzie do archiwum, idzie zobaczyć miejsca i ludzi, o którym pisze. Należy 
więc do tych cennych badaczy, którzy mają – jak pisał antropolog amerykański  
Bernard S. Cohn – solidne buty. 

Ciekawość, która poprowadziła Dr. Migdalskiego ku rozległej działalności 
społeczno-naukowej, szczególnie w stowarzyszeniu Terra Incognita w Chojnie 
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oraz w Akademii w Kulicach, stanowi zarazem największe dla niego zagrożenie.  
Powstaje pytanie, czy nie działa On na zbyt wielu polach naraz. Pytam z cięż-
kim sercem, świadom, jak potrzebne są Jego badania. O regionach mówi się 
bowiem w Europie dużo, ale wie o nich coraz mniej, i jakby mało kogo one 
we władzach naukowych obchodzą, podobnie zresztą jak społeczny wymiar  
humanistyki i nauki w ogóle.

I zdanie ostatnie. Po śmierci Profesora, jak osobiście nazywam prof. Gerar-
da Labudę, tron pomorski się zwolnił. Nie widzę badacza, który obejmowałby 
zainteresowaniem i działaniem całe Pomorze w sensie terytorialnym i chrono-
logicznym. Kto zajmie opuszczony tron, zależy w znacznej mierze od naszego 
Laureata. Życzmy Mu dobrze i obserwujmy, co następne lata przyniosą. 

Tron czeka!

P.S. Tekst wystąpienia Profesora 21 kwietnia 2021 r. podczas spotkania z Laurea-
tem Nagrody im. prof. Gerarda Labudy – dr. Pawłem Migdalskim, zorganizowa-
nego przez Stację PAU w Gdańsku i Instytut Kaszubski.



Paweł Migdalski
Szczecin

Słowiańszczyzna północno-zachodnia  
między Polską, Rzeszą i Danią

Szanowni Państwo, w pierwszym słowie chciałbym serdecznie podziękować 
jury konkursu o Nagrodę Naukową im. Prof. Gerarda Labudy za docenienie 
mojej kilkuletniej pracy, natomiast zaś Stacji i Komisji Kaszubskiej Polskiej 
Akademii Umiejętności w Gdańsku oraz Instytutowi Kaszubskiemu, a w szcze-
gólności prof. Cezaremu Obracht-Prondzyńskiemu za zorganizowanie tego  
spotkania.

Tematem mojego wystąpienia będzie Słowiańszczyzna północno-zachodnia 
między Polską, Rzeszą i Danią. Skupię się jednak w nim nie na historii wcze-
snośredniowiecznej, ale na jej obrazie współdzielonym przez historiografie nie-
mieckie, duńską i polską. Tym samym przedstawię pokrótce książkę1, dzięki 
której mogę tu dziś u Państwa w monitorach gościć, ale też – na końcu – uchy-
lając rąbka z moich najnowszych badań nad polityką historyczną oraz historią 
badań nad Pomorzem przed i po 1945 r.2, spróbuję wskazać, że nasze dzisiejsze 
spotkanie jest w pewnym sensie następstwem tego odwiecznego zainteresowa-
nia Słowiańszczyzną północno-zachodnią. 

Wpierw jednak kilka słów o książce. Oparta została na obronionej w 2011 r.  
na Uniwersytecie Szczecińskim pracy doktorskiej pod tytułem „Słowiańsz-
czyzna północno-zachodnia w historiografii polskiej, niemieckiej i duńskiej”, 
powstałej pod auspicjami obecnego tu mojego Mistrza – prof. Jana M. Piskor-
skiego, któremu chciałbym korzystając z tej wyjątkowej okazji jeszcze raz po-
dziękować za wieloletnią opiekę i pomoc. Recenzentami jej byli profesorowie 
Jerzy Strzelczyk oraz Jörg Hackmann. Praca ma układ chronologiczno-rzeczo-
wy. Składa się z 5 rozdziałów odpowiadających poszczególnym epokom, każdy 
z nich jest z kolei podzielony na trzy podrozdziały odpowiadające dziejopisar-

1 P. Migdalski, Słowiańszczyzna północno-zachodnia w historiografii polskiej, niemieckiej 
i duńskiej, Wodzisław Śląski 2019.

2 Z tego powodu też w przypisach będę wskazywał głównie prace zawierające wyniki moich 
nowszych badań na powyższe tematy.
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stwu polskiemu, niemieckiemu i duńskiemu. Zakres chronologiczny obejmuje 
okres od pierwszych wzmianek o Słowianach zamieszkujących obszar nadbał-
tycki po II wojnę światową.

Pozwolę sobie tu zacząć od refleksji osobistej. Otóż, kiedy jako dziecko jeź-
dziłem z rodzicami po Pomorzu, w tym na groby rodzinne do Cedyni, było dla 
mnie jasne, że Pomorze Zachodnie i Polska u zarania dziejów, za Mieszka I, 
Chrobrego, Krzywoustego były ze sobą organicznie zespolone. O czasach póź-
niejszych się nie mówiło, a wszelkie artefakty z tego okresu kwitowano, także 
w moim domu, generalnie trochę pogardliwym słowem „poniemieckie”.

Przeglądając dorobek powojennej polskiej historiografii, na czele z pracami 
Gerarda Labudy, na których się w szkole wychowywałem, której przekaz był 
systematycznie wzmacniany różnymi działaniami popularyzatorskimi, w ra-
mach propagowania mitu Ziem Odzyskanych, jak pobraniem z okazji obcho-
dów grunwaldzkich w 1960 r. ziemi z pola bitwy Mieszka I z Wichmanem i Re-
darami w okolicach podszczecińskich Polic, obchodami 1000-lecia włączenia 
Pomorza Zachodniego do Polski w 1967 r. w Wolinie, czy 1000-leciem bitwy 
pod Cedynią w 1972 r., można było odnieść nieodparte wrażenie, że obecność 
Polski w czasach Mieszka I i ogólniej pierwszych Piastów na Pomorzu jest pew-
nikiem. Tu też m.in. w Cedyni, czy Wolinie władcy ci stawiali czoła ekspansji 
niemieckiej, względnie skandynawskiej3. 

Przekonanie takie utrzymuje się w zasadzie do dziś, kiedy księgarnie są zale-
wane literaturą turbolechicką, ale też i część badaczy, jak archeolog Przemysław 
Urbańczyk próbuje przywrócić do naukowych łask starą, pamietającą połowę 
XIX w. (L. Giesebrecht) koncepcję przeniesienia właśnie na zachodni skraj 
obecnego Pomorza Zachodniego centrum państwa polskiego w końcu X w. – 
a mianowicie znany z dokumentu Dagome iudex ośrodek Schinesghe. Zdarzają 
się i badacze, jak nieżyjący już reprezentant gdańskiego środowiska naukowego 
Edwin Rozenkranz, który pisał, że nie było w ogóle podboju Pomorza przez 
pierwszych Piastów, gdyż centrum państwa polańskiego od samego początku 
znajdowało się właśnie na Pomorzu4.

3 P. Migdalski, Jak Pommern stawało się Pomorzem, [w:] Kultura – Tożsamość – Rozwój.  
75-lecie polskiego Pomorza Zachodniego, red. M. Tałasiewicz, K. Kozłowski, Szczecin 2020, 
s. 97-106.

4 P. Migdalski, Polska i Pomorze – od słowiańskich plemion do rozejścia dróg – na szlaku nar-
racji historiograficznych, [w:] Europa sięga nad Bałtyk. Polska i Pomorze w kształtowaniu cy-
wilizacji europejskiej (X-XII wiek), red. S. Rosik, Wrocław 2020, s. 35-106 (w j. angielskim: 
Poland and Pomerania – from Slavic tribes to diverging roads: Tracing historiographic nar-
ratives, in: Europe reaches the Baltic. Pomorania – Polan – Europe. Poland and Pomerania  
in the Shaping of European Civilisation (10th-12th Centuries), ed. S. Rosik, Wrocław 2020, 
p. 39-110).
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Później, zwłaszcza w trakcie studiów, dowiedziałem się znacznie więcej 
o niemieckich, ale też i duńskich kartach historii Pomorza i sąsiadujących 
z nim od zachodu terenach Słowiańszczyzny Połabskiej. O ziemie te, nazywane 
w historiografii Słowiańszczyzną północno-zachodnią, rywalizowały we wcze-
snym średniowieczu Rzesza z podległymi jej jednostkami politycznymi, Polska 
i Dania oraz związane z tymi państwami metropolie kościelne, jak: Magdeburg, 
Hamburg, Lund, Gniezno. 

Każda z tych wymienionych instancji musiała przecież zbudować własny, 
być może zbliżony do wskazanego wyżej polskiego, obraz tej części Słowiańsz-
czyzny. I właśnie pytanie o ten obraz czy bardziej obrazy w historiografii, a tym 
samym i po części polityki historycznej, ich korzenie, przemiany, przyczyny, 
wzajemne wpływy stanęły u zarzewia tematu mojej dysertacji. 

Dla jasności wskażę, że termin Słowiańszczyzna północno-zachodnia de-
finiuję jako ziemie, które należały do wczesnośredniowiecznych słowiańskich 
związków plemiennych: obodrzyckiego i wielecko-lucickiego oraz Pomorza 
Zachodniego – ciągnący się wzdłuż Bałtyku mniej więcej od Kilonii po Słupsk, 
a później znalazły się pod panowaniem słowiańskich, z czasem zgermanizowa-
nych dynastii meklemburskich Niklotowiców (wciąż żyjącej w linii Neusterlitz) 
oraz pomorskich Gryfitów (wymarłych w 1637 r. na Bogusławie XIV). Dodam 
też, że gdy używam nazwę „Pomorze”, względnie przymiotnik „pomorski”, mam 
na myśli głównie Pomorze Zachodnie (Pommern/Pomerania).

Zatem jaki był ten obraz Słowiańszczyzny – jak pisał Adam Mickiewicz – 
błąkającej się między kopią niemiecką i szablą polską i ginącej podobnie jak 
giną w Ameryce Mohikanie5.

Pierwsze wzmianki dotyczace Słowiańszczyzny północno-zachodniej po-
jawiają się w historiografii frankijskiej, a następnie niemieckiej i dotyczyły 
walk tak władców frankijskich i niemieckich, zwłaszcza możnych saskich, jak 
i Duńczyków ze Słowianami. Należy tu wymienić autorów, którzy byli nie tylko 
naocznymi świadkami żyjącej Słowiańszczyzny, ale też i wzmożonej ekspansji 
na jej tereny – Einharda, Widukinda, Thietmara, Adama z Bremy i Helmolda, to 
oni a zwłaszcza Ci dwa ostatni podłożyli podwaliny pod obraz historiograficzny 
pogańskich Słowian, ich jednostek politycznych, kultu. Na szczególną uwagę 
zasługuje tu Helmold, w którego kronice znajdziemy początek mitu podboju 
Słowiańszczyzny, jej chrystianizacji i kolonizacji, ucieczki Słowian na Wschód 
czy Winety. Podobnie takim kanonicznym dziełem dla chrystianizacji Pomorza 
staną się żywoty św. Ottona z Bambergu. Prace te staną się podstawą dla kolej-
nych, które będą powstawały głównie na terenie zgermanizowanych z czasem 

5 A. Mickiewicz, Pierwsze wieki historii polskiej, (Dzieła, t. 7), Warszawa 1997, s. 83, w. 1362–
–1369.
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jednostek politycznych, które wykształciły się na terenie tej części Słowiańsz-
czyzny – Pomorzu Zachodnim, Meklemburgi, Lubece i Holsztynie, w skład  
którego weszła dawna słowiańska Wagria. Myślę tu kontynuatorach Helmol-
da, jak Arnold z Lubeki, czy zwłaszcza meklemburskiej kronice rymowanej 
i pomorskim Protokole, który – przypomnę – ma wydźwięk jawnie antypolski. 
Dwa ostatnie dzieła pochodzą dopiero z XIV w. Te pierwsze wytwory regio- 
nalnej historiografii u początków tych krajów widziały Słowian.

Z kolei w Polsce i w Danii pierwsze wzmianki w historiografii o tym regionie 
pojawiły się dopiero w XII w. W państwie Piastów najwięcej miejsca poświęcił 
jej Gall Anonim, który wskazywał, że Pomorze znajdowało się w sferze polskich 
aspiracji politycznych, podporządkował je sobie Chrobry, a później wojny o nie 
prowadził Krzywousty. Z kolei dla polskiej wizji dziejów całej Słowiańszczy-
zny północno-zachodniej najważniejszymi dziełami są Kronika Wielkopolska 
(lub jej interpolator) oraz idący mocno jej śladem Jan Długosz. Zarysowali oni 
dawny zasięg Polski na północnym zachodzie w czasach mitycznych. W Danii 
taki kanoniczny obraz regionu regularnie podbijanego, uzależnianego i chry-
stianizowanego przez Duńczyków wykreowali Sven Aggesøn i zwłaszcza Saxo 
Gramatyk. Dla obu uzależnienie Bogusława I w 1185 r. miało wymiar sym-
boliczny, na którym kończą swe dzieła. Sami Słowianie ukazani są w kronice 
Saxa jako bezlitośnie łupiący Danię wrogowie. Obraz ten będzie obowiązujący 
w duńskiej historiografii w sumie do końca II wojny światowej, z tym, że z cza-
sem przybędzie Duńczykom drugi wróg – prący od południa Niemcy. War-
to może tu dodać, że ich ekspansja na tereny słowiańskie, a w jej wyniku ich 
germanizacja, sprawiły, że u schyłku średniowiecza duńscy autorzy zapomnieli, 
że ziemie te wcześniej zamieszkiwali Słowianie. Długo też będą widoczne duń-
skie aspiracje do Rugii.

Należy zatem stwierdzić, że od początku istnienia tych trzech krajów naj-
większym zainteresowaniem ich historiografii cieszyła się Słowiańszczyzna 
wtedy, kiedy stanowiła aktualną kwestię polityczną, czyli w trakcie wzmożo-
nych walk o słowiańskie tereny nadbałtyckie w okresie IX–XIII w. Stworzony 
wówczas model opisu dziejów Słowiańszczyzny przetrwał wieki, sięgnął nie-
kiedy nawet do XIX w., powiększając się jedynie o nowe zagadnienia wraz 
z odkrywaniem nowych źródeł. Należy tu wspomnieć wydanie drukiem Saxa 
Gramatyka w 1514 r., dzięki któremu Duńczycy przypomnieli sobie o daw-
nych wrogach zza morza, niedługo później wydanie Thietmara, co z kolei do-
prowadziło do przypomnienia sobie choćby bitwy pod Cidini, którą w końcu 
XVIII w. widziano jeszcze nawet pod Radomiem, czy w końcu odnalezienie 
sag, między innymi sagi o Jomswikingach w końcu XVII w., co z kolei otwo-
rzyło trwającą de facto do dziś dyskusję na temat położenia Jómsborga i tożsa-
mości z helmoldową Winetą oraz Wolinem. W końcu okresu nowożytnego do  
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tradycyjnych badań historycznych nad Słowiańszczyzną dołączyły poszukiwa-
nia quasi archeologiczne, językoznawcze i etnograficzne (Jan Potocki). Wiele 
wykreowanych w okresie humanizmu mitów przetrwało wieki, jak przydział 
na zachodnich rubieżach Słowiańszczyzny przez autora Kroniki Wielkopolskiej 
posiadłości potomkom Leszka III lub IV, czy podział Pomorza na Wschodnie 
i Zachodnie wynikający z podziału schedy po Świętoborze przez jego czterech 
synów, co zanotował T. Kantzow. Część z nich wyeliminował dopiero kryty-
cyzm oświeceniowy lub najczęściej dopiero źródłoznawstwo w XIX w., a część 
w przetworzonej formie legendarnej żyje do dziś, jak opowieść o Jómsborgu, 
porównywanym do kozackiej Siczy.

Pierwsza taka zmiana nastąpiła w okresie humanizmu, kiedy dzięki odkry-
ciu prac antycznych okazało się, że przed Słowianami obszar ten zamieszkiwali 
Germanie. Świetnie jest to widoczne w kolejnych edycjach Pomeranii Toma-
sza Kantzowa, u którego okres słowiański staje się swego rodzaju intermezzo 
w dziejach kraju. Mimo to wątki wendyjskie nadal stały u podstaw pomorskich 
i meklemburskich legend etnogenetycznych i dynastycznych, a narracje sło-
wiańskie wciąż cieszyły się dużym zainteresowaniem6. Z kolei wynalazek druku 
i przez to dostępność tekstów sprawiły, że historia, także i tego regionu została 
wprzęgnięta do rydwanu doraźnej walki politycznej, a przeszłość potraktowano 
jako źródło argumentów opartych na prawach historycznych, co szczególnie się 
uwidoczni w następnych epokach.

W kolejnym okresie – pierwszej połowie XIX w. – na obraz Słowiańszczy-
zny najbardziej wpłynęły prace Johanna G. Herdera oraz romantyczne zain-
teresowanie przeszłością średniowiecza i mitologią. Równolegle postępowała 
profesjonalizacja i uszczegółowienie badań. Charakterystyczne stały się w tym 
okresie obszerne niemieckie syntezy dziejów regionu, skupiające się właśnie 
na okresie słowiańskim. W Meklemburgii upamiętniano słowiańskie korzenie 
panującej dynastii. Podkreślić jednak należy, że poza pomorską i meklemburską 
Landesgeschichte Słowiańszczyzna północno-zachodnia nie należała do głów-
nego nurtu zainteresowań badaczy. Podejmowanie wątków z nią związanych, 
wynikało często z aktualnej sytuacji politycznej. Historycy polscy poruszali  
tematykę Słowian nadbałtyckich, doszukując się w zamierzchłej przeszłości 
przyczyn upadku Polski u schyłku XVIII w. Z kolei w Danii wątki słowiańskie 
pojawiały się w związku ze sporem z Niemcami o Szlezwik. Pozwala to przyjąć 

6 P. Migdalski, Jak słowiańscy przodkowie Pomorzan stali się Germanami. Mit pochodzenia 
pierwotnych mieszkańców Pomorza Zachodniego w XVI w. i początkach XVII w., „Przegląd 
Zachodniopomorski”, 31, 2016, z. 1, s. 199-218 (w j. niem.: Wie dieslawischenVorfahren der 
Pommern zu Germanenwurden, w: Abstammungsmythenund Völkergenealogien im früh-
neuzeitlichen Ostseeraum, Hg. S. Donecker, Greifswald 2020, s. 61-77).
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tezę, iż już w tym czasie historiografie polska i duńska przyjęły polemiczną, 
a zarazem obronną postawę wobec nauki niemieckiej. Słowiańszczyzna pół-
nocno-zachodnia odgrywała w tym sporze coraz większą rolę. Dotyczyło to 
głównie kwestii autochtonizmu Słowian w Europie Środkowej oraz początków 
państw słowiańskich.

W II połowie XIX w. widoczny jest jeszcze większy wpływ polityki na hi-
storiografię. Dzieje nadbałtyckich Słowian stanowiły doskonały przykład nie-
mieckiej wielkości w postaci sukcesu dawnej polityki wschodniej, realizowanej 
głównie przez jej trzy ikony: Albrechta Niedźwiedzia, Adolfa hrabiego Holsz-
tynu i Henryka Lwa. Oddziaływania te nie zdominowały jednak analitycznych 
studiów pomorskiej i meklemburskiej Landesgeschichte. Wzrastało zaintereso-
wanie tą częścią Słowiańszczyzny u badaczy polskich i duńskich, co zaowocowa-
ło pierwszymi dużymi syntezami, m.in. Wilhelma Bogusławskiego7 czy Johan-
nesa Steetstrupa. W tym okresie w Danii świetnie jest widoczne użycie wątków 
słowiańskich w kontekście niebezpieczeństwa niemieckiego. Gdy w 1868 r. 
na niemieckiej Rugii obchodzono 700 rocznicę jej zdobycia przez Walde- 
mara I i chrztu Ranów, w Danii badacze doszli do wniosku, że Duńczycy ow-
szem zdobyli Arkonę, ale rok później – w 1169 r8. Upamiętniano też zwycięstwa 
nad słowiańskim wrogiem napierającym z południa, jak bitwę pod Lyrskov9.

Koniec I wojny światowej i odbudowa Polski sprawiły, że wschodnia część 
Słowiańszczyzny – Pomorze Zachodnie stało się niemiecką prowincją granicz-
ną. Dzięki temu, że wątki związane z jej dawnymi dziejami ponownie znalazły 
się w większym zainteresowaniu badaczy oraz propagandzistów sympatyzują-
cych z ruchem odwetowym po niekorzystnych dla Niemiec decyzjach wersal-
skich, a później ideologią narodowosocjalistyczną. Elementy te są widoczne  
w pomorskiej i meklemburskiej Landesgeschichte, jednak rozwijające się dzięki 
wsparciu państwa badania wschodnie nie skupiały się na dawnej Słowiańszczyź-
nie północno-zachodniej. Pomorze pozostało na marginesie głównego nurtu 
badań, zaś Meklemburgia została praktycznie pominięta. Podobnie jak w okre-
sie poprzednim wielkie ideologie polityczne jedynie w ograniczonym stopniu 
wpływały na Landesgeschichte. Dlatego też nadal wiele studiów szczegółowych 

7 Zob. P. Migdalski, Polskie zapomniane syntezy dziejów Słowiańszczyzny Północno-Zachod-
niej schyłku XIX w., [w:] Słowianie połabscy. Studia z zakresu archeologii, historii i języko-
znawstwa, red. Ł. Kaczmarek, P. Szczepanik, Toruń 2021, w druku.

8 R.-G. Werlich, Der Fall Arkonas. Datierung und nationale Geschichtsschreibung, [w:] Pom-
mern, Geschichte, Kultur, Wissenschaft. 3. Kolloquium zur Pommerschen Geschichte,13.–14. 
Oktober 1993 „Pommern im Reich und in Europa”, Hrsg. H. Wernicke, R.-G. Werlich, 
Greifswald 1996, s. 46 nn.

9 P. Migdalski, Bitwa pod Lyrskov w 1043 r., [w:] Wojna, pamięć, tożsamość. O bitwach i mi-
tach bitewnych, red. J. M. Piskorski, Warszawa 2012, s. 212-222.
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pozbawionych było zajadłej propagandy. W Danii, podobnie jak w okresie po-
przednim, wątków słowiańskich używano często w kontekście niebezpieczeń-
stwa niemieckiego. Czyniono tak zwłaszcza w trakcie II wojny światowej, kiedy 
nie mogąc stosować retoryki antyniemieckiej, ponownie przypomniano sobie 
o zwycięskiej bitwie na pustkowiu Lyrskov z 1043 r., którą już ostatecznie zloka-
lizowano na południu Jutlandii w rejonie Szlezwiku. 

Szanowni Państwo, więcej miejsca poświęcę tu historiografii polskiej.  
W 1918 r. odradza się państwo polskie, które obejmuje swymi zachodnimi gra-
nicami Pomorze Gdańskie bez Gdańska oraz Wielkopolskę. Wkrótce powstały 
pierwsze prace poświęcone początkom Polski, które, na co wskazuje w swo-
jej najnowszej książce Andrzej Wierzbicki, wpisują się w szerszą dysputę o roli 
państwa i narodu. Mam tu na myśli syntezy Stanisława Zakrzewskiego, Romana 
Grodeckiego, potem poznańskiej szkoły mediewistycznej i historyczno-prawnej 
z Kazimierzem Tymienieckim, Józefem Widajewiczem, Leonem Koczym, Teo-
dorem Tycem, Zygmuntem Wojciechowskim na czele. Śmiało można do nich 
dodać archeologa Józefa Kostrzewskiego, językoznawców: Tadeusza Lehra-
Spławińskiego, Mikołaja Rudnickiego, Stanisława Kozierowskiego, etnografów, 
jak Bożenę Stelmachowską, czy socjologów – jak Floriana Znanieckiego. Za ich 
sprawą Poznań staje się centrum polskich badań zachodnich. Mimo że jeszcze 
w 1916 r. Kazimierz Tymieniecki powielał powtarzaną przez wszystkich pol-
skich historyków od Galla Anonima narrację o włączeniu Pomorza do Polski 
dopiero przez Chrobrego, co zresztą i tak miało być wydarzeniem efemerycz-
nym. Jednak już od początku lat 20. nikt z nich (może poza L. Koczym) nie miał  
wątpliwości, że posiadłości Polski na północnym zachodzie sięgały ujścia Odry, 
zatem wchodziły na teren Słowiańszczyzny Połabskiej już na początku pano-
wania Mieszka I. Co więcej, właśnie na terenach Słowiańszczyzny północno- 
-zachodniej badacze tacy jak K. Tymieniecki poszukiwali analogii dla rozwo-
ju polskich wczesnośredniowiecznych społeczeństw, ustrojów, miast słowiań-
skich. Mimo że żaden z nich nie napisał tego expressis verbis wydaje się, że takie  
ujmowanie tematu miało legitymizować prawa odrodzonej Polski do posiada-
nia przynajmniej części Pomorza. Stanowiło to też element dyskusji z propa-
gowaną przez badaczy niemieckich tezą o krótkotrwałym, epizodycznym po-
siadaniu tej krainy przez Piastów oraz ewentualnie normańskich korzeniach 
dynastii, którą to tezę w okresie I wojny światowej przypomniał niemiecki  
historyk Robert Holzmann. Wykorzystanie zaś źródeł skandynawskich pozwo-
liło uzupełnić narrację o Pomorzu o wątki nordyckie. To wszystko sprawiło, 
że w już w 1931 r. Zygmunt Wojciechowski mógł skonstatować, że dzieje Polski  
za czasów Mieszka I „to przede wszystkim historja Pomorza”, a zasłużony  
niemiecki badacz kaszubszczyzny Friedrich Lorentz pisał rok później, że  
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w badaniach nad wczesnośredniowiecznym słowiańskim Pomorzem prym 
wiodą historycy polscy10.

Cezurę końcową mojej książki o Słowiańszczyźnie w historiografii stano-
wi rok 1945. Koniec drugiej wojny światowej i wywołane przez nią migracje 
przymusowe sprawiają, że chirurgiczne cięcie przerwało powolny proces dzie- 
jowy krain dawnej Słowiańszczyzny północno-zachodniej. Uległa podziałowi. 
Większa część Pomorza przypadła Polsce, dawnych mieszkańców wysiedlono. 
Duża część dziedzictwa kulturowego tego regionu została zaprzepaszczona.  
Pomorze Przednie z Rugią i Meklemburgia znalazły się za chwilę w NRD, gdzie 
zwalczano dawne regionalizmy, zaś Wagria z Lubeką znalazły się za żelazną kur-
tyną w RFN. Zmiany te wpłynęły też na historiografię, spośród których Landes-
geschichte pomorska i meklemburska na pewien czas praktycznie zamarły11. 

Kończąc, chciałbym zamknąć swoje wywody, bazując już na swoich najnow-
szych badaniach, wskazaniem, że dzisiejsze spotkanie jest kolejnym przejawem 
już ponad tysiącletniego zainteresowania Słowiańszczyzną północno-zachodnią. 
Tak jak powiedziałem, w okresie dwudziestolecia międzywojennego polski ośro-
dek badań pomorzoznawczych znalazł się w Poznaniu. Tamtejsze środowisko 
historyków, historyków prawa, archeologów, etnografów obserwowało niemiec-
kie badania, o czym świadczą liczne polemiki, czy wyjazdy na Pomorze, w tym 
grupowa wyprawa na wykopaliska do Wolina w 1935 r.12 Swoich uczniów wysy-
łał na pomorskie kwerendy zwłaszcza J. Kostrzewski – Władysława Łęgę w 1924, 
Konrada Jażdżewskiego w 1931, Witolda Hensla w 1937, czy jeszcze w grudniu 
1938 r. Zdzisława Rajewskiego i Tadeusza Wieczorowskiego, który po 1946 r. 
będzie pierwszym polski archeologiem podejmującym wykopaliska na Pomo-
rzu Zachodnim13. Środowisko poznańskie planowało podjąć systematyczne  
badania nad dziejami tego regionu. W 1935 r. Z. Wojciechowski i Leon Koczy 
równolegle przygotowali dwie koncepcje badań pomorzoznawczych14. W tej 

10 P. Migdalski, Bitwa pod Cidini w historiografii, [w:] Cedynia i okolice poprzez wieki, red. 
P. Migdalski, Chojna–Szczecin 2013, s. 37-64; tenże, When did the first Polish rulers take 
the Pomerania? The history of certain paradigm in the Polish historiography, [w:] Poland, 
Pomerania and Their Neighbours’ Shaping of Medieval European Civilisation (10th-12th c.), 
ed. S. Rosik, Wrocław 2020, s. 351–366.

11 Por. T. Ślepowroński, Polska i wschodnioniemiecka historiografia Pomorza Zachodniego 
(1945-1970). Instytucje – Koncepcje – Badania, Szczecin 2008; P. Migdalski, Pomorze Za-
chodnie (do 1945 r.) jako przedmiot badań regionalnych po roku 1989 w Polsce i Niemczech, 
„Res Gestae. Czasopismo historyczne”, 2, 2016, s. 119-144.

12 Por. P. Migdalski, Wizyta polskich naukowców w Szczecinie i w Wolinie w 1935 roku, „Rocz-
niki Historyczne”, 84, 2018, s. 329-348.

13  W. Szafrański, Tadeusz Wieczorowski, „Z Otchłani Wieków”, 1971, 1, s. 49-50.
14 L. Koczy, Niektóre potrzeby historiografii pomorskiej, „Roczniki Historyczne”, 11, 1935,  

s. 145–174; T. Ślepowroński, Polska…, s. 193 i n.
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grupie w połowie lat 30. pojawił się nikomu jeszcze nieznany młody Kaszuba 
Gerard Labuda, który będzie uczniem Tymienieckiego, Widajewicza, Koczego. 
Już wkrótce zostanie konsultantem historycznym pracy Aleksandra Majkow-
skiego o Kaszubach i reportażu o dawnej Słowiańszczyźnie Józefa Kisielewskiego  
Ziemia gromadzi prochy wydanego w 1939 r.15 i zacznie samodzielne podejmo-
wać badania, kontynuowane w trakcie okupacji. 

Kiedy w 1945 r. państwo polskie obejmie ziemie zachodnie i północne, 
władze państwowe, ale też elity, naukowcy i Kościół rozpoczynają szeroko za-
krojony proces legitymizacji polskiej obecności na tych obszarach, do czego 
powszechnie używano praw historycznych. Wykreowano w oparciu o przedwo-
jenną nacjonalistyczną16 w swej istocie polską myśl zachodnią mitologię Ziem 
Odzyskanych. Ukazywała ona, że Polska była na tych terenach przed wieka-
mi, a teraz na nie powróciła. Na Pomorzu odwoływano się do wątków, któ-
re wprowadzili do historiografii polskiej, względnie rozbudowali wspomniani 
poznańscy badacze w okresie międzywojnia – związanych z Wolinem, bitwą 
pod Cedynią. Po latach Gerard Labuda pisał wprost, że „gdy Polsce dostały się 
Ziemie Zachodnie, zadaniem historyków było pomóc ludziom, którzy na nie 
przyszli. Żeby poczuli się zakorzenieni, u siebie. Żeby zobaczyli za sobą pewne 
dziedzictwo przeszłości”17.Czy można się zatem dziwić, że pierwszy powojen-
ny program badań naukowych nad dziejami Pomorza został zaprezentowany 
w Poznaniu na spotkaniu poświęconym objęciu Pomorza i Szczecina, zorga-
nizowanym przez Z. Wojciechowskiego 13 kwietnia 1945 r. u pełnomocnika 
Rządu RP na Okręg Pomorze Zachodnie, w którym udział wzięli desygnowa-
ny na prezydenta Szczecina Piotr Zaremba, Z. Wojciechowski, J. Kostrzewski,  
Czesław Znamierowski, Stanisław Szenic (szef poznańskiego oddziału Pol- 
skiego Związku Zachodniego), Mikołaj Rudnicki, Kazimierz Tymieniecki i Le-
opold Gluck przez młodego wybijającego się historyka z wizją i to pochodzą-
cego z Kaszub Gerarda Labudę? Jak wspominał on po latach, przedstawione 
wówczas przemyślenia zaważyły na wszystkich kolejnych jego programach 
badawczych18. Dodam tu – czy może dziwić, że drugi ważny w tym okresie 

15 G. Labuda, O Aleksandra Majkowskiego „Historii Kaszubów”, [w:] tenże, Zapiski kaszub-
skie, pomorskie i morskie. Wybór pism, Gdańsk 2000, s. 355 i n.; tenże, Jak powstała książka  
Józefa Kisielewskiego „Ziemia gromadzi prochy”, [w:] J. Kisielewski, Ziemia gromadzi  
prochy, Warszawa 1990..., s. XXVII–XXXIX.

16 Por. P. Madajczyk, Polska myśl zachodnia w polityce komunistów polskich, „Przegląd Za-
chodni”, 1997, z. 3, s. 15–36.

17 G. Labuda, Jestem Kaszubą w Poznaniu, [w:] tenże, Zapiski kaszubskie, pomorskie i mor-
skie..., s. 488.

18 G. Labuda, Moja naukowa droga do Szczecina, [w:] Gerard Labuda. Doktor Honoris Causa 
Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2003, s. 48-49.
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ośrodek badań pomorzoznawczych – Toruń tworzyli też wychowankowie Uni-
wersytetu Poznańskiego? Tamtejszy zakład dziejów Pomorza tworzyli Karol 
Górski, habilitant poznański oraz Kazimierz Ślaski – uczeń Z. Wojciechowskie-
go19, katedrą etnologii objęła związana z Uniwersytetem Poznańskim Bożena 
Stelmachowska, a katedrę archeologii nominat Józefa Kostrzewskiego – Roman 
Jakimowcz20. Kiedy w 1953 r. powstanie w ramach Instytutu Historii PAN Za-
kład Historii Pomorza, jego naturalną siedzibą stał się Poznań, zaś kierowni-
kiem Gerard Labuda21, który podobnie jak K. Tymieniecki i J. Kostrzewski stał 
się wychowawcą pokoleń polskich badaczy problemów dotyczących Słowiańsz-
czyzny, Pomorza, relacji polsko-niemieckich. Ich uczniowie – historycy i ar-
cheologowie będą podejmować pracę w archiwach, muzeach oraz uczelniach 
wielkiego Pomorza – w Szczecinie, Koszalinie, Słupsku i Gdańsku. My zaś tu 
dziś zgromadzeni jesteśmy często, jak i ja przez mojego promotora i dalej jego 
promotora kolejnymi pokoleniami – dziećmi, wnukami i prawnukami Gerar-
da Labudy i poznańskiej szkoły mediewistycznej, a zatem też kontynuatorami 
zainteresowań Słowiańszczyzną północno-zachodnią trwającą w historiografii 
polskiej od jej zarania – od tajemniczego Galla Anonima.

19 Zob. „Zapiski Towarzystwa Naukowego w Toruniu”, 13, 1947, nr 1-4, por. P. Migdalski, 
Kazimierz Ślaski jako pionier badań historycznych nad Pomorzem Zachodnim. Przyczynek 
do życiorysu polskiego historyka oraz badań zachodnich w latach 1945-1956, „Roczniki  
Historyczne”, art. oddany do druku.

20 P. Migdalski, The Beginnings of Polishinterest in the earlymedieval past of Kołobrzeg (until 
the end of the 1950s), „Przegląd Zachodni, Journal of the Institute for Western Affairs in 
Poznań”, 2020 Specjal Issue, s. 61–78.

21 B. Wachowiak, Pomorze w polskich badaniach historycznych lat 1953-2002 (pięćdziesięcio-
lecie Zakładu Historii Pomorza PAN), „Acta Cassubiana”, t. 4, 2002, s. 277-294.

P.S. Tekst wystąpienia Autora podczas spotkania z nim jako laureatem Nagrody 
im. prof. Gerarda Labudy A.D. 2020, zorganizowanego przez Stację PAU w Gdań-
sku i Instytut Kaszubski 21 kwietnia 2021 r.



Część III

Materiały źródłowe





Profesor Gerard Labuda był przede wszystkim mediewistą i epoce średnio-
wiecza poświęcił w swych badaniach historycznych najwięcej miejsca, jakkol-
wiek późniejsze epoki także pozostawały w obszarze jego zainteresowań nauko-
wych. Że od samego początku swej „przygody z nauką” przejawiał inklinacje 
w szczególności właśnie ku wiekom średnim, dowodzą pierwsze jego publika-
cje, z okresu jeszcze przed II wojną światową – na czele z rozprawą Polska i krzy-
żacka misja w Prusach do połowy XIII wieku1. Można tedy nie wątpić, że i w od-
niesieniu do dokumentów zebranych w dyplomatariuszu Codex Myszkovianae 
Ordinationis diplomaticus szczególniej dlań interesujący okazał się ten właśnie 
materiał, który odnosił się do realiów średniowiecznych, publikowany w obec-
nej części drugiej. Za terminus ad quem przyjęto w niej pierwszą dekadę XVI w., 
co wobec umowności początku epoki nowożytnej jest uprawnione – zwłaszcza, 
gdy przemawiają za tym pewne dodatkowe racje, jak koniec panowania pia-
stowskiego na przylegającym do Ziemi Krakowskiej skrawku Śląska, należącym 
do linii oświęcimsko-zatorskiej rodu Piastów. Ich władaniu tutaj kres położył 
mord dokonany w roku 1513 przez Wawrzyńca Myszkowskiego na ostatnim 
księciu Januszu (Janie) V, którego dyplomy z początku stulecia XVI zamyka-
ją prezentowany poniżej zbiór świadectw. Wraz z tym też kończą się w dyplo-
matariuszu dokumenty wystawione imieniem „przyrodzonych panów” owych 
ziem, stopniowo inkorporowanych w obręb Korony Polskiej (kilkadziesiąt lat 
wcześniej stało się tak w przypadku Oświęcimia), przy czym – obok władztwa 
siewierskiego biskupów krakowskich – miała być to jedyna cząstka Śląska, która 
została odzyskana dla Polski w dobie przedrozbiorowej.

1 Bibliografia prac profesora Gerarda Labudy za lata 1935–2006, oprac. H. Krzyżostaniak  
i J. Dobosz, [w:] Naukowe dzieło profesora Gerarda Labudy, pod red. J. Dobosza, Poznań 
2006, s. 162–163 nr 1–12.

Gerard Labuda
Poznań

Codex Myszkovianae Ordinationis  
diplomaticus (cz. II) 

Do druku podał i przedmową opatrzył  
Krzysztof Rafał Prokop
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W ogólności „Kresy Zachodnie” – jak w czasach przed II wojną światową 
zwano pozostające w strukturach niemieckiej państwowości tereny od Śląska 
(Dolnego) i Opolszczyzny, poprzez Ziemię Lubuską oraz Pomorze Zachodnie 
i Środkowe, aż po ówczesne Prusy Wschodnie oraz Warmię2, nie miały szczę-
ścia, gdy chodzi o podejmowaną ze strony polskiej politykę rewindykacyjną, 
która – z wyjątkiem właśnie Oświęcimia, Zatora oraz Siewierza na południu, 
a Lęborka i Bytowa (zresztą tylko przez krótko) na północy – nie przyniosła 
jakichkolwiek konkretnych efektów, co pozostawało w bezpośrednim związku 
ze zwróceniem zasadniczych wektórów polityki zaganicznej Rzeczypospolitej 
Obojga Narodów ku wschodowi i południowemu-wschodowi (początkowo też 
ku północnemu-wschodowi, jednak tam najprędzej doznano definitywnego 
niepowodzenia) – z zaniedbaniem spraw zachodnich3. Pochodzący z ziem, któ-
re doświadczyły brzemienia tamtej rywalizacji dziejowej sąsiadujących ze sobą 
organizmów politycznych, Gerard Labuda przejawiał tedy zrozumiałe zaintere-
sowanie również problematyką południowej części przedwojennych „Kresów 
Zachodnich”, a więc Śląska4, już jako uznany badacz ogłaszając po roku 1945 
wartościowe teksty, dotyczące jego dziejów5. Doświadczenia zdobyte podczas 

2 Ostatnio na ich temat: M. Borzyszkowska-Szewczyk, Kresy Zachodnie, [w:] Gniazdo Gryfa. 
Słownik kaszubskich symboli, pamięci i tradycji kultury, pod red. C. Obracht-Prondzyńskie-
go, Gdańsk 2020, s. 284–286.

3 Z. Boras, Związki Śląska i Pomorza Zachodniego z Polską w XVI wieku, Poznań 1981. Por. 
również: T. Rembalski, Bytów, [w:] Gniazdo Gryfa…, s. 73–76; C. Obracht-Prondzyński, 
Lębork, [w:] tamże, s. 318–320.

4 Zob.: J. Borzyszkowski, Labuda Gerard, [w:] Gniazdo Gryfa…, s. 307–310; M. Lemańczyk, 
Ślązacy a Kaszubi, [w:] tamże, s. 544–545.

5 Bibliografia prac profesora Gerarda Labudy…, s. 163, nr 18 [Źródła niemocy polskiej 
na Kresach Zachodnich (1946)], 164 nr 34 [Dokumenty polskości Śląska z początku XIX w. 
(1947)], 165 nr 47 [Historycy a Ziemie Odzyskane (1948)], 168 nr 90 [O znaczeniu Ziemi 
Lubuskiej (1951)], 185 nr 306 [O domniemanych rządach czeskich w Opolskiem w latach 
1246–1247 (1960)], 196 nr 499 [Uzupełnienia do genealogii Piastów, w szczególności śląskich 
(1963)], 200 nr 589 [Osiągnięcia i perspektywy badań naukowych Ziem Zachodnich (1965)],  
202 nr 642 [Miejsce i rola polskich Ziem Zachodnich w dziejach Polski i Niemiec (1966)], 
203 nr 645 [Polska granica zachodnia na przestrzeni dziejów (1966)], j.w. nr 646 [Tysiąc lat 
historii Ziem Zachodnich (1966)], 211 nr 814 [Państwo i naród w obronie zachodniej gra-
nicy polskiej na przestrzeni dziejów (1969)], 212 nr 826 [Przynależność terytorialna Ziemi 
Lubuskiej w XII i XIII w. (1969)], 216 nr 897 [Polska granica zachodnia. Tysiąc lat dziejów 
politycznych (1971)], 217 nr 908 [Obrona zachodniej granicy Polski na przestrzeni dziejów 
(1971)], 224 nr 1006 [Zajęcie Ziemi Lubuskiej przez margrabiów brandenburskich w połowie 
XIII wieku (1973)], 232 nr 1148 [O hołdach książąt śląskich w latach 1327–1335 i uznaniu 
zwierzchnictwa czeskiego nad Śląskiem przez króla polskiego w latach 1335–1339 (1977)] 
oraz dalsze.
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pracy nad dyplomatariuszem Ordynacji Myszkowskich (należącej notabene  
do krewniaków zabójcy ostatniego piastowskiego księcia oświęcimskiego na  
Zatorze) okazały się wówczas użyteczne.

            K.R.P.

* * *

Nr 1.

Kraków, 4 czerwca 1373 r.

Elżbieta, królowa Węgier i Polski podaje do wiadomości treść trzech dokumen-
tów, sporządzonych przez Mikołaja, sędziego, i Andrzeja, podsędka, krakow-
skich, w przedmiocie wykupna części dziedzicznych wsi Książa Wielkiego i Sta-
rego przez Jana, kasztelana krakowskiego, w roku 1372.

Oryginał; pergamin o wymiarach 54,5 x 32,5 cm; pieczęci i sznura brak,  
dokument tu i ówdzie splamiony wilgocią i nieco zatarty; pismo wyraźne 
i ozdobne; minuskuła gotycka XIV w., kodeksowa.

In nomine Sancte et Individue Trinitatis. Amen. Ad perpetuam rei memo-
riam Elizabeth, Dei gracia regina senior Ungarie et Polonie. Universis et sin-
gulis, quibus nosse fuerit opportunum, declaramus presentem per contextum. 
Quomodo oblata nostre celsitudini nobilis ac strenui militis domini Johannis, 
castellani Cracoviensis, nostri fidelis, peticio continebat, quare sibi litteras 
tres Nicolai iudicis et Andree subiudicis Cracoviensis, eorum sigillis appensis,  
sigillatas, sanas et integras, omni suspicione carentes atque vicio, non rasas,  
neque cancellatas nec in aliquibus ipsarum partibus suspectas, tenorum sub-
scriptarum de solita nostra benignitate dignaremur confirmare. Quarum  
quidem litterarum tenores, de verbo ad verbum, sequntur et primum prime  
sub hac forma.

Nos Nicolaus iudex et Andreas subiudex, generales terre Cracoviensis,  
notum facimus, quibus expedit, universis, presentem litteram inspecturis,  
quomodo, cum pro tribunali sedebamus, videlicet in colloquio generali, acce-
dens ad nostram nostrorumque assessorum presenciam, nobilis vir Johannes, 
heres de Magno Xanze, non compulsus nec coactus, neque aliquo dolo cir- 
cumventus, sed sanus mente, pariter et corpore existens et cum matura animi 
sui deliberacione, suam totam partem ibidem in Xanze, cum agris et pratis,  
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pascuis, piscinis, molendinis, aquis, gaiis, rubetis, utilitatibus, fructibus, censibus,  
proventibus, obvencionibus, quibuscunque nominibus aut vocabulis expriman-
tur et quidquid ad eandem partem dinoscitur pertinere, prout in suis metis et  
circumferentialiter distincta et limitata, cum omni iure seu dominio, nihil pro se 
penitus reservando et cum collacione ecclesie ibidem, in Xanze, quam Nicolaus 
rector ecclesie possidebat, strenuo militi Johanni, castellano Cracoviensi, sibi 
et suis posteris vel successoribus legitimis, pro LXX marcis grossorum Pragen-
sium numeri Polonicalis, quamlibet marcam per XLVIII grossos computando, 
rite, racionabiliter vendidit, ipsamque totam partem civitatis cum prescripcione 
tenendam, habendam, vendendam, commutandam, alienandam et in usu suos 
beneplacitos convertendam ac ipsum suosque successores legitimos perpe-
tuis temporibus pacifice possidendam, coram nobis voluntarie iure hereditatis  
resignavit. Nos vero, eandem vendicionem et resignacionem ratam et gratam 
habentes atque firmam, ratificamus, roboramus sigilloque nostrorum appen-
sione presentem litteram munientes. Actum et datum Cracovie, in octava san-
cti Martini confessoris et episcopi, anno Domini MoCCCmoLXXIIo. Presentibus 
hys dominis: Johanne cancellario, Dobeslao palatino, Msczugio subcamerario, 
Sbiscone venatore, Cracoviensibus, Andrea, Zarnoviensi, Petro, Sandecensi, ca-
stellanis et aliis multis personis, fide dignis.

Secunde autem sub hac forma: Nos Nicolaus, iudex, et Andreas, subiudex, 
generales terre Cracoviensis, notum facere cupimus presentibus et futuris, hanc 
litteram intuituris, quomodo in nostra assessorumque nostrorum presencia 
constitutus peronaliter Leonardus, filius nobilis viri Boguthe, heredis quondam 
de Antiquo Xanze, villam ipsius nomine Wolam, sitam in terra Cracoviensi,  
circa silvam, que dicitur volgariter Brzisdzim6, non compulsus nec coactus,  
neque aliquo dolo circumventus, sed sanus mente, pariter et corpore existens, 
cum omnibus utilitatibus, fructibus, censibus, proventibus, obvencionibus, 
puta agris, pratis, pascuis, mericis, silvis, rubetis, gaiis, molendinis, piscinis, pa-
ludibus ac aliis omnibus pertinenciis, quibuscunque nominibus ac vocabulis 
exprimantur, prout ipsa hereditas in suis metis circumferentialiter est disctin-
cta et limitata, nihil pro se penitus reservando, strenuo ac nobili viro, domi-
no Johanni, castellano et capitaneo Cracoviensi suisque posteris legitimis, pro 
nonaginta marcis grossorum Pragensium numeri Polonicalis, XLVIII grosso-
rum pro quamlibet marcam computando, rite, racionabiliter vendidit et coram 
nobis voluntarie, publice iure hereditario resignavit, tenendam, habendam, 
commutandam, alienandam et in usu suos beneplacitos convertendam ac per 
ipsum suosque posteros et successores legitimos perpetuis temporibus pacifice  

6 Kallenbach czyta: Brzydzony (por.: Odpisy, Archiwum Ordynacji Myszkowskich I 3);  
odczyt ten uważam za niemożliwy; przekona o tym porównanie pisowni liter y oraz i, s, m 
na przykład w słowie alys itp.
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possidendam. In quarum evidenciam sigilla nostra duximus appendenda.  
Actum et datum Cracovie, in crastino Purificationis sancte Virginis Marie,  
anno Domini millesimo CCCmoLXXmo tercio, presentibus hys dominis:  
Johanne cancellario, Dobeslao palatino, Mszczugio subcamerario, Sbiscone  
venatore, Cracoviensibus, Andrea Zarnoviensi, Petro Sandeczensi, castellanis, 
et aliis multis, fide dignis.

Tercie vero littere tenor sequitur sub hac forma: Nos Nicolaus iudex et  
Andreas subiudex, generales terre Cracoviensis, notum facimus, quibus ex-
pedit universis, presentem litteram inspecturis, quomodo, cum pro tribunali  
sedebamus, videlicet in colloquio generali, accedens ad nostram assessorumque 
nostrorum presenciam nobilis vir Adam de Magno Xanze, non compulsus nec 
coactus, neque aliquo dolo circumventus, sed sanus mente pariter et corpore 
existens et cum matura animi sui deliberacione, suam totam partem civitatis  
ibidem in Xanxe, cum agris et pratis, pascuis, piscinis, molendinis, aquis,  
gaiis, rubetis, utilitatibus, fructibus, proventibus, censibus, obvencionibus,  
quibuscunque nominibus aut vocabulis exprimantur et quidquid ad eandem 
partem dinoscitur pertinere, prout in suis metis est circumferentialiter distincta 
et limitata, cum omni iure seu dominio, nihil pro se penitus reservando et cum 
collacione ecclesie ibidem, in Xanze, quam Nicolaus, rector ecclesie possidebat, 
strenuo militi domino Johanni, castellano Cracoviensi, sibi et suis posteris vel 
successoribus legitimis pro XLVI marcis grossorum Pragensium numeri Polo-
nicalis, quamlibet marcam per XLVIIIº grossorum computando et pro commu-
tacione unius orti, siti ibidem in Xanze, rite et racionabiliter vendidit, ipsamque 
totam partem civitatis cum prescripcione tenendam, habendam, vendendam, 
commutandam, alienandam et in usu suos beneplacitos convertendam ac  
ipsum suosque posteris ac successores legitimos perpetuis temporibus resigna-
vit. Nos vero, eandem vendicionem et resignacionem ratam, gratam habentes 
atque firmam, roboramus, ratificamus sigillorumque nostrorum appensione  
presentem litteram munientes. Actum et datum Cracovie, in octava sancti  
Martini confessoris et episcopi, anno Domini millesimo CCCmoLXXmo secun-
do. Presentibus hys dominis: Johanne cancellario, Dobeslao palatino, Msczugio 
subcamerario, Sbiscone venatore, Cracoviensibus, Andrea Zarnoviensi, Petro 
Sandecensi, castellanis, et aliis multis personis fide dignis.

Nos itaque ipsius domini Johannis castellani peticionibus favorabiliter  
inclinati, volentes ipsum ob ipsius probitatis merita favore prosequi speciali, 
memorates litteras ac singula in ipsis contenta in omnibus ipsarum punctis, 
sentenciis, clausulis et articulis approbamus, ratificamus, gratificamus et vir-
tute presencium confirmamus. Actum Cracovie, in vigilia Penthecosten, anno  
Domini millesimo CCCmoLXXIIItio, presentibus: Petro Sandomiriensi, Dobe-
slao Cracoviensi, palatinis, Andrea Zarnoviensi, Petrussio Malogoscensi, Petro 
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Sandecensi, castellanis et Zaclika de Janow aliisque pluribus nostris fidelibus, 
fide dignis. Datum per manus Janussii, doctoris decretorum, decani et cancella-
rii Cracoviensis, nen con Zavissze, archidiaconi Cracoviensis et vicecancellarii 
Regni Polonie nostrorum.

Nr 2.

Oświęcim, 26 listopada 1376 r.

Jan, książę oświęcimski, obwieszcza, że Jan Szaszko sprzedał wieś swą dziedzicz-
ną, Krzeszowice, Wawrzyńcowi Szaszkowi za 100 szerokich grzywien praskich.

Oryginał; pergamin o wymiarach 30,5 x 21 cm, ze szczątkami pieczęci, pozba-
wionej godła, na sznurze jedwabnym; dokument częściowo zbutwiały i nie-
czytelny; pismo charakterystyczne dla schyłku XIV wieku; minuskuła z silnym 
wpływem gotyku.

In nomine Domini. Amen. Nos Johannes, Dei gracia princeps et dominus 
Osswiczinensis et […] ad perpetuam rei memoriam, tenore presencium vo-
lumus prevenire, quomodo in nostra nostrorumque terrigenarum constitutus 
personaliter nobilis Johannes Schaschko, heres de Sleschowicze, fidelis nos-
ter dilectus, non compulsus nec deceptus, sed bona deliberacione et provido 
consilio prehabitus, villam suam nomine Crzeschow dictam, cum omnibus 
suis iuribus, utilitatibus, censibus, fructibus, obvencionibus, proventibus, iure  
patronatus, agris cultis et incultis, pascuis, pratis, silvis, montibus, nemori-
bus virgultis, rubetis, venacionibus, melleficiis, humulatis7, piscinis molandis, 
aquis, aquarum decursibus, fluviis, riwulis, piscacionibus et singulis appendi-
ciis et pertinenciis universis, quibuscumque nominibus censeantur, que in ipsa 
sunt vel emergi poterunt quodlibet in futuro, prout iam dicta villa Crzeschow in 
suis gadibus, limittibus et graniciis circumferentialiter est distincta, cum omni 
pleno iure8, ducali usu et iudicio, quibus prefatus Johannes Schaschko eandem 
villam Crzeschow ipse tenuit, habuit et in hucusque possedit, pro cento marcas 
latorum grossorum Pragensium Polonici et usualis numeri, iusto vendicionis 
titulo, rite et racionabiliter vendidit et coram nobis tamque dominio heredi-
tario libere resignavit nobili viro Laurencio Schaschkonis de Oleschowicze  

7 Odczyt niepewny.
8 Słowa pleno iure, zupełnie zamazane, są tylko rekonstrukcją z słabo zarysowanych kontu-

rów liter.
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et suis legitimis successoribus ad habendam, tenendam, usufruendam, quiete  
et pacifice possidendam, donandam, alienandam, comittendam et in usu pro-
prios beneplacitus convertendam pro sua suorumque utilitate et commodo me-
liori, iuxta quod sibi et suis legitimis successoribus videbitur utilius expedire.  
Nobis humilimis precibus supplicavit, quatenus prefatum empcionis, ven-
dicionis et resignacionis contractum coram nobis solemniter factum, ratum, 
gratum et firmum habentes et inviolabiliter observantes nostrarum litterarum 
patrocinio presentibus confirmamus. In cuius vel evidens testimonium pre-
sentes scribere et [nostri] ducali sigilli caractere iussimus communiri. Datum  
Osswiczim, in crastino beatae Katherine viginis [et martyris], anno Domi-
ni millesimo trecentesimo septuagesimo sexto. Presentibus [his testibus] […]
nia, Ja[cussio?] dicto Quaskone de Jawischowicze, Wiernkone […] alys multis  
fide dignis. Scriptis per manus Nico[lai?] notarii.

Nr 3.

Wiślica, 4 lipca 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 250 grzywien.

Oryginał o wymiarach 44,5 x 34,5 cm, ze śladami sygillacji; pieczęć wraz ze  
sznurem odjęta; dokument dobrze zachowany, choć w niektórych [miejscach] 
znacznie splamiony wilgocią; zapisany dobrze czytelną kursywą kancelaryjną.

In nomine Domini. Amen. Ad perpetuam rei memoriam. Cum inter humane 
nature commoda nihil dignius memoria habeatur, opportunum existit, ut actus 
hominum litterarum apicibus et testium annotatione perhennentur, ne lapsu 
temporis evanescant. Proinde nos Wladislaus, Dei gratia rex Polonie Lythuanie-
que princeps supremus et heres Russie etc., significamus tenore presencium, 
tam presentibus quam futuris, quomodo ad nostre celsitudinis nostrorumque 
baronum strenuus Nicolaus, Drogosii olim de Chrobrza, miles noster fidelis  
dilectus veniens presenciam, non compulus, nec coactus neque aliquo errore 
seductus, sed ex certa scientia voluntateque ultronea, suorum fretus consilio 
amicorum, villam suam dictam Chroberska Wolya, in terra nostra Sandomi-
riensi sitam, generose Margarethe, relicte Andree olim de Zagorzice eiusque  
liberis et successoribus legitimis, cum omnibus utilitatibus, censibus, redditibus,  
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proventibus, afris, pratis, campis, pascuis, silvis, nemoribus, gaiis, mericis, 
rubetis, virgultis, quercetis, borris, meleficiis, venacionibus, aucupacionibus, 
aquis et earum decursibus, lacubus, piscinis, piscaturis, molendinis emolimen-
tis, stangnis, paludibus, obvencionibus et appendiis universis ad predictam  
villam Chroberska Wolya quomodolibet spectantibus, quibuscunque vocabulis 
ponantur pro ducentis et quinquaginta latorum grossorum Pragensium numeri 
Polonicalis consueti, quadraginta octo grossis in quamlibet marcam compu-
tando, vendidit et coram nobis rite et racionabiliter iustoque vendicionis titulo 
resignavit. Ita tamen, quod idem Nicolaus, olim Drogosii de Chrobrza, dictam 
ipsius villam Chroberska Wolya, intra trium annorum, se continuo sequen-
tium a die Nativitatis Christi affuture proximum decursum, in dictis ducentis 
quinquaginta marcis latorum grossorum Pragensium, redimendi habebit potes-
tatem. Quam, si in eisdem ab ipsa Margaretha, relicta Andree ze Zagorzicze, 
dictus Nicolaus Drogosii in trium annorum a die Nativitatis Christi proximo, 
ut premittitur, decursu non liberavit nec exemerit, ex tunc ipsa Margaretha,  
relicta Andree, olim de Zagorzicze, cum suis posteris et successoribus legiti-
mis eandem villam, Chroberska Wolya, cum omnibus ipsius utilitatibus, pro-
ventibus et appendiis universis, expressis superius tenebit, habebit et pacifice 
possidebit temporibus perpetuis, affuturis, nec non vendet, commutabit, obli-
gabit, alienabit ac in usu suos convertet, iuxta quod sibi et successoribus ipsius 
legitimis melius et utilius videbitur expedire. Harum, quibus sigillum nostrum 
est appensum, testimonio litterarum. Actum Wislicie, feria tercia infra octavas 
Visitacionis Sancte Marie Virginis, anno Domini millesimo quadringentesimo 
secundo. Presentibus validis strenuisque viris, dominis: Johanne de Tanczin 
Cracoviensi castellano, Johanne de Tarnow Cracoviensi, Johanne Liganza Lan-
ciciensi, Jacobo de Koneczpole Syradiensi, pallatinis, Cristino de Ostrow San-
domiriensi, Nicolao de Michalow Woyniceni, castellanis, aliisque multis nostris 
fidelibus, fide dignis. Datum per manus venerabilis domini Nicolai de Curow, 
sancte Gnesnensis ecclesie archiepiscopi, nobis sincere dilecti. Ad relacionem 
domini Petri de Falcow, venatoris Sandomiriensis.
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Nr 4.

Wiślica, 17 grudnia 1404 r.

Wojciech, sędzia, i Mikołaj, podsędek ziemi sandomierskiej, podają do wiado-
mości układ dotyczący sprzedaży czwartej części młyna w Chrobrzu Janowi, 
kasztelanowi krakowskiemu, przez Włodka z Łopatna, za 40 grzywien.

Oryginał o wymiarach 28,5 x 24 cm, z śladami sygillacji; zachowane tylko dwie 
tasiemki pergaminowe, pozbawione pieczęci; dokument dobrze zachowany,  
zapisany wyraźną kursywą kancelaryjną XV-wieczną.

Nos Albertus iudex et Nicolaus subiudex terre Sandomiriensis, generales. 
Notum facimus universis, tam presentibus quam futuris, quibus expedit, quia 
veniens nobilis Wlodco, condam de Lopathno heres, ad nostram nostorumque 
assessorum presenciam personaliter, sanus mente simul et corpore, amicorum-
que suorum consilio prehabito, recognovit publice, quod de quarta parte mo-
lendini in Chroberz, cum omni iure et dominio, prout eadem pars molendini 
memorati per ipsum Wlodconem alias fuerat possessa, nihil pro se vel posteris 
suis ibidem penitus retinendo, in quadraginta marcis grossorum Pragensium 
nummi Polonicalis consueti, ad obligacionem condescendit et in toto resigna-
vit strenuo viro domino Johanni de Thanczin, castellano Cracoviensi, eiusque  
veris et legitimis successoribus. Pro qua quidem parte molendini prenarrati  
idem Wlodco ab omni infestacione cuiuslibet intercedere debet, eundem  
dominum Johannem omnino et, si intercedere nollet, ex tunc quodcunque 
dampnum idem dominus Johannes exinde haberet, hoc debet fore Wlodconis 
memorati iuxta consuetudinem seu ordinem terrestris iuris et eandem quartam 
partem molendini sepefati dominus Johannes predictus tamdiu debet tenere, 
donec sibi qudraginta marce per aliquempiam proximiorem integraliter fuerint 
exsolute. In cuius rei testimonium et meliorem evidenciam nostra presentibus 
sigilla sunt appensa. Datum Vislicie, feria quarta proxima post festum beate  
Lucie, anno Domini millesimo quadringentesimo quarto. Presentibus hys  
testibus strenuis nobilibusque viris et dominis: Jacussio palatino Siradiensi,  
Michaele Lublinensi, Clemente Czechoviensi, castellanis, Jaschone de Bronis-
sow, Stanislao de Sbrodzicz, Stanislao de Wirzbicza, heredibus et aliis quam 
pluribus fide dignis.
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Nr 5.

Korczyn, 23 sierpnia 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.

Oryginał; pergamin o wymiarach 24 x 22,7 cm, pozbawiony pieczęci, zachowa-
ne jedynie dwie tasiemki pergaminowe, jako ślad sygillacji; dokument na ogół 
dobrze zachowany, zapisany staranną kursywą.

Nos Albertus iudex et Nicolaus subiudex terre Sandomiriensis, generales, 
tam presentibus quam futuris, quibus expedit, tenore presencium protestamur 
universis, quomodo veniens nobilis Nicolaus, Drogosii condam de Chroberz, 
ad nostram ceterorumque dominorum presenciam, personaliter, mente sana  
et sobria ceterisque causis animum suum salubriter inducentibus debitisque 
patris sui predicti bone memorie compulsus fassus est et publice recognovit 
omnem suam porcionem hereditatis dicta Chroberz cum omni iure et dominio 
universo, cum omnibus et singulis utilitatibus, censibus, fructibus et quibuslibet 
obvencionibus, quibuscumque censeantur nominibus, quomodo ibidem sunt  
et in posterum fueri possunt, nihil pro se vel consanguineis suis in eadem penitus 
reservando neque excipiendo, pro quadraginta marcis grossorum Pragensium 
nummi Polonicalis consueti vendidisse riteque ac racionabiliter in perpetuum 
resignasse strenui viro domino Johanni de Thanczin, castellano Cracoviensi,  
eiusque veris et legitimis successoribus, propinquis, dominum Johannem  
et eius successores legitimos porcionem hereditatis prenominate tenendam,  
habendam, regendam, gubernandam et ad usus suos beneplacitos libere  
convertendam ac in perpetuum possidendam pacifice et quiete. In cuius rei 
testimonium et meliorem evidenciam nostra presentibus sigilla sunt appensa. 
Datum in Nova Civitate, alias Chorczin, in vigilia beati Bartholomei Apostoli,  
anno Domini millesimo quadringentesimo quinto. Presentibus hys testibus, 
nobilibus viris et dominis: Clemente Visliciensi, Vincencio Nacliensi, castel-
lanis, Johanne capitaneo Sandomiriensi, Nicolao de Zagorzani, Msciscone de 
Xangnicz, Johanne de Chonin, heredibus et aliis quam plurimis fide dignis.



143       Codex Myszkovianae Ordinationis diplomaticus (cz. II)

Nr 6.

Wiślica, 20 października 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.

Oryginał o wymiarach 28 x 20,2 cm, ze śladami sygillacji; zachowane sznury 
pergaminowe; pieczęci oderwane; dokument tu i ówdzie splamiony wilgocią; 
zapisany dość staranną kursywą XV-wieczną.

Nos Albertus iudex et Nicolaus subiudex terre Sandomiriensis, generales.  
Profitemur universis, quibus expedit, presencium per tenorem, quomodo  
veniens nobilis Johannes de Zagorzicze heres ad nostram nostorumque asses-
sorum presenciam, personaliter, non compulus, non coactus nec aliquo dolo 
seductus, sed sanus mente et corpore certisque causis animum suum salubriter 
inducentibus fassus est et publice recognovit, quod villam dictam Wolya Chro-
bersca, que fuerat condam Drogosii de ibidem heredis, pro ducentis et quin-
quaginta marcis grossorum Pragensium numeri Polonicalis consueti vendidit, 
cum omni iure et dominio, prout in littera regali pro ipso scripta continentur 
et habetur universo, cum omnibus et singulis utilitatibus, censibus, fructibus 
et quibuslibet obvencionibus in littera premissa contentis, nihil pro se vel suis 
legitimis ibidem penitus excipiendo, strenuo viro domino Johanni, castellano 
Cracoviensi, unico de Thanczin heredi eiusque veris et legitimis successoribus. 
Quamquidem hereditatem idem dominus Johannes cum suis posteris tenebit,  
habebit et hereditarie, iuxta litteram regalem, possidebit pacifice et quiete.  
In cuius rei testimonium et meliorem evidenciam nostram presentibus sigilla  
sunt appensa. Datum Vislicie, feria tercia post festum beati Luce Apostoli  
et Evangeliste, anno Domini millesimo quadringentesimo quinto. Presentibus 
hys testibus, nobilibus viris et dominis: Jacussio de Suchodol, Johanne de Bu-
dzissow, Jaschone de Kikow, Petrussio de Sweslawicz, Miroslao de Persczecz, 
Stanislao de Wirzbicza, heredibus et aliis quam plurimis fide dignis.
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Nr 7.

Wiślica, 4 kwietnia 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.

Oryginał o wymiarach 29,8 x 14 cm, zachowana tasiemka pergaminowa, przy-
wieszone do niej pieczęci oderwane; dokument zapisany czytelnym pismem 
kursywnym z początku XV wieku.

Nos Nicolaus de Strelche, iudex, et Petrus de Falkow, subiudex terre San-
domirensis, generales. Significamus universis, quibus expedit, presencium per 
tenorem, quomodo nobilis Henricus de Husthe heres ab una, et nobilis ac ge-
nerosa domina Katherina, relicta strenui militis domini Johannis de Thanczin, 
olim castellani Cracoviensis, parte ex altera, ad nostram aliorumque domino-
rum venientes personaliter, de bona et libera eorum voluntate, publice reco-
gnoverunt amicabilem composicionem seu concordiam inter se fecisse, talem 
tamen, quod predicta domina Katherina ad Natale Domini proxime venturum 
pro porcione hereditaria in Chroberz, ad partem Drogosii ibidem in Chroberz  
iuridice concernente, triginta et sex marcas grossorum mediorum eidem  
Henrico se daturas obligavit. Quibusquidem triginta et se marcis ab ea receptis 
memoratus Henricus sibi condescendet de predicta porcione pleno cum iure  
et omni dominio, uti per eum fuerat possessa, quam, si littera iudicialis eiusdem 
domine Katherine in personam mariti sui predicti scripta, suo tenore compro-
baverit, factam fuisse earundem triginta et sex marcarum solucionem Henrici 
memorato, tunc idem Henricus sepedictus triginta et sex marcas quando aqui-
reret propinquitate porcionem prehabitem super Johanne ibidem de Chroberz, 
nato eiusdem domine predilecto, supplendo eisdem summam pecuniarum in 
littera perpetue empcionis dicte porcionis hereditarie continencium, restituere 
tenebitur Johanni memorato. Harum igitur in testimonio litterarum nostra pre-
sentibus sigilla sunt appensa. Actum et datum Vislicie, in colloquio generali, 
feria tercia post dominicam Letare ultimam, anno Domini millesimo quadrin-
gentesimo decimo tercio, presentibus hys: reverendo in Christo patre et do-
mino, domino Alberto, Dei gracia episcopo Cracoviensi, novo Regni Polonie 
cancellario, Nicolao Sandomiriensi, Jaschone Lanciciensi, pallatinis, Michaele 
Sandomiriensi, Floriano Visliciensi, castellanis, Zavissio tribuno Lublinensi  
et aliis quam plurimis fide dignis.
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Nr 8.

Lublin, 24 luty 1428 r.

Władysław Jagiełło, król Polski, nadaje Pińczowowi, wsi Jana z Oleśnicy, kasz-
telana żarnowskiego, prawo miejskie magdeburskie z przywilejem jarmarków 
tygodniowych i rocznych.

Oryginał; pergamin o wymiarach 68,8 x 46,2 cm; pieczęci królewskiej brak;  
zachowany sznur jedwabny; dokument zapisany dobrze czytelną minuskułą  
XV-wieczną, wpadającą w kursywę.

In nomine Domini. Amen. Ad rei memoriam sempiternam. Ne error obli-
vionis gestis sub tempore versantibus pariat in posterum detrimenta, alta regum  
et principum consilia decreverunt ea litterarum appicibus et testium annota-
cione perhennari. Nos Wladislaus, Dei gracia rex Polonie nec non Cracovie, 
Sandomirie, Siradie, Lancicie, Cuyavie Lithuanieque princeps suppremus, 
Pomeranie Russieque dominus et heres etc. Significamus tenore presencium, 
quibus expedit, universis presentibus et futuris presencium noticiam habitu-
ris. Quomodo consideratis multiplicium serviciorum meritis per magnificum  
et generosum Johannem de Oleschnicza, castellanum Zarnoviensem, militem 
nostrum fidelem dilectum, tam per eum, quam eciam felicis recordii olim Jo-
hannem de Oleschnicza, iudicem terre nostre Cracoviensis generalem, genito-
rem et patrem suum, a tempore dudum retroacto in defensione terrarum nostra-
rum Lithuanie et obsidione castrorum nostrorum Wilnensium, nobis fideliter  
et constater exhibitis et impensis. Volentesque munificencie consolare et ad 
nostra servicia reddere continuo prompciorem, ad instantes peticiones ipsius 
Johannis Glowacz, de iure Polonico et quovis alto in ius civile et Theutonicum 
Magdeburgense villam ipsius Pyandziczow in terra Sandomiriensi et districtu 
Wisliciensi sitam, que alias tempore predecessorum nostrorum nomine oppidi 
et iure civili fundata fuisse dicitur, transferimus et in civitatem transformamus 
temporibus perpetuis duraturis, quam eodem vocabulo Piandziczow volumus 
nuncupare. Removentes in eadem civitate et villis eadem adiacentibus, ut puta 
Coporemya, Werczyczow ac alys villis presentibus et futuris omnia iura Polonica-
lia et quevis alia modos et consuetudinis universas, que ipsum ius Theutonicum 
plerumque consueverunt perturbare. Eximius, insuper absolvimus et perpetuo 
liberamus. Advocatum nec non omnes et singulos cives et quovis dicte civita-
tis et villarum ipsius adiacencium cmethones et incolas ab omni iurisdictione 
et potestate omnium Regni nostri palatinorum, castellanorum, capitaneorum, 
iudicum, subiudicum et quorumvis officialium et ministerialium eorundem.  
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Ut coram ipsis aut ipsorum aliquo pro causis, tam magnis, quam parvis, puta 
furti, incendii, sanguinis, homicidii, membrorum mutilacionis et quibusvis 
enormibus excessibus citati minime respondebunt nec aliquas penas solvere  
teneantur sed tantum dicte civitatis Piandziczow cives ac villarum predictarum 
kmethones et quivis incole coram advocato suo et schulteti, qui fuerint pro 
tempore. Advocatum vero dicte civitatis et dictarum villarum schulteti coram 
predicto Johanne Glowacz sive successoribus suis legitimis aut coram nobis seu 
iudicio nostro generali, dum tamen per nostram litteram nostro sigillo sigilla-
tam evocati fuerint et citati, et hoc si in reddenda iusticia negligentes forent  
et remissi, tunc non aliter quam suo iure Theutonico Maideburgensi predicto  
de se querulantibus respondere sint astricti. In causis autem criminalibus  
et capitalibus superius expressatis memoratarum civitatis advocato et villarum 
scultetis in metis et graniciebus iudicandi sentenciandi, puniendi, corrigendi, 
plectandi et condempnandi plenam damus et omnimodam tenore presencium 
concedimus facultatem, prout hoc ipsum dictum ius Theutonicum in omnibus 
suis punctis, intenciis, condicionibus, articulis et clausulis postulat et requivit. 
Ut autem civitas predicta Piandziczow eo prompcius colocari valeat et homi-
num multitudine habundare, annuale forum dominica die post festum Sancte 
Trinitatis proxima ad octo dies duraturum. Forum vero septimanale singulis  
feriis quintis, cum omnibus emunitatibus, consuetudinibus et libertatibus  
circa talia in aliis civitatibus observari solitis et consuetis, annis singulis, in ipsa 
statuimus, iudicimus et ponimus celebranda perpetue ac tenenda, decernen-
tes ipsam civitatem Piandziczow omnibus iuribus, libertatibus, emunitatibus, 
priviliegiis et graciis utifrui et gaudere, quibus alie civitates vicine et constitue 
gaudent, pociuntur et fruuntur et presertim a solucione et dacione omnium 
et singulorum foralium et aliarum exaccionum nostrarum quarumcumque 
a mercatoribus et hominibus ad eadem venientibus et venire volentibus, exigi 
solitorum, civitatem predictam Piandziczow eximimus perpetuo et liberamus. 
Vobis igitur palatinis, castellanis, capitaneis, iudicibus, subiudicibus, cameriis, 
tenutariis, burgrabiis, procuratoribus, viceprocuratoribus ceterisque dignita-
riis et officialibus nostris quibuscumque modernis et pro tempore constitutis 
firmiter precipiendo mandamus, quatenus civitatem predictam Piandziczow  
et ipsius incolas, circa concessas eis per nos coservare debeatis libertates omnes 
et singulos mercatores et homines cuiuscumque status et condicionis existant, 
ad dicta fora annualia et septimanalia ab undecumque venientibus et venire  
volentibus. Resque ipsorum bona et marcancias cuiuscumque generis sunt  
coloris, speciei et valoris, in dicta civitate ipsis vendere, forizare, emere et res 
pro rebus iuxta beneplacitum voluntati ipsorum disponere et comutare dispo- 
sitisque et non dispositis ad propria reddire et reverti cum eisdem, libere et  
secure arrestacione, detencione, perturbacione, molestia vel offensa annis  
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singulis, quocienscumque opus fuerit et necesse, permittatis et permitti faciatis, 
nullas exacciones, thelonea, foralia et quascumque soluciones huiorum[?] fre-
quentantes, exingentes et exigere permittentes, gracie nostre sub optentu secus-
facere non ausuri, harum, quibus sigillum nostrum appensum est testimonio 
litterarum. Actum in Lyublyn, ipso die sancti Mathie Apostoli et Evangeliste, 
anno Domini millesimo quadringentesimo vigesimo octavo. Presentibus reve-
rendis in Christo patribus, dominis Sbigneo Cracoviensi, Johanne Chelmensi,  
ecclesiarum episcopis, strenuisque et nobilibus: Johannes de Szczekoczini  
Lyublinensi, Johanne de Ossolyn Radomiensi, castellanis, Andrea Czolek  
de Zeliechow Sandomiriensi, Alberto Malsky Lanciciensi, subcamerariis,  
et Domarath de Kobyliani marschalko Regni nostri multisque aliis fide dignis 
fidelibus nostris dilectis. Datum per manus venerabilium: Johannis, decani  
Cracoviensis, Regni Polonie cancellarii, et Vladislai de Oporow, decretorum 
doctoris, Gneznensis, Cracoviensis videlicet ecclesiarum canonici, eiusdem  
Regni Polonie vicecancellarii, sincere nobis dilectorum. Ad relacionem pre-
dicti Wladislai de Oporow, decretorum doctoris, canonici et Regni Polonie  
vicecancellarii.

Nr 9.

Wiślica, 23 luty 1445 r.

Piotr z Weschmuntowa, sędzia, i Jan z Sławoszowic, podsędek ziemi sando-
mierskiej, obwieszczają, że Mikołaj z Kmicic i żona jego Katarzyna sprzedali 
swe części dziedziczne w Chrobrzu Janowi z Tęczyna, wojewodzie krakowskie-
mu, za sumę 500 grzywien.

Oryginał; wymiary 21,8 x 21,7 cm; pieczęci oderwane, zachowane dwie ta-
siemki pergaminowe; dokument nienadwyrężony starością, zapisany potoczną  
kursywą, charakterystyczną dla połowy XV w.

Nos Petrus de Weschmuntaw, iudex, et Johannes e Slawoschowicze, subiu-
dex terre Sandomiriensis generales, significamus tam presentibus, quam futu-
ris, quibus expedit universis, presencium per tenorem, quomodo ad nostram 
nostorumque assessorum accedentes presenciam nobiles, videlicet Nicolaus de 
Kmiczicze et Katherina uxor sua legitima, non compusi, nec coacti nec aliqua 
fraude dolo seducti, sed sani mentibus pariter et corporibus existentes, freti  
salubri consilio suorum amicorum fassi sunt et publice recognoverunt vendi-
disse et perpetualiter resignasse totas suas porciones hereditatum in Chroberzs, 
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que erant Philiipi subiudicis Cracoviensis et quas idem Nicolaus et Catheri-
na paternalia et maternalia sua emerunt ibidem, cum omni iure et dominio 
nec non cum omnibus et singulis utilitatibus, fructibus, redditibus, censibus, 
obvencionibus, agris, campis, pratis, pascuis, silvis, borris, mericis, mellificiis, 
nemoribus, venacionibus, rubetis, piscinis, piscariis, fluviis, molendinis, obsta-
culis, acquis et earum decursibus et ad universis pertinenciis, quibuscumque 
dicantur nominibus, prout soli tenuerunt, habuerunt et possederunt, nihil pro 
se nec pro suis heredibus legitimis ibidem iuris proprietatis et dominii penitus 
reservantes, veluti dicte porciones hereditatum in suis metis, signis, limitibus  
et graniciis ab alias hereditatibus longe, late ac circumferentialiter sunt distincte 
et limitate magnifico domino Johanni de Thanczin, pallatino Cracoviensi, et sue 
legitime posteritati pro quingentis marcis pecunie communis monete et num-
mi Polonicalis, videlicet quadraginta octo grossos in quamlibet marcam com-
putando, vendiderunt et perpetualiter resignaverunt habendum, tenendum, 
vendendum, commutandum et ad proprios usus convertendum, ut sibi et suis 
successoribus legitimis melius et utilius videbitur expedire. Et predicti Nicolaus 
et Katherina dent ipsum magnificum dominum Johannem tueri et intercedere 
a qualibet persona, iuxta iurisformam fidemque ad quam personam pertinet 
prescriptam. Harum quibus in testimonium litterarum sigilla nostra presen-
tibus sunt appensa. Datum Wyszlicie, feria tercia proxima post dominicam  
Reminiscere, anno Domini millesimo quadringentesimo quadragesimo quinto,  
presentibus hys testibus, nobilibus viris et dominis: Nicolao Korzensky de  
Chothel, Derslao de Skothniky, Nicolao de ibidem, Leonardo de Adamczo-
wicze, Dzivissio de Clischow, Johanne de Zuniky et alys quam pluribus fide 
dignis.

Nr 10.

Wiślica, 6 sierpnia 1445 r.

Piotr z Weschmuntowa, sędzia, i Jan z Sławoszowic, podsędek ziemi sando-
mierskiej, obwieszczają, że w ich obecności Mikołaj z Chrobrza sprzedał swój 
dział dziedziczny w Chrobrzu Janowi z Tęczyna, wojewodzie krakowskiemu, 
za sumę 500 grzywien.

Oryginał; wymiary 26 x 17 cm; zachowane tylko dwie tasiemki pergaminowe; 
pieczęci brak; dokument dobrze zakonserwowany; pismo kursywne, kreślone tą 
samą ręką, co dokument nr 9.
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Nos Petrus de Weschmuntaw, iudex, et Johannes e Slawoschowicze, subiudex 
terre Sandomiriensis generales, significamus tenore presencium, quibus expedit 
universis, presencium et futuris, presencium noticiam habituris, quomodo ad 
nostram nostorumque assessorum accedentes presenciam, nobilis Nicolaus de 
Chroberzs, non compulsus, non coactus nec aliqua fraude seu dolo seductus, 
sed de mera et spontanea voluntate, sanus mente pariter et corpore existens, 
fretus salubri consilio suorum amicorum, fassus est et publice recognovit ven-
didisse et perpetualiter resignasse totam suam porcionem hereditatis, quam 
habuit in Chroberzs, cum omni iure et dominio, una cum omnibus et singulis 
utilitatibus, fructibus, redditibus, censibus, obvencionibus, agris, campis, pratis, 
pascuis, silvis, borris, mericis, mellificiis, nemoribus, venacionibus, gaiis, rube-
tis, piscinis, piscariis, fluviis, molendinis, obstaculis, aquis et earum decursibus 
et ad universis pertinenciis, quibuscumque dicantur nominibus, prout solus 
tenuit, habuit et possedit, nihil pro se nec pro suis heredibus legitimis ibidem 
iuris proprietatis et dominii penitus reservando, veluti dicta porcio heredita-
tis in suis metis, signis, graniciis et limitibus ab aliis hereditatibus longe, late 
ac circumferentialiter est distincta et limitata et cum collatura iurispatronatus  
ecclesie in ibidem magnifico domino Johanni de Thanczin, pallatino Cracovien-
si et sue legitime posteritatis pro quingentis marcis pecunie communis monete 
et nummi Polonicalis, videlicet in quamlibet marcam quadraginta octo gros-
sos computando, vendidit et perpetualiter resignavit habendum, tenendum, 
vendendum, commutandum et ad proprios usus convertendum, uti sibi et suis  
legitimis successoribus melius et utilius videbitur expedire et idem Nicolaus  
de Chroberzs, filius Gawel, ipsum magnificum dominum Johannem det tueri  
et intercedere a qualibet persona, iuxta iurisformam fidemque ad quam per-
sonam pertinet prescriptam. Harum quibus in testimonium litterarum sigilla 
nostra presentibus sunt appensa. Datum Wyszlicie, feria sexta proxima ante 
festum sancti Laurencii, anno Domini millesimo quadringentesimo quadra- 
gesimo quinto, presentibus hys testibus, nobilibus viris et dominis: Nicolao 
Korzensky de Chothel, Dzivissio de Clischow, Derslao de Skothniky, Nicolao  
de ibidem, Petro de Zborow, Jacobo de Koczyna et aliis quam pluribus fide  
dignis etc.
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Nr 11.

Sandomierz, 21 styczeń 1454 r.

Piotr z Weschmuntowa, sędzia, i Mikołaj z Pęchowa, podsędek ziemi sando-
mierskiej, oznajmiają zabezpieczenie sumy posagowej 200 grzywien Barbary, 
żony Jana z Tęczyna, wojewody krakowskiego, na dobrach jego chroberskich.

Oryginał; pergamin o wymiarach 27,5 x 16,8 cm; zachowana jedna pieczęć, 
należąca prawdopodobnie do Mikołaja z Pęchowa (wisi na drugim miejscu); 
druga urwana; ocalała tylko tasiemka pergaminowa; dokument zapisany dość 
wyraźną kursywą.

Nos Petrus de Weschmuntaw, iudex, et Nicolaus de Panchow, subiudex terre 
Sandomiriensis generalis[!], significamus tenore presensium, quibus expedit, 
universis tam presentibus quam futuris, quomodo dum in curia regie maje-
statis cum ceteris dominis presidebamus, tandem coram nobis et aliis dominis 
nobiscum presidentibus personaliter constitutus magnificus dominus Johannes 
de Thanczin, pallatinus Cracoviensis, non compulsus, non coactus neque ali-
quo dolo seductus, sed sanus mente et corpore existens, de bona sua voluntate 
fassus est et publice recognovit, quia in et super villis suis dictis Chroberzs, 
Wyelka Wolya, Mala Wolya, Cozubow, Zagorzycze, Schadek et Oczoszanky,  
in terra Sandomiriensi sitis, cum omni iure et dominio nec non cum omnibus 
et singulis utilitatibus, redditibus, fructibus, censibus, agris, campis, pratis, pa-
scuis, silvis, borris, mericis, melleficiis, gaiis, rubetis, piscinis, piscariis, fluviis, 
obstaculis, molendinis, aquis earumque decursibus et cum universis pertinen-
ciis, quibuscumque dicantur nominibus, nihil iuris et dominii ibidem penitus 
excipiendo, magnifice domine Barbare, consorti sue legitime, ducentas marcas 
dotis et totidem dotalicii pecunie communis monete Cracoviensis et numeri 
Polonicalis, videlicet quadraginta octo grossos in quamlibet marcam compu-
tando, dedit, dotavit, indicavit et assignavit more aliorum dotaliciorum in tali-
bus donacionibus observata. Harum quibus in testimonium sigilla nostra pre-
sentibus sunt appensa. Datum Sandomirie, feria secunda, die sancte Agnetis, 
anno Domini millesimo quadringentesimo quinquagesimo quarto, presentibus 
hys magnificis et generosis dominis: Johanne de Czyzow, castellano et capitaneo 
Cracoviensi, Johanne de Olleschnycza, pallatino, Przedborio de Conyeczpole,  
castellano, Sandomiriensibus, Nicolao de Ossolyn, castellano Woyniczensi,  
Nicolao de Lanczkorona, marsalco generali, Petro de Sczekoczyn, Regni Polo-
nie vicecancellario, Johanni de Bobrek, castellano Byecensi, et allis multi fide 
dignis.
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Nr 12.

Wiślica, 9 luty 1463 r.

Piotr z Weschmuntowa, sędzia, i Mikołaj z Winiar, podsędek ziemi sandomier-
skiej, obwieszczają, że Świętosław z Lissobargu sprzedał dział swój dziedziczny 
w pomienionej wsi Janowi z Tęczyna, kasztelanowi krakowskiemu, za 307 grzy-
wien.

Oryginał o wymiarach 26,8 x 20 cm; obu pieczęci brak; zachowane tylko tasiem-
ki pergaminowe; dokument zapisany ładną kursywą o cechach kancelaryjnych.

Nos Petrus de Veschmunthow, iudex, et Nicolaus de Vinary, subiudex, terre 
Sandomiriensis generales, significamus tenore presentium, quibus expedit uni-
versis, tam presentibus quam futuris, presentium noticiam habituris, quomodo 
coram iudicio nostro terrestri personaliter constitutus nobilis Swyanthoslaus, 
heres de Lissobarg, sanus mente et corpore existens, nulla vi fraudis vel doli cir-
cumventus, suo ac amicorum suorum maturo usus consilio publice recognovit, 
quia vendidit et in perpetuum resignavit totam porcionem bonorum heredi-
tariorum, quam habet in Lissobarg, magnifico domino Johanni de Thanczin, 
castellano Cracoviensi, cum omni iure et dominio, censibus, utilitatibus, fructi-
bus, redditibus, agris, campis, pratis, pascuis, silvis, borris, mellificiis, venacio- 
nibus, aquis, lacubus, torrentibus, molendinis et eorum emolimentis et universis 
pertinenciis, quibuscunque nuncupentur nominibus, ad eam bona hereditaria 
ibidem in Lissobarg pertinentibus, nihil iuris proprietatis et dominii sibi et sue 
legitime posteritati penitus reservando, prout solus tenuit, habuit et possedit 
tenendam, habendam, possidendam, commutandam et alienandam, prout sibi 
et sue legitime posteritati melius et efficacius videbitur expedire, pro tricentis 
marcis et septem marcis pecunie communis in Regno communiter currentis 
monete et numeri Polonicalis consvetorum quadraginta octo grossos in quam-
libet marcam computando. Et iam sibi coram iure per ministerialem Stanislaum 
de Corczin dedit intromissionem realem; et tueri ipsum et intercedere debet 
a qualibet persona iuxta iurisformam, secundum, quod ad quamlibet personam 
pertinet prescriptio et, si non tueretur et non intercederet et dampnum, quod 
exinde perciperet, hoc non debet fieri ipsius domini castellani Cracoviensis, 
sed Swyanthoslai et pro ista non tuicione seu dampno citatus in primo termi-
no parebit et respondebit terminum non dilatando colloquio nec quovis modo. 
Et nobilis Margaretha, consors nobilis Swyanthoslai de Lissobarg, recognovit, 
quod ibidem haberet in Lissobarg et litterarum et inscripcionum super eandem 
reformacionem dotis et dotalicii mortificavit in perpetuum et nobilis Sbigneus 
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de Sluszow recognovit coram nobis, quia fideiussit magnifico domino Johanni  
prefato de Thanczin pro nobili Swyanthoslao de Lissobarg, quod ipsum do-
minum castellanum tueri et intercedere debet pro eadem porcione hereditaria  
in Lissobarg a qualibet persona iuxta iurisformam, secundum quod ad quam 
personam pertinet prescripcio, quam emit apud eundem Swyanthoslaum et,  
si non tueretur et non intercederet et se cittare permitteret, tunc in primo ter-
mino tanquam in peremptorio parebit et respondebit nullo modo terminum 
dilatando nec colloquio nec prescripcione sub ammissione sue cause. 

Actum et datum Vislicie, feria quarta, ipso die sancte Apolonie virginis, 
anno Domini millesimo quadringentesimo sexagesimo tercio. Harum quibus  
in testimonium litterarum sigilla nostra presentibus sunt subappensa, presen-
tibus his nobilibus: Stanislao de Galow, Johanne de Nyeprowicze, Johanne  
Nasyon de Viduchowa, Petro de Szborow, Jacobo de Coczina, Paulo Opalacz  
de Woyslawicze ac aliis nobilibus.

Nr 13.

Wiślica, 18 stycznia 1464 r.

Piotr z Weschmuntowa, sędzia, i Mikołaj z Winiar, podsędek ziemi sandomier-
skiej, zeznają, że Tomasz z Szyszczyc sprzedał swój dział dziedziczny w Chro-
brzu Janowi z Tęczyna, kasztelanowi krakowskiemu, za sumę 300 grzywien.

Oryginał o wymiarach 27,5 x 13,7 cm; obu pieczęci brak; zachowane tylko dwie 
tasiemki pergaminowe; dokument nieco splamiony wilgocią, zapisany kursywą, 
pisaną [sic] w dokumencie nr 12.

Nos Petrus de Veschmunthow, iudex, et Nicolaus de Vinary, subiudex, terre  
Sandomiriensis generales, significamus tenore presentium, quibus expedit  
unviversis, tam presentibus quam futuris, presentium noticiam habituris,  
quomodo coram iudicio nostro terrestri personaliter constitutus nobilis Tho-
mas de Schischczicze et de Chroberzs, sanus mente et corpore existens, nulla 
vi fraudis vel doli circumventus, suo ac amicorum suorum maturo usus con-
silio publice recognovit, quia vendidit et in perpetuum resignavit totam suam 
porcionem hereditariam, quam habuit in Chroberzs, prout eadem bona in 
suis metis et graniciebus sunt distincta et limitata, magnifico domino Johanni  
de Thanczin, castellano Cracoviensi, cum omni iure et dominio, censibus,  
utilitatibus, fructibus, redditibus, agris, campis, pratis, pascuis, silvis, borris,  
gaiis, rubetis, piscinis, piscariis, molendinis et eorum emolimentis, lacubus,  
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torrentibus, mellificiis, venacionibus et ceteris pertinenciis, nihil iuris proprie-
tatis et dominii pro se et sua legitima posteritate penitus in ipsis bonis ibidem 
in Chroberzs reservando, prout solus tenuit, habuit et possedit, pro trecentis 
marcis pecunie communis in Regno communiter currentis et triginta marcis.  
Et iam sibi coram iure per ministerialem Stanislaum de Corczin dedit intro-
missionem et idem ministerialis recognovit, quia sibi iam intromissionem  
dedit et debet ipsum tueri et intercedere a qualibet persona iuxta iurisformam,  
secundum quod ad quamlibet personam pertinet prescripcio et, si non tuere-
tur et non intercederet prefatum magnificum dominum Johannem et quod 
dampnum ex ea non tuicione haberet, hoc non erit ipsius, sed prefati Thome, 
pro quo dampno seu non tuicione citatus in primo termino hic Vislicie parebit 
et respondebit recedendo a suo districtu Schidloviensi et Stobnicziensi, nullo 
modo terminum dilatando nec litteris regalibus nec bello nec colloquio nec pro 
maiori nec quovis modo sub amissione sue cause; et nobilis Katherina, consors 
sua legitima, prefati Thome recognovit, quia recessit a iure suo dotis et dota- 
licii, quod ibidem in Chroberzs habuit et litteras et inscripciones, quas haberet 
et habuit et litterarum et inscripcionum notas super eandem reformacionem 
dotis et dotalicii mortificavit in perpetuum. Harum quibus in testimonium  
litterarum sigilla nostra presentibus sunt subappensa.

Actum et datum Vislicie, feria quarta ante festum sancte Agnetis, anno  
Domini millesimo quadringentesimo sexagesimo quarto, presentibus his no-
bilibus: Stanislao de Mykulowicze, Derslao de Skothnyky, Johanne de ibidem, 
Petro de Szborow, Paulo de Woyslawicze, Nicolao de Szlotha, Johanne de  
Nyeprowicze ac aliis nobilibus fide dignis testibus.

Nr 14.

Korczyn, 28 września 1479 r.

Kazimierz Jagiellończyk, król Polski, udziela miastu Pińczowowi przywileju 
na doroczny targ w dniu śś. Filipa i Jakuba Apostołów.

Oryginał; pergamin o wymiarach 47 x 33 cm; pieczęć odjęta; wiszą resztki trój-
barwnego sznura jedwabnego; dokument nieco starty częstym używaniem, 
na ogół dobrze zachowany; inwokacja z ozdobnym inicjałem wypisana minu-
skułą gotycką; reszta dyplomu kursywą kancelaryjną.

In nomine Domini. Amen. Ad perpetuam rei memoriam convenit actus  
hominum, qui vetustate cadunt, successu temporum in oblivionem vertunt, 
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solidis scripturarum et testium fundamentis memorie comendare, in quorum 
custodia inarcescunt temporibus, sed semper iugi perhennacionis memoria  
inconvertabiles firmantur. Proinde nos Kazimirus, Dei gracia rex Polonie nec 
non Cracovie, Sandomirie, Siradie, Lancicie, Cuyavie, magnus dux Lithuanie, 
Russie, Prussie ac Culmensis et Pomeranie terrarum dominus et heres, quomo-
do cupimus oppidi Piandziczow in terra Sandomiriensi siti generosi ac strenui 
Andree de Pyandziczow, castellani Byeczensi, condicionem meliorem facere 
volumus, quatenus tempore felicis nostri regiminis sui ipsius uberiora suscipere 
valeat incrementa, in ipso oppido Pyandziczow forum annuale seu nundinas 
pro festo Philippi et Jacobi Apostolorum semel in anno duabus diebus celebra-
mus continere et singulis annis indiximus et instituimus, imponimus indicimus- 
que, ponimus et stauimus perpetuo et in aevum, tenore presencium mediamus 
ab omnibus mercatoribus, vectoribus et populis cuiuscumque status, condi-
cionis, sexus et provenientie existant, more civitatum et aliorum oppidorum 
Regni nostri tenendi, servandi et realiter exercendi decernimus scripti nostri  
patrocinio, ut quicumque homines ad huios nundinas seu annuale forum pro 
festivitate prefati Philippi et Jacobi Apostolorum ad sepedictum oppidum  
Pyandziczow gratiam emendi, vendendi, negociandi et res pro rebus commu-
tandi accesserint in accedendo, securitate nostra plenarie et in omnium succes-
sorum pociantur, nisi tales sint, quod iura fore non tenentur et quibus merito 
fide dignorum consortia denegantur. Harum quibus sigillum nostrum presen-
tibus est subappensum.

Actum in Nova Civitate Corczin, feria tercia proxima ante festum sancti  
Michaelis Archangeli, anno Domini millesimo quadringentesimo septuagesimo 
nono. Presentibus venerandis in Christo patribus dominis Johanne Cracovien-
si, Andrea Premisliensi ac Regni Polonie vicecancellario, episcopis et magnificis 
ac generosis: Jacobo de Dambovo, castellano Cracoviensi, Johanne de Tharnow, 
Cracoviensi, Dobrslao de Byechow, Belzensi, palatinis, Paulo Jaschenski, San-
domiriensi, Andea de Thanczin, Woyniczensi, Nicolao de Zbanssin, Gedanensi, 
Johanne de Pylcza, Sandeczensi, Stanislao de Schidlowyecz, Radomiensi, castel-
lanis, Stanislao de Curoszwanki, Regni Polonie cancellario, Johanne Synowyecz 
de Lasznia, Cracoviensi, Andrea Gorski, Poznaniensi, succamerariis, et aliis  
pluribus testibus ad premissa. Datum per manus reverendi patris domini  
Andree, episcopi et administratoris Premisliensis ac Regni Polonie vicecan-
cellarii.

+ Andreas episcopus etc., vicecancellarius, subscripsit

Relacio reverendi patris, domini Andree, episcopi et administratoris Premi-
sliensis, Regni Polonie vicecancellarii.
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Nr 15.

Oświęcim, 29 września 1481 r.

Jakub z Dubna [Dębna], starosta krakowski i oświęcimski, i Mikołaj z Poruby 
[Poręby], sędzia ziemi oświęcimskiej, obwieszczają, że Mikołaj Kloch z Ustro-
nia sprzedał majątek swój Bestwinę Janowi Myszkowskiemu z Przeciszowa.

Oryginał; wymiar 38,3 x 22,2 cm; pieczęci odjęte; pozostały tylko dwie ta-
siemki pergaminowe; akt w dwóch miejscach splamiony wilgocią, jest zapisany  
potoczną, mało czytelną kursywą.

We ymeno Bozie. Amen. Ku wieczne pamieti. My, Jacub s Dubna, pan a sta-
rosta kracowsky y oswietimsky etc., Mykolay s Poruby, sudie ziemie oswietim-
ske, wiznawame tiemto listem obecznie przedewwsemi, ktoz yeyi uzrzie nebo 
cztuczi, slisseti budu, zie przissedssy przed nas slowutni panosse Mikulassz 
Kloch z Ustronie, dobrze ysucze zdraw na tiele y na rozumie, bez przinuczeni 
dobrowolnie yest wiznal, zie ku prawemu a wiecznemu diedicztwi yest prodal, 
wzdal y odstupil wsseczko swe zboze a wssy, które się yemu bily bliskosti a przi-
padkem po panu Janowi Klochowy z Bestwinu, kastellanie osswietimskim, 
dobre pamieti bratra sweho, w oswietimske ziemi zalezele, dostali a przipadli 
urozonemu Janowy Misskowskemu s Przeticzowa, yeho erbom a potomkom 
za summu peniez, ktere yemu giz pohotowie uplnie a do czela zaplaczena yest 
se wssemi a kazdimi swrchupsanich wsy a zbozi, lidmy, czinssmy, plati, pozitky, 
rolemy osedlimi y pustimi, s folwerki, s soltistwi, mlini, mlinisstiemi, ribniki, 
ribnisstiemi, lesmy, horamy, chrastinami, rzekami, potoky, yezermi, lukamy  
y wynami, leni duchownimy y swietskimi y se wssemi pozitky a przislussen-
stwim malimy y welikimi, kterimzkolwiek ymeni ymenowani ysu, nebo yme-
nowani byti mohu, zadnich nawinimayicze, any sobie pozostawuicze se wssim 
tiem prawem a panstwim a swobodamy y we wssech tiech mezach a hraniczech, 
iakoz yze nadepsani Jan Kloch s Bestwini, kastellan oswietimski y yeho przod-
kowe y mieli, drzeli a osedieli. Takowimz prawem a obiczayem swrchupasni 
Jan Misskowsky s Przeticzowa, yeho erbowe a potomkowe, nadepsane zbozie 
a wssy Bestwinu a Zobraczi wiecznie a diedicznie ymieti, drzeti a osedieti mayi, 
oddati, prodati, zastawieti, zamieniti, utratiti y na yeyich polepssini obratiti  
s nim ucziniti y nechati, iako s yeyich prawim a wiecznim diedicztwim, iakoz 
sie yim naypodobniey zdati bude. I prosili ysu nas obapolnie, abichme gim  
takoweho prodani, kupeni, wzdani y oddani potwrdili; a my ysucze obapolnym 
prozbam przychilni takoweho sme yim prodani, kupeni, wzdani y odstupeni 
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dopustili y potwrdili, a lista tohoto moczi potwrzuyeme, dopusstieme y wzda-
wame. Tomu na swiedomie a pro lepssi istotu nasse ysme wlastnie peczeti k 
tomuto listu zawiesiti kazali. Genz dan a psan w Oswietimy, w sobotu den swa-
teho Michala, leta od narozeni Sina Bozeho tiesiczeho cztirsteho osmdesateho 
prwnieho poczitayicze. A przitom ysu bily urozeni, slawutni pani a panossi Jan 
Brzezinski s Boyssow, kastellan oswietimski, Jan s Poruby, Girzik a Mikolasz 
Ziemowie s Grodcze, Adam a Yirzik Abssachowe s Grodcze, Michal s Rayska, 
Jan s Przetiessina, Jaross s Brzanczowicz pisarz nass, yenze tento list w swem 
poruczenstwi ymiel.

Nr 16.

Oświęcim, 1 maja 1481 r.9

Jakub z Dubna [Dębna], starosta krakowski, oświęcimski, oraz Jan Brzeziński 
z Bojsów, sędzia ziemi oświęcimskiej, oznajmiają, że w ich obecności Magdale-
na Myszkowska zapisała całe swe dziedzictwo mężowi Janowi Myszkowskiemu 
z Przeciszowa.

Oryginał; wymiar 33,5 x 24,7 cm; pieczęci odjęte; wiszą tylko dwie tasiemki per-
gaminowe; dokument nieco zaplamiony wilgocią, zapisany staranną kursywą.

We ymeno Bozie. Amen. Ku wieczne pamieti. My, Jacub s Dubna, pan 
a starosta cracowsky y oswietimsky etc., Jan Brzezinsky z Noyssow, sudie  
zemie oswietimskey etc., wyznawamy timto listem wssem obecznie, kdoz gey 
uzdrzy aneb cztucze slisseti, ze wistupywssie przied nas slowutne poctiwosti 
pany Magdalena Misskowska, czera nebosczikowa pana Jana Klocha z Bie-
stwiny, castellana oswietimskeho, dobrze gsucze zdrawa na tiele y na rozumie,  
dobrowolnie, bez przimuczenie a s wesdu twarzy gest przed nami wiznala, ze ku 
prawemu a wiecznemu diedicztwy wzdala swu wsseczku otcziznu y matecziznu 
y swe wsseczko sbozie, kterez nynie ma a nebo na czasy buducze mieti mozie, 
a zwlasstie sbozie a wsy w oswietimskem gbitie zaleziele, Biestwinu, Ziebraczy  
y Kiezarowicze y wsseczku swu sprawedlywost y prawo y wsseczku swu bliz-
kost, kteraby na swrchupsanu pani Magdalenu Missowsku kterymkolwyek 
obiczegem slussiela, budto przirozenym, budto bliskosti, budto odumorlem 
a ufalem a neb bud czim, bud gessto by nany sbozim a nebo peniezmy a nebo 

9 Dokument opatrzony datą wcześniejszą aniżeli poprzedni spośród zamieszczonych w ko-
deksie [K.R.P.].
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ginymi statky sprawiedlywie spasti a przigiti mohlo nynie, a nebo na czasach 
buduczich za ge zywota, a nebo po gey smrti slawutnemu panosse Janowy 
Misskowskemu z Przeticzowa, manzielowi swemu, geho erbom a potomkom,  
se wssemi a kazdimi swrchupsanych sboz a wsy lidmi, platmi, peniezitimi, ospy 
obylnymi, uzitky, pozitky, przichody, folwerki, rolemi ornymi y neoranymi, ose-
dlimi y pustimi, lukami, pastwami, pastwissczemi, mlyni, mlyniszczemi, ryb-
niky, rybnissczemi, bahny, gezermi, rziekami, wodami tokuczymi y stogiczimi, 
lesy, bory, horami, pahorky, chratinami, dubrawamy, hony kazdego zwierza  
y ptasstwie, sudy, wynamy, pocztami, robotami, leny duchownymi y swietskymi  
y se wssemi a kazdymi gynymi pozitky a przeslussenstwiemi, ktereby koly bily, 
a nebo biti mohly, budto na sbozy, budto na cziem, bud malymi y welokemy 
gmenowanymi y negmenowanymi, kterymi się koly meny niemigy, a nebo  
menowany byti mohu, zadnych newigymagicze any sobie pozoustawugicze nez 
se wssim tim czelim a plnym a dokonalim panstwim prawem a swobodami, 
iakoz k cziemu swrchupsana pany Magdalena Misskowska sprawedlywa a przi-
rozena była bud k cziemu bud. Takowim obiczegem a prawem swrchupsany 
Jan Misskowsky z Przeticzowa s geho erby a potomky sbozie a wsy menowane 
y tu wsseczku sprawedlywost, iakoz na wrchu osahnena gest bud na cziem, bud 
mieti, drzeti wiecznie a diedicznie w zemskem prawem osiedieti, uzywati, po-
zywati, oddati, prodati, zameniti, zastawiti, utratiti a s tum ucziniti y nechati 
mayie a moczi mohu, iako s gegich wlastnych w wiecznym dziedicztwim, jakoz  
sie gim naylepeyi zdaty bude y prosili gsu nad obapolnie, swrchupsani Jan  
Misskowsky z Przieticzowa z swrchupsanu pani Magdalenu, malzenku swu, 
abichme gim takoweho wzdany dopustili a potwrdili, a my buducze gegich 
prosbam przichilny gsme gim toho dopustily, poprzieli a potwrdily y lista  
tohoto moczi potwrzugeme, a przitom gsu bili urozeni a slawutni panossy:  
Mikulasz Misskowsky stary z Przieticzowa, Melchar z Dubowcze, Jan a Mikolay 
Porubssczi, Mikulay Hlubowsky z Czancze, Michal z Przietiessina, Jan Krop 
z Damkowicz, Wawry z Charmu, Jaross z Brzencowicz, genz tento list w swem 
poruczenstwy ymiel. K tomu na swiedomie a pro lepssu gistotu nasse gsme 
wlastnie peczeti k tomotu listu zawessiti kazali. Genz dan a psan w Oswietymiu, 
w ten[!] wtory po Prowodni nedieli lleta od narozeni Sina Bozeho czissiczeho 
cztrsteho osmdessateho prweho poczitagicze.
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Nr 17.

Cieszyn, 4 marca 1482 r.

Kaźmierz, książę na Cieszynie i Wielkim Głogowie, oznajmia o zawarciu ugody 
między Mikulaszem Klochem z Ustronia a Janem Myszkowskim z Przeciszowa.

Oryginał; wymiar 33 x 23 cm; pieczęci książęcej brak, zachował się tylko pasek 
pergaminowy; dokument dobrze zakonserwowany, zapisany jest dość wyraźną 
kursywą.

My Kazimir, z Bozie milosti knieze Tiessinske a Welikeho Hlohowa, znamo  
czinime tiemto listem wssem w obeczm ktoz gey uzrzi aneb cztucze slisseti 
budu, zie przed nas wystupily gsu slowutni Gyrzik Hynal z Stonawy, Myku-
lasz z Brodku a na Strumeny, Petr Mysskowsky s Przeticzowa, Gindrzich Czelo 
z Czechowicz, wierny nassy a nam wznacznie mili, a przed namy dobrowol- 
nie a bez przymuczeny wsselikterakeho wyznaly gsu tak, zie uczinily gistu  
wiecznu a dokonalu smluwu mezi slowutnymi Mikulassem Klochem s Ustronie 
a Janem Mysskowskym s Przeticzowa o ten napad, kteryz gyz nadepsany My-
kulasz Kloch miel aneb gmiti gmienil po slowutnemu Janowy Klochowi z Bie-
stwini, bratru swem wlastniem, dobre pamieti, toczyz ota zbozie o Biestwinu 
a o Zebracz, a to takowym obiczegiem, zie nadepsany Mikulasz Kloch, any  
erbowe geho gyz nadepsaneho Jana Misskowskeho, any erbuow geho znyczehoz 
wiecze gyz wiecznie napominati ne magi, a list kteriz magi odrzeczegny od pany 
Marusse s Biestwini ten obapolnie dali go slowutnemu Gyrzikowi Hynalowi 
z Stonawy k wierne rucze chowati a gmieli, zieby teho listu kteremu s nich  
potrzebie bylo, budyzto Mikulassowi Klochowy a neb Janowi Misskowskeho, 
tehda, ktozbi gey od nadepsaneho Gyrziko s nich gmieti chtiel, ten ma gyz  
nadepsanemu Gyrzikowi dwiema dobryma czlowiekoma ugistiti, na keryzby  
den ten list w gieho mocz Gyrzika nadesaneho za sie poloziti miel. Tomu 
na swedome a pro lepssi gistotu nassi wlastni peczet k temuto listu zawiesiti 
kazali gsme. Gezn gest dan a psan na Tiessinie, w pondieli po nedieli, kteraz  
slowie Remniscere, letha Bozieho tiesiczeho cztrzsteho osemdesateho druheho 
poczitagicze. A przitom gsu byli slowutni nassi wierni myly: Pawel z Ssumberka,  
Mikulasz Borek z Kostropicz, Mikulasz Czelo z Czechowicz, Mikulasz Kopacz 
z Hrussowa, Waczlaw z Skalicze, Mykulasz z Semoraze, Wawrzeniecz Hlu- 
boczky s Zaskale, teho czasu pisarz nass, giemuz ten to list w poruzenstwi byl.
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Nr 18.

Oświęcim, 27 lipca 1488 r.

Jakub z Dubna [Dębna], starosta krakowski i oświęcimski, oraz Mikołaj z Poru-
by [Poręby], sędzia ziemi oświęcimskiej, ogłaszają zapis dóbr Zofii Komorow-
skiej na rzecz męża swego Jana Komorowskiego z Komorowa.

Oryginał; wymiar 43,5 x 27,3 cm; pieczęć pierwsza odjęta, pozostała tylko ta-
siemka pergaminowa; druga pieczęć (4,5 x 4 cm), prawdopodobnie Mikołaja 
z Poruby, dobrze zachowana; akt nieco pożółkły, zapisany mało staranną kur-
sywą.

We ymeno Bozie, amen. Ku pamieti wieczne. My, Jakub s Dubna, pan a sta-
rosta krakowsky a oswietimske etc., Mykolay s Poruby, sudie ziemie oswietim-
skie, znamo czinime tiemto lystem obecznie przed wssemy, ktoz gegy uzrzie 
nebo cztucze slisseti budu, kterak przystupywsse przed nas urozena pany  
Zoffia, manzelka pana Jana Komorowskieho, welmozneho pana Stefana Gracze 
dczera, zdrawa buducze na tiele y na rozumie, neprzypuzena any przynuczena 
any zadnu byti swedena, nez przedesslu radu przatel swich, gest przed namy do-
browolnie wyznala, zie wsseczko swe zboze wssudy a wezde, kde gia ma a gmiti 
bude y gine wsseczky blyskostki, napadky, spadky a odumorky, ktere nynie gsu 
y potem budu, wicznie a diedicznie gest wzdala, oddala y odstupyla urozonemu 
panu Janowy s Komorowa a na Zywczy, muzowy swemu wlastniemu a mile-
mu gmieti, drzeti a wiecznie toho zbozie pozywati y k swemu uzitku obratiti, 
yak się gmu a geho erbom y potomkom naylepe a naypodobniegy zdati bude.  
Y prosily gsu nas obapolnie, abichme gym takoveho wzdany, odsany y odstupe-
ny dopustily, przely y potwrdily, a my budu sze gegych podobnym a slussnym 
prozbam przichilny a sklonny, teho gsme gym dopustily, poprzely a potwrdily 
y lista tohoto moczy dopustieme, przegeme y potwrzuyeme nynie y na wieky.  
Tomu na swiedomie a pro lepssy gystotu a pewnost kazalygsme k tomuto listu 
swe peczeti s nassym gystym wiedomym przywiesyti. Genz dan a psan w Oswie-
timy, w utery den swateho Jakuba Apostola Bozeho, lleta od narozeny Syna Bo-
zeho tisiczeho ctiristeho osmdesateho osmeho. A przy tom gsu bily welmozny, 
urozeny pany a panosse: Petr Mysskowsky s Przeticzowa, kastellan a heitman 
oswietimsky, Melchar z Dubowcze a na Wolku, Jan Mysskowsky s Przeticzowa 
a na Bestwinie, Gindrzich Czelo z Czechowycz, Mykulass Hlubowsky z Czan-
cze, Jan Bulowsky a Jaross s Brzanczowicz, pysarz nass zemsky, genze ten to lyst 
w swem poruczensty gmiel.
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Nr 19.

Wiślica, 11 lutego 1493 r.

Marcin Skotnicki z Bogorii, podstoli i sędzia, oraz Mikołaj Sworski z Bedlna, 
podsędek ziemi sandomierskiej, obwieszczają sprzedaż Zastępowa i Stradowa, 
dóbr dziedzicznych Zofii Masłowskiej z Wierzbna, Zbigniewowi z Tęczyna, 
podkomorzemu krakowskiemu, za sumę 1250 florenów węgierskich.

Oryginał; pergamin o wymiarach 23,5 x 16,6 cm; obu pieczęci brak; jako ślad 
sygillacji pozostały tylko dwie tasiemki pergaminowe; akt dobrze zachowany, 
zapisany ładną kursywą.

Martinus Skothnyczsky de Bogoria, subdapifer et iudex, nec non Nicolaus 
Sworsky de Bedlno, subiudex, terre Sandomiriensis generales. Significamus  
tenore presencium, quibus expedit, universis et singulis, tam presentibus, quam 
futuris, presencium notitiam habituris, quomodo constituta personaliter coram 
iure generosa Zophia, consors generosi Stanislai Maslowsky, de Vyrzbna here-
dis, sana mente et corpore existens, non compulsa nec coacta neque aliquo dolo 
seducta, sed ex sua spontanea voluntate suique mariti, prefati Stanislai, de con-
sensu personaliter stantis publice recognovit, quia magnifico domino Sbigneo 
de Thanczyn, succamerario Cracoviensi, vendidit et perpetualiter resignavit 
omnia bona sua hereditaria seu villas dictas Zasthampow et Stradow cum omni 
iure et toto dominio, videlicet agris, campis, pratis, silvis, borris, gaiis, mericis, 
mellificiis, pascuis, sareptis, indaginibus, nemoribus, venacionibus, aucupacio-
nibus, aquis, fluviis, fluminibus, rivis, ripis, stagnis, lacubus, paludibus, obsta-
culis, piscinis, piscariis, molendinis et eorum emolimentis, censibus, fructibus, 
usibus, proventibus, areis, curris, domibus, prediis, structuris, edificiis, daciis, 
obvencionibus, kmethonibus, dyeriis et redditibus et cum omnibus proprieta-
tibus, utilitatibus ac universis pertinenciis, quibuscumque dicantur nominibus, 
ad predicta bona quomodolibet ex antiquo spectantibus, prout eadem bona  
ab aliis bonis sunt distincta et ablimitata, nihil penitus excipiendo, pro mille  
et ducentis ac quinquaginta florenis Ungaricalibus auri puri, veri et iusti pon-
deris, et iam sibi coram iure realem et actualem dedit intromissionem per  
ministerialem Czaya de iure additum. Et prefata Zophia, tanquam principa-
lis, una cum predicto Stanislao marito sua, tanquam fideiussore, predictum 
Sbigneum ratione predictorum bonorum a qualibet persona et ab omnibus  
impedimentis quarumcunque personarum debent tueri et intercedere rece-
dendo a districtu Cracoviensi sive Proschoviensi sub dampno terrestri iuxta 
iurisformam, secundum quod, ad quam personam pertinet prescripcio. Harum  
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quibus in testimonium litterarum sigilla nostra presentibus sunt appensa.  
Datum in Vyslycza, feria secunda post festum sancte Scolastice virginis proxi-
ma, anno Domini millesimo quadringentesimo nonagesimo tercio. Presenti-
bus hys nobilibus: Thoma de Zbludowicze, Nicolao de Skarbyslawicze, came-
rarii, Paulo de Swynarii, Cunrado de Brodovicze, Johanne de ibidem, Stanislao  
de Vyrzbycza et aliis quam pluribus fide dignis testibus.

Nr 20.

Wiślica, 27 października 1494 r.

Marcin Skotnicki, podstoli i sędzia, oraz Mikołaj Sworski, podsędek ziemi san-
domierskiej, oznajmiają, że Jakub, Stanisław, Mikołaj i Tomasz Szarłowie sprze-
dają swą wieś dziedziczną Lissobarg Mikołajowi z Tęczyna, wojewodzie beł-
skiemu, za sumę 450 grzywien.

Oryginał o wymiarach 24,6 x 14 cm; obu pieczęci brak; jako ślad sygillacji  
pozostały tylko dwie tasiemki pergaminowe; dyplom dobrze zachowany, kre-
ślony tą samą ręką, co dokument 19.

Martinus Skothnyczsky de Bogoria, subdapifer et iudex, et Nicolaus Sworsky  
de Bedlno, subiudex, terre Sandomiriensis generales. Significamus tenore pre-
sencium, quibus expedit, universis et singulis, tam presentibus, quam futuris, 
presencium notitiam habituris, quomodo comparentes personaliter coram 
iure nobiles Jacobus, Stanislaus, Nicolaus et Thomas, dicti Scharlovye, fratres 
germani, indivisi heredes de Lyssobarg, sani mente et corpore existentes, non  
compulsi, non coacti neque aliquo dolo cirumventi, sed ex ipsorum bona ac 
spontanea voluntate publice recognoverunt, quia magnifico Nicolao de Than-
czyn, palatino Belzensi, vendiderunt et perpetualiter resignaverunt totas por-
ciones suas hereditarias, quas habuerunt in eadem Lyssobarg cum omni iure  
et toto dominio, videlicet agris, campis, pratis, silvis, borris, gays, rubetis, mellifi-
ciis, sareptis, mericis, pascuis, indaginibus, aquis, fluviis, fluminibus, rivis, ripis, 
stagnis, obstaculis, lacubus, piscinis, piscariis, molendinis et ipsorum emolu-
mentis, usibus, censibus, fructibus, proventibus et redditibus, areis, curiis, do-
mibus, structuris, laboribus, daciis, obvenctionibus et cum omnibus et singulis 
utilitatibus, proprietatibus ac universis pertinenciis, quibuscunque censeantur 
nominibus, ad predictas porciones hereditarias ex antique spectantibus, prout 
soli tenuerunt et habuerunt, nihil excipiendo, pro quadringentis et triginta mar-
cis communis pecunie et numeri Polonicalis consweti communiter in Regno  
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currentis, et iam sibi coram iure realem dederunt intromissionem per mini-
sterialem Czaya de iure additum ad eadem bona prefata, pro quibus bonis  
debent eum tueri et intercedere a qualibet persona et presertim a nobili Ka-
therina, matre ipsorum germana, iuxta iurisformam, prout ad quam personam 
pertinet prescripcio. Harum quibus in testimonium litterarum sigilla nostra 
presentibus sunt appensa. Datum Vislicza, feria secunda in vigilia beatorum 
Symonis et Jude Apostolorum, anno Domini millesimo quadringentesimo 
nonagesimo quarto. Presentibus hys nobilibus: Thoma de Zbludovicze, Nico-
lao de Skarbislavicze, Cunrado de Brodovice, Paulo de Szwynary, Andrea de  
Radzanow et Mscziwyo de Vischegrod ac aliis, quam pluribus fide dignis  
testibus circa premissa. 

Nr 21.

Zator, 24 lutego 1498 r.

Janusz, książę oświęcimski i zatorski, zatwierdza ugodę między Katarzyną 
Ugczową, dłużniczką, a Michałem Międzyrzeckim, wierzycielem, o zastaw  
200 złotych na wsi Krzeszowie.

Oryginał o wymiarach 27,7 x 14,6 cm; pieczęć książęca na tasiemce pergamino-
wej, rozłupana na dwoje z cząstką godła z laku czerwonego – orzeł – w wosku; 
akt zapisany potoczną kursywą kancelaryjną.

My Janusz, z Buozie milosty kniezie oswietimske i zatorske etc. Znamo  
czinyme timto listem wssem wuobecz, gdez czten a nebo cztucze slyssan bude, 
zie gest przissla przed nas slowutna panii Katerzina Ugczowa, dobrze gsa zdra-
wa na rozumie y na tiele, dobrowolnie przed namii wiznala gest, zie gest dluzna 
a powiina dwaczety zlatich dobrich uherskich, zlata y wahii sprawedlywich, slo-
wutnemu panossy Michalowii Miezirzeczkiemu, w kterichto dwaczety zlatich 
gest gemu zawedla a zastawila s sest zlatich platu we wsy Krzesowe na swim 
diele, a to na den swatho Martina rok wedle roku ten plat nadepsany Michal 
wibieraty ma tim wssim obiczegem yako nadepsana panii Katerzina sama ten 
plat wibierala, nadepsany Michal Miezirzecki tez tim obiczegem wibieraty ma. 
A to pod takom wimluwa, gdizkolwek gyz psana panii Katerzina Ugczowa, aneb 
erbowe a potomkowe gey da, aneb dady nadepsanich dwaczety zlatich nadepsa-
nemu Michalowii tehda zase powynnen bude ten plat wipustity. A gestlizeby 
nadepsaneho Michala Miezirzeczkeho Pan Boh smrty neuchowal, tehda tiech 
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dwaczety zlatich nadespanich y gine wsseczko, czoby ten nadepsany Michal 
na ten czas miel, anebo miety by mohl, na nadepsanu pany Katerzynu y na gey 
erby a potomky y takie na nadepsaneho Michala potomky, bez matku, przigity 
a spasty, beze wsse przekazy ma wiecznie a diedzicznie. Tak zie stim moczy 
budu uginity y nechaty, yako se gim takowe zastawy przaly a wzdany potwrdity 
raczily, a my gsme to na geich prosbu rady uczinily. Tomu wssemu na swiedome 
a lepssy pewnosty y gistotu rozkazalisme ten to list psaty a k niemu peczet nassy 
s nassim dobrim wiedomim prziwesity. Genz dan a psan w Zatorze, w sobotu 
po swatim Sczastnim, lleta od narozeny Sina Bozeho tisig cztrsta dewiadesateho 
a osmeho10. Przitom gsu bily slowutny Michal Slezak z Laskowic, sudie zemie 
zatorske, Michal Padoczky, Jan Puczek z Pokowa, Jan Thomiczky a Petr, ffoyt 
zatorsky, pisarz, ktery takowe miel w poruczenstwy.

Nr 22.

Zator, 12 listopada 1498 r.

Janusz, książę oświęcimski i zatorski, obwieszcza układ o podziale wsi Krzeszo-
wa między Janową [!] a Maruszą Frydrychowską.

Oryginał o wymiarach 27 x 16 cm; pieczęć książęca, wyciśnięta w czerwonym 
laku w woskowej oprawie (5,2 x 5 cm), wyobraża orła piastowskiego; akt dobrze 
zachowany, kreślony tą samą ręką, co dokument nr 21.

My Janusz, z Buozie milosty kniezie oswietimske a zatorske etc. Znamo czi-
nyme timto listem, gdez czten a nebo cztucze slyssan bude, zie gsu przyssly 
przed nas slowutne pocztywosty panie Katerzina Ugczowa a Marussa Ffridri-
chowska y s manziely swimy, dobrze gsu zdrowy na tiele y na smyslech a dobro-
wolnie przed namy gsy wyznaly, zie gsu miezy sobu uczinily, prawy czely do-
konaly a sprawiedliwy ruozdziel o wes a zboze, menowitie Krzessow w nassim 
zatorskim gbitie zalezelu. Takowim obiczegem, zie nadepsane panie Janowe 
Ffridrichowske y gey erbom a blissim potomkom wiecznie a diedicznie dostalo 
gse w nadepsane wsy Krzessowie tyto lide a kmetie, menowitie: Grzegorz Duol-
ny, Micolay Szikorzicz, Jan Sykora, Myczek Zadorzicz, Matiey pyekarz, Matiey 
Cziolek, Pyotrasz Woytkowicz, Woytek Woytkowicz, Jadwiga wdowa, a ktomuto 

10 Rozwiązanie daty niepewne ze względu na zbyt ogóle oznaczenie dnia wystawienia do-
kumentu. Możliwe są jeszcze następujące daty roku: 19 maja, 2 czerwca, 13 października,  
17 listopada.
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tyto role puste: Buczinska rola, Nyklosowska rola, Madzinska rola, a polowiczy 
role Kozalowske a polowiczy ffolwerku a nebo role Szoltysowy y k tomy polowi-
czy mlyna; item lozisko pod nadepsany wsy Krzessowem tak, yako samo w sobie 
bity może w ssyrz i w zdal, bez przekazy, ma wolno bity. A tak nadepsana pany 
Marussa Fridrichowska y gey erbowie a potomkowie nadepsane wsy polowiczy 
se wssim przislussenstwim, a tak yako se nadpisuge, ma miety, drzety, pozywaty 
wiecznie a diedicznie w zemskim prawie osediety, daty, oddaty, wzdaty, prodaty,  
zastawity, zamienity, utratity, a s tim uczinity y nechaty magy a mohu, yako  
s swym prawim, czistim, wiecznim diediczstwim a swobodnim panstwim tak, 
yako se gim naylepe a naypodobniey zdaty bude. I prosily gsu nas obapolnie, 
abichom gim takoweho dielu przaly a dopustily, a my gsme k tomu wssemy 
przyzwolily, wssakze sluzbam nassim kniezeczim bez sskody. Tomu na swie-
dome a lepssy pewnost rozkazalysme tento lyst psaty a peczet nassy k niemu  
s nassim dobrim wiedomym przywesity. Genz dan a psan w Zatorze, w pone-
diely po swatim Martine, lleta od narozeny Syna Bozeho tysiczeho cztrsteho  
dewadesateho osmego. Przitom gsu bily urozeny a slowutny Michal Sleza  
z Laskowe, sudie zemie zatorske, Nicolasz Strzala, Micolay Ffridrichowsky,  
Jan Puczek, Jan Tomiczky a Petr, ffoyt zatorsky, pysarz, czo tento lyst w poru-
czensty miel.

Nr 23.

Wiślica, 27 kwietnia 1500 r.

Marcin Skotnicki z Bogorii, podstoli i sędzia, oraz Mikołaj Sworski, podsędek 
ziemi sandomierskiej, ogłaszają, że Jan i Katarzyna z Chrobrza sprzedają swe 
działy dziedziczne w Mozgawie Aleksandrze z Chozowej, wdowie po Mikołaju 
z Tęczyna, za sumę 360 grzywien.

Oryginał; wymiary 35 x 24,7 cm; obu pieczęci brak; zachowane dwie tasiem-
ki pergaminowe; akt dobrze zakonserowowany, zapisany kursywą charaktery-
styczną raczej dla głębszego XVI stulecia.

Martinus Skothnyczsky de Bogoria, subdapifer et iudex, et Nicolaus Sworsky 
de Bedlno, subiudex, terre Sandomiriensis generales. Significamus tenore pre-
sencium, quibus expedit universis, quomodo constituti personaliter coram iure 
nobiles Johannes et Katherina, consors ipsius Johannis legitima, de Chroberz 
heredes, sani mente et corpore existentes, non compulsi, non coacti, sed ex sua 
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libera voluntate publice recognoverunt, quia magnifice domine Alexandre de 
Chozowa, relicte olim magnifici Nicolai de Thanczyn, palatini terrarum Russie  
et capitanei Leopoliensis, totas suas porciones hereditarias, quas habent in Mos-
gawa in terra Sandomiriensi et districtu Visliciensi sitas, vendiderunt et perpe-
tualiter resignaverunt pro tricenta et sexaginta marcis pecunie communis mo-
nete et numeri Polonicalis consveti, cum omni iure et toto dominio, videlicet 
agris, campis, silvis, borris, gays, mericis, indaginibus, rubetis, pascuis, pisca-
rys, aquis, fluviis, fluminibus, piscinis, molendinis et eoum emolimentis, areis,  
curiis, edificiis, censibus, laboribus, fructibus, proventibus et cum aliis omnibus 
pertinenciis ad prefata bona ex antiquo spectantibus nihil excipiendo et sicut 
soli tenuerunt et habuerunt neque etiam iuris et dominii in prefatis bonis pro 
se et pro suis successoribus reservando, et iam sibi coram iure in prefatas sor-
tes hereditarias dederunt realem intromissionem per ministerialem Czaya de 
iure datum et debent ipsam tueri et intercedere prefatus Johannes et Katherina 
tanquam principales, et nobilis Johannes de Mlodzowy heres tanquam fideius-
sor, et omnes in solidum ipsam magnificam Alexandram a qualibet persona 
iuxta iuris formam, secundum quod ad quam personam pertinet prescripcio 
et signanter a nobilibus Anna, Hedvigi, sororum germanorum, filiarum olim 
Johannis Krzeschowsky, sub vadio tricentarum et sexaginta marcarum, quod 
si et in quantum prefatam dominam Alexandram tueri et intercedere nollent, 
predictum vadium succumberit, pro quo citati ad ius terrestre hic, in districtu 
Visliciensi, parere et respondere debent nullo modo terminum differendo, non 
evadendo ipsam convencionem bello, colloquio generali, litteris regalibus, vera 
nec simplici infirmitatibus, neque pro maiori neque prescripcione, sub amis-
sione sue cause et, si aliquam defectum haberet, in citacione, conotacione, con-
dempnacione aut in presenti inscripcione non debet sibi obesse, sed prodesse 
et poterit ipsos condempnare in primo termino tanquam in peremptorio et iure 
patronatus in Antiqua Brzesko ipsam dominam donaverunt et prefata Kathe- 
rina recognovit, quia prefate domine Alexandre recessit a suo iure dotis et do-
talicii, si quam haberet in prefatis bonis. Harum quibus in testimonium littera-
rum sigilla nostra presentibus sunt appensa. Datum in Vislicza, feria secunda 
post Dominiam Conductus Pasche proxima, anno Domini millesimo quin-
gentesimo. Presentibus hys nobilibus: Thoma Sadlo de Sbludovicze, Johanne  
de Byeliczow, Johanne de Kolaczovicze, Johanne de Gluzicze, Stanislao de  
ibidem, Martino de Dambyany et aliis, quam pluribus testibus fide dignis.
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Nr 24.

Kraków, 12 lutego 1502 r.

Aleksander, król Polski, inseruje dokument Jana Olbrachta, w którym Jan, An-
drzej, Prokop i Paweł Ossolińscy zrzekają się praw do dóbr Orawa na rzecz Jana 
Komorowskiego z Żywca.

Oryginał; w jednym miejscu interpolowany; pergamin o wymiarach 34,5 x 24,5 
cm; pieczęć majestatyczna zachowana, przywieszona na tasiemce pergamino-
wej; akt zapisany ładną kursywą kancelaryjną, rozpoczyna się ozdobnym inicja-
łem imienia królewskiego.

Alexander, Dei gracia rex Polonie, magnus dux Lithwanie, Russie Prussieque 
etc. dominus et heres. Significamus tenore presencium, quibus expedit, univer-
sis et singulis, presentibus et futuris, quia generosus Johannes Ossolinski, fidelis 
noster dilectus, exposuit nobis se perdidisse litteras serenissimi olim principis 
domini Johannis Alberti, Polonie etc. regis, germani nostri charissimi, in hunc 
tenorem, ut sequitur, scriptas.

Johannes Albertus, Dei gracia rex Polonie, supremus dux Lithwanie, Rus-
sie Prussieque etc. dominus et heres. Significamus tenore presensium, quibus 
expedit universis, quomodo coram nobis personaliter constituti generosi Jo-
hannes, Andreas, Procopius et Paulus, fratres germani Ossolynsczy, publice 
recognoverunt et per expressum fassi sunt, ex quo de bonis Orava per gene-
rosum Johannem Komorowski de Zywyecz satisfacti essent11, de quibus quivis 
prefati germani fratres Johannes, Andreas, Procopius et Paulus Ossolynsczy se  
abrenunciaverunt iam exnunc perpetuum silencium habituri. In cuius rei  
testimonium sigillum nostrum presentibus est subappensum. Datum Craco-
vie, feria tercia proxima ante Dominicam Palmarum, anno Domini millesimo  
quigentesimo primo, regni vero nostri anno nono.

Et ne ob eandem ipsarum litterarum ammissionem sibi, Johanni Ossolynsky 
et fratribus suis predictis dampnum aliquod eveniat, nostre maiestati humiliter 
supplicantibus, iusticie ipsius et fratrum suorum predictas litteras renovantes 
subvenire dignaremur. Nos vero eius supplicacioni tanquam consone ac testi-
monii fide dignis e perdicione talium litterarum annuentes, easdem presentibus 

11 Słowa podkreślone są prawdopodobnie interpolowane, względnie też nakreślone, jak to 
wskazuje chorągiewka wielkiego „J” w słowie „Johannem”, ręką XVII, a nawet początku 
XVIII wieku.
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inserendo innovari fecimus, eisdem robur restituentes. In cuius rei testimo-
nium sigillum nostrum presentbus est subappensum. Datum Cracovie, Sabbato 
proximo ante Dominicam Invocavit, anno Domini millesimo quingentesimo 
secundo.

    Mathias D[rzewicki], vicecancellarius

Relacio venerabilis Mathie de Drzewicza, Regni Polonie vicecancellarii.

Nr 25.

Zator, 13 lipca 1503 r.

Janusz, książę oświęcimski i zatorski, obwieszcza zapis Michała Międzyrzeckie-
go na rzecz Jana Fidrichowskiego [!] z Fidrichowa w wysokości 200 złotych 
na wsi jego Krzeszowie.

Oryginał o wymiarach 24 x 10 cm; pieczęć książęca (5,6 x 5,2 cm) wyobrażająca 
orła piastowskiego, wyciśniętego na czerwonym laku, przywieszona na tasiem-
ce pergaminowej; akt zapisany potoczną, nieładną kursywą, w trzech miejscach 
nieszkodliwie splamiony wilgocią.

My Hanusz, z Buozie milosti kniezie oswietimske i zatorske etc. Wiznawame 
tiemto lystem obecznie przede wssem, gdez gdie uzrzie a neb cztucze uslissie,  
ze gest przyssel przed nas slawutni panosse Michal Mezirzeczky, dobrze gsa 
zdraw na tiele y na rozumie, dobrowolnie przed namy viznal gest, ze gest wzdal 
a zapsal dwacety slatih na wsi Krzessowe y to wsseczku u sprawedlywost, kteru  
sam ku tym penizom, giz gmenowanym, gmiel slawutnemu Janowy Fidrichow-
skiemu z Fidrichowa y geho erbom a wlastnym potomkom wiecznie a diedycz-
nie takovim obiczegem, ze swrchupsani Jan gma braty sestsest slatich platu  
ze wsi Krzessowa takowim spuosobem, yako nadepsani Michal bral, donad 
gemu y geho erbom swrchupsanich peniz ne dady a nezaplaty zuplnie a docela; 
y prosily gsu nas obapolnie, abichnom gim takoweho wzdany a zapsany przaty 
a dopustyty raczyly a mi gsme to gegich prosbu rady uczinyly. Tomu wssemu 
na swiedomie a lepsi pewnost y gistotu rozkazalysme tento list psaty a k niemu  
peczet nassi, s nassim dobrum wiedomim przywiesyty. Genz dan a psan na  
Zathorze, we stwrtek po swatim Prokopie, leta od narozeny Syna Buozieho  
tysieczecho pietysteho trzetieho poczytagycz. A przytom gsy bily slawutniy, 
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wierny a myly nassi: Michal Slezak z Laskowe, sudie zemie zathorske, Petr  
Ssassowsky z Gieraltowycz, Jan Strzelka z Belsnycze a Jan Kolaczkowsky,  
pyssarz nasz, kteri takowe wieczy gmiel od nas w poruczenstwj.

Nr 26.

Zator, 9 października 1503 r.

Janusz, książę oświęcimski i zatorski, oznajmia, że Marianna i Jadwiga sprze-
dają dobra Krzeszów Janowi Frydrychowskiemy z Frydrychowa za sumę 600 
grzywien.

Oryginał; pergamin o wymiarach 25,2 x 15 cm; sygillacja przeprowadzona pie-
częcią książęcą (jak wyżej dokument nr 25), częściowo uszkodzoną; akt w kilku 
miejscach nieszkodliwie splamiony wilgocią, skreślony kursywą, jak w doku-
mencie nr 25.

W gmeno Buozie. Amen. Ku wieczne pamiety. My Hanusz, z Buozie mylosti 
kniezie osswietimske i zatorske etc. Viznawame tiemto lystem obecznie przede 
wssem, gdoz giey uzrzie a neb cztuczie uslissi, ze gsu przysli przed nas slawetne  
pocztywosty pany Marussa a panna Hedwiga, sestri wlastnie a dczeri Petra  
Mezyrzeczkieho, y z opekadlnyki swimy Mikulassem Strzelu a Stanislawem 
Owsanskiem, dobrze gsa zdrawi na tiele y na smislech, ney gsa przypuzeni ani 
zadnu lsty nawedeni, nez dobrowolnie a s przetal swich radu, gsu przed namy 
viznali, ze gsu prodali mateczyznu swu y wsseczku swu sprawedliwost, kteru-
bikolwiek gmeli a neboby gmiety mochu we wsi Krzessowe, w nassim zathor-
skim gbitie zalezele, ze wssim przysslussenstwim, malim i welkim, nycz sobie ne  
wimigmagicz any puozostawugicz, nez ze wssem prawem panstwim y duocho-
di za trzy y za trzy cety zlatich slawtnemu panossi Janowy Fidrichowskiemu 
z Fidrichowicz y geho erbom a wlastnim potomkom, nineyssim y buduczym, 
wiecznie a diedycznie tak, ze won y erbowe geho s tiem moczy budu uczynity  
y nechaty, jakuo s swim wlastnim a swobodnim diedyczstwim, zamenyty, pro-
daty y w zemskim prawie osediety, tak gsu przed namy viznali, ze gsu gsu od-
stupyli swrchupsanemu Janowy y geho erbom listu, kteri gegich materzy y ge-
gim po matce sluzil, a gsu viznali, ze se gim dosty stalo od swrchupsaneho Jana  
y prosily gsu gsu obapolnie, zebichuom gim toho przety dopustyty raczyly, a my 
gsucze gich prosbam przychilny, gsme gim toho przaly, dopustyly a potwrdyly  
y moczy toho listu przegeme, dopuszczame a potwrzugeme, a wssak sluzbam 
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nassim skodno nebuducz. Tomu na swiedomie a pro lepsi pewnost rozkaza-
lysme nassi wlastny peczet przywiessity k tomu lystu. Genz dan a psan w Za-
thorze, w pondiely przed swatu Hedwigu, leta Bozieho tysieczeho pietisteho 
trzetieho. A przy tom gsu bily slawtny wierni nassi: Jan Ugecz z Tomycz, Jan 
Strzelka z Belsnycze, Jan Przetyczowsky z Przetyczowa, Bernat z Przybkowycz 
a Jan Kolaczkowsky z Moszczenycze, pyssarz nas, kteri takowe wieczi gmiel 
od nas w poruczenstwy.

Nr 27.

Zator, 15 stycznia 1504 r.

Janusz, książę oświęcimski i zatorski, obwieszcza sprzedaż Krzeszowa, wsi dzie-
dzicznej Barbary Międzyrzeckiej, Janowi Frydrychowskiemu z Frydrychowa 
za sumę 200 złotych.

Oryginał; wymiary 22 x 19,2 cm; pieczęć książęca tego typu, co przy dokumen-
cie nr 25, częściowo odłupana, zawieszona na taśmie pergaminowej; akt prawie 
cały, ale nieszkodliwie zawilgocony, zapisany tą samą kursywą, jak wyżej w do-
kumentach nr 25 i 26.

W gmeno Buozie. Amen. Ku wieczne pamieti. My Hanusz, z Buozie mylosti 
kniezie oswietimske a zatorske etc. Wiznawame tiemto lystem przede wssem, 
gdoz gey uzrzie a neb cztucze slisseti budu, ze gest przed nas wistupyla slawut-
ne pocztiwosti pany Barbora, wlastny dczera Petra Mezyrzeczkeho, dobrze gsa 
zdrawa na tiele y na smislech, dobrowolnie a bez przynuczeny gest przed namy 
wiznala, ze gest prodala wsseczku swu mateczyznu y wssekuu[!] swu spra- 
wedlnost, kterukolwiek gmel a nebobi gmeti mohla we wssy Krzessowe, w nas-
sim zathorskim gbitie zaleziele za dwaceti zlatich slawtnemu panossi Janowy 
Fidrichowskemu z Fidrychowycz y geho erbom a wlastny potomkom ze wssem 
przyslussenstim gmenowane gege mateczyzni malim a nebo welkim, nycz sobie 
newinigmagicz any pozuostawugicz, nez takowim sposobem, ze swrchupsani 
Jan y erbowe geho moczy budu s tiem uczinyti y nechati, gimeti, zameniti, pro-
dati, zastwiti y w zemskim prawie osedieti wiecznie a diedycznie a w tiem gemu 
zadni przekazati negma; a tak swrchupsana pany Barbora gest przed namy od-
stupyla lystu rukogemskieho, kteri maty gege gmele na Mykulasse Strzelu y gest 
przed namy wiznala, ze se gegi za to wseczkuo zaplata stala. Y prosily gsu nas 
obapolnie, zebichuom gegym toho przety dopustiti a potwrdyti raczily a mi 
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gsucz gegich prosbam przichilny gsme gegym toho przaly, opustily a potwrdyly  
y moczy toho lysta przegeme, dopuszczeme a potwrzugeme a wssal prawu  
nassemu knezieczemu skodno ne buducz. Tomu na swiedomie a pro lepsi pew-
nost rozkazaly gsme peczet nassi przywesiti k tomu lystu z nassim wiedomym. 
Genz dan a psan w Zathorze, w pondiely przed swatu Prisku pannu leta od na-
rozeny Syna Bozieho tysieczeho pietisteho swrteho poczytagicze. A przy tom 
gsu bily urozeny a slawtny panossi nassi wierny, myly Petr Ssassowski z Gieral-
towycz, Pawel z Butowycz, Jan z Radocze a Jan Kolaczkowski z Moszczenycze, 
pyssarz nass, kteri takowe wieczi gmiel od nas w poruczenstwy.



Kaszubi wobec przyszłości

WPROWADZeNIe

Zaprezentowany tu tekst źródłowy autorstwa Tadeusza Bolduana (1930- 
-2005), zatytułowany Kaszubi wobec przyszłości, powstał w 1986 r. jako referat 
na XVI Kaszubsko-Pomorskie Spotkania Wdzydzkie1. W postaci powielonego 
druku, formatu A5 o objętości 27 stron, trafił do uczestników tych Spotkań, 
odbytych we Wdzydzach Kiszewskich w dniach 3-4 X 1986. 

Zakładamy, że w naszym środowisku autora tego tekstu, publicystę, działa-
cza i ideologa ruchu kaszubskiego, ucznia i przyjaciela – partnera w działalności 
publicznej Lecha Bądkowskiego, nie trzeba bliżej przedstawiać. Na wszelki wy-
padek przypominamy, że jego biogramy zawarte są między innymi w Słowniku 
biograficznym Pomorza Nadwiślańskiego oraz Słowniku dziennikarzy i publicy-
stów Pomorza 1945-2005. Warto także pamiętać o poświęconym jego postaci 
i dokonaniom tomie Pro memoria Tadeusz Bolduan (1930-2005)2.

1 C. Obracht-Prondzyński, Kaszubi – między dyskryminacją a regionalną podmiotowością, 
Gdańsk 2002, Aneks 9, s. 800 – „Tematyka Kaszubsko-Pomorskich Spotkań Wdzydzkich”. 
Podobnie w monografii Zjednoczeni w idei. Pięćdziesiąt lat działalności Zrzeszenia Kaszub-
sko-Pomorskiego (1956-2006), Gdańsk 2006, s. 484, gdzie również tenże Aneks.

2 Zob. Słownik biograficzny Pomorza Nadwiślańskiego, pod red. Zbigniewa Nowaka, Suple-
ment III pod red. Józefa Borzyszkowskiego, Gdańsk 2012, s. 33-35; Słownik dziennikarzy 
i publicystów Pomorza 1945-2015, red. Jerzy Mendel, Gdańsk 2008, s. 18-19; Pro memoria 
Tadeusz Bolduan (1930-2005), zebr. i oprac. J. Borzyszkowski, Gdańsk 2006. – W każdej 
z tych pozycji bogata bibliografia.

 W odniesieniu do klimatu towarzyszącego ruchowi kaszubskiemu w latach 80., w tym 
wydarzeń z jubileuszowego dla ZK-P 1986 r., zob. C. Obracht-Prondzyński, Zjednoczeni 
w idei…, s. 316-330. Tam na s. 327 w kontekście podejmowanych wówczas refleksji, dot. 
kondycji Kaszubów, jest stwierdzenie, iż „Rok 1986 był w tej materii przełomowy”. – Wyda-
rzenia tegoż roku, w tym Spotkania Wdzydzkie, T. Bolduan przywołał w ważnej książce Nie 
dali się złamać. Spojrzenie na ruch kaszubski 1939-1995, Gdańsk 1996, w której na szczegól-
ną uwagę dziś zasługują jego Refleksje końcowe, s. 241-265. Prezentowane tu swoje dzieło 
uwzględnił w Bibliografii. 

Tadeusz Bolduan
Gdańsk



Tadeusz Bolduan (Gdańsk)172

Jak można zauważyć, autor pisanie tegoż referatu zakończył 31 sierpnia,  
czyli ponad miesiąc przed jego zaprezentowaniem w postaci skrótu we Wdzy-
dzach jako zaczynu do dyskusji…3

Czytelnicy „Acta Cassubiana” zauważą, iż tytułem swego referatu T. Bolduan 
niejako nawiązał do programowego tekstu Lecha Bądkowskiego (1920-1984), 
opublikowanego techniką powielaną w postaci samizdatu – poza PRL-owską 
cenzurą, a zatytułowanego Twarzą ku/do przyszłości, Gdańsk 19804. We wstępie 
do wydania II tego dokumentu myśli politycznej L. Bądkowskiego, T. Bolduan 
między innymi napisał:

 W książce „Twarzą do przyszłości”, która jest najpełniejszą wykładnią jego 
diagnozy i prognozy politycznej, przewidywał możliwość, że w wolnych wy-
borach „największą ilość zwolenników zyskałaby orientacja socjalistyczno- 
demokratyczna”. (…)
 Książka „Twarzą do przyszłości” jest próbą wyznaczenia Polsce perspekty-
wy rozwoju, nade wszystko jednak diagnozą stanu moralnego i politycznego 
społeczeństwa, gęsto utkana moralizowaniem w dobrym tego słowa znaczeniu. 
(…) Czas, jaki upłynął od śmierci Bądkowskiego, wypełnił się nie tyle zaletami, 
co wadami Polaków, dostrzeżonymi przez publicystę i pisarza. Dlatego może 
bardziej niż przedtem właśnie teraz trzeba czytać jego publicystykę nie tyle 
w konkretach politycznych, prognostycznych, ile w przestrogach. Czyńcie do-
brze i bądźcie dobrzy – zdaje się przekazywać nam Bądkowski. Starajcie się być 
sobą, normalnymi ludźmi, którzy zdołają chociaż zrównoważyć pychę z poko-
rą. Wtedy będzie lepiej5.

Przystępując do lektury tekstu T. Bolduana Kaszubi wobec przyszłości, do-
brze mieć za sobą świeżą lekturę Twarzą do przyszłości Lecha Bądkowskiego. 
Nie zawadzi też, a raczej wskazaną jest również lektura pierwszej z najważniej-
szych publikacji politycznych Bądkowskiego, zatytułowanej Pomorska myśl  
polityczna6, jak też towarzyszący jej w drugim wydaniu Twarzy do przyszłości  

3 Zob. zdawkową relację z tychże i innych cyklicznych spotkań, organizowanych przez 
ZK-P w 1986 r. na łamach „Pomeranii”, 1987, nr 1, s. 36. – Rok 1986, a i 1987, były okazją 
do refleksji nad 30-leciem Zrzeszenia. Uczestniczył w nich T. Bolduan. (Zob. Po wybojach 
ale naprzód – dyskusja redakcyjna w oprac. E. Szczesiaka, „Pomerania”, 1986, nr 11, s. 3-5). 
Szczególnie ważny jest artykuł T. Bolduana pt. Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie. Droga  
dotąd i dalej, „Pomerania”, 1987, nr 3, s. 5-8. 

4 Tekst ten ponownie pt. Twarzą ku przyszłości został opublikowany przez wydawnictwo 
Arkun – oficynę Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego w Gdyni, kierowaną przez Wojciecha 
Kiedrowskiego. – Zob. L. Bądkowski, Twarzą do przyszłości * Kaszubsko-pomorskie drogi, 
Gdynia [1990]. Niezrozumiała, ale znamienna jest zmienna postać przyimka w tytule tegoż 
tekstu – ku lub do!?

5 Op. cit., XVI Kaszubsko-Pomorskie Spotkania Wdzydzkie 1986, s. 10-11.
6 Zob. op. cit., Londyn 1945; wyd. II, Gdynia 1990.
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równie ważny tekst pt. Kaszubsko-pomorskie drogi. On także został wydany po  
raz pierwszy również własnym sumptem autora poza cenzurą – Gdańsk 1978.

W referacie T. Bolduana na XVI Spotkania Wdzydzkie mamy do czynie-
nia z przypomnieniem dziejów i specyfiki Pomorza w kontekście towarzyszą-
cej im społeczno-politycznej rzeczywistości ogólnopolskiej, tak w przeszłości, 
jak i ówczesnej – lat 80. XX wieku. Przypominając Bądkowskiego i innych ideę 
Wielkiego Pomorza, obecną w dziejach Kaszubów – w ruchu kaszubsko-po-
morskim, jak też jego rzeczywistość w XX wieku, Bolduan stwierdzał: „Wielkie 
Pomorze wpisane jest więc w nasz program przyszłości”7, eksponując przy tym 
rolę i zadania Kaszubów, jako rodzimej społeczności tej ziemi. Charakteryzując 
tenże podmiot pomorskich dziejów, skupia naszą uwagę na roli i aktualnych 
zadaniach ruchu kaszubsko-pomorskiego, reprezentowanego przez Zrzeszenie 
Kaszubsko-Pomorskie. Stwierdza między innymi:

 Dzięki wewnętrznym kontrastom, charakterystycznym dla wszystkich ist-
niejących do niedawna kierunków w ruchu kaszubsko-pomorskim, organiza-
cja nasza pozostaje obywatelską, demokratyczną, samorządzącą się i co naj-
ważniejsze – niezależną od kogokolwiek. (…)
 Chcemy wychodzić coraz szerzej na Pomorze, to praktykujemy, ale przy-
chodzi to nam z trudem i nie zawsze z naszej winy osiągamy mizerne wyniki. 
Pomorskie grupy etniczne wymagają mocnych impulsów pobudzających. (…) 
Niezależnie od trudności musimy wychodzić na Pomorze, jeśli chcemy osią-
gnąć nasze cele społeczne, kulturalne i inne, o których w tym miejscu zamilk-
nę. Z czym powinniśmy wychodzić? Oczywiście z kaszubszczyzną tam, gdzie 
znajdują się w miarę zwarte grupy kaszubskie, lub chłonne kaszubszczyzny, 
szerzej jednak z modelem naszej organizacji – społecznym, kulturalnym i oby-
watelskim. Może on być adaptowany i następnie rozwijany na gruncie kultury 
i zwyczajów grup etnicznych, które bądź zatraciły swoją tożsamość, bądź też 
z różnych powodów nie cenią swoich własnych wartości, ukrywając je jakby ze 
wstydem przed spojrzeniem z zewnątrz. Łamanie kompleksów niższości jest 
nakazem dla nas wszystkich8. 

W tym miejscu można dopowiedzieć, iż równie ważnym zadaniem jest łamanie 
kompleksów wyższości, jakich wśród nas jakby coraz więcej.

Zachęcając do przestudiowania całości prezentowanego tu tekstu, warto 
zwrócić uwagę na aktualność wielu refleksji autora, w tym podkreślenie roli 
Gdańska w skali ogólnopolskiej. Na osobną uwagę zasługują słowa:

Naszym zadaniem, Kaszubów i wszystkich przyjaciół Kaszub, jest w każdego 
z nas właściwej dziedzinie rozwijanie, propagowanie i przetwarzanie jawnych 
i z różnych powodów ukrytych wartości moralnych, osobowych i ideowych 

7 Op. cit., s. 12.
8 Op. cit., s. 19-20.
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tkwiących w kaszubszczyźnie. Ale i bezkompromisowe obnażanie naszych  
słabości, których nie brakuje, naszych ułomności charakterologicznych oraz  
niedorozwiniętych umiejętności zarządzania. 

T. Bolduan, podkreślając dalej jako ważne zadanie programowe „kształ-
towanie sumienia, zgodność wolnych czynów z sądem własnego sumienia”,  
przywołuje aforyzm: „ludzi można oślepić i przekupić, ale człowieka nigdy”. 
Zatem idzie o kształtowanie naszej tożsamości i naszego człowieczeństwa, przy 
czym „Naszą tożsamością jest kaszubszczyzna z szerokim podkładem moral-
nym, ona jest rdzeniem naszej działalności, z której wypływają konsekwen- 
cje dla Pomorza”9.

Dla czytelników, znających bliżej postać, poglądy i dokonania Tadeusza  
Bolduana oraz jego miejsce w ruchu kaszubsko-pomorskim, nie powinno być 
zaskakującym stwierdzenie, iż w centrum zainteresowania i działalności ZKP, 
przy położeniu akcentu na Pomorze, winne być Kaszuby, które „mogą być  
modelem odrodzenia kulturowego Pomorza, za którym wcześniej czy póź-
niej pójdzie głębokie odrodzenie moralne. Utoruje ono drogę autentycznemu  
ożywieniu politycznemu. Myślę o polityce mądrego, sprawiedliwego, samo-
rządnego kierowania życiem publicznym, najpierw kulturalnym, na Kaszu-
bach i Pomorzu, na ziemiach zachodnich i północnych, w całej Polsce, w której  
wszyscy będą faktycznie równoprawni, zachowując w pełni różnorodność  
etniczną i autonomię duchową”10.

Tekst T. Bolduana zamyka propozycja „indeksu zadań twórczych, obywatel-
skich i organizacyjnych, który trzeba szczegółowo rozpisać pracą”.

Sądzimy, że nie tylko ów indeks, obejmujący aż 13 konkretnych zadań11, 
godzien jest – zwłaszcza w Społeczności Zrzeszonej – indywidualnej i zbioro-
wej refleksji. Przy bogactwie wydarzeń kulturalnych, a nawet rozrywkowych, 
w działaniach współczesnego ruchu kaszubsko-pomorskiego niejeden z nas za-
uważa brak pogłębionej refleksji nad codziennością i istotą ruchu kaszubskiego, 
nad jego zadaniami w zmieniającym się świecie, a także nad jakością kaszub-
sko-pomorskiego człowieczeństwa i obywatelskości. Jest to zwłaszcza uderzają-
ce, gdy śledzi się na łamach „Pomeranii” relacje z najważniejszych dorocznych 
wydarzeń, np. Światowego Zjazdu Kaszubów. Obok słusznego eksponowania 
troski o język kaszubski brakuje dyskusji nad tym, kim jesteśmy jako zorganizo-
wany ruch kaszubsko-pomorskich regionalistów? A to właśnie było przedmio-
tem nieustannej refleksji i troski Tadeusza Bolduana…

(J.B., C.O.-P.)

9 Tamże, s. 23.
10 Tamże, s. 24-25.
11 Vide tamże, s. 25-26.



Każdy z nas jest w jakiś sposób związany z Pomorzem, czy to miejscem za-
mieszkania, pracą, czy też rzetelnym dociekaniem jego wciąż zagadkowego ob-
licza. Nie jest ważne, kto skąd pochodzi, kim się czuje, jakie żywi sentymenty 
do swojej prawdziwej lub przybranej ojczyzny prywatnej. Dłuższe przebywanie 
na Pomorzu wciąga w klimat tej ziemi, a obcowanie z rodowitymi Pomorza-
nami nie pozostaje bez śladu w duchowym świecie wrażliwości ludzkiej. Jest 
to naturalne w każdym zakątku kraju, szczególnie jednak na Pomorzu, które – 
odczuwamy to przecież – jest wyjątkowo inne; w strukturze kulturowej Polski 
pozostaje ono jeszcze nieodgadnione w swej odmienności, a zarazem odmierza 
czas ze spokojem i rozsądkiem w przeświadczeniu, że jego czas dopiero na-
dejdzie i wysunie się ono na jedno z czołowych miejsc wśród ziem polskich, 
sterując ich życiem moralno-politycznym, administracyjnym i również gospo-
darczym.

Pomorze nigdy pychą, samolubstwem, ani tym bardziej poświęcaniem god-
ności swych obywateli dla kabotyńskiej kariery nie pchało się ku centrum. 
Prawdą jest, że Pomorze nie miało ku temu wystarczających przesłanek intelek-
tualnych, nie zawsze przez siebie zawinionych, głównie jednak nie widziano dla 
niego godnego tam miejsca. Nie nadszedł jeszcze czas, by rozsądek zwyciężył 
małość człowieczą, nieudolność i niefrasobliwość w zarządzaniu. Trzeba było 
lat, aby na własnym terenie właściwie rozpoznano nieprzydatność organiza- 
cyjną i nade wszystko etyczną wielu administratorów z ziem tradycyjnie zasi- 
lających aparat władzy. Dowodem jest stan państwa, jaki mamy; jesteśmy 
trzecim światem w Europie, który w 1985 roku nie osiągnął nawet ilości tytu-
łów i globalnego nakładu książek z roku 1934! Za to nie potrafimy się wyzbyć  
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nieustannego rozpatrywania bolesnej przeszłości, jątrzenia ran, wojowania 
w gazetach i na ekranach telewizorów, jakby wojna trwała nadal, wreszcie zwa-
lania winy za własną niemoc na przeszłość lub na inne państwa.

Tkwimy po uszy w mazowiecko-warszawskim i wschodniopolskim modelu 
nieudacznictwa, które przeraża nas na Pomorzu i zarazem zaraża łatwym spo-
sobem życia, bez solidnego wkładu pracy i to w ciężkich czasach, które wynisz-
czają nas zdrowotnie i psychicznie. Komisje, kontrole, narady, doraźnie sporzą-
dzane przepisy prawne, stale zmieniane ustawy, rozporządzenia i zarządzenia 
zaskakują i udręczają ludzi do granic ich możliwości psychicznych. Przekreślają 
zarazem jakąkolwiek perspektywę osobistą i społeczną. Tam, gdzie prawo nie 
skutkuje, a przykładem jest administracja, tam nie ma wolności, bo nie ma pra-
worządności. Można na to wszystko patrzeć z boku i gryźć kamienie, ale taka 
postawa powinna być nam obca. Dwie z trzech mocy przedstawionych przez 
Aleksandra Majkowskiego: „Strach” i „Nie Warto” muszą być pokonane, trze-
cia moc – „Trud” – jest jakby zawieszona w próżni do bardziej sprzyjających  
czasów.

W „Tygodniku Powszechnym” (1984, nr 33) Edmund Jan Osmańczyk, by-
najmniej nie prorokując, lecz rozsądnie oceniając sytuację polityczno-regional-
ną kraju, pisał:

 Ta młoda zachodnio-północna Polska, zrośnięta ekonomicznie przez Nową 
Hutę z Krakowem, a przez ujście Wisły z Gdańskiem, jest dziś drożdżami całej 
Polski. To nie jest przypadek – powtarzam to z uporem od kilku lat – że wszyst-
kie robotnicze bunty społeczne rodziły się w minionych 40 latach na ziemiach 
zachodniej i północnej Polski. To te ziemie już dominują i będą dominować 
w geografii politycznej naszego kraju przez następne okresy historii.
 To musi mieć konsekwencje polityczne. Ten szeroki szmat polskiego kraju 
reprezentujący co najmniej jego połowę z najmłodszą przeciętną wieku, nie 
może być jak dotąd reprezentowany w centralnych władzach, przede wszystkim 
w Sejmie, przez zbyt wielu posłów „przywożonych w teczce z Warszawy”...

W latach międzywojennych Pomorze miało swoich posłów w Sejmie i nawet 
senatorów w Senacie. W latach powojennych rzadko intelektualista pomorski 
zasiadał w Sejmie PRL. Pomorza nigdy nie darzono sympatią, a szczególnie 
Kaszub. Polska odwracała się od Pomorza, tak samo jak od morza, któremu 
nadal pokazuje plecy. Nie zmieniają tego faktu deklaracje i zabiegi propagan-
dowe, bowiem Polska nie jest krajem morskim na swoje możliwości, bo gdyby 
nim była, musiałaby uznać Pomorze za pierwszorzędnego partnera pozostałych 
ziem. Tego nie uczyniono dotąd i nie uczyni się centralnie chociażby tylko z tej 
jednej przyczyny, że Pomorzan traktuje się na zasadzie mniejszości narodowej, 
a jeśli tak, to – powołuję się znowu na Edmunda Osmańczyka – mniejszości 
narodowe „...stoją moralnie wyżej niż nacje państwowe, rządzące”, ponieważ 
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nie mogą robić kariery. „Kariery nie da się zrobić – powiada Osmańczyk – więc 
karierowicze przechodzą do narodowości dominującej... To normalne zjawisko. 
Daje ono walczącej o swe przetrwanie mniejszości ogromną siłę moralną, któ-
ra w decydujących momentach jest siłą niesłychanie twórczą” („Tygodnik Po-
wszechny”, 1986, nr 27).

Edmund Osmańczyk pisał o mniejszości polskiej w Niemczech międzywo-
jennych, ale jakże przypomina ona pod pewnymi względami położenie Pomo-
rzan, którzy kosztem kariery osobistej musieli strzec własnej tożsamości i mo-
ralnej stabilności wypracowanej przez pokolenia. I to na przekór poczynaniom 
administracji, która w okresie międzywojennym, a szczególnie powojennym, 
usiłowała bardzo swoiście integrować w społeczeństwo, bo poprzez niwelację 
właściwości regionalnych i pozbawianie ludności tożsamości etnicznej, nie 
proponując w zastępstwie żadnego modelu Polaka, który mógłby być przyjęty 
przez Pomorzan bez szkody dla ich wewnętrznej równowagi moralnej. Integra-
cja oznaczała w istocie dezintegrację i dyskryminację Pomorzan, a zwłaszcza 
Kaszubów, na co mamy tomy dowodów. W ten sposób chciano osłabić, a na-
stępnie zniweczyć ową rzekomo niebezpieczną siłę moralną ludzi, którym ni-
gdy niedowierzano, a tak na prawdę obawiano się – na wyrost – ich możliwości 
przywódczych.

Wojewoda Pomorski, Stanisław Wachowiak, w swoich wspomnieniach opu-
blikowanych w 1983 roku pisał:

 Pomorze jest najdelikatniejszym terenem administracyjnym Polski. Praca 
ta wymaga niezwykłego przygotowania, ogromnej znajomości lokalnych sto-
sunków i wielkich wysiłków... Szczęście i zadowolenie ludności, to najwyższy 
cel administracji demokratycznej, sprawiedliwej i rozumnej.

Najtrudniej o administrację demokratyczną, sprawiedliwą i rozumną, która 
by znała i rozumiała Pomorzan, utożsamiała się z nimi i tym samym zyskała ich 
szacunek i uznanie. Takiej administracji nie mieliśmy dotąd, a ta powojenna – 
z wyjątkami lokalnymi oczywiście – nie z Pomorzanami współdziałała, lecz wy-
stępowała przeciw nim z rzadko spotykaną arogancją. Zresztą polityka władz 
zmierzała stale do pogłębiania podziałów międzyludzkich i administracyjnych 
w ten sposób, by zwarte społeczności etniczne nie posiadały własnej reprezen-
tacji i nie zamieszkiwały w jednym województwie. Nieszczęśliwe podziały ad-
ministracyjne w rzeczywistości osłabiały sprawność organizacyjną administra-
cji lokalnej, gdyż podziały terytorialne, mające przeciwdziałać jednoczeniu się, 
powiedzmy Kaszubów, okazały się kruche i niesprawne, rodziły rozgoryczenie 
i protesty. Administratorzy województwa gdańskiego nawet nie starali się spo-
ić Gdańska z ziemiami województwa, odgradzając miasto od jego naturalnego 
zaplecza na zasadzie organizmu sztucznie wydzielonego. Również Trójmiasta 
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nie potrafiono albo nie chciano zintegrować, nie wspominając już o ścisłym 
powiązaniu aglomeracji trójmiejskiej z pomorsko-kaszubskim i powiślańskim 
zapleczem. Integracji tej, przynajmniej w sferze duchowej, a więc ponad grani-
cami administracyjnymi, dokonała częściowo w ostatnim trzydziestoleciu or-
ganizacja społeczna, jaką jest Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie, wychodząc ze 
swoją działalnością z Kaszub do Gdańska i z Gdańska na Kaszuby. Uznało ono 
oficjalnie, nakazem tradycji historycznej, miasto nad Motławą za swoją kaszub-
ską stolicę.

Jakie jest Pomorze dzisiaj? Czym jest ono dla Zrzeszenia Kaszubsko-Pomor-
skiego, a czym dla społeczeństwa polskiego w ogóle? Pytania są proste, lecz od-
powiedzi więcej niż trudne. Musimy jednak szukać jakiegoś realnego rozwiąza-
nia formalnego, aby ułatwić sobie pracę w ten sposób, żeby wiedzieć, jaki obszar 
interesuje nas najbardziej i co zamierzamy na nim ostatecznie osiągnąć. Teraz 
i w przyszłości.

Na początku lat trzydziestych zrzeszyńcy wprowadzili w obieg pojęcie Wiel-
kiego Pomorza, sięgającego od Wisły po wyspę Rugię, jako plemiennej ziemi 
kaszubskiego szczepu. Na podstawie terytorialno-politycznej tradycji budowali 
oni ideę kaszubską w przeświadczeniu, że powrót nad Odrę i za Odrę jest moż-
liwy w odpowiednim czasie. O tych sprawach mówiłem w referacie pt. „Idea 
Wielkiego Pomorza w dziejach ruchu kaszubskiego”, wygłoszonym na plenar-
nym zebraniu Zarządu Głównego Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego w Słup-
sku w 1981 roku i nie ma sensu rozwodzić się nad nimi dzisiaj. Jedno jest bez-
sprzeczne, że odtąd pojęcie Wielkiego Pomorza będzie sobie przebijać drogę 
w ruchu kaszubskim, nie tylko w nurcie zrzeszyńskim, aż po koniec drugiej 
wojny światowej, a w nauce nawet do końca lat czterdziestych. Od 1938 roku 
stało się ono obiegowe także w nomenklaturze administracji państwowej.

W 1920 roku utworzono województwo pomorskie, składające się z ziem Po-
morza Nadwiślańskiego i Ziemi Chełmińskiej. Natomiast 1 kwietnia 1938 roku 
do województwa pomorskiego włączono osiem powiatów sąsiednich: bydgo-
ski, inowrocławski, nieszawski, włocławski, szubiński, wyrzyski, lipnowski i ry-
piński. Nazwę Pomorze rozciągnięto więc na całe Kujawy, Ziemię Dobrzyńską, 
część północnej Wielkopolski i południowego Mazowsza. Znalazły się w nim 
rożne ziemie, etnicznie i historycznie niemające nic wspólnego z Pomorzem. 
Ważne było jednak włączenie do Pomorza powiatu wyrzyskiego, a więc czę-
ści Krajny przechodzącej na obszar Rzeszy Niemieckiej, która w średniowieczu 
stanowiła część Pomorza. Nazwa „Wielkie Pomorze” pojawia się od tego czasu 
powszechnie w publicystyce, literaturze popularnej i naukowej, a także w termi-
nologii administracyjnej, jednak bez sankcji prawnej. Nazwa ta – podkreślam 
– nie odpowiadała stanowi faktycznemu, gdyż w znacznej mierze obejmowała  
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ziemie, które pomorskimi nigdy nie były, jak: Kujawy, Ziemia Chełmińska  
i Dobrzyńska, czy też rubieże Mazowsza. Brzmiała jednak dumnie i podnosiła 
rangę województwa, które długo czekało na swoje miejsce w polskim organi-
zmie politycznym. Poza obszarem polskiego Pomorza pozostali Kaszubi by-
towscy, człuchowscy, lęborscy i częściowo słupscy oraz większa część Krajny ze 
Złotowem. Ruch kaszubski, przede wszystkim zrzeszyński, stale się o nich upo-
minał, wprawiając w zakłopotanie polską politykę zagraniczną i w tym przy-
padku podważał ład wersalski.

Jednoznacznego określenia terytorium Wielkiego Pomorza nie ma. Rożni 
działacze i naukowcy zmiennie je przedstawiają. Wiadomo, że podczas ostatniej 
wojny Tajna Organizacja Wojskowa „Gryf Pomorski” domagała się Polski w gra-
nicach piastowskich i jagiellońskich zarazem, jednak najważniejsze dla niej było 
pozyskanie dla Polski ziem zachodnich i północnych po Odrę, a nawet nieco 
dalej, a więc dziedzin książąt zachodniopomorskich. Działający podczas woj-
ny w Wielkiej Brytanii Związek Pomorski, którego duszą był Lech Bądkowski, 
opowiadał się również za powrotem do Polski całego Pomorza Nadwiślańskiego 
i Zachodniego. W Pomorskiej myśli politycznej (Londyn 1945) Lech Bądkowski 
pisał:

 Zasadniczym celem ruchu wielkopomorskiego, lub dzisiaj krótko zwanego 
pomorskim, jest odbudowa historycznego Pomorza przede wszystkim przez 
samych Pomorzan w ramach Państwa Polskiego i w ten sposób oparcia pań-
stwa w możliwie największej mierze o Bałtyk”. I dalej: „Pomorze jest... zainte-
resowane w walce o powrót do Macierzy ziem dorzecza Odry.

Od 1933 roku mieliśmy do czynienia z pojęciem Wielkiego Pomorza w dwóch 
kategoriach: ideowo-historycznej, reprezentowanej przez zrzeszyńcow, nurt 
mestwinowski z Janem Karnowskim oraz wejherowską „Klëkę”, a więc od Wisły 
aż poza Odrę i drugiej, administracyjnej, ograniczonej do województw pomor-
skiego w granicach z 1938 roku. Inną koncepcję, która ostatecznie nie ostała 
się w nauce, wysunął w 1946 roku Gerard Labuda w książce Wielkie Pomorze 
w dziejach Polski, pisząc we wstępie:

 Wielkim Pomorzem określam tu wszystkie ziemie od ujścia Odry (wzgl. 
Piany) aż po ujście Niemna, gdyż wszystkie te ziemie leżą po-morze, patrząc 
od strony Polski właściwej; w tym znaczeniu Pomorzem Wschodnim byłaby 
dzielnica określana dotąd Prusami Wschodnimi. Ponieważ ustalenie właści-
wej nomenklatury dla ziem po-morskich znajduje się jeszcze w toku dyskusji,  
pozostaję na ogół przy nazwach starych lub niewzbudzających wątpliwości, 
obstając jedynie przy nomenklaturze ogólnej – Pomorze wzgl. Wielkie Pomo-
rze – dla całości ziem między Odrą a Niemnem.
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Podobne stanowisko zajął Władysław Pałucki, czyli Antoni Błoński, w opu-
blikowanej w 1947 roku w Londynie książce Ziemie Odzyskane, skracając jedy-
nie nieco granicę na wschodzie. Pisze on:

 Cały obszar nadmorski pomiędzy Odrą i Pregołą, biorący swą nazwę 
od brzegu morskiego – Pomorze – tworzy jednolitą całość fizjograficzną. Roz-
graniczenia w tym obszarze spowodowane zmianami politycznymi, wytwo-
rzyły zarówno sztuczne granice, jak i pojęcia nazwowe, np. Prusy Wschodnie 
czy Zachodnie (Ostpreussen, Westpreussen), niemające żadnego uzasadnienia 
w historii, ani też w geografii.

Najpełniej, chociaż dyskusyjnie, próbował sprecyzować obszar Pomorza, 
z podziałem na Wschodnie i Zachodnie, Andrzej Piskozub w książce Gniaz-
do orła białego (Warszawa 1968), a podziały administracyjne w pracy Kształty 
polskiej przestrzeni (Warszawa 1970). Pewne jest tylko to, że pojęcie Pomorza, 
czy Wielkiego Pomorza, nie jest jednoznaczne, a zatem nie wiemy, na jakim 
obszarze się obracamy. Może doczekamy się interdyscyplinarnej pracy histo-
ryków, językoznawców, geografów, etnografów i etnologów, którzy wspólnie 
określą obszar Pomorza możliwy do przyjęcia przez wszystkich. Taka praca jest 
bardzo potrzebna, gdyż chaos w tym przedmiocie panuje ogromny, a party-
kularne ambicje w województwach pomorskich pogłębiają go coraz bardziej. 
Mamy w tej chwili takie określenia, jak: Pomorze Nadwiślańskie, Wschodnie, 
Gdańskie, Środkowe i Zachodnie, pojawia się też nazwa Pomorza Zaodrzań-
skiego i nawet Pruskiego lub Mazurskiego.

Nie sądzę, byśmy w naszym gronie, chociaż w przybliżeniu, doszli do ładu 
z terminologią, nad którą głowią się tęgie umysły naukowe, jak dotąd z ułom-
nymi skutkami.

Podziały polityczne w przeszłości i administracyjne w Polsce niepodległej 
po 1919 roku wprowadziły niewątpliwie zamieszanie, dzieląc przypadkowo, 
a może celowo, nie tylko dzielnice, ale i grupy etniczne granicami województw, 
powiatów i gmin. Rozbito wiele wspólnot społecznie zżytych. W Polsce ludo-
wej – tak sądzę – najszczęśliwszy, chociaż nie w pełni zadowalający, był podział 
administracyjny z 1945 roku. Interesujące nas szczególnie dwa województwa 
– gdańskie i pomorskie – obejmowały w zasadzie całość ziem wschodniopo-
morskich, łącznie z tymi, których nie przyznał nam traktat wersalski, a któ-
re tradycją historyczną i etniczną powiązane były z Pomorzem Wschodnim. 
Do województwa pomorskiego z siedzibą w Bydgoszczy (degradacja Torunia 
była bezwzględnie błędna, ponieważ wytworzyła się tam już tradycja kultu- 
ralna Pomorza i prężna administracja) włączono m.in. powiaty: człuchow-
ski i złotowski, natomiast do nowo utworzonego województwa gdańskiego – 
wszystkie powiaty kaszubskie, kociewskie i powiślańskie, z wyjątkiem powiatu 



181Kaszubi wobec przyszłości

chojnickiego, w tym z byłej rejencji koszalińskiej: lęborski, słupski, sławieński, 
miastecki, bytowski, prawie całą rejencję kwidzyńską i obszar Wolnego Miasta 
Gdańska. Po raz pierwszy w Polsce niepodległej – po okresie zaborów – niemal 
całość ziem kaszubskich znalazła się w jednym województwie, niestety, roz-
członkowanym już w latach 1949-1950 i następnych. Natomiast Kaszuby nie 
tworzyły nigdy wspólnego okręgu wyborczego do Sejmu, co było przedsięwzię-
ciem całkowicie zamierzonym.

Administracje wojewódzkie znalazły się po wojnie w dwóch miastach prze-
mysłowych, zapatrzonych w siebie i na dobrą sprawę odwracających się od za-
plecza pomorskiego. Bydgoszcz zdymisjonowała Toruń i również Grudziądz, 
który w latach międzywojennych był ośrodkiem kulturalnym i siedzibą Związku 
Miast Pomorskich, Gdańsk natomiast, jako stolica Kaszub, pozostaje nią tylko 
dzięki tradycji podtrzymywanej sumptem społecznym, o czym już wspomnia-
łem, a nie wolą administracji.

Część ziem pomorskich z ludnością kaszubską, lub pokrewną, znajduje się 
w granicach administracyjnych województwa toruńskiego, pilskiego i słup-
skiego, poza tym ziemie pomorskie wchodzą w skład województw: szczeciń-
skiego, koszalińskiego, częściowo gorzowskiego i pilskiego, a także nad Wisłą 
elbląskiego.

Wielkie Pomorze, bez względu na to, jak je rozumiemy, jest pojęciem geo-
graficznym i z zastrzeżeniami historycznymi. Powojenne zmiany demograficz-
ne na tych ziemiach spowodowały, że tylko w ten sposób można je traktować 
w programach współczesnego ruchu kaszubsko-pomorskiego. Baczyć jednak 
należy, by całe Pomorze nie wymknęło się z orbity naszych celów przyszło-
ściowych, z których nie rezygnujemy, uznając, że Polska zachodnia i północna 
będzie pod każdym względem przodować, jeśli w kraju ma być lepiej. Jako re-
prezentanci organizacji społecznej i poza nią zainteresowani uprawą Pomorza 
w nauce, twórczości literackiej i w ogóle artystycznej, w dziedzinach społecz-
nych i gospodarczych mamy prawo i nawet obowiązek indywidualizować swoje 
widzenie Pomorza, bez względu na zarys granic administracyjnych i politycz-
nych. Ale siły społeczne, w tym organizacji społecznej, są zawsze kruche, na-
wet tak prężnej organizacji, jak nasza i nie podołają wszystkim zadaniom, jakie 
przed nimi stoją. Trzeba wybierać, a zatem ograniczać teren i zakres działania. 
Z selekcji rodzi się jakość, bez selekcji możemy stanąć wobec próżni. Dlate-
go muszę zrewidować również swoje dawne poglądy na rolę Pomorza w ruchu 
kaszubsko-pomorskim, pomniejszyć ją i przede wszystkim chciejstwo zastąpić 
większym realizmem, który po 1980 roku – wbrew pozorom – wieńczy dzie-
ło przynajmniej moralnym zwycięstwem. W każdym bądź razie, zachowu-
jąc godność i pełną niezależność, nie zatraciliśmy aktywności społecznej, ani  
powszechnego poparcia naszej kaszubskiej wspólnoty.
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Pomorze jest programem przyszłości, bo jest naszym bezpośrednim dzie-
dzictwem, to Pomorze od Odry do Wisły, a od dziedzictwa oderwać się nie 
można i nie wolno. Już zrzeszyńcy w latach trzydziestych pisali, że ekspansja 
na Odrę jest możliwa, ale zarazem pytali retorycznie: kiedy? W znaczeniu pań-
stwowo-politycznym dokonała się ona w 1945 roku, jednak w znaczeniu du-
chowym zaprzepaściliśmy na Pomorzu Zachodnim więcej niż się można było 
spodziewać. Usunęliśmy z tych ziem ludzi, których można było reslawizować, 
odcięliśmy ich od naturalnych korzeni kulturowych i podcięliśmy te korzenie 
tak skutecznie, że nigdy już nie odrosną. Próby tworzenia nowej tradycji, opartej 
na spuściźnie historycznej z okresu książęcego, są słuszne, ale powierzchowne, 
stronnicze i przesiąknięte propagandą polityczną w złym stylu. Nie ma w nich 
nic naturalnie rodzimego, poza powoływaniem się na enklawy kaszubskie 
na dawnym pograniczu. Czy z tej nowej tradycji, obecnie w pośpiechu tworzo-
nej, coś rozsądnego się wykluje – zobaczymy. Kaszubi natomiast, związani z Po-
morzem plemienną tradycją mogą w przyszłości przenieść tam wiele własnych 
wartości kulturowych, jak to robią w niektórych miejscowościach położonych 
bliżej Kaszub, na przykład w Słupsku.

Idea dominacji Pomorza w ruchu kaszubskim, podobnie jak w świadomo-
ści nawet przeciętnych zjadaczy chleba, jest wciąż żywa i nie sądzę, by uległa 
zatarciu. Wyznacza ją najprościej historia, położenie geograficzne wzdłuż mo-
rza, w mniejszym stopniu wspólnota interesów, która jaśnieje tylko w światłych 
umysłach. Na pewno młodzi, ci przede wszystkim, którzy bez względu na po-
chodzenie regionalne, swoje i rodziców, wykształcili się wolą własną na trady-
cjach pomorskich, rozumnie na idei pomorskiej, której sens zrozumieli i któ-
rą oddzielają od ideologii urzędowej, jako indywidualnego wyboru pewnych 
wartości dziś zdezaktualizowanych, ale dogmatycznie strzeżonych w wieloleciu 
i gdzieniegdzie nadal, dzięki sprawności administracyjnej i intelektowi będą 
zdolni przejąć ster rządów w Polsce tak, aby ziemie zachodnie i północne – 
jak pragnie tego Edmund Jan Osmańczyk – jednoczyły kraj rządami rozsądku, 
nowoczesności i pracy, rzetelnej pracy w miejsce jałowej gadaniny bez końca 
i zaprawiania się w bezsile twórczej faktycznie akceptowanej centralnie.

Patrząc w przyszłość, nawet jeśli jawi się nam ona ponurą i beznadziejną, 
znajdujemy w sobie przecież odrobinę nadziei, która tkwi przynajmniej w tym, 
co my sami, indywidualnie i zbiorowo społecznie robimy nie na własny przecież 
użytek. Swoimi publikacjami prasowymi, książkami, dziełami sztuki do pewne-
go stopnia łamiemy dogmaty, że Polski, jaka jest, zmienić się nie da. Zasiewamy 
nadzieję, chociaż droga społeczna jest w naszych czasach okrężna, a zatem dłu-
ga, mało skuteczna doraźnie, jednak na niej wykształcają się charaktery i posta-
wy, które kiedyś zaowocują.
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Wielkie Pomorze wpisane jest więc w nasz program przyszłości. Póki co 
jednak, w strefie naszych szczególnych zainteresowań powinny być dawne po-
wiaty pomorskie, jak: sępoleński, wyrzyski, tucholski, świecki, północna część 
bydgoskiego, lewobrzeżna część grudziądzkiego i oczywiście dawne powiaty 
kociewskie – starogardzki i tczewski. Możemy się umocnić na tych terenach 
pomorskich, które nie zatraciły jeszcze swego etnicznie specyficznego oblicza, 
a zatem wśród Borowiaków, Kociewiaków i Krajniaków. Na innych obszarach, 
częściowo zasiedlonych przez Kaszubów, powinniśmy mieć chociaż nieliczne 
komórki organizacyjne, byle prężne, na przykład w Toruniu, Koszalinie, Szcze-
cinie i większą uwagę zwracać na pojedyncze osoby, które żyją w diasporze 
i mogą nam ambasadorować. Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie nie wszędzie 
musi mieć oddziały, nie stać nas na to, natomiast wspierać winno – z wzajemno-
ścią – tych Kaszubów i przyjaciół Kaszub, którzy dla wspólnoty celów chcą pra-
cować w kierunkach odpowiadających ich zainteresowaniom, a wspierających 
nasz ruch. Jeden człowiek w wielkim mieście może więcej zrobić dla sprawy 
kaszubsko-pomorskiej niż cały oddział papierowy.

I wreszcie Kaszuby. W 1938 roku, w książce pt. Wielkie Pomorze, przygo-
towanej na Wojewódzki Zlot Młodzieży pomorskiej, mgr Stanisław Wałęga 
i Władysław Góra pisali:

 W mozaice kulturalnej Pomorza Kaszuby zarysowują się najbardziej wy-
raziście pod względem języka i obyczajów ludności... Dzisiejsi Kaszubi są  
resztkami potężnego niegdyś nadmorskiego szczepu słowiańskiego Pomorzan, 
które ocalały z pogromu germańskiego.
 Kaszubi są jedynym szczepem polskim na Pomorzu, który stworzył dosyć 
pokaźną literaturę we własnym narzeczu. Poza tym oni to już w pierwszej po-
łowie zeszłego stulecia doszli do własnej samowiedzy szczepowej, czego wyra-
zem jest istniejący do dziś i rozwijający się kaszubski ruch regionalny.

Nie są to stwierdzenia nowe, ale ogłoszone wówczas otwarcie i na ogół 
trafnie. Z tej „wyrazistości” kaszubskiej wypływają nadal i nawet bardziej niż 
u schyłku lat trzydziestych odpowiednie konsekwencje.

Współczesne granice Kaszub rysują się nam bardziej konkretnie i sądzę, 
że można je przyjąć za profesorem Edwinem Rozenkranzem i redaktor Izabellą 
Trojanowską jako ustabilizowane etnicznie, chociaż ze zróżnicowaną liczbowo 
ludnością. Centralne Kaszuby prawie w całości znajdują się w województwie 
gdańskim. Są to byłe powiaty: pucki, wejherowski, kartuski, kościerski i za-
chodnia część powiatu gdańskiego. W województwie bydgoskim do Kaszub 
należy powiat chojnicki i częściowo tucholski, natomiast w województwie słup-
skim – lęborski, bytowski, częściowo słupski człuchowski i miastecki. Obszar 
wcale mały, na którym zamieszkuje szacunkowo około 300 tysięcy Kaszubów  
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tworzących znaczną siłę, przynajmniej potencjalną. Wniosek stąd, że na samych 
Kaszubach mamy jeszcze bardzo wiele do zrobienia, przede wszystkim w zinte-
growaniu Kaszubów wokół idei reprezentowanej przez jedyną autentyczną siłę 
społeczną na Kaszubach, jaką jest Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie.

Pomorze Wschodnie stanowi bez wątpienia jedność kulturową w świetle hi-
storii, jednak głównym jej promotorem była od połowy XIX wieku i jest nadal 
kaszubszczyzna. Struktura duchowa Kaszubów w znacznym stopniu zachowała 
swą autentyczność i stabilność i dlatego pozostaje wzorem tożsamości etnicznej, 
chroniącej Kaszubów przed zgubnym dla wewnętrznej równowagi bezideowym 
uniwersalizmem i nawet nihilizmem. Wyznacznikiem jej jest kultura, w pierw-
szym rzędzie język i własna literatura, pielęgnowane i zarazem rozwijane bar-
dzo pieczołowicie, gdyż w samoświadomości Kaszubów tworzą one wyróżnik 
zewnętrzny i wewnętrzny. Język jest jakby śpiewem duszy kaszubskiej, w której 
przeszłość splata się z teraźniejszością nie dla rozpamiętywania zaszłości, lecz 
coraz wyraźniej w niepokoju o przyszłość. Dzięki językowi modelowano tutaj 
skrzętnie odrębne cechy osobowe i inne wartości. Modelowano siebie, swój cha-
rakter, swoją wolę, swoje własne zwyczaje i myśli na wskroś swojskie. I przede 
wszystkim niezależność od innych, od ideologii, systemów politycznych, zagro-
żeń moralnych. Język Kaszubów tak ich wyróżniał, że musiał otrzymać grun-
towną, nowoczesną podbudowę teoretyczną, a także wykładnię praktyczną, 
którą dysponujemy w formie prac ks. Bernarda Sychty, Edwarda Brezy, Jerzego 
Tredera, Hanny Popowskiej-Taborskiej, Aleksandra Labudy. Nie był nigdy ję-
zykiem martwym, przynajmniej w słowie mówionym, a to, że dzisiaj w tym 
języku powstaje wciąż nowa literatura, jest tylko potwierdzeniem prawdy o jego 
żywotności i stałej obecności w życiu duchowym Kaszubów. Od języka naro-
dowego – w znaczeniu politycznym – odróżnia go tylko to, że nie był i nie jest 
językiem urzędowym.

W kręgu kulturowym kaszubszczyzny znajduje się swoiście rozumiany hu-
manitaryzm i patriotyzm, który zlewa się w stabilny kanon godności człowie-
ka. Rozumienie dobra i zła, prawdy i fikcji, pozorów i realiów, wojny i ugody, 
nienawiści i tolerancji sprzyja ograniczonym kompromisom, które ponadto są 
rezultatem doświadczeń. Ważne jest i to, że na Kaszubach rozróżnia się pojęcia: 
wróg i nieprzyjaciel, które nie są odwieczne i niezmienne. Wyspowy charakter 
Kaszubów, żyjących na pograniczach i w przemieszaniu ludnościowym, pol-
skim i niemieckim, przez rodaków i przez Niemców uznawanych do pewnego 
stopnia za mniejszość narodową o nieokreślonym obliczu, wywarł piętno na ich 
charakterze i na całej konstrukcji psychicznej. Może trudno zaobserwować to 
na co dzień, ale oni stali się dosłownie społeczeństwem obywatelskim, samo-
organizującym się, praworządnym aż do przesady. Ich filozofia bycia wypływa  
ze światłej ludowości, stąd rzetelne podejście Kaszubów do pracy, do życia, 
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do powszechnie uznawanych wartości moralnych i do religii. Ks. Władysław 
Szulist na spotkaniu w Komisji Socjologicznej Gdańskiego Towarzystwa Nau- 
kowego powiedział, że Kaszubi są bardziej kościelni niż religijni. Ksiądz 
i do tego historyk wie dobrze, co mówi, ale czy mówi dobrze? Powiedziałbym, 
że Kaszubi są kościelni i zarazem religijni. Grzeszą jak wszyscy, to prawda, może 
nawet więcej grzeszą, ale to, co oni uznają za grzech, dawno już grzechem nie 
jest. Ich religijność osadzona jest zatem głęboko w tradycji, której nie chcą się 
sprzeniewierzyć. Bywają jednak rogaci wobec duchownych, nawet nader często, 
postanowień swoich przestrzegają z uporem, niekiedy godnym pożałowania, 
bo gdy sobie coś umyślą, będą tak długo przy tym obstawać, aż osiągną swoje. 
Twardzi ludzie północy mają wiele cnot szczególnie wartościowych dla lokalnej 
zbiorowości i dla państwa, ale dźwigają również miech wad uziemiających ich 
wtedy, kiedy chcieliby być wspaniali. Mnie nie chodzi o wyważanie zalet i wad 
Kaszubów, ani o ich charakter osobowy – wiele o tym już mówiono i pisano 
– lecz o pewną ogólną strukturę psychofizyczną i kulturową, która jak wyspa 
na morzu ostała się pomimo procesów integracyjnych, unifikacyjnych i cy-
wilizacyjnych. Zastanawiające przy tym jest, że z cywilizacji biorą tylko to, co 
służy im w życiu codziennym, z pewnym opóźnieniem, z pewnym wyrachowa-
niem na zasadzie: niech inni wypróbują, a my potem ewentualnie przejmiemy.  
Rozwaga, czy asekuracja? Chyba jedno i drugie. Można jeszcze dodać chytrość, 
bo lepiej wiedzieć, czy powiedzie się na przykład sąsiadowi.

Kaszub trzeba się uczyć wciąż od nowa i również tej prawdy, że Kaszubów 
nigdy nie darzono nadmiarem sympatii. Ale jak się uczyć? Nie jest to pytanie 
retoryczne, zważywszy, że o Kaszubach, zwłaszcza w ostatnich latach, podczas 
stanu wojennego i po jego zawieszeniu, wypisano morze bzdur, pogłębiając tyl-
ko istniejącą prawie od półtorawiecza dezorientację i podejrzliwość. Problem 
kaszubski, poza środowiskiem kaszubskim, ogranicza się na ogół do relacji na-
rodowych czy narodowościowych, na linii: Kaszubi-Polacy-Niemcy, z których 
wyprowadza się bardzo szerokie i bardzo fałszywe wnioski polityczne, społecz-
ne i kulturalne, celem zepchnięcia Kaszubów do głębokiej defensywy, zastrasze-
nia ich i w konsekwencji ubezwłasnowolnienia w inicjatywach, które raz po raz 
podejmują na gruncie kaszubskim i w imię swojej kaszubskości, czyli etnicznej 
tożsamości. Powiedzmy otwarcie, że tylko ludzie mali, bez wyobraźni politycz-
nej i pozbawieni umiejętności sprawiedliwego zarządzania społecznościami 
tworzącymi naród mogą liczyć na osiągnięcie jakiegoś efektu, zresztą jakiego 
i w jakim celu? To przecież tego typu ludzie w latach powojennych niszczyli 
Kaszubów moralnie i materialnie, tępili nawet ich zaangażowanie kulturalne 
obłudnie pod koniunkturalnymi hasłami politycznymi i ideologicznymi, dezin-
tegrując społeczeństwo pomorskie, chociaż twierdzili, że instytucjonalnie inte-
grują wszystkich Polaków na jedną modłę, tylko nie wiedzieli, na jaką. Bo – jak 
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powiedział na wspomnianym już posiedzeniu Komisji Socjologicznej GTN dr 
Olgierd Sochacki – taki Polak ogólnopolski bez korzeni był produktem nic nie-
oznaczającej uniformizacji, tak jak dzisiaj nic nie oznacza Polak regionalny, jeśli 
nie osadzi się go w procesie funkcjonowania narodu. Rzecz w tym, że my nie 
izolujemy Kaszubów w narodzie, lecz dopominamy się o równoprawność i po-
szanowanie ich specyfiki etnicznej, zakładając, że Polska jest jedna, ale nie jed-
nolita i że z ogromną szkodą dla narodu bezustannie płaszczy sobie nos w sosie 
zaprawionym mentalnością ugruntowaną przez były zabór rosyjski. Polska nie 
jest szczerze i skutecznie otwarta na ziemie zachodnie i północne, a te znowu 
nie mają odpowiedniej siły przebicia politycznego i zwłaszcza ideologicznego, 
chociaż są nośnikiem ogromnego potencjału nowoczesnej myśli i rzetelności, 
a przecież tylko myśl rozsądna połączona z rzetelną pracą, dobrze zorganizowa-
ną, może skierować Polskę na lepsze drogi rozwoju.

Kaszubi są wyjątkowo cierpliwi, ale do czasu. Ich rozmowy o polskiej go-
spodarce i funkcjonowaniu centralnego ośrodka dyspozycyjnego, jakim jest 
Warszawa, zaprawione są goryczą i ironią zarazem. Warszawska megaloma-
nia, niby lepsza polskość warszawiaków szczycących się swoim bohaterstwem, 
przyćmiewającym każde inne, żyjących w zaślepieniu, zakłamaniu i naiwności, 
przeraża nie tylko Kaszubów, lecz wszystkich rozsądnie myślących ludzi. Przede 
wszystkim jednak denerwuje Kaszubów bałagan organizacyjny i biurokratycz-
ny w państwie, który warszawiacy opanowali do perfekcji; liczne zarządzenia 
i rozporządzenia centralnych instytucji nierzadko są wręcz dyletancką farsą za-
truwającą życie. „Warszawa nie zastąpi Polski” – pisał przed laty w „Tygodniku 
Zachodnim” Leszek Goliński. Nie zastąpi, ale ją zatruwa. Strzeżmy się zatem 
Warszawy i tych wszystkich, którzy na naszym terenie myślą podobnie prowin-
cjonalnie jak w Warszawie. Realia życia w Polsce wymagają od Kaszubów aku-
rat tego, czego im najbardziej brakuje, czyli siły przebicia, nawet tupetu i więcej 
– bezczelności w przebijaniu się przez codzienność. Wierzę, że ową siłę prze-
bicia zdobędą, ale kiedy? Jeżeli sami nie dojdą wreszcie do prostego wniosku, 
że ich bierność, brak szerszego angażowania się społecznego i również politycz-
nego, a także sztuki gry o władzę, bez względu na jej charakter i gradację, stoją 
na przeszkodzie wyniesienia się ponad przeciętność, to pozostaną na pozycjach 
społecznie straconych i będą mogli się tylko użalać nad swoim losem, przynaj-
mniej częściowo sobie zgotowanym. Ponieważ na Pomorzu Kaszubi stanowią 
grupę o największym znaczeniu kulturowym i wciąż trwałej więzi społecznej, 
mogą wywrzeć znaczny wpływ na przyszłość Polski, jednak najpierw muszą po-
ważnie pomyśleć o własnej przyszłości. Czy jednak zdobędą się na ofensywność 
w życiu szarym jak mgła, to znaczy na aktywną w nim obecność podmiotową, 
pozbawioną tej irytującej obojętności i braku wyższych aspiracji? W układach 
politycznych, jakie są, bez szczególnego angażowania się ideologicznego? Jest to 
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trudne, zdawać się może, iż w przypadku Kaszubów wręcz niemożliwe, a jednak 
trzeba próbować, trzeba przysposabiać się do życia czynnego, dysponenckiego 
w coraz szerszych wspólnotach.

Ruch kaszubsko-pomorski przechodził rożne koleje losu, na początku był 
zaledwie jedno- lub kilkuosobowy, z czasem zdobywał zwolenników, poszerzał 
się, rodziły się w nim rożne orientacje, przeciwstawne sobie grupy, by w końcu 
dojść, w korzystnej sytuacji politycznej, do jednej programowo spójnej orga-
nizacji. W sprawach ideowych – i nie tylko – nie ma w niej jednomyślności. 
Na szczęście. Spieramy się zmiennie – twórczo i jałowo – o racje ideowe, arty-
styczne i nawet o koncepcje organizacyjne. W jedności organizacyjnej jesteśmy 
niejednomyślni koncepcyjnie, wiec nie niezadowoleni z siebie, niekiedy kłótli-
wi, a zatem nie grozi nam uśpienie, ani rozbrajające inne organizacje społeczne 
samozadowolenie. Dzięki wewnętrznym kontrastom, charakterystycznym dla 
wszystkich istniejących do niedawna kierunków w ruchu kaszubsko-pomor-
skim, organizacja nasza pozostaje obywatelską, demokratyczną, samorządzącą 
się i co najważniejsze – niezależną od kogokolwiek. W swoim trzydziestoleciu 
doświadczyła wzlotów i marazmu, nauczyła się wiele, w tym pobrała zasadniczą 
lekcję, że nie wolno jej ulegać żadnym presjom zewnętrznym, bo one niczego 
rozsądnego nie dają, najwyżej zasiewają niemoc. Ta lekcja każe nam strzec nie-
zależności i samorządności organizacji.

Chcemy wychodzić coraz szerzej na Pomorze, to praktykujemy, ale przy-
chodzi to nam z trudem i nie zawsze z naszej winy osiągamy mizerne wyniki.  
Pomorskie grupy etniczne wymagają mocnych impulsów pobudzających, przy-
kładem mogą być bierni Kociewiacy, jak my sami niegdyś tego potrzebowaliśmy, 
które jednak w decydującym stopniu muszą wychodzić od nich, z ich własnych 
środowisk. Niezależnie od trudności musimy wychodzić na Pomorze, jeśli chce-
my osiągnąć nasze cele społeczne, kulturalne i inne, o których w tym miejscu 
zamilczę. Z czym powinniśmy wychodzić? Oczywiście z kaszubszczyzną tam, 
gdzie znajdują się w miarę zwarte grupy kaszubskie, lub chłonne kaszubszczy-
zny, szerzej jednak z modelem naszej organizacji – społecznym, kulturalnym 
i obywatelskim. Może on być adaptowany i następnie rozwijany na gruncie kul-
tury i zwyczajów grup etnicznych, które bądź zatraciły swoją tożsamość, bądź 
też z rożnych powodów nie cenią swoich własnych wartości, ukrywając je jakby 
ze wstydem przed spojrzeniem z zewnątrz. Łamanie kompleksów niższości jest 
nakazem dla nas wszystkich.

Jutro względnie zamożnej Polski nie zależy od ideologii, od zmieniających 
się stale aktów prawnych, od liczby hut i wiecznie przestarzałych fabryk, lecz 
od samych Polaków, od tego, czy staną się oni wreszcie społeczeństwem oby-
watelskim na co dzień, takim, jakim potrafili być w pamiętnych dniach sierp-
niowych. Konstrukcja duchowa Polaków jest chwiejna, łatwo popadają oni 
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w skrajności, ogarnia ich apatia i zobojętnienie, a równocześnie, w tym stanie 
ducha, ożywiają się w poszukiwaniu korzyści tylko dla siebie. Działania de-
struktywne, które obecnie obserwujemy, są złem najwyższym, gdyż sprowadza-
ją całą filozofię bycia do „NIE WARTO”. Jeśli taka postawa utrwali się na dłu-
żej, a to jest możliwe, odbudowa moralna społeczeństwa będzie bardzo trudna 
i z pewnością długotrwała. Trend antyobywatelski daleko posunął się również 
na Pomorzu i na samych Kaszubach, nie tak daleko jednak, by nie można mu 
było w porę i skutecznie zaradzić. Usprawiedliwień jest wiele i to częściowo 
uzasadnionych warunkami bytu, które od zakończenia wojny nie ustabilizowa-
ły się na tyle, by myśleć o przyszłości i ją planować. Warunki bytu destabilizują 
się coraz bardziej i dlatego ludzie skupiają się na życiu bieżącym, z którego chcą 
wydrzeć wszystko, co tylko możliwe, bez względu na to, czy uczciwie, czy też 
bezprawnie. Uważają bowiem – nie bez racji – że wiele przepisów prawnych 
zawiera w sobie bezprawie, bądź krzywdzące rozwiązania doraźne, przejściowe, 
po których nie wiadomo, co przyjdzie. Niepewność jutra nie sprzyja myśleniu 
o jutrze. Taka jest ogólna sytuacja, my wszyscy doświadczamy jej na co dzień, 
a jednak nie powinniśmy się godzić na marność wszechwładnej biurokracji wy-
niszczającej nasz kraj i nasze społeczeństwo.

Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie, które zbliża się do swojego trzydziesto-
lecia, nie może być obojętne wobec ogólnych zjawisk społecznych, zaznaczają-
cych się negatywnie na Pomorzu. Ale przede wszystkim musi dbać o Kaszuby, 
bo do tego jest powołane. Wyspowość Kaszubów, mimo zmiany granic poli-
tycznych Polski, utrzymuje się i to nawet w niekorzystnych podziałach admi-
nistracyjnych. Sprzyja temu zawsze jeszcze żywotna niechęć do Kaszubów, 
podejrzliwość i jakże często pomawianie ich o niecne zamiary. Niedostateczne 
uznawanie partnerstwa kultury kaszubskiej, bądź sprowadzanie jej wyłącznie 
do folkloru, utrudnianie działalności Zrzeszeniu Kaszubsko-Pomorskiemu, po-
mijanie działaczy kaszubskich w rożnego rodzaju awansach, w tym w struktu-
rach administracyjnych i w parlamencie, na zasadzie kontrastu wyzwala ener-
gię w pracy społecznej, pomniejsza natomiast jej wyniki. Nie powinniśmy się 
tym przejmować, wręcz odwrotnie – intensywniej programować swoją pracę 
na przyszłe lata, które w końcu nie mogą być nieskończenie beznadziejne. Pa-
miętajmy, że dzisiaj już nie tylko Kościerzyna, Kartuzy, Puck, Chojnice i Wej-
herowo promieniują kulturalnie na Kaszuby, ale przede wszystkim tak potężny 
ośrodek jak Gdańsk. Dzisiaj nie można mówić o partykularzu kaszubskim, lecz 
o wciąż świeżych wartościach, które racjonalnie zasilają nasze społeczeństwo, 
a szczególnie w chwilach trudnych, krańcowych, gdy zdecydowane słowo NIE 
nabiera wymiaru ogólnopolskiego. Kaszubi wypowiadają owo NIE z opóźnie-
niem, z rezerwą, nie zawsze odważnie, a to dlatego, że skoro je wypowiedzą, 
nie zamierzają się wycofać z raz powziętego postanowienia, nawet wtedy, kiedy 
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pod presją zewnętrzną życie tego wymaga. To przeważnie gorzkie NIE tkwi bar-
dziej w ich wnętrzach i pozostaje rezerwą na właściwy czas.

Jan Paweł II podczas spotkania z młodzieżą polonijną w dniu 5 sierpnia, 
w którym uczestniczyła również młodzież z Gdańska, powiedział:

 My wszyscy wiemy dobrze, jakie znaczenie ma Gdańsk dla Polski przez 
całe dzieje, przez całe tysiąclecie. I w naszych czasach również to wielkie zna-
czenie Gdańska się potwierdza... wam, którzy tutaj przybywacie z Gdańska, 
życzę, ażeby to miasto, które się stało jakimś sprawdzianem naszych dziejów 
na rożnych etapach historii i na naszym etapie współczesnym, żeby dalej słu-
żyło dobremu imieniu Polski jako kraju, jako Narodu, który wierzy, który ma 
świadomość swoich ludzkich praw osobowych i społecznych, który zna wielką 
cenę wolności i niepodległości własnej Ojczyzny, który chce żyć godnie.

Papież docenia znaczenie Gdańska, utożsamia to miasto ze zbiorem warto-
ści etycznych, patriotycznych i postawą godną człowieka. Nie jest to przypadek, 
lecz potwierdzona zaszłość pobudzająca nadzieję na przyszłość. A Gdańsk to 
Kaszuby. Nie jest ważne, ilu Kaszubów mieszka w Gdańsku, tak jak nie jest waż-
ne, ilu rodowitych warszawiaków mieszka w Warszawie. Natomiast ważny jest 
klimat miasta kształtowany przez zamieszkującą je ludność oraz fakt dyspono-
wania ogromnym zapleczem kaszubskim. Tego klimatu nikt nie zmieni para-
grafami i żadna administracja nigdy nie będzie zdolna do usunięcia kaszubsz-
czyzny z Gdańska. A to znaczy, że determinacja połączona z rozwagą będzie 
coraz intensywniej owocować samoorganizacją społeczeństwa obywatelskiego, 
które zdobędzie jeśli nie decydujący, to co najmniej ważny głos w sprawach 
narodu i państwa.

Naszym zadaniem, Kaszubów i wszystkich przyjaciół Kaszub, jest w każdego 
z nas właściwej dziedzinie rozwijanie, propagowanie i przetwarzanie jawnych 
i z różnych powodów ukrytych wartości moralnych, osobowych i ideowych 
tkwiących w kaszubszczyźnie. Ale i bezkompromisowe obnażanie naszych sła-
bości, których nie brakuje, naszych ułomności charakterologicznych oraz nie-
dorozwiniętych umiejętności zarządzania. Jak to robić? Każdy ma swój warsztat 
twórczy, w którym powstają własne przemyślenia na temat człowieczeństwa, 
więc podpowiadanie byłoby niewłaściwe, a tak szczerze mówiąc – jest ono 
trudne, jeśli ma wskazać na idealne spoiwo postępowania człowieka zgodnie 
z kodeksem etycznym. Wierzę w praktykę, w niej niejako samoczynnie realizu-
ją się nasze cele, a są to cele ambitne, chociaż bezpośrednio niewypowiadane. 
Wychodząc od korzeni kaszubsko-pomorskich i głębiej – od korzeni naszego 
bytu, nie możemy się od nich odrywać, aby nie stanąć wobec przyszłości bez 
programu, z pustką duchową i bezwładem organizacyjnym.
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Nasz program najogólniej zasadza się na tożsamości, która kryje w sobie 
szczere kształtowanie sumienia, zgodność wolnych czynów z sądem własnego 
sumienia, zmienność wyboru dającego szansę rozwoju, wnikanie w prawdę, 
której nie wolno wypaczać, aby nie ponieść porażki za doraźną korzyść. Wiemy 
dobrze, że – jak głosi aforyzm – „ludzi można oślepić i przekupić, ale czło-
wieka nigdy”. Naszą tożsamością jest kaszubszczyzna z szerokim podkładem 
moralnym, ona jest rdzeniem naszej działalności, z której wypływają konse-
kwencje dla Pomorza. Można się zastanawiać, czy odbiegliśmy od tego rdzenia 
we współczesnym działaniu, albo też czy nie zamknęliśmy się w żywej co praw-
da, ale samej w sobie bezużytecznej tradycji, którą się naucza, lecz której się nie 
rozumie jako ciągu rozwojowego, zmieniającego stale naszą obecność w biegu 
dziejów i w różnych sytuacjach?

Mamy Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie. W samej nazwie położono akcent 
na Pomorze, jako podmiot pracy. Wskazywał na to z uporem i najzupełniej 
słusznie Lech Bądkowski w licznych publikacjach. Nazwa naszej organizacji jest 
jednak perspektywiczna i taką powinna pozostać. Ale w praktycznej działalno-
ści mocniej niż dotychczas trzeba położyć akcent na Kaszuby, czyli powinniśmy 
być zrzeszeniem pomorsko-kaszubskim. Kaszubskim przede wszystkim, 
gdyż kaszubskość przenika nasze intencje dzisiaj i przenikać będzie jutro, jest 
ona podmiotem naszych myśli i naszej pracy. W myśl starego hasła zrzeszyń-
ców: odrodzenie Kaszub dla Wielkiego Pomorza, odrodzenie Pomorza dla Pol-
ski, powinniśmy w pierwszym rzędzie poszerzać i umacniać kaszubszczyznę 
w masach, bo odradzać jej już nie trzeba. Wprawdzie wielu jest jeszcze Kaszu-
bów uśpionych, zawstydzonych i niedowiarków, ale z nimi bywa jak z analfabe-
tami: niby nie ma, a jednak są. I będą. Podobnie jest ze świadomością etniczną, 
na ogół powszechną, lecz powierzchowną; nie można jej mierzyć, zwłaszcza 
dzisiaj, jedynie grupą tak zwanego aktywu, czy tych około trzech tysięcy człon-
ków Zrzeszenia, kilku tysięcy niezrzeszonych i jeszcze sporej grupy pasjonatów 
naszej sprawy. Do pożądanych przez nas idei ludzie dochodzą wieloma dro-
gami, w tym poprzez literaturę i igrzyska, a więc rożnego rodzaju szlachetne 
imprezy, jak fundowanie i odsłanianie pomników, kapliczek przydrożnych, ta-
blic pamiątkowych, jak wszelkiego typu konkursy, wycieczki i inne zbliżenia 
publiczne, w tym religijne w oprawie kaszubskiej, znane nam z północnych Ka-
szub i Gochów, z Pelplina i Gdańska. Zdarza się niejednokrotnie, że pojedyncze 
osoby, tacy „szaleńcy Boży”, ożywiają ludzi w poszczególnych miejscowościach. 
Oni są wszędzie, kłopot tylko w tym, by ich odszukać i mądrze wspomagać. 
A tych dźwigających kaszubszczyznę niczym miech zboża na plecach, trzeba 
od czasu do czasu achtnąc, by wiedzieli, że trud ich, nawet drobny, jest ważnym 
wkładem w całość wielkiej sprawy kaszubsko-pomorskiej. W miastach kaszub-
skich i na wsi znajduje się ten potencjał sił ludzkich, który kształtować będzie 



191Kaszubi wobec przyszłości

naszą przyszłość. I tam trzeba umacniać świadomość etnicznej tożsamości, by 
nie rozmyła się ona później w wędrówkach po wielkich miastach.

Kaszuby mogą być modelem odrodzenia kulturowego Pomorza, za którym 
wcześniej czy później pójdzie głębokie odrodzenie moralne. Utoruje ono drogę 
autentycznemu ożywieniu politycznemu. Myślę o polityce mądrego, sprawie-
dliwego, samorządnego kierowania życiem publicznym, najpierw kulturalnym, 
na Kaszubach i Pomorzu, na ziemiach zachodnich i północnych, w całej Polsce, 
w której wszyscy będą faktycznie równoprawni, zachowując w pełni różnorod-
ność etniczną i autonomię duchową.

Dla nas, Kaszubów i dla naszych przyjaciół proponuję indeks zadań twór-
czych, obywatelskich i organizacyjnych, który trzeba szczegółowo rozpisać  
pracą:
 1. Stopniowe uchylanie tajemnicy idei kaszubskiej, trudnej, bo wkraczającej 

w nasze własne dane. Każdy problem, przy odrobinie dobrej woli, można 
rozwiązać szybko, tajemnicy natomiast, wymagającej wewnętrznego zaan-
gażowania, od razu rozszyfrować się nie da.

 2. Być sobą, robić swoje, trzymać się korzeni na tyle, na ile sprzyjają one for-
mułowaniu programu przyszłości ruchu pomorsko-kaszubskiego.

 3. Doskonalić i rozwijać mowę kaszubską, literaturę i sztukę w wymiarze lu-
dowym i intelektualnym, z dalszym wyznaczaniem wysokiej rangi mowie.

 4. Przyswajać sobie wszystko, co dla Kaszub wartościowe, co wzbogaca Ka-
szubów wewnętrznie i materialnie i tym samym zapobiega konserwowaniu 
jedynie zaszłości.

 5. Doskonalić się obywatelsko, przysposabiać się do administrowania i kiero-
wania zespołami na najwyższym poziomie.

 6. Ostrzyć język w dysputach, a nie chować się za plecami sąsiadów i biernie 
im się przysłuchiwać.

 7. Z wiary w siebie wyprowadzać ofensywność w każdej sytuacji publicznej.
 8. Siłą moralną doskonalić pracę, każdą pracę.
 9. Współdziałać z wszystkimi, którzy zachowują swą niezależność wewnętrz-

ną i zewnętrzną. Ale również z ludźmi i instytucjami okazującymi dobrą 
wolę.

 10. Przyciągać i wspierać jednostki zainteresowane kaszubszczyzną, bez wzglę-
du na miejsce ich zamieszkania i pochodzenie regionalne.

 11. Rozwinąć wszelkiego rodzaju poradnictwo i działalność samopomocową.
 12. Jednoczyć się w Zrzeszeniu Kaszubsko-Pomorskim i zdobywać dla niego 

sympatyków.
 13. Nieustannie sprawdzać się organizacyjnie.



Tadeusz Bolduan (Gdańsk)192

Pewien młody człowiek powiedział, że ojczyzna jest tam, gdzie są pieniądze. 
Nie ma w tych słowach cynizmu, bo jak długo można żyć w niedostatku, sprze-
dawać swoją pracę za bezcen i zatracać w sobie nadzieję na lepsze? Ale słowa te 
rodzą niepokój z tego powodu, że święte niegdyś słowo Ojczyzna zostało zde-
waluowane, zmaterializowało się i zblakło. Przyczyny są nam znane, a skutki 
ogólne trudne do przewidzenia. W tej sytuacji nasz program tożsamości zawie-
ra w sobie treści zachowawcze, które mogą sprzyjać ocaleniu tego dobra, które 
człowiek jeszcze w sobie nosi.

Społeczność kaszubsko-pomorska psuje się jak każda inna. Aniołów w niej 
coraz mniej i nawet dobrze się dzieje, że ich nie mamy w nadmiarze, bo nie 
o idealnych, lecz o normalnych ludzi nam chodzi, o ludzi z rożnymi odchyle-
niami, jednak w granicach przyzwoitości. Natomiast nie możemy pozostawać 
bierni wobec wydarzeń, które napierają burzą niepomyślności. Nie możemy 
się godzić z przeznaczeniem, jakie rzekomo szykuje nam rozwój cywilizacji. 
Ona może zepsuć człowieka tak samo, jak go wzbogacić. Istnieje zatem wybór;  
my chcemy połączyć serce z rozumem, rozsądek z czuciem w naszej małej 
ojczyźnie, z której droga wiedzie do ojczyzny dużej. Powinna to być, choćby 
w przyszłości, droga przebojowa.

Nie mieliśmy okazji, by się sprawdzić w administracji i życiu politycznym 
na zasadzie swobodnego doboru kadr. Nawet w regionie kaszubskim. Pomijam 
tutaj pozytywne przykłady jednostkowe. W nadmiernym być może optymi-
zmie uważam, podobnie jak Edmund Osmańczyk, że rezerwy moralne, zdolne 
do znacznie lepszego zarządzania krajem, znajdują się na ziemiach zachodnich 
i północnych, w tym na Pomorzu i jego najważniejszym wycinku kaszubskim. 
Czas pracuje dla nas, ale baczyć musimy, by tego czasu nie przespać. Tym  
razem mogą nas zdominować prężne środowiska Wielkopolski i również Pomo-
rza Zachodniego. Kaszubszczyzna nie jest bowiem dla nas tylko celem samym 
w sobie, lecz środkiem do osiągnięcia celów wyższych, bardziej uniwersalnych, 
w których – obok przechowania naszej tożsamości etnicznej – znajdują się  
normalne ambicje obywatelskie. 

Gdańsk, 31.08.1986



Krzysztof R. Prokop
Kraków

Późnośredniowieczne i wczesnonowożytne  
elity Pomorza, Warmii oraz Inflant  

na kartach Liber Confraternitatis Beatae Marie  
de Anima Teutonicorum de Urbe

Na łamach szczecińskiego „Przeglądu Zachodniopomorskiego” piszący te 
słowa ogłosił przed bez mała dwudziestu laty przyczynek zatytułowany „Liber 
Fraternitatis S. Spiritus et S. Mariae in Saxia de Urbe” – niedostrzeżone źródło 
do badań nad prozopografią późnośredniowiecznego Pomorza Zachodniego i Pol-
ski, wskazując na obecność w tytułowym zabytku świadectw odnoszących się 
do postaci wpisanych u schyłku wieków średnich w dzieje ziem pomorskich 
(w mniejszej mierze innych regionów dzisiejszej Polski)1. Jak zostało stwierdzo-
ne we wstępie do tamtej edycji, owa rzymska konfraternia, „podobnie jak i inne 
tego rodzaju korporacje religijne, prowadziła własną księgę–metrykę, w której 
dokonywane były wpisy (często zresztą przez samych zainteresowanych) po-
świadczające fakt przystąpienia do bractwa kolejnych osób. Rejestry takowe, 
notujące nie tylko imię i nazwisko nowego konfratra, ale zazwyczaj również 
jego godność i diecezję pochodzenia, stanowią cenne źródło – zwłaszcza dla ba-
dań prozopograficznych, stąd też dawno już zainteresowały historyków, a nie-
które doczekały się wydania”2.

Tak rzecz ma się w odniesieniu do wskazanego w tytule obecnego tekstu rę-
kopisu Liber Confraternitatis Beatae Mariae de Anima Theutonicorum de Urbe, 

1 K. R. Prokop, „Liber Fraternitatis S. Spiritus et S. Mariae in Saxia de Urbe” – niedostrzeżone 
źródło do badań nad prozopografią późnośredniowiecznego Pomorza Zachodniego i Polski, 
„Przegląd Zachodniopomorski”, 19/48/ (2004) z. 2, s. 137–143. 

2 Tamże, s. 137. Pełna edycja źródła w: Necrologi e libri affini della Provincia Romana, t. 2 – 
Necrologi della città di Roma, a cura di P. Egidi, Roma 1914, s. 3–105. Por. dla przykładu 
świeższej daty wydawnictwo Confraternitas Campi Sancti de Urbe. Die ältesten Mitglieder-
verzeichnisse (1500/01–1536) und Statuten der Bruderschaft, hrsg. von K. Schulz, Rom – 
Freiburg im Breisgau – Wien 2002.
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udostępnionego drukiem ogółowi zainteresowanych jeszcze w roku 18753 przez  
będącego wówczas rektorem tytułowego hospicjum Santa Maria dell’Anima 
w Rzymie prałata Karla Jaeniga (1835–1914)4, ostatnio zaś poddanego grun-
townej analizie w wydanej w 2019 r. monografii, poświęconej temu późno-
średniowiecznemu i zarazem wczesnonowożytnemu źródłu (autorstwa Pii 
Mecklenfeld z Institut für Mittelalterliche Geschichte der Philipps-Universität 
w Marburgu)5. Zawiera ono nieliczne polonica, dużo natomiast liczniejsza  
silesiaca tudzież pomeranica (czy w ogólności baltica), w związku z czym zwró-
ciło na siebie uwagę także badaczy z Polski, co najdobitniejszy wyraz znalazło  
w – skądinąd skromnej objętościowo, bo liczącej 21 stron – publikacji Wpisy 
kanoników warmińskich i wrocławskich do „Liber Confraternitatis Beatae Ma-
riae de Anima Teutonicorum de Urbe” w wiekach XV–XVII, przygotowanej w la-
tach osiemdziesiątych minionego wieku przez Zofię Wardęską (1921–1989), 
a zamieszczonej na łamach periodyku „Informationes. Biuletyn Papieskiego In-
stytutu Studiów Kościelnych” w roku 19896. Jak o stanowiącym podstawę edycji 
zabytku pisała przywołana autorka, „jest to rękopis pergaminowy o wymiarach 
230 x 300 mm, liczy stron 1–2 nieliczbowanych + 288 – z licznymi brakami 
i zmianą paginacji przed oprawą. Wpisy dokonywane były w języku łacińskim 
przez różne osoby – między innymi przez prowizorów bractwa bądź człon-
ków lub ofiarodawców manu propria. Najstarsze partie księgi spisane są przez 
kopistów piętnastowiecznych. Obecnie rękopis jest starannie przechowywany 
w archiwum Pontificii Instituti Teutonici Sanctae Mariae de Anima w Rzymie 
przy Via della Pace, 20. […] Ponieważ jest on poszerzonym wykazem członków 
i dobroczyńców konfraterni, można go wykorzystywać pod różnymi aspektami.  

3 Liber Confraternitatis B. Mariae de Anima Theutonicorum de Urbe, ed. C. Jaenig, Romae 
1875.

4 Zob.: P. Křivský, Karel Jaenig, 1835–1914. Literarni pozůstalost (Literarni Archív Památníku 
Národniho Pismennictví. Edice inventářů, čis. 238), Praha 1971. Na temat samego hospi-
cjum: J. Schmidlin, Geschichte der deutschen Nationalkirche in Rom S. Maria dell’Anima, 
Freiburg im Breisgau – Wien 1906; J. Lohninger, S. Maria dell’Anima – die deutsche Natio-
nalkirche in Rom, Rom 1909; A. Hudal, S. Maria dell’Anima – die deutsche Nationalkirche 
in Rom, Rom 1928; J. Lenzenweger, Sancta Maria de Anima, Wien – Rom 1959; G. Knopp,  
W. Hansmann, S. Maria dell’Anima. Die deutsche Nationalkirche in Rom, Mönchenglad-
bach 1979. Nadto: F. Noack, Die Deutschtum in Rom seit dem Ausgang des Mittelalters, Ber-
lin – Leipzig 1927; C. W. Mass, The German Community in Renaissance Rome 1378–1523, 
Rome – Freiburg im Breisgau – Wien [1981].

5 P. Mecklenfeld, „Liber Confraternitatis Beatae Mariae de Anima Teutonicorum de Urbe”. 
Forschungen zum Bruderschaftsbuch von Santa Maria dell’Anima (Römische Quartalschrift 
Supplementbände, 66), Freiburg im Breisgau 2019.

6 Z. Wardęska, Wpisy kanoników warmińskich i wrocławskich do „Liber Confraternitatis  
Beatae Mariae de Anima Teutonicorum de Urbe” w wiekach XV–XVII, „Informationes.  
Biuletyn Papieskiego Instytutu Studiów Kościelnych”, 4 (1989), s. 61–82.
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Mój odczyt powstał na marginesie poszukiwań archiwalnych, dotyczących po-
bytu Mikołaja Kopernika w Rzymie na przełomie XV i XVI w. oraz związków 
w tymże czasie środowiska warmińskiego z bractwem przy kościele Sancta 
Maria de Anima. Ponieważ gromadzeniem poloników z archiwów rzymskich 
zajmuje się Papieski Instytut Studiów Kościelnych w Rzymie, dlatego w poro-
zumieniu z jego rektorem rozpoczęłam rejestrację i innych poloników w oma-
wianym tu archiwum. W ten sposób powstał wykaz dwudziestu kilku członków 
kapituły warmińskiej i tyluż wrocławskiej, a przy tym ciekawa lista innych osób, 
Polaków (lub z Polską związanych), którzy z okazji pobytu w Rzymie zetknęli 
się z konfraternią”7.

Nie wdając się w polemikę w temacie, czy świadectwa odnoszące się do  
XV- i XVI-wiecznych członków kolegium kanoników katedralnych z Wro-
cławia to aby na pewno polonica8, należy zauważyć, że o ile wpisy dotyczące 
przybyszów ze Śląska oraz Warmii Z. Wardęska wynotowała ze źródła i podała 
do druku in extenso9, o tyle w dodanym na samym końcu 23-wierszowym aka-
picie, poprzedzonym uwagą: „Spoza grona kanoników warmińskich i wrocław-
skich odnotowałam jeszcze wpisy [następujących] osób”, znalazło się niezbyt 
czytelne dla korzystającego, gdyż nieusystematyzowane ani podług porządku 
chronologicznego, ani też alfabetycznego, wyliczenie w jednym ciągu trzydzie-
stu osób, gdzie na samym początku widnieje „Ladislaus, Ungarie et Bohemie 
rex et dux Austrie”, a na końcu „Petrus de Cracovia textor”. Wśród pozostałych 
są tymczasem zarówno Ślązacy, jak i Warmiacy – tyle, że niebędący członkami 
kapituł katedralnych w wymienionych diecezjach, jak i w rzeczy samej pojedyn-
cze postaci z etnicznych ziem polskich (ale też osoby chyba mylnie przypisane 
przez autorkę do natio Polona, jak „Florianus Theodoricus Ždiarski de Ždiar”). 
Prócz tego jednak pojedyncze „hasła wywoławcze” siłą rzeczy muszą wzbudzić 
czujność badacza przeszłości Pomorza i ziem nadbałtyckich, bowiem w wy-
liczeniu tym widnieje zarówno „Bugslaus, Dei gratia Stetinensis, Pomeranie, 
Cassubie et Slavie dux”, jak też „Georgius Prange, Prutenus, rector parochialis 
ecclesie in Wormdith, Warmiensis dioecesis”, „Gaspar Hannonius Dantiscus”, 
„Albertus Lange de Dantzik”, „Lucas de Thoren, Culmensis dioecesis, laicus”, 

7 Tamże, s. 63.
8 Na temat składu osobowego rzeczonego gremium kapitulnego we wskazanych dwóch stu-

leciach zob.: G. Zimmermann, Das Breslauer Domkapitel im Zeitalter der Reformation und 
Gegenreformation (1500–1600), Weimar 1938; K. Dola, Wrocławska kapituła katedralna 
w XV wieku. Ustrój – skład osobowy – działalność, Lublin 1983. Nadto: G. Schindler, Das 
Breslauer Domkapitel 1341–1417. Untersuchungen über seine Verfassungsgeschichte und  
persönliche Zusammensetzung, Breslau 1938.

9 Z. Wardęska, Wpisy kanoników warmińskich i wrocławskich…, s. 67–80 (po czym na  
s. 80–82 Wykaz osób).
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czy również „Otto Schenking, Dei gratia Vendensis in Livonia episcopus”10. 
Zofia Wardęska wątków tych jednak nie rozwinęła (i do tematu nigdy już nie 
powróciła – na końcu przygotowanego przez nią wstępu edytorskiego widnieje 
odredakcyjny dopisek: „Autorka opracowania zmarła w Warszawie 21 marca 
1989 r.”)11, zainteresowanego czytelnika odsyłając do wyżej wspomnianej edycji 
z roku 187512.

Zgodnie tedy z odnośną sugestią piszący te słowa przejrzał całość liczącego 
w druku ponad trzysta stron wydania Liber Confraternitatis Beatae Mariae de 
Anima Teutonicorum de Urbe, wynotowując stamtąd zarówno raz jeszcze wpi-
sy odnoszące się do osób związanych z Warmią (skoro Z. Wardęska progra-
mowo ograniczyła się do członków kapituły katedralnej z Fromborka)13, jak 
i te dotyczące postaci z szeroko pojętego Pomorza (zarówno Nadwiślańskie-
go, jak też Zachodniego i Środkowego, w jakiejś mierze również Przedniego  
[Vorpommern]), a obok nich także świadectwa informujące o bytności w Wiecz-
nym Mieście i przyjęciu do rzeczonego bractwa duchownych z Inflant – przede 
wszystkim tamtejszych biskupów oraz członków poszczególnych kapituł ka-
tedralnych. W ten sposób wyróżnione zostały poniżej cztery bloki tematycz-
ne: 1) Pomorze Nadwiślańskie: diecezje chełmińska i włocławska; 2) Pomorze 
Zachodnie, Środkowe i Przednie: diecezja kamieńska; 3) Pomezania i Warmia: 
diecezje pomezańska i warmińska; 4) Inflanty: archidiecezja ryska, diecezje do-
rpacka, ozylska, rewelska i sambijska. Tego rodzaju uporządkowanie materiału 
w ścisłej korelacji ze wskazaniem na – obok krain historycznych (geograficz-
nych) – istniejące tu biskupstwa (niektóre spośród nich zanikły w dobie refor-
macji)14 z jednej strony nie jest czymś bezprecedensowym, czego przykładem 
świeżej daty edycja Tadeusza Orackiego Studenci i profesorowie z Prus Krzy-
żackich, Książęcych i Warmii na Uniwersytecie Krakowskim od XIV do XVIII 

10 Tamże, s. 82.
11 Tamże, s. 65.
12 Tamże, s. 82 przyp.*: „Zobacz pełniejsze zapisy w edycji C. Jaeniga”.
13 Na temat członków owego gremium kanoniczego: Słownik biograficzny kapituły warmiń-

skiej, oprac. zbior., Olsztyn 1996. Nadto: Warmińska kapituła katedralna. Dzieje i wybitni 
przedstawiciele, pod red. A. Kopiczki, J. Jezierskiego i Z. Żywicy, Olsztyn 2010.

14 Zob.: A. Radzimiński, Podziały kościelne, [w:] Państwo Zakonu Krzyżackiego w Prusach. 
Podziały administracyjne i kościelne w XIII–XVI wieku, pod red. Z.H. Nowaka, Toruń 2000, 
s. 67–80; tenże, Podziały kościelne Inflant z Estonią, [w:] Inflanty w średniowieczu. Władz-
twa Zakonu Krzyżackiego i biskupów, pod red. M. Biskupa, Toruń 2002, s. 17–42; Die Bis-
tümer des Heiligen Römischen Reiches von ihren Anfängen bis zur Säkularisation, hrsg. von  
E. Gatz, Freiburg – Basel – Wien 2003; Atlas zur Kirche in Geschichte und Gegenwart. Heiliges  
Römisches Reich • Deutschsprachige Länder, hrsg. von E. Gatz, Regensburg 2009. Nadto:  
M. Gędek, Kościół i chrześcijaństwo na ziemiach polskich. Atlas historyczny, Warszawa 2017.
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wieku (diecezje: pomezańska, sambijska i warmińska) (2018)15, z drugiej zaś jak 
najbardziej zasadnym, jako że przytłaczająca większość odnotowanych posta-
ci to reprezentanci duchowieństwa (stosunkowo rzadko trafiają się laicy, a już 
w zupełności jednostkowy charakter posiada – w gronie uwzględnionych tu 
osób, bowiem nie w ogólności w całej metryce – wpis wskazujący na kobietę:  
„Elizabet Simonis de Statyn [Stettin], Caminensis dioecesis, 1493, Aprilis 
19.”)16, stąd w ich przypadku przynależność diecezjalna stanowi pierwszorzędny  
wyznacznik w aspekcie „przyporządkowania”.

O zdublowaniu po części kwerendy wykonanej przez Z. Wardęską (jakkol-
wiek jej akurat dane było korzystać również z oryginału), a dotyczącej osób 
z Warmii, zadecydował zarówno wspomniany już fakt, że autorka ta uwzględ-
niła zasadniczo tylko kanoników i biskupów17, pozostałych pomijając, jak 
i okoliczność, że przygotowany przez nią materiał ukazał się na łamach biu-
letynu wewnętrznego Papieskiego Instytutu Studiów Kościelnych (Pontificio 
Istituto di Studi Ecclesiastici) w Rzymie, który to niskonakładowy periodyk nie 
trafiał przed rokiem 1989 do krajowych bibliotek (co najwyżej kościelnych), 
a i po późniejszych przemianach społeczno-politycznych w Polsce znalazł się 
tylko w wybranych książnicach, stąd nie jest łatwo dostępny dla zainteresowa-
nych, podczas gdy jak dotychczas nie udostępniono jego zawartości w postaci 
cyfrowej. Co więcej, w tamtej edycji sprzed przeszło trzech dekad członkowie 
kapituł z Fromborka nie zostali wyodrębnieni spośród ogółu, lecz sąsiadują 
z kanonikami wrocławskimi, gdyż o kolejności wyliczenia decydował porzą-
dek wpisów na kartach Liber Confraternitatis Beatae Mariae de Anima Teuto-
nicorum de Urbe, podczas gdy ta jest podzielona wewnętrznie na kilka odręb-
nych wykazów18. Negatywną konsekwencją takiego sposobu podania materiału 
(nie według klucza chronologicznego, lecz zgodnie z kolejnością występowa-
nia na kartach metryki) jest również przeoczenie pewnych współzależności, 
a w każdym razie ich nie wyeksponowanie wówczas, kiedy zdarzało się, iż wpi-
sujące się jednocześnie osoby zostały zanotowane w dwóch różnych spośród 
wykazów, nie zaś obok siebie, podczas gdy przyjęcie obu do konfraterni miało 
miejsce w tym samym czasie, co wskazuje na wspólne przybycie do Wiecznego 
Miasta (jak w przypadku nowego biskupa warmińskiego Łukasza Watzenrode  

15 T. Oracki, Studenci i profesorowie z Prus Krzyżackich, Książęcych i Warmii na Uniwersytecie 
Krakowskim od XIV do XVIII wieku (diecezje: pomezańska, sambijska i warmińska), Gdańsk 
2018. Zob. poświęconą tej edycji recenzję w: „Acta Cassubiana”, t. 21, 2019, s. 296–308.

16 Liber Confraternitatis B. Mariae…, s. 110, nr 378.
17 S. Achremczyk, R. Marchwiński, J. Przeracki, Poczet biskupów warmińskich, Olsztyn 1994; 

Poczet biskupów warmińskich, pod red. S. Achremczyka, Olsztyn 2008.
18 Na starszą literaturę, dotyczącą tego zabytku źródłowego, wskazuje Z. Wardęska, Wpisy 

kanoników warmińskich i wrocławskich…, s. 62. Zob. też wyżej przyp. 4–5.
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i towarzyszącego mu w podróży do Rzymu, której celem było uzyskanie pro-
wizji papieskiej, kanonika z Fromborka Andrzeja Dostira – pod datą 5 VI  
1489 r.)19. W odróżnieniu natomiast od publikacji Z. Wardęskiej, gdzie skądinąd 
wskazać też można na pewne przeoczenia20, a wzorem wspomnianego opraco-
wania T. Orackiego, poniższych wypisów źródłowych nie opatrywano apara-
tem naukowym – zwłaszcza, iż w sytuacji, kiedy nie ograniczono się wyłącznie 
do osób piastujących eksponowane godności kościelne (rzadziej świeckie), lecz 
uwzględniono również postaci „drugiego planu”, w konsekwencji do jednych 
można wskazać obfitszą literaturę przedmiotu, do innych zgoła żadnej.

Skoro zatem ze wskazań w przypisach korzystający nie dowie się niczego 
więcej na temat przyjętych do rzymskiej konfraterni Beatae Mariae de Anima 
Teutonicorum przybyszów z Pomorza, Warmii oraz Inflant, godzi się wskazać 
w niniejszym wprowadzeniu na niektóre osoby z tego grona, z różnych wzglę-
dów zasługujące na poświęcenie im uwagi. Na pierwszym miejscu wspomnieć 
należy o wpisie zasygnalizowanym również przez Zofię Wardęską, który ma po-
stać: „Bugslaus, Dei gratia Stetinensis, Pomeranie, Cassubie et Slavie dux, Rugie 
princeps et comes in Gutzkow, anno Domini 1498, die 18. Januarii, Rome per-
sonaliter de mandato eius inscriptus fuit ad Fraternitatem”21, a wiąże się z po-
dróżą z lat 1496–1498 księcia pomorskiego Bogusława X Wielkiego po krajach 
Rzeszy, do Ziemi Świętej oraz do Wiecznego Miasta22. Wraz z Gryfitą tamtego 
dnia do rzymskiego bractwa przyjętych zostało czterech towarzyszących mu 

19 Liber Confraternitatis B. Mariae…, s. 29 nr 117 oraz s. 109 nr 369. Por. również: K. Kaczma-
rek, Święcenia duchowne Łukasza Watzenrode (1447–1512). Przyczynek do biografii biskupa 
warmińskiego, „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne”, 107 (2017), s. 181–198.

20 Przykładowo przeoczone zostało, że wpisany „manu propria die Conversionis s. Pauli anno 
a Nativitate Domini 1462 Rudolphus, episcopus Lavantinus” (Liber Confraternitatis B. Ma-
riae…, s. 23 nr 53), to będący w latach 1468–1482 ordynariuszem wrocławskim Rudolf 
z Rüdesheim (poprzednio w rzeczy samej biskup Lavantu), a z kolei wspomniany przez  
Z. Wardęską w owym zbiorczym wyliczeniu niewielkiego grona osób spoza kanoników 
warmińskich i wrocławskich „frater Johannes Ambrosii de Wratislavia, canonicus regu-
laris”, przyjęty do bractwa „anno Domini anno 1469, 27. Aprilis” (j.w., s. 79, nr 235), to 
późniejszy sufragan wrocławski z lat 1476–1504.

21 Liber Confraternitatis B. Mariae…, s. 39–40 nr 80.
22 Szerzej na ten temat: E. Rymar, Wielka podróż wielkiego księcia. Wyprawa Bogusława X 

pomorskiego na niemiecki dwór królewski, do Ziemi Świętej i Rzymu (1496–1498), Szczecin  
2004. Także: W. Szymborski, Pielgrzymka księcia pomorskiego Bogusława X do Rzymu 
u schyłku XV wieku, „Nasza Przeszłość”, 99 (2003), s. 367–378. Odnośnie do obecnego 
w przytoczonej tytulaturze miana „dux Cassubiae et Slaviae” zob.: M. Řezník, Dux Cassu-
bie, [w:] Gniazdo Gryfa. Słownik kaszubskich symboli, pamięci i tradycji kultury, pod red. 
C. Obracht-Prondzyńskiego, Gdańsk 2020, s. 122–123 (por. tenże, Cassubia, [w:] tamże,  
s. 77–78).
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duchownych: „Johannes Thuen, decanus Gustrowensis Caminensis dioecesis  
et Zwerinensis canonicus; Martinus Carith, doctor, decanus Colbergensis Ca-
minensis dioecesis et Caminensis ecclesiarum canonicus et Stetinensis; Joachim 
Jordens, canonicus Caminensis et scholasticus Beate Marie ecclesiarum ac ca-
nonicus Colbergensis; Nicolaus Speck, doctor, cantor et canonicus Zwerinensis 
ac Lubicensis et Sancte Elizabeth Buzowensis ecclesiarum canonicus, anno Do-
mini 1498, die quo supra”, pośród których znajdował się zatem promowany nie-
bawem na stolicę biskupią w Kamieniu Pomorskim Marcin Karith (Carith)23. 
Zjednoczyciel Pomorza Zachodniego nie był zresztą jedynym spośród „przyro-
dzonych panów” ziem nadbałtyckich, odnotowanym na kartach Liber Confra-
ternitatis Beatae Mariae de Anima Teutonicorum de Urbe, jako że „anno Domini 
1479, die 28. Octobris”, wpisany został do metryki bractwa „Balthasar, dux Ma-
gnopolensis et Stargardii”24, który do Wiecznego Miasta zawitał w analogicz-
nych okolicznościach, jak w bez mała dwie dekady później pomorski Gryfita, 
bowiem w trakcie pielgrzymki do Ziemi Świętej. Nie tylko to zresztą miało złą-
czyć obu wspomnianych dynastów, jako że reprezentujący ród książąt Meklem-
burgii Baltazar (żył w latach 1451–1507), wówczas jeszcze postulat na stolicę 
biskupią w Szwerynie (Schwerin, Swarzyń), z której wtedy właśnie zrezygnował, 
niedługo później, bowiem z początkiem roku 1482, poślubił młodszą siostrę 
Bogusława X Wielkiego – Małgorzatę (córkę Eryka II wołogoskiego i Zofii słup-
skiej), jednak nie doczekał się z niej potomstwa i zmarł bezdzietnie25.

Interesującym świadectwem, odnoszącym się do dziejów zarówno dynastii 
Gryfitów, jak też przemian w życiu kościelnym objętego już wówczas reforma-
cją Pomorza Zachodniego i Środkowego, jest wpis z daty „anno Domini 1557, 
die. 20. Martii”, kiedy to „Martinus de Edem, Caminensis ecclesiae decanus, 
pro confirmatione reverendissimi et illustrissimi principis et domini, domini 
Johannis Friderici, Stetini, Pomeranie etc. ducis ac eiusdem Caminensis Eccle-
siae postulati, ad Paulum IV. Pontificem Maximum missus, in commentarium 
Germanicae nationis nomen retulit, donans coronatum aureum”, a wraz z nim 
tego samego dnia „Georgius Below, Pomeranus, se huic laudabili Germanorum  

23 Liber Confraternitatis B. Mariae…, s. 40 nr 81–84.
24 Tamże, s. 35, nr 18.
25 E. Rymar, Rodowód książąt pomorskich, Szczecin 20052, s. 396, nr 151 (także tabl. geneal. X 

na s. [617]); Europäische Stammtafeln. Neue Folge, t. 1 cz. 3 – Die Häuser Oldenburg, Meck-
lenburg, Schwarzburg, Waldeck, Lippe und Reuß, bearb. von D. Schwennicke, Frankfurt am 
Main 2000, tabl. 303. Zob. również: J. Traeger, Die Bischöfe des mittelalterlichen Bistums 
Schwerin, Leipzig 1984, s. 150–155; tenże, Balthasar, Herzog von Mecklenburg (1452–1507), 
Administrator des Bistums Schwerin 1474–1479, [w:] Die Bischöfe des Heiligen Römischen 
Reiches 1448 bis 1648. Ein biographisches Lexikon, hrsg. von E. Gatz (unter Mitwirkung von 
C. Brodkorb), Berlin 1996, s. 32.
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collegio asscripsit, coronatum aureum solvens”26. Rzecz dotyczy ciekawego 
okresu w dziejach kościelnych krajów Świętego Cesarstwa Rzymskiego Narodu 
Niemieckiego (Interim Augsburskie), kiedy to z jednej strony postępował proces 
przekształcania dawnych biskupstw (a właściwie ich władztw terytorialnych) 
w tych państwach i państewkach Rzeszy, gdzie zwyciężyła reformacja, w sekun-
dogenitury panujących tam dynastii27, a z drugiej strony wciąż jeszcze czynione 
były zabiegów o prowizję papieską dla – często młodocianych – tamtejszych 
kandydatów do godności „biskupiej”, jako że od uzyskania potwierdzenia ze 
strony Stolicy Apostolskiej zależało udzielenie inwestytury na dane lenno ko-
ścielne przez katolickiego cesarza. Starania podejmowane w Wiecznym Mie-
ście w roku 1557 w interesie pomorskiego Gryfity Jana Fryderyka, w związku 
z przeznaczeniem dlań biskupstwa kamieńskiego, nie były zatem bynajmniej 
czymś odosobnionym, czego świadectwem wcześniejszy o osiem miesięcy  
(20 VII 1556) wpis, dotyczący podobnych zabiegów na gruncie Kurii Rzymskiej 
wysłanników wyznającego już protestantyzm elektora brandenburskiego z dy-
nastii Hohenzollernów28.

Jan Fryderyk miał być zresztą pierwszym „biskupem” kamieńskim, który 
godność tę objął w charakterze posiadacza tej nowej sekundogenitury Gryfi-
tów, potwierdzenia papieskiego nie uzyskawszy, natomiast jego poprzednikiem 
na stolicy biskupiej w Kamieniu Pomorskim był zmarły w roku 1556 Marcin 
Wejher (Weyher) – zarazem ostatni, któremu dane było uzyskać ze strony ak-
tualnego następcy św. Piotra prowizję na biskupstwo kamieńskie (5 X 1551) 
– mimo, że on sam opowiadał się po stronie „nowinek” religijnych i w konse-
kwencji nigdy nie przyjął sakry. Że jednak kontakty ze Stolicą Apostolską nadal  
utrzymywał, świadczy wpis w Liber Confraternitatis Beatae Mariae de Anima 

26 Liber Confraternitatis B. Mariae…, s. 61 nr 251–252.
27 W kwestii tej: K.R. Prokop, Proces przekształcania biskupstw katolickich w apanaże prote-

stanckich dynastów w XVI wieku na przykładzie Pomorza Zachodniego, [w:] Protestantyzm, 
pod red. J. Drabiny („Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Studia Religiologica”, 
z. 30), Kraków 1997, s. 63–89; tenże, Biskupi zachodniopomorscy (X–XX w.), Koszalin 2003, 
s. 219–255; tenże, Książęta i królewicze z dynastii panujących na ziemiach polskich oraz z ro-
dów pochodzenia niedynastycznego na stolicach biskupich. Almanach genealogiczno-biblio-
graficzny, Kraków 2020, s. 124–144. Nadto: R. Pawlik, Kapituła katedralna w Kamieniu 
Pomorskim na przełomie epok (1498–1549), Warszawa – Szczecin 2019, s. 189 nn.

28 Liber Confraternitatis B. Mariae…, s. 60, nr 244 („Ego Albertus Thum, iuris utriusque  
doctor, excellentissimi Joachimi II., Brandenburgensis electoris, nec non et illustrissimi  
et reverendissimi Sigismundi, Magdeburgensis archiepiscopi et Halberstadensis admini-
stratoris, nomine pro expeditione confirmationis Halberstadensis Ecclesiae contra comi-
tem de Stolberg ad sanctissimum dominum nostrum Paulum IV. internuncius missus, ob 
perpetuam erga Beatissimam Virginem devotionem et foelicem rerum omnium sucessum 
huic me confraternitati adscripsi die 20. Julii 1556, donans scutum aureum unum”).
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Teutonicorum de Urbe z roku 1553, kiedy to wyżej wspomniany „Martinus  
de Eden, Colbergensis, Caminensis dioecesis, se huic Fraternitatis adscripsit”, 
a wespół z nim uczynił to samo „Mathias Koler, reverendissimi episcopi Cami-
nensis Martini Wacher [Weyher] a secretis” – wysłannicy do Wiecznego Mia-
sta ich kościelnego zwierzchnika (w tym jeden spośród sekretarzy „biskupa”), 
wydelegowani przezeń do Rzymu niewątpliwie z jakąś misją (z pewnością nie 
chodziło o potwierdzenie w godności, skoro tę już od dawna posiadał)29. O ile 
wszakże imiona księcia Jana Fryderyka pomorskiego oraz M. Wejhera wiążą się 
z okresem tryumfów reformacji, o tyle późniejszy o zaledwie cztery dekady wpis 
z roku 1595 stanowi wymowne świadectwo podjętych – tyle, że w położonych 
dalej na północny-wschód Inflantach – działań kontrreformacyjnych, bowiem 
do konfraterni przyjęty został wówczas „Otto Schenking, Dei gratia Vendensis 
in Livonia episcopus, visitatis pro debito Beatorum Apostolorum liminibus, ad 
novellam istam plantationem rediens et Beatissimae Virginis patrociniis singu-
lariter se comendans, haec scripsit anno 1595, die 5. Junii, dedit quatuor coro-
natos in auro pro elemosynam”30. Wspomniana tu nova plantatio to erygowane 
kilkanaście lat wcześniej – dnia 11 V 1583 r. przez papieża Grzegorza XIII –  
biskupstwo inflanckie (ze stolicą w Wenden), którego O. Schenking miał okazać 
się ostatnim rezydencjalnym pasterzem, stamtąd wygnanym31.

Zapiski w Liber Confraternitatis Beatae Mariae de Anima Teutonicorum de 
Urbe dostarczają skądinąd ciekawego materiału do zagadnienia stosowanych 
u schyłku średniowiecza oraz w początkach epoki nowożytnej określeń wska-
zujących na region pochodzenia (kraj, prowincję), w których wszakże można  
również dopatrywać się odzwierciedlenia czyjejś świadomości etnicznej 
(na tyle, na ile była ona wtedy ukształtowana). Wpisy w rodzaju: „Joannes Bro-
niecz de Sandomiria, Polonus” (1553), „Joannes Lesniovsky, Polonus” (1554), 
„Georgius Ticinen[sis], natione Polonus” (1558) czy „Thomas Treterus, Posna-
niensis, Polonus” (1590)32, sąsiadują tu z odróżnionymi względem zamtych za-
piskami: „Georgius Prange, Prutenus” (1496), „Henricus Nidderhoff, Prutenus 
de Dantzke” (1505), „Gaspar Hannonius, Dantiscus, Prutenus” (1548), „Jacobus  

29 Tamże, s. 40, nr 86–87 (por. dla przykładu – s. 137, nr 644: „Johannes Beker, canonicus  
ecclesiae Oziliensis, in negotio confirmationis reverendissimi domini, domini Reinoldi, 
electi ecclesiae Oziliensis, nuntius et orator, die 11. Augusti 1532”; s. 51, nr 167–168: „Fri-
dericus Ampthenn, prepositus ecclesiae Ozieliensis, et Henricus Wichmann, secretarius 
reverendissimi patris domini Joannis, episcopi Curoniensis et postulati Oziliensis, pro  
confirmatione dictae ecclesiae Oziliensis missi et apud Sedem Apostolicam constituti”).

30 Tamże, s. 188, nr 1093.
31 Więcej w tym temacie: J. Fijałek, Kościół rzymsko-katolicki w Inflantach pod władztwem 

polskim (1582–1772/95), „Kwartalnik Teologiczny Wileński”, 1 (1923) z. 2, s. 177–198. Zob.  
także: G. Manteuffel, Inflanty polskie oraz listy znad Bałtyku, oprac. K. Zajas, Kraków 2009.

32 Zob. niżej przyp. 48.
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Zimmerman, Prutenus de Dantzick” (1556), „Sampson a Worem, Prutenus” 
(1559), „Laurentius Hintz, Prutenus, Gutstadiensis” (1605), czy także „Alexan-
der Sculteti, Prutius” (1549)33. Przybysze z Gdańska – i w ogólności z Prus Kró-
lewskich (w tym również Warmii, skoro w jednym z powyższych wpisów mowa 
jest o Dobrym Mieście – siedzibie kapituły kolegiackiej)34, wtedy już wszak pod-
danych władzy polskich monarchów – nie byli to zatem Poloni, lecz Pruteni35, 
niemniej najciekawsze w owym kontekście wydają się dwa powiązane ze sobą 
(dotyczą bowiem rodzonych braci) świadectwa z lat 1581–1582, gdzie pojawia 
się określenie Pomeranus (natione Pomeranus). W pierwszym z nich czytamy: 
„Nicolaus Hoyer, utriusque iuris doctor, natione Pomeranus, patria Sündensis, 
nepos utriusque iuris doctorum Zütfeldi, Wardenbarge et Gasparis Hoyers, 
oriundorum ex ordine patritio et consulari, huic dominorum ordini propter 
illorum merita se adscribendum confratrem duxit quantumvis digito maiori 
[…] dextrae manus animo tamen fuerit hilari 1574, die 3. Februarii. [później-
szy dopisek] Obiit Romae anno 1581, 22. Decembris. Gnade in der Almechtoge  
Godt”36. W drugim natomiast: „Bertramus Hoyer, Pomeranus, patricius Sun-
densis, ex quondam Luthpheldo et Barbara coniugibus procuratus, quondam  
reverendi domini Gasparis Hoyer, praepositi Lubecensis et cathedralis ecclesiae 
Brixinensis canonici etc. ex fratre supradicto Luthpheldo nepos et quondam  
domini Nicolai Hoyer, iuris doctoris nuper in Urbe defuncti frater germanus, 
tertia vice Romam veniens ratione hereditatis supradictorum dominorum Ca-
sparis et Nicolai, patrui et fratris respective, in Domino defunctorum, rebus 
confectis reditum in Germaniam festinans, se in Confraternitatem inscribit  
30. Martii 1582”37. W oglądzie osób żyjących u schyłku XVI w. miana „Pomorza- 
nina” (Pomeranus)38 mógł zatem zażywać patricius Sundensis, a więc ktoś  

33 Liber Confraternitatis B. Mariae…, s. 54–55, nr 200; 60, nr 245; 62–63, nr 260; 91, nr 368;  
117, nr 441; 139–140, nr 677; 200, nr 1194.

34 Słownik biograficzny kapituły kolegiackiej w Dobrym Mieście, oprac. zbior., Olsztyn 1999.
35 Por.: H. Freytag, Preußen und das deutschen Nationalhospitz St. Maria dell’Anima in Rom, 

„Zeitschrift des Westpreußischen Geschichtsvereins” 42 (1900), s. 69–87; R. Stachowiak, 
Duchowni pruscy w Kurii Rzymskiej w XV i na początku XVI w. – zabiegi o kariery i benefi-
cja, [w:] Parafie w średniowiecznych Prusach w czasach Zakonu Niemieckiego od XIII do XVI 
w., pod red. R. Biskupa i A. Radzimińskiego, Toruń 2015, s. 219–235.

36 Liber Confraternitatis B. Mariae…, s. 164, nr 880.
37 Tamże, s. 171–172, nr 947.
38 Por. M. Řezník, Pomorze, [w:] Gniazdo Gryfa…, s. 425–427 (m.in.: „Niemieckie pojęcie 

Pommern odnosi się do terytorium historycznego – późnośredniowiecznego i nowożytne-
go – Pomorza Przedniego i Tylnego, a więc dawnych obszarów władców z dynastii Gryfi-
tow”); tenże, Prusy, [w:] tamże, s. 434–435 (gdzie na końcu – w nawiązaniu do zagadnienia 
współczesnej „narracji historycznej” – autor hasła zauważa, iż „w kontekście terytorialnym 
dyskurs kaszubski posługuje się pojęciem Pomorza, a nie Prus”); D. Kalinowski, Rugia,  
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pochodzący z wprawdzie dość odległego względem Kołobrzegu, Słupska czy  
tym bardziej Gdańska Stralsundu39, niemniej miasto to, począwszy od roku  
1325, znajdowało się we władaniu Gryfitów, którym przypadło wówczas obej-
mujące tę część ziem nadbałtyckich księstwo Rugii, gdzie wygasła rodzima  
dynastia40.

W poprzednim akapicie pojawiły się imiona osób, które badacz staropol-
skiego piśmiennictwa od razu skojarzy. Są to bowiem autorzy czy to dzieł wyda-
nych drukiem jeszcze w tamtej epoce, czy też spuścizny opublikowanej dopiero 
po po kilku wiekach. Tak właśnie rzecz ma się w odniesieniu do zaangażowa-
nego w działalność dyplomatyczną Jerzego z Tyczyna („Georgius Ticinen, scu-
tifer apostolicus et cantor Lencinensis, natione Polonus, anno Domini 1558, die  
11. mensis Maii, dedit aureum Hungarum”)41, którego listy, kierowane z Wiecz-
nego Miasta do przebywającego na Warmii Marcina Kromera, doczekały się 
wydania (zresztą tylko w wyborze) przed czterdziestu laty42, gdy z kolei w przy-
padku szczególnie blisko związanego z kardynałem Stanisławem Hozjuszem 
Tomasza Tretera („Thomas Treterus, Posnaniensis, Polonus, sacra memoriae 
illustrissimi et reverendissimi domini Stanislai Hosii, cardinalis et episcopi 
Varmiensis intimus familiaris et secretarius, canonicus Sanctae Mariae Trans-
tyberim de Urbe et Sacrae Poenitentiariae Apostolicae scriptor […], unum 
ducatum Ungaricum attribuit, anno Domini 1590, die 24. Maii”)43, skądinąd 
późniejszego kanonika warmińskiego (tytułu tego nie ma w odnośnej zapi-
sce, stąd i Z. Wardęska nie zna go jako członka kapituły katedralnej we From- 
borku), część jego prac ukazała się współcześnie, inne natomiast dużo póź- 
niej44. Do grona znamienitych luminarzy polskiej kultury i nauki przełomu  

[w:] tamże, s. 462–463 („Ostatni książę rugijski związał wyspę (1325) z dynastią Gryfitów, 
przez co na kolejne trzysta lat Rugia znalazła się w granicach państwa zachodniopomor-
skiego”).

39 Przykładowo: B. Büttner, Die Pfarreien der Insel Rügen von der Christianisierung bis zur 
Reformation (Veröffentlichungen der Historischen Kommission für Pommern, 42), Köln – 
Weimar – Wien 2007, s. 448 („civis Sundensis”).

40 U. Scheil, Genealogie des Fürsten von Rügen, Greifswald 1945; taż, Zur Genealogie der ein-
heimischen Fürsten von Rügen, Köln – Graz 1962; I. Schmidt, Die Dynastie der Rügenfürsten 
(1168–1325), Rostock 2009.

41 Liber Confraternitatis B. Mariae…, s. 147, nr 740.
42 Polski dyplomata na papieskim dworze. Wybór listów Jerzego z Tyczyna do Marcina Kromera 

(1554–1585), wyd. J. Axer, Warszawa 1982.
43 Liber Confraternitatis B. Mariae…, s. 180, nr 1025.
44 M.in.: Ierosolimitana peregrinatio illustrissimi principis Nicolai Christophori Radzivili, ducis 

Olicae et Niesvisii, palatini Vilnensis, militis Ierosolimitani, etc., primum a Thoma Tretero, cu-
stode Varmiensi, ex Polonico sermone in Latinum translata, nunc varie aucta et correctius in  
lucem edita, Antverpiae 1614. Także: Thomae Treteri theatrum virtutum divi Stanislai Hosii, 
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średniowiecza oraz nowożytności zalicza się z kolei Bernard Wapowski („Ber-
nardus Wapowskii, cantor Cracoviensis et Premisliensis, decretorum doctor, 
Sanctissimi Domini Nostri pape cubicularius, 1511, die 3. mensis Februarii, 
pontificatus Domini Nostri Papae Julii II. anno octavo”)45, autor między in-
nymi doprowadzonego aż po rok 1535 dzieła kronikarskiego46, podobnie jak 
znaną postacią jest XVI-wieczny poeta łaciński Eustachy Knobelsdorf z Warmii 
(„Eustachius a Knobelsdorf, canonicus Warmiensis et administrator in Alenn-
striy [Allenstein], 23. Maii 1549, dedit ducatum in auro”)47, niemniej na kartach 
Liber Confraternitatis Beatae Mariae de Anima są też reprezentanci ówczesnego 
duchowieństwa (i nie tylko) z ziem Królestwa Polskiego, o których istnieniu 
dziś wiedzą – jeśli w ogóle – wyłącznie specjalizujący się w badaniach prozo-
pograficznych mediewiści czy nowożytnicy48.

Wspomniano wyżej o kardynale S. Hozjuszu, biskupie wpierw chełmińskim, 
a następnie warmińskim, którego wpisu również nie brakło na kartach prezen-
towanego źródła (1559), podobnie jak tak samo przynależących do grona epi-
skopatu: Mikołaja Tungena (1469), Mikołaja Krapitza vel Chrapickiego (1487), 
Łukasza Watzenrode (1489), Jana Wilde (1495), Maurycego Ferbera (1508)  

Cracoviae 1998; T. Treter, Rewia cnót Stanisława Hozjusza, przeł. W. Steffen, Poznań 2004; 
M. Oesterreicher, T. Treter, M. Treter, Kronika lidzbarska, przeł. J. Wojtkowski, Olsztyn 2008.

45 Liber Confraternitatis B. Mariae…, s. 123, nr 507.
46 Kroniki Bernarda Wapowskiego z Radochoniec, kantora katedralnego krakowskiego, część 

ostatnia czasy podługoszowskie obejmująca (1480–1535), wyd. J. Szujski (Scriptores rerum 
Polonicarum, t. 2), Kraków 1874.

47 Liber Confraternitatis B. Mariae…, s. 140, nr 682. Z jego publikowanej spuścizny: E. Kno-
belsdorf, Lutetiae descriptio, traduit et présenté par O. Sauvage, Grenoble 1978; tenże, 
Carmina Latina, ed. J. Starnawski (Corpus antiquissimorum poetarum Poloniae Latinorum 
usque ad Joannem Cochanovium, t. 8), Cracoviae 1995. 

48 Liber Confraternitatis B. Mariae…, s. 57, nr 224 („Joannes Lesniovsky, Polonus, anno Do-
mini 1554”), 72, nr 117 („Nicolaus Schudla, canonicus Posnaniensis”) i nr 120 („Derslaus 
Michaelis de Carmeze, scholasticus Plocensis”), 77, nr 205 („Stanislaus de Mlyny, cano-
nicus Posnaniensis, scriptor apostolicus”), 79, nr 241 („Andreas de Dambrowka, canoni-
cus Gnezensis et prepositus Ywanawytze [Iwanowice]”), 94, nr 47 („Michael de Polonia”),  
142 nr 696 („Joannes Broniecz de Sandomiria, Polonus, clericus Cracoviensis dioecesis et 
magnifici domini Boner familiaris, solvit pro nunc Julios 5 die 23. Martii 1553 atque petiit 
hac propria manu orari pro se et eiusdem consanguineis et benefactoribus vivis et defunc-
tis”), 230 („Dominus Andres Mszilai [Mscislai?] de Mroga, rector ecclesiae parochialis op-
pidi in Brzesziny, Gneznensis dioecesis, qui obiit Rome die 22. mensis Maii anni Domini 
1449 et est sepultus in ecclesia S. Stephani in Piscinola de Urbe. Legavit Hospitali in suo 
testamento 12 ducatos et fiat anniversarium ipsius singulis annis in dicto Hospitali die 
supradicta”). W pojedynczym przypadku do jednej i tej samej osoby odnoszą się dwa wpi-
sy w różnych działach metryki: „Johannes de Nyeborowo, cancellarius ecclesie Plocensis”  
(s. 72 nr 116) oraz „Johannes de Nyeborowo, cancellarius ecclesie Plocensis, obiit Rome 
1458, die Mercurii 12. Julii. Sepultus in Hospitali Theutonicorum” (s. 237).
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czy Tiedemanna Giese (1508), nazwiska których to wszystkich znacząco są  
zapisane w dziejach Prus Królewskich, przy czym dwaj ostatni pochodzili 
z gdańskich rodzin patrycjuszowskich49, gdy z kolei J. Wilde przeniósł się z die-
cezji kamieńskiej, gdzie był ostatnim w jej dziejach wikariuszem in pontificalibus  
(sufraganem), na Warmię i tam zmarł w wieku 94 lat na powierzonym mu pro-
bostwie w Kiwitach50. Jeszcze liczniejsi są biskupi z Inflant, jakkolwiek pomiędzy 
nimi niemało jest duchownych wywodzących się z różnych krajów Rzeszy, co 
można niekiedy wywnioskować na podstawie wymienionych godności kościel-
nych, uprzednio piastowanych51. Skądinąd zresztą kwerendzista często spotyka 
się z wpisami dotyczącymi duchownych, którzy – pozostając przez lata związani 
z Kurią Rzymską – „kolekcjonowali” beneficja i prebendy w rozmaitych diece-
zjach, jak chociażby „Bernardus Sculteti, decretorum doctor, vicarius Magde-
burgensis, prepositus Walbicensis, Stetinensis et decanus Warmiensis, eiusdem 
ac Lubicensis canonicus, plebanus in Danzke, Rotae [Apostolicae] notarius, 
Domini Nostri Papae cubicularius et accolitus, protonotarius et scriptor apo-
stolicus nec non prepositus s. Sebastiani Magdeburgensis successive”52, uhono-
rowany niedawno książkową biografią53. Jego osoba wpisana jest zatem w dzieje 
diecezji zarówno kamieńskiej (Szczecin), jak i warmińskiej (Frombork), a także 
włocławskiej (Gdańsk) – żeby ograniczyć się tu wyłącznie do interesującego nas 

49 Pośród członków owej rzymskiej konfraterni znalazł się także „dominus Johannes Ferwer  
[Ferber], decretorum licenciatus de Dantzigh, canonicus ecclesiae Warmiensis” (j.w.,  
s. 129, nr 553). Szerzej o tej rodzinie: H. Zins, Ród Ferberów, Lublin 1951.

50 Ostatnio o nim: R. Lazcano, Episcopologio Agustiniano. Vida, obras, escritos, retrados, 
escudos episcopales, fuentes, bibliografía y webgrafía de cardenales, patriarcas, nuncios, pri-
mados, arzobispos, obispos, sacristas pontificios, prelados, vicarios y prefectos apostólicos de 
la Familia Agustiniana (Agustinos, Agustinos Recolectos, Agustinos Descalzos de Portugal,  
Agustinos Descalzos de Italia, y Agustinos Asuncionistas) desde Inocencio IV a Benedicto 
XVI, t. 1, Guadarrama [Madrid] 2014, s. 917–918, gdzie przytoczony został tekst nieczyte-
lnej już dziś inskrypcji na zachowanej w prezbiterium kościoła parafialnego w Kiwitach 
płycie nagrobnej tego hierarchy („Arma reverendissimi perillustris domini Johannis, epi-
scopi Simbalensis et suffraganei Warmiensis, annis 94 completis XXVIII Decembris anni 
MDXXXII defuncti et hic sepulti”). Por. T. Jurkowlaniec, Nagrobki średniowieczne w Pru-
sach, Warszawa 2015, s. 258–259 (nr 200/1).

51 Zob.: Die Domkapitel des Deutschen Ordens in Preußen und Livland, hrsg. von R. Biskup  
& M. Glauert, Münster 2004; M. Maasing, The Role of the Bishops in the Livonian Political 
System (in the First Half od the 16th Century) (Dissertationes Historiae Universitatis Tartuen- 
sis, 37), Tartu 2016 [zwł. s. 314 tabl. 62]. Także: T. Lukas, Tartu toomhärrad 1224–1558,  
Tartu 1998; M. Glauert, Das Domkapitel von Pomesanien (1284–1527), Toruń 2003;  
R. Biskup, Das Domkapitel von Samland (1285–1525), Toruń 2007.

52 Liber Confraternitatis B. Mariae…, s. 87, nr 331 (także s. 254).
53 T. Borawska, H. Rietz, Z Kaszub do Wiecznego Miasta. Bernard Sculteti (ca 1450–1518) – 

kurialista i przyjaciel Mikołaja Kopernika, Toruń 2019. Recenzyjne omówienie tej publika-
cji w: „Acta Cassubiana”, t. 22, 2020, s. 313–321.
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obecnie obszaru, zaś na kartach owej metryki pojawia się on szczególnie często, 
a to przez wzgląd na sprawowanie obowiązków prowizora Bractwa Najświętszej 
Maryi Panny de Anima Teutonicorum de Urbe54, w którego rzymskiej świątyni 
B. Sculteti znalazł wieczny spoczynek i po dziś dzień jest upamiętniony w jej 
wnętrzu zachowanym pomnikiem nagrobnym55.

Owo poświadczone we wpisach w Liber Confraternitatis zjawisko kumulo-
wania beneficjów nastręcza zresztą pewną trudność wobec przyjętego podziału 
zapisek źródłowych według krain geograficznych (historycznych) oraz diece-
zji, bowiem niektóre postaci należałoby w tej sytuacji odnotować dwukrotnie 
(czy nawet trzykrotnie, jak w wyżej wskazanym przypadku). Tego rodzaju po-
wtarzanie treści jednych i tych samym świadectw nie wydaje się wszakże rzeczą 
celową, stąd na daną osobę wskazano wyłącznie w pierwszym spośród działów, 
do którego się «kwalifikuje» (czy to z racji czy piastowanych godności, czy też 
ziem pochodzenia), podobnie jak – nie tylko przez wzgląd na oszczędność 
miejsca, ale również jako ułatwienie dla korzystających – łączono zapiski od-
noszące się do tej samej postaci, widniejące w różnych działach prezentowane-
go zabytku źródłowego. W poniższych zestawieniach obowiązuje też porządek 
chronologicznych – z tym zastrzeżeniem, iż na samym początku w ramach da-
nego działu umieszczono wpisy pozbawione datacji, co bynajmniej nie ozna-
cza, iż są wcześniejsze od owych po nich następujących, o czym tedy należy 
pamiętać. W sumie pomieszczono poniżej przeszło osiemdziesiąt wpisów, spo-
śród których najwięcej, bowiem 33, zostało przyporządkowanych do Inflant,  
24 do Warmii (wraz z Pomezanią), 21 do Pomorza Zachodniego i Środkowego, 
zaś do Pomorza Nadwiślańskiego wprawdzie tylko sześć, niemniej – przykła-
dowo – w dziale warmińskim widnieje zarówno „Johannes Ferwer [Ferber], 
decretorum licenciatus de Dantzigh, canonicus ecclesiae Warmiensis”, jak też 
„Henricus Nidderhoff, Prutenus de Dantzke, Warmiensis, Revaliensis et Lubi-
censis ecclesiarum canonicus”, które to – wcześniej już sygnalizowane – rów-
noczesne związki niejednej spomiędzy uwzględnionych postaci z Pomorzem, 
Warmią tudzież Inflantami stanowią istotny argument, przemawiający za – 
zgodnie z przyjętą dla obecnej edycji koncepcją – wzięciem pod uwagę w spo-
sób łączny osób z tych bliskich sobie geograficznie (ale też cywilizacyjne) krain, 
zlokalizowanych w regionie nadbałtyckim.

54 Z kolei odnośnie do piastowanej przezeń godności protonotariusza apostolskiego zob.:  
K. R. Prokop, Polonica w zespole „Collegio dei Protonotari Apostolici” Archiwum Watykań-
skiego (XVII–XIX w.), [w:] tenże, Opuscula historico-ecclesiastica ad res gestas Poloniae  
veteris spectantia, Kraków 2018, s. 88–162.

55 J. Schmidlin, Geschichte der deutschen Nationalkirche in Rom…, s. 345–346 (tamże fot. 16 
na s. 346) [zob. również s. 105, 107, 127, 207, 210, 214–215, 256, 358, 400]; G. Knopp,  
W. Hansmann, S. Maria dell’Anima…, s. 56 (oraz fot. 34 na s. [128]) [zob. również s. 14 i 74].



207Późnośredniowieczne i wczesnonowożytne elity Pomorza...

I.

POMORZe NADWIŚLAńSKIe
(diecezje chełmińska i włocławska)

(1) • Nicolaus Crapitz de Gurchen, canonicus Wratislaviensis, archidiaconus 
Oppeliensis ac notarius palatii apostolici, anno Domini 1487, 23. Septembris. 
[Późniejszy dopisek] Episcopus Culmensis factus anno 1496 [s. 84, nr 302].
(2) • Ego Bernardus Sculteti, decretorum doctor, vicarius Magdeburgensis huic 
Fraternitati me adscripsi Rome die 3. Maii 1491, prepositus Walbicensis, Steti-
nensis et decanus Warmiensis, eiusdem ac Lubicensis canonicus, plebanus in 
Danzke, Rote notarius, Domini Nostri Papae cubicularius et accolitus, protono-
tarius et scriptor apostolicus nec non prepositus s. Sebastiani Magdeburgensis 
successive. [późniejszy dopisek] Qui obiit 30. Julii 1518, sepultus autem 31. Julii 
in ecclesia hospitalis [s. 87, nr 331]. • Bernardus Sculteti, doctor, prepositus,  
cubicularius pape, acolitus et protonotarius, obiit Rome die 30. Julii 1518.  
Sepultus die sequente ante suam capellam in ecclesia Hospitalis nostri Beate 
Marie de Anima Teutonicorum. Qui heredem suum omnium suorum bonorum 
dictum Hospitale institutit, cui reliquit etiam per eum exposita provisione illius 
et ecclesie valore ultra duo milia ducatorum. Bene habeat anima sua et in sancta 
pace quiescat digna memoria annua [s. 254].
(3) • Luca de Thoren [Thorn], Culmensis dioecesis, laicus, antiquus curialis, 
anno Jubilei 1500 apud S. Spiritum in hospitali defunctus fuit et dimisit fabrice 
ecclesie Hospitalis nostri Beate Marie de Anima ducatos sex currentes et carli-
nos 3 et bol. 3 [s. 252].
(4) • Tidemannus Gise, artium magister, canonicus ecclesie Warmiensis,  
absens, inscriptus huic Confraternitati die 10. Januarii 1508. [późniejszy dopi-
sek] Postea episcopus Culmensis, inde Warmiensis [s. 120, nr 473].
(5) • Gaspar Hannonius, Dantiscus, Prutenus, c.o.a.a.o., huic venerabili Con-
fraternitati Deiparae Virginis Mariae et Germanice nationis sese adscripsit  
12. Martii 1548 (dedit ducatum unum aureum in auro) [s. 139–140, nr 677].
(6) • Ego Hieronymus comes a Rosrazors [Roz(d)rażew], Wratislaviensis prae-
positus [późniejszy biskup ordynariusz włocławski], pridie Kalendas Martii 1570 
[s. 160, nr 849].
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II.

POMORZe ZAChODNIe, ŚRODKOWe I PRZeDNIe
(diecezja kamieńska)

(1) • Henningus, archidiaconus Diminensis et canonicus Caminensis [s. 75, 
nr 178].
(2) • Bartolomeus Elers, vicarius in ecclesia Lubicensi ac ecclesie s. Cecilie 
Gustrowensis, Caminensis dioecesis, canonicus, decretorum doctor [s. 91, 
nr 367].
(3) • Martinus Bisenbruwe, presbiter Caminensis dioecesis [s. 99, nr 156].
(4) • Theodericus Clinchrode, doctor, prepositus Stetinensis, causarum procu-
rator et canonicus Bremensis et Hamburgensis ecclesiarum, sepultus in Hos-
pitali die 4. Julii 1478 [s. 271]. • Egregius dominus Theodericus Clynckraide, 
decretorum doctor, Beate Marie Stetinensis, Caminensis dioecesis, et sancti 
Wilhadi Bremensis ecclesiarum prepositus, in Romana Curia causarum pro-
curator insignis, obiit quinta Julii 1478 et legavit ducatos largos papales viginti 
[…]. Qui eciam magister et dominus Theodericus Clynckraide domum, quem 
in opposito s. Blasii de annulo inhabitavit, multis centenariis ducatorum refor-
mando melioravit ipsamque melioracionem Hospitali ad honorem Sanctissime 
Virginis pro salute anime sue donavit. Et ideo dicta die anniversarium singulo 
anno pro salute anime sue fiat sine defectu, quia domus ipsa primo solum de-
cem ducatos pro censu valebat, nunc autem 40 ad minus valebit. Et nisi morte 
preventus fuisset, multo plus ipsam decorasset et meliorasset [s. 244–245].
(5) • Johannes Sleff, canonicus Colbergensis, sepultus in Hospitali die 9. Octo-
bris 1478 [s. 272].
(6) • Ludolpus Geske, clericus Hildesemensis, vicarius ecclesie s. Blasii Brunswi-
censis, qui multo tempore capellanis Hospitalis servivit et in Hospitali moram 
habuit, obiit die 20. Junii 1484. Sepultus in Campo Santo, legavit Hospitali  
10 florenos Renenses in auro, praesentibus dominis Henrico Swertfeger et  
Nicolao Losse, presbyteris Caminensis dioecesis et huius Hospitalis capellanis, 
et dominis Johanne Berckh, Mindensis dioecesis presbytero, et Hermanno Rol-
finck, clerico Mindensis dioecesis, testibus [s. 272–273].
(7) • Anno Domini 1491 dominus Rabadus Bremer, Lubicensis prepositus,  
Caminensis et Lubicensis canonicus, defunctus est die 2. Octobrii et in Hospi-
tali sepultus, pro quo dederunt unum ducatum [s. 247].
(8) • Elizabet Simonis de Statyn [Stettin], Caminensis dioecesis, 1493, Aprilis 
19 [s. 110, nr 378].
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(9) • Anno Domini 1495, ipso die beatissimi Gregorii, Johannes Wilde, Dei et 
Apostolice Sedis gratia episcopus Simbaliensis, vicarius in pontificalibus Be-
nedicti, episcopi Caminensis, consecratus in Hospitali Almanorum et ad hanc 
Fraternitatem receptus, propria manu se inscripsit [s. 30, nr 126].
(10) • Petrus Wolkouw, canonicus Caminensis, litterarum apostolicarum solli-
citator, anno Domini 1495 in hanc Fraternitatem inscriptus, solvit florenum Re-
nensem unum. [na marginesie] Episcopus Zwerinensis factus… [s. 89, nr 357].
(11) • Johannes Thuen, decanus Gustrowensis Caminensis dioecesis et Zweri-
nensis canonicus, anno Domini 1498, die 18. Januarii [s. 40, nr 81].
(12) • Martinus Carith, doctor, decanus Colbergensis Caminensis dioecesis  
et Caminensis ecclesiarum canonicus et Stetinensis, die quo supra [s. 40, nr 82].
(13) • Joachim Jordens, canonicus Caminensis et scholasticus Beate Marie  
ecclesiarum ac canonicus Colbergensis, die quo supra [s. 40, nr 83].
(14) • Nicolaus Speck, doctor, cantor et canonicus Zwerinensis ac Lubicensis  
et s. Elizabeth Buzowensis ecclesiarum canonicus, die quo supra [s. 40, nr 84].
(15) • Thomas Baltzer, decanus Zwerinensis eiusdemque et Beate Marie Colber-
gensis et s. Cecilie Gustrowensis nec non s. Nicolai Gripeswaldensis, Caminien-
sis dioecesis, ecclesiarum canonicus dicteque Colbergensis etiam scholasticus, 
ob singularum devotionem, quam ad intemeratam et gloriosam Dei Matrem 
Virginem Mariam habuit, dictae eius Fraternitatis humiliter se inscribendum 
curavit et pro eius reverendissimo templo perficiendo duo era, id est duos flo-
renos Hungaricales cum vidua obtulit in gazophylacium, die 10. Junii 1504  
[s. 116, nr 435].
(16) • Nicolaus Bulderian, clericus Caminensis dioecesis, 7. Februarii 1511  
[s. 122, nr 497].
(17) • Paulus Cotzeke, archidiaconus Dymminensis in ecclesia Caminensis  
et decanus ecclesie Beatae Marie Stetinensis, Caminensis dioecesis, 1511, die 
Martii 25. Februarii [s. 123, nr 509].
(18) • Zutpheldus Wardenberg, decanus collegiatae ecclesiae s. Cecilie Gustro-
wensis, Caminensis dioecesis, die 30. Maii 1511 [s. 123, nr 512].
(19) • Martinus de Eden, Colbergensis, Caminensis dioecesis, se huic Fraterni-
tatis adscripsit 1553 [s. 40, nr 86]. • Martinus de Edem, Caminensis ecclesiae 
decanus, pro confirmatione reverendissimi et illustrissimi principis et domini, 
domini Johannis Friderici, Stetini, Pomeranie etc. ducis ac eiusdem Caminensis 
Ecclesiae postulati, ad Paulum IV. Pontificem Maximum missus, in commen-
tarium Germanicae nationis nomen retulit, donans coronatum aureum, 1557, 
die 20. Maii [s. 61, nr 251].
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(20) • Mathias Koler, reverendissimi episcopi Caminensis Martini Wacher 
[Weyher] a secretis etc., adscripsit 1553 [s. 40, nr 87].
(21) • Georgius Below, Pomeranus, se huic laudabili Germanorum collegio  
adscripsit, coronatum aureum solvens, 1557, die 20. Maii [s. 61, nr 252].

III.

POMeZANIA I WARMIA
(diecezja pomezańska i warmińska)

(1) • Augustinus Tugerthe, canonicus Warmiensis [s. 66, nr 32]
(2) • Fridel de Corbecke, notarius palatii, canonicus et thesaurarius ecclesiae 
Sanctorum Apostolorum Coloniensis, deinde scriptor apostolicus et scholasti-
cus Wratislaviensis ac canonicus Warmiensis [s. 71, nr 102]
(3) • Marcus de Wolkow, canonicus Warmiensis, notarius Palatii [Apostolici] 
(nunc praepositus Warmiensis) [s. 71, nr 113].
(4) • Henricus Schaudel, canonicus Warmiensis [s. 77, nr 205].
(5) • Michael de Resell, clericus Warmiensis dioecesis, servitor illustrissimorum 
oratorum domini [episcopi] Tarbatensis [s. 112, nr 400].
(6) • Cristoferus de Suchten, canonicus Warmiensis. [późniejszy dopisek] Postea 
prepositus [s. 122, nr 502].
(7) • Dominus Johannes Ferwer [Ferber], decretorum licenciatus de Dantzigh, 
canonicus ecclesiae Warmiensis [s. 129, nr 553].
(8) • Andreas Schonaw, litterarum apostolicarum scriptor et canonicus ecclesie 
Warmiensis. Qui legavit in testamento suo dicto Hospitali 30 ducatos et hospi-
tali s. Andree unito predicto Hospitali 6 ducatos. Et obiit Rome, anno Domini 
1444, die 26. mensis Julii, qua die fiat singulis annis anniversarium suum in 
dicto Hospitali. Et est sepultus in ecclesia Beate Marie de Populo [s. 223–224].
(8) • Enoch Nicodemi de Cobelaw, clericus Pomezaniensis dioecesis (1467?)  
[s. 104, nr 276].
(9) • Nicolaus Tungen, canonicus Warmiensis, scriptor bullarum [s. 71, nr 112]. 
• Nicolaus Tuenghen, episcopus Warmiensis, olim litterarum apostolicarum 
scriptor et abbreviator, anno Domini 1469 [s. 23, nr 57].
(10) • Lucas [Watzenrode], episcopus Warmiensis, anno Domini 1489 Fraterni-
tatem Hospitalis suscepit die 5. Junii [s. 29, nr 117].
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(11) • Andreas Dostir de Cletze, ecclesie Warmiensis canonicus, Fraternitatem 
huius Hospitalis 1489, die 5. Junii, suscepit [s. 109, nr 369].
(12) • Balthasar Stockfisch, ecclesiae Warmiensis canonicus, Fraternitatem  
huius anno, die quo supra, suscepit [s. 109, nr 370].
(13) • Georgius Prange, Prutenus, rector parochialis ecclesiae in Wormidth 
Warmiensis dioecesis, anno 1496 [s. 91, nr 368].
(14) • Dominus Henricus Nidderhoff, Prutenus de Dantzke, Warmiensis, Reva-
liensis et Lubicensis ecclesiarum canonicus, hanc Fraternitatem ingressus sub 
me B[ernardo] Sculteti provisore, 1505, die 28. Decembris [s. 117, nr 441].
(15) • Mauritius Ferwer [Ferber], Lubicensis et Warmiensis ecclesiarum cano-
nicus, scriptor archivii Romanae Curiae, die 10. Januarii 1508. [późniejszy dopi-
sek] Obiit episcopus Warmiensis [s. 120, nr 472].
(16) • Tidemannus Gise, artium magister, canonicus ecclesie Warmiensis,  
absens, inscriptus huic Confraternitati die 10. Januarii 1508. [późniejszy dopi-
sek] Postea episcopus Culmensis, inde Warmiensis [s. 120, nr 473].
(17) • Georgius de Delen, cantor et canonicus Warmiensis, die 3. Februarii 1511 
[s. 122, nr 500].
(18) • Albertus Bisschop, canonicus Warmiensis et archidiaconus ac canonicus 
Lubicensis ecclesiarum, Sedis Apostolice protonotarius, die 3. Februarii 1511 
[s. 122, nr 501].
(19) • Alexander Sculteti, Prutius, canonicus Varmiensis et Revaliensis ecclesia-
rum, 10. Februarii 1549 [s. 54–55, nr 200].
(20) • Eustachius a Knobelsdorf, canonicus Warmiensis et administrator in  
Alennstriy [= Allenstein], 23. Maii 1549, dedit ducatum in auro [s. 140, nr 682].
(21) • Ego Samson a Worein, canonicus Warmiensis, post novem continuos 
in hac Urbe exactos annos die 9. Februarii 1555 huic laudabilem Societatem 
incyltae nationis Germanicae me adscripsi et dedi coronatum unum aureum 
(Pruteni) [s. 146, nr 727]. • Ego Sampson a Worem, Prutenus, utriusque iuris 
doctor, Varmiensis et Olomucensis ecclesiarum canonicus, reverendissimi do-
mini mei, domini Stanislai Hosii, episcopi Warmiensis, cancellarius, Romanae 
Curiae alumnus tertium, ob devotionem ergam Gloriosissimam Virginem Ma-
trem huic venerabile Confraternitati nomen dedit iterum, […] Kalendas Mar-
tiis 1559, donans ducatum unum aureum Ungaricum [s. 62–63, nr 260].
(22) • Ego Jacobus Zimmerman, Prutenus de Dantzick, canonicus ecclesiae 
Warmiensis, tunc temporis camerarius apud Sanctissimum Dominum No-
strum Paulum IV., Pontificem Maximum, agens, ob singularem erga Gloriosis-
simam Virginem devotionem ac patriae et huius collegii celeberrimi amorem 
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me asscipsi et pro more aureum coronatum in auro solvi 1556, in festo s. Jacobi  
[s. 60, nr 245].
(23) • Quia reverendissimus in Christo pater et dominus, dominus Stanislaus 
Hosius, Dei et Apostolicae Sedis gratia episcopus Warmiensis, a Sanctissimo 
Domino Nostro Paulo, eius nominis quinto, Pontificis Maximo, ob incompara-
bilem sacrarum litterarum scientiam huc evocatus, pro sua in Deum Optimum 
Maximum Eiusque Matrem Mariam, semper virginem, pietate ducatos Unga-
ricos duos et duplonem Hispanicum unum largitus est, Johannes Drolshagen, 
istius templi ac hospitalis secundum provisor, eius nomen Societati huic de-
dit postridie Kalendas Martias 1559. [późniejszy dopisek] Postea existens Sedis 
Apostolicae ad imperatorem Ferdinandum nuntius, a Pio Papae IV. creatus est 
Romanae Ecclesiae cardinalis [s. 33, nr 140].
(24) • Laurentius Hintz, Prutenus, Gutstadiensis (1605) [s. 200, nr 1194].

IV.
INFLANTY

 (archidiecezja ryska, diecezje dorpacka, ozylska,  
rewelska i sambijska)

(1) • Nicolaus Korner, canonicus Tarbatensis [s. 73, nr 135].
(2) • Georgius Hollant, decanus ecclesie Osiliensis [s. 73, nr 142].
(3) • Dominus Theodericus Reseler, episcopus Tarbatensis [s. 219].
(4) • Dominus Andreas Patkule, prepositus ecclesie Rigensis et cubicularius 
pape, sepultus in ecclesia s. Marie de Populo (ante sacristiam) [s. 219–220].
(5) • Johannes de Fateren, decanus ecclesie Tarbatensis et Sacri Palatii Aposto-
lici causarum notarius [s. 227].
(6) • Dominus Cristianus Cobant, episcopus Osiliensis, confessor felicis re-
cordationis domini Martini Pape V. Qui multa bona donavit et legavit dicto  
Hospitali. Et obiit Rome anno Domini 1432, die 21. mensis Julii. Et sepultus  
est in eodem Hospitali. Et fiat dicta die anniversarium ipsius [s. 219]
(7) • Bartholomeus Vitinck, canonicus ecclesiae Revaliensis, qui obiit die  
24. mensis Decembris, anno Domini 1448, et est sepultus in cemeterio huius 
Hospitalis. Legavit ipsi Hospitali in testamento suo 400 florenis Renenses, pro 
quibus dictum Hospitale recepit 30 florenos auri de camera. Et fiat singulis  
annis anniversarium ipsius pro sua et parentum suorum animabus cum vigiliis  
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defunctorum et missa cantata dicta die 24. Decembris in eodem Hospitali  
[s. 229].
(8) • Henningus Rumor, decanus Revaliensis [s. 74, nr 153] • Heningus Rumor, 
decanus Revaliensis et canonicus Tarbatensis ecclesiarum 1465 [s. 75, nr 172].
(9) • Nicolaus Blashagen, canonicus Tarbatensis et Sacri Palacii Apostolici  
causarum procurator coram reverendissimo patre domino Johanne Pintor, 
episcopo Elnensi, et unus ex domini procuratoribus dicti Palacii, locumtenens 
notarius, sepultus est in Hospitali die 8. mensis Julii anno 1468. Qui legavit 
Hospitali eidem pro salute anime sue medietatem emolumentorum omnium  
et singularum causarum suarum [s. 242].
(10) • Wilhelmus de Arrerdung, canonicus Tarbatensis, 1468 [s. 77, nr 200].
(11) • Johannes, episcopus Tarbatensis, hic consecratus 1473, die Dominica  
15. Junii, qua fuit processio Corporis Christi [s. 25, nr 80].
(12) • Martinus, episcopus Curoniensis, hic consecratus 1473, Dominica 18. 
Julii [s. 25, nr 81].
(13) • Johannes, episcopus Sambiensis, hic consecratus anno 1475, feria II.  
Pentecostes, 15. Maii. Manu propria dedit tres ducatos in auro [s. 26, nr 91].
(14) • Simon van der Borch, episcopus Revaliensis, hic consecratus est in die 
beati Bartholomaei, qui fuit in Dominica 23. Augusti 1477. Dedit duos florenos 
Renenses.
(15) • Godehardus Rode, canonicus ecclesiae Osiliensis, 1482, die 2. Februarii 
[s. 107, nr 339].
(16) • Michael Hildebrandt, Sancte Rigensis Ecclesie archiepiscopus, consecra-
tus in nostro Hospitali 1484, die Junii 11. in eodem libro notatus et inscriptus 
anno 1484 [s. 28, nr 113].
(17) • Anno Domini 1492, Johannes Orgass, Ecclesie Osiliensis episcopus, con-
secratus in dicto Hospitali 1. Aprilis, ad Fraternitatem receptus, manu propria 
se inscripsit et dedit unum ducatum [s. 29, nr 120]. • Johannes Orgess, decanus 
ecclesie Osiliensis, decretorum doctor. [późniejszy dopisek] Factus est episcopus 
Osiliensis 1. Aprilis 1492 [s. 79, nr 238].
(18) • Michael Eccam, perpetuus vicarius ecclesiae Tarbatensis, intravit hanc 
Fraternitatem die 1. Aprilis 1492 [s. 88, nr 343].
(19) • Michael Sculteti, decretorum doctor, procurator Ordinis Theutonicorum 
et canonicus ecclesiae Sambiensis, anno 1498, et dedit mihi B. Sculteti nomi-
ne Fraternitatis unum florenum Renensem. [późniejszy dopisek] Et fuit confir-
matus episcopus Curoniensis anno Jubilei 1500, die 4. mensis Maii. Joachim 
Schur, eius servitor, 1498 [s. 111, nr 392–393]. • Anno Domini 1500, Dominica  
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24. Maii, reverendissimus in Christo pater dominus Michael Sculteti, episcopus 
Curoniensis, in dicta capella anno suprascipto consecratus, donavit Hospitali 
predicto, a quo paramenta habuit, ducatos duos auri de camera in auro [s. 32, 
nr 136].
(20) • Michael Pursinth, decanus ecclesie Tarbatensis, reverendissimi patris  
domini Johannis, electi et confirmati Tarbatensis orator, anno 1499, 16. Junii,  
in hanc Fraternitatem assumpsit [s. 111, nr 394].
(21) • Henricus Basedow, presbyter Lubicensis, canonicus Lubicensis et Tarba-
tensis, anno 1499, 16. Junii. [późniejszy dopisek] Episcopus Curoniensis creatus 
[s. 111, nr 397].
(22) • Gerardus Satsse, ecclesiae Revaliensis canonicus, anno 1499, 16. Junii, 
hanc Fraternitatem intravit [s. 111, nr 398].
(23) • Guntherus de Buenaw de Elsterberge, electus et confirmatus Sambiensis, 
doctor, decanus Magdeburgensis, et Johannes de Schonbergk, reverendissimi 
patris et domini Ernesti, archiepiscopi Magdeburgensis, primatis Germanie  
et administratoris Halberstadensis, nec non illustrissimorum principum do-
mini Friderici, magistri generalis Ordinis Theutonicorum, et Georgii, fratrum, 
ducum Saxonie, apud Sanctissimum Dominum Nostrum Julium Papam II.  
oratores, […] sese huic Sancte Fraternitati adscripserunt et pro elemosina do-
minus confirmatus [Sambiensis] duos et Johannes unum auri ducatos largos 
liberaliter erogavit, anno 1506, die 14. Januarii [s. 37–38, nr 62].
(24) • Anno Domini 1506 Gerhardus Schorne, episcopus Tarbatensis, intravit 
hanc Fraternitatem 1. mensis Februarii [s. 33, nr 142].
(25) • Anno 1509, die Lune 21. mensis Maii, ego Gotschalcus, episcopus  
Ecclesie Revaliensis, intravi hanc Fraternitatem et dedi florenos Renenses duos 
[s. 34, nr 145].
(26) • Bruno Wedbech, canonicus Osiliensis et Revaliensis (quod mentitur  
bastardus), 3. Januarii 1511. Nihil dedit [s. 122, nr 495].
(27) • Georgius Bardynn, canonicus Osiliensis [1513/14] [s. 125, nr 528].
(28) • Joannes Blankfeldt, utriusque iuris doctor, illustrissimi principis mar-
chionis Brandenburgensis, electoris Imperii ac magni magistri Prussie et Or-
dinis Theutonicorum consiliarius ac procurator generalis, 1513, 26. Aprilis. 
[późniejszy dopisek] Promotus deinde in episcopum prius Revaliensem, inde 
Tarbatensem, postea archiepiscopum Rigensem, obiit 1527 Placencie in Hispa-
nia [s. 42, nr 99].
(29) • Johannes Kyüell, Osiliensis et Tarbatensis ecclesiarum canonicus, nec 
non dicte Ecclesie Osieliensis episcopi et capituli coadiutor electus et confirma-
tus, inscripsit se ad hanc Sanctam Fraternitatem et Societatem Beate Virginis 
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Almanorum Rome manu propria die 12. Octobris 1513 et dedit pro elemosina 
florenos duos [s. 42, nr 102].
(30) • Reverendissimus pater dominus Christianus, episcopus Revaliensis, iussit 
se inscribi 10. Martii 1514. Dedit elemosinam ducatum auri in auro de camera 
unum [s. 43, nr 108].
(31) • Johannes Beker, canonicus ecclesiae Oziliensis, in negotio confirmatio-
nis reverendissimi domini, domini Reinoldi, electi ecclesiae Oziliensis, nuntius  
et orator, 11. Augusti 1532 [s. 137, nr 644].
(32) • Nos Fridericus Ampthenn, prepositus ecclesiae Ozieliensis ([późniejszy 
dopisek] postea factus episcopus Revaliensis), et Henricus Wichmann, secre-
tarius reverendissimi patris domini Joannis, episcopi Curoniensis et postulati 
Oziliensis, pro confirmatione dictae ecclesiae Oziliensis missi et apud Sedem 
Apostolicam constituti huic laudabile Societatis nos adscripsimus et pro ele-
mosina dedimus scuta tria, anno Domini 1542 [s. 51, nr 167–168].
(33) • Alexander Sculteti, Prutius, canonicus Varmiensis et Revaliensis eccle-
siarum, 10. Februarii 1549 [s. 54–55, nr 200].
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Krzysztof R. Prokop
Kraków

Gniazdo gryfa. Słownik kaszubskich symboli,  
pamięci i tradycji kultury,  

pod red. Cezarego Obracht-Prondzyńskiego,  
oprac. Miłosława Borzyszkowska-Szewczyk, Józef Borzyszkowski,  

Witosława Frankowska, Daniel Kalinowski, Katarzyna Kulikowska, 
Anna Kwaśniewska, Magdalena Lemańczyk, Cezary Obracht- 

-Prondzyński, Justyna Pomierska, Tomasz Rembalski, Miloš Řezník, 
Instytut Kaszubski, Gdańsk 2020, ss. 742 (ilustr.)

W swoich Wspomnieniach z Marynarki Wojennej, wydanych po raz pierwszy 
w roku 1970 (wznowionych w 1977 r.), pochodzący z zaboru rosyjskiego – z gu-
bernialnych Kielc – komandor Jerzy Kłossowski (1893–1978), przybyły w roku 
1919 do Pucka celem organizowania zalążków polskiej siły zbrojnej na morzu 
i będący jednym z jej pionierów w dwudziestoleciu międzywojennym, pisał 
na temat rodowitych mieszkańców Kaszubszczyzny – na podstawie własnych 
obserwacji z tamtego czasu: 

„Żyli oni w sensie społecznym w oderwaniu od przybyszów, którzy prze-
ważnie mieli błędny pogląd na polskość Kaszubów, uważając za niewąt-
pliwych Polaków tylko siebie. Tymczasem Kaszubi mieli za sobą chlubną 
przeszłość, sięgającą w historii głębiej niż początki państwa Polan. Przez 
wiele wieków zachowali swój język powstały w prasłowiańskich czasach. 
Po przyjęciu chrześcijaństwa wytrwali w swej wierze pomimo germaniza-
torskiej roli reformacji, uważając odtąd  wiarę  przodków  i   rodzimy 
język  za  symbole  swej  narodowości  [podkr. K.R.P.]. Zepchnięci na  
Pomorze Wschodnie, walczyli o swą narodowość niekiedy w biedzie i poniże-
niu. W tej długiej walce ukształtował się ich charakter nieufny i ostrożny. Jeśli 
umiało się do nich podejść, można ich było zyskać na trwałe. […] Takich przy-
byszów było jednak, niestety, niewielu. Władze polskie, zaabsorbowane wyda-
rzeniami na wschodzie, nie interesowały się Kaszubami, nie uczyniły żadnej 
próby w kierunku zjednania sobie miejscowej ludności. Dwa odrębne światy 
żyły obok siebie i stykały się ze sobą sporadycznie. Osobiście przekonałem się, 
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że Kaszubi są czuli na punkcie zainteresowania się nimi i okazywania im życz-
liwości. Doświadczeni przez zaborców na gruncie gospodarczym, spodziewali 
się od Polski poprawy bytu, ale to w pierwszych latach nie nastąpiło i wpły-
nęło na pogłębienie rozczarowania Kaszubów. Przez całe dwudziestolecie 
międzywojenne powiaty kaszubskie – z wyjątkiem Gdyni – były w większym 
lub mniejszym stopniu zaniedbane pod względem politycznym, społecznym 
i gospodarczym” – w innym miejscu dopowiadając: „Bezpośrednio po moim 
przybyciu do Pucka zdawało mi się, że znalazłem się w jakimś obcym kraju, 
wcielonym w granice Polski. Stopniowo przekonywałem się, że jest to prasta-
ry zakątek Polski, nad którym historia rozpostarła zasłonę. Polacy przybyli 
z innych dzielnic powinni byli przy pomocy Kaszubów tę zasłonę uchylić. Nie 
z winy Kaszubów zasłona była uchylana powoli i niezręcznie”.

Milowy krok na drodze ku oby trwałemu „uchyleniu zasłony”, którą –  
wedle cytowanego autora – nad Kaszubszczyzną i jej rodzimymi mieszkańcami 
„rozpostarła historia” (w rozumieniu tych, co o przeszłości owych ziem pisali), 
stanowi – wraz z wydaną niedawno wielotomową Historią Kaszubów w dziejach 
Pomorza – okazałe dzieło o charakterze słownikowym, którego zapis bibliogra-
ficzny widnieje w nagłówku recenzji. W swoim podtytule zawiera ono wska-
zanie na „kaszubskie symbole” (obok „pamięci i tradycji kultury”), co kore-
sponduje z wyróżnionym rozstrzeleniem fragmentem przytoczonego powyżej 
cytatu, przy czym o ile J. Kłossowski wymienił w tym kontekście samą „wiarę 
przodków i rodzimy język” (utrafiając w to, co najistotniejsze), prezentowana 
edycja wskazuje, że spektrum zagadnień, jakie należy poruszyć przy omawianiu 
odnośnej problematyki, jest dużo obszerniejsze. Zwraca na to uwagę we Wstę-
pie redaktor naukowy prezentowanego kompendium, zauważając, iż 

różnorodność i bogactwo kaszubskiego świata bywa sprowadzane do uprosz-
czonego, sfolkloryzowanego przekazu, w którym dominuje haft, tabaka, zespo-
ły taneczne, a niekiedy również abecadło kaszubskie, [podczas gdy] etniczna 
kultura kaszubska zawsze była czymś więcej niż folklor. Jest ponadto „bytem” 
żywym – nieustannie podlega (re)interpretacji, stale pojawiają się nowe wątki, 
nowi twórcy, nowe pomysły i formy przekazu. […] Wydaje się, że nie tylko 
obserwatorzy z zewnątrz, życzliwie przyglądający się Kaszubom, ale także oni 
sami, w tym również ich elita, nie do końca uświadamiają sobie, jak różnorod-
ne jest kaszubskie dziedzictwo, a przede wszystkim, jak żywym i różnorodnym 
tematem jest kaszubska kultura. Ta właśnie przesłanka legła u podstaw pomy-
słu na przygotowanie i wydanie kompendium poświęconego Kaszubom, ich 
kulturze, pamięci, tożsamości itd.

[…] Podstawowym celem, jaki postawił sobie zespół badawczy, było przygo-
towanie kompendium wiedzy o kaszubskich symbolach, mitach, tradycjach 
kulturowych, pamięci, świecie wyobrażonym i narracjach tożsamościowych, 
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przekonaniach i stereotypach, jako ważnym atrybucie określania granic gru-
powych: co jest własne, co jest obce. [Uwzględniono] wszelkie istniejący prze-
jawy (niematerialnego i materialnego) kaszubskiego dziedzictwa kulturowe-
go w różnorodnych jego formach, tak historycznych, jak i współczesnych. 
Pod uwagę [wzięto] specyfikę procesów etnicznych, kulturowych i społecz-
nych na (zmiennym) terenie zamieszkiwanym przez społeczność kaszubską, 
ale również tam, dokąd jej przedstawiciele wyemigrowali. [Zasadniczym] 
celem stało się więc stworzenie słownika łączącego perspektywę historyczną, 
ale jednocześnie kładącego nacisk na takie przekształcenia kultury, które za-
pewniają jej współcześnie atrakcyjność i kreatywność, [stąd] przywoływane 
fakty interesowały [autorów haseł] z racji ich kulturowego znaczenia, ale także 
w powodu oddziaływania na kaszubską tożsamość (C. Obracht-Prondzyński) 
[s. 13–14]. 

To ostatnie zastrzeżenie należy mieć stale na uwadze przy korzystaniu z Gniaz-
da gryfa, jako że samo pobieżne prześledzenie wykazu haseł może kogoś, kto 
nie zagłębi się w ich treść, wprowadzić w mylne przekonanie, czym jest owo 
wydawnictwo encyklopedyczno-słownikowe. W spisie treści widnieje bowiem 
wiele haseł geograficznych czy zwłaszcza historycznych (w tym biograficz-
nych), nieraz dotyczących zamierzchłych czasów – od średniowiecza poczyna-
jąc, wszakże lektura poszczególnych prowadzi do wniosku, iż we wszystkich 
widoczne jest w sposób wyraźny podporządkowanie omawianej problematyki 
współczesności. Innymi słowy postaci oraz wydarzenia z przeszłości ukazy-
wane są przede wszystkim z racji ich oddziaływania na tożsamość mieszkań-
ców Kaszub w czasach najnowszych i współczesnych, z wyraźnym naciskiem 
na tę właśnie perspektywę, stąd czyjaś obecność w kaszubskim piśmiennictwie 
czy ustnych przekazach (opowiadaniach), nawet jeśli przybrała kształty od-
mienne od historycznej rzeczywistości, jest tu tak samo ważna (jeśli nie wręcz 
istotniejsza) od wyłaniającej się z dotychczasowego stanu badań zobiektywi-
zowanej faktografii. W jakiejś mierze dotyczy to również i przestrzeni geogra-
ficznej Kaszubszczyzny, w opisie której wysuwają się na plan pierwszy nie tyle 
uwarunkowania natury geofizycznej, lecz właśnie okoliczność zaistnienia danej 
miejscowości, jeziora, rzeki – włącznie z Morzem Bałtyckim [s. 38-41: Bałtyk/
Bôłt] – w tradycji kulturowej mieszkańców owych ziem.

W żadnym wypadku nie jest to zatem słownik historyczno-geograficzny Ka-
szub, który skądinąd byłby pożytecznym przedsięwzięciem edytorskim, gdyby 
tylko został opracowany i wydany drukiem, lecz dzieło ukierunkowane przede 
wszystkim na aspekt tożsamościowy, któremu został podporządkowany cało-
kształt prezentowanej w nim problematyki – włącznie właśnie z historią, geo-
grafią, etnografią, muzykologią, literaturoznawstwem i każdą inną dziedziną 
wiedzy, o jakiej tam mowa (dla ilustracji incipit tekstu poświęconego Zamkom 
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na Kaszubach [s. 634]: „O zamkach na Kaszubach można mówić w dwojaki 
sposób: po pierwsze odwołując się do mitów, legend i opowieści, [natomiast] 
drugi sposób opowiadania, to narracja historyczna o zamkach, […] bez których 
trudno sobie dziś wyobrazić krajobraz kulturowy Kaszub”). Zarazem też hasła 
te nie są typowo „słownikowe” (jeśli porównać z innymi wydawnictwami o cha-
rakterze encyklopedycznym) – w owym rozumieniu, że nie trzymano się zasady 
jak najdalej posuniętej „oszczędności” w słowach, a tym samym lapidarności 
opisu, zarazem też dbałości, aby wszystkie one zostały zakomponowane podług 
jednolitego schematu tudzież bez przyzwalania autorom na „osobiste akcenty”.  
Przeciwnie, niemało spośród pomieszczonych w Gnieździe gryfa tekstów ma 
charakter niewielkich esejów, o bogatej warstwie narracyjnej, z odwoływaniem 
się do własnych doświadczeń czy wspomnień, stąd jest to dzieło o zupełnie 
innym profilu, aniżeli na przykład Encyklopedia Gdańska czy Encyklopedia 
Szczecina. Piszący te słowa nie zamierza wszakże dokonywać jakiegokolwiek 
„wartościowania” tudzież porównywania z sobą tego typu przedsięwzięć wy-
dawniczych, które wszystkie mają rację bytu, podczas gdy najistotniejsze wydaje 
się konsekwentne zrealizowanie powziętego zamysłu oraz pewna koherentność, 
gdy chodzi o zawarty w publikacji materiał.

Ta ostatnia uwaga wiedzie ku zagadnieniu „siatki haseł”, w odniesieniu 
do której z pewnością można zgłosić postulaty jej poszerzenia, podobnie jak 
obszerniejszego potraktowania niektórych kwestii, skoro jednak dzieło zaist-
niało już w druku, pożytek z takich rozważań byłby raczej znikomy. Spoglądając 
zatem na to, z czym będzie mieć do czynienia osoba korzystająca ze Słownika 
kaszubskich symboli, pamięci i tradycji kultury, w odredakcyjnym wprowadze-
niu wspomniane zostało, iż składa się nań „blisko czterysta drobnych tekstów” 
[s. 13], niemniej zsumowanie pozycji wyszczególnionych w pomieszczonym 
na s. 9–12 spisie treści (z wyłączeniem – rzecz zrozumiała – Wstępu, Biblio-
grafii, Indeksu osobowego, Indeksu miejscowości, Noty o ilustracjach oraz Noty 
o autorach) wskazuje na obecność w tomie dokładnie czterystu dwóch haseł. 
Próbując dokonać ich pogrupowania, szczególnie liczne są hasła biograficzne 
– przede wszystkim osobowe (indywidualne), traktujące o pojedynczych posta-
ciach, niemniej trafiają się również zbiorowe, dotyczące czy to wyodrębnionych 
grup (np. Biskupi kaszubscy, Kaszubscy powstańcy, Kaszubscy uczeni, Partyzan-
ci kaszubscy), czy też rodzin – zarówno historycznych (Donimirscy, Janta-Poł-
czyńscy, Przebendowscy, Sikorscy), w tym dynastii panujących (Gryfici, Książęta 
gdańscy), jak też współczesnych (Bolduanowie, Gulgowscy). 

Od razu zwraca w owym kontekście uwagę pewna niejednolitość przyjętych 
„określeń wywoławczych”. O ile bowiem władcy Pomorza Zachodniego i Środ-
kowego widnieją pod mianem Gryfitów [s. 179–180], o tyle panujący na Po- 
morzu Wschodnim Sobiesławice zostali umieszczeni pod hasłem Książęta  
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gdańscy [s. 296–297]. Nie jest to zresztą odosobniony przypadek, również bo-
wiem co się tyczy pojedynczych postaci większość wprawdzie spośród uwzględ-
nionych w prezentowanym dziele została umieszczona pod własnymi nazwiska-
mi, niemniej życiorys np. arcybiskupa Henryka Józefa Muszyńskiego znajduje 
się pod hasłem Prymas z Kaszub [s. 435–436], a z kolei Donalda Tuska pod ha-
słem Premier z Kaszub [s. 432–433]. Jest wprawdzie na końcu słownika wy-
żej wspomniany Indeks osobowy [s. 705–724], niemniej nie wyróżniono w nim 
pogrubieniem przy danej osobie stron, na których znajduje się poświęcone 
jej hasło (o ile takowego się doczekała), stąd przy H.J. Muszyńskim wskazano 
na dwanaście różnych stronic, a przy D. Tusku na siedemnaście (tyleż samo 
przy Sobiesławicach). 

Liczne są też hasła, które by można określić standardowo mianem geogra-
ficznych (np. Arkona, Bytów, Darłowo, Gdańsk, Gdynia, Gryfia/Greifswald, 
Hel, Kartuzy, Kołobrzeg, Lębork, Pelplin, Połabie, Rozewie, Rugia, Szczecin, 
Żarnowiec i in.), gdyby nie sygnalizowana już powyżej okoliczność, że również 
w ich treści zasadniczy akcent kładziono na obecność danego miejsca, obiektu 
fizjograficznego, w tradycji i kulturze kaszubskiej (w tym co się tyczy również 
współczesnej aktywności społecznej Kaszubów), stąd wskazanie na lokaliza-
cję tudzież pewien zasób danych historycznych stanowi niejako prolegomenę 
do kwestii, o których wyżej (dla tej racji nie pominięto również na poły legen-
darnej Winety [s. 610–612], choć jej umiejscowienie pozostaje przedmiotem 
sporów badaczy). Zdarzają się zresztą hasła o charakterze „hybrydowym”, jak 
chociażby Wejherowie i Wejherowo [s. 597–599], gdzie mowa zarówno o histo-
rycznym rodzie (szkoda, że brakło tam informacji o ostatnim nominalnie kato-
lickim biskupie kamieńskim Marcinie Wejherze, w rzeczywistości zwolenniku 
reformacji), jak też o zawdzięczającym mu swe powstanie oraz rozwój mieście.

Nie brak haseł strice historycznych, jak np. Dux Cassubie [s. 122–123], Herby 
kaszubskie [s. 188–190], Jan III Sobieski i odsiecz wiedeńska [s. 203–204], Krzy-
żacy [s. 292–294], Rzeź Gdańska [s. 466–467], Szlachta kaszubska [s. 538–541], 
Zdrada Święców [s. 642], także Korytarz pomorski/Korridor [s. 273], Krwawa 
Pomorska Jesień [s. 289–292], Kulturkampf [s. 303–304], Rugi na Pomorzu  
[s. 461–462] czy Zaślubiny Polski z Morzem [s. 640–642], jednak nawet w tych 
traktujących o czasach najodleglejszych chodzi przede wszystkim o ukazanie 
obecności danego wydarzenia lub postaci w pamięci późniejszych pokoleń, 
a poprzez to wpływu (oddziaływania) na współczesne wyobrażenia o przeszło-
ści, co widać nawet w takim „archeologicznym” haśle, jak Goci [s. 163–164], 
gdzie pozostałe po ich kulturze kamienne kręgi skojarzone zostały z legen-
dą o „przemienieniu w kamień”, czy również Wieleci [s. 606–607]. Skądinąd  
zresztą podjęta tu próba pewnej systematyzacji zawartych w Gnieździe gryfa  
haseł jawi się przedsięwzięciem karkołomnym, przykładowo bowiem jak  
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zaklasyfikować hasła w rodzaju: Grodzisko [s. 173], Kalwarie kaszubskie  
[s. 218–220], Kamienie [s. 220–223], Klasztory [s. 256–258], Ksiądz [s. 294–295], 
Latarnie morskie [s. 313–314], Medycyna ludowa [s. 343–344], Młyny i wiatra-
ki [s. 349–350], Papiernie [s. 394–395], Rekonstrukcje historyczne [s. 449–450],  
Sanktuaria na Kaszubach [s. 471–473], Wieże widokowe [s. 608–609] czy  
Zamki na Kaszubach [s. 634–637], jest tu bowiem – w ścisłym ze sobą połącze-
niu – zarówno tak zwana kultura materialna, jak też kultura duchowa, wszystko 
niemniej podporządkowane „idei przewodniej”, jaką stanowi pamięć i tradycja 
kultury Kaszubów – zgodnie z tytułem słownika.

Odwołując się raz jeszcze do wyartykułowanych w cytacie ze wspomnień  
J. Kłossowski „wiary przodków i rodzimego języka”, jako najważniejszych 
„symboli narodowości”, z tą pierwszą łączą się takie hasła, jak m.in. Aposto-
łowie Pomorzan [s. 27–29], Bogowie przedchrześcijańscy [s. 57–60], Boże Męki 
– kapliczki i krzyże przydrożne [s. 64–66], Ewangelicy [s. 136–138], Modlitewni-
ki kalwaryjskie [s. 351–352], Pielgrzymki [s. 402–404], Pobożność [s. 413–415], 
czy wyżej już wspomniane Kalwarie kaszubskie, Klasztory i Sanktuaria na Ka-
szubach. «Pomostem» przeprowadzającym czytelnika od wiary do języka jest 
Kaszubszczyzna w Kościele [s. 249–253], obok czego do kwestii językoznaw-
czych – w tym również toponimii oraz onomastyki – odnoszą się takie hasła, 
jak m.in.: Badania języka kaszubskiego [s. 33–36], Cassubia [s. 77–78], Frazeolo-
gia kaszubska [s. 149–150], Gwary kaszubskie [s. 183–184], Język kaszubski lite-
racki [s. 213–215], Kaszubienie – konstytutywna cecha kaszubszczyzny [s. 236], 
Nazwa Kaszubi/Kaszuby [s. 364–366], Słowniki [s. 487–489], Szwa kaszubskie 
[s. 541], Śpiewniki kaszubskie [s. 545–548], Toponimy [s. 563–565], Translacje 
na kaszubski [s. 567–569], Translacje z języka kaszubskiego [s. 570–572], Zabytki 
języka kaszubskiego [s. 630–631] czy Zasady pisowni kaszubskiej [s. 638–640], 
jak też zagadkowo brzmiące hasło csb [s. 95–96], którego wszakże objaśniać 
w recenzji nie będziemy, odsyłając zaintrygowanego czytelnika do prezento-
wanej publikacji. Nie mogło oczywiście braknąć obszernego hasła Nazwiska  
[s. 367–368; por. s. 438–439: Przydomki], przy czym o ile wskazano tam na róż-
ne kategorie (typy) nazwisk rodzimych (poniekąd też napływowych) miesz-
kańców Kaszubszczyzny, o tyle brakło zmierzającej w odwrotnym kierunku 
refleksji, dotyczącej mianowicie pojawienia się w różnych regionach dawnej 
Polski rozpowszechnionych do dziś dnia nazwisk Kaszuba czy Kaszubski, które 
funkcjonują już dobrych kilkaset lat (przykładowo w metryce studentów imma-
trykulowanych na Wydziale Sztuk Wyzwolonych Uniwersytetu Krakowskiego 
w roku 1639 zapisany został „Adamus Andreae Kaszubski, dioecesis Craco- 
viensis”, zatem pochodzący z Małopolski, jeszcze natomiast w poprzednim 
stuleciu „Sebastianus Jacobi Kassubinsky, dioecesis Cracoviensis” [rok 1578] 
czy „Bartholomeus Andreae Kaszuba, Cracoviensis dioecesis” [rok 1585], gdy  
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z kolei pod rokiem 1741 widnieje tamże „Georgius Gregorii Bilkowski Kaszuba 
ex Lithuania”, czyli z Wielkiego Księstwa Litewskiego).

Skoro mowa o kontaktach Kaszub i ich mieszkańców zarówno – z jednej 
strony – z historycznymi regionami dawnej tudzież współczesnej Polski, z dru-
giej zaś z innymi grupami etnicznymi (narodowościowymi), zwraca uwagę 
blok esejów o charakterze niejako „porównawczym”, do których zaliczyć można  
hasła: Czesi i Kaszubi [s. 100–101], Górale i Kaszubi [s. 164–166], Mazurzy  
i Kaszubi [s. 342], Prusowie a Kaszubi [s. 433], Serbołużyczanie i Kaszubi  
[s. 476–477], Ślązacy a Kaszubi [s. 544–545], także Kaszubi a mniejszości eu-
ropejskie [s. 231–232], a obok nich: Niemcy na Kaszubach [s. 371–373], Niem-
cy o Kaszubach [s. 373–375], Rosjanie o Kaszubach [s. 458–459] oraz Ukraińcy 
na Kaszubach [s. 585–586], poniekąd też Szwedzi [s. 541–542] i Żydzi [s. 669– 
–672]. Do tej kategorii można również przyporządkować hasła Kraków i Ka-
szuby [s. 283–284] oraz Poznań i Wielkopolska a Kaszubi [s. 429–432], w któ-
rych obu pojawia się osoba profesora Gerarda Labudy – w tym pierwszym 
wyłącznie w kontekście sprawowania obowiązków prezesa reaktywowanej 
w roku 1989 Polskiej Akademii Umiejętności, z pominięciem zaś wojennej 
karty w jego biografii, ledwie też zasygnalizowanej w skądinąd jednym z naj-
obszerniejszych w Gnieźnie gryfa haseł biograficznych, traktującym o owym 
właśnie uczonym [s. 307–310]. Jak nie omieszkano zauważyć tam na wstę-
pie, badacz ten „swoich ziomków ujął między innymi tym, iż jako znawca 
niemal wszystkich języków europejskich – słowiańskich i indoeuropejskich 
– głosił, że tylko jeden zna naprawdę dobrze, to jest swój pierwszy – język  
kaszubski. Mówiąc o sobie, iż jest Kaszubą w Poznaniu, podkreślał, że myśli 
i śni po kaszubsku” [s. 307]. 

Ta ostatnia uwaga koresponduje ze świadectwem nieżyjącej już poznańskiej 
mediewistki Jadwigi Krzyżaniakowej (1930–2010), która wspominała po latach, 
iż „na przyjęciu u Labudów – a one z rzadka się odbywały – toczyła się kiedyś 
dyskusja na temat języków i stopnia umiejętności, znajomości danego języka. 
Zastanawialiśmy się, czy [Wincenty] Kadłubek myślał po polsku, czy po łacinie. 
Doszliśmy do wniosku, że jednak po łacinie, ale [z kolei Jan] Długosz po polsku. 
I rozmawialiśmy, kto w jakim języku potrafi myśleć. [Wówczas] Gerard Labuda 
powiedział, że wprawdzie potrafi myśleć po niemiecku, ale jeśli naprawdę myśli, 
to myśli po kaszubsku” (cyt. za: Instytut Historii UAM we wspomnieniach profe-
sorów, oprac. M. Patrzałek, [w:] Historia na Uniwersytecie Poznańskim. Od Se-
minarium Historycznego do Instytutu Historii (1919–2019), pod red. K. Balbuzy 
i in., Poznań 2019, s. 37). Natomiast poprzednią z przytoczonych uwag z odno-
śnego hasła potwierdzić może z autopsji piszący te słowa, kiedy bowiem w Roku 
Jubileuszowym 2000 dane mu było odbyć wespół z Profesorami G. Labudą  
i J. Wyrozumskim (ówczesnym sekretarzem generalnym Polskiej Akademii 
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Umiejętności) podróż z Poznania do Gniezna celem wręczenia metropolicie 
Henrykowi J. Muszyńskiemu (wyżej tu wspomnianemu) własnego autorstwa 
książki Arcybiskupi gnieźnieńscy w tysiącleciu, wówczas pochodzący z Nowej  
Huty koło Kartuz uczony nie omieszkał w trakcie rozmowy podkreślić, 
iż – w jego własnym odczuciu – jedyny język, jaki naprawdę zna i włada nim  
dobrze, to właśnie kaszubski.

Skądinąd pochodzenie z Kaszub bynajmniej nie stanowiło conditio sine qua 
non dla znalezienia się na kartach Gniazda gryfa, o czym z jednej strony świad-
czy hasło Kaszubi z wyboru [s. 234–235], z drugiej zaś uhonorowanie osob-
nymi tekstami zarówno Gottlieba Leberechta Lorka [s. 322–323] i Krzyszto-
fa Celestyna Mrongowiusza [s. 353–354] z Mazur, Bernarda Chrzanowskiego  
[s. 92–93] i księdza Kamila Kantaka [s. 223–224] z Wielkopolski, czy Zygmunta 
Szendzielarza „Łupaszkę” [s. 333–334] z tak zwanej Małopolski Wschodniej, 
jak też Napoleona Bonaparte [s. 363–364], „żelaznego kanclerza” Otto von  
Bismarcka [s. 53–55], pruskiego feldmarszałka Ludwiga Yorcka von Warten- 
burga [s. 625–626], a także króla Prus Fryderyka II Hohenzollerna, który 
(wzorem Prymasa z Kaszub oraz Premiera z Kaszub) jest tu uwidoczniony nie 
pod własnym imieniem, lecz jako Stary Fryc [s. 508–509] (tak samo w przypad-
ku wyżej wspomnianego Łupaszki). Spośród władców są jeszcze uwzględnieni 
Mściwoj II, na kartach słownika konsekwentnie nazywany – w ślad za dawnym 
piśmiennictwem, choć w naukowych opracowaniach historycznych formy tej 
już definitywnie poniechano – Mestwinem [s. 345–347], dalej Eryk [I] Pomor-
ski [s. 135] oraz Świętopełk II (Wielki) [s. 551–552], a poniekąd też Jan III So-
bieski (o czym wyżej), jakkolwiek osoba zainteresowana odnośną problematyką 
zapewne spojrzy jeszcze w owym kontekście na – myląco brzmiące dla niezo-
rientowanych – hasło Król Kaszubów [s. 288–289], by wszakże przekonać się, 
że z tradycjami monarchicznymi jego treść nie ma nic wspólnego. Przeciwnie, 
o jednym spośród owych kaszubskich „królów” z czasów PRL-u autor hasła 
nadmienia, iż „z powodu towarzyszącej mu królewskiej sławy ówczesne władze 
PZPR skłonne były uznać za prawdę przypisywane Kaszubom, wbrew rzeczy-
wistości, tendencje monarchistyczne” [s. 289] (żartobliwie można w owym kon-
tekście spytać, skąd zatem w Gnieździe gryfa, mimo deklarowanych przekonań 
republikańskich, każdorazowo umieszczona jest na zakończenie haseł na daną 
literę stylizowana złota korona?).

Przywołany tu termin Król Kaszubów wiedzie ku kolejnej kategorii haseł, 
które można określić mianem „tożsamościowych” w ściślejszym tego pojęcia 
rozumieniu (w ogólniejszym bowiem do szeroko pojętej tożsamości kaszubskiej 
odnoszą się – w większej lub mniejszej mierze – wszystkie spośród pomieszczo-
nych w prezentowanej edycji tekstów). Są wśród nich: (Auto)stereotyp Kaszu-
by [s. 31–32], Kompleks kaszubski [s. 267–269], Legendy Kaszubów i Pomorzan 
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[s. 316–317], Pamięć kaszubska [s. 391–393], Pomniki kaszubskie [s. 422–425], 
Portret/wizerunek Kaszubów [s. 427–429], Regionalizm kaszubski [s. 448–449], 
Rodzina kaszubska [s. 452–454], Separatyzm kaszubski [s. 474–476], Wesele  
kaszubskie [s. 599–602], poniekąd też Granice Kaszub [s. 168–170], Statystyka  
Kaszubów [s. 509–512] tudzież Stolice Kaszub [s. 516–518], przede wszyst-
kim zaś sama jako taka Tożsamość [s. 565–567], wątpliwość natomiast budzi, 
czy do tej grupy można zaklasyfikować również Gen kaszubski [s. 160–161]. 
Podobnie z szerszym i węższym rozumieniem mamy do czynienia w odniesie-
niu do tytułowych „kaszubskich symboli”, jako że symbolami sensu stricto są – 
obecny z tytule publikacji – Gryf [s. 174–176] czy Rodło [s. 451–452], podobnie 
jak z problematyką symboliki mamy do czynienia w wyżej wspomnianym haśle 
Herby kaszubskie [s. 188–190], odnoszącym się do rodzin herbowych, o których 
mowa w tekstach Szlachta kaszubska [s. 538–541] i Ziemiaństwo na Kaszubach 
[s. 646–648], z drugiej zaś strony jest i hasło Symbolika ludowa [s. 528–531], 
z którym to zagadnieniem pozostają również w pewnym związku Strój kaszub-
ski [s. 519–522] czy Haft kaszubski [s. 185–187], podczas gdy „symbolami” owej 
społeczności w znaczeniu przenośnym są np. Klëka [s. 258–259] czy Tabaka  
[s. 553–554]. 

Z problematyką symboli (znaków) wiąże się również temat „bytów wyobra-
żonych”, do którego odnosi się zarówno ogólniejsze hasło Demonologia ludowa 
[s. 105–108], łączące się z Czarami/magią [s. 96–98], jak też hasła szczegółowe – 
z jednej strony np. Klabaternik [s. 256], Krôsniáta/Kraśnięta [s. 288] czy Stolem 
[s. 513–516], z drugiej zaś Anioł Kaszub [s. 26–27]. Z oczywistych względów 
obszary, którymi interesuje się etnografia (dziś zresztą co raz częściej używa się 
w owym kontekście miana antropologii kulturowej), są bogato zaprezentowane 
na kartach Gniazda gryfa, przy czym trzeba pewnego jednak minimum wiedzy 
o regionie, by przeglądając spis treści, domyśleć się, że przykładowo pod ha-
słem Wdzydze [s. 594–597] na pewno będzie mowa o Kaszubskim Parku Etno-
graficznym, który nie został wyróżniony odrębnym tekstem pod jego własnym 
mianem, lecz – prócz powyższego – w ogólnym haśle Skanseny [s. 481–483]. 
Obok tego jest też „bliźniacze” hasło Muzea [s. 354–357], które zresztą nie  
zostało – jak by można się tego spodziewać – opracowane przez redaktora  
naukowego słownika, mającego w swym dorobku monografię Kaszubskich pa-
miątek skarbnice. O muzach na Kaszubach – ich dziejach, twórcach i funkcjach 
społecznych (Gdańsk 2008).

Niektóre jednak spośród instytucji doczekały się „indywidualnych” haseł, co 
dotyczy również placówek muzealnych, tak rzecz ma się bowiem zarówno w od-
niesieniu do Muzeum Hymnu Narodowego w Będominie [s. 357–358], jak też 
Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie [s. 358– 
–359], dokąd zresztą trafiły zbiory wyżej wspomnianego prof. Gerarda Labudy 
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(pozostałe wyróżnione hasłami instytucje oraz organizacje/stowarzyszenia to 
w szczególności: Bractwo Pomorskie [s. 67–68], Centrum Edukacji i Promocji  
Regionu w Szymbarku [s. 79–81], Dom Kaszubski [s. 113–114], Instytut Bałtycki 
[s. 197–199], Instytut Kaszubski [s. 199–201], Kaszëbskó Jednotá [s. 229–230],  
Kaszubski Uniwersytet Ludowy [s. 242–243], Verein für kaschubische Volkskun-
de [s. 590–592], Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie [s. 651–653] oraz Związek 
Polaków w Niemczech [s. 655–656], także Organizacje młodzieżowe [s. 385– 
–387]). Skoro zaś pojawiły się tu terminy „piśmiennictwo” oraz „muzyka”, 
z owym pierwszym – w tym z szeroko pojętym ruchem wydawniczym – wią-
żą się w prezentowanym słowniku takie hasła, jak m.in.: Bedekery [s. 44–45], 
Biblioteka Pisarzy Kaszubskich [s. 49–50], „Biuletyn Rady Języka Kaszubskiego” 
[s. 55], Czasopisma kaszubskie epoki transformacji [s. 98–99], Czasopisma ka-
szubskie w Ameryce [s. 100], „Gryf ” [s. 176], Literatura kaszubska [s. 320–322], 
„Mitteilungen des Vereins für kaschubische Volkskunde” [s. 347], „Pielgrzym”  
[s. 401–402], Przewodniki po Kaszubach [s. 437–438], „Przyjaciel Ludu Ka-
szubskiego” [s. 439], Wydawnictwa kaszubskie [s. 620–623], „Ziemia gromadzi 
prochy” [s. 645–646], wyżej już wspomniane Słowniki, Śpiewniki kaszubskie, 
Translacje na kaszubski, Translacje z języka kaszubskiego oraz Zabytki języka 
kaszubskiego, a oczywiście też „Acta Cassubiana” [s. 25–26]. 

Co się tyczy z kolei tematyki kultury muzycznej, to w zasadzie mogłaby ona 
pozostać całkowicie nieobecna na kartach Gniazda gryfa, gdyby tylko odpo-
wiadało prawdzie wyróżnione osobnym hasłem motto Cassubia non cantat  
[s. 78–79]. Ponieważ jednak – wedle samych zainteresowanych – nie jest  
zgodne z rzeczywistością stwierdzenie, iż „nigdy nie usłyszysz, aby Kaszuba 
śpiewał cośkolwiek – milczący, bez radości i bez myśli przechodzi on przez  
drogę życia” [s. 78], stąd w prezentowanym słowniku m.in.: Folklor muzyczny  
[s. 147–149], Hymny kaszubskie [s. 193–194], Instrumenty muzyczne [s. 195– 
–197], Kapele ludowe [s. 224–225], Kaszubskie nuty [s. 248–249], Kolędy kaszub-
skie [s. 263–265], Konkursy i festiwale muzyczne [s. 271–272], Muzyka kaszub-
ska [s. 359–360], Muzykanci kaszubscy [s. 360–362], Orkiestry dęte [s. 387–388], 
Pieśń ludowa [s. 406–408], Pieśń regionalna i artystyczna [s. 408–410], Spotkania 
z muzyką Kaszub [s. 506–507], Śpiewniki kaszubskie [s. 545–548], Tańce ludowe 
[s. 555–557], Tusze odpustowe [s. 581–582], Twórcy instrumentów muzycznych 
[s. 583–584], Zabytki muzyki kaszubskiej [s. 631–632] czy Zespoły pieśni i tańca 
[s. 643–645].

O ile zdanie o „nieśpiewności” (to termin zaczerpnięty z hasła Cassubia non 
cantat) nie odpowiada zatem prawdzie, o tyle zawarta w cytacie przytoczonym 
na początku obecnej recenzji wzmianka o upośledzeniu Kaszubów pod wzglę-
dem gospodarczym i społecznym w międzywojennej Rzeczypospolitej Polskiej 
znajduje potwierdzenie we wskazanym już powyżej jednym spośród haseł 
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„tożsamościowych”, mianowicie Kompleks kaszubski, gdzie można przeczytać, 
iż „status grupowy ludności kaszubskiej został szybko zweryfikowany po odzy-
skaniu niepodległości i znalezieniu się w 1920 r. Pomorza w granicach Polski, 
kiedy to Kaszubi spotkali się z przejawami dyskryminacji, widocznymi przy ob-
sadzaniu stanowisk w odradzającej się administracji, ograniczeniami ze strony 
władzy osiedlania się w budującej się Gdyni lub pomijaniu przy parcelacji ziemi” 
[s. 268]. Wątek ów nie został wszakże szerzej rozwinięty, podczas gdy na samym 
początku hasła Polak/Pòlôch [s. 415–416] stwierdzono, że „kaszubski obraz  
Polaka i zarazem relacji kaszubsko-polskich to zadanie na osobną monografię” 
[s. 415]; z kolei w zakończeniu, iż „niejednorodny i ambiwalentny obraz Polaka 
oraz relacji polsko-kaszubskich funkcjonuje do dziś w powielanych z pokolenia 
na pokolenie stereotypach” [s. 416]. O tym, że z wzajemnością, można skądinąd 
wyczytać w wielu spośród pomieszczonych w Gnieźnie gryfa hasłach–esejach, 
jak chociażby Niemiecka lista narodowościowa/Volksdeutsch/Eindeutschung  
[s. 376–378], gdzie nie brakło nośnego w swoim czasie powiedzenia: „dziadek 
z Wehrmachtu”. 

Skądinąd dla kogoś, kto nie jest Kaszubą, ani też nie reprezentuje którą-
kolwiek spośród zamieszkujących granice dzisiejszej Polski mniejszości etni-
cznych, niełatwo wczuć się w sytuację osób o „podwójnej” tożsamości (o ile 
rzeczywiście jest ona „podwójna”). Przeciwnie, dostrzega się wówczas pewną 
zgoła „dychotomię”, kiedy z jednej strony ukazywane są na rozmaitych płasz-
czyznach różnice pomiędzy tym, co kaszubskie, a tym co polskie, dzięki czemu 
można uwypuklić jeśli nie wprost odrębność, to w każdym razie oryginalność 
własnej „pamięci i tradycji kultury”, z drugiej zaś wskazuje się, że owa kaszubska 
„pamięć i tradycja” jest zarazem też polską. Bodaj najdobitniejszy wyraz znala-
zło to na kartach omawianej edycji w zacytowanym na końcu hasła Prymas 
z Kaszub wyznaniu arcybiskupa Henryka Józefa Muszyńskiego (rodem z Ko-
ścierzyny): „Kaszuby, to moja »mała Ojczyzna«, z której wyrosłem i właściwie 
wszystko, co najważniejsze w moim życiu – świadomość własnej tożsamości, 
wiarę, system wartości, przynależność etniczną – wszystko przejąłem stamtąd. 
Nigdy też dla mnie nie było problemu opozycji tego, co kaszubskie, wobec tego, 
co polskie. To, co kaszubskie, jest również polskie, i w dużym stopniu odwrot-
nie – co polskie, jest również kaszubskie. Jestem Kaszubą [i] jestem Polakiem”  
[s. 436], w którym to kontekście wydaje się czymś zgoła symbolicznym, iż wła-
śnie ten hierarcha (w poświęconym mu życiorysie stwierdzono, że „był pierw-
szym biskupem Kaszubą po Konstantynie Dominiku” [s. 435]) doprowadził 
w roku 2009 do złączenia na powrót tytułu prymasa Polski z najstarszą pol- 
ską stolicą – Gnieznem, tym samym realizując testament wyniesionego nie-
dawno do chwały ołtarzy kardynała Stefana Wyszyńskiego. Żegnając się na kilka  
dni przed swą śmiercią ze zgromadzonymi wokół niego już po raz ostatni  
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ówczesnymi członkami Rady Głównej Konferencji Episkopatu Polski, w swym 
przesłaniu do nich Prymas Tysiąclecia powiedział wówczas: „Pamiętajcie, tra-
dycją polskości jest powiązanie prymatury z Gnieznem – wbrew jakimkolwiek 
myślom i zamierzeniom. Polska stała silna tym, gdy ziemie nadbałtyckie i diece-
zje nadbałtyckie miały świadomość bliskości prymatury z tymi diecezjami. Tam 
wtedy była siła. I tej strategii terenowej trzeba przestrzegać jak kamienia węgiel-
nego budowania Kościoła w Polsce. Polska na południu będzie zawsze mocna, 
niezachwiana. Polska na północy i zachodzie wymaga ciągłego podtrzymywania 
w duchu tych, którzy w dziejach najwięcej ucierpieli – przez najazdy szwedzkie, 
krzyżackie, germańskie”, które to słowa odnoszą się tedy i do Kaszubów.

Wymowną ilustrację stanowi w omawianym kontekście fakt, że na terenie 
Kaszubszczyzny przyszedł na świat (jakkolwiek nie oznacza to jeszcze, iż był Ka-
szubą) autor obecnego hymnu państwowego Polski – Józef Wybicki, który także 
został uhonorowany na kartach Gniazda gryfa osobnym hasłem [s. 618–620], 
podobnie jak zlokalizowane w jego rodzinnym dworze w Będominie (powiat 
kościerski) Muzeum Hymnu Narodowego, przy czym o instytucji tej czytamy, 
iż „ma być również ośrodkiem pielęgnującym regionalizm kaszubski” [s. 358]. 
Nie mniej znaczącą wymowę posiada okoliczność, że – jak nadmieniono w haśle 
Żëcé i przigòde Rëmùsa [s. 667–669] – owo najbardziej znane dzieło literackie 
w dotychczasowym piśmiennictwie Kaszubów jego autor, Aleksander Majkow-
ski, „zaczął pisać po polsku”, a dopiero później „na nowo formować po kaszub-
sku” [s. 667]. Widniejące w haśle Młodokaszubi motto: „Co kaszubskie, to pol-
skie” [s. 349], obecne w przytoczonej wyżej wypowiedzi H.J. Muszyńskiego, nie 
wszędzie jednak znajduje jednoznaczne odzwierciedlenie w Gnieździe gryfa, 
na kartach którego dostrzec można pewną w tym względzie „płynność”, skoro 
– przywołując dwa spośród wielu przykładów – obok z jednej strony stwier-
dzenia, iż ktoś „ożenił się z Polką – Kaszubką z Oliwy” [s. 237], z drugiej można 
przeczytać – w haśle Szczecin [s. 532], iż mowa o mieście, „w którym od wie-
ków mieszały się wpływy niemieckie, polskie, kaszubskie, duńskie, szwedzkie”  
(zatem w tym przypadku kaszubskie to nie polskie, skoro wymienione z osob-
na). Tak też w skreślonej przez redaktora naukowego słownika definicji rodzi-
mego mieszkańca Kaszubszczyzny (hasło Kaszubi) kwestię „tożsamościową” 
ujęto ostrożnie: „Kaszubi są autochtoniczną ludnością pomorską, mają własny 
język oraz świadomość wspólnoty pochodzenia i wspólnych doświadczeń hi-
storycznych oraz bazując na poczuciu odrębności, budowanej w oparciu o ce-
chy kulturowe, definiują się najczęściej jako wspólnota/grupa etniczna, która 
w znaczącej większości uważa siebie nie tylko za Kaszubów, ale też za Polaków, 
co nie wyklucza, iż są w niej i tacy, którzy taką identyfikację odrzucają, przyj-
mując inne modele tożsamości” [s. 231], która to konkluzja pozostawia zatem 
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owo fundamentalne dla całości prezentowanego kompendium i pomieszczo-
nych w nim treści zagadnienie otwartym.

Myślą przewodnią, towarzyszącą powstaniu obecnego tekstu recenzyjnego, 
było zarówno zwrócenie uwagi Czytelnika na samo odnośne dzieło, jak też za-
akcentowanie niektórych spośród obecnych w nim wątków, nie zaś dokonywa-
nie „rozbioru krytycznego” tak okazałej edycji, na co nie starczyłoby miejsca 
nawet w najobszerniejszej recenzji. Byłoby jednak zgoła nietaktem ze strony 
piszącego, gdyby jednak pewnych krytycznych uwag tu nie zamieścił, wedle  
bowiem znanego w świecie nauki powiedzenia, „recenzja nie jest laudacją”,  
stąd poprzestanie w niej na samych superlatywach zrodzić może u czytającego 
podejrzenie, iż ma do czynienia z zamówionym „panegirykiem”. Recenzent nie 
zamierza jednak pozować na omnibusa, który zna się na wszystkich poruszo-
nych w słowniku kwestiach, stąd ograniczy się do wybranych tematów, a zara-
zem będą to uwagi natury szczegółowej, nie zaś o wymowie ogólnej. 

I tak we wspomnianym już haśle Biskupi kaszubscy [s. 51–53] jego autor 
wskazuje, że chodzi o hierarchów „pochodzących z Kaszub czy działających 
na rzecz Kaszubów”, stąd wspomniani zostali np. arcybiskupi Marian Przykuc-
ki, Edmund Piszcz czy Tadeusz Gocłowski, którzy z Kaszub się nie wywodzą.  
Spośród tych jednak, którzy stąd pochodzą, wymieniono tylko Jana Nepomu- 
cena Marwicza vel Marwitza (skądinąd w innym miejscu nie omieszkano  
zaznaczyć, iż „jako były oficer pruski czuł się Niemcem [raczej Prusakiem  
w XIX-wiecznym rozumieniu tego określenia], choć biegle posługiwał się także  
językiem polskim i kaszubskim” [s. 397]), Konstantyna Dominika, Henry-
ka Józefa Muszyńskiego, Andrzeja Józefa Śliwińskiego, Jana Bernarda Szlagę,  
Wiesława Meringa i Ryszarda Kasynę (obok nich jeszcze wspomniany został 
Mirosław Adamczyk, jako „pochodzący z Gdańska”, jakkolwiek można domy-
ślać się, że jego przodkowie wcale nie musieli być autochtonami). A przecież 
do grona tego da się zaliczyć jeszcze dalszych biskupów – włącznie z czynnymi 
na innych kontynentach Pawłem Piotrem Rhode, urodzonym w 1871 r. w Wej-
herowie, i Leonem Izydorem Szarmachem [Scharmach], urodzonym w 1896 r.  
w Starogardzie Gdańskim, o których mowa na kartach książek Kaszubscy  
biskupi S. Kleina (Wejherowo 2006) oraz Biskupi z ziemi kaszubskiej (słow-
nik biograficzny) Z.M. Joskowskiego (Banino 2008) – obu wprawdzie niezbyt 
„wysokiego lotu”, zawsze jednak stanowiących pewną wskazówkę, kogo należy 
uwzględnić. 

Skoro mowa o emigrantach z Kaszub czynnych w Nowym Świecie, w haśle 
Ślązacy a Kaszubi na s. 544 wspomniano o tym, iż „w pamięci Kaszubów po-
zytywnie zapisał się franciszkanin Rafał Grzondziel, urodzony w Panewnikach 
[obecnie dzielnica Katowic] w rodzinie górniczej, [który] większość życia i pracy  
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duszpasterskiej związał z kanadyjską prowincją Ontario, gdzie w połowie  
XIX w. osiedlili się Kaszubi”. Obok też zreprodukowano fotografię – jak  
czytamy w umieszczonym pod nią podpisie – „tablicy pamiątkowej na obe- 
lisku poświęconym ks. Rafałowi Grzondzieli” [sic] (jak w przypadku nazwiska  
Seweryna Udzieli, założyciela i zarazem patrona Muzeum Etnograficznego 
w Krakowie, wszakże ma ono w mianowniku postać Udziela, nie zaś Udziel), 
podczas gdy winno być Grzondzielowi (to samo nazwisko nosił zresztą jeden 
z XX-wiecznych biskupów, czynny w administracji apostolskiej Śląska Opol-
skiego, także pochodzący z terenu dzisiejszych Katowic). W ogólności zresztą 
podpisy do – skądinąd bardzo licznych w tej publikacji i niewątpliwie przy- 
dających jej waloru – ilustracji bywają niekiedy nie do końca przemyślane, jak 
np. na s. 104, gdzie król Danii, Norwegii i Szwecji Eryk [I] Pomorski z dyna-
stii Gryfitów nazwany został „najsłynniejszym darłowianinem”. Prawdą jest, 
że na zamku w Darłowie przyszedł na świat i z tym miejscem był – zwłaszcza 
pod koniec życia – szczególniej związany, niemniej nikt przecież nie nazwałby 
np. królów Kazimierza IV Jagiellończyka czy Zygmunta I Starego „krakowiana-
mi”, choć przecież obaj urodzili się na Wawelu i tam przez dziesięciolecia rezy-
dowali (tam też są pochowani), bowiem określenie to właściwe jest – dla owych 
odległych czasów – w odniesieniu do członka gminy miejskiej (mieszczanina), 
nie zaś monarchy, który w całym swym władztwie był „u siebie”. 

Co się tyczy jeszcze hasła poświęconego rzeczonemu władcy państw skan-
dynawskich, połączonych wówczas unią personalną (Unia Kalmarska), to jak-
kolwiek zaraz w trzecim zdaniu życiorysu mowa jest, że „w 1389 r., podczas 
pobytu w Danii, został adoptowany przez regentkę Małgorzatę [i] w tym samym 
czasie przyjął imię Eryk” (raczej nie „przyjął”, skoro miał wtedy około trzech lat, 
lecz „otrzymał”), nigdzie jednak nie wskazano, jakie imię nosił on od momentu 
chrztu, podczas gdy było to częste w przypadku książąt Pomorza Zachodniego 
i Środkowego imię Bogusław, co chyba nieobojętne. O ile też odniesiony doń 
zapis Eryk Pomorski jest poprawny (tak jak piszemy np. Ludwik Andegaweński 
czy Jadwiga Andegaweńska, wszakże dynastia andegaweńska), bowiem „Po-
morski” stanowi w tym przypadku przydomek (analogicznie „Elżbieta Pomor-
ska” – s. 180) zaczerpnięty z historiografii krajów Skandynawii (w ich dziejach 
był wszak jedynym królem wywodzącym się z rodu władców Pomorza), o tyle 
użycie tak samo dużych liter („Pomorsko-Wołogoski”) w przypadku panujące-
go już wyłącznie w domenie Gryfitów Eryka II jest niewłaściwe, bo to wszak ani 
przydomek, ani nazwisko (poprawny zapis np. na s. 180: „książę Bogusław V 
pomorsko-wołogoski”). 

Pozostając jeszcze w temacie panującej na Pomorzu Zachodnim, Środkowym 
i Przednim rodzimej dynastii, w haśle Ewangelicy nie brakło wzmianki, iż kiedy 
w swoim władztwie „proklamowali [oni] luteranizm w 1534 r., w rok później 
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utworzono Pomorski Kościół Ewangelicki, którego biskupami w latach 1557– 
–1637 byli przedstawiciele dynastii Gryfitów” [s. 136]. Oględnie rzecz określa-
jąc, jest to dalece posunięty „skrót myślowy”, bowiem zwierzchnikami wspól-
noty wyznaniowej, powstałej w następstwie zaprowadzenia na tych ziemiach 
reformacji, byli kolejno ustanawiani superintendenci. Natomiast członkom 
rodziny książęcej przypadła wyłącznie tytularna godność „biskupów” kamień-
skich, w której pozyskaniu i następnie zachowaniu do samego końca istnienia 
dynastii (a nawet dłużej – biorąc pod uwagę zmarłego w roku 1684 siostrzeń-
ca Bogusława XIV, księcia Ernesta Bogusława de Croy) nie chodziło bynaj-
mniej o sprawowanie zwierzchności kościelnej sensu stricto, lecz o zapewnie-
nie na dobrach fundacyjnych przedreformacyjnego biskupstwa kamieńskiego 
sekundogenitury wtedy jeszcze dość rozrodzonej dynastii (z takim zjawiskiem 
mamy zresztą do czynienia również w sąsiedniej Meklemburgii, czy – do czasu 
– w Brandenburgii). Skoro mowa o kościelnych strukturach, w haśle Aposto-
łowie Pomorzan nadmieniono, że pod wezwaniem św. Wojciecha „są kościoły 
katedralne w Ełku, Kaliningradzie, Prabutach (konkatedra) i Pradze czeskiej 
(archikatedra)”, podczas gdy w Królewcu/Kaliningradzie nie ma obecnie czyn-
nej katedry ani katolickiej (w dobie przedreformacyjnej miasto to było stolicą 
diecezji sambijskiej), ani też luterańskiej (dawna świątynia katedralna, obró-
cona podczas II wojny światowej w ruinę, zaczęła być odbudowywana dopiero 
w roku 1992, wszakże nie jest dziś katedrą).

Z osobą wspomnianego powyżej siostrzeńca ostatniego męskiego Gryfity  
wiąże się też treść hasła Słupsk, w którym widnieje cokolwiek niezręcznie  
wystylizowana informacja, iż w tamtejszym „kościele pw. św. Jacka, dawniej 
nazywanym Schloßkirche, pozostały sarkofagi członków pomorskiej dynastii, 
a także rodu de Croy. Swoje epitafium ufundowała A[nna] de Croy, siostra 
ostatniego księcia zachodniopomorskiego Bogusława XIV, oraz swoje miejsce 
spoczynku ufundował biskup kamieński E.B. de Croy” [s. 491], poza którą to 
dwójką – matką i synem – nie spoczęli tam którzykolwiek inni przedstawiciele 
rodu książęcego de Croy (stąd nie wiadomo, skąd takie ujęcie kwestii, skoro 
rzecz dotyczy samego tylko Ernesta Bogusława, podczas gdy jego matka była 
Gryfitką). O tychże słupskich pochówkach – wyłącznie zresztą w kontekście 
samej księżnej Anny, bez wzmianki o jej noszącym li tylko tytularną godność 
ewangelickiego „biskupa” kamieńskiego synu – mowa jeszcze w haśle Zamki 
na Kaszubach, gdzie stwierdzono, iż „jej zwłoki spoczęły w pięknie zdobionym 
sarkofagu cynowym w podziemnej krypcie kościoła podominikańskiego – obec-
nie są eksponowane w Muzeum Pomorza Środkowego, którego główną siedzibę 
stanowi [słupski] zamek” [s. 636]. Z konstrukcji tego z kolei zdania wynikało-
by, że w muzeum eksponowane są zwłoki, podczas gdy chodzi o wspomniany 
sarkofag cynowy, a ściślej dwa, bowiem również jej syna Ernesta Bogusława 
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de Croy, podczas gdy podległe procesowi naturalnej mumifikacji ciała obojga 
uległy bezpowrotnej dekompozycji (rozsypaniu) podczas dokonanego w roku 
1977 – w sposób daleki od dzisiejszych wymogów konserwatorskich – otwarcia 
ich sarkofagów (wyjęte z trumien szczątki dziś na powrót znajdują się w krypcie 
wyżej wspomnianej świątyni, gdzie – dla ich powtórnego złożenia – wykonano 
nowe, dużo skromniejsze quasi-sarkofagi).

Tego rodzaju niezręczności (lapsusów) stylistycznych, a niekiedy wręcz  
błędów składniowych, nie udało się uniknąć także w niektórych innych spośród 
haseł (przykładowo pisząc o konflikcie pomiędzy zaangażowanymi w konspi- 
rację wojskową podczas okupacji hitlerowskiej Józefie Dambku oraz Józefie 
Gierszewskim, autor biogramu tego drugiego nadmienia, iż „obydwoje mieli 
wielkie ambicje i aspiracje” [s. 162], podczas gdy powinno być „obaj” lub „oby-
dwaj” – „obydwoje” jest właściwe w odniesieniu do osób różnej płci). Zasta-
nawia również obecność pewnych „kalek językowych”, zniekształcających sens 
wypowiedzi, jak chociażby we wzmiance o tym, iż „przy kościele [zamkowym 
św. Ottona w Szczecinie] działała aż do reformacji fundacja kolegiaty” [s. 28].  
To wadliwe logicznie sformułowanie dla kogoś niezorientowanego w problema-
tyce może być zgoła niezrozumiałe (co niby bowiem oznacza „działanie funda-
cji kolegiaty”?), podczas gdy można tu dostrzec „kalkę” z języka niemieckiego 
(autorem hasła jest dyrektor Niemieckiego Instytutu Historycznego w Warsza-
wie i profesor uniwersytetu w Chemnitz), a to poprzez skojarzenie rzeczowni-
ka Stift z fundacją (Stiftung), kiedy chodzi wyłącznie o kolegiatę (Stiftskirche) 
i związaną z nią kapitułę (kolegium kanonicze – Stift). Jeśli zaś mowa o tego 
rodzaju kwestiach, związanych z redakcyjnym opracowaniem tekstów, nie jest 
z punktu widzenia korzystającego rzeczą dogodną, jeśli przyjętemu skrótowi 
nadaje się więcej aniżeli pojedyncze znaczenie, co ma miejsce w odniesieniu 
do „ks.”, objaśnionego zarówno jako „ksiądz”, jak i „książę” [s. 5], nie zawsze 
bowiem rzecz wynika w sposób jednoznaczny z kontekstu zdania. 

Jak wyżej nadmieniono, nie jest zamiarem piszącego te słowa podejmo-
wać rozważania na temat „siatki haseł” w kontekście jej ewentualnych braków, 
tym niemniej – mając na względzie liczne w Gnieździe gryfa teksty na temat 
piśmiennictwa – zaskakiwać może nieobecność hasła poświęconego z osobna 
poezji (twórczości poetyckiej) [por. s. 108 – Derdowski Hieronim Jarosz: „O ile 
historia ochrzciła Ceynowę mianem twórcy kaszubszczyzny literackiej, o tyle 
pierwszym poetą [kaszubskim] nazywa się Derdowskiego”; notabene Jarosz  
to staropolska forma imienia Hieronim]. Stąd przykładowo o księdzu Janie 
Walkuszu, uhonorowanym niedawno księgą pamiątkową W przestrzeni słowa  
i czasu (Lublin 2020), czytamy w kilku różnych miejscach jako o profeso-
rze i uczonym, redaktorze i wydawcy, duszpasterzu i kaznodziei, ale nie jako  
o tworzącym po kaszubsku poecie – poza marginalną wzmianką na s. 253,  
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w zakończeniu hasła Kaszubszczyzna w Kościele, biogramem ks. Bernarda  
Sychty, w którym J. Walkusz nazwany został „historykiem, poetą i pisarzem” 
(z czego wszakże nie wynika, w jakim języku tworzy poezje), wreszcie hasła-
mi Śpiewniki kaszubskie, gdzie jest w końcu wymieniony pośród mimochodem  
tam wyliczonych „poetów kaszubskich” [s. 545], oraz Translacje z języka ka-
szubskiego – tam z kolei mowa o „dwujęzycznych tomikach poetyckich” [s. 572], 
nigdzie jednak nie pada ani jeden tytuł z jego poetyckiego dorobku. 

Skoro też mowa w odrębnych hasła o Nazwiskach oraz Przydomkach, czymś 
naturalnym wydawałoby się przedstawienie w analogiczny sposób zagadnie-
nia funkcjonujących w społeczności kaszubskiej imion – poczynając od cza-
sów odległych (zapewne „punktem wyjścia” okazałoby się w tym przypadku 
imiennictwo dynastii panujących na Pomorzu Zachodnim oraz Wschodnim), 
a na współczesnej ich „frekwencji” (statystyce) kończąc – ze wskazaniem również 
na „renesans” w ostatnich dekadach imion dawnych, nawiązujących do imien-
nictwa niekiedy jeszcze sprzed epoki chrystianizacji [por. s. 112–113: Dobrogòst 
i Miłosława; także s. 286–287: Krësztof]. Podobnież jest w prezentowanej edycji 
Wesele kaszubskie [s. 599–602], lecz nie ma pogrzebu, o którym czytamy tylko 
w zbiorczym haśle Zwyczaje i obrzędy rodzinne [s. 659–662], gdzie wspomniano 
również o charakterystycznej dla dawnej obrzędowości kaszubskiej tzw. pustej 
nocy [s. 661–662], zasługującej na obszerniejsze omówienie (zwłaszcza że – 
jak zaznaczono – dziś już „pustą noc zastąpiły różańce odmawiane w kościele,  
kaplicy, świetlicy lub domu zmarłego”; por. s. 93–95: Cmentarze).

Wszystko to może znaleźć się w ewentualnym drugim wydaniu Słownika 
kaszubskich symboli, pamięci i tradycji kultury, jakkolwiek kreślący obecne zda-
nia nie jest zwolennikiem wznawiania opracowań niedawno opublikowanych 
(nawet jeśli wiąże się to z dodaniem dalszych materiałów), uważając, iż lepiej 
zaangażować fundusze, a przede wszystkim siły twórcze, w coś nowego, co na-
wet wówczas, kiedy stanowi kolejną próbę spojrzenia na ten sam obszar pro-
blemowy, czyni to w innej perspektywie, tym samym stwarzając „nową jakość”. 
Dlatego samemu nigdy nie godził się na proponowane wznowienia jego ksią-
żek, a i tutaj – co nie stanowi jakiejkolwiek formy deprecjonowania tego, co 
wykonane zostało dużym nakładem pracy i udostępnione ogółowi na kartach 
Gniazda gryfa – pozwala sobie pójść „krok dalej”, zgłaszając na koniec recen-
zji postulat przygotowania w następnej kolejności Encyklopedii Kaszub. Wobec 
zaistnienia wcześniej dzieła, któremu poświęcono obecny tekst, w przypadku 
tego typu przedsięwzięcia nie będzie już konieczności kładzenia zasadnicze-
go akcentu na aspekt „tożsamościowy” i jemu podporządkowywania każdego  
spośród przedstawianych wątków, lecz hasła geograficzne będą stricte geogra-
ficznymi, a historyczne stricte historycznymi. Lepiej też, aby było ich więcej, 
za to bardziej skondensowane tudzież ujednolicone pod względem sposobu 
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prezentacji materiału, a wówczas oba te komplementarne wydawnictwa, sto-
jąc obok siebie na półce, umożliwią całościowe spojrzenie na Kaszubszczyznę.  
Byłoby to zarazem spojrzenie nie tylko już z perspektywy tych, którzy –  
ze względów etnicznych i kulturowych – w pełni identyfikują się z Kaszuba-
mi, ale również tych, dla których stanowią one rzeczywistość tyleż inspirującą,  
co frapującą (w pozytywnym tego słowa znaczeniu). Integralną część stano- 
wiłyby również noty bibliograficzne, których brak w Gnieździe gryfa, jak bo- 
wiem wyjaśniono w zakończeniu Wstępu, „na końcu haseł nie wstawialiśmy 
danych bibliograficznych – głównie z powodu oszczędności miejsca, [lecz 
umieszczono] jedną zbiorczą bibliografię, która może być pomocna w dalszym 
poszukiwaniu informacji, w inspiracji do pogłębiania wiedzy” [s. 22]. Rzadką 
natomiast w przypadku wydawnictw encyklopedyczno-słownikowych, a nie-
zwykle cenną, jest – godna podkreślenia – obecność w zaprezentowanym kom-
pendium indeksów osobowego [s. 705–724] oraz miejscowości [s. 725–733].
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Gdańsk

Piotr Rudera, Polskie czasopisma toruńskie  
okresu międzywojennego (1920–1939),  

Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.  
Toruń 2020, ss. 418, ilustr.

Z uznaniem należy przyjąć napisaną przez Piotra Ruderę pracę o czasopi-
smach toruńskich okresu międzywojennego. Zagadnienie to, jak dotąd, nie 
było całościowo opracowane, a jego brak dawał się odczuć tak w badaniach, jak 
i w literaturze naukowej dotyczącej dziejów czasopiśmiennictwa pomorskiego 
w ogóle. 

Generalizując, można stwierdzić, że Piotr Rudera podjął badania tego 
segmentu prasy (w szerokim rozumieniu owego określenia), który na forum  
czytelniczym pełnił funkcje różne od podstawowych zadań tytułów o profilu 
informacyjno-społeczno-politycznym. 

Większość scharakteryzowanych przezeń czasopism adresowana była do  
grup społecznych o sprecyzowanych preferencjach czytelniczych, kiedy to 
funkcje informacyjno-kształcące danego tytułu są nadrzędnymi w przeci-
wieństwie do funkcji informacyjno-werbunkowych dominujących w pismach  
codziennych.

Rozprawa składa się z 11 problemowo-tematycznych rozdziałów. Dwa 
pierwsze: Zarys historii prasy toruńskiej przed 1920 r. (ss. 15-24) oraz Warunki 
rozwoju i system organizacji prasy w międzywojennym Toruniu (ss. 25-51), to 
teksty wprowadzające, przygotowane w oparciu o dostępną literaturę tematu.  
Rozdziały od 3 do 11 stanowią zasadniczą partię przedstawianej rozprawy  
(ss. 53-379). Wyodrębnienia poszczególnych rozdziałów dokonał autor, 
uwzględniając proweniencje tematyczne analizowanych czasopism (tj. profil 
danego pisma). I tak wyróżnił on: Czasopisma ogólnoinformacyjne i ugrupowań 
politycznych (ss. 53-92); Czasopisma społeczno-kulturalne i literackie (ss. 93- 
-144); Czasopisma gospodarcze (ss. 145-186); Czasopisma fachowe i o charakte-
rze poradnikowym (ss. 187-262); Czasopisma urzędowe (ss. 263-278); Czasopi-
sma ogłoszeniowe (ss. 351-360) i Czasopisma wyznaniowe (ss. 361-379). Prace 
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otwiera wprowadzający Wstęp (ss. 7-14). Zamyka ją podsumowujące Zakończe-
nie (ss. 381-386).

Zidentyfikowane przez autora 93 tytuły toruńskich czasopism inicjowa-
no „w wyniku dążeń spontanicznych, inspirowanych panującymi nastrojami 
i potrzebami społecznymi, czy wreszcie chęcią organizowania się na zasadzie 
wspólnoty poglądów i opinii”1. Podejmując temat monografii, autor sięgnął 
do najnowszych umocowań prawnych, a mianowicie do Ustawy Prasowej  
z 26 stycznia 1984 r., uznającej, że „czasopismem jest druk periodyczny ukazu-
jący się nie częściej niż raz w tygodniu, a nie rzadziej niż raz w roku (Dz. Ust. 
Z 1984 r., nr 5, poz.24), co umożliwiło mu precyzyjne wydzielenie ze zbioru 
toruńskiej „produkcji” prasowo-czasopiśmienniczej zestawu tytułów będących 
podstawowym materiałem badawczym. Przyjęty przez autora problemowy 
układ porządkuje czytelnie analizowany materiał badawczy. Każdy z rozdziałów 
poprzedza zwięzły zarys sytuacji polityczno-gospodarczej i społecznej, w jakich 
dany tytuł funkcjonował. Poszczególne tytuły tworzące rozdział, poddał autor, 
jeśli istniała taka możliwość uwarunkowana dostępem do materiału źródłowe-
go, analizie prasowo-wydawniczej, czyli analizie zawartości prasy (analiza jako-
ściowa), a także analizie ilościowej. Przebadane czasopisma, co udowadniają 
zastosowane metody analityczne, może poza naukowymi i niektórymi z zakresu 
rolnictwa, w minimalnym stopniu wnosiły walory poznawcze. 

Składające się na rozprawę rozdziały, są nie tylko li „zestawieniem” tytułów 
przynależnych do wyszczególnionych grup profilowo-tematycznych, ale stano-
wią również abstrakt (przegląd analityczny) konkretnego czasopisma.

Charakteryzując określony tytuł, nie pominął autor informacji o twórcach 
toruńskiego czasopiśmiennictwa, przedstawiając ich merytoryczne przygoto-
wanie do pełnionej funkcji: bądź to redaktorsko-wydawniczej, bądź to dzienni-
karskiej. Autor trafnie dostrzega, iż dziennikarstwo było (i jest nadal) zawodem 
otwartym, stąd przez redakcje toruńskich czasopism „przewinęło” się grono 
przedstawicieli rozmaitych profesji. Na profil czasopism dostrzegalny wpływ 
miały też proweniencje polityczne inceptorów.

P. Rudera słusznie przyjmuje za prof. Wiktorem Peplińskim, że „zanikanie 
tego typu wydawnictw mogło świadczyć o naturalnej weryfikacji tych zjawisk, 
które nie miały swojej genezy w głębszych procesach politycznych, społecz-
nych czy też kulturalnych lub nie wzbudzały szerszego zainteresowania ogółu”2  
co świadczyło o niedoskonałym rozeznaniu potrzeb toruńskiego rynku czytel-
niczego przez inicjatorów określonego przedsięwzięcia wydawniczego.

1 P. Rudera, Polskie czasopisma toruńskie okresu międzywojennego (1920-1939), Toruń 2020, 
s. 383.

2 Tamże, s. 383-384.

Andrzej Romanow (Gdańsk)
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Autor zwraca również uwagę na funkcje (niekoniecznie te prymarne), jakie 
w założeniu inicjatorów danego czasopisma miało ono pełnić w środowisku 
adresatów, ale najczęściej z racji swej efemeryczności, nie było w stanie reali-
zować.

Przedstawiana księga jest, moim zdaniem, oparta na wystarczającej dla tema-
tu bazie źródłowo-materiałowej. Autor sumiennie wyzyskał zbiory Archiwów 
Państwowych: w Bydgoszczy i w Toruniu; sięgnął też do zbiorów źródeł dru- 
kowanych oraz wydawnictw informacyjno-encyklopedycznych jak i literatury 
naukowej, umożliwiającej „umocowanie” wykładu w zaszłościach historycz-
nych, politycznych, gospodarczych, społeczno-kulturowych owej doby. Mono-
grafia jest więc wystarczająco „obudowana” materiałem źródłowym i pomoc-
niczym, a rozbudowane przypisy będące nie tylko wprowadzonym niejako 
rutynowo zestawem verba et voces, są też znaczącym uzupełnieniem i rozwi-
nięciem wykładu i konkluzji.

Oceniając księgę Piotra Rudery jako całość, twierdzę, że jej wewnętrzna 
struktura oraz zawartość merytoryczna są w pełni adekwatne do podjętego, 
problemowego zagadnienia, stanowiąc istotne dopełnienie obrazu prowincjo-
nalnego czasopiśmiennictwa polskiego okresu międzywojennego.

Piotr Rudera, Polskie czasopisma toruńskie okresu...
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Ks. Anastazy Nadolny, Słownik biograficzny  
kapłanów wyświęconych w latach 1921–1945  

pracujących w diecezji chełmińskiej,  
Wydawnictwo Bernardinum,  

Pelplin 2021, ss. 769

Ponad ćwierć wieku temu pelplińskie „Bernardinum” wydało pomnikowe 
dzieło ks. Henryka Mrossa pt. Słownik biograficzny kapłanów diecezji chełmiń-
skiej wyświęconych w latach 1821–1920, Pelplin 1995. Autor tegoż dzieła, na-
grodzony „kaszubskim Noblem” – Medalem Stolema1, przygotował je, pracując 
długie lata jako proboszcz wiejskiej parafii Osielsko k. Bydgoszczy. Ostatnie lata 
twórczego życia spędził w Pelplinie jako wykładowca w seminarium i dyrek-
tor Biblioteki WSD w Pelpline. Pracując nad tymże słownikiem, obejmującym 
dzieje nowej diecezji chełmińskiej w okresie zaboru, jednocześnie gromadził 
materiały do kolejnego dzieła. Miał być to słownik biograficzny, obejmujący ży-
ciorysy kapłanów, wyświęconych w II RP, w dwudziestoleciu międzywojennym. 
Niestety, projektu tego nie dane było mu zrealizować. 

W swoim niejako testamencie zebrane materiały i zadanie napisania tegoż 
dzieła przekazał ks. prof. Mross ks. prof. Anastazemu Nadolnemu.

Autor prezentowanego tu dzieła przyjął inną niż ks. H. Mross koncepcję, 
choć obejmującą chronologicznie także okres II RP po lata II wojny światowej. 
Uwzględnił bowiem obok księży chełmińskich także liczną grupę księży die-
cezjalnych i zakonnych, wyświęconych w innych diecezjach, głównie w Niem-
czech, a pracujących na terenie diecezji chełmińskiej w czasie wojny i po jej 
zakończeniu – czasowo lub na stałe. Wielu z nich dożyło XXI wieku. Dzięki 
temu w życiorysach – biografiach kapłanów poznajemy skomplikowane losy 
diecezji i Pomorza Nadwiślańskiego od schyłku epoki rozbiorów, przez lata od-
zyskanej niepodległości, okupacji hitlerowskiej i czas PRL-u oraz III RP, niemal 

1 Zob. s.j, Stolemowcy w koloratkach [Ks. Henryk Mross i ks. Kazimierz Raepke] oraz B. Szy-
mańska, Usôdca pomorsczich biogramów, „Pomerania”, 1995, nr 5, s. 48-49.



241

po współczesność. Znaczącym plusem dzieła jest uwzględnienie życiorysów  
kleru zakonnego i kapłanów niemieckich, skierowanych za rządów ks. bpa  
C.M. Spletta na Pomorze Nadwiślańskie z diecezji gdańskiej i warmińskiej, pra-
łatury pilskiej i kilku diecezji z głębi Niemiec, zwłaszcza diecezji berlińskiej i ar-
chidiecezji kolońskiej.

W tychże życiorysach siłą rzeczy wyeksponowane są tragiczne lata okupa-
cji, w czasie której diecezja straciła ponad 50 proc. swojego duchowieństwa, 
zamordowanego podczas Krwawej Pomorskiej Jesieni 1939 roku i do końca 
wojny w licznych miejscach bezpośredniej eksterminacji i w obozach kon- 
centracyjnych.

We Wstępie czytamy: „W »Słowniku« znalazło się 612 biogramów – 536 
kapłanów inkardynowanych do diecezji (zarówno wyświęconych dla diecezji, 
jak również przybyszów z innych diecezji i zakonników, lecz inkardynowa-
nych) i 76 nieinkardynowanych. (…) Dla wszystkich osób kryterium włączenia 
do »Słownika« była data święceń przyjętych w latach 1921-1945, niezależnie 
od daty śmierci; ostatni ksiądz z tej grupy zmarł w 2012 roku. W grupie księ-
ży »przybyszów« (nieinkardynowanych) zastosowano selekcję. Pominięto tych 
duchownych, którzy w czasie wojny i po wojnie na krótko podjęli pracę w die-
cezji, często przelotnie, nie zostawiając w dokumentacji Kurii Biskupiej wystar-
czającego materiału do opracowania biogramu”2.

Na każde hasło w Słowniku składa się – oprócz życiorysu – także bogata do-
kumentacja źródłowa. To bogactwo, wykorzystane przez autora w odniesieniu 
do całego dzieła, poznajemy także przeglądając zamieszczoną na końcu Biblio-
grafię, obejmującą:
I. Czasopisma i wydawnictwa ciągłe, 
II. Słowniki biograficzne, 
III. Literaturę (Wydawnictwa źródłowe, wspomnienia i opracowania. Wybór), 
IV. Źródła archiwalne3.

Wśród źródeł archiwalnych szczególnie cenne, nie tylko dla autora, są akta 
personalne księży, przechowywane w Archiwum Archidiecezji Gdańskiej 
i w Archiwum Diecezjalnym w Pelplinie. (Niektóre teczki personalne zawie-
rają wspomnienia, zwłaszcza wojenne bohaterów). Obok rękopiśmiennych 

2 Op. cit., s. 10-11.
3 Zob. op. cit., s. 743-763. – W przypadku tych ostatnich autor korzystał ze zbiorów Archi- 

wum Archidiecezji Gdańskiej, Archiwum Diecezjalnego w Pelplinie, Archiwum Diece-
zjalnego w Toruniu, Archiwum Państwowego w Bydgoszczy, Archiwum Państwowego 
w Gdańsku, Archiwum Państwowego w Toruniu, Archiwum Państwowego w Chełmnie, 
Archiwum Polskiej Misji Katolickiej w Niemczech oraz diecezjalnych archiwów zagranicz-
nych – z Niemiec, Kanady i USA.

      Ks. Anastazy Nadolny, Słownik biograficzny kapłanów...
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„Materiałów do słownika biograficznego kapłanów diecezji chełmińskiej wy-
święconych w latach 1921-1945”, zebranych przez ks. H. Mrossa, na szczegól-
ną uwagę zasługuje tom maszynopisowy „Słownik biograficzny księży diecezji 
chełmińskiej wyświęconych w latach 1921-1945. Z wykorzystaniem materiałów 
źródłowych zgromadzonych przez ks. Henryka Mrossa”, autorstwa ks. J.K. Kali-
nowskiego. – Oba znajdują się w Archiwum Diecezjalnym w Pelplinie. Tam też 
w tym samym „Dziale kolekcji i personalnych spuścizn archiwalnych” znajduje 
się rękopis ks. Franciszka Janka, „Księża diecezji chełmińskiej, którzy przeżyli 
lata 1939-1945. Spis alfabetyczny, t. 1-2”. – Tytuł tegoż jest nieco mylący, bo ów 
„Spis” zawiera podstawowe dane biograficzne, obejmujące informacje doty-
czące losów okupacyjnych, a często swoiste Noty – niekiedy także anegdoty, 
czy też oryginalną charakterystykę bohatera lub komentarz do opinii o nich. 
Dla przykładu o bliskim mi proboszczu z Karsina, ks. Alojzym Licznerskim  
(1897-1960), wyświęconym w 1920 r. czytamy: „Więziony sześć tygodni: Czersk, 
Gdańsk i Stutthof. Zwolniony wrócił do Karsina i wytrwał na tej trudnej pla-
cówce do końca okupacji. – Ks. Licznerski był całą okupację inwigilowany przez 
gestapo, które usiłowało zaleźć trop ks. Józefa Wryczy. Stąd wytworzyła się 
u niektórych krzywdząca go opinia, że współpracował z gestapo!”4.

Z kolei o wspomnianym wyżej ks. J. Wryczy ks. F. Jank napisał:
„Był stale poszukiwany przez gestapo za jego działalność 1918 roku i w cza-

sie międzywojennym. Jego rzekomy udział w ruchu oporu w czasie II wojny – 
są legendy; siedział bardzo cicho za granicą!”5.

O innym, również bliskim mi duchownym, ks. Bolesławie Knitterze napisał: 
„Ukrywał się przez całą okupację »na kaszubskiej ziemi«. Karsin? Niezdolny 
do samodzielnej pracy duszpasterskiej. Miał kilka placówek, które rychło samo-
wolnie opuszczał”6. – W biogramie opracowanym przez ks. A. Nadolnego tego 
rodzaju opinie albo nie zaistniały, albo w znacznie łagodniejszym wydaniu7. 
Autor omawianego dzieła znany jest bowiem człowiekiem niezwykłej dobroci 
i rzetelnym badaczem, skupiającym się na faktografii, unikającym ocen, zwłasz-
cza ich nadmiaru i eksponowania słabości bohaterów. Mimo to omawiane dzie-
ło stanowi arcyciekawą lekturę, nie tylko dla historyka.

Zawarta w każdym haśle wyjątkowo obfita dokumentacja źródłowa stanowi 
m.in. wspaniałą wskazówkę dla tych Czytelników, którzy pragną poznać więcej 

4 Op. cit., tom I A-P, s. 112.
5 Tamże, t. II R-Ż, s. 64.
6 Op. cit. t. I, s. 92.
7 W ciekawym biogramie ks. Knittera, zawartym w prezentowanym Słowniku, czytamy:  

„Ks. F. Jank określił jego stan: »Niezdolny do samodzielnej pracy duszpasterskiej«, co było 
wynikiem jego słabej kondycji psychicznej; nie wytrzymywał trudów i napięć, w które  
obfitowała praca parafialna” (s. 298).

Józef Borzyszkowski (Gdańsk)
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szczegółów i kontekstów, czy też gotowi są podjąć dalsze badania. Jako przykład 
wyważonych opinii odnajdujemy słowa zawarte w biogramie ks. Karla Franza 
Knopa (1909-1949) z diecezji gdańskiej, członka NSDAP, komisarza biskupiego 
na pow. wejherowski, gdyński i kartuski, który realizując germanizacyjne zarzą-
dzenia władz, jednocześnie dbał w „swoich” komisariatach o polskich księży, 
negatywnie oceniony przez prasę konspiracyjną. Na koniec autor stwierdził: 

„Jest postacią kontrowersyjną i tragiczną. Różnie bywa oceniany w zależ-
ności od znajomości źródeł bądź wyznawanych poglądów. Najbardziej obiek-
tywną i wyważoną, opartą na dogłębnej analizie źródeł, ocenę jego działalności 
(sine ira et studio) zaprezentowali ks. Jan Doppke i ks. Jan Walkusz w niżej 
cytowanych publikacjach”8.

Życiorys ks. Knoppa i wielu innych bohaterów Słownika…, to materiał 
na ciekawą i potrzebną dla zrozumienia dziejów specyfiki Pomorza monogra-
fię, zwłaszcza warunków życia podczas okupacji, tak odmiennych od rzeczy-
wistości Warszawy czy Krakowa, Generalnego Gubernatorstwa, dokąd udało 
się przedostać i gdzie przeżyło szczęśliwie tamte lata także sporo Kaszubów 
i Pomorzan. – Ks. A. Nadolny we Wstępie przywołuje słowa ks. F. Janka, który 
pisząc swoje dzieło, kierował się mottem, że „łatwiej było w czasie wojny zgi-
nąć, niż ją przeżyć”9. – Losy okupacyjne ks. F. Janka, proboszcza parafii NMP 
w Toruniu, podobnie jak wielu innych Kaszubów, zasługują również na osobną 
monografię. W tym kontekście istotna jest ich zwykle tajna działalność cha-
rytatywna i zaangażowanie na rzecz konspiracji zbrojnej. Przykładem postać  
ks. Alfonsa Jana Sylki (1909-1973), urodzonego w rodzinie kaszubskiej urzęd-
nika pocztowego w Kolonii nad Renem, w II RP zamieszkałej w Tczewie. Jako 
administrator parafii w Fordonie współpracował z AK. Na plebanii ukrywał 
brata Antoniego, kuriera Alojzego Bruskiego (ps. „Grab”), dowódcy zgrupowa-
nia „Cisy”, a także kpt. Franciszka Bendiga, szefa wywiadu Pomorskiego Okręgu 
AK. Po wojnie był proboszczem i dziekanem w Lubawie, gdzie doprowadził 
m.in. do koronacji figury M.B. Lipskiej.

Podobnie ciekawy jest życiorys ks. Jana Józefa Karola Stryczka (1905-1976), 
urodzonego w Zbychowie, parafia Reda, siostrzeńca Jana Radtkego – I wójta 
Gdyni. Wojnę przeżył jako proboszcz w Płochocinie, gdzie był „nieformalnym 
kapelanem Zgrupowania Partyzanckiego AK »Świerki – 101«”, dowodzonego 

8 Zob. op. cit., s. 299. – Chodzi o: J. Doppke, Kościół katolicki na terenie powiatu mor-
skiego w latach okupacji hitlerowskiej 1939-1945, [w:] Kościół katolicki na ziemiach pol-
skich w czasie II wojny światowej, t. 13. Materiały i studia, pod red. F. Stopniaka, z. 6, 
Warszawa 1985; J. Walkusz, Komisarz biskupi Karl Knop w świetle swoich zarządzeń,  
[w:] W cieniu połamanego krzyża. Studia i szkice z dziejów Kościoła katolickiego na  
Pomorzu Nadwiślańskim w latach 1939-1945, Tczew-Pelplin 1999.

9 Op. cit., s. 11.
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przez por. Stefana Gussa (ps. „Dan”), a następnie Alojzego Bruskiego. W 1945 r. 
jako biblista został profesorem WSD w Pelplinie.

Do grona najwybitniejszych Kaszubów, których biogramy zawarte są w oma-
wianym Słowniku, należy oczywiście ks. Bernard Sychta. Warto pamiętać, iż  
autor Słownika należy do grona wikariuszy ks. Sychty jako proboszcza parafii 
pelplińskiej.

Przykłady ciekawych życiorysów kapłanów diecezji chełmińskiej, zapisa-
nych złotymi zgłoskami w dziejach Kaszub i Kociewia oraz innych regionów 
Pomorza, można by mnożyć, zwracając także uwagę na tych, którzy działali 
również na emigracji czy w Wojsku Polskim na Zachodzie. Dodatkowym plu-
sem omawianego dzieła jest zamieszczony na końcu zestaw fotografii bohate-
rów tomu. Tu jedynie można wyrazić żal pod adresem wydawnictwa – redakcji 
tomu, że nie uwzględniono ich przy życiorysach bohaterów. Niemniej trzeba 
podkreślić, iż tym razem wydawca zadbał o sztywną okładkę dzieła. Jest ono  
dedykowane przez autora księdzu Henrykowi Mrossowi, spoczywającemu na  
cmentarzu pelplińskim wśród wielu bohaterów tomu oraz ich poprzedników 
i następców. To opus magnum – stolemowe dzieło ks. prof. A. Nadolnego stano-
wi wspaniały pomnik słowa, jaki wystawił on swoim starszym konfratrom. 

Józef Borzyszkowski (Gdańsk)



Krzysztof R. Prokop
Kraków

Problematyka pomorska na kartach  
najnowszych tomów  

Słownika polskich teologów katolickich  
i Leksykonu zakonnic polskich epoki  

przedrozbiorowej  
Słownik polskich teologów katolickich 2004–2013, t. 10,  
pod red. Tomasza Błaszczyka, Waldemara Glińskiego  

i Józefa Mandziuka, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała 
Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 2019 [2020], ss. 1392

Małgorzata (Anna) Borkowska, Leksykon zakonnic polskich epoki 
przedrozbiorowej, t. 4 – Uzupełnienia, klasztory śląskie, wiek XIX,  

Wydawnictwo DiG, Warszawa 2010 [recte 2021], ss. 694

Obie wskazane w nagłówku tekstu recenzyjnego wielotomowe serie znane 
są nie tylko historykom Kościoła, przy czym pierwsza z nich, powstająca wy-
siłkiem licznego (tudzież stale podlegającego zmianom) grona współautorów, 
wychodzi, począwszy od roku 1981, i ma przed sobą perspektywy kontynuacji, 
natomiast druga, będąca dziełem jednego autora (ściślej autorki), pierwotnie 
zapowiadana na pokaźniejszą liczbę woluminów, ostatecznie na obecnie pre-
zentowanym tomie czwartym ma się zakończyć. Jak we wstępie do odnośnej 
publikacji stwierdza s. Małgorzata Borkowska, benedyktynka od dekad zwią-
zana z klasztorem w pomorskim Żarnowcu i tam – jeśli nie liczyć kilkuletniego 
pobytu w podkrakowskich Staniątkach – tworząca kolejne swe dzieła1, „jeszcze 

1 Nie zabrakło wzmianki o niej w świeżej daty kompendium Gniazdo gryfa. Słownik kaszub-
skich symboli, pamięci i tradycji kultury (Gdańsk 2020), gdzie w haśle Żarnowiec (autorstwa 
Anny Kwaśniewskiej) czytamy: „Od 1946 r. klasztor [żarnowiecki] przejęły benedyktynki 
wysiedlone z Wilna, czym zapoczątkowały nowy rozdział w dziejach konwentu. Od kilku-
dziesięciu lat jedną z nich jest A[nna] (Małgorzata) Borkowska OSB, pisarka, felietonistka, 
historyk zakonów i duchowości, autorka książek o Żarnowcu” (s. 666).
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kiedy ogłaszałam dwa pierwsze tomy tego leksykonu miałam nadzieję, że zdo-
łam ukończyć zaplanowaną pracę, to jest zebrać pełny materiał, sięgający roku 
1914, i ogłosić go w całości – włącznie z tomami ujmującymi ogromny napływ 
kandydatek do zgromadzeń czynnych w XIX w. To, niestety, okazało się już ab-
solutnie niewykonalne” [s. 9], jakkolwiek powodów takiej decyzji możemy się 
jedynie domyślać. Natomiast Słownik polskich teologów katolickich będzie za-
pewne nadal kontynuowany, bowiem trud jego tworzenia nie spoczywa na po-
jedynczej osobie, lecz na zespole, a i na funkcji redaktora naukowego całości 
dokonuje się rotacja, przy czym warto od razu w tym miejscu dopowiedzieć, 
iż niezależnie od „podstawowej” jego serii, doprowadzonej na obecny moment 
po rok 2013 (terminus ad quem zgonu uwzględnianych postaci), przygotowa-
ne zostały dwa retrospektywne tomy suplementowe (pod redakcją związanego 
z Instytutem Historii Kościoła KUL o. Rolana Prejsa z Zakonu Braci Mniejszych 
Kapucynów), póki co złożone w wydawnictwie, na kartach których mają zna-
leźć się osoby z różnych względów pominięte.

Nim wszakże piszący te słowa przejdzie do zasadniczych refleksji recenzen-
ta, w tym zwłaszcza do wskazania na obecność tematyki odnoszącej się do po-
staci wpisanych w przeszłość Pomorza Nadwiślańskiego (także Warmii), trud-
no nie zwrócić na samym wstępie uwagi na fakt, iż – obok ukierunkowania 
na biografistykę szeroko pojętego grona „sług Kościoła” – obie prezentowane 
książki łączy coś nadto, co wymaga wytknięcia, bowiem nie jest to wcale zjawi-
sko odosobnione. Otóż adresy wydawnicze obu – choć w niejednakowej mierze 
– zafałszowują prawdziwy moment ukazania się drukiem danego tytułu, która 
to uwaga bynajmniej nie stanowi „czepiania się” w kwestii na pozór drugorzęd-
nej. Rzecz oczywista, iż w przypadku publikacji drukowanych około przełomu 
kolejnych lat jedne wydawnictwa praktykują antycypowanie daty mającego do-
piero nadejść roku (co rzadsze), inne znów zachowują datę ubiegłoroczną, pod-
czas gdy książka opuszcza drukarnię w pierwszych miesiącach roku następnego 
(co częstsze). To da się zrozumieć i zarazem usprawiedliwić, bo wszak wyko-
nanie usługi poligraficznej może przeciągnąć się w czasie, niekiedy zdarzają się 
na tym etapie usterki techniczne i w konsekwencji druk się przeciąga, niemniej 
poczyniona tu uwaga dotyczy sytuacji, kiedy moment pojawienia się danego 
tytułu w księgarniach dzielą co najmniej dwa lata (a niekiedy więcej) od daty 
uwidocznionej na karcie tytułowej czy redakcyjnej. 

Właśnie z około dwuletnią zwłoką mamy do czynienia w odniesieniu 
do tomu dziesiątego Słownika polskich teologów katolickich, natomiast co się ty-
czy tomu czwartego Leksykonu zakonnic polskich epoki przedrozbiorowej nosi 
on datę wydania 2010, podczas gdy oba tytuły trafiły na rynek księgarski w roku 
2021, przy czym ów pierwszy w jego początkach (stąd niewykluczone, że dru-
kowany był rzeczywiście jeszcze w roku poprzednim), drugi natomiast dopiero 
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w jego połowie. Co więcej, jakkolwiek chodzi o czwarty z kolei wolumin Lek-
sykonu, jak poprawnie oznaczono na karcie tytułowej oraz na przedzie okładki, 
na grzbiecie tejże widnieje informacja, iż jest to tom trzeci (ów ukazał się w roku 
2008), co w łącznym ujęciu wskazuje na dziwne koleje losu tej publikacji, na te-
mat których recenzent może wyłącznie snuć domysły, nie znając całości sprawy 
„od kuchni”. Informacja na stronie redakcyjnej, iż „wydanie zostało dofinanso-
wane przez Ministra Nauki i Szkolnictwa” (po czym następuje numer odnośnej 
umowy, noszącej datę roczną właśnie 2010), pozwala przypuszczać, że w ra-
chubę wchodziło terminowe rozliczenie dotacji na druk, co bywa rozwiązy-
wane w ten osobliwy sposób, że przed obligatoryjną datą wychodzi w druku 
cyfrowym kilka „okazowych” egzemplarzy, aby wymogowi stało się zadość i by 
trafiły one na biurko w odpowiednich agendach decyzyjnych, natomiast „wła-
ściwy” nakład ukazuje się później, jeśli jakieś dodatkowe względy przemawiają 
za wstrzymaniem się z „wypuszczeniem w obieg” danego tytułu.

Ktoś mógłby stwierdzić, że to na pozór mało istotne, w rzeczywistości jed-
nak bynajmniej tak nie jest, gdyż po latach nikt już nie pamięta, kiedy dana 
pozycja książkowa naprawdę trafiła „do obiegu”, zawsze natomiast podaje się 
w opisie widniejącą na karcie tytułowej (czy w stopce redakcyjnej) nominalną 
datę roczną publikacji. W konsekwencji autorzy innych opracowań, noszących 
„realną” datę późniejszą wydania, wychodzą na niezorientowanych w stanie ba-
dań, a wręcz można im w takiej sytuacji zarzucać, że nie wykorzystali ważnych 
dla danej tematyki opracowań, które powinni byli odnotować, bo przecież wy-
drukowane zostały jakoby wcześniej, podczas gdy w rzeczywistości rzecz ma 
się na odwrót. Tymczasem znane są piszącemu te słowa sytuacje, gdy wydawca 
(redaktor) takich opublikowanych z kilkuletnim „poślizgiem” prac skrzętnie 
baczył na to, aby w aparacie przypisów i bibliografii nie pojawiło się nic, co 
by nosiło późniejszą datę, a tym samym zachowany został pozór, iż dana edy-
cja rzeczywiście jest wcześniejsza. Jeśli natomiast autor upiera się, że z jakichś 
względów musi zostać odnotowane przezeń coś, co nominalnie ukazało się 
później (a „realnie” wcześniej), kompromisowym rozwiązaniem bywa wówczas 
podawanie, iż rzecz ta znajduje się „w druku”.

W przypadku publikacji własnych to poniekąd zrozumiałe (i nie budzi też 
podejrzeń), bowiem autor danego opracowania zna przecież zawartość mery-
toryczną tekstu, który skierował do druku. Dużo bardziej karkołomne jest na-
tomiast tego rodzaju udawanie w odniesieniu do prac innych autorów – chyba, 
że komuś udostępniło się swój jeszcze niewydany materiał. Piszący te słowa 
tak nie postąpił, a tymczasem na kartach czwartego tomu Leksykonu zakon-
nic… w wielu miejscach widnieje opis bibliograficzny w postaci: „K.R. Prokop, 
Trzy tomy „Leksykonu zakonnic polskich epoki przedrozbiorowej” s. Małgorza-
ty Borkowskiej OSB (uwagi i uzupełnienia) (w druku)”, z którego to artykułu  
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recenzyjnego autorka przytacza pomieszczone w nim nowe informacje na temat 
tytułowego grona. I chwalebnie, że tak czyni (w pojedynczych przypadkach na-
wet prostując niektóre podane przez recenzenta informacje), tyle że skąd niby 
miała go znać na etapie przed opublikowaniem, które nastąpiło w roku 2011 
na kartach tomu „Studiów Źródłoznawczych” za rok poprzedni (tj. 2010). Inny 
przykład, ku czemu wiedzie taka „zabawa” z datami, łączy się z uwzględnionym 
w prezentowanym woluminie Słownika polskich teologów katolickich pierwszym 
biskupem koszalińsko-kołobrzeskim Ignacym Jeżem, w odnoszącej się do któ-
rego bibliografii podmiotowej nie omieszkano odnotować kilku pozycji Leszka 
Laskowskiego. Roztropnie pominięto wszakże tę, której zapis ma następującą 
postać: „L. Laskowski, Biskup senior Ignacy Jeż (1914–2007), »Rocznik Kosza-
liński«, t. 34, 2006 [sic!], s. 69–72”, gdyby bowiem rzecz potraktować dosłow-
nie, należałoby przyjąć, że autor tekstu na rok przed śmiercią przewidział datę  
zgonu bohatera artykułu!

Tyle w kwestii owych kuriozalnych antydatowań, które wprowadzają zamie-
szanie do opisów bibliograficznych tudzież zafałszowują wiedzę w przedmiocie 
kolejności ukazywania się prac z danej tematyki (a to wszak fundament dla opi-
su tak zwanego stanu badań), w skrajnych przypadkach wiodąc do nieuzasad-
nionego przypisania komuś ustaleń dokonanych w rzeczywistości przez kogoś 
innego (i przez tegoż podanych do druku), co w sytuacji odgórnie dziś pro-
mowanej rywalizacji o „osiągnięcia” również na polu badawczym może prowa-
dzić do w pełni świadomie dokonywanych tego rodzaju zbiegów antydatacyj-
nych. Tymczasem właśnie zaprezentowanie dorobku naukowego wyróżnionej  
kategorii postaci i zestawienie możliwie kompletnej bibliografii podmiotowej 
(przedmiotowej z konieczności tylko w pewnym wyborze) stanowi zasadniczy 
cel publikowanego od czterech dekad Słownika polskich teologów katolickich, 
którego przyjęte na samym początku ramy są zasadniczo utrzymane po dziś 
dzień, choć w aktualnych realiach nie odpowiadają zmieniającej się rzeczy-
wistości. Świadomi tego stanu rzeczy redaktorzy naukowi najnowszego tomu 
od razu na początku wstępu do edycji nie omieszkali zawrzeć uwagi, iż należy 
„raz jeszcze przypomnieć, że na miano teologów zasłużyli kapłani diecezjalni 
i zakonni, którzy pozostawili po sobie spuściznę teologiczno-literacką. Są wśród 
nich [zarówno] bardzo wybitni autorzy dzieł z różnych dziedzin teologii, prawa 
kanonicznego, historii Kościoła i filozofii chrześcijańskiej, [jak] również auto-
rzy drukowanych kazań, wierszy i innych publikacji z różnych dziedzin wiedzy 
ludzkiej. Cechą bowiem charakterystyczną Słownika jest jego różnorodność  
tematyczna, ze zwróceniem uwagi na zaistniałą choćby jedną pozycję, którą 
można określić jako teologiczną w szerokim tego słowa znaczeniu. Podstawą 
zaliczenia do grona teologów są studia teologiczne (seminaryjne i uniwersytec-
kie) oraz przyjęcie święceń kapłańskich” [s. 14].
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Kolejny to zatem aspekt, w którym trudno powstrzymać się od krytyczne-
go komentarza, bowiem obrane przed mniej więcej pół wiekiem – przy rozpo-
czynaniu prac nad tym przedsięwzięciem wydawniczym – „kryterium selekcji” 
mogło być postrzegane jako w miarę zasadne w odniesieniu do epok dawnych, 
a poniekąd też – gdy chodzi o realia krajowe – jeszcze i do tamtych czasów, 
skoro z jednej strony studia teologiczne kończyli wówczas w zasadzie wyłącznie 
kandydaci do kapłaństwa, z drugiej zaś odgórnie narzucone ograniczenia w sfe-
rze druku sprawiały, że poniekąd wszystko, co udało się opublikować, zasługi-
wało na odnotowanie, nie było bowiem tego aż tak wiele. Dziś jednak utrzymy-
wanie, iż teologiem (nawet sensu largo) jest każdy, kto ogłosił drukiem „choćby 
jedną pozycję, którą można określić jako teologiczną w szerokim tego słowa 
znaczeniu” – pod tym jednakże obligatoryjnym warunkiem, że ukończył studia 
teologiczne i przyjął święcenia kapłańskie, postrzegać można jako kuriozum, 
wpisujące się w piętnowany za obecnego pontyfikatu i przedstawiany w katego-
riach pejoratywnych „klerykalizm”. Oznacza to bowiem, że jakikolwiek ksiądz 
z dyplomem magistra teologii, który „popełnił” coś w gazetce parafialnej – np. 
o wydarzeniach z niedawnych dziejów społeczności lokalnej, jest „teologiem”, 
natomiast posiadająca bogaty dorobek badawczy i tytuł naukowy siostra za-
konna (podobnie brat zakonny) czy osoba świecka po studiach teologicznych, 
mająca stopnie naukowe w owej dziedzinie, tak samo jak uczony, który – będąc 
mężem i ojcem – przyjął święcenia diakonatu i jest (wedle potocznego określe-
nia) „świeckim diakonem”, publikujący na tematy związane z życiem religijnym, 
na miano to nie zasługuje i na kartach Słownika polskich teologów katolickich 
oni wszyscy nie zostaną odnotowani. 

A contario powinni natomiast znaleźć się w nim „autorzy dzieł z różnych 
dziedzin teologii, prawa kanonicznego, historii Kościoła i filozofii chrześci-
jańskiej”, którzy niegdyś ukończyli studia seminaryjne (także specjalistyczne), 
otrzymali święcenia jako kapłani diecezjalni lub zakonni, później jednak (ma-
jąc niekiedy już znaczący dorobek publikowany, a nawet piastując eksponowa-
ne funkcje kościelne i akademickie) stan duchowny porzucili, „przechodząc” 
do życia świeckiego, co zwykle dokonywało się bez ostentacji, wszakże na myśl 
przychodzą i nazwiska takich, którzy post factum przedzierzgnęli się w „dyżur-
nych” krytyków Kościoła oraz jego instytucji, brylujących w mediach (ostatnimi 
czasy doszła jeszcze jedna kategoria, mianowicie duchownych, którzy decyzją 
Stolicy Apostolskiej doczekali się „przeniesienia do stanu świeckiego” bynaj-
mniej nie na własne życzenie, lecz po dochodzeniu i zapadłym wyroku, a prze-
cież i wśród tych trafiają się „pisarze”). Skoro zatem wszystkie wyartykułowane 
przez redaktorów wymogi są tutaj spełnione, bo z jednej strony fakt ukończe-
nia studiów teologicznych i pokaźny nieraz dorobek publikowany w odnośnej 
dziedzinie, z drugiej zaś przyjęte święcenia (te zaś – wedle doktryny Kościoła 
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– pozostawiają „niezatarte znamię”, bynajmniej »niewygasające« z momentem 
opuszczenia stanu duchownego), to należałoby oczekiwać, że również ich do-
robek będzie odnotowywany na kartach Słownika polskich teologów katolickich, 
a życiorys prezentowany.

Konkluzja powyższych wywodów jest taka, iż bynajmniej nie formuła nada-
na temu przedsięwzięciu wydawniczemu jest wadliwa (skoro chodzi o kapłanów 
publikujących na tematy sensu largo teologiczne, niech tak pozostanie, jakkol-
wiek do dorobku naukowego nie powinno się liczyć tekstów z gazetek parafial-
nych i tym podobnych publikacji o znikomym „ciężarze gatunkowym”), lecz 
obrany dla całości tytuł, co o tyle może dziwić, że pomysłodawcą i pierwszym 
redaktorem był wszak o. Hieronim Eugeniusz Wyczawski OFM, pod którego  
redakcją wyszedł również – i to równocześnie z pierwszym tomem Słownika 
polskich teologów katolickich – podobnie zakoncypowany Słownik polskich pi-
sarzy franciszkańskich (1981). W tym drugim przypadku tytuł jest adekwatny, 
umożliwiając uwzględnienie zarówno kapłanów, jak i braci zakonnych, a za-
razem też nie czyniąc z nich na siłę teologów, lecz kładąc zasadniczy nacisk 
na to, że są autorami notowanej przez bibliografie spuścizny (nie zawsze zresztą 
drukowanej). Rzecz oczywista, iż w perspektywie konfesyjnej cała otaczająca 
rzeczywistość postrzegana jest jako stanowiąca „dzieło Boże” i w związku z tym  
kapłan–uczony będący fizykiem czy astronomem, albo botanikiem, również 
może poszukiwania badawcze w zakresie reprezentowanej dyscypliny podej-
mować w kontekście „teologicznym” (szczególny rozgłos w tym względzie zy-
skał ostatnimi czasy ks. Michał Heller z Tarnowa), ale chyba nie o to w tym 
konkretnym przypadku chodziło. Z tytułem Słownik polskich teologów kato-
lickich należałoby się zatem pożegnać, zachowując kształt i zakres tematyczny 
tego przedsięwzięcia edytorskiego, ale nadając mu nowe miano – tym bardziej, 
że dziś co raz mniej osób może kojarzyć, iż w pojęciu „teologów” zawierają 
się również historycy Kościoła, filozofie chrześcijańscy czy prawnicy–kanoni-
ści. Co więcej, zaczyna to nawet budzić pewne wątpliwości pod względem czy-
sto formalnym, bowiem dawniej na Wydziałach Teologicznych w rzeczy samej 
nadawane były stopnie naukowe z teologii w zakresie filozofii, historii Kościoła 
czy prawa kanonicznego, lecz obecnie również na uczelniach katolickich są już 
odrębne wydziały filozoficzne czy historyczne (także prawne), gdzie stopnie 
naukowe nadawane są w dziedzinie nauk humanistycznych, nie zaś teologicz-
nych. Dziś zatem ktoś, kto uzyskuje doktorat lub habilitację z filozofii chrze-
ścijańskiej lub historii Kościoła na przykład w Uniwersytecie Papieskim Jana 
Pawła II w Krakowie czy w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego 
w Warszawie, nie otrzymuje stopnia naukowego z teologii (chyba, że postarał 
się o taki niezależnie), a w związku z tym dlaczego miałby być zaliczany do gro-
na teologów? Tytuł Słownika wymaga zatem przemyślenia na nowo i zmiany 
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przy zapowiadanych kolejnych tomach (sam zresztą redaktor trzech ostatnich 
– Józef Madzniuk – analogicznego charakteru własne opracowanie z roku 1997 
zatytułował Słownikiem księży pisarzy archidiecezji wrocławskiej 1945–1992, nie 
zaś teologów), co w żadnym wypadku nie oznacza przerwania ciągłości serii.

Prezentowany tu wolumin zawiera hasła bio-bibliograficzne traktujące 
o przeszło 420 duchownych zmarłych w latach 2004–2013, opracowane przez 
w sumie 110 autorów. W gronie tych ostatnich znajdujemy następujące nazwiska, 
przy których umieszczona afiliacja wskazuje na konotacje pomorskie lub war-
mińskie (stopnie/tytuły oraz miejsce zatrudnienia podano za zestawieniem po-
mieszczonym na s. 5–7): ks. dr Tadeusz Bach (Gdański Ośrodek Dokumentacji 
Nauczania Jana Pawła II), ks. dr Janusz Brzozowski SVD (Misyjne Seminarium 
Duchowne Księży Werbistów w Pieniężnie), ks. dr Tadeusz Ceynowa (Wyższe 
Seminarium Duchowne w Koszalinie), ks. dr Janusz Chyła (Wyższe Semina-
rium Duchowne w Pelplinie), ks. prof. dr hab. Wojciech Guzewicz (Wydział 
Studiów Technicznych i Społecznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego 
w Ełku), ks. dr Marek Jodkowski (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsz-
tynie), ks. dr Krzysztof Koch (Wyższe Seminarium Duchowne w Pelplinie),  
ks. prof. dr hab. Andrzej Kopiczko (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsz-
tynie), ks. prof. Anastazy Nadolny (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toru-
niu), ks. mgr Tomasz Patoka (Wyższe Seminarium Duchowne w Pelplinie),  
ks. dr hab. Mieczysław Różański (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsz-
tynie), ks. dr Eugeniusz Stencel (Wyższe Seminarium Duchowne w Pelplinie),  
ks. dr hab. Dariusz Śmierzchalski-Wachocz (Uniwersytet Szczeciński), ks. dr 
hab. Grzegorz Wejman (Uniwersytet Szczeciński), o. dr Zbigniew Zbieralski 
OFMConv (Dom Pojednania i Spotkań św. Maksymiliana w Gdańsku). Jak 
można zauważyć, szczególnie wielu spośród wymienionych autorów związa-
nych jest ze środowiskiem pelplińskim (do niego należy również A. Nadolny), 
niemało też z olsztyńskim, przy czym wymowna rzecz, że o ile w odniesieniu 
do osób duchownych zawsze dbano o to, by nie pominąć ich stopni nauko-
wych (czy choćby tytułu zawodowego magistra) tudzież powiązać z jakąś pla-
cówką, mogącą przynajmniej aspirować do miana ośrodka badań (jak Gdański 
Ośrodek Dokumentacji Nauczania Jana Pawła II, ale już niekoniecznie Dom 
Pojednania i Spotkań św. Maksymiliana w Gdańsku), o tyle zastanawia zapis 
w postaci: „Irena Makarczyk, Olsztyn” [s. 6]. Ani stopnia, ani afiliacji, podczas 
gdy chodzi o pracownika naukowego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego 
w Olsztynie po uzyskanej jakiś czas temu habilitacji, zarazem uczennicę ks. 
prof. Alojzego Szorca, przy którego właśnie życiorysie uwidoczniona została 
jako współautorka [s. 1138]. Patrząc na pomieszczoną tam bibliografię przed-
miotową, z której wynika, że badaczka ta już wcześniej zestawiła i opublikowała 
wykaz bibliografii podmiotowej A. Szorca, jak też w kilku miejscach zamieściła 
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jego życiorysy (za życia i po śmierci), można zatem domyślać się, że materiał 
ten został zaadaptowany i przystosowany na potrzeby Słownika polskich teo-
logów katolickich, co wymusiło odnotowanie „współautorstwa”, choć zarazem 
redakcja nie zdała sobie trudu, by nawiązać bezpośredni kontakt, stąd ów brak 
wiedzy, kto zacz (gdzie pracuje i jakie posiada stopnie).

Tak jak podana przy każdym z autorów afiliacja ułatwia rozeznanie, z ja-
kim środowiskiem jest on aktualnie związany, tak również od samego począt-
ku ukazywania się Słownik polskich teologów katolickich zaopatrzono na końcu 
w zestawienia przyporządkowujące uwzględnionych duchownych do z jednej 
strony diecezji lub zakonów czy zgromadzeń zakonnych, z drugiej zaś do ośrod-
ków naukowych, konkretnie zaś uczelni. Nie inaczej jest i w tomie dziesiątym 
[s. 1383–1391 Indeksy], przy czym o ile w wykazach Archidiecezje i diecezje [s. 
1384–1387] oraz Zakony i zgromadzenia zakonne [s. 1387–1391] znaleźli się 
wszyscy uhonorowani życiorysami, o tyle zestawienie Akademickie uczelnie ka-
tolickie [s. 1383–1384] obejmuje tylko część owych postaci, gdyż nie wszyscy 
spośród uwzględnionych byli kiedykolwiek pracownikami akademickimi. Dla 
interesującego nas obszaru znajdziemy tu Wydział Teologiczny Uniwersytetu 
Szczecińskiego z jednym tylko nazwiskiem, mianowicie Zbigniewa Zdzisława 
Lipińskiego (1922–2013) [s. 615–616], oraz Wydział Teologiczny Uniwersy-
tetu Warmińsko-Mazurskiego, do której to uczelni – obok wspomnianego już 
Alojzego Szorca (1935–2010) [s. 1133–1138] – przyporządkowany został rów-
nież Tadeusz Rogalewski MIC (1935–2008) [s. 934–936]. Należał on do zakonu 
marianów, z Warmią będąc związany tylko przejściowo, co jednak normalne 
w przypadku tej kategorii duchowieństwa, gdyż poza ślubującymi stabilitas 
loci mnichami wszyscy inni zakonnicy, a tym bardziej członkowie zgromadzeń 
zakonnych, przenoszeni są w ciągu swej posługi z placówki na placówkę. Na-
leżałoby zatem uważnie pochylić się nad każdym jednym życiorysem, ażeby 
stwierdzić, którzy spośród uwzględnionych mieli w swej biografii pomorski 
czy warmiński epizod. 

Niekiedy zresztą nie chodzi nawet o epizod, jak w przypadku urodzonego 
w Wejherowie franciszkanina Gaudentego Alfonsa Kustusza OFM (1934–2006) 
[s. 593–596; w indeksie na s. 1387 widnieje jako „Kustosz”], rektora Wyższego 
Seminarium Duchownego Zakonu Braci Mniejszych w Katowicach-Panewni-
kach, który z ziem tych pochodził (mowa jest o nim w haśle Ślązacy a Kaszubi 
na kartach przywołanego powyżej – w przypisie – świeżej daty kompendium 
Gniazdo gryfa)2, przy czym analogicznie rzecz ma się w odniesieniu do: salezja-
nina Henryka Brunki SDB (1933–2004) z miejscowości Szemud koło Wejhero-
wa [s. 159–160], pallotyna Andrzeja Chełkowskiego SAC (1929–2005) z Telkwic 

2  Gniazdo gryfa…, s. 544–545.
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koło Malborka [s. 194–195], franciszkanina (konwentualnego) Leopolda Wła-
dysława Chojnackiego OFMConv (1925–2012) z miejscowości Osiek koło Sta-
rogardu Gdańskiego [s. 198], jezuity Stanisława Czapiewskiego SJ (1911–2013) 
z Liniewa koło Kościerzyny [s. 223], pallotyna Janusza Dyla SAC (1954–2005) 
z Pszczółek koło Gdańska [s. 275–280] – notabene ucznia i następcy na katedrze 
uniwersyteckiej na KUL-u Henryka Damiana Wojtyski CP (o nim dalej), kolej-
nego pallotyna Romana Foryckiego SAC (1936–2011) z Wilczych Błot w diece-
zji chełmińskiej [s. 292–303], jezuity Wiktora Gramatowskiego SJ (1928–2005) 
z Pinczyna koło Starogardu Gdańskiego [s. 394–395], pallotyna Antoniego Ja-
rocha SAC (1915–2008) z Lipin koło Świecia [s. 448–449], werbisty Józefa Pen-
kowskiego SVD (1930–2006) z Szemudzkiej Huty w powiecie wejherowskim 
[s. 843–844], salezjanina Piotra Perszko SDB (1966–2010) ze Słupska [s. 844], 
misjonarza-lazarysty Wiktora Pluto-Prądzyńskiego CM (1914–2008) z Mielna 
w powiecie Chojnice [s. 884–885], werbisty Bronisława Poćwiardowskiego SVD 
(1925–2009) z Jeżewa w powiecie Świecie, ucznia Gimnazjum Pedagogicznego 
w Chełmnie [s. 890–892], jezuity Tadeusza Pronobisa SJ (1935–2006) z Błę-
dowa w powiecie Chełmno, alumna Małego Seminarium Towarzystwa Jezuso-
wego w Gdańsku [s. 901–902], werbisty Eugeniusza Śliwki SVD (1952–2005) 
z Sopotu [s. 1152–1156], kapucyna Jana Tandka OFMCap z Lęborka [s. 1168], 
salezjanina Antoniego Waldera SDB (1931–2010) z Wejherowa [s. 1219–1220], 
wreszcie werbisty Wincentego Wrosza SVD (1923–2009) z Przetoczyna w die-
cezji chełmińskiej [s. 1319].

Zresztą również w gronie duchowieństwa diecezjalnego można napotkać 
na kartach Słownika kapłanów urodzonych wprawdzie na Pomorzu Nadwi-
ślańskim lub na Warmii, lecz przez swą posługę związanych z innymi regio-
nami kraju, czego przykładem pochodzący z Zagórza na terenie ówczesnej 
diecezji gdańskiej Dobromir Sieradzki (1932–2009), później członek prezbite-
rium (archi)diecezji katowickiej [s. 992–993], a poniekąd też wywodzący się 
z Lidzbarku Warmińskiego Tadeusz Płoski (1956–2010), po dziesięcioletniej 
pracy w macierzystej diecezji inkardynowany do ordynariatu polowego Wojska 
Polskiego, w którego strukturach doszedł do godności biskupiej [s. 885–890]. 
Przede wszystkim jednak nie mogło braknąć w tego typu opracowaniu tworzą-
cych intelektualnie, a w niejednym przypadku czynnych też na polu dydaktycz-
nym duchownych z metropolii gdańskiej, szczecińsko-kamieńskiej oraz war-
mińskiej, przy czym – pomijając w tym momencie biskupów – chodzi o księży: 
Dariusza Sańko (1969–2006) z diecezji ełckiej [s. 978–979], z archidiecezji 
gdańskiej – Tadeusza Cabałę (1917–2009) [s. 179], Bronisława Grulkowskie-
go (1961–2008) [s. 400–401] i Jerzego Zarembę (1926–2009) [s. 1335–1336],  
z diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej – Stanisława Antoniego Czernuszewicza 
(1947–2005) [s. 223–224] i Ryszarda Króla (1928–2012), z diecezji pelplińskiej  
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– Jerzego Bogdana Buxakowskiego (1926–2011) [s. 168–178], Stanisława Człapę 
(1938–2016) [s. 224–229], Jerzego Deję (1936–2008) [s. 234–235], Lwa Witolda  
Kiedrowskiego (1912–2012) [s. 480–482], Edmunda Kosznika (1921–2013)  
[s. 521–522], Henryka Krolla (1943–2006) [s. 559–560], Henryka Józefa Or-
mińskiego (1928–2005) [s. 796–797], Edmunda Rinka (1930–2005) [s. 933], 
Jana Augustyna Skwiercza (1912–2011) [s. 1011], Józefa Antoniego Szarkow-
skiego (1908–2006) [s. 1088–1091], Edwarda Stefana Zawiszewskiego (1926– 
–2007) [s. 1337–1339], Jerzego Ziębę (1937–2006) [s. 1348–1351] i Kazimierza 
Zwolenkiewicza (1914–2004) [s. 1357–1358], z archidiecezji szczecińsko-ka-
mieńskiej – Romana Kostynowicza (1921–2008) [s. 519–521], wspomnianego 
wyżej Zbigniewa Zdzisława Lipińskiego (1922–2013) [s. 615–616] oraz Grzego-
rza Zaklinę (1945–2010) [s. 1326–1327], wreszcie z archidiecezji warmińskiej 
– Mariana Ejsmonta (1938–2012) [s. 289–290], Piotra Ilwickiego (1924–2012) 
[s. 423], Stanisława Magolewskiego (1938–2007) [s. 634–635], Alojzego Szorca 
(1935–2010) [s. 1133–1138], o którym uprzednio była mowa, dalej Władysława 
Turka (1933–2011) [s. 1186–1188], Jana Usiądka (1939–2013) [s. 1214–1218] 
i Juliana Żołnierkiewicza (1931–2013) [s. 1365–1367]. Osobliwa rzecz, że  
w Indeksach na s. 1385 w przyporządkowaniu do diecezji koszalińsko-kołobrze-
skiej widnieje nadto Józef Jarnicki (1922–2003), który jednak życiorysu w tym 
tomie nie posiada, podczas gdy wskazany rok zgonu jest wcześniejszy niż przy-
jęty dla obecnie prezentowanego woluminu terminus a quo.

W powyższych wyliczeniach napomknięto o tragicznie zmarłym biskupie 
polowym Wojska Polskiego Tadeuszu Płoskim (1956–2010), uprzednio człon-
ku prezbiterium diecezji warmińskiej, na kapłana wyświęconym 6 VI 1982 r. 
przez nowo ustanowionego wówczas ordynariuszem na Warmii Jana Włady-
sława Obłąka (skądinąd zasłużonego na polu badań historycznych), którego 
młodszy brat, jezuita Tadeusz Obłąk SJ (1922–2006), od roku 1956 do końca 
życia związany z daleką Japonią, gdzie był profesorem Uniwersytetu „Sophia” 
w stołecznym Tokio, posiada życiorys w tym samym tomie Słownika polskich 
teologów katolickich [s. 794–795]. Praktyka wskazuje, iż spośród współcześnie 
zmarłych hierarchów każdy jeden trafia na karty prezentowanego leksykonu 
bio-bibliograficznego, skoro bowiem „przepustkę” do znalezienia się na jego ła-
mach stanowi – obok posiadania święceń kapłańskich – pozostawienie w druku 
„choćby jednej pozycji, którą można określić jako teologiczną w szerokim tego 
słowa znaczeniu”, to wystarczy doczekać się publikacji którejkolwiek spośród 
wygłoszonych homilii, aby odnośny warunek został spełniony. Wszyscy zatem 
zmarli w przedziale lat 2004–2013 biskupi, związani przez swą posługę z sze-
roko pojmowanym Pomorzem, są w tomie dziesiątym Słownika uwzględnieni,  
mianowicie (w porządku alfabetycznym): Ignacy Ludwik Jeż (1914–2007)  
[s. 452–453], Zygmunt Kamiński (1933–2010) [s. 466–472], Kazimierz Majdań-
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ski (1916–2007) [s. 640–654], Zygmunt Pawłowicz (1927–2010) [s. 836–840], 
Marian Przykucki (1924–2009) [s. 917–926], Jan Bernard Szlaga (1940–2012) 
[s. 1099–1131] oraz Andrzej Józef Śliwiński (1939–2009) [s. 1146–1151], prócz 
których nie brakło też Józefa Glempa (1929–2013) [s. 314–382], w latach 1979–
–1981 wszak ordynariusza warmińskiego (poprzednika wyżej wspomnianego 
J.W. Obłąka).

Obok biskupów–uczonych o imponującym dorobku, jak biblista i prorek-
tor KUL-u Jan Bernard Szlaga, którego zestawienie bibliografii podmiotowej 
liczy przeszło 1650 pozycji, są tu zatem również hierarchowie, którym nie dane 
było poświęcić się pracy naukowej, jakkolwiek nie zawsze przyczyną tego mu-
siał być brak odpowiednich ku temu predylekcji. Przykładowo zmarły w dzień 
przed ogłoszeniem jego zamierzonej przez papieża Benedykta XVI nominacji 
kardynalskiej pierwszy ordynariusz koszalińsko-kołobrzeski Ignacy Ludwik 
Jeż pragnął uzyskać na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Jagiellońskie-
go w Krakowie – pod kierunkiem należącego do prezbiterium diecezji cheł-
mińskiej ks. prof. Tadeusza Glemmy – doktorat z teologii w zakresie historii 
Kościoła, wszakże wobec „braku rąk do pracy” w realiach po zakończeniu  
II wojny światowej nie uzyskał na to zgody ze strony zwierzchności diecezjalnej. 
Zainteresowania przeszłością nie wyzbył się jednak do końca życia, czego świa-
dectwem zarówno zredagowanie przezeń (mimo ukończonych już wówczas  
85 lat) wydanej w roku 2000 pracy W 1000-lecie powstania biskupstwa w Ko-
łobrzegu (s. 456 nr 55, także nr 54 i 58), jak również przyczynienie się do po-
wstania i ogłoszenia drukiem książki Biskupi zachodniopomorscy (X–XX w.) 
autorstwa piszącego te słowa, poprzedzonej przez tego hierarchę przedmową 
(skądinąd nieodnotowaną w zestawieniu bibliograficznym na s. 454–457, choć 
inne tego rodzaju teksty są tam notowane – nr 3–4, 7, 26–27, 71, 75).

Skoro o „rasowych” badaczach przeszłości mowa, to na kartach prezento-
wanego tomu nie ma ich tak wielu. Jakkolwiek bowiem „przepustką” do znale-
zienia się na kartach Słownika polskich teologów katolickich dla niemałej liczby 
spośród uwzględnionych w nim duchownych stały się właśnie jakieś pomniej-
sze teksty (nieraz wyłącznie kompilacyjnego charakteru) na temat lokalnej 
przeszłości, które popełnić dziś może niemal każdy, to tych, których dorobek 
naprawdę coś znaczy w badaniach historycznych, wskazać można w odnośnym 
woluminie zaledwie kilku. Skądinąd zresztą to osobliwe, iż aby zostać zaliczo-
nym do grona teologów, należy mieć (wedle redaktorów prezentowanego dzieła) 
ukończone studia seminaryjne i posiadać święcenia kapłańskie (o czym wyżej), 
aby natomiast zasłużyć na miano historyka, wystarczy napisać i opublikować 
cokolwiek bądź o wydarzeniach minionych (jakiekolwiek kwalifikacje nie są 
nieodzowne – dla przykładu cytat z życiorysu na s. 482: „Miał zainteresowania 
historyczne i pozostawił cenne i źródłowe monografie kościołów”). Stanowi to 
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dziś dominujące spojrzenie na odnośną kwestię, stąd w rozmaitych Who’s who 
roi się od nagłówków w rodzaju: „dziennikarz i historyk”, „pisarz i historyk”, 
„lekarz i historyk”, „sportowiec i historyk” itd., w związku z czym kreślącemu  
te słowa wypada wyrazić nadzieję, że skoro zdarzyło mu się ogłosić drukiem 
np. szkic zatytułowany Dawna prasa o fizyce, astronomii i wynalazkach technicz-
nych, dla bibliografów będzie zatem również fizykiem i astronomem.

Na pewno „rasowymi” historykami byli dwaj kapłani wybitnie zasłuże-
ni na polu badań nad przeszłością Kościoła na Warmii, w tym nad życiem 
i dokonaniami kardynała Stanisława Hozjusza – wyżej wspominany ks. prof. 
Alojzy Szorc (1935–2010) [s. 1133–1138] i o. prof. Henryk Damian Wojtyska 
CP (1933–2009) [s. 1307–1313] ze Zgromadzenia Pasjonistów, w przypadku 
którego to pierwszego bibliografia podmiotowa obejmuje wprawdzie tylko  
99 pozycji, niemniej są wśród nich publikacje o fundamentalnej wadze – 
z ograniczeniem jednak niemal wyłącznie do problematyki warmińskiej (na tle  
dziejów Prus Królewskich i Książęcych). Szersze zainteresowania przejawiał 
H.D. Wojtyska, dla którego kwestie warmińskie i pomorskie stanowiły element 
składowy okazalszej „mozaiki”3, innymi natomiast spośród zmarłych w latach 
2004–2013 i odnotowanych na kartach Słownika historyków ex professo, przy-
należących do stanu duchownego, o których należy wspomnieć w tym miej-
scu, są salwatorianin Antoni Kiełbasa SDS (1938–2010) [s. 482–498] i jezuita  
Ludwik Piechnik SJ (1920–2006) [s. 854–857], a obok nich wyświęcony na ka-
płana w wieku 47 lat Piotr Nitecki (1949–2011) [s. 760–776], który to ostatni 
wprawdzie nie był historykiem sensu stricto, niemniej każdy rodzimy badacz 
przeszłości kościelnej skojarzy go z racji autorstwa leksykonu Biskupi Kościoła 
w Polsce (obok „bliźniaczego” Kardynałowie Kościoła w Polsce).

Jeśli trzymać się tego rodzaju „sztywnych reguł”, to historykiem ex professo  
nie jest również s. Małgorzata (Anna) Borkowska, co nie przeszkadza jej  
(podobnie, jak wyżej wspomnianemu P. Niteckiemu) być postrzeganą w ka-
tegoriach badacza, który ma w swoim dorobku dzieła zaliczane do „klasyki” 
dokonań historiograficznych ostatnich dekad na gruncie rodzimym (czego po-
chodną nadany jej w roku 2011 przez Katolicki Uniwersytet Lubelski doktorat 
honoris causa), żeby wspomnieć Życie codzienne polskich klasztorów żeńskich 
w XVII-XVIII wieku czy Zakony żeńskie w Polsce w epoce nowożytnej, dalej 
Z dziejów opactwa cystersów w Wąchocku i Dzieje cystersów sulejowskich, obok 
tego również Słownik mniszek benedyktyńskich w Polsce oraz Słownik polskich 
ksień benedyktyńskich, wreszcie prezentowany obecnie Leksykon zakonnic pol-
skich epoki przedrozbiorowej. Jego tom pierwszy nosił podtytuł Polska Zachodnia 

3 Ostatnio w tym temacie: J. Kopiec, Słowo od wydawcy, [w:] H.D. Wojtyska, Nuncjusze pa-
piescy w Polsce od XVI do końca XVIII wieku, wyd. J. Kopiec, Gliwice 2020 [druk: 2021],  
s. VII–XX.
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i Północna, tom drugi Polska Centralna i Południowa, tom trzeci Wielkie Księ-
stwo Litewskie i ziemie ruskie Korony Polskiej, natomiast omawiany tom czwarty 
został opatrzony podtytułem Uzupełnienia, klasztory śląskie, wiek XIX. Jak czy-
tamy we Wstępie, „dział pierwszy to uzupełnienia do tomów już ogłoszonych, 
gdyż nowo odnalezione źródła oraz uprzejmość czytelników pozwoliły dodać 
do nich wiele informacji, w tym nawet haseł osobowych. […] Dział drugi, to 
sześć wybranych klasztorów śląskich – te mianowicie, które przez większą część 
swoich dziejów były polskojęzyczne i do których napływały w dużej mierze kan-
dydatki z granic Rzeczypospolitej (często przedstawicielki tych samych rodzin, 
których córki znajdujemy w klasztorach zwłaszcza wielkopolskich). […] Dział 
trzeci, to dalszy ciąg składu osobowego – aż do roku 1914 – tych klasztorów 
lub zgromadzeń, które rozpoczęły swoją działalność przed rozbiorami i mają 
sobie poświęcone rozdziały w trzech pierwszych tomach Leksykonu (z adno-
tacją na końcu: »Ciąg dalszy w tomie: Wiek XIX«)” [s. 9].

Jak nietrudno wywnioskować w oparciu o powyższe wyliczenie, na proble-
matykę odnoszącą się do żeńskiego życia zakonnego na Pomorzu Nadwiślań-
skim oraz na Warmii osoba zainteresowana natknie się w działach pierwszym 
i trzecim, przy czym bezpośrednio po Wykazie skrótów [s. 10], poniżej „nad-
tytułu” Część I. Uzupełnienia do tomu I, widnieje od razu na samym początku 
rzeczonego działu nagłówek Prusy Królewskie i Warmia. Uwzględnione tam 
zostały następujące wspólnoty życia konsekrowanego z doby staropolskiej: Bra-
niewo – katarzynki [s. 11–13], Chełmno – benedyktynki [s. 13–16], Gdańsk 
– brygidki [s. 16–24], Grudziądz – benedyktynki [s. 25], Lidzbark Warmiński 
– katarzynki [s. 25], Orneta – katarzynki [s. 26], Reszel – katarzynki [s. 26], 
Toruń – benedyktynki [s. 27–29], Żarnowiec – cysterki [s. 29], Żarnowiec – 
benedyktynki [s. 30] oraz Żukowo – norbertanki [s. 30–34]. W Części III. Wiek 
XIX, rozpoczynającej się na s. 185, blok poświęcony interesującemu nas obecnie 
obszarowi geograficznemu umieszczony został już nie per analogiam na począt-
ku, lecz po klasztorach z zaboru austriackiego, a przed konwentami z zaboru 
rosyjskiego. Mianowicie na s. 396 widnieje nagłówek Zabór pruski: Pomorze, 
Warmia i Wielkopolska oraz Śląsk, po którym następuje zwięzłe wprowadzenie, 
gdzie M. Borkowska stwierdza, iż „wszystkie klasztory klauzurowe, istniejące 
przed rozbiorami na ziemiach Rzeczypospolitej zagarniętych przez Prusy, zo-
stały skasowane tak szybko, że cały ich skład osobowy podany jest w pierw-
szym tomie tego leksykonu, po roku 1815 bowiem nikogo nowego już nie 
przyjęto. W zaborze pruskim ostały się jedynie zgromadzenia czynne: szarytki 
w Chełmnie i katarzynki na Warmii. Te pierwsze utworzyły wkrótce samodziel-
ną prowincję z centrum najpierw w Poznaniu, a potem w Chełmnie; te drugie 
połączyły swoje cztery domy w jedno scentralizowane zgromadzenie czynne  
ze wspólnym nowicjatem i mnóstwem małych placówek” [s. 396] – po czym 
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na s. 397–452 widnieją hasła biograficzne o poszczególnych katarzynkach z Bra-
niewa [s. 397–443], Lidzbarku Warmińskiego [s. 444–446], Ornety [s. 446–450] 
oraz Reszla [s. 450–452], natomiast na s. 453–506 o szarytkach z ich zakonnej 
prowincji chełmińskiej (już bez podziału na poszczególne domy).

Większość tychże haseł posiada ujednolicony, dość schematyczny model za-
komponowania, co wprawdzie trąci pewną monotonią, niemniej taki jest wszak 
charakter wszelkich tego rodzaju spisów, niestanowiących książki „do lektury”, 
lecz cenną dla badacza pomoc warsztatową. Historyk (i nie tylko) sięga do ta-
kowych wydawnictw nie po to, aby się w nich „zaczytywać”, lecz po to, by zna-
leźć poszukiwane informacje tudzież wskazania źródłowo-bibliograficzne, sta-
nowiące punkt wyjścia dla dalszych kwerend. Dla osoby traktującej przeszłość 
wyłącznie w kategoriach „barwnej opowieści” publikacje w rodzaju Leksyko-
nu zakonnic polskich epoki przedrozbiorowej mogą zdać się zatem czymś zgoła 
odstręczającym, z czego niewątpliwie zdawała sobie sprawę s. M. Borkowska, 
mająca wszak w swoim dorobku publikowanym również książki jak najbar-
dziej „do poczytania” (jest zresztą absolwentką filologii polskiej), stąd obecność 
na kartach omawianego tomu cokolwiek rozbijających strukturę całości „wtrę-
tów” o charakterze narracyjnym, które sprawiają, że pojedyncze hasła zyska-
ły cokolwiek osobliwą formę, dalece odbiegającą od pozostałych. Okazuje się 
jednak, iż czy to sama autorka, czy też wydawca uznał, że nimi właśnie war-
to „zareklamować się” przed potencjalnym nabywcą publikacji, aby wzbudzić 
jego zainteresowanie całością, stąd na czwartej stronie okładki umieszczono 
trzy życiorysy, z których typowy dla opracowania jest wyłącznie jeden, drugi 
już wzbogacony został o anegdoty, natomiast trzeci, zajmujący zresztą 3/4 ob-
jętości, składa się niemal w całości z anegdot o jednej spośród żarnowieckich 
benedyktynek, z którą s. M. Borkowska miała sposobność osobiście się stykać, 
stąd podkreśliwszy, iż „była znana z humoru”, uznała za celowe uraczyć czytel-
nika wyborem przykładów na to, poprzedziwszy całość uwagą: „Zapisywałam 
jej «kwiatki» i kilka tu podaję” [s. 605].

Nie jest to coś nieznanego piśmiennictwu historycznemu, przykładowo  
bowiem w Katalogu prałatów i kanoników sandomierskich z roku 1926 księ-
dza Jana Wiśniewskiego, pośród życiorysów liczących sobie od kilku wierszy 
do co najwyżej kilku stron, następuje raptem jeden mający stron kilkadzie-
siąt, poświęcony bł. Wincentemu Kadłubkowi, jako że autor publikacji uznał 
za stosowne podzielić się z czytelnikiem wypisanymi przezeń z Kroniki polskiej 
Mistrza Wincentego „złotymi myślami”, rozsadzając ów słownik biograficzny 
tego rodzaju nieoczekiwanym zbiorem sentencji. Można i tak, jest to wszakże 
postrzegane przez dbających o dyscyplinę w prowadzonych badaniach history-
ków za przejaw poniekąd dyletanctwa, jeśli wykorzystuje się każdą nadarzają-
cą się sposobność, aby „przy okazji” podać do druku coś, co może i pozostaje 
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w jakimś związku z omawianą problematyką, wszakże w zupełności nie mie-
ści się w ramach przyjętego kwestionariusza – jak to na miejsce w przypadku 
wspomnianego zbioru „kwiatków” obdarzonej poczuciem humoru zakonnicy. 
Zrozumiałe są wprawdzie motywy owego kroku, bowiem świadoma własne-
go wieku (rocznik 1939) i ubywających sił autorka zapewne chciała skorzystać  
ze sposobności, aby podzielić się z ogółem materiałami, jakie pozostały jej  
w zebranych „tekach” i których nie zdoła już nigdzie spożytkować, niemniej 
krytyczne potraktowanie takich „wtrętów” jest w pełni zasadne.

Siostra Małgorzata Borkowska swoją pracę nad Leksykonem zakonnic pol-
skich epoki przedrozbiorowej zatem zakończyła wprawdzie na wcześniejszym 
etapie, aniżeli pierwotnie to było planowane, niemniej tak czy inaczej owo dzie-
ło stanowi użyteczny fundament dla dalszych badań nie tylko w zakresie bio-
grafistyki tudzież prozopografii. Niczym analogicznym nie dysponujemy, nie-
stety, w odniesieniu do staropolskich męskich wspólnot życia konsekrowanego, 
przy czym ponieważ liczebnie przeważały one wówczas (i to zdecydowanie) 
nad żeńskimi, poświęcone im zestawienia biograficzno-chronologiczne siłą 
rzeczy muszą być dużo obszerniejsze, podobnie jak trudno oczekiwać, że zo-
staną przygotowane przez pojedynczego autora. Można też zakładać, że w ich 
przypadku konieczny jest jeszcze dalej idący podział materiału – czy to według 
kryteriów geograficznych, jak w prezentowanym dziele żarnowieckiej benedyk-
tynki, czy też podług zakonów i zgromadzeń zakonnych. O ile opowiedzieć się 
za pierwszą koncepcją, w odniesieniu do interesujących nas terenów nadbał-
tyckich dysponujemy już pewnym zaczątkiem w postaci skromnej objętościo-
wo edycji Spisy członków konwentów zakonnych z Pomorza Gdańskiego do 1309 
roku w opracowaniu Dariusza A. Dekańskiego (Gdańsk 1993), która póki co 
nie doczekała się kontynuacji dla późniejszego okresu – jeśli nie liczyć świeżej 
daty publikacji Bracia zakonu krzyżackiego w Prusach (1310–1351). Studium 
prozopograficzne Norberta Delestowicza (Kraków 2021), poprzedzonej ana-
logicznego charakteru pracą Bracia zakonu krzyżackiego w Prusach w latach 
1228–1309. Studium prozopograficzne Macieja Dorny (Poznań 2004), wyda-
ną również w wersji niemieckojęzycznej (Die Brüder des Deutschen Ordens in 
Preußen 1228–1309. Eine prosopographische Studie [Wien–Köln 2012/2013]). 
Jest to zatem aktualne wyzwanie dla historyków związanych w szczególności 
z ośrodkami akademickimi Gdańska, Olsztyna, Szczecina i Torunia (poniekąd 
też Bydgoszczy oraz Słupska), aby tego rodzaju wyzwanie podjąć, bacząc na  
doświadczenia (zarówno pozytywne, jak i negatywne) wynikające z pionier-
skiego dzieła M. Borkowskiej.
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Pomorze z wątpliwą obecnością Kaszubów. 
Recenzja pracy: Literatura w Szczecinie (1945–2015). 

Książki siedemdziesięciolecia   
pod red. Sławomira Iwasiowa, Jerzego Madejskiego  

i Pawła Wolskiego, Szczecin 2016

Kaszubi są przekonani, że ich obecność kulturowa na całym terytorium 
Pomorza (od Wisły na wschodzie do Reknicy na zachodzie) jest faktem bez-
sprzecznym. Są niemiło zaskoczeni, spotykając osoby, które wyrażają zdziwie-
nie czy niedowierzanie wobec tego faktu. Czy Kaszubi przeceniają swoją rolę 
w dziejach całego Pomorza, czy też nie-Kaszubi są niedouczeni w zakresie losów 
południowego brzegu Bałtyku? Czy w dyskusjach o Pomorzu jest jakaś uniwer-
salna prawda o udziale kulturowym wszystkich etnosów? W jakim dyskursie 
taka wiedza jest przekazywana? Historii? Literaturoznawstwa? A może kultu-
roznawstwa? W jakim języku się to odbywa? Polskim? Niemieckim? A może 
kaszubskim? 

Praca monograficzna Literatura w Szczecinie ma charakter opracowania  
syntetycznego i modelowego służącego zarysowaniu pejzażu kondycji litera-
tury polskiej w kulturowej przestrzeni stolicy Pomorza Zachodniego1. Pod-
jęcie tego typu inicjatywy badawczo-publikacyjnej przyjąć należy z akcepta-
cją i docenieniem wysiłku mającego na celu opisać, zinterpretować i ocenić  
specyfikę polskiego życia literackiego w jednym z centrów kultury polskiej 
Ziem Zachodnich. Wybrane do analizy zjawiska literackie, przywołane osoby  

1 Praca owa jest swoistą kontynuacją ujęć: E. Kuźma, M. Kowalewska, Pisarze Pomorza 
Zachodniego. Informator, Gdynia 1967; Szczecin literacki (1946-1983). Informator, oprac.  
H. Niedbał, Szczecin 1986; Literatura na Pomorzu Zachodnim do końca XX wieku. Przewod-
nik encyklopedyczny, red. I. Iwasiów, E. Kuźma, Szczecin 2003. Warto wszakże wspomnieć, 
że powstawały o tej tematyce prace historyczne: K. Kozłowski, Życie kulturalne Szczecina 
w latach 1945-1980. Szkic historyczny, Szczecin 1994; J. Poźniak, Życie literackie Szczecina 
w latach 1945-1955 (rekonesans naukowo-badawczy), Gorzów Wlkp. 1999.
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twórców, wreszcie charakterystyka kwestii ściśle literaturoznawczych są w pre- 
zentowanej pracy na tyle przemyślane i na tyle obudowane chwytem chronolo-
giczno-genologiczno-kompozycyjnym, że stała się ważną pozycją akademicką, 
otwartą zresztą na odbiorcę nieprofesjonalnego. Czy jednak wszyscy z owej pu-
blikacji mogą być zadowoleni? Czy zwłaszcza czytelnik kaszubski może się po-
godzić z faktem, że w całej książce nie ma właściwie żadnego rozdziału o obec-
ności Kaszubów na Pomorzu Zachodnim? Czy wynika z przywoływanego tutaj 
opracowania, że kaszubska kwestia kulturowa w tym regionie Europy jest zu-
pełnie marginalna? Aby odpowiedzieć na to pytanie, należy dokonać przeglądu 
zawartych w zbiorze artykułów…

Jako pierwszy tekst recenzowanego zbioru pojawia się wstęp redaktora na-
ukowego tomu – Jerzego Madejskiego. To szczególnie ważny, wręcz podstawo-
wy dla całości inicjatywy głos. W pierwszej części wstępu znajdują się infor-
macje o celach wydawnictwach i bardzo istotne rozważania dotyczące sześciu 
sposobów rozumienia regionalizmu2. Druga część wstępu, choć zawiera treści 
dotyczące historii literatury na Pomorzu, nie ma w sobie precyzyjnych obja-
śnień, co jest wielką, a co małą twórczością, dlaczego jedne tomy literatury 
okołoszczecińskiej się przemilcza, inne zaś nobilituje. Redaktorzy pozostawiają 
tę kwestię autorom artykułów zbioru, ci zaś nie zawsze się do tego odnoszą. 
Szkoda, że brakło tutaj literaturoznawczej odwagi, ponieważ expressis verbis 
wyrażone, byłyby owe oceny estetyczne szczecińskiego środowiska akademic-
ko-literackiego silniejsze, podając dość krytyczny obraz powojennej kondycji 
literatury polskiej.

Pierwszym tekstem porządku genologicznego omawianej pracy jest hasło: 
Aforyzm (Leszek Szaruga, Kanibale lubią ludzi): Jerzy Madejski, Przecinek 
czy kropka? To bardzo dobry artykuł genologiczno-literaturoznawczy, trafnie 
opisujący specyfikę aforystyki Leszka Szarugi i jej artystyczne formy. Autor wy-
kazuje bardzo dobrą orientację w teorii aforyzmu i empatię czytelniczą, pozwa-
lającą ocenić jakość artystyczną miniatur Szarugi. Drugim tekstem-hasłem jest 
Antologia (Ireneusz Gwidon-Kamiński, Szczecin literacki. Almanach): Jerzy 
Madejski, Antologie, almanachy, wypisy. Lektura tego artykułu przekonuje do za-
sadności, aby porównywać zjawiska okołoszczecińskie z ogólnopolskimi. Au-
tor wykazuje tutaj dużą swobodę tak w zagadnieniach teoretyczno-literackich,  
jak i analizie materiałowej. Następnie pojawia się wypowiedź pt. Audiobook  
(Rafał Molenda, Błękitna pustynia): Zbigniew Jarzębowski, Słuchowisko –  

2 Autor w opisie sytuacji szczecińskiej powołuje się m.in.: Regionalizm w kulturze Pomorza 
Zachodniego od XIX do XXI wieku. Rekonesans, red. B. Ochendowska-Grzelak, Szcze-
cin [b.r.w.]; Ku Słońcu 125. Księga z miasta umarłych, red. M. Czarniecki, Szczecin 1987;  
P. Zieliński, Okruchy pamięci. Szczeciński alfabet wspomnień, Szczecin 1999.
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serial słuchowiskowy – książka, która docenia nową formę medialną, coraz 
więcej znaczącą we współczesnej kulturze. Zaletą tego artykułu jest nie tylko 
ukazanie specyfiki treściowej medium komunikacyjnego, ale i wskazanie na to, 
jakimi technikami wyraża się emocja autora tekstu, reżysera i realizatora na-
grań. Późniejszy tekst zbiorowej monografii to hasło Autobiografia (Edward 
Balcerzan, Perehenia i słoneczniki): Beata Małgorzata Wolska, Miejsca autobio-
graficzne (post)strukturalisty. Jest to wnikliwa wypowiedź naukowa, świadcząca 
o gruntownej znajomości dyskursu metodologicznego. Dużą wartością tekstu 
jest również trafna umiejętność osadzenia referowanej tematyki wobec auto-
biograficznych wypowiedzi wielu autorów szczecińskich. Kolejne hasło-arty-
kuł to Biografia (Eryk Krasucki, Międzynarodowy komunista. Jerzy Borejsza 
– biografia polityczna): Małgorzata Rydelek, Literacki portret komunisty. Jest 
to wypowiedź trafnie referująca pracę Krasuckiego, którą można było wszakże 
uzupełnić o analizę narracji biograficznej i wyraźniejszy zwrot interpretacyjny 
w stosunku do ogólnopolskiej sytuacji biografistyki lat pięćdziesiątych i sześć-
dziesiątych XX w., uprawianej z różnych powodów. Takie rozszerzenie perspek-
tywy pozwoliłoby autorce na sformułowanie szerszych konstatacji dotyczących 
obrazu Borejszy. Kolejna cząstka ocenianej pracy zbiorowej dotyczy hasła Dra-
mat (Krzysztof Bizio, Porozmawiajmy o życiu i śmierci): Magdalena Krause, 
„Wszystko w porządku?” Tekst opisuje ważnego współczesnego polskiego dra-
maturga Krzysztofa Bizia, którego rozpatruje się jako autora zaznaczającego 
w swej twórczości przemiany społeczno-kulturowe i obyczajowo-polityczne 
Polski ostatnich dwudziestu lat. Skupienie się na jednym z aspektów twórczości 
Bizia, sprawiło, że za brakło nieco miejsca na opis innych polskich brutalistów.

Następujące później trzy teksty zbioru dotyczą esejów. Najpierw wysuwane 
są uwagi o eseju historycznym (Jan Musekamp, Między Stettinem a Szczecinem. 
Metamorfozy miasta od 1945 do 2005): Sławomir Iwasiów (Re)konstruowanie 
przeszłości. Przedstawia się w tym momencie wyrazisty głos niemieckiego hi-
storyka Jana Musekampa, opisującego przemiany kulturowe w Szczecinie z per-
spektywy pozapolskiej. Artykuł Iwasiowa napisany jest z rzetelnym przygoto-
waniem merytorycznym, empatycznym wniknięciem w cele poznawcze eseju. 
Brakło jednakże nieco szerszego kontekstu dla tego typu ujęć badawczych jak 
propozycja Musekampa. Przecież jego praca o niemieckim kompleksie kulturo-
wym szczecińskich literatów nie jest aż tak oryginalna, jeśli przywołamy inne 
opracowania dotyczące miast o skomplikowanej historii, jakimi są np. Gdańsk 
czy Olsztyn. Te miasta-znaki (opisywane we współczesnych narracjach np.  
Józefa Borzyszkowskiego3 czy Roberta Traby4), ważne dla polskiej, powojennej 

3 Np. J. Borzyszkowski, Kaszubi a Gdańsk, Kaszubi w Gdańsku, Gdańsk 2009.
4 Np. R. Traba, Kraina tysiąca jezior. Szkice o historii i pamięci, Olsztyn 2003.



263Pomorze z wątpliwą obecnością Kaszubów...

polityki kulturalnej, można było choć w przypisach omówić szerzej. Kolejny 
tekst o eseju związany jest z opisem jego odmiany literackiej (Artur Daniel  
Liskowacki, Cukiernica pani Kirsch): Joanna A. Kościelna, Gry z Historią. Przy 
docenieniu wysiłku autorki, warto było głębiej rozważyć, na ile Liskowacki za-
wdzięczał tematyczną i stylistyczną inspirację swojego eseju „prozie korzennej” 
Stefana Chwina i Pawła Huellego piszących o „poniemieckich” przedmiotach 
inspirujących wyobraźnię bohaterów. Trzecim tekstem minigrupy tematycznej 
jest wypowiedź dotycząca eseju o mieście (Krzysztof Niewrzęda, Czas prze-
prowadzki): Sławomir Iwasiów, Pankow/Pogodno. Autor artykułu wyczerpująco 
ukontekstowił prozę Niewrzędy w stylistycznym dyskursie intelektualisty-po-
dróżnika i obserwatora-nomady. Znowu jednak cenny poznawczo byłby kon-
tekst tematyczny utworów innych piszących „emigrantów”, takich jak Natasza 
Goerke czy Janusz Rudnicki, których status w Niemczech był w kilku punktach 
zbieżny z postawą Niewrzędy.

Następne hasło opracowania dotyczy Kryminału (Leszek Herman, Sedi-
num: Bernadetta Darska, Szczecin jako bohater powieści kryminalnej), gatunku 
święcącego swoje kolejne odnowienie. Jak wskazuje autorka, coraz to nowe akty 
popularności kryminału mają swoje uzasadnienie w odkryciu lokalnej prze-
strzeni do snucia sensacyjnej intrygi. Także i Szczecin okazuje się być miejscem 
zagadek, zaś opisanie go jako połączenie thrillera i grozy przynosi dreszczyk 
emocji historycznej i tożsamościowej. Następne hasło dotyczy gatunku liryki, 
Limeryku (Piotr Michałowski, Li(me)ryczny plan Szczecina): Wiktoria Klera, 
O mapie inaczej. Ciekawe ujęcie wydawałoby się „mało poważnego” gatunku 
lirycznego. Analiza autorki ukazuje wyrafinowaną artystycznie propozycję  
Michałowskiego i interpretuje zawarte w Limerycznym planie Szczecina „geo- 
-poetyckie” składniki wyrazu. 

Kolejne artykuły związane są z opowiadaniem. Najpierw pojawia się opis 
Opowiadania dydaktycznego (Zbigniew Brzozowski, Dycha z Kopernikiem): 
Artur Cembik, Grzeczne dzieci. W artykule wskazuje się na przekorny stosunek 
Brzozowskiego do kategorii wiążących się z literaturą dla młodego czytelnika. 
Co więcej, zaznacza się te z partii prozy, które są ponaddydaktyczne i ponadmo-
ralistyczne, a za to silnie realistyczno-obyczajowe, ukazujące, że w życiu na po-
morskiej prowincji także można wykraczać poza narzucone normy społeczne. 
Następne hasło recenzowanego zbioru dotyczy Opowiadania emigracyjnego 
(Anna Frajlich, Laboratorium): Joanna Bierejszyk-Kubiak, Tłum różnokolo- 
rowy. Ujęcie tego zbiorku prozy szczecińsko-nowojorskiej literatki bardzo  
dobrze wskazuje na rzadki w literaturze szczecińskiej aspekt. Analizy Bierej-
szyk-Kubiak przekonują, że wydarzenia Marca 68, wydawałoby się dalekie 
od rzeczywistości kulturowej Pomorza Zachodniego, także i w odniesieniu  
do Frajlich znalazły swój sugestywny opis. Jeszcze inny typ narracji epickiej  
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zostaje poddany w haśle Opowiadanie przesiedleńcze (Katarzyna Suchodolska, 
Spotkanie w Wolkenbergu): Arleta Galant, „Nawet drzewa porządnego nie ma”. 
Interpretatorka utworu Suchodolskiej trafnie przedstawiła zabiegi stylistyczne 
tej powieści (zwłaszcza pewien schematyzm w kreowaniu postaci i przestrzeni), 
w zasadny sposób odsyłając również do innych przykładów powieści przesie-
dleńczej (M. Boniecka, E. Paukszta).

Następne hasło-artykuł monografii wieloautorskiej związane jest z Pamięt-
nikiem (Roman Łyczywek, Żywoty i sprawy): Jerzy Madejski, Prawo pamięci. 
Postać literata jest tutaj opisana bardzo wnikliwie, podobnie celnie przedsta-
wiono kwestie stylistyczno-komunikacyjne, jakie widoczne są w jego zapiskach. 
Szczególnie ciekawie zaistniały tutaj partie ukazujące napięcie semantyczne po-
między faktem autobiograficznym a ogólnomemoratywnym.

Następujące później wypowiedzi pracy zbiorowej to hasła związane z powie-
ścią. Najpierw pojawia się opis Powieści dla młodzieży (Ryszard Liskowacki, 
Nokaut nie kończy walki): Paweł Wolski, Marcowe boksowanie. To cenny dla 
tomu tekst, ponieważ nie tylko omawia się tutaj powojenną literaturę dla mło-
dego odbiorcy, ale również dotyka kwestii systemu wartości, jakiemu proza 
tej odmiany gatunkowej służyła. Bardzo przekonująco i oryginalnie wygląda 
zwłaszcza interpretacyjna fraza związana z wydarzeniami Marca 1968 r., któ-
re przebiegały na Pomorzu Zachodnim z inną dynamiką aniżeli w Warszawie. 
Drugim hasłem związanym z epiką jest Powieść etnograficzna (Britta Wuttke, 
Homunculus z tryptyku): Anna Godzińska, „Plama, która pozostanie”. To cieka-
wy i wyczerpujący tekst o jednej z najbardziej znanych szczecińskich pisarek. 
Analiza powieści Wuttke dokonana została ze swoistą intelektualną podejrzli-
wością, biorącą w krytyczny nawias dawne (z lat siedemdziesiątych) zachwyty 
nad utworem. W zamian za to, bardzo trafnie dzisiejsza autorka wypunktowu-
je etnopoetyckie i feministyczne aspekty utworu. W omawianym tutaj tomie 
występuje także hasło Powieść popularna (Monika Szwaja, Jestem nudziarą): 
Agnieszka Gruszczyńska, Przypadki pewnej singielki). Cennym ujęciem wystę-
pującym w tym artykule jest to, że nie traktuje się literatury popularnej jako 
wyłącznie „tej trzeciej”, rzekomo „gorszej” aniżeli wysokoartystyczna, lecz ana-
lizuje świat literacki Szwai z wnikliwością, pasją badawczą, wskazując dodatko-
wo walor narracji czyniony z perspektywy kobiety. Także o kobiecej narracji, 
choć formalnie rzecz biorąc odmiennej, opowiada kolejne hasło recenzowane-
go zbioru – Powieść postprzesiedleńcza (Inga Iwasiów, Bambino): Agnieszka  
Gajewska, „Swój obcy”. Rozpad wspólnot. Autorka artykułu interpretuje jeden  
z najbardziej „popularnych” utworów przedstawiających Szczecin czasów  
PRL-u. Trafnie zastosowano tutaj kwestię postliteratury, choć oczywiście takie-
go typu narracje obejmowały nie tylko Szczecin, ale i inne miasta zachodniej 
i północnej Polski. Innej odmianie powieści poświęcony został kolejny artykuł  

Daniel Kalinowski (Słupsk)
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z hasłem: Powieść produkcyjna (Nina Rydzewska, Ludzie z węgla): Patrycja 
Megger, „Wróćcie jutro do pracy”. Omawianie tego gatunku na przykładzie  
Ludzi z węgla nie do końca jest szczęśliwy. To przecież utwór rozgrywający się 
we Francji, w czasach wcześniejszych aniżeli epoka literatury socrealistycznej. 
Autorka analizy, pokazując schematyczność epiki Rydzewskiej i jej uwikłania 
w ideologizację literatury, zapomniała, że tego typu utwory rozgrywały się tak-
że na Pomorzu. Nie brakło również hasła Powieść rodzinna (Brygida Helbig, 
Niebko): Ewelina Konopczyńska-Tota, Saga czy nieklasyczna powieść rodzinna? 
Analiza prozy Helbig ukazała wielowarstwowość utworu, co odpowiada sytuacji 
kulturowej współczesnego Szczecina, zmagającego się z różnymi koncepcjami 
rodzimości i obcości, modelami tożsamości oraz wizjami przeszłości. Następne 
hasło Literatury w Szczecinie związane jest z Powieścią science fiction (Jacek  
Sawaszkiewicz, Stan zagrożenia): Małgorzata Stadnik, Prawda dziwniejsza 
od fikcji. W artykule sięga się do literatury fantastyki naukowej nie tylko jako 
zbioru tekstów o określonej tematyce, ale również jako świadectwa kondycji 
polskiego i szczecińskiego życia literackiego. Autorka potrafiła omówić powie-
ściopisarstwo Sawaszkiewicza na szerszym planie zjawisk ogólnopolskich i od-
nieść je do innych literatów tego nurtu. Ostatnim w grupie artykułów poświę-
conych powieściopisarstwu jest hasło Powieść współczesna (Dariusz Bitner, 
Kfazimodo): Eryk Krasucki, Koniec pewnego świata. Artykuł napisany został 
z pasją, z bogatym warsztatem badawczym oraz ciekawymi pomysłami inter-
pretacyjnymi. Ukazuje powieść Bitnera jako jedną z najważniejszych książek 
siedemdziesięciolecia kręgu literackiego Szczecina i Pomorza Zachodniego.

Kolejna partia analiz recenzowanej pozycji związana jest z hasłem Proza 
marynistyczna (Jerzy Pachlowski, Na krawędzi wody): Inga Iwasiów, „Morze 
wyrywa wnętrzności”. Ta jedna z popularniejszych stylistyk polskiej prozy po-
wojennej, kojarzona z miastami portowymi jak Gdańsk czy Szczecin, znalazła 
w artykule autorki bardzo trafny opis. Omówiono nie tylko konwencje literac-
kie, ale i okoliczności społeczno-ideologiczne dla twórczości marynistycznej 
Pachlowskiego. Świeżym spojrzeniem interpretacyjnym jest zajęcie się korpo-
ralnym aspektem kreacji bohaterów oraz przywołanie motywów analizowanych 
z perspektywy badań postkolonialnych.

Bardzo potrzebnym artykułem w tomie jest hasło Przekład (Eliasz Rajzman, 
Modlitwa Wilka. Wiersze wybrane): Piotr Krupiński, Poezja polsko-żydowska. 
Dzieje się tak za sprawą próby charakterystyki twórczości Eliasza Rajzmana, 
poety żydowskiego, który odcisnął po sobie trwały ślad literacki w Szczeci-
nie. Dokonano tutaj przeglądu motywów i stylistyki liryki Rajzmana i jedynie 
na podstawowym poziomie wskazano koncepcje przekładoznawcze zastoso-
wane wobec poezji Rajzmana w translacji z jidysz na język polski.

Pomorze z wątpliwą obecnością Kaszubów...
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Kolejne hasło zbioru zatytułowane zostało Przewodnik turystyczny (Adam 
Zadworny, Ewa Podgajna, Anna Łukaszuk, Przemek Głowa, Zrób to w Szcze-
cinie. Alternatywny przewodnik): Krzysztof Lichtblau, Wskazywanie atrakcji.  
To niewątpliwie potrzebny w książce o Szczecinie literackim tekst, który trafnie 
umiejscawia gatunek przewodnika w historycznym porządku opisów miasta 
nad Odrą. 

Następujące później hasło także dotyczy wypowiedzi literacko-publicy-
stycznej – Reportaż (Jan Papuga, Sołdek, Clymenia, Wyga, Uroczysko, Ocean): 
Bogdan Babicki, Czuły gladiator. Jak wskazuje autor artykułu, reportażom w li-
teraturze pomorskiej przyszło niejednokrotnie odegrać ważną tożsamościową 
rolę. To przecież za ich pomocą literaci mogli reagować na aktualne problemy 
społeczne, interweniować, krytykować i projektować przyszłość. Oczywiście 
nie zawsze gatunek ów w sytuacji niepełnej wolności słowa mógł wyrazić pełnię 
autorskich i społecznych nastrojów.

Jednym z trudniejszych tekstów-haseł wydawnictwa o literackim Szczecinie 
jest Synteza historycznoliteracka (Erazm Kuźma, Maria Kowalewska: Pisarze 
Pomorza Zachodniego. Informator): Sławomir Iwasiów, Poszukiwanie szczeciń-
skości. Uwagi o opracowaniu historycznoliterackim, jakie w latach sześćdzie-
siątych opublikowali Kuźma i Kowalewska są dziś bardzo potrzebne, ponieważ 
odsłaniają elementy wykuwania się dyskursu regionalistycznego i pomorzo-
znawczego. Szkoda, że brakło tutaj dostrzeżenia podobnych ujęć wydawanych 
w kręgu gdańskim.

Hasło kolejne w zbiorze Literatura w Szczecinie związane jest z kategorią 
kompozycyjno-genologiczną, czyli tomem. Najpierw rozważa się Tom kryty- 
cznoliteracki (Mirosław Lalak, Niepokojąca reszta. Szkice krytyczne): Piotr 
Krupiński, Postscriptum. Jest to wypowiedź zawierająca trafne spostrzeżenia 
co do kilku aspektów działalności M. Lalaka (jako redaktora i jako krytyka), 
odsłaniająca jego osobowość, nawet prywatność. Zabrakło wszakże większej 
liczby informacji, kogo dokładnie recenzował Lalak i jakie stawiał recenzowa-
nej przez siebie literaturze cele. Trzecim tekstem zbiorze Literatura w Szczecinie 
dotyczącym kompozycji jest hasło Tomik poezji (Helena Raszka, Portret zdzi-
wiony sobą): Irena Naumowicz, „Niewiarygodna jesteś w swoich wyliczeniach”. 
W owym tekście rozpoznaje się specyfikę poezji H. Raszki, z największą uwa-
gą śledząc drugi z etapów jej literackiej drogi. Analizy i konteksty pojawiające  
się przy omówieniu zawartości Portretu są bez zarzutu: celne, wnikliwe i wy-
ważone.

Ostatnim artykułem ocenianej w tym miejscu książki zbiorowej jest hasło 
Wspomnienia (Maria Boniecka, Ucieczka za druty): Aleksandra Grzemska, 
Kryptonim „Kultura”. Wypowiedź owa charakteryzuje się klarownym dys-
kursem analityczno-interpretatorskim, podpartym informacjami z archiwów.  

Daniel Kalinowski (Słupsk)
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Jest to bardzo potrzebny tekst, ponieważ przedstawia jedną z wyrazistszych  
intelektualistek zaangażowanych ideowo w swoją pracę, która przechodziła 
znaczące dla tego regionu Polski koleje losu. Wydobycie związków pomiędzy 
uniwersalną etyką a kondycją literatury Szczecina to bardzo trafne zestawienie 
w obliczu utworów Bonieckiej.

Przedstawiona powyżej zawartość tomu Literatura w Szczecinie (1945-2015) 
dotyczy rzeczywistości, która doczekała się już wcześniejszych opisów akade-
mickich. Chodzi zwłaszcza o wspomniane już prace: Erazma Kuźmy i Marii 
Kowalewskiej, Pisarze Pomorza Zachodniego. Informator (1967); Szczecin lite-
racki (1946-1985) w opracowaniu Hanny Niedbał (1986); przewodnika ency-
klopedycznego Literatura na Pomorzu Zachodnim do końca XX wieku pod red. 
Ingi Iwasiów i Erazma Kuźmy (2003) i haseł zawartych w Encyklopedii Szcze-
cina, pod redakcją Tadeusza Białeckiego (2015). Założenie pracy zbiorowej 
pod redakcją Jerzego Madejskiego to odpowiedź na zapotrzebowanie czasu 
i chęć dokonania oceny kilkudziesięciu lat obecności kultury polskiej na Pomo-
rzu Zachodnim. Takie działanie odzwierciedla inicjatywy, które realizowane są 
w akademickim środowisku lubuskim, podlaskim, górnośląskim, mazurskim 
czy kaszubskim5. Wiąże się również z potrzebą odnalezienia własnego języka 
metodologicznego wobec wyzwań, jakie przynoszą ze sobą np. geopoetyka, 
etnopoetyka czy badania postkolonialne6. Na korzyść dla autorek i autorów 
ocenianego wydawnictwa rysuje się sytuacja, że nie są oni bezkrytycznymi  
entuzjastami modnych w środowiskach naukowych szkół pracy z tekstem 
lub podejścia do kultury, a czujnymi czytelnikami prac teoretycznoliterac- 

5 Zob. np.: A. Kuik-Kalinowska, D. Kalinowski, Od Smętka do stolema. Wokół literatury 
Kaszub, Gdańsk-Słupsk 1999; K. Brakoniecki, W. Lipscher, Borussia. Ziemia i ludzie, Olsz-
tyn 1999; K. Kamińska, Leksykon literatury gorzowskiej, Gorzów 2003; Mazury. Słownik 
stronniczy, ilustrowany, red. W. Mierzwa, Dąbrówno 2008; E. Dutka, Zapisywanie miejsca.  
Szkice o Śląsku w literaturze wieków XX i XXI, Katowice 2011; M. Mikołajczak, Studia 
i szkice poświęcone literaturze lubuskiej, Zielona Góra 2011; 99 książek, czyli mały kanon 
górnośląski, red. Z. Kadłubek, Katowice 2011; Podlasie w literaturze – literatura Podlasia 
po 1989 roku, red. M. Kochanowski, K. Kościewicz, Białystok 2012; Wielkopolski alfabet 
pisarek, red. E. Kraskowska, I. Marzec, Poznań 2012; D. Kalinowski, A. Kuik-Kalinowska, 
Literatura kaszubska. Rekonesans, Gdańsk 2017.

6 S. Greenblatt, Poetyka kulturowa. Pisma wybrane, red. K. Kujawińska-Courtney, Kraków 
2006; E. Rybicka, Geopoetyka. Przestrzeń i miejsce we współczesnych teoriach i praktykach 
literackich, Kraków 2014; Geografia wyobrażona regionu. Literackie figury przestrzeni,  
red. M. Mikołajczak, D. Kalinowski, A. Kuik-Kalinowska, Kraków 2014; Centra – peryfe-
rie w literaturze polskiej XX i XXI wieku, red. W. Browarny, D. Lisak-Gębala, E. Rybicka, 
Kraków 2015; D. Wojda, Polska Szeherezada. Swoje i obce z perspektywy postkolonialnej, 
Kraków 2015.

Pomorze z wątpliwą obecnością Kaszubów...



268

kich wypracowującymi nowe procedury, które pozwalają na ciekawe i twórcze 
ukazanie literaturę „okołoszczecińskiej”. Ostatni z terminów, zapisany w cudzy-
słowie, nie ma ustalonego trwale statusu. To formuła, w której podkreśla się 
fakt, że autorzy wszystkich artykułów zawartych w tomie widzą swoje centrum 
osadzone w Szczecinie, nie zaś w Warszawie czy Berlinie…

Czy jednak z tej perspektywy dostrzega się Kaszubów? Okazuje się, że nie! 
Wychodzi na to, że wśród przedstawionych autorów-literatów publikujących 
w latach 1945-2015 i wśród dzisiejszych autorów-krytyków mało kto dostrzega  
kontekst kaszubski. Warto zapytać, dlaczego tak się stało? Czyżby Pachlow- 
ski nie utrzymywał kontaktów z literackim środowiskiem kaszubskim7? Czy 
Rydzewska nie wspomniała o kaszubszczyźnie8? Czy kaszubskie środowisko 
społeczne nie zaistniało w świadomości szczecinian? Gdyby się trzymać charak-
terystyk życia literackiego przedstawionych w recenzowanej książce, na wszyst-
kie pytania wypadałoby odpowiedzieć twierdząco… Ale przecież uzmysławia 
to tylko część kulturowej prawdy… Jeśli autorzy książki zbiorowej Literatura 
w Szczecinie Kaszubów nie rozpoznali albo o nich nie napisali, oznacza to, 
że nie jest sprawą oczywistą znajomość kaszubskiego kontekstu dziejów Pomo-
rza Zachodniego. Wychodzi na to, że jest to kwestia niedyskutowana i oczy-
wista wśród Kaszubów lub wśród badaczy literatury Pomorza Wschodniego, 
ale w kręgach akademickich Szczecina bywa traktowana lekceważąco lub zo-
staje przemilczana... Czyżby z perspektywy szczecińskiej stołeczności sprawy 
kaszubskie były do tego stopnia nieistotne, że nie wspomina się o nich choćby 
w jednym, przekrojowym tekście? Czyżby tak czuli na relacje centrum-prowin-
cja autorzy haseł nie dostrzegali, że ich opis problematyki literatury Szczecina 
stawia w opresyjnej pozycji literaturę dotyczącą Kaszubów? Można mieć na-
dzieję, że kolejna pozycja typu Literatura na Pomorzu Zachodnim 1945–2025 
będzie zawierała przynajmniej jedno hasło związane z kaszubskością… Ale kto 
wie, jak będzie w istocie?

7 Lech Bądkowski i Jerzy Pachlowski w tygodniku „Ziemia i Morze”, red. J. Borzyszkowski, 
Gdańsk 2010.

8 N. Rydzewska, Akwamaryna, Warszawa 1937; tejże, Mol na Krzyskim Wzgórzu, Gdynia 
1958; tejże, Rybacy bez sieci, Gdynia 1958.

Daniel Kalinowski (Słupsk)
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Janusz Małłek, Zanik ludu mazurskiego,  
Oficyna Wydawnicza „Retman”, Dąbrówno 2020,  

ss. 241 + 7 nlb

Profesor Janusz Małłek to wybitny historyk – nie tylko dziejów Prus Książę-
cych i Królewskich, wywodzący się z zasłużonej dla tego kraju rodziny mazur-
skiej, od lat studiów związany z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu, 
członek rzeczywisty Polskiej Akademii Umiejętności. W jego bogatym dorobku 
naukowym, obok znaczących bardzo wiele w historiografii pomorskiej takich 
dzieł jak Dwie części Prus, Toruń 2015, znajdujemy sporo publikacji z pogranicza 
historii i socjologii, można rzec antropologii, dotyczących jego rodzinnej ziemi 
i ludu mazurskiego. To między innymi tom studiów Od Prus do Mazur. Szkice 
z dziejów Prus, Pomorza, Warmii i Mazur, Dąbrówno 2016, w którym znajdu-
jemy takie opracowania jak: Nasza mała ojczyzna Warmia i Mazury – korze-
nie współczesności i Regionalne i narodowe tożsamości oraz etniczne i konfesyjne 
mniejszości w Prusach w XIX i XX wieku. W wcześniejszej książce, po części tak-
że wspomnieniowej, zatytułowanej Moje Prusy, moje Mazury. Szkice z dziejów 
Prus Książęcych, Królewca i Mazur, Dąbrówno 2009, znajdziemy bardzo ważne 
teksty, takie jak: 1° Gdzie się kończy kultura, tam znajdziesz Mazura? Mazury 
w ciągu wieków; 2° Regionalna tożsamość oraz etniczne i konfesyjne mniejszości 
w Prusach w czasach nowożytnych; Zróżnicowanie etniczne Mazur w czasach no-
wożytnych. Trzecia z mazurskich książek J. Małłka to Inne szkice pruskie. Szkice 
z dziejów Prus Polskich i Książęcych, Dąbrówno 2012.

Swoistą syntezą dziejów Mazurów, opracowaną przez J. Małłka – jednego 
z synów tej ziemi – jest jego najnowsza arcyciekawa książka, jak sądzę, nie tylko 
dla czytelnika z Mazur czy Kaszub, zatytułowana Zanik ludu mazurskiego, Dą-
brówno 2020. Stanowi ona nr 34 „Mojej Biblioteki Mazurskiej” – pomnikowej 
już serii Oficyny Wydawniczej „Retman” Waldemara Mierzwy. Jej recenzenta-
mi ze strony wydawcy byli profesorowie Grzegorz Jasiński i Andrzej Sakson. 
Współwydawcą jest Archiwum Państwowe w Olsztynie.
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Na ostatniej stronie okładki, obok portretu autora, czytamy jego wyznanie:
„W czasie prac przygotowawczych do publikacji planowanego czwartego 

tomu moich tekstów, Waldemar Mierzwa, mazurski wydawca, zachęcił mnie 
do napisania doń obszernego wstępu o losach ludu mazurskiego. Przystąpiłem 
do pracy z obawą, czy wywodząc się z rodziny mazurskiej nie ulegnę subiek-
tywizmowi w odtwarzaniu dziejów Mazur i Mazurów, zwłaszcza ich losów 
w XX wieku. Obawy zanikły, gdy przypomniałem sobie słowa wypowiedziane 
do mnie wiele lat temu przez Jerzego Burskiego (1914–1979), wicewojewodę 
olsztyńskiego, zasłużonego działacza mazurskiego, dzisiaj zresztą niemal zapo-
mnianego. Powiedział mi: »Jonasz [bo tak mnie nazywał], musisz napisać praw-
dę o Mazurach«. Chciałbym w tym tekście do niej się zbliżyć.

Zacząłem pisać, tekst rósł z miesiąca na miesiąc, a Wydawca zamiast mnie 
dyscyplinować, namawiał do jego poszerzenia, mówiąc, podobnie jak Jerzy 
Burski, że to mój obowiązek. W ten sposób rozmiary wstępu osiągnęły wiel-
kość osobnej książki. Nie bez powodów jej tytuł zaczerpnięty został z artykułu 
Marzeny Pollakówny pt. »Zanik ludności pruskiej«”1. – To fragment jego Uwag 
wstępnych do prezentowanego tu tomu.

Najnowsze dzieło Janusza Małłka ma podwójnie ważny charakter, podwójną 
wartość. Wynika to stąd, iż jest on nie tylko wnikliwym badaczem, historykiem 
z profesji i powołania, ale także świadkiem historii, zwłaszcza w odniesieniu 
do w opinii wielu decydującego o ostatecznym losie Mazurów wieku XX. Po-
chodząc z rodziny zaangażowanej w działalność na rzecz polskości – przedsta-
wicieli skromnego środowiska inteligencji mazurskiej, skupionej po odrodzeniu 
w 1918 r. Rzeczypospolitej w przynależnym doń powiecie działdowskim, ma-
jąc krewnych po obu stronach swoistego polsko-niemieckiego frontu zmagań 
o świadomość narodową Mazurów, niemal od dzieciństwa dzięki rodzicom był 
w centrum tego ruchu, przede wszystkim świadkiem toczącej się walki i historii, 
ostatniego etapu ich tragedii, udokumentowanej między innymi przez Erwina 
Kruka2.

Punktem wyjścia, podstawą pracy badawczej, a w dalszej konsekwencji 
wyważonej refleksji historycznej J. Małłka, są liczne źródła wspomnieniowe 
i urzędowe, polskie i niemieckie. Cytując je obficie, analizując ich zawartość, 
konfrontując z innymi dokumentami i opiniami, autor prezentowanego dzie-
ła formułuje swoją wyważoną refleksję historyka i Mazura – Polaka, świadom, 
iż dziś gros Mazurów czy ich potomków współtworzy świat niemiecki.

1 Zob. M. Pollakówna, Zanik ludności pruskiej, [w:] Szkice z dziejów Pomorza, t. I, red.  
G. Labuda, Warszawa 1958.

2 Zob. np. E. Kruk: Kronika z Mazur, Warszawa 1989; Szkice z mazurskiego brulionu, Olsztyn 
2003; Znikanie, Olsztyn 2005; Spadek. Zapiski mazurskie 2007-2008, Dąbrówno 2009.
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Jako swoiste motto własnej książki autor przytoczył trzy opinie dotyczą-
ce losów Mazurów zaczerpnięte z dzieł: Bolesław Limanowskiego (Mazowsze 
Pruskie, Kraków 1925), Melchiora Wańkowicza (Na tropach Smętka, Warszawa 
1936 i Warszawa 1958), z których ta pierwsza jest szczególnie istotna. Oto, co  
B. Limanowski napisał niemal 100 lat temu, w początkach II RP:

„Czy polityka germanizacyjna rządu pruskiego osiągnie ostateczne zwycię-
stwo i o Mazowszu pruskim pozostanie tylko takie wspomnienie, jakie pozo-
stało o Wenetach, Lutykach i braniborsko-gorzelickich plemionach? Czy Ma-
zowszanie/Mazurzy/ się ostoją – a w takim razie w jakim kierunku odbywać się 
będzie dalszy ich rozwój: czy utworzą jakiś odrębny naród, czy też zespolą się 
z polskim? W jaki sposób rozstrzygnie się sprawa tego Mazowsza/Mazur/? Czy 
miecz, czy plebiscyt ją rozstrzygnie?”3.

Już w Uwagach wstępnych J. Małłek cytuje obszernie opinię Jędrzeja Gierty-
cha, przedwojennego attache kulturalnego konsulatu RP w Olsztynie w latach 
1931–1932, publikowaną w 1957 r. na emigracji, w której próbował on znaleźć 
odpowiedź na nienowe pytanie, czy Mazurzy musieli podzielić los Staropru-
sów? – Sygnalizując tu jego konkluzje dotyczące przyczyn tegoż losu, z któ-
rych najważniejsza – to brak ukształtowania się w społeczności Mazurów war-
stwy przywódczej, działającej na rzecz polskości, wypada przywołać kolejne 
fragmenty dzieła J. Małłka, dającego w całej książce odpowiedź na to pytanie.  
Odpowiedź sygnalizuje już Spis treści w tytułach kolejnych fragmentów książki. 

Oto one: Polskie osadnictwo na Mazurach; Tożsamość regionalna i narodo-
wa Mazurów; Germanizacja szkolnictwa na Mazurach w XIX wieku; Procesy 
germanizacyjne w Kościele Ewangelicko-Unijnym na Mazurach w XIX wieku; 
Germanizacja Mazurów w wojsku pruskim w XIX i pierwszej połowie XX wie-
ku; Emigracja Mazurów do Westfalii przyspiesza ich germanizację w końcu XIX 
wieku; Czy Mazury mogły odrodzić się narodowo w XIX i początkach XX wieku?; 
Plebiscyt z 11 lipca 1920 roku końcem polskiej „kwestii mazurskiej”?; „Zagłada 
ludu mazurskiego”; Ruch polski i ruch separatystyczny na Mazurach w okresie 
międzywojennym; Działdowszczyzna – „Mazurski Piemont”?; Sprawa mazurska 
w latach II wojny światowej; Polskie są Mazury. Zanik ludu mazurskiego. – Ten 
ostatni etap zaniku bliżej sygnalizują podtytuły tegoż rozdziału: 

Lata 1945-1956. Weryfikacja. Repolonizacja.
Lata 1956-1970. Łączenie rodzin.
Lata 1979-1989. Ostatnia faza emigracji Mazurów.
Mniejszość niemiecka. Epilog.
Można powiedzieć, że zapowiedziane w Spisie treści zjawiska – problemy 

autor prezentuje przede wszystkim słowami poprzedników, samych Mazurów 

3 Zob. J. Małłek, Zanik…, s. 5.
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i badaczy ich losów. Najobszerniejsza jest część ostatnia – Polskie są Mazury. 
Zanik ludu mazurskiego (s. 119-178). Na samym początku autor stawia pytanie, 
„czy po 1945 r. istniała szansa przetrwania ludu mazurskiego czy warmińskie-
go, jak to ma miejsce w wypadku Kaszubów, Kurpiów czy tatrzańskich Górali?”.  
Dalej pisze: „Pytanie to było szczególnie żywotne u polskich działaczy ma-
zurskich. Karola Małłka [ojca autora] do końca życia dręczyło, czy zrobiono 
wszystko, aby lud mazurski pozyskać dla Polski? Odczuwał on gorycz klęski.  
Zauważali to nawet zewnętrzni obserwatorzy”. – I tu przywołuje opinię Agnie- 
szki i Andrzeja Wróblewskich, autorów przejmującej reportażowej książki 
o ostatnim exodusie ludności mazurskiej pt. Zgoda na wyjazd, Warszawa 1989.

Warto i dziś do niej sięgnąć i przypomnieć sobie realia losów mazurskich 
u schyłku PRL, a w mniejszym zakresie także kaszubskich i innych społeczności 
regionalnych Polski Zachodniej i Północnej. 

J. Małłek, przypominając owe mazurskie losy po 1945 r., cytując arcycie-
kawe i często tragiczne relacje bohaterów swego dzieła i badaczy mazurskiej 
powojennej rzeczywistości w PRL, już na początku przywołuje opinie history-
ków polskich i niemieckich. Jeden z tych drugich – Andreas Kossert w książce 
Preussen, Deutsche oder Polen? Die Masuren im Spannungsfeld des ethnischen 
Nationalismus 1870-1956, Wiesbaden 2001, s. 331 przywołał słowa spotyka-
ne wówczas w Niemczech, niejako komentujące polską przegraną: „Wy macie  
Mazury i Warmię, a my mamy Mazurów i Warmiaków”.

W dalszych fragmentach książki J. Małłka poznajemy bliżej okoliczności 
i przyczyny tragedii Mazurów w PRL, a i początkach III RP. Obok samych Ma-
zurów – zwłaszcza ich najwybitniejszych przedstawicieli po stronie polskiej, jej 
bohaterami są także reprezentanci władzy i polskich elit związanych z Mazura-
mi. Siłą rzeczy szczególnie wyeksponowane i skomentowane zostały losy nie-
licznych działaczy mazurskich, do których należeli rodzice autora. Oni to m.in. 
w swoich dokumentach i działaniach z końca wojny, zabiegach w środowisku 
dowódców Armii Czerwonej oraz współpracowników polskich i radzieckich  
J. Stalina, starali się o ochronę ludności mazurskiej przed zemstą na Niemcach 
wyzwolicieli; przywoływali w tym kontekście także Kaszubów. (Przymknąć 
można może i oko na fakt, iż Kaszubów zaliczono do ludności polskiej Prus 
Wschodnich – obok Mazurów i Warmiaków)4. Niemniej można zauważyć, 
iż szersze uwzględnienie rzeczywistości – specyfiki losów i działań Kaszubów 
w XIX i XX wieku mogłoby wzbogacić analizy i wyjaśnienia tragicznego zaniku 
ludu mazurskiego w Polsce. Pod sam koniec pracy J. Małłka czytamy:

„Na Mazurach i Warmii pozostało dzisiaj sześć, może dziesięć tysięcy „pol-
skich” i „niemieckich” Mazurów i Warmiaków. Doszło więc za naszych czasów 

4 Zob. op. cit., s. 97, 98 oraz 136.
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do zaniku szczepu mazurskiego z jego kulturową odrębnością i tego nie da się 
odwrócić. Pozostały po nich ślady ich polskiej obyczajowości, przypomniane 
ostatnio przez Oficynę Wydawniczą »Retman«. (…) Na naszych oczach ostatni 
spośród nich schodzą ze sceny dziejów. Kto ich zastąpi?”. – I tu ostatni przy-
pis 674, zawierający noty bibliograficzne dotyczące najnowszych wydawnictw 
polskich poświęconych Mazurom, także tych dedykowanych wprost ludności 
napływowej…5

Integralną częścią książki J. Małłka są Aneksy. Wśród nich na pierwszym 
miejscu jest „Sprawozdanie roczne zarządu Związku Mazurów za drugi rok re-
gulujący sprawozdawczy 1937”; za nim „Memoriał Związku Mazurów z 1944 
roku” oraz Karola Małłka fragment wspomnień niewłączony do opublikowane-
go pamiętnika, zatytułowany „Dopiero po dwudziestu dziewięciu latach”, doty-
czący jego polemiki z M. Wańkowiczem6.

Niemniej ciekawą część prezentowanego dzieła stanowi Bibliografia, obej-
mująca: I. Źródła archiwalne i drukowane (tu na pierwszym miejscu Archiwum 
Karola Małłka); II. Prasa; III. Opracowania, relacje i wspomnienia; IV. Netogra-
fia. – Przedostatni fragment jest imponujący (s. 211-229), godny osobnej lektu-
ry i refleksji. Podobnie można rzec o Indeksie osobowym, a nawet Indeksie nazw 
geograficznych (s. 230-237 i 238-242). Na samym końcu znajduje się wykaz dzieł 
opublikowanych przez Oficynę Wydawniczą „Retman” w dwóch seriach: „Moja 
Biblioteka Mazurska” i „Miniatury Mazurskie”.

Oryginalna wielce jest okładka książki Zanik ludu mazurskiego, zaprojekto-
wana przez Tomasza Cicińskiego, wykorzystującego fotografię Huberta Jasio-
nowskiego z jednego z cmentarzy mazurskich. Utrwalono na niej obalony – po-
chylony żeliwny krzyż, wrośnięty w pnie dwóch drzew. Dzięki nim ta pamiątka 
po jednym z nieznanych mieszkańców Mazur staje się trwałym znakiem – ich 
istnienia w historii, a może i w naszej pamięci. Z kolei ta najnowsza książka  
J. Małłka, wraz z jego poprzednimi z mazurskiej półki, stanowi również pomni-
kowe dzieło dla Mazurów, jak i swoisty kamień milowy w polskiej historiografii 
dotyczącej tak dziejów Mazurów, jak i Rzeczypospolitej. Dzieła J. Małłka, wraz 
z całością dorobku wydawniczego „Retmana”, zapewniają Mazurom swoiste  
życie po życiu – trwałą obecność w dziejach Polski i nadbałtyckiej Europy.  
Jak sądzę, Zanik ludu mazurskiego nie stanowi ostatniego słowa w tej materii – 
nie tylko „Retmana”, ale i J. Małłka. 

5 J. Małłek prezentowane tu dzieło zadedykował „Małłkom i Mallkom”.
6 Aneksy stanowią s. 181-208.

Janusz Małłek, Zanik ludu mazurskiego
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Stanisław Salmonowicz, Polska pod okupacją  
niemiecką (1939–1945). Wybór studiów,  

red. i wstęp Maciej Jan Mazurkiewicz,  
Toruń-Siedlce 2021

Zasygnalizowana wyżej publikacja zawiera następującą dedykację:
„W 90. rocznicę urodzin 
i na 65-lecie działalności naukowej 
Prof. dr. hab. Stanisława Salmonowicza”.
Postać i dorobek naukowy prof. S. Salmonowicza, wybitnego historyka pra-

wa, nestora badaczy dziejów Polski i powszechnych, zostały dobitnie wpisane 
w dzieje polskiej historiografii. Zasłynął między innymi wysoko ocenianą mo-
nografią Prusy. Dzieje państwa i społeczeństwa, Warszawa 2005, wydaną także 
w języku niemieckim. W jego bogatym ilościowo i jakościowo dorobku, do-
tyczącym dziejów nowożytnych, w tym historii prawa niemieckiego, szczegól-
ne miejsce zajmują publikacje o tematyce XX wieku. Wśród nich niezmiernie 
ważne, nie tylko na gruncie pomorskim, są opracowania dotyczące okupacji hi-
tlerowskiej. Są one efektem wnikliwych, krytycznych badań źródłowych, wzbo-
gaconych osobistym doświadczeniem i refleksją autora, różnorako związanego 
(także rodzinnie) z dziejami Polskiego Państwa Podziemnego. Pamiętamy też, 
iż prof. S. Salmonowicz jest współtwórcą Fundacji Archiwum Pomorskie Armii 
Krajowej, dziś Fundacji Generał Elżbiety Zawackiej. Archiwum i Muzeum Po-
morskie Armii Krajowej oraz Wojskowej Służby Polek w Toruniu. Profesor jest 
też współtwórcą jej bogatego dorobku naukowego jako współautor, redaktor, 
czy recenzent wydawniczy wielu dzieł. 

(Warto podkreślić, iż w dorobku naukowym Profesora recenzje zajmują zna-
czące miejsce. Napisał ich ponad 700, czyniąc to także w III RP, kiedy za sprawą 
polityków straciły one niby na wartości, nie będąc obligatoryjnie uwzględniane 
przy punktowej ocenie dorobku kandydatów na kolejne stopnie naukowe. Tym-
czasem trudno sobie wyobrazić dobrego historyka, który nie czyta i sam nie 
pisze naukowych recenzji).
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Na prezentowaną tu jubileuszową publikację prof. S. Salmonowicza składają 
się trzy studia: 1. Tragiczna noc okupacji niemieckiej. O problematyce „kolabo-
racji oddolnej” w Generalnym Gubernatorstwie (1939-1945); 2. Status prawny 
Polaka pod okupacją niemiecką (1939-1945). Uwagi o potrzebie badań; 3. Spo-
łeczeństwo polskie w latach 1939-1945. Uwagi o sytuacji badawczej. Poprzedza 
je Wstęp obfity w fakty historyczne – bibliograficzno-biograficzne, autorstwa 
dr. M. J. Mazurkiewicza. On też zadbał o wzbogacenie studiów, zamieszczając 
na koniec dodatek: Zarządcy ziem polskich okupowanych przez Niemcy (fotogra-
fie) oraz Notę bibliograficzną, informującą o miejscu pierwodruku publikowa-
nych studiów1.

M.J. Mazurkiewicz we Wstępie między innymi stwierdził: „Autor uwzględnił 
w artykułach podsumowanie stanu literatury, określił węzłowe problemy, ujął 
najistotniejsze spostrzeżenia i wskazał możliwe dalsze kierunki rozwoju prac 
w zakresie patologii społecznych czasu wojny, pozycji Polaków w niemieckim 
»prawodawstwie« oraz rekonstrukcji panoramy społeczeństwa polskiego. 

Wydaje się, że te trzy wątki w przyszłości będą stanowić podstawową oś roz-
ważań o dziejach polskich lat 1939-1945. Posiadają one bowiem walor synte-
zującej i podsumowującej refleksji prowadzonej na szerokim europejskim tle, 
a patrząc z perspektywy 75-lecia od zakończenia II wojny światowej, niezwykle 
pożądanej i cennej. Profesor zachęca do zintensyfikowania wysiłków badaw-
czych grono historyków prawa, przekazując mu liczne wskazówki”2.

Generalną i końcową refleksję autora Wstępu stanowi stwierdzenie, iż lektu-
ra tej najnowszej publikacji prof. S. Salmonowicza „dostarcza Czytelnikom wy-
czerpującego, głębokiego i oryginalnego podejścia wobec aktualnie kluczowych 
zagadnień polskiej historiografii i historii prawa doby okupacji”.

Warto jeszcze podkreślić, iż M.J. Mazurkiewicz we Wstępie zaprezentował 
również drogę życiową (dzieje rodziny) autora tomu, który zaliczył siebie także 
do świadków epoki. Profesor Salmonowicz znany jest jako wybitny polemista 
i tępiciel mitów, także tych patriotycznych3. Integralną i bezcenną cząstką Wstę-
pu M.J. Mazurkiewicza są liczne i rozszerzone przypisy, wskazujące Czytelni-
kom bogaty dorobek prof. S. Salmonowicza, zawierający nieschematyczny obraz 

1 Są to w kolejności:
 „Studia Iuridica Toruniensia [Studia monograficzne ofiarowane Profesorowi Ryszardowi 

Łaszewskiemu]”, XI (2013), s. 143-173; „Krakowskie Studia z Historii Państw i Prawa”,  
3 (2016), s. 345-360; Kaszubi-Pomorze-Gdańsk. Księga jubileuszowa Profesora Józefa Bo-
rzyszkowskiego z okazji 70. rocznicy urodzin, red. C. Obracht-Prondzyński i in., Gdańsk 
2016, s. 746-754.

2 Op. cit., s. 23-24. – Słowa te znalazły się również na ostatniej stronie okładki. 
3 Zob. m.in. niezwykłe wspomnienia Profesora pt. Życie jak osioł ucieka…, Gdańsk-Byd-

goszcz 2014.
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okupacji hitlerowskiej oraz dziejów Polskiego Państwa Podziemnego, między 
innymi na Kaszubach i Pomorzu4. W tym kontekście zasmuca narzucająca się 
nie tylko Profesorowi refleksja, iż opracowania zaistniałe na Pomorzu rzadko 
docierają do świadomości historyków, badaczy tegoż okresu, ograniczających 
się najczęściej do badań – rzeczywistości okupacyjnej Generalnego Guberna-
torstwa czy samej Warszawy, często dalekiej od tego, co miało miejsce na zie-
miach wcielonych do Rzeszy. Rzadko też mamy do czynienia z uwzględnieniem 
szerszego kontekstu specyfiki okupacyjnej w Polsce (nie tylko spraw polityki) 
i poza Polską, na co zwraca nieustannie uwagę prof. S. Salmonowicz.

Warto na koniec przywołać, przypomnianą przez Profesora w trzecim stu-
dium, a stworzoną przezeń z prof. Jerzym Serczykiem przed wielu laty „Listę 
terytoriów okupowanych przez Niemców (bez terytoriów zabużańskich), „we-
dług możliwości zachowania przez Polaków właściwej postawy obywatelskiej 
i stosowania się do zaleceń rządu na uchodźstwie i Państwa Podziemnego”, czyli 
wedle trudności w działaniach w oporze przeciw okupantowi. Lista ta rozróżnia 
9 sytuacji – od stosunkowo sprzyjającej do sytuacji najtrudniejszych. Oto ona:
1. Miasto Warszawa i miejscowości w najbliższej okolicy;
2. Województwa warszawskie i kieleckie w granicach G.G.
3. Województwo lubelskie
4. Województwa krakowskie i lwowskie w granicach G.G. do połowy 1941 r.
5. Miasto Kraków oraz powiat nowotarski z Zakopanem.
6. Część województwa warszawskiego anektowanego do Rzeszy („Regierungs-

bezirk Zichenau”)
7. Województwo poznańskie i część województwa łódzkiego anektowanego 

do Rzeszy („Reichsgau Wartheland”)
8. Województwo pomorskie anektowane do Rzeszy („Reichsgau Danzig-West-

preussen”).
9. Województwo śląskie, część krakowskiego i kieleckiego anektowane do  

Rzeszy („Reichsgau Oberschlesien”). 

Wedle tej, opartej wówczas na studiach dostępnych materiałów klasyfika-
cji, najtrudniej było konspirować na Pomorzu i Śląsku. Retrospektywnie sądzę, 
że sytuacja Pomorza była o wiele trudniejsza, być może miejsce Śląska należa- 
łoby inaczej w tej klasyfikacji ocenić, zwłaszcza z punktu widzenia warunków  
bytowych ludności. Życie codzienne ludności uwzględniać musi wszelkie 
aspekty życia codziennego, w tym także problem różnic między przepisami  

4 Zob. H. Duczkowska-Moraczewska, Publikacje Profesora Stanisława Salmonowicza,  
[w:] Historia integra. Księga pamiątkowa ofiarowana prof. Stanisławowi Salmonowiczowi 
w siedemdziesięciolecie urodzin, red. J. Dygdała i in., Toruń 2001, s. 27-82. Bibliografia 
za lata 2001-2021 ukaże się w „Zapiskach Historycznych”, z. 3, za rok 2021.



277    Stanisław Salmonowicz, Polska pod okupacją niemiecką...

wydanymi przez władze niemieckie, a praktyką w poszczególnych teryto- 
riach…”5. – Problem ten wciąż aktualny, rzadko obecny w świadomości Pola-
ków, jak i w pracach historyków, których uwagę chce jeszcze dziś zwrócić nań 
prof. S. Salmonowicz. W swych badaniach, ustaleniach i refleksjach uczonego 
prawnika i historyka, jest niezmiernie uwrażliwiony na uwzględnienie wszel-
kich aspektów dziejów społeczeństwa i życia codziennego, także indywidu-
alnego, nie tylko eksponowanej zbyt często polityki. Jego dzieła, monografie, 
artykuły, recenzje i studia, w rodzaju zaprezentowanych w sygnalizowanej tu 
publikacji, mają dodatkowy walor – wzorcowego przykładu warsztatu, pozna-
wanego kiedyś przez studentów już w ramach przedmiotu „Wstęp do badań 
historycznych”, wymagającego również nieustannych studiów, recenzji, a także 
dyskusji i polemik z uwzględnieniem świata wartości, również tych deklarowa-
nych przez głównych sprawców naszych dziejów – bohaterów historiografii. 

5 Op. cit., s. 105-106. – Tu ważny przypis: „Por. art. J. Serczyka i mój pt. Z problemów kolabo-
racji w Polsce w latach 1939-1941, »Czasy Nowożytne«, t. XIV, 2003, s. 43-66”.
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Jan M. Piskorski, Pomeranika, wyd. Bellona, Warszawa 2020, ss. 358

Książka jest zbiorem tekstów autora poświęconych Pomorzu, głównie jego za-
chodniej części, widzianemu w perspektywie historycznej i współczesnej. Roz-
ważania regionalne dotyczą często całego świata. Praca składa się z następu-
jących rozdziałów: 1. Pomorze średniowieczne, 2. Dawni i obecni Pomorzanie,  
3. Z historiografii, 4. Z recenzji, które poprzedzone zostały tekstem Pomorze 
(tytułem wstępu) oraz zamknięte Zachodniopomorscy von Thaddenowie między 
państwem a Kościołem (tytułem zakończenia). Lektura książki to prawdziwa 
uczta dla miłośników dziejów Pomorza.

Stanisław Pestka, Twórczość liryczna, oprac. Józef Borzyszkowski, Adela Kuik- 
-Kalinowska, Bożena Ugowska, „Biblioteka Pisarzy Kaszubskich”, t. 14, wyd. 
Instytut Kaszubski, Gdańsk 2020, ss. 313 + 1 nlb.

W artykule zatytułowanym W kaszubskim mateczniku. Stanisław Pestka – poeta 
kultury, filozof i wizjoner, zamieszczonym w omawianym tomie, jego autorka 
Adela Kuik-Kalinowska napisała m.in.: „Niniejsze studium historyczno-literac-
kie to próba zakreślenia i wyznaczenia kontekstów interpretacyjnych liryki Sta-
nisława Pestki. Jej kolejne odczytania zależą już od wrażliwości, erudycji i dal-
szej dociekliwości interpretacyjnej jej odbiorców. Na mapie liryki kaszubskiej 
jest swoistym fenomenem, z jednej strony zanurzona jest w tradycji literatury 
kaszubskiej, z drugiej zaś w sposób oryginalny i twórczy ją przekracza, tworząc 
tym samym nową jakość współczesnej poezji Kaszub. To sztuka dojrzała i od-
ważna w ideach wypowiedzianych w wysoce artystycznym języku. Stanisław 
Pestka w pewnym sensie jest outsiderem, indywidualistą, który nie obawia się 
pójść własną, odważną drogą. To osobowość artysty niepokorna, budująca nie 
tylko emocjonalną, nade wszystko jednak intelektualną wizję świata”.

Tomasz Rembalski 
Gdańsk
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Łukasz Szkwarek, NSZZ Solidarność. Podregion Miastko w latach 1980–1981, 
wyd. Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko 
Narodowi Polskiemu, Warszawa 2020, ss. 223 + 8 nlb.

Monografia dotyczy działalności struktur NSZZ „Solidarność” w gminach: 
Miastko, Kępice, Trzebielino i Koczała od momentu powstania związku 
do wprowadzenia stanu wojennego. Praca ma układ chronologiczno-proble-
mowy. W rozdziale pierwszym przedstawiono charakterystykę czterech gmin, 
w następnych dwóch dzieje „Solidarności” w Miastku, zaś w czwartym rozwój 
związku w trzech pozostałych gminach i relacje miasteckiej „Solidarności” 
z Zarządem Regionu Słupskiego. W recenzji wydawniczej (na okładce) dr Mar-
ta Marcinkiewicz napisała: „Specyfika życia w małym mieście wymuszała kom-
promisy pomiędzy związkowcami a partią i autor dobrze uchwycił zjawisko 
wzajemnego przenikania się członkostwa w „S” i PZPR […] opisał wydarzenia 
rozgrywające się w niewielkich gminach, postulaty i bolączki lokalnej ludno-
ści, nadużycia władz, proces tworzenia nowego związku i jego relacje z PZPR”. 
Książka została nagrodzona w konkursie im. Władysława Pobóg-Malinowskie-
go za Najlepszy Debiut Historyczny Roku. 

Witold Treder, Józef Belgrau, Chór Mieszany „Harmonia” w Żukowie. 1920–
–2020 w stulecie istnienia, wyd. Gmina Żukowo, Ośrodek Kultury i Spor-
tu w Żukowie, Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej 
w Wejherowie, Żukowo 2020, ss. 132 + 20 nlb.

Ze Wstępu: „Prezentowana książka […] jest w znacznym stopniu owocem pracy 
dyrygenta Witolda Tredera i jego żony Alicji. Niezwykle pomocna w powstaniu 
publikacji była wielotomowa Kronika chóru Harmonia prowadzona przez Alicję 
Treder. Przedstawione […] sto lat bogatych dziejów żukowskiego chóru, także 
dzięki wspomnieniom byłych chórzystów, może okazać się ciekawym źródłem 
informacji nie tylko dla miłośników życia muzycznego, ale i dla każdego zainte-
resowanego historią naszego pięknego regionu”.

Kazimierz Ickiewicz, Szkoła Morska w Tczewie 1920–1930. Szkice historycz-
ne, Wydawnictwo „Bernardinum”, Tczew 2020, ss. 118 + 2 nlb.

Jak czytamy w Słowie od Autora: „Książka [...] jest próbą popularnonaukowego 
ujęcia tematu z przeznaczeniem głównie dla młodzieży i mieszkańców Tcze-
wa oraz środowiska Uniwersytetu Morskiego w Gdyni. Publikacja powstała 
na bazie literatury, prasy i materiałów znajdujących się w Sekcji Historii Miasta 
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Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Aleksandra Skulteta w Tczewie, I Liceum 
Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Tczewie oraz w zbiorach 
Sali Tradycji Uniwersytetu Morskiego w Gdyni”. Praca jest bogato i atrakcyjnie 
ilustrowana reprodukcjami zdjęć, dokumentów i map. 

Krzysztof Rafał Prokop, Książęta i królewicze z dynastii panujących na zie-
miach polskich oraz z rodów pochodzenia niedynastycznego. Almanach gene-
alogiczno-bibliograficzny, nakładem autora, Kraków 2020, ss. 410 + 2 nlb.

Autor we Wstępie pisze m.in.: „…obecna edycja łączy w sobie dwa wiodące nur-
ty jego zainteresowań badawczych, to jest prozopografię staropolskiej hierarchii 
kościelnej oraz właśnie genealogię rodów panujących (dynastii) […]”. I w innym 
miejscu: „…publikacja nie jest dziełem, którego powstawaniu towarzyszyłyby 
ambicje wniesienia do nauki nowych ustaleń, dotychczas nieobecnych w pi-
śmiennictwie historycznym. Nowość tego opracowania (jeśli w ogóle o takiej 
można mówić) polega właśnie na sygnalizowanym wcześniej zamyśle wyodręb-
nienia tytułowego grona spośród ogółu. Jakkolwiek bowiem niejednokrotnie 
pisano o tych postaciach – czy to jako hierarchach Kościołach, czy też przed-
stawicielach poszczególnych rodów, to jednak z zasady oddzielnie, nie ukazując 
ich na tle innych osób, których udziałem stał się podobny los […]”. Wśród licz-
nych postaci autor przybliżył biogramy książąt zachodniopomorskich z dynastii 
Gryfitów – tytularnych protestanckich biskupów kamieńskich.

 

Nomenclatur bibliographicus episcoporum Poloniae 1320–2020, koncep-
cja i oprac. Krzysztof Rafał Prokop, Kraków 2020, ss. 638 + 1 nlb. + XCV + 
I nlb.

Praca jest zestawem publikacji (bibliografią) na temat poszczególnych biskupów 
polskich w układzie alfabetycznym, który poprzedzony został przedmową bpa 
Juliana Wojtkowskiego i obszernym Wstępem autora. Pracę dopełniają tablice 
ilustracyjne z wizerunkami biskupów oraz ich herbów i nagrobków.

Necrologium episcoporum Poloniae, koncepcja i oprac. Krzysztof Rafał Pro-
kop, nakładem autora, Kraków 2021, ss. 319 + 1 nlb.

Książka jest rodzajem słownika, nekrologiem biskupów Polski. Jak pisze we 
Wstępie autor: „…publikacja adresowana jest zresztą w pierwszej kolejności nie 
do badaczy (historyków), lecz do biskupów – tych aktualnie żyjących. Obecność 
Necrologium w prywatnych kaplicach biskupich będzie umożliwiać z jednej 
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strony otoczenie modlitewną pamięcią – każdego dnia – bliższych lub dalszych 
poprzedników w trudach pasterskiego posługiwania na ziemiach historycznie 
wpisanych w dzieje Polski, z drugiej zaś zarazem nadarzać sposobność dla po-
znawania (czy też przypomnienia sobie) ich imion”. Wśród biskupów zamiesz-
czonych z pracy, podobnie jak w poprzedniej książce, nie zabrakło również tych 
z Pomorza.

Roch Pałubicki, Biber-Pałubiccy. Dzieje awansu i germanizacji rodziny po-
morskiej od XVIII do XX wieku, Wydawnictwo Jasne, Pruszcz Gdański 2021, 
ss. 377

Na okładce czytamy: „Książka opowiada pasjonujące dzieje rodziny i próbuje 
wytłumaczyć fenomen jej błyskawicznego awansu społecznego – w ciągu jed-
nego pokolenia od szlachty bez ziemi do elity państwa pruskiego. Awans ten 
nastąpił w czasie wielkiego przełomu po pierwszym rozbiorze Polski, kiedy 
o losie kolejnych pokoleń decydowały wybory dokonywane w ciągu kilku tygo-
dni. Kluczem do pojęcia sukcesu rodziny jest zrozumienie osobowości Adama 
Pałubickiego, człowieka o wielu talentach i niewielu skrupułach. 

Historia Biber-Pałubickich była w latach 1773–1900 ściśle związana z okolica-
mi Tczewa. Tu mieszkali, posiadali majątki ziemskie, uczestniczyli w różnych 
lokalnych przedsięwzięciach i niekiedy reprezentowali pruską władzę. Dlatego 
jest ona także historią tej ziemi”. 

Cezary Obracht-Prondzyński, Zorze odrodzenia kaszubskiego. Teodora i Izy-
dor Gulgowscy: Konteksty – Kreacje – Kontynuacje, wyd. Muzeum – Kaszub-
ski Park etnograficzny im. Teodory i Izydora Gulgowskich we Wdzydzach 
Kiszewskich, Instytut Kaszubski, Wdzydze 2021, ss. 155 + 1 nlb.

We Wstępie autor napisał: „Niniejszy szkic składa się z trzech części różnej ob-
jętości. W pierwszej części skoncentrowano się na kontekście, czyli na ukazaniu 
zmian zachodzących na Kaszubach i Pomorzu, w tym szczególnie na wsi ka-
szubskiej i pomorskiej, w XIX i na początku XX w. […] W drugiej części przed-
stawiono dokonania małżeństwa Gulgowskich… Trzecia część jest poświęco-
na sytuacji Wdzydz w okresie międzywojennym, w czasie II wojny światowej 
i po jej zakończeniu, a także recepcji dzieła Gulgowskich w kontekście zmian 
kulturowych, jakie zachodziły na Kaszubach w XX stuleciu”. 
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Leszek Molendowski, Zakony męskie na terenie diecezji chełmińskiej w latach 
II Rzeczpospolitej (1920–1939). Struktura, duchowieństwo i działalność, wyd. 
Muzeum Gdańsk, Instytut Kaszubski, Gdańsk 2021, ss. 427 + 1 nlb.

Książka jest opublikowaną dysertacją doktorską. Recenzent, ks. prof. Wojciech 
Zawadzki, napisał (z okładki) m.in.: „W centrum zainteresowania na pierw-
szym miejscu są oczywiście struktury kościelne, w tym struktury zakonne, per-
sonalia duchowieństwa zakonnego, diecezjalnego i lokalnych hierarchów oraz 
pola aktywności poszczególnych placówek zakonnych […]. W tle tych spraw 
pojawia się jednak także szereg kwestii społecznych, wyznaniowych oraz rela- 
cji polsko-niemieckich, szczególnie w latach bezpośrednio następujących 
po 1920 r.” Praca posiada układ problemowy i składa się z czterech rozdziałów: 
1) Diecezja chełmińska po odzyskaniu niepodległości, 2) Odbudowa życia zakon-
nego w diecezji po odzyskaniu niepodległości, 3) Zakonnicy pomorscy i ich praca 
oraz 4) Szkolnictwo zakonne i przez nich prowadzone.

Andrzej Stachowiak, Miejsca święte na Pomorzu, Wydawnictwo Jasne, 
Pruszcz Gdański 2021, ss. 278 + 1 nlb.

Z okładki: „Książka niniejsza to przewodnik po miejscach świętych na Pomo-
rzu. Jest przeznaczona zarówno dla turysty, szukającego atrakcyjnych obiek-
tów architektury czy kontaktu z naturą, jak i pielgrzyma, pragnącego dotrzeć 
do miejsc, w których będzie mógł oddać się modlitwie i »usłyszeć (od)głos« 
Boga. To również informator dla osób chcących dotrzeć do obiektów niezwy-
kłych »pełnych cudów«, »miejsc mocy« czy ośrodków kultów przedchrześcijań-
skich. Słowem – tam, gdzie w różnych formach objawia się sacrum”. 

Sylwia Bykowska, Piotr Paluchowski, Pionierzy. Rada Miasta Gdańska 
pierwszej kadencji (1990–1994), wyd. Stowarzyszenie Rajcy Gdańscy, Gdańsk 
2020, ss. 747

Jak czytamy we Wstępie: „Tematyka pracy skupia się na działalności Rady Mia-
sta Gdańska (…) w okresie jej pierwszej kadencji w oparciu o zebrany mate-
riał, przede wszystkim protokoły oraz artykuły prasowe”. W książce omówio-
no strukturę i funkcjonowanie Rady Miasta Gdańska, jej zależności i kontakty 
z innymi organami i mediami, miejski budżet, podatki i opłaty lokalne, mienie 
miejskie i przedsiębiorstwa komunalne, kształtowanie miejskiej przestrzeni, re-
lacje ze społeczeństwem oraz sprawy szkolnictwa, kultury, turystyki i sportu.
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Złotów 1370–2020. 650-lecie miasta, oprac. Joachim Zdrenka, Wydawnictwo 
Adam Marszałek, Toruń 2020, ss. 573 + mapa

Książka powstała z okazji jubileuszu nadania miastu praw miejskich. Jak czyta-
my na okładce: „Przyjęta forma prezentacji ma wszystkim – bardziej lub mniej 
– zorientowanym w przeszłości regionu i miasta umożliwić szybkie dotarcie 
do poszukiwanego tematu. Stąd część pierwsza zawiera narracyjnie przedsta-
wiony przebieg dziejów od starożytności do współczesności, zaś część druga 
składa się z haseł w formie encyklopedycznej ujmujących wszystkie najważniej-
sze dziedziny życia miasta – poczynając od instytucji państwowych i miejskich 
oraz zakładów produkcyjnych, handlowych, rzemieślniczych, usługowych, 
szkół, organizacji, stowarzyszeń itd., a kończąc na osobach zasłużonych (lub też 
nie), które odegrały znaczącą rolę w życiu miasta”. 

Katarzyna Rembacka, Komunista na peryferiach władzy. Historia Leonarda 
Borkowicza (1912–1989), wyd. Instytut Pamięci Narodowej, Szczecin–War-
szawa 2020, ss. 541 + 1 nlb.

Z okładki: „Historia Borkowicza to wieloetniczny Lwów i ogarnięty strajkami 
Kraków. To Republika Weimarska, w której zażarcie walczyli ze sobą socjaliści 
z komunistami. To także Bereza Kartuska i inne więzienia, dokąd trafiali człon-
kowie nielegalnej i wrogiej Polsce partii komunistycznej. To wreszcie sowiecki 
Lwów, strojbatalion, szeregi Armii Czerwonej i Sielce nad Oką. Historia Borko-
wicza to Równe, Białystok i Lublin roku 1944, dzieje PPR, PKWN i MO. To kil-
kuletnia misja zagospodarowania nowych zachodniopomorskich rubieży i ich 
zespolenia z resztą kraju. Z bezpardonową walką polityczną w tle. To funkcja 
polskiego ambasadora w Pradze, prezesa kinematografii i kierownika redakcji 
w »Książce i Wiedzy«. A na koniec rok 1968…” 

Grzegorz Janowczyk, Człuchów wygrzebany z makulatury, wyd. Urząd Mia-
sta w Człuchowie, [Człuchów 2020], ss. 297 + 6 nlb.

„Autor przez pryzmat powojennych materiałów prasowych, w których dosłow-
nie »wygrzebał« wątki związane z Człuchowem, pokazuje obraz miasta w cza-
sach w czasach PRL-u. A zaistnieć na łamach ówczesnej prasy wcale nie było 
tak łatwo. To nietypowa książka historyczna, ponieważ prezentuje tamte lata 
w ujęciu reportażowym, z lekkością słowa i inteligentnym dowcipem, charakte-
rystycznymi dla Grzegorza Janowczyka”, czytamy we wstępie od wydawcy. 
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Janusz Stachulski, Osieczna – gmina na skraju Borów, wyd. Drukarnia Mi-
rotki, Mirotki 2020, ss. 264

Popularne opracowanie dziejów kociewskiej gminy Osieczna. Kolejnym roz-
działom autor przyporządkował kolejne epoki historyczne. Epoki dawniejsze 
opracowane bardzo szkicowo, nieco więcej informacji poświęcono czasom naj-
nowszym. 

Sławomir Łodziński, Nazwy i granice etniczne. Dodatkowe nazwy miejsco-
wości w językach mniejszości w Polsce, Wydawnictwo Naukowe SChOLAR, 
Warszawa 2021, ss. 352 + 1 nlb.

„Temat książki to realizacja praw mniejszości narodowych i regionalnych, 
w szczególności prawa do manifestowania swojej obecności na terenach za-
mieszkania w formie równouprawnienia własnego języka jako języka zapisu 
nazw lokalnych i jako języka komunikacji urzędowej. Jest to ważne dla oceny 
jakości polskiej demokracji”. (Z recenzji prof. Jerzego Bartkowskiego na okładce 
książki). W pracy znalazło się również omówienie tytułowych zagadnień na Ka-
szubach na przykładzie gminy Parchowo.

Renata Teresa Korek, Prace pomorskie, część I. Etnograficzna, Wydawnictwo 
Jasne, Pruszcz Gdański–Trzebiatów–Szczecin 2021, ss. 478

O swojej książce autorka pisze (z okładki): „Obserwując – poprzez wywiady, 
rozmowy, analizę dokumentów archiwalnych i obszerną po 1989 roku litera-
turę tematu – skupiony na niewielkim obszarze tygiel kulturowy, uzupełnia-
ny reemigrantami, sybirakami, osadnikami wojskowymi, rodziło wiele pytań: 
o edukację, wiarę, tradycje, obrzędy, zwyczaje i kierunki rozwoju zaistniałych 
stosunków kulturowych, od momentu ich pojawienia się w nowych dla przy-
byszów realiach Pomorza, po czasy obecne. Proces badawczy był więc i jest dla 
mnie nieustannie fascynującym zajęciem, choć zmieniają się dynamicznie jego 
poszczególne wartości, a w szczególności – poziom życia, oczekiwania, świato-
poglądy”. 

Witosława Frankowska, Spotkania z muzyką Kaszub. Monografia cyklu kon-
certów 2002–2020, wyd. Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Po-
morskiej w Wejherowie, Wydawnictwo Region, Wejherowo–Gdynia [2021], 
ss. 520

Album monograficzny, który zawiera informacje o dziełach wykonywanych 
podczas 18 lat trwania cyklu „Spotkania z muzyką Kaszub”, o ich autorach  
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i wykonawcach, w połączeniu ze szczegółową dokumentacją koncertów, obej-
mujących zaproszenia, afisze i programy. Ważnym elementem książki jest doku-
mentacja fotograficzna koncertów. Uwagę zwraca piękne opracowanie okładki 
książki. 

Jan Wołucki, Wikingowie na kaszubskim brzegu. Skandynawskie toponi-
my na wybranych terenach Pomorza Gdańskiego, wyd. Instytut Kaszubski, 
Gdańsk 2021, ss. 171 + 1 nlb.

W Od Autora czytamy: „Czy w średniowieczu duńscy wikingowie ograniczali 
się wyłącznie do handlu na Pomorzu Gdańskim, czy też osiedlali się, tworząc 
tam zwarte społeczności w sąsiedztwie słowiańskich mieszkańców? Skąd wzięły 
się w topografii kaszubskiej ziemi nazwy typowe dla Skandynawii? Na przeło-
mie XIX i XX wieku polscy i niemieccy naukowcy rozpoczęli poszukiwania 
etymologii dla tych zagadkowych nazw, jednak już w okresie międzywojen-
nym merytoryczna dyskusja naukowa nabrała charakteru politycznego i w tej 
napiętej atmosferze, która utrzymuje się do dziś, obiektywne badania stały się 
w praktyce niemożliwe. Przez niemal sto lat nie posunęły się one właściwie ani 
o krok, nie powstała żadna oryginalna, ogólna teoria dotycząca nordyckich to-
ponimów, a w opracowaniach naukowych zwykle bezrefleksyjnie powtarzano 
hipotezy starszych badaczy, nie weryfikując nawet oczywistych błędów, ani nie 
wyciągając jakichkolwiek wniosków. Wikingowie na kaszubskim brzegu są nie 
tylko krytycznym spojrzeniem na dotychczasowe osiągnięcia nauki, lecz także, 
przedstawiając oryginalne interpretacje, inspiracją do podjęcia szerokich badań 
w tym emocjonującym temacie”.

Andrzej Busler, Wojciech Kiedrowski (1937–2011). Działalność wydawnicza: 
Kara Remusa, Arkun i Oficyna Czëc, wyd. Kaszubskie Forum Kultury w Gdy-
ni, Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie, 
Gdynia–Wejherowo 2021, ss. 63 + 1 nlb.

Książka wydana w dziesiątą rocznicę śmierci Wojciecha Kiedrowskiego – wy-
dawcy, wieloletniego redaktora naczelnego miesięcznika „Pomerania” i dzia-
łacza kaszubsko-pomorskiego. Autor omówił działalność wydawniczą W. Kie-
drowskiego, przybliżył jego życiorys oraz przedstawił bibliografię wszystkich 
publikacji wydanych w wydawnictwach związanych z bohaterem książki. 
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Władysław Szulist, Z pomorskiej strony, nakładem autora, Lipusz 2021,  
ss. 92
Władysław Szulist, Sześćdziesiąt cztery lata w służbie słowa pisanego 1957– 
–2021, nakładem autora, Lipusz 2021, ss. 52 + 12 nlb.

W „zielonej serii” emerytowanego duchownego z Lipusza znalazły się jego no-
tatki z lektur książek, przemyślenia o przemijaniu oraz obecnej rzeczywistości, 
a także wielobarwne zdjęcia jego przyjaciół, znajomych i sąsiadów. 

100 wybitnych postaci Warmii i Mazur w stulecie niepodległości, pod red.  
Stanisława Achremczyka i Jerzego Kiełbika, wyd. Towarzystwo Naukowe  
im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie, Olsztyn 2018, ss. 211 + 1 nlb.

Słownik zawierający szkice biograficzne najznakomitszych mieszkańców ziem, 
które obecnie nazywają się Warmią i Mazurami. Jak czytamy w Słowie wstęp-
nym Stanisława Achremczyka: „Wybór postaci był trudny ze względu na bogac-
two znakomitych osobistości. Prezentując wybranych, wymieniani są też inni 
im współcześni, też o dokonaniach zasługujących na uwagę. Jednocześnie na-
leży mieć świadomość, że każda zaprezentowana osoba to również prezentacja 
środowiska, w którym działała”. W ten sposób, przy okazji prezentacji biogra-
mu Ryszarda Knosały, wspomniano o rodzinie jego żony Władysławy ze Styp- 
-Rekowskich – działaczy polskich z Kaszub (Płotowa Małego k. Bytowa). 

Z historii Sławoszyna, oprac. Maria Machut, Irena Parus, nakładem autorek 
(?), Sławoszyno 2019, ss. 67

Szkic historyczny Sławoszyna – wsi położonej w powiecie puckim, najbardziej 
znanej z faktu przyjścia w niej na świat pierwszego działacza kaszubskiego Flo-
riana Ceynowy. Książka, niestety, nie posiada wstępu lub bardziej rozbudowa-
nej stopki redakcyjnej, stąd niewiele wiadomo o jej powstaniu. Na uwagę zasłu-
gują wysokiej jakości ilustracje, szczególnie fragmentu mało znanego rejestru 
czynszów klasztoru żarnowieckiego z 1738 r., który wypadałoby wydać kiedyś 
drukiem w krytycznym opracowaniu. 

Adam Szarszewski, Aleksander Piwek, Piotr Samól, Janusz Dargacz, Kata-
rzyna Darecka, Ubodzy, chorzy, sieroty. Szpitale dawnego Gdańska w okresie 
średniowiecza i nowożytności, wyd. Muzeum Gdańska, Gdańsk 2019, ss. 166

Jak czytamy w Podsumowaniu: „Gdańskie szpitalnictwo w późnym średnio-
wieczu i nowożytności charakteryzowało się – jak w każdym wielkim mieście 
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zachodniego świata – mnogością instytucji zajmujących się opieką nad wyklu-
czonymi członkami danej społeczności. Jeśli już dochodziło do ich specjalizacji, 
to wiązała się ona przede wszystkim z pomocą różnym grupom społecznym, 
na przykład trędowatym, wyrzuconym poza nawias ówczesnego społeczeństwa, 
albo sierotom. Większość szpitali do XVIII w. pełniła jednak przede wszystkim 
rolę przytułków, a jedyną gdańską instytucją, w której w epoce nowożytnej sta-
rano się leczyć, był Lazaret”. 

Publikacja towarzyszyła wystawie pod tym samym tytułem, której organiza-
torami były: Muzeum Gdańska, Gdański Uniwersytet Medyczny oraz Okręgo-
wa Izba lekarska w Gdańsku.

Genealogia, prozopografia i dzieje społeczeństw na historycznych obszarach 
Pomorza w okresie przedindustrialnym (od średniowiecza po wiek XIX), 
pod red. Sławomira Kościelaka, Sobiesława Szybkowskiego, Tomasza Rem-
balskiego, Wydawnictwo UG Gdańsk 2020, ss. 251 + 5 nlb.

Praca jest pokłosiem konferencji pod tym samym tytułem, jaka miała miejsce 
na Uniwersytecie Gdańskim w 2018 r. W tomie znalazły się następujące arty-
kuły: Marek Smoliński Genealogia dynastyczna jako narzędzie do badań poli-
tycznych dziejów Pomorza Wschodniego w XIII w., Hadrian Kamiński Otoczenie 
księcia szczecińskiego Barnima III – kształtowanie elity politycznej księstwa szcze-
cińskiego w drugiej i trzeciej ćwierci XIV w., Sobiesław Szybkowski Pochodzenie 
Szczawińskich herbu Dąbrowa z Prus Królewskich, Wiesław Nowosad Dąbrowscy 
z Wojanowa herbu Leliwa (Wojanowscy) w XIV–XVII w. w Prusach Królewskich, 
Kazimierz Kallaur Kaszubski rodowód słupskiej linii rodu Grąbek (Grąbkowski, 
Grumbkow) i droga dziejowa od klienteli Święców do pruskich ministrów i gene-
rałów (XIII–XVIII w.), Zygmunt Szultka Awans polskiego rodu Grąbczewskich 
w Prusach Królewskich od szlachty zagrodowej do senatorskiej (XVI–XVIII w.), 
Jacek Kowalkowski Archiwum Solikowskich z Kux (Kuks) 1607–1661 w zbiorach 
rodziny Skórzewskich z Czerniejewa, Sławomir Kościelak Janikowscy w Prusach 
Królewskich po fałszerskiej aferze z lat 40. XVII w., Klemens Bruski O Łukowi-
czach w powiecie tucholskim w XVIII w. oraz Tomasz Rembalski Rosiccy z Re-
dłowa. XIX-wieczni potomkowie Karola Ludwika (zm. 1826) – sługi dworskiego 
Przebendowskich w Kolibkach. 

Słownik biograficzny historyków Uniwersytetu Gdańskiego, pod red. euge-
niusza Koki i Zbigniewa Opackiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskie-
go, Gdańsk 2020, ss. 552
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Słownik obejmuje 35 biogramów historyków związanych z gdańskim środo-
wiskiem akademickim, początkowo Wyższą Szkołą Pedagogiczną, a następnie 
od 1970 r. Uniwersytetem Gdańskim. W słowniku znalazły się biogramy nieży-
jących pracowników naukowych WSP i UG, którzy przepracowali na gdańskiej 
uczelni co najmniej trzy lata i posiadali stopień doktora. Autorami biogramów 
są obecni pracownicy Instytutu Historii UG. W 2021 r. książka uzyskała Nagro-
dę Rektora – zespołową II stopnia. 

Pod lupą bezpieki. Aparat represji wobec Niemców na Ziemiach Zachodnich 
i Północnych w okresie władzy komunistycznej, praca zbiorowa pod red. Mi-
chała Mathei, wyd. Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej w Gliwicach, wyd. 
II, Gliwice–Opole 2020, ss. 206 

Praca poświęcona jest omówieniu sytuacji Niemców na Ziemiach Zachodnich 
i Północnych po II wojnie światowej w świetle materiałów zgromadzonych 
przez służby bezpieczeństwa PRL. Spośród pięciu tekstów, dwa dotyczą ziem 
pomorskich: Arkadiusza Słabiga Działalność terenowych struktur aparatu bez-
pieczeństwa wobec Niemców i polskiej ludności rodzimej na Pomorzu Zachodnim 
w latach 1945–1957 oraz Daniela Czerwińskiego Aparat bezpieczeństwa a lud-
ność niemiecka w województwie gdańskim w latach 1945–1990.

Rozstrzelana niepodległość. Ofiary zbrodni pomorskiej 1939. Materiały XXIX 
sesji naukowej w Toruniu z 22 listopada 2019 roku, pod red. Tomasza Ce-
rana, Biblioteka Fundacji „Archiwum Pomorskie Armii Krajowej” w Toru-
niu, t. LXXVI, wyd. Fundacja Generał elżbiety Zawackiej Archiwum i Mu-
zeum Pomorskie Armii Krajowej oraz Wojskowej Służby Polek, Toruń 2020,  
ss. 148 + 14 nlb.

Publikacja składa się z dziesięciu tekstów podzielonych na dwie części. W pierw-
szej zostały ukazane sylwetki zbiorowe i indywidualne ofiar zbrodni pomorskiej 
1939 r. W drugiej części scharakteryzowano najnowsze przedsięwzięcia eduka-
cyjne i memoratywne dotyczące tych wydarzeń.

Kultura – Tożsamość – Rozwój. 75-lecie polskiego Pomorza Zachodniego, praca  
zbiorowa pod red. Marka Tałasiewicza i Kazimierza Kozłowskiego, Wydaw-
nictwo Książnica Pomorska im. Stanisława Staszica w Szczecinie, Szczecin 
2020, ss. 432

Praca zawiera eseje doświadczonych badaczy, jak też autorów, którzy dopie-
ro rozpoczynają karierę naukową. Teksty zostały podzielone na cztery części:  
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I. Teksty rocznicowe, II. Źródła tożsamości, III. Konteksty historyczne i europej-
skie oraz IV. Kultura, oświata, nauka, służba zdrowia. Wśród 35 esejów znalazły 
się m.in.: Andrzeja Saksona Rodzące się etosy Ziem Odzyskanych, Adama Ma-
kowskiego Poszukiwanie tożsamości. Nowe społeczeństwo w nowym otoczeniu, 
Pawła Migdalskiego Jak Pommern stawało się Pomorzem, Tadeusza Białeckiego 
Kwestie przekształceń demograficznych ludności Pomorza Zachodniego po II woj-
nie światowej, Ryszarda Stoltmanna Kaszubi w regionie zachodniopomorskim, 
Stanisława Flejterskiego Szkolnictwo wyższe i nauka na Pomorzu Zachodnim 
w latach 1945–2020 czy Ewy Staneckiej Odbudowa i ochrona zabytków kultury 
materialnej Szczecina i Pomorza Zachodniego. 

Tożsamość – Kultura – Równość. Refleksje z okazji piętnastolecia Ustawy 
o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym, pod red. 
Cezarego Obracht-Prondzyńskiego i Małgorzaty Milewskiej, wyd. Instytut 
Kaszubski, Gdańsk 2020, ss. 362

Książka powstała z okazji tytułowego jubileuszu. W związku z tym do zaprezen-
towania poszczególnych mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczno-
ści używających języka regionalnego, a także ich problemów, zostali zaproszeni 
jej reprezentanci lub osoby zajmujące się tą tematyką. W książce znajdują się 
wypowiedzi 32 osób w 30 tekstach.

Tradycja dla rozwoju? Instytucje – Tożsamość – Zmiany kulturowe w społecz-
nościach lokalnych na przykładzie Pomorza, red. naukowa Agata Bachórz, 
Cezary Obracht-Prondzyński, wyd. Instytut Kaszubski, Nadbałtyckie Cen-
trum Kultury, Gdańsk 2020, ss. 249

Prof. Wojciech Knieć napisał (fragment recenzji z okładki): „Publikacja po-
wstała jako plon projektu, który zrealizowało Nadbałtyckie Centrum Kultury 
w Gdańsku w partnerstwie z Pomorskim Centrum Badań nad Kulturą działają-
cym na Uniwersytecie Gdańskim oraz Instytutem Kaszubskim. […] To bardzo 
ciekawy, kompetentny oraz wyważony wykład o kondycji kulturowej pomor-
skich społeczności lokalnych rozpatrywanej z perspektywy instytucjonalnych 
kontekstów i szans zastosowania lokalnych tradycji, dziedzictwa kulturowego 
i pamięci społecznej dla rozwoju. Po drugie to bardzo dobry materiał źródłowy 
do jakże potrzebnych badań nad kondycją Polski lokalnej w ogóle oraz kondycją 
kulturową polskich peryferii. Po trzecie wreszcie – to również inspirujący ze-
staw propozycji metodologicznych do reprezentatywnego badania społeczności 
lokalnych. We wszystkich tekstach wybrzmiewa krytycyzm wobec fasadowości 
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i płytkości wielu z zaobserwowanych inicjatyw na rzecz wykorzystywania tra-
dycji dla rozwoju. Z drugiej strony pojawia się autentyczna troska o zapew-
nienie trwania dziedzictwa kulturowego oraz dbałość o uważne i sprawiedliwe 
traktowanie pamięci społecznej na postmigracyjnym Pomorzu.” 

Kaszubskie dziedzictwo kulturowe. Ochrona – trwanie – rozwój, red. ewa Ko-
cój, Cezary Obracht-Prondzyński, Katarzyna Barańska, Mirosław Kuklik, 
Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2021, ss. 313 + 1 nlb.

W pracy zbiorowej znalazły się m.in. takie artykuły jak: Anna Kwaśniewska 
Kontynuacja – zanikanie – kreacja. Niematerialne dziedzictwo kulturowe Kaszu-
bów w procesie przemian, Cezary Obracht-Prondzyński Kaszubskie lokalności. 
Refleksje i postulaty badawcze, Witosława Frankowska Muzyka Kaszub – mu-
zyka meandrująca, Róman Drzéżdżón Kaszëbsci Schnitzelbank, to je czile słów  
ò piesni Kaszësczë nótë, czy Agnieszki Bednarek-Bohdziewicz Morze uczy lądu… 
Rozważania o kaszubskim Bałtyku. 

Czytanie Pomorza. Literacki przewodnik po regionie, red. Katarzyna Banu-
cha, Bartosz Filip, wyd. Nadbałtyckie Centrum Kultury w Gdańsku, Gdańsk 
2020, ss. 143 + 1 nlb.

Jak czytamy w Wprowadzeniu: „Pomysł na wycieczkę po innym Gdańsku w ra-
mach projektu »Czytanie Pomorza« wziął się głównie z chęci zaprezentowa-
nia jej uczestnikom niektórych aspektów literackiego potencjału niemieckiego 
miasta. Skrzętnie omijając gdańskie hity, oblegane przez tłumy zwiedzających, 
spróbowaliśmy dotrzeć do takich zakamarków Gdańska, do których nie zagląda 
dziś ani turysta, ani też współczesny jego mieszkaniec”. W książce znalazły się 
rozdziały: Przez inny Gdańsk z Januszem Mosakowskim, Szlakiem Lecha Bąd-
kowskiego z Miłosławą Kosmulską, Tropem Róży Ostrowskiej z Andrzejem Facem 
oraz Przez nocne Trójmiasto z Wojciechem Borosem. 

Miłosława Borzyszkowska-Szewczyk, Sabine Jagodzinski, Miloš Řezník 
(hrsg.), Adel im Grenzraum. Transkulturelle Verflechtungen im Preußenland 
vom 18. bis zum 20. Jahrhundert, Studien zum Mitteleuropäischen Adel, 
hrsg. von Miloš Řezník, Peter Lang Gmbh Internationaler Verlag der Wis-
senschaften, Berlin 2021, ss. 293 + 1 nlb.

Książka jest owocem międzynarodowej konferencji pod takim samym tytułem 
[pol. Szlachta na pograniczu. Transkulturowe powiązania w Prusach (XVIII– 
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–XX w.)], jaka odbyła się w Gdańsku i Waplewie Wielkim w 2017 r. W tomie, 
obok wprowadzającego tekstu Miloša Řezníka i Sabine Jagodzinski, znalazły 
się m.in. artykuły takich autorów jak: Witold Molik Adlige und Gutsbesitzer im 
preußischen Teilungsgebiet. Forschungsstand und Forschungsvorschläge, Agniesz-
ka Szudarek Adlige Frauen in der Landfrauenbewegung. Die Entstehungsumstän-
de der ersten Landwirtschaftlichen Hausfrauenvereine in der preußischen Pro-
vinz Pommern am Vorabend des Ersten Weltkriegs, Magdalena Izabella Sacha 
Eine ambitionierte Schriftstellerin und ein privater Tagebuchschreiber. Louise von 
Krockow (1749–1803) und Hans Carl Ernst von Krockow (1769–1841) als Au-
toren, Monika Mańczyk-Krygiel Zu den Memorien von Luise Fürstin Radziwiłł 
(1770–1836) und Mathilde Fürstin Sapieha (1873–1968), Aleksandra Kmak-Pa- 
mirska Oase oder Wüste? Die Niederlausitz als Teil Preußens im kulturgesell-
schaftlichen Diskurs des 19. Jahrhunderts, Tomasz Rembalski, Der Gebrauch der 
deutschen Partikel „von” in der Schreibweise der kaschubischen Adelsnamen von 
der preußischen Zeitraum und in der Gegenwart (Versuch einer Problembeschrei-
bung) oraz Daniel Kalinowski Florian Ceynowa und der polnische Adel. Ein per-
manenter Kritiker.

Wydawcą książki jest prestiżowe międzynarodowe wydawnictwo Peter Lang 
GmbH Internationaler Verlag der Wissenschaften, zaś partnerami wydawniczy-
mi: Niemiecki Instytut Historyczny w Warszawie, Instytut Kaszubski oraz Pra-
cownia Badań nad Narracjami Pamięci Pogranicza Uniwersytetu Gdańskiego. 

Historia jako pokusa. Spojrzenie przez pryzmat Westerplatte, pod red. Janu-
sza Marszalca, wyd. Muzeum Gdańsk, Gdańsk 2021, ss. 426 + 1 nlb.

We Wstępie redaktora naukowego czytamy: „Kwestie poruszane w książce 
znajdują się dziś w centrum debaty publicznej, tym bardziej że związane są  
ze sporami o przyszłość takich miejsc, jak Pole Bitwy na Westerplatte […]. Spór 
o Westerplatte jest pretekstem do szerszych refleksji. W przygotowanej publika-
cji Czytelnik zobaczy rozedrgany obraz polskiego społeczeństwa, spierającego 
się o narodowe symbole, ich historyczne tło i sens słowa »patriotyzm«. Będzie 
miał okazję zastanowić się nad wpływem tych problemów na literaturę, archi-
tekturę i edukację szkolną […]”. W książce czytelnik przeczyta m.in. teksty:  
Cezarego Obrachta-Prondzyńskiego Gdańskie laboratorium pamięci i tożsa-
mości (z wojną w tle), Petera Olivera Loewe Kto o Gdańsku pamięta i dlaczego 
pamięć o wojnie jest zagrożona? (Gdańsk i wojna – laboratorium pamięci), Mał-
gorzaty Omilanowskiej Architektura rekonstrukcyjna pomiędzy polityką histo-
ryczną a komercją, czy Waldemara Ossowskiego Westerpaltte – obraz przemian 
po II wojnie światowej.



Tomasz Rembalski (Gdańsk)292

Chrześcijaństwo na Pomorzu. Kultura duchowa i materialna. Święty Otton – 
Apostoł Pomorza, monograficzna praca wieloautorska pod red. Adeli Kuik- 
-Kalinowskiej, Wydawnictwo Akademii Pomorskiej w Słupsku, Muzeum 
Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie, Słupsk– 
–Wejherowo 2021, ss. 218

Książka jest owocem sympozjum pod tym samym tytułem, jakie odbyło się 
w Słupsku w 2017 r. Znalazły się w niej m.in. takie teksty jak: Rafał Foltyn  
Pogańskie przestrzenie kulturowe Pomorza na drodze misyjnej biskupa Ottona, 
Agnieszka Teterycz-Puzio Działalność Ottona z Bambergu na ziemiach pol-
skich w świetle średniowiecznych źródeł narracyjnych, Daniel Kalinowski Żywoty 
Świętego Ottona z Bambergu jako teksty hagiograficzne, Grzegorz Wejman Me-
toda misyjna św. Ottona z Bambergu – Apostoł Pomorza, Adela Kuik-Kalinow-
ska „Ten wielki apostoł Słowian Północy”. Misja św. Ottona na średniowiecznym 
Pomorzu w powieści historycznej „I ona ma zielone oczy” Zbigniewa Zielonki, 
Elżbieta Kal Mniej i bardziej święty. Uwagi o ikonografii św. Ottona z Bambergu, 
Eugeniusz Pryczkowski Przejawy kultu św. Ottona – Apostoła Pomorza – na te-
rytorium obecnych Kaszub, Dariusz Majkowski Śladami św. Ottona – powrót 
chrześcijańskiego kultu na Świętą Górę Polanowską, Zdzisław Machura Dzieje 
parafii pw. św. Ottona w Słupsku, Tadeusz Ceynowa Archiwalia dotyczące parafii 
pw. św. Ottona w Słupsku przechowywane w Archiwum Diecezji Koszalińsko-Ko-
łobrzeskiej. 

Kaszuby – Pomorze na tle Słowiańszczyzny. Historia, kultura, język, red. 
Adam Lubocki, seria „Biblioteka Kaszubska” nr 11, wyd. Muzeum Piśmien-
nictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej, Instytut Kaszubski, Wejherowo–
Gdańsk 2021, ss. 326

Interdyscyplinarny tom zawiera 11 artykułów, dwie edycje źródłowe, streszcze-
nia w językach: polskim, kaszubskim i angielskim oraz indeksy. Ściśle kaszub-
skiej tematyki dotyczą artykuły: Michała Hincy „Ludzie, tu kołchozy zakładają”. 
Strach przed kolektywizacją w powiecie morskim, Mateusza Janickiego Rola kolei 
jako czynnika integrującego Kaszuby z Rzeczpospolita w okresie dwudziestole-
cia międzywojennego, Mikołaja Jarmakowskiego Kaszubski zwyczaj ścinania 
kani. Analiza semantyczno-strukturalna i porównawcza, Mateusza Klebby Grzy-
by w kulturze i tradycji kaszubskiej. Na uwagę zasługują dwa teksty źródłowe: 
„W służbie upowszechniania oświaty na ziemi pomorskiej” – wspomnienia Jana 
Schwarza przygotowane i wydane przez Annę Siekierską oraz Dokumenty do-
tyczące Karola Gronkiewicza, pierwszego sekretarza Komitetu Powiatowego Pol-
skiej Partii Robotniczej w powiecie morskim w 1945 r., które do druku podał  
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Michał Hinc. Książka ukazała się w wejherowskiej serii „Biblioteki Kaszubskiej”, 
która odtąd będzie ściśle związana z niedawno otwartą Książnicą im. Gerarda 
Labudy.

Budowa Kalwarii Wielewskiej. Listy architekta Theodora Mayra do probosz-
cza Parafii Wiele ks. Józefa Szydzika / Der Bau des Kalvarienbergs in Wiele. 
Briefe des Architekten Theodor Mayr an der Pfarrer von Wiele, Józef Szydzik, 
wyd. i wstępem opatrzyła Bożena Górczyńska-Przybyłowicz, współpraca  
ks. Jan Flisikowski, Monika Jania-Szczechowiak, Fryderyk Mudzo, wyd.  
Instytut historii UAM, Poznań 2018, ss. 423 + 1 nlb.

Nie jest to krytyczna edycja korespondencji pomiędzy architektem Theodorem 
Mayrem i ks. Józefem Szydzikiem. Wydawczyni ograniczyła się do opubliko-
wania skanów listów (szczęśliwie pisanych na maszynie), poprzedziwszy je tek-
stem (współautor ks. Jan Flisikowski) na temat Kalwarii Wielewskiej, niestety, 
niewolnym od błędów. Ponieważ niemieckojęzyczne listy nie zostały zgodnie  
ze sztuką wydawania źródeł poprzedzone regestami, ich recepcja będzie ogra-
niczona. Tak więc otrzymaliśmy pracę, której nie można zaliczyć ani do nau-
kowych, ani do popularnonaukowych. 

eugeniusz Przybył, Toruń okupacyjny wrzesień 1939–styczeń 1945 w Dzien-
niku malarza i bibliofila, z rękopisu wyd. i oprac. Janusz Tondel, Roman 
Tondel, wyd. Polskie Towarzystwo historyczne, Towarzystwo Miłośników 
Torunia, Toruń 2019, ss. 562 + 48 nlb.

Pamiętnik okresu okupacji Eugeniusza Przybyła, jednej z najważniejszych 
postaci środowiska artystycznego i bibliofilskiego międzywojennego oraz po-
wojennego Torunia. To jedyne, jak dotąd znane, źródło informacji o życiu 
w okupowanym Toruniu, przynosi wiedzę o strategii przetrwania, represjach, 
problemach bytowych, niemieckich sublokatorach, wyglądzie miasta, życiu  
towarzyskim i przede wszystkim ratowaniu zbiorów autora dzienników. 

Nadanie tytułu Doktora Honoris Causa Uniwersytetu Gdańskiego panom pro-
fesorom Stefanowi Angielskiemu, Zbigniewowi Grzonce, Edmundowi Witt- 
brodtowi, pierwszym rektorom gdańskich uczelni wybranym w wolnej Polsce, 
Gdańsk, dnia 5 października 2020 roku, red. nauk. Piotr Stepnowski, Wy-
dawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2020, ss. 179 + 7 nlb.

Na książkę składają się 1) Kalendarium przewodu doktorskiego, 2) Opinie re-
cenzentów, 3) Laudacje promotorskie, 4) Wykłady doktorów honoris causa oraz  
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5) Życiorysy naukowe doktorów honoris causa. Wyróżnienie pierwszych demo 
kratycznie wybranych rektorów gdańskich uczelni w wolnej Polsce tytułami 
doktora honoris causa, których praca przełożyła się na rozwój gdańskiego szkol-
nictwa wyższego, związane było z obchodami 50-lecia Uniwersytetu Gdań- 
skiego. 

Lech Bądkowski jakiego znaliśmy. Wspomnienia / Lech Bądkowski o sobie. 
Wywiad Marii Mrozińskiej i Grzegorza Fortuny, pod red. Marka Adamko-
wicza i Iwony Joć, wyd. Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Zarząd Główny, 
Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Josepha Conrada Korze-
niowskiego, Gdańsk 2020, ss. 273 + 1 nlb.

Jak czytamy w Posłowiu: „Impulsem, który sprawił, że powrócono do zbiera-
nia wspomnień, i to już z myślą o wydawnictwie książkowym, było ogłoszenie 
przez samorząd Gdańska roku 2020 Rokiem Lecha Bądkowskiego. Co ważne, 
przy tej okazji udało się dotrzeć do osób, które nigdy wcześniej nie dzieliły się 
opowieścią o naszym bohaterze. W efekcie powstało wyjątkowe połączenie ma-
teriału premierowego z takim, który ma już walor historyczny”.

Słowińcy w oczach… Franza Tetznera, oprac. i red. Robert Kupisiński, Vio-
letta Tkacz-Laskowska, wyd. Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku, 
Słupsk 2020, ss. 87 + 56 nlb.

Reprint i tłumaczenie z języka niemieckiego na polski pracy Franza Tetzne-
ra Die Slowinzen und Lebakaszuben / Słowińcy i Kaszubi nadłebscy z 1899 r. 
z przedmową/wstępem (bez tytułu) Violetty Tkacz-Laskowskiej i Roberta Ku-
pisińskiego. Niestety, nie zamieszczono spisu treści, co stwarza wrażenie książki 
niedopracowanej redakcyjnie. 

Alojzy Nagel, Mòje żëcé òd narodzeniô do 1984 rokù, red. Daniel Kalinow-
ski ze wstępem pt. Obecny/nieobecny literat kaszubski, wëd. Mùzeùm Kas-
zëbskò-Pòmòrsci Pismieniznë i Mùzyczi we Wejrowie, Instytut Kaszubski, 
Wejrowò 2020, ss. 148 + 2 nlb.

Wspomnienia kaszubskiego literata Alojzego Nagla (1930–1998), napisane 
w języku kaszubskim z obszernym wstępem Daniela Kalinowskiego, który 
jest jednocześnie redaktorem tomu. D. Kalinowski pisze: „To, co dzisiaj wiemy 
na pewno, to fakt, że Alojzy Nagel przyjął w swojej autobiografii konwencję  
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opisywania rzeczywistości w pewnym logicznym ciągu wydarzeń zewnętrz-
nych. Pisarz prawdopodobnie zamierzał wyrazić jedynie swoją »przedmioto-
wą« obecność wśród wielkich spraw społeczno-politycznych świata. Natomiast 
poczucie skromności czy też niechęć do autoanaliz wywoływały u niego wyco-
fanie się w przedstawieniu podmiotowej obecności”. 

Źródła do dziejów Pomorza Zachodniego. Narodziny i pierwsze lata dzia-
łalności Szczecińskiego Towarzystwa Naukowego, wybór i oprac. Radosław 
Gaziński, Kazimierz Kozłowski, wyd. Uniwersytet Szczeciński, Szczecińskie 
Towarzystwo Naukowe, Szczecin 2021, ss. 206

„Od lat siedemdziesiątych XX wieku Archiwum Państwowe w Szczecinie, przy 
współpracy z historykami Wyższej Szkoły Pedagogicznej (od 1985 roku – Uni-
wersytetu Szczecińskiego) wydawało serię pod tytułem Źródła do dziejów Po-
morza Zachodniego. Do tej pory ukazało się 18 tomów, głównie dotyczących 
okresu po II wojnie światowej. Ten zeszyt, poświęcony narodzinom w 1956 
roku Szczecińskiego Towarzystwa Naukowego kończy ten cykl. […] Szczeciń-
skie Towarzystwo Naukowe, inicjując w 2020 roku wydanie tej pracy na 75-lecie 
przejęcia Pomorza Zachodniego przez Polskę, chciało przypomnieć rozproszo-
nemu aktywnemu głównie w poszczególnych wyższych uczelniach Szczecina 
środowisku naukowemu, entuzjazm i wielkie nadzieje w procesie budowania 
polskiego ośrodka nauki w regionie. STN spełniało przez dziesiątki lat twór-
czą rolę integracyjną dla ludzi nauki o społecznikowskiej pasji. Teraz, to zna-
czy w XXI wieku, STN poszukuje nowej formuły swej aktywności w obecnych 
uwarunkowaniach społecznych i mentalnych”. (Z Uwag wstępnych prof. prof.  
R. Gazińskiego i K. Kozłowskiego).

Pro memoria Tadeusz Jabłoński (1919–2019), zebrał i oprac. Józef Borzysz-
kowski, wyd. Instytut Kaszubski, Gdańsk 2021, ss. 832

Książka poświęcona pamięci Tadeusza Jabłońskiego (Pawła Dzianisza) – dzien-
nikarza, pisarza, żeglarza i społecznika. Składa się z dwóch części. W pierwszej 
jego przyjaciele, krewni i znajomi – m.in. Józef Borzyszkowski, Tadeusz Skut-
nik, Ireneusz Jabłoński, Władysław Jaszowski, Henryk Tronowicz, Mieczysław 
Sokołowski, Tadeusz Lipski – opisali drogę życiową i dokonania. Część dru-
ga to Bibliografia bohatera książki z lat 1938–2020, opracowana przez Leszka  
Rybickiego i Andrzeja Faca.
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ewa Pobłocka, forte-piano, wyd. słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2021, ss. 138 
+ 6 nlb.

Zbiór tekstów opublikowanych przez Ewę Pobłocką w latach 2013–2020.  
Zdaniem autorki, czytelnicy w książce znajdą: „…wspomnienia, rozważania, 
pytania, zachwyty, podziw, rzadko rozczarowanie. Ta książka nie jest dla mnie 
końcem pewnego etapu w życiu, ale początkiem kolejnego. Lubię wciąż patrzeć 
w przyszłość, czego i Państwu życzę”.

Daniel Dempc, Straty wojenne wśród ludności powiatu kartuskiego w latach 
1914–1919, Wydawnictwo Jasne, Pruszcz Gdański 2020, ss. 87

To kolejny już tomik z serii opisujących straty wojenne na Kaszubach w czasie 
I wojny światowej. W obecnym autor analizuje straty wojenne spośród miesz-
kańców dawnego powiatu kartuskiego na podstawie Niemieckiej Listy Strat 
(Deutsche Verlustlisten) – poległych, zaginionych i rannych. Wcześniej zostały 
opracowane powiaty wejherowski i pucki.

eugeniusz Gołąbek, Wspomnienia kaszubskie i polskie, wyd. Instytut Ka-
szubski, Gdańsk 2020, ss. 438 + 2 nlb.

W Przedmowie autor pisze: „Zamieściłem tu wspomnienia dotyczące mojej ro-
dziny, z których wyłania się fragment obrazu życia Kaszubów żyjących w okolicy 
Gdańska i Gdyni w pierwszej połowie XX wieku. Wspomnienia te pierwotnie 
pisane były dla użytku »wewnętrznego«. Ostatnio ten tekst trochę przerobi- 
łem i rozbudowałem, bo dla kręgu rodzinnego wystarczy napisać, np. »ciot-
ka Aniela« i wszyscy zainteresowani wiedzą, o kogo chodzi. Pozwoliłem sobie 
przy tym na szersze opisy sytuacji Kaszubów w XX wieku, ponieważ myślę, 
że dla Czytelników z innych stron Polski, gdy sięgną po tę książkę, może to być  
ciekawe”.

Profesor Aurelia Polańska (1930–2020). Autobiografia i wspomnienia, 
pod red. Katarzyny Polańskiej, Wydawnictwo „Bernardinum”, Pelplin– 
–Gdynia 2021, ss. 151

Książka poświęcona pamięci prof. Aurelii Polańskiej. Rozdział pierwszy nosi 
tytuł Autobiografia: Moja droga do Boga – radości i cierpienia mojego życia.  
Rozdział drugi, zatytułowany Wspomnienia, podzielony został na: 1) wspo-
mnienia przyjaciół i współpracowników, 2) wspomnienia członków rodziny, 
3) wspomnienia wspólne i korespondencja z Państwem Haubrich oraz 4) Dni 
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pożegnania. Ponadto w publikacji znalazły się: Życiorys prof. Aurelii Polańskiej, 
Wykaz miejsc pracy zawodowej i społecznej, Wykaz publikacji oraz Zamiast  
zakończenia. 

Stanisław (Tomasz) Pestka, Aby pamięć nie zgasła, nakładem autora, Gdańsk 
2021, ss. 73

W Od autora czytamy: „W tej książeczce postanowiłem wyrywkowo utrwalić 
historię rodzinną i własne przeżycia. Wplatają się w nie rozważania o polskości. 
Czym jest polskość?” 

Stanisław (Tomasz) Pestka, Polska Zatoka Nadziei, nakładem autora, Gdańsk 
2020, ss. 65

Autor ogniskuje swoje rozważania, poświęcone pamięci Pawła Adamowicza, 
wokół Gdańska i całej Metropolii Trójmiejskiej rozłożonej na brzegu Zato-
ki Gdańskiej. Nazywa ją Polską Zatoką i wiąże z nią nadzieję na lepszą przy-
szłość. 

„Zapiski historyczne” Poświęcone historii Pomorza i krajów bałtyckich,  
t. 86, z. 1, red. Bogusław Dybaś, wyd. Towarzystwo Naukowe w Toruniu, To-
ruń 2021, ss. 183 + 2 nlb.

W pierwszym zeszycie z 2021 r. spraw ściśle pomorskich dotyczą dwa artykuły: 
Jordana Siemianowskiego Lloyd Bydgoski w latach 1920–1939. Próby wyprowa-
dzenia przedsiębiorstwa z kryzysu oraz Edmunda Kizika Konstruowanie prze-
szłości. Powstanie ludowego ubioru kaszubskiego w pierwszej połowie XX wieku. 
Na uwagę zasługuje też artykuł recenzyjny Agnieszki Szudarek Szlacheckie drogi 
do nowoczesności. Biedna szlachta w Prusach na przełomie XVIII i XIX wieku 
dotyczący publikacji Chelion Begass. 

„Zapiski historyczne” Poświęcone historii Pomorza i krajów bałtyckich,  
t. 86, z. 2, red. Bogusław Dybaś, wyd. Towarzystwo Naukowe w Toruniu, To-
ruń 2021, ss. 181 + 2 nlb.

Zeszyt poświęcony tematyce związanej z odzyskaniem niepodległości, powro-
tem Polski nad Bałtyk oraz traktatowi ryskiemu. Znalazły się w nim cztery  
artykuły: Przemysława Olstowskiego Pomorze w roku 1920 w perspektywie  
integracji z Rzeczpospolitą, Marka Białokura Polityczne uwarunkowania powrotu  



Tomasz Rembalski (Gdańsk)298

Polski nad Bałtyk w latach 1918–1920 w podręcznikach do nauczania historii. 
Casus krajowych opracowań dla szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawo-
wych minionego trzydziestolecia, Doroty Michaluk Polityczna działalność Mi-
sji Wojskowo-Dyplomatycznej Białoruskiej Republiki Ludowej w Rydze w latach 
1918–1921 oraz Mariusza Wołosa A New Order in Central and Eastern Europe: 
Polish-Soviet Negotiations and the Peace of Riga (1920–1921). 

„Rocznik Polskiej Akademii Umiejętności”, 2020, wyd. Polska Akademia 
Umiejętności, Kraków 2021, ss. 315 + 1 nlb.

W „Roczniku” czytelnik znajdzie opis aktualnej struktury PAU, spis jego człon-
ków, w tym zmarłych oraz sprawozdania z działalności. W części Wykłady znaj-
dują się teksty: Krzysztofa Ożóga Królewska koronacja Władysława Łokietka 
i jego międzynarodowy kontekst i Józefa Borzyszkowskiego Powrót Pomorza 
do Polski w 1920 roku – jego uwarunkowania i następstwa.

„Folia Toruniensia”, 20/2020, red. nacz. Janusz Tandecki, wyd. Wojewódzka 
Biblioteka Publiczna Książnica Kopernikańska w Toruniu, Uniwersytet Mi-
kołaja Kopernika w Toruniu, Toruń 2020, ss. 251

W dziale Artykuły czytelnik znajdzie m.in.: Zdzisława Gębołysia Bibliotekarze 
bibliotek uniwersyteckich, dworskich i miejskich na ziemiach niemieckich w latach 
1789–1871 wobec udostępniania zbiorów, czy Kamili Kłudkiewicz Kwestia zbio-
rów ikonograficznych Coppernicus Verein für Kunst und Wissenschaft oraz Städ-
tisches Museum (Muzeum Miejskiego) w Toruniu. Natomiast w dziale Materiały 
znajduje się tekst Julii Możdżeń Stare druki i rękopisy weterynaryjne w zbiorach 
Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu. Katalog.

„Studia elbląskie”, t. XXI, red. nacz. ks. Piotr Towarek, wyd. Wyższe Semi-
narium Duchowne Diecezji elbląskiej, elbląg 2020, ss. 535

W tomie poświęconym pamięci ks. inf. dr. Mieczysława Józefczyka (1928–2019) 
znajdziemy następujące artykuły dotyczące dziejów Wielkiego Pomorza: Piotra 
Bireckiego Konflikty o kościoły pomiędzy katolikami a protestantami w Prusach 
Królewskich i Książęcych w I połowie XVII wieku, Sławomira Kościelaka Bry-
tyjskie grupy wyznaniowe w Gdańsku w XVII–XVIII (XIX) wieku, ks. Szymo-
na Tracza Kaplica biskupa Krzysztofa Andrzeja Jana Szembeka we Fromborku 
i jej dekoracja malarska z pierwszej połowy XVIII wieku, Marcina Owsińskiego 
Monument „Redemptor Hominis” jako upamiętnienie ważnego wydarzenia przy 
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kościele parafialnym w Sztutowie, Bartosza Skopa Dzwony kościoła pw. św. Mi-
kołaja w Elblągu oraz Jakuba Makowskiego Życie społeczno-religijne Olsztynka 
w latach 1945–1950. W dziale „Materiały i omówienia” znajduje się m.in. tekst 
zatytułowany Spuścizna archiwalna po ks. Infułacie dr. Mieczysławie Józefczyku 
(1928–2019), opracowany przez ks. Wojciecha Zawadzkiego. 

„Rocznik Gdański” Gdańskiego Towarzystwa Naukowego, t. LXXX, red. 
naukowy Agnieszka Pawłowska-Kubik, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdań-
skiego, Gdańsk 2020, ss. 250

W tomie osiemdziesiątym znajdziemy m.in.: Bogusława Ulickiego Gaszenie 
pożarów dawnego Gdańska na przykładzie porządków ogniowych z XVI w., 
Waldemara Borzestowskiego Ferdinand Gottlob Schichau i jego stocznia, Pio-
tra Brzezińskiego Prominenci i marionetki. Prozopografia egzekutywy KW PZPR 
w Gdańsku w latach 1975–1990, Mateusza Rutkowskiego Wpływ pandemii CO-
VID-19 na pomorski rynek pracy czy rozmowę Aleksandry Kurowskiej-Susdorf 
z Józefem Borzyszkowskim i Cezarym Obracht-Prondzyńskim na temat wielo-
wymiarowości badań nad dziejami Kaszubów.

„Zeszyty Czerskie”, nr 6, red. henryk Sikorski, Bogumiła Milewska, Roman 
Bystryk, Andrzej Sabiniarz, wyd. Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Czer-
skiej, Czersk 2020, ss. 264

W czasopiśmie znajdziemy m.in.: Heiderode – dzieje Czerska w czasie II Wojny 
Światowej Romana Bystryka, Historię Banku Spółdzielczego w Czersku Bogumi-
ły Milewskiej czy Czerskie rodziny z tradycjami – Jagalscy i Pawłowscy Aleksan-
dry Dzięcielskiej-Jasnoch. 

„Kartuskie Zeszyty Muzealne”, z. 5, pod red. Barbary Kąkol, wyd. Muzeum 
Kaszubskie im. Franciszka Tredera w Kartuzach, Towarzystwo Przyjaciół 
Muzeum Kaszubskiego im. F. Brzezińskiego w Kartuzach, Kartuzy 2021,  
ss. 148

W piątym zeszycie rocznika wydawanego przez kartuskie muzeum znala-
zły się m.in. takie artykuły jak: Barbara Kąkol Ks. dr Witold Szymczukiewicz 
– sprawiedliwy wśród narodów świata, Krzysztof Kowalkowski Antoni Maksy-
milian Kowalkowski (1901–1983) – nauczyciel w Sulęczynie, Parchowie i Bączu 
oraz Tomasz Słomczyński Trauma 1945 roku. Wkroczenie Armii Czerwonej na  
Kaszuby. 
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„Miastecki Przegląd historyczny”, t. 2, wyd. Towarzystwo historyczne  
Regionu Miasteckiego, Miastko 2019, ss. 108

„Miastecki Przegląd historyczny”, t. 3, wyd. Towarzystwo historyczne  
Regionu Miasteckiego, Miastko 2020, ss. 124

Tom drugi miasteckiego rocznika zawiera Wstęp autorstwa Łukasza Szkwarka 
oraz siedem artykułów, w tym m.in.: Maksyma Strotsena Wykopaliska arche-
ologiczne we wsi Czarnica, Jana Ozymka Osadnictwo ludności ukraińskiej w ra-
mach akcji „Wisła” oraz relacje polsko-ukraińskie na terenie powiatu miasteckiego 
od 1947 roku do końca lat 50-tych oraz Dominika Radeckiego Trzebielino na fo-
tografiach z 1961 roku.

W tomie trzecim zwracają uwagę artykuły Maksyma Strotsena Pradawne 
skarby Ziemi Miasteckiej, Jarosława Lemańskiego Ewolucja miasteckiego herbu 
od XVI wieku do czasów współczesnych, Huberta Zająca Losy kościoła w Miast-
ku, Dominika Radeckiego Hotele, restauracje i zajazdy w powiecie miasteckim 
w I połowie XX wieku czy Łukasza Szkwarka Rajmund Rutkowski. Spokojny czło-
wiek na niespokojne czasy. Burzliwe losy lekarza. 

Łukasz Richert, Adrian Watkowski, Atlas historyczny Pomorza Nadwiślań-
skiego 1914–2020, wyd. Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie, Gdańsk 2020,  
ss. 40

W fragmencie recenzji dr. Michała Kargula (na okładce) czytamy: „Publikację 
podzielono na trzy części: pierwsza to historia podziałów administracyjnych 
Pomorza na przestrzeni XX wieku, druga część przedstawia historię podziałów 
administracyjnych w kontekście najważniejszych religii obecnych na Pomo-
rzu Nadwiślańskim oraz najobszerniejsza, licząca prawie dwadzieścia tematów 
trzecia część stanowi ułożony chronologicznie zbiór prezentujący najważniejsze 
wydarzenia z lat 1914–2020”. 

Boże Narodzenie w przestrzeni publicznej Kaszub, koncepcja albumu i tekst 
Katarzyna Kulikowska, fotografie Piotr Zatoń, wyd. Muzeum – Kaszubski 
Park etnograficzny im. Teodory i Izydora Gulgowskich we Wdzydzach Ki-
szewskich, Wdzydze 2018, ss. 220 + 4 nlb.

Katarzyna Kulikowska we Wstępie pisze: „Bożonarodzeniowe ozdabianie prze-
strzeni publicznej od lat ulega eskalacji. Jest to aktualny trend, niejednokrotnie 
wzmacniany przez medialne przekazy i sąsiedzką rywalizację. Niektórzy widzą 
w tym zjawisku wpływy kultury amerykańskiej. W każdym razie przywykliśmy 
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do tego, że od razu po Święcie Zmarłych pojawiają się pierwsze znaki świąt 
Bożego Narodzenia i z każdym dniem listopada i grudnia, aż do Wigilii, ich 
przybywa”. 

Bydgoszcz nie tylko pieniądzem stała, oprac. Jolanta Szałkowska-Łoś, Józef 
Łoś, wyd. Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy, 
Bydgoszcz 2020, ss. 104

Atrakcyjna graficznie publikacja, towarzysząca wystawie zabytków archeolo-
gicznych pod tym samym tytułem. W informatorze zaprezentowano wybrane 
zabytki, które uzupełniają i ilustrują teksty kluczowych zagadnień poruszanych 
na wystawie.

Violetta Tkacz-Laskowska, Kluki zachowane w pamięci. Katalog wystawy 
w Muzeum Wsi Słowińskiej w Klukach / Klucken in erinnerung festgehalten. 
Katalog der Ausstellung im Slowinzischen Dorfmuseum in Klucken, wyd. Mu-
zeum Pomorza Środkowego w Słupsku, Słupsk 2020, ss. 64

Polsko-niemiecki bogato ilustrowany katalog wystawy składa się z krótkich tek-
stów dot. m.in. początków dziejów wsi Kluki oraz życiu codziennemu jej miesz-
kańców. Pokazany jest udział w życiu religijnym, szkolnym, a także mężczyzn 
w I wojnie światowej itp. 

Wiatr od morza. Kaszubi w sztuce polskiej 1920–1939. Katalog wystawy sty-
czeń–wrzesień 2020, słowo wstępne Barbara Zagórska, wyd. Muzeum histo-
ryczno-etnograficzne im. J. Rydzkowskiego w Chojnicach, Chojnice 2020, 
ss. 247

Katalog towarzyszący wystawie pod tym samym tytułem, prezentowanej 
w chojnickim muzeum, na której zaprezentowano zbiór ponad 200 obiektów 
z 25 instytucji oraz kolekcji muzealnych i prywatnych. Przedstawia wizerunki 
Kaszubów w sztuce polskiej dwudziestolecia międzywojennego, m.in. w malar-
stwie, grafice, rysunki i fotografii.

Witold Molik, Moda w ziemiańskim świecie. Katalog wystawy, wyd. Muzeum 
Ziemiaństwa w Dobrzycy. Zespół Pałacowo-Parkowy, Dobrzyca 2021, ss. 160

Katalog wystawy pod tym samym tytułem, która za cel obrała sobie upowszech-
nienie wiedzy o stylu życia, obyczajowości oraz spuściźnie kulturalnej ziemiań-
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stwa polskiego. Publikacja znacznie wykracza poza tradycyjny katalog. Jej autor, 
znany i ceniony badacz dziejów XIX w. związany z poznańskim uniwersytetem, 
w oparciu o interesujące materiały źródłowe i najnowszą literaturę, w nowy 
i przekrojowy sposób przedstawił zagadnienia mody w świecie ziemiańskim.

Legenda Radmoru / The Legend of Radmor. Katalog, red. Agnieszka Drącz-
kowska, Paweł Gełesz, wyd. Muzeum Miasta Gdyni, Gdynia [2020], ss. 219 
+ 3 nlb.

W efektowym katalogu wystawy, która odbyła się w Muzeum Miasta Gdyni 
na przełomie 2020/2021 r., jej kuratorzy i jednocześnie redaktorzy katalogu, 
Agnieszka Drączkowska i Paweł Gełesz, napisali: „Dla jednych Radmor to wy-
marzone, cudem zdobyte hi-fi 5100, dla innych wyczekiwane rozmowy stęsk-
nionych marynarzy prowadzone za pośrednictwem Gdynia Radio, szum por-
towej codzienności, najlepsze polskie wzornictwo czy wreszcie miejsce pracy 
dziesiątek mieszkańców Gdyni i całego Trójmiasta. Istniejące nieprzerwanie 
od 1947 roku przedsiębiorstwo zapisało się w historii naszego kraju jako jeden 
z czołowych systemów i urządzeń łączności”. Album posiada ciekawą okładkę, 
której faktura wzorowana jest na blaszanej obudowie urządzeń radiowych i na-
głaśniających. 

Przewodnik po Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku. Cześć lewobrzeżna: 
Zamek Książąt Pomorskich i Młyn Zamkowy, red. ewa Mazur, wyd. Muzeum 
Pomorza Środkowego w Słupsku, Słupsk 2020, ss. 52 

Przewodnik po Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku. Cześć prawobrzeż-
na: Biały Spichlerz, red. ewa Mazur, wyd. Muzeum Pomorza Środkowego 
w Słupsku, Słupsk 2020, ss. 44

Bogato ilustrowane przewodniki po wystawach i zbiorach Muzeum Pomorza 
Środkowego w Słupsku. W broszurach przedstawiono również krótkie dzieje 
obiektów będących w posiadaniu słupskiej placówki muzealnej.

Izolda Wysiecka, Przewodnik po Miejscach Pamięci w Gminie Kościerzyna, 
wyd. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działa STOLeM, Lipusz 2021, ss. 208

Ze Wstępu: „…praca zawiera opis miejsc pamięci zlokalizowanych na terenie 
gminy wiejskiej Kościerzyna. […] W skład gminy wchodzi 36 sołectw. Opisywa-
ne miejsca pamięci znaleźć można w większości z nich. Wśród miejsc pamięci 
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największą liczbę stanowią tablice pamiątkowe, upamiętniające konkretne oso-
by lub wydarzenia. […] Zlokalizowane są tu również trzy pomniki: w Kornem, 
Szarlocie i Wdzydzach. W Garczynie. Nowej Kiszewie, Owśnicach i Sarnowach 
położone są groby z okresu II wojny światowej – miejsca wiecznego spoczynku 
osób narodowości żydowskiej. W Skorzewie upamiętniony jest cmentarz epide-
miczny. […] Celem publikacji jest przedstawienie opisu poszczególnych miejsc, 
zwłaszcza okoliczności uzasadniających, dlaczego w tym miejscu upamiętnio-
no tę osobę lub to zdarzenie”. Książka została wydana na kredowym papierze 
z atrakcyjnymi ilustracjami. 

Pocztówki dawnego Słupska, z. I. Hotele, restauracje i kawiarnie, oprac. Anna 
Sujecka, Beata Zgodzińska, wyd. Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku, 
Słupsk 2019, ss. 63 + 1 nlb.

Pocztówki dawnego Słupska, z. II. Pozdrowienia ze Stolpu, oprac. Anna Su-
jecka, Beata Zgodzińska, wyd. Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku, 
Słupsk 2019, ss. 63 + 1 nlb.

Dwa pierwsze zeszyty z serii Pocztówki dawnego Słupska, które w sposób tema-
tyczny przedstawiają ikonografię dawnego, często niezachowanego do dzisiaj, 
grodu nad Słupią. Inspiracją do wydania pocztówek było powodzenie wystaw 
kopii pocztówek dawnego Słupska, które od 2007 r. regularnie goszczą w her-
baciarni „W Spichlerzu”.

Mirosław Kuklik, Pòlskô złączono z Mòrzã. Kultywowanie tradycji obcho-
dów rocznicy zaślubin Polski w Morzem w Pucku po II wojnie światowej, wyd. 
Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie, Gdańsk 2020, ss. 43 + 5 nlb.

Albumik przedstawia, jak na przekór tzw. władzy ludowej, w okresie po dru-
giej wojnie światowej kultywowano rocznice Zaślubin Polski z Morzem z 1920 
r. W książce opublikowano fotografie ze zbiorów prywatnych, Muzeum Ziemi 
Puckiej, Urzędu Miasta w Pucku oraz archiwum Zrzeszenia Kaszubsko-Pomor-
skiego. 

Tadeusz Białecki, Moje Golęcino, wyd. Szczecińskie Towarzystwo Kultury, 
Szczecin 2021, ss. 141 + 1 nlb.

Album zdjęć archiwalnych i współczesnych prezentujących dzielnicę Szczeci-
na Golęcino. To trzeci z serii taki album. Jak zaznacza autor: „Prezentowany  
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albumik zdjęć fotograficznych o Golęcinie nie wyczerpuje oczywiście nawet 
skromnego opracowania historycznego o tej dzielnicy, a czytelnik zaintereso-
wany fotosami może czuć pewien niedosyt takiej wiedzy, tym bardziej, że sam 
może być jej, mieszkańcem, postanowiliśmy wyjść mu naprzeciw. Na końcu 
książki został zamieszczony aneks, na który składają się hasła encyklopedyczne 
o najważniejszych instytucjach i obiektach fizjograficznych Golęcina”. 

Tadeusz Białecki, Na studiach… i nie tylko 1954–1958, wyd. Szczecińskie To-
warzystwo Kultury, Szczecin 2021, ss. 177 + 1 nlb.

„Album zawiera ponad 400 fotosów, mocno wyselekcjonowanych z całości 
zbioru, w których wyróżniają się trzy grupy zdjęć. Najwięcej dotyczy tzw. objaz-
dów naukowych po historycznych miejscowościach… Osobną grupę fotosów 
są zdjęcia wojskowe naszych studentów, którzy odbywali praktyczne ćwiczenia, 
najpierw w okolicach Warszawy, a po studiach w Wałczu. Pozostałe zdjęcia to 
wykonywane w plenerze w rozmaitych sytuacjach, okazjach, osobistych wę-
drówkach z kolegami i koleżankami, też wewnątrz naszych pokoi akademic-
kich”. (Z Od Autora). 

Mirosław Skibniewski, Poczta w Gdyni. Od dyliżansu do ambulansu, wyd. II, 
wyd. Oficyna Verbi Causa, Gdynia 2021, ss. 143 + 1 nlb.

W Przedmowie od wydawcy czytamy: „Ta książka jest o historii gdyńskiej poczty 
od momentu jej powstania w 1825 r. (w obecnych granicach miasta), do wybu-
chu wojny w 1939 r., z wykorzystaniem ogromnej wiedzy i niezwykłych zbiorów, 
na które składają się stemple, karty pocztowe, widokówki, będące w posiadaniu 
Mirosława Skibniewskiego – kolekcjonera wielokrotnie nagradzanego na ogól-
nopolskich wystawach filatelistycznych”. Ciekawe walory filatelistyczne zostały 
zaprezentowane w logicznym układzie. Na jakość książki wpływa też doskonała 
jakość skanów przedstawianych obiektów i druku. 

In perpetuam rei memoriam. Troska Biskupa Wiesława Meringa o dziedzic-
two kulturowe i materialne Diecezji Włocławskiej, red. ks. Lesław Witczak, 
wyd. Kuria Diecezjalna Włocławska, [Włocławek, b.r.w.], ss. 185 + 7 nlb.

Album jest swego rodzaju kroniką inwestycji konserwatorskich i remontowych 
budynków należących do włocławskiej diecezji w czasach pontyfikatu biskupa 
Wiesława Meringa. Szata graficzna albumu jest na najwyższym poziomie. 
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Wiesław Alojzy Mering, Obecni w sercu i pamięci, Wydawnictwo Duszpa-
sterstwa Rolników, Włocławek 2020, ss. 215 + 1 nlb. 

W Słowie wstępnym ks. Jacka Szymańskiego czytamy: „Postaci, które pozna-
jemy z wnikliwej lektury, to ludzie niezwykli i zwykli. Zbiór sylwetek otwiera 
św. Tomasz z Akwinu – filozof średniowiecza. […] W kalejdoskopie postaci 
miejsce szczególne zajmuje Karol Wojtyła, profesor i święty papież”. Ponadto 
znalazły się wspomnienia o ks. Stanisławie Zawadzkim i ks. Hilarym Jastaku 
(obaj byli proboszczami w Gdyni), a także o prezydencie Lechu Kaczyńskim 
i wielu innych.

Jowita Kęcińska-Kaczmarek, Legenda o założeniu Złotowa. Podania, legendy  
i opowiastki złotowskie, wyd. Muzeum Ziemi Złotowskiej, Złotów 2020,  
ss. 142

Publikacja ukazała się z okazji 650-lecia Złotowa. Autorka przywołała 17 legend 
związanych ze Złotowem, ponadto 3 teksty pod wspólnym tytułem Obrazki 
z życia Złotowa pisane gwarą krajeńską oraz tyleż tekstów źródłowych umiesz-
czonych w aneksie. 

Jan Ròmpsczi, Ùrwónô spiéwa. Pòwiesc z czasu kaszëbsczégò pòzytiwizmù, 
[oprac.] Macéj Bańdur, Artur Jablońsczi, Róman Drzéżdżón, wëd. Mùzeùm 
Kaszëbskò-Pòmòrsci Pismieniznë i Mùzyczi we Wejrowie, [Swiónowò 1943] 
Wejrowò 2021, ss. 201

Ostatni niepublikowany utwór literacki kaszubskiego pisarza Jana Rompskie-
go z rękopisu odczytał i przepisał Maciej Bandur przy współudziale Artura 
Jabłońskiego, który jest redaktorem całości. Korekty pisowni dokonali Maciej 
Bandur i Roman Drzeżdżon. 
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Kazimierz Kozłowski

O genezie, istocie i szansach na sukces konkursu 
„Kaszubskie losy na Pomorzu Zachodnim”

W  lipcu 2021 roku szczeciński Oddział Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskie-
go po wcześniejszych konsultacjach z kierownictwem Instytutu Kaszubskiego  
w Gdańsku i Książnicy Pomorskiej w Szczecinie ogłosił konkurs zachęcający 
pokolenie dzieci i wnuków Kaszubów, którzy wraz z Polską po II wojnie świato-
wej znaleźli się na Pomorzu Zachodnim, do wzięcia w nim udziału.

Regulamin tego konkursu znajduje się w załączeniu do tego tekstu.
Jaka jest geneza konkursu?
Minęło ponad 76 lat, gdy obszar Pomorza Zachodniego – teren  byłego Księ-

stwa  Pomorskiego Gryfitów, gdzie była przed wiekami kolebka Kaszubszczyzny 
– znalazł się w państwie polskim. Było to oczywiście ogromnym zaskoczeniem 
dla polskich elit, w tym także części tych, które wywodziły się z kręgu kaszub-
skiego. Uważne czytanie także współcześnie źródeł archiwalnych, jak i rozmowy 
z żyjącymi potomkami Kaszubów wskazują, że –  z oczywistych wówczas wzglę-
dów, tzn. w latach 40. i 50.  XX wieku – nie eksponowali oni swych kaszubskich 
korzeni. Wielu z nich uczestniczyło w odbudowie i budowie tu gospodarki  
i administracji morskiej, szkolnictwa i szeroko rozumianego życia społecznego. 
Inaczej to ujmując, współtworzyli polski region  na Pomorzu Zachodnim.

Jaka jest istota konkursu?
Organizatorzy liczą, że konkurs ten pobudzi sukcesorów pionierskich twór-

ców polskiego Pomorza Zachodniego po 1945 roku do przeanalizowania  ich 
rodzinnych dokumentów, listów i innych nośników informacji o drodze ży-
ciowej, aktywności zawodowej i społecznej swych przodków. Wielu z Kaszu-
bów, którzy znaleźli się tutaj po wojnie, po pewnym czasie wyjechało – jedni 
na wschód, tzn. na Pomorze Gdańskie, inni do Polski Centralnej i do Niemiec. 
Ważne są ich przemyślenia i motywy działania. Jest szansa na opracowanie  
i wydanie zachowanych źródeł czy też opracowań uczestników konkursu.  
Chodzi o to, aby dokonać po kilkudziesięciu latach oceny aktywności Kaszubów 
na Pomorzu Zachodnim, którzy – a tak metaforycznie można powiedzieć –  
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powrócili do tego regionu po kilku wiekach obecności tylko w diasporze.  
(Według obliczeń prof. Zygmunta Szultki było ich w prowincji pomorskiej 
przed wojną około 6 tysięcy). Jeżeli zbierzemy rozproszony materiał, zostanie 
on profesjonalnie opracowany, a publikacja będzie mogła dotrzeć do współcze-
snych mieszkańców Pomorza Zachodniego, których część uważa, że nie było tu 
i nie ma Kaszubów.

Co uznamy za sukces konkursu?
Sukcesem będzie wywołanie zainteresowania tematem. (W grę wchodzi jego 

modyfikacja, którą mogą spowodować  uwagi i sugestie uczestników.) General-
nie rzecz biorąc, zależy nam, tzn. organizatorom, przede wszystkim na zebraniu 
źródeł i  popularyzacji obiektywnego obrazu powrotu Kaszubów po wiekach od 
ich exodusu na Wschód, gdzie zapisali piękną kartę swej wielostronnej aktyw-
ności, o czym świadczą między innymi tomy wydanej w ubiegłych latach przez 
Instytut Kaszubski pięciotomowej Historii Kaszubów w dziejach Pomorza.

Sądzę, że o ile konkurs da przewidywane efekty, drugie wydanie 5. tomów 
wspomnianej serii wydawniczej, a szczególnie 5. tom pt. Dzieje najnowsze po 
1945 roku autorstwa Cezarego Obracht-Prondzyńskiego, mogłoby  być wzbo-
gacone o nowe wiarygodne informacje.

Regulamin konkursu pamiętnikarskiego  
„Kaszubskie losy na Pomorzu Zachodnim  

w XX i XXI wieku”

W roku 2020 minęło 75 lat od przejęcia przez Rzeczpospolitą Pomorza Za-
chodniego i rozpoczęcia procesu budowania tu polskiego społeczeństwa. Była 
to operacja odbywająca się w złożonych i trudnych warunkach politycznych, 
ekonomicznych i kulturowych. Bardzo szybko, owe pionierskie czasy znala-
zły się w orbicie zainteresowania memuarystyki polskiej. Już od lat 60. XX w. 
rozwijał się na Pomorzu ruch pamiętnikarski. Organizowano liczne konkursy, 
w tym największy w regionie: „Dzieje szczecińskich rodzin w XX wieku”. Jak 
wspominał jego wieloletni juror prof. Tadeusz Białecki: „Głównym celem kon-
kursu miało być ustalenie wszelkich okoliczności, jakie towarzyszyły Polakom 
w drodze do zasiedlenia i zagospodarowania Pomorza Zachodniego, zwłaszcza 
Szczecina, po drugiej wojnie światowej…” (cyt. za: A. Borysowska, Pamiętni-
karstwo na Pomorzu Zachodnim, W: Kultura – Tożsamość – Rozwój. 75-lecie 
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polskiego Pomorza Zachodniego. Szczecin 2020, s. 110). W tym kontekście war-
to pamiętać, że: „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 najbliż-
szych swoim dotychczasowym siedliskom wsi i miasteczek, powiatów: bytow-
skiego, 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” (cyt. za:  
J. Borzyszkowski, Historia Kaszubów, Gdańsk 2014, s. 292).

Bazując na tych ważnych doświadczeniach i mając na uwadze pamięć o ka-
szubskich pionierach na Pomorzu Zachodnim oddział szczeciński Zrzeszenia 
Kaszubsko-Pomorskiego we współpracy z Instytutem Kaszubskim i Książnicą 
Pomorską mają zaszczyt zaprosić do udziału w konkursie pamiętnikarskim: 
„Kaszubskie losy na Pomorzu Zachodnim w XX i XXI wieku”.

I. Cele konkursu:

• upowszechnianie informacji o ludności kaszubskiej, jej kulturze i dziejach;
• upamiętnienie rodzinnych historii, ocalenie pamiątek i dokumentów;
• popularyzacja wiedzy o dziedzictwie kulturowym Pomorza Zachodniego;
• rozbudzanie zainteresowania przeszłością i współczesnością regionu.

II. Udział w konkursie

W konkursie mogą wziąć udział wszyscy zainteresowani tematyką, mieszkający 
w kraju i za granicą, przy czym osoby niepełnoletnie zobowiązane są przedłożyć 
zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na udział w konkursie.

Uczestnik konkursu powinien sam zadbać o potwierdzenie nadania przesył-
ki lub dostarczenia pracy do organizatorów konkursu. Organizatorzy konkursu 
nie ponoszą odpowiedzialności za prace, które nie dotarły do nich z przyczyn 
od nich niezależnych. 

Jeden uczestnik może złożyć na konkurs jedną pracę. 
Prace konkursowe powinny być przygotowane zgodnie z obowiązującymi 

normami prawnymi, szczególnie w poszanowaniu cudzych praw autorskich, jak 
również w zgodzie z zasadami poprawności językowej.

Każdy uczestnik konkursu, w przypadku uzyskania nagrody, zgadza się na  
upublicznienie swych danych osobowych oraz bezpłatne zamieszczenie kopii 
nagrodzonej pracy (w formacie pdf) na stronach internetowych organizatorów 
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konkursu oraz wykorzystanie jej przy produkcji i rozpowszechnianiu materia-
łów edukacyjnych oraz informacyjnych związanych konkursem.

Dostarczenie do organizatorów konkursu pracy konkursowej jest jedno-
znaczne z akceptacją i wyrażeniem zgody na postanowienia niniejszego regu-
laminu.

III. Forma prac konkursowych

Prace konkursowe o dowolnej objętości powinny mieć charakter wspomnienio-
wy (pamiętniki, dzienniki, opracowania). Mile widziane jest załączanie kopii 
dokumentów, fotografii, pamiątek rodzinnych. 

Prace mogą być nadsyłane w wersji czytelnego rękopisu, drukowanej lub elek-
tronicznej (należy wybrać jedną opcję). 

IV. Kryteria oceny prac konkursowych:

• zgodność z tematem konkursu;
• wartość dokumentacyjna; 
• oryginalność prezentowanych treści;
• walory popularnonaukowe i literackie.

V.  Terminarz konkursu

Prace konkursowe w formie określonej w punkcie III należy nadesłać do  
31 marca 2022 r. na adres biura organizacyjnego konkursu.

Do dnia 15 września 2022 r. jury wybierze zwycięzców i opublikuje wyniki 
konkursu.

 

VI. Nagrody

Najlepsze prace zostaną uhonorowane nagrodami finansowymi i rzeczowymi. 
Przewidywana jest także możliwość publikacji prac.

VII. Jury 

W skład jury konkursu wchodzą przedstawiciele oddziału szczecińskiego Zrze-
szenia Kaszubsko-Pomorskiego, Książnicy Pomorskiej, Uniwersytetu Szczeciń-
skiego i Instytutu Kaszubskiego w Gdańsku.
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VIII. Biuro organizacyjne

Dział Regionalny Książnicy Pomorskiej.
Ul. Podgórna 15/16 
70-205 Szczecin
tel. 91 48 19 210
email: konkurskaszubski@ksiaznica.szczecin.pl

IX. Prawa autorskie 

Uczestnik, przystępując do konkursu, zapewnia, że przysługują mu autorskie 
prawa majątkowe do tekstu pracy, zdjęć, wizerunków itp., które załącza w związ-
ku z konkursem, bądź posiada wymaganą zgodę osób uprawnionych z tytułu 
majątkowych i osobistych praw autorskich oraz, że korzystanie ze wskazanych 
materiałów w zakresie określonym regulaminem konkursu nie narusza praw 
autorskich osób trzecich. 

Nadesłanie pracy przez uczestnika konkursu oznacza, że uczestnik zezwala 
organizatorom konkursu na nieodpłatne korzystanie z niej w zakresie: 
− utrwalania i zwielokrotniania nadesłanej pracy, 
− wytwarzania egzemplarzy bez względu na technikę (np. techniką drukarską, 

reprograficzną, zapisu magnetycznego, cyfrową), liczbę i wielkość nakładu, 
− obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których pracę utrwalono; wpro-

wadzanie do obrotu; nadawanie drogą przewodową i bezprzewodową; wy-
stawianie, odtworzenie, reemitowanie, publiczne udostępnianie pracy w taki 
sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i czasie przez siebie 
wybranym; rozpowszechnianie w nieograniczonym nakładzie i zasięgu te-
rytorialnym; wprowadzenie korekty i redakcji tekstu, dokonywanie skrótów 
i opracowań; wykorzystanie pracy lub jej fragmentu do innego celu, np. ada-
ptowanie do wydawnictwa książkowego, materiału promocyjnego, artykułu 
prasowego. 
 

X. Ochrona danych osobowych 

Wszystkie dane osobowe są zbierane, przetwarzane i udostępniane na zasadach 
zgodnych z prawem obowiązującym w Rzeczypospolitej Polskiej.

Administratorem danych osobowych zbieranych podczas realizacji konkur-
su jest Książnica Pomorska.

Uczestnik konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie przez Książnicę Po-
morską swoich danych osobowych udostępnianych podczas realizacji konkursu 
w zakresie niezbędnym dla potrzeb niniejszego konkursu oraz do zamieszcze-
nia danych uczestnika w środkach masowego przekazu. 
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Na zasadach przewidzianych przepisami ustawy o ochronie danych osobo-
wych z dnia 10 maja 2018 roku (tj. Dz.U. 2019, poz. 1781) użytkownik ma pra-
wo dostępu do swoich danych, ich poprawiania oraz żądania zaprzestania ich 
przetwarzania. 

Żądanie zaprzestania przetwarzania danych jest równoznaczne z rezygnacją 
z udziału w konkursie. 

Wszelkie informacje o zasadach przetwarzania danych osobowych zawarte 
są na stronach internetowych Książnicy Pomorskiej w Szczecinie www.ksiazni-
ca.szczecin.pl.

Uczestnik konkursu oświadcza także, iż osoby trzecie, których dane osobowe 
zostały wykorzystane w pracy konkursowej, wyraziły zgodę na ich publikację.

Kazimierz Kozłowski



Jowita Kęcińska-Kaczmarek

XXIV Buczkowska  
Konferencja Naukowa

Drugiego października 2021 roku odbyła się w Wielkim Buczku na Kraj-
nie XXIV już konferencja organizowana przez Oddział Zrzeszenia Kaszubsko- 
-Pomorskiego w Wielkim Buczku oraz Instytut Kaszubski w Gdańsku; jej te-
matyka to: „Krajeński etos patriotyczny, czyli o znaczeniu pracy, wytrwałości 
i umiarkowania”.

Referaty wygłosili:
– prof. Józef Borzyszkowski (Instytut Kaszubski w Gdańsku) – Buczkowskie 

Konferencje Naukowe,
– red. Janusz Justyna (Muzeum Ziemi Złotowskiej) – Krajna Złotowska w pra-

sie Związku Polaków w Niemczech, 
– ks. prałat dr Bogusław Głodowski (Instytut Kaszubski w Gdańsku) – Spotka-

nia z krajeńską Leśną Panną,
– prof. Jowita Kęcińska-Kaczmarek (ZKP Wielki Buczek, Instytut Kaszubski 

w Gdańsku) – Czy Krajniacy są patriotami?

W gorącej dyskusji głosy zabrali licznie przybyli goście.
Tradycyjnym punktem spotkań buczkowskich jest podsumowanie konkursu 

„Moja Matka Boska Radosna – Leśna”, na który wpłynęło prawie dwieście prac 
w czterech kategoriach. Jak zawsze nie zawiedli sponsorzy nagród dla uczest-
ników konkursu. Przyznano też odznaczenie Złotego Buka, tym razem otrzy-
mał je Bartosz Kabattek, pracownik lipkowskiego Gminnego Ośrodka Kultury, 
który od lat wspomaga Krajniaków w ich działaniach. Zebrani podkreślali po-
trzebę zorganizowania przyszłorocznej konferencji w związku z setną rocznicą 
powstania Związku Polaków w Niemczech, którego tradycje i etos są na Krajnie 
szczególnie ważne. 



Justyna Pomierska

Sprawozdanie z działalności  
Instytutu Kaszubskiego za rok 2021

Rok 2021 był naznaczony piętnem pandemii. Obostrzenia związane z za-
grożeniem wirusem SARS-CoV-2 wymusiły w 2020 r. przekładanie lub zmia-
nę sposobu realizacji wydarzeń z udziałem publiczności, a liczne ograniczenia 
zostały utrzymane w pierwszej połowie 2021 r. i wróciły po okresie wakacyj-
nej przerwy, m.in. został ograniczony sposób organizacji konferencji na UG.  
Niepewna sytuacja epidemiczna utrudniała planowanie i realizację zarówno 
spotkań cyklicznych, jak i okolicznościowych, dlatego w mniejszym niż zazwy-
czaj zakresie organizowane były promocje wydawnictw i tradycyjne spotkania 
w Tawernie „Mestwin”. 

W końcu roku 2021 Instytut Kaszubski liczy 154 członków, w tej liczbie 
nowo przyjęte osoby: dr Danuta Drywa – historyk, dr Joanna Ginter – języko-
znawca, mgr Tadeusz Lipski – literaturoznawca, dr Artur Nowaczewski – lite-
raturoznawca, prof. dr hab. Krzysztof Ruchniewicz – niemcoznawca-historyk,  
dr hab. prof. UG Jan Andrzej Wendt – geograf i historyk, dr Łukasz Zołtkowski –  
dr nauk filologicznych. W minionym roku z grona członków Instytutu Kaszub-
skiego zmarli: prof. Zbigniew Zielonka (24 stycznia), prof. Edward Włodarczyk 
(7 kwietnia), prof. Hieronim Rybicki (15 czerwca), prof. UG dr hab. Andrzej 
Ceynowa (30 sierpnia). Rezygnację złożył prof. UG dr hab. Jerzy Gwizdała.

W kwietniu 2021 r. zakończyła się VIII kadencja Zarządu Instytutu Kaszub-
skiego w składzie: prof. dr hab. Cezary Obracht-Prondzyński – prezes, prof. 
UG dr hab. Miłosława Borzyszkowska-Szewczyk – wiceprezes, dr Renata Pał-
czyńska-Gościniak – skarbnik, dr Tomasz Rembalski – sekretarz i członkowie 
Zarządu: prof. dr hab. Józef Borzyszkowski, prof. dr hab. Daniel Kalinowski,  
dr Justyna Pomierska. W skład Komisji Rewizyjnej VIII kadencji wchodzili: 
prof. dr hab. Mieczysław Nurek – przewodniczący oraz prof. UG dr hab. Anna 
Kwaśniewska i prof. dr hab. inż. Mieczysław Ronkowski. Zebrania Zarządu VIII 
kadencji odbyły się trzy razy: 27 lutego, 24 maja i 5 listopada. Z powodu za-
grożenia epidemicznego walnego zebrania członków IK nie zwołano wiosną,  
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odroczono je na termin powakacyjny, aby wybory nowych władz Instytutu 
przeprowadzić w trybie stacjonarnym. 

Zebranie sprawozdawczo-wyborcze odbyło się 29 września 2021 r. tradycyj-
nie w Tawernie „Mestwin” w Domu Kaszubskim w Gdańsku; mimo obostrzeń 
wzięły w nim udział 32 osoby. W wyniku przeprowadzonych wyborów prof. 
C. Obracht-Prondzyński pozostał w funkcji Prezesa IK i ustalony został sied-
mioosobowy skład Zarządu, w którego skład weszli: Miłosława Borzyszkow- 
ska-Szewczyk, Józef Borzyszkowski, Daniel Kalinowski, Renata Pałczyńska- 
-Gościniak, Justyna Pomierska, Danuta Stanulewicz-Skrzypiec i trzyosobowy  
Komisji Rewizyjnej. W skład Komisji rewizyjnej IX kadencji weszli: prof.  
dr hab. inż. Mieczysław Ronkowski (wybrany na przewodniczącego), prof. dr 
hab. Mieczysław Nurek i prof. UG dr hab. Anna Kwaśniewska. 

Nowy Zarząd IK ukonstytuował się na zebraniu 5 listopada 2021 r. Wybrany 
przez walne zgromadzenie Prezes prof. dr hab. C. Obracht-Prondzyński zapro-
ponował podział funkcji w Zarządzie i taki skład został zaakceptowany: Wice-
prezes IK – dr hab. prof. UG Danuta Stanulewicz-Skrzypiec, Sekretarz – dr Ju-
styna Pomierska, Skarbnik – dr Renata Pałczyńska-Gościniak oraz członkowie 
Zarządu: prof. Daniel Kalinowski, prof. Józef Borzyszkowski i dr hab. prof. UG 
Miłosława Borzyszkowska-Szewczyk.

W sekretariacie Instytutu Kaszubskiego pracuje niezmiennie (od 2014 r.) 
Karolina Konkol-Skowrońska. 

* * *

PROJeKTY

W roku 2021 w Instytucie realizowane były 2 projekty badawcze: 

Gdańskie wspólnoty obywatelskie. Perspektywa kobieca. Instytut Kaszubski 
w partnerstwie z Pomorskim Centrum Badań nad Kulturą Uniwersytetu Gdań-
skiego (koordynacja z ramienia IK C. Obracht-Prondzyński).

Ze względu na panującą pandemię czas realizacji projektu został przedłużo-
ny, początkowo finalizacja była planowana na 2020 r. Mecenasem projektu był 
Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o., zaś patronem medialnym „Gazeta Wyborcza 
Trójmiasto”. Prowadzone w 2019 i 2020 r. badania były w pewnej mierze kon-
tynuacją wcześniejszych nad tożsamością gdańszczan1, a miały zdiagnozować 

1 C. Obracht-Prondzyński, K. Ciechorska-Kulesza, T. Grabowski, L. Michałowski, K. Stachu-
ra, P. Zbieranek, Współczesne oblicza tożsamości gdańszczan, Gdańsk 2019.

Sprawozdanie z działalności Instytutu Kaszubskiego...
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i opisać specyfikę kobiecej aktywności obywatelskiej. Badania obejmowały ana-
lizę danych zastanych, przeprowadzenie indywidualnych wywiadów pogłębio-
nych ze zróżnicowaną grupą aktywnych w życiu społecznym kobiet, a także 
badanie etnograficznych kobiecych ognisk aktywności. 

Wstępne rezultaty prac zostały przedyskutowane podczas konferencji na-
ukowej na UG 9.10.2020 r. pod hasłem: Gdańszczanki – obywatelki, działaczki, 
liderki. Konferencja była prowadzona w sposób hybrydowy, tzn. zaproszeni go-
ście spotkali się na Wydziale Nauk Społecznych UG, a uczestnicy wzięli udział 
w transmisji online poprzez portal gdansk.pl. 

Ukazał się numer pisma „Miscellanea Anthropologica et Sociologica”2  
pt. Aktywność społeczna i obywatelska kobiet na przykładzie gdańszczanek  
i w IK została wydana książka pod projektowym tytułem: Gdańskie wspólnoty 
obywatelskie. Perspektywa kobieca (red. Karolina Ciechorska-Kulesza i Krzysz-
tof Stachura). 

Granica polsko-niemiecka na Pomorzu (1920–1939): historia – pamięć – śla-
dy w przestrzeni. Projekt finansowany przez Centrum Badań Mniejszości Nie-
mieckiej w Opolu (na lata 2020–2022), kierownik projektu prof. dr hab. Cezary 
Obracht-Prondzyński, uczestnicy: dr Karolina Ciechorska-Kulesza (Instytut 
Socjologii UG), dr Bartosz Macikowski (Wydział Architektury PG, Katedra  
Historii, Teorii Architektury i Konserwacji Zabytków), dr Magdalena Sacha 
(Wydział Filologiczny UG, Zakład Kulturoznawstwa), prof. dr hab. Wojciech 
Skóra (Instytut Historii, Akademia Pomorska w Słupsku).

Najważniejszym celem tego interdyscyplinarnego projektu naukowego jest 
zbadanie i opisanie procesu kształtowania, a także funkcjonowania granicy 
polsko-niemieckiej w latach 1920–1939 pomiędzy dwiema częściami Pomorza, 
niemiecką prowincją Pommern a dawnym województwem pomorskim ze sto-
licą w Toruniu. Pytania badawcze: Czy osoby mieszkające na dawnej granicy 
posiadają świadomość tego faktu, w jaki sposób się to ujawnia, czy jest ten fakt 
pielęgnowany, czy może raczej jest czymś wstydliwym? Jakie są postawy, a jed-
nocześnie czy i jaka jest wiedza związana z dawną granicą? Czy są podejmowa-
ne jakieś praktyki związane z jej upamiętnieniem? 
W ramach projektu zorganizowano seminaria i wyjazdy studyjne:
10.05.2021 Webinarium naukowe (online) pt. Pomorskie ślady granicy. Dysku-
sję uczestników projektu poprzedziła prezentacja dr inż. arch. Hanny Obracht-
Prondzyńskiej pokazująca, co dane liczbowe mówią o dawnej granicy w kon-
tekście:

2 „Miscellanea Anthropologica et Sociologica”, t. 21, nr 3 (2020), https://czasopisma.bg.ug.
edu.pl/index.php/maes/issue/view/464?fbclid=IwAR0rHHwb1uqFnuF3WIAQliXvm0kC
0W8x5nnQ_z_XkiPk_6U_UjoYRO3o3Xg
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– historycznych i współczesnych podziałów administracyjnych,
– lokalizacji obiektów zabytkowych (w tym szczególnie tych, które dotyczą  

samej granicy),
– współczesnej sieci osadniczej i demografii regionu (z naciskiem na mi- 

gracje),
– różnych aspektów życia społecznego, ekonomicznego i politycznego.

22-23.10.2021 odbyło się drugie seminarium pt. Migracje – granice – mniejszo-
ści. Doświadczenia polsko-niemieckiego pogranicza. Zostało ono pomyślane jako 
spotkanie dwóch zespołów badawczych: z Instytutu Kaszubskiego i Instytutu 
Śląskiego w Opolu. Celem było przedstawienie założeń i stanu pracy w ramach 
projektów oraz krytyczna dyskusja. Pierwszego dnia (piątek) w Domu Kaszub-
skim zorganizowano seminarium; najpierw zaprezentowało dwa głosy wpro-
wadzające: 
– Granica polsko-niemiecka na Pomorzu (1920-1939): historia – pamięć – ślady 

w przestrzeni (prof. C. Obracht-Prondzyński)
– Migracje transgraniczne na Górnym Śląsku w latach 1921–1939 a międzywo-

jenny problem mniejszości narodowych (dr Bernard Linek)

A następnie wygłoszono następujące referaty:
– dr Bernard Linek, Migracje górnośląskie a problem mniejszości w relacjach 

polsko-niemieckich w okresie międzywojennym;
– dr Mirosław Węcki, Migracje z województwa śląskiego do rejencji opolskiej 

oraz polityka władz niemieckich wobec mniejszości polskiej w latach 1922– 
–1939 na przykładzie Zabrza (Hindenburg O/S);

– dr Dawid Keller, Nieoczywiste pogranicze – migracje ludności na terenie po-
wiatu rybnickiego w okresie międzywojennym;

– mgr Dawid Smolorz, Migracje na Górnym Śląsku w okresie międzywojennym 
– dziedzictwo materialne i niematerialne;

– prof. dr hab. Wojciech Skóra, Funkcjonowanie granicy polsko-niemieckiej 
na odcinku pomorskim w okresie międzywojennym;

– dr Karolina Ciechorska-Kulesza, „Mieszkając na granicy”, czyli o złożonych 
tożsamościach, postawach i pamięci; 

– dr Magdalena Sacha, Granica w praktykach muzealnych; 
– dr Bartosz Macikowski, Granica polsko-niemiecka z lat 1920-1939: ślady 

w przestrzeni kulturowej Pomorza.

Na spotkanie zaproszono naukowców zainteresowanych tematem. W dys-
kusji wzięli udział: prof. Józef Borzyszkowski, prof. Anna Mazurkiewicz,  
dr Magdalena Lemańczyk. Rozmowy trwały długo i kontynuowane były pod-
czas kolacji w Tawernie „Mestwin”. 
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W sobotę 23.10. odbyła się podróż studyjna na dawną granicę. Grupa kaszub- 
sko-śląska odwiedziła m.in. miejsce masowych mordów w Piaśnicy, skansen 
w Nadolu, Wierzchucino, klasztor w Żarnowcu, a w Wejherowie Muzeum Pi-
śmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej wraz z Książnicą im. Gerarda  
Labudy, także klasztor franciszkanów, farę, rynek i najbliższą okolicę. Wyjazd  
w teren był ważnym doświadczeniem zapoznania się z funkcjonowaniem  
terenów przygranicznych w okresie międzywojennym, ale także okazją do  
obejrzenia znaków dokumentujących dawną granicę, które są umieszczone 
w przestrzeni publicznej, np. nad jez. Żarnowieckim nad rzeką Piaśnicą.

Pomiędzy oswajaniem a zawłaszczaniem przestrzeni polsko-niemieckiego 
pogranicza. „Poniemiecka” mała architektura sakralna i cmentarze w krajo-
brazie kulturowym Pomorza i Dolnego Śląska w perspektywie porównawczej. 
Interdyscyplinarny projekt badawczy Pracowni Badań nad Narracjami Pograni-
cza UG (kierownik projektu: prof. UG dr hab. Miłosława Borzyszkowska-Szew-
czyk) i Pracowni Badań Krajobrazu Uniwersytetu Wrocławskiego (prof. UWr 
dr hab. Agnieszka Latocha, geograf kulturowy i osadnictwa, Instytut Geografii 
i Rozwoju Regionalnego) realizowany w partnerstwie z IK. Partnerem projek-
tu jest także Muzeum Wsi Słowińskiej w Klukach. Finansowany z Programu 
Wsparcia Humanistyki Gdańskiej w ramach Inicjatywy Doskonałości Uczelnia 
Badawcza UG (projekt: Pogranicza w dialogu. Dialogi na pograniczu. Narracje 
– Pamięć – Tożsamość, kierownik projektu: prof. UG, dr hab. M. Borzyszkow-
ska-Szewczyk). Jego celem jest zbadanie procesów kulturowych zachodzących 
na polsko-niemieckim pograniczu po roku 1945 w perspektywie porównaw-
czej na przykładzie wybranych elementów sakralnego krajobrazu kulturowego 
Pomorza i Dolnego Śląska. Terytorialnie szczegółowe badanie skoncentrowane 
będzie na Ziemi Kłodzkiej i Pomorzu Środkowym. Główne pytania badawcze 
dotyczą: a) przebiegów procesów „umojania” (Robert Traba) przestrzeni kul-
turowej po 1945, obejmujących także celowe niszczenie/degradację tej ponie-
mieckiej spuścizny materialnej, b) inicjatyw upamiętnienia przedwojennych 
mieszkańców po przełomie demokratycznym 1989 w zakresie zagospodaro-
wania ww. obiektów, c) aktualnego stanu zachowania i podejścia do przedwo-
jennej małej architektury sakralnej, d) funkcjonowania motywiki dot. obiektu 
sakralnego na Ziemi Słowińców w reportażach po 1945 r.

Projekt pilotażowy dotyczy terenów pogranicza par excellence, które po 1945 
znalazły się w granicach Polski. Ponadto zarówno Ziemia Kłodzka, jak i tereny 
Pomorza Środkowego, zamieszkałe do 1945 r. przede wszystkim przez ludność 
niemiecką, są subregionami o nieoczywistej przynależności do Dolnego Śląska 
czy Kaszub, biorąc pod uwagę płynność granic, a w związku z tym odmienny 
przebieg procesów historycznych i kulturowych na tych obszarach (np. wśród 
Słowińców i Kaszubów znad Łeby pod względem religijnym).
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28.08-4.09. Przeprowadzone zostały badania terenowe na Pomorzu Środko-
wym oraz w dniach 26-27.11.2021 r. objazd studyjny: zwiedzono m.in. Mu-
zeum Wsi Słowińskiej, zapoznano się z inicjatywami upamiętnienia byłych 
mieszkańców w Lesie Smołdzińskim (lapidarium i izba pamięci), odwiedzono 
cmentarz i kościół poewangelicki w Gardnie Wielkiej, kościół poewangelicki 
w Cecenowie, a także teren cmentarza poewangelickiego i kościół poewangelic-
ki w Łebie. Z grona członków IK w objeździe uczestniczyli dr Magdalena Sacha, 
dr Aleksandra Kurowska-Susdorf i prof. UG dr hab. Miłosława Borzyszkowska-
-Szewczyk. 

Nadto jako IK złożyliśmy projekt na etniczny think tank do Narodowego In-
stytutu Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach 
PROO na lata 2018–2030 PROO Priorytet 4 Rozwój instytucjonalny thinktan-
kow obywatelskich, Edycja 2021. Niestety, projekt nie został zakwalifikowany do  
realizacji. Nadal jednak będziemy poszukiwali środków na jego uruchomienie.

KONFeReNCJe I WYKŁADY

W roku 2021 Instytut był organizatorem lub współorganizatorem konferencji:

13-15 października, Wielkie Pomorze. Kontekst skandynawski (Muzeum 
Pomorza Środkowego w Słupsku). Organizatorzy: Instytut Filologii Akade-
mii Pomorskiej w Słupsku, Instytut Kaszubski, Muzeum Pomorza Środkowe-
go w Słupsku. Spośród członków Instytutu Kaszubskiego referaty wygłosili:  
dr Andrzej Chludziński, Skandynawskie upamiętnienia w nazewnictwie Pomo-
rza; prof. dr hab. Adela Kuik-Kalinowska, Wojny szwedzkie w prozie Augustyna 
Necla; dr Elżbieta Bugajna, Szwedzkie spotkania Jadamka – w prozie Franciszka 
Fenikowskiego; prof. dr hab. Miloš Řeznik, Szwedzi w kaszubskiej kulturze pa-
mięci; prof. dr hab. Daniel Kalinowski (AP), Szwedzi w epice Henryka Sienkie-
wicza; dr Danuta Drywa, Więźniowie skandynawscy w KL Stutthof.

4-6 listopada, Międzynarodowa konferencja naukowa „Niechciany kompro-
mis? Wolne Miasto Gdańsk 1920—1939” (Dwór Artusa, Europejskie Cen-
trum Solidarności), transmisja www.gdansk.pl, ecs.gda.pl. Organizatorzy: prof. 
Grzegorz Berendt, prof. Miłosława Borzyszkowska-Szewczyk (z ramienia IK), 
dr hab. Jacek Friedrich, Basil Kerski, dr Przemysław Ruchlewski, dr Judyta Bie-
lanowska, prof. Edmund Kizik, prof. Peter Oliver Loew, Adrian Mitter, prof.  
Miloš Rezník, prof. Luciano Segreto, dr Ewa Szymańska; instytucje uczestni-
czące: Deutsches Polen-Institut Darmstadt, Niemiecki Instytut Historyczny 
w Warszawie, Uniwersytet Gdański, Politechnika Gdańska, Instytut Historii 
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im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk, Herder-Institut Marburg, 
Muzeum Gdańska, Europejskie Centrum Solidarności, Muzeum Narodowe 
w Gdańsku, Instytut Kaszubski, Miasto Gdańsk. Członkowie IK wygłosili na-
stępujące referaty (w kolejności wystąpień): prof. dr hab. Miloš Řezník Pierw-
sze Wolne Miasto Gdańsk, prof. dr hab. Grzegorz Berendt Migracje do Wolnego 
Miasta i z Wolnego Miasta, prof. UG dr hab. Miłosława Borzyszkowska-Szew-
czyk Figury pamięci – interpretacje – dialogi. Obraz Wolnego Miasta Gdańska 
w autobiografiach autorów pochodzenia żydowskiego i dr Magdalena Sacha  
Wolne Miasto Gdańsk – między granicą realną a fantomową.

24 listopada 2021, XX Konferencja Kaszubska „Wanda Brzeska. Pomiędzy 
etnografią a literaturą” (Muzeum Zachodniokaszubskie w Bytowie). Organi-
zatorzy: Zakład Antropologii Kultury i Badań Kaszubsko-Pomorskich Instytutu 
Filologii Akademii Pomorskiej w Słupsku, Muzeum Zachodniokaszubskie w By-
towie oraz Instytut Kaszubski. Ze środowiska Instytutu Kaszubskiego referaty 
wygłosili: prof. UG dr hab. Anna Kwaśniewska, Wanda Brzeska jako etnografka;  
prof. dr hab. Daniel Kalinowski, Poezja i sztuki sceniczne Wandy Brzeskiej.

W formie online udało się zorganizować cykl 10 interdyscyplinarnych wy-
kładów ogólnouczelnianych w semestrze zimowym 2021/22 pt. „Kaszubi i ka-
szubszczyzna – spojrzenie z zewnątrz. Współczesne badania humanistyczne 
w Polsce i na świecie”. W związku z obostrzeniami sanitarnymi wykłady odbyły 
się w formie hybrydowej: wykład nagrano i dyskusje po wykładzie odbywały się 
za pomocą aplikacji MSTeams. Studenci i inni zainteresowani (wydarzenie pro-
mowane na Facebooku, na stronach www.narracjepogranicza, www.kaszubi.pl, 
także w „Pomeranii”) mogli uczestniczyć w spotkaniach z prelegentami w po-
niedziałki od 4 października do 13 grudnia. Wykłady wygłosili kolejno: prof.  
dr hab. Cezary Obracht-Prondzyński (Gdańsk), prof. IS PAN dr hab. Nicole 
Dołowy-Rybińska (Warszawa), prof. dr hab. Miloš Řezník (Warszawa), prof. 
UW dr hab. Sławomir Łodziński (Warszawa), prof. dr hab. Justyna Olko (War-
szawa), prof. Motoki Nomachi (Sapporo), prof. AJP dr hab. Lechosław Jocz 
(Gorzów Wielkopolski), Oleksandr Vasiukov (Petersburg), prof. dr Goro Chri-
stoph Kimura (Tokio), prof. UEK dr hab. Katarzyna Warmińska (Kraków).  
Wykład zorganizował Wydział Filologiczny UG. Finansowany on był w ramach 
zadania „Etnofilologia kaszubska” ze środków MSWiA; koordynator projek-
tu Justyna Pomierska, inicjator i współorganizator Miłosława Borzyszkow-
ska-Szewczyk. Partnerami przedsięwzięcia obok Instytutu Kaszubskiego byli:  
Pracownia Badań nad Narracjami Pamięci Pogranicza i Zrzeszenie Kaszubsko-
Pomorskie. Trwające ok. godziny wykłady są dostępne na YouTubie3.

3 Informacja o projekcie: http://www.narracjepogranicza.eu/?p=2323
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WYSTAWA

Po ekspozycjach w Moguncji, Gdańsku i Wejherowie wystawa fotograficz-
na Pomiędzy swojskością a obcością. Obrazowanie nastroju Kaszub / Midzë 
swójszczëzną a cëzotą. Òbrazowanié nôstroju Kaszëb / Zwischen Eigenund 
Fremd. Stimmungsbilder der Kaschubei (kuratorki: prof. UG dr hab. Miłosła-
wa Borzyszkowska-Szewczyk i dr Oliwia Murawska) trafiła do Wdzydz Kiszew-
skich. W Muzeum – Kaszubskim Parku Etnograficznym im. T. i I. Gulgowskich 
można ją było oglądać od 2 lipca do końca października w spichlerzu z Luzina  
(zagroda szlachecka z Luzina).

WYDAWNICTWA 

Obok projektów badawczych i konferencji naukowych najważniejszą formą  
aktywności Instytutu Kaszubskiego są wydawnictwa. W mijającym roku ukaza-
ło się kilkanaście książek i rocznik naukowy „Acta Cassubiana” – w roku 2021 
wyszedł tom XXIII. 

Książki

• Adel im Grenzraum: Transkulturelle Verflechtungen im Preußenland vom  
18. bis zum 20. Jahrhundert, red. Miłosława Borzyszkowska-Szewczyk, Sabi-
ne Jagodzinski, Miloš Řeznik, Peter Lang Verlag 2021; wyd. wspólnie z Nie-
mieckim Instytutem Historycznym w Warszawie.

• Bytów – czas transformacji. Okiem Kazimierza Rolbieckiego, Gdańsk 2021 
(album).

• Gdańskie wspólnoty obywatelskie. Perspektywa kobieca, red. Karolina Cie-
chorska-Kulesza, Krzysztof Stachura, Gdańsk 2021.

• Kalinowski Daniel, Teatr kaszubski. Fenomen, formy, środowisko, Vademe-
cum VII, IK i ZKP, Gdańsk 2021.

• Kaszëbskô smara. Działalność i znaczenie oficyn wydawniczych Kaszub, red. 
Daniel Kalinowski, Słupsk-Wejherowo 2021; wyd. wspólnie z Akademią 
Pomorską w Słupsku i MPiMKP.

• Kaszubskie dziedzictwo kulturowe: ochrona – trwanie – rozwój, red. Ewa Ko-
cój, Cezary Obracht-Prondzyński, Katarzyna Barańska, Mirosław Kuklik, 
Kraków 2021; wyd. wspólnie z Wydawnictwem Uniwersytetu Jagiellońskiego.

• Kaszuby – Pomorze na tle Słowiańszczyzny. Historia, kultura, język, red. 
Adam Lubocki; wyd. wspólnie z MPiMKP w Wejherowie. 

• Kęcińska-Kaczmarek Jowita, Haft na Krajnie, Wielki Buczek 2021.
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• Landowski Roman, Podania, baśnie i legendy z Kociewia, Kaszub i Borów  
Tucholskich… Teksty opracował, wstępem i komentarzem opatrzył Edward  
Jakiel, Tczew-Gdańsk 2021; wyd. we współpracy z Towarzystwem Miłośni-
ków Ziemi Tczewskiej.

• Lewińska Aneta, Warda-Radys Lucyna, Kępka Izabela, Kociewie oczami dzie-
ci i młodzieży. Językowa kreacja regionu w pracach nadesłanych na Festiwal 
Twórczości Kociewskiej im. Romana Landowskiego, cz. I: Uczeń jako twórca, 
Gdańsk 2021.

• Molendowski Leszek, Dzieje zakonów męskich diecezji chełmińskiej w II Rze-
czpospolitej (1920–1939). Struktura, duchowieństwo i działalność, Gdańsk 
2021, wyd. wspólne z Muzeum Gdańska. 

• Pro memoria ks. abp Tadeusz Gocłowski (1931–2016), red. J. Borzyszkowski, 
Gdańsk 2021; wyd. wspólnie z MPiMKP w Wejherowie i Zrzeszeniem Ka-
szubsko-Pomorskim.

• Pro memoria Tadeusz Jabłoński (1919–2019), red. Józef Borzyszkowski, 
Gdańsk 2021.

• Szefka Paweł, Utwory sceniczne (seria Biblioteka Pisarzy Kaszubskich, tom 
XV), oprac. Daniel Kalinowski, Marek Cybulski, Łukasz Zołtkowski, Gdańsk 
2021. 

• Szultka Zygmunt, Studia nad społeczeństwem województwa pomorskiego Prus 
Królewskich ze szczególnym uwzględnieniem ludności kaszubskiej (XVI-XVIII 
wiek), Wejherowo-Gdańsk 2021, wyd. wspólnie z MPiMKP w Wejherowie. 

• Wielkie Pomorze. Gryfici i ich dziedzictwo, red. Daniel Kalinowski, Słupsk- 
-Gdańsk 2021, wyd. wspólnie z Akademią Pomorską w Słupsku.

• Wołucki Jan, Wikingowie na kaszubskim brzegu. Skandynawskie toponimy 
na wybranych terenach Pomorza Gdańskiego, Gdańsk 2021. 

• Zmiennymi kluczami. Literatura a doświadczanie. W setną rocznicę urodzin 
Paula Celana, red. Miłosława Borzyszkowska-Szewczyk, Gdańsk 2021, wyd. 
we współpracy z Instytutem Kultury Miejskiej w Gdańsku.

Nagrody za wydawnictwa

W Konkursie Literatury Kaszubskiej i Pomorskiej 2021 organizowanym przez 
Bibliotekę Miejską im. ks. K. Damrota w Kościerzynie (w związku z pandemią 
konkursem objęto książki wydane od czerwca 2019 do maja 2021 r.) w kategorii 
„Albumy” pierwsze miejsce zdobyła Marta Koperska-Kośmicka za Dom pod-
cieniowy na Żuławach (2020). W kategorii „Opracowania naukowe i popular-
nonaukowe” pierwsze miejsce przyznano prof. dr hab. Markowi Cybulskiemu 
za książkę: Rola nazw własnych w kształtowaniu kaszubskiej tożsamości etniczno- 

Justyna Pomierska
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-regionalnej (wyd. wspólnie z ZKP 2019), w tej samej kategorii wyróżnienia  
otrzymali: 1) Literatura kaszubska: Cezary Obracht-Prondzyński, Justyna 
Pomierska i Łukasz Grzędzicki za kolejny tom serii Vademecum pt. Kaszëbi  
w III RP. Pòlitika – prawo – edukacjô – juwernota (wyd. wspólnie z ZKP 2019) 
i 2) Literatura pomorska: Małgorzata Mastalerz-Krystjańczuk za książkę Ostat-
ni Mohikanie Pomorza. Ludność rodzima znad jeziora Łebsko i Gardno w publi-
cystyce polskiej lat 1945–1989 (wyd. wspólnie z AP w Słupsku, 2019). 

Album Dom podcieniowy na Żuławach Marty Koperskiej-Kośmickiej otrzy-
mał również Nagrodę Magellana (wyróżnienie) w konkursie organizowanym 
przez Redakcję „Magazynu Literackiego KSIĄŻKI”. 

Promocje książek

27 stycznia w charakterze spotkania online odbyła się promocja wyd. wspólnie 
z Wydawnictwem UG książki Miłosławy Borzyszkowskiej-Szewczyk Jüdische 
Gedächtnistopographien im Grenzraum. Autobiographik nach 1945 von Autoren 
jüdischer Herkunft aus dem Pommernland (Pommerellen und Hinterpommern). 
Autorka wygłosiła prelekcję Żydowskie topografie pogranicza. Gdańsk i Pomorze 
w autobiografiach autorów pochodzenia żydowskiego po 1945 roku. Organizator: 
Dom Uphagena w Gdańsku; zarejestrowane nagranie dostępne na YouTubie 
https://www.youtube.com/watch?v=9pnFAzs5Waw

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. Leksykon, w którego powsta-
niu miało udział 11 autorów i 8 recenzentów, miał kilka promocji. 

Podsumowanie projektu i promocja z udziałem władz samorządowych od-
była 22 września w NCK, Ratusz Staromiejski. Uroczystość z udziałem większe-
go grona autorów – obecni byli: Józef Borzyszkowski, Miłosława Borzyszkow-
ska-Szewczyk, Witosława Frankowska, Daniel Kalinowski, Anna Kwaśniewska, 
Magdalena Lemańczyk, Cezary Obracht-Prondzyński, Justyna Pomierska, To-
masz Rembalski – prowadzili Danuta Stanulewicz i Dariusz Majkowski, przybyli 
przedstawiciele władz (Senator K. Kleina, Marszałek Województwa Pomorskie-
go M. Struk, Wiceprezydentka Gdańska M. Chabior), program słowno-mu-
zyczny W kolorach haftu kaszubskiego przygotowała Witosława Frankowska; 
wystąpili śpiewacy operowi (Aleksandra Kucharska-Szefler – sopran, Karoli-
na Borowczyk – mezzosopran, Jakub Borowczyk – kontratenor, Krzysztof Bo-
brzecki – baryton), którym akompaniowała W. Frankowska. 

Sprawozdanie z działalności Instytutu Kaszubskiego...
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Szczególna promocja książki została zarejestrowana i zamieszczona na You-
Tubie, to rozmowa dr Dariusza Majkowskiego z prof. Cezarym Obracht-Pron-
dzyńskim i dr. Tomaszem Rembalskim nagrana 11.06 w KFK w Gdyni4. 

Inne promocje odbyły się: 21.08 w Pucku podczas XXII Światowego Zjaz-
du Kaszubów („Ogrody literatury”), 2.09 w Bytowie po zebraniu oddziału ZKP 
w Inkubatorze Przedsiębiorczości, 30.09 w Muzeum w Kartuzach oraz 20.11 
podczas Gdańskich Targów Książki. 

23 listopada w Filii Gdańskiej przy ulicy Mariackiej 42 odbyła się promocja 
tomu Pro memoria Tadeusz Jabłoński (1919–2019). W rozmowie o książce, 
do której materiał zebrał i opracował Józef Borzyszkowski, wzięli udział: prof. 
Józef Borzyszkowski oraz koledzy Tadeusza Jabłońskiego, dziennikarze: Henryk 
Tronowicz, Mieczysław Sokołowski; rozmowę prowadził Zbigniew Walczak, 
który odczytał refleksje Leszka Rybickiego; transmisja na żywo na Facebooku 
na fanpage’u biblioteki.

SPOTKANIA

Spotkanie z Laureatem Nagrody im. Gerarda Labudy dr. Pawłem Migdalskim 
z Uniwersytetu Szczecińskiego, autorem książki Słowiańszczyzna północno-za-
chodnia w historiografii polskiej, niemieckiej i duńskiej. Spotkanie odbyło się  
20 kwietnia (wtorek) o godz. 17:30 za pośrednictwem Facebooka Instytutu. 
Słowo o laureacie wygłosił prof. dr hab. Jan M. Piskorski; współorganizatorem 
Wydarzenia była Stacja i Komisja Kaszubska PAU w Gdańsku.

Do stałych wydarzeń, które Instytut Kaszubski corocznie organizuje wraz  
ze Stacją i Komisją Kaszubską Polskiej Akademii Umiejętności w Gdańsku, na-
leżą Spotkania z Mistrzem Nauki. W czasie obostrzeń związanych z pande-
mią te wydarzenia nie odbywały się, ale po Walnym Zebraniu IK 29.09 udało 
się zorganizować jedyne tegoroczne spotkanie z Mistrzem Nauki prof. dr hab.  
n. med. Janem Lubińskim ze Szczecina rodem z Przechlewa. 

Spotkanie okolicznościowe z prof. Eugeniuszem Kruszewskim z okazji 
nadania za zasługi Profesora w zakresie działalności patriotyczno-narodowej, 
niepodległościowej, organizacyjnej i dyplomatycznej związanej z funkcją de-
legata rządu RP na uchodźstwie tytułu doctora honoris causa Polskiego Uni-
wersytetu na Uchodźctwie (za r. 2019/2020). Spotkanie na zaproszenie Profe-
sora odbyło się 20.07 w Mestwinie; przytoczyć wypada słowa z podziękowania  

4 „Gniazdo gryfa” – promocja książki w Kaszubskim Forum Kultury w Gdyni, https://www.
youtube.com/watch?v=nS_ax5LT19Y

Justyna Pomierska
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dr. h.c. PUNO Eugeniusza Stanisława Kruszewskiego wygłoszonego podczas 
uroczystości nadania tytułu:

Uważam więc, że zawsze winniśmy bronić wolności nauki i jej autonomii, 
uniezależnionej od rządów i partyjności, pamiętając, że nie siłą, lecz rozu-
mem rozjaśnia się ciemności. Bronimy przez to dostojeństwa uniwersytetu 
i jego zadań w służbie publicznej, w rozwijaniu wolnych badań naukowych, 
w poszukiwaniu obiektywnej prawdy w oparciu o rozum i prawa logiki. Ozna-
cza to także sprzeciw ułatwieniom w karierze uniwersyteckiej, w tym osobom 
angażującym się na scenie politycznej. W ogóle winniśmy w życiu publicznym 
działać przeciw nienawiści, a w kierunku godzenia i łączenia społeczeństwa. 
Człowiek nauki powinien obronić się przed pokusą odgrywania roli tam, 
gdzie chodzi o wpływy, godności, tytuły, czyli po prostu o władzę.

INNe PROJeKTY, DZIAŁANIA ANIMACYJNe

Tradycyjnie Instytut Kaszubski organizuje lub współorganizuje przedsięwzię-
cia, które łączą w sobie elementy animacji kulturalnej z prezentacją naukową.

W roku 2020 z powodu pandemii nie odbyło się kolejne doroczne Bytow-
skie Forum Animatorów Kultury, ale w 2021 r. już się udało. Odbyło się ono 
w dniach 1-2 października, a współorganizatorami były następujące instytucje: 
Instytut Kultury Miejskiej, Kaszubski Uniwersytet Ludowy w Wieżycy, oddział 
ZKP w Bytowie, Gminny Ośrodek Kultury w Tuchomiu. Temat Forum sformu-
łowano: Granice w społecznościach lokalnych – rzeczywiste i mentalne. Pierwsze-
go dnia w Tuchomiu były prezentacje, warsztaty i dyskusja. Drugiego zaś dnia 
odbyła się tradycyjnie podróż studyjna, w czasie której uczestnicy odwiedzili 
Modrzejewo (spotkanie z K. i W. Drozdami oraz wizyta w zabytkowej checzy  
C. Materka), Tuchomko, gdzie oglądano wiejską wystawę oraz Bytów, gdzie od-
było się spotkanie z przedstawicielami mniejszości ukraińskiej oraz mieszkają-
cymi w mieście imigrantami z Ukrainy.

Wędrówki z Günterem Grassem. Projekt zrealizowało Stowarzyszenie 
Güntera Grassa we współpracy z IK, Pracownią Badań nad Narracjami Pamięci 
Pogranicza UG, Gdańską Galerią Güntera Grassa /Gdańską Galerią Miejską, 
Miastem Gdańsk, Pomorską Fundacją Filmową w Gdyni, Oliwskim Ratuszem 
Kultury. W edycji 2021 Wędrówek odbyły się następujące wydarzenia: 27.05 
spotkanie naukowo-redakcyjne, tzn. wykład dr. Macieja Dajnowskiego (UG)  
pt. Kartografia krytyczna. Poststrukturalistyczne podejście do fenomenu mapy 
i jego konsekwencje dla badań literaturoznawczych (planowana monografia 

Sprawozdanie z działalności Instytutu Kaszubskiego...
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w dwóch wersjach językowych: tom polsko- i angielskojęzyczny) i 5 tematycz-
nych spacerów inspirowanych twórczością „pisarza z Wrzeszcza” (Lech Bąd-
kowski): 
– 4.09 Günter Grass a „Solidarność” − inspiracje i kontrowersje (prof. UG dr 

hab. Marion Brandt), 
– 11.09 Günter Grass a żydowska przeszłość Miasta. Żydowscy gdańszczanie 

w dialogu z Grassem (prof. UG dr hab. Miłosława Borzyszkowska-Szewczyk), 
– 25.09 Günter Grass w dialogu z architekturą Starego i Głównego Miasta  

(dr Anna Kowalewska Mróz),
– 2.10 Sztuka gdańska w prozie Güntera Grassa − fascynacje, inspiracje, pokre-

wieństwa / Die Danziger Kunst in der Prosa von Günter Grass – Begeisterung, 
Inspiration, Korrespondenzen (dr A. Kowalewska Mróz); tenże też jako wy-
darzenie towarzyszące Tygodnia Niemieckiego w Gdańsku,

– 16.11 wirtualna wędrówka po dzieciństwie Güntera Grassa, którą poprowa-
dziła Bożena Ptak, a spotkanie w Oliwskim Ratuszu Kultury moderowała 
Miłosława Borzyszkowska-Szewczyk. 

Uczestnicy spacerów odczytywali przestrzeń przez pryzmat dialogów powo-
jennych gdańskich pisarzy i sztuki gdańskiej z Grassem, przemierzali Gdańsk 
śladami interwencji i realizacji artystycznych inspirowanych jego twórczością 
w przestrzeni publicznej. W drodze wspólnie szukali odpowiedzi na pytanie: 
Dlaczego głos Grassa jest i dziś tak aktualny oraz ważny dla nas w Gdańsku 
i na Pomorzu? W ramach naukowo-animacyjnego projektu powstaje wieloau-
torska monografia Wędrówki z Günterem Grassem. Kartografia literacka miasta 
w formie przewodnika literackiego. Z grona członków IK w projekcie uczestni-
czą: prof. UG dr hab. M. Borzyszkowska-Szewczyk (kierownik naukowy i koor-
dynator projektu), prof. UG dr hab. M. Brandt i prof. dr hab. Mirosław Ossow-
ski. Wydarzenie sfinansowano z grantów Miasta Gdańska i Gdańskiej Galerii 
Miejskiej. Pomorska Fundacja Filmowa zrealizowała 3 reportaże z wędrówek, 
dostępne na kanale YouTube Stowarzyszenia Güntera Grassa.

* * *

10 czerwca w siedzibie MPiMKP dr J. Pomierska (w Radzie Muzeum 
na kadencję 2020-2024) uczestniczyła jako przedstawiciel IK w spotkaniu gru-
py mniejszości niemieckiej, uzbeckiej, rosyjskiej na Litwie. Celem wizyty było 
zapoznanie się z obecną sytuacją społeczności kaszubskiej i spotkanie z orga-
nizacjami pozarządowymi, szkołami, instytucjami kultury, które działają w sze-
roko pojętej sferze kultury kaszubskiej. Przedstawiono obowiązującą sytuację 
legislacyjną, model finansowania organizacji działających na rzecz społeczności 
kaszubskiej oraz sposób reprezentowania przed strukturami państwowymi. 

Justyna Pomierska
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14 września C. Obracht-Prondzyński i J. Pomierska uczestniczyli online 
w posiedzeniu Komisji sejmowej dotyczącej rozpatrzenia informacji Ministra 
Edukacji i Nauki wobec dezyderatu nr 2 Komisji Mniejszości Narodowych i Et-
nicznych; nasz udział związany był z wsparciem projektu kompleksowych ba-
dań ewaluacyjnych edukacji kaszubskiej oraz problemem kształcenia nauczy-
cieli języka kaszubskiego.

* * *

Tak różnorodna działalność wymaga odpowiedniego wsparcia finansowe-
go. 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 były w 2021 r. Ministerstwo 
Spraw Wewnętrznych i Administracji, 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: z Uni-
wersytetem Gdańskim i Akademią Pomorską w Słupsku, także z Europejskim 
Centrum Solidarności i 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 Zachodnioka-
szubskim w Bytowie, Wojewódzką i Miejską Biblioteką Publiczną w Gdańsku, 
Instytutem Kultury Miejskiej w Gdańsku, Academią Baltica itd. 

Podziękować należy wszystkim instytucjom i osobom prywatnym, które 
w jakikolwiek sposób – materialnie, radą czy pracą wolontariacką – wspomogły 
działania Instytutu Kaszubskiego w roku 2021. Podkreślić też trzeba, że osią-
gnięcia i sukcesy Instytutu są efektem zaangażowania i oddania pracowników 
oraz członków stowarzyszenia.

Sprawozdanie z działalności Instytutu Kaszubskiego...
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Pro memoria...





Józef Borzyszkowski

Profesor Bogusław Cygler (1936–2020)  
– wybitny historyk dziejów Wielkiej emigracji,  

przez całe życie zawodowe związany  
z Wyższą Szkołą Pedagogiczną  

i Uniwersytetem Gdańskim

Tuż przed świętami Bożego Narodzenia A.D. 2020 na stronie internetowej 
Uniwersytetu Gdańskiego pojawiło się niespodziewane „Pożegnanie – prof. 
Bogusław Cygler”. – Osobne wspomnienie o Profesorze opublikował tam Dzie-
kan Wydziału Historycznego, prof. Arkadiusz Janicki, wzbogacając je fotogra-
fią i biogramem Zmarłego w żałobnej ramce. – Tu pomyłka! Bogusław Cygler 
zmarł 17 grudnia. 
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Niejeden z nas – uczniów, kolegów, a nawet przyjaciół, poznał dopiero teraz 
Jego drugie imię (miał też trzecie – Jakub) i świętokrzyskie korzenie. Wspomi-
nając Go – życie i nasze kontakty – uznałem za celowe przestudiowanie teczki 
Jego akt personalnych z Archiwum UG, obejmującej dokumenty od „Podania” 
o przyjęcie na studia do Państwowej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Gdańsku 
w 1954 r. zaczynając, po zwolnienie z pracy na UG i przejście na emeryturę 
w 20061. Do Podania załączony został siłą rzeczy „Życiorys kandydata”, z któ-
rego dowiadujemy się, iż urodził się 1 maja 1936 r. we wsi Ostojowie [Osto-
jów] woj. kieleckie. Ojciec był pracownikiem umysłowym [Jan – z zawodu inż.  
górnictwa]2, a matka [Jadwiga z d. Nowicka] nauczycielką. W chwili wybuchu 

1 Dziękuję kol. dr. Tomaszowi Rembalskiemu za zdobycie kopii dokumentów z tej teczki.
2 Dodatkowe informacje o Rodzicach (tu zawarte w kwadratowych nawiasach), pochodzą 

z późniejszych życiorysów – m.in. z 14 X 1959 r. – Tu informacja, iż dom w Ostojowie 
został zburzony bombą lotniczą. Rodzina miała się udać wtedy do Warszawy, gdzie oj-
ciec, będąc w wojsku, walczył w obronie stolicy, zostając ciężko ranny. Tu też informacja, 
iż Bogusław po ukończeniu studiów został zaangażowany jako asystent w Katedrze Histo-
rii Polskiej i Powszechnej XIX i XX w., a następnie jako kierownik Domu Studenckiego 
w Brzeźnie. – Z innych dokumentów wiemy, że było odwrotnie. Najpierw jednak był DS, 
a po roku asystentura. 
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wojny cały ich dobytek został spalony przez najeźdźców hitlerowskich. Stąd  
rodzina przeniosła się do Opatowa, gdzie w 1943 r. rozstrzelani zostali dwaj 
starsi braci Bogusława – Włodzimierz i Jerzy, harcerze, mający lat 17 i 163 – 
za współpracę z partyzantką... Tam też Boguś zaczął uczęszczać do tajnej szko-
ły polskiej. Uciekając z Opatowa, przebywając czasowo – ukrywając się na wsi 
Święta Krzyżka, ostatecznie znaleźli się w Warszawie.

Po wyzwoleniu kraju przez Armię Czerwoną rodzina przeniosła się na  
Ziemie Odzyskane – na Pomorze – do Złotowa [zamieszkali przy ul. Domań-
skiego 22], gdzie w 1947 r. zmarł Jego ojciec. Bogusław w stolicy Krajny Złotow-
skiej ukończył w 1949 r. szkołę podstawową, kontynuując naukę w tamtejszej 
Państwowej Średniej Szkole Ogólnokształcącej. Tam w 1950 r. wstąpił do Związ-
ku Młodzieży Polskiej. Ukończywszy kl. X, wskutek pewnej awantury został 
wydalony ze szkoły, co odnotowano w dokumentach, że z powodu ciężkich  
warunków materialnych zmuszony był przerwać naukę i podjąć pracę. Przez 
około półtora roku był pracownikiem Biblioteki Powiatowej w Złotowie, zaj-
mując stanowisko zastępcy kierownika. Z kolei wrócił do nauki w kl. XI w Pań-
stwowym I Liceum Ogólnokształcącym im. Wincentego Pola w Pile, której 
dyrektorem był Kaszuba, mgr Jan Gruchała, wkrótce obywatel Sopotu i dyr. 
tamtejszego II LO im. B. Chrobrego. (Poznałem go wkrótce jako prezesa Zrze-
szenia Kaszubsko-Pomorskiego – Oddział Trójmiasto)4.

Dyr. J. Gruchała 20 marca 1954 r. w imieniu Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej 
w „Karcie Kandydata…” na studia – w Jego charakterystyce, stwierdził: „ogól-
ne przygotowanie dostateczne; uzdolniony w przedmiotach humanistycznych; 
interesuje się zagadnieniami współczesnymi i historią. Pilność w nauce dobra”. 
Dalej – „Postawa ideowo-moralna dobra. W pracy społecznej aktywny i chętny. 
Redagował udane artykuły i dobrze prowadził prasówki”. (Dyrektor poparł też 
Jego prośbę o stypendium i miejsce w domu studenckim). – Opinię Szkolnej 
Komisji w pełni potwierdziła Powiatowa Komisja Rekrutacyjna. – O tej „drodze 
służbowej” warto i dziś pamiętać!

Z dołączonego m.in. Zaświadczenia Prezydium Miejskiej Rady Narodo-
wej dowiadujemy się, że matka Bogusława była pracownikiem tegoż urzędu 
z miesięcznym wynagrodzeniem 611 złotych! (Z innego dokumentu wiadomo, 
iż pracowała w USC).

3 Imiona braci Bogusława podane przez jego córkę Annę Cygler-Kanthakową. Z jej infor-
macji dowiadujemy się, że Bogusław miał dalszych dwoje rodzeństwa – starszego brata 
Tadeusza – zmarłego w Toruniu i siostrę Danutę, zmarłą w Złotowie.

4 Mgr Jan Gruchała do końca życia utrzymywał żywe kontakty ze swoimi wychowankami 
z Piły. Na ich prośbę spisał swoje pilskie wspomnienia, przechowywane w zbiorach rodziny 
śp. Bernarda Kuli. (Kopia w posiadaniu J.B.)

 – Wspomnienia Bogusława nagrały przed laty córki. Niestety, taśma z tym dokumentem 
znajduje się w USA.
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Na egzaminie wstępnym z historii kandydaci mieli wówczas do wyboru na-
stępujące tematy:
1. Emigracja polska po 1831 roku i różnice ideologiczne między najważniej-

szymi ugrupowaniami.
2. Ekspansja feudałów polskich na wschód i zgubne skutki tej polityki dla  

Polski.
3. K.P.P. i jej rola w okresie Rzeczypospolitej burżuazyjno-obszarniczej. –  

Bogusław wybrał temat 2, a – jak wiemy – w późniejszych badaniach sku-
pił się na pierwszym. Warto zaznaczyć, iż już w tej pracy można dostrzec  
m.in. piękny charakter pisma i stylu kandydata, znamionujący do końca 
Profesora.

Warto też przywołać pytania z egzaminu ustnego. Były to: „Z literatury pol-
skiej – Słowacki jako dramaturg i Opieka nad twórczością literacką w Polsce Lu-
dowej”. „Z nauki o konstytucji – Rady narodowe formą ludowładztwa oraz Źró-
dła i cele agresji imperializmu amerykańskiego”. – Oceny z obu egzaminów 
podobne – dostateczny. – Odpowiadają one ocenie maturalnej z historii, gdy 
z języka polskiego na dyplomie zapisano bardzo dobry. Jako język obcy figuruje 
tam język francuski5. W późniejszych ankietach odnotowana jest również słaba 
znajomość języka rosyjskiego. 

Arcyciekawą dla mnie lekturą były karty egzaminacyjne Bogusława z kolej-
nych lat studiów, na których dominuje ocena – bardzo dobry i rzadko dobry. 
Okazuje się, że wśród Jego nauczycieli akademickich byli też ci, u których i mnie 
przyszło zdawać egzaminy, zachowując z nich miłe wspomnienia. Na pierwszym 
miejscu trzeba przywołać mgr. Franciszka Trnkę, ówczesnego Wojewódzkiego 
Kuratora Oświaty w Gdańsku, wykładającego znakomicie historię starożytną6. 
Historię powszechną i historię Polski na II roku Bogusław zdał u mgr. Wacława 
Odyńca; historię wychowania na roku III u dr. Kazimierza Kubika. Na roku IV 
historię narodów ZSRR wykładała mgr Genowefa Kurpisowa, a metodologię 
mgr Maria Trnka7.

Równie ciekawa dla mnie była lektura indeksu Bogusława, w którym znajdują 
się wpisy kolejnych nauczycieli akademickich, poznanych także przez mój rocz-
nik, studiujący dziesięć lat później. To między innymi ówczesny mgr Jan Łuka, 
wykładowca archeologii polskiej, dyr. Muzeum Archeologicznego w Gdańsku, 

5 Stąd m.in. wzięły się może zainteresowania – możliwość badania problematyki Wielkiej 
Emigracji, skupionej głównie we Francji.

6 Legendarne były i pozostały odbywane u niego egzaminy, których przebieg uzależniony 
miał być od nastroju wyrażonego kolorem koszuli Profesora…

7 M. Trnka była przede wszystkim znakomitym dydaktykiem nauczania historii; nie wie-
dzieliśmy wówczas, iż Trnkowie byli spokrewnieni z rodziną Pelczarów.
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zacności i wielkiej dobroci człowiek…8 Podobnie mgr Maria Wujtowicz – pro-
wadząca lektorat łaciny, której nas uczył jej mąż Feliks, również niezmiernie 
życzliwy dla studentów9. Są też w tymże gronie mgr Franciszek Rechowicz, szef 
Studium Wychowania Fizycznego i mgr Leokadia Ratajczak – lektorka języka 
francuskiego.

Na I roku studiów Bogusława ćwiczenia z historii starożytnej prowadził  
mgr Stanisław Mikos, a ćwiczenia z logiki mgr Zbigniew Rynduch… Na II roku 
spotkał się Bogusław m.in. z mgr. Ludwikiem Zielińskim, prowadzącym dlań 
ćwiczenia z historii Polski i powszechnej. Z kolei nauki pomocnicze wykładał 
doc. dr Marian Pelczar, a pedagogikę dr Romana Miller, zaś ćwiczenia z mark-
sizmu-leninizmu prowadził mgr Jerzy Michno – późniejszy dyr. Instytutu Filo-
logii polskiej i mój sympatyczny sąsiad z osiedla Piecki-Migowo.

Na roku III wśród wykładowców Bogusława pojawił się prof. dr Witold Łu-
kaszewicz, prowadzący wykład monograficzny na temat Wielkiej Emigracji 
i seminarium magisterskie. – On to został mistrzem B. Cyglera. Równocześnie 
z nim pojawił się mgr Roman Wapiński jako prowadzący ćwiczenia z historii 
Polski, której wykładowcą był wówczas dr Stanisław Sosin. Program roku IV 
obejmował m.in. historię Polski 1864-1917, której wykładowcą (podobnie jak 
historii powszechnej) był dr Adam Dygdała… – Wszyscy z przywołanych tu 
Bogusława i naszych mistrzów są dziś w gronie tych, którzy odeszli…10

– Każda z postaci naszych profesorów jest na trwałe obecna i w mojej pamię-
ci. Niejednemu z nich towarzyszą miłe anegdoty, związane tak z wykładami, jak 
i egzaminami oraz życiem poza uczelnią. Żałuję, że bardzo rzadko wspominali-
śmy ich razem z Bogusławem.

8 Dr Jan Leon Łuka i jego żona mgr Alicja, również archeolog, zainteresowani badaniami 
archeologicznymi w Chmielnie i Borzestowie, prowadzonymi przez dr Barbarę Lepównę, 
w latach 70. byli naszymi gośćmi w Łączyńskiej Hucie. Przywiózł ich kiedyś z Chmielna 
wówczas bryczką nasz nieco młodszy drëch – śp. Wiesław Byczkowski.

9 Żałuję, że wówczas nie wiedziałem o jego pasji muzyka – nauczyciela śpiewu – dyrygenta 
chórów w Gdyni. Pamiętam z wdzięcznością, iż wiele mi pomógł w tłumaczeniu dokumen-
tów łacińskich z kościerskiej księgi ławniczej z XVII wieku w czasie przygotowania pracy 
magisterskiej.

10 Biogram niejednego z nich znajdziemy m.in. w Słowniku biograficznym Pomorza Nadwi-
ślańskiego. (W gronie jego współautorów jest Bogusław Cygler. Wcześniej napisał m.in. 
biogramy Antoniego Abrahama, Floriana Ceynowy, Alfonsa Chmielewskiego, Józef Cho-
ciszewskiego, Hieronima Derdowskiego, Samuela B. Lindego, Ignacego Łyskowskiego, 
Krzysztofa C. Mrongowiusza, ks. Antoniego Muchowskiego, Juliana U. Niemcewicza, Win-
centego Pola i Stefana Ramułta do książki „Pomorscy patroni ulic Trójmiasta”, powstałej 
pod red. Stanisława Gierszewskiego, Ossol. 1977.

 Szkice biograficzne wielu z profesorów Bogusława znajdziemy również w jubileuszowej 
księdze, wydanej z okazji 50-lecia UG przez Wydział Historyczny.

Profesor Bogusław Cygler (1936–2020)



Józef Borzyszkowski338

Moja to wina, bom za rzadko udzielał się m.in. w instytutowym czy uczel-
nianym życiu towarzyskim. Niemniej mile wspominam choćby nasze między-
instytutowe spotkania przy okazji posiedzeń Rady Wydziału Humanistyczne-
go, czy też zebrań w GTN, gdzie obok spraw naukowych żywe zainteresowanie 
uczestników budziły inne problemy, nie tylko polityczne, ale też zawsze i te hu-
morystyczne, czy wręcz satyra…11 Młodsi – koleżanki i koledzy – wspominają 
mile wycieczki naukowe pod opieką B. Cyglera po różnych zakątkach kraju.

Warto i tu bowiem pamiętać – brać pod uwagę także specyfikę lat nauki 
i studiów Bogusława oraz naszych w LO/LP oraz na WSP.

Na lata III i IV (1956/57 i 1957/58), wówczas ostatnie, przypadła prakty-
ka nauczycielska, którą Bogusław odbył w Państwowym Liceum Pedagogicz-
nym w Złotowie. Zachowała się obszerna opinia opiekuna tej praktyki z 28 X  
1957 r.! Był nim Tadeusz Horst, bliski i dla mnie z lat późniejszych, przedsta-
wiciel zasłużonego dla polskości Krajny i samego Zakrzewa w III Rzeszy rodu 
Horstów, bliskich współpracowników Ks. Patrona Bogusława Domańskiego, 
prezesa Związku Polaków w Niemczech12. Tadeusz Horst, relacjonując przebieg 
praktyki Bogusława, podejmowane przezeń obowiązki i zadania, odbyte lekcje 
w LP i Szkole Ćwiczeń, stwierdził: „Prowadził lekcje różnego typu. Umiejętnie 
wiązał lekcje bieżące z przerobionym materiałem. W czasie prowadzenia lekcji 
jest zrównoważony. Wysławiał się poprawnie i zrozumiale. Na lekcjach w kla-
sach licealnych metoda pracy i podejście do młodzieży dobre, materiał dostoso-
wany do poziomu umysłowego uczniów. (…) Należy zaznaczyć, że pod koniec 
praktyki trudności coraz więcej ustępowały i lekcje wypadały lepiej.

Na podstawie odbytej praktyki stwierdzam, że Obyw. Cygler Bogusław jest 
sumienny i pracowity i dobrze przygotowany do zawodu nauczycielskiego”. – 
Trafność tej opinii potwierdziło dalsze życie Bogusława.

Dnia 23 czerwca 1958 r. Bogusław otrzymał Dyplom Ukończenia Studiów 
Wyższych i stopień mgr. historii. Dokument ten podpisał obok dziekana ówcze-
sny rektor doc. dr – późniejszy prof. Andrzej Bukowski, który wkrótce – 31 X 
1958 r. powołał mgr. B. Cyglera od 1 listopada do dalszej pracy w administracji 
Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Gdańsku na stanowisko kierownika DS Nr 1 
w Brzeźnie. – Ten fragment Jego drogi życiowej bywał najczęściej przy wielu 
okazjach pomijany; pojawia się natomiast od razu po ukończeniu studiów asy-
stentura13.

11 Poczucie humoru śp. Bogusława też godne pamięci!
12 Tadeusza Horsta i jego braci poznałem w latach 80. ub. wieku, gromadząc materiały 

do książki Lud polski się nie da… Ks. Bolesław Domański Patron Polaków w Niemczech 
(1872-1939), Gdańsk 1989.

13 W innych dokumentach odnotowano, że etat asystenta dla Bogusława znalazł się w następ-
nym roku akademickim. – Rektor prof. dr hab. J. Sokołowski, w Opinii z 6 marca 1970 r. 
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Obok epizodu związanego i z moim DS-1 w Brzeźnie, w życiorysie Bogu-
sława odnotowane jest łączenie ½ etatu asystenta ze stanowiskiem I sekretarza 
Komitetu Uczelnianego PZPR (członek od 1955 r.), opłacanego przez aparat 
partyjny, zakończone Jego odejściem stamtąd z dniem 15 czerwca 1960 r.14  
Odtąd etapy Jego drogi życiowej związane są wyłącznie z etatową pracą na  
uczelni i zdobywaniem kolejnych stopni naukowych.

Uzyskawszy w WSP doktorat (otwarty 3.03.1960; egzaminy 15.06.1962) 
na podstawie pracy „Zjednoczenie Emigracji Polskiej 1837-1846”, napisany 
na seminarium prof. W. Łukaszewicza, pracującego na I etacie na UMK w To-
runiu, został w 1962 roku adiunktem15. Mając zaawansowaną pracę – otwarty 
przewód habilitacyjny – powołany został 29.06.1968 r. przez Ministra Oświaty 
i Szkolnictwa Wyższego na stanowisko docenta etatowego. Nominacji tej to-
warzyszyło wówczas obowiązkowe ślubowanie, składane u Rektora. Oto jego 
treść:

„Ślubuję uroczyście, że na powierzonym mi stanowisku samodzielnego pra-
cownika nauki w szkole wyższej będę:
– dbać o godność pracownika nauki i dobre imię szkoły,
– przyczyniać się do rozwoju i upowszechniania nauki oraz aktywnie uczest-

niczyć w kształceniu młodej kadry naukowej,
– kształcić i wychowywać młodzież na światłych obywateli Polskiej Rzeczypo-

spolitej Ludowej, oddanych sprawie socjalizmu,
– przestrzegać przepisów i zarządzeń dotyczących szkolnictwa wyższego”16.

Badając dzieje Wielkiej Emigracji, Bogusław Cygler dwukrotnie (1966 
i 1971/72) korzystał z stypendium naukowo-badawczego we Francji. Podsta-
wą Jego habilitacji, uzyskanej na UMK w Toruniu, była wydana w 1969 r. mo-

napisał: „Obywatel dr Bogusław Cygler, docent Katedry Historii Polski i Powszechnej XIX 
i XX w., po ukończeniu studiów historycznych na WSP w 1958 roku podjął pracę bezpo-
średnio w tut. uczelni. Wobec braku etatu asystenckiego był on początkowo kierownikiem 
DS Nr 1 w Brzeźnie, a od 1959 roku asystentem w Katedrze Historii Polski i Powszechnej 
XIX i XX w. (…) Od 1 X 1969 r. prowadzi samodzielne seminarium – magisterskie. (…)”. 

14 Z członkostwa PZPR B. Cygler zrezygnował 15 grudnia 1981 roku!!! W latach 1977- 
-1981 był prezesem Zarządu Wojewódzkiego Towarzystwa Krzewienia Kultury Świeckiej 
w Gdańsku. (Można powiedzieć, że paciorka i wódki Bogusław nie odmawiał. Z tej drugiej 
jednak korzystał bardzo umiarkowanie, nie tracąc poczucia humoru, ale był od niej dalej 
niż od wody święconej…).

15 Rektorem był nadal doc. dr A. Bukowski, a dziekanem Wydziału Humanistycznego doc. dr 
Edmund Cieślak. Po asystenturze Bogusław był oczywiście starszym asystentem i adiunk-
tem. W 1968 r. został docentem.

16 Zawarta w teczce personalnej kopia tegoż dokumentu – podpisana przez B. Cyglera,  
pozbawiona jest daty dziennej. Figuruje jeno „Gdańsk, dnia……………… 1968 r.”. 
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nografia Działalność społeczno-polityczna Joachima Lelewela. Uchwałę Rady  
Wydziału Humanistycznego UMK z 24 lutego 1971 roku o nadaniu Bogusła-
wowi stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk humanistycznych w za-
kresie historii powszechnej i Polski XIX wieku, zatwierdził wiceminister Wit 
Drapich 28 maja tegoż roku.

Osiągnięciom kolejnych stopni naukowych, publikacjom nowych książek, 
pozytywnym wielce opiniom najbliższych przełożonych z Wydziału i Instytutu, 
towarzyszyły ich wnioski i nagrody Ministra i Rektora UG.

Nie wolno też zapominać o pełnionych przez Bogusława funkcjach kierow-
niczych w administracji UG: dyrektora Instytutu (1990-99), Dziekana Wydzia-
łu Humanistycznego (1970-1975) i prorektora UG (1975-1981)17. Jako wybitny 
nauczyciel akademicki został m.in. wyróżniony Medalem Komisji Edukacji Na-
rodowej i tytułem Zasłużony Nauczyciel PRL (1981).

Można powiedzieć, że Bogusław Cygler z powodzeniem łączył ciekawą 
działalność dydaktyczną i pełnienie funkcji kierowniczych w ramach Instytutu 
oraz Wydziału i całego Uniwersytetu z prowadzeniem, może z pewnym umia-
rem, znaczących badań naukowych. Zyskał opinię w Polsce wybitnego badacza 
dziejów Wielkiej Emigracji. 20 lipca 1990 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej 
Wojciech Jaruzelski nadał Mu tytuł naukowy profesora nadzwyczajnego nauk 
humanistycznych. 20 też lipca 1990 r. Minister Edukacji Narodowej mianował 
B. Cyglera na stanowisko profesora w UG.

Przywołując uzyskane przezeń nagrody indywidualne stopnia pierwsze-
go Rektora UG, warto dopowiedzieć, że w III RP B. Cygler otrzymał je także 
od kolejnych Magnificencji – Zbigniewa Grzonki, Marcina Plińskiego i Andrze-
ja Ceynowy – za osiągnięcia naukowe, dydaktyczno-wychowawcze i organi- 
zacyjne.

17 Będąc prorektorem ds. nauczania w zespole J. M. profesora Janusza Sokołowskiego, doc.  
dr hab. Bogusław Cygler otrzymał następujący zakres czynności:

 1. Egzaminy wstępne.
 2. Organizacja i tok studiów.
 3. Praktyki studenckie.
 4. Zatrudnienie absolwentów.
 5. Nowe techniki nauczania i pomoce naukowe.
 6. Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych.
 7. Biblioteka Główna.
 8. Alliance Francaise.
 28 listopada 1980 r. B. Cygler złożył na ręce Rektora prośbę do Ministra o przyjęcie rezy-

gnacji z funkcji prorektora. Przypomniał m.in. swoje dokonania administracyjne i stwier-
dził zupełne wyczerpanie psychiczne oraz szwankowanie zdrowia. Zgoda Ministra –  
odwołanie nastąpiło z dniem 31 I 1981.
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20 kwietnia 2001 r. Profesor B. Cygler, kończąc 65 lat, dla zachowania for-
malności poprosił Rektora o rozwiązanie stosunku pracy na zasadzie porozu-
mienia stron w związku z przejściem na wcześniejszą emeryturę, a jednocze-
śnie złożył podanie o przedłużenie zatrudnienia do 70. roku życia, co stało się 
faktem. W minionych latach (od 1994 do 2001 r.) pracował także w Pomorskiej 
Akademii Pedagogicznej w Słupsku i Bałtyckiej Wyższej Szkole Humanistycz-
nej w Koszalinie oraz Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Wester-
platte w Gdyni-Oksywiu.

Obok pracy zawodowej cenił sobie życiową wolność i możliwość przeby-
wania poza miastem jako właściciel działki i domku rekreacyjnego w Siwiałce 
na Kociewiu. Jako emeryt nie zerwał kontaktów z uczelnią, a zwłaszcza z na-
szym Zakładem Historii Polski i Powszechnej XIX i XX wieku, w którym zosta-
łem Jego następcą na stanowisku kierownika. 

Od 15 grudnia 1958 r. Bogusław był żonaty z Barbarą z d. Śródka, urodzoną 
w Osiakowie k. Wielunia, nieco młodszą koleżanką ze studiów, nauczycielką hi-
storii. Ich dzieci to córki – Anna, absolwentka skandynawistyki UG, tłumaczka, 
zamężna z Andrzejem Kanthakiem, znana dziś pisarka gdańska oraz Dagma-
ra, absolwentka studiów architektury Politechniki Gdańskiej, od lat rezydentka 
USA18. Miło było nam gościć A. A. Kanthaków, jak i Bogusława z Zakładem, 
przed laty w naszej zagrodzie kaszubskiej nad Radunią w Łączyńskiej Hucie19.

Od końca lat 50. XX wieku Bogusław Cygler był obywatelem Gdańska – 
Brzeźna. Ceniony przez uczniów i przełożonych, przyjaciół, kolegów, znajo-
mych i sąsiadów… Między innymi Jego sąsiadem był nasz wspólny i bliski zna-
jomy, b. dyr. Wydziały Finansowego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku – mgr 
Henryk Chaciński, pochodzący z Chełmna nad Wisłą, miłośnik historii – nie 
tylko swego rodzinnego miasta i Pomorza nad Wisłą. Jego córka Majka robi ka-
rierę na UG. W naszej pamięci pozostał Bogusław Cygler jako człowiek zawsze  
młody, pełen energii i planów na przyszłość… Był bardzo wrażliwy na piękno  
– nie tylko kobiet… Niestety, zlekceważył „przeziębienie” – początki zabój- 
czej choroby. Nie chciał pójść do lekarza. Dbał przecież o zdrowie, niejeden 
zazdrościł Mu niezmiennej młodości. Gdy trafił do szpitala, było już za późno.  

18 Mąż Ani, Andrzej Kanthak, spokrewniony z moją żoną Anną, to b. konsul honorowy 
Wielkiej Brytanii w Gdańsku, obecnie ambasador RP w RPA. Ich syn Jan, to poseł koalicji 
rządzącej. Wśród powieści Anny Cygler jedna z nich poświęcona jest emigrantom kaszub-
skim w USA, eksponująca m.in. postać Hieronima Derdowskiego, tamże obywatela Wino-
ny. Dagmara Cygler z męża Larsen, od dzieciństwa zwana Karoliną, matka Kaliny i Stefana, 
mieszka z rodziną w Minnesocie, a więc blisko Winony, gdzie na cmentarzu spoczywa 
Hieronim Derdowski…

19 Zob. J. Borzyszkowski, Nad Radunią… O dziejach przysiółka skansenowskiego z „zagrodą 
kaszubską” w Łączyńskiej Hucie, Gdańsk 2016, s. 162, 166, 380.

Profesor Bogusław Cygler (1936–2020)
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Pokonał Go koronawirus, którego zwyciężyła jego żona Barbara… Bogusław 
Cygler zmarł 17 grudnia 2020 r., a pochowany został na Cmentarzu Łostowice 
5 stycznia 2021.

Zapamiętamy Go jako wspaniałego nauczyciela akademickiego, kolegę  
i przyjaciela, który w każdej rzeczywistości starał się pomagać, a przynajmniej 
nie szkodzić. Jego życzliwość wobec innych ludzi nie obejmowała jednak 
wszystkich, np. donosicieli… Niejednego próbował sprowadzić ze złej drogi. 
– Bogusław przeszedł przez życie z godnością. Z powodzeniem łączył pracę za-
wodową i troskę o rodzinę, o zachowanie pogody ducha i korzystanie z uroków 
życia na tym tu naszym mimo wszystko pięknym świecie.



Daniel Kalinowski

Gryfy na sarkofagu.  
Zbigniew Zielonka (1929–2021)

Zbigniew Zielonka uważał się za pisarza i autora prozy historycznej. Nie był 
jednak w swym życiu wyłącznie literatem, ponieważ przyszło Mu również wy-
pełniać rolę badacza akademickiego. W tej zaś realizował się bardzo wydatnie, 
badając przede wszystkim śląski krąg kulturowy. Od połowy lat siedemdzie-
siątych zainteresował się również literaturą pomorską i wreszcie kaszubską. 
I to jest właśnie powód, dla którego trzeba dziś o Nim napisać wśród członków  
Instytutu Kaszubskiego, gdyż Jego prace o literaturze regionów były ważne nie 
tylko dla opolskiego i słupskiego środowiska akademickiego.

Zbigniew Zielonka urodził się 12 sierpnia 1929 r. Maturę zdał w 1950 r.  
i rozpoczął studia polonistyczne na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza 
w Poznaniu. W 1953 r. przeprowadził się do Opola i zawarł związek małżeński. 
W 1956 r. zaczął pracę jako polonista w Korespondencyjnym Liceum Ogól-
nokształcącym. Trochę wcześniej, bo w 1954 r. debiutował jako pisarz tematu 
śląsko-historycznego. W latach pięćdziesiątych i sześćdziesiątych publikował 
prozę, artykuły i recenzje w „Trybunie Opolskiej”, „Kwartalniku Opolskim”, 
„Kalendarzu Opolskim”, „Więzi” oraz „Twórczości”. Od 1957 r. stał się człon-
kiem ZLP, organizując w Opolu szereg przedsięwzięć kulturalnych. W 1959 
uzyskał polonistyczne magisterium na Uniwersytecie Wrocławskim. W latach 
1970–1972 był w składzie kolegium redakcyjnego miesięcznika „Opole”, w któ-
rym drukował swoje felietony, artykuły i prozę (cykle tematyczne: „Rozważa-
nia o Śląsku”, „Słownik geografii piśmiennictwa polskiego na Śląsku”, „Litera-
tura Ziem Przywróconych”). W latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych 
publikował swoje kulturoznawcze eseje na łamach ogólnopolskich czasopism 
„Twórczość”, „Więź” i „Regiony”. Na podstawie rozprawy Bohaterowie literac-
cy polskiego średniowiecza X-XII wieku uzyskał na Uniwersytecie Wrocławskim 
w 1974 r. stopień doktora nauk humanistycznych.

Od tego też roku zamieszkał i zaczął pracę w Słupsku. Został zatrudnio-
ny jako adiunkt w Zakładzie Filologii Polskiej Wyższej Szkoły Pedagogicznej 
w Słupsku (od 2006 r. Akademia Pomorska w Słupsku), w której pracował 
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do 2000 r. W latach 1978–1999 w czasie pracy na słupskiej uczelni wypromo-
wał 190 licencjatów i magistrów. Po stanie wojennym odłączył się od Związ-
ku Literatów Polskich i w 1989 r. był współzałożycielem, a później członkiem 
Stowarzyszenia Pisarzy Polskich. W latach 1991–1998 pełnił funkcję radnego 
w Radzie Miejskiej w Słupsku, a od 1991 w prezydium Sejmiku Województwa 
Słupskiego, będąc związany z działaczami NSZZ „Solidarność” i podkreślając 
swoje związki z życiem Kościoła katolickiego.

W 1996 r. uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego na Uniwersy-
tecie Gdańskim na podstawie rozprawy Geografia życia literackiego polskiego 
kręgu kulturowego na Śląsku. W latach 1996–2003 pełnił funkcję prezesa słup-
skiego oddziału Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza. Od 1997 r. 
przeszedł na emeryturę, jednocześnie prowadząc wykłady w słupskiej uczelni 
oraz w Bałtyckiej Wyższej Szkole Humanistycznej w Koszalinie, w której for-
malnie pracował do 2005 r. Na Uniwersytecie Gdańskim wypromował dwie 
doktorantki w zakresie literaturoznawstwa: Iwonę Maciejewską (2005) oraz Ewę 
Gruczę (2010).

Tematyka kaszubska zaczęła interesować Zbigniewa Zielonkę bliżej od czasu, 
kiedy rozpoczął pracę w słupskiej WSP. To tutaj osobiście poznał Jana Drzeż-
dżona (z którym pracował w tym samym Zakładzie Filologii Polskiej), zaś poza 
uczelnią nawiązał bezpośrednie kontakty z Anną Łajming czy Jerzym Dąbrową 
Januszewskim. Był też współorganizatorem konferencji poświęconych Alek-
sandrowi Majkowskiemu (Słupsk, 1998) czy Annie Łajming (Słupsk, 1998). 
Współzakładał Instytut Kaszubski w Gdańsku (1998), zaś od 2000 do 2009 roku 
był jego wiceprezesem oraz współorganizatorem konferencji naukowych o edu-
kacji kaszubskiej (Starbienino, 2006) czy kalwarii wejherowskiej (Wejherowo, 
2007). To z pomysłu Zbigniewa Zielonki powstała seria wydawnicza Biblioteka 
Pisarzy Kaszubskich, jeden z najistotniejszych projektów naukowo-badawczych 
środowiska Instytutu Kaszubskiego. Ta inicjatywa miała w projekcie słupskiego 
badacza ukazać najważniejsze dzieła literatury kaszubskiej w sposób od wielu 
dziesiątek lat praktykowany w ramach polskojęzycznej serii Biblioteki Naro-
dowej. Od 2000 do 2008 r. Zielonka należał do zespołu redakcyjnego rocznika 
„Acta Cassubiana” (Gdańsk), a od 2003 r. do Rady Naukowej „Cassubia Slavi-
ca. Internationales Jahrbuch für Kaschubische Studien” (Hamburg). W 2010 r. 
otrzymał Nagrodę Marszałka Województwa Pomorskiego za wybitne zasługi 
w dziedzinie twórczości artystycznej oraz upowszechniania i ochrony kultury. 
W 2016 r. przyznano Mu Srebrny Medal Zasłużony Kulturze Gloria Artis.

W swoich zainteresowaniach kaszubistycznych Zielonka wychodził od wy-
kształconej w latach osiemdziesiątych XX w. w polskim dyskursie kulturowym 
koncepcji „małej ojczyzny”. W ślad za ujęciami zachodnioeuropejskimi oraz  
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tymi formułowanymi wśród autorów czasopisma „Regiony” lub „Sycyna” „małą  
ojczyznę” rozumiał jako przestrzeń psychofizyczną, wynikającą ze związków 
intelektualnych oraz emocjonalnych człowieka, osadzonego w najbliższym oto-
czeniu geograficzno-kulturowym. Zielonka był zatem jednym z przedstawicie-
li regionalizmu pomorskiego i kaszubskiego, interesując się wspólnotą języka,  
pamięci, historii miejsca oraz obyczaju i filozofii życia. W stosunku do kultury 
kaszubskiej Zielonka krytykował tych, którzy zarzucali jej słabość, niedojrza-
łość czy złą jakość, wskazując na wartości wszystkiego, co Kaszubom bliskie, 
ważne i wspólnotowe. Szczególnie interesowała go literatura, w której istnie-
ją składniki tożsamości, dumy, poczucia odrębności i chęć trwania. Stąd bar-
dzo wysoko cenił twórczość młodokaszubów, wielokrotnie wskazując walory 
estetyczne prozy Aleksandra Majkowskiego czy Leona Heykego. Był przeciw-
ny rozumieniu kultury kaszubskiej jako podległej tradycji polskiej, nie ceniąc 
wysoko prac regionalistycznych Andrzeja Bukowskiego. Bliżej zaś Mu było do  
stanowisk reprezentowanych przez Lecha Bądkowskiego, Tadeusza Bolduana 
i Jana Drzeżdżona.

Zbigniew Zielonka nie zdecydował się na sformułowanie monografii doty-
czącej literatury Pomorza, nie napisał również wielorozdziałowej autorskiej pra-
cy o literaturze kaszubskiej. Miał jednak ambicje, aby owe zjawiska kulturowe 
omawiać i oceniać. Co bardzo ważne, traktował twórczość kaszubskojęzyczną 
nie tyle jako wytwór kultury ludowej czy folklorystycznej, co jako pełnoprawne, 
zróżnicowane piśmiennictwo, któremu należy się profesjonalna opis i krytyka. 
W latach dziewięćdziesiątych zeszłego wieku nie był to jeszcze powszechny styl  
myślenia. Z kolei wobec polskojęzycznej literatury pomorskiej miał bardzo  
krytyczne podejście. Choć w „Materiałach do poznania regionalizmu słup-
skiego” niejednokrotnie dawał sygnały zainteresowania miejscowym życiem 
literackim, jednocześnie dość wyraźnie daje się wyczuć, które z inicjatyw ar-
tystycznych cenił, które zaś uważał za nieautentyczne, pisane na polityczno- 
-ideowe zamówienie. 

Wśród Jego esejów o kaszubszczyźnie można przywołać analizy Życia i przy-
gód Remusa, kiedy jako badacz literatury ukazywał, jak Aleksander Majkowski, 
osadzony w tradycyjnym świecie kaszubskiego języka, historii i obyczaju, jed-
nocześnie otwierał się na obce Kaszubom składniki odmiennych kultur współ-
egzystujących na Pomorzu. Zielonka przedstawiał również wymiary interpre-
tacyjne młodokaszubskiej powieści, podkreślając, że główny bohater powieści 
z jednej strony jest wiejskim, rodzimym wędrowcem i handlarzem, z drugiej 
jednak strony to kreacja literacka wywiedziona z pradawnych mitów celtyckich, 
z Don Kichota Cervantesa oraz wzorców bohatera romantycznego. W całościo-
wej ocenie kaszubski utwór jest dla Niego przykładem nie tyle ciekawego zapisu 



346

motywów ludowych czy narracji etnograficznych, co arcydziełem beletrystyki 
sformułowanym w wysublimowanym języku i na ogólnoeuropejskim poziomie 
artystycznym.

Nieco inaczej opisywał Zielonka działalność Jana Drzeżdżona, akcentując nie 
tyle jego literacką, co akademicką działalność kaszubistyczną. Zielonka wracał 
do tego tematu kilkakrotnie. Osobno natomiast omówił kwestię w eseistycznym 
szkicu Môłô zemia też mô serce, który dotyczył monografii Jana Drzeżdżona 
pt. Współczesna literatura kaszubska. Opolsko-słupski interpretator podkreślał, 
że praca Drzeżdżona dokumentuje społeczno-kulturowy fakt istnienia odręb-
nego języka kaszubskiego i tworzone w nim utwory. Zielonka gorąco popierał 
Drzeżdżona w analizowaniu literatury kaszubskiej, uprawianej tak przez au-
torów ludowych, jak i wykształconych, działających zarówno w ramach grup 
i pokoleń literackich, jak i w statusie autorów osobnych. Badacz cenił we Współ-
czesnej literaturze kaszubskiej konsekwencję metodologiczną i jej aspekt edu-
kacyjny, uświadamiający polskiemu czytelnikowi rozległość tematyczną i styli-
styczną propozycji kaszubskiego piśmiennictwa.

Dużą estymą obdarzał Zbigniew Zielonka także twórczość Anny Łajming, 
której utwory stawiał obok arcydzieł polskiej i kaszubskiej literatury, a dokład-
niej jeszcze, przy współczesnej prozie autobiograficznej. Wedle badacza dla 
tradycji kaszubskiej utwory literatki są niczym czwarta ściana gmachu litera-
tury kaszubskiej, obok dokonań Hieronima Derdowskiego, Aleksandra Maj-
kowskiego i Jana Drzeżdżona. Jest to przy tym nieco mroczny aspekt realizmu,  
ukazujący surową prawdę kaszubskiego życia. Oprócz tego czynnika cenił  
Zielonka w prozie Łajming realizm topograficzny, obyczajowy naturalizm 
oraz reizm opisu. Zwłaszcza reizm uznawał za frapujący, gdyż zauważał, że za-
interesowanie pisarki detalem materialnym, obyczajowym i kulturowym, po-
zwala zaistnieć tej prozie w ponadlokalnym kontekście, zarysowującym treści 
uniwersalne. Owe właśnie cechy warsztatu artystycznego uczyniły wedle bada-
cza z polsko-kaszubskiej narracji rzeczywistość frapującą i niepowtarzalną.

Zbigniew Zielonka jako literat nie sformułował opowiadań czy powieści, 
które wprost dotyczyły problematyki pomorskiej czy kaszubskiej. Ta prze-
strzeń okazjonalnie tylko pojawiła się jako tło dla wydarzeń fabuły. Jednakże 
jako badacz literatury i eseista tematów pomorskich i kaszubskich odegrał rolę 
inspiratora, który zachęcał czytelników (studentów, akademików) do odkrywa-
nia faktora tożsamościowego. W swoich artykułach zaznaczał sprzeciw wobec 
współczesności kulturowej z inwazją mass mediów, kulturową bylejakością 
i coraz słabszą więzią rodzinno-historyczną. Był pracownikiem dydaktyczno-
-naukowym, który zwłaszcza w środowisku słupskim wspierał Jowitę Kęciń-
ską-Kaczmarek i Adelę Kuik-Kalinowską w ich aktywności naukowej na polu  
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kaszubistycznym (geografia życia literackiego, opis twórczości Anny Łajming) 
oraz Krystynę Krawiec-Złotkowską w przestrzeni literatury staropolskiej.  
W szerszych, pozapomorskich gremiach kulturowych zapewniał, że literatura 
kaszubska ma szansę zaistnieć jako jeszcze jeden przykład literatury światowej. 
Wskazywał na doniosłość ideową i artystyczną twórczości najbliższych Mu: 
Hieronima Derdowskiego, Aleksandra Majkowskiego, Leona Heykego, Jana 
Drzeżdżona, Anny Łajming oraz Stanisława Pestki, dostrzegając w nich nie tyl-
ko umiłowanie małej ojczyzny w Europie regionów, ale również akty kaszub-
skiej dumy i poczucia odrębności kulturowej.

Jedna ze znanych powieści Zbigniewa Zielonki ma tytuł Orły na sarkofa-
gu (1964). Tematycznie związana jest ze średniowiecznym Śląskiem i skom-
plikowaną polsko-niemiecko-czeską historią tych ziem. Ukazuje losy Piastów, 
Kościoła chrześcijańskiego i zwykłych ludzi… Tytułowe orły strzegą w po-
wieści władców Śląska w czasie ich aktywności i na ich katafalkach. Zmarły 
24 stycznia 2021 r. Zbigniew Zielonka spoczął snem wiecznym na opolskim 
cmentarzu w Alei Zasłużonych. W dzień pogrzebu świeciło słońce i fruwały 
ptaki. W ciszy nad grobem dało się usłyszeć… Łopot skrzydeł gryfów...

Gryfy na sarkofagu. Zbigniew Zielonka (1929–2021)
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Jerzy Limon (1950–2021)  
– profesor UG, anglista, literaturoznawca,  

teatrolog, twórca i dyrektor Gdańskiego Teatru  
Szekspirowskiego, a także tłumacz i pisarz  

– m.in. autor powieści Madonna Kaszubska

Śmierć profesora Jerzego Limona, ofiary koronawirusa, 3 marca 2021 r. 
w Gdańsku, była wielkim zaskoczeniem, a jest ogromną stratą, nie tylko dla 
środowiska ludzi nauki i kultury. Wyrazem tejże straty są bardzo liczne nekro-
logii i wspomnienia pośmiertne, jakie ukazały się na łamach prasy i w mediach 
społecznościowych. Jego postać – życie i dokonania twórcze mają od lat swoje 
trwałe odbicie na kartach słowników biograficznych itp. leksykonów1. Zawarte 
w nich biogramy Profesora stanowić mogą punkt wyjścia dla przyszłych au-
torów poświęconych Mu opracowań, a przede wszystkim biografii, której bez 
wątpienia wkrótce się doczekamy. Tu – ku przypomnieniu – warto przywołać 
poświęcony Mu biogram, zawarty w pomnikowym dziele Encyklopedia Gdań-
ska, wydanym przez Fundację Gdańska w 2012 r., a wzbogacanym na bieżąco 
i udostępnianym w Internecie w postaci GEDANOPEDII.

„JERZY LIMON (24 V 1950 Malbork – 3 III 2021 Gdańsk), historyk, tłu-
macz literatury angielskiej, teatrolog, pisarz, profesor Uniwersytetu Gdań-
skiego (UG). Brat Janusza Limona. Absolwent I Liceum Ogólnokształcącego 
w Sopocie i uniwersytetu w Poznaniu, gdzie do 1975 roku studiował filologię 
angielską i historię. W latach 1975–1980 wykładowca literatury w Instytucie 
Filologii Angielskiej na uniwersytecie w Poznaniu, od roku 1979 doktor.

1 Olbrzymie bogactwo stanowią artykuły prasowe dot. działalności Jerzego Limona i dzie-
jów rekonstrukcji teatru elżbietańskiego – szekspirowskiego w Gdańsku. W domowym ar-
chiwum zachowałem m.in. obszerny i ilustrowany tekst Katarzyny Surmiak-Domańskiej, 
zatytułowany: Fortuna w Gdańsku. W podtytule tegoż reportażu czytamy: „To angielskim 
dzieciom zawdzięczamy, że w Polsce przez długie lata istniał jedyny poza Anglią teatr 
elżbietański”. – Zob. „Gazeta Wyborcza”, dodatek „Magazyn Gazety” z 3 sierpnia 2020 r.,  
s. 16-18.
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Od 1980 w Instytucie Anglistyki UG. Od roku 1985 doktor habilitowany, 
od 1993 profesor tytularny. W okresie 1983–1993 wicedyrektor Instytutu 
Anglistyki UG, od 1993 kierownik Zakładu Historii Literatury i Kultury An-
gielskiej (obecnie Zakład Literatury Brytyjskiej). Wykładał gościnnie m.in. 
w Hunter College, University of Delaware, University of Colorado, Shake-
speare Institute w Waszyngtonie. Stypendysta między innymi British Council 
(1984–1985), Folger Shakespeare Library (1987–1988), Fundacji Alexandra 
von Humboldta (1991–1992).

Od 1989 roku prezes Fundacji Theatrum Gedanense, stawiającej sobie za cel 
przywrócenie pamięci o obecności w Gdańsku teatru elżbietańskiego. Dyrek-
tor naczelny Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego. Od 1996 członek założy-
ciel Forum Integracji Nauki, Kultury i Sztuki Sfinks w Sopocie.

Członek korespondent krajowy Polskiej Akademii Umiejętności, członek  
Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Międzynarodowego Towarzy-
stwa Szekspirowskiego, Polskiego Towarzystwa Szekspirowskiego, Polskiego 
Towarzystwa Historyków Teatru, ZAiKS-u, Stowarzyszenia Pisarzy Polskich. 
Najważniejsze publikacje naukowe: Gentlemen of a Company. English Players 
in Central and Eastern Europe, c. 1590 – c. 1660 (1985, 2009), Dangerous Mat-
ter. English Drama and Politics in 1623/24 (1986), Gdański teatr „elżbietański” 
(1989), The Masque of Stuart Culture (1990), Między niebem a sceną. Prze-
strzeń i czas w teatrze (2002), Trzy Teatry (2004), Piąty wymiar teatru (2006), 
Obroty przestrzeni (2008), The Chemistry of the Theatre (2010), Brzmienia 
czasu. O aktorstwie i mowie scenicznej (2011), Młot na poetów albo Kronika 
ściętych głów (2014), Szekspir bez cenzury. Erotyczny żart na scenie elżbietań-
skiej (2018). Autor wielu przekładów z języka angielskiego. Powieści: Muen-
chhauseniada (1980), Kaszubska Madonna (1991), Wieloryb (1998), Koncert 
Wielkiej Niedźwiedzicy (2001).

W 2006 roku otrzymał Nagrodę Naukową Miasta Gdańska im. Jana Heweliu-
sza. Odznaczony Srebrnym Medalem Zasłużony Kulturze – Gloria Artis (2006) 
oraz Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2011). We wrze- 
śniu 2014 roku, w związku z otwarciem Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego, 
królowa brytyjska Elżbieta II przyznała mu za zasługi dla brytyjsko-polskiej 
współpracy kulturalnej Honorowy Order Imperium Brytyjskiego w stopniu 
oficera (wręczony przez ambasadora brytyjskiego 29 I 2015 roku w Gdań-
sku). W 2015 roku otrzymał Medal św. Wojciecha, Złoty Medal Uniwersytetu 
Gdańskiego „Doctrinae Sapientiae Honestati”, był Laureatem Nagrody Jerz-
manowskich, przyznawanej przez Polską Akademię Umiejętności, w plebiscy-
cie „Dziennika Bałtyckiego” został uznany Człowiekiem Roku 2015. W 2019 
roku Laureat Nagrody im. Aleksandra Gieysztora, w Stratfordzie (rodzinnym 
mieście Szekspira) odebrał międzynarodową nagrodę Pragnell Shakespeare 
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Award za osiągnięcia w popularyzowaniu i rozwoju wiedzy na temat dzieł 
Williama Szekspira.

Pochowany 27 III 2021 na Cmentarzu Komunalnym w Sopocie”.

W wspomnieniach pośmiertnych przypomniano liczniejszy zestaw Jego 
ważnych publikacji i dokonań, a także nagród. Pamiętając o Jego członkostwie 
w Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie, trzeba przywołać i to, iż był 
członkiem Rady Naukowej jej Stacji w Gdańsku, przy której działa od 2015 r. 
Komisja Kaszubska.  

W powszechnej świadomości prof. Jerzy Limon funkcjonował przede 
wszystkim jako twórca i dyrektor Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego, otwar-
tego we wrześniu 2014 r. W tym kontekście pamiętać będziemy, iż był także 
założycielem i dyrektorem międzynarodowego Festiwalu Szekspirowskiego 
w Gdańsku, który w 2017 r. uhonorowany został nagrodą Unii Europejskiej… 
Był też pomysłodawcą i współzałożycielem Europejskiej Sieci Festiwali Szek-
spirowskich z siedzibą w Gdańsku.

Można powiedzieć, że Jerzy Limon stanowił swoistą międzynarodową in-
stytucję, znaną i cenioną w kraju i świecie. Świadczy o tym Jego przynależność 
i działalność w licznych stowarzyszeniach i instytucjach, jak też owocne kon-
takty – współpraca z wieloma ośrodkami nauki i kultury – nie tylko w Wiel-
kiej Brytanii i USA. To także Jego własna praca naukowa – dzieła publikowane 
w kraju i za granicą.

W ostatnich latach ukazały się w Gdańsku m.in. Jego niezwykłe książki: 
Młot na poetów albo Kronika świętych głów (2014) i Szekspir bez cenzury. Ero-
tyczny żart na scenie elżbietańskiej (2018). Wzbogaciły one dorobek gdańskiego 
wydawnictwa Słowo/obraz/terytoria.

Z Jego czterech powieści oraz przekładów dawnych i współczesnych sztuk 
– Williama Szekspira i Toma Stopparda, na kartach „Acta Cassubiana” wypa-
da przypomnieć przede wszystkim Madonnę Kaszubską. Powieść ta ukazała się 
w Oficynie Wydawniczej „Graf ” – Gdańsk 1991. Na gorąco zyskała pozytyw-
ne opinie czytelników, a literaturoznawcy z Uniwersytetu Gdańskiego – Jerzy  
Samp i Tadeusz Linkner – poświęcili jej promocyjne artykuły na łamach prasy.  
Pierwszy swój tekst opublikowany w „Dzienniku Bałtyckim” zatytułował  
Tajemnica pewnej Madonny2. W ostatnim akapicie czytamy: „Wbrew temu, co 
mogłaby nam sugerować przyjęta konwencja oraz poruszany w opowieści te-
mat, książka ta obejmuje nie tylko wydarzenia z zamierzchłego średniowiecza, 
lecz nawiązuje też do rzeczywistości jakże nam bliskiej. Mamy bowiem remini-

2 Zob. „Dziennik Bałtycki”, 2.01.1992, nr 1.
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scencje grudnia 1970 roku i wielkich strajków sierpniowych i stanu wojennego. 
„Kaszubska Madonna” to książka wielce oryginalna. Treść jej nie poddaje się 
uproszczonym interpretacjom i jednoznacznej ocenie. Trzeba więc samemu  
oddać się jej lekturze”. [Podkr. J.B.]

Tadeusz Linkner zaprezentował Madonnę Kaszubską obszerniej i dwukrot-
nie. Na łamach „Gazety Morskiej” z 29.01.1992 swój tekst zatytułował: Rękopis 
znaleziony w Gdańsku. „Kaszubska Madonna” Jerzego Limona. Z kolei w „Wie-
czorze Wybrzeża” (nr 20 z 1992 r.) wyeksponowano tytuł: W podróż i do podusz-
ki. Kaszubskie czytadło. – Bez wątpienia i tu puentą mogłyby być słowa zachęty 
do osobistej lektury…

Kaszubska Madonna miała być pierwszą gdańsko-kaszubską powieścią  
J. Limona, który nosił się z pomysłem następnej. W Jego i rodziny myślach za-
istniał też pomysł przetłumaczenia jej na język kaszubski, co być może w naj-
bliższej przyszłości stanie się faktem. Za książkę tę Jerzy Limon otrzymał na-
grodę Gdańskiego Towarzystwa Przyjaciół Sztuki. Można powiedzieć, że była 
to nagroda jedna z bardzo wielu. 

Uroczyste pożegnanie śp. Jerzego Limona miało miejsce 27 marca w kościele 
św. Jana. Z powodu pandemii mogli w nim wziąć bezpośredni udział jedynie 
najbliżsi – rodzina i zaproszeni goście. Inni mogli to uczynić za pośrednictwem 
transmisji w serwisie You Tube Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego oraz  
w innych mediach społecznościowych. Pogrzeb jedynie w gronie rodzinnym 
odbył się na Cmentarzu Komunalnym w Sopocie – można rzec mieście rodziny 
Jerzego Limona, który osierocił żonę Justynę, córkę Julię i syna Tomasza, jak 
i liczną familię współpracowników i przyjaciół związanych nie tylko z Gdań-
skim Teatrem Szekspirowskim.
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Profesor nauk med. Stefan Raszeja (1922–2021)  
– chluba Kociewia, Gdańska i Pomorza

Prof. nauk med. Stefan Raszeja, b. rektor Akademii Medycznej w Gdań-
sku, współtwórca podobnej uczelni w Bydgoszczy – wybitny naukowiec, czło-
wiek bardzo wielu zasług i wyróżnień, tak w okresie PRL, jak i III RP – zmarł  
10 marca 2021 r., a pochowany został 20 marca na cmentarzu Srebrzysko.  
Niemal do ostatnich dni był aktywny zawodowo jako ekspert – wybitny specja-
lista w zakresie medycyny sądowej. Gdański Uniwersytet Medyczny wyróżnił 
Go 27 czerwca 2014 r. honorowym doktoratem. Przy tej i niejednej innej okazji 
przypomniano Jego wybitne zasługi dla uczelni, Gdańska i regionu1. Jego bio-
gramy znajdziemy m.in. w leksykonie Kto jest kim w Polsce oraz w Encyklope-
dii Gdańska (Gdańsk 2012). W tym drugim dziele znalazła się także fotografia  
Profesora, a zawartość poświęconego Mu hasła głosi:

Raszeja Stefan (urodził się 24 XII 1922, Starogard Gd.), lekarz, naukowiec. 
Urodził się w rodzinie nauczycielskiej, przed wybuchem II wojny światowej 
ukończył w Starogardzie Gd. szkołę podstawową i gimnazjum. W czasie oku-
pacji członek Tajnej Organizacji Wojskowej „Gryf Pomorski”. Ukończył Liceum 
Humanistyczne w Starogardzie Gd., podjął studia lekarskie na uniwersytecie 
w Poznaniu. W maju 1946 aresztowany na kilka tygodni za udział w demon-
stracji studenckiej (domagającej się uwolnienia studentów z Krakowa, manife-
stujących z okazji 3 Maja). W 1951 ukończył Akademię Medyczną w Poznaniu, 
gdzie początkowo pracował; 1959 dr, 1963 dr hab. W Gdańsku od 1964, objął 
stanowisko kierownika Katedry i Zakładu Medycyny Sądowej AMG (GUMed). 
Od 1969 prof. tytularny. Przyczynił się do rozbudowy bazy naukowej Zakładu 
(uzyskując pomieszczenia prosektoryjne, nowy budynek i nowoczesną apa-
raturę). W 1966-69 dziekan Wydziału Lekarskiego AMG, 1969-71 prorektor  

1 Zob. m.in. „Kociewski Magazyn Regionalny”, 2014, nr 3, s. 18-19, gdzie relacja H. Pobłoc-
kiego z uroczystości dr h. c. na GUM oraz „Gazeta Gdańsk AMG”, luty 2003, gdzie obszer-
ny biogram Profesora – Profesor Stefan Raszeja – w 80. rocznicę urodzin, autorstwa dr med. 
Zbigniewa Jankowskiego i prof. dr hab. Zofii Szczerkowskiej. (W 1999 r. AM w Bydgoszczy 
jako pierwsza przyznała Profesorowi dr. h. c.!). 
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ds. nauki, 1972-75 rektor, współorganizator filii AMG w Bydgoszczy (obecnie 
AM w Bydgoszczy). Specjalista w zakresie biologii medycyny, denatologii le-
karskiej i medycyny sądowej. Od 1999 dr h. c. AM w Bydgoszczy. Odznaczo-
ny m.in. Krzyżem Kawalerskim OOP (1973), Krzyżem Komandorskim OOP 
(1988), Medalem 1000 Miasta Gdańska (1997)2. 

Biogram zawarty w Kto jest kim w Polsce informuje nas szerzej o działalności 
i dorobku naukowym Profesora. Był On członkiem Komitetów Redakcyjnych 
czasopism medycznych w kraju i Europie oraz USA. Należał do zespołów i rad 
naukowych wielu instytucji, m.in. RN przy Ministrze Zdrowia i Opieki Spo-
łecznej oraz Komisji Etyki Badań Naukowych przy tymże ministerstwie. Był 
członkiem wielu towarzystw naukowych w kraju i świecie. Uhonorowany został 
m.in. Krzyżem Partyzanckim, Medalem Komisji Edukacji Narodowej oraz ty-
tułem Zasłużony Nauczyciel PRL. Publikował w kraju i za granicą. Uczestniczył 
w konferencjach naukowych i nie stronił od działalności społecznej. Pracując 
zawodowo, z ogromną życzliwością śledził aktywność ruchu regionalnego, 
w którym jako emeryt brał czynny udział. Szczególnie ważna była Jego obec-
ność w Towarzystwie Miłośników Ziemi Kociewskiej w rodzinnym Starogar-
dzie i Klubie TMZK w Trójmieście.

Jako b. członek i prezes Akademickiego Koła Pomorzan w Poznaniu był zwią-
zany bliżej ze środowiskiem Związku Przyjaciół Pomorza3. W przeciwieństwie 
do wielu kolegów z dużą sympatią przyjmował działalność Kaszubów i Zrzesze-
nia Kaszubsko-Pomorskiego. Ceniony tu i tam był uosobieniem zacności wiel-
kiej rodu Raszejów, z którego w okresie zaborów wyróżnili się między innymi 
synowie Julianny z d. Cichoń i Ignacego – listonosza miejskiego w Chełmnie 
nad Wisłą, filomaci pomorscy, szczególnie zasłużeni dla Pomorza w 20-leciu 
międzywojennym. Stąd też wpisani zostali w tragiczne doświadczenia II wojny. 
– Ks. Maksymilian Raszeja (1889-1939), prof. WSD w Pelplinie, zginął podczas 
Krwawej Pomorskiej Jesieni 1939 r. w Tczewie. Jego najstarszy brat Franciszek 
(dr med., ortopeda), prof. Uniwersytetu Poznańskiego, który w 1939 r. osiadł 
w Warszawie, zginął tam zamordowany przez Niemców podczas pełnienia  
obowiązków lekarskich 21 lipca 1942 roku w getcie, pośmiertnie nagrodzony 
medalem Sprawiedliwy wśród narodów świata4.

2 Op. cit., s. 865.
3 Zob. S. Raszeja, Akademickie Koło Pomorzan w Poznaniu. Pierwsza powojenna próba inte-

gracji Kociewiaków, „Radwan”. Roczniki Muzealne Muzeum Ziemi Kociewskiej w Staro-
gardzie Gdańskim, 2011, nr 6, s. 107-114.

4 Biogramy Maksymiliana i Franciszka oraz ich braci – Alojzego (1891-1978) (ekonomista 
i działacz ruchu spółdzielczego) oraz Leona (1901-1939) – sędzia i zasłużony prezydent 
Torunia, zginął 9 IX 1939 r. podczas nalotu w Lublinie – zob. Słownik biograficzny Pomorza 
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Rodzinna Saga Raszejów, zakorzenionych na Kociewiu, m.in. w Zelgoszczy, 
Wielkim Bukowcu i Czarnymlesie, rozproszonych po całej Polsce, w tradycji 
rodzinnej przywołuje nawet korzenie arabskie. Imiennik prof. Stefana, Stefan 
Paweł Raszeja (1945-2009), pochodzący z Tucholi, jako emerytowany pułkow-
nik WP we Wrocławiu, będąc z zamiłowania malarzem, podjął też badania 
genealogiczne. Owocem tej jego pasji jest książka Czapka na gwoździu, jaka 
ukazała się w Człuchowie w 2018 r. staraniem jego siostry Ireny Bartnik. Jest 
w niej wielokroć przywoływany prof. Stefan wraz z małżonką Wandą, uczestnik 
zjazdu rodzinnego w Czarnymlesie i Gniewie w 2003 r. – nestor i duma rodu. 
Jest też w Czapce na gwoździu biogram Profesora5. 

Śmierć Profesora Stefana, mimo Jego bardzo sędziwego wieku, była dla wie-
lu zaskoczeniem. Zdawało się nam bowiem, że Profesor – nieustannie czynny 
zawodowo, ostatnio głównie na polu medycyny sądowej, przeżyje przynajmniej 
swoje stulecie. 

Jak dziś pamiętam sympatyczną, wspomnianą już uroczystość w Gdańskim 
Uniwersytecie Medycznym 27.06.2014 r., nadania Profesorowi doktoratu hono-
ris causa. Uczestniczyli w niej m.in. delegaci Towarzystwa Miłośników Ziemi 
Kociewskiej ze Starogardu i Gdańska. Prezes Klubu Trójmiejskiego śp. Hubert 
Pobłocki pozdrowił bohatera uroczystości, mówiąc po kociewsku. Sam zna-
lazłem się tam również jako prezes Instytutu Kaszubskiego, z którym od lat  
zaprzyjaźniony był Profesor Raszeja.

Nasze przyjacielskie kontakty zrodziły się w środowisku b. członków TOW 
„Gryf Pomorski”, a zacieśniły na dobre podczas przygotowań do Kongresu 
Pomorskiego, jaki miał miejsce w latach 1997-1998. Zainaugurowaliśmy go 
w Gdańsku, a zakończyliśmy w Szczecinie. Profesor Raszeja jako przedstawiciel 
Związku Przyjaciół Pomorza należał do Komitetu Organizacyjnego Kongresu. 
Uczestniczył zarówno w jego inauguracji, jak i wielu wydarzeniach w terenie, 
zwłaszcza na Kociewiu i Ziemi Chełmińskiej6.

Bogactwo informacji dotyczących życia i działalności, osiągnięć naukowych 
Profesora, przypomniano tuż po Jego śmierci na łamach prasy. Między innymi 
„Gazeta Wyborcza” Trójmiasto obwieściła tę smutną wiadomość, podkreślając 
fakt, iż był rektorem Akademii Medycznej i twórcą gdańskiej szkoły medycyny 

Nadwiślańskiego, t. 4, R-Ż, pod red. Z. Nowaka, Gdańsk 1997; autorzy poświęconych im 
haseł to: J. Borzyszkowski, Stefan Rafiński, Kazimierz Przybyszewski i Henryk Mross. 

5 Zob. op. cit., s. 104-105 oraz m.in. s. 122-123. Egzemplarz tej książki otrzymałem w darze 
od Profesora. Zob. też J. Kałdowski, Bracia Raszejowie [z Chełmna], „Pomerania”, 1995, 
nr 5 oraz Z. Raszeja, Zarys rodowodu Raszejów, Bydgoszcz 2003. 

6 Zob. Księga Pamiątkowa Kongresu Pomorskiego Gdańsk 1997 – Szczecin 1998, pod red.  
J. Borzyszkowskiego, C. Obracht-Prondzyńskiego i S. Pestki, Gdańsk 1999, s. 43, 266, 270-
-273.
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sądowej, a także już w 1980 r. doprowadził do rozpoczęcia programu przeszcze-
pu nerek w Gdańsku. Sporo o Profesorze z materiałów opublikowanych po Jego 
śmierci można jeszcze dziś wyczytać w Wikipedii. Między innymi podkreślono 
w niej, iż był członkiem wielu międzynarodowych organizacji medycznych, ich 
prezesem i członkiem honorowym. Jego życie i dorobek są dobitnie wpisane 
w dzieje rodzinnego Kociewia, Gdańska i Pomorza. 

Profesor Stefan Raszeja był żonaty z dr med. Wandą Wojdon. Ich dzieci to 
córka Anna Specht, również dr nauk med. w Gdańsku (stąd troje wnuków) i syn 
Adam, mgr inż. bud. zamieszkały w Poznaniu. Oboje wspierali serdecznie ojca, 
także w jego pasji badań genealogicznych, którą dzielił z innymi przedstawi-
cielami rodu Raszejów z Zelgoszczy, Wielkiego Bukowca i Czarnegolasu, jakie 
uchodzą za najważniejsze gniazda rodu. 

W przywołanym artykule o Akademickim Kole Pomorzan w Poznaniu, opu-
blikowanym w 2011 r. na łamach „Rydwanu” w pierwszym i drugim akapicie 
Profesor stwierdził:

Jako „profesor w stanie spoczynku” powtarzam moim bliskim i znajomym, 
że „w emeryturze nie ma nic złego, pod warunkiem, że nie dopuścimy, by nam 
przeszkadzała w pracy”. Pójdę jeszcze dalej i powiem, że ludzie w wieku, na-
zwijmy go „ponaddojrzałym”, mogą znaleźć sporo satysfakcji w działalności 
społecznej czy informacyjnej (publikacje), wykorzystując swoje bogate i róż-
norodne doświadczenia życiowe, dzieląc się nimi. Dotyczy to w szczególności 
osób, którym los zgotował historię życia pełną dramatycznych epizodów. Tej 
dramaturgii nie brakowało w przeszłości mieszkańcom Pomorza, w tym oczy-
wiście Kociewia.

Informacjami z okresu mego udziału w partyzantce na terenie Kociewia i Bo-
rów Tucholskich w czasie okupacji niemieckiej dzieliłem się ze społecznością 
kociewską parokrotnie, po raz ostatni w roku 2006 na łamach „Kociewskiego 
Magazynu Regionalnego” (nr 3, s. 34-37). Jeden z wcześniejszych epizodów 
mego życia opisała pani Róża Janca-Brzozowska w „Rydwanie” (nr 1/2009, 
ss. 140-41). Okres mego długoletniego zaangażowania w pracy lekarza i pra-
cownika nauki przedstawiłem w artykule napisanym na prośbę mojej Uczelni: 
„Moje 40 lat z Akademią Medyczną w tle”, w książce „Zostawić ślad za sobą” 
(2005). Aktualnie okazuje się, że jestem jednym z ostatnich (jeśli nie ostatnim) 
z żyjących jeszcze partyzantów kociewskich7.

Polecając lekturę przywołanych wyżej przez Profesora Jego wspomnień,  
warto wskazać dalsze podobne dokumenty. Na łamach „Rydwana” w 2014 r., 
nr 9, Profesor opublikował jeszcze jeden fragment wspomnień: Pożegnanie 
z bronią i dalsze losy kociewskich partyzantów „Gryfa” i AK. 

7 S. Raszeja, Akademickie Koło Pomorzan…, s. 107. 
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Jak widać, „Rydwan” cieszył się szczególną sympatią Pana Profesora. Na jego 
to łamach w 2015 r., nr 10, opublikował Pożegnanie Józefa Weltrowskiego, swe-
go i naszego kolegę i przyjaciela. Dla profesora był on bliską osobą z „Gryfa 
Pomorskiego” i Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, zapisanego 
udziałem w wydawaniu gazetki gryfowskiej „Głos Serca Polskiego”8. Dla nas 
był on zapalonym wanożnikiem, druhem z wypraw kajakarskich po rzekach 
i jeziorach, a zwłaszcza Kaszubskiego Spływu Kajakowego „Śladami Remusa”. 
Józef Weltrowski zmarł 16 X 2015 w wieku 90 lat i został również pochowa-
ny na Cmentarzu Srebrzysko. Obaj panowie – Weltrowski i Raszeja wyróżniali 
się pogodą ducha i życzliwością, zwłaszcza wobec młodzieży. Profesor należał 
do grona najbardziej ulubionych wykładowców AMG. Przedmiotem Jego troski 
była m.in. sprawa umiłowania przez młodzież i zaangażowania na rzecz ma- 
łej ojczyzny. Z myślą o niej na łamach „Rydwanu” (2016, nr 11) opublikował 
Przyczynek do kształtowania tożsamości regionalnej młodzieży szkolnej. Na ten 
temat mówił także na II Kongresie Kociewskim w 2002 r. oraz wcześniej na Kon-
gresie Pomorskim9. W tekstach tych zostawił niejako swoje przesłanie – testa-
ment adresowany do młodych i następnych pokoleń. W refleksjach pokongre-
sowych w 1998 r. na koniec stwierdził:

Osobiście za jedno z najważniejszych osiągnięć Kongresu uważam inspira-
cję wielu lokalnych społeczności w subregionach pomorskich do wspólnego 
[podkr. S.R.] pogłębienia tożsamości regionalnej całego wielkiego Pomorza 
– od Szczecina po Elbląg. Odnoszę wrażenie, że w imię wspaniałych tradycji 
pomorskich i pokrewieństwa duchowego („żyje duch Pomorza”), nic nie ro-
niąc z dziedzictwa kulturowego swoich małych ojczyzn, Pomorzanie (Kaszu-
bi, Kociewiacy, mieszkańcy Powiśla i Ziemi Chełmińskiej, Borów Tucholskich 
i Krajny, poszczególnych ziem Pomorza Środkowego i Zachodniego) gotowi są 
do zgodnego budowania nowoczesnego, prężnego społeczeństwa i przyspie-
szenia jego cywilizacyjnego i kulturowego rozwoju10. 

– Podobnie ważne niejedno przesłanie czy wspomnienie prof. Stefana Raszei 
znajdziemy na łamach „Kociewskiego Magazynu Regionalnego”. Tam też tekst 

8 Zob. Z. Gach, Jeden z Wiela, Gdynia 1991 i J. Weltrowski, Drukarnia w Borach Tucholskich 
z lat 1941-1943, Tczew 1995 oraz J. Borzyszkowski, Historia Kaszubów w dziejach Pomorza, 
tom IV: Kaszubi w II RP i w latach II wojny światowej (1920-1945), Gdańsk 2019, s. 974- 
-977.

9 Zob. S. Raszeja, Refleksje pokongresowe, „Księga Pamiątkowa Kongresu Pomorskiego…”,  
s. 416-418.

10 Op. cit., s. 418. – Dziękuję dr. Krzysztofowi Kordzie, dyr. Biblioteki Miejskiej w Tczewie 
za udostępnienie artykułów Prof. S. Reszei z łamów „Rydwanu” i „Kociewskiego Magazynu 
Regionalnego”.
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o Profesorze, między innymi relacja z uroczystości 90-lecia Jego urodzin, jaką 
zorganizował Trójmiejski Klub TMZK w Ratuszu Staromiejskim w Gdańsku, 
a jego prezes śp. Hubert Pobłocki popełnił kolejny okolicznościowy wierszyk 
sławiący postać Jubilata11. Wyobrażam sobie, że w najbliższych latach stoli-
ca Kociewia Starogard, podobnie jak historyczna stolica Kaszubów Gdańsk, 
uczczą trwałymi znakami pamięci postać Profesora Stefana Raszei, który otwie-
rając Zjazd Rodu Raszejów w 2003 r. w Czarnymlesie w kościele parafialnym, 
między innymi powiedział: „Słyszałem kiedyś taką wypowiedź: »Jestem Albin 
Raszeja z Zelgoszczy na Kociewiu, Pomorzak, Polak z krwi i kości«. Tak, trzeba 
być dumnym z własnego nazwiska, ale trzeba jednocześnie kochać swoją małą 
ojczyznę, a także tę dużą ojczyznę, czyli kraj. Jeśli ktoś to wszystko zlekceważy, 
to po prostu robi krzywdę sobie samemu, ale także swojej rodzinie, swoim ro-
dakom. (…) Powinniśmy sięgać do swoich korzeni, budować swoją tożsamość 
na tych szlachetnych tradycjach, które zadecydowały o tym, że na Kociewiaku, 
a może szerzej – na Pomorzaku, można było zawsze polegać, zwłaszcza na jego 
uczciwości, pracowitości, zdolności i jeszcze wielu innych tak niezbędnych dziś 
cechach”12. Profesor Stefan Raszeja był uosobieniem przypomnianego nie tylko 
ziomkom osobowego wzorca – człowieka i obywatela.

11 Zob. H. Pobłocki, Dubeltowy Dochtor dla chwalby zes Kociewia, „KMR”, 2014, nr 3, s. 18-19. 
(Tu Powjinszowanie dla Prof. Stefna Reszei) i tenże, Urodziny Nestora, „KMR”, 2013, nr 1,  
s. 22. (Tu ów wiersz H. Pobłockiego, Kociewiakowi w dniu 90 urodzin).

12 S. P. Raszeja, Czapka na gwoździu…, s. 123
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Pamięci profesora edwarda Włodarczyka  
(1946–2021)

Profesor Edward Włodarczyk należał do niewielkiej grupy bardzo dobrze 
rozpoznawalnych w Polsce i w Niemczech szczecińskich historyków. Przez całe 
dziesięciolecia współtworzył, wzmacniał, rozwijał a potem liderował szczeciń-
skiemu środowisku historycznemu. Urodził się 5 października 1946 r. w Gilo-
wie (nieopodal Strzelców Krajeńskich) w rodzinie chłopskiej. Po maturze, którą 
złożył w 1964 r. w liceum w Drezdenku, udał się na studia na Wydział Filo-
logiczno-Historyczny Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. To tu na  
seminarium u profesora Zdzisława Grota w Zakładzie Historii Niemiec ukształ-
towały się ostatecznie Jego zainteresowania dziejami naszego zachodniego są-
siada i stosunkami polsko-niemieckimi. Pod kierunkiem profesora Zdzisława 
Grota powstała praca magisterska Edwarda Włodarczyka pt. Działalność Wik-
tora Kulerskiego w parlamencie Rzeszy w l. 1903–1911.

Po ukończeniu studiów życiowe losy skierowały prof. Edwarda Włodarczy-
ka do Szczecina. Tu w mieście u ujścia Odry Profesor objął w październiku 
1969 r. asystenturę w Pracowni Historii Pomorza Zachodniego Instytutu Histo-
rii Polskiej Akademii Nauk, którą kierował wówczas prof. Bogdan Dopierała. 
Będąc zatrudnionym w Szczecinie, Edward Włodarczyk stał się jednocześnie 
członkiem szerszego zespołu badaczy utworzonego przez prof. Gerarda Labudę 
w ramach IH PAN. W pierwszych latach pracy profesor Edward Włodarczyk 
badał przede wszystkim dzieje Szczecina w dobie forsownej industrializacji 
i urbanizacji (II poł XIX i pocz. XX wieku). Efektem tych prac był doktorat  
pt. Wielki przemysł Szczecina w l. 1850-1914, napisany pod kierunkiem prof. 
Bogdana Dopierały i obroniony w czerwcu 1977 r. na Wydziale Filologiczno-
Historycznym UAM (praca została wydana drukiem w 1982 r. przez Szczeciń-
skie Towarzystwo Naukowe). W następnym okresie Profesor stopniowo rozsze-
rzał swe badania na dzieje ekonomiczne pomorskich, a potem nadbałtyckich 
miast portowych leżących w granicach Prus. Plonem tej działalności badawczej 
była opublikowana w 1987 r. monografia pt. Rozwój gospodarczy miast porto-
wych pruskich prowincji nadbałtyckich w l. 1808-1914, która stała się w 1988 r.  
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(wraz z całym dotychczasowym dorobkiem) podstawą do uzyskania przez 
Edwarda Włodarczyka stopnia doktora habilitowanego, nadanego Mu przez 
Wydział Filozoficzno-Historyczny UAM. Jako samodzielny pracownik nauki 
profesor Edward Włodarczyk objął w 1989 r. (decyzją prof. Mariana Biskupa) 
kierownictwo Zakładu Historii Pomorza IH PAN (po prof. Bogdanie Dopie-
rale). Po likwidacji Zakładu w 1992 r. Edward Włodarczyk przeszedł do pra-
cy w Instytucie Historii Uniwersytetu Szczecińskiego zarządzanym ówcześnie 
przez prof. Henryka Lesińskiego, stając się pracownikiem Zakładu Historii  
Nowożytnej, kierowanego przez prof. Lucynę Turek-Kwiatkowską. W 2005 r. 
w Instytucie Profesor objął funkcję kierownika Zakładu Historii Pomorza i Hi-
storii Gospodarczej przekształconego w 2008 r., w Zakład Studiów Społecznych 
i Gospodarczych. Intensywna praca dydaktyczna i organizacyjna w Uniwersy-
tecie Szczecińskim nie spowolniły kariery naukowej prof. Edwarda Włodar- 
czyka, który w 1992 r uzyskał tytuł profesora nadzwyczajnego, a w 1999 r. pro-
fesora zwyczajnego.

Zainteresowania naukowe prof. Edwarda Włodarczyka były bardzo rozległe, 
chociaż chronologicznie ograniczały się one przede wszystkim do XIX i I poł. 
XX wieku, zaś terytorialnie obejmowały ówcześnie niemiecki południowy ob-
szar Bałtyku. Chyba głównym, rzecz można, wręcz najważniejszym nurtem Jego 
badań były dzieje miast portowych pomorskich i pruskich. To z niego wyrosły 
między innymi doktorat i habilitacja Profesora (wymienione wyżej) dotyczą-
ce odpowiednio wielkiego przemysłu Szczecina (II poł XIX i początek XX w.) 
oraz rozwoju pruskich ośrodków portowych od czasu reform Steina i Harden-
berga po wybuch I wojny światowej. Do wspomnianego nurtu należy ponadto 
zaliczyć współautorstwo wielotomowych monografii: Szczecina (Dzieje Szcze-
cina, t. III: 1806-1945, red. B. Wachowiak, Szczecin 1994), Gdańska (Historia 
Gdańska, t. IV, cz. 1: 1815-1920, red. B. Cieślak, Sopot 1998) czy też Kosza-
lina (Dzieje Koszalina, t. I, red. R. Gaziński, E. Włodarczyk, Koszalin 2016).  
W wymienionych wyżej pracach prof. Edward Włodarczyk zajmował się mię-
dzy innymi: dziejami przemysłu, gospodarki portowej i komunalnej, losami 
instytucji finansowych działających w poszczególnych miastach, rozwojem 
przestrzennym miast oraz zmianami struktur społeczno-zawodowych ludności 
miejskiej. Badając całościowo dzieje miast pomorskich i pruskich (w tym ma-
łych), Profesor zbudował oryginalny model klasyfikacji miast według stopnia 
ich funkcji miastotwórczych, co wiązało się ze strukturą społeczno-zawodową 
ludności oraz rolą ekonomiczną poszczególnych ośrodków (Tendencje rozwojo-
we miast prowincji (zachodnio)pruskiej w l. 1850-1918, w: „Zapiski Historyczne”, 
1998, nr 1, s. 91-121). Syntezę losów pomorskich miast w XIX i I poł XX wieku 
prof. Edward Włodarczyk zawarł kolejnym tomie Historii Pomorza (Historia 
Pomorza, t. IV, cz. 1: 1850 – 1918, red. S. Salmonowicz, Toruń 2000).
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W trakcie badań nad dziejami ośrodków, zwłaszcza portowych, narodziło się 
zainteresowanie Profesora pruską gospodarką i polityką morską w XIX i I po-
łowie XX wieku. Na temat ten opublikował On szereg artykułów dotyczących 
między innymi węzłowych problemów pruskiej polityki morskiej w XVIII i XIX 
wieku, roli Prus i zjednoczonych Niemiec w modernizacji gospodarki morskiej 
portów bałtyckich, problemów rozwojowych portów pomorskich czy też rywa-
lizacji portów pruskich z portami polskiego obszaru celnego w okresie między-
wojennym. Całość powyższych dociekań prof. Edward Włodarczyk podsumo-
wał i uzupełnił w pracy dotyczącej całokształtu stosunku państwa niemieckiego 
do gospodarki morskiej (Studia z dziejów pruskiej gospodarki i polityki morskiej 
w latach 1813-1939, Szczecin 2020).

W nurcie badań miejskich, jak już wyżej podano, mieściły się również do-
ciekania na temat struktur społeczno-zawodowych w miastach pomorskich. 
Z biegiem czasu Profesor stopniowo rozszerzał swe zainteresowania w tej ma-
terii na całe społeczeństwo pomorskie, w tym i na ludność kaszubską. Analiza  
pomorskich struktur społecznych wraz ze znajomością pomorskich realiów 
administracyjno-gospodarczych zaowocowały wydaniem przez Profesora jako 
współautora dwóch tomów pomorskiego atlasu historycznego opartego na spi-
sach powszechnych z 1871 i 1939 r. (Atlas historyczny Pomorza Zachodniego, 
t. 1, Topodemograficzny atlas gmin i obszarów dworskich Pomorza Zachodniego 
w 1871 r. Szczecin 2012,współautorzy: D. Chojecki, A. Giza oraz Atlas gmin Po-
morza Zachodniego w 1939 r., demografia, społeczeństwo, gospodarka, t. 2, Szcze-
cin 2017, współautorzy: D. Chojecki, A. Giza). Ludność kaszubska występowała 
w wielu pracach prof. Edwarda Włodarczyka, chociaż najbardziej efektywnym 
Jego wkładem w poznanie dziejów Kaszubów był współudział w monumen-
talnej czterotomowej pracy źródłowej odnoszącej się do losów kaszubszczyzny 
na Pomorzu Zachodnim (Źródła do kaszubsko-pomorskich dziejów Pomorza 
Zachodniego, Poznań – Gdańsk 2006). Na czele wspomnianego projektu ba-
dawczego stanął prof. Bogdan Wachowiak, który też opatrzył całość wstępem. 
Natomiast prof. Edward Włodarczyk opracował tom IV dzieła obejmujący lata 
1918-1945.

Podsumowując syntetycznie dokonania naukowe prof. Edwarda Włodar-
czyka, trzeba podkreślić, że wniosły one wielki wkład do historiografii polskiej, 
dotyczący dziejów gospodarczych Pomorza i Prus, pomorskich i pruskich nad-
bałtyckich miast i ich wieloaspektowych związków z innymi krajami regionu 
Bałtyku. Prace te, oświetlające świat dużych, średnich i małych miast, odtwa-
rzające zachodzące w nich procesy ekonomiczne, społeczne, demograficzne 
i przestrzenne, należą w wielu partiach do prekursorskich nie tylko w historio-
grafii polskiej, ale i niemieckiej. Nowość stanowią także publikacje pokazujące 
politykę państwa niemieckiego wobec szeroko rozumianej gospodarki morskiej 

Radosław Gaziński
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co było częścią pruskiej a potem cesarskiej polityki morskiej. Wielką wartość 
mają również prace mieszczące się w nurcie badań nad pomorskim społeczeń-
stwem (zwłaszcza atlas historyczny) czy też nad Kaszubami. Efekty swych prac 
(poza monografiami) Profesor publikował w wielu prestiżowych czasopismach  
naukowych, wśród których można chociażby wymienić: „Acta Cassubiana”, 
„Dzieje Najnowsze”, „Kwartalnik Historyczny”, „Mitteilungenaus der kulur- 
wissenschaftlichen Forschung”, „Przegląd Zachodni”, „Przegląd Zachodniopo-
morski”, „Roczniki Dziejów Społecznych i Gospodarczych”, „Roczniki Histo-
ryczne”, „Studia Maritima”, „Vana Tallin” czy też „Zapiski Historyczne”. W sumie 
profesor Edward Włodarczyk opublikował ponad 250 pozycji bibliograficznych: 
książek, rozpraw, artykułów i recenzji w językach polskim, niemieckim i angiel-
skim.

Warto wreszcie wspomnieć o dużej aktywności konferencyjnej prof. Edwar-
da Włodarczyka, który organizował, współorganizował oraz uczestniczył 
w licznych konferencjach naukowych, sesjach czy seminariach. Wśród dzie-
siątków takich wydarzeń należy przypomnieć między innymi uroczyste ob-
chody i konferencję zorganizowane w 750. rocznicę lokacji Szczecina (kwiecień 
1993 r.). Plon naukowy wydarzenia został zebrany i opublikowany przez Pro-
fesora w 1995 r. (Szczecin na przestrzeni wieków. Historia, kultura, nauka, red.  
E. Włodarczyk, Szczecin 1995). Edward Włodarczyk aktywnie uczestniczył 
w III. Greifswaldzkim Kolokwium: Pomorze w Rzeszy i Europie (1993 r.), waż-
nym forum dyskusji historyków polskich i niemieckich oraz w spotkaniach 
w Akademii Bałtyckiej w Travemünde (między innymi pamiętne posiedzenie 
w 1997 r.). Od 1998 r był również (poproszony przez prof. Horsta Wernicke) 
w składzie Stałej Konferencji Historyków Krajów Basenu Morza Bałtyckie-
go z siedzibą w Greifswaldzie. Współorganizował I Kongres Pomorski (czer- 
wiec 1998 r., wraz rektorem US Hubertem Bronkiem), a także zorganizował 
(w 2002 r.) dużą konferencję w Akademii Europejskiej w Kulicach (zarządzana 
od 1995 r. przez Lisawetę v. Zitzewitz; publikacja: Pogranicze polsko-niemieckie. 
Przeszłość – teraźniejszość – przyszłość, red. E. Włodarczyk, Szczecin 2002). Był 
wreszcie pomysłodawcą i ojcem duchowym XIX Powszechnego Zjazdu Histo-
ryków Polskich, który odbył się we wrześniu 2014 r. w Szczecinie.

Profesor Edward Włodarczyk na co dzień i roboczo współpracował z licz-
nymi historykami niemieckimi z Greifswaldu, Rostoku, Marburga i Berlina 
oraz z polskimi ze wszystkich ważniejszych ośrodków naukowych zachodniej 
Polski (Gdańsk, Poznań, Olsztyn, Toruń, Wrocław, Zielona Góra). Od prof.  
Edmunda Cieślaka Edward Włodarczyk przejął w 1995 r., renomowane cza-
sopismo „Studia Maritima”, które udanie redagował do 2015 r., przekazując  
następnie je w ręce prof. Adama Makowskiego.
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Profesor Edward Włodarczyk był dobrym dydaktykiem darzonym przez 
studentów dużym zaufaniem, sympatią i estymą. Wykładał przede wszystkim 
Historię Powszechną XIX i XX wieku oraz Historię Pomorza. Jego seminaria 
dyplomowe i magisterskie cieszyły się znacznym zainteresowaniem studentów. 
Spod Jego ręki wyszło kilkuset magistrantów i dyplomantów. Był również pro-
motorem dwunastu prac doktorskich, recenzentem dwudziestu przewodów 
doktorskich, piętnastu prac habilitacyjnych i dwunastu postępowań o tytuł  
naukowy profesora.

Profesor pełnił także liczne funkcje administracyjne w Uniwersytecie Szcze-
cińskim. W latach 1996-2002 przez dwie kadencje udanie prowadził jako dzie-
kan Wydział Humanistyczny US. W latach 2002-2008 był dyrektorem Insty-
tutu Historii i Stosunków Międzynarodowych. Jego zdolności administracyjne  
zostały dostrzeżone przez ówczesnego rektora US prof. Waldemara Tarczyń-
skiego, który zaproponował Profesorowi funkcję prorektora ds. kształcenia US 
(kadencja w latach 2008-2012). Wreszcie w latach 2012-2019 przez dwie ka- 
dencje profesor Edward Włodarczyk jako rektor stał na czele Uniwersytetu 
Szczecińskiego.

Obok pracy naukowej, dydaktycznej i administracyjnej znajdował czas 
na pracę społeczną w organizacjach naukowych i społecznych. W latach 1991-
-1996 był członkiem zarządu Szczecińskiego Towarzystwa Naukowego (prezes 
prof. Józef Rutkowski). W latach 2000-2008 pełnił funkcję prezesa Szczeciń-
skiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego. Od 2000 r. był jedno-
cześnie (do 2012 r.) jednym z wiceprezesów Zarządu Głównego PTH (za preze-
sów prof. Wojciecha Wrzesińskiego i prof. Krzysztofa Mikulskiego). Wchodził 
w skład rad naukowych wielu polskich czasopism wśród których trzeba wymie-
nić: „Dzieje Nowożytne”, „Studia Maritima”, „Studia Zachodnie”, Śląski Kwar-
talnik Historyczny „Sobótka” czy też „Zapiski Historyczne”.

Jego wkład w rozwój polskiej nauki historycznej i wysiłek organizacyj-
ny przyniosły Mu liczne nagrody, w tym nagrodę Wojewody Szczecińskiego  
(1998 r.) czy też nagrodę prezydenta Miasta Gdańska (2000 r.). Był podwój-
nym laureatem Nobla Zachodniopomorskiego (2007 i 2012), wreszcie otrzymał 
nagrodę I stopnia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za rok akademicki  
2014-2015. Trzeba tu dodać, że prof. Edward Włodarczyk uznawał jedynie  
nagrody o charakterze naukowym i konsekwentnie przez lata nie godził się 
(mimo licznych namawiających), by honorowano Go odznaczeniami i ordera-
mi państwowymi.

Jaki był profesor Edward Włodarczyk na co dzień? Zawsze nienagannie ele-
gancko ubrany, opanowany, nieulegający emocjom, stanowił wzór szefa. Był 
nieco zdystansowany wobec otaczającej Go rzeczywistości, przez co wydawał się 
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niektórym niedostępny. Choć w rozmowach o charakterze służbowym uprzej-
my – bardzo często nie ulegał postulatom rozmówcy, mając zawsze na uwadze 
dobro instytucji, którą reprezentował. Wśród bliższych znajomych, uczniów 
i przyjaciół rozluźniał się, potrafił opowiadać doskonałe dowcipy, zawsze zaj-
mująco o historii i o swojej przeszłości, często o wnuku. Jego śmierć po ciężkiej 
chorobie spowodowała, że szczecińskie środowisko historyczne straciło swego 
naturalnego lidera.

P.S. Prof. Edward Włodarczyk był również członkiem Instytutu Kaszubskiego 
oraz Komisji Kaszubskiej działającej przy Stacji Polskiej Akademii Umiejętno-
ści w Gdańsku. [Red.]

Pamięci profesora Edwarda Włodarczyka (1946–2021)
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Prof. dr hab. hieronim Rybicki  
(1925–2021)

Hieronim Rybicki urodził się 10 września 1925 r. w miejscowości Cegiel-
nia w powiecie żnińskim, w rodzinie sezonowego robotnika rolnego i leśnego 
Jana i jego żony Zofii z domu Łukomskiej. Kiedy miał 4 lata, rodzina wyjechała 
„za chlebem” do Francji, gdzie ojciec rodziny pracował jako górnik. W 1933 r. 
wrócili do Polski i zamieszkali w Gościeszynie, w pobliżu Cegielni, gdzie ojciec 
otrzymał posadę listonosza. Mały Hieronim wychowywał się w patriotycznej 
atmosferze. Jego ojciec walczył w czasie pierwszej wojny światowej w armii nie-
mieckiej na froncie niemiecko-francuskim, a po klęsce Niemiec w listopadzie 
1918 r. wrócił do kraju i brał udział w powstaniu wielkopolskim, a następnie 
w wojnie polsko-bolszewickiej. Jego matka, jako dziecko, brała udział w strajku 
szkolnym w 1905 r. w Gościeszynie, który był protestem przeciwko uniemożli-
wianiu polskim dzieciom nauki w języku polskim w szkołach pruskich. Szkołę 
powszechną Hieronim skończył w 1939 r.

Po rozpoczęciu przez Niemcy II wojny światowej Jan Rybicki został zmo-
bilizowany, walczył w kampanii wrześniowej i następnie dostał się do niewo-
li niemieckiej, gdzie przebywał jako robotnik przymusowy do 1942 r. Został 
zwolniony jako niezdolny do pracy. Matka wraz z dziećmi, na polecenie władz 
pocztowych, ewakuowała się do Warszawy, aby następnie w październiku 1939 
r. wrócić do Gościeszyna. Tam cała rodzina spędziła okres okupacji niemieckiej. 
Powiat żniński został włączony do Rzeszy i wraz z pozostałą częścią Wielkopol-
ski przekształcony w prowincję Wartheland (Kraj Warty). Polaków pozbawiono 
większości praw i zdegradowano do roli taniej siły roboczej.

W Gościeszynie władzę przejęli nieliczni miejscowi Niemcy, a sołtysem zo-
stał SA-mann Paul Schultz, który terroryzował całą wieś. Zatrudniał on jako 
robotników przymusowych kilku Polaków. Także Hieronim Rybicki od wiosny 
1940 r. musiał pracować u Schultza (w wieku 14 lat), wykonując często pra-
cę ponad siły. Dzielił los większości Polaków pod okupacją niemiecką: biedę,  
codzienne upokorzenia, pozbawienie nauki, niemiecką butę i brak nadziei 
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na lepszą przyszłość. W styczniu 1945 r. Schultz w obawie przed Armią Czer-
woną postanowił ewakuować swoją rodzinę do zachodnich Niemiec. Po zała-
dowaniu dobytku na kilka wozów (jednym z nich musiał powozić Hieronim 
Rybicki), kawalkada ruszyła na zachód. Podróż trwała ponad trzy tygodnie 
i po przebyciu 800 km wszyscy dotarli do Wathlingen, Landkreis Celle w Dol-
nej Saksonii. Tam Hieronim musiał nadal pracować jako robotnik przymusowy 
w gospodarstwach miejscowych Niemców, ale ponieważ był to już schyłkowy 
okres Trzeciej Rzeszy, praca była lżejsza i traktowano Go lepiej. W kwietniu 
1945 r. wkroczyły tam wojska amerykańskie. Swoje przeżycia z okresu wojny 
i okupacji niemieckiej Hieronim Rybicki ciekawie opisał we wspomnieniach 
Utracona młodość. Wspomnienia i refleksje z okresu wojny i okupacji 1939-1945 
(Słupsk 2006).

Do Polski wrócił w październiku 1945 r. Od stycznia do sierpnia 1946 r. 
był listonoszem w Rogowie, w powiecie żnińskim. Następnie został powoła-
ny do odbycia zasadniczej służby wojskowej, a po jej odbyciu skierowano  
Go do Oficerskiej Szkoły Piechoty w Jeleniej Górze, którą skończył w 1949 r., 
otrzymując pierwszy stopień oficerski. Również w tym roku wstąpił do PZPR. 
W latach 1949-1956 r. odbywał służbę w Oficerskiej Szkole Artylerii Przeciw-
lotniczej w Koszalinie jako wykładowca przedmiotów politycznych. W listopa-
dzie 1956 r. został przeniesiony do rezerwy w stopniu kapitana. We wrześniu 
1973 r. został mianowany majorem rezerwy. 

Dzięki stypendium Ministerstwa Obrony Narodowej mógł uczyć się w la-
tach 1957-1959 w Technikum Budowlanym w Koszalinie, gdzie uzyskał maturę.  
Następnie rozpoczął zaoczne studia historyczne na Uniwersytecie Warszaw-
skim, które skończył w 1961 r. na podstawie pracy magisterskiej PPR w Kosza-
lińskiem, napisanej pod kierunkiem prof. Żanny Kormanowej. W czasie nauki 
w szkole średniej i na studiach pracował w Wojewódzkim Zarządzie Kin w Ko-
szalinie jako inspektor. Po ukończeniu studiów podjął pracę w Wydziale Propa-
gandy Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Koszalinie jako kierownik Referatu 
Historii Partii i archiwum. Z tego okresu pochodzą pierwsze publikacje histo-
ryczne na temat działalności Polskiej Partii Robotniczej na ziemi koszalińskiej, 
które jednak bardzo trudno byłoby zaliczyć do prac naukowych.

Na początku lat 60. Hieronim Rybicki podjął niestacjonarne studia dok-
toranckie na Wydziale Filologiczno-Historycznym Uniwersytetu im. Ada-
ma Mickiewicza w Poznaniu, zakończone w 1965 r. pracą doktorską na temat 
Stosunki polityczne na Pomorzu Zachodnim w latach 1945-1947, którą napisał 
pod kierunkiem prof. Witolda Jakóbczyka. Był jednym z pierwszych doktorów 
w województwie koszalińskim. Skrócona wersja dysertacji ukazała się w 1967 r.  
pod tytułem Partie i stronnictwa polityczne na Pomorzu Zachodnim w latach 
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1945-1947, jako 18 tom serii wydawniczej Biblioteka Słupska. Jeszcze przed za-
kończeniem studiów doktoranckich, w 1963 r., został powołany na stanowisko 
dyrektora Wojewódzkiego Archiwum Państwowego w Koszalinie, na miejsce 
doc. dr hab. Bogusława Drewniaka. Pełnił tę funkcję do 1978 r. W 1975 r. został 
mianowany w tym archiwum docentem. Dodatkowo w latach 1966-1968 był 
pracownikiem Koszalińskiego Ośrodka Naukowo-Badawczego, jako kierownik 
Pracowni Historii.

W okresie pracy w WAP Hieronim Rybicki w dużym stopniu przyczynił się 
do powstania koszalińskiego środowiska historycznego. Wraz z grupą innych 
historyków i dziennikarzy (Bogusław Drewniak, Andrzej Czarnik, Tadeusz 
Gasztold, Tomasz Szrubka, Andrzej Zientarski, Gracjan Bojar-Fijałkowski, Zbi-
gniew Głowacki, Eugeniusz Buczak, Andrzej Czechowicz) prowadził badania 
historii regionalnej, publikował prace naukowe i popularnonaukowe, był or-
ganizatorem życia naukowego, zakładał i redagował czasopisma naukowe i po-
pularnonaukowe, przybliżając przeszłość Pomorza nowym mieszkańcom tego 
regionu. W tym czasie był sekretarzem „Rocznika Koszalińskiego”, członkiem 
Komitetu Redakcyjnego i Kolegium Redakcyjnego serii wydawniczej Biblioteka 
Słupska, wychodzącej w latach 1957-1993, członkiem Rady Naukowej Ośrodka 
Badań Naukowych w Koszalinie i Koszalińskiego Ośrodka Naukowo-Badaw-
czego, przez cały okres ich funkcjonowania (1965-1992).

Do najważniejszych publikacji Hieronima Rybickiego tego okresu należą: 
współredakcja monografii Koszalińskie w dwudziestoleciu (Poznań 1966), re-
dakcja pracy zbiorowej Dzieje ziemi miasteckiej (Poznań 1971) i Ziemia wałecka 
w Polsce Ludowej (Koszalin 1972), współautorstwo monografii Koszalin. Zarys 
dziejów (Poznań 1974) i Dzieje ziemi człuchowskiej (Poznań 1975) oraz zbioru 
dokumentów Źródła do dziejów Ziemi Koszalińskiej w latach 1945-1950 (Kosza-
lin 1976), współautorstwo monografii Kołobrzeg. Zarys dziejów (Poznań 1979), 
współredakcja publikacji Miejska organizacji partyjna w Koszalinie 1945-1968 
(Koszalin 1979) oraz współautorstwo monografii Koszalin. Rozwój miasta w Pol-
sce Ludowej (Poznań 1985). Zwieńczeniem pracy naukowej Hieronima Rybic-
kiego było uzyskanie stopnia naukowego doktora habilitowanego w 1978 r.  
na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Pozna-
niu na podstawie pracy Początki władzy ludowej na zachodnich i północnych 
obszarach Polski w latach 1945-1948, (Warszawa 1978). Skrócona wersja tej roz-
prawy ukazała się jako tom 28 Biblioteki Słupskiej pt. Powstanie i działalność 
władzy ludowej na zachodnich i północnych obszarach Polski 1945-1949 (Poznań 
1976).

Z perspektywy do tych publikacji można mieć wiele zastrzeżeń. Rażą one 
bezkrytycznym stosunkiem do „władzy ludowej” i pomijaniem spraw dla tej 
władzy niewygodnych, publicystycznym tonem, skromną i jednostronną bazą 
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źródłową. W większości są one jedynie świadectwem swojej epoki i nie prze-
trwały próby czasu. Trzeba jednak pamiętać o ograniczeniach cenzuralnych 
i archiwalnych. W ówczesnych warunkach politycznych inne prace na temat 
historii najnowszej nie mogły liczyć na publikację. Mimo tych zastrzeżeń książ-
ki te, a zwłaszcza monografie miast i powiatów, zaspokajały w pewnym zakresie 
ogromny głód wiedzy nowych mieszkańców Pomorza Środkowego o przeszło-
ści regionu, w którym przyszło im mieszkać.

W 1978 r. w życiu Hieronima Rybickiego rozpoczyna się okres słupski. 
Obejmuje funkcję prorektora Wyższej Szkoły Pedagogicznej (funkcję rektora 
pełnił wówczas prof. Andrzej Czarnik) i kierownika Zakładu Nauk Społeczno-
Politycznych. Stanowisko prorektora pełni do końca sierpnia 1981 r., ale po kil-
ku tygodniach stanu wojennego zostaje ponownie powołany na to stanowisko 
i sprawuje je do 1987 r. W latach 1987-1990 był rektorem tej uczelni. Tytuł 
profesora nadzwyczajnego nauk humanistycznych Rada Państwa nadała mu 
w 1984 r.

Od 1983 r. był pracownikiem Zakładu Historii, a następnie Katedry Historii 
(1984) i Instytutu Historii (1986). W latach 1991-1994 pełnił funkcję kierowni-
ka Zakładu Historii Nowożytnej i Najnowszej Polski, a następnie Zakładu Hi-
storii Najnowszej Polski. Z dniem 1 października 1995 r. przeszedł na emerytu-
rę, jednak przez rok pracował nadal w niepełnym wymiarze czasu pracy. Przez 
kilka następnych lat pracował na stanowisku profesora i kierownika Katedry 
Historii Najnowszej w prywatnej Bałtyckiej Wyższej Szkole Humanistycznej 
w Koszalinie.

W Słupsku, podobnie jak poprzednio w Koszalinie, Hieronim Rybicki nie 
ograniczał się wyłącznie do pracy naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej 
na uczelni. Przez wiele lat był członkiem i przewodniczącym Kolegium „Rocz-
nika Słupskiego”, wydawanego w latach 1979-1991, a także członkiem Kole-
gium Redakcyjnego „Słupskich Prac Humanistycznych”, wydawanych w latach 
1980-1989. Był także członkiem Instytutu Zachodniego w Poznaniu, Instytutu 
Śląskiego w Opolu i Instytutu Kaszubskiego w Gdańsku. W 2010 r. nadano prof. 
Rybickiemu godność Honorowego Członka Polskiego Towarzystwa Historycz-
nego.

Na początku lat 80. w twórczości Hieronima Rybickiego pojawiła się nowa 
problematyka badawcza – najnowsze dzieje Kaszubów bytowsko-lęborskich 
oraz potomków Kaszubów znad jezior Gardno i Łebsko, czyli tzw. Słowińców. 
W książce Rozważania o historii najnowszej Pomorza Zachodniego (Słupsk 
1982), przypomniał problem Słowińców i próby nieudanej integracji tej lud-
ności z polskimi osadnikami, a losy Kaszubów Pomorza Zachodniego w Pol-
sce Ludowej przedstawione zostały w monografii Powrót pogranicza kaszub-
skiego do Polski po II wojnie światowej (Słupsk 1988). Tematyka kaszubska była  
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stale obecna na Jego seminariach magisterskich. Fragmenty wybijających się 
prac magisterskich zostały opublikowane z obszernym wstępem prof. Rybic-
kiego w pracy zbiorowej Pogranicze kaszubskie po II wojnie światowej. Materia-
ły z badań nad przemianami ludnościowymi (Słupsk 1993). Znalazły się w niej 
rozdziały poświęcone wsiom Wierzchucino, Rozłazino, Ugoszcz oraz roli spo-
łeczeństwa powiatu chojnickiego w zasiedleniu powiatu człuchowskiego. Naj-
pełniejszy, jak dotąd, obraz dziejów Słowińców w Polsce Ludowej prof. Rybicki 
pokazał w monografii Nazywano ich Słowińcami (Słupsk 1995), która została 
uzupełniona wyborem dokumentów wytworzonych po 1945 r. Nazywano ich 
Słowińcami. Część druga: wybór źródeł (Gdańsk-Wejherowo 2003). Był także 
autorem niewielkiej, ale starannie wydanej, monografii Kluk pt. Kluki. Zarys 
dziejów (Słupsk 1998). Prof. Rybicki był także aktywnym uczestnikiem Konfe-
rencji Kaszubsko-Słowińskich (Kaszubsko-Pomorskich) i redaktorem nauko-
wym publikacji zawierającej materiały z IV Konferencji Kaszubsko-Słowińskiej, 
która odbyła się w Ustce, Słupsku i Bytowie w czerwcu 1996 r.

W dorobku prof. Hieronima Rybickiego znajduje się ponad 100 publikacji 
naukowych i popularnonaukowych, jednak największą wartość mają te prace, 
które poświęcił tematyce kaszubskiej. Był człowiekiem niezwykle skromnym, 
życzliwym i otwartym. Zmarł 15 czerwca 2021 r. w Słupsku w wieku 95 lat  
i został pochowany na Cmentarzu Komunalnym w Koszalinie.

 

Zenon Romanow



Józef Borzyszkowski

Andrzej Ceynowa (1951–2021)  
– wybitny amerykanista, gdańszczanin z urodzenia 
i ducha, znawca teatru i literatury amerykańskiej, 

Dziekan Wydziału Filologicznego  
i Rektor Uniwersytetu Gdańskiego

30 sierpnia 2021 r. mogliśmy na stronach internetowych UG, a w następnych 
dniach na łamach gdańskich gazet przeczytać ostatnie pożegnanie: 

„Żegnamy Rektora Seniora dra hab. Andrzeja Ceynowę, prof. UG

30.08.2021

Z ogromnym smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci
dra hab. Andrzeja Ceynowy, prof. UG

Rektora Uniwersytetu Gdańskiego w latach 2002–2008
wybitnego organizatora, wizjonera, zaangażowanego całym sercem  

w działalność Uniwersytetu Gdańskiego.

Prof. UG dr hab. Andrzej Ceynowa był wybitnym amerykanistą,  
zafascynowanym kognitywistyką, pasjonatem literatury, teatru,

podróżnikiem i znakomitym znawcą muzyki klasycznej.

W swojej pracy naukowej i dydaktycznej osiągnął znaczące sukcesy, był dwu-
krotnym stypendystą Fundacji Fulbrighta, Prorektorem ds. nauki, Prezesem 
Gdańskiego Oddziału Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego, Członkiem Zarzą-
du Gdańskiego Towarzystwa Naukowego, Przewodniczącym Rady Rektorów 
Województwa Pomorskiego, Wiceprzewodniczącym Komisji Edukacji Euro-
pejskiej przy Ministrze Edukacji Narodowej.
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W 2002 r. został wybrany na stanowisko Rektora Uniwersytetu Gdańskiego, 
które zajmował do 2008 roku.

Dał się wówczas poznać jako człowiek czynu, dzięki któremu na terenie Kam-
pusu w Oliwie powstały nowe gmachy Wydziału Nauk Społecznych, Biblioteki 
Głównej, Neofilologii oraz siedziba nowego Rektoratu, na Kampusie Sopockim 
Ośrodek Dydaktyczno-Konferencyjny Wydziału Zarządzania, a w Gdyni nowy 
budynek Wydziału Oceanografii i Geografii.

Zadbał nie tylko o nowoczesny projekt i rozbudowę Bałtyckiego Kampusu 
UG, ale także o prestiż Uniwersytetu Gdańskiego. Za jego kadencji Uniwer-
sytet nadał Doktoraty Honoris Causa m.in. Ryszardowi Kapuścińskiemu, An-
drzejowi Wajdzie, Władysławowi Bartoszewskiemu, Tadeuszowi Różewiczowi, 
Leszkowi Balcerowiczowi, Ewie Łętowskiej i Elie Wieselowi.

Przez osiem kolejnych lat pełnił funkcję Dziekana Wydziału Filologicznego 
UG przyczyniając się do rozwoju badań naukowych oraz poszerzania oferty 
dydaktycznej Wydziału i całej Uczelni.
Żegnamy niezwykłego człowieka – pełnego temperamentu, pasji, życzliwości, 
któremu zawsze na sercu leżały sprawy Uniwersytetu ale też regionu i kraju!

Żegnamy Nauczyciela i Przyjaciela wielu z nas.

Rodzinie Zmarłego składamy wyrazy głębokiego współczucia.

Cześć Jego pamięci

Rektor, Senat i Społeczność Akademicka Uniwersytetu Gdańskiego”.

Andrzej Ceynowa urodził się w Gdańsku 22 listopada 1951 r. Był synem 
Anastazji Stolz, pochodzącej z Miechucina w parafii chmieleńskiej, stanowią-
cej jeden z najpiękniejszych zakątków Szwajcarii Kaszubskiej. Tam też spędził 
w dzieciństwie prawie wszystkie wakacje. Jego ojciec Stefan pochodził z kaszub-
skiej Nordy – urodził się w Chłapowie – rodzinnej wsi kaszubskiego pisarza 
Augustyna Necla.

Rodzinną parafią Ceynowów w Gdańsku, w której rozpoczęły się 4 września 
uroczystości pogrzebowe Andrzeja, był Emaus z kościołem pw. św. Franciszka 
z Asyżu. Tam spędził dzieciństwo i młodość. Tam też zaistniała Jego własna 
rodzina. W 1976 r. ożenił się z Aliną Sieradzką, absolwentką historii UG. Ich 
dzieci to Magdalena – dr prawa na UG i Marcin – dr medycyny – znany już  
ortopeda w Szpitalu Wojewódzkim im. M. Kopernika. (Oboje zbliżają się do  
habilitacji, zapewniwszy Dziadkom pięcioro wnuków).
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Andrzej w 1969 r. ukończył VIII LO w Gdańsku, a w 1974 r. studia w Insty-
tucie Filologii Angielskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. 
Tego samego roku został asystentem w Zakładzie Filologii Angielskiej UG. 

W 1978 r. uzyskał stopień naukowy doktora na UAM, a w 1993 r. przedstawił 
tam rozprawę habilitacyjną pt. Sztuka czarnego teatru 1968-1982, zyskując sto-
pień dr. habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa. 
Dwa lata później został profesorem nadzwyczajnym UG. – Był wspaniałym wy-
kładowcą i promotorem prac studenckich oraz 10 prac doktorskich.

Za sprawą żony – Aliny, działającej tuż po ukończeniu studiów w Zrzesze-
niu Kaszubsko-Pomorskim, gdzie w Oddziale Gdańskim w latach 80. pełniła 
funkcję prezesa, także Andrzej – po powrocie z kolejnego pobytu w USA został 
członkiem Społeczności Zrzeszonej. Prezesem Oddziału Gdańskiego ZKP był 
w latach 1998–2001. Został też wówczas członkiem Instytutu Kaszubskiego.

W Społeczności Zrzeszonej z wdzięcznością wspominamy i pamiętać bę-
dziemy o Jego zaangażowaniu na rzecz kształcenia na UG nauczycieli języka ka-
szubskiego oraz powołania i rozwoju nowych kierunków – w tym postulowanej 
od dziesięcioleci etnologii i unikatowej etnofilologii kaszubskiej.

Spiritus movens od lat wielu niełatwej codzienności tej ostatniej specjalności, 
dr Justyna Pomierska z d. Treder, wspominając tę ważną dla nas cząstkę działal-
ności i dokonań A. Ceynowy, na moją prośbę napisała:

„Jako prorektor (1996–2001) współuczestniczył w powołaniu na UG (Insty-
tut Filologii Polskiej UG i Kolegium Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych 
UG) pierwszych studiów podyplomowych dla nauczycieli języka kaszubskiego.

Otwarte na przełomie drugiego i trzeciego tysiąclecia naszej ery były kon-
sekwencją przeobrażeń, które zaszły w Polsce i Europie, ale też efektem de-
terminacji samych Kaszubów, na czele z tymi, którzy piastowali funkcje kie- 
rownicze.

Przez osiem lat, od 1 września 2008 roku do 30 września 2016, był dziekanem 
Wydziału Filologicznego UG, przyczyniając się do rozwoju badań naukowych, 
także z zakresu wiedzy o języku i literaturze Kaszubów oraz poszerzania ofer-
ty dydaktycznej Wydziału. M.in. dzięki Jego staraniom w październiku 2014 r. 
uruchomiono na Uniwersytecie Gdańskim studia licencjackie stacjonarne et-
nofilologia kaszubska.

Podczas uroczystości inauguracji roku akademickiego 2014/15 szczegółowo 
opisał perypetie, zmagania i poszczególne etapy negocjacji, jakie prowadzono 
i w Warszawie, i w Gdańsku, aby kierunek sensu stricte »mniejszościowy« mógł 
zostać uruchomiony. W tym dniu padły te pamiętne słowa: 

»(...) Z kaszubistyką jest inaczej. Nie jest to – nigdy nie był i chyba nie będzie 
– kierunek oblegany przez tłum kandydatów. Jest to kierunek niszowy, który 
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może istnieć tylko na naszej uczelni i tu, ze wszech miar, zaistnieć powinien. 
Między innymi dlatego nie jest kierunkiem jak każdy inny. Jest to kierunek, któ-
rego powołanie uczelnia jest po prostu winna społeczności pomorskiej, a przede 
wszystkim kaszubskiej«.  

Potem z ust Dziekana padło wyznanie, z którym zapewne utożsamić się 
mógłby niejeden przedstawiciel Jego pokolenia:

»Sam jestem Kaszubą, który urodził się w Gdańsku i nie mówi płynnie po ka-
szubsku. Nie mówię po kaszubsku, bo kiedy odwiedzałem swoją rodzinę na wsi, 
moje ciocie i wujkowie prosili, żebym do moich kuzynów mówił po polsku, żeby 
w szkole nie karano ich za używanie języka domowego. To było ważniejsze niż 
chęć nauczenia się mowy moich rodziców i dziadków. Mam nadzieję, że choć 
trochę im pomogłem przetrwać ten okres, kiedy wszystko, co kaszubskie było 
dla władz podejrzane«”1.

Społeczność Zrzeszona, jak i uniwersytecka, z ogromną wdzięcznością przy-
jęły ufundowanie z inicjatywy J.M. A. Ceynowy pomnika ks. pastora Krzysztofa 
Celestyna Mrongowiusza – prekursora badań nad kaszubszczyzną. Pomnik ten 
– dzieło Giennadija Jerszowa – stoi przed budynkiem Biblioteki Głównej UG. 
W Instytucie Kaszubskim z wdzięcznością wspominamy także jego zaangażo-
wanie wraz z prof. Davidem Malcolmem na rzecz promocji tłumaczenia powie-
ści Aleksandra Majkowskiego – Żëcé i przigòdë Remusa – arcydzieła literatury 
kaszubskiej na język angielski. 

Związki Andrzeja z ośrodkami naukowymi w USA owocowały w jego dzia-
łalności na UG. W latach 1981–1982 piastował stanowisko Fulbright visiting 
professor na Uniwersytecie Yale’a oraz City College of New York. W latach 
1989–1991 wykładał na Uniwersytecie Jerzego Waszyngtona w Waszyngtonie 
oraz na Uniwersytecie Centralnego Waszyngtonu w Ellensburgu. W międzycza-
sie w latach 1990–1991 zatrudniony był w Instytucie Smithsona jako pracownik 
naukowy National Museum of American History w National Mall w Waszyng-
tonie. 

W 1992 został pełnomocnikiem rektora Uniwersytetu Gdańskiego ds. kon-
taktów z Fundacją Fulbrighta. W latach 1993–1996 pełni funkcję wicedyrektora 
ds. nauki w Instytucie Anglistyki UG. W 1996 wybrany na stanowisko prorek-
tora ds. nauki. W 1998 został prezesem gdańskiego oddziału Zrzeszenia Ka-
szubsko-Pomorskiego. Zasiadał też w prezydium Zrzeszenia. Od 2001 był prze-
wodniczącym Wydziału I oraz członkiem zarządu Gdańskiego Towarzystwa 

1 List z 2 września 2021. Niejako w Post scriptum dodała:
 Całe przemówienie jest pod linkiem: https://fil.ug.edu.pl/sites/default/files/_nodes/slide-

r/36631/files/inauguracja_wydzialowa_2014.pdf ”. – Polecam tę lekturę! Tam też niejedna 
z dokumentarnych dziś fotografii.
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Naukowego. W latach 2001–2002 był wiceprzewodniczącym Komisji Edukacji 
Europejskiej przy Ministrze Edukacji Narodowej. W 2000 został promotorem 
doktoratu honoris causa Madeleine Albright na Uniwersytecie Gdańskim. 

W 2002 został wybrany na stanowisko rektora Uniwersytetu Gdańskiego, 
które zajmował do 2008. Od 1 września 2008 do 30 września 2016 był dzieka-
nem Wydziału Filologicznego UG. 

Będąc zaangażowanym w działalność administracyjną na UG i wielu innych 
podmiotów w środowisku naukowym, nie stronił również od polityki. Mimo 
lewicowych poglądów, a można rzec, że były one Jego własne – bliższe zachod-
nioeuropejskiej chrześcijańskiej demokracji, dalekiej od tej w wydaniu przyja-
ciół o. Rydzyka. Był człowiekiem dialogu, łączącym i przyjaźniącym się z ludź-
mi różnych środowisk.

Życie polityczne i działalność na rzecz UG nie oszczędziły Mu szczególnie 
bolesnych doświadczeń związanych z IPN. Jak czytamy na kolejnej stronie In-
ternetu, związanej z „Dziennikiem Bałtyckim” – „W 2010 roku wszczęte zo-
stało postępowanie lustracyjne ówczesnego dziekana Wydziału Filologicznego 
UW [sic – winno być UG]. Prokurator Instytutu Pamięci Narodowej zarzucał 
mu inwigilację środowiska naukowców zagranicznych jako TW »Lek« w la-
tach 1988–1990. Nie zachowała się teczka pracy »Leka« ani jego zobowiązanie 
do współpracy, zdaniem prokuratora zarzut można było postawić na podsta-
wie innych dokumentów z archiwum IPN. Po 7 latach Andrzej Ceynowa został  
prawomocnym wyrokiem oczyszczony z zarzutów”. 

Owe 7, a właściwie 13 lat walki o dobre imię nie pozostało bez wpływu 
na zdrowie Andrzeja. Odtrutką na działalność IPN były dlań muzyka klasycz-
na i podejmowane wraz z żoną, jak również z dziećmi, podróże. Uprawiał je 
do czasu pandemii. Jeszcze w 2020 r. Ceynowowie zwiedzili Iran i Tybet. 

Mszę św. pogrzebową celebrowali proboszcz parafii – ks. Jacek Tabor i ks. 
prałat Andrzej Paździutko z Oliwy oraz księża profesorowie UG – Wojciech 
Bęben i Grzegorz Szamocki. Ten pierwszy z profesorów, zaprzyjaźniony bliżej 
z rodziną, wygłosił poświęcone Andrzejowi kazanie, w którym nie zabrakło 
odrobiny humoru. Nabożeństwo żałobne wzbogacił wspaniały Chór Akade-
micki UG. Podczas tego nabożeństwa i poprzedzającego je tradycyjnego Różań-
ca, w kruchcie kościoła wystawiona była księga kondolencyjna UG, wcześniej 
dostępna w holu na parterze Rektoratu, a później w budynku Neofilologii UG. 

Profesor Andrzej Ceynowa spoczął na Cmentarzu Srebrzysko, pożegnany 
przez licznie zgromadzonych członków rodziny (dzięki niej dał się tam słyszeć 
także język kaszubski), kolegów i przyjaciół z różnych środowisk.

Nad grobem pożegnały Go najpierw Córka i Syn, dziękując m.in. Ojcu 
za poznanie szerokiego świata. Następnie słowa ostatniego pożegnania skie- 
rował do Zmarłego J.M. UG prof. Piotr Stepnowski. W imieniu przyjaciół – 

       Andrzej Ceynowa (1951–2021) – wybitny amerykanista...
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wspomnieniami z wspólnej przeszłości podzielili się pp. Kubiccy. Na koniec 
w im. Społeczności Zrzeszonej i Instytutu Kaszubskiego pożegnał Drëcha An-
drzeja Józef Borzyszkowski, który na prośbę przewodniczącego ceremoniom 
ks. prof. Wojciecha Bębna na koniec zaintonował stosowną do okoliczności 
pieśń – „Kaszëbskô Królowô”.

Profesor Andrzej Ceynowa spoczął na Srebrzysku, gdzie przed laty pocho-
wano takie wybitne postacie ruchu kaszubsko-pomorskiego, jak: Franciszek Sę-
dzicki, Róża Ostrowska i Lech Bądkowski oraz prezesi Zrzeszenia Kaszubsko- 
-Pomorskiego: Bernard Szczęsny, Izabella Trojanowska, Brunon Synak, Tade-
usz Bolduan i Stanisław Pestka oraz wielu innych przedstawicieli Społeczności 
Zrzeszonej. 



hanna Popowska-Taborska

Pożegnanie Profesora Geralda Stone’a

11 września 2021 r. zmarł językoznawca i slawista dr Gerald Stone, emery-
towany profesor Hertford College na Uniwersytecie w Oksfordzie. Poznałam 
Go w roku 1973, kiedy to po raz pierwszy przybył do Polski, aby zapoznać się 
z pracami prowadzonymi w Instytucie Słowianoznawstwa PAN i uczestniczyć 
w odbywającym się właśnie w Warszawie VII Międzynarodowym Kongresie 
Slawistów. Przybyła również wówczas z Moskwy na Kongres Slawistów za-
przyjaźniona ze mną slawistka Wiera Konnowa, poznali się w naszym domu 
i wkrótce potem stanowili już parę małżeńską. Slawistyczne więzy przyjaźni 
polsko-angielsko-rosyjskiej, która się wtedy nawiązała, przetrwały długie lata. 
Dziś przyszło mi, niestety, pożegnać naszego angielskiego Przyjaciela.

Gerald Stone był niewątpliwie slawistą dużej miary, krąg Jego naukowych za-
interesowań obejmował języki łużyckie, polski, kaszubski, rosyjski i słoweński 
i dotyczył wielu istotnych aspektów badawczych. To właśnie On pierwszy zwró-
cił uwagę na obecność bardzo bogatych kaszubskich materiałów językowych 
w archiwum Niemieckiego atlasu językowego w Marburgu. Stanowiły one plon 
ankiety Georga Wenkera, rozsyłanej w latach 1879-1887 do wszystkich szkół 
na obszarze ówczesnej Rzeszy Niemieckiej (zob. G. Stone, Kaszubszczyzna w ar-
chiwum Niemieckiego atlasu językowego [w:] Symbolae slavisticae dedykowane 
Hannie Popowskiej-Taborskiej pod red. Ewy Rzetelskiej-Feleszko, Warszawa 
1996, s. 281-186; por. również książkę Hanny Popowskiej-Taborskiej i Ewy 
Rzetelskiej-Feleszko, Dialekty kaszubskie w świetle XIX-wiecznych materiałów 
archiwalnych. Prezentacja i opracowanie kaszubskich materiałów językowych ze-
branych przez Georga Wenkera w latach 1879–1887, Warszawa 2009, w której to 
pracy Gerald Stone podjął trud odczytania fragmentów ankiety pisanych przez 
respondentów gotykiem).

On to również w wydanej w roku 2016 książce Slav Outposts in Central  
European History. The Wends, Sorbs and Kashubs, Bloomsbury Academic  
(An Imprint of Bloomsbury Publishing) wszechstronnie opracował dzieje ziem 
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rozciągających się od Łaby i Sali na zachodzie po górną Odrę i dolną Wisłę 
na wschodzie. W drugiej połowie pierwszego tysiąclecia naszej ery obszary 
te stanowiły konglomerat krajów pogańskich określanych ogólnie w źródłach 
łacińskich nazwami Slavi, Sclavi, bądź Vinedi, Wenedi. Użyte w tytule książki 
określenie Slav Outposts skłonna jestem tłumaczyć jako: najdalej na zachód się-
gające przyczółki? forpoczty? słowiańskie. Tak określeni „Wendowie” przetrwali 
w Polsce północno-zachodniej jako Kaszubi, w Brandenburgii i Saksonii zaś 
jako Łużyczanie. Praca, doprowadzona do roku 1990, obejmuje w zasadzie całą 
historię owych słowiańskich społeczności i stanowi pierwsze opracowanie tego 
typu, uzupełniające historię narodów indoeuropejskich.

Najwięcej różnego typu opracowań naukowych poświęcił Gerald Stone języ-
kowi Łużyczan – temu najmniejszemu narodowi słowiańskiemu, któremu m.in. 
ofiarował już w roku 1972 książkę o tak właśnie brzmiącym tytule: The Smallest 
Slavonic Nation. The Sorbs of Lusatia. Por. również z jego innych licznych prac: 
Lexical Changes in the Upper Sorbian Literary. Language during and following 
the National Awakening (1971); Honjoserbsko-jendźelski słownik (2002); Der  
erste Beitrag zur sorbischen Sprachgeographie aus dem Archiv des Deutschen 
Sprachatlas (2003). 

Z Jego prac nad językiem rosyjskim wymienić przede wszystkim wypada 
The Russian language since Revolution (1978); A Dictionnary of Vulgar Russian 
Tongue (1996), z rozważań tyczących języka polskiego An Introduction to Polish 
(1980).

Przebywając w Polsce, Gerald Stone szczególną uwagę poświęcał przede 
wszystkim polskiemu językowi mówionemu. Zasypywał mnie wówczas pyta-
niami na temat polskich zwrotów grzecznościowych, różnego typu frazeologi-
zmów i konstrukcji składniowych. Aluzję do tych niekończących się rozmów 
zawarł w dedykacji napisanej na swojej ostatniej ofiarowanej mi książce:

 To dear Hanka
 my friend and teacher

 with good wishes
 from Gerry

 Oxford, January 2016.

Odczytuję dziś tę dedykację z wielkim smutkiem i rozrzewnieniem.

Hanna Popowska-Taborska



hanna Popowska-Taborska

Odszedł Profesor Wiesław Boryś

29 listopada 2021 r. zmarł w Krakowie Profesor Wiesław Boryś, mój wie-
loletni naukowy Przewodnik po krętych ścieżkach słowiańskich etymologii. 
Przez dziesięć lat bez mała pracowaliśmy nad sześciotomowym Słownikiem 
etymologicznym kaszubszczyzny i choć praca bynajmniej łatwa nie była, a ter-
miny grantów otrzymywanych na kolejne tomy nakazywały często nadmierny 
pośpiech, cały okres tej pracy wspominam jako nadzwyczaj ciekawą i wielką 
Przygodę Naukową. Choć pomysł opracowania tego Słownika wyszedł ode 
mnie, nie mam najmniejszej wątpliwości, że dołączenie się do tej pracy specja-
listy tej miary co Wiesław Boryś było dla tego zamierzenia szczególnie szczę-
śliwe. Pisywaliśmy hasła oddzielnie i w odległych od siebie miastach: Wiesław 
pracował nad nimi w Krakowie, ja – w Warszawie. Łączyło nas to, że oboje 
najczęściej pracowaliśmy w nocy i często już o poranku wymienialiśmy się 
za pomocą e-maili rezultatami naszej pracy. Nie muszę dodawać, że propono-
wane przeze mnie interpretacje częściej ulegały uzupełnieniom i zmianom, ale 
dyskusje między nami z reguły toczyły się w tonie pogodnym i przyjacielskim. 
Mój Preceptor i Współautor był już w tym czasie znawcą języków południowej 
Słowiańszczyzny ze szczególnym uwzględnieniem języka chorwackiego, mnie 
z kolei cechowała bardziej dogłębna znajomość kaszubszczyzny z jej znacznym 
geograficznym i fonetycznym zróżnicowaniem. 

Gdy rozpoczynaliśmy pracę nad Słownikiem etymologicznym kaszubszczyzny 
na Kaszubach proces zanikania dawnych układów gwarowych był już wyraźnie 
zaawansowany. Wzmagały się również wspierane przez inteligencją kaszubską 
liczne zabiegi zmierzające do tworzenia i precyzowania kaszubskiego języka li-
terackiego. Naszą ambicją było zgromadzenie i zinterpretowanie w Słowniku 
etymologicznym kaszubskim kaszubskich wyrazów dyferencyjnych w stosunku 
do polskiego języka literackiego. Fakt, że ostatecznie zgromadzono tu blisko 
4000 haseł (szereg zaś innych południowej czeka jeszcze na opracowanie) do-
bitnie podkreśla specyfikę i odrębność leksyki kaszubskiej.
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Kaszubszczyzną zajmował się Profesor od wielu lat. Jego bardzo bogata bi-
bliografia zawiera szereg na ten temat rozważań etymologicznych i historycz-
nych. Społeczność językoznawcza żegna dziś Wielkiego Slawistę, ci zaś, którym 
dane było z Nim współpracować i uczyć się od Niego, żegnają dziś Przyjaciela, 
Mistrza i pogodnego, dobrego Człowieka.

 

Hanna Popowska-Taborska
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Stolemka. Prof. dr hab. Kwiryna handke  
(1932–2021). Nestorka Instytutu Slawistyki  

Polskiej Akademii Nauk, językoznawca,  
polonistka, slawistka, varsavianistka

Dawne legendy mówią o olbrzymach, którzy w pradawnych czasach żyli 
na Kaszubach i przyczynili się do ukształtowania krajobrazu, wznosząc pagór-
ki, tworząc jeziora. Choć Stolemy mieli wyginąć w walce ze smokami, to pamięć 
o nich przetrwała w postaci wierzenia, że ludzie o nadludzkiej sile, życzliwi dla 
mieszkańców, zaczęli się znów pojawiać na Kaszubach. o czym informuje Słow-
nik Bernarda Sychty (Sychta 1972, 165-167). Zapewne autor Słownika musiał 
być krevni ze stolemem podobnie jak inni badacze, którzy znaczną część życia 
poświęcili badaniu Kaszubszczyzny, pozostawiając po sobie bogatą spuściznę 
dla przyszłych pokoleń. Do tej grupy badaczy zalicza się niewątpliwe Profesor 
Kwiryna Handke, która swoją drogę naukową rozpoczęła od badań terenowych 
na Kaszubach prowadzonych pod kierunkiem profesora Zdzisława Stiebera. 
Jako młoda absolwentka polonistyki w 1959 r. została włączona do zespołu ba-
dawczego, nad szeroko zakrojonym projektem opracowania kaszubskiego atlasu 
językowego w Zakładzie Słowianoznawstwa Polskiej Akademii Nauk (obecnie 
Instytutu Slawistyki). Zebrany materiał, żywego jeszcze wówczas języka, stano-
wił bazę materiałową dla 16-tomowego dzieła Atlasu językowego Kaszubszczy-
zny i dialektów sąsiednich (AJK), wydawanego rok rocznie w latach 1964–1978. 
Kwiryna Handke – wspólnie z zespołem badawczym Pracowni Języków Le-
chickich i Łużyckich – wniosła doń nowatorskie ujęcia materiału językowego 
przedstawianego metodami geografii lingwistycznej. Zarówno w trakcie prac 
nad AJK, jak wiele lat po zamknięciu edycji Atlasu, Kwiryna Handke regular-
nie zamieszczała artykuły poświęcone Kaszubszczyźnie na łamach polskich 
i zagranicznych czasopism naukowych i w publikacjach książkowych (łącznie  
29 w latach 1960–2002). 



380

Kaszubszczyzna stanowiła dla uczonej punkt wyjścia do coraz szerzej roz-
wijanych zainteresowań badawczych, co znalazło wyraz w rozpoczęciu nowego 
projektu – polszczyzna regionalna. Pierwszym etapem było wszczęcie prac nad 
regionem Pomorza, a do realizacji tego zadania powołała zespół badaczy zło-
żony z różnych ośrodków naukowych. Efektem tej współpracy było wydanie 
w ciągu dekady 8 tomów redagowanych przez nią studiów Polszczyzna regional-
na Pomorza (Handke red. 1986-1996).

 Niespożyta wręcz energia twórcza Profesor Handke objawiała się ponadto 
w organizacji licznych interdyscyplinarnych konferencji poświęconych regio-
nalizmom i zagadnieniom ogólnym, które zaowocowały redagowanymi przez 
nią publikacjami: Regionalizmy w języku familijnym1991), Region, regionalizm 
– pojęcia i rzeczywistość 1993), Kresy – pojęcie i rzeczywistość (1997), Słowianie, 
Słowiańszczyzna – pojęcia i rzeczywistość 2002), Semantyka milczenia (1999– 
–2002). 

Kolejny obszar, jakim zajęła się inicjatorka badan prowadzonych w ramach 
tematu Polszczyzna regionalna, stanowiły kresy wschodnie, a dokładniej pol-
szczyzna XIX-wiecznych pisarzy kresowych: Adama Mickiewicza, Juliusza 
Słowackiego, Józefa Ignacego Kraszewskiego, Henryka Sienkiewicza, Elizy 
Orzeszkowej. Tej ostatniej badaczka poświęciła, oprócz licznych artykułów, od-
dzielną monografię Prywatny język Elizy Orzeszkowej na tle polszczyzny XIX 
wieku (Handke 2013). Zainteresowanie językiem pisarzy znalazło kontynuację 
w badaniach kolejnych twórców XIX wieku: Bolesława Prusa, a w szczególno-
ści Stefana Żeromskiego. Urzeczona bogactwem jego języka Kwiryna Handke 
podjęła następne wielkie zespołowe działanie, powołując po raz kolejny zespół 
badawczy z różnych ośrodków naukowych w celu opracowania tematycznie 
uporządkowanego zbioru słownictwa Stefana Żeromskiego. W efekcie powstało 
wielotomowe dzieło, na które składa się 16 autorskich opracowań monograficz-
nych poświęconych oddzielnym dziedzinom słownictwa, opublikowanych w la-
tach 2002–2010 w ramach serii Słownictwo Pism Stefana Żeromskiego. Rola ini-
cjatorki dzieła polegała na opracowaniu koncepcji zaprezentowanej w tomie 1. 
Wstępnym (Handke 2002), autorstwa tomu 5. Świat barw (Handke 2002a), oraz 
opracowanego wspólnie z mężem t.13. „Świat kobiet i świat mężczyzn (Handke 
K., Handke R. 2007). Ponadto ulubionemu pisarzowi poświęciła dwie mono-
grafie: Polszczyzna Stefana Żeromskiego (Handke 2012) oraz Stefan Żeromski 
– jaki był? – nad którą pracowała do ostatnich dni życia.

Przedstawiona wyżej problematyka badawcza nie wyczerpuje pasji nauko-
wej Profesor Handke, która niezależnie od prac zespołowych cały czas prowa- 
dziła indywidualne badania nad polszczyzną w różnych jej odmianach i aspek-
tach, podejmując tematy mało znane, stając się niekiedy ich prekursorką, jak 
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w wypadku pracy doktorskiej Typy semantyczne i strukturalne nazw ulic War-
szawy (Handke 1970). Praca ta zapoczątkowała badania nad nazewnictwem 
miejskim, a dzięki ich kontynuowaniu stworzyła nowy kierunek w toponoma-
styce, inspirując do tych badań wielu innych polskich naukowców. Natomiast 
rozprawa habilitacyjna Budowa morfologiczna i funkcje compositów polskich 
(na tle innych języków zachodniosłowiańskich) (Handke 1976) przyczyniła się 
do obalenia teorii o rzekomo germańskim rodowodzie złożeń w języku pol-
skim. Szczególne zainteresowanie budziły u badaczki zmiany dokonujące się 
we współczesnym języku polskim, zwłaszcza w mowie potocznej, co w rezul-
tacie doprowadziło do sformułowania nowego pojęcia „polszczyzna codzienna 
przełomu XX i XXI wieku” oraz dokładnego opisu tej odmianki języka. Jako 
pierwsza zwróciła też uwagę na różnice między językiem kobiet i mężczyzn, 
a rezultaty swych obserwacji zawarła w monograficznym opracowaniu Polski 
język familijny (Handke 1995). Nowe ujęcie zagadnień językowych z perspekty-
wy socjolingwistyki zaproponowała w podręczniku Socjologia języka (Handke 
2008).

Bardzo ważne miejsce w indywidualnym programie badawczym Profesor 
Kwiryny Handke zajęły tematy varsawianistyczne, zapoczątkowane monogra-
fią o nazwach ulic Warszawy: Słownik nazewnictwa Warszawy (Handke 1998) 
oraz uhonorowana przez Towarzystwo Miłośników Historii wśród Varsavia-
nów 2011–2012, monografia Dzieje Warszawy nazwami pisane (Handke 2011). 
Twórczości naukowej towarzyszyło zaangażowanie w prace Zespołu Nazewnic-
twa Miejskiego przy Biurze Kultury m. st. Warszawy nad opiniowaniem wnio-
sków nazewniczych i regulowaniem nazewnictwa miejskiego Stolicy. 

Profesor Kwiryna Handke dała się też poznać jako niestrudzona krzewi-
cielka wiedzy o języku. Jej popularnonaukowe teksty pojawiały się cyklicznie 
w cotygodniowej rubryce Tajemnice języka na łamach „Gazety Polskiej” w la-
tach 1997-2005, a artykuły o nazwach własnych publikowała w miesięczniku 
„Stolica” od roku 2006 w rubryce Ludzie i słowa. Od roku 1992 sprawowała 
funkcję przewodniczącej Komisji Kultury Słowa Towarzystwa Naukowego 
Warszawskiego. Organizowała i prowadziła zajęcia dla nauczycieli i uczniów 
szkół średnich Warszawy i Mazowsza. Rezultatem tych prac są między innymi 
dwie książki: Polszczyzna a/i Polacy u schyłku XX wieku (1994) oraz Nie dajmy 
zginąć słowom. Rzecz o odchodzącym słownictwie (1996) – współredagowane 
przez Kwirynę Handke.

Aktywność naukową profesor Kwiryny Handke odzwierciedla liczba kilku-
set publikacji obejmujących wyniki badań z następujących obszarów tematycz-
nych: terytorialne odmiany języka narodowego (w tym dialekty Pomorza, regio-
nalne odmiany polszczyzny obszarów Pomorza i dawnych Kresów Wschodnich  
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Rzeczypospolitej); socjologia języka i socjalne odmiany polszczyzny (w tym 
język familijny i język kobiet i mężczyzn); leksykologia i leksykografia; język 
pisarzy, zwłaszcza XIX w., tendencje zmian we współczesnej polszczyźnie; ono-
mastyka (w tym głównie nazewnictwo miejskie).

Patrząc na rozległość zainteresowań, podejmowanych inicjatyw badawczych 
oraz działalność popularyzatorską i społeczną Profesor Kwiryny Handke, trud-
no określić Ją inaczej jak Stolemką, choć przeczyć by się temu zdawała Jej nie-
wielka postura i słabe zdrowie. Pozostaje pytanie, skąd w tym drobnym ciele tyle 
niespożytej energii? Bezsprzecznie powodowała nią pasja badawcza, ale towa-
rzyszył Jej hart ducha wyniesiony z harcerstwa, które kształtowało charaktery, 
postawy moralne, zaszczepiając poczucie obowiązku i służby. Profesor Kwiryna 
Handke – jako harcmistrz – wszystkie te cechy posiadała i realizowała w życiu, 
jako naukowiec, dyrektor Instytutu, a także działaczka społeczna i krzewicielka 
wiedzy o języku polskim. Za swój wieloletni dorobek naukowy została odzna-
czona Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski w roku 2004 z okazji 
50-lecia istnienia Instytutu Slawistyki Polskiej Akademii Nauk. 

Profesor Kwiryna Handke odeszła 25 maja 2021 r. Jej ciało spoczęło na Cmen-
tarzu Ewangelicko-Augsburskim w Warszawie obok męża – Profesora Ryszarda 
Handke, z którym dzieliła pracowite życie wypełnione pasją badawczą.
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Józef Borzyszkowski, Jolanta Arendt

Andrzej Arendt (1953–2021)  
– artysta i działacz kaszubski, wychowawca  

kolejnych pokoleń twórców

26 listopada w mediach społecznościowych, między innymi na stronie Mu-
zeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie oraz Sta-
nisława Jankego ukazały się nekrologi – wspomnienia poświęcone Andrzejowi 
Arendtowi. Wyeksponowano w nich stwierdzenia, iż odszedł artysta – plastyk, 
grafik i rzeźbiarz, wieloletni dyrektor Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Wejhero-
wie oraz prezes Oddziału Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego w kaszubskim 
Jerusalem w niełatwym okresie na przełomie XX i XXI wieku. Jego pogrzeb od-
był się 30 listopada 2021 r. na Cmentarzu Śmiechowskim po mszy św. w koście-
le Chrystusa Króla, gdzie słowa pożegnania skierowali doń i do zebranych ks. 
inf. Daniel Nowak, starosta wejherowski Gabriela Lisus i prezes Oddziału ZKP 
w Wejherowie Mirosław Gaffka. Jego trumnę przykryła zrzeszeniowa żałobna 
stanica – sztandar z Gryfem i hasłem „Nigdë do zgùbë nie przińdą Kaszëbë”. 
Na koniec ceremonii pogrzebowych w kościele odśpiewano pieśń „Kaszëbskô 
Królewô” Jana Trepczyka, który był jednym z mistrzów Andrzeja na jego dro-
dze kaszubskiej. 

W ostatniej drodze do miejsca pochówku towarzyszyli Mu z rodziną, ka-
szubskie stanice, znajomi i przyjaciele, a wśród nich prezydent Wejherowa 
Krzysztof Hildebrandt.

Andrzej Arendt – uczeń Otylii Szczukowskiej – ma już swoje ważne miejsce 
na kartach dziejów Kaszubów i Pomorza, a szczególnie w historii świętego Wej-
rowa. Jego biogram w Leksykonie wejherowian Reginy Osowickiej (Wejherowo 
2008), wzbogacony foto, zatytułowany: „Arendt Andrzej. Artysta plastyk, peda-
gog, regionalista kaszubski”, głosi:

„Urodził się 4 kwietnia 1953 r. w Wejherowie. Jest absolwentem Zespo-
łu Szkół Samochodowych w Wejherowie i Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk 
Plastycznych w Gdańsku. W latach 1986–2007 był dyrektorem Ogniska Pracy  
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Pozaszkolnej, gdzie jednocześnie prowadzi pracownię plastyczną. Jako wy-
chowanek Młodzieżowego Zespołu Rzeźbiarskiego, pod okiem artystki Otylii 
Szczukowskiej zaczął uprawiać snycerstwo, płaskorzeźbę, rzeźbę figuralną, drze-
woryt sztorcowy, linoryt. Wysoką ocenę zyskiwały jego płaskorzeźby figuralne, 
np. »Światowid«, »Trygłow«, »Kaszubka«, »Tabacznik«, »Kapela z burczyba-
sem«, »Ścinanie Kani«, »Remus na Wejherowskiej Kalwarii«, »Macierzyństwo« 
czy cykl »Wesele kaszubskie«. Wykonuje drzeworyty i ekslibrisy. Ilustrował 
wiele książek. Tablice jego dłuta upamiętniają wybitne postacie Kaszub: Ks. Le-
ona Heykego w Kielnie i Nowym Dworze Wejherowskim, księży Pobłockich 
w kościele w Linii i Aleksandra Labudy na froncie szkoły w Tłuczewie. Artysta 
jest również twórcą kilku kapliczek przydrożnych. W 1997 r. otrzymał nagro-
dę »Złotego Dłuta« przyznawaną przez dzieci osobom dorosłym pomagają-
cym w rozwijaniu ich uzdolnień. W 1999 r. wykonał figury św. Franciszka i św.  
Ottona na ołtarz papieski w Sopocie. Jego dziełem jest również figura bł. s. Alicji 
Kotowskiej na grobie nr 7 w Piaśnicy (z czarnego granitu »Belfast«). W latach 
1999–2004 był prezesem Wejherowskiego Oddziału Zrzeszenia Kaszubsko-Po-
morskiego. W 2005 r. otrzymał Medal Edukacji Narodowej”1. – Tyle Regina 
Osowicka, korzystająca z informacji żywych bohaterów swojego cennego lek-
sykonu. 

Z drëchem Andrzejem spotkałem się w studenckich latach jako prezes Klubu 
„Pomorania” w mieszkaniu u naszej swego rodzaju patronki – Otylii Szczu-
kowskiej. Andrzej, mieszkając z Mamą i Babcią w tym samym narożnym domu 
przy wejherowskim rynku, był wśród najbliższych wychowanków Pani Otylii 
i uczniów jej Szkółki Rzeźbiarskiej. To ona zainspirowała nas Pomorańców 
do swoistej opieki nad młodymi twórcami ludowymi – najpierw jej podopiecz-
nymi – i zorganizowania w Łączyńskiej Hucie na bazie chëczy „Pomoranii” 
konkursu „Ludowe Talenty”. (Byłem wtedy już prezesem Oddziału Gdańskie-
go ZKP, który od I Konkursu do dziś jest najważniejszym współorganizatorem 
tej imprezy!). Wsparła nas w realizacji tegoż projektu propagatorka twórczości 
ludowej Kaszub i Kociewia – Izabella Trojanowska2. Andrzej – jeden z pierw-
szych laureatów „Ludowych Talentów”, zdobywca I nagrody, podobnie jak ciut 
młodszy jego kolega ze szkółki Pani Otylii, Franciszek Sychowski, za jej za-
chętą, zdawszy maturę, dzięki życzliwości gdańszczan, a zwłaszcza za sprawą 

1 Biogram ten już wcześniej znalazł się na kartach R. Osowickiej Bedekera Wejherowskiego, 
Wejherowo 2006, s. 20-21.

2 W 2006 r. I. Trojanowska została patronką tegoż konkursu. Zob. Ludowe Talenty 1971- 
-2006, Zebrał i oprac. Tomasz Szymański, Gdańsk 2006. Zob. też I. Fillip, Kronika Oddziału 
Gdańskiego Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego 1957-1988, Gdańsk 1989. [Kronika chëczë 
Klubu „Pomorania” w ZJB]. Obszerne fragmenty dot. lat 1970-1974 w: Nad Radunią…,  
s. 383-412.
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prof. Włodzimierza Łajminga, został studentem PWSP w Gdańsku na Wydziale 
Pedagogicznym. Dzięki swoim zdolnościom i pracowitości ukończył w 1986 r.  
studia jako mgr wychowania plastycznego, a z czasem został oddanym arty-
stycznej młodzieży pedagogiem. Stał się też najwierniejszym kontynuatorem 
działalności edukacyjnej Otylii Szczukowskiej.

Wspaniałym dokumentem działalności O. Szczukowskiej, a w większym za-
kresie drogi i dokonań jej uczniów z Andrzejem w centrum, jest prowadzona 
przezeń „Kronika Klubu Wejher – Młodzieżowego Zespołu Rzeźbiarskiego”. – 
Tę nową nazwę wybrali sami młodzi. Bogato ilustrowaną Kronikę, wzbogaco-
ną licznymi fotografiami, wycinkami prasowymi itp. dokumentami, obejmując 
lata 1967–1974 – do śmierci Pani Otylii, dzięki Andrzejowi mogłem opubliko-
wać w tomie Pro memoria Otylia Szczukowska (1900–1974)3. Tam też równie 
cenne wspomnienia o Otylii i dzieła samego Andrzeja oraz jego listy do Izabelli 
Trojanowskiej4. Dzięki Izabelli twórczość Otylii Szczukowskiej i jej uczniów za-
istniała na dobre w dziejach sztuki ludowej Pomorza Gdańskiego.

O życiu i dorobku twórczym samego Andrzeja dowiadywaliśmy się z oka-
zji kolejnych wystaw, z których zorganizowana przez MPiMK-P w 2015 roku 
wzbogacona została katalogiem pt. Andrzej Arendt. Rzeźba, grafika. Katalog do-
konań, Wejherowo 2015. Znajdujemy w nim następujące krótkie teksty:
– Izabella Trojanowska, Ludowe ilustracje (Andrzej Arendt – płaskorzeźba, 

drzeworyt)5;
– Edmund Kamińsczi, Andrzej Arendt. Artista wërzinôrz, szkólny ë dzejôrz ka-

szëbsczi;
– Stanisław Janke, Wejherowski Stolem;
– Anna Hałuszczak, Wspomnienia dawnej uczennicy;
– Artur Dziadkiewicz, Pan Andrzej Arendt.

O wiele obszerniejsze fragmenty katalogu stanowią: „Wykaz prac artysty” 
i „Publikacje prac graficznych artysty” oraz „Wystawy” i „Odznaczenia”.

Zwłaszcza dwa pierwsze wykazy – prac rzeźbiarskich i publikowanych grafik 
– wiele z nich – przywołuje w mojej pamięci okoliczności ich powstania. Cieszę 
się, że Jego pierwsze dzieło „Kaszubka przy skrzyni” – płaskorzeźba z 1968 r. 
figuruje z dopiskiem „w zbiorach Józefa Borzyszkowskiego”. Dzięki Andrzejowi 
i Pani Otylii także kilka innych Jego rzeźb trafiło do nas. Niemniej szczególnie 
ważne i cenne to kapliczka apostołów Pomorzan – świętych Wojciecha i Ottona, 

3 Zob. op. cit., Zebrał i opracował, wstępem i przypisami opatrzył Józef Borzyszkowski, 
Gdańsk-Wejherowo 2016, s. 259-431.

4 Tamże, s. 243-254, a dalej s. 433-460 „Wspomink ucznia… oraz listy Otylii Szczukowskiej 
do Franka Sychowskiego i jego dorobek twórczy”.

5 Op. cit., s. 7-8. To fragment z jej publikacji Twórcy ludowi Kaszub, Gdańsk 1982.
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stojąca na skraju lasu w Łączyńskiej Hucie, wykonana przez Andrzeja w 1983 r. 
z okazji 300-lecia Odsieczy Wiedeńskiej. Poświęcona wieczorem 8 października 
przy okazji 6 Seminarium Kaszubskiego w naszej chëczy przez Ks. Franciszka 
Gruczę. – Tego dnia urodziła się córka Andrzeja i Joli – Hania, a ks. Grucza wie-
czorem odprawił dla nas w kaplicy Matki Bożej Anielskiej na Wygodzie mszę 
św. – pierwszą w całości w języku kaszubskim!6 

Przy okazji tychże Seminariów Kaszubskich zrodziły się projekty tablic z na-
pisami w języku kaszubskim, wykonanych przez Andrzeja ku pamięci księży 
braci Pobłockich w Linii i tej pierwszej z tekstem „Ojcze Nasz” w języku ka-
szubskim dla kaplicy w Kętrzynie, parafia Linia, co miało miejsce za sprawą 
niezwykłego lińskiego proboszcza i Kaszuby z ducha – ks. Bazylego Olęckiego. 
Podobne tablice Andrzeja – upamiętniające ks. Roberta Pluto-Prądzyńskiego 
w Ugoszczy, czy ks. Leona Heykego w Kielnie i Nowym Dworze Wejherowskim, 
zaistniały w tamtejszych kościołach. W Łączyńskiej Hucie na XX Seminarium 
Kaszubskim, w którym uczestniczyli twórcy ludowi z Pomorza, mistrz Marian 
Kołodziej (1921-2008) zaprezentował w 1998 r. projekt Ołtarza Papieskiego dla 
Sopotu. Dziełem Andrzej są rzeźby św. Ottona (obecnie w kościele w Kostko-
wie) i św. Franciszka, stojąca w ogrodzie Joli i Andrzeja przy ul. Karnowskiego 
w Wejherowie. 

Do Wierszy pierwotnych Jana Karnowskiego Andrzej w 1977 r., jako twórca 
strony graficznej, wykonał kilka pięknych drzeworytów. Tomik został w roku 
następnym wydany w bibliofilskiej serii przez Oficynę spod znaku Pieczęci 
Świętopełka Wielkiego – należącą do Oddziału Gdańskiego ZKP7. W 1982 r. 
ukazały się w tym samym wydawnictwie Kaszëbsczé Kòlãdë i gòdowé spiéwë, 
zebrane przez L. Roppla, a oprac. przez W. Kiersteina i J. Stachurskiego, których 
rolę objaśniłem we Wstępie, a Andrzej całość wzbogacił pięknymi drzeworyta-
mi. Na moją też prośbę opracował projekt okładki do publikacji poświęconej  

6 Zob. J. Borzyszkowski, Nad Radunią… O dziejach przysiółka skansenowskiego z „zagrodą  
kaszubską” w Łączyńskiej Hucie, Gdańsk 2016, gdzie Andrzeja i jego dzieła spotykamy 
wielokrotnie. Tu już na stronie przedtytułowej drzeworyt Andrzeja – Exlibris Józefa Bo-
rzyszkowskiego. Andrzej wykonał też kilka okolicznościowych grafik z okazji „Ludowych 
Talentów” i wspomnianych Seminariów Kaszubskich – twórców literatury i piszących w ję-
zyku kaszubskim. Jego kapliczka łączyńska znalazła się na widokówce Kaszubskiego Parku 
Krajobrazowego. (Zob. Nad Radunią…, s. 84). Przywołuję go również na s. 164-165. Zob. 
też s. 183, a także s. 194-198-200, 374, jak również s. 572-573. Szczególnie wzruszająca była 
dla nas kartka świąteczna – Andrzejów drzeworyt z rysunkiem naszej zagrody i napisem 
„Gwiôzdkówi żëczbë”. (Tamże, s. 367). – Zob. też J. Borzyszkowski, A. Klejna, Boże Męki – 
krzyże i kapliczki przydrożne na Kaszubach, Gdańsk-Pelplin 2004.

7 W przywołanym katalogu MPiMK-P, s. 21, napisano, że wydawcą jest O/M ZK-P w Wej-
herowie!? – Zob. J. Karnowski, Wiersze pierwotne. [Zebrał , opracował i wstępem opatrzył: 
Józef Borzyszkowski], Gdańsk 1970.
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dziejom i współczesności parafii Brusy (1988). Warto też wspomnieć m.in. 
o projektach okładek i ilustracjach do kilku książek ks. Jana Perszona, doty-
czących kaszubskich zwyczajów i obrzędów, głównie regionu wejherowskiego 
(a także pieśni), a wydanych w latach 1991-1994.

Z wdzięcznością przyjąłem od Andrzeja mój ekslibris, jak i ten dla ks. abpa 
Tadeusza Gocłowskiego…

Przywołany katalog zamyka oryginalne zakończenie, podpisane inicjałami  
J. A. H. – Joli, Andrzeja i Hani, w którym znajdziemy niejako rodzinny Jego au-
toportret z wyeksponowaniem dzieł wykutych w kamieniu, upamiętniających 
męczenników Piaśnicy – sędziego Władysława Kiedrowskiego i siostry Alicji 
Kotowskiej. Na końcu fotografie tych i innych, najciekawszych dzieł Andrzeja, 
który jest autorem okładki i ilustracji tego cennego dokumentu Jego życia oraz 
artystycznych i pedagogicznych dokonań8.

W życiu Andrzeja osobami, które w głównej mierze decydowały o jakości 
dnia codziennego, obok Babci i Mamy oraz Pani Otylii, bez wątpienia najważ-
niejsze były i są Jego żona Jolanta z d. Hallmann i ich córka Hania, a z czasem 
zięć Jakub i ukochane wnuki – Kacper i Mateusz. Dawniejszy dom rodzinny 
Joli stał się gniazdem ich własnej familii, wzbogacanym nieustannie dziełami 
Andrzeja. Znając bliżej Jolę od lat jej studiów historycznych na Uniwersytecie 
Gdańskim, jak i jej własną twórczość artystyczną, ważną także dla Andrzeja, 
poprosiłem ją o osobiste wspomnienia o mężu i informacje dotyczące Jego nie-
dokończonych dzieł, ich wspólnych marzeń i planów, jakich nie dało się zreali-
zować…

Oto one: 

„Wejherowo 5.12.21
Drogi Przyjacielu mojego Andrzeja!
Prosiłeś, abym napisała kilka słów o moim mężu. Ciężko mi zacząć…  

Zaledwie kilka dni temu był ze mną, a teraz… zostały wspomnienia, Jego prace 
i nasze marzenia. Wiedziałem, że ma bardzo chore serce, że wymaga operacji, 
która niesie ze sobą duże ryzyko. Oboje to wypieraliśmy, nie chcieliśmy o tym 
myśleć. Codziennie dziękowaliśmy Bogu za każdy przeżyty dzień, przespaną 
noc. Byliśmy razem. Snuliśmy plany: gdzie pojedziemy, co zobaczymy, jak bę-
dzie wyglądała tegoroczna szopka. Los chciał inaczej. Pan Bóg zabrał Andrzeja 
do siebie, tam »gdzie łzy już nie płyną, wszystkie troski przeminą«, tylko tu, 

8 Katalog ten dzięki Muzeum PiMKP był dostępny podczas wernisażu wystawy, a jego 
uczestnicy mogli poprosić Bohatera wieczoru o dedykację czy autograf. – Dokumentem 
naszej przyjaźni pozostaje m.in. wpis Andrzeja do mojego Sztambucha przyjacielskie-
go…, oprac. pod red. C. Obracht-Prondzyńskiego, Gdańsk 2016, s. 18-19 z piękną grafiką  
Andrzeja ze znakiem Gryfa i widokiem naszej zagrody nad Radunią…
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na ziemi, jest tak przeraźliwie smutno i pusto. »Tęskno mi Panie«… Zewsząd 
otaczają mnie zaklęte w drewnie ludowe świątki i madonny, które zdają się mnie 
pocieszać: »pamiętaj, przeżyliście tyle pięknych chwil«…

Andrzej był dobrym człowiekiem. Jeszcze ze „starej szkoły”, gdzie obowiązy-
wały zasady, gdzie białe było zawsze białe, a czarne czarnym (przyznam, że cza-
sami mnie to irytowało, ale Andrzej taki właśnie był). Nienawidził kłamstwa 
i przeinaczania wydarzeń czy wypowiedzi. Zawsze był sobą – nieugięty – jak 
powiedział kiedyś Jerzy Budnik.

W swoich pracach wyrażał siebie. Nigdy nie tworzył pod publikę, dla sławy 
czy poklasku. Było mu to zupełnie obce. W każdej jego pracy można odnaleźć 
elementy nawiązujące do sztuki ludowej. Stylizowane tulipany, kaszubskie serca 
w kratkę i margaretki. Wzorem swojej nauczycielki rzeźby, p. Otylii Szczukow-
skiej, z powodzeniem rzeźbił scenki rodzajowe, wykonywał drzeworyty i lino-
ryty. Stylizowane elementy haftu wkomponowane w rzeźby i płaskorzeźby to 
jest rzecz charakterystyczna tylko dla Andrzeja. Zawiera je nawet monumen-
talna figura Jana Pawła II, stojąca przy wejherowskim klasztorze franciszkanów 
(JP II był ze studentami na Kalwarii i ten fakt Andrzej uwiecznił na pomniku, 
dodając do tego ornamentykę kaszubską).

Mimo ukończonych studiów plastycznych pozostał wierny sztuce ludowej 
Kaszub, które uważał za swoją »małą Ojczyznę«, dla której warto żyć i praco-
wać, zwłaszcza że dzisiejszy świat zmierza do globalizacji, a tym samym zanika  
nasza tożsamość, nasze korzenie.

Odszedł za wcześnie. Część Jego prac pozostała niedokończona. Nie udało  
Mu się zrobić najważniejszej rzeczy – nauczyć wnuki podstaw rzeźby. Mieli roz-
począć po świętach (do tej pory dzieci były za małe). Przygotował już dla nich 
dłuta i kawałki lipy. Niestety, nie było Mu to dane, ale wierzę, że i w jednym 
i w drugim w którymś momencie obudzi się talent artystyczny. Starszy, Kacpe-
rek, już z powodzeniem gra na perkusji, a młodszy, Mateusz, z zapałem maluje. 
W ślady artystyczne poszła także córka, Hania, której pasją jest fotografia.

Było wiele planów, nie wszystkie zostały dokończone. Z takich nowszych 
rzeczy, które powstały od czasu wydania folderu wystawowego – to tablica przy 
wejściu do naszego domu wykonana z piaskowca. Na niej wyrzeźbione inicjały 
naszych imion. Wokół charakterystyczne dla Andrzeja stylizowane motywy ro-
ślinne nawiązujące do haftu kaszubskiego.

W pracowni znajduje się gotowa już tablica poświęcona pamięci Jana Kar-
nowskiego, patrona naszej ulicy, która w ub. r. miała być zawieszona na na-
szym płocie. Niestety, pandemia zrobiła swoje i tablicy do tej pory nie udało się 
zamontować. Teraz zaczekamy do wiosny, kiedy będziemy stawiać nowy płot.  
Marzył mu się jeszcze maszt flagowy za tablicą, na którym w chwilach szczegól-
nie ważnych można by było zawiesić kaszubską flagę.



392 Józef Borzyszkowski, Jolanta Arendt

W naszym ogrodzie jest jeszcze niedokończona kapliczka. Jej pień był kie-
dyś pomnikiem Jerzego Kiedrowskiego, który został zamordowany w Piaśnicy.  
We wnęce była figura Chrystusa Frasobliwego (jedno i drugie – dzieło Andrze-
ja). Kiedy drzewo zaczęło od dołu się sypać, rodzina Kiedrowskich zamówi-
ła u Andrzeja pomnik z kamienia polnego. I tak Andrzej zaczął rzeźbić w ka-
mieniu. W miejsce drewnianego pomnika – kapliczki stanął wielki kamień, 
a na nim siedzi zadumany nad światem Chrystus. Dla mnie najpiękniejsza pra-
ca Andrzeja. Pełna wyrazu, takiego wewnętrznego bólu i cierpienia – jak ludzie 
ludziom mogli zgotować taki los. Rzeźba ta znalazła się na okładce Przewodni-
ka po Lasach Piaśnickich. Wracając do tej pierwszej kapliczki drewnianej, otóż 
jej pozostałości zawieziono do nas na podwórko. Minęło kilka lat. Drewniany 
Chrystus znalazł miejsce w ceglanej kapliczce przy płocie, a Andrzej wziął się 
za pień drzewa. Powiększył otwór na rzeźbę. We wnęce docelowo miał stanąć 
św. Franciszek, wyrzeźbiony przez jego przyjaciela Czesława Birra. Z drugiej 
strony znalazły się zarysy twarzy naszych wnuków i otaczające je skrzydła anio-
ła. Reszta miała powstać po postawieniu kapliczki. Niestety, z powodu ciężaru 
nie udało się tego zrobić. (Żaden sprzęt nie da rady wjechać na podwórko). 
Ostatnio Andrzej zakupił podnośnik i miał nadzieję jeszcze przed świętami 
kapliczkę postawić w miejscu docelowym, tj. nad oczkiem wodnym w otocze-
niu Jego ukochanych margaretek i malw. Życie napisało inną historię. Wierzę, 
że przy pomocy podnośników hydraulicznych i sąsiadów uda nam się ją posta-
wić i będzie dla nas piękną pamiątką. (Pamiętam, jak Andrzej opowiadał, jak ją 
stawiali w Piaśnicy w czasach komunizmu).

Parę lat temu, Andrzej na prośbę O. Gerwazego, franciszkanina (też już od-
szedł do Pana), miał przygotować projekt Drogi Krzyżowej wokół klasztoru. 
Miało to być symboliczne znaczenie poszczególnych stacji na polnych kamie-
niach. Projekty powstały, ale, niestety, nie mam żadnych rysunków. Roboczą 
wersję Andrzej dał o. Gerwazemu i wraz z jego odejściem rysunki przepadły. 
Muszę przyznać, że ja nie bardzo widziałam tę Drogę Krzyżową wokół klaszto-
ru (mało miejsca, jest kalwaria) i po dyskusji z Andrzejem zaproponowaliśmy 
coś innego, a mianowicie stacje Dróżek Maryjnych. Andrzej nawet jedną wyko-
nał (marmur) w celach pokazowych w mniejszej skali (jest u nas w ogrodzie). 
Nie dane nam było przedyskutować tego projektu z naszym ojcem – zachoro-
wał i odszedł do Pana. W tym czasie była także inna propozycja o. Gerwazego. 
Opowiedział nam o cudownym źródełku na Wejherowskiej Kalwarii. Chciał, 
aby Andrzej pomyślał, jak je zaznaczyć. Oczywiście musiałoby to być coś z ka-
mienia. Wiem, że Andrzej coś malował, szkicował, ale nie potrafię znaleźć tych 
rysunków.
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Jedną z ostatnich prac jest projekt exlibrisu dla Zbigniewa Porębskiego, który 
prosił, aby był związany z muzyką i rokiem obrzędowym na Kaszubach. Andrzej 
przedstawił 4 propozycje. 3 pozostały. Zamierzał je trochę dopracować i wydać 
jako kartki świąteczne, gdyż związane są z tematyką Bożego Narodzenia.

Pozostała jeszcze figura Światowida (ok. 60/70 cm), którą ktoś zamówił (nie 
wiem kto). Teraz pozostanie już u nas. Nabrała innej wartości.

Planowaliśmy też wydanie bloczka papierów do scrapbookingu (tworze-
nie kartek okolicznościowych, albumów, ramek) z elementami kaszubskimi.  
Pomysł miał być mój, a realizacja (rysunki, grafiki Andrzeja – ja, niestety, nie 
potrafię malować, często mam głowę pełną pomysłów, ale nie potrafię przełożyć 
tego na papier).

Oprócz działań typowo artystycznych, Andrzej miał także inne pasje: ogród 
oraz budowa szopek.

Jeżeli chodzi o ogród, to od wielu lat zajmował się oczkiem wodnym i ryb-
kami. Na drzewach pojawiły się małe kapliczki, a na płocie stare okna z drew-
nianymi ptakami. Razem dobieraliśmy rośliny, jeździliśmy po wystawach i cen-
trach ogrodniczych. Nasz ogród miał mieć typowo wiejski charakter, w którym 
wyłaniają się wśród traw i kwiatów kapliczki, a nad całością czuwa św. Franci-
szek z Ołtarza Papieskiego w Sopocie.

Kolejki, a raczej modele kolejek HO, to kolejna pasja, do tego cała infra-
struktura (domy, dworce itd.). To wszystko stanowiło element szopki. Począt-
kowo była to tylko uboga drewniana stajenka. Dzisiaj zajmuje pół pokoju. W jej 
skład wchodzi nie tylko tradycyjna szopka, ale także całe miasteczko, w którym 
kursują pociągi. Jest to ogromna atrakcja dla naszych wnuków, które cały rok 
czekają, żeby budować z dziadkiem szopkę, a później bawić się kolejkami i au-
tkami. Jest dworzec Wejherowo i przystanek Hel; pociągi i samochody jeżdżą 
przez kawałek plaży z kutrami. Jak będzie teraz – nie wiem. Wnuki za mną 
chodzą, zięć chce pomóc (nie znam się na elektryce, a kolejki trzeba podłączyć 
– są dwie: analogowa i cyfrowa). Co roku w szopce jest coś nowego. Ostatnio 
dużo czytaliśmy na temat ruchomych figurek. Szukaliśmy informacji o ich kon-
strukcji (kupne są bardzo drogie). Czasami się śmieję, że niedługo nasza szopka 
będzie konkurencją dla klasztoru. Andrzej, będąc w szpitalu, cały czas mówił 
o konieczności odbioru z Gdańska lokomotywy (była w naprawie), bo od Miko-
łaja mieliśmy budować szopkę. Mówił o nowych pomysłach i rozwiązaniach.

Był osobą, która mimo choroby starała się żyć pełnią życia, była ciekawą 
świata, pragnęła poznawać nowych ludzi i nie przestawała być aktywna twór-
czo. Chętnie spotykał się ze szkolnymi dziećmi, aby im opowiadać o Kaszubach 
i pokazać, jak powstaje rzeźba i malarstwo na szkle (takie spotkanie było zapla-
nowane na 4 grudnia).
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Nie zawsze umiał pogodzić się z tym, że sztuka ludowa została zmarginali-
zowana na rzecz języka kaszubskiego, że zaczęto ją pomijać jako coś pochodzą-
cego z ludu na rzecz tego co napisane (kultury »wysokiej«). A przecież powinno 
to iść w parze, wszyscy wywodzimy się z tego prostego ludu, to nasze korzenie 
i często o tym zapominamy. W pełni zawsze podzielałam Jego poglądy. Z mo-
jego długiego doświadczenia jako nauczyciela i wicedyrektora dużej szkoły  
(18 lat), organizującego naukę j. kaszubskiego, osoby prowadzącej kółko regio-
nalne, wiem, że do dzieci bardziej przemawia to, co mogą dotknąć, zobaczyć 
i zrobić. I w tym kierunku szedł Andrzej. Pokazywał, tłumaczył, uczył, a przy 
okazji dzieci poznawały kaszubskie słówka, obrzędy i zwyczaje. Do dzisiejszego 
dnia odzywają się Jego uczniowie, którzy mówią, że zaszczepił w nich miłość 
do Kaszub, że przekazują to swoim dzieciom, a niektórzy wracają do rzeźby. 
I to jest najpiękniejsze w tym wszystkim (zgodnie z zasadą – czym skorupka 
za młodu…).

Andrzej to człowiek, który ukochał Kaszuby. Przez wiele lat liczyła się dla 
niego »sprawa«, był człowiekiem »idei«, przeciwnikiem upolitycznienia ZKP. 
Uważał, że powinno być ponad podziałami, tak aby każdy człowiek niezależnie 
od poglądów mógł znaleźć w nim swoje miejsce i pracować dla dobra Kaszub. 
Przykro, że Kaszubi, piastujący stanowiska państwowe, tak mało promują na fo-
rum kraju naszą »Tatczëznã« i dają się zdominować przez inne regiony.

Trudno nam się pogodzić z odejściem Andrzeja. Wciąż u nas się coś działo.  
Nowe wyzwania, nowe prace. Wszyscy coś tworzyliśmy – każdy coś dawał od  
siebie. Andrzej był dla nas tym motorem do działań, wspierał nas na każdym 
kroku.

Był też super dziadkiem. Zawsze znajdował czas dla naszych wnuków, a one 
odwdzięczały się radosnym śmiechem i figlami. No i do tego jeszcze nasz  
kochany pies Gucio.

Takim człowiekiem był Andrzej, skromny, wielkiego serca, prawy, niemo-
gący się pogodzić z dzisiejszym pokręconym, zakłamanym światem, myślący 
o dobru swoich ukochanych Kaszub.

Jolanta Arendt

P.S. Te wspomnienia to takie post scriptum do wydanej o Andrzeju z okazji  
wystawy książeczki oraz do filmu, który o nim powstał dzięki staraniom mu-
zeum. Ten film jest dla nas niesamowitą pamiątką. (YT Stolemowie kaszubscy. 
Andrzej Arendt)”.
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* * *

Jestem przekonany, że te najważniejsze, niedokończone projekty Andrzeja 
zostaną zrealizowane! W roku przyszłym bez wątpienia ujrzy światło ich ulicy  
tablica poświęcona jej patronowi Janowi Karnowskiemu (1886–1939). Ten 
wspaniały człowiek – poeta, pisarz, publicysta – określany przez potomnych 
jako „mózg młodokaszubów” i „sumienie regionalizmu kaszubsko-pomor-
skiego”, był dla Andrzeja, jak i dla nas, niedoścignionym wzorem. Zawarte już 
w jego Wierszach pierwotnych uczucia i idee stanowiły i stanowią nie tylko dla 
nas z Andrzejem tkankę łączącą między dawnymi a przyszłymi laty, źródło  
inspiracji nauki i pracy na rzecz przyszłości… 

Z żalem i smutkiem pożegnałem przedwcześnie zmarłego Andrzeja na  
Cmentarzu Śmiechowskim m.in. w towarzystwie bliskich nam obu przedstawi-
cieli rodzin Kamińskich i Sychowskich, zaprzyjaźnionych również z śp. Otylią 
Szczukowską, spoczywającą niedaleko od jego mogiły. 
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