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INSTYTUT KASZUBSKI – ACTA CASSUBIANA, TOM XXI

Krzysztof R. Prokop
Kraków

Nowożytni archidiakoni i oficjałowie
pomorscy na kartach Katalogu
prałatów i kanoników włocławskich
Stanisława Chodyńskiego

W stulecie œmierci ks. prof. Stanis³awa Chodyñskiego
1919–2019

W dobie przedrozbiorowej znaczna czêœæ Pomorza Nadwiœlañskiego – wraz
z samym Gdañskiem – znajdowa³a siê w granicach rozleg³ej wówczas diecezji
w³oc³awskiej, stanowi¹c jej archidiakonat pomorski1. W sytuacji, kiedy biskupi
z W³oc³awka przebywali tu relatywnie rzadko, szczególn¹ rolê odgrywaæ mieli
sprawuj¹cy w ich imieniu na co dzieñ nadzór nad bie¿¹cymi sprawami lokalnych struktur koœcielnych oficja³owie pomorscy i gdañscy, a w drugiej kolejnoœci tak¿e archidiakoni pomorscy, których rola w czasach nowo¿ytnych
nie by³a jednak a¿ tak znaczna, jak to przedstawia³o siê w wiekach œrednich2.
Przeciwnie, wielu spoœród owych archidiakonów w praktyce nie zajmowa³o siê
sprawami koœcielnymi rzeczonej czêœci diecezji w³oc³awskiej, lecz odnoœna
godnoœæ stanowi³a li tylko szczebel w ich karierze duchownej, st¹d szybko siê
1

2

A. Hildebrandt, Wiadomoœci niektóre o dawniejszym archidiakonacie pomorskim, a teraz
w znacznej czêœci diecezji che³miñskiej, Pelplin 18652; W. Szulist, Przesz³oœæ obecnych obszarów diecezji pelpliñskiej do 1772 r., Pelplin 2000; ten¿e, Przesz³oœæ obecnych obszarów diecezji pelpliñskiej 1772–1920, Pelplin 2006; Dzieje diecezji w³oc³awskiej, t. 1 – Œredniowiecze,
pod red. A. Radzimiñskiego, W³oc³awek 2008; K. Ja¿d¿ewski, Przesz³oœæ obecnych obszarów archidiecezji gdañskiej, t. 1 – Œredniowiecze, Pelplin 2014; t. 2 – Nowo¿ytnoœæ, Pelplin
2015. Nadto: K. Bieszk, Walka Zakonu Krzy¿ackiego z Polsk¹ o przynale¿noœæ koœcieln¹
archidiakonatu pomorskiego, Toruñ 1928; B. Kumor, Granice metropolii i diecezji polskich,
Lublin 1969–1972 [osobne odbicie z „Archiwów, Bibliotek i Muzeów Koœcielnych”, t. 18-24],
s. [93]-[96], [236]-[238]; W. Kujawski, Nastêpstwa rozbioru Polski w diecezji w³oc³awskiej,
„Studia W³oc³awskie”, t. 12, 2009, s. 173-182; B. Macieja, Archidiakonaty i of icjalaty diecezji kujawsko-pomorskiej, „Studia Pelpliñskie”, t. 44, 2011, s. 115-140.
Por. T. Silnicki, Organizacja archidiakonatu w Polsce, Lwów 1927.
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jej wyzbywali, kiedy tylko zaistnia³a sposobnoœæ awansu na któr¹œ wy¿ej usytuowan¹ w cursus honorum pra³aturê w kapitule katedralnej we W³oc³awku,
czy te¿ gdzie indziej. Zupe³nie inaczej rzecz ma siê w odniesieniu do oficja³ów,
którzy w wiêkszoœci wykonywali w sposób realny nadzór nad ¿yciem koœcielnym tych ziem (z zawê¿eniem – co zrozumia³e – do wspólnoty katolickiej),
rezyduj¹c na miejscu i bêd¹c – a¿ do czasu utworzenia w roku 1766 sufraganii
pomorskiej – najwy¿ej postawionymi w hierarchii reprezentantami na Pomorzu Nadwiœlañskim ordynariusza w³oc³awskiego3, w XVIII stuleciu tytu³uj¹cego siê tak¿e biskupem pomorskim (jakkolwiek by³ to tytu³ de facto niekanoniczny, nigdy bowiem nie otrzyma³ stosownej sankcji ze strony Stolicy
Apostolskiej)4.
Postaci rzeczonych tak archidiakonów, jak i oficja³ów, nie s¹ historiografii
nieznane, przy czym najwartoœciowsze ich zestawienia opublikowali – w obu
przypadkach na ³amach „Roczników Towarzystwa Naukowego w Toruniu” –
Jan Fija³ek5 i Pawe³ Czaplewski6, zaœ spoœród nowszej daty opracowañ godzi
siê przywo³aæ w szczególnoœci edycje Tomasza Nowickiego7 i Witolda Kujawskiego8. Z dawna te¿ zapowiadany jest druk pracy Jacka Kowalkowskiego
Kanonicy w³oc³awscy pochodzenia pomorskiego, która – jakkolwiek opatrzona
w stosownych opisach bibliograficznych dat¹ 2008, wci¹¿ jednak nie jest dostêpna ogó³owi zainteresowanych w formie publikacji9. W owym kontekœcie
wypada tedy wyraziæ nadziejê, i¿ nie podzieli ona losu nieporównanie obszerniejszego dzie³a, które stanowi zasadniczy przedmiot niniejszej edycji, przynosz¹cej zaczerpniête stamt¹d w³aœnie ¿yciorysy tytu³owych archidiakonów
i oficja³ów pomorskich z wieków XVI–XVIII. Mowa mianowicie o licz¹cym
sobie ju¿ przesz³o wiek Katalogu pra³atów i kanoników w³oc³awskich Stanis³awa
3
4
5

6
7

8
9

Zob. S. Chodyñski, Konsystorze w diecezji kujawsko-pomorskiej, W³oc³awek 1914, s. 8-13,
67-108.
Odmiennie w tej materii: I. Subera, Terytorium diecezji w³oc³awskiej i pomorskiej, „Prawo
Kanoniczne”, t. 4 1961, nr 1-4, s. 686 [ca³oœæ na s. 681-768].
J. Fija³ek, O archidiakonach pomorskich i urzêdnikach biskupich w archidiakonacie pomorskim diecezji w³oc³awskiej w XII–XV wieku, „Roczniki Towarzystwa Naukowego w Toruniu”, t. 6, 1899, s. 125-172.
P. Czaplewski, Wykaz of icja³ów gdañskich i pomorskich od 1467–1824 r., „Roczniki Towarzystwa Naukowego w Toruniu”, t. 19, 1912, s. 3-129 (tam¿e na s. 4-7 Skorowidz of icja³ów).
T. Nowicki, S³ownik biograf iczny rz¹dców paraf ii archidiakonatu pomorskiego w XVIII
wieku, Lublin 2003; ten¿e, Plebani archidiakonatu pomorskiego w XVIII wieku. Studium
prozopograf iczne, Lublin 2008.
W. Kujawski, Paraf ie diecezji w³oc³awskiej. Archidiakonat pomorski, W³oc³awek 2015.
Najœwie¿sze na ni¹ wskazanie w: P. Pragert, Herbarz szlachty kaszubskiej, t. 5, Gdañsk 2018,
s. 18 („Kowalkowski Jacek, Kanonicy w³oc³awscy pochodzenia pomorskiego. Przyczynek
do genealogii i heraldyki szlachty Prus Królewskich [2008, w przygotowaniu]”).
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Chodyñskiego (¿y³ w latach 1836–1919), stulecie œmierci którego to badacza
przypada w³aœnie na rok bie¿¹cy, co stanowi dodatkowy bodziec ku temu, aby
do owej spuœcizny rêkopiœmiennej siêgn¹æ. Monumentalny ów korpus biogramów, oparty w przewa¿aj¹cej mierze na œwiadectwach zaczerpniêtych wprost
z archiwaliów, ale z odwo³ywaniem siê równie¿ do – niekiedy rzadkich – starodruków (nie wspominaj¹c o XIX-wiecznej literaturze przedmiotu), po dziœ dzieñ
nie zosta³ zast¹piony jakimkolwiek nowszym opracowaniem, a mimo to wci¹¿
pozostaje w rêkopisie, do którego zmuszeni s¹ siêgaæ wszyscy kwerendziœci
zainteresowani odnoœn¹ problematyk¹10.
Katalog pra³atów i kanoników w³oc³awskich w ¿adnym wypadku nie
powstawa³ bez zamys³u jego opublikowania – przeciwnie, ukoñczony w roku
1914 (jak o tym œwiadczy adnotacja na koñcowej karcie: „Skoñczono przepisywanie dnia 22 VI 1914 r. Ad maiorem Dei gloriam”), zaraz w roku kolejnym,
tj. 1915, z którego pochodzi równie¿ przedmowa do ca³oœci dzie³a (nosi ona
datê: W³oc³awek, 15 VIII 1915 r.), zosta³ przekazany przez autora do Akademii
Umiejêtnoœci w Krakowie, w ramach wydawnictw której to naukowej korporacji mia³ zostaæ og³oszony drukiem. Czas trwaj¹cej wówczas I wojny œwiatowej,
a nastêpnie odradzania siê polskiej pañstwowoœci i scalania jej ziem po okresie
tak d³ugotrwa³ej niewoli narodowej, nie okaza³ siê wszak¿e dogodnym momentem dla doprowadzenia do publikacji okaza³ego dzie³a, którego podstawa
rêkopiœmienna liczy przesz³o tysi¹c stron (po niedawnym przepaginowaniu
w roku 1993 koñcowa karta opatrzona jest numerem 1095, jednak zdarzaj¹ siê
strony o tym samym numerze, opatrzone dodatkowo literami: „a”, „b” itd.,
a zarazem brakuje indeksu, który mia³ siê rozpoczynaæ na stronie 1096) w formacie – wedle bie¿¹cego okreœlenia rozmiaru kart – A4, przewa¿nie gêsto zapisanych (jakkolwiek trafiaj¹ siê i takie z zaledwie kilkoma linijkami tekstu).
Wszak druk tak okaza³ej pozycji wymaga³ z jednej strony znacznych funduszy
(tudzie¿ przydzia³u papieru), których w warunkach wojennych z pewnoœci¹
nie dostawa³o, z drugiej zaœ zaanga¿owania odpowiednio licznego (i kompetentnego) zespo³u ludzkiego, podczas gdy wielu m³odszej daty zarówno „pracowników nauki”, jak tym bardziej zecerów, drukarzy, introligatorów i innych,
trafi³o – wcielonych do wojska – na front, sk¹d niektórzy ju¿ nigdy nie powrócili.
Najpowa¿niejsz¹ jednak przeszkod¹ okaza³a siê œmieræ zaraz u progu niepodleg³oœci, bowiem w dniu 16 V 1919 r., Stanis³awa Chodyñskiego, kap³ana diecezji kujawsko-kaliskiej (jak w latach 1818–1925 zwa³a siê diecezja w³oc³awska)11,
powo³anego nied³ugo wczeœniej na honorowego profesora reaktywowanego
10
11

Archiwum Diecezjalne we W³oc³awku, b. sygn. – S. Chodyñski, Katalog pra³atów i kanoników w³oc³awskich, W³oc³awek 1914 [1915] (dalej cyt.: S. Chodyñski, Katalog).
W. Kujawski, Diecezja kujawsko-kaliska. Opracowanie historyczno-Ÿród³oznawcze, W³oc³awek 2011.
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wówczas Uniwersytetu Warszawskiego i zarazem kierownika Seminarium Historii Koœcio³a w tej uczelni12.
Bêd¹cy w momencie zgonu cz³owiekiem 83-letnim13, autor Katalogu pra³atów i kanoników w³oc³awskich – jak sam o sobie pisa³ (w trzeciej osobie) na
kartach tytu³owego dzie³a – urodzi³ siê „w mieœcie Kaliszu dnia 4 II 1836 r.
[jako] syn Feliksa i Honoraty z Wiesio³owskich, ma³¿onków Chodyñskich, stanu szlacheckiego (herbu Rawicz), [zarazem] m³odszy brat bliŸni Zenona [tak¿e
kap³ana i uczonego]14, z którym [nastêpnie] odbywa³ razem nauki œwieckie
(szko³ê wy¿sz¹ realn¹ w Kaliszu ukoñczyli w 1854 r.) i duchowne (1855–1859),
a potem dzieli³ prace wikariusza w Sieradzu i profesora w seminarium w³oc³awskim. By³ nadto nauczycielem religii w gimnazjum i szkole realnej we W³oc³awku (1869–1882), cenzorem ksi¹g religijnych (od 1869), proboszczem parafii Bronis³aw (1877–1882), nastêpnie parafii Wieniec (od 1882), kanonikiem
katedry w³oc³awskiej (od 29 XII 1877 r.), prokuratorem kapitu³y (1880–1888
i 1890–1894), jej pra³atem archidiakonem (od 25 VIII 1887 r.), a dziekanem od
29 XII 1894 r., [dalej] regensem seminarium – po bracie Zenonie – od 15 VII
1887 r. do lipca 1908 r., sêdzi¹ surogatem konsystorza w³oc³awskiego (od 1890),
[wreszcie] oficja³em i wikariuszem generalnym biskupa [Stanis³awa Kazimierza]
Zdzitowieckiego (od 1908). Od papie¿a Leona XIII otrzyma³ godnoœæ pro12

13

14

Osoba S. Chodyñskiego nie zosta³a wszak¿e odnotowana w œwie¿ej daty syntezie Dzieje
Uniwersytetu Warszawskiego 1915–1945, pod red. P.M. Majewskiego, Warszawa 2016
(tak samo w zbiorze sylwetek Portrety uczonych. Profesorowie Uniwersytetu Warszawskiego
1914–1945, t. [1] – A–£, pod red. P. Salwy i A.K. Wróblewskiego, Warszawa 2016).
K. Rulka, Ks. Stanis³aw Chodyñski – bibliotekarz kapitulny i seminaryjny we W³oc³awku,
„Archiwa, Biblioteki i Muzea Koœcielne”, t. 72, 1999, s. 265-278. Tak¿e: Polski s³ownik
biograf iczny, t. 3, Kraków 1937, s. 377-378 (M. Morawski); S³ownik pracowników ksi¹¿ki
polskiej, pod red. I. Treichel, Warszawa – £ódŸ 1972, s. 118-119 (W. Gramatowski); Encyklopedia katolicka, t. 3, Lublin 1979, kol. 207-208 (S. Librowski); S³ownik polskich teologów
katolickich, t. 1, pod red. H.E. Wyczawskiego, Warszawa 1981, s. 308-316 (M. Banaszak);
Zas³u¿eni dla W³oc³awka (XIII–XX wiek), pod red. M. Wojciechowskiego, W³oc³awek 1991,
s. 44-48 (W. Kujawski); A. Œródka, Uczeni polscy XIX–XX stulecia, t. 1, Warszawa 1994,
s. 259-260; S³ownik biograf iczny Wielkopolski Po³udniowo-Wschodniej – Ziemia Kaliska,
t. 1, pod red. H. Tadeusiewicz, Kalisz 1998, s. 66-68 (A. Wêdzki, E. Nawrot); Poczet cz³onków Akademii Umiejêtnoœci i Polskiej Akademii Umiejêtnoœci w latach 1872–2000, pod
red. R. Majkowskiej, Kraków 2006, s. 142; W³oc³awski s³ownik biograf iczny, t. 5, pod red.
S. Kunikowskiego, W³oc³awek 2009, s. 20-22 (K. Rulka).
Zob.: W. Kujawski, Ksiê¿a Zenon i Stanis³aw Chodyñscy, „Kronika Diecezji W³oc³awskiej”,
t. 70, 1987, s. 227-240; W³oc³awski s³ownik biograf iczny, t. 5, 22-24 (K. Rulka). Nadto:
P. Kubicki, Bojownicy kap³ani za sprawê Koœcio³a i ojczyzny w latach 1861–1915, ser. I –
Dawne Królestwo Polskie, t. I, Sandomierz 1933, s. 493-495, nr 14-15; K. Rulka, Ksiêgozbiór
ksiê¿y Chodyñskich w Bibliotece Wy¿szego Seminarium Duchownego we W³oc³awku, „Studia W³oc³awskie”, t. 3, 2000, s. 418-438 [tam¿e w przypisach na s. 433-438 wskazania Ÿród³owe i bibliograficzne]; J. Zbudniewek, Kontakty ks. Stanis³awa Chodyñskiego z Jasn¹ Gór¹,
„Studia W³oc³awskie”, t. 10, 2007, s. 402–420.
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tonotariusza apostolskiego ad instar participantium 6 III 1897 r.15, stopieñ
doktora prawa kanonicznego z Akademii Duchownej w Sankt Petersburgu
22 II 1901 r., cz³onkiem Akademii Umiejêtnoœci w Krakowie [zosta³] 17 V 1904 r.,
[natomiast] cz³onkiem Towarzystwa Naukowego Warszawskiego [by³] od za³o¿enia tej instytucji. Z prac naukowych wyda³: Documenta historica seminarii
Wladislavienensis (1897), Szko³a katedralna w³oc³awska (1900), Organy, œpiew
i muzyka w koœciele katedralnym w³oc³awskim (1902), Seminarium w³oc³awskie (1904), Biskupi sufragani w³oc³awscy (1906), Pamiêæ wieczna wojny chocimskiej w nabo¿eñstwie koœcielnym (1909), Szko³a OO. Bernardynów w Warcie
(1910), Szko³a OO. Reformatów we W³oc³awku (1911), Szko³y OO. Pijarów
w Radziejowie i W³oc³awku (1911), Trybunaliœci z kapitu³y w³oc³awskiej (1911),
Analecta medica historica. Zbiór wiadomoœci dziejów medycyny dotycz¹cych
(1912), Wikariusze katedry w³oc³awskiej (1912), Rozporz¹dzenia Komisji Dobrego Porz¹dku w mieœcie W³oc³awku roku 1787 uczynione (1913), Konsystorze
w diecezji kujawsko-pomorskiej (1914) oraz Klasztor Panien Dominikanek
w Piotrkowie (1914)”16. Zmar³ – jak ju¿ wy¿ej wspomniano – w maju 1919 r.
i zosta³ pochowany w centralnej czêœci w³oc³awskiego Cmentarza Komunalnego, zaœ jego pamiêæ uczczono równie¿ stosownym epitafium we wnêtrzu
w³oc³awskiej bazyliki katedralnej17.
W momencie œmierci S. Chodyñskiego rêkopis jego Katalogu pra³atów
i kanoników w³oc³awskich (dzie³o to ma równie¿ drugi tytu³, proponowany przezeñ jako alternatywny: Katalog kapitu³y w³oc³awskiej), znajdowa³o siê w Krakowie, w Polskiej Akademii Umiejêtnoœci, i tam mia³o pozostaæ przez kolejne
trzy dekady – do roku 1949. Jakkolwiek te¿ zgon autora stanowi³ bez w¹tpienia
okolicznoœæ wielce niepomyœln¹ dla sprawy og³oszenia drukiem najokazalszego
dzie³a spoœród spuœcizny piœmienniczej tego kap³ana i uczonego, to jednak
samej odnoœnej inicjatywy bynajmniej nie przekreœla³. Pomyœlnoœæ owego przedsiêwziêcia mia³a odt¹d spoczywaæ w rêkach ksiêdza Jana Nepomucena Fija³ka,
profesora Uniwersytetu Jagielloñskiego (uprzednio – do roku 1912 – Uniwersytetu Lwowskiego), który jednak wyzwaniu temu z jakichœ wzglêdów nie
podo³a³ i przed sw¹ œmierci¹ do publikacji Katalogu pra³atów i kanoników
w³oc³awskich nie doprowadzi³18. Jego uczeñ i nastêpca na uniwersyteckiej
15

16
17
18

Por.: K.R. Prokop, Polonica w zespole «Collegio dei Protonotari Apostolici» Archiwum
Watykañskiego (XVII–XIX w.), [w:] ten¿e, Opuscula historico-ecclesiastica ad res gestas
Poloniae veteris spectantia, Kraków 2018, s. 88-162 (gdzie wskazana dalsza literatura).
S. Chodyñski, Katalog, s. 117-122 (biogramy Zenona Karola Józefa Chodyñskiego [s. 117-120] i Stanis³awa Ksawerego Antoniego Chodyñskiego [s. 120-122]).
Epitaf ia i p³yty nagrobne katedry w³oc³awskiej, pod red. S. Waszczyñskiego, S. Czy¿niaka,
A. Kurzêpy i J. Nowierskiego, W³oc³awek 2012, s. 152-153, nr 60.
W liœcie z 15 I 2007 r. do autora obecnego przyczynku ks. prof. Witold Kujawski, ówczesny
dyrektor Archiwum Diecezjalnego we W³oc³awku, pisa³ w przedmiotowej kwestii:
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katedrze, ks. prof. Tadeusz Glemma (samemu zreszt¹ pochodz¹cy z Pomorza
Nadwiœlañskiego, wszak¿e z diecezji che³miñskiej)19, ostatecznie pogrzeba³
szanse na wydanie owego dzie³a w Krakowie przez Polsk¹ Akademiê Umiejêtnoœci, walnie przyczyniwszy siê do zwrotu rêkopisu S. Chodyñskiego do W³oc³awka20, gdzie jednak nie od razu znalaz³o siê ono w zasobie tamtejszego
Archiwum Diecezjalnego i wiele jeszcze musia³o up³yn¹æ czasu, nim sta³o siê
dostêpne dla ogó³u zainteresowanych nim kwerendzistów21.
Jak mianowicie czytamy we wspomnieniu pt. Ksi¹dz Stanis³aw Librowski –
twórca i dyrektor Archiwum Diecezjalnego we W³oc³awku pióra W. Kujawskiego,

19

20

21

„Prawdopodobnie nikt nie bêdzie móg³ odpowiedzieæ na pytanie, dlaczego ks. Jan Fija³ek,
w którym pok³ada³ nadziejê ks. Stanis³aw Chodyñski, pracy tej nie wyda³. Pamiêtaj¹c, co
mówi³ ks. Stanis³aw Librowski i patrz¹c bli¿ej na tekst ks. Chodyñskiego, nale¿y przyznaæ,
¿e przygotowanie go do druku wed³ug wspó³czesnych wymogów oraz uzupe³nienie i uaktualnienie przypisów, to praca na wiele czasu. To zapewne by³o powodem najpierw wstrzymania druku, po wojnie zaœ sta³o siê to ju¿ niemo¿liwe z powodu zmienionych warunków”.
Zob.: K.R. Prokop, Ksi¹dz Tadeusz Glemma (1895–1958). Biograf ia kap³ana i uczonego,
„Studia Pelpliñskie” t. 28, 1999, s. 291-370; ten¿e, Ksi¹dz Tadeusz Glemma (1895–1958).
Profesor i dziekan Wydzia³u Teologicznego Uniwersytetu Jagielloñskiego (Studia do Dziejów
Wydzia³u Teologicznego Uniwersytetu Jagielloñskiego, t. 19), Kraków 2008. Nadto: ten¿e,
Tematyka kaszubska w publikacjach ksiêdza profesora Tadeusza Glemmy, „Acta Cassubiana”, t. VII, 2005, s. 99-112.
Zob. list biskupa Franciszka Korszyñskiego, sufragana w³oc³awskiego, do ks. prof. Tadeusza Glemmy z dat¹: W³oc³awek, 11 XI 1949 r., w którym czytamy: „Wczoraj otrzymaliœmy
od Pana Profesora dr. Ludwika Piotrowicza d³ugo poszukiwany rêkopis Ksiêdza Pra³ata
Stanis³awa Chodyñskiego pt. Pra³aci i kanonicy w³oc³awscy. Doceniaj¹c wielk¹ pomoc
Przewielebnego Ksiêdza Pra³ata przy odzyskaniu tego¿ dzie³a, sk³adam Mu na tym miejscu
serdeczne Bóg zap³aæ”. – Archiwum Instytutu Wydawniczego „Nasza Przesz³oœæ” w Krakowie, sygn. 47 – Listy biskupów do ks. Tadeusza Glemmy [1939–1958], nr IV.
Por.: P. Paw³owski, Katalogi biskupów w³oc³awskich, „Studia W³oc³awskie”, t. 9, 2006, s. 356-357 (§ 11. Utracony katalog Stanis³awa Chodyñskiego): „Ca³e swoje pracowite ¿ycie
gromadzi³ materia³y do biogramów kanoników, prepozytów, sufraganów i biskupów w³oc³awskich ks. Stanis³aw Chodyñski […]. Wiele swoich prac opublikowa³ za swego ¿ycia
w osobnych publikacjach oraz artyku³ach. Inne dzie³a, nad którymi pracowa³ do koñca
swoich si³, pozosta³y w rêkopisach. Najcenniejsze z nich – wed³ug opinii tych, co je widzieli,
a dotycz¹ce ¿ywotów biskupów w³oc³awskich – podzieli³o los szesnastu innych niewydajnych prac i zaginê³o, przewa¿nie w czasie ostatniej wojny. Katalog [ten] mia³ u siebie ówczesny profesor historii w Wy¿szym Seminarium Duchownym we W³oc³awku ks. Micha³
Morawski (1898–1940) i przygotowywa³ do wydania. Jego mêczeñska œmieræ z r¹k hitlerowskich oprawców […] zniweczy³a te plany, [a] rêkopis zagin¹³ – prawdopodobnie zosta³
zniszczony. Czym by³a ta praca i czym jest jej strata mo¿e œwiadczyæ – cudem ocalony –
odnaleziony po wojnie u wydawcy w Krakowie przez ks. Stanis³awa Librowskiego i przywieziony do W³oc³awka rêkopis innej cennej pracy ks. Chodyñskiego Katalog pra³atów
i kanoników w³oc³awskich, który do dziœ jest niezast¹pion¹ kopalni¹ wiedzy dla wielu badaczy
i mi³oœników historii”. Zob. tak¿e: J. Dêbiñski, Materia³y do dziejów diecezji w³oc³awskiej
w „Tekach” ks. prof. Stanis³awa Librowskiego, „Studia W³oc³awskie”, t. 10, 2007, s. 126-127.
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„porz¹dkuj¹c w 1946 r. pomieszczania archiwalne [ów] nowy kierownik Archiwum natkn¹³ siê na resztki korespondencji ksiêdza Stanis³awa Chodyñskiego
z Akademi¹ Umiejêtnoœci w Krakowie w sprawie druku obszernej pracy,
poœwiêconej sk³adowi osobowemu kapitu³y w³oc³awskiej. Szczêœliwie uda³o siê
w Krakowie odkryæ cenny rêkopis i w 1949 r. odzyskaæ go. Przez ca³e ¿ycie
rêkopis ten pozostawa³ w rêkach ksiêdza Librowskiego [zmar³ 23 XI 2002 r.,
a wiêc dopiero w 53 lata póŸniej], który strzeg³ tego rêkopisu i tylko niekiedy
pokazywa³ potrzebne karty z biogramami22 . A nawet i wówczas, gdy zgodzi³
siê wiele jeszcze lat przed œmierci¹ na skopiowanie tego tekstu, mówi³: «Niech
jeszcze siê nacieszê tym rêkopisem. Potem weŸmiecie go do archiwum»”
(dyrektorem Archiwum Diecezjalnego we W³oc³awku S. Librowski by³ nominalnie a¿ po rok 1982, jakkolwiek ju¿ od 1978 r. zastêpowa³ go w³aœnie ks. Witold Kujawski, póŸniejszy jego nastêpca na owej funkcji)23 .
Nic w ka¿dym razie nie wskazuje, a¿eby w œrodowisku w³oc³awskim zamierzano wspó³czeœnie podj¹æ porzucony niegdyœ zamys³ publikacji tego dzie³a –
przeciwnie, zainicjowana przed kilkunastu ju¿ laty przez pisz¹cego te s³owa
próba powrotu do idei og³oszenia drukiem Katalogu pra³atów i kanoników w³oc³awskich przez (jak pierwotnie by³o to zamiarem autora) Polsk¹ Akademiê
Umiejêtnoœci, napotka³a na brak zainteresowania i w konsekwencji wiêcej ani¿eli wstrzemiêŸliw¹ reakcjê ze strony kierownictwa w³oc³awskiego Archiwum
Diecezjalnego, popart¹ argumentem, i¿ przygotowanie ca³oœci do opublikowania wymaga³oby ogromu pracy, ta zaœ powinna zostaæ wykonana nie w Krakowie, lecz na miejscu – we W³oc³awku, ku czemu wszak¿e brak aktualnie
posiadaj¹cego nale¿yte kompetencje personelu naukowego. Polemika z takim
postawieniem sprawy wydawa³a siê w istniej¹cych okolicznoœciach niecelowa,
st¹d odnoœny zamys³ nie by³ ju¿ nigdy wiêcej podnoszony przez kreœl¹cego
22

23

Por. informacjê zawart¹ w: Z. Gmurczyk, Historia Archiwum Diecezjalnego we W³oc³awku
w latach 1956–1960, „Studia W³oc³awskie” 17 (2015), s. 355: „Wœród spuœcizn przebadanych w latach 1956–1960 na pierwsze miejsce wybijaj¹ siê akta po Adamie Chodyñskim,
starszym bracie ksiê¿y Zenona i Stanis³awa. Ciekawostk¹ jest fakt, ¿e na pytanie jednego
z korespondentów o tê spuœciznê ks. Stanis³aw Librowski odpowiedzia³ negatywnie; czêsto
postêpowa³ w ten sposób, kiedy sam zainteresowa³ siê jakimœ zagadnieniem, i nie „dopuszcza³” do tych materia³ów innych zainteresowanych osób”.
W. Kujawski, Ksi¹dz Stanis³aw Librowski – twórca i dyrektor Archiwum Diecezjalnego
we W³oc³awku, [w:] Ksi¹dz Stanis³aw Librowski – archiwista, historyk Koœcio³a i dydaktyk,
pod red. W.W. ¯urka i D. Kipera, Lublin 2015, s. 56 [ca³oœæ tekstu na s. 49-58]. Ujêta
w niemal identyczne s³owa owa informacja widnieje w: ten¿e, Ksi¹dz Stanis³aw Librowski
– w³oc³awski historyk i archiwista, „Studia W³oc³awskie”, t. 10, 2007, s. 68 (równie¿ s. 73
nr 8: „Dzie³o ks. inf. Stanis³awa Chodyñskiego pod projektowanym tytu³em Katalog pra³atów i kanoników w³oc³awskich, ukoñczone w 1914 r. i dorêczone do druku Akademii Umiejêtnoœci w Krakowie w 1915 r. Niewydrukowany rêkopis dzie³a odszuka³ tam¿e w latach
1946–1947 i rewindykowa³ do W³oc³awka ks. Stanis³aw Librowski”).
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obecne zdania. W niczym jednak nie zmienia to ¿ywionego przezeñ przeœwiadczenia, i¿ materia³ zebrany przez S. Chodyñskiego w Katalogu pra³atów i kanoników w³oc³awskich jak najbardziej zas³uguje na jego udostêpnienie ogó³owi
zainteresowanych, co jeœli nie jest mo¿liwe od razu w ca³oœci (wedle pierwotnego zamys³u autora), to nale¿y czyniæ to przynajmniej etapowo, w postaci
cz¹stkowej.
Tak te¿ w pierwszej kolejnoœci podane zosta³y do druku zaczerpniête z owego
korpusu biogramów materia³y odnosz¹ce siê do staropolskich biskupów i opatów (równie¿ komendatariuszy)24, obecnie natomiast uwadze historyków (i nie
tylko ich) przedk³adane s¹ fragmenty ¿yciorysów archidiakonów i oficja³ów
pomorskich. Fragmenty, jako ¿e uznano, i¿ wobec relatywnej obszernoœci poszczególnych, jakkolwiek ró¿ni¹cych siê w tym wzglêdzie szkiców biograficznych autorstwa S. Chodyñskiego, zasadnym bêdzie ograniczyæ siê wy³¹cznie
do owych partii tekstu, gdzie mowa jest w sposób bezpoœredni o kwestiach
pomorskich. Jak bowiem nadmieniono powy¿ej, zw³aszcza co siê tyczy grona
archidiakonów uzyskanie odnoœnej pra³atury w kapitule w³oc³awskiej stanowi³o
nieraz li tylko krótkotrwa³y epizod w karierze koœcielnej danego duchownego,
nie skutkuj¹cy te¿ jakimkolwiek powa¿niejszym zaanga¿owaniem z jego strony
w sprawy Koœcio³a katolickiego na Pomorzu Nadwiœlañskim. Publikowanie
w tej sytuacji ca³ego, w rêkopisie kilkustronicowego ¿yciorysu, gdzie o tematyce
pomorskiej czytamy raptem w dwóch–trzech akapitach (nie zawsze zreszt¹
kolejno po sobie nastêpuj¹cych), wydawa³o siê czymœ ma³o uprawnionym (przynajmniej w odniesieniu do ³amów czasopisma, w którym ukazuje siê niniejszy
tekst). Zreszt¹ i przy tego rodzaju „zawê¿aj¹cym” podejœciu do tekstu S. Chodyñskiego ca³oœæ materia³u przybra³a wcale okaza³e rozmiary (na czym zawa¿y³a niema³a liczba postaci do uwzglêdnienia), co dodatkowo utwierdza wydawcê w przekonaniu co do zasadnoœci podjêtej przezeñ decyzji. Wci¹¿ bowiem chcia³by on ¿ywiæ nadziejê, ¿e prêdzej czy póŸniej owo dzie³o sprzed stu
laty kap³ana–uczonego doczeka siê wydania drukiem in extenso – ze stosownym aparatem naukowym.
W obecnej edycji poniechano bowiem opatrywania poszczególnych ¿yciorysów przypisami tudzie¿ wskazaniami bibliograficznymi, st¹d te¿ nie ma poni¿ej odwo³añ do póŸniej naros³ej literatury przedmiotu. Nale¿y zreszt¹ od razu
dopowiedzieæ, ¿e pomieszczone dalej ¿yciorysy to bynajmniej nie wszystko,
24

K.R. Prokop, Wypisy Ÿród³owe do biograf ii polskich biskupów i opatów z czasów Rzeczypospolitej Obojga Narodów oraz niewoli narodowej doby zaborów (XVI–XIX w.), cz. 13,
[w:] ten¿e, „Episcoporum Poloniae coetus”. Szkice prozopograf iczne z dziejów hierarchii
koœcielnej na ziemiach polskich w minionych stuleciach, Kraków 2017, s. 492-557 rozdz. IV
(Biogramy biskupów oraz opatów (komendatariuszy) z niepublikowanego „Katalogu pra³atów i kanoników w³oc³awskich” Stanis³awa Chodyñskiego).
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co w swoim Katalogu pra³atów i kanoników w³oc³awskich Stanis³aw Chodyñski zawar³ na temat dziejów koœcielnych Pomorza Gdañskiego w czasach
nowo¿ytnych. Z jednej bowiem strony w gronie cz³onków tytu³owej kapitu³y
niema³o by³o duchownych pochodz¹cych w³aœnie z pomorskiej czêœci przedrozbiorowej diecezji w³oc³awskiej, którym to poœwiêcone ma byæ owo z dawna
zapowiadane opracowanie J. Kowalkowskiego (z po³o¿eniem zasadniczego
akcentu na zagadnienia genealogiczne tudzie¿ heraldyczne)25 , z drugiej zaœ
w niejednym miejscu mo¿na natrafiæ na tego rodzaju wzmianki, jak – przyk³adowo – przy kanoniku Szczepanie vel Stefanie Antoniewiczu (zmar³ w roku
1791), nadmieniwszy o którym, i¿ „posiada³ kilka probostw, które czêsto zmienia³”, autor Katalogu stwierdza dalej: „W 1779 r. stara³ siê o pozyskanie jakiegoœ probostwa w archidiakonacie pomorskim i umawia³ siê o to z tamtejszymi
ksiê¿mi, co mu za z³e poczyta³ ksi¹dz Wincenty Schulz, oficja³ pomorski, wyra¿aj¹c to w listach pisanych do pra³ata [Wojciecha] Skarszewskiego, audytora
biskupiego”26. Wynalezienie wszystkich przynale¿¹cych do tematyki pomorskiej passusów na kartach tytu³owego, licz¹cego – przypomnijmy – ponad tysi¹c stron dzie³a, to jednakowo¿ „syzyfowa praca”, st¹d chyba bardziej zasadne
jawi siê skoncentrowanie wysi³ku na wydaniu ca³oœci, ani¿eli na wyszukiwaniu
w niepublikowanej podstawie œwiadectw do poszczególnych grup zagadnieñ.
W poni¿szym materiale archidiakonów i oficja³ów pomorskich uwzglêdniono w sposób ³¹czny, nie tworz¹c dwóch odrêbnych szeregów, lecz umieszczaj¹c jednych obok drugich. Wi¹¿e siê to z faktem, i¿ zdecydowano siê przyj¹æ porz¹dek œciœle alfabetyczny, nie zaœ chronologiczny, w ten bowiem sposób
³atwiej komuœ poszukuj¹cemu konkretnych informacji znaleŸæ dane na temat
interesuj¹cej go postaci. Aby jednak zadbaæ o nale¿yt¹ czytelnoœæ, przed stosownym cytatem z korpusu biogramów S. Chodyñskiego ka¿dorazowo umieszczono nag³ówek zawieraj¹cy nazwisko i imiê, rok œmierci, oraz wskazanie na
odnoœn¹ funkcjê vel godnoœæ koœcieln¹, tudzie¿ lata jej piastowania. Dziêki temu
³atwo rozeznaæ, kto i w jakim przedziale czasu by³ archidiakonem czy te¿ oficja³em pomorskim, a dodatkowym u³atwieniem jawi siê fakt, ¿e sam autor wydawanego w tej cz¹stkowej postaci dzie³a o w³oc³awskiej kapitule katedralnej
zwyk³ (z nielicznymi wyj¹tkami) podawaæ w ¿yciorysie, kto po kim obj¹³ dany
urz¹d, jak te¿ o póŸniejszym nastêpstwie. Jest to ze wszech miar cenne i wskazuje na trafne wyczucie, w jaki sposób u³atwiæ przysz³ym kwerendzistom prowadzone przez nich poszukiwania, co tym bardziej chwalebne, jeœli zwa¿yæ,
¿e chodzi o kogoœ, kto zarówno nie by³ z wykszta³cenia historykiem, jak i tworzy³ w realiach, w odniesieniu do których ³atwo by³yby usprawiedliwiæ rozmaite
niedopatrzenia czy te¿ mankamenty zarówno w samej konstrukcji dzie³a, jak
25
26

Zob. wy¿ej przyp. 9.
S. Chodyñski, Katalog..., s. 19.
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i w sposobie zaprezentowania materia³u. Rzecz zrozumia³a, i¿ ró¿norakie potkniêcia czy omy³ki (w tym podawanie informacji niewspó³graj¹cych ze sob¹)
trafia³y siê Stanis³awowi Chodyñskiemu, tym niemniej jego Katalog pra³atów
i kanoników w³oc³awskich nie odbiega w aspekcie wartoœci przedstawianych
informacji, tudzie¿ sumiennoœci wykonania podjêtego dzie³a od powsta³ego
kilka dekad wczeœniej monumentalnego korpusu Pra³aci i kanonicy katedry
metropolitalnej gnieŸnieñskiej od roku 1000 a¿ do dni naszych (pod³ug Ÿróde³
archiwalnych) Jana Korytkowskiego, które to wydawnictwo po dziœ dzieñ jest
intensywnie eksploatowane przez historyków27.
Tak zapewne by³oby i w przypadku tytu³owego opracowania na temat ogó³u
cz³onków kapitu³y katedralnej we W³oc³awku, gdyby tylko ukaza³o siê ono drukiem wkrótce po jego przygotowaniu (lub te¿ nied³ugo póŸniej). Postulat opublikowania Katalogu pra³atów i kanoników w³oc³awskich S. Chodyñskiego nie
przestaje byæ jednak aktualny i dzisiaj, przy czym okolicznoœæ, i¿ chodzi
o rzecz przygotowan¹ przesz³o wiek temu, z pewnoœci¹ nie jest wzglêdem maj¹cym przes¹dzaæ o czymkolwiek – a ju¿ z pewnoœci¹ nie o braku celowoœci
udostêpnienia wszystkim zainteresowanym dzie³a od tak dawna pozostaj¹cego
w rêkopisie. Œwie¿ej daty edycja Pra³aci i kanonicy kapitu³y katedralnej obrz¹dku ³aciñskiego w Przemyœlu Franciszka Paw³owskiego28, która wydoby³a
na œwiat³o dzienne opracowanie nie tylko starsze ni¿ to, o którym obecnie mowa,
ale te¿ du¿o od niego mniej zasobne w materia³ faktograficzny, spotykaj¹c siê
niemniej z ¿ywym zainteresowaniem w œrodowisku badawczym, w sposób jednoznaczny wskazuje, ¿e na druk ka¿dego wartoœciowego dzie³a historycznego
po prawdzie nigdy nie jest za póŸno*.

***
• ALBINOWSKI Andrzej († 1706), archidiakon pomorski w latach 1678–
–1701: „Po przejœciu ksiêdza [Tomasza Stanis³awa] Niemierzy z archidiakonatu pomorskiego na kujawski, biskup [Stanis³aw] Sarnowski dnia 6 IV 1678 r.
27

28
*

J. Jaskulski, Dzie³o ks. Jana Ignacego Korytkowskiego w ocenie historiograf ii i metodologii
XIX i XX wieku, [w:] 1000 lat archidiecezji gnieŸnieñskiej, pod red. J. Strzelczyka i J. Górnego,
Gniezno 2000, s. 407-417; Wybitni historycy wielkopolscy, pod red. J. Strzelczyka, Poznañ
20102, s. 107-116 (J. Jaskulski). Zob. tak¿e: K.R. Prokop, GnieŸnieñska „genealogia” biskupów z ziem polsko-litewsko-ruskich. Wokó³ „Pra³atów i kanoników katedry metropolitalnej
gnieŸnieñskiej” Jana Korytkowskiego, „Ecclesia. Studia z Dziejów Wielkopolski”, t. 9, 2014,
s. 41–90.
F. Paw³owski, Pra³aci i kanonicy kapitu³y katedralnej obrz¹dku ³aciñskiego w Przemyœlu
(Duchowieñstwo (archi)diecezji przemyskiej obrz¹dku ³aciñskiego, t. 1), Przemyœl 2018.
W prezentowanym poni¿ej materiale uwspó³czeœniono w tych przypadkach, kiedy wydawa³o siê to konieczne, oryginaln¹ pisowniê z rêkopiœmiennej podstawy S. Chodyñskiego.
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przedstawi³ kapitule [w³oc³awskiej] dwóch kandydatów na archidiakoniê pomorsk¹: Albinowskiego i Stanis³awa Bolêdzkiego, kanonika w³oc³awskiego.
Kapitu³a 5 V obra³a Albinowskiego, jako posiadaj¹cego ju¿ dyplom doktora
teologii z Akademii Zamojskiej. Instytuowany 6 V przez oficja³a, z pozwolenia biskupa, i dnia 12 V instalowany przez kanoników Strasza i Protficza. […]
Po œmierci Kazimierza Dmosickiego obrany archidiakonem w³oc³awskim
28 IV 1701 r., instytuowany w Warszawie 3 VI tr., a we W³oc³awku osobiœcie
instalowany 9 VI tr., przez kustosza Wieszczyckiego i kanonika Franciszka
Magnuskiego. Po nim na kapitule 23 VI [1701] archidiakonem pomorskim
obrany Krzysztof Szembek, póŸniejszy biskup w³oc³awski” [s. 8-10].
• BIELANOWSKI (BYLANOWSKI) Marcin († 1640), archidiakon pomorski w latach 1630–1640: „Po œmierci Sebastiana Rostkowskiego biskup [Andrzej]
Lipski przedstawi³ kapitule Stanis³awa Pomorskiego, utriusque iuris licencjata,
i Marcina Bielanowskiego, utriusque iuris doktora, kanonika ³êczyckiego, na
archidiakoniê pomorsk¹. Wybrany [zosta³] Bielawski na kapitule generalnej
w styczniu 1630 r. i zaraz z upowa¿nienia biskupa instytuowany przez oficja³a,
kanonika Stanis³awa Pomorskiego. Okaza³ dyplom doktorski (nie wyra¿ono
[w aktach] sk¹d otrzymany), wykona³ przysiêgê i na tej¿e kapitule [zosta³] instalowany. Habilitowany dopiero w sierpniu 1632 r., musia³ wiêc rzadko przebywaæ we W³oc³awku do daty swej habilitacji. Umar³ we W³oc³awku 18 V 1640 r.
i w katedrze ma tablicê pami¹tkow¹ w nawie od pó³nocy, na filarze” [s. 44].
• CHYCZEWSKI Marcin Ignacy († 1796), archidiakon pomorski w latach
1782–1788[?]: „Bêd¹c kustoszem kolegiaty wolborskiej i proboszczem w Wojciechowicach diecezji krakowskiej, otrzyma³ prowizjê apostolsk¹ na kanonikat
w³oc³awski anno Incarnationis Domini 1761, Idibus Januarii, [i] zaj¹³ stallê
po sufraganie Janie Dembowski, gdy ten zosta³ scholastykiem (instalowany
osobiœcie 9 XII 1762 r.). […] Gdy Skarszewski zosta³ prepozytem katedry,
Chyczewski po nim obrany dnia 2 IV 1782 r. wzi¹³ archidiakoniê pomorsk¹,
na któr¹ instalowany [zosta³] 25 IV tr. By³ te¿ kanonikiem kruszwickim i oficja³em generalnym w³oc³awskim. Na archidiakoniê przedstawi³ go kapitule biskup
[Józef Ignacy] Rybiñski i z nim kanonika Lenczewskiego; jednog³oœnie obrany
Chyczewski. Pismo biskupa o tym datowane ze Strasburga 4 III 1782 r., obiór
zaœ kapitu³y nast¹pi³ 11 IV, instalacja 25 IV, dope³niona przez dziekana Na³êcza
i kanonika Gliñskiego (instytucji poprzednio udzieli³ sufragan Jan Dembowski
z upowa¿nienia biskupa przebywaj¹cego za granic¹ kraju).
Gdy sufragan Jan Dembowski z powodu staroœci i ubytku si³ zrezygnowa³
sufraganiê w³oc³awsk¹, biskup Rybiñski dnia 7 V 1788 r. w Wolborzu przedstawi³ papie¿owi Piusowi VI na sufragana swego ksiêdza Chyczewskiego i ten
prekonizowany zosta³ biskupem toroneñskim (Toronensis). W niedzielê 26 VII
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1789 r. Chyczewski, ju¿ wtenczas dziekan katedry, oficja³ w³oc³awski (oficja³em
nominowany 4 IV 1778 r.) i kanonik kruszwicki, otrzyma³ w katedrze we W³oc³awku konsekracjê z r¹k [Jana] Miko³aja Dembowskiego, biskupa drazeñskiego,
koadiutora kamienieckiego, w asystencji biskupów Jana Dembowskiego, biskupa
lambertyñskiego [sic], scholastyka w³oc³awskiego, kustosza p³ockiego i dziekana pu³tuskiego, oraz [Wojciecha] Józefa Gadomskiego, biskupa bendeñskiego,
sufragana, prymicera i oficja³a p³ockiego.
[…] Na pocz¹tku wrzeœnia 1794 r. kilku cz³onków kapitu³y, a miêdzy nimi
sufragan Chyczewski, zosta³o uwiêzionych przez pu³kownika pruskiego Sekelego – za sprzyjanie i pomoc od kapitu³y dan¹ konfederatom. Trzymano ich
w obozie, a potem w Toruniu, co trwa³o kilka miesiêcy, wœród niewygód, pory
d¿d¿ystej i zimnej, a nadto gburowatego obchodzenia siê z nimi ¿o³dactwa pruskiego. Rozchorowa³ siê z tego Chyczewski i nie wróciwszy do zdrowia, umar³
we W³oc³awku 23 VI 1796 r. Szeœæ lat spe³niaj¹c obowi¹zki sufragana, zrezygnowa³ je w chorobie roku 1794, zrzekaj¹c siê zarazem wszelkich do sufraganii
przypisanych dochodów” [s. 125-131].
• D¥BRÓWKA (D¥BROWSKI) Jan († 1513), archidiakon pomorski w latach 1495/96–1513: „Pierwsza o nim wzmianka pod rokiem 1496, na kapitule
w styczniu, gdzie in provisionem dosta³ wieœ Oœlamowice. By³ komendarzem
koœcio³a parafialnego w G¹binie, zostaj¹cego pod zawiadywaniem kapitu³y w³oc³awskiej […]. Spe³nia³ obowi¹zki oficja³a w³oc³awskiego, obrany na ten urz¹d
29 IV 1503 r. przez administratora diecezji, pra³ata Miko³aja Koœcieleckiego.
Wyznaczany bywa³ na synody prowincjale. Pisany te¿ de D¹browa, doktorat
otrzyma³ w Akademii Bonoñskiej [tj. na Uniwersytecie Boloñskim] 20 VI 1489 r.
Umar³ w pierwszej po³owie roku 1513. By³ i gnieŸnieñskim kanonikiem”
[s. 178].
• DEMBOWSKI Antoni († 1800), archidiakon pomorski w latach 1788[?]
–1790: „Metrykê ma z parafii Sierpc; urodzi³ siê tam we wsi Piastowo, dziedzicznej rodziców swoich, dnia 26 X 1746 r. i otrzyma³ cztery imiona: Józef
Antoni Iwon Jan Kanty. Za biskupa Antoniego Sebastiana [Dembowskiego] kilku
Dembowskich wesz³o do kapitu³y w³oc³awskiej. Ten Antoni dosta³ naprzód
koadiutoriê scholasterii od stryja swego Jana [Dembowskiego], biskupa lambertyñskiego [sic], sufragana w³oc³awskiego, [i] w Kalendarzu politycznym
1786 r. stoi jako koadiutor scholastyka, w roku 1788 jest ju¿ i archidiakonem
pomorskim, w roku 1791 scholastykiem, a Lniski dosta³ po nim archidiakoniê
pomorsk¹. […] Umar³ pobo¿nie we W³oc³awku 20 III 1800 r., o godzinie 11 1/2
w nocy, wychwalany ex singulari modestia; w tym w³aœnie czasie przez biskupa
p³ockiego mia³ byæ przedstawiony na jego sufragana” [s. 190-191].
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• DRZEWICKI Jan († 1554[?]), archidiakon pomorski w latach 1531–1532:
„Kanoniê [w³oc³awsk¹] dosta³ od stryja, biskupa Macieja [Drzewickiego].
Instalowany w dniu 10 X 1530 r., w niedzielê, podczas nieszporów, w osobie
prokuratora Jana Dziaduskiego, archidiakona w³oc³awskiego. […] Wkrótce
po zmar³ym Miko³aju £abickim obrany archidiakonem pomorskim – bodaj
pierwszy wed³ug bulli papie¿a Leona X, nadaj¹cej ten przywilej kapitu³om
w Polsce. Wybór i instalacja dnia 13 IV 1531 r. przez kanoników Stanis³awa
Lipowicza i Stanis³awa Stampowskiego w stalli od pó³nocy. Wkrótce archidiakoniê odst¹pi³ Andrzejowi Duchnickiemu [recte Maciejowi £¹ckiemu], a wzi¹³
jego kanoniê 26 VI 1532 r., ale i tej d³ugo nie trzyma³. […] Dnia 10 X 1536 r.,
bêd¹c kanonikiem w³oc³awskim i kruszwickim, zamienia siê z Janem Wilkowskim i bierze zrezygnowan¹ przez tego¿ scholasteriê, a Wilkowski jego kanoniê. Tak¹ frymarkê wówczas czêsto spotykamy. […] Zapewne ten sam Drzewicki by³ i kanonikiem krakowskim roku 1542” [s. 211].
• DUCHNICKI Andrzej († 1567), archidiakon pomorski w latach 1544–1567:
„Naprzód kanonik [w³oc³awski], potem archidiakon pomorski i w koñcu nominat sufragan w³oc³awski. […] Jako archidiakon pomorski wspomniany przy
akcie z 23 V 1544 r. Za biskupa [Jakuba] Uchañskiego by³ i oficja³em w³oc³awskim 1562 r., a 14 XII tr. stawa w konsystorzu w³oc³awskim jako œwiadek z tytu³em: decretorum doctor, archidiaconus Pomeraniae et in civitate Gedanensi
parochus; w innym miejscu powiedziano: in civitate Gedanensi maioris ecclesiae parochialis rector (1552), to jest [proboszcz] koœcio³a Najœw. Maryi Panny.
Probostwo to aktem z dnia 7 V 1553 r., zdzia³anym w konsystorzu w³oc³awskim, odst¹pi³ Piotrowi Wyœcielskiemu, proboszczowi w Izbicy i Subkowach,
a za to otrzyma³ od Wyœcielskiego roczn¹ pensjê duas decimas parochialis suae
Izbica in villis utroque Pczenino (maior et minor), sub parochiali Witoviensi
constitutis, valoris quindecim marcarum, nadto 10 florenów in auro ex obligationibus parochiae Gedanensis, które parafianie dawaæ byli zwykli na Wielkanoc w iloœci 30 dukatów, gdy proboszcz do nich z wizyt¹ przybywa³; a Wyœcielski mia³ siê postaraæ u patronów obu koœcio³ów o zgodê i w Rzymie u papie¿a
o zatwierdzenie tej umowy. Po czym dnia 9 V tr. Wyœcielski, pozyskawszy poprzednio królewsk¹ prezentê, zosta³ instytuowany na plebana koœcio³a Panny
Maryi w Gdañsku.
[…] Pra³aturê archidiakona pomorskiego, o której wy¿ej wspomniano, otrzyma³ po Macieju £¹ckim, który j¹ zrezygnowa³ na kapitule 1 IV 1544 r. w rêce
biskupa [Miko³aja] Dzierzgowskiego, przy czym zaraz jednozgodnie obrano
Duchnickiego, attenta ipsius domini Andreae Duchnicki probitate, morum
integritate et scientia, unanimibus omnium votis, i zaraz biskup go instytuowa³,
a kapitu³a instalowa³a, naznaczaj¹c do tej czynnoœci – w szczególnej ³asce –
czterech swoich cz³onków: Jana Wyszeckiego, Piotra Piotrkowskiego, Stanis³awa
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D¹browskiego i Nikodema Pczeniñskiego. Wed³ug obrzêdu wówczas u¿ywanego do instalacji, wszed³ do wskazanej mu stalli, podanym sobie kropid³em
poœwiêci³ siebie i instalantów, i tam¿e chwilê siê pomodli³. Kanoniê zaœ i stallê
wzi¹³ wspomniany Maciej £¹cki – by³a to wiêc zamiana.
[…] W roku 1559, dnia 8 VII, Duchnicki przybra³ do archidiakonii za
koadiutora Walentego Kuczborskiego, naznaczaj¹c mu czwart¹ czêœæ swoich
dochodów. W roku 1552 wraz z kanonikiem Piotrem Wyszczelskim dzier¿awi³
klucz subkowski dóbr biskupich. […] Przez biskupa [Andrzeja] Zebrzydowskiego wybrany zosta³ na sufragana i biskupa margaryteñskiego, na co ten¿e
biskup wyda³ dyplom na pergaminie, datowany na sejmie w Piotrkowie 26 V
1550 r. W piœmie tym tuszy sobie biskup Zebrzydowski, ¿e w nominacie bêdzie
mia³ pomocnika do zwalczania herezji szerz¹cej siê na Pomorzu, a najwiêcej
w samym Gdañsku. Daje mu zarazem pozwolenie na odprawianie pontyfikaliów w katedrze i ca³ej diecezji, oraz wyznacza utrzymanie, przekazuj¹c
dochody z dawien dawna sufraganom s³u¿¹ce, a przez poprzednich biskupów
wyznaczone […]. Wszystko to by³o przedwczesne, bo przed prekonizacj¹,
która mo¿e dlatego nie nast¹pi³a (prawdziwej jednak tego przyczyny w aktach
wyra¿onej nie znajdujê). Biskup Stanis³aw Karnkowski zamianowa³ Duchnickiego swoim oficja³em, aktem wydanym w Piotrkowie 25 X 1567 r., w którym
o sufragañstwie jego mowy te¿ nie ma. Nazajutrz po wydaniu tej nominacji
Duchnicki umar³” [s. 212-214].
• DUNIN-£ABÊCKI Stefan († 1757), archidiakon pomorski w latach 1733–
–1737: „Mia³ w³asne dziedziczne dobra Kaniewo, na które w roku 1725 przyj¹³
z³otych 3000 od Jana Jugowskiego, archidiakona pomorskiego, na aniwersarz
jego. Po œmierci Józefa Narzymskiego przez biskupa podany kapitule wraz
z kanonikiem Szymonem Szaniawskim, wybrany 6 VIII 1733 r., zosta³ archidiakonem pomorskim, instytuowany przez biskupa Krzysztofa Szembeka
we W³oc³awku 8 VIII tr., instalowany 13 VIII przez kanoników Nieszczewskiego i Je¿ewskiego – z warunkiem z³o¿enia dyplomu doktorskiego w ci¹gu roku
i szeœciu tygodni. W maju 1737 r. uda³ siê do Krakowa na examen i przywióz³
dyplom utriusque iuris, okazany na kapitule w sierpniu tr. […] Po rezygnacji
sufragana [Franciszka Antoniego] Kobielskiego, który zosta³ biskupem kamienieckim, Dunin 20 IX 1737 r. przez biskupa Krzysztofa Szembeka przedstawiony
wraz z kanonikiem Szymonem Szaniawskim na archidiakona w³oc³awskiego
i przez kapitu³ê wybrany 26 tm., a instalowany 3 X; po nim archidiakonem
pomorskim zosta³ Augustyn Kliñski” [s. 227-228].
• GADOMSKI Wojciech († 1577), archidiakon pomorski w latach 1575–
–1577: „Przyjêty do kapitu³y [w³oc³awskiej] na pra³aturê archidiakona pomorskiego dnia 1 V 1575 r. Biskup [Stanis³aw] Karnkowski przedstawi³ dwóch
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kandydatów – wed³ug prawa: tego Gadomskiego, kantora poznañskiego, i Macieja Karskiego, kanonika w³oc³awskiego. Wybrany Gadomski przez kapitu³ê.
Obj¹³ pra³aturê zrezygnowan¹ przez Miko³aja Koniecpolskiego. Szlacheckie jego
pochodzenie zaprzysiêgli: Stanis³aw Krasiñski, archidiakon krakowski, i Jakub
Górski, kanonik p³ocki, oraz szlachta – Jan Smoleñski i Wojciech Gadomski.
Pierwszy to raz spotykamy w takiej sprawie czterech œwiadków, dwóch duchownych i dwóch œwieckich ze szlachty, co potem d³ugo praktykowano. Instalowali
go kanonicy Andrzej Naramowski i Sebastian Kochowski. Wymieniony w przywileju biskupa Stanis³awa Karnkowskiego, danym we W³oc³awku roku 1577;
by³ te¿ na synodzie prowincjalnym tr.” [s. 251].
• GARNYSZ Maciej Grzegorz († 1790), sufragan pomorski w diecezji w³oc³awskiej i oficja³ gdañski w latach 1775–1781: „Pierwszym beneficjum Garnysza w tej diecezji (klerykiem by³ jeszcze – w innym miejscu akta daj¹ mu drugie
imiê Onufry) by³a pra³atura kustosza w kolegiacie kruszwickiej, któr¹ otrzyma³
z prowizji papieskiej (Kalendas Decembris 1763 anno ab Incarnatione) po Jakubie Franciszku Sztolcman, kanoniku warmiñskim […]. Potem otrzyma³ prowizjê na kanonikat doktora utriusque iuris w katedrze [w³oc³awskiej] od biskupa
[Antoniego Kazimierza] Ostrowskiego, wys³an¹ z Wolborza 16 VI 1766 r. […]
Przebywa³ wtedy Garnysz w Rzymie, co widaæ z kapitu³y generalnej w styczniu
1767 r. […] Nie by³ jeszcze na kapitu³ach generalnych w styczniu i nastêpnej
w sierpniu 1768 r., zostaj¹c dalej na studiach, lecz ju¿ wkrótce jego powrotu siê
spodziewano. W istocie, powróciwszy z Rzymu, przyby³ na kapitu³ê 3 XI tr.,
wykona³ osobiœcie wymagan¹ przysiêgê i okaza³ dyplom doktora utriusque
iuris ex Universitate publica Romana z dat¹ 11 IX 1767 r.
[…] Po œmierci wuja swego [Cypriana Kazimierza] Wolickiego dostaje prezentê królewsk¹ w Warszawie 23 V 1775 r. na prepozyta w³oc³awskiego i 8 VI
tr. instalowany jest w osobie pra³ata Z³ockiego, przez kustosza Lipskiego i kanonika Strzeleckiego. […] Po Wolickim zosta³ i sufraganem pomorskim, biskupem Laranda in partibus inf idelium, wyœwiêcony w Wolborzu w niedzielê drug¹
[Wielkiego] Postu 28 III 1776 r. przez biskupa Ostrowskiego w asystencji
Micha³a [recte Ignacego Augustyna] Kozierowskiego, biskupa adrateñskiego,
i Antoniego Przedwojewskiego, biskupa bolineñskiego, scholastyka gnieŸnieñskiego. Na tej uroczystoœci kazanie mia³ o uszanowaniu biskupom nale¿nym
ksi¹dz Grzegorz Zacharyasiewicz, niegdyœ jezuita, wtedy kanonik inflancki,
proboszcz inow³odzki. Znajduje siê ono w kazaniach tego¿, wydanych w Kaliszu roku 1776. W m³odym jeszcze wieku Garnysz przyjmowa³ sakrê, o czym
kaznodzieja wspomina, mowê do niego zwracaj¹c: „Lubo w tym wieku ¿ycia
Twego dostêpujesz onej godnoœci, w którym rzadko kto drugi, przecie¿ ten
jaœnie wielmo¿ny pomorskiej i kujawskiej diecezji pasterz, który Ciê dziœ za
pomocnika pasterskich prac swoich, jako drugi Pawe³ Tymoteusza, przybiera
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sobie, to do Ciebie mówiæ mo¿e, co te¿ i wspomniany Aposto³ rzek³ do swego
Tymoteusza: Nemo adolescentiam Tuam contemnat – ¿aden niech Tw¹ m³odoœci¹ nie pogardza”. Wspomina dalej, ¿e Garnysz œwie¿o zdolnoœci swoje
w sprawowaniu publicznych urzêdów w kraju okaza³.
Tam¿e w Gdañsku otrzyma³ oficjalstwo i wikariat in spiritualibus na ca³e
Pomorze, z nominacj¹ dan¹ w Wolborzu 18 VI 1775 r., ponowione potem przez
biskupa [Józefa Ignacego] Rybiñskiego dnia 6 IX 1777 r. (równie¿ z Wolborza).
[…] Jakiœ czas posiada³ probostwo w Komorsku, które – z woli biskupa Ostrowskiego – zrezygnowa³ dla Antoniego Dembowskiego. W dniu 4 I 1782 r. kapitu³a [w³oc³awska] winszuje mu nowej godnoœci, gdy zosta³ biskupem che³mskim […]. W roku 1784 dosta³ te¿ opactwo lêdzkie i wtedy opuœci³ probostwo
gdañskie, a zaraz 16 I 1785 r. na to¿ probostwo instytuowany by³ w Warszawie
[Wojciech Józef ] Skarszewski. […] Umar³ w Warszawie 6 X 1790 r., maj¹c zaledwie lat piêædziesi¹t” [s. 252a-257].
• IWAÑSKI Józef Antoni († 1758), oficja³ gdañski i pomorski w latach 1751–
–1758: „W roku 1730, dnia 15 V, bêd¹c dopiero klerykiem, otrzyma³ od biskupa
Krzysztofa Szembeka pra³aturê kanclerza w kolegiacie kruszwickiej, wakuj¹c¹
po zmar³ym Janie Lewiñskim, a kanoniê w³oc³awsk¹ po Stefanie Dunin £abêckim, posuniêtym na archidiakona pomorskiego. Przez biskupa Krzysztofa Szembeka instytuowany we W³oc³awku 12 VIII 1733 r., a 13 tm. instalowany. […]
W roku 1751 pisz¹ go archidiakonem gnieŸnieñskim i oficja³em generalnym
gdañskim. Na oficjalstwo otrzyma³ nominacjê od administratora diecezji,
kanonika [Andrzeja Ignacego] Bajera, dnia 17 III 1751 r., potwierdzon¹ przez
biskupa [Antoniego Sebastiana] Dembowskiego 24 IV 1753 r., i trzyma³ je
do roku 1758, w którym stoi jako surogat gdañski. […] Umar³ w Poznaniu
23 IV 1758 r., pochowany w GnieŸnie” [s. 351-352].
• JUDYCKI Mateusz Jan († 1667), oficja³ pomorski w latach 1637[?]–1642
i archidiakon pomorski w latach 1640–1667: „Urodzony w Pucku (w Pomeranii). Biskup Maciej £ubieñski dnia 21 VIII 1633 r. w katedrze w³oc³awskiej
wyœwiêci³ go na subdiakona i da³ mu tytu³ provisionis (tu wskazane imiê ojca
jego: Jan). […] Od tego¿ biskupa dnia 28 VIII, równie¿ w roku 1633, otrzyma³
diakonat w koœciele parafialnym w £aznowie i zaraz wkrótce prezbiterat tam¿e
w kaplicy pa³acowej. Protonotariat dosta³ od nuncjusza hrabiego Honorata
Visconti, arcybiskupa Laryssy, upowa¿nionego przez papie¿a 18 VI 1630 r., do
czego Kolegium Protonotariuszów do³¹czy³o przywileje godnoœci tej s³u¿¹ce.
[…] Kanoniê kruszwick¹ fundi Broniewo da³ mu biskup £ubieñski po zmar³ym
Bart³omieju Kobylskim i w Warszawie go instytuowa³ 20 II 1635 r. (wnosiæ
z tego mo¿na, ¿e by³ domownikiem biskupa). Ten¿e biskup instytuowa³ go
10 I 1638 r. na probostwo w Fordonie, zrezygnowane przez Jana Ruckiego,
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kanonika warmiñskiego, za wp³ywem biskupa £ubieñskiego przez króla mu
dane.
Judycki by³ ju¿ oficja³em gdañskim i sekretarzem królewskim, gdy go biskup
£ubieñski do kapitu³y w³oc³awskiej na kanonika powo³a³ i instytuowa³ pod
koniec roku 1638. Stallê wzi¹³ po Anzelmie Raciborskim, posuniêtym na dziekana kapitu³y. […] By³ te¿ proboszczem koœcio³a Panny Maryi w Gdañsku (1637)
i wyjedna³ od biskupa £ubieñskiego afiliacjê koœcio³a w Pr¹gowie do parafii
gdañskiej (na to wydany akt we W³oc³awku 6 V 1639 r., a król W³adys³aw IV,
patron obu [tych] koœcio³ów, zezwoli³ w Warszawie 20 IV 1638 r.). […] Po Bielanowskim obrany archidiakonem pomorskim i instytuowany 3 VIII 1640 r.
[…] W roku 1639 pos³any do Rzymu z relacj¹ o stanie diecezji […]. Biskup
[Miko³aj Wojciech] Gniewosz dnia 19 I 1644 r. zleci³ mu wizytowanie archidiakonatu pomorskiego […]; w poleceniu tym tytu³owany doktorem œwiêtej
teologii i obojga praw (doktorat obojga praw otrzyma³ w Padwie, po odbyciu
tam¿e studiów).
[…] Posiadaj¹c tyle godnoœci i beneficjów, nie postara³ siê o dyspensê papiesk¹, co mu s³usznie zarzuciæ trzeba. Upomnia³ go biskup Gniewosz, a gdy
to nie pomog³o, odda³ probostwo gdañskie dnia 27 I 1644 r. w administracjê
oficja³owi bydgoskiemu Wojciechowi Chomentowskiemu. Widaæ, ¿e i to skutku nie odnios³o, bo w roku 1646 zaskar¿y³ go f iscalis biskupi. Wtedy równie¿
i probostwo w Fordonie oddano tak¿e w administracjê wspomnianemu oficja³owi Chomentowskiemu, dnia 24 I 1644 [recte 1646] r. Nawet biskup ten odj¹³
mu archidiakoniê i da³ kanonikowi Stanis³awowi Or³owskiemu, na co wyjedna³ dekret papieski 6 Idus Novembris 1645 r.; wpisano go do akt pod dat¹
24 I 1646 r. Co prawda biskup Gniewosz zostawi³ Judyckiemu pó³ roku czasu
dla postarania siê w Rzymie o dyspensê a pluralitate benef iciorum, mianowicie
kanonii gnieŸnieñskiej i archidiakonii pomorskiej, a gdy w tym zakresie dyspensy nie dostawi³, biskup dnia 14 X 1644 r. i potem 28 I 1645 r. z Gdañska
wyda³ pismo do kapitu³y, aby obra³a nowego archidiakona dla Pomorza i wed³ug
prawa przedstawi³ jej dwóch [kandydatów]: Stanis³awa Or³owskiego i Paw³a
Petrykowskiego; zagrozi³ te¿ powtórnie Judyckiemu, ¿e mu odbierze oba probostwa: w Fordonie i Gdañsku.
Jako¿ odebra³ mu ju¿ probostwo w Gdañsku, daj¹c je w administracjê,
a dnia 2 III 1644 r. wyda³ wyrok pozbawiaj¹cy go w zupe³noœci tego¿ probostwa,
na które tam¿e instytuowa³ oficja³a [pomorskiego] Floriana Falka, wyjednawszy mu poprzednio prezentê królewsk¹. Kapitu³a jednak w dniu 9 II 1645 r.,
lubo doœæ liczna, ocalaj¹c Judyckiego, odpowiedzia³a, ¿e do elekcji archidiakona wszyscy maj¹ prawo, zatem od³o¿yæ j¹ musi na czas inny, gdy wiêcej osób
kapitulnych siê zbierze. Te okolicznoœci zmusi³y Judyckiego do przyspieszenia
starañ i ostatecznego za³atwienia sporu z biskupem przez wyjednanie i przedstawienie wymaganej dyspensy. Dziwi nas niedbalstwo Judyckiego we w³asnej
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sprawie, wobec s³usznego ¿¹dania biskupa, tym wiêcej, ¿e zna³ prawo Koœcio³a
i sk¹din¹d mia³ wielkie zas³ugi […] (m.in. z polecenia biskupa £ubieñskiego
wyda³ skrócony rytua³ dla koœcio³ów w Pomeranii: Rituale sacramentorum
pro dioecesi Pomeraniae in breve opusculum redactum – druk w Gdañsku
w 1639 r.). […] Po nim archidiakonem pomorskim zosta³ Tomasz Stanis³aw
Niemierza, obrany na kapitule 16 VI 1667 r.” [s. 342-346].
• JUGOWSKI Jan Kazimierz († 1726), archidiakon pomorski w latach 1710–
–1726: „W roku 1691, dnia 22 VIII, czytamy go kanonikiem kruszwickim i proboszczem skarszewskim, a tak¿e kanonikiem w³oc³awskim, lubo gdzie indziej
mowa jest o jego instalacji dopiero w trzy lata potem, mianowicie na kapitule
w styczniu 1694 r., gdzie przedstawi³ dyplom doktora utriusque iuris z Akademii Krakowskiej, czyni¹c zadoœæ swej nominacji na kanonika doktora obojga
praw. Równie¿ w roku 1693, dnia 15 I, tytu³owany kanonikiem w³oc³awskim
i kruszwickim, proboszczem skarszewski i w Gniewie […]. Wybrany archidiakonem pomorskim 24 VII 1710 r. po rezygnacji Krzysztofa Szembeka, który
zosta³ biskupem inflanckim. Na kapitule generalnej w sierpniu tr. prosi³ o instalacjê, lecz gdy dla panuj¹cej wtedy zarazy we W³oc³awku kapitu³ê odbywano
we wsi Siedliminie, od³o¿ono instalacjê do czasu powrotu do W³oc³awka. […]
Dokoñczono tê kapitu³ê we W³oc³awku 15 IX tr. i tam Jugowski instalowany
zosta³ na archidiakona w osobie plenipotenta, archidiakona w³oc³awskiego
Borzys³awskiego, przez kanclerza Wolskiego i kanonika Wieszczyckiego.
Z powodu choroby nie by³ na kapitule w styczniu 1726 r. Przebywa³ wtedy
w Gdañsku, jak siê zdaje. By³ ju¿ stary i pod koniec ¿ycia ciê¿ko chorowa³.
Dochodzi³y do W³oc³awka wieœci, ¿e Jugowski umar³. Wys³ano 15 I kanonika
Rych³owskiego, aby siê dowiedzia³ i osobiœcie przekona³ o stanie rzeczy, i jeœli
archidiakon [pomorski] istotnie umar³, aby odebra³ testament, odczyta³ i wynotowa³, co siê w nim odnosi do kapitu³y, oraz aby ksiêgi i papiery kapitulne,
jakie tam znajdzie, z sob¹ zabra³. Rzeczywiœcie, pos³uchy by³y prawdziwe,
bo wtedy Jugowski umar³. Kapitu³a 17 I, lubo nie posiada³a jeszcze pewnego
zawiadomienia, na zasadzie tylko ogólnej pog³oski prowizorycznie rozporz¹dzi³a jego kuri¹ [kanonicz¹] i prestimonium […]. [Kiedy] wys³any kanonik doniós³ o œmierci, na mocy tego kapitu³a 24 I [1726] potwierdzi³a poprzednie
rozporz¹dzenie swoje o kurii i prestimonium. Rych³owski wróci³ [z Gdañska]
7 II i przywióz³ ksiêgi kapitulne, u Jugowskiego bêd¹ce. Obj¹³ po nim archidiakonat pomorski Józef Narzymski, kanonik w³oc³awski, instalowany 14 II 1726 r.
Jugowski z kollacji królewskiej posiada³ tak¿e probostwo w Gniewie (Maeve).
W szko³ach jezuickich w Gdañsku (Szotland) fundowa³ profesora filozofii”
[s. 346-350].
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• KAMIEÑSKI Dominik († 1553), oficja³ pomorski w latach 1536–1550:
„B³êdnie pisany czasem Kamieniecki, herbu Do³êga, z prowizji biskupa [£ukasza] Górki instalowany [by³ w kapitule w³oc³awskiej] w sierpniu 1541 r. na kanoniê zrezygnowan¹ przez Feliksa Naropiñskiego […]. Poprzednio biskup da³
mu kanoniê kruszwick¹, [który to] akt z pergaminu wpisano do ksi¹g kapitu³y
w³oc³awskiej w sierpniu 1536 r., datowany z Krakowa. Ju¿ wtedy by³ oficja³em
pomorskim i dnia 29 IV 1540 r. w konsystorzu w³oc³awskim sk³ada œwiadectwo, ¿e by³ koadiutorem œwie¿o zmar³ego Stanis³awa Lipowicza na kanoniê
gnieŸnieñsk¹ […]. By³ wtedy Kamieñski i plebanem w Komorsku, liczy³ siê za
kleryka diecezji p³ockiej. […] Musia³ mieæ stosunki z arcybiskupem gnieŸnieñskim, bo roku 1552 by³ i starost¹ grzegorzewskim w dobrach arcybiskupich.
Za biskupa [Miko³aja] Dzierzgowskiego by³ on starost¹ [w Subkowach]: capitaneus et factor Sobcoviensis. […] W roku 1545, jako oficja³owi dla Pomorza,
w miesi¹cu paŸdzierniku 1546 [sic] biskup powierza tam sprawê do os¹dzenia.
Za biskupa Górki tytu³owany canonicus Wladislaviensis, off icialis et wlodarius
Pomeraniae. Nie ¿y³ ju¿ roku 1553, bo 5 VII tr. staj¹ w konsystorzu w³oc³awskim krewne jego w sprawie spadku z testamentu. Po nim kanoniê wzi¹³
Andrzej Blinowski, instalowany 5 V 1553 r.” [s. 353-354].
• KLIÑSKI Augustyn († 1751), archidiakon pomorski w latach 1737–1751:
„Poprzednio by³ sêdzi¹ w jakimœ s¹dzie œwieckim i wydawa³ wyroki na karê
œmierci, dlatego nim zosta³ ksiêdzem, potrzebowa³ dyspensy papieskiej, któr¹
otrzyma³ od nuncjusza w Warszawie, a wykona³ j¹ biskup jego diecezjalny
Krzysztof Szembek, o czym napisa³ dekret w Wolborzu 15 XI 1732 r. Na kanoniê w³oc³awsk¹ instalowany dnia 17 VI 1734 r., bêd¹c ju¿ dziekanem i kanonikiem che³miñskim. Znajdowa³ siê wtedy w Rzymie na naukach […]. Ojcem
jego by³ Franciszek Kliñski herbu Junosza, sêdzia ziemi tczewskiej, matk¹ Ewa
z Zawadzkich Zawadzka herbu Ostoja; babk¹ z ojca Teresa Powalska herbu
Rogala, ¿ona Stanis³awa Kliñskiego, babk¹ z matki Katarzyna Tokarska herbu
Lewart. […] Wróci³ z Rzymu pod koniec roku 1736 i przywióz³ z sob¹ prowizjê
apostolsk¹ na kustosza w³oc³awskiego.
[…] Nied³ugo jednak by³ Kliñski kustoszem, gdy¿ na ¿¹danie biskupa Krzysztofa Szembeka zrzek³ siê tej pra³atury, bior¹c po Stefanie Duninie, posuniêtym
na archidiakona w³oc³awskiego, ni¿sz¹ pra³aturê archidiakona pomorskiego,
na któr¹ potwierdzi³a go kapitu³a dnia 10 X 1737 r. (instytuowany w Raci¹¿ku
9 XI tr. przez tego¿ biskupa Szembeka). Instalacji dope³ni³ w osobie plenipotenta, kanonika Andrzeja Piniñskiego, dnia 14 XI 1737 r., [instalowany] przez
kanoników Sikorskiego i Lasockiego. Osobiœcie Kliñski wykona³ przysiêgi
dopiero na kapitule dnia 16 VI 1739 r. i obj¹³ archidiakoniê, lubo póŸniej, bo
26 I 1741 r., przedstawi³ dyplom doktora utriusque iuris, wydany ex Archilicaeo
Romanae Sapientiae dnia 2 V 1740 r.
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[…] Za zgod¹ Stolicy Apostolskiej, maj¹c lat szeœædziesi¹t, przybra³ sobie na
koadiutora w archidiakonii synowca swego Stanis³awa Kliñskiego, kleryka zostaj¹cego w seminarium w³oc³awskim, którego instalowano dnia 29 VII 1751 r.
Wkrótce potem Augustyn Kliñski umar³ w Toruniu dnia 25 X 1751 r., jak podano na kapitule 4 XI, gdzie zwyk³¹ wypisano mu pochwa³ê: celebris pietate
et doctrina vir annorum aetatis suae 60, cum susceptione omnium sacramentorum. Pochwa³a w istocie zas³u¿ona. […] Boniecki daje Kliñskim herb Junosza,
ale z pewn¹ odmian¹, i kanoników naszych nie wspomina. Szlachta bowiem
pruska, bior¹c herby z Korony, czyni³a w nich zwykle zmiany niejakie lub
dodatki ma³e, najczêœciej gwiazdy lub ksiê¿yc dodaj¹c” [s. 391-393].
• KLIÑSKI Stanis³aw († 1757), archidiakon pomorski w latach 1751/52–1757
(koadiutor w roku 1751): „Wszed³ do kapitu³y [w³oc³awskiej] 29 VII 1751 r.,
gdzie go przyjêto na koadiutora dla stryja jego, pra³ata Augustyna [Kliñskiego].
By³ ju¿ kanonikiem che³miñskim i kruszwickim, lubo tylko mniejszych œwiêceñ kleryk, a mo¿e zaledwie z tonsur¹, której mu udzieli³ Walenty Czapski,
biskup w³oc³awski, w Gdañsku, w kaplicy swej rezydencji, w niedzielê 23 VII
1749 r. Otrzyma³ prowizjê rzymsk¹ na koadiutora z dat¹ Nonis Februarii anno
Incarnationis 1750, za zgod¹ biskupa Czapskiego, dan¹ w Gdañsku 19 VII 1749
r. Do instalacji u¿y³ za prokuratora kanonika Kossa, a dope³nili jej kanonicy
Antoni Nieszczewski i Grzegorz Strzelecki. Dowodów jednak szlacheckiego
rodu na tej kapitule nie z³o¿y³, a przynajmniej kapitu³a na serio ich nie wymaga³a, prowizorycznie tylko instaluj¹c go, albowiem nondum sacris ordinibus
initiatus, nec in universitate aliqua promotus existit. Na mocy jednak statutów
zastrzegli, sub nullitate installationis huiusmodi, aby w ci¹gu szeœciu miesiêcy
przyj¹³ diakonat, godnoœci archidiakoñskiej przynale¿ny, jak tego wymagaj¹
œwiête kanony, tum sanatorias litteras super defectum narratorum in bulla
expressorum, quod hic archidiaconatus non sit oculus episcopi, ac doctoratum
in aliqua alma universitate procuret in spatio unius anni, necnon deductionem
nobilitatis suae pro futuro capitulo Ss. Trium Regum anno 1752, cum testibus
f ide dignis adhibitis elucidet et probet. Wywód szlachectwa nast¹pi³ dopiero
na kapitule 20 IX 1753 r.
Kliñski zg³osi³ siê po swoje prawa 20 I 1752 r., przedstawi³ litteras sanatorias i dokumenty nobilitatis, oraz wykona³ iuramentum canonicale. W³o¿ono
jednak na niego obowi¹zek, aby dokumenty poœwiadczy³ w urzêdach odpowiednich grodów, œwiadków wiarygodnych dostawi³, œwiêcenia wy¿sze przyj¹³
i doktorat w ci¹gu roku pozyska³. Na kapitule generalnej w styczniu 1753 r.
nie by³, gdy¿ wtedy znajdowa³ siê w Zamoœciu, czyni¹c starania o dyplom doktorski. Pod koniec tej¿e kapitu³y przyby³ do W³oc³awka z dyplomem doktora
utriusque iuris, który kapitu³a przyjê³a, lecz do praw kanonika nie dopuœci³a
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go, dopóki nie dowiedzie szlacheckiego pochodzenia, na co otrzyma³ cztery
tygodnie czasu. Na kapitule generalnej w sierpniu tr. przed³u¿ono mu jeszcze
na cztery tygodnie – pod zagro¿eniem utraty dochodu z prezencji. Znaglony
w ten sposób, postara³ siê o wymagane dowody i przedstawi³ je kapitule
20 IX [1753]. Ojciec jego by³ Jan Kliñski, asesor s¹du ziemskiego mirachowskiego, herbu Junosza, matk¹ Anna z Moczarskich herbu £ada, córka Wojciecha Moczarskiego, chor¹¿ego ziemi wiskiej; babka z ojca Teresa z Powalskich
herbu Rogala, babka po matce Marianna z Szyd³owskich herbu Lubicz.
Jako kleryk tylko bra³ na kapitu³ach generalnych po³owê consolationis
grossae dawanej innym. Z punktów kapitule w styczniu 1754 r. przys³anych
od biskupa [Antoniego Sebastiana] Dembowskiego poznajemy ¿ycie m³odego
archidiakona. Hoc loco reticere minime possumus – pisze biskup – repraesentatum nobis incommodum, quod seminarium patitur ex molesta ibidem residentia patris archidiaconi Kliñski, qui etsi tam capitulariter, quam a nobis monitus, ut ad meliorem frugem redeat, potusque continuam consuetudinem deserat; charitativas nihilominus monitiones vilipendens, seminario molestus,
cathedrae gravis, dioecesi inutilis ac scandalo esse pergit. Quapropter antequam
ad eff icatiora procedamus remedia, nunc monendum ultimatim censemus,
optantem ex animo, ut sibi melius consulat correctione vitae, aut archidiaconatus dimissione; quo f ine assensum nostrum dare promittimus ad resignationem
ipsius archidiaconatus Pomeraniae, ad quem capax subiectum, qui functiones
necessarias archidiaconi obire queat, eligendum proponeremus, ipse vero
resignans, ut quiete et sobrie Deo serviat, canonicatu contentaretur per commutationem. Kapitu³a jednak musia³a mieæ od Kliñskiego obietnicê poprawy, gdy¿
tak biskupowi odpowiedzia³a:
Seminarium sine omni incommodo quiescit perillustris archidiaconus
Pomeraniae, pridem residentiam suam mutavit, et se omnibus sat exemplarem
et modestum praebet, ac ad mandata et obsequia Illustrissimae Celsitudinis
Vestrae, necnon ad satisfactionem off icii sui promptitudinem pollicetur; ideo
eundem gratiae et favori Illustrissimae Celsitudinis Vestrae recommendamus.
Zawiod³a siê jednak na tych pozornych oznakach jego poprawy. Nie by³ na
kapitule generalnej w sierpniu 1754 r. i w styczniu 1755 r., bo chorowa³, jednak
u³omnoœci jego znajdowa³y wspó³czucie u konfratrów kapitulnych, bo na tej
kapitule wniós³ za nim proœbê kanonik Mokronowski, a inni j¹ poparli, dlatego
decretum latum pro correctione perillustris reverendissimi archidiaconi Pomeraniae praesentis decreti vigore relaxatur. By³ wiêc gotowy wyrok przeciwko
niemu. Ale i ta ³aska nie uzdrowi³a chorej duszy jego, bo oto 13 II tr. kapitu³a
znowu pisze wyrok: Capitulum praesens paterne procedendo cum perillustri
reverendo Kliñski, archidiacono Pomeraniae, quoniam anteriori decreto relaxavit poenalitatem recollectionum apud Patres Reformatos, eumque toties
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monuit per deputatos confratres suos, sobrietatem eidem ac frequentationem
ad ecclesiam cathedralem, tum auditionem missarum commendavit. Verum
quoniam idem perillustris reverendus archidiaconus Pomeraniae etiam apud
Patres Reformatos incorrigibilis, et vitiis suis hucusque imbutus existit, capitulo
suo ex se opprobrium praestat. Proinde, ne vitae eius vitiosae per refectiones
quotidianas suffragaretur (siquidem iste in cathedris pro obsequio ecclesiae
et assistentia, sive pro meritis, ne pro demeritis, tribuuntur), easdem refectiones,
uti in divinis desidioso et negligenti, animae salutis suae ac deternitatis immemori, quasi nulla securitate conscientiae percipere potest, ne solvantur, praesenti decreto inhibet. Pozbawiono go zatem na czas nieograniczony codziennych refekcji zwyczajnych. Wkrótce kapitu³a 20 III [1755], pisz¹c do biskupa
z wyra¿eniem ¿yczeñ na nadchodz¹ce Œwiêta Wielkanocne, doda³a ubolewanie, ¿e pra³at archidiakon pomorski wcale siê nie poprawia.
Naganny ten sposób ¿ycia (ebrietas), w na³óg zamieniony, podkopa³ mu zdrowie i Kliñski umar³ 5 I 1757 r. we W³oc³awku. Tego¿ dnia kapitu³a wyznaczy³a
delegatów do spisania jego pozosta³oœci, bo nie zostawi³ testamentu; do zajêcia
siê pogrzebem i zap³aceniem d³ugów jego z masy, które potem od sukcesorów
i rodziny zmar³ego odebraæ mia³a. Do spisania pozosta³oœci po nim wyznaczeni
[zostali] kanonicy Lasocki i Szczyciñski, czego dope³niæ mieli urzêdowo z udzia³em notariusza apostolskiego. Nastêpnie polecono sekretarzowi rzeczy jego
sprzedaæ i coœ zostawiæ na msze za jego duszê. Dosta³o siê za rzeczy do rozporz¹dzenia 343 tynfy, które kapitu³a w sierpniu 1760 r. kaza³a przes³aæ do £owicza
z³otnikowi Anusiewiczowi, ten bowiem po¿yczy³ by³ kiedyœ Kliñskiemu 341
tynfy, za co dosta³ od niego w zastaw piêkn¹ szablê z pochw¹ z³otem nabijan¹.
Tê odebrano po zwróceniu d³ugu, w dniu 11 XII tr. Dodajmy, ¿e pogrzeb musia³ odbyæ siê skromnie, bo zmar³y funduszu nie zostawi³, wikariuszom wiêc
za ca³un i œwiat³o dosta³o siê tylko 45 tynfów, zamiast 60 tynfów (wed³ug
zapewnionej im taksy), quoniam idem perillustris reverendissimus magnam
post se reliquit miseriam (pisz¹ w swych aktach).
Z innej ksiêgi dowiadujemy siê, ¿e dnia 27 V 1752 r. sufragan Kanigowski
wyœwiêci³ Kliñskiego na subdiakona ad titulum archidiaconatus Pomeraniae,
a 18 VI tr. na diakona. Czy otrzyma³ i œwiêcenia kap³añskie, nie podano,
[wszak¿e] z akt seminarium, zaœwiadczaj¹cych, ¿e dnia 19 VII 1752 r. rozpocz¹³
piêciodniowe rekolekcje przed wy¿szymi œwiêceniami, wnosiæ mo¿na, ¿e mia³
i kap³añstwo. Archidiakonem pomorskim zosta³ po nim Cyprian Wolicki
[s. 393-397].
• KONARZEWSKI Józef († 1591), oficja³ pomorski i gdañski w roku 1568:
„Archidiakon w³oc³awski i protonotariusz apostolski, obj¹³ pra³aturê archidiakona dnia 19 X 1561 r. […] Na synodzie w³oc³awskim 1579 r. pisany iuris pon-
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tif icii doctor, w innych aktach iuris utriusque doctor, canonicus Crusviciensis.
[…] Z urzêdu archidiakoñskiego dnia 30 XI 1564 r. wyda³ monitorium do kleru
katedry, aby ¿yli po kap³añsku, pe³nili obowi¹zki swoje gorliwie, powstrzymywali
siê od pijañstwa, prowadzili siê skromnie i z terminem do Nowego Roku pousuwali z domów swoich podejrzane kobiety, inaczej ipso facto wpadaj¹ w kl¹twê
i ponios¹ zas³u¿one kary. […] By³ te¿ obecny przy akcie z 22 XII 1583 r., który
biskup Rozdra¿ewski, jako delegat apostolski na klasztory swej diecezji, privat
Georgium Wysocki, praepositum ¯ukoviensem Ordinis Praemonstratensium,
et destinat pro poenitentia biennio agenda in monasterio aliquo Cisterciensi,
in quo Ordine prius professus fuerat. […] Umar³ Konarzewski na pocz¹tku roku
1591” [s. 419-423].
• KONIECPOLSKI Miko³aj († 1624), archidiakon pomorski w latach
1572/73–1575: „Kasztelanic sieradzki herbu Pobóg, kleryk diecezji gnieŸnieñskiej, proboszcz w Chrz¹stowie, z prowizji biskupa Stanis³awa Karnkowskiego
otrzyma³ archidiakoniê pomorsk¹, wakuj¹c¹ po zmar³ym Walentym Kuczborskim, na któr¹ zosta³ instalowany 5 I 1573 r. w osobie prokuratora £ukasza
£¹czkowskiego, artium liberalium magistra. Dowiód³ pochodzenia z rodu szlacheckiego. Wkrótce pra³aturê tê zrezygnowa³, któr¹ po nim obj¹³ Wojciech
Gadomski dnia 1 V 1575 r., a przyj¹³ kanoniê [w³oc³awsk¹] po Duczyñskim,
na któr¹ osobiœcie zosta³ instalowany 29 IV 1575 r. Wreszcie i tê zrezygnowa³
w rêce biskupa [Hieronima] Rozdra¿ewskiego przez plenipotentów: Stanis³awa
Zakrzewskiego, kanonika w³oc³awskiego, i Jana Begela, kanonika kruszwickiego,
dnia 26 X 1585 r. […] By³ i kanonikiem poznañskim od roku 1572, porzuci³
jednak stan duchowny i zosta³ sêdzi¹ ziemskim sieradzkim 1609 r.” [s. 423].
• KORSZ Andrzej Jakub († 1719), oficja³ gdañski i pomorski w latach 1711–
–1719: „Pisany po ³acinie Corsz, obj¹³ kanoniê doktora prawa po Janie Jugowskim, posuniêtym na archidiakona pomorskiego. Instalowany 15 IX 1710 r.
w osobie plenipotenta, […] przy czym polecono mu, aby w ci¹gu roku dostawi³
dyplom doktorski. Stawi³ siê osobiœcie na kapitule 24 VII 1711 r. i osobiœcie
wykona³ wymagane przysiêgi […]. Korsz by³ zarazem proboszczem i oficja³em
gdañskim (1711–1719) i protonotariuszem apostolskim. Za³o¿y³ w roku 1687
pierwsz¹ szko³ê katolick¹ w Gdañsku, po burzy protestantyzmu tam¿e. Od roku
1704 by³ proboszczem w Lemborku [Lêborku] na Pomorzu. Dla wygody kleru
pomorskiego wyda³ Rituale sacramentorum ac aliarum ecclesiae caeremoniarum ex decreto synodi provincialis Petricoviensis ad uniformem ecclesiarum
Regni Poloniae usum editum, nunc autem authoritate illustrissimi et reverendissimi domini, domini Constantini Feliciani Szaniawski, Dei gratiae episcopi
Vladislaviensis et Pomeraniae, per perillustrem dominum, dominum Andream
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Corsz, canonicum Vladislaviensem, parochum et off icialem Gedanensem, pro
commoditate dioecesis Pomeraniae multis auctum, Gedani, anno MDCCXVI
(do³o¿ony Ritus baptizandi parvulos, item copulandi et benedicendi matrimonium, ex Latino in Germanicum translatum iussu superiorum anno MDCCXVI).
W Rytuale pytania po polsku i po niemiecku.
Korsz dla zajêæ w Gdañsku i dla choroby na kapitu³ach nie bywa³. Umar³
w roku 1719, a stallê doktora teologii obj¹³ po nim kanonik Chmielewski, przez
biskupa nominowany 28 VI tr., instalowany 3 VIII 1719 r. Ksi¹dz Przya³gowski
w ¯ywotach biskupów wileñskich wspomina o Andrzeju Korszu, misjonarzu
na Litwie (oko³o roku 1680 do 1720); by³ to niezawodnie ten sam [sic], kanonik
w³oc³awski. Ksi¹dz Czaplewski podaje, ¿e Korsz nagle umar³, pochowany
na Szotlandzie, i przytacza napis na tablicy pami¹tkowej ku jego uczczeniu,
zapewne w Szotlandzie” [s. 424-425].
• KOS (KOSS) Miko³aj († 1605), oficja³ pomorski i gdañski w latach 1565–
–1567[?]: „By³ prepozytem warszawskim, [kiedy] z prowizji biskupa [Miko³aja]
Wolskiego zosta³ kanonikiem w³oc³awskim. Dowiód³ rodu szlacheckiego,
przysiêgê wykona³ przez prokuratora i zosta³ instalowany w czwartek 29 VIII
1566 r. […] Na synodzie prowincjalnym w Piotrkowie roku 1578 wraz z kanonikiem Miko³ajem Konarskim wybrany deputatem do nowo utworzonego Trybuna³u Koronnego. Obecny na synodzie w³oc³awskim 1579 r. Zrezygnowa³
probostwo gdañskie w roku 1586, z upowa¿nienia biskupa [Hieronima] Rozdra¿ewskiego dnia 3 IX tr. danego, przed Marcinem Kulcyuszem (Cultius), plebanem w Pucku, notariuszem publicznym. Oprócz bowiem kanonii warmiñskiej i w³oc³awskiej posiada³ wiele beneficjów, jak widaæ z dyspensy a pluralitate benef iciorum, pozyskanej od nuncjusza Annibale di Capua, któr¹ przedstawi³
w konsystorzu w³oc³awskim 21 VIII 1598 r., naglony przez biskupa. Widzimy
z niej, ¿e by³ prepozytem warmiñskim z prezenty króla oraz tam¿e mia³ kanoniê od biskupa i kapitu³y, które to oba za jedno beneficjum miano; kanonikiem
w³oc³awskim z kollacji biskupa, kanonikiem warszawskim od króla oraz kanonikiem kaliskim, tak¿e z prezenty króla. Za to wszystko mia³ daæ jednorazowo
120 z³otych polskich – w ten sposób, i¿ z³otych sto mia³o iœæ na reparacjê
tych¿e koœcio³ów, a z³otych dwadzieœcia dla ubogich, co te¿ zaraz wyp³aci³.
Ta¿ dyspensa naznaczy³a mu rezydencjê przy katedrze warmiñskiej; przy
innych mia³ mieæ wikariuszów. Mia³ i probostwo gdañskie.
[…] Przesiadywa³ najwiêcej na dworze królewskim, nie dbaj¹c zupe³nie
o beneficja, które posiada³. Na probostwie w Gdañsku nigdy nie by³. Za niego
te¿ i z jego niedbalstwa katolicy utracili tam koœció³ Panny Maryi, zajêty przez
protestantów. Umar³ 8 IX 1605 r., jak zapisano na kapitule 15 tm. Kanoniê
po nim dosta³ Marcin Przeczanowski, instalowany 27 X 1605 r.” [s. 429-430].
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• KOSSOWSKI Miko³aj († 1495/96), archidiakon pomorski w latach (oko³o)
1488–1495/96: „W sprawie o patronat koœcio³a parafialnego w Choceniu 1479 r.,
jako obecny przy wyroku, nazwany kantorem kruszwickim i kanonikiem uniejowskim. Archidiakonem pomorskim pisany od roku 1488 (po nim w 1496 r.
archidiakonem pomorskim zosta³ Jan z D¹brówki). Obecny na kapitule generalnej w sierpniu 1488 i potem do roku 1495 w³¹cznie” [s. 442].

• KOSTKA Jan († 1588), archidiakon pomorski w latach 1577/78–1588: „Przez
biskupa Stanis³awa Karnkowskiego przedstawiony kapitule, po œmierci Wojciecha Gadomskiego, na archidiakona pomorskiego, zosta³ wybrany i nastêpnie w Wolborzu dnia 15 XI 1577 r. instytuowany i 17 IV 1578 r. w osobie plenipotenta, szlachcica Paw³a Goszczyñskiego, instalowany. […] Stallê naznaczono
mu miêdzy dziekanem i kustoszem. […] Wed³ug akt w³oc³awski by³ synem Jana
Kostki, wojewody pomorskiego, i w m³odym bardzo wieku do archidiakonii
powo³any.
Obrany opatem oliwskim cystersów roku 1584. Biskup Rozdra¿ewski uzna³
elekcjê tê za niewa¿n¹, gdy¿ nie uczestniczyli w niej delegaci jego. Kostka tymczasem obj¹³ zarz¹d klasztoru, a st¹d rozpoczê³a siê walka biskupa nieustêpuj¹cego ze swych praw i opata-intruza. Ci¹gn¹³ siê proces przez ca³e ¿ycie tego
mniemanego opata, prowadzony w kurii biskupiej, na synodach i w Rzymie.
Wezwany opat przyby³ na synod w³oc³awski 1586 r., gdzie go obwiniono
o nieprawne posiadanie opactwa, które trzyma³ z archidiakoni¹ pomorsk¹; ust¹pi³ [tj. wyjecha³] przed ukoñczeniem obrad synodalnych. Wezwany znowu przez
tego¿ biskupa na czwartek przed Trójc¹ Œwiêt¹ roku 1587, wraz z pra³atami
i opatami, dla narady w wa¿nych sprawach koœcielnych, podpisuj¹c okólnik
do³o¿y³, ¿e przyjmuje wezwanie jako archidiakon pomorski, ale nie jako opat
oliwski, bo z tego tytu³u nie jest obowi¹zany biskupowi do pos³uszeñstwa.
Tymczasem biskup energicznie proces prowadzi³, jak widaæ z akt jego. Kostka
nie mia³ wtedy jeszcze lat trzydziestu.
[…] Po d³ugich z opatem utarczkach w sprawie tej biskup Rozdra¿ewski
ostatecznie wyda³ wyrok uniewa¿niaj¹cy wybór opata Jana Kostki, og³osi³ opactwo za wakuj¹ce i za karê nielegalnego obioru pozbawi³ zakonników prawa
elekcji na ten raz. Wyrok wydany [zosta³] we W³oc³awku 7 I 1585 r. Kostka
apelowa³ do Rzymu i we wszystkim sprzeciwia³ siê biskupowi, ufny w zbrojn¹
pomoc szlachty z rodzin¹ jego skoligaconej i obcej. Nie dopuœci³ [te¿] biskupa
do wizytowania klasztoru zakonnic w ¯arnowcu na Pomorzu, przeciwko
czemu biskup Rozdra¿ewski urzêdowy z³o¿y³ protest, by³ bowiem do spraw
klasztornych w swej diecezji delegatem apostolskim.
Kostka, intruz-opat oliwski, umar³ na zarazê w miesi¹cu listopadzie 1588 r.,
o czym gdy siê dowiedzia³ biskup Rozdra¿ewski, natychmiast 25 XI pos³a³
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urzêdow¹ inhibicjê do zakonników, ¿e im bez delegatów biskupich opata wybieraæ nie wolno, przy czym na delegatów swoich do elekcji naznaczy³ Macieja
Karskiego i Jana Sikorskiego, kanoników w³oc³awskich. Zakonnicy jednak ju¿
przed ich przybyciem obrali przeora swego na opata, który ich do tego sk³oni³.
Delegaci zaprotestowali, a z nimi i opat pelpliñski, bo przeor ten do takiego
urzêdu nie by³ zdatny i nieodpowiedni. […] Po Janie tym dnia 4 IV 1589 r.
archidiakonem pomorskim zosta³ Franciszek £¹cki, z dwóch kandydatów przedstawionych od biskupa wybrany przez kapitu³ê (pominiêty kandydat drugi [to]
Marcin Kulcjusz, proboszcz z Pucka)” [s. 442-446].
• KROSNOWSKI Abraham († 1607), oficja³ pomorski i gdañski w latach
1578–1582: „Wszed³ do kapitu³y w³oc³awskiej 28 II 1580 r., instalowany w osobie prokuratora, kanonika £ukasza z Uniejowa. […] Studia odbywa³ w Padwie
roku 1573. […] Oficja³em na Gdañsk i Pomorze zamianowany przez biskupa
[Stanis³awa] Karnkowskiego w 1578 r. […] Jako oficja³ pomorski podpisany na
akcie oddania katolikom koœcio³a w Nowem 21 V 1581 r. […] Dnia 16 II 1598 r.
przedstawi³ w konsystorzu w³oc³awskim dyspensê od nuncjusza Annibale di
Capua na posiadanie kanonii gnieŸnieñskiej i w³oc³awskiej – z obowi¹zkiem, aby
za to da³ z³otych polskich dwadzieœcia na reparacjê tych¿e koœcio³ów i z³otych
polskich dziesiêæ na ubogich, co zaraz spe³ni³. […] Umar³ roku 1607” [s. 458].
• KUCZBORSKI Walenty († 1573), archidiakon pomorski w latach 1567–
–1573 (koadiutor 1559/60–1567): „O tym zas³u¿onym mê¿u niewiele z akt
[w³oc³awskich] podaæ mogê. Na proœbê biskupa warmiñskiego przyjêty od
Andrzeja Duchnickiego dnia 8 VII 1559 r. na koadiutora archidiakonii pomorskiej. Instalowany 25 V 1560 r., za zgod¹ papie¿a Paw³a IV dosta³ czwart¹ czêœæ
dochodów [archidiakona]. […] Instalowali go Duchnicki, Blinowski i Wodzieradzki w osobie prokuratora, wikariusza katedry Piotra Bielawity, w stalli od
pó³nocy. By³ tak¿e kanonikiem p³ockim od roku 1561. […] Umar³ w Krakowie
3 X 1573 r. w 47. swego ¿ycia [roku], jak opowiada nagrobek w zakrystii katedry krakowskiej, podany przez Starowolskiego” [s. 464-465].
• KUNIGK Jan Jerzy († 1719), oficja³ pomorski i gdañski w latach 1685–
–1691: „Przyjêty do kapitu³y [w³oc³awskiej] 24 VII 1686 r. By³ wtedy p³ockim
(od 1675), warmiñskim (od 1673) i pu³tuskim (od 1681) kanonikiem oraz oficja³em gdañskim (1681–1691), utriusque iuris doctor. […] Obj¹³ stallê teologa,
dlatego polecono mu dostawiæ doktorat teologii w czasie prawem okreœlonym.
Habilitowany w styczniu 1687 r. Posiada³ i kilka probostw, miêdzy tymi w Tuszynie (1678–1697). Kanoniê p³ock¹ zrezygnowa³ w 1699 r. Zas³u¿ony najwiêcej diecezji warmiñskiej, z której pochodzi³. Umar³ przy katedrze warmiñskiej
[tj. we Fromborku] 4 IX 1719 r.” [s. 467-468].
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• LIPIÑSKI Antoni Marcin († 1774), oficja³ pomorski w latach 1772[?]–1774:
„Otrzyma³ prowizjê apostolsk¹ z Rzymu anno Incarnationis Domini 1767, die
8 Idus Octobris, na koadiutora cum futura successione do kanonikatu [w³oc³awskiego] po Józefie Grzegorzu Strzeleckim. […] Ojcem jego by³ Wojciech Ignacy
Lipiñski, herbu Szur (tentorium in campo rubro, desuper brachium loricati
militis vibrans ensem), matk¹ Ludwika Po³ubiñska, herbu Jastrzêbiec, babk¹ po
matce Teresa Parzkowska, herbu Wieniawa. Z dokumentów widaæ, ¿e ojciec
jego mia³ dziedziczne dobra Skarszewo (castrum Skarszeviense) w województwie pomorskim, powiecie gdañskim. Instalant by³ wtedy kanonikiem kruszwickim, surogatem konsystorza gdañskiego i proboszczem w Tczewie […].
W roku 1772 Lipiñski by³ ju¿ oficja³em gdañskim, lubo akt nominacji jego
na oficjalstwo, z tytu³em off icialis Dirschoviensis (tczewski), znajdujê dopiero
24 III 1774 r., dany z Wolborza. Wiêcej o nim nie wspomniano. Umar³ 12 XII
1774 r., nie prze¿y³ wiêc kanonika Strzeleckiego, zmar³ego we W³oc³awku
22 III 1780 r.” [s. 509-510].
• LNISKI Ignacy († 1794), archidiakon pomorski w latach 1790–1794: „Wszed³
do kapitu³y [w³oc³awskiej] na koadiutora kanonika, bêd¹c archidiakonem kruszwickim i proboszczem w Lemborgu (Lauenburgu) [tj. Lêborku]. […] Instalacji
dope³nili 22 VIII 1765 r. archidiakon pomorski Z³ocki i kanonik Chyczewski
na osobie plenipotenta, kanonika Suliñskiego, upowa¿nionego aktem spisanym
w konsystorzu gdañskim dnia 1 VIII tr. […] Pochodzi³ z województwa pomorskiego, powiatu mirachowskiego; ojciec jego mia³ tam dobra Brodnicê Górn¹
i Grzebiniec. Na kapitule 3 VII 1766 r. wykona³ osobiœcie przysiêgê.
[…] Przez biskupa [Józefa Ignacego Rybiñskiego] wyznaczony na deputata
do Trybuna³u [Koronnego], ale listem z 17 XII 1782 r. od tego siê wymówi³
z powodu, ¿e ma probostwo w Lauenburgu, na którym ju¿ siódmy koœció³
(zapewne kaplicê) buduje swoim kosztem, bo tu nie znajduje na to dobrodziejów, a budowaæ musi, aby nie pozwalaæ na prywatne nabo¿eñstwa po domach,
jak tu dot¹d by³ zwyczaj, oraz aby przeszkodziæ dysydentom, którzy na opustosza³ych placach koœcielnych stawiaj¹ sobie przemoc¹ domy modlitwy;
wreszcie fundusze jego na wspomniane cele tak s¹ uszczuplone, ¿e nie móg³by
na Trybunale nale¿ycie reprezentowaæ biskupa i diecezjê tutejsz¹. Poprzednio,
bo 6 IV 1780 r., biskup Rybiñski – aktem z Warszawy – da³ mu wieœ gracjaln¹
Cetnowo, wakuj¹c¹ po zmar³ym kanoniku Józefie Strzeleckim.
Po Antonim Dembowskim, posuniêtym na scholastyka, zosta³ archidiakonem pomorskim dnia 5 VIII 1790 r.; kanoniê [w³oc³awsk¹] po nim dosta³ Ksawery Jezierski. Przez biskupa Rybiñskiego zalecony papie¿owi do dyspensy
a pluralitate beneficiorum pismem z Warszawy 30 XI 1790 r. Umar³ 26 I 1794 r.
we W³oc³awku. Nie znaleziono testamentu, tylko noty do niego; na egzekutorów naznaczono kanonika Lewiñskiego, sufragana Chyczewskiego i kanonika
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Jezierskiego, którym polecono zaj¹æ siê pogrzebem. Regencja poznañska dnia
22 VIII 1799 r. poleci³a kapitule œci¹gn¹æ 1/4 czêœæ obowi¹zkow¹ dla Koœcio³a
po zmar³ym pra³acie Lniskim od jego spadkobierców, czyli rodziny. Pierwszy
to by³ wypadek taki, kapitu³a wiêc dnia 14 XI tr. odpisa³a, ¿e w tym razie
wypadnie proces prowadziæ z rodzin¹ Lniskiego, a na to ona funduszów nie
ma, dlatego zrzeka siê na ten raz 1/4 czêœci i prosi, aby regencja od dalszego
powadzenia tej sprawy j¹ zwolni³a” [s. 524-525].
• £ABICKI (£ABISKI) Miko³aj († 1531), archidiakon pomorski w latach
1513/14–1531: „Na mocy pisma papieskiego obj¹³ pra³aturê archidiakona pomorskiego, po œmierci Jana z D¹brówki opró¿nion¹. Szlacheckie pochodzenie
jego poœwiadczyli: prepozyt [Miko³aj] Koœcielecki, biskup che³mski, i kustosz
Pawe³ Biezdrowski, ale tylko co do osoby ojca. Mia³ wiêc na kapitule generalnej, w styczniu dnia 25. odbywanej, dostarczyæ dowodów co do herbu matki.
Instalacja ta dope³niona zosta³a w sierpniu 1513 r. Widaæ, ¿e siê wylegitymowa³ co do pochodzenia z matki szlachcianki, gdy¿ na kapitule w styczniu
(na Nawrócenie œw. Paw³a) 1514 r. oddano mu archidiakoniê pomorsk¹ z zupe³nym prawem. […] O pra³aturê swoj¹ prowadzi³ proces z Feliksem Naropiñskim w s¹dach krajowych i w Rzymie, zakoñczony wyrokiem polubownym
w kurii arcybiskupiej w GnieŸnie dnia 3 VIII 1515 r. Po zakoñczeniu procesu
tego kanonik Chabielski domaga³ siê przed nim prawa senii, jako w czasie tego
procesu instalowany, ale kapitu³a w styczniu 1516 r. przyzna³a je £abiskiemu –
z powodu, ¿e lubo nie by³ in pacif ica possessione, to jednak przedtem siê instalowa³ i drugi raz, po wygraniu procesu, nie domagano siê nowej jego instalacji”
[s. 532].
• £¥CKI Franciszek († 1617), archidiakon pomorski w latach 1589–1597:
„Powo³any [do kapitu³y] przez biskupa [Hieronima] Rozdra¿ewskiego, który –
podobnie, jak poprzednik jego, biskup [Stanis³aw] Karnkowski – œci¹ga³ do
diecezji ludzi zaszczyconych nauk¹*. Przyby³ osobiœcie i obj¹³ archidiakoniê pomorsk¹, wakuj¹c¹ po œmierci Jana Kostki. Prowizja z dat¹ 28 (miesi¹c opuszczony – zapewne wrzeœnia) 1589 r.; instytucja 2 X tr. w Raci¹¿ku; instalowany
8 X tr. przez kanoników Marcjana Wysockiego i Tomasza Zakrzewskiego. By³
wtedy klerykiem tylko; biskup Rozdra¿ewski 24 XII 1589 r. wyœwiêci³ go na
subdiakona do tytu³u posiadanej pra³atury (tu zaznaczono, ¿e ojcem jego by³
Stanis³aw £¹cki, szlachcic z diecezji krakowskiej). […] Diakonat otrzyma³ równie¿ we W³oc³awku, za tego¿ biskupa, dnia 28 V (Sabbatho Quatuor Temporum Pentecostes) 1594 r. ratione familiaritatis i razem z tytu³em archidiakona
*

Zob. aneks Ÿród³owy na koñcu obecnego tekstu (Litterae doctoratus domini [Francisci]
Lanczki, archidiaconi Pomeraniae).
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pomorskiego (mia³ wtedy lat oko³o czterdzieœci), wreszcie na prezbitera 17 XII tr.
(tu przez pomy³kê dano jego ojcu imiê Jana). W roku 1594 mia³ kustodiê
w kolegiacie œw. Micha³a na Zamku Krakowskim, któr¹ rezygnowa³ 14 IV 1597 r.
[…] W tym¿e roku 1597 przez biskupa Rozdra¿ewskiego wybrany na sufragana w³oc³awskiego, który proœbê do papie¿a o potwierdzenie go wys³a³ 1 VI tr.
Przez Klemensa VIII die XVI Kalendas Octobris tr. prekonizowany biskupem
margaryteñskim. […] Po dope³nionej konsekracji £¹cki zrezygnowa³ pra³aturê
archidiakona pomorskiego i przez prokuratora, prepozyta Stanis³awa Zakrzewskiego, dnia 8 X 1598 r. prosi³ o kanoniê do sufraganii inkorporowan¹, któr¹
mu dano, zachowuj¹c senium od czasu wst¹pienia do kapitu³y […]. Odt¹d
pisany miêdzy kanonikami, otrzyma³ [za]razem i kanoniê w kolegiacie kruszwickiej, równie¿ inkorporowan¹ do sufraganii. […] Zrezygnowa³ tak¿e z probostwa w Fordonie, bo go do tego zobowi¹za³a bulla prekonizacyjna. Archidiakoniê pomorsk¹ dosta³ po nim Baltazar Miaskowski” [s. 532-539].
• £¥CKI Maciej († 1557), archidiakon pomorski w latach 1532–1544: „Scholastyk w³oc³awski, utriusque iuris doctor, urodzony roku 1506, rektorowa³
w Uniwersytecie Krakowskim kilka razy. W 1532 r. czytam go archidiakonem
pomorskim. Obj¹³ tê pra³aturê dnia 11 IX tr. zrezygnowan¹ przez kanonika
Jana Drzewickiego. Sprawdzono nobilitatem i dwóch kanoników wyznaczono
na jego instalacjê; przysiêga³ przed ksiêg¹ Pisma Œwiêtego i wziêto od niego
10 grzywien polskich iucundi ingressus seu cappalium. W roku 1535 Wojciech
z Pilzna ofiarowa³ mu dzie³ko Regule iuris libri decretalium Gregorii papae noni
cum f iguratione casuum […] i tu go tytu³uje archidiakonem pomorskim.
W tej¿e godnoœci i w 1542 r. – zarazem Posnaniensis archidiaconus, canonicus
Gnesnensis ac sede vacante administrator dioecesis Wladislaviensis, po œmierci
biskupa [£ukasza] Górki, dnia 20 X tr., obrany, bo wtedy sufragan w³oc³awski
Jan Dziaduski, biskup kamieniecki, obowi¹zku tego przyj¹æ nie chcia³. W roku
1544, dnia 1 IV, zrezygnowa³ archidiakoniê, dan¹ Andrzejowi Duchnickiemu,
po którym wzi¹³ zaraz kanoniê (tego¿ dnia instalowali go: prepozyt Maciej
Drzewicki oraz kanonicy Jan Wyszecki, Stanis³aw D¹browski, Stanis³aw Stampowski i Nikodem Pczeniñski). W tym¿e roku jest scholastykiem w³oc³awskim
i kanclerzem biskupa [Miko³aja] Dzierzgowskiego […]. Umar³ w Krakowie
12 XI 1557 r., licz¹c lat 51, i tam pochowany. By³ te¿ dziekanem ³owickim (1552)”
[s. 545-547].
• MIASKOWSKI Baltazar († 1632), archidiakon pomorski w latach 1598–
–1614: „Zosta³ archidiakonem pomorskim po Franciszku £¹ckim, posuniêtym
na sufraganiê, przedstawiony kapitule w piœmie z dnia 8 X przez biskupa z drugim kandydatem Mateuszem Brzeskim (Brestensis), œwiêtej teologii doktorem;
wybrany jednozgodnie przez kapitu³ê 14 X 1598 r., zatwierdzony przez biskupa
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Rozdra¿ewskiego w Wolborzu 15 XI, instalowany 26 XI przez dziekana Czackiego i £ukasza z Uniejowa, archidiakona w³oc³awskiego, w osobie plenipotenta,
prepozyta Stanis³awa Zakrzewskiego. Jednak dla s³aboœci zdrowia, nie mog¹c
wizytowaæ koœcio³ów w tak obszernej diecezji pomorskiej, zrzek³ siê tej pra³atury i – za zgod¹ biskupa Wawrzyñca Gembickiego, dan¹ z Bodzentyna dnia
6 VIII 1614 r. – wzi¹³ kanclerstwo po œmierci Macieja Karskiego (z zachowaniem dawnego senium), instytuowany dnia 22 [VIII], a instalowany osobiœcie
28 VIII tr.” [s. 598].
• MSZCZONOWSKI Andrzej († 1623), archidiakon pomorski w latach
1620–1623: „Po Stanis³awie Nieborowskim, który nie maj¹c chêci starania siê
o doktorat, zrzek³ siê pra³atury archidiakona pomorskiego i przeszed³ do stalli
kanonika, biskup [Pawe³] Wo³ucki Mszczonowskiego instytuowa³ na archidiakonat pomorski dnia 17 VI 1620 r., a potem dopiero wraz z Janem Bieñkowskim, utriusque iuris doktorem, poda³ ich do wyboru kapitu³y, która wybra³a
wprawdzie Mszczonowskiego i instalowa³a dnia 19 tm., ale obra¿ona, w odpowiedzi biskupowi na jego postulaty w sierpniu 1620 r., wys³anej dopiero w styczniu 1621 r., jak nie mniej delegatom swoim na synod prowincjalny 1621 r., poda³a ¿ale swoje, ¿e promocja taka jest przeciwko prawu i bulli papie¿a Leona X,
daje powód œwieckim ludziom i duchownym do narzekañ na gwa³cenie praw
przez biskupów, ¿¹daj¹c, aby wiêcej tego nie by³o. W dniu 31 V 1620 r. Mszczonowski wys³any by³ przez kapitu³ê na kongregacjê kleru archidiakonatu
pomorskiego, z prezencj¹ na trzy tygodnie. Ostatni raz znajdujê go na posiedzeniach kapitulnych w roku 1623; na archidiakoniê pomorsk¹ po jego œmierci
wybrany Sebastian Rostkowski dnia 23 V 1624 r.” [s. 644-646].
• NARZYMSKI Józef Ignacy († 1733), archidiakon pomorski w latach 1726–
–1733: „Po œmierci Jana Jugowskiego biskup Krzysztof Szembek przedstawi³
Narzymskiego i Andrzeja Soko³owskiego, utriusque iuris doktorów (dyplom
doktorski [tego pierwszego], roku 1719 pozyskany in Curia Romana, ex Gymnasio S. Eustachii, dot¹d [jest] dochowany w archiwum), na pra³aturê archidiakona pomorskiego. Kapitu³a 7 II 1726 r. jednog³oœne obra³a Narzymskiego;
z upowa¿nienia biskupa, danego w Warszawie 10 II tr., instytuowa³ go Pawe³
Gostomski, archidiakon w³oc³awski, dnia 13 II., a instalowali dnia 14 tm. kanonicy Gniazdowski i Ossowski. […] Pos³any 5 IX tr. na sejm pruski do Malborka
w sprawach kapitu³y, nic nie zrobi³, bo sejmik zerwano. […] By³ te¿ kanonikiem
p³ockim (od roku 1727) i pu³tuskim, deputatem na Trybuna³ [Koronny] 1723
i 1730 r. Wiadomoœæ o jego œmierci zapisana na colloquium kapitulnym 11 VI
1733 r. Umar³ poza W³oc³awkiem […]. Po nim obrany archidiakonem pomorskim Stefan Dunin £abêcki na kapitule 6 VIII 1733 r.” [s. 656-658].
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• NIEBOROWSKI Stanis³aw († 1655), archidiakon pomorski w roku 1620:
„Bêd¹c proboszczem w Koz³owie, dnia 4 V 1618 r. przez biskupa [Paw³a]
Wo³uckiego zosta³ nominowany i instytuowany na kanonika kruszwickiego
fundi Rozniatów, po œmierci Piotra Czarneckiego. Zaznajomi³ siê st¹d z kapitu³¹ w³oc³awsk¹, dlatego gdy biskup Wo³ucki dnia 24 II 1620 r. przedstawi³ go
i Baltazara Tyszkê, utriusque iuris doktora, kanonika ³uckiego, na pra³aturê
archidiakona pomorskiego, wakuj¹c¹ po Piotrze Piekarskim, który przeszed³
na pra³aturê kanclerza, kapitu³a wybra³a i instalowa³a Nieborowskiego w stalli
archidiakona pomorskiego, zastrzegaj¹c, ¿e ani g³osu w kapitule, ani dystrybucji z chóru mu dawaæ nie bêdzie, dopok¹d nie dostawi dyplomu doktora prawa,
wymaganego na tê pra³aturê. Instytuowany i instalowany w osobie plenipotenta, kanonika kruszwickiego Stanis³awa Grotkowskiego dnia 20 III 1620 r. […]
Instalacji dope³nili kanonicy Maciej Sisini i Pieczniowski. Wkrótce jednak, gdy
kanonik Adam Rogaczewski posuniêty zosta³ na archidiakona w³oc³awskiego,
Nieborowski, nie myœl¹c staraæ siê o doktorat, zrezygnowa³ archidiakoniê
pomorsk¹, któr¹ po nim wzi¹³ Andrzej Mszczonowski, a sam, za wp³ywem
biskupa Wo³uckiego, postara³ siê u króla o kanoniê po Rogaczewskim, gdy¿ ta
by³a kollacji królewskiej” [s. 661-662]
• NIEMIERZA Tomasz Stanis³aw († 1693), archidiakon pomorski w latach
1667–1678: „Po œmierci Mateusza Judyckiego biskup [Florian Kazimierz] Czartoryski w liœcie pisanym z Warszawy, dnia 20 V 1667 r., przedstawi³ kapitule
dwóch kandydatów na archidiakoniê pomorsk¹, to jest tego Niemierzê, kustosza
œw. Micha³a na Zamku Krakowskim, i Jana Kr¹piewskiego, dziekana oficja³a
foralnego bydgoskiego. Z tych Niemierza zalecony szczególnie przez biskupa,
jako jego domownik, przyby³ zaraz na kapitu³ê 26 V 1667 r. z papierem od
biskupa, ale kapitu³a, zwa¿aj¹c na prawo i zwyczaj, ¿e do obioru archidiakona
potrzeba og³oszenia per litteras cridas, zaraz takowe wyda³a z naznaczeniem
dnia wyboru na 16 VI. Gdy termin ten nadszed³, stan¹³ znowu sam tylko Niemierza i jednozgodnie obrany zosta³.
Z polecenia biskupa by³ instytuowany przez oficja³a w³oc³awskiego, kanonika Przew³ockiego, dnia 17 VI, przy czym w ci¹gu roku zobowi¹zano go do
przedstawienia doktoratu; instalowali go zaraz kanonicy Ghisa i Urbañski. […]
Za nim biskup Czartoryski na kapitule generalnej w sierpniu 1672 r. wstawia³
siê, aby mu przed³u¿ono termin dostawienia dyplomu doktoratu, z powodu
czasów burzliwych. Znowu na kapitu³ê generaln¹ w styczniu 1673 r. ten¿e
biskup, wybieraj¹c siê na stolice prymasowsk¹, pisa³ ze Smardzewic 2 I tr.,
¿e Niemierza, dot¹d ustawicznie zajêty jego sprawami, nie móg³ siê przygotowaæ do doktoryzacji i kapitu³a, uwzglêdniaj¹c czasy wojenne i klêski kraju, termin ten przed³u¿y³a a¿ do lat czterech, salvo senio. Gdy po œmierci sufragana
Domaniewskiego zawakowa³a pra³atura archidiakona w³oc³awskiego, biskup
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[Stanis³aw] Sarnowski 10 III 1678 r. przedstawi³ Niemierzê i kanonika Strasza.
Kapitu³a 24 III tr. wybra³a Niemierzê, ale w ci¹gu roku mia³ przedstawiæ dyplom
doktorski. Po odbytej instytucji zosta³ instalowany na kapitule 31 III tr. przez
kanclerza Piotra Mieszkowskiego i kanonika Trzebuchowskiego” [s. 665-666].
• PASTORIUSZ (HIRTENBERG) Joachim Andrzej († 1681), oficja³ pomorski i gdañski w latach 1678–1681: „Doktor medycyny, historiograf króla polskiego i szwedzkiego, nauczyciel gimnazjalny w Gdañsku, a potem nawrócony
z protestantyzmu kanonik kujawski, oficja³ gdañski i sekretarz królewski. […]
Oficja³em gdañskim zosta³ dnia 5 X 1678 r. Tego¿ dnia zrezygnowa³ probostwo
w Tczewie z fili¹ Lubiszów, a wzi¹³ probostwo w bliskiej miejscowoœci pod Gdañskiem, Œwiêty Wojciech zwanej, wakuj¹ce po zmar³ym Marcinie Œmigielskim,
instytuowany na mocy pisma z nuncjatury warszawskiej danego. By³ tak¿e
i protonotariuszem apostolskim, kanonikiem che³mskim, dziekanem, proboszczem i oficja³em gdañskim, oraz generalnym na ca³e Pomorze, plebanem Œwiêtego Wojciecha i sekretarzem królewskim.
[…] Probostwo w Tczewie (Dirschau) posiada³, nie bêd¹c jeszcze ksiêdzem,
bo dnia 3 IV 1677 r. sufragan [Stanis³aw] Domaniewski œwiêci³ na subdiakona
Jana Kazimierza Borowskiego ad provisionem admodum reverendi Joachim
Pastorii, protonotarii apostolici, decani et praepositi Dersaviensis, pro vicariatu
ecclesiae parochialis Dersaviensis, a sam Pastoriusz od tego¿ biskupa dopiero
12 VI 1677 r. w katedrze w³oc³awskiej otrzyma³ œwiêcenia diakonatu – z prowizj¹ do koœcio³ów parafialnych w Gdañsku i Tczewie. Razem z nim œwiêcony
by³ wtedy na diakona zapewne syn jego, Adam ab Hirtenberg Pastorius, cantor
Lanciciensis, z prowizj¹ do koœcio³a parafialnego w Subkowach i Mi³obêdziu.
Ci obydwaj, równie¿ przez biskupa Domaniewskiego, w koœciele parafialnym
w Lubieniu, dobrach kapitu³y, w uroczystoœæ Œwiêtej Trójcy dnia 13 VI 1677 r.
kap³añskie otrzymali œwiêcenia, z dyspensami od nuncjusza udzielonymi. Joachim
Pastoriusz umar³ we Frauenburgu [tj. Fromborku] roku 1681” [s. 728-729].
• PIEKARSKI (PIKARSKI) Piotr († 1629), archidiakon pomorski w latach
1618–1620: „Pisa³ siê z Piekart (a Pikarty), [zaœ] ojcem jego by³ Jan, sêdzia ziemi rawskiej, herbu Pó³kozic, matk¹ El¿bieta Chojnacka, herbu Trzaska, babk¹
z ojca Barbara Jardynianka, herbu Trzaska, babk¹ z matki Barbara Wo³ucka,
herbu Rawicz. […] Gdy Adam Trebnic zosta³ opatem oliwskim, biskup Wo³ucki
przedstawi³ po nim kandydatów na archidiakonat pomorski: Baltazara Tyszkê
i Piotra Pikarskiego, obydwóch utriusque iuris doktorów, kanoników ³uckich.
Kapitu³a dnia 8 II 1618 r. obra³a Pikarskiego jednog³oœnie, a biskup instytuowa³
go w Warszawie 27 III tr., po czym instalowali go kanonicy Wojciech Lipnicki
i Andrzej Mszczonowski dnia 5 IV 1618 r. […] Dosta³ i dziekaniê kruszwick¹,
na któr¹ instytuowa³ go biskup Wo³ucki 31 XII 1618 r. Obj¹³ j¹ po Wojciechu
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Soko³owskim. Wkrótce po posuniêciu £ukasza Pruskiego na scholastyka przeniós³ siê do stalli kanclerza, z mocy nominacji wuja swego biskupa Wo³uckiego,
danej z Piórkowa 10 VIII 1619 r. Instytuowa³ go oficja³, kanonik Miko³aj Brzeziñski, z upowa¿nienia biskupa, instalowali zaœ w sierpniu tr. kanonicy Piecznowski i Mszczonowski. Archidiakoniê pomorsk¹ dosta³ po nim Stanis³aw
Nieborowski, kanonik kruszwicki, dnia 19 III 1620 r.” [s. 738a].
• ROSTKOWSKI Sebastian († 1629), archidiakon pomorski w latach 1624–
–1629: „Wybrany na archidiakona pomorskiego 23 V 1624 r. Wtedy to biskup
[Andrzej] Lipski, zgodnie z przepisem prawa, przedstawi³ kapitule dwóch kandydatów: Sebastiana Grotkowskiego, kanonika w³oc³awskiego, i tego Rostkowskiego, naówczas kanonika ³owickiego, obydwóch doktorów utriusque iuris.
Grotkowski jednak na pocz¹tku wyborów zrzek³ siê tej pra³atury, jednog³oœnie
wiêc obrany [zosta³] drugi kandydat, Rostkowski. Instalowany w osobie plenipotenta, kanonika Jakuba Kaliñskiego, kanonika kruszwickiego i penitencjarza
katedry [w³oc³awskiej], dnia 27 VI 1624 r. Przedstawi³ dyplom doktora utriusque iuris i inne wymagane dowody. Obj¹³ tê pra³aturê po œmierci Andrzeja
Mszczonowskiego. Osobiœcie przyby³ na kapitu³ê 8 VIII tr. i wykona³ przysiêgê.
Habilitowany w styczniu 1628 r. By³ te¿ oficja³em w³oc³awskim […]. Umar³
7 VII 1629 r. […] Po nim archidiakoniê pomorsk¹ obj¹³ Marcin Bylanowski
[Bielanowski] dopiero w styczniu 1630 r.” [s. 787-788].
• SCHULTZ Wincenty Ignacy († 1792), oficja³ pomorski w latach 1778–
–1791 i gdañski w latach 1790–1792: „Seminarium skoñczy³ we W³oc³awku
w roku 1754. Do œwiêceñ dosta³ prowizjê dnia 3 XI 1755 r. od scholastyka
w³oc³awskiego Piotra Sikorskiego na wikariat koœcio³a w Prag³owie, filii parafii
gdañskiej. By³ proboszczem w Subkowach i w Gdañsku; z notariusza zosta³
surogatem 4 IX 1777 r., a z surogata oficja³em na Pomorze (per Pomeraniam),
ustanowionym przez biskupa [Józefa Ignacego] Rybiñskiego, aktem danym
z Warszawy 9 III 1778 r., i komisarzem generalnym na Pomorze, z Warszawy
27 V 1790 r. […] Umar³ Schultz 22 XI 1792 r. Po jego œmierci probostwo
w Subkowach 29 XI 1792 r. da³ biskup w administracjê ksiêdzu Wojciechowi
Kliñskiemu, kanonikowi kruszwickiemu, notariuszowi konsystorza gdañskiego i pomorskiego; oficja³em zaœ gdañskim i pomorskim zosta³ Jan Bastkowski,
kanonik metropolitalny lwowski, proboszcz stargardzki, z nominacj¹ biskupi¹
tego¿ dnia 29 XI 1792 r.” [s. 810].
• SIKORSKI Piotr Pawe³ († 1761), oficja³ gdañski i pomorski w latach 1743–
–1751 oraz 1758–1761: „Nauki duchowne odby³ w seminarium w³oc³awskim,
do którego wst¹pi³, licz¹c lat 25, ju¿ jako s³uchacz przez dwa lata filozofii
u jezuitów w Gdañsku na Szotlandzie. Musia³ mieæ œwiêcenia mniejsze, gdy

40

KRZYSZTOF R. PROKOP (KRAKÓW)

wchodzi³ do seminarium, gdy¿ by³ proboszczem w Oxiwie [tj. Oksywiu] i Chylonie [tj. Chyloni]. We W³oc³awku dosta³ subdiakonat 22 IV 1731 r., diakonat
28 XII tr. i prezbiterat 8 III 1732 r., a odprawiwszy rekolekcje 26 III tr., uda³ siê
do swego beneficjum. […] Do kapitu³y [w³oc³awskiej] powo³any zosta³ 1734 r.,
gdy po posuniêciu na scholastyka kanonika Franciszka Kanigowskiego, pe³ni¹cego obowi¹zki kaznodziei katedralnego, biskup Krzysztof Szembek pismem
ze Smardzewic 2 VI 1734 r. poda³ kapitule do wyboru dwóch kandydatów: tego
Piotra Sikorskiego, naówczas dziekana wolborskiego, i Antoniego Piniñskiego,
kanonika w³oc³awskiego. Kapitu³a w dniu 21 VII 1734 r. obra³a Sikorskiego.
[…] Od koñca 1736 r. do po³owy 1737 r., jako chory, leczy³ siê w Gdañsku,
p³acono mu jednak prezencje. Dopiero 14 VIII 1737 r. wróci³ stamt¹d na kapitu³ê generaln¹. Czytamy, ¿e by³ wtedy i proboszczem w Pucku, a roku 1742
proboszczem w Starogardzie. […] Dnia 21 V 1758 r. naznaczony (czy te¿ ponowiony) w urzêdzie oficja³a gdañskiego. […] Umar³ dnia 18 XI 1761 r. w œrodê,
o godzinie 5.30 rano, we W³oc³awku. […] Zostawi³ testament w³asnorêczny,
po polsku pisany we wsi Subkowy 24 XII 1758 r.; podpisa³ go z obecnymi przy
tym œwiadkami (podpisa³ siê tytu³ami: scholastyk kujawski i che³miñski, oficja³
gdañski). […] Po nim probostwo w Starogardzie wzi¹³ Jan Karski, kanonik gnieŸnieñski, z prezenty króla, instytuowany 1 XII 1762 r.” [s. 816-821].
• SKARSZEWSKI Wojciech Józef († 1827), archidiakon pomorski w latach
1780–1782, oficja³ gdañski w latach 1782–1790: „Wszed³ do kapitu³y w³oc³awskiej, bêd¹c ju¿ kanonikiem kamienieckim. Instalacja dope³niona 16 XII 1779 r.
na osobie plenipotenta, kanonika Marcina Chyczewskiego. By³ wtedy Skarszewski audytorem (nominowany 6 IX 1777 r.) i sêdzi¹ generalnym kurii biskupa
w³oc³awskiego [Józefa Ignacego] Rybiñskiego. [Stale] te¿ przy biskupie przebywa³ i z nim do Warszawy jeŸdzi³ w interesach Koœcio³a i kraju przez ca³y czas,
dopóki liczy³ siê za cz³onka kapitu³y w³oc³awskiej. […] Metrykê mia³ z koœcio³a
janowskiego, e Prussia oriundus, dlatego gdy ta prowincja ju¿ wtedy by³a odpad³a do Prus, nie móg³ zebraæ i przedstawiæ dowodów pochodzenia szlacheckiego, bo trudno o to staraæ siê by³o u w³adz pruskich. Przedstawi³ wiêc tylko
pismo od szlachty województwa malborskiego, zaœwiadczone urzêdowo w s¹dzie powiatu starogardzkiego.
[…] Wkrótce potem umar³ archidiakon pomorski Bazyli Z³ocki [i] miejsce
jego zaj¹³ Skarszewski, obrany przez biskupa z upowa¿nienia kapitu³y i przez
tego¿ instytuowany w Wolborzu 19 VII 1780 r. i instalowany w katedrze
10 VIII r. w osobie plenipotenta, kanonika Ignacego Lniskiego, przez kanoników Mieros³awskiego i Sumiñskiego; kapitu³a jednak zastrzeg³a nadal prawa
swoje do obioru archidiakonów (w tym czasie tak¹ drog¹ brali archidiakonat
pomorski: ksi¹dz Wolicki per provisionem apostolicam, po nim Wybicki przez
obiór, dalej Z³ocki znowu przez Rzym, a Skarszewski znowu przez obiór, ale
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od kapitu³y przekazany biskupowi). Z audytora zosta³ generalnym administratorem diecezji nie tylko w czasie podró¿y biskupa Rybiñskiego za granicê, ale i podczas jego obecnoœci w kraju (nazwê tê spotykamy w aktach od 29 XI 1781 r.).
[…] W tym równie¿ czasie, aktem ze Strasburga 16 V 1782 r., biskup Rybiñski
nominowa³ go oficja³em gdañski, po czym dosta³ i probostwo tam¿e w styczniu
1785 r. zrezygnowane przez [Macieja Grzegorza] Garnysza, ju¿ wtedy biskupa
che³mskiego. Gorliwie i umiejêtnie prowadzi³ zarz¹d ca³ej diecezji kujawsko-pomorskiej. […] Kiedy Garnysz 28 I 1782 r. zosta³ biskupem che³mskim, Skarszewski – za prezent¹ królewsk¹ – obj¹³ po nim prepozyturê w³oc³awsk¹, na
któr¹ instalowany by³ 7 II t. w osobie plenipotenta Macieja Na³êcza, dziekana
w³oc³awskiego. […] Osobiœcie dnia 7 III 1782 r. wykona³ przysiêgê w kapitularzu. Po nim archidiakonat pomorski dosta³ Marcin Chyczewski. Skarszewski
posiada³ od roku 1784 probostwo w Niesu³kowie i probostwo w Gdañsku”.
[s. 828-837].
• ŒWIÊCICKI Stanis³aw Jacek († 1696), oficja³ pomorski i gdañski w latach
1655–1659 oraz 1663–1666: „Dziekan w³oc³awski, biskup spigaceñski, sufragan ¿mudzki, oficja³ warszawski, archidiakon, prepozyt koœcio³a œw. Jerzego
w Warszawie, wikariusz generalny i oficja³ gdañski, w koñcu biskup che³mski.
Po œmierci Sebastiana Grotkowskiego biskup [Kazimierz Florian] Czartoryski
przedstawi³ kapitule dwóch kandydatów na archidiakonat w³oc³awski, to jest
Stanis³awa Œwiêcickiego, sufragana ¿mudzkiego, i Wojciecha Dobrzelowskiego,
iuris utriusque doktora, kanonika poznañskiego. Dnia 16 XI 1656 r. obrano
Œwiêcickiego. Na kapitule w styczniu 1657 r., odbytej we wsi Dziardonicach
z obawy Szwedów i zarazy we W³oc³awku, oraz na mocy plenipotencji spisanej
w Gdañsku 16 XII 1656 r. […], instytuowany 8 I w osobie plenipotenta Filipa
Dunina. […] Dopiero te¿ po powrocie kapitu³y do W³oc³awka, gdy usta³a obawa
o napaœæ Szwedów, przyby³ na pierwsz¹ zaraz kapitu³ê dnia 25 X 1657 r., wykona³ przysiêgê i odby³ instalacjê – tylko w kapitularzu, bo o³tarz wielki by³ przez
Szwedów zrujnowany, a ksiêgi potrzebne jeszcze ze skarbem na schowaniu
w Gdañsku. [...] By³ tak¿e scholastykiem gnieŸnieñskim, opatem lubiñskim
i oficja³em gdañskim (oficja³em pomorskim i gdañskim w latach 1655–1659
i 1663–1666)” [s. 899-901].
• TREBNIC Adam († 1630), archidiakon pomorski w latach 1614–1618
[1616]: „Gdy Baltazar Miaskowski, dla s³aboœci zdrowia nie mog¹c wizytowaæ
koœcio³ów, zrzek³ siê pra³atury archidiakona pomorskiego, a wzi¹³ kanclerstwo
po zmar³ym Macieju Karskim, biskup Wawrzyniec Gembicki przedstawi³ kapitule (aktem z Bodzentyna 6 VIII 1614 r.) Trebnica i Stanis³awa £ugowskiego;
Trebnic obrany [zosta³] na archidiakona 28 VIII tr. i zaraz instalowany. […]
Po œmierci opata oliwskiego Feliksa Kosa mia³ sobie przez biskupa Wo³uckiego
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powierzon¹ administracjê tego opactwa, aktem z 19 IV 1618 [recte 1616] r.
Wkrótce potem, dnia 18 VII tr., obrany opatem, na przedstawienie króla Zygmunta III (dnia 13 VI 1616 r. z Warszawy).
[…] Obrany opatem, na kapitule w sierpniu 1616 zrzek³ siê dzier¿onych dóbr
Dobrcz i Niemce, które trzyma³ od kapitu³y. Gdy wykona³ profesjê zakonn¹,
po odbyciu nowicjatu w klasztorze w Clairvaux we Francji, biskup Wo³ucki
dnia 8 II 1618 r. przedstawi³ kapitule Baltazara Tyszkê i Piotra Pikarskiego, obydwóch utriusque iuris doktorów, kanoników ³uckich, z których ona Pikarskiego
obra³a archidiakonem pomorskim. Po Trebnicu prepozyturê kruszwick¹ dosta³
wtedy Andrzej Szo³drski, kanonik gnieŸnieñski i krakowski, Sacrae Regiae
Maiestatis secretarius, instalowany 5 IV 1618 r.” [s. 959-960].
• WOLICKI Cyprian Kazimierz († 1775), archidiakon pomorski w latach
1757–1764, oficja³ pomorski w latach 1762–1773, oficja³ gdañski w latach 1773–
–1775, sufragan pomorski w diecezji w³oc³awskiej w latach 1766–1775:
„Do kapitu³y w³oc³awskiej na archidiakona pomorskiego wszed³ z prowizj¹
apostolsk¹, 4. Idus Februarii [10 II] 1756 anno ab Incarnationis Domini. Obj¹³
tê godnoœæ po zmar³ym 5 I 1757 r. Stanis³awie Kliñskim. […] By³ wtedy w katedrze p³ockiej kanonikiem koadiutorem (kanonii fundi Goc³aw, posiadanej przez
Karola Kreni, który umar³ 1764 r.), kanonikiem kruszwickim i pu³tuskim, proboszczem i oficja³em ³om¿yñskim, audytorem kurii biskupa [Antoniego Sebastiana] Dembowskiego i sêdzi¹ na obie diecezje. Na posiadanie tylu beneficjów
koœcielnych potrzebowa³ dyspensy papieskiej, na co ten¿e biskup wyda³ mu
rekomendacjê z Ciechocina 14 IV 1755 r.
[…] Po zmar³ym Stanis³awie Kliñskim wyjedna³ sobie w Rzymie 7 IV 1757 r.
archidiakoniê pomorsk¹, przez biskupa Dembowskiego instytuowany w Warszawie 3 VI tr. Od tego¿ biskupa dnia 9 XII 1761 r. dosta³ dziesiêcinê gracjaln¹
z wsi Nowowiejska [i] tego¿ dnia zosta³ oficja³em gdañskim. […] W roku 1761
do dawnych tytu³ów przybywa mu jeszcze parochus et off icialis Gedanensis.
W cztery lata potem zosta³ prepozytem w³oc³awskim, [zaœ] papie¿ Klemens
XIII pozwoli³ mu obok tego trzymaæ kanoniê p³ock¹ oraz probostwa w £om¿y
i Gdañsku, przez breve w Rzymie wydane 3. Idus Februarii 1764 anno Incarnationis Domini. […] Po nim archidiakonem pomorskim zosta³ [Franciszek]
Wybicki.
W roku 1765, wykonuj¹c breve papie¿a, nadaj¹ce koadiutoriê kanonii Ignacemu Lniskiemu, tytu³uje siê Cyprian Kazimierz de Komorze Wolicki, ecclesiae
cathedralis Wladislaviensis praepositus, Plocensis canonicus, parochialis £om¿ynensis praepositus, Gedanensis parochus et off icialis per Pomeraniam in spiritualibus vicarius generalis. Wkrótce zosta³ sufraganem pomorskim – pierwszym w tej godnoœci. Bullê na to wyda³ papie¿ Klemens VIII [sic] z prekonizacj¹
na biskupa Sinopy (w Hellesponcie) z dat¹: w Rzymie, anno Incarnationis 1766,
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18. Kalendas Maii. Biskup [Antoni Kazimierz] Ostrowski tego¿ roku da³ mu
w³adzê sprawowania czynnoœci biskupich w diecezjach na lat szeœæ, […] czynnoœci zaœ jego biskupie nie s¹ znane, gdy¿ spis ich niedochowany – oprócz
jednej ksiêgi zatytu³owanej Liber conf irmatorum per illustrissimum reverendissimum Cyprianum Casimirum de Komorze Wolicki, Dei et Apostolicae Sedis
gratia episcopum Sinopensem, ecclesiae cathedralis Wladislaviensis et £om¿ensis
praepositum, canonicum Plocensem, sufraganeum et vicarium in spiritualibus
Pomeraniae, parochum et off icialem generalem Gedanensem […].
Bierzmowa³ w Gdañsku i w okolicy: na rok 1766 wypada osób 938, na 1767
osób 1556, na 1768 osób 2578, na 1769 w samym Gdañsku 1261, w okolicy 648
– zwykle po kilkanaœcie osób w mieœcie, a po wsiach od razu wiêksze iloœci.
Koñczy siê ksiêga na dniu 15 V 1769 r., [gdy¿] póŸniejsi kapelani zaniedbali
spisów dalszych prowadziæ. Za podaj¹cych do bierzmowania brano najczêœciej
ksiêdza dla mê¿czyzn i takim byli np.: Ignacy Rycoltz (1766), Ignacy Grychczyñski, misjonarze, Józef Mylkau, kartuz, Urban Müller, cysters, Kazimierz Bruski,
wikariusz w Piasecznie, Lipiñski, surogat gdañski (1767), Szymon, przeor brygidek, Sykora, misjonarz (1768); ci niezawodnie asystowali biskupowi przy
administrowaniu bierzmowania. […] Bierzmowanych spisano po imieniu i nazwisku. Imiona przez mê¿czyzn przyjmowane najczêœciej te s¹: Jan, Andrzej,
Wojciech; u kobiet Anna, czêsto te¿ Krystyna i Katarzyna. Nazwisk polskich
w Gdañsku i okolicy jest jeszcze dosyæ, lubo liczba nieprzewa¿aj¹ca; w Piasecznie – z ma³ymi wyj¹tkami – tylko polskie, miêdzy klerykami dominikañskimi
wy³¹cznie prawie niemieckie, u kartuzów i cystersów polskie przewa¿nie.
Bierzmowa³ w Gdañsku 4 VIII 1767 r. osób 802, [z kolei] u gdañskich dominikanów 17 V 1767 r. osób szeœæ, a byli to zakonnicy, którym udziela³ wtedy
mniejszych œwiêceñ; w Gdañsku 24 V tr. u dominikanów osób 109, tam¿e 28 V
osób 54; we wsi Czersk 30 V osób 866, tam¿e 31 V osób 1021; w gdañskiej
Kaplicy Królewskiej 22 V 1768 r. osób piêædziesi¹t, u ojców brygitanów w Gdañsku osób 128, u dominikanów 28 V dwadzieœcia osób. W Lubiszewie 29 V osób
1058, we wsi Tr¹bki 30 V osób 395, we wsi Œwiêty Wojciech pod Gdañskiem
2 VI osób 877, w Gdañsku u dominikanów 17 III 1769 r. osób 285, tam¿e 19 III
osób 83, tam¿e 28 III osób 212, w Oliwie 25 VII osób 370. Dodatek: u dominikanów w Gdañsku 27 III 1769 r. osób 137, a 2 IV osób 85; u jezuitów na
Szotlandzie 3 IV osób 253, w Pr¹gowie 30 IV osób 251, we wsi Œwiêty Wojciech
u misjonarzy 4 V osób 27; 15 V u jezuitów na Szotlandzie osób 206. Liczba
niedokoñczona – by³o wiêcej w drugiej ksiêdze, jeœli istnia³a.
O pogrzebie Wolickiego w Gdañsku tak pisze z Lauenburga [tj. Lêborka]
29 V 1775 r. do kapitu³y w³oc³awskiej kanonik Lniski: «Pogrzeb by³ chwalebny,
co fama publica zaœwiadczy. Odby³ siê 23 V na miejscu przystêpnym, z podziwieniem ka¿dego, w Kaplicy Królewskiej, przy godnej us³udze i asystencji jako
illustrissimi episcopi Culmensis, który wielki afekt okaza³ przez solemnizacjê

44

KRZYSZTOF R. PROKOP (KRAKÓW)

swoj¹ z konduktem, tak te¿ przez zgromadzenie siê jaœnie oœwieconych jaœnie
wielmo¿nego pañstwa na oœwiadczenie przychylnoœci ku zmar³emu pra³atowi,
[a] i sama Rada [Miejska] z grona swego z okazaniem dowodu powa¿ania sobie
miejsca tutejszego pasterza deputowa³a, i nic nie dostawa³o, co by tak znacznemu pra³atowi ku wiekopomnej pamiêci byæ powinno». Na ¿a³obnym nabo¿eñstwie kazanie pogrzebowe mia³ jezuita Jan Nepomucen B¹kowski – jest drukowane w pracach kaznodziejskich tego¿ jezuity pod tytu³em Kazania na ró¿ne
œwiêta i po ró¿nych miejscach (Kalisz 1780), w tomiku II, strony 290-309. Kazanie to w dwóch czêœciach: 1) sprawiedliwa rzecz dziœ ³zy wylewaæ, boœmy
w tym mê¿u utracili przyk³ad ¿ycia pobo¿nego; 2) ale sprawiedliwa znowu ³zy
otrzeæ, boœmy w tym mê¿u zyskali przyk³ad œmierci pobo¿nej. Mowa ta w ogólnych rysach pisana, nie dostarcza szczegó³ów wa¿niejszych do ¿ycia biskupa
Wolickiego, [który] by³ stryjem arcybiskupa gnieŸnieñskiego Teofila Wolickiego.
[…] Posiada³ Wolicki doktorat utriusque iuris z Akademii Krakowskiej, dany
mu 23 XI 1750 r. (dyplom ten zachowuje siê w archiwum kapitu³y). O œmierci
sufragana Wolickiego, zasz³ej w Gdañsku 16 V 1775 r. o godzinie siódmej
z rana, kapitu³a [w³oc³awska] otrzyma³a wiadomoœæ 18 V, nades³an¹ przez bawi¹cego tam pra³ata kantora Ignacego Lniskiego. Polecono szukaæ testamentu
w jego kurii i w³asnoœæ jego tam¿e opieczêtowaæ, do czego wyznaczeni [zostali]
dziekan Na³êcz i scholastyk Dembowski; nabo¿eñstwo odprawiono dnia 20 V.
Testament znaleziono, który kapitu³a zatwierdzi³a dnia 12 VI, z zastrze¿eniem
pretensji osób trzecich. Prestimonium Lipiennicê i kuriê po nim dosta³ [Maciej
Grzegorz] Garnysz, nastêpca w prepozyturze, a wkrótce i w sufragañstwie. […]
Wolicki pochowany [zosta³] w Kaplicy Królewskiej w Gdañsku. […] W dniu
jego œmierci spali³ siê dom w Gdañsku, in qua aulici pie defuncti et capellanus
eius habitabant resque mobiles conservabant. Ogieñ poch³on¹³ kuchniê, stajnie i wozowniê. Spali³a siê kareta kosztowna, wóz okuty, Volumina legum spiritualium et Regni” [s. 1005–1012].
• WYBICKI Franciszek († 1765), archidiakon pomorski w latach 1764–1765:
„Franciszek Jan Józef Wybicki, kanonik [w³oc³awski], potem archidiakon i surogat gdañski. Bêd¹c kanclerzem kruszwickim, proboszczem skarszewskim,
sêdzi¹ surogatem konsystorza gdañskiego, zosta³ kanonikiem w³oc³awskim na
mocy gracji [tj. ³aski] apostolskiej, instytuowany 10 V 1747 r. przez biskupa
[Walentego Aleksandra] Czapskiego, osobiœcie instalowany 20 VII tr. Szlachectwa jego dowodzili przysiêg¹ scholastyk Sikorski, oficja³ gdañski, oraz wojewodowie: pomorski NiedŸwiecki, sieradzki Szczyciñski i brzesko-kujawski Konstantyn Rakowski. Z³o¿y³ i trzy dokumenty na piœmie, [które to] dokumenty
urzêdowe potwierdzi³y, ¿e by³ spokrewniony z rodzinami zagranicznymi i ¿e
familia ta g³ównie na Pomorzu w dobrach swych mieszka³a (z tej rodziny jest
synowiec pra³ata Józef Wybicki, konfederat barski, który pracowa³ z Andrzejem
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Zamoyskim nad uk³adem prawa narodowego i by³ w obozie Koœciuszki; zosta³
potem senatorem–wojewod¹ i napisa³ Pamiêtniki, w których przedstawi³
obraz Pomorza polskiego za Sasów).
[…] W kapitule i w kraju spe³nia³ ró¿ne powinnoœci i urzêdy. W roku 1755
by³ surogatem konsystorza gdañskiego, co ponowi³ biskup Dembowski, daj¹c
mu nominacjê aktem z Warszawy pisanym dnia 21 V 1758 r., a by³ nim jeszcze
roku 1765. […] Chocia¿ nie odsiedzia³ przy katedrze [wymaganych] oœmiu
tygodni, kapitu³a jednak w styczniu 1762 r. habilitowa³a go, gdy¿ by³ jej potrzebny do delegacji na Pomorze do Stolcembergu, a jako pochodz¹cy z ziem
pruskich sposobniejszym by³ do za³atwiania spraw miejscowych. […] Po
Cyprianie Wolickim, posuniêtym na prepozyta, Wybicki [by³] przedstawiony
przez biskupa [Antoniego Kazimierza] Ostrowskiego na archidiakona pomorskiego (wraz z kanonikiem Lasockim) i na posiedzeniu kapitu³y 29 XII 1764 r.
[zosta³] obrany – z warunkiem, ¿e wed³ug ustaw prowincji w ci¹gu pó³ roku
postara siê o doktorat teologii lub prawa. Wkrótce jednak umar³ pra³at ten wielce
zas³u¿ony dla prowincji pruskiej.
Œmieræ jego nast¹pi³a 29 IV 1765 r. w Skaryszewie, gdzie by³ proboszczem.
Donieœli o tym wnukowie jego Józef i Jan Wybiccy, przybywszy do W³oc³awka
po pogrzebie, na pocz¹tku maja (2-9 V), i przedstawili w³asnorêczny testament
zmar³ego, w Skaryszewie napisany po ³acinie 30 III 1763 r., z dodatkiem w dniu
28 IX 1764 r. zapisu 2000 z³otych pruskich na aniwersarz. Kapitu³a testament
zatwierdzi³a, [na mocy którego] chcia³ byæ pochowany w koœciele skaryszewskim, w grobie pod kaplic¹ œw. Jana Nepomucena, który tam dla siebie zbudowa³. Kap³anom przyby³ym na pogrzeb poleca daæ obiad i po szeœæ tynfów
wyp³aciæ; ubogim obiad w innym domu i po dziewiêæ groszy. Koœció³ w Skaryszewie swoim kosztem zawsze naprawia³ i ozdabia³, a teraz daje mu sto z³otych
pro aliquo ornatu (nie oznacza, na co maj¹ s³u¿yæ). Koœcio³owi filialnemu
w Szczodrowie, który równie¿ ozdobi³, wymurowa³, da³ nowe o³tarze i ambonê,
zapisa³ na potrzeby piêædziesi¹t z³otych. Bractwu œw. Anny na jak¹ ozdobê
z³otych szeœædziesi¹t. Na dom kap³anów emerytów we W³oc³awku dwieœcie
z³otych. Szkole ubogich dzieci przy koœciele parafialnym Kaplicy Królewskiej
w Gdañsku z³otych piêædziesi¹t. Szpital ubogich o czterech izbach w Skaryszewie w³asnym funduszem wystawi³ w roku 1758 i uczyni³ dla niego zapis tysi¹ca
z³otych bonae monetae na procent, […] a teraz do³o¿y³, aby ubogim sprawiono
ubiór. Wikariuszom tam¿e po dwadzieœcia z³otych. Karmelitom gdañskim z³otych szeœædziesi¹t, dominikanom tyle¿ na msze, reformatom w Stolcembergu
z³otych 100 na modlitwy, bonifratrom w Szotlandzie na ja³mu¿nê dla ubogich
z³otych trzydzieœci. Zakonnicom w ¯ukowie i ¯arnowcu po z³otych szeœædziesi¹t na konsolacjê, zaœ Mariannie, Brygidzie i Annie Wybickim, neptibus suis,
[którym] do klasztoru wst¹piæ dopomóg³ i nimi siê opiekowa³, ka¿dej po 150
z³otych.
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Probostwo i koœció³ zostawia w najlepszym stanie, bo wiele sam zbudowa³,
wszystko utrzymywa³ i ozdabia³, na co przesz³o 6000 z³otych wyda³. Pozosta³ej
swojej w³asnoœci spadkobiercami czyni rodzonego brata Macieja Wybickiego,
burgrabiê zamkowego malborskiego, oraz sukcesorów zmar³ych ju¿ braci
swoich: Piotra, asesora s¹du ziemskiego mirachowskiego, i Jana, ³owczego brac³awskiego. […] Do wykonania swej woli wybra³: Ignacego Lniskiego, archidiakona kruszwickiego, Antoniego Lipiñskiego, dziekana lemburskiego, notariusza
konsystorza gdañskiego, proboszcza libnowskiego, £ukasza Krzykowskiego,
dziekana gdañskiego, plebana oxiveñskiego [tj. oksywskiego], penitencjarza klasztoru ¿ukowskiego, oraz Antoniego Lniskiego, asesora s¹du mirachowskiego”
[s. 1020-1024].
• WYSZCZELSKI Piotr († 1576), oficja³ pomorski i gdañski w latach 1551/52–
–1561: „Herbu Rola, brat Macieja, razem byli w kapitule, a ten wczeœniej umar³.
Piotr przez biskupa [Jana] Drohojowskiego mianowany 27 X 1552 r. kanonikiem tytularnym. By³ wtedy plebanem w Izbicy, […] oficja³em gdañskim i pomorskim oraz proboszczem w Subkowach (1552). Dnia 7 I 1554 r. w Wolborzu,
przed biskupem Drohojowskim, zrezygnowa³ probostwo subkowskie na osobê
ksiêdza Marcina Obrêpskiego, plebana w Prêgowie tej¿e diecezji pomorskiej,
a wzi¹³ inne beneficjum, mianowicie gdañskie probostwo Panny Maryi. Jako
oficja³ mieszka³ w Gdañsku, ale nie móg³ siê tam utrzymaæ suis sumptibus, kapitu³a wiêc 11 XII 1557 r. da³a mu pó³ ³aszta ¿yta, tyle¿ jêczmienia i ³aszt owsa
z dóbr biskupich sede vacante, bo oficja³ bywa³ op³acany przez biskupa. […] Za
biskupa [Jakuba] Uchañskiego z urzêdu oficjalskiego s¹dzi³ sprawy w Gdañsku
7 X 1560 r. Du¿o dozna³ przykroœci od magistratu i mieszczan gdañskich, walcz¹cych za herezjê. Umar³ we W³oc³awku dnia 7 IV 1576 r., maj¹c lat szeœædziesi¹t.
[…] W dniu 4 X 1552 r. Wyszczelski, wraz z Andrzejem Duchnickim, archidiakonem pomorskim, wydzier¿awili od biskupa Drohojowskiego ca³y klucz
subkowski dóbr biskupich, bior¹c dobra te od Niedzieli Przewodniej, dopiero
co ubieg³ej w tym¿e roku, do tej¿e niedzieli 1553 r., i tak nastêpnie z roku na rok
czas dzier¿awy mia³ siê liczyæ. P³aciæ rocznie obiecali z³otych 3000 (licz¹c na
ka¿dy groszy 30) ratami pó³rocznymi po z³otych 1500 na Trzech Króli i na
Zielone Œwi¹tki, sk³adaj¹c op³atê w rêce biskupa lub starosty wolborskiego
Stanis³awa Drohojowskiego. Wypadki nieszczêœæ nieprzewidzianych zastrzegli sobie i te mia³y byæ otaksowane. Z lasów wolno im by³o korzystaæ na opa³
i budowê tylko, inaczej nie. Z poddanych kar wyci¹gaæ im nie pozwolono wy¿szych nad jeden ferton od osoby; wy¿sze, gdyby siê trafia³y, do biskupa nale¿¹.
Inwentarz ¿ywy z przychówkiem, ju¿ po ustaniu kontraktu, biskupowi zwróciæ
winni, wed³ug spisu” [s. 1044-1045].
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• ZAPORSKI Teodor († 1652), oficja³ pomorski i gdañski w latach 1646–
–1647: „Proboszcz w £agowie i sekretarz królewski ju¿ w roku 1624, potem
kantor w³oc³awski, oficja³ gdañski i na Pomorze (1646 i 1647). Instalacja jego
nie by³a zapisana, bo sekretarz kapitu³y umar³, pozostawiaj¹c akta w nieporz¹dku. Z tej samej przyczyny habilitacjê jego zapisano dopiero w sierpniu
1650 r. Wiemy tymczasem, ¿e ju¿ wczeœniej by³ w kapitule i znajdowa³ siê
w Toruniu na Colloquium Charitativum z dysydentami i tam, po wstêpnej
mowie legata królewskiego Jerzego Ossoliñskiego, odczyta³ mandat królewski,
upowa¿niaj¹cy Ossoliñskiego do zasiadania tam¿e imieniem króla. Ju¿ te¿
w roku 1646 stoi w aktach jako kantor w³oc³awski i sekretarz królewski. Tego¿
roku, dnia 3 VIII, biskup [Miko³aj Wojciech] Gniewosz poleci³ mu komendê
koœcio³a parafialnego w Topolnie. Zasiada³ te¿ przy tym¿e biskupie na s¹dach
w Gdañsku i wkrótce, 1 IX tr., robi go oficja³em swoim per Pomeraniam Gedanensem – akt na to spisany w Gdañsku, gdzie biskup Gniewosz czêsto przebywa³.
[…] Wzmianka jest, ¿e oko³o Zielonych Œwi¹tek w roku 1651, a niezawodnie
i wczeœniej, by³ na us³ugach króla. Najwiêcej jednak przemieszkiwa³ we W³oc³awku i tu, na przedmieœciu miêdzy koœcio³em œw. Wojciecha i klasztornym,
wystawi³ domy dla ubogich, które kapitu³a za nisk¹ cenê wydzier¿awia³a, a czêœciej darmo w nich biedne rodziny pomieszcza³a. Od kapitu³y dzier¿awi³
Zaporski wsie Lubanie i Mykanowo. Poddani skar¿yli siê na ucisk i wyzysk s³u¿by
dworskiej, dlatego z kapitu³y w sierpniu 1652 r. do zbadania skarg ich wyznaczeni zostali archidiakon Grotkowski i kanonik Nieborowski, przy czym kapitu³a ostrzeg³a ich, ¿eby siê z Zaporskim nie spotykali, bo on ustawicznie z zapowietrzonymi przebywa, mog¹ wiêc przez niego przej¹æ zarazê. Kapitu³a
wtedy, dla zarazy panuj¹cej we W³oc³awku, odby³a siê w B¹dkowie. W istocie
Zaporski wœród zarazy przebywa³, wcale siê nie oszczêdzaj¹c ani chroni¹c, umar³
te¿ z zarazy 14 X 1652 r., o czym wzmianka i ob¿a³owanie go na kapitule 7 XI
tr.” [s. 1071-1073].
• Z£OCKI Bazyli († 1780), archidiakon pomorski w latach 1765–1780:
„Kanoniê w³oc³awsk¹ mia³ z prowizji papieskiej, danej anno Incarnationis 1761,
die 18. Kalendas Novembris, przez Klemensa XIII, a zrezygnowan¹ w rêce tego¿
papie¿a przez Adama Przerêbskiego, z kanonika promowanego na [komendatoryjnego] opata jêdrzejowskiego. Instalowany dnia 3 VI 1762 r. w osobie upowa¿nionego 14 V tr. aktem w Starogardzie spisanym, w kurii biskupa che³miñskiego Andrzeja [Ignacego] Bajera, plenipotenta Kacpra Soko³owskiego, kanonika w³oc³awskiego, przez kanoników Strzeleckiego i Cieñskiego. […] By³ wtedy
subdiakonem, [a] na diakona wyœwiêci³ go Andrzej Ignacy Bajer, biskup che³miñski, w Che³mnie dnia 23 VI 1762 r. i podaje go jako urodzonego w diecezji
krakowskiej. Nie wiemy, przez kogo i kiedy na kap³ana wyœwiêcony, jest jednak
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drukowane kazanie na niedzielê XIII po [Zielonych] Œwi¹tkach, na prymicjach
przypadaj¹cych ksiêdza Bazylego Z³ockiego, kanonika katedralnego kujawskiego, w Starogardzie miane 1762 r. przez ksiêdza Dymitra Franciszka Kola,
Scholarium Piarum w Che³mnie.
Po œmierci Franciszka Wysockiego zosta³ Z³ocki archidiakonem pomorskim,
na co otrzyma³ breve papie¿a Klemensa XIII (6. Idus Augusti 1763) i na kapitule
w sierpniu 1765 r. przedstawi³ dyplom doktorski z Uniwersytetu Krakowskiego,
wymagany do tej pra³atury, dot¹d zachowany w aktach kapitu³y; zaraz te¿
zosta³ instalowany. By³ wtedy tak¿e proboszczem skarszewskim z fili¹ Szczodrowo i prebendarzem w katedrze gnieŸnieñskiej, na co dosta³ dyspensê papiesk¹ roku 1765. Powa¿any przez konfratrów, by³ u¿ywany do ró¿nych pos³ug
w kapitule. Umar³ nagle we W³oc³awku dnia 10 IV 1780 r., bez testamentu.
Oficja³ Chyczewski, pisz¹c o tym do pra³ata Skarszewskiego, mówi: »Wrócenie siê do na³ogu przyspieszy³o mu nag³¹ œmieræ, tym bardziej ¿a³osn¹, ¿e
w m³odym wieku«. Szczegó³owo opisuje j¹ kanonik Lniski w liœcie do tego¿
pra³ata. Chwali Z³ockiego, ¿e by³ mi³y konfratrom, ¿e wróciwszy z pogrzebu
ksiêdza Koœciñskiego, psa³terzysty, wyszed³ spacerem do ogrodu, a potem nad
Wis³ê, nagle tam parali¿em ra¿ony – po lewej stronie – tak ciê¿ko, ¿e wszelkie
zabiegi doktora nie pomog³y i umar³ po pó³nocy o kwadrans na drug¹ godzinê.
Odby³ jednak spowiedŸ i przyj¹³ pobo¿nie sakramenty œwiête. W tym¿e liœcie
Lniski zaleca siê na pra³aturê archidiakona pomorskiego, jako z Prus pochodz¹cy. Do spisu w³asnoœci i zajêcia siê pogrzebem Z³ockiego wyznaczeni [zostali] dziekan Na³êcz i kanonik Lniski, [podczas gdy] archidiakoniê pomorsk¹
wzi¹³ po Z³ockim Wojciech Skarszewski” [s. 1085-1087].
˜
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ANEKS
Litterae doctoratus domini [Francisci] Lanczki,
archidiaconi Pomeraniae
In Christi nomine amen. Gloriosa studiorum mater Bononia, quae inter
alias Italiae civitates celeberrima per sacratissimum Romanorum imperatorem Theodosium sancti Petronii, eiusdem civitatis episcopi, precibus, generali omnium scientiarum studio fuit decorata atque singularibus privilegiis
sublimata, ad hoc interveniente consensu et auctoritate sanctissimi in Christo
patris et domini, domini Coelestini papae primi, sub anno a nativitate Domini Nostri Jesu Christi quadringentesimo vigesimo tertio, ac deinde anno
a Christi natali millesimo quingentesimo trigesimo Caroli quinti caesaris
augusti imperatoris auctoritate nutu ac propensissima, cum in ipsam urbem,
in qua imperii diadema a Clemente septimo, pontifice maximo, acceperat,
voluntate, tum admirabili benevolentiae testificatione, in doctores pontificii
caesareique iuris nec non philosophiae, medicinae ac omnium liberalium
artium et facultatum omnibus pristinis ornamentis approbatis et confirmatis
maioribus, ac pene quovis voto amplioribus muneribus ac privilegiis, quae
pro sua summa liberalitate eisdem sacris collegiis doctoribusque ibi creandis
ac universo Gymnasio Bononiensi detulit et concessit honestata, cuius etiam
auctoritas in toto terrarum orbe veneranda, famosissima et antiquissima clarissimorum dominorum doctorum auctoritas, sidereis splendoribus obtinet
principatum illos duntaxat ad publicam et eminentem cathedram suppremique doctoratus et magisterii splendidissimam dignitatem sublimat, erigit
et extollit, quod logo exercitio, labore, studio, disciplina, ingenio, summis
vigiliis omni denique conatu ac nixu, spretis relictisque mundi deliciis, sese
doctrinae penitus dantes, ipsas sacras et pene divinas canonicam civilemque
scientias adeptos, laudibus maximis ac verissimis testimoniis accurate reperit
probatissimos, et quos certamen generalis examinis digne ad id promovet
per concurrentem virtutum copiam meritorumque excellentiam, ita ut taliter
promovendi apud universos illustrissimos et excellentissimos saeculi principes prudentissimosque rerumpublicarum moderatores per eorum assistentia
ad gubernandas et bene beatoque regendas respublicas, caeteris hominum
generibus etiam eiusdem ordinis, singularibus privilegiis, praerogativis, laudibus, honoribus ac dignitatum culmine meritissime id quod omnium rerum
praetiosissima virtus expostulat, veniant praeferendi.
Cum itaque nobilis ac magnificus vir scientia praeclarus, ingenio acutissimus, modestus moribus atque omni doctrina praeditus, dominus Franciscus
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Lanczki, Polonus, qui sua florente aetate in celeberrimo Bononiensi studio
ac alibi assiduis exercitatus vigiliis, iuri pontifico et caesareo solicitam et
curiosam operam iugiter impendit et navavit ac actus scholasticos tam publice
quam privatim gessit, conferendo, arguendo, respondendo ac disputando
in iure canonico et civili fuerit legitime praesentatus perillustri ac reverendissimo domino, domino Alfonsio Paleoto, sacrae theologiae ac iuris utriusque
doctori celeberrismo cathedralisque ecclesiae Bononiensi archidiacono nec
non almi ac florentissimi Gymnasii Bononiae maiori cancellario meritissimo,
per magnificos ac generosos viros iuris utriusque doctores, excellentissimos
equites auratos ac comites, dominum Antonium Gypsium, dominum Ferrantem Vectium, dominum Joannem Morandum, dominum Horatium Bombellum et reverendum dominum Joannem Baptistam Salimbenum, omnes cives
nobilesque Bononienses honorandissimos, examinandus et approbandus
in iure canonico et civili, et ob hoc se subiecerit arduo rigoroso ac tremendo
examini privato, omnium dominorum doctorum almi collegii iuris canonici
et civilis civitatis Bononiae. In quo quidem examine dictus dominus Franciscus Lanczki, puncta sibi assignata, miro ordine recitando et argumentis
acute et subtiliter non tam scholastico quam doctoreo quidem more respondendo, adeo docte et bene se gessit ac ita et taliter se habuit, quod fuit ab
omnibus dicti almi collegii iuris canonici et civilis civitatis Bononiae doctoribus in iure pontificio et caesareo idoneus atque sufficiens habitus, tentus
et reputatus et ob id ab eis in dictis iuribus canonico et civili, et unanimiter
laudabiliter concorditer pari voto ac nemine penitus penitusque discrepante,
iure et benemerito approbatus, moxque fuerit idem dominus Franciscus
per eosdem promotores praefato perillustro ac reverendissimo domino
archidiacono etiam praesentatus propter doctoratus gradum in praedictis
iuribus canonico et civili assumendus.
Idcirco praefatus perillustris ac reverendissimus dominus Alfonsius Paleotus, archidiaconus antedictus, consideratis scientia, moribus, virtutibus,
nobilitate, dexteritate ac singulari honestate, quibus eundem dominum Franciscum Altissimus et Omnipotens illustravit, prout in dictis suis examinibus
mirifice demonstravit, auctoritate eiusdem archidiaconatus officii, eidem
in hac parte concessa, nec non concilio et assensu omnium dominorum
doctorum praefatorum collegiorum ibidem existentium, et praevio processu
et debita informatione super religione et fide catholica de dicto domino Francisco, rite et legitime fata, adhibitisque testibus fide dignis desuper receptis
et examinatis factoque per eundem palam solenni professione et voto de fide
catholica verbis formalibus et praecisi contentis in bulla et litteris apostolicis
a sanctissimo domino nostro Pio papa IV expeditis, sub datum Romae Idibus
Novembris millesimo quingentesimo sexagesimo quarto praemissaque
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declaratione et pronuncia facta de eodem in Christianum fidelem et catholicum, ac observatis omnibus aliis de quibus in dicta bulla prout latius constat,
instrumentum publicum rogatum per dominum Franciscum Barbadorum,
notarium ad praedicta specialiter electum et deputatum, eundem nobilem
ac magnificum virum dominum Franciscum Lanczki, Polonum, sibi praesentatum, dixit, pronunciavit doctorem in iure canonico et civili constituit, fecit
atque creavit, dans atque tradens sibi, tanquam habili, sufficienti et idoneo,
licentiam plenissimam ac liberam et omnimodam auctoritatem, facultatem
et potestatem de caetero et in futurum in dictis facultatibus iuris canonici
et civilis legendi, glossandi, docendi, interpretandi, advocandi, iudicandi, consulendi et magistralem cathedram ascendendi, caeterosque omnes et singulos actus doctoreos publice et privatim exercendi, Bononiae et ubique locorum et terrarum, praesentium tenore, et illico ut idem dominus Franciscus
possessionem huiuscemodi doctoratus ab omnibus in posterum noscatur,
adeptus, praefatus dominus Horatius Bombellus suo nomine ac vice et nominibus domini Antonii Gypsii, domini Ferrantis Vectii, domini Joannis
Morandi et reverendi domini Joannis Baptistae Salimbeni, ipsius domini
Horatii Bombelli compromotores in iure canonico et civili, insignia ipsius
doctoratus eidem domino Francisco ut sua tersa, luculenta, eleganti ac erudita oratione petiit hac forma tradidit. Nam primo libros iuris canonici
et civili clausos mox et apertos eidem in manibus praebuit. Secundo biretum
seu diadema doctorale capiti eiusdem domini Francisci imposuit, ipsumque
tertio annulo aureo nomine dictarum scientiarum iuris canonici et civilis
desponsavit, sibi pacis osculum magistrali cum benedictione feliciter exhibendo, ut idem dominus Franciscus, doctor egregius, sic laureatus et insignitus, felici coronetur in patria per eum qui trinus et unus regnat Deus per infinita saeculorum saecula gloriosus.
Mandans dictus perillustris ac reverendissimus dominus Alfonsus Paleotus, archidiaconus antedictus, mihi Annibali Rusticellio, notario infrascripto, ac praefatus dominus Franciscus Lanczki, Polonus, doctor excellentissimus et virtutibus ornatus, rogans me notarium praedictum et infrascriptum,
ut de praedictis omnibus publicum in privilegii forma conficiam instrumentum muniendum autentico solito, consueto et ad hoc deputato sigillo praefati
perillustris ac reverendissimi domini archidiaconi pendente.
Datum et actum Bononiae, die Jovis quinta mensis Martii, sub anno a Nativitate Domini nostri Jesu Christi millesimo quingentesimo octogesimo
septimo, indictione quindecima, pontificatus sanctissimi in Christo patris
et domini nostri, domini Sixti Divina Providentia papae quinti anno secundo,
praesentibus ibidem illustrissimo domino, domino Joanne marchione de Baffart
Gallo, reverendo domino Alberto Brzeziñski, magnificio domino Georgio
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Konopaczki, omnibus Polonis, et magnificio domino Antonio Peruzzino, Forosemproniensi, et aliis quamplurimis viris, testibus omnibus ad praedicta
adhibitis, vocatis atque rogatis. Ita est. Ego Alfonsus Paleotus, sacrae theologiae et iuris utriusque doctor et archidiaconus nec non Almi Gymnasii Bononiensi maior cancellarius. Et ego Annibalus, domini Nestoris Rusticelli [filius], civis et notarius publicus Bononiensis, praefatique perillustris et reverendissimi domini archidiaconi et maioris cancellarii scriba specialiter, quia
praemissis interfuit et de illis rogatus extiti, ideo hoc praesens publicum, in
forma privilegii aliena manu fideliter scriptum instrumentum, subscripsi et
subsignavi rogatus et deputatus”. [s. 533-538].

Krzysztof R. Prokop

The Archdeacons and Officials of Pomerania (Pommereln)
from 16th–18th cent. in the Manuscript Catalogue of Prelates
and Canons of the Cathedral Chapter in Vladislavia (Leslau)
by Rev. Stanislaus Chodynski
SUMMARY
The material published above consists of excerpts from the work – remaining
in the manuscript – of a nineteenth-century researcher of the history of the diocese
of Vladislavia (Wloclawek, Leslau), Rev. Stanislaus Chodynski (1836–1919), which
work was dedicated to the prosopography of the cathedral chapter of this one of the
oldest Polish bishoprics (founded in the 12th century). A compendium of over
a thousand pages, based on partly no longer existing archival material (damages
caused during World War II) and prepared with a high degree of criticism, it was
planned for publication in the inter-war period among the editions of the Polish
Academy of Arts and Sciences in Cracow, but printing did not take place then (for
reasons unknown). The current edition not only introduces to the scientific circulation source information about nearly fifty (exactly 48) archdeacons and officials
of the Pomeranian part of then extensive Vladislavia diocese from the 16th–18th
centuries (in this group there are eight later bishops, as well as two abbots), but
it also aims to remind historians that such a valuable work that absolutely deserves
to be printed has been in the manuscript for over a century and is only available
to a few.
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Miscellanea Kętrzyniana

I
Prusy Wschodnie a przyszła Polska
w politycznych koncepcjach
Wojciecha Kętrzyńskiego
Skoro Kêtrzyñski urodzi³ siê na ziemi mazurskiej i gdy poczu³ siê Polakiem,
to niejako automatycznie s¹dzimy, ¿e zaj¹³ siê zaniedban¹ przez rodaków miejscow¹ ludnoœci¹. Kto œledzi³ jego pisarstwo, zw³aszcza publicystykê, ten bez
trudu dochodzi³ do przekonania, ¿e w momencie restytucji Polski widzia³ w jej
granicach równie¿ Mazury. Lecz czy tylko Mazury, a mo¿e ca³e Prusy Wschodnie, a mo¿e i Prusy Zachodnie (Pomorze Nadwiœlañskie)? Problem jest otwarty, tym bardziej, ¿e nikt siê nim nie zaj¹³, nawet Wojciech Wrzesiñski, który
tym zagadnieniom poœwiêci³ osobn¹ monografiê1.
Przede wszystkim nale¿y pamiêtaæ, ¿e wbrew pokutuj¹cemu pogl¹dowi,
Kêtrzyñski nie dokona³ konwersji do narodu polskiego i to w sposób nag³y
w 1856 roku, lecz p r z y w r ó c i ³ swoj¹ narodow¹ polskoœæ drog¹ ewolucyjn¹2. W wierszu Entschluss, który jakoby mia³ œwiadczyæ o jego nieoczekiwanej konwersji, sam sobie zaprzeczy³. Bez trudu dostrzegamy, ¿e w 1856 roku
mia³ ju¿ wyrobiony pogl¹d na porozbiorowe dzieje Polski. Ma³o tego, wyrazi³
zdecydowan¹ wiarê w ponowne odzyskanie wolnoœci. Oto ów znamienny fragment wiersza Entschluss w t³umaczeniu poety Erwina Kruka:
Dzisiaj wzywa mnie pieœñ do walki, do burzy wojennej, do boju,
Do buntu i do wezwania, tam gdzie zemsta i nienawiœæ
Ka¿¹ obalaæ mocarzy, którzy zabrali mi ziemiê moich ojców,
1
2

W. Wrzesiñski, Prusy Wschodnie w polskiej myœli politycznej 1864–1945, Olsztyn 1994,
s. 30-45.
J. Jasiñski, Return of Wojciech Kêtrzyñski for Polishness,„Komunikaty Mazursko-Warmiñskie” [dalej KMW], 2018, nr 4, s. 677-702.
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I do jarzma wprzêgli – ukoronowan¹ chwa³¹ – Polski g³owê.
Nie, to siê wam nie uda! Strze¿cie siê, mœciciel nadchodzi!
I znowu odzyskamy to, coœcie nam zabrali przez pod³oœæ.
Bo mogliœcie zabraæ nasz¹ wolnoœæ, lecz zosta³a nieugiêta
Polski si³a niez³amana, nawet kiedy dŸwiga pêta3.

Zanim Kêtrzyñski zaj¹³ siê intensywnie uniwersyteckimi studiami, poch³onê³y go – z sercem neofity – sprawy ogólnopolskie. T³umaczy³ wiêc polsk¹
poezje: Kornela Ujejskiego, Marcelego Ska³kowskiego, Karola Baliñskiego, Aleksandra Olizarowskiego czyli ówczesn¹ literaturê romantyczn¹ o niezwykle
silnym ³adunku patriotycznym; oczywiœcie czyta³ Mickiewicza, prze³o¿y³ wiersz
Do Matki Polki 4. Ucz¹c siê jêzyka polskiego, æwiczy³ siê zarazem w pisaniu
pierwszej zwrotki Mazurka D¹browskiego. Ju¿ tylko ten fakt dowodzi, ¿e
wierzy³ w odrodzenie Polski. Ale bardzo wa¿ny jest okres, w którym og³osi³

Kêtrzyñski æwiczy³ polsk¹ ortografiê m.in. na Mazurku D¹browskiego
(Biblioteka Ossoliñskich we Wroc³awiu)

swoj¹ deklaracjê polskoœci. Oto w latach 1853–1856 trwa³a wojna krymska.
W 1855 roku zmar³ znienawidzony car Miko³aj I. Ksiêstwa Naddunajskie
uzyska³y autonomiê. Turcja, Francja, Wielka Brytania rozpoczê³y wojnê z Rosj¹,
pad³ Sewastopol. Turcja organizowa³a pod dowództwem Sadyka Paszy (Micha³a Czajkowskiego) polskie pu³ki; akcjê t¹ wspiera³ Mickiewicz. W³aœnie
wtedy zaczê³a kr¹¿yæ po Polsce przepowiednia Wernyhory (Micha³a Czajkowskiego)5. Wówczas tekst Wernyhory w jêzyku polskim dotar³ do Kêtrzyñskiego,
który bezzw³ocznie prze³o¿y³ go na jêzyk niemiecki, sygnuj¹c liter¹ K.6 Prorok
wró¿y³ odzyskanie Polski w kszta³cie przedrozbiorowym:
3
4
5
6

W. Kêtrzyñski, Z ksiêgi pieœni cz³owieka niemczonego, wstêp i opracowanie A. Wakar,
Olsztyn 1980, s. 54-56.
Zob. W. Kêtrzyñski, Wiersze nieznane, wybrali i odczytali A. £ukaszewski, J. Jasiñski; wstêp
A. £ukaszewski, J. Jasiñski, Olsztyn 1973, s. 68-69.
J. Zdrada, Historia Polski 1794–1914, Warszawa 2005, s. 413-416.
W. Kêtrzyñski, Wiersze nieznane, s. L–LII, 88-93; ten¿e, Ausdem Liederbuch eines Germanisierten 1854–1862, wstêp T. Czapelski, Lwów 1938, s. 48.
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Od gór karpackich a¿ do stepów ni¿owych
Od Morza Czarnego a¿ do dalekiego brzegu Ba³tyku
W naszej wolnej od wrogów OjczyŸnie
Nie bêdzie hufców niemieckich, hord Moskwiczan7.

Chocia¿ przywódcy powstania styczniowego, ale i proœci ¿o³nierze, wiedzieli,
¿e celem odzyskanie wolnoœci ca³ej Polski, najpierw musz¹ pokonaæ Rosjê, to
jednoczeœnie byli œwiadomi, ¿e po zwyciêstwie nad ni¹ przyjdzie siê im zmierzyæ z pozosta³ymi zaborcami. Restytucjê ca³ej Polski – prorokowa³ nie tylko
Wernyhora, ale równie¿ ró¿ne Sybille i lokalni wró¿bici, a¿ po „zielony mostek”
w Królewcu8.
Obecnie coraz bardziej zapominamy, ¿e w œwiadomoœci Polaków XIX wieku
pamiêæ o Królewcu by³a wci¹¿ ¿ywa i to z regu³y ³¹cz¹ca siê z sympatycznymi
relacjami polsko-królewieckimi. Wiadomo, ¿e polska kultura jêzykowa tworzy³a siê najpierw w³aœnie nad Prego³¹, ¿e król Zygmunt August nada³ królewieckiej uczelni przywilej uniwersytecki, ¿e miasto by³o œciœle zwi¹zane
gospodarczo z Litw¹, tak w czasach przedrozbiorowych, jak i w XIX wieku.
Wystarczy odwo³aæ siê do Mickiewicza i kilku innych dziewiêtnastowiecznych
pisarzy:
Z kolei Bartek pose³ rzecz sw¹ wyprowadza³
Ten czêsto na strugach do Królewca chadza³
Mickiewicz

***
Choæ kropid³a nie noszê, dr¹giem do wiciny
Sprawi³em raz Prusakom czterem dobre chrzciny
Którzy mnie po pijanemu chcieli w Preglu utopiæ
Mickiewicz

***
Panie Prusak! ¯e wasze chciwoœci¹ handlujesz
Par¹ wicin mizernych, to ju¿ zañ gard³ujesz?
Zapomnia³eœ mopanku, ze ojciec waszeci
Sp³awia³ do Prus dwadzieœcia Horeszkowskich wicin?
Mickiewicz

7
8

W. Kêtrzyñski, Wiersze nieznane..., s. 93.
J. Jasiñski, Œwiadomoœæ narodowa na Warmii w XIX wieku. Narodziny i rozwój, Olsztyn
1983, s. 311; „zielony mostek” – to targowisko nad Prego³¹ w Knipawie (Królewiec).
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Stanis³aw Moniuszko Œpiewnik domowy, Wilno 1858:
Poszed³ do Królewca m³odzieniec wicin¹
£zami siê zalewa³, ¿egnaj¹c z dziewczyn¹.

W³adys³aw Syrokomla, Wêdrówki po moich niegdyœ okolicach, Wilno 1853:
Wiciny jego w³asnym i s¹siedzkim zbo¿em nape³nione
odbywaj¹ ju¿ od lat kilku coroczn¹ wêdrówkê do Królewca.

Kêtrzyñski bardzo dobrze zna³ polsk¹ literaturê królewieck¹. Ale Królewiec
by³ mu bliski tak¿e z innych powodów. Przebywa³ tu kilka lat, a póŸniej niejednokrotnie go odwiedza³. Czu³ siê w nim zadomowiony, tam ¿y³o jego zaprzyjaŸnione œrodowisko. Dowiadywa³ siê zarazem, ¿e w ostatnich dziesiêcioleciach
miasto odnosi³o siê przychylnie do Polski i Polaków: entuzjazm z powodu wybuchu powstania listopadowego, serdeczne przyjêcie internowanych ¿o³nierzy
1831–1832, pomoc Albertyny dla spisku w 1845–1846; legion polsko-niemiecki 1848; opowiedzenie siê demokratów i libera³ów za wolnoœci¹ dla Polski 1848;
wreszcie czynna pomoc dla insurekcji 1863–18649 (o czym za chwilê).

Szymkowie (flisacy) na wicinach docierali do Królewca jeszcze w XIX wieku,
co zapamiêta³ Kêtrzyñski
9

J. Jasiñski, Ponad hafem wicher wyje… Wincenty Pol w Prusach Wschodnich 1831–1832,
w: Ponad hafem wicher wyje… Studia o Wincentym Polu, pod red. N. Kasparka, A. Korytki,
Olsztyn 2011, s. 11-80 ; N. Kasparek, Powstañczy epilog. ¯o³nierze listopadowi w dniach
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Obecnie zwracam uwagê na utwór napisany przez Kêtrzyñskiego w 1863
roku, nie do koñca dostrze¿ony przez naukê, tak¿e przez autora tych s³ów. Mam
na myœli wiersz zatytu³owany Szymki. Kêtrzyñski wyjaœni³ w przypisie, ¿e
tak nazywano w Królewcu flisaków, którzy przyp³ywali z Litwy. T³umacz tego
wiersza Jerzy Ptaszyñski dodatkowo wyszpera³, ¿e Joanna Schopenhauer
w Gdañsku, matka s³ynnego filozofa, równie¿ nazywa³a ich, „Schimky”.
Co uderza w tym utworze? Nastrój patriotyczno-religijny, który w tym
czasie dominowa³ w Królestwie Polskim i na Litwie 10. Uleg³ mu równie¿
Kêtrzyñski. Do najpopularniejszych pieœni nale¿a³a Bo¿e coœ Polskê, zosta³a
prze³o¿ona na wszystkie jêzyki europejskie11. Prze³o¿y³ j¹ na niemiecki tak¿e
Wojciech Kêtrzyñski, a nawet wydrukowa³a go liberalna gazeta „Königsberger
Hartungsche Zeitung”12. Na drugim miejscu wœród œpiewanych pieœni znalaz³
siê Mazurek D¹browskiego. W manifestacjach tych aktywnie uczestniczyli
duchowni wszystkich wyznañ, ³¹cznie z rabinami.
Otó¿ w Szymkach, tytule niezapowiadaj¹cym nic szczególnego, odzwierciedlaj¹ siê myœli i uczucia nie tylko autora wiersza, ale równie¿ spo³eczeñstwa
osiad³ego na rubie¿ach dawnej Polski, konkretnie tu szymków-flisaków:
Padaj¹ w nabo¿nej czci wszyscy na kolana.

Dlaczego? Bo b³agaj¹: „Ojczyznê woln¹, racz nam wróciæ Panie!” Oczywiœcie Kêtrzyñski nie móg³ nie uwzglêdniæ drugiej patriotycznej pieœni, zw³aszcza ¿e i niemieccy przyjaciele j¹ recytowali: „Noch ist Polen nicht verloren”.
Przeto mamy w Szymkach równie¿ Pieœñ Legionów Polskich we W³oszech:
Jeszcze – p³ynie z piersi wraz –
Polska nie zginê³a.
Nieraz pieœñ t¹ now¹ w nas
Nadziejê poczê³a.

10
11

12

klêski i internowania 1831–1932, Olsztyn 2011; Królewiec a Polska, praca zbiorowa pod
red. M. Biskupa i W. Wrzesiñskiego, Olsztyn 1993 (artyku³y N. Kasparka, J. Jasiñskiego,
W. Bieñkowskiego); Królewiec w oczach Polaków w XIX wieku, wybrali, wstêpem i przypisami opatrzyli Z. Fras i N. Kasparek, Olsztyn 1998; S. Szostakowski, Prusy Wschodnie
w polskim ruchu patriotycznym 1830–1865, Olsztyn 1987; B. Groniowska, Rola Prus
Wschodnich w powstaniu styczniowym, KMW, 1960, nr 1, s. 3-64; J. Jasiñski, Zagadnienia
polityczne i narodowe lat 1850–1871, w: Historia Pomorza, t. IV, cz. II, pod red. S. Salmonowicza, Toruñ 2002, s. 20-75.
F. Ramotowska, Rz¹d carski wobec manifestacji patriotycznych w Królestwie Polskim w latach 1860–1862, Wroc³aw 1971.
D. Wawrzykowska-Wierciochowa, A. Podsiad, „Bo¿e coœ Polskê”. Monograf ia historycznoliteracka i muzyczna, tekstami opatrzy³ A. Podsiad, Warszawa 1999; Kêtrzyñski, Wiersze
nieznane, s. XLI.
„Königsberger Hartungsche Zeitung”, 1863, nr 213.
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Nucili j¹ niegdyœ nam
Ojce nad ko³ysk¹
W niej pociechy szukaæ nam
Gdy œmieræ bêdzie blisko.

Niejednemu czytelnikowi pamiêtaj¹cemu Pana Tadeusza, ów fragment mo¿e
skojarzyæ siê z koncertem Jankiela:
I z tr¹b znana piosenka ku niebu wionê³a
Marsz triumfalny „Jeszcze Polska nie zginê³a!

Zrozumia³e, ¿e pieœñ ta wzbudza³a polskoœæ w prostych szymkach, w³aœnie
zgodnie z programem partii czerwonych. Ale to nie wszystko. Gdy wracali
z Królewca na wicinach skrycie zabierali broñ, ró¿ny sprzêt wojskowy, co
widaæ w kolejnej strofie:
Lecz gdy wodê w gêsty mróz
Otula noc g³ucha
Gdy nie patrzy zdrady wzrok
Ni szpieg nie pods³ucha.

Kêtrzyñski koñczy wiersz Szymki osobistym aktem wiary:
A nad nami mieszka Bóg
– Ksi¹dz krzepi³ w nas ducha –
On [Bóg] zna nêdzê swoich s³ug.

Sk¹d w wierszu znalaz³ siê ksi¹dz? Otó¿ duchowni bardzo licznie wsparli
powstanie i to czynnie, by wymieniæ najbardziej znanych ksiêdza Antoniego
Mackiewicza na Litwie, a ksiêdza Stanis³awa Brzóskê na Podlasiu. Tak¿e
Kêtrzyñski wspó³pracowa³ z ksiêdzem Marianem Kwiatkowskim (Przasnyskie),
który zmar³ na Syberii w 1868 roku13.
Zatrzyma³em siê d³u¿ej na temacie królewiecko-litewskim, by zaakcentowaæ, ¿e Kêtrzyñski, zgodnie z programem partii czerwonych – powtarzam –
walczy³ o Rzecz¹pospolit¹ Obojga Narodów. Oczywiœcie Prusom Wschodnim
(dawnym Prusom Ksi¹¿êcym) przypad³a rola pomocnicza. Kêtrzyñskiemu
w koordynowaniu ekspedycji broni na Mazowsze i na Litwê przychodzili
z pomoc¹ mieszkañcy Królewca i ca³ych Prus Wschodnich: Mazurzy, Warmiacy,
¯ydzi, Niemcy, a spoza prowincji równie¿ Polacy. Samego Kêtrzyñskiego uratowa³ przed kozakami oficer pruski14. Zaœ w Olsztynie sêdzia Niemiec wbrew
13
14

M. Strzy¿ewska, Zes³añcy powstania styczniowego z Królestwa Polskiego. Wykaz nazwisk
z akt w zasobie Archiwum G³ównego Akt Dawnych, Warszawa 2001, s. 39.
W. Kêtrzyñski, Szkice, opracowa³ i wstêpem poprzedzi³ A. Wakar, Olsztyn 1984. s. 32, art.
Z m³odoœci.
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oczywistym faktom uniewinni³ go od zarzutu transportu broni do Królestwa
Polskiego. Mieszkañcy miast mazurskich, Niemcy i Mazurzy protestowali przeciwko ekstradycji powstañców rêce rosyjskie15.
Wracam do spraw litewskich. Kêtrzyñski interesowa³ siê nimi i wspó³dzia³a³ z Litwinami w ró¿ny sposób. Do Wilna, konkretnie do Jakuba Gieysztora
uda³ siê w wa¿nej misji dyplomatycznej16. Jak wykaza³o œledztwo, przez jego
mieszkanie przewija³y siê dziesi¹tki osób, jad¹cych z Litwy na zachód i odwrotnie, ponadto w mieszkaniu policja znalaz³a ulotkê U nas na Litwie i Bia³orusi. Po niemiecku wydrukowa³ nieznany nam artyku³ o politycznej sytuacji
na Litwie. Jeszcze gdy odbywa³ karê w K³odzku, przyjaciele informowali go
o losach powstania na Litwie17.
Niewielka ksi¹¿eczka Kêtrzyñskiego O Mazurach, wydana w 1872 roku
w Poznaniu, wywo³a³a wielkie wra¿enie zarówno w zaborze pruskim, jak
i w rosyjskim18. W zaborze rosyjskim w umiejêtny sposób zaprezentowa³ j¹
redaktor „Biblioteki Warszawskiej” Kazimierz Wójcicki19, dodajmy, który w 1842
roku osobiœcie pozna³ ksiêdza Gustawa Gizewiusza. Od tego roku elity polskie
nieprzerwanie interesowa³y siê ludnoœci¹ mazursk¹ jako etnicznym szczepem
polskiego narodu20.
Kêtrzyñski od 1873 roku pracowa³ we Lwowie; wkrótce doszed³ do wniosku, ¿e i tutaj nale¿y pozyskaæ dla sprawy mazurskiej szeroko pojmowane elity,
nie tylko polskiego spo³eczeñstwa. Jednak postanowi³ pójœæ dalej, wzi¹³ pod
uwagê nie tylko Mazury, ale ca³y obszar ówczesnych Prus Wschodnich na czele
z Królewcem. W ten sposób miecz zamieni³ na lemiesz, na pracê organiczn¹.
W lwowskim „Przegl¹dzie Naukowym i Literackim” opublikowa³ w 1876 roku
cykl artyku³ów pt. Szkice Prus Wschodnich. W cyklu tym wyodrêbni³ cztery
terytoria: oprócz Królewca, dwa mazurskie i Warmiê. PrzejdŸmy zatem, id¹c
œladem autora, najpierw do Królewca.
Powiedzia³ o nim: „… odnosz¹c siê do n a s z y c h d z i e j ów i d o n as z e j n a r o d o w o w o œ c i” 21 [podkr. J.J.]. By³o to mocne, nowe, buduj¹ce
uderzenie, tym bardziej, ¿e ca³y kraj prze¿ywa³ traumê styczniowej klêski.

15
16
17
18
19
20
21

B. Groniowska, op. cit. s, 41-45.
W. Kêtrzyñski, Szkice, art. Z m³odoœci..., s. 32.
J. Jasiñski, Wojciech Kêtrzyñski w powstaniu styczniowym, KMW, 1967, nr 1-2, s. 90. 114-116.
W. Kêtrzyñski, O Mazurach, opracowa³ i wstêpem poprzedzi³ J. Jasiñski, wyd. 2, Olsztyn
1988, s. XXXVIII–XLI.
„Biblioteka Warszawska”, 1872, t. 4, s. 138-149.
Wojciech Kêtrzyñski (1838–1918) w œwietle ¿yciorysów, recenzji i nekrologów, wybra³ i wstêpnym rozdzia³em poprzedzi³ J. Jasiñski, Gdañsk 2018, s. 7-31.
W Kêtrzyñski, Szkice, art. Królewiec..., s. 65
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Autor najwiêcej uwagi poœwiêci³ miastu w dobie Prus Ksi¹¿êcych. Chocia¿
ksi¹¿ê Albrecht za³o¿y³ uniwersytet – pisa³ – to jednak król Polski nada³ mu
przywilej „równaj¹cy z prawami Akademii Krakowskiej”. Studiowali na nim
i dzia³ali w Królewcu Seklucjan, Trepka, Kwiatkowski, Ma³ecki; z Litwy wywodzili siê profesorowie Culvensis i Rafaj³owicz; ciep³o odnosi³ siê do przekazanego Polakom koœcio³a œw. Miko³aja na Kamiennej Grobli, a Litwinom koœcio³a
œw. El¿biety na Sackheimie. Jeszcze obecnie: „Gdy weŸmiesz do rêki spis ludnoœci królewieckiej wynosz¹cy sto kilkanaœcie tysiêcy, ³atwo przekonaæ siê, ¿e
niemal po³owa jej nosi polskie lub litewskie nazwiska”. By³a tu i polska szko³a,
co potwierdza zachowana polnische Schulstrasse. Nie uleg³y zniszczeniu i inne
polskie pami¹tki. Na jednej z tablic przedstawiany jest „polski szlachcic w granatowym kontuszu z pasem litym, w czerwonej konfederatce, w butach ¿ó³tych, z karabel¹ przy boku”. Czytamy te¿: „Gdy zaœ kroki swe zwrócisz a¿
do koñca miasta nad brzeg Lipcy [Prego³y], gdzie niegdyœ by³y rogatki litewskie, ujrzysz jako pomnik minionej ju¿ przesz³oœci tablicê kryj¹c¹ siê wstydliwie wœród bujnych krzaków, która ci zapowiada, ¿e niegdyœ szlachta polska
w tej okolicy mia³a kwatery”22.
Dobrobyt Królewca – twierdzi³ dalej – œciœle zale¿a³ od handlu z Polsk¹
i Litw¹. „Szczêœcie mieszkañców Polski by³o Ÿród³em powodzenia Królewca
a katastrofa, która roku 1863 dotknê³a Litwê i Polskê, da³a siê dotkliwie
we znaki i miastu Królewiec. Przed powstaniem przybywa³o do Królewca rocznie siedemset do oœmiuset wicin z Litwy i Rusi z pszenic¹, lnem i konopiami,
po powstaniu ledwie kilka”23. Znowu wiêc Kêtrzyñski jednym tchem wymienia Polskê i Litwê, a nawet dalsze rubie¿e, czyli znowu odwo³uje siê do Rzeczypospolitej Obojga Narodów.
Jeœli chodzi o uniezale¿nienie siê Prus Ksi¹¿êcych od Polski, najwa¿niejsze
jest tu opowiedzenie siê Kêtrzyñskiego, historyka, Polaka po stronie opozycji,
na czele której stali burmistrz Królewca Hieronim Rhote i szlachcic, pu³kownik Ludwik Kalkstein. Obaj wystêpowali przeciwko traktatom welawsko-bydgoskim (1657), zrywaj¹cym lenno Prus Ksi¹¿êcych od Polski i króla. Jednak ich
s³uszne sprzeciwy – opisuje Kêtrzyñski – spe³z³y na niczym. Kalkstein zosta³
porwany z Warszawy i stracony. Identyczny los spotka³ Rhotego24.
Tak wiêc – rekapitulujê – Kêtrzyñski przedstawi³ Polakom Królewiec jako
miasto Rzeczypospolitej niesprawiedliwie od niej oderwane, jako miasto, w którym rozwija³a siê polska kultura i którego postêp gospodarczy by³ uzale¿niony
od handlu g³ównie z Litw¹ i Bia³orusi¹, przy tym wszystkim, które wci¹¿

22
23
24

Tam¿e, s. 53-54.
Tam¿e, s. 56.
Tam¿e, s. 58-59.
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pamiêta³o o polskich tradycjach. Czytelnicy dopowiadali sobie: przysz³a Polska
winna upomnieæ siê o gród nad Prego³¹, szczególnie, ¿e Kêtrzyñski surowo
oceni³ ksiêcia Konrada Mazowieckiego za sprowadzenie Krzy¿aków. W rezultacie „zniemczyli Prusy, które jak Litwa powinny by³y staæ siê cz¹stk¹ Korony
Polskiej”25.
Niezale¿nie od artyku³u o mieœcie, trzy lata póŸniej autor znalaz³ w bibliotece uniwersyteckiej egzemplarz „Poczty Królewieckiej” z XVIII wieku i czym
prêdzej na jej temat opublikowa³ odkrywczy tekst26. O wydawcy „Poczty
Królewieckiej” Dawidzie Cenkierze
(Zaencker) orzek³, ¿e jako lojalny Prusak czci³ swego monarchê, a jednoczeœnie, bêd¹c pochodzenia polskiego, „losy Rzeczypospolitej nie mog³y
byæ mu obojêtnymi i dlatego modli³
siê o pokój dla Korony polskiej 27.
W niniejszym artykule Kêtrzyñski
dorzuci³ osobiste wra¿enie: „... zarz¹d
biblioteki [uniwersyteckiej] znany jest
z grzecznoœci i uprzejmoœci”, a na uniwersytecie, jak i wœród bibliotekarzy
„znajduje siê zawsze kilku m³odych
Polaków”28.
Powtarzam, przyzwyczailiœmy siê,
jeœli chodzi o Prusy Wschodnie, zawê¿aæ zainteresowania Kêtrzyñskiego do Mazur. Tymczasem on, maj¹c
na uwadze ca³e Prusy Wschodnie,
nie móg³ zapomnieæ o warmiñskim
dominium29. Mimo ¿e cieszy³o siê
ono odrêbnym statusem ustrojowym,
nale¿a³o bezpoœrednio do RzeczyNieznane dotychczas czasopismo
pospolitej. Zatem autor nie mia³
„Pocztê
Królewieck¹” odkry³ dopiero
trudnoœci, by uzasadniæ tezê, ¿e do
Wojciech Kêtrzyñski i by³ pierwszym
autorem jej monografii.

25
26
27
28
29

Tam¿e, s. 67.
W. Kêtrzyñski. Szkice..., s. 136-147, art. Gazeta polska z pocz¹tku XVIII wieku.
Tam¿e, s. 146.
Tam¿e, s. 147.
W. Kêtrzyñski, Szkice..., s. 105-118, art. Warmia.
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odrodzonej Polski powinna wróciæ równie¿ Warmia. Docenia³ znakomite postacie, jak: Hozjusza, Kromera, Rudnickiego, tak¿e innych, dbaj¹cych „o swoich poddanych”. Przypuszcza³, „¿e gdyby nie ów przewrót polityczny w zesz³ym
wieku [1772], który Warmiê i Prusy Zachodnie wyda³ Prusakom30, to ¿ywio³
polski dominowa³by na ca³ej Warmii, tymczasem obecnie utrzyma³ siê tylko
wokó³ Olsztyna, Wartemborka [Barczewa], Biskupca i Reszla, chocia¿ „pod Licbarkiem i Gutsztatem do dziœ dnia lud wiejski mówi po polsku”31. Dzieli siê
swoimi spostrze¿eniami na temat warmiñskiej gwary: „W po³udniowej
Warmii lud wszêdzie dobrze mówi po polsku, tylko ê wymawia po staropolsku
jak „an”, jak to dziœ jeszcze Kaszubi i Boracy (w Borach Tucholskich) czyni¹,
a w rozmowie z obcymi nie u¿ywa „Pan”, lecz mówi po prostu „Wy”, albo „Ty”32.
Autor sympatycznie odnosi siê do niemieckiego œrodowiska naukowego
w Braniewie, docenia profesorów Hiplera, Woelkego, Bendera, Thiela, wysoko
szacuje czasopismo „Zeitschrift für die Geschichte und Altertumskunde Ermlands”, Kopernika nazywa „naszym ziomkiem”33.
Tymczasem w 1878 roku ukaza³a siê praca doktorska Karola Emiliana Sieniawskiego o Warmii.
Kêtrzyñski natychmiast podj¹³ z ni¹ polemikê34. Nie
wchodzê w spór obu historyków na temat etnicznego pochodzenia osadnictwa. Dla niniejszego tematu
jest tu istotne spojrzenie Kêtrzyñskiego na Warmiê
z pozycji jego osobistych doœwiadczeñ. Przypomnijmy, ¿e nie by³a to dla niego ziemia ani nieznana, ani
obca. Wystarczy wskazaæ na pierwsz¹ jego podró¿
w 1849 roku (Braniewo, Frombork), zw³aszcza na rok
1863, na osobiste spotkanie z olsztyñskimi ksiê¿mi,
i na korespondencjê z wieloma innymi warmiñskimi
duchownymi35. Jak¿e sympatycznie maluje krajobraz Kanonik Franciszek Hipler
ur. w 1836 r. w Olsztynie,
Warmii i jej mieszkañców:
¯yŸniejszy to kraj od Mazurów i bogatszy ta
Warmia,choæ nie brak pagórków i parowów. Bory
i wiêksze jeziora znajduj¹ siê w po³udniowej czêœci

30
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35

by³ najlepszym historykiem
Warmii w XIX wieku.
Doceni³ go, jak i ca³e
œrodowisko hozjañskie
W. Kêtrzyñski.

Tam¿e, s. 107.
Tam¿e, s. 107-108.
Tam¿e, s. 108.
Tam¿e, s. 115.
W. Kêtrzyñski, Szkice..., s. 172-193, art. Ludnoœæ polska w biskupstwie warmiñskim.
Zob. Mazury i Warmia w korespondencji Wojciecha Kêtrzyñskiego, opracowa³ W. Chojnacki,
Wroc³aw 1952, passim. W. Kêtrzyñski, Szkice..., art. Ludnoœæ polska, s. 111.
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pod Bisztynkiem, Biskupcem, Wartemborkiem i Olsztynem. A gdzie góry, lasy
i jeziora, tam te¿ nie brak widoków piêknych i uroczych. Góry miejscami znacznej dochodz¹ wysokoœci. Z gór licbarskich widaæ przez szk³a wie¿e zamkow¹
w Królewcu o kilkanaœcie mil oddalon¹, a wie¿ê koœcieln¹ reszelsk¹ widzi wêdrowiec d¹¿¹cy do Biskupca ju¿ bardzo daleko. Ludnoœæ warmiñska jest przewa¿nie
katolicka, dlatego te¿ tutaj, jak w ca³ej Polsce, wszêdzie spotykasz przy drogach,
domach i we wsiach krzy¿e, Bo¿e mêki, kapliczki, a wœród lasów zawieszone lub
przybite do drzew obrazy Matki Boskiej36.

Podziwia warmiñskie miasteczka, wspomina pielgrzymki do Œwiêtej Lipki,
a nawet wymienia Gietrzwa³d:
„… wiara ta u niej ni¿ cokolwiek innego znaczy, ujmuje jeszcze pewn¹ ³¹cznoœæ duchow¹
Warmiñczyków z Polakami. Œwiêta Lipka
pod Reszlem, gdzie obraz Matki Boskiej s³yn¹cy cudami, a od niedawna i Gietrzwa³d
(Dietrichswalde), s¹ tymi miejscami, gdzie
z bliska i z daleka pielgrzymi polscy siê
schodz¹”37.

O Œwiêtej Lipce pisa³ przynajmniej trzykrotnie, a raz nawet przybli¿y³ czytelnikom legendê o wystruganej figurce Najœwiêtszej Marii
Panny. Widzia³, ¿e Œwiêta Lipka zbli¿a Mazurów do Warmiaków i do p¹tników z Polski.
Zarówno Warmiacy, jak i Mazurzy wyra¿ali
postawê ekumeniczn¹38.
Mo¿na zatem wyci¹gn¹æ wniosek, ¿e Kêtrzyñski patrzy³ na Warmiê z ró¿nych perspektyw. Nale¿a³a do Polski, jednoczeœnie pielêgnowa³a swoje odrêbne przywileje; ludnoœæ
etnicznie polsk¹, wczeœniej siêgaj¹ca daleko
na pó³noc; wyznanie katolickie nadal zbli¿a
do Polski, obecnie powinno j¹ przychylnie
nastawiaæ do Mazurów.

36
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Wœród historyków zajmuj¹cych
siê Mazurami jedynie
W. Kêtrzyñski dostrzeg³ du¿¹
rolê Gietrzwa³du w budzeniu
polskoœci na Warmii.

W. Kêtrzyñski, Szkice..., art. Ludnoœæ polska, s. 111.
Tam¿e, s. 173.
Zob. cenne studium ksiêdza W³adys³awa Nowaka, Matka Pana w religijnoœci ewangelików
Prus Wschodnich (1525–1945), Olsztyn 1996, szczególnie rozdzia³: Pielgrzymki do Œwiêtej
Lipki (s. 87-101).

64

JANUSZ JASIÑSKI (OLSZTYN)

Rozdzia³ Mazury w Szkicach Prus Wschodnich jest jakby powtórzeniem
dzie³ka o Mazurach z 1872 roku. Ludowi mazurskiemu zagra¿a niebezpieczeñstwo germanizacji przez szko³ê, wojsko, pastorów. Od zahamowania tego
procesu mog¹ uratowaæ jedynie wydawnictwa Marcina Gerssa:
Od wielu lat pan Giersz jest tam jedynym cz³owiekiem, który swe si³y poœwiêca swemu narodowi, a je¿eli dziœ jeszcze iskierka ducha narodowego tli
w sercach mazurskich, to jemu jedynie, jego kalendarzom, dziœ „Gazecie” [Leckiej],
to zawdziêczamy. Mazurzy dziœ licz¹ szereg samorodnych poetów, których wcale
nieŸle siê czyta, a którzy pod jego wp³ywem siê wyró¿nili jak: Rafalski, Marczówka,
Luœtych, Jan Liszewski, Jan Donder i inni 39.

Dodajmy, ¿e wp³yw, zw³aszcza kalendarzy na kszta³towanie kultury prusko-polskiej wprost trudno przeceniæ. Trzeba siê te¿ zgodziæ z Kêtrzyñskim,
¿e Gerss stworzy³ mazurskie œrodowisko poetyckie oraz zastopowa³ na kilkadziesi¹t lat jêzykowe procesy germanizacyjne40.
Chocia¿ Kêtrzyñski w ostatnich latach XIX wieku liczy³ na Gerssa, to jednak o Gizewiuszu nigdy nie zapomnia³. Jego postaæ kojarzy³a mu siê z zal¹¿kiem tworzenia siê nowoczesnego narodu polskiego na Mazurach. Pamiêta³,
¿e w³aœnie Gizewiusz wspó³redagowa³ „Przyjaciela Ludu £eckiego”, ¿e zbiera³
pieœni ludowe jako narodow¹ spuœciznê, ¿e zainicjowa³ walkê w obronie jêzyka
polskiego, nie tylko na Mazurach, bo i na Kaszubach i wreszcie, ¿e wyda³ wielkie dzie³o Die polnische Sprachfrage in Preussen (1845) 41.
Wreszcie w kolejnym artykule Na kresach mazurskich 42, Kêtrzyñski zwróci³ uwagê na obszar stosunkowo daleko zgermanizowany, g³ównie na powiat
wêgorzewski (wêgoborski). Porówna³ go z Pomerani¹, w której pozosta³y resztki Kaszubów w okolicach S³upska43. W powiecie wêgorzewskim potrafili mówiæ po polsku (po mazursku) jedynie wiekowi ludzie. Czytamy:
Usypiano bowiem systematycznie ducha narodowego, napojono go do syta
patriotyzmem pruskim i chwalono wy¿szoœæ niemieck¹ – Mazur przedzierzga
siê w Niemca, sam nie wiedz¹c o tym44. […] Jakie postêpy zrobi³a germanizacja
39
40
41

42
43
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W. Kêtrzyñski, Szkice..., art. Mazurzy, s. 102-103.
G. Jasiñski, Mazurzy w drugiej po³owie XIX wieku. Kszta³towanie siê œwiadomoœci narodowej, Olsztyn 1994, s. 81-90.
W. Kêtrzyñski, Gizewiusz. Herman Marcin Gustaw, w: Encyklopedia Wychowawcza, t. 4,
1890, s. 504-506; J. Jasiñski, Wojciech Kêtrzyñski wobec Gizewiusza, w: Veni Domine. Ksiêga
pami¹tkowa w 50. rocznicê œwiêceñ biskupich prof. dr. hab. Juliana Wojtkowskiego, red.
A. Kopiczko, Olsztyn 2019, s. 784-806.
W. Kêtrzyñski, Szkice..., s. 66-88, art. Na kresach mazurskich.
Tam¿e, s. 66.
Tam¿e, s. 70.
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w ostatnich dziesi¹tkach lat, najlepiej okazuj¹ te okolice, które najdalej wysuniête, otoczone s¹ z dwóch stron Niemcami, a z trzeciej strony wielk¹ przestrzeni¹
wód, odciête s¹ od reszty siedzib mazurskich, mówimy tu o okolicach opieraj¹cych siê o zachodni brzeg Jeziora Wêgoborskiego i Newotyñskiego45.

O ile Kêtrzyñski nie traci³ nadziei na to, ¿e w po³udniowych, zwartych
etnicznie rejonach mazurskich uda siê odtworzyæ stopniowo ducha polskiego,
to na pó³nocy rzecz by³a przes¹dzona. Zwraca przeto znów uwagê na przesz³oœæ tej krainy, ale zgo³a z innej strony. Siêgn¹³ do arystokratycznych rodów
g³ównie w XVII wieku. Arystokracja, szlachta uczy³y siê wtedy jêzyka polskiego, stara³y siê o polskich pastorów, s³u¿y³y polskim królom b¹dŸ w wojnach
moskiewskich, b¹dŸ w inflanckich, kszta³ci³y dzieci w jezuickich kolegiach46.
Dyrektor Ossolineum zna³ osobiœcie hrabinê Annê Lehndorff ze Sztynortu,
bada³ dzieje jej rodu, ona z kolei poleca³a go dyrekcji archiwum królewieckiego. Jak wyliczy³ Jacek Kowalkowski, korespondowa³ z ni¹ przez 30 lat47.
Celem przybli¿enia wspó³czenej mu Polsce pó³nocnego pasa dawnej Rzeczypospolitej pod wzglêdem historycznym, etnicznym, ale i geograficznym,
g³ównie Prus Wschodnich, Kêtrzyñski w 1879 roku opublikowa³ w Ossolineum
s³ownik polsko-niemiecki zarazem niemiecko-polski tych obszarów48. Oto co
pisze m.in. o ich pograniczach:
W tym trudnym po³o¿eniu i ja nieraz by³em, pisz¹c o Prusach [Zachodnich],
musia³em robiæ osobno studia, aby dowiedzieæ siê, jak polskie wsie po polsku siê
nazywaj¹ i w tym przykrym po³o¿eniu by³em nieraz obecnie, gdy pracuj¹c nad
rozwojem kolonizacji polskiej na obszarze obu prowincji pruskich, te same znów
napotyka³em trudnoœci […] S¹dzi³em jednak, ¿e nie nale¿y ograniczyæ siê na samych Prusiech Królewskich, lecz nale¿y równie¿ uwzglêdniæ Prusy Ksi¹¿êce. Nie
jest to wprawdzie ziemia odwiecznie polska, jak wielu mniema, ale jak dalece jest
i by³a polska, jest ona zdobycz¹ kultury polskiej, jest ona dzie³em kolonizacji
polskiej, w której ziemia che³miñska i micha³owska oraz Pomorze niepoœledni¹
odgrywa³y rolê. Jest to wiêc krew z naszej krwi i koœæ z naszej koœci. Ziem tych
pomin¹æ nie p o w i n n i œ m y [podkr. J.J.], zw³aszcza, ¿e w Prusach Ksi¹¿êcych
i w Warmii jêzyk polski nigdy nie by³ urzêdowym, a co za tym idzie, nasze miejscowe polskie nazwy dot¹d nie by³y spisane. Przy ogromnych postêpach, które
germanizacja obecnie w Prusach Ksi¹¿êcych czyni, to co dzisiaj siê zaniedba,
mo¿e byæ jutro na zawsze stracone. Pospieszy³em zatem, aby ratowaæ co siê da,
45
46
47
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Tam¿e, s. 71.
Tam¿e, s. 79-83.
J. Kowalkowski, Badania genealogiczne Wojciecha Kêtrzyñskiego (1838–1918), Poznañ
Wroc³aw 2002, s. 73 i n.
W. Kêtrzyñski, Nazwy miejscowe polskie Prus Zachodnich, Wschodnich i Pomorza wraz
z przezwiskami niemieckiemi, Lwów 1879.
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a je¿eli mi to siê uda³o, to zawdziêczam g³ównie stosunkom, które mnie osobiœcie ³¹cz¹ z Prusami Ksi¹¿êcymi i Królewskimi, bom siê w jednych urodzi³
i wychowa³, a w drugich wiele lat ¿ycia spêdzi³. Za³¹czy³em tak¿e trzy powiaty
pomorskie, z których dwa: bytowski i lêborski przez d³ugie wieki w doœæ bliskich
sta³y stosunkach z Prusami Królewskiemi i z Koron¹ Polsk¹, bo dopiero odebrano j¹ od cia³a Rzeczypospolitej i³awskim traktatem (Wehlau) w r. 1657 49. […]
W Prusach Zachodnich jeszcze wiele jest powiatów, w których ¿ywio³ polski
przewa¿a ludnoœæ niemieck¹; nie ma³o jednak jest takich, w których odwrotny
panuje stosunek; powiaty wa³ecki i cz³uchowski ju¿ za polskich czasów by³y bardziej niemieckie ni¿ polskie, równie¿ jak powiaty gdañski i malborski, – elbl¹ski
powiat zawsze by³ niemiecki. W powiecie kwidzyñskim (na prawym brzegu
Wis³y), jêzyk polski dogorywa, równie¿ ju¿ jak w suskim, gdzie tylko w po³udniowej czêœci Polacy jako tako siê jeszcze trzymaj¹. (W Kisielicach bywa co trzecia
niedziela nabo¿eñstwo polskie dla tamtejszej ludnoœci polskiej). W ten sposób
stanowi dziœ powiat sztumski poniek¹d wyspê polsk¹ otoczon¹ zewsz¹d morzem
niemieckim. […] W Prusach Wschodnich wci¹¿ ¿ywio³ polski wszêdzie ustêpuje.
Znik³y ju¿ osady polskie w powiatach mor¹skim, gierdawskim i darkiejmskim,
w powiecie rastemborskim zna³em tylko dwie osady polskie w Rastemborku
i Bez³awkach. Powiat wêgoborski [wêgorzewski] gwa³tem niemczeje, parafie
bowiem rozengartsk¹ [Radzieje], wêgielsztyñsk¹ i wêgoborsk¹ za niemieckie
uwa¿aæ ju¿ mo¿na, a powiat go³dapski liczy dziœ tylko coœ oko³o 500 Polaków,
mieszkaj¹cych w parafiach grabowskiej i górnowskiej, i w innych powiatach germanizacja coraz wiêksze robi postêpy […] O Pomorzu niegdyœ s³owiñskim dziœ
nie ma co mówiæ. Nieliczne osady polskie, czyli kaszubskie w regencji koszaliñskiej, które zbada³ Hilferding i zwiedza³ Ceynowa, niezad³ugo zapewne znikn¹
z powierzchni ziemi50.

Dla przyk³adu wymieniam spolszczone nazwy na Pruskiej Litwie i w pobli¿u
Królewca, przytoczone przez Kêtrzyñskiego: K³ajpeda, WystrudŸ, Sto³upiany,
Krzy¿bork, Œwiêta Siekierka, Domnowo, Rybaki, Pi³awa, Tapiewo, a w prowincji pomorskiej: Koszalin, Ko³obrzeg, Gryfia, Trzebiatów, Starogród, S³awno
i kilka innych.

***
Z perspektywy II po³owy XX wieku plany Kêtrzyñskiego odnoœnie do ca³ych Prus Wschodnich mog¹ siê wydawaæ zgo³a nierealne. Jednak o nich, szczególnie o Królewcu myœleli te¿ inni Polacy. Gdy u schy³ku I wojny œwiatowej
zaistnia³a konkretna nadzieja na odbudowê Polski, Roman Dmowski zg³osi³

49
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W. Kêtrzyñski pomyli³ siê: Wehlau to Welawa, a I³awka to Preussich Eylau.
W. Kêtrzyñski, Nazwy miejscowe..., s. 6-7.
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postulat przy³¹czenia do niej ca³¹ prowincjê wschodnioprusk¹, ale nie ze wzglêdów historycznych, a strategicznych i gospodarczych51. Podobnie myœla³ konserwatywny historyk i polityk Micha³ Bobrzyñski, a tak¿e statysta, polityk W³odzimierz Wakar. Wszyscy oni i wielu innych odczuwa³o zagro¿enie militarne
Polski ze strony pó³nocnej i zachodniej, co zreszt¹ sprawdzi³o siê w 1939 roku.
Inni politycy liczyli na repolonizacjê Mazurów, ale zgo³a w inny sposób ni¿ to
nast¹pi³o po 1945 roku. W czasie II wojny œwiatowej niemal wszyscy politycy
tak w kraju, jak i na Emigracji uwa¿ali, ¿e ca³e Prusy Wschodnie nale¿y wcieliæ
do Polski; najwiêksze dyskusje wzbudza³ problem ludnoœci niemieckiej. Równie¿
komunistyczny Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego na czele z Boles³awem Bierutem w 1944 roku by³ w tej sprawie zgodny z rz¹dem na Emigracji
i krajowym Biurem Ziem Zachodnich. Weto postawi³ Stalin wsparty przez
zachodnich sprzymierzeñców. Stalinowi chodzi³o o Królewiec i okolice52. Nie
znaj¹c tej decyzji, Polacy przebywaj¹cy w kwietniu 1945 roku w Królewcu utworzyli Radê Miejsk¹, ale po delimitacji musieli wyje¿d¿aæ do Polski. Zanim
16 sierpnia 1945 roku zosta³a ostatecznie wytyczona granica, 6 Dywizja Piechoty w Bydgoszczy w marcu 1945 roku otrzyma³a rozkaz marszu na Królewiec. Trasa wiod³a przez Grudzi¹dz, Brodnicê, Ostródê i Braniewo do Królewca.
Na przedmieœciach miasta Polacy zostali zatrzymani. Po dwóch dniach nast¹pi³ odwrót53.
Tak wiêc myœl Kêtrzyñskiego odzyskania Królewca oraz Prus Wschodnich
nie by³a polityczn¹ fantazj¹, lecz wywa¿on¹ koncepcj¹. Mia³a swoich poprzedników, pocz¹wszy od Jana III Sobieskiego i przez ca³y okres porozbiorowy.
W nurt ten wpisa³ siê Kêtrzyñski, a z kolei i on znalaz³ naœladowców w XX
wieku54.
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W. Wrzesiñski, Prusy Wschodnie..., s. 166 in.
Ten¿e, Warmia i Mazury w polskiej myœli politycznej, Warszawa 1984, s. 166.
J. Jasiñski, Historia Królewca. Szkice z XIII–XX stulecia, Olsztyn 1994, s. 265.
J. Woliñski, Jan III Sobieski i Prusy Ksi¹¿êce, Warszawa 1947; J. Jasiñski, Z dziejów myœli
politycznej w Polsce w XIX wieku wobec Warmii i Mazur (do powstania styczniowego),
Warmia i Mazury, 1972, nr 8, s. 4-5; nr 9, s. 17-19, 43; Polska myœl zachodnia w Poznaniu
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II
Stosunek Kętrzyńskiego do ludności żydowskiej
w pierwszych dziesięcioleciach jego życia
Wprawdzie dyrektor Ossolineum w swoim pamiêtniczku nic nie wspomina³ o ¯ydach, nie oznacza to, ¿e ich nie dostrzega³, a nawet ¿e w niektórych
latach nie odgrywali w jego biografii znacz¹cej roli.
W Lecu za czasów jego dzieciñstwa (1841) mieszka³o zaledwie 10 rodzin
¿ydowskich, w sumie 32 osoby1. Mówili po niemiecku, a z Mazurami rozmawiali ich gwar¹, zw³aszcza ¿e kontaktowali siê z nimi, najczêœciej w sprawach
codziennego ¿ycia. Synagoga zosta³a wybudowana dopiero w latach 50., gdy
gmina odpowiednio siê rozros³a; wczeœniej nabo¿eñstwa odprawiano w prywatnych pomieszczeniach. Posiadali niewielki cmentarzyk. Kêtrzyñski, który
mieszka³ obok cmentarza ewangelickiego, móg³ codziennie ogl¹daæ macewy
z hebrajskimi inskrypcjami, jako ¿e obie nekropolie przylega³y do siebie2.
Wspó³¿ycie chrzeœcijañskich mieszkañców z ¿ydowskimi przebiega³o bez
zak³óceñ i wzajemnych uprzedzeñ, o antysemityzmie w tym okresie w ogóle
nie by³o mowy. Odtwórca spo³ecznego ¿ycia Leca w po³owie XIX wieku Richard
Petong pisa³:
W pe³nej tolerancji interesowano siê zwyczajami i obyczajami drugiej strony.
¯ydowski chleb wielkanocny, macê, chêtnie spo¿ywali chrzeœcijanie, a poszukiwane w czasach postu przez polskich katolików ryby wêdrowa³y w podarunku
tak¿e do powa¿nych rodzin. Gdy gmina ¿ydowska potrzebowa³a nowego cmentarza, bez namys³u odst¹piono jej w u¿ytkowanie przeznaczon¹ dla ruchu pieszego drogê do chrzeœcijañskiego cmentarza3.

Wœród ¯ydów wybi³ siê zamo¿noœci¹ i spo³eczn¹ postaw¹ kupiec materia³ów b³awatnych Dawidson, bra³ udzia³ w ¿yciu spo³ecznym, nale¿a³ do bractwa
kurkowego oraz do Towarzystwa Œpiewaczego4. Tak wiêc dzieciêce lata Adal1
2

3

4

J. Sekta, Ludnoœæ ¿ydowska w Lecu (Gi¿ycku). Zarys dziejów do koñca XIX wieku, Masovia,
t. 1, 1997, s. 40.
W. Kêtrzyñski, Szkice, opracowa³ i wstêpem poprzedzi³ A. Wakar, Olsztyn 1984, s. 5 „Na
samym koñcu ulicy Margrabiego, tu¿ przy cmentarzu, sta³ niski domek o dwóch mieszkaniach, ka¿de po dwa pokoje, od strony cmentarza mieszka³ gospodarz, rzeŸnik Gut, drugie
mieszkanie zajmowali moi rodzice”.
R. Petong, Lec sprzed pó³wiecza, w: Z dziejów Leca (Gi¿ycka), wybór szkiców i Ÿróde³, wstêp
i opracowanie G. Bia³uñski, G. Jasiñski, R. Tomkiewicz, teksty z jêzyka niemieckiego prze³o¿y³a M. Szymañska-Jasiñska, Olsztyn 1998, s. 78.
Tam¿e.
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berta Winklera spêdzone w atmosferze pe³nej tolerancji wyznaniowej pozostawi³y w póŸniejszym jego ¿yciu trwa³¹ pamiêæ. Przypuszczam, ¿e podobne
relacje chrzeœcijañsko-¿ydowskie istnia³y tak¿e w Rastemborku (Kêtrzyn).
W 1846 roku ¿y³o tam zaledwie 85 ¯ydów5. Kêtrzyñski, uczeñ gimnazjum, wyprawia³ siê wraz z kolegami do pobliskiej Œwiêtej Lipki. Z sympati¹ zanotowa³
swoje wra¿enia:
wszêdzie roj¹ siê ludzie, wszêdzie stoj¹ wozy i konie. A co to dopiero za mieszanina narodów, tu krêc¹ siê Niemcy i ¯ydzi, tam Mazurzy i Warmiacy, tam znowu nadchodzi procesja pobo¿nych Kurpiów” 6.

W czasie powstania styczniowego kilku Kurpiów szmuglowa³o broñ z Kêtrzyna do Królestwa Polskiego, których móg³ zwerbowaæ Kêtrzyñski, prawdopodobnie ¿ydowskich kupców Adolfa Gottlieba Schiemanna oraz Rörichta
z Rastemborka7.
Kêtrzyñski rozpocz¹³ studia historyczne w 1859 roku. Pisz¹c artyku³ o Królewcu w 1876 roku, wspomina³:
Sto³y w starym gmachu niegdyœ znajduj¹ce siê, by³y istnymi albumami, tyle
by³o na nich wyrytych imion i nazwisk, widzia³em pomiêdzy nimi tak¿e imiê
Juliana Klaczki8.

Urodzi³ siê w zamo¿nej rodzinie ¿ydowskiej wileñskiego kupca Hersza.
W 1825 roku. „Judelek”, jak go w dzieciñstwie nazywano, przejawia³ wielkie
zdolnoœci humanistyczne, lingwistyczne, muzyczne. Bardzo wczeœnie czyta³
Byrona, literaturê francusk¹ a przede wszystkim polsk¹ romantyczn¹, ca³kiem
dobrze opanowa³ hebrajski. W 1842 roku immatrykulowa³ siê na Wydziale
Filologicznym Albertyny. Wszyscy profesorowie podziwiali jego zdolnoœci,
postêpy w badaniach historycznych. Szczególnie opiekowa³ siê nim profesor
Wilhelm Schubert (1799–1868). Julian Klaczko by³ polskim patriot¹, w³aœnie
w 1846 roku zwi¹za³ siê z niepodleg³oœciow¹ konspiracj¹ Towarzystwa Demokratycznego Polskiego, jednoczeœnie przygotowa³ dysertacjê doktorsk¹, której
czêœæ I obroni³ w maju 1846 roku. Czêœci II nie uda³o mu siê wydrukowaæ
z powodu braku œrodków finansowych. Nad doktorantem zawis³y czarne
chmury. Oto wtedy dosz³o do dekonspiracji polskiego sprzysiê¿enia; Klaczce
grozi³a deportacja do Wilna i w konsekwencji Sybir lub inne represje.
5
6
7
8

T. Chrzanowski, Kêtrzyn w XIX wieku, [w:] Kêtrzyn. Dzieje miasta, pod red. S. Achremczyka, Kêtrzyn 2016, s. 271.
W. Kêtrzyñski, Szkice, opracowa³ i wstêpem poprzedzi³ A. Wakar, Olsztyn 1984, art. Warmia,
s. 113.
J. Jasiñski, Ludnoœæ ¿ydowska w Prusach Wschodnich czasie powstania styczniowego, KMW,
2014, nr 2, s. 218.
W. Kêtrzyñski, Szkice..., art. Królewiec, s. 59.
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Wówczas przyszed³ mu z pomoc¹ promotor Schubert, a w œlad za nim inni
profesorowie. Zwolnili go z op³aty za druk drugiej czêœci rozprawy doktorskiej,
nastêpnie przyspieszyli termin egzaminu, dziêki czemu Klaczko, ju¿ doktor
z pruskim dyplomem w rêku, móg³ bezpiecznie opuœciæ monarchiê Hohenzollernów, by zostaæ s³uchaczem znanego profesora, libera³a Gervinusa w Heidelbergu (Badenia). W czasie Wiosny Ludów zgromadzi³ siê we Frankfurcie
n/Menem Parlament Niemiecki, w wiêkszoœci reprezentuj¹cy libera³ów i demokratów. Byli to stateczni profesorowie, przedstawiciele palestry, ró¿ni intelektualiœci. Polacy pamiêtaj¹c z okresu powstania listopadowego ich Polenbegeisterung, liczyli, ¿e równie¿ obecnie zdecydowanie opowiedz¹ siê za przywróceniem Polsce wolnoœci. Niestety, góra urodzi³a mysz. Polacy poczuli siê
zdradzeni. W ich imieniu najbardziej g³oœnym echem odbi³ siê protest wówczas m³odego jeszcze doktora Juliana Klaczki. Oto jego autorstwa ukaza³a siê
w 1849 roku broszurka pt. Niemieccy hegemonowie. List otwarty do pana
Jerzego Gervinusa, zarzucaj¹cy niemieckiej elicie intelektualnej i politycznej niewiernoœæ idea³om, które g³osili przed blisko 20 laty. Dlaczego adresatem listu
by³ Gervinus? Poniewa¿ na pocz¹tku rewolucji 1848 roku publicznie, nawet
demonstracyjnie domaga³ siê, aby Niemcy odbudowali Polskê; dla Klaczki by³
wówczas moralnym i politycznym autorytetem. Po dziœ dzieñ list ten uchodzi
za najwiêksze oskar¿enie Niemców wobec Polski w czasie Wiosny Ludów.
(„Tragiczna epoka wyda³a komiczne charaktery”)9.
W³aœnie w 1876 roku, kiedy Kêtrzyñski odwiedzi³ Albertynê, nazwisko
K³aczki sta³o siê ponownie g³oœne w ca³ej Europie, poniewa¿ wtedy opublikowa³ po francusku polityczn¹ ksi¹¿kê Dwaj kanclerze. Ksi¹¿ê Gorczakow, ksi¹¿ê
Bismarck, poddaj¹c druzgoc¹cej krytyce niemieckiego kanclerza. Kêtrzyñski
zaœ siêgaj¹c pamiêci¹ do swych studiów, doda³ wa¿ny szczegó³, mianowicie, ¿e
nie tylko Schubert, ale tak¿e niektórzy inni profesorowie moralnie wspierali
Klaczkê10. Niew¹tpliwie byli dumni, ¿e uratowali go przed Sybirem oraz
¿e sta³ siê s³awny w ca³ej Europie. Dowodzi tego jeszcze inny epizod. Klaczko,
ju¿ emeryt, w 1897 roku mieszka³ w Krakowie. Niespodziewanie Uniwersytet
Królewiecki przys³a³ mu odnowiony po 50 latach dyplom doktoratu z oficjaln¹
dedykacj¹, ale i z pó³prywatnym listem od dziekana Wydzia³u Filozoficznego
Albertyny, profesora literatury niemieckiej Hermanna Baumgarta, który napisa³
mu (wg streszczenia Stanis³awa Tarnowskiego) nastêpuj¹ce s³owa uznania:
9
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J. Jasiñski, Julian Klaczko (1825–1906), dzia³acz niepodleg³oœciowy, publicysta, polityk,
w: Wybitni Polacy w Królewcu XVI–XX wiek, wstêp i redakcja J. Jasiñski, Olsztyn 2005,
s. 248–262, (tam bibliografia); A. Wojtkowski, Pocz¹tek i koniec wspó³pracy liberalizmu
polskiego z niemieckim (1817–1849), [w:] Wiek XIX. Prace of iarowane Stefanowi Kieniewiczowi w 60 rocznicê urodzin, Warszawa 1967, s. 235–236.
W. Kêtrzyñski, Szkice..., s. 59.
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Sam móg³ zapomnieæ o tej swojej rocznicy, o uniwersytecie, na którym nie
ma ju¿ nikogo z jego znajomych, ale uniwersytet nie móg³ zapomnieæ o tym,
który przed pó³ wiekiem zwróci³ na siebie jego uwagê œwietnymi egzaminami,
a odt¹d przez pó³ wieku przynosi³ mu zaszczyt œwietniejszymi jeszcze pracami;
jakkolwiek mog¹ zachodziæ ró¿nice politycznych opinii i stanowisk, uniwersytet
ma sobie za obowi¹zek i szczêœliwy jest, mog¹c uczciæ swojego doktora powtórnym dyplomem jubileuszowym11.

Niew¹tpliwie równie¿ Kêtrzyñski do koñca ¿ycia pamiêta³ o tym wielkim
¯ydzie, który jednoczeœnie by³ polskim patriot¹ i który, jak on sam, doktoryzowa³ siê na tej samej uczelni.
Obecnie przypomnê królewieckiego ¯yda,
lekarza Johanna Jacobiego, przyjaciela Polski (1805–
–1877). W 1831 roku ze wspó³czuciem i profilaktycznymi postulatami raportowa³ o szerz¹cej siê
na polskich ziemiach epidemii cholery. Gdy w 1848
roku wybuch³a niemiecka rewolucja, ju¿ we Wstêpnym Parlamencie domaga³ siê wskrzeszenia Polski, utrzymywa³ kontakty z polskim Komitetem
Narodowym w Poznaniu, potêpi³ represje pruskie
stosowane wobec wielkopolskich powstañców
i cywilnej ludnoœci. W oficjalnym memoriale skierowanym do pruskiego rz¹du mocno podkreœli³,
¿e tylko niepodleg³a Polska zabezpieczy od strony Najlepszym i d³ugotrwa³ym
przyjacielem Polski, domaRosji wolnoœæ Niemiec. W póŸniejszych momengaj¹cym siê jej odbudowy,
tach rewolucji Klub Demokratyczny Królewca na
by³ lekarz ¿ydowski
czele z Johannem Jacobim, Ferdynandem Gregoz Królewca Johann Jacoby.
roviusem, Julianem Ruppem, ponownie upomina³ Ca³kiem mo¿liwe, ¿e Kêtrzyñsiê o restytucjê Polski12. Nadzwyczaj rozwiniêty
ski pozna³ go osobiœcie
w 1861 roku.
ch³opiec, wówczas jeszcze Albert, czyta³ prasê królewieck¹, oczywiœcie i berliñsk¹, w której nazwisko Jacobiego wci¹¿ siê przewija³o, zarazem ws³uchiwa³ siê w rozmowy doros³ych.W okresie reakcji porewolucyjnej ¿ydowski opozycjonista by³ nieustannie inwigilowany, szykanowany, o czym Kêtrzyñski dowiadywa³ siê z prasy,
od doros³ych, tak¿e od niektórych profesorówrastemborskiego gimnazjum.
Mo¿liwe, ¿e na pocz¹tku lat 60. mia³ sposobnoœæ osobiœcie go poznaæ w Królewcu. Oto w 1861 roku powsta³a tam demokratyczna Partia Postêpowa

11
12

J. Jasiñski, Julian Klaczko..., s. 258–259.
R. Weber, „Das Unglück der Könige” …: Johann Jacoby 1805–1877. Eine Biographie, Berlin
1987.
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(Fortschrittpartei), która z kolei za³o¿y³a Towarzystwo Przyjació³ Konstytucji.
Student Kêtrzyñski wst¹pi³ do drugiej organizacji (mia³ w domu jej statut). Do
najczynniejszych dzia³aczy Partii Postêpowej nale¿a³ w³aœnie Johann Jacoby.
W 1863 roku, gdy zaczynano tam debatowaæ na tematy polskie, zebrania by³y
natychmiast przez policjê rozwi¹zywane. Przeciwko organowi Towarzystwa
„Przyjacielowi Konstytucji” („Der Verfassungfreund”) wielokrotnie wszczynano procesy prasowe13. W 1865 roku Jacoby zosta³ skazany na pó³ roku twierdzy za obrazê królewskiego majestatu i za nawo³ywanie do bojkotu podatków14.
Za krytykê aneksji Alzacji i Lotaryngii w 1871 roku bez wyroku wtr¹cono go
do twierdzy Boyen (Gi¿ycko) na okres 5 tygodni15. Zrozumia³e, ¿e Kêtrzyñski
ca³y czas œledzi³ prasowe informacje o losach ¿ydowskiego przyjaciela Polski
i Polaków.
W 1861 roku, bêd¹c studentem, udziela³ prywatnych lekcji synowi zamo¿nych kupców ¿ydowskich Lewinsohnów. Tak dalece pozyska³ sympatiê rodziców, ¿e nawet po zakoñczeniu korepetycji zaproponowali mu bezp³atne mieszkanie, z czego chêtnie skorzysta³16. W sumie odnosi³ siê do ¿ydowskiej diaspory w Prusach Wschodnich bez ¿adnych uprzedzeñ, ba, z ¿yczliwoœci¹.
Zderzenie z warszawsk¹ spo³ecznoœci¹ ¿ydowsk¹ stanowi³o dla niego du¿e
zaskoczenie. O ile ludnoœæ ¿ydowska w Królewcu wynosi³a w 1871 roku zaledwie 3,4 proc., mówi³a po niemiecku, a w ogóle w ca³ych Prusach Wschodnich
wtopi³a siê w spo³eczeñstwo niemieckie, to w Warszawie w tym samym czasie
liczy³a a¿ trzeci¹ czêœæ ogó³u mieszkañców, ró¿ni³a siê tradycyjnym ubiorem
¿ydowskim (cha³aty, jarmu³ki), mówi³a jidysz, ¿y³a obok ludnoœci chrzeœcijañskiej i skupia³a siê jakby w odrêbnej dzielnicy (Leszno, Grzybów, Muranów
i Pow¹zki).
Jednak Kêtrzyñski przyjecha³ do Warszawy w 1862 roku, czyli w okresie
najlepszych relacji polsko-¿ydowskich poprzedzaj¹cych powstanie. Rok wczeœniej w pogrzebie 5 ofiar zabitych przez ¿o³nierzy rosyjskich na Placu Zamkowym 27 lutego wzi¹³ udzia³ obok duchownych katolickich i protestanckich równie¿ g³ówny przedstawiciel gminy ¿ydowskiej w Królestwie Polskim nadrabin
Ben Meisels. Dlaczego? Spróbujê wyjaœniæ.
Otó¿ Wojciech Kêtrzyñski spotka³ siê w Warszawie w 1862 roku z W³adys³awem Chotomskim, wspó³w³aœcicielem firmy handlowej w Królewcu
pod nazw¹ Bracia Chotomscy i Koronowicz, za³o¿onej w kwietniu 1862 roku.
13
14
15
16

W. Kêtrzyñski, Wiersze nieznane, wybra³ i odczyta³ A. £ukaszewski, wstêp A. £ukaszewski,
J. Jasiñski, Olsztyn 1973, s. XXIV–XXV.
J. Jasiñski, Historia Królewca. Szkice z XIII–XX stulecia, Olsztyn 1994, s. 222.
Historia Pomorza, t. IV, cz. III (1850–1918), pod redakcj¹ S. Salmonowicza, Toruñ 2002,
s. 47.
W. Chojnacki, Wojciech Kêtrzyñski a Mazury, Wroc³aw 1948, s. 14.
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Firma dzia³a³a legalnie, chocia¿ jej konspiracyjnym celem by³o sprowadzanie
broni z Zachodu (czym zajmowa³ siê W³adys³aw) i przemycanie dla organizowanego powstania. W³adys³aw Chotomski para³ siê zarazem polityczn¹ publicystyk¹ oraz poezj¹ (Polskie kwiaty, Poznañ 1859, Polski duch, Wroc³aw 1861;
Wstêp do ducha polskiego, Wroc³aw 1862)17. Ostatni¹ pozycjê policja pruska
znalaz³a w kantorze Boles³awa Chotomskiego w Królewcu, jak i w mieszkaniu
(1863) Kêtrzyñskiego18.
W³adys³aw Chotomski w pierwszych miesi¹cach 1861 roku przebywa³ w
Warszawie i by³ œwiadkiem ówczesnych dramatycznych wydarzeñ, które na
bie¿¹co opisa³ w poetyckiej formie. Jego wiersze by³y w³aœciwie kronik¹ warszawskiego ¿ycia politycznego od 27 lutego do pierwszych dni czerwca 1861
roku. Powy¿sze utwory zebra³ w ma³ym tomiku i zatytu³owa³ Czarny motyl
jako symbol œmierci dedykowanej carowi Aleksandrowi II. Jednak zbiorku tego
nie zd¹¿y³ wydrukowaæ. Kêtrzyñski przypuszczalnie spotka³ siê z nim w Warszawie i wówczas odpisa³ wiersze, nastêpnie oprawi³ w czarny aksamit, które
policja pruska znalaz³a w jego królewieckim mieszkaniu. Niew¹tpliwie ca³kowicie identyfikowa³ siê z ich treœci¹, skoro odniós³ siê do nich z takim pietyzmem. Obecnie przytaczam niektóre fragmenty zwi¹zane z kwesti¹ ¿ydowsk¹:
Czeœæ Tobie Narodzie! ¯eœ przes¹d ohydny
Co bielmem ci siedzia³ trzy wieki na oku
¯eœ zdepta³ w najpierwszym po œnie swoim kroku
I podniós³ ku sobie ¿ydowski ród biedny!
Znów z ch³opem i ¯ydem bierzem siê za rêce!
Ha. Œwiat³o siê sta³o! … To ³aska Wszechpana!
O! Koniec ju¿, koniec ju¿ niewoli, tej jest mêce
Czeœæ Tobie Narodzie! … Twa si³a uznana!
Zaufaj swym si³om! … Lecz ludu masz cara na grzbiecie
Ch³op z panem i ¯ydem zawar³szy przymierze,
Gdy razem, jak bracia, jak jeden pójdziecie,
Nikt Waszej potêdze nie sprosta na ziemi!

Jeden z wierszy (sonet) poœwiêci³ 5 zabitym na Placu Zamkowym, przy czym
wymieni³ ich nazwiska, wszyscy byli chrzeœcijanami, chocia¿ ró¿nych wyznañ.
Ka¿dy historyk, który zajmuje siê powstaniem, nie zapomina o nich wspomnieæ.
Jednak Chotomski zanotowa³ szóst¹ ofiarê, nieznanego Izraelitê, który utopi³
siê „we Wiœle”. Wieœæ ta natychmiast rozesz³a siê w Warszawie i z tego powodu
17
18

K. Estreicher, Bibliograf ia polska XIX stulecia, wyd. 2, t. 3, Kraków 1862, s. 185.
Geheimes Staatsarchiv Preussischer Kulturbesitz, Berlin–Dahlem, Abt. Merseburg, Rep.
97, Tit. IX, Nr. 179 VU, v. Winkler Kêtrzyñski, v. Ró¿ycki Leopold.
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Dziêki rêkopisowi tomiku wierszy Czarny motyl, który policja znalaz³a w mieszkaniu
Kêtrzyñskiego, mo¿na zrozumieæ, dlaczego w manifestacyjnym pogrzebie 5 Polaków
zabitych 27 lutego 1861 r. na Placu Zamkowym w Warszawie, wziêli udzia³ równie¿ ¯ydzi.
Okaza³o siê, ¿e szóst¹ ofiar¹ by³ nieznany „Izraelita”, który utopi³ siê w Wiœle.
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Polacy organizuj¹cy pogrzeb zaprosili do uczestnictwa w nim
równie¿ nadrabina Ben Meiselsa. Wzruszony powiedzia³: „W d z i ê c z n i
j e s t e œ m y p a n o w i e, ¿ e i n a s p r z y p u œ c i l i œ c i e d o w s p ó ln e g o b r a t e r s t w a, b o i m y c z u j e m y s i ê P o l a k a m i i m y
P o l s k ¹ z i e m i ê k o c h a m y” – [podkr. – J.J.].
Agaton Giller, niebawem cz³onek Rz¹du Narodowego, og³osi³ odezwê
w nak³adzie 100 tysiêcy egzemplarzy, w której zaakcentowa³: „¯ y d z i s ¹ j a k
m y, P o l a k a m i, c h o c i a ¿ i n n e j w i a r y” [podkr. J.J.].
Lata 1861–1862 wyró¿nia³y siê w zaborze rosyjskim prawdziwym zbrataniem polsko-¿ydowskim wyra¿aj¹cym siê we wspólnych manifestacjach i nabo¿eñstwach, s³owem solidarn¹ postaw¹ wobec Rosji. Natomiast lata 1863–
–1864 wyra¿a³y siê w zjednoczonej walce o woln¹, sprawiedliw¹ Polskê.
Wreszcie nastêpny okres – to identyczne represje: konfiskaty maj¹tków, wiêzienia, szubienice, Sybir19.
Kêtrzyñski, zajmuj¹c siê przemytem broni w Prusach Wschodnich, ca³kowicie ufa³ pozyskiwanym przez siebie, przez dr. Szulca, oraz przez Boles³awa
Chotomskiego wspó³pracownikom, bez wzglêdu na to, czy byli oni Niemcami,
¯ydami, Mazurami lub Warmiakami. Na 44 ¯ydów, których uda³o mi siê
zidentyfikowaæ, jedynie dwóch okaza³o siê zdrajcami. Byli to Abraham Rejchland, rodem z Przasnysza, dzier¿awca jezior mazurskich oraz kupiec Moritz
Holstein z Królewca. Wœród bardziej ofiarnych ¯ydów, z którymi intensywnie
wspó³pracowa³, nale¿y wymieniæ Eyssiga Kellera z Rozóg, Zygfryda Steinhirta
z Rynu, Juliusza Reichsteina z Suwa³k oraz Fryderyka Wilhelma Johannsohna
z Królewca20. Zatrzymajmy siê przy ostatnim.
Urodzi³ siê w Czarnkowie. Maj¹c 15 lat, zaci¹gn¹³ siê na statek handlowy
w Hamburgu, by po kilku latach zostaæ jego kapitanem. Kursowa³ pomiêdzy
Hamburgiem, Angli¹, Dani¹, Szwecj¹. W 1834 roku osiad³ w Gdañsku, dwa
lata póŸniej w Królewcu, tam prowadzi³ sklep z materia³ami ¿elaznymi i broni¹. Utrzymywa³ kontakty z polsk¹ Emigracj¹ w Pary¿u. O¿eni³ siê z Henriet¹
Spirydowicz, córk¹ polskiego emigranta, ewangelika. Pod jej wp³ywem przyj¹³
konfesjê luterañsk¹, zarazem poczu³ siê Polakiem. W 1864 roku nazwa³ swoj¹
firmê Domem Polskim Komisyjno-Handlowym. W czasie powstania wspó³pracowa³ z braæmi Chotomskimi. Od Kêtrzyñskiego, otrzyma³ autorski przek³ad na jêzyk niemiecki pieœni Bo¿e coœ Polskê21. Po latach Kêtrzyñski wystawi³
mu piêkne œwiadectwo:
19
20
21

Z. Strzy¿ewska, Zes³añcy powstania styczniowego z Królestwa Polskiego. Wykaz nazwisk
z akt zasobu Archiwum G³ównego Akt Dawnych, Warszawa 2001, passim.
J. Jasiñski, Ludnoœæ ¿ydowska wobec powstania styczniowego w Prusach Wschodnich, KMW,
2014, nr 2, s. 211-232.
Tam¿e, s. 220–224.
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G³ównym punktem zbornym by³ dom pañstwa Johannsohnów s³yn¹cy ze staropolskiej goœcinnoœci, gdzie siê gromadzi³o wszystko, co z Litwy i Polski przybywa³o, ksi¹¿êta, hrabiowie, magnaci litewscy i szlachta chêtnie tam przy herbacie spêdza³a godziny wieczorne22.

Mo¿na zatem s¹dziæ, ¿e na tak wielk¹ popularnoœæ ¿ydowskiego przedsiêbiorcy, tak¿e w Królewcu wp³yn¹³ okres polsko-¿ydowskiego zbratania z lat
1861–1864.
Nie szuka³em w dalszym ¿yciu dyrektora Ossolineum jego relacji z ¯ydami.
Oczywiœcie styka³ siê z nimi, wszak we Lwowie mieszka³o ich, podobnie jak
w Warszawie, oko³o 30 proc. ca³ej ludnoœci, ale lepiej zintegrowanych. Przytaczam jedynie wspomnienie ossoliñczyka Stanis³awa £empickiego odnosz¹ce
siê do prze³omu XIX/XX wieku o Salomonie Buberze, rodowitym lwowianinie, który korzysta³ czêsto ze zbiorów ossoliñskich. Stanis³aw £empicki zapamiêta³: „Z wielkim szacunkiem wspomina³ zawsze »pana Ma³eckiego i pana
Kêtrzyñskiego«, k³aniaj¹c siê im ze szczególn¹ rewerencj¹?”23.
Nie mo¿na nie wspomnieæ, ¿e ów Buber by³ dziadkiem s³awnego filozofa
Martina Bubera. Wprawdzie wnuk urodzi³ siê w Wiedniu (1878), ale po rozwodzie rodziców, w 1881 roku zaopiekowa³ siê nim lwowski dziadek. Tu uczêszcza³ do polskiego gimnazjum, pozna³ jêzyk hebrajski, mowê i obyczaje chasydów, z natury rzeczy najdok³adniej galicyjskich. Lwów opuœci³ po uzyskaniu
matury w 1897 roku. Z latami sta³ siê s³awnym uczonym, filozofem, moralnym
i naukowym autorytetem. M³ody dziennikarz Jerzy Turowicz zd¹¿y³ wys³uchaæ jego wyk³adu w 1939 roku w Krakowie, scharakteryzowa³ go krótko: „filozof dialogu”24. Du¿o uwagi poœwiêci³ mu niedawno zmar³y ksi¹dz profesor
Józef Tischner. Buber napisa³ wiele prac naukowych, wymieñmy kilka tytu³ów:
Dzieje chasydyzmu; Moj¿esz, Królestwo Bo¿e. W 1938 roku wyjecha³ z Niemiec
i obj¹³ katedrê na Uniwersytecie Jerozolimskim. By³ przeciwnikiem kary œmierci,
nawet w stosunku do hitlerowskiego zbrodniarza Eichmanna. Zmar³ w 1965
roku. Nie w¹tpiê, ¿e Salomon, badacz haskali (¿ydowskie oœwiecenie) w Galicji,
nie musia³ specjalnie zachêcaæ wnuka do korzystania ze zbiorów Ossolineum;
zatem Kêtrzyñski, zawsze przychylny m³odzie¿y, ca³kiem prawdopodobnie
osobiœcie pozna³ swego czytelnika, zarazem zdolnego ucznia polskiego gimnazjum, Martina Bubera.

22
23
24

W. Kêtrzyñski, Szkice..., s. 54–55.
S. £empicki, Wspomnienia Ossoliñskie, Wroc³aw 1948, s. 107.
J. Turowicz, Pisma wybrane, t. 2, Kraków 2013, s. 92-106.
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III
Pierwsza fotografia Kętrzyńskiego
Zbieraj¹c materia³y do uczestnictwa Wojciecha Kêtrzyñskiego w powstaniu
styczniowym, natrafi³em w monografii poznañskiego historyka profesora Zdzis³awa Grota na ca³kiem dotychczas nieznan¹ fotografiê studenta Uniwersytetu
Królewieckiego Wojciecha Kêtrzyñskiego. Tak wiêc odkry³ j¹ profesor Grot,
czym wzbogaci³ ikonografiê mazurskiego regionu1. Natomiast mnie przypad³a
rola popularyzacji fotografii zarówno na Warmii i Mazurach2, jak równie¿ na
Pomorzu3. Gdyby nie autograf Kêtrzyñskiego na swoim wizerunku, trudno
by³oby go rozpoznaæ, porównuj¹c z póŸniejszymi fotografiami dyrektora
Zak³adu Narodowego im. Ossoliñskich, zw³aszcza ¿e zapuœci³ bujny zarost.
Przez kilka dziesiêcioleci nie wiedzieliœmy, kiedy dok³adnie powsta³a owa
m³odzieñcza fotografia. Zagadkê wyjaœni³a dopiero w 1993 roku Krystyna
Korzon, a to dziêki kwerendzie w ossoliñskich zbiorach przechowywanych
we Wroc³awiu. Kêtrzyñski sfotografowa³ siê na pocz¹tku 1862 roku w Królewcu.
Oceni³a: „Zdjêcie podoba³o siê przede wszystkim p³ci ¿eñskiej, niejaka pani
Reinbrecht, nie mog³a siê na nie wprost napatrzyæ”4. Przystojny student najpierw rozsy³a³ je i rozdawa³ swoim krewnym w Prusach Zachodnich. Jednak
Krystyna Korzon, podpisuj¹c fotografiê, na dalszych stronicach jakby pomyli³a
datê jej powstania, czytamy bowiem: „Wojciech Kêtrzyñski jako student, 1865”5,
zamiast 1862 r. Tymczasem mia³a racjê, pozorna pomy³ka wynika z tego,
¿e autorka nie ujawni³a czytelnikom szczegó³ów swojego warsztatu. Id¹c za
Zdzis³awem Grotem oraz Januszem Jasiñskim oraz Antonim £ukaszewskim6,
1
2

3
4
5
6

Z. Grot, Rok 1863 w zaborze pruskim. Udzia³ spo³eczeñstwa polskiego w zaborze pruskim,
Poznañ 1963, il. 28.
Zob. J. Jasiñski, Wojciech Kêtrzyñski w powstaniu styczniowym, KMW, 1967, nr 1-2, s. 87.
(Reprodukowa³ j¹ Alojzy Kuraczyk, olsztyñski nauczyciel fizyki, specjalizuj¹cy siê prywatnie w fotografice rêkopisów, starodruków, dawnych portretów. Mo¿na powiedzieæ, ¿e by³
„nadwornym” dokumentalist¹ Stacji Naukowej Polskiego Towarzystwa Historycznego,
„Komunikatów Mazursko-Warmiñskich”, Oœrodka Badañ Naukowych im. W. Kêtrzyñskiego oraz Muzeum Warmii i Mazur).
Historia Pomorza, t. IV, (1850–1918), cz. II, Polityka i kultura, pod redakcj¹ S. Salmonowicza, Toruñ 2002, il. 7.
K. Korzon, Wojciech Kêtrzyñski 1838–1918. Zarys biograf iczny, Wroc³aw 1993, s. 69.
Tam¿e, s. 86.
Z. Grot, op. cit., s. 28 ; W. Kêtrzyñski, Wiersze nieznane, wybra³ z rêkopisów A. £ukaszewski, wstêp A. £ukaszewski, J. Jasiñski, Olsztyn 1973, s. XXX.
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dotar³a do zbiorów Muzeum Narodowego w Poznaniu. Tam dok³adnie przyjrza³a siê fotografii królewieckiego studenta, dziêki czemu dostrzeg³a u jej do³u
wydrukowany zapis firmy fotograficznej; z czego wynika, ¿e by³a sporz¹dzona
przez F. Bodena, Phot. w K³odzku (in Glatz). Natomiast dok³adn¹ datê pobytu
Kêtrzyñskiego w K³odzku odcyfrujemy na odwrocie fotografii w dedykacji dla
ks. Rymarkiewicza:
Szanownemu X. Stanis³awowi Rymar
kiewiczowi koledze wiêzienia
Wojciech Kêtrzyñski
K³odzko 6/II r. 65. 7
Rodzi siê drugie pytanie. Historycy, ³¹cznie z profesor Krystyn¹ Korzon
dok³adnie ustalili kalendarium wiêzienia Kêtrzyñskiego w K³odzku. Wyrok
(rok twierdzy) zosta³ og³oszony 23
grudnia 1864 roku. Skazanym pozwolono wybraæ „swoj¹” twierdzê spoœród
nastêpuj¹cych: Grudzi¹dz, Gdañsk
(Weichselmünde), K³odzko, Magdeburg i Ehrenbreitstein (Nadrenia). Ale
Kêtrzyñski z³o¿y³ apelacjê, dziêki czemu czekaj¹c na decyzjê, móg³ tymczasowo korzystaæ z wolnoœci. Uda³ siê do
Królewca, odwiedzi³ matkê i siostrê
w Lecu, krewnych i przyjació³ na Pomorzu. Jednak apelacja zosta³a odrzucona, w zwi¹zku z czym 21 kwietnia
Fotografia zosta³a wykonana w 1862 r.;
1865 roku stawi³ siê w twierdzy K³odzKêtrzyñski ofiarowa³ jej kopiê
ko, a opuœci³ j¹ dok³adnie rok póŸniej.
ks. Stanis³awowi Rymarkiewiczowi,
8
To wszystko ju¿ wiedzieliœmy . Ale co
który przekaza³ j¹ Towarzystwu Przyjació³
porabia³ tam – jak wynika z dedykacji
Nauk w Poznaniu przypuszczalnie
– w lutym 1865 roku? Mo¿emy siê jew 1869 r.
dynie domyœlaæ. Niew¹tpliwie zastanawia³ siê nad wyborem twierdzy. Byæ mo¿e Rymarkiewicz, z którym zapewne
wczeœniej nawi¹za³ przyjacielskie kontakty, i który ju¿ odbywa³ karê w K³odzku,
7
8

Muzeum Narodowe w Poznaniu, sygn. D 503, depozyt z kolekcji Poznañskiego Towarzystwa Przyjació³ Nauk. Fot. Wojciecha Kêtrzyñskiego, 1865.
K. Korzon, op. cit., s. 83, 86.
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zachêci³ go do przyjazdu, aby móg³ siê osobiœcie zorientowaæ w warunkach
odbywania kary. Jak opisuje Krystyna Korzon, by³y one ca³kiem znoœne, wiêŸniowie mogli wychodziæ na miasto, do kawiarni, (Kêtrzyñski wyprawi³ siê
a¿ do Raciborza), swobodnie korespondowali nawet z wiêŸniami w innych
fortach, sprowadzali naukowe wydawnictwa. Tu czêœciowo Kêtrzyñski przet³umaczy³ na jêzyk niemiecki Pieœñ o ziemi naszej Wincentego Pola, rozprawê
doktorsk¹ na ³acinê oraz polemizowa³ z niemieckim autorem Adlerem na
³amach „Dziennika Poznañskiego”. Odsiadywa³ karê w K³odzku wspólnie
z W³odzimierzem Wolniewiczem, Stanis³awem Sczanieckim, Walerianem Koszutskim, Erazmem Zab³ockim i z dwoma ksiê¿mi Stanis³awem Jaworskim oraz
Stanis³awem Rymarkiewiczem9.
Kim by³ adresat dedykacji Kêtrzyñskiego, ksi¹dz Rymarkiewicz? Urodzi³ siê
w 1829 roku we Wschowie (Wielkopolska) jako syn pisarza s¹dowego. W czasie
Wiosny Ludów wst¹pi³ do wojska powstañczego. Studiowa³ teologiê w Poznaniu i Wroc³awiu. W 1855 roku zosta³ ksiêdzem, od 1858 roku a¿ do œmierci
w 1912 roku by³ duszpasterzem w Kotlinie, pow. pleszewski. Jeszcze przed powstaniem udziela³ siê w ruchu polskim i politycznym (wybory), za co spotyka³y
go represje ze strony Prusaków. W 1863 roku pe³ni³ funkcjê powstañczego
naczelnika cywilnego w powiatach pleszewskim i jarociñskim. W maju 1863
roku przyprowadza³ oddzia³ ochotników dla zgrupowania pu³k. Edmunda Taczanowskiego. Zosta³ skazany na 15 miesiêcy fortecy z zaliczeniem 3 miesiêcy
wczeœniejszego pobytu w wiêzieniu.Wybra³ K³odzko. Po uwolnieniu bra³ udzia³
w polskiej pracy organicznej (banki, spó³dzielczoœæ, kó³ka rolnicze) oraz broni³
praw jêzyka polskiego10.
W³aœnie to on przypuszczalnie przekaza³ fotografiê Kêtrzyñskiego Poznañskiemu Towarzystwu Przyjació³ Nauk, niew¹tpliwie w 1869 roku, czyli wówczas, kiedy Kêtrzyñski zosta³ jego cz³onkiem. Warto przy
okazji przytoczyæ list ówczesnego prezesa PTPN, czo³owego przedstawiciela filozofii narodowej, jednoczeœnie wielkiego dzia³acza politycznego: dr. Karola Libelta
oraz sekretarza Hieronima Feldmanowskiego.

Czo³owy filozof i polityk z Wielkopolski Karol Libelt
(1807–1875) zg³osi³ wniosek w 1869 r. o przyjêcie
W. Kêtrzyñskiego na cz³onka Poznañskiego
Towarzystwa Przyjació³ Nauk.
9
10

Tam¿e, s. 83–86.
H. Szatkowski, Rymarkiewicz Stanis³aw, w: Polski s³ownik biograf iczny, t. 39, Wroc³aw 1991/
92, s. 514.
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Oto oficjalne powiadomienie o przyjêciu Kêtrzyñskiego na czynnego cz³onka
PTPN, dotychczas niepublikowane:
W-ny Pan Dr Kêtrzyñski
Zarz¹d Poznañskiego Towarzystwa Przyjació³ Nauk Poznañskiego. W Poznaniu dnia 26 marca 1869 r.
Zawiadamiamy W-go Pana Doktora niniejszym, i¿ Towarzystwo nasze
zamianowa³o Go na ogólnym zebraniu 22 b.m. jednog³oœnie cz³onkiem swoim
czynnym. Upraszamy zatem W-go Pana jak najuprzejmiej, a¿ebyœ usi³owania
nasze naukowe maj¹ce na celu szerzenie i podtrzymywanie mowy i oœwiaty
ojczystej, jako te¿ zbieranie pism, ksi¹¿ek, przedmiotów archeologicznych i wszelkich materia³ów do czerpania zeñ wiedzy i nauki przydatnych, czynn¹ pomoc¹
a œwiat³¹ swoj¹ ³askawie popieraæ raczy³.
Sk³adkê roczn¹ w iloœci 4 tal. Bêdziesz Pan Doktor ³askaw sk³adaæ na nasze
rêce Podskarbiego naszego Towarzystwa p. Dra Ma³eckiego przy ulicy 5-go Marcina nr 4.
Prezes Dr Libelt

Sekretarz Hieronim Feldmanowski11

By³o to pierwsze tego rodzaju uhonorowanie Wojciecha Kêtrzyñskiego.

11

Ossolineum, rks 6226 (odpis W³adys³awa Chojnackiego w zbiorach autora).
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Janusz Jasiñski

Miscellanea Kêtrzyniana
SUMMARY
1. East Prussia and future Poland in Wojciech Kêtrzyñski’s political concepts
It is commonly believed that Wojciech Kêtrzyñski saw Masuria in the future reborn
Poland on its northern borderlands. Meanwhile, already during the January Uprising, he
acted for Lithuania in accordance with the plans of the „Red” leadership. At the same
time, he planned to incorporate into Poland the entire former Warmia Dominion and
the former Ducal Prussia, including Königsberg. The German population, similarly like
in Gdañsk, Toruñ and Elbl¹g, was to receive full civil rights, similarly as it was before the
partitions of Poland. Kêtrzynski believed in the loyalty of the German society, all the
more because he observed his favor for Poland in the years of the 1863-1864 Uprising.
2. Wojciech Kêtrzyñski’s attitude towards the Jewish population in the first half
of the 19th century decades of his life.
In his childhood, Kêtrzynski met with the Jewish minority in Gizycko, in his early youth
in Kêtrzyn and then during his historical studies in Königsberg. The Jewish population
of 3-4% was assimilated in the Prussian state; at that time there were no signs of antiSemitism. Jews, like Masurians, Warmians and Germans, cooperated with Kêtrzyñski
in smuggling weapons for insurgents. In Warsaw, Kêtrzyñski noticed great differences
in relations between Jews and the Christian population. Firstly, the Jews constituted
about one third of the capital’s population, and secondly, they spoke Yiddish and were
not assimilated. Nevertheless, the years 1861-1864 were the period of the greatest
Polish-Jewish brotherhood in the history of both nations. The Jews supported the uprising, fought for Poland with arms, and were driven to Siberia. Hence, Kêtrzyñski continued to treat them kindly and were Poles of Mosaic faith to him.
In Lviv, Jews referred to him with a great deal of revival, just as Kêtrzyñski appreciated
their scientific interests in the Ossolineum.
3. The first photograph of Kêtrzyñski
Thanks to Wojciech Kêtrzyñski’s autograph in his photograph from 1862, we learn that
before he started serving his sentence in K³odzko for taking part in the Polish Uprising
(1863), two months earlier, waiting for the freedom of the decision to appeal against
the court sentence, he unexpectedly came to K³odzko to find out about the situation
of political prisoners here.
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Chronografia ważniejszych komponentów
publicystyki pelplińskiego „Pielgrzyma”
w latach rządów parlamentarnych
1920–1926

W latach 1918–1919 dosz³o do ostatecznej krystalizacji politycznego oblicza
pelpliñskiego „Pielgrzyma”, jednego z polskich pism najd³u¿ej ukazuj¹cych siê
na Pomorzu Nadwiœlañskim (w granicach Prus Zachodnich) w dobie zaboru.
Pisma, o wypracowanej w ci¹gu ponad 50. lat funkcjonowania strategii s³u¿¹cej, w szerokim tego s³owa rozumieniu, „sprawie narodowej”, pojmowanej wówczas jako uporne, wszechstronne propagowanie idei niepodleg³oœciowej1.
Uwarunkowana ow¹ ide¹ koncepcja pisma niewiele ró¿ni³a siê od modelu
pozosta³ych zachodniopruskich polskich gazet, a aspekt przysz³oœciowy realizacji hase³ wolnoœciowych okreœla³ doraŸne cele i wyznacza³ kierunki najefektywniejszych metod propagandowo-werbunkowego oddzia³ywania. Zaznaczyæ
nale¿y, ¿e podejmowane na ³amach gazety kampanie stymuluj¹ce priorytety
„narodowych, patriotycznych powinnoœci”, w obawie przed restrykcjami w³adz,
usi³owano, starano siê prowadziæ w granicach obowi¹zuj¹cego prawa. Ró¿nice
w koncepcji przekazu adresatom, tj. spo³ecznoœci polskiej Pomorza hase³ i apeli
tycz¹cych przecie¿ tych¿e samych zadañ, czyli „obrony i utrwalenia œwiadomoœci narodowej”, by³y wówczas jedynymi, jakie uzewnêtrzni³y siê i jakie dzieli³y
pogl¹dowo ówczesn¹ polsk¹ prasê zachodnioprusk¹. Dopiero w latach 1918–
–1919/1920 istotnym elementem publicystyki pelpliñskiego „Pielgrzyma” sta³a
siê dostrzegalna na jego ³amach rywalizacja polityczna prowadzona tak w wymiarze partykularno-partyjnym, jak i internacjonalnym, g³ównie polsko-niemieckim.
We wspomnianym okresie pismo ju¿ otwarcie popiera³o ideowo-programowe i organizacyjne dzia³ania Narodowej Demokracji na Pomorzu, znajduj¹c

1

Zob.: A. Romanow, „Pielgrzym” pelpliñski w latach 1869 – 1920, Gdañsk – Pelplin 2007,
s. 176–187, 225–227.
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oparcie w krêgach miejscowej spo³ecznoœci polskiej o konserwatywnych przekonaniach. Wroga jej narodowym d¹¿eniom, bo przeciwpolska polityka kolejnych rz¹dów ówczesnych Niemiec, generowa³a w œrodowiskach polskich dzia³ania zrazu defensywne, podejmowane generalnie „w obronie tradycyjnego systemu wartoœci”, dzia³ania s³u¿¹ce „rozniecaniu ducha narodowego” wœród
mieszkañców pó³nocnych kresów dzielnicy pruskiej2. Z czasem, pod wp³ywem
zmian zachodz¹cych w polityczno-spo³ecznej i gospodarczej rzeczywistoœci
ówczesnych Niemiec, odst¹piono od owych defensywno-kompensacyjnych akcji
na rzecz szeroko prowadzonego programu rywalizacji ze spo³eczno-organizacyjnymi i politycznymi instytucjami zaborczego pañstwa, ¿eby ostatecznie podj¹æ dzia³ania ofensywne ju¿ otwarcie przeciwstawiaj¹ce siê niemieckiej racji
stanu wrogiej interesowi narodowemu polskich mieszkañców Pomorza3.
Na Pomorzu Gdañskim dzia³acze polskiego ruchu narodowego o przekonaniach zachowawczych, skupiaj¹cy siê wokó³ redakcji opiniotwórczego pelpliñskiego „Pielgrzyma”, g³osili has³a solidaryzmu narodowego w imiê „s³u¿by narodowi”, ale pod egid¹ konserwatywnego nurtu ruchu polskiego. Zdominowany
na ziemiach pod panowaniem pruskim przez warstwê ziemiañsko-inteligenck¹
i duchowieñstwo nurt ten, m.in. dziêki umiejêtnemu wyzyskaniu tak opiniotwórczego narzêdzia werbunkowo-propagandowego, jakim by³ ówczeœnie „Pielgrzym”, sta³ siê ostatecznie dominuj¹cym na forum politycznym Pomorza4.
Przekonania owych lokalnych, zachowawczych krêgów kierowniczych polskiego ruchu narodowego, bliskie endeckiej wizji odradzaj¹cej siê Rzeczypospolitej, doprowadzi³y „do zatarcia ró¿nic w postawach pomorskich dzia³aczy
konserwatywnych i proendeckich”5.
W interesuj¹cym nas okresie 1920–1926 „Pielgrzym” nadal pozostawa³
w³asnoœci¹ utworzonej 22 stycznia 1903 r. Spó³ki Akcyjnej z o.o. „Drukarnia
2

3
4

5

Zob.: R. Wapiñski, ¯ycie polityczne Pomorza w latach 1920 – 1939, Warszawa-PoznañToruñ 1983, s. 24 i n.; ten¿e, Narodowa Demokracja 1893 – 1939. Ze studiów nad dziejami
myœli nacjonalistycznej, Wroc³aw-Warszawa-Kraków-Gdañsk 1980, s. 119 i n.; M. Wojciechowski, Spo³eczeñstwo polskie w Prusach Zachodnich w dobie I wojny œwiatowej (1914–
–1918), [w:] Spo³eczeñstwo polskie na ziemiach pod panowaniem pruskim w okresie I wojny
œwiatowej (1914 – 1918), Zbiór studiów pod red. Mieczys³awa Wojciechowskiego, Toruñ
1996, s. 59 i n.; A. Romanow, „Pielgrzym” pelpliñski..., s. 155 – 157, 225 – 226.
A. Romanow, op. cit., s. 176 – 187, 226.
A. Romanow, op. cit., s. 163 i n., 187, 222-227; ten¿e, „Pielgrzym” pelpliñski w systemie
prasy polskiej na Pomorzu Nadwiœlañskim w latach 1869 – 1920, [w:] Prasa jako Ÿród³o
do dziejów Œl¹ska i Pomorza w XIX i XX wieku, red. Joanna Nowosielska-Sobel, i Edward
W³odarczyk, Szczecin 2005, s. 9 – 26; Sz. Wierzchos³awski, Elity polskiego ruchu narodowego w Poznañskiem i w Prusach Zachodnich w latach 1850 – 1914, Toruñ 1992, s. 62 i n.
M. Wojciechowski, Powrót Pomorza do Polski 1918 – 1920, Warszawa-Poznañ-Toruñ 1981,
s. 58 – 59; R. Wapiñski, ¯ycie polityczne Pomorza..., s. 38 i n.; ten¿e, Narodowa Demokracja..., s. 119 – 122, 127, 171 i n.: A. Romanow, „Pielgrzym” pelpliñski..., s. 164 i n, 176 i n.
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i Ksiêgarnia” w Pelplinie. Jej udzia³owcami byli w wiêkszoœci cz³onkowie powo³anego w Tczewie 28 sierpnia 1919 r. Ko³a Miêdzypartyjnego, bêd¹cego stricte
prekursorem, „przyczó³kiem” organizacyjnym endecji na Pomorzu Gdañskim6,
a mianowicie: dyrektor wydawnictwa „Pielgrzyma” Jan Ankiewicz, ks. Feliks
Bolt, ks. Jerzy Chudziñski, ks. Brunon Czapla, red. Leon Formañski, ks. Marian
Karczyñski, Boles³aw Knast, ks. Aleksander Kupczyñski, ks. Bernard Antoni
£osiñski, Tadeusz Marchlewski, ks. Leon Nelke, mec. Pawe³ Ossowski wreszcie
Piotr Szturmowski, ks. Ignacy Mieczys³aw Szwedowski, ks. Antoni Wolszlegier, ks. Jan Zakryœ. Chocia¿ pismo oficjalnie deklarowa³o sw¹ bezpartyjnoœæ,
to w rzeczywistoœci, co podkreœla prof. Wiktor Pepliñski, „otwarcie afirmowa³o
ideologiê Narodowej Demokracji” i aktywnie w³¹czy³o siê do walki o wp³ywy
endecji na Pomorzu7, a jego redaktorzy, dziennikarze i wspó³pracownicy zwi¹zani ideologicznie z endecj¹ czynnie uczestniczyli w pracach utworzonego
27 paŸdziernika 1919 r. Zwi¹zku Ludowo-Narodowego (dalej Z L-N), „skupiaj¹cego wszystkie ugrupowania o przekonaniach narodowych, jakie dot¹d dzia³a³y w kraju”8. „Pielgrzym”...mimo ludowej szaty – informowa³ wówczas „Dziennik Gdañski” – stoi pod wp³ywem warstw konserwatywnych, a po czêœci reakcyjnych”9. Bez egzageracji mo¿na wiêc stwierdziæ, i¿ ci sami ludzie, którzy
propagowali na Pomorzu idee endecji, mieli równie¿ niebagatelny wp³yw na
kszta³towanie oblicza politycznego lokalnego czasopiœmiennictwa. I tak, pelpliñski „Pielgrzym” skupiaj¹cy zwolenników konserwatywnego nurtu polskiego
ruchu narodowego, z czasem sta³ siê – o czym ju¿ wspomniano – prekursorem, zal¹¿kiem organizacyjnego kszta³tu tego¿ obozu, ¿eby ostatecznie przyj¹æ
faktycznie rolê prasowego organu partii powsta³ej na podwalinach owego ugrupowania, tj. Zwi¹zku Ludowo-Narodowego.
Program dzia³ania politycznego Z L-N stawia³ za cel utworzenie pañstwa
narodowego, jednolitego etnicznie, opartego na wartoœciach chrzeœcijañskich,
ale w myœl has³a „Polak – katolik”10. Na ³amach „Pielgrzyma” obraz ¿ycia politycznego oraz spo³eczno-kulturowego, a nawet religijnego, kreœlony by³ w ujêciu
6

7
8
9
10

M. Wojciechowski, op. cit., s. 188 i n.; ten¿e, Od rewolucji listopadowej do wprowadzenia
administracji polskiej, [w:] Historia Pomorza, t. V (1918 – 1939), Województwo Pomorskie
i Wolne Miasto Gdañsk, cz. I, Ustrój, spo³eczeñstwo, gospodarka, red. Sz. Wierzchos³awski
i P. Olstowski, rozdz. II, s. 64; R. Wapiñski, Endecja na Pomorzu 1920 – 1939, Gdañsk 1966,
s. 18 i n.; Archiwum Pañstwowe w Bydgoszczy (dalej – AP Bdg.), Urz¹d Wojewódzki
Pomorski, Wydzia³ Bezpieczeñstwa, sygn. 2414, s. 547 – 548, Raport starosty tczewskiego
z 30 XII 1922 r.
W. Pepliñski, Prasa pomorska Drugiej Rzeczypospolitej 1920 – 1939. System funkcjonowania i oblicze spo³eczno-polityczne prasy polskiej, Gdañsk 1987, s. 94 – 95.
R. Wapiñski, Narodowa Demokracja..., s. 198 i n.; ten¿e, Endecja na Pomorzu..., s. 14.
Zob. Komitet polskich stronnictw ludowych, „Dziennik Gdañski”, nr 7 z 16 VIII 1919, s. 1.
Do kochanych naszych korespondentów i przyjació³ pisma, „Pielgrzym”, nr 2 z 4 I 1921, s. 1.
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dychotomicznym: mianowicie przy afirmacji wszelkich akcji podejmowanych
przez „si³y narodowe”, krytyce i piêtnowaniu dzia³añ ugrupowañ przeciwstawiaj¹cych siê integruj¹cym oraz formuj¹cym funkcjom realizowanym na
Pomorzu Gdañskim przez „obóz narodowy”11.

***
28 stycznia 1920 r., po ponad wiekowej niewoli, do Pelplina wkroczy³y wojska odrodzonej Rzeczypospolitej12. Przed „Pielgrzymem” stanê³y teraz zadania
i wyzwania uwarunkowane przede wszystkim realnym, politycznym obliczem
tego¿ pisma. Jednym z wiod¹cych problemów publicystyki, a tak¿e zaanga¿owania politycznego i dzia³añ propagandowych pelpliñskiego periodyku by³y
ówczeœnie przedstawiane szeroko kwestie ustroju pañstwa. Ale, zastrzega³o
pismo, ¿adnych owych „kwestii nie zdo³amy za³atwiæ bez uporz¹dkowania”
krajowej areny politycznej oraz bez konstytucji13, konstytucji odpowiadaj¹cej
oczywiœcie programowi politycznemu endecji. St¹d znalaz³ w „Pielgrzymie”
poparcie projekt „narodowej ustawy zasadniczej” autorstwa prof. Stanis³awa
G³¹biñskiego. St¹d popar³ „Pielgrzym” stanowisko stronnictw prawicowych
i centrum w drugim (5 II 1921 r.) i w trzecim (15 III 1921 r.) g³osowaniu sejmowym nad tym¿e projektem.
„Mamy Konstytucjê!” – g³osi³ wówczas triumfalnie „Pielgrzym”. „Bêdziemy
nareszcie praworz¹dnym pañstwem, bêdziemy mieli statuty, któremi nasze
pañstwo bêdzie siê mog³o rz¹dziæ, a to rzecz najwa¿niejsza, bo teraz ka¿dy
z nas wobec ca³oœci pañstwa bêdzie odpowiedzialny”14. Za szczególne osi¹gniêcie „si³ narodowych” „w dziele uchwalania Konstytucji” uwa¿a³ „Pielgrzym”
wykreœlenie, na wniosek endecji, postanowienia mówi¹cego o po³¹czeniu funkcji
prezydenta i naczelnego wodza w czasie wojny. „Gdybyœmy ten paragraf dawniej mieli, nie bylibyœmy na pewno doczekali nieszczêsnego pochodu na Kijów,
który nam sprowadzi³ bolszewików a¿ pod mury Warszawy”, pisano wówczas
z emocj¹ podnosz¹c zarazem z równ¹ afektacj¹ ujête w konstytucyjnym zapisie prawa przys³uguj¹ce koœcio³owi i wyznaniu katolickiemu15.
11

12
13
14

15

E. Maj, Komunikowanie polityczne Narodowej Demokracji 1918–1939, Lublin 2010, s. 146–
–244, 471 – 568; R. Wapiñski Endecja na Pomorzu..., s. 38 – 63; ten¿e, ¯ycie polityczne
Pomorza..., s. 41–127; W Pepliñski, Prasa pomorska..., s. 94–97.
Zob. Wkroczenie wojsk polskich do Pelplina, „Pielgrzym”, nr 19 z 30 I 1920, s. 1.
Naprzód konstytucja, „Pielgrzym”, nr 6 z 13 I 1921, s. 1; zob. te¿: Robotniku czytaj, „Pielgrzym”, nr 70 z 14 VI 1920, s. 1; Przeciw wichrzycielstwu, tam¿e, nr 71 z 16 VI 1920, s. 1.
Mamy Konstytucjê!, tam¿e, nr 18 z 10 II 1921, s. 1; zob. te¿: Jeszcze o Konstytucji, tam¿e,
nr 20 z 15 II 1921, s. 1; Z historycznych dni, tam¿e, nr 35 z 22 III 1921, s. 1; W. Roszkowski,
Najnowsza historia Polski 1914–1945, Warszawa 2003, s. 100 – 104.
Zob.: Mamy Konstytucjê!, op. cit.; Z historycznych dni, op. cit.,: Po¿egnalny dzieñ Konstytucji, „Pielgrzym”, nr 35 z 22 III 1921, s. 1; W Roszkowski, op. cit., s. 99–104.
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Wyrazistoœæ, z jak¹ uwidoczni³y siê w „debatach konstytucyjnych” podzia³y
na polskim forum politycznym, znalaz³a równie¿ odbicie na stronicach pelpliñskiej gazety. Z tym jednak¿e, ¿e dla jej publicystów g³ównym ideowo-politycznym przeciwnikiem stawa³ siê nie jeden z wielu podmiotów ówczesnej sceny
politycznej, lecz wszyscy afirmuj¹cy inny ni¿ endecki system wartoœci. To zwolennicy, jak stwierdzano, „pr¹dów socjalistycznych, ¿ydowskich, lewicowych”,
którzy chcieli „jak najprêdzej uzyskaæ wp³yw na nasz¹ dzielnicê [tj. Pomorze –
A.R.], rozbiæ nasz¹ jednolitoœæ, usun¹æ po¿ytecznych ludzi miejscowych, wprowadziæ swoich zwolenników na dogodne posady, stworzyæ u nas zamêt”16.
Zdaniem redakcji „Pielgrzyma” ewidentnym przejawem owego „zamêtu”, owego
„ba³aganu organizacyjnego” i „ideowo-politycznego” by³y propagandowe dzia³ania i akcja czynników rz¹dowych na rzecz unifikacji dzielnicy pruskiej, g³ównie Pomorza i Wielkopolski, z reszt¹ ziem polskich. „Pielgrzym”, podobnie jak
i ca³a zdominowana przez endecjê prasa, domaga³ siê „natychmiastowego
wstrzymania unifikacji i utrzymania Ministerstwa by³ej Dzielnicy Pruskiej
z pe³nym zakresem samodzielnoœci gospodarczej”17. „Duchowo chcemy byæ
z³¹czeni z Polsk¹ – g³osi³o pismo w odpowiedzi na zarzuty popierania „d¹¿noœci separatystycznych” – jednak przystaæ nie mo¿emy, aby nasz¹ gospodarkê
we wysokiej kulturze stoj¹c¹, chciano gwa³tem zrównaæ z kultur¹ Kongresówki,
stoj¹ca na ni¿szym poziomie”18. Bêd¹c faktycznie w dzia³aniu propagandowo-werbunkowym jednym z podstawowych œrodków przekazu (w konkretnym
wypadku ideologii i myœli spo³ecznej endecji), akcentowa³ „Pielgrzym” swój
rzekomo ponadpartyjny, co prawda bardziej deklaratywny ni¿ rzeczywisty, charakter. Zadaniem pisma w owym czasie, jego funkcj¹ wykrystalizowan¹ w pierwszych latach niepodleg³ego bytu Rzeczypospolitej, by³o wiêc nie kszta³towanie
politycznej refleksji, co w czêœci podjê³o powsta³e w koñcu 1920 r. toruñskie
„S³owo Pomorskie” (od 19 XII 1920 r.)19, lecz wytworzenie u adresatów – czytelników po¿¹danych postaw politycznych. Publikacje „Pielgrzyma” mia³y wiêc
charakter wybitnie eksplikacyjny, w sposób autorytatywny przekazuj¹cy adresatom jednoznacznie negatywne, dyskredytuj¹ce przeciwników politycznych
opinie i oceny.
Na Pomorzu najpowa¿niejszym konkurentem politycznym endecji by³a
Narodowa Partia Robotnicza (dalej – NPR) zwi¹zana ideowo ze Zjednoczeniem
16
17

18
19

Rodacy!, „Pielgrzym”, nr 7 z 15 I 1921, s. 1.
Rodacy!, op. cit.; Przeciw unif ikacji, „Pielgrzym”, nr 8 z 18 I 1921, s. 1; Rezolucje przyjête na
wiecu w Pelplinie, tam¿e, nr 11 z 25 I 1921, s. 2; Wiec narodowy w Subkowach, tam¿e, nr 14
z 1 II 1921, s. 2; Sprawa unif ikacji w Sejmie, tam¿e, nr 93 z 4 VIII 1921, s. 1.
Wiec narodowy w Subkowach, op. cit.; zob. te¿: R. Wapiñski, ¯ycie polityczne Pomorza...,
s. 61 i n.; ten¿e, Endecja na Pomorzu..., s. 26 i n.
Zob. W. Pepliñski, Prasa pomorska..., s. 88 i n.
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Zawodowym Polskim (dalej – ZZP). W przeciwieñstwie do Zwi¹zku Ludowo-Narodowego, wspomniane wy¿ej ugrupowania propagowa³y koniecznoœæ natychmiastowej unifikacji Pomorza i Wielkopolski z reszt¹ kraju i likwidacjê
Ministerstwa by³ej Dzielnicy Pruskiej20. W opinii „Pielgrzyma” ugrupowania
owe, „chc¹c jak najprêdzej uzyskaæ wp³yw” na Pomorzu, sta³y na przeszkodzie
„uporz¹dkowania pozaborowego spadku”. Przeciwstawiaj¹c siê „unifikacyjnej
idei”, gazeta g³osi³a: „Pomorzanie! Ju¿ dosyæ tej potê¿nej opieki warszawskiej
nad naszem kochanym Pomorzem. Sami na w³asnej skórze odczuwamy tê
opiekê” […] „Warszawa socjalistyczna i ¿ydowska g³ucha by³a, jest i bêdzie na
wszystkie nasze protesty, bo nie chce nas podnieœæ, ale unifikacja warszawska
coraz wiêcej nas rujnuje i sprowadza na dziady...”21.
W przededniu maj¹cych siê odbyæ na prze³omie 1921/1922 roku wyborów
samorz¹dowych propagandowa ofensywa proendeckiego obozu uleg³a dostrzegalnemu nasileniu. „Kiedy i dopóki rz¹d nasz jest nierz¹dem, trzeba samym
sobie radziæ, poucza³ czytelników „Pielgrzym”, ale nie piêœci¹ ani gêb¹ a g³ow¹”22.
Antyunifikacyjne wyst¹pienia pelpliñskiej gazety, jej nieprzyjazne, krytyczne,
wrêcz wrogie stanowisko wobec „warszawskiego rz¹du” „pomiataj¹cego” jakoby
Pomorzem w interesie „socjalistyczno-¿ydowskiem”, sprokurowa³o zwalczane
przezeñ partie, tj. NPR, Polskie Stronnictwo Ludowe – „Piast” oraz ZZP do
podjêcia nasilonych dzia³añ kontrpropagandowych23. W polemicznych artyku³ach, jakie zamieszczano w prasie wspomnianych ugrupowañ, starano siê
przekonaæ czytelników, ¿e endeckie d¹¿enia prowadz¹ do os³abienia jednoœci
narodowej poprzez m.in. sprzyjanie nastrojom separatystycznym, aprobowanym jakoby przez zwi¹zanych z Z L-N liderów polskiej spo³ecznoœci Pomorza.
Zdaniem „Pielgrzyma” owe oczerniaj¹ce Narodow¹ Demokracjê zarzuty
20

21
22
23

R. Wapiñski, ¯ycie polityczne Pomorza..., s. 47–48; ten¿e, Endecja na Pomorzu..., s. 26 i n.;
ten¿e, Dzia³alnoœæ Narodowej Partii Robotniczej na terenie województwa pomorskiego
w latach 1920 – 1930, Gdañsk 1962, s. 124 i n.
Walka o wiarê œwiêt¹ na Pomorzu, „Pielgrzym”, nr 24 z 24 II 1921, s. 1.
Co czyniæ wobec dro¿yzny obecnej?, tam¿e, nr 91 z 30 VII 1921, s. 1.
Rodacy!, tam¿e, op. cit.; Witos, wódz „Piastowców”, tam¿e”, nr 7 z 15 I 1921, s. 2; Przeciw
unif ikacji, tam¿e, nr 8 z 18 I 1921, s. 1; W przededniu nowego kozio³ka NPR, tam¿e, nr 11
z 25 I 1921, s. 1; Rezolucje przyjête na wiecu w Pelplinie, tam¿e, s. 3; Podró¿ Naczelnika
Pañstwa, tam¿e, nr 14 z 1 II 1921, s. 1; NPR popiera dzikie strajki, tam¿e, nr 21 z 17 II 1921,
s. 3; Walka o wiarê..., op. cit.; Gdzie siê podzia³a NPR, tam¿e, nr 28 z 5 III 1921, s. 1; Jaka
drog¹ chcieli Piastowcy podleŸæ na Pomorze?, tam¿e, nr 52 z 30 IV 1921, s. 1; NPR parti¹
socjalistyczn¹, tam¿e, nr 55 z 7 IV 1921, s. 1; Pilnujmy Pomorza, tam¿e, nr 59 z 18 V 1921,
s. 1; Co czyniæ?, tam¿e, nr 91 z 30 VII 1921, s. 1; Kto winien tej wci¹¿ wzrastaj¹cej dro¿yŸnie?, tam¿e, nr 92 z 2 VIII 1921, s. 1; Wichrzycielska robota piastowców na Pomorzu, tam¿e,
nr 97 z 13 VIII 1921, s. 1; Z Pomorza, tam¿e, nr 119 z 6 X 1921, s. 2; Mi³e stosunki, tam¿e,
nr 130 z 1 XI 1921, s. 2; Jak piastowcy rz¹dz¹ w Polsce, tam¿e, nr 141 z 26 XI 1921, s. 1;
Jak to z ZZP?, tam¿e, nr 155 z 29 XII 1921, s. 3.
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formu³owali zwolennicy „wadliwego systemu austriackiego”, „s³ugusi socjalistów i komunistów” oraz „ciemne moce socjalistycznej i ¿ydowskiej Warszawy”
afirmuj¹ce „korupcjê, protekcjonizm i przekupstwo polityczne”24. Charakterystyczne, ¿e w zamieszczanych w „Pielgrzymie”, a motywowanych politycznie
przekazach – artyku³ach – informacjach, zrazu nie atakowano bezpoœrednio,
imiennie przywódców konkuruj¹cych z endecj¹ o w³adzê ugrupowañ, pisz¹c
eufemicznie o „czynnikach destabilizuj¹cych”, „niecnych zwolennikach Belwederu”, o „ciemnych mocach z Warszawy”, „ludziach nieudolnych”, wreszcie
o „s³ugusach socjalistów i komunistów”. Dopiero nasilenie zmagañ ideowo-politycznych, a w zwi¹zku z tym koniecznoœæ wzmo¿enia propagandowego oddzia³ywania na adresatów, doprowadzi³y do personalnych ataków pisma, ataków maj¹cych dyskredytowaæ przedstawicieli przeciwnego endecji obozu25.
I tak, stwierdza³ „Pielgrzym”, wszystkie owe wrogie narodowej Polsce si³y, „najzas³u¿eñszych”, „najlepszych ludzi”, takich jak np. Roman Dmowski, gen. Józef
Haller, Jan Ignacy Paderewski, „zohydzaj¹ i usuwaj¹ od w³adzy i rz¹dów”, a na
ich miejsce „posy³aj¹ Libermanów, Askenazych, Diamantów i innych ¿ydów”26.
Ów przeciwstawny „prawdziwym interesom narodowym” trend „warszawskiej
polityki” przerwaæ mo¿e, dowodzi³ „Pielgrzym”, jedynie zjednoczenie „si³ narodowych”, co umo¿liwi endecji wygranie wyborów lokalnych, a w konsekwencji
rz¹dowych. Tote¿ z afektacj¹ informowano czytelników o wspó³pracy Z L-N
z „narodowymi”, w wiêkszoœci co prawda efemerycznymi ugrupowaniami jak
np. Narodowo-Chrzeœcijañskie Stronnictwo Pracy, Narodowo-Chrzeœcijañskie
Stronnictwo Ludowe, Chrzeœcijañsko-Narodowa Partia Ludowa, Chrzeœcijañsko-Narodowe Stronnictwo Rolnicze czy Narodowe Stronnictwo Robotnicze,
Narodowa Partia Pracuj¹cych i Narodowe Zjednoczenie Ludowe27. Zjedno24
25

26

27

Wiec narodowy w Subkowach..., loc. cit.; NPR popiera dzikie strajki..., loc. cit.; Walka
o wiarê..., loc. cit.; W sprawie ministra Kucharskiego, tam¿e, nr 83 z 12 VII 1921, s. 1.
Rozwa¿ania na Zielone Œwi¹tki, „Pielgrzym”, nr 58 z 14 V 1921, s. 1; Dodatek do „Pielgrzyma”, nr 58 z 14 V 1921, s. 4; zob. te¿: Wichrzycielska robota piastowców na Pomorzu..., op.
cit.; Z Pomorza..., op. cit.; Etyka spo³eczna, tam¿e, nr 151 z 20 XII 1921, s. 1; M. Strzelecki,
W krêgu politycznego romantyzmu. Wizerunek obozu pi³sudczykowskiego w nacjonalistycznej publicystyce politycznej lat 1918–1939, [w:] Prasa Narodowej Demokracji 1886–1939,
(red. Aneta Dawidowicz, Ewa Maj, Lublin 2010, s. 302 i n.
¯ydzi w komunikatach politycznych Narodowej Demokracji nie tworzyli narodu, lecz byli
„sekt¹ polityczn¹”, „formacj¹ azjatyck¹”, „¿ywio³em antynarodowym”. Podobny pogl¹d reprezentowali kolejni redaktorzy „Pielgrzyma”, co znajdowa³o wyraz na ³amach tego pisma
– okreœlenia „¯yd” nigdy nie pisano z „du¿ej litery”. Zob. te¿: E. Maj, Komunikowanie polityczne Narodowej Demokracji..., s. 525 i nn.
Zob.: Korespondencja z Che³m¿y, „Pielgrzym”, nr 4 z 8 I 1921, s. 3; Przeciw unif ikacji..., op.
cit.; Rezolucje przyjête na wiecu w Pelplinie..., op. cit.; Zjednoczenie NSR z Chrzeœcijañsko-Narodowym Stronnictwem Pracy, tam¿e, nr 26 z 1 III 1921, s. 1 oraz tam¿e, nr 52 z 30 IV
1921, s. 2; NPR parti¹ socjalistyczn¹..., op. cit.; Wa¿ne zdarzenie we wewnêtrznej polityce,
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czenie „si³ narodowych” przynios³o jednak¿e endecji jedynie czêœciow¹ przewagê w gremiach w³adz samorz¹dowych. Zwalczana przez Z L-N Narodowa
Partia Robotnicza zdoby³a, mimo wszechstronnej, wymierzonej weñ akcji propagandowej endecji prowadzonej równie¿ – o czym wspomniano – na ³amach
„Pielgrzyma”, najwiêksz¹ liczbê miejsc w sejmiku wojewódzkim, bêd¹cym na
Pomorzu najwy¿sz¹ instytucj¹ samorz¹dow¹28. Kwestionuj¹c aspiracje NPR
do pozycji jedynego reprezentanta polskiej spo³ecznoœci Pomorza na ogólnopolskim forum politycznym, ”Pielgrzym” przekonywa³ czytelników, i¿ „Polityka
Belwederu” […] „to polityka socjalistyczna czystej wody, któr¹ popieraj¹
skwapliwie ¿ydzi. Jest to w³aœciwie polityka ¿ydowska, bo nasi socjaliœci id¹ na
pasku ¿ydowskim”29. NPR, jako partia socjalistyczna, dowodzi³ „Pielgrzym”, jest
na Pomorzu protagonist¹ „¿ydowskiej polityki Warszawy”, polityki d¹¿¹cej
do „odebrania Polsce wszelkiej si³y i mocy” oraz „wywo³ania i utrzymania nieporz¹dków w kraju”30.
Z równ¹ determinacj¹, jak w wypadku deprecjacji NPR, wystêpowa³ „Pielgrzym” przeciw rosn¹cym na Pomorzu wp³ywom Polskiego Stronnictwa Ludowego „Piast”. I tym razem dzia³ania kontrpropagandowe pisma i skupionych
wokó³ niego zwolenników Z L-N pozbawione by³y jakichkolwiek akcentów
polemicznych. Na ³amach pelpliñskiej gazety dominowa³y publikacje siêgaj¹ce
do demagogicznej, pe³nej niekiedy kalumnii i insynuacji pseudo argumentacji
pozbawionej politycznej refleksji31. W „Pielgrzymie” przewa¿a³ wiêc nadal

28

29
30
31

tam¿e, nr 77 z 28 VI 1921, s. 1; tam¿e, nr 135 z 12 XI 1921, s. 2; Powinnoœæ obywatelska,
tam¿e, nr 148 z 13 XII 1921, s.1.
R. Wapiñski, Endecja na Pomorzu..., s. 31; Kwestionuj¹c aspiracje NPR do pozycji jedynego
reprezentanta polskiej spo³ecznoœci Pomorza na ogólnokrajowym forum politycznym „Pielgrzym” przekonywa³ czytelników, i¿ „od socjalistów ró¿ni siê ta partia [tj. NPR – A.R.]
jedynie s³owem „narodowa, niczem wiêcej”, ¿e „NPR to s³ugus socjalistów i komunistów”,
która to partia „chce rozpêtaæ w narodzie poznañskim [sic! – A. R.] nienawiœæ klasow¹,
a¿eby rozsadziæ wielkopolsko-pomorsk¹ spoistoœæ i odpornoœæ wobec Warszawy”, zob.:
Wyznanie wiary NPR, „Pielgrzym”, na 11 z 25 I 1921, s. 1; NPR popiera strajki, tam¿e, nr 21
z 17 II 1921, s. 3; Gdzie siê podzia³a NPR?, tam¿e, nr 28 z 5 III 1921, s. 1; Diabe³ dzwoni na
mszê, tam¿e, nr 52 z 30 IV 1921, s. 1; NPR parti¹ socjalistyczn¹, tam¿e, nr 55 z 7 V 1921,
s. 1; Mi³e stosunki, tam¿e, nr 130 z 1XI 1921, s. 2; Powinnoœæ obywatelska, tam¿e, nr 148
z 13 XII 1921, s. 1.
Podró¿ Naczelnika Pañstwa, „Pielgrzym”, nr 14 z 1 II 1921, s. 1.
Zob.: przypisy 28 i 29.
Zob.: „Pielgrzym”, nr 7 z 15 I 1921, s. 2; Jak¹ drog¹ chcieli Piastowcy podleŸæ na Pomorze?,
tam¿e, nr 52 z 30 IV 1921, s. 2; tam¿e, nr 53 z 3 V 1921, s. 2; W sprawie ministra Kucharskiego,
tam¿e, nr 83 z 12VII 1921, s. 1; Gabinet Witosa chwieje siê, tam¿e, nr 84 z 14 VII 1921, s. 1;
Co czyniæ wobec dro¿yzny obecnej, tam¿e, nr 91 z 30 VII 1921, s. 1; Wichrzycielska robota
„piastowców” na Pomorzu, tam¿e, nr 97 z 13 VIII 1921, s. 1; tam¿e, nr 100 z 20 VIII 1921,
s. 2; tam¿e, nr 110 z 15 IX 1921, s. 1; Dlaczego ust¹pi³ Witos?, tam¿e, nr 114 z 24 IX 1921,
s. 1; Zob. te¿: R. Wapiñski, ¯ycie polityczne Pomorza..., s. 81 i n.; M. Mazur, Jêzyk polityki
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komunikat eksplikacyjny, poniek¹d nakazowy, przekazuj¹cy adresatom – czytelnikom utrwalaj¹cy w ich œwiadomoœci, a skierowany przeciw politycznym
oponentom, dekomponuj¹cy ich dzia³ania apel.
Winnym wszystkich politycznych posuniêæ, w ocenie redaktorów „Pielgrzyma” szkodz¹cych polskiej racji stanu, by³ „...¿ydowski-bolszewicko-niemiecko-socjalistyczny”, „niby ch³opski rz¹d” i jego „fa³szywa ¿ydowsko-socjalistyczna
polityka zagraniczna”32.
Ju¿ wczeœniej wspomniano o prowadzonej na stronicach pisma agresywnej,
napastliwej krytyce liderów przeciwnego endecji obozu. Ze szczególn¹ zaciêtoœci¹ atakowano w „Pielgrzymie” wojewodê pomorskiego (od 27 lipca 1920 r.),
czo³owego dzia³acza NPR , by³ego pos³a z ramienia NSR na Sejm Ustawodawczy
– Jana Brejskiego, który jawi³ siê w pelpliñskiej gazecie jako „naœladowca carskiego re¿imu”, kiedy to „nahajk¹ i knutem rz¹dzono narodem, a nie obywatelsk¹ swobod¹”33. Przyk³adem wspomnianego postêpowania wojewody Brejskiego by³a w opinii „Pielgrzyma” konfiskata numeru noworocznego codziennej mutacji tego¿ pisma pt. „Dziennik Tczewski”, za „pobudzanie do gwa³tów
i grubej swawoli oraz zniewagê Naczelnego Wodza Wojska Polskiego w czasie
wojennym”34. Edycjê pisma zawieszono, a jego redaktorkê odpowiedzialn¹,
Annê Romanow¹ czasowo aresztowano. Dodatkowo w pelpliñskiej siedzibie
wydawnictwa „opieczêtowano maszynê drukarsk¹, na której odbijano tczewsk¹
gazetê”. Annê Romanow¹ zwolniono dopiero po wp³aceniu przez wydawnictwo 20 tys. marek polskich kaucji35.
Przedsiêwziête przez J. Brejskiego, a wymierzone m.in. w opozycyjne organa
prasowe, poczynania, mia³y na celu przede wszystkim zneutralizowanie skutków oddzia³ywania propagandowego, g³ównie endecji obwinianej przezeñ
o prowadzenie „zdro¿nej agitacji dzielnicowej”36. Ostrej krytyce poddano te¿

32
33
34

35
36

w prasie Narodowej Demokracji w latach 1918 – 1926, [w:] Prasa Narodowej Demokracji...,
s. 533 – 552.
Zob.: Kto winien tej wci¹¿ wzmagaj¹cej siê dro¿yŸnie, „Pielgrzym”, nr 92 z 2 VIII 1921, s. 2;
Co czyniæ wobec dro¿yzny obecnej?, tam¿e, nr 91 z 30 VII 1921, s. 1.
Knut carski w polskim wydaniu, tam¿e, nr 9 z 20 I 1921, s. 1.
Zob.: Zamkniêcie „Dziennika Tczewskiego”, tam¿e, nr 7 z 15 I 1921, s. 3; tam¿e, nr 8 z 18 I
1921, s. 1; R. Wapiñski, ¯ycie polityczne Pomorza...,s. 61 – 62; M. Pietrzak, Reglamentacja
wolnoœci prasy w Polsce (1918 – 1939), Warszawa 1963, s. 94; T. Kowalak, Prasa niemiecka
w Polsce (1918 – 1939), Warszawa 1971, s. 213 – autor, tj. T. Kowalak b³êdnie informuje
o konfiskacie „Pielgrzyma”, kiedy faktycznie skonfiskowano jedynie noworoczny numer jego
codziennej mutacji – „Dziennika Tczewskiego” wstrzymuj¹c na czas nieokreœlony jego
edycjê.
Zamkniêcie „Dziennika Tczewskiego”..., loc. cit.; Echa zamkniêcia „Dziennika Tczewskiego”,
tam¿e, nr 10 z 22 I 1921, s. 1.
Zob.: Przeciw zdro¿nej agitacji dzielnicowej, „G³os Robotnika”, nr 183 z 11 IX 1920, s. 1;
W myœl rozporz¹dzenia wojewody, „starostowie, prezydenci miast, Komenda Policji
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w „Pielgrzymie” gabinet Wincentego Witosa, ale dopiero wówczas, gdy Z L-N
wyszed³ z koalicji rz¹dowej. Atakuj¹c „piastowców” – jak okreœla³o pismo zwolenników Polskiego Stronnictwa Ludowego „Piast” – siêgano do takich dzia³añ
propagandowo-agitacyjnych, które w oczach adresatów mia³y zdyskredytowaæ
i wytworzyæ negatywny obraz politycznego przeciwnika. Odwo³ywano siê przy
tym do argumentów niejako tradycyjnie, mentalnie ugruntowanych w œwiadomoœci politycznej adresatów, g³ównie takich np. jak „zagro¿enie bolszewickie”
uto¿samiane z „zagro¿eniem ¿ydowskim”, propagowanie ideologii komunistycznej, walka z Koœcio³em katolickim. Owe szkodliwe polskiej racji stanu atrybuty przypisywa³ „Pielgrzym” rz¹dowi W. Witosa bêd¹cemu w opinii gazety
„...niby ch³opskim, a w rzeczywistoœci […] ¿ydowsko-bolszewicko-socjalistycznym”, który „... jak najlepiej ¿ydom na rêkê idzie” 37. Do podobnych pomówieñ
siêga³ równie¿ „Pielgrzym” w polemice z organem prasowym pomorskich
„piastowców”, tj. z „Gazet¹ Toruñsk¹”38. Dla redaktorów „Pielgrzyma”, „Gazeta
Toruñska” to „wrzaskliwy kogut ma³opolski, który siê zab³¹ka³ […] na glebê
pomorsk¹”, to „toruñski krzykacz piastowy”, wreszcie „piastowsko-¿ydowska
gazeta” „pragn¹ca przeszczepiæ system zepsucia spo³ecznego na Pomorze i do
Wielkopolski”39. Przyk³adem owego „systemu zepsucia spo³ecznego” „socjalistycznej i ¿ydowskiej Warszawy” by³a te¿ dla „Pielgrzyma” sprawa mianowania
kuratorem pomorskim Zbigniewa G¹siorowskiego i wy³¹czenia szkolnictwa
spod kompetencji Ministerstwa by³ej Dzielnicy Pruskiej. Z. G¹siorowskiemu,
wywodz¹cemu siê spoza Pomorza, zarzucano, i¿ „stoi co do swych zapatrywañ
politycznych i religijnych na skrajnej lewicy”. Tote¿ parafrazuj¹c umyœlnie s³owa popularnej w spo³ecznoœci polskiej Pomorza „Roty” Marii Konopnickiej,
apelowano: „Rodzice i nauczyciele pomorscy! ObudŸcie siê ze snu! […] Poka¿emy, ¿e nie rzucim ziemi pomorskiej sk¹d nasz ród, polski my naród, katolicki
lud! Nie damy by nam pogani³ dzieci wróg. Tak nam dopomó¿ Bóg!”40.
Z nieukrywanym zadowoleniem przyjê³a redakcja „Pielgrzyma” ust¹pienie
rz¹du W. Witosa. Powodem dymisji jego gabinetu by³a, wed³ug pisma, obawa

37

38

39

Pañstwowej otrzymali rozkaz, aby agitatorów szerz¹cych nienawiœæ do rodaków z innych
dzielnic Polski aresztowali i internowali bez wzglêdu na osobê i ich stanowisko”.; Zob. te¿:
R. Wapiñski, ¯ycie polityczne Pomorza..., s. 61 – 62.
Zob.: przypis 31 oraz Gabinet Witosa siê chwieje, „Pielgrzym”, nr 84 z 14 VII 1921, s. 1;
O naszej marce, tam¿e, nr 107 z 8 IX 1921, s. 1; Nadu¿ywanie imienia Biskupa, tam¿e,
nr 138 z 19 IX 1921, s. 1; Jak piastowcy rz¹dz¹ w Polsce, tam¿e, nr 141 z 26 XI 1921, s. 1.
Jak podaje prof. Wiktor Pepliñski, PSL „Piast” odkupi³ w czerwcu 1921 r. „Gazetê Toruñsk¹”
od toruñskiego koncernu wydawniczego nale¿¹cego do rodziny Brejskich: Antoniego, Izydora i Jana. Jako gazeta PSL „Piast”, przetrwa³a „Toruñska” zaledwie do 1 grudnia 1921 r.,
kiedy to jej funkcje na Pomorzu przejê³a „Gazeta Grudzi¹dzka” Wiktora Kulerskiego, zob.:
W. Pepliñski, Prasa pomorska w Drugiej Rzeczypospolitej..., s. 123–124; Wichrzycielska
robota „piastowców” na Pomorzu..., op. cit.
Zob.: „Pielgrzym”, loc. cit.; Z Pomorza, tam¿e, nr 1`19 z 6 X 1921, s. 2.
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przed oskar¿eniem o „z³e rz¹dy” w przeddzieñ zbli¿aj¹cych siê wyborów samorz¹dowych. Rz¹d Witosa upad³, t³umaczy³ „Pielgrzym”, bo mia³ poparcie
jedynie w lewicowych ugrupowaniach, które jednakowo¿, kieruj¹c siê „partyjnym egoizmem”, wycofa³y swoje dlañ poparcie 41. Informuj¹c czytelników
o sytuacji zaistnia³ej po dymisji gabinetu W. Witosa, „Pielgrzym” bynajmniej
nie usi³owa³ zg³êbiaæ powodów, jakie podzieli³y ostatecznie polskie forum polityczne. Analizuj¹c zawartoœæ treœciow¹ publicystyki „Pielgrzyma”, dostrzec
mo¿na, ¿e jego redakcja w pe³ni zdawa³a sobie sprawê, i¿ swoje komunikaty
(informacyjne b¹dŸ perswazyjne) kieruje do odbiorców – czytelników o nik³ej
stosunkowo sprawnoœci percepcyjnej przywyk³ych do jêzyka dyrektywnego, akceptuj¹cych przedk³adany im system wartoœci politycznych, spo³ecznych i religijnych42. St¹d du¿a ogólnikowoœæ przekazów, st¹d – o czym ju¿ nadmieni³em
– ich jednoznacznie nakazowy tenor.
Próby sformowania nowego rz¹du, po ust¹pieniu W. Witosa, przez Stanis³awa G³¹biñskiego, a nastêpnie przez Stanis³awa Grabskiego, „Pielgrzym”
pomin¹³, informuj¹c zdawkowo czytelników, ¿e „przesilenie rz¹dowe trwa
jeszcze”43. Dywagowano natomiast o powo³aniu gabinetu pozaparlamentarnego, co – w opinii gazety – prowadzi³o do rz¹dów dyktatorskich44. Taki te¿
„pozaparlamentarny”, przejœciowy charakter mia³, zdaniem redakcji, gabinet
sformowany przez rektora Politechniki Warszawskiej prof. Antoniego Ponikowskiego. Jednak¿e utworzenie gabinetu, jak dowodzi³ „Pielgrzym”, nie zapobiegnie „...wzajemnym podejrzliwoœciom i podziemnym wichrzeniom”. „Ka¿de
g³osowanie Sejmu, przekonywano, bêdzie przez jedne partie wyzyskiwane
przeciw drugim dla demagogii wyborczej”. W takiej sytuacji, stwierdza³a gazeta, nale¿y Sejm rozwi¹zaæ i zaprowadziæ rz¹dy jedynow³adcze, czyli dyktaturê”45.
40

41

42
43
44
45

Walka o wiarê œwiêt¹ na Pomorzu, „Pielgrzym”, nr 24 z 24 II 1921, s. 1; tam¿e, nr 31 z 12 III
1921, s. 1; zob. te¿: Unif ikacja szkolnictwa, „S³owo Pomorskie”, nr 29 z 8 II 1921, s. 1:
O naukê religii na Pomorzu, tam¿e, nr 36 z 16 II 1921, s.1; R. Wapiñski, ¯ycie polityczne
Pomorza..., s. 64–65; ten¿e, Endecja na Pomorzu..., s. 27.
Gabinet Witosa siê chwieje..., loc. cit.; Pismo Witosa do Naczelnika Pañstwa, tam¿e, nr 110
z 15 IX 1921, s. 1; Dlaczego ust¹pi³ Witos?..., loc. cit.; zob. te¿: A. W¹tor, Pierwszy gabinet
Wincentego Witosa, [w:] Od Moraczewskiego do Sk³adkowskiego. Gabinety Polski odrodzonej 1918–1939, pod red. Janusza Farysia, Adama W¹tora i Henryka Walczaka, Szczecin
2011, s. 75–92.
Zob.: E. Maj, Komunikowanie polityczne Narodowej Demokracji..., s. 142 i n.; M. Mazur,
Jêzyk polityki w prasie Narodowej Demokracji..., loc. cit.
Przesilenie rz¹du trwa jeszcze, „Pielgrzym”, nr 111 z 17 IX 1921, s. 1; Przesilenie wci¹¿ trwa,
tam¿e, nr 112 z 20 IX 1921, s. 1.
Tam¿e, loc. cit.; zob. te¿: GroŸba dyktatury (przedruk z „Dziennika Poznañskiego”), „Pielgrzym”, nr 115 z 27 IX 1921, s. 1.
GroŸba dyktatury (przedruk z „Dziennika Poznañskiego”)..., loc. cit.; Nowy prezydent
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Jak wynika z analizy zamieszczanych w „Pielgrzymie” tekstów dotycz¹cych
„uporz¹dkowania wewnêtrznego” kraju, owa „dyktatura” jawi³a siê autorom
artyku³ów i redaktorom pisma nie jako rz¹dy pojedynczego polityka, lecz w³adza jednego obozu politycznego – w konkretnym wypadku endecji. Istotne
zagro¿enie dla wspomnianych d¹¿eñ stanowi³a w ocenia gazety osoba popieranego przez „belwederskie stronnictwa” Józefa Pi³sudskiego. Tote¿ pragn¹c os³abiæ autorytet Naczelnika Pañstwa, siêgniêto do personalnych, zarzuconych
onegdaj oskar¿eñ i zarzutów, przywo³uj¹c „nieszczêsny pochód na Kijów”, „krótkowzroczn¹, nieprzemyœlan¹ politykê federacyjn¹” oraz „uleganie ¿ydowskim
i socjalistycznym podszeptom”.
Kwestiami zajmuj¹cymi w owym czasie redakcjê pisma by³a te¿ sprawa
Górnego Œl¹ska i Wileñszczyzny oraz zadra¿nienia z Czechos³owacj¹ tycz¹ce
problemów granicznych. Przy czym szczególn¹ uwagê zajmowa³ wielkoprzemys³owy Górny Œl¹sk. W obszernych artyku³ach informowano czytelników
o przygotowaniach do kampanii plebiscytowej i o samym plebiscycie46. Win¹
za niepomyœlny dla Polski wynik plebiscytu obci¹¿ano „niemieckie knowania”
oraz „z³owrog¹ politykê Anglii i jej premiera Dawida Lloyd George’a” – g³ównego przeciwnika polskich rewindykacji terytorialnych kosztem Niemiec.
„Anglikowi – pisa³ „Pielgrzym – Polska jest na ogó³ wzi¹wszy, tak obojêtn¹ jak
nie przymierzaj¹c psu pi¹ta noga, je¿eli wiêc jej na ka¿dym kroku szkodzi, to
[…] dlatego, ¿e nie chce, ¿eby Polska razem z Francj¹ by³a […] za potê¿n¹”47.
Ow¹ „niechêæ” b¹dŸ wprost „wrogoœæ” wobec Polski upatrywa³ te¿ „Pielgrzym”
w rzekomych „¿ydowskich koneksjach” brytyjskiego premiera, jakoby „pionka
¿ydowsko-masoñskich d¹¿eñ”48 jakich to widomym przyk³adem by³a dla „Pielgrzyma” niepomyœlna dla Polski decyzja o podziale Górnego Œl¹ska.
Tote¿ wybuch trzeciego powstania œl¹skiego (w nocy z 2 na 3 maja 1921 r.)
by³ dla gazety logicznym nastêpstwem „niesprawiedliwych decyzji Komisji

46

47

48

ministrów, tam¿e, nr 113 z 22 IX 1921, s. 1; zob. te¿: J. Faryœ, Pierwszy gabinet Antoniego
Ponikowskiego, [w:] Od Moraczewskiego do Sk³adkowskiego, op. cit., s. 93 – 109.
Piêæ milionów Niemców na Górnym Œl¹sku, „Pielgrzym”, nr 5 z 11 I 1921, s. 1; Walka
o Górny Œl¹sk, tam¿e, nr 6 z 13 I 1921, s. 2; Co trzeba wiedzieæ o plebiscycie górnoœl¹skim,
tam¿e, s. 1–2; Odezwa Komitetu Obrony Œl¹ska, tam¿e, nr 10 z 22 I 1921, s. 1; O plebiscycie
na Œl¹sku, tam¿e, nr 16 z 5 II 1921, s. 1; Plebiscyt górnoœl¹ski rozpocz¹³ siê, tam¿e, nr 32 z 1
III 1921, s. 3; zob. te¿: tam¿e, nr 34 z 19 III 1921, s. 1; Górny Œl¹sk wraca do Polski, tam¿e,
nr 36 z 24 III 1921, s. 1.
Jak to bêdzie z Górnym Œl¹skiem, tam¿e, nr 41 z 6IV 1921, s. 1; Dlaczego Anglicy nie chc¹
oddaæ Polsce Górnego Œl¹ska?, tam¿e, nr 62 z 24 V 1921, s. 1; Zapasy o Górny Œl¹sk, tam¿e,
nr 99 z 18 VIII 1921, s. 1.
Liga Narodów a Polska, tam¿e, nr 31 z 14 III 1922, s. 1; zob. te¿: tam¿e, nr 35 z 23 III 1922,
s. 2; P. Waingertner, Wolnomularstwo II Rzeczypospolitej w oczach wspó³czesnych, £ódŸ
1999, s. 83 i n.; R. Modras, Koœció³ katolicki i antysemityzm w Polsce w latach 1933–1939,
Kraków 2004, rozdz. 2, Liberalizm: sojusz masoñsko-¿ydowski, s. 67–92.
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Miêdzysojuszniczej” ulegaj¹cej „niemieckim podszeptom”49. Stronice „Pielgrzyma” zape³nia³y w owym czasie szczegó³owe doniesienia z walk na „œl¹skim froncie” oraz teksty uzasadniaj¹ce prawa odrodzonej Rzeczypospolitej do górnoœl¹skiej ziemi. Rozstrzygniêcia w „sprawie œl¹skiej”, jakie ostatecznie zapad³y na
forum Komisji Miêdzysojuszniczej po przerwaniu dzia³añ zbrojnych, nie satysfakcjonowa³y redakcji pelpliñskiej gazety: „...z³owroga polityka Anglii, pisano, stworzy³a z Górnego Œl¹ska Alzacjê i Lotaryngiê, która bêdzie ropiej¹c¹
ran¹ pomiêdzy Niemcami a Polsk¹”50.
Dostrzegalnie mniej uwagi, ni¿ kwestii Górnego Œl¹ska, poœwiêca³ „Pielgrzym” sprawie Wileñszczyzny. Pismo sprzeciwia³o siê propagowanym przez
„obóz belwederski” planom federacji Polski i Litwy, planom w opinii redakcji,
szkodliwym dla konsolidacji pañstwa. „Za federacj¹ Litwy z Polsk¹, twierdzono, jest przede wszystkim Naczelnik Pañstwa [Józef Pi³sudski – A.R.], a popieraj¹ go w tym kierunku wszyscy lewicowcy”, w tym „przyjació³ka ¿ydów – NPR”.
Poniewa¿ „...zajêcie Wilna przez jen. ¯eligowskiego zgadza³o siê najzupe³niej
z uczuciami i wol¹ ludnoœci”, przekonywano czytelników, miasto wraz z zajêtym przez Lucjana ¯eligowskiego obszarem (tzw. Litw¹ Œrodkow¹), nale¿a³o
w³¹czyæ w granice Rzeczypospolitej51. Optuj¹c za inkorporacj¹ Wileñszczyzny, „Pielgrzym”, zwracaj¹c uwagê na szkodliwoœæ idei autonomii, zaatakowa³
koncepcjê wschodniej polityki J. Pi³sudskiego. „Dawno byœmy siê ze spraw¹
Wilna uporali bez Ligi Narodów – dowodzi³a gazeta – gdyby nie „...nieszczêœliwa wyprawa na Kijów, wskutek której pozwoliliœmy sobie wydrzeæ Wilno
przez bolszewików, a nastêpnie Litwinów”52. Józef Pi³sudski przedstawiany by³
w pielgrzymowych publikacjach jako nierozwa¿ny, nieprzewidywalny polityk,
49

50

51
52

Zob.: przypis 47 oraz: Obrona Górnego Œl¹ska, „Pielgrzym”, nr 53 z 3 V 1921, s. 1; Oznacza
wojnê, tam¿e, nr 55 z 7 V 1921, s. 1; Powstania na Górnym Œl¹sku, tam¿e, nr 56 z 10 V 1921,
s. 1; Górny Œl¹sk w p³omieniach powstania, tam¿e, s. 2; Powstanie na Górnym Œl¹sku, tam¿e, nr 57 z 12 V 1921, s. 1; Walka o Górny Œl¹sk, tam¿e, nr 69 z 9 VI 1921, s. 1; Walki na
Górnym Œl¹sku, tam¿e, nr 71 z 14 VI 1921, s. 1; Plon trzech powstañ na Górnym Œl¹sku,
tam¿e, nr 75 z 23 VI 1921, s. 1; Odezwa Korfantego do ludnoœci œl¹skiej, tam¿e, nr 78 z 1 VII
1921, s. 1; Powstanie na Górnym Œl¹sku ukoñczone, tam¿e, nr 79 z 2 VII1921, s. 1.
Zapad³ wyrok, tam¿e, nr 123 z 15 X 1921, s. 1; zob. te¿: Zapasy o Górny Œl¹sk..., loc. cit.;
Walka o Górny Œl¹sk, tam¿e, nr 100 z 20 VIII 1921, s. 1; Sprawa górnoœl¹ska przed Lig¹
Narodów, tam¿e, nr 98 z 16 VIII 1921, s. 1; Podzia³ Œl¹ska zdecydowany?, tam¿e, nr 120
z 8 X 1921, s. 1; Sprawa Górnego Œl¹ska rozstrzygniêta, tam¿e, nr 127 z 25 X 1921, s. 1;
Polska przyjê³a decyzje w sprawie Górnego Œl¹ska, tam¿e, nr 128 z27 X 1921, s. 2.
Jak ma wygl¹daæ federacja Litwy z Polsk¹, tam¿e, nr 58 z 14 V 1921, s. 4; Wilno z Polsk¹,
tam¿e, nr 100 z 20 VIII 1921, s. 1–2.
Jak zakoñczy³ siê spór polsko-litewski w Lidze Narodów, tam¿e, nr 117 z 1 X 1921, s. 1; Nasze
po³o¿enie polityczne, tam¿e, loc. cit.; W sprawie zatargu o Wileñszczyznê, tam¿e, nr 140
z 24 XI 1921, s. 1; Za jak¹ cenê pozyskano ¿ydów przy g³osowaniu Sejmu za Wilnem?, tam¿e, nr 141 z 26 XI 1921, s. 1.
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który rozpoczynaj¹c „awanturnicz¹ wyprawê kijowsk¹”, doprowadzi³ do klêski
i os³abienia znaczenia Polski na arenie miêdzynarodowej, czego implikacj¹ by³y
nieprzychylne dla Polski decyzje podjête na konferencji w Spa (5 VII 1920 –
– 16 VII 1920). Poœrednio J. Pi³sudskiego, a g³ównie rz¹d A. Ponikowskiego
obwiniano te¿ o „przefrymarczenie” Œl¹ska Cieszyñskiego. „... kiedy my tworzyliœmy Legiony po stronie pañstw centralnych – ironizowano – Czesi uk³adali siê ju¿ z Francj¹ o ca³y Œl¹sk Cieszyñski”. „Nie by³oby dziœ z pewnoœci¹ tego
rozbratu pomiêdzy Czechami a nami, gdybyœmy byli pilnowali Œl¹ska Cieszyñskiego, kiedy to czyniæ nale¿a³o”, a nie „pójœæ na Kijów”53.
Z kwesti¹ granic odrodzonej Rzeczypospolitej wi¹za³o siê równie¿ zagadnienie nowego tworu politycznego powersalskiej Europy, tj. Wolnego Miasta
Gdañska. Dla „Pielgrzyma” Gdañsk, mimo i¿ „...gospodarczo nale¿¹cy do Polski”, by³ „antypolskim przyczó³kiem” odradzaj¹cego siê niemieckiego nacjonalizmu i rewan¿yzmu54. Win¹ za taki stan rzeczy obarczano kolejny raz „warszawski rz¹d” lekcewa¿¹cy, zdaniem pisma, „gdañski problem”, rz¹d, który miast
Polaków wysy³a na placówki dyplomatyczne ¯ydów, takich jak np. Szymon
Askenazy55. Zdaniem redaktorów „Pielgrzyma” „¿ydowskim i niemieckim antypolskim knowaniom” ulega³ te¿, o czym wspomniano, Lloyd George, a wiêc,
konkludowano „nic od ¿yda, nic do ¿yda, nic przez ¿yda”56.
W pielgrzymowych publikacjach, tycz¹cych kwestii politycznych jak i gospodarczo-spo³ecznych, a nawet kultury, stereotyp czêsto mia³ wiêksz¹ wagê
ni¿ rzetelna informacja. Tak wiêc odpowiedzialnoœæ za wszystkie, w opinii „Pielgrzyma”, pora¿ki i niepowodzenia, jakich to doznawa³a Rzeczpospolita na
arenie miêdzynarodowej, ponosili ¯ydzi i „za¿ydzona Warszawa” (czytaj – polski
rz¹d). ¯yd stawa³ siê dla pisma wszechobecnym wrogiem stymuluj¹cym nieprzyjazn¹ Polsce politykê Wielkiej Brytanii, inspiruj¹cym niemieckie i bolszewickie wobec Polski „zakusy”, wreszcie wzniecaj¹cym niepokoje na tle gospodarczo-spo³ecznym w samym kraju57. Ze szczególnym uprzedzeniem, ma³o –
53

54

55

56
57

Zob.: Znamienne odznaczenie Paderewskiego (przedruk z „G³osu Narodu”), „Pielgrzym”,
nr 107 z 10 XII 1921, s. 1; Za kulisami pokoju ryskiego, tam¿e, nr 44 z 12 IV 1921, s. 1;
Pilnujmy Pomorza, tam¿e, nr 59 z 18 V 1921.
Gdañsk bêdzie gospodarczo nale¿a³ do Polski, tam¿e, nr 48 z 21 IV 1921, s. 1; tam¿e, nr 62
z 24 V 1921, s. 1; Port gdañski w rêku polsko-gdañskim, tam¿e, nr 68 z 7VI 1921, s. 1–2;
Unia celna Polski z Gdañskiem, tam¿e, nr 119 z 6 X 1921, s. 1; Krzy¿acka polityka Gdañska,
tam¿e, nr 123 z 15 X 1921, s. 2; Polska przejê³a koleje gdañskie, tam¿e, nr 144 z 3 XII 1921,
s. 3; O szko³y polskie w Gdañsku, tam¿e, nr 152 z 22 XII 1921, s. 2.
Rozwa¿ania na Zielone Œwi¹tki, tam¿e, nr 58 z 14 V 1921, s. 1; tam¿e, nr 117 z 1 X 1921,
s. 1; zob. te¿: O. Bergmann, Narodowa Demokracja wobec problematyki ¿ydowskiej w latach 1918–1929, Poznañ 1998, s. 58–60.
Sojusz ¿ydostwa z angielskim premierem, „Pielgrzym”, nr 92 z 2 VIII 1921, s. 2; Sprawa
¿ydowska, tam¿e, nr 152 z 22 XII 1921, s. 1; tam¿e, nr 156 z 31 XII 1921, s. 1.
Zob. np.: Kto przygotowuje rewolucjê œwiatow¹, tam¿e, nr 6 z 14 II 1922, s. 1; Bezczelni
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wprost z nienawiœci¹ pisa³ „Pielgrzym” o prof. Szymonie Askenazym58, ówczeœnie ministrze pe³nomocnym Rzeczypospolitej przy Lidze Narodów, obwiniaj¹c go w licznych artyku³ach o zdradê interesów narodowych i „wys³ugiwanie
siê ¿ydowskiej miêdzynarodówce”. „A dajcie nam tu tego ¿ydziaka polskiego na
Pomorze – nawo³ywa³ pelpliñski periodyk – a my mu poka¿emy, co to znaczy
stawaæ w obronie kolonistów [niemieckich – A.R.] i gruntownie wypêdzimy
mu jego natchnienia! Jak d³ugo rz¹d polski pozwoli zastêpowaæ Polskê takiemu
¿ydziakowi przed Lig¹ Narodów? […] hañba! Tym czcicielom Nuchima Askenazego przed Lig¹ Narodów odpowiadamy s³usznie, ¿e ¿yd pozostanie ¿ydem,
choæby nie wiedzieæ, ile napisa³ dzie³ historycznych maj¹cych nauczyæ Polaków patriotyzmu, bo jak nie mo¿na ³¹czyæ ogieñ z wod¹, tak nie mo¿na byæ
równoczeœnie Polakiem i ¿ydem!”59.
Problematyka ¿ydowska przedstawiana na ³amach „Pielgrzyma” w podobnej
„ods³onie” by³a obecna w tym¿e piœmie do ostatniego jego numeru z 31 sierpnia 1939 r (sic!). Przy czym dla jego redaktorów ¯ydzi, ciesz¹cy siê na Pomorzu
przed 1918 r. poparciem w³adz zaborczych m.in. z racji swego niemal¿e powszechnego zgermanizowania oraz konkuruj¹cy na rynku pracy z polskimi
rzemieœlnikami i kupcami, uwa¿ani byli za „szkodników” wystêpuj¹cych przeciw „narodowej robocie polskiej”. Charakterystyczne, ¿e w owej „walce” z „zalewem ¿ydowskim Pomorza”, za szczególnie niebezpiecznych przeciwników

58
59

¿ydzi, tam¿e, nr 23 z 23 II 1922, s. 1; Co powie polski lud, tam¿e, nr 28 z 7 III 1922, s. 1;
Hieny i szakale a nie ludzie, tam¿e, loc. cit.; Liga Narodów a Polska, tam¿e, nr 31 z 14 III
1922, s. 1; NPR po stronie ¿ydów, tam¿e, nr 31 z 14 III 1922, s. 1 – 2; ¯ydowskie zabiegi,
tam¿e, nr 41 z 6 IV 1922, s. 1; Bolszewicy oczekuj¹ pomocy od ¿ydów, tam¿e, loc, cit.; Gdañsk
gniazdem szerszeni ¿ydowskich, tam¿e, nr 53 z 4 V 1922, s. 1; Zob. te¿: G Radomski, Narodowa Demokracja wobec problematyki mniejszoœci narodowych w Drugiej Rzeczypospolitej,
Toruñ 2000, s. 96 i n.; W. Wojdy³o, Koncepcje rozwi¹zania kwestii ¿ydowskiej w myœli Narodowej Demokracji 1918–1926, [w:] Nad Ba³tykiem. W krêgu polityki, gospodarki, problemów narodowoœciowych i spo³ecznych w XIX i XX wieku. Ksiêga jubileuszowa poœwiêcona
Profesorowi Mieczys³awowi Wojciechowskiemu, zbiór studiów pod red. Z. Karpusa, J K³aczkowa, M. Wo³osa, Toruñ 2005, s. 492–501; K. Wrzesiñski, Obraz mniejszoœci narodowych
w poznañskiej prasie konserwatywnej w latach 1918–1939, Poznañ 2002, s. 121; E. Maj,
Komunikowanie polityczne Narodowej Demokracji..., s. 525 i n.; R. Michalski Obraz ¯yda
i narodu ¿ydowskiego na ³amach polskiej prasy pomorskiej w latach 1920 – 1939, Toruñ
1997, s. 26 i n.; M. Mazur, Jêzyk polityki w prasie Narodowej Demokracji..., s. 535 i n.
Bli¿ej o prof. Szymonie Askenazym zob.: J. Dutkiewicz, Szymon Askenazy i jego szko³a,
Warszawa 1958, s. 9 i n.
Kto staje w obronie kolonistów niemieckich, „Pielgrzym”, nr 54 z 29 IV 1922, s. 1; Przed
objêciem Œl¹ska, tam¿e, nr 63 z 27 V 1922, s. 1; Co robi Pan Pi³sudski?, tam¿e, nr 88 z 25 VII
1922, s. 1: Upadek Lloyda George’a, tam¿e, nr 126 z 24 X 1922, s. 1; ¯ydzi, tam¿e, nr 137
z 18 XI 1922, s. 1; Nabra³ odwagi, tam¿e, nr 141 z 28 XI 1922, s. 1; O kolonistów, tam¿e,
nr 32 z 15 III 1923, s. 1: Ile kosztuje nas pan Askenazy?, tam¿e, nr 34 z 20 III 1923, s. 1.
Nadzieje zawsze mi mi³a, tam¿e, nr 61 z 22 V 1923, s. 1; Sprawy polskie, tam¿e, nr 148
z 9 XII 1924, s. 1; zob. te¿ O. Bergmann, loc. cit.
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uwa¿a³ „Pielgrzym” ¯ydów zasymilowanych z polsk¹ spo³ecznoœci¹ (Polaków
wyznania moj¿eszowego), a nawet tych, którzy przeszli na katolicyzm. Bowiem
jak twierdzono – „¿yd z krwi i koœci choæby siê ochrzci³, ¿ydem pozostanie”60.
Dopatruj¹c siê w ka¿dym niemal podejmowanym na arenie miêdzynarodowej,
a kontrowersyjnym w ocenie redaktorów pelpliñskiego dziennika, stanowisku
rz¹du Rzeczypospolitej wobec rozlicznych przejawów ¿ycia politycznego i ekonomicznego twierdzono: „...nasza dyplomacja...idzie po linii polityki ¿ydowsko-masoñskiej”. Nawet Liga Narodów, wed³ug „Pielgrzyma” to „narzêdzie
¿ydostwa i masonerii” „ziej¹ce nienawiœci¹ do Polski”61. „Miêdzynarodowe ¿ydostwo, przekonywa³ czytelników „Pielgrzym”, to ¿ywio³ nam wrogi od samego
pocz¹tku istnienia zmartwychwsta³ej Polski.[...] Dopóki ¿ydzi nie osi¹gn¹
w Polsce praw nadzwyczajnych i kraj nasz nie zamieni siê w Judeopolskê,
a Polacy nie zejd¹ do roli bydl¹t roboczych, dla swych ¿ydowskich panów, nie
zmieni¹ siê sentymenty ¿ydostwa miêdzynarodowego”62. Jak widaæ, w rozumieniu redakcji pisma, ¯ydzi stanowili najpowa¿niejsze zagro¿enie dla polskiej racji stanu nie tylko na arenie polityki wewnêtrznej, ale równie¿ miêdzynarodowej. Kreatorzy owych komunikatów siêgali przy tym do stereotypowych,
pejoratywnych przekazów i wyobra¿eñ ukazuj¹cych ¯ydów jako ¿ywio³ pozbawiony wszelkich cech dodatnich, takich jak uczciwoœæ, moralnoœæ skromnoœæ.
Zarzucano im brak poczucia godnoœci i honoru oraz skrajny kosmopolityzm63.
60

61

62
63

„Pielgrzym”, nr 130 z 29 X 1925, s. 2; zob. te¿: ¯ydzi, (przedruk z „Kuriera Poznañskiego”),
tam¿e, nr 137 z 18 XI 1922, s. 1 oraz O Bergmann, op. cit., s. 251–252 i n.; G. Radomski,
Narodowa Demokracja wobec problematyki mniejszoœci narodowych..., s. 41 i n., 906 i n.,
105 i n.; W, Wojdy³o, op. cit., s. 494 i n.
Liga Narodów a Polska, Pielgrzym”, nr 31 z 14 III 1922, s. 1; zob. te¿: Po imieniu, tam¿e,
nr 130 z 30 X 1923, s. 1; Masoni i ¿ydzi przeciw Polsce, tam¿e, nr 91 z 30 VII 1925, s. 1;
Liga Narodów i jej wartoœæ, tam¿e, nr 135 z 31 X 1925, s. 1; Przeszkody w przyjêciu Polski
do Rady Ligi Narodów, tam¿e, nr 31 z 13 IV 1926, s. 1.
Zob. przypis 61.
Zob.: Sprawa ¿ydowska, „Pielgrzym”, nr 152 z 22 XII 1921, s. 1; Kto przygotowuje rewolucje
œwiatow¹?, tam¿e, nr 6 z 14 I 1922, s. 1; Liga Narodów a Polska, tam¿e, nr 31 z 14 III 1922,
s. 1; ¯ydowskie zbiegi, tam¿e, nr 41 z 4 IV 1922, s. 1; Gdañsk gniazdem szerszeni ¿ydowskich,
tam¿e, nr 53 z 4 V 1922, s. 1; Jak ¿ydzi chcieliby opanowaæ Polskê po przysz³ych wyborach,
tam¿e, nr 107 z 7 IX 1922, s. 1; Nadzieje ¿ydów i Niemców, tam¿e, nr 138 z 21 XI 1922, s. 1;
Masoneria ¿ydowska w Polsce, tam¿e, nr 5 z 11 I 1923, s. 5–6; Dla tych, którzy widz¹,
tam¿e, nr 8 z 18 I 1923, s. 6; Oblicze komunistycznego ¿ydostwa, tam¿e, nr 40 z 3 IV 1923,
s. 1; Dalsze oczyszczanie powietrza, tam¿e, nr 71 z 14 VI 1923, s. 1; ¯ydowski sposób walki
z Polakami, tam¿e, nr 83 z 12 VII 1923, s. 1; St. Pieñkowski, Po imieniu, tam¿e, nr 130
z 30 X 1923, s. 1; ¯ydzi w Polsce, tam¿e, nr 144 z 20 XI 1924, s. 1; Plaga ¿ydowska w Polsce,
tam¿e, nr 29 z 7 III 1925, s. 1; Liga Narodów i jej wartoœæ, tam¿e, nr 131 z 31 X 1925, s. 1;
W sprawie ¿ydowskiej, tam¿e, nr 143 z 28 XI 1925, s. 3; Hañba!, tam¿e, nr 146 z 5 XII 1925,
s. 3–4; Nasi ¿ydzi, tam¿e, nr 10 z 23 I 1926, s. 3; Polityka ¿ydowska wobec nas, tam¿e, nr 11
z 26 I 1926, s. 3; Przeszkody w przyjêciu Polski do Rady Ligi Narodów, tam¿e, nr 31 z 13 IV
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Autorem wiêkszoœci owych odredakcyjnych artyku³ów „Pielgrzyma” dotycz¹cych
„¿ydowskiej kwestii” by³ w latach 20. Józef Korczak-Zió³kowski. W obszernych
artyku³ach Zió³kowski przekonywa³ czytelników pelpliñskiej gazety, i¿ „tajna
¿ydowsko-masoñska z³ota miêdzynarodówka” „d¹¿¹ca od wieków od panowania nad œwiatem” wyzyskuje w tym celu nie tylko „uleg³ych jej podszeptom”
mê¿ów stanu wielu pañstw (np. Lloyda George’a zwanego przezeñ „pionkiem
¿ydowsko-masoñskich d¹¿eñ” i ¿ydofilem). Wed³ug J. Korczak-Zió³kowskiego
s³u¿¹ temu dalekosiê¿nemu celowi tak¿e „ukute przez ¿ydów” idee i miêdzynarodowe organizacje: „komunizm, masoneria, liberalizm, wolnomyœlnoœæ, bolszewizm, sowiety, futuryzm, Liga Narodów (zwana przez J. Korczak-Zió³kowskiego
„poronionym p³odem ¿ydowsko-masoñskim”), dalej – „Liga Obrony Praw Cz³owieka i Obywatela, anonimowe towarzystwa akcyjne, anonimowe firmy, przybierane nazwiska aryjskie”. „To czêœæ masek, pod którymi tak czy owak kryj¹ siê
¿ydzi” – dowodzi³ red. Zió³kowski64. W tak skomplikowanej rzeczywistoœci
polityczno-spo³ecznej i gospodarczej – powiela³ J. Korczak-Zió³kowski opinie
endeckich propagandzistów – „jesteœmy stanowczo za wyodrêbnieniem ¿ywio³u
¿ydowskiego z ¿ycia spo³ecznego i kulturalnego kraju”. Przy czym owo „wyodrêbnienie” okreœlano uw³aczaj¹co mianem „oczyszczania powietrza” (sic!)65.
„Tajne, miêdzynarodowe ¿ydowsko-masoñskie si³y” inspirowa³y te¿, zdaniem
„Pielgrzyma”, zabójstwo prezydenta Gabriela Narutowicza (16 XII 1922 r.). Ju¿
w przeddzieñ owego tragicznego wydarzenia, rozpatruj¹c mo¿liwoœci kandydowania Józefa Pi³sudskiego na stanowisko prezydenta Rzeczypospolitej, „Pielgrzym” stwierdza³, ¿e „rz¹dy socjalistyczno-¿ydowskie z panem Pi³sudskim jako
Naczelnikiem Pañstwa” […] „utworzy³y kó³ko tajne Zwi¹zek Wolnoœci66 . Cz³onkom tego Zwi¹zku „...przyœwieca myœl, twierdzi³ Zió³kowski, ju¿ nie tylko przygotowania spo³eczeñstwa za ka¿d¹ cenê do wyboru...Pi³sudskiego na prezydenta Rzeczypospolitej, ale co wiêcej, pojawia siê wœród nich myœl, ¿eby go
uczyniæ królem polskim”67 . „Naczelnikiem Pañstwa musi byæ Polak, a nie
Litwin! – grzmia³ „Pielgrzym”, przeciwstawiaj¹c siê wspomnianym „zakusom
belwederczyków”. „Naczelnikiem pañstwa musi byæ katolik i to katolik przyk³adny, twierdzono, czyni¹c aluzje do onegdajszej apostazji J. Pi³sudskiego.

64
65
66
67

1926, s. 1; Zob. te¿: E. Maj, Komunikowanie polityczne Narodowej Demokracji..., s. 525 i n.;
R. Michalski, Obraz ¯yda..., s. 31 i n. G. Radomski, Narodowa Demokracja wobec problematyki mniejszoœci..., s. 41–65, 96–107, 120–124, 133–139; M. Mazur, Jêzyk polityki...,
s. 535–536; H. Lisiak, Narodowa Demokracja w Wielkopolsce w latach 1918–1939,
Poznañ 2006, s. 249 i n.
Zob. przypis 63.
Zob.: Hañba, tam¿e, loc. cit.; Dalsze oczyszczanie powietrza, tam¿e, loc.cit.
Chodzi o Polsk¹ Organizacjê Wolnoœci skupiaj¹c¹ by³ych cz³onków POW, za³o¿on¹ w lipcu
1922 r.
O Polskê masoñsk¹ i koronê dla Pi³sudskiego, „Pielgrzym”, nr 130 z 3 XI 1922, s. 6.
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„W Polsce mog¹ byæ gospodarzami jedynie Polacy. […] Polska nie zniesie ani
prezydenta polsko-¿ydowskiego, ani rz¹du polsko-¿ydowskiego”68.
Charakterystyczne, ¿e w przeciwieñstwie do wiod¹cych tytu³ów endeckiej
prasy, komunikaty pelpliñskiej gazety, pozbawione politycznej refleksji, odznacza³y siê szczególn¹, napastliw¹ zajad³oœci¹. Polityczni przeciwnicy endecji,
reprezentuj¹cy obojêtnie jak¹ opcjê partyjn¹, to wg „Pielgrzyma” „¿ydowscy
s³ugusi”. Ich odmienn¹ od endeckiej wizjê uk³adu si³ politycznych w Rzeczypospolitej kszta³tuj¹, podkreœla³o pelpliñskie pismo, „¿ydowsko-masoñskie” proweniencje „wielkorz¹dców pañstwa” zmierzaj¹cych do „przerobienie Polski
w Judeopolskê i wydania w³adzy w rêce ¿ydostwa”69. Rozgrywki, jakie towarzyszy³y w owym czasie zmaganiom w politycznym interiorze Rzeczypospolitej,
przedstawiane by³y w pelpliñskim periodyku, jak ju¿ wspomniano, bardzo ogólnie, dychotomicznie, lecz z iœcie brutalnym zacietrzewieniem. I tak, wszelkie
poczynania endecji oceniane by³y jako „s³u¿¹ce ca³emu spo³eczeñstwu”, zaœ strony przeciwnej, „jednej tylko jego czêœci, tj. lewicy”, zdominowanej na dodatek
przez „¿ydostwo i masoneriê”.
Przesi¹kniêta demagogi¹ ostra krytyka obozu belwederskiego i samego
J. Pi³sudskiego nasili³a siê na ³amach „Pielgrzyma” w przeddzieñ i podczas
wyborów parlamentarnych 1922 r. Szczególnie uw³aczaj¹ce, hañbi¹ce zarzuty
i oskar¿enia o sprzeniewierzenie narodowego interesu i zaprzedanie go „ ¿ydowskiej, z³otej miêdzynarodówce” i niemieckim d¹¿eniom rewizjonistycznym
kierowa³ te¿ pelpliñski dziennik pod adresem Narodowej Partii Robotniczej70.
Prowadzona w tym¿e duchu kampania propagandowa, siêgaj¹ce do reakcyjnych, obskuranckich sloganów kontaminowanych bogoojczyŸnianymi has³ami, kampania adresowana do przeciêtnego wyborcy, czêsto politycznego dyletanta, odnios³a spory sukces. W wyborach ogólnopañstwowych do Sejmu
(5 XI 1922 r.) blok Chrzeœcijañskiej Jednoœci Narodowej zdoby³ najwiêcej g³osów (21%). Zbli¿one do sejmowych by³y wyniki wyborów do Senatu (12 XI
1922 r.)71. Z satysfakcj¹ przyjêto te¿ decyzjê Naczelnika Pañstwa o rezygnacji
68

69
70

71

Czy katolik mo¿e byæ socjalist¹, tam¿e, nr 130 z 3 XI 1922, s. 1–2; Dopiero po³owa pracy,
tam¿e, nr 133 z 9 XI 1922, s. 1–2; ¯ydzi (przedruk z „Kuriera Poznañskiego”), tam¿e, nr 137
z 18 XI 1922, s. 1; Chrzeœcijañski Zwi¹zek Jednoœci Narodowej o kandydaturze Pi³sudskiego,
tam¿e, s. 1.
Zob. Chrzeœcijañski Zwi¹zek Jednoœci Narodowej o kandydaturze Pi³sudskiego..., loc. cit.
Odezwa wyborcza, „Pielgrzym”, nr 131 z 4 XI 1922, s. 1; Jak siê ok³amuje robotnika w imieniu NPR, tam¿e, nr 111 z 19 IX 1922, s. 1; Coraz wyraŸniej, tam¿e, nr 118 z 5 X 1922, s. 1;
Prze³om w zapatrywaniach, tam¿e, nr 121 z 12 X 1922, s. 1; K³amstwa przedwyborcze,
tam¿e, nr 127 z 26 X 1922, s. 1; Sk¹d fundusze?, tam¿e, nr 132 z 7 XI 1922, s. 1.
Walne Zwyciêstwo Chrzeœcijañskiego Zwi¹zku Jednoœci Narodowej, tam¿e, nr 133 z 9 XI
1922, s. 1; Na listê nr 8 (Chjena) w tczewskim okrêgu wyborczym obejmuj¹cym powiaty:
tczewski, starogardzki, koœcierski, kartuski, wejherowski i pucki oddano 71.666 g³osów,
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z ubiegania siê o fotel prezydencki. Bowiem cz³owiek, dowodzi³ „Pielgrzym”,
„który ³ama³ tzw. Ma³¹ Konstytucjê, cz³owiek, którego prezydentura uniemo¿liwia³aby wprowadzenie w pañstwie praworz¹dnoœci, i który sprzyja³ rz¹dom
socjalistyczno-¿ydowskim, jest niew³aœciwy na stanowisko prezydenta”72. „Pan
Pi³sudski uzna³ sam siebie za cz³owieka niew³aœciwego na stanowisko prezydenta. […] Cztery lata rz¹dów jego dowodz¹ – t³umaczy³ „Pielgrzym” –
¿e wyznanie Pana Pi³sudskiego jest zupe³nie uzasadnione”. Z piêciu nowych
kandydatur prezydenckich „Pielgrzym”, podobnie jak ca³y blok prawicowych
ugrupowañ, popar³ Maurycego Zamoyskiego, jako „przyk³adnego Polaka i katolika, który zwalcza za¿ydzenie kraju”. Apele o poparcie M. Zamoyskiego
wype³nia³y szpalty pisma obok tekstów dezawuuj¹cych jego kontrkandydatów.
I tak Ignacy Daszyñski, to wg pisma kandydat „za¿ydzia³ego” PPS-u, Stanis³aw
Wojciechowski, przyjaciel znienawidzonego przez endeków Naczelnika Pañstwa i cz³onek „uk³adaj¹cego” siê ¯ydami PSL „Piast”, Jan Baudouin de Courtenay
– protegowany „¿ydów i innych mniejszoœci narodowych”, wreszcie Gabriel
Narutowicz, nie doœæ, ¿e „krewny J. Pi³sudskiego i m¹¿ zaufany Belwederu” to
jeszcze cz³owiek „nie rozumiej¹cy Polski”, „ca³e ¿ycie mieszkaj¹cy poza ni¹”73.
W kontekœcie powy¿szej oceny oraz sukcesów w wyborach parlamentarnych, wybór na prezydenta Rzeczypospolitej Gabriela Narutowicza by³ dla „Pielgrzyma” niema³ym zaskoczeniem. „Kandydat maj¹cy tylko mniejszoœæ g³osów
polskich – podnosi³ larum publicysta pelpliñskiej gazety – narzucony zosta³ na
prezydenta Rzeczypospolitej g³osami obcych narodowoœci „ […] „Naród polski
musi odczuæ i odczuje taki wybór (…) jako ciê¿k¹ zniewagê”74. „Pielgrzym”
z miejsca te¿ w³¹czy³ siê w nasilon¹ teraz akcjê propagandow¹ endecji skierowan¹ nie tylko w osobê samego Narutowicza, lecz przede wszystkim kwestionuj¹c¹ prawo politycznych przeciwników do podejmowania w imieniu ”niepolskich wyborców” decyzji „wa¿¹cych o przysz³oœci narodu”. „Stronnictwa
Chrzeœcijañskiego Zwi¹zku Jednoœci Narodowej podejmuj¹ stanowcz¹ walkê
o narodowy charakter pañstwa polskiego zagro¿ony tym wyborem” informo-

72

73
74

na listê NPR (lista nr 7) – 25.948 g³osów. W okrêgu grudzi¹dzkim endecja zdoby³a 47.849
g³osów, NPR 25.120, zob.: „Pielgrzym” nr 133, loc. cit.; Jeszcze raz na szañce, tam¿e, nr 136
z 16 XI 1922, s. 1; Po¿egnanie starego Sejmu, tam¿e, nr 143 z 2 XII 1922, s. 1; Otwarcie
nowego Sejmu, tam¿e, loc. cit.
O Polskê masoñsk¹ i koronê dla Pi³sudskiego, loc. cit.; Dopiero po³owa pracy..., loc cit.; Pan
Pi³sudski w œwietle w³asnych s³ów, „Pielgrzym”, nr 134 z 11 XI 1922, s. 1–2; Tylko zarzuty na
gruncie prawnym, tam¿e, nr 136 z 16 XI 1922, s. 4; Chrzeœcijañski Zwi¹zek Narodowy
o kandydaturze Pi³sudskiego, nr 145 z 7 XII 1922, s. 1; Po zrzeczeniu siê, tam¿e, nr 146
z 9 XII 1922, s. 1; Ust¹pienie Pi³sudskiego. Mowa po¿egnalna, tam¿e; zob. te¿: Czy katolik
mo¿e byæ socjalist¹..., op. cit.
Zob. m.in.: Wybór prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, „Pielgrzym”, nr 147 z 12 XII 1922, s. 1.
Oœwiadczenie Chrzeœcijañskiego Zwi¹zku Jednoœci Narodowej, tam¿e, nr 148 z 14 XII 1922,
s. 1; zob. te¿: Wybór Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, tam¿e, loc. cit.
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wano czytelników. Odpowiedzialnoœci¹ za zaistnia³¹, tak „niekomfortow¹” dla
endecji sytuacjê, obwiniano na ³amach „Pielgrzyma” g³ównie elektorów PSL
„Piast”, którzy „...pod wolê 103 g³osów ¿ydów, Niemców i Ukraiñców, g³osowali
na ich kandydata”, tj. Gabriela Narutowicza75.
Publikacje „Pielgrzyma” tycz¹ce powyborczej sytuacji na politycznym forum
Rzeczypospolitej cechowa³a atmosfera wrogoœci do nowo wybranego prezydenta. Tylko ¯ydzi i Niemcy s¹ zadowoleni z takiego inspirowanego przez
masoneriê wyboru – udowadnia³ dziennik76.
Zamach na ¿ycie prezydenta, jakiego 16 grudnia 1922 r. dokona³ Eligiusz
Niewiadomski, by³ dla redakcji „Pielgrzyma” nastêpstwem „podziemnych dzia³añ jakichœ si³, które (…) pracuj¹, by podkopaæ nasz byt niepodleg³y, (…) tajnych si³ miêdzynarodowych, ¿ydowsko-masoñskich”. Zabójca prezydenta jawi³
siê na stronicach pisma, jako cz³owiek chory, niezrównowa¿ony psychicznie,
który – jak sam stwierdzi³ – „nie móg³ znieœæ pohañbienia Polski przez wybór
prezydenta g³osami obcych narodowo”77. Chocia¿ „Pielgrzym”, podobnie jak
czêœæ endeckiej prasy, wyrazi³ ubolewanie z powodu „straszliwego czynu”
E. Niewiadomskiego, to jego samego explicite nie potêpiono. Odpowiedzialnoœci¹ za tragediê obwini³a natomiast pelpliñska gazeta „...czêœæ radykaln¹
spo³eczeñstwa (…) sprzysiê¿on¹ z ¿ydami”. „Pod³o¿e i t³o tego czynu zbrodniczego, przekonywano, stworzyli raczej ci, którzy nie wahali siê za pomoc¹
g³osów ¿ydowskich, niemieckich i rosyjskich wybieraæ Polsce pierwszego prezydenta”78. Z tego te¿ punktu widzenia odpiera³ „Pielgrzym” zarzuty prasy „belwederskiej” (do jakiej to zalicza³ równie¿ prasê PSL-owsk¹ oraz NPR-owsk¹),
i¿ moralnym sprawc¹ jak i inspiratorem owego „strasznego czynu” by³a endecja79. Zreszt¹, konstatowa³ lekcewa¿¹co publicysta pelpliñskiego pisma: „¿ycie
lub œmieræ jednostki nie rozstrzyga o losach Polski, tylko naród ca³y...”80. Niebawem w³¹czy³ siê „Pielgrzym” do akcji aprobuj¹cej organizowane przez zwolenników endecji manifestacje i msze œw. poœwiêcone pamiêci skazanego na
œmieræ zabójcy prezydenta G. Narutowicza81. Dopiero apel episkopatu Polski
75
76
77

78
79
80
81

Zob.: Oœwiadczenie..., loc. cit.; Masoni triumfuj¹!, tam¿e, nr 150 z 19 XII 1922, s. 1.
¯ydzi i Niemcy o wyborze prezydenta, tam¿e, nr 149 z 16 XII 1922, s. 2; Masoni triumfuj¹...,
loc. cit.
Zob.: Zamordowanie prezydenta Narutowicza, tam¿e, nr 150 z 19 XII 1922, s. 1; Masoni
triumfuj¹, tam¿e, s. 1 i 3; Po zamachu, tam¿e, nr 151 z 21 XII 1922, s.1; Szczegó³y zamachu
na Prezydenta Rzeczypospolitej, tam¿e, s. 1–2; R. Habielski, Wolnoœæ czy odpowiedzialnoœæ.
Prasa i polityka w II Rzeczypospolitej, Warszawa 2013, s. 84 – 85.
„Pielgrzym”, nr 151, loc. cit.; zob. te¿: Chwa³a Bogu na wysokoœci!, tam¿e, nr 152 z 23 XII
1922, s. 1.
Zob.: przypis 77 i 78.
Masoni triumfuj¹!, loc. cit.
Zob.: Niewiadomski przed s¹dem, „Pielgrzym”, nr 2 z 4 I 1923, s. 1; tam¿e, nr 3 z 6 I 1923,
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z 10 lutego 1923 r. o zaniechanie podobnych wyst¹pieñ jako „obcych moralnoœci chrzeœcijañskiej” przerwa³ owe demonstracyjne wyst¹pienia endeckiej
prasy. W tym równie¿ pelpliñskiej gazety82.
Wybory nowego prezydenta Rzeczypospolitej nie wzbudzi³y ju¿ takiego
politycznego zacietrzewienia, jakim odznacza³y siê artyku³y „Pielgrzyma” przy
elekcji Gabriela Narutowicza. I chocia¿ dla „Pielgrzyma” kandydatura Stanis³awa Wojciechowskiego na wspomniane stanowisko by³a – w przeciwieñstwie
do „narodowej” kandydatury Kazimierza Morawskiego – jedynie „partyjn¹”,
to wyra¿ano zarazem nadziejê, ¿e „wybrany Prezydent...uwa¿aæ bêdzie oparcie
rz¹du...na trwa³ej wiêkszoœci polskiej w Sejmie i w Senacie […] polsk¹ myœl¹
narodow¹ kierowanych”83. T¹ „optymistyczn¹ nutkê” pielgrzymowych rozwa¿añ dope³nia³a jednoczeœnie informacja skierowana do czytelników, ¿e „szalê na
korzyœæ Wojciechowskiego przechylili oczywiœcie ¿ydzi, Niemcy i Ukraiñcy”84.
Wybór Stanis³awa Wojciechowskiego na prezydenta Rzeczypospolitej
niejako „zamyka³” na ³amach „Pielgrzyma” okres charakteryzuj¹cy siê publicystycznym bez³adem. Redakcja odst¹pi³a od wyraŸnych dot¹d w publicystyce
gazety form politycznej ekspresji. Pismo coraz wiêcej uwagi kierowa³o teraz na
kwestie lokalne. Nadal jednak ¿ywe by³y informacje o problemach ogólnokrajowych i sytuacji miêdzynarodowej, które to zagadnienia naœwietlano oczywiœcie zgodnie z za³o¿eniami przekazu politycznego endecji. We wspomnianym
propagandowym przekazie, tak politycznym, jak i spo³ecznym, wyró¿niæ mo¿na
podstawowe niejako grupy tematyczne. Co prawda zagadnienia te poruszano
ju¿ wczeœniej, ale obecnie poddane zosta³y wiêkszej ni¿ dot¹d starannoœci
w konstruowaniu przekazu, komunikatu prasowego, to¿samego z wzorcem
(modelem) wypracowanej i przyjêtej przez endecjê strategii makropropagandowego oddzia³ywania. Przy czym nale¿y podkreœliæ, ¿e mimo i¿ „Pielgrzym” od
dawna znalaz³ swe miejsce w systemie endeckiej prasy, to redakcja pisma, unikaj¹c jednoznacznych deklaracji, eufemicznie okreœla³a je mianem „katolicko-narodowego” 85. Tak okreœlonemu profilowi „Pielgrzyma” i prowadzonej
na jego ³amach kampanii propagandowo-werbunkowej, przeciwstawia³a redak-
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84
85

s. 1; Po wyroku, tam¿e, nr 4 z 9 I 1923, s. 1; zob. te¿: tam¿e, nr 16 z 3 II 1923, s. 1, 2 i 3;
Konf iskata „Pielgrzyma”, tam¿e, nr 16 z 6 II 1923, s. 1; Ostatnie chwile Niewiadomskiego,
tam¿e, loc. cit.; Nabo¿eñstwo ¿a³obne w Warszawie za duszê œp. Niewiadomskiego, tam¿e,
op. cit., s.2; Konf iskaty i zakazy, tam¿e, nr 17 z 8 II 1923, s. 1; Œp. Niewiadomski przed
œmierci¹, tam¿e, nr 26 z 1 III 1923, s. 1.
Zob.: Odezwa biskupów o nabo¿eñstwach ¿a³obnych, tam¿e, nr 20 z 15 II 1923, s. 2.
Nowy Prezydent Rzeczypospolitej, tam¿e, nr 152 z 23 XII 1922, s. 1; Wybór p. Wojciechowskiego na Prezydenta, tam¿e, s. 1–2; Orêdzie Prezydenta, tam¿e, nr 153 z 28 XII 1922, s. 1;
Po wyborze p. Wojciechowskiego, tam¿e, s. 1.
Wybór p. Wojciechowskiego na Prezydenta..., loc. cit.
Zob.: W. Pepliñski, Prasa pomorska..., s. 94–96.
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cja „antypolskie knowania wrogów narodu i pañstwa” zeœrodkowane g³ównie,
zdaniem pisma, w Lidze Narodów zdominowanej przez „¿ydowsko-masoñsk¹
klikê”86.
Publicysta i redaktor naczelny „Pielgrzyma” Józef Korczak-Zió³kowski,
w serii artyku³ów przekonywa³ czytelników, i¿ „Liga Narodów to twór ¿ydowsko-angielski, powo³any w celu os³abienia Polski, w czym... graj¹ du¿¹ rolê
...zakulisowe wp³ywy ¿ydowskie, od których polityka angielska w znacznym
stopniu zale¿y”87. Jednak¿e, z uwagi na miêdzynarodowe uwarunkowania, publicysta „Pielgrzyma” uwa¿a³ te¿, ¿e „...nale¿enie Polski do Rady Ligi Narodów
uchroni nasz kraj od stosowania do niego przemocy i u³atwi... rzeczow¹ obronê”
przede wszystkim przed rewizjonistycznymi zakusami Niemiec88.
W³aœnie problematyka niemiecka by³a jednym z wiod¹cych w owym czasie
zagadnieñ, komentowanych, omawianych w ka¿dym niemal numerze pelpliñskiej gazety. Przy czym tak widoczne na stronicach „Pielgrzyma” w pierwszych
latach po odzyskaniu niepodleg³oœci rozliczanie siê z zaborow¹ przesz³oœci¹89
ust¹pi³o tematyce poœwiêconej wydarzeniom aktualnym o znacz¹cym dla adresatów ciê¿arze tematyczno-gatunkowym. W pierwszej kolejnoœci by³y to
sprawy granic pañstwowych Rzeczypospolitej, a szczególnie jej granicy zachodniej z Rzesz¹90.
86

87
88
89

90

Uwagi i przypomnienia na czasie, „Pielgrzym”, nr 91 z 29 VII 1924, s. 1; Masoni i ¿ydzi
przeciw Polsce, tam¿e, nr 91 z 30 VII 1925, s. 1; Knowania przeciwpolskie, tam¿e, nr 116
z 26 IX 1925, s. 1; O co w³aœciwie teraz chodzi w Locarno, tam¿e, nr 124 z 15 X 1925, s. 1;
Nasze ¿niwo w Locarno, tam¿e, nr 130 z 29 X 1925, s. 1; Liga Narodów i jej wartoœæ, tam¿e,
nr 131 z31 X 1925, s. 1; Przed Locarnem i po Locarno, tam¿e, nr 140 z 5 XII 1925, s. 3;
Locarno, tam¿e, nr 146 z 5 XII 1925, s. 3; Anglicy przeciw polskim staraniom o sta³e miejsce
w Radzie Ligi Narodów, tam¿e, nr 16 z 6 II 1926, s. 3; Kampania antypolska o sta³e miejsce
w Radzie Ligi Narodów, tam¿e, nr 21 z 8 II 1926, s. 1; Polska wyst¹pi z Ligi Narodów?,
tam¿e, nr 24 z 25 II 1926, s. 1; Przeszkody w przyjêciu Polski do Rady Ligi Narodów, nr 31
z 13 III 1926, s. 1; Niemcy w Lidze Narodów, tam¿e, nr 32 z 6 III 1926, s. 1 i 3; Dlaczego
Polska potrzebna w Radzie Ligi Narodów, tam¿e, nr 33 z 18 III 1926, s. 1; Rachunek sumienia genewskich dyplomatów, tam¿e, nr 36 z 25 III 1926, s. 1.
Zob.: przypis 86.
Tam¿e.
Zob.: Odrodzenie Polski, „Pielgrzym”, nr 123 z 12 X 1918, s. 1; Zbli¿a siê godzina 12!, tam¿e,
nr 134 z 7 XI 1918, s. 1; Ententa poci¹gnie granice i z jednej strony bêd¹ mieszkaæ S³owianie
(die Slawen), a z drugiej strony niewolnicy (die Sklawen), tam¿e, nr 132 z 2 XI 1918, s. 1;
Niech ¿yje Polska, tam¿e, nr 141 z 23 XI 1918, s. 1; Rozwa¿ania noworoczne, tam¿e, nr 1
z 2 I 1919, s. 1; Jeszcze nigdy Niemiec nic nie uczyni³ Polakowi z ¿yczliwoœci, tam¿e, nr 5
z 11 I 1919, s. 1; Bezczelnoœæ hakaty, tam¿e, nr 24 z 25 II 1919, s. 1; O zwrot Gdañska, tam¿e,
nr 37 z 27 III 1919, s. 1; K³amstwa niemieckie, cz. IV, tam¿e, nr 52 z 1 V 1919, s. 1; Uk³ad
pokojowy, tam¿e, nr 56 z 10 V 1919, s. 1; Odwrotna strona medalu, tam¿e, nr 71 z 19 VI
1919, s. 1–2; Wielokrotne krzywdy, tam¿e, nr 179 z XII 1919, s. 1.
Polska granica zachodnia, tam¿e, nr 79 z 8 VII 1919, s. 1; W obronie naszych granic, tam¿e,
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Jedynie endecja, g³osi³ „Pielgrzym”, zdolna jest do skutecznej obrony zagro¿onej tak z zachodu (Niemcy), jak i ze wschodu (Rosja Sowiecka) Rzeczypospolitej. W publicystyce „Pielgrzyma” Narodowa Demokracja jawi³a siê jako
obroñczyni jednoœci pañstwa, jego „chrzeœcijañskiego oblicza” oraz ideologii
narodowej przeciwstawianych „nieodpowiedzialnej polityce” obozu sanacji
i jego akolitów, do których to zaliczano wszystkie nie wspó³dzia³aj¹ce z endecj¹
ugrupowania polityczne. Oczywiœcie atakuj¹c wrogie ugrupowania polityczne,
dyskredytowa³ równie¿ „Pielgrzym” wybitniejszych przedstawicieli antyendeckiego obozu.
Zrazu „wrogiem narodowej sprawy” na Pomorzu by³ dla „Pielgrzyma” wojewoda Jan Brejski, czo³owy dzia³acz NPR-u. Popierany, jak twierdzi³a pelpliñska gazeta, przez „si³y skupione wokó³ piastowsko-¿ydowskiej „Gazety Toruñskiej”, w owym czasie organu PSL „Piast” na Pomorzu91. Tote¿ jego ust¹pienie
(24 V 1924 r.) przyjê³a redakcja gazety z satysfakcj¹, acz bez komentarza, stwierdzaj¹c, ¿e „szkoda papieru dla tak ma³ostkowych osobistych rz¹dów ma³ego
cz³owieka”92. Negatywne emocje czytelników rozbudziæ mia³y te¿ prócz artyku³ów kontestuj¹cych dzia³alnoœæ samego wojewody Brejskiego, ostre wyst¹pienia redakcji „Pielgrzyma” bardzo krytycznie oceniaj¹cej spo³eczno-polityczne
zaanga¿owanie jego brata Izydora, by³ego pos³a na Sejm Rzeczypospolitej,
znanego na Pomorzu lekarza93. Powodem wspomnianego ataku by³a nieprzy-
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93

nr 88 z 29 VII 1919, s. 1; O Warmiê i Mazury, tam¿e, nr 101 z 28 VIII 1919, s. 1; Morze
polskie, tam¿e, nr 134 z 22 X 1919, s. 1; Pilnujmy Pomorza!, tam¿e, nr 59 z 18 V 1921, s. 1;
Przeciw zach³annoœci niemieckiej w obronie Pomorza, tam¿e, nr 120 z 4 X 1924, s. 1;
Widmo odwetu, tam¿e, nr 116 z 25 IX 1924, s. 1: Niemieckie zachcianki odwetowe, tam¿e,
nr 66 z 31 V 1924, s. 2; Przygotowanie do samoobrony granic polskich, tam¿e, nr 126 z 18 X
1924, s. 1: Marzy siê Niemcom zabranie Pomorza, tam¿e, nr 12 z 27 I 1925, s. 1: Zabiegi
niemieckie o zniesienie korytarza pomorskiego, tam¿e, nr 30 z 11 II 1925, s. 1; Prawdziwe
oblicze Niemiec, tam¿e, nr 52 z 30 IV 1925, s. 1; O zagro¿eniu niemieckim, tam¿e, nr 19
z 13 II 1926, s. 3–4.
Zob.: Z Pomorza, „Pielgrzym”, nr 119 z 6 X 1921, s. 2; Na dwóch sto³kach, tam¿e, nr 52
z 2 V 1922, s. 1; Wojewoda pomorski p. Brejski w walce z duchowieñstwem, tam¿e, nr 69
z 9 VI 1923, s. 1; Wojewoda pomorski przeciw redaktorom „S³owa Pomorskiego”, tam¿e,
nr 130 z 30 30 X 1923, s. 1–2.
Echa rz¹dów p. Brejskiego, tam¿e, nr 114 z 20 IX 1924, s. 1; zob. te¿: Pójdzie – nie pójdzie?,
tam¿e, nr 149 z 13 XII 1923, s. 2; Ust¹pienie p. wojewody Brejskiego, tam¿e, nr 65 z 29 V
1924, s. 5.
Powodem ataków by³ artyku³ Izydora Brejskiego zamieszczony na ³amach NPR-owskiego
„G³osu Robotnika” z Torunia i „G³osu Ludu” z Czerska, nale¿¹cego do koncernu prasowowydawniczego Wiktora Kulerskiego oraz w „Dzienniku Gdañskim” popieraj¹cym obóz
belwederski, o „antypañstwowej postawie 35 ksiê¿y pomorskich”, popieraj¹cych jakoby czyn
E. Niewiadomskiego, zob.: Najzagorzalszy krzykacz Pomorza, „Pielgrzym”. Nr 9 z 20 I 1923,
s. 1-2; Ob³êdy polityczne i ciemne duchy pana Izydora, tam¿e, nr 18 z 10 II 1923, s. 2-3;
Zbrodniczy napad na „Pielgrzyma”, tam¿e, nr 29 z 8 III 1923, s. 7; Ataki na ca³e duchowieñstwo
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chylna ocena postawy niektórych ksiê¿y z pomorskich parafii t³umacz¹cych
zbrodniczy czyn Eligiusza Niewiadomskiego, wyra¿ona na stronicach lokalnych gazet. Wystêpuj¹c w obronie krytykowanych duchownych, „Pielgrzym”
oskar¿a³ doktora Brejskiego, i¿ ten „...bez dowodu... za pomoc¹ fa³szów i przekrêceñ, rzuca potworne obelgi na „Pielgrzyma” i ksiê¿y” na wzór „walki lewicowo-¿ydowskiego zespo³u, w którym siê obraca i uprawia... prawdziwy bandytyzm polityczny”94.
Oburzenie redaktorów pelpliñskiej gazety wzbudzi³a równie¿ aktywizacja
poczynañ werbunkowo-propagandowych PSL „Piast” na Pomorzu, która to
partia usi³owa³a ograniczyæ na tym terenie wp³ywy polityczne endecji. Narzêdziem propagandowego oddzia³ywania „Piasta” w pó³nocnych powiatach
Pomorza, by³a poczytna „Gazeta Grudzi¹dzka” Wiktora Kulerskiego. Nic wiêc
dziwnego, ¿e na „Grudzi¹dzkiej” i jej wydawcy skupi³a siê uwaga „pielgrzymowców”. Wypomniano Kulerskiemu, ¿e w latach wojny, jako „s³u¿ka prusactwa” „bi³ czo³em, podli³ siê przed Wilusiem, tarza³ siê w b³ocie przed takim
Ercbergiem”. Ale ju¿ niebawem, w okresie zawi¹zywania bloku Chjeno-Piasta
i dzia³alnoœci rz¹du utworzonego przez to ugrupowanie, wyciszono bezpoœrednie ataki na „piastowców”, „jako stronnictwo, które zaczyna pojmowaæ, ¿e tylko
polska wiêkszoœæ i oparty na niej rz¹d mo¿e rz¹dziæ Polsk¹”. Stonowano te¿
i ograniczono na ³amach „Pielgrzyma” uwagi dyskredytuj¹ce grudzi¹dzkiego
wydawcê, krytykuj¹c jedynie (bezosobowo) jego „Gazetê Grudzi¹dzk¹” jako
„obskurn¹ bibu³ê, która miast koiæ j¹trzy i w ohydny sposób burzy zgodê
w spo³eczeñstwie pos³uguj¹c siê ob³ud¹ i bezczelnym k³amstwem”95. Jak widaæ,
w publikacjach „Pielgrzyma”, stereotyp odgrywa³ czêsto wiêksz¹ rolê ni¿ poparta rzetelnymi argumentami informacja. Dyskredytuj¹c bowiem „Grudzi¹dzk¹” i jej wydawcê W. Kulerskiego, usi³owa³ „Pielgrzym” narzuciæ czytelnikom w³asny, poniek¹d utylitarny ogl¹d wybranego zespo³u zagadnieñ, ogl¹d
s³u¿¹cy okreœlonemu celowi wytyczonemu aktualnie prowadzon¹ kampani¹
propagandow¹. I tak, wszelkie zawirowania na politycznym forum w kraju,

94
95

Pomorza, tam¿e, nr 37 z 27 III 1923, s. 1; Oœwiadczenie, tam¿e, nr 84 z 14 VII 1923, s. 1; Dla
obcych pochwa³y, dla swoich obelgi!, tam¿e, nr 111 z 15 IX 1923, s. 1; Wojewoda Brejski
w sprawach duchownych, „S³owo Pomorskie”, nr 118 z 26 V 1923, s. 1; „Par nobile fratrum”
bracia Brejscy, tam¿e, nr 126 z 6 VI 1923, s. 1; „G³os Robotnika”, nr 299 z 30 XII 1922; Zob. te¿:
W. Pepliñski, Prasa pomorska..., s. 90; R. Wapiñski, ¯ycie polityczne Pomorza..., s. 98 i n.
Zob. Zbrodniczy napad na „Pielgrzyma”, loc. cit.
Hetman przy robocie, „Pielgrzym”, nr 123 z 17 X 1922, s. 3; zob. te¿: Komitet Wyborczy
Chrzeœcijañskiego Zwi¹zku Jednoœci Narodowej dla Wielkopolski i Pomorza, tam¿e, nr 115
z 23 IX 1922, s. 4; tam¿e, nr 128 z 28 X 1922, s. 3; Z humorystyki przedwyborczej, „Krzy¿”,
nr 30 z 10 III 1923, s. 1-2; „Gazeta Grudzi¹dzka”, „Pielgrzym”, nr 28 z 6 III 1923, s. 4; Nadzieja
zawsze mi mi³a, tam¿e, nr 66 z 22 V 1923, s. 1; Co mówi lewicowiec?, tam¿e, nr 63 z 26 V
1923, s. 2-3.
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a szczególnie na Pomorzu, by³y w opinii pelpliñskiej gazety wynikiem antypolskiego, „¿ydowsko-masoñskiego sprzysiê¿enia”. Owe „¿ydowskie zakusy”, przekonywa³ „Pielgrzym””, nale¿a³o otwarcie demaskowaæ, bowiem ich bagatelizowanie umo¿liwia³o ¯ydom „bolszewizacjê Polski” i „budowê sowieckiego raju”
na wzór porewolucyjnej Rosji. „...[...] w nowo utworzonej Polsce, przekonywa³
czytelników Józef Korczak-Zió³kowski, s¹ [¯ydzi – A. R.] rozsadnikami komunizmu oraz wszelkiej zgnilizny, poza granicami zaœ pañstwa naszego, najwiêkszymi wrogami szkodz¹cymi mu gdzie siê tylko da, z ca³¹ bezwzglêdn¹
zaciek³oœci¹”96.
Zdaniem „Pielgrzyma” skuteczny odpór owym szkodliwym, wrogim i nasilaj¹cym siê d¹¿eniom „¿ydokomuny” daæ mog³a prawica zjednoczona w bloku
Chrzeœcijañskiej Jednoœci Narodowej, do którego w maju 1923 r. (17 maja) przyst¹pi³a endecja, PSL „Piast”, chadecja oraz Stronnictwo Chrzeœcijañsko-Narodowe. Szydercza nazwa tej¿e koalicji – „Chjena”, jak¹ to zbitkê pojêciow¹ utworzy³a ju¿ niebawem nieprzyjazna jej prasa, wzbudzi³a oburzenie „Pielgrzyma”.
„Wyraz „Chjena” obel¿ywy – t³umaczy³ J. Korczak-Zió³kowski – powsta³ w duszy
poruszonej w nienawiœci na widok wyrazu „Chrzeœcijañski”.[...] „Chjena mieœci
w sobie inicja³y trzech s³ów: „chrzeœcijañstwo – jednoœæ – naród”. Trzy nienawistne dla ¿yda pojêcia!”97.
Dymisja gabinetu gen. W³adys³awa Sikorskiego, do której dosz³o z powodu
braku poparcia sejmowej wiêkszoœci z „Chjen¹” na czele, zosta³a pozytywnie
oceniona przez redakcjê „Pielgrzyma”. „To rz¹d – przekonywano czytelników –
który zaistnia³ tylko dziêki poparciu mniejszoœci narodowych”. W Sejmie zaœ
96
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J. Korczak-Zió³kowski, ¯ydzi w Polsce, tam¿e, nr 144 z 29 XI 1924, s. 1; zob. te¿: O przeœladowaniach w Rosji sowieckiej, tam¿e, nr 1 z 3 I 1923, s. 2; Masoneria ¿ydowska w Polsce,
tam¿e, nr 5 z 11 I 1923, s. 5-6; Po imieniu, tam¿e, nr 130 z 30 X 1923, s. 1; Bolszewia wobec
zbrodni krakowskiej, tam¿e, nr 139 z 20 XI 1923, s. 1; Zbrodnia dokonana, tam¿e, 42 z 7 IV
1923, s. 1; ¯ydowska dzia³alnoœæ w Polsce, tam¿e, nr 43 z10 IV 1923, s. 3; Sk¹d siê bior¹
bolszewiccy dzia³acze, tam¿e, nr 47 z 19 IV 1923, s. 1-2; Do czego prowadzi komunizm,
tam¿e, nr 50 z 26 IV 1923, s. 5; Czerwona œmieræ w Rosji, tam¿e, nr 7 z 15 I 1924, s. 2;
Bolszewicy wznawiaj¹ krwawe rzezie, tam¿e, nr 75 z 24 VI 1924, s. 2; Agitacja komunistyczna w Polsce, tam¿e, nr 92 z 31 VII 1924, s. 1; Robota komunistyczna w Polsce, tam¿e, nr 92
z 31 VII 1924, s. 1; Posiew bolszewizmu, tam¿e, (za „Myœl¹ Narodow¹”), nr 98 z 14 VIII
1924, s. 1; Próby zatruwania, cz. I, tam¿e, nr 102 z 23 VIII 1924, s. 1; cz. II, tam¿e, nr 105
z 30 VIII 1924, s. 1; Dok¹d chc¹ prowadziæ Polskê, tam¿e, nr 106 z 2 IX 1924, s. 1; Dok¹d
chc¹ prowadziæ Polskê, tam¿e, nr 107 z 4 IX 1924, s. 1; ¯ydom na rêkê, tam¿e, nr 117 z 27 IX
1924, s. 1; Plaga ¿ydostwa w Polsce, tam¿e, nr 29 z 7 III 1925, s. 1; Masoni i ¿ydzi przeciw
Polsce, tam¿e, nr 91 z 30 VII 1925, s. 1; Ilu mamy w Polsce ¿ydów, tam¿e, nr 106 z 31 X 1925,
s. 3; W sprawie ¿ydowskiej, tam¿e, nr 143 z 28 XI 1925, s. 3; Nasi ¿ydzi, tam¿e, nr 10 z 23 I
1926, s. 3; Polityka ¿ydowska wobec nas, tam¿e, nr 11 z 26 I 1926, s. 1; Bolszewizm a religia,
„Krzy¿”, dod. do „Pielgrzyma”, nr 32 z 15 III 1923, s. 5).
Ch-je-na, „Pielgrzym”, nr 16 z 13 II 1923, s. 1.
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„rozstrzygaj¹ce s³owo mia³y stronnictwa niepolskie...a mniejszoœci narodowe
podnosi³y coraz œmielsze ¿¹dania”98. Nowy rz¹d z Wincentym Witosem jako
premierem nie zadowala³ jednak¿e w pe³ni redaktorów pelpliñskiej gazety99.
Wspó³dzia³anie endecji z PSL „Piast” przedstawiano jako „wymuszone” zaistnia³¹, trudn¹ sytuacj¹ polityczno-gospodarcz¹ kraju. Czo³owy publicysta i redaktor „Pielgrzyma” J. Korczak-Zió³kowski, kolejny raz emocjonalnie, odwo³uj¹c siê do istniej¹cych ju¿ negatywnych skojarzeñ adresatów, pisa³: „Rozumie
siê, ¿e taka forma narodowego rz¹du bêdzie karykatur¹ tego, co ludzie proœci
i œwiatli uwa¿aj¹ jako naturalny wynik szczerej zgody i ugody. Lecz zawsze
lepszy rydz, ni¿ nic – lepszy taki rz¹d ni¿ rz¹d...Sikorskiego, bo przynajmniej
Polska wreszcie pozbêdzie siê ¿yda Askenazego, jako przedstawiciela Polski
zmartwychwsta³ej i te¿ pewnie jakowejœ liczby innych szkodników”100. Jedyny
pozytyw w sk³adzie nowego rz¹du dostrzega³ „Pielgrzym” w fakcie, i¿ „...w Sejmie...wiêkszoœæ polskich stronnictw okaza³a swoj¹ przewagê w ¿yciu politycznym”, co wed³ug pisma by³o gwarantem, ¿e „uwzglêdnione zostan¹ interesy
warstw ludowych i robotniczych i wszystkich innych”101 .
Z nieskrywanym ukontentowaniem przyj¹³ te¿ „Pielgrzym” ust¹pienie Józefa Pi³sudskiego z szefostwa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, „cz³owieka
przebieg³ego, który tak ujemnie, stwierdzano, zgubnie wprost swoj¹ samowol¹
zaci¹¿y³ na losach i rozwoju Polski”. J. Pi³sudski w opinii pelpliñskiego pisma, to
„stary wichrzyciel”, któremu „wielkoœæ porz¹dnie uderzy³a do g³owy, a „pi³sudczyzna jest ropiej¹cym wrzodem, który trzeba rozci¹æ szybko”102. Zarzucano
J. Pi³sudskiemu dyletanctwo w sprawach wojskowych i powi¹zania z „socjalistyczno-¿ydowsko-masoñskimi si³ami”. „Pi³sudski obrazi³ siê na Polaków za to,
¿e podali sobie rêce do zgody”. Wszystkie te, podbudowane emocjonalnie
wypowiedzi dyskredytuj¹ce J. Pi³sudskiego jako „wskrzesiciela Polski”, mia³y
równie¿ na celu dezawuacjê ca³ego obozu belwederskiego103. Na ³amach
98

99
100
101
102
103

Zob.: O rz¹d polski, tam¿e, nr 43 z 10 IV 1923, s. 1; A wiêc nowy rz¹d, tam¿e, nr 59 z 17 V
1923, s. 3; Upadek rz¹du gen. Sikorskiego, tam¿e, nr 64 z 29 V 1923, s. 1; Zob. te¿: A.A. Urbanowicz, Gabinet W³adys³awa Eugeniusza Sikorskiego 12 XII 1922 – 26 V 1923, [w:] Od
Moraczewskiego do Sk³adkowskiego..., s. 129 – 156.
Zob.: J. Faryœ, Drugi gabinet Wincentego Witosa 28 V – 15 XII 1923, tam¿e, s. 143–154.
A wiêc nowy rz¹d, op. cit.; zob. te¿: Ostatnie wiadomoœci, „Pielgrzym”, nr 60 z 19 V 1923, s. 3.
Historyczne posiedzenie Sejmu, tam¿e, nr 65 z 31 V 1923, s. 1; Pod nowemi rz¹dami, tam¿e,
nr 66 z 2 VI 1923, s. 1; Nowy rz¹d przed Sejmem, tam¿e, nr 68 z 7 VI 1923, s. 1–2.
Nareszcie ustêpuje, tam¿e, nr 67 z 5 VI 1923, s. 1; Wielkoœæ p. Pi³sudskiego, tam¿e, loc. cit.;
Pi³sudczyzna, tam¿e, nr 70 z 12 VI 1923, s. 1.
Nareszcie ustêpuje, loc. cit.; Wielkoœæ p. Pi³sudskiego, loc. cit.; Pi³sudczyzna, loc. cit.; Pi³sudczycy dziczej¹ zupe³nie, „Pielgrzym”, nr 70 z 12 VI 1923, s. 3; Ordynarne wyst¹pienie
Pi³sudskiego, tam¿e, nr 81 z 7 VII 1923, s. 1; Udaremnione plany pi³sudczyków, tam¿e,
nr 87 z 21 VII 1923, s. 1; Z obozu tajnych celów, tam¿e, nr 149 z 13 XII 1923, s. 1–2.
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„Pielgrzyma” wszelkie inicjatywy, wszelkie przejawy politycznej aktywnoœci
zwolenników Naczelnika „odziewano” w kostium œmiesznoœci b¹dŸ nieudacznictwa.
Walka o bie¿¹ce cele partyjne w regionie, czêsto marginalizowa³a b¹dŸ przys³ania³a redakcji pelpliñskiej gazety problemy tycz¹ce szerszego, ogólnokrajowego a nawet miêdzynarodowego ogl¹du. Pismo sporo uwagi poœwiêca³o
natomiast sprawom miejscowym, szczególnie interesuj¹cym dla lokalnego czytelnika. Oczywiœcie naœwietlano je z uwzglêdnieniem endeckiej wizji rzeczywistoœci, stosuj¹c dobrane odpowiednio œrodki politycznego komunikatu. Tak wiêc
przekonywano sugestywnie, ¿e jedynie endecja jest gwarantem sta³oœci narodowego charakteru pañstwa, ¿e jedynie endecja, d¹¿¹c do ograniczenia przywilejów i praw mniejszoœci narodowych, jest porêczycielk¹ narodowego bezpieczeñstwa104.
W po³owie 1923 roku zainteresowania redakcji „Pielgrzyma” skupi³y siê
na kwestiach walutowych i gospodarczych. Co prawda nadal szpalty gazety
wype³nia³y perswazyjno-nakazowe schematy, niekiedy bardzo prymitywne,
niestroni¹ce od jêzyka nienawiœci i inwektyw – zw³aszcza w odniesieniu do
przeciwników politycznych i „wrogów narodu”, tj. przede wszystkim ¯ydów,
komunistów oraz zamieszkuj¹cych Polskê obcoplemieñców: Niemców, Bia³orusinów, a nawet przedstawicieli innego ni¿ katolicyzm wyznania105. Sprawy
tycz¹ce, jak pisano „kwestii narodowych”, okaza³y siê jednakowo¿ najistotniejszymi. Spadek wartoœci marki polskiej, wstrzymanie obrotu walutami i zamkniêcie gie³d pieniê¿nych, jak równie¿ narastaj¹ca inflacja, by³y dla redakcji „Pielgrzyma” sprawami wymagaj¹cymi natychmiastowej ingerencji pañstwa. „Przyczyn¹ spadku marki polskiej – g³osi³ „Pielgrzym” – by³y zbyt d³ugie rz¹dy gen.
Sikorskiego, który (…), by wzbudziæ zaufanie dla siebie sztucznie podtrzymywa³ kurs polskiej marki, wykupuj¹c j¹ na gie³dach, a sprzedaj¹c zagraniczn¹
walutê”. Trudna sytuacja na polskim rynku walutowym, podkreœlano równie¿
siêgaj¹c do endeckich kanonów propagandowych, jest te¿ wynikiem „tajnego
spisku ¿ydowsko-masoñskiego przeciw Polsce”106. Reformy gospodarcze, przekonywa³ „Pielgrzym”, wymagaj¹ „uzdrowienia stosunków partyjnych w Polsce”.
„Niezgoda, stwierdza³a gazeta, to nasza s³aboœæ narodowa”. Do „zgody” powinno
dojœæ „pod przewodem wiêkszoœci narodowej, która zajmuje stanowisko katolic104
105
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Jak¹ Polska byæ powinna, tam¿e, nr 27 z 3 III 1923, s. 1; Pod nowemi rz¹dami, tam¿e, nr 66
z 2 VI 1923, s. 1.
Zob. np.: Papie¿-Kaiser-Car-Kalif, tam¿e, nr 58 z 13 V 1923, s. 1; Pi³sudczyzna, tam¿e, loc.
cit.; Hodurowcy na Pomorzu, tam¿e, nr 105 z 1 IX 1923, s. 1; Nieco uchylona zas³ona,
tam¿e, nr 119 z 4 X 1923, s. 1; Nadzieje naszych mniejszoœci, tam¿e, nr 150 z 15 XII 1923,
s. 1; Plaga ¿ydowska w Polsce, tam¿e, nr 29 z 7 III 1925, s. 1.
Oko³o marki polskiej, tam¿e, nr 75 z 23 VI 1923, s. 1.
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kie i narodowe”. Wspomnian¹ „narodow¹ zgodê” zapewnia³ zrekonstruowany
rz¹d premiera Wincentego Witosa, do którego 27 paŸdziernika 1923 r. wszed³
lider Narodowej Demokracji – Roman Dmowski (jako minister spraw zagranicznych) oraz tak znani dzia³acze endeccy, jak: Stanis³aw Grabski, Marian
Seyda, W³adys³aw Kucharski107.
Ale ju¿ niebawem pe³en aprobaty dla „rz¹du wiêkszoœci narodowej” tenor
artyku³ów „Pielgrzyma” ust¹pi³ miejsca ostrej krytyce szkodliwej, w ocenie
gazety, postawie niektórych pos³ów „Piasta” z Janem Brylem na czele. Ich wyst¹pienie z klubu parlamentarnego PSL „Piast” doprowadzi³o do dymisji gabinetu W. Witosa. „Pierwszy lepszy Bryl, pierwsza lepsza grupka oba³amuconych prostaków – grzmia³a redakcja „Pielgrzyma” – mo¿e obalaæ gabinety
i pogr¹¿aæ pañstwo w chaosie!” 108. Z nieufnoœci¹ przyj¹³ te¿ „Pielgrzym”
powierzenie misji utworzenia nowego rz¹du liderowi opozycji Stanis³awowi
Thuguttowi, który, jak stwierdzano „chcia³ skleciæ gabinet niby polski, a w rzeczy samej lewicowo – belwederski pod patronatem dziadka Pi³sudskiego”109.
Fiasko zabiegów koncyliacyjnych Thugutta redakcja pelpliñskiego periodyku
przyjê³a z ulg¹. Z nadziej¹ natomiast powitano na ³amach pisma nowy rz¹d
z premierem W³adys³awem Grabskim (19 XII 1923 r.), który to – jak podkreœlano – „za nadrzêdny cel pracy swego rz¹du przyj¹³ uzdrowienie skarbu,
reformê walutow¹, usuniêcie deficytu bud¿etowego pañstwa oraz reorganizacjê bankowoœci”110. Kwestie te nie przys³oni³y jednak¿e wydarzeñ, które bulwersowa³y polsk¹ opiniê publiczn¹. I tak obszernie przedstawiano i komentowano haniebny, moskiewski proces polskich duchownych, w tym arcybiskupa
Jana Cieplaka i pra³ata Konstantego Budkiewicza obwinionych przez sowieckie w³adze za rzekome usi³owanie obalenia radzieckiej w³adzy. Dwa chrzeœcijañskie wyznania – katolicyzm i prawos³awie – stwierdza³a gazeta, „stoj¹ dziœ
wobec wielkiego wspólnego niebezpieczeñstwa, tj. komunizmu sowieckiego”111.
107
108

109
110
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Zmiany w rz¹dzie, tam¿e, nr 131 z 1 XI 1923, s. 1; O uzdrowienie stosunków partyjnych
w Polsce, tam¿e, nr 118 z 1 X 1925, s. 1.
Ust¹pienie rz¹du wiêkszoœci polskiej, tam¿e, nr 151 z 18 XII 1923, s. 1; Kto obali³ gabinet?,
tam¿e, nr 152 z 20 XII 1923, s. 1; Bli¿ej zob.: W. Roszkowski, Najnowsza historia Polski
1914–1945, Warszawa 2003, s. 155 i n.
Wysz³y szyd³a z miecha, „Pielgrzym”, nr 155 z 28 XII 1923, s. 1.
Starania ko³o uzdrowienia skarbu, tam¿e, nr 141 z 24 XI 1923, s. 1; Przysz³y pieni¹dz polski, tam¿e, nr 153 z 22 XII 1923, s. 4–5; Zadania nowego rz¹du, tam¿e, nr 154 z 25 XII
1923, s. 1; Nowy rz¹d p. W³adys³awa Grabskiego, tam¿e, s. 2; Zob. te¿: H. Walczak, Drugi
gabinet W³adys³awa Grabskiego (19 XII 1923 – 13 XI 1925), [w:] Od Moraczewskiego
do Sk³adkowskiego..., s. 155–172.
Wyrok œmierci na arcybiskupa Cieplaka i pra³ata Budkiewicza, „Pielgrzym”, nr 38 z 29 III
1923, s. 1; Œwiat ca³y przeciw zbrodni bolszewickiej, tam¿e, nr 39 z 31 II 1923, s. 1; Ostatnie
wiadomoœci, tam¿e, nr 40 z 3 IV 1923, s. 3; Zbrodnia dokonana, tam¿e, nr 42 z 7 IV 1923,
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Z oburzeniem i groz¹ informowano czytelników o krwawych starciach pomiêdzy wojskiem a robotnikami, do jakich dosz³o w pierwszych dniach listopada
1923 r. w Krakowie. „Rokosz krakowski, jak okreœla³ owe tragiczne wydarzenia
„Pielgrzym”, to „wynik nieprzebieraj¹cej w œrodkach i przekraczaj¹cej wszelkie
granice dozwolone agitacji pos³ów socjalistycznych (…) oraz smutny rezultat
niedo³êstwa miejscowej administracji”. „Owocem krwawych zajœæ – przewidywa³o pismo – bêdzie osamotnienie i bankructwo krakowskich konserwatystów
z „Czasu”, demokratów z „Nowej Reformy” i socjalistów – ¿ydów z „Naprzodu”,
którzy podawali sobie zgodnie d³oñ w walce przeciwko rz¹dowi narodowemu”.
Owe tragiczne zajœcia, konkludowano, si³y wrogie narodowemu obozowi sprokurowa³y celowo, z myœl¹ zablokowania dzia³añ tego¿ „zmierzaj¹cych do uzdrowienia skarbu i reformy walutowej”112. Podobnie, tj. w kontekœcie politycznym
przedstawiano w „Pielgrzymie” zbrodniczy zamach bombowy (13 X 1923 r.)
w cytadeli warszawskiej, w którym zginê³o a¿ 28 osób. Gazeta, nie wnikaj¹c
w rzeczywiste t³o tragedii z miejsca obwini³a za ow¹ zbrodniê „peowiaków”,
którzy jakoby dokonali zamachu „za wiedz¹ i z poduszczenia J. Pi³sudskiego”113.
Jak wiêc widaæ, w publicystyce pelpliñskiego pisma Marsza³ek jawi³ siê nadal
jako polityk nieobliczalny, który sw¹ polityk¹ „kieruje Polskê ku przepaœci”.
Ratunek dla „zagro¿onej demokracji” i „bytu narodowego” widzia³ „Pielgrzym”
w kontynuowaniu intensywnych prac rz¹du W. Grabskiego nad reform¹ walutow¹ i uzdrowieniem polskiej gospodarki.
Tote¿ wprowadzenie (1 VII 1924 r.) w miejsce zdeprecjonowanej marki polskiej nowej jednostki monetarnej – polskiego z³otego, odnotowano w pelpliñskiej gazecie jako triumf polityki rz¹du W. Grabskiego oraz, co podkreœlano,
„zdrowej narodowej myœli ca³ego spo³eczeñstwa”114.

112
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114

s. 1; Protest Pomorza wobec morderstwa moskiewskiego, tam¿e, nr 46 z 17 IV 1923, s. 1;
Sejm wobec mordu, tam¿e, s. 2; zob. te¿: Œp. ks. pra³at Budkiewicz, „Krzy¿” z 12 IV 1923,
s. 4; Dwa œwiaty, tam¿e, nr z 19 VII 1923, s. 2.
Jak pe-pe-esi mordowali ¿o³nierzy w Krakowie, „Pielgrzym”, nr 89 z 24 VII 1924, s.1; Krwawy
plon zbrodniczej agitacji, tam¿e, nry od 135 z 13 XI 1923 do 139 z 20 XI 1923; Nad mogi³¹
¿o³nierza polskiego, „Krzy¿” z 22 XI 1923, s. 1; G³os biskupa krakowskiego o zbrodni krakowskiej, tam¿e, egz. z 29 XI 1923.
Odezwa rz¹du, „Pielgrzym”, nr 125 z 18 X 1923, s. 1; Z czyjej porêki dokonywano zamachów, tam¿e, nr 146 z 6 XII 1923, s. 1; Kto przygotowuje zamachy, tam¿e, nr 15 z 2 II 1924,
s. 1. Faktycznie wspomniany zamach zorganizowa³ szef s³u¿b specjalnych przy poselstwie
sowieckim w Polsce Mieczys³aw £oganowski, zlecaj¹c przeprowadzenie owej akcji cz³onkom tzw. „wojskówki”, czyli sabota¿owej komórki Komunistycznej Partii Robotniczej Polski – oficerom Wojska Polskiego, komunistom, Waleremu Bagiñskiemu i Antoniemu
Wieczorkiewiczowi, zob. W. Roszkowski, Najnowsza historia Polski..., s. 153.
Odezwa rz¹du, „Pielgrzym”, nr 4 z 8 I 1924, s. 1; Do Obywateli Rzeczypospolitej Polskiej,
tam¿e, nr 14 z 31 I 1924, s. 1; W prze³omowej chwili, tam¿e, nr 17 z 7 II 1924, s. 1; Przed
wprowadzeniem z³otego, tam¿e, nr 43 z 8 IV 1924, s. 1; Przed zaprowadzeniem z³otego,
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„W obecnej chwili, stwierdza³ autorytatywnie „Pielgrzym”, jesteœmy w mo¿liwoœci przeciwstawiæ siê konkurencji wrogich nam organizmów gospodarczych
i w ten sposób zabezpieczyæ sobie niepodleg³y byt ekonomiczny”. Ju¿ niebawem jednak¿e, niepomyœlny przebieg szeroko reklamowanej w „Pielgrzymie”
akcji wykupu papierów wartoœciowych Banku Polskiego, jako iœcie patriotycznej,
obywatelskiej postawy, zmieni³ pogl¹d redakcji na spo³eczno-polityczne zaanga¿owanie adresatów apelu. „Mamy opinie narodu, który ³atwiej zdobywa siê na bohatersk¹ œmieræ na polu walki, ni¿ na przejawy patriotyzmu w ¿yciu codziennym”,
stwierdza³o z rozgoryczeniem pismo zawiedzione spo³eczn¹ biernoœci¹ w owej,
co podkreœlano, wymagaj¹cej œwiadomego, osobistego uczestnictwa kwestii115.
Problemem, który w owym czasie równie¿ skupia³ uwagê redakcji pelpliñskiego periodyku, by³a te¿ sprawa reformy rolnej ³¹czona na ³amach pisma
z kwesti¹ „wyw³aszczania maj¹tków koœcielnych oraz dóbr poduchownych”.
O ile reformê roln¹ przedstawia³ „Pielgrzym” jako „piek¹c¹ koniecznoœæ” (chocia¿ sam¹ ustawê o niej z 1920 r. i nowelizacjê z 1923 r. uznawa³ za „b³êdne
i szkodliwe”), to, jak stwierdzano „regulacjê w³asnoœci koœcielnej bez odszkodowañ” nale¿y napiêtnowaæ, bowiem jest to, w opinii gazety, bezprawne wkraczanie pañstwa w prywatn¹ w³asnoœæ Koœcio³a”. Zdaniem redakcji pisma
w pierwszej kolejnoœci rozparcelowaæ wiêc nale¿y dobra pañstwowe, nastêpnie
rekultywowane nieu¿ytki oraz kolejno te ziemskie majêtnoœci, których w³aœciciele dobrowolnie poddadz¹ je parcelacji. Parcelacja przymusowa mog³aby nast¹piæ tylko wówczas, gdyby wyczerpane zosta³y przedstawione wy¿ej zasoby
ziemi. Dobra koœcielne nie powinny podlegaæ ¿adnym, zwi¹zanym z realizacj¹
reformy dzia³aniom, t³umaczy³ „Pielgrzym” – bowiem „u¿ytkowanie dóbr koœcielnych jest... form¹ wynagrodzenia” pracuj¹cych w danej parafii duchownych,
którzy „...przejêli ciê¿ar duszpasterstwa na siebie i na ca³¹ okolicê”116.

115
116

tam¿e, nr 47 z 17 IV 1924, s. 2; Otwarcie Banku Polskiego, tam¿e, nr 99 z 16 VIII 1924,
s. 1.
Zob.: Bank Polski a spo³eczeñstwo, tam¿e, nr 32 z 13 III 1924, s. 1.
Przeprowadzenie ustawy rolnej, tam¿e, nr 48 z 22 IV 1922, s. 1; T³o polityczne reformy
rolnej, tam¿e, nr 147 z 8 XII 1923, s. 1; Reforma rolna, tam¿e, nr 21 z 17 II 1924, s. 1–2 oraz
nry nastêpne, do 26 z 28 II 1924; ks. Franciszek Liss, Na tle reformy rolnej, tam¿e, nr 23
z 21 III 1924, s. 1; Czes³aw Meysner, £aska czy obowi¹zek, tam¿e, nr 49 z 22 IV 1924, s. 1;
Podatek maj¹tkowy a maj¹tki koœcielne, tam¿e, nr 81 z 11 III 1924, s. 1;Jerzy Zakrzewski,
Przyczyny obecnego, krytycznego stanu rolnictwa polskiego, cz. I, tam¿e, nr 11 z 24 I 1925,
s. 1; ten¿e, cz. II, w nrze 13 z 29 I 1925, s. 1; ten¿e, cz. III w nrze 14 z 31 I 1925, s. 1;
O ustawê reformy rolnej, tam¿e, nr 77 z 27 VI 1925, s. 1; Burzliwy pocz¹tek rozpraw
o reformie rolnej, loc. cit., s. 1–2; zob. te¿: nry od 78 z 30 VI 1925, s. 1 do nru 79 z 2 VII 1925,
s. 1; Reforma rolna ostatecznie uchwalona, tam¿e, nr 88 z 23 VII 1925, s. 1; Reforma rolna
przyjêta przez Senat, tam¿e, nr 116 z 26 IX 1925, s. 1; Józef Korczak-Zió³kowski, Reforma
rolna, cz. I, tam¿e, nr 10 z 23 I 1926, s. 1; ten¿e, Reforma rolna, cz. II, tam¿e, nr 11 z 26 I
1926, s. 1; Reforma rolna – co o niej nale¿y wiedzieæ, tam¿e, nr 38 z 30 III 1926, s. 1.
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Spraw¹ zajmuj¹c¹ redakcjê „Pielgrzyma” w nie mniejszym stopniu ni¿ reforma rolna, by³y te¿ rokowania dotycz¹ce zawarcia konkordatu ze Stolic¹ Apostolsk¹. Opowiadaj¹c siê za koniecznoœci¹ jak najszybszego podpisania owego
uk³adu, nawo³ywa³ „Pielgrzym” tymczasem do uzdrowienia ¿ycia politycznego
i spo³ecznego narodu, zgodnie z encyklik¹ papie¿a Leona XIII „Rerum Novarum”. „Gdy w tym duchu rozwijaæ siê bêdzie nasze ¿ycie publiczne, t³umaczono, to ustan¹ z czasem za¿arte walki partyjne szarpi¹ce naród, umilkn¹ oszczerstwa, kalumnie, wyzwiska jednego stronnictwa wobec drugiego”. Do zajêcia
okreœlonej, a po¿¹danej przez redakcjê postawy nak³ania³y równie¿ adresatów
szeroko przedstawiane w pelpliñskiej gazecie rezolucje podejmowane na licznych, lokalnych zjazdach, wiecach i zebraniach katolickich stowarzyszeñ. Temu
znacz¹cemu elementowi integruj¹cemu polska, pomorsk¹ spo³ecznoœæ, jakim
jawi³ siê katolicyzm i ...wiernoœæ ideom narodowej demokracji, przeciwstawiano „burzycielsk¹ robotê” komunistów, ¯ydów, „wolnomyœlnych, postêpowców,
demokratów, socjalistów, radyka³ów oraz...jakkolwiek jeszcze nazywaj¹ siê ró¿ne odcienie masonerii œwiatowej”. Konkordat, przekonywa³ czytelników „Pielgrzym”, nale¿y jak najprêdzej zatwierdziæ, bowiem prócz wspomnianych „burzycieli” ³adu spo³ecznego, najpowa¿niejszym przeciwnikiem polskich d¹¿eñ
pañstwowo-politycznych s¹ Niemcy, które m.in. w Watykanie posiadaj¹ „silne
wp³ywy...przeciw Polsce, co siê nie jeden raz ju¿ przejawia³o”. Owe „wp³ywy” –
przekonywa³a gazeta – katalizuj¹ fakt, i¿ „katolicyzm niemiecki, poparty i uruchomiony przez Berlin, dzia³a niezmiernie ruchliwie i zrêcznie” w Watykanie
na niekorzyœæ Polski. Ewidentnym przyk³adem takich w³aœnie politycznych
wp³ywów nieprzychylnych, czy wprost wrogich Polsce niemieckich dyplomatów w Stolicy Apostolskiej, by³o wed³ug pisma od³¹czenie terytorium Wolnego
Miasta Gdañska od diecezji che³miñskiej i powo³anie na nowo utworzon¹ stolicê biskupi¹ ks. Edwarda O’Rourke – „Irlandczyka, który, jak pisano, bêd¹c
proboszczem poprzednio w Rydze i Piotrogrodzie, przesi¹k³ podobno duchem
niemieckich baronów kurlandzkich” 117. Konkordat by³ dla redakcji „Pielgrzyma” nie tylko „gwarantem duchowieñstwa wobec pañstwa” oraz dokumentem
wprowadzaj¹cym now¹, dostosowan¹ do realiów politycznych, organizacjê
117

Zob.: Chrzeœcijañstwo a ¿ycie polityczne, cz. II, tam¿e, nr 67 z 3 VI 1924, s. 1; I Zjazd
Katolicki, tam¿e, nr 68 z 5 VI 1924, s. 1; Rezolucje I Zjazdu Katolickiego dla diecezji che³miñskiej, tam¿e, nr 73 z 17 VI 1924, s. 1–2; Dok¹d chc¹ prowadziæ Polskê, cz. I , tam¿e,
nr 106 z 2 IX 1924, s. 1; ks. Z. Kaczyñski, W sprawie konkordatu ze Stolic¹ Apostolsk¹,
tam¿e, nr 108 z 6 IX 1924, s. 1; III Zjazd Katolicki w Katowicach, tam¿e, nr 110 z 11 IX
1924, s. 1–2; Walka o wolnoœæ sumienia, tam¿e, nr 140 z 20 XI 1924, s. 1; ¯ydzi w Polsce,
tam¿e, nr 144 z 29 XI 1924, s. 1; Ambasador Polski u Ojca œwiêtego, tam¿e, nr 156 z 27 XII
1924, s. 1; zob. te¿: Zakusy centrowców gdañskich, tam¿e, nr 46 z 16 IV 1921, s. 1; O od³¹czeniu Wolnego Miasta Gdañska od diecezji che³miñskiej, tam¿e, nr 142 z 29 XI 1921, s. 1;
Stolica apostolska z sprawy koœcielne Gdañska, tam¿e, nr 1 z 3 I 1922, s. 1.

CHRONOGRAFIA

WA¯NIEJSZYCH KOMPONENTÓW PUBLICYSTYKI...

113

koœcielnej administracji, lecz przede wszystkim œwiadectwem niebagatelnego
znaczenia Rzeczypospolitej na forum polityki europejskiej118.
W kontekœcie prowadzonych z Watykanem rokowañ tycz¹cych zawarcia
konkordatu, z ¿yczliwoœci¹ odnotowano fakt z³o¿enia przysiêgi na wiernoœæ
Rzeczypospolitej przez metropolitê autokefalicznej Cerkwi prawos³awnej
w Polsce, W³adykê Dionizego wraz z hierarchami tej¿e Cerkwi. Podkreœlano
przy tym niejednokrotnie na ³amach „Pielgrzyma”, i¿ Cerkiew prawos³awna
w Rosji sowieckiej dozna³a ze strony „bolszewickich siepaczy” równie bolesnych represji, co wierni i duchowni Koœcio³a katolickiego. Bolszewicy, „s³ugi
antychrysta” – pisano – po zniszczeniu Cerkwi, zaczêli przeœladowaæ katolików. Wielu duchownych obydwu chrzeœcijañskich wyznañ ponios³o mêczeñsk¹
œmieræ z r¹k oprawców spod znaku „sierpa i m³ota”119.
W zwi¹zku z wrog¹ bez reszty polityk¹ niemieck¹ wobec Polski, niezwykle
wa¿ne, w obliczu utrudnieñ czynionych przez w³adze Wolnego Miasta Gdañska, a stanowi¹cych element owej polityki, jawi³a siê kwestia swobodnego
korzystania przez Rzeczpospolit¹ z portu gdañskiego. Odpowiedzi¹ na wspomniane gdañsko-niemieckie restrykcje by³o podjêcie budowy portu morskiego
le¿¹cego w granicach Polski, która to decyzja by³a – jak g³osi³ „Pielgrzym” –
„najpierwszym [czytaj – najwa¿niejszym, A.R.] z narodowych dokonañ na Pomorzu”. Pismo by³o oddanym adherentem „gdyñskiego problemu”. Regularnie
zamieszczano informacje nie tylko o postêpach w budowie portu i rozbudowie
wokó³ niego miejskiej aglomeracji, ale tak¿e o irytacji w³adz Wolnego Miasta
i Berlina, jak¹ wzbudza³y te osi¹gniêcia. Pozytywne, pe³ne entuzjazmu informacje o „gdyñskim przedsiêwziêciu” zmieni³y swój tenor w przeddzieñ i tu¿
po przewrocie majowym 1926 r. Polskie krêgi rz¹dowe obwiniano wówczas
o bagatelizowanie zagadnieñ zwi¹zanych z wolnym dostêpem do morza.
„Z Gdyni byæ coœ mo¿e, ale jeœli prace pójd¹ w dotychczasowym tempie,
118

119

Zob.: nry „Pielgrzyma” od 20 z 14 II 1925 r. do 39 z 31 III 1925 r.; Zatwierdzenie ostateczne
konkordatu, tam¿e, nr 52 z 30 IV 1925, s. 3; Wymiana dokumentów w sprawie konkordatu,
tam¿e, nr 70 z 11 VI 1925, s. 4.
G³ód w Rosji, tam¿e, nr 27 z 3 III 1921, s. 1; Rewolucja w Rosji, tam¿e, nr 32 z 15 III 1921,
s. 1; G³ód w Rosji, tam¿e, nr 93 z 4 VIII 1921, s. 1; Straszne ¿niwo œmierci, tam¿e, nr 96 z 11
VIII 1921, s. 1; Bolszewicy chc¹ wytêpiæ inteligencjê w Rosji, tam¿e, nr 101 z 23 VIII 1921,
s. 2; Of iary bolszewizmu, tam¿e, nr 144 z 3 XII 1921, s. 2; Mêczennicy Cerkwi prawos³awnej w Rosji, tam¿e, nr 145 z 6 XII 1921, s. 2; Agitacja przeciwreligijna w Bolszewii, tam¿e,
nr 39 z 1 IV 1922, s. 1; Bolszewicy i Koœció³, tam¿e, nr 77 z 29 VI 1922, s. 1; O przeœladowaniach w Rosji sowieckiej, tam¿e, nr 1 z 3 I 1923, s. 2; Wyrok œmierci na arcybiskupa Cieplaka
i pra³ata Budkiewicza, tam¿e, nr 38 z 29 III 1923, s. 1; Zbrodnia dokonana, tam¿e, nr 42
z 5 IV 1923, s. 1; Z Koœcio³a prawos³awnego w Polsce, tam¿e, nr 47 z 17 IV 1924, s. 1; Powrót
Arcybiskupa – Mêczennika, tam¿e, s. 1; Bolszewicy wznawiaj¹ krwawe rzezie, tam¿e, nr 76
z 24 VI 1924, s. 2; Bolszewizm a religia, „Krzy¿” z 15 III 1923, s. 5; Dwa œwiaty, tam¿e,
nr z 19 VII 1923, s. 2.
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stwierdza³ „Pielgrzym”, to bardzo du¿o wody up³ynie, zanim bêdzie siê czym
pochwaliæ i zanim Gdynia bêdzie odpowiada³a swemu zadaniu”120.
Powa¿nym zagro¿eniem europejskiego pokoju by³o dla „Pielgrzyma” Wolne Miasto Gdañsk, podporz¹dkowane ze wszystkim Berlinowi. To w³aœnie owa
proberliñska polityka w³adz gdañskich, wymierzona w polsk¹ racjê stanu, wyjaœnia³o pismo, by³a swoistym „katalizatorem” decyzji rz¹dowych w kwestii
budowy portu morskiego w Gdyni, portu zapewniaj¹cego Rzeczypospolitej
niczym nieskrêpowany dostêp do morza121. Wolne Miasto Gdañsk „utworzone nie wed³ug planu Polski, lecz wed³ug linii wytycznych Anglii, dowodzi³ red.
Boles³aw Kie³bratowski, staje siê przedmiotem sporów miêdzy Polsk¹, jego w³aœciw¹ dziedziczk¹, a pañstwami które najmniejszego do niego nie maj¹ prawa”122. Owo „enfant terrible” powersalskiej Europy, stwierdza³ „Pielgrzym”, miast
„s³u¿yæ Polsce... staje siê obozem prusactwa i zarzewiem, z którego na pewno nowa wybuchnie wojna”. Powy¿sze konstatacje poparte by³y zazwyczaj
konkretnymi przyk³adami przeciwpolskiej polityki gdañskich w³adz, któr¹ to
politykê redaktorzy pelpliñskiej gazety przedstawiali jako jeden z wa¿kich elementów wymierzonej w Polskê niemieckiej propagandy oraz destrukcyjnych,
dywersyjno-prowokatorskich dzia³añ. Wszelkie, nieprzyjazne wobec Rzeczypospolitej, jak równie¿ wobec Polaków, mieszkañców nadmot³awskiego miasta
akcje, inspirowane by³y, stwierdza³o pismo, „zaœlepion¹ polityk¹ hakatystyczn¹
gdañskich rz¹dowców, która wszystkiemi si³ami trzyma siê po³y niemieckiego
Michla”. „Gdañsk uporczywie... przeciwstawia siê Polsce i okazuje nam sw¹
120

121
122

Wiadomoœci potoczne – Gdynia, „Pielgrzym”, nr 3 z 7 I 1922, s. 2; Julian Rummel, Porty
handlowe dla Polski, tam¿e, nr 41 z 20 IV 1922, s. 1; Wi¹zanka wiadomoœci z Gdyni
i o Gdyni, tam¿e, nr 61 z 23 V 1922, s. 2; O porty polskie: Gdynia-Tczew-Gdañsk, tam¿e,
nr 69 z 10 VI 1922, s. 1-2; O budowê portu w Gdyni, tam¿e, nr 76 z 24 VI 1924, s. 2; Port
w Gdyni, tam¿e, nr 86 z 17 VII 1924, s. 1; Gdynia, tam¿e, nr 116 z 25 IX 1924, s. 2; Gdynia
– budowa portu, tam¿e, nr 154 z 23 XII 1924, s. 3; Gdynia. Rozplanowanie przysz³ego
miasta, tam¿e, nr 71 z 13 VI 1925, s. 4; Gdynia. Plan rozbudowy miasta, tam¿e, nr 88 z 23
VII 1925, s. 4; Minister spraw wewnêtrznych na Pomorzu, tam¿e, nr 92 z 1 VIII 1925, s. 3;
Gdynia. Znaczenie Gdyni jako portu handlowego, tam¿e, nr 104 z 29 VIII 1925, s. 4;
Z Pomorza. Gdynia, tam¿e, nr 113 z 19 IX 1925, s. 4; Gdynia, tam¿e, nr 130 z 29 X 1925,
s. 3-4; Gdynia, tam¿e, nr 134 z 7 XI 1925, s. 4; Ruch okrêtowy w Gdyni, tam¿e, nr 143
z 28 XI 1925, s. 4; Gdynia, tam¿e, nr 10 z 23 I 1926, s. 2; O Gdyni, tam¿e, nr 46 z 17 IV 1926,
s. 5; Gdynia. Budowa portu i jego wyzyskanie, tam¿e, nr 60 z 20 V 1926, s. 2; Gdynia,
tam¿e, nr 69 z 10 VI 1926, s. 5;Prawda o Gdyni, tam¿e, nr 75 z 24 VI 1926, s. 3; Julian
Rummel, Port w Gdyni, tam¿e, nr 82 z 10 VII 1926, s. 3–4; J. Korczak-Zió³kowski, Porty
polskie, tam¿e, nr 90 z 29 VII 1926, s. 1; Oj, ta Gdynia!, tam¿e, nr 93 z 5 VIII 1926, s. 1.
Zob. R. Mielczarek, Budowa portu handlowego w Gdyni w latach 1924–1939, Gdañsk
2001, s. 20 i n.
B. Kie³bratowski, Gdañsk zagadnieniem europejskim, „Pielgrzym”, nr 67 z 7 VI 1922, s. 1;
zob. te¿: ten¿e, Proklamacja Wolnego Miasta Gdañska, „Gazeta Gdañska” nr 249 z 27 X
1920, s. 1; Gdañsk przeciw Polsce, „Pielgrzym”, nr 109 z 9 IX 1924, s. 1.
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nienawiœæ […] czuj¹c za sob¹ ¿yczliw¹ opiekê mo¿nych czynników w polityce
miêdzynarodowej” – grzmia³ „Pielgrzym”. Te „mo¿ne czynniki” kszta³tuj¹ce miêdzynarodow¹ politykê co najmniej w duchu niechêci do Polski, to przede wszystkim Anglia „sterowana” przez premiera Davida Lloyd George’a (1916–1922),
zdaniem „Pielgrzyma” „pionka ¿ydowsko-masoñskich d¹¿eñ i uczuæ” oraz germanofila. Podobnie wartoœciowano dokonania na forum miêdzynarodowym
premiera brytyjskiego Ramsay’a James’a Mac Donalda (1924 i 1929–1935)
popieraj¹cego, jak stwierdzano, „ze wszystkiem niemieckie starania o rewizjê
traktatu wersalskiego”. Nie dostrzegali tymczasem owi „mo¿ni protektorzy”,
na co zwraca³ uwagê „Pielgrzym”, rewizjonistycznych d¹¿eñ Rzeszy oraz powodowanych nimi wrogich wyst¹pieñ niemieckich szowinistów wymierzonych
w polsk¹ spo³ecznoœæ Wolnego Miasta. „Pielgrzym” odnotowywa³ owe „niemieckie zakusy” wobec Gdañska, podkreœlaj¹c, ¿e „...jedynym Ÿród³em prawnym dla ca³okszta³tu zagadnienia polsko-gdañskiego i wszystkich póŸniejszych
konwencji jest traktat wersalski”. Wypadki dyskryminowania i przeœladowania
obywateli gdañskich polskiej narodowoœci, naruszanie praw Rzeczypospolitej
w Wolnym Mieœcie Gdañsku oraz, jak pisano, „bezustanne j¹trzenia w kwestii
gdañskiej w Lidze Narodów”, powinny, w celu „...niedopuszczenia do owych
aktów samowoli i bezprawia” sk³oniæ wreszcie rz¹d polski do rozwa¿enia, „...czy
sposób ci¹g³ego ustêpowania dla œwiêtej zgody przynosi...nale¿ne korzyœci”.
Jest najwy¿szy czas przypomnieæ sobie – apelowa³a pelpliñska gazeta – ¿e dotychczasowe traktaty, uk³ady i umowy zmniejszaj¹ krok po kroku nasz stan
posiadanie i u¿ytkowania Gdañska”. Napiête, z poduszczenia Niemiec, stosunki polsko-gdañskie powoduj¹, stwierdza³ publicysta „Pielgrzyma”, i¿ „morze
jest dla nas coraz dalsze”.
W obliczu pogarszaj¹cych siê stosunków polsko-niemieckich, do czego
dosz³o w 1925 r. wskutek wywo³anej przez Berlin wojny celnej oraz niekorzystnych dla Polski postanowieñ w Locarno, „Pielgrzym” w³¹czy³ siê w kampaniê
propagandow¹ maj¹c¹ na celu mobilizacjê i aktywizacjê si³ endeckich na Pomorzu. Jednym z „stymulatorów” wspomnianych dzia³añ by³a w³aœnie kampania antyniemiecka i antygdañska, pobudzaj¹ce aktywnoœæ spo³eczno-polityczn¹
licznych na Pomorzu zwolenników endecji. W poczuciu sta³ego zagro¿enia
Pomorza przez Niemcy, wzmo¿enie tej¿e „aktywnoœci” by³o dla „Pielgrzyma”,
jak równie¿ pozosta³ych endeckich pism ukazuj¹cych siê na Pomorzu, nagl¹c¹
koniecznoœci¹. Czas ju¿ pokazaæ „hakatystycznej ropusze gdañskiej, dufnej
w opiekê Ligi Narodów” i Rzeszy Niemieckiej, g³osi³a wówczas pelpliñska gazeta, „¿e Polska jest mocarstwem”, ¿e „mo¿e w³asnemi si³ami, jeœli zajdzie
potrzeba, to i policyjnymi, zmusiæ Gdañsk do szacunku dla Rzeczypospolitej”.
„Wolne Miasto Gdañsk – przekonywano czytelników – pewne wsparcia swoich
protektorów”, poni¿a powagê pañstwa polskiego wobec œwiata, czego przyk³adem by³y opisywane szeroko na ³amach „Pielgrzyma”: bezustanne negowanie
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praw Rzeczypospolitej, tzw. afera skrzynkowa, wybryki nacjonalistycznych
bojówek, utrudnienia czynione pracuj¹cym na terenie gdañskim polskim
instytucjom, szko³om, organizacjom spo³eczno-kulturalnym i gospodarczym.
Gdañsk, konkludowa³ publicysta „Pielgrzyma”, staje siê „jab³kiem niezgody”,
powodem, prowadz¹cym wprost do wybuchu wojny123.
„Kwestia kaszubska”, zwi¹zana przecie¿ od lat z problematyk¹ tycz¹c¹ etnodemograficznej sytuacji na Pomorzu, dotykaj¹ca te¿ znacz¹co zagadnieñ polityczno-gospodarczych, funkcjonowa³a pierwotnie na stronicach „Pielgrzyma”
jako sk³adnik propagandowego komunikatu wyró¿niaj¹cego siê sw¹ intencjonalnoœci¹ oraz sugestywnoœci¹. W przeciwieñstwie do lat wczeœniejszych, kiedy to owa kwestia stanowi³a istotny sk³adnik propagandowego oddzia³ywania
pelpliñskiej gazety124, teraz siêgano do niej niejako „okazjonalnie”, przywo³uj¹c
„zagadnienia kaszubskie” „w razie potrzeby” – najczêœciej w momentach
123

124

Problematyka gdañska na ³amach „Pielgrzyma” w latach 1921 – 1926, zob.: Gdañsk z Polsk¹
przed Lig¹ Narodów, „Pielgrzym”, nr 77 z 28 VI 1921, s. 1; Krzy¿acka polityka w Gdañsku,
tam¿e, nr 123 z 5 XI 1921, s. 2; Polska Macierz Szkolna w Gdañsku, tam¿e, nr 147 z 10 XII
1921, s. 2; Ustêpstwa polskie dla Gdañska, tam¿e, nr 37 z 28 III 1922, s. 1; Wydalenie
i szykanowanie obywateli polskich w Gdañsku, tam¿e, nr 44 z 13 IV 1922, s. 1; Otwarcie
gimnazjum polskiego w Gdañsku, Dodatek do nru 59 „Pielgrzyma” z 18 V 1922; Gdañsk
zagadnieniem europejskim, „Pielgrzym”, nr 67 z 7 VI 1922, s. 1; Walka o prawa Polski
w Gdañsku, tam¿e, nr 146 z 9 XII 1922, s. 2; Za³o¿enie Towarzystwa Nauki i Sztuki
w Gdañsku, tam¿e, nr 84 z 15 1923, s. 3; Napady na Polaków w W. M. Gdañsku, tam¿e,
nr 151 z 21 XII 1922, s. 6; Placówka bolszewicka w Gdañsku, tam¿e, nr 44 z 12 IV 1923,
s. 1–2; Bolszewicy w Gdañsku, tam¿e, nr 46 z 17 IV 1923, s. 2; Wojuj¹cy Gdañsk, tam¿e,
nr 58 z 15 V 1923, s. 1; Sprawa Gdañska, tam¿e, nr 59 z 17 V 1923, s. 1; O kopalnie Delbruecka, tam¿e, nr 72 z 16 VI 1923, s. 1; Sprawa Gdañska w Lidze Narodów, tam¿e, nr 82 z 10
VII 1923, s. 1; W obronie robotnika polskiego wobec Gdañska, tam¿e, nr 92 z 2 VIII 1923,
s. 1; W gdañskim kocio³ku, tam¿e, nr 97 z 14 VIII 1923, s. 1; W obronie Polaków – Gdañszczan, tam¿e, nr 116 z 27 IX 1923, s. 1; Z naszej polityki zagranicznej, tam¿e, nr 90 z 26 VII
1924, s. 1; Gdañsk przeciw Polsce, tam¿e, nr 109 z 9 IX 1924, s. 1; Poczta polska w Gdañsku,
tam¿e, nr 5 z 10 I 1925, s. 1–2; Zuchwalstwo gdañskie, tam¿e, nr 6 z 13 I 1925, s. 1;
Zaostrzenie zatargu gdañskiego, tam¿e, nr 8 z 17 I 1925, s. 1; Oko³o zatargu z Gdañskiem,
tam¿e, nr 9 z 20 I 1925, s. 1; Pan Sahm o swem zwyciêstwie w Genewie, Dodatek do nru 37
„Pielgrzyma” z 26 III 1925, s. 3; Nastroje gdañskie, „Pielgrzym”, nr 82 z 9 VII 1925, s. 3;
Spamiêtajmy sobie, tam¿e, nr 86 z 18 VII 1925, s. 1; Najzacieklejsi wœród wrogów polskoœci,
tam¿e, nr 87 z 21 VII 1925, s. 1; Zwyciêstwo polskie w sprawie Gdañska, tam¿e, nr 116 z 26
IX 1925, s. 3; Demonstracje uliczne w Gdañsku przeciw Polsce, tam¿e, nr 117 z 29 IX 1925,
s. 1; Gdañsk a Polska, tam¿e, nr 121 z 8 X 1925, s. 1; Sk¹d Gdañsk bierze pieni¹dze
na walkê z Polsk¹, tam¿e, nr 122 z 10 X 1925, s. 1; Prowokacje nacjonalistyczne w Gdañsku,
tam¿e, nr 46 z 17 IV 1926, s. 1.
Zob.: A. Romanow, „Pielgrzym” pelpliñski w latach 1869 – 1920, Gdañsk–Pelplin 2007;
ten¿e, Kaszubi i Kaszuby w problematyce pelpliñskiego „Pielgrzyma” 1969–1920, [w:] Nad
Ba³tykiem. W krêgu polityki, gospodarki, problemów narodowoœciowych i spo³ecznych XIX
i XX wieku. Ksiêga jubileuszowa poœwiêcona Prof. Mieczys³awowi Wojciechowskiemu, pod
red. Z. Karpusa , J. K³aczkowa , M. Wo³osa, Toruñ 2005, s. 123–147.
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zaognienia na Pomorzu rywalizacji lokalnych ugrupowañ politycznych oraz
koniecznoœci przeciwstawiania siê wrogiej, rewizjonistycznej propagandzie
niemieckiej, znajduj¹cej, jak pisano, pos³uch i poparcie wœród niektórych,
a szczególnie angielskich mê¿ów stanu. Z zachowanych, pojedynczych numerów „Pielgrzyma” z rocznika 1920, oraz jego mutacji, jak¹ by³ „Dziennik Tczewski”, wy³ania siê obraz spo³ecznoœci kaszubskiej bêd¹cej, zdaniem pelpliñskiej
gazety, naturalnym zapleczem Z L-N na Pomorzu, zapleczem penetrowanym
„podstêpnie” przez „agentów” NPR w celu, jak pisano – „os³abienia dotychczasowej jednoœci polskiego narodu” i „wepchniêcia Pomorza na prêdki zalew
i ³up ¿ydostwa, dro¿yzny i socjalizmu”125. Wspomniane apele o „jednoœæ
polskiego narodu” pierwotnie by³y adresowane do wszystkich mieszkañców
pó³nocnych ziem Rzeczypospolitej gremialnie zwanych w „Pielgrzymie” –
„Pomorzanami”. Apelowano wiêc o „wyzwolenie Pomorza z potê¿nej opieki
warszawskiej”, która usi³uje „rozsadziæ wielkopolsko-pomorsk¹ spoistoœæ”.
„Pomorze dla Polaków – Pomorzan!” nawo³ywa³a pelpliñska gazeta; „¿ywio³
polski powinien tu przewodziæ!”. Oczywiœcie, podkreœla³o pismo, pod sztandarem Zwi¹zku Ludowo-Narodowego, […] który ³¹czy wszystkie stany i chce
budowaæ Polskê na po¿ytek wszystkich obywateli”126. Na przeszkodzie powy¿szym zamiarom, prócz „socjalistycznej i ¿ydowskiej Warszawy” stali te¿,
wed³ug redakcji „Pielgrzyma”, Niemcy i ¯ydzi oraz stronnictwa lewicowe, które
to „czynniki, jak twierdzono, chcia³y jak najprêdzej uzyskaæ wp³yw na nasz¹
dzielnicê [tj. Pomorze – A.R.], rozbiæ nasz¹ jednolitoœæ, usun¹æ po¿ytecznych
ludzi miejscowych, wprowadziæ swoich zwolenników na dogodne posady, stworzyæ u nas zamêt”127. Wspomnianym „si³om destrukcji” mog¹ przeciwstawiæ
siê Kaszubi, przekonywa³ „Pielgrzym”, odpowiedzialn¹, intensywn¹ „robot¹ narodow¹” tak w dziedzinie gospodarki, oœwiaty, jak i kultury. Odnotowa³a wiêc
gazeta za³o¿enie w Koœcierzynie Towarzystwa Przemys³u i Sztuki oraz Towarzystwa dla utworzenia letniska „Glonek”, otwarcie Szko³y Przemys³u Kaszubskiego w Bojanie k. Wejherowa, a tak¿e powo³anie do ¿ycia Towarzystwa Przyjació³ Kaszubów w Warszawie, a to celem „rozszerzania [wœród Kaszubów –
A.R.] polskiej myœli kulturalno-oœwiatowej […] oraz zapoznawania Kaszubów
125
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Zob.: Robotniku czytaj!, „Pielgrzym”, nr 70 z14 VI 1920, s. 1; Robotniku czytaj!, „Dziennik
Tczewski”, nr 127 z 12 VI 1920, s. 1; J. Kutta, Druga Rzeczypospolita i Kaszubi 1920–1939,
Bydgoszcz 2003, s. 98 i n.
Pilnujmy Pomorza, „Pielgrzym”, nr 59 z 18 V 1921, s. 1; Walka o wiarê œw. na Pomorzu,
tam¿e, nr 24 z 24 II 1921, s. 1; Jenera³ Haller do Pomorzan, tam¿e, nr 102 z 26 VIII 1922,
s. 1–2; B. Kie³bratowski, O solidarnoœæ narodow¹ na Pomorzu, tam¿e, nr 61 z 23 V 1922, s.
1; Wi¹zanka wiadomoœci z Gdyni i o Gdyni, tam¿e, s. 2.
Rodacy!, tam¿e, nr 7 z 15 I 1921, s. 1; zob. te¿: Próby zatruwania, tam¿e, nr 105 z 30 VIII
1924, s. 1; J. Korczak-Zió³kowski, Dzielnicowoœæ, tam¿e, nr 148 z 10 XII 1925, s. 1; ten¿e,
Jeszcze dzielnicowoœæ, tam¿e, nr 149 z 12 XII 1925, s. 1.
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z œwietn¹ przesz³oœci¹ Rzeczypospolitej, jak równie¿ nak³aniania ich do wspó³pracy dla niemniej œwietnej przysz³oœci pañstwa”. Cytowana tu deklaracja za³o¿ycieli wspomnianego Towarzystwa Przyjació³ Kaszubów wzbudzi³a jednakowo¿ powa¿ne zastrze¿enia redakcji. „Wszystko to piêkne – komentowano
oœwiadczenie – tylko niech owo Towarzystwo wystrzega siê b³êdu, który pope³ni³o ju¿ wielu przybyszów, zachowuj¹cych siê tak, jak gdyby przybyli do kraju
barbarzyñskiego”. […] „Myl¹ siê ci, koñczy³ swoj¹ opiniê „Pielgrzym”, którzy
s¹dz¹, ¿e dla polskoœci na Kaszubach jeszcze nikt nie pracowa³, ¿e trzeba przyswajaæ Kaszubom wszystkim dopiero mi³oœæ Ojczyzny”. „Wszystko to œwiadczy
– konkludowa³a pelpliñska gazeta – ¿e prasa warszawska [a szczególnie
„Kurier Warszawski” – A.R.] nie bardzo orientuje siê w stosunkach na Pomorzu i patrzy tylko przez okulary przybyszów lub kuracjuszy przygodnie na Pomorze przybywaj¹cych”128. Tymczasem – dowodzi³ „Pielgrzym” – Kaszubom
zbêdna jest patriotyczno-polityczna indoktrynacja; o swojej polskoœci i przywi¹zaniu do narodowych wartoœci Kaszubi dali ju¿ dowód w dobie zaboru:
„Nima kaszub bez Polonii, a bez Kaszub Polsci!” – g³osi³ piewca „kaszubskiej
sprawy” Hieronim Derdowski. „Kaszubi to Polacy, a ziemia kaszubska, to ziemia
polska” niós³ przes³anie to pod „kaszubskie strzechy” Antoni Abraham, o którego pracy na narodowej niwie ciep³o pisa³a pelpliñska gazeta129 . Z dezaprobat¹ natomiast odnotowywano, i¿ „zachodz¹ czêsto obawy lekcewa¿enia polskoœci Pomorza przez ludzi o odrêbnej kulturze myœlenia, co ura¿a bardzo spo³eczeñstwo polskie rdzennie pomorskie”. Region kaszubski, Kaszubi, pisano,
„winni doznaæ szczególnej mi³osnej opieki Pañstwa, bez której nie jest mo¿liwem uchroniæ ich od wrogich wp³ywów”130 . Przede wszystkim, dowodzi³ „Pielgrzym”, pomocy ze strony pañstwa oczekuj¹ kaszubscy rybacy i rolnicy. Pismo
zwraca³o uwagê, i¿ konieczne jest natychmiastowe „przeprowadzenie rewizji
stosunków nad polskim morzem” i preferowanie na rynkach rezultatów pracy
kaszubskich rybaków; gdy tymczasem „handel polski zaspakaja swe zapotrzebowanie na ryby wy³¹cznie za granic¹”131. W trosce o rezultaty rybackiej pracy
128

129
130

131

Zob.: Pomorzanie bacznoœæ!, tam¿e, nr 20 z 15 II 1921, s. 1; Z Koœcierzyny, tam¿e, nr 32
z 12 IV 1921, s. 2-3; List od Czytelników do jednego Kaszuby, tam¿e, nr 65 z 1 IV 1922, s. 1;
Z Koœcierzyny, tam¿e, nr 71 z 15 VI 1922, s. 2; Wi¹zanka spostrze¿eñ z powiatu puckiego,
tam¿e, nr 82 z 11 VII 1922, s. 1; Czeœæ Pomorzu!, tam¿e, nr 135 z 14 XI 1922, s. 1; Z ca³ej
Polski: Towarzystwo Przyjació³ Kaszubów, tam¿e, nr 5 z 10 I 1925, s. 4; O Pomorzu w prasie
warszawskiej, tam¿e, nr 71 z 13 VI 1925, s. 1; Z Pomorza, tam¿e, nr 39 z 30 III 1926, s. 4.
Zob.: Zgon wiarusa, tam¿e, nr 79 z 3 VII 1923, s. 3; Œp. Antoni Abraham, tam¿e, nr 90
z 28 VII 1923, s. 1: zob. te¿: Czeœæ Pomorzu!, loc. cit.
Fragment wyst¹pienia Jana Donimirskiego, przewodnicz¹cego delegacji Komitetu Obrony
Narodowej na Pomorze w Ministerstwie Spraw Wewnêtrznych w Warszawie; „Pielgrzym”,
nr 71 z 15 VI 1926, s. 1.
¯ale rybaków kaszubskich, tam¿e, nr 37 z 26 III 1925, s. 1; W artykule tym pisano:
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zamieœci³ te¿ „Pielgrzym” zarz¹dzenie Wydzia³u Rybackiego Pomorskiej Izby
Rolniczej o koniecznoœci têpienia szkodliwego dla rybo³ówstwa ptactwa, do
których to szkodników zaliczono: mewy, rybitwy, bia³e i czarne bociany, czaple,
perkozy, b¹ki i zimorodki (sic!)132. Krytykowa³ te¿ „Pielgrzym” nadmierny
fiskalizm pañstwa dotykaj¹cy szczególnie kaszubskich rolników, którzy gospodarz¹c na nieurodzajnych, nieprzynosz¹cych korzyœci ziemiach, a mimo to
uznani przez w³adze za obszarników, p³acili od wielkoœci posiadanego area³u
bardzo wysokie podatki. „S¹...kilkusetmorgowe gospodarstwa kaszubskie, które
z trudnoœci¹ mog¹ wy¿ywiæ parê koni i dwie krowy. Pan na takich w³oœciach –
informowa³a gazeta – nie ma za co kupiæ sobie koszuli...Ale urzêdy podatkowe... traktuj¹ go jako...obszarnika i nie szczêdz¹ mu listów podatkowych i udrêk
wszelkiego rodzaju”133. Anonimowy „obserwator” informowa³ te¿ redakcjê
„Pielgrzyma”, ¿e dostrzega wœród spo³ecznoœci kaszubskiej ludzi przejawiaj¹cych
„obojêtnoœæ narodow¹”, siêgaj¹cych do „wilhelmowskich œwistków z Pucka lub
Wejherowa” albo, co gorsza do „hakatystycznych blatów z Gdañska”, a lekcewa¿¹cych polsk¹ prasê. „Naszym Kaszubom zdawa³o siê, ¿e w Polsce nie trzeba
przestrzegaæ ustaw, ¿e ka¿demu wszystko wolno, a gdy któremu palce przykleszczono, tedy powsta³ ha³as” – twierdzi³ „obserwator”, obwiniaj¹c za opisywan¹ przez siebie sytuacjê „nasze w³adze”...bo za du¿o ludzi niekwalifikuj¹cych
siê przys³a³y na Kaszuby, ludzi, którzy nie umieli dostosowaæ siê dostatecznie
do charakteru [miejscowej – A.R.] ludnoœci, którzy sw¹ wielkoœæ uwydatniali
lekcewa¿¹cym traktowaniem ludzi, a sami nie doroœli swym zadaniom”134.
Nadziejê na poprawê owej, jak pisano, „niespotykanej, bezprzyk³adnej i osobliwej sytuacji” upatrywa³a pierwotnie redakcja „Pielgrzyma” w pomyœlnym dla
endecji wyniku wyborów ogólnopañstwowych do Sejmu (5 IX 1922 r.) i do
Senatu (12 XI 1922 r.). Apelowano wiêc o poparcie kandydatów Zwi¹zku Ludowo-Narodowego, tworz¹cego wraz z Narodowo-Chrzeœcijañskim Stronnictwem Ludowym i Chrzeœcijañsk¹ Demokracj¹ blok pod nazw¹ Chrzeœcijañska
Jednoœæ Narodowa. Sukces, jaki w tych¿e wyborach odniós³ Z L-N, „Pielgrzym”
skomentowa³ nastêpuj¹co: „Lud polski na Kaszubach i Pomorzu da³ niezbite
dowody swej przynale¿noœci pañstwowej, swoich d¹¿eñ narodowych. […]
To dzisiaj z ca³¹ otwartoœci¹ mo¿na powiedzieæ o Kaszubach, i¿ oni wytrwali
na tej ziemi i wytrwaj¹ nadal”135. Podobne nadzieje wzbudzi³a równie¿ wizyta

132
133
134
135

„Kilkanaœcie wiosek rybackich, jakie nam przypad³y na Pomorzu, nie mo¿e spieniê¿yæ swego
towaru. Wêdzarnie stoj¹ zamkniête […] Spo³eczeñstwo winno...domagaæ siê u kupców
ryb polskiego morza”; zob. te¿: Pomoc dla rybaków kaszubskich, tam¿e, nr 81 z 7 VII 1923,
s. 1; J. Kutta, op. cit., s. 127–155.
Zob. Do wiadomoœci rybaków, „Pielgrzym”, nr 44 z 12 IV 1923, s. 6.
Obszarnicy kaszubscy, tam¿e, nr 131 z 31 X 1925, s. 2.
Wi¹zka spostrze¿eñ z powiatu puckiego..., loc. cit.
Zob.: Czeœæ Pomorzu!, loc. cit.; Odezwa wyborcza, tam¿e, nr 131 z 4 XI 1922, s. 1; Wyniki
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na Pomorzu, w kwietniu/maju 1923 r. Prezydenta Rzeczypospolitej Stanis³awa
Wojciechowskiego. „Pielgrzym”, zamieszczaj¹c obszerne sprawozdania z owej
wizyty, apelowa³ zarazem do prezydenta, aby „pamiêta³ o naszych potrzebach
dzielnicowych”. Wyrazem oczekiwanej zmiany „stosunków warszawskich”
wobec Pomorzan i Pomorza by³o wg „Pielgrzyma” odznaczenie przez prezydenta Wojciechowskiego (23 IV 1923 r,) czo³owych dzia³aczy regionalnych –
dr. Aleksandra Majkowskiego i ks. Bernarda £osiñskiego orderem „Polonia
Restituta”. Cytowano przy tym fragment prezydenckiego przemówienia podnosz¹cy rolê Kaszubów w odzyskaniu przez Polskê dostêpu do morza136.
Niestety, nadzieja redakcji pelpliñskiego pisma na zmianê owego „niechêtnego nastawienia warszawskich w³adz” do problemów Pomorza okaza³a siê
daremn¹. Ju¿ niebawem „Pielgrzym”, przypominaj¹c, i¿ onegdaj „nas³ano na
Pomorze...ludzi obcych duchem tutejszemu spo³eczeñstwu, nie rozumiej¹cych
duszy ludu pomorskiego...ludzi bez taktu i stoj¹cych na stopniu zewnêtrznej
cywilizacji ni¿ej od robotnika tutejszego”, domaga³ siê „natychmiastowej naprawy” zaistnia³ej sytuacji. Na ³amach gazety, jej redaktor Józef Korczak-Zió³kowski, ¿¹da³ zarzucenia prowadzonej dotychczas, wed³ug niego, wobec
Pomorza „polityki partyjnej” i podjêcia dzia³añ w imiê „polskiej racji stanu”.
Jej istotnym komponentem, udowadnia³ J. Korczak-Zió³kowski, jest „twórcza,
dojrza³a” „polityka morska”. Spoœród polityków, zdaniem redaktora, jedynie
Roman Dmowski rozumia³, „czym jest morze dla Polski i jej rozwoju”, a aprobowany przez endecjê wojewoda pomorski (od 22 V 1924 r.) Stanis³aw Wachowiak, choæ, jak pisano, „czyni...co mo¿e”, aby zmieniæ zaistnia³¹ sytuacj¹, to „zdania jego...nie odnosz¹ widocznego skutku”. Winni s¹ temu dowodzi³ publicysta
„Pielgrzyma” „demagodzy i analfabeci [którzy – A.R.] dorwawszy siê do w³adzy rz¹dz¹ tak, jak oni rz¹dziæ umiej¹, a naród za to s³ono p³aci i ubo¿eje
z ka¿dym dniem”137. Odpowiedzialnoœci¹ za przedstawiany stan rzeczy obci¹¿a³ „Pielgrzym” „nieodpowiedzialnych zwolenników linii belwederskiej”, czyli
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wyborów na Pomorzu i w Wielkopolsce, tam¿e, nr 132 z 7 XI 1922, s. 3; Jeszcze raz na
szañce, tam¿e, nr 133 z 9 XI 1922, s. 1; Walne zwyciêstwo Chrzeœcijañskiego Zwi¹zku
Jednoœci Narodowej, tam¿e, s. 1; Dopiero po³owa pracy!, tam¿e, s. 1-2; Do zwolenników listy
nr 7, tam¿e, nr 134 z 11 XI 1922, s. 1; Jak bêdzie wygl¹da³ Sejm i rz¹d polski, tam¿e, nr 136
z 16 XI 1922, s. 1.
Zob.: Witaj nam witaj! Mi³y gospodynie!, tam¿e, nr 49 z 24 IV 1923 r., s. 1; Prezydent
Rzeczypospolitej na Pomorzu, tam¿e, nr 51 z 28 IV 1923, s. 1; zob. te¿ nry: 52 z 1V 1923,
s. 1-2 i 54 z 5 V 1923, s. 1; Oto fragment wspomnianego przemówienia: „...na stra¿y morza
...stoi prastary lud kaszubski. […] Trwa³ on wytrwale przy swojej wierze i mowie, sprawi³
to, ¿e polska bandera powiewa nad tem morzem. Bêdê wyrazem uczuæ ca³ej Polski dla
tego ludu, wznosz¹c okrzyk: niech ¿yj¹ wierni Polsce Kaszubi!”.
Zob.: J. Korczak-Zió³kowski, Dzielnicowoœæ, „Pielgrzym”, nr 148 z 10 XII 1925, s. 1; ten¿e,
Jeszcze dzielnicowoœæ, tam¿e, nr 149 z 12 XII 1925, s. 1. Zob. te¿: Rozwa¿ania pokarnawa³owe, tam¿e, nr 26 z 2 III 1926, s. 3.
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stronników marsza³ka Józefa Pi³sudskiego, „¿ydowskie i niemieckie knowania”
oraz zwi¹zan¹ z miêdzynarodow¹ masoneri¹ lewicê.
Artyku³y dotycz¹ce owych kwestii wyró¿nia³a publicystyczna ekspresja niepozbawiona z³oœliwoœci i oszczerczych pomówieñ wobec przeciwników politycznych. Siêgaj¹c do wspomnianych metod przekazu prasowego, redakcja
pelpliñskiej gazety d¹¿y³a usilnie do skupienia uwagi czytelników na wydarzeniach bie¿¹cych, aktualnych. Przy czym funkcje werbunkowo-informacyjne
pisma rozbudowano teraz o stosunkowo zró¿nicowane elementy propagandowego przekazu maj¹ce u³atwiæ dotarcie do w³aœciwego adresata – czytelnika.
Wi¹za³o siê to zazwyczaj, jak wspomniano wy¿ej, ze skupieniem uwagi adresatów na wa¿kich (w rozumieniu redakcji „Pielgrzyma”) problemach oraz siêganie do utrwalonych ju¿ w ich œwiadomoœci skojarzeñ z przesz³oœci i sugestywne,
czêsto emocjonalne wyzyskiwanie owych skojarzeñ w tekstach publicystycznych dla wzbudzenia, potwierdzenia b¹dŸ utrwalenia zasadniczej intencji
przes³ania.
Jak ju¿ wspomniano, problematyka kaszubska pojawia³a siê na stronicach
„Pielgrzyma” sporadycznie, quasi-incydentalnie, stanowi¹c jedynie element
pe³ni¹cy funkcjê „podbudowy” znacznie szerszych poczynañ werbunkowo-informacyjnych dotycz¹cych kwestii o makroinformacyjnym, wielop³aszczyznowym spektrum. Takimi by³y m.in. zagadnienia nurtuj¹ce polsk¹ scenê polityczn¹.
Takimi te¿ by³y problemy tycz¹ce stosunków Rzeczypospolitej z oœciennymi
pañstwami (g³ównie z Rzesz¹ Niemieck¹) ujmowane w pelpliñskiej gazecie
w szerokim kontekœcie wydarzeñ na europejskim forum politycznym ale... przekazywane eksplikacyjnie, autorytatywnie, czêsto odwo³uj¹ce siê do ugruntowanych u adresatów, zabarwionych emocjonalnie stereotypów.
Retrogresj¹ w odniesieniu do Traktatu Wersalskiego by³ dla redakcji „Pielgrzyma” ostateczny wynik lokarneñskich uk³adów. Locarno, w opinii publicysty gazety J. Korczak-Zió³kowskiego, „to spisek niemiecko-masoñski” zaspokajaj¹cych rewizjonistyczne d¹¿enia Rzeszy ukierunkowane teraz na wschód,
w stronê polskich granic. „Uk³ad lokarneñski podwa¿a nienaruszalnoœæ Traktatu Wersalskiego na rzecz Niemiec od strony Polski”, pisa³ J. Korczak-Zió³kowski. „Nienaruszalnoœæ granic naszych zagwarantowanych Traktatem Wersalskim prys³a i nastaje nowy, gorszy okres dla Polski, który mo¿na by nazwaæ
wstêpem do czwartego rozbioru kraju”138. Odpowiedzialnoœci¹ za ów stan
zagra¿aj¹cy stabilnoœci politycznej w Europie, obwinia³ „Pielgrzym” sprzyjaj¹ce
138

Zob.: Korytarz pomorski, tam¿e, nr 2 z 5 I 1926, s. 1, a tak¿e: Niemcy u celu swej polityki
pokojowej, tam¿e, nr 118 z 1 X 1925, s. 1; O co w³aœciwie chodzi w Locarno, tam¿e, nr 124
z 15 X 1925, s. 1; Sprawy polskie, tam¿e, nr 126 z 20 X 1925, s. 1; Konferencja w Locarno
w oœwietleniu polskim, tam¿e, nr 127 z 22 X 1925, s. 1; Wyniki obrad w Locarno, tam¿e,
nr 127 z 22 X 1925, s. 1; Przed Locarnem i po Locarnie, tam¿e, nr 140 z 21 XI 1925, s. 1.
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Niemcom „knowana angielskie”, a tak¿e „nieudolnoœæ polskiego rz¹du” w prowadzonych pertraktacjach, a szczególnie” polityczn¹ naiwnoœæ” ministra spraw
zagranicznych Rzeczypospolitej Aleksandra Skrzyñskiego139. Ostr¹ krytykê
rz¹du tonowano uwagami o sojuszu z Francj¹, który to sojusz „choæ mo¿e niewyraŸnie”, ale dawa³ w rozumieniu „Pielgrzyma”, „prawo zaatakowania Niemiec
w razie ich najazdu na Polskê”. „To Polskê zupe³nie uspokoi³o”140. Zreszt¹, stwierdza³o pismo, podsumowuj¹c „lokarneñski dyskurs”, „Polska nie mog³a siê usun¹æ od podpisania paktu lokarneñskiego, gdy¿ j¹ na ca³ym œwiecie okrzyczano
by jako wnosz¹ca niepokój w stosunki europejskie (…) co by nam przynieœæ
mog³o w nastêpstwie zupe³ne odosobnienie polityczne”141. W przeciwieñstwie
do „parcjalnych osi¹gniêæ” polskiej dyplomacji w Locarno, podkreœlano, Niemcy
wspierane przez Angliê osi¹gnê³y swój cel – granice wschodnie Rzeszy zosta³y
„otwarte” dla jej rewizjonistycznych d¹¿eñ142. Tej „tragicznej sytuacji” zapobiec mog³oby, podkreœlano, „wzmocnienie gospodarcze Rzeczypospolitej” oraz
„jednota [czyt. – jednoœæ – A.R.] narodowa”.
Dostrzegalnym przejawem owego „wzmocnienia gospodarczego” by³a dla
„Pielgrzyma” budowa portu morskiego w Gdyni. „Jednoœæ narodow¹” rozumiano natomiast jako „skupienie spo³ecznych i narodowych interesów” z myœl¹
utworzenia „jednego, wielkiego obozu polskiego przeciwko Niemcom i ¿ydom”.
Na Pomorzu jednak¿e, ta „obywatelska praca” winna przebiegaæ zgodnie z has³em „Pomorze dla Polaków – Pomorzan! ¯ywio³ polski, podkreœlano, powinien
tu przewodziæ”143. „Pielgrzym” – podobnie zreszt¹ jak i wiêkszoœæ tytu³ów
endeckiej prasy, wyodrêbnia³ dwie kategorie nieprzyjació³ Rzeczypospolitej,
stanowi¹cych najwiêksze zagro¿enie jej suwerennoœci, a mianowicie „wrogów
zewnêtrznych”, prokuruj¹cych g³ównie zagro¿enie militarne oraz „wrogów
wewnêtrznych” d¹¿¹cych do akulturacji polskiego spo³eczeñstwa i zdomino139
140
141
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143

Zob.: Nasze ¿niwo w Locarno, tam¿e, nr 130 z 19 X 1925, s. 1; Korytarz pomorski, tam¿e, nr
2 z 5 I 1926, s. 1-2; Nasze powodzenie w Lidze Narodów, tam¿e, nr 113 z 18 IX 1924, s. 3.
Sprawy polskie, tam¿e, nr 126 z 20 X 1925, s. 1.
Locarno, tam¿e, nr 146 z 5 XII 1925, s. 1.
„Pokazano „dziecku niemieckiemu” polski cukierek, no i Anglia swój cel osi¹gnê³a” stwierdza³ z gorzk¹ ironi¹ publicysta „Pielgrzyma”. „Polska znalaz³a siê w tragicznej sytuacji, a
sojusz z Francj¹ iluzoryczny”, zob.: Nasze ¿niwo w Locarno,..., loc tit.; Niemcy u celu swej
polityki pokojowej,..., loc. cit.
Wiadomoœci potoczne, Plan budowy portu w Gdyni, tam¿e, nr 3 z 7 I 1922, s. 3; O solidarnoœæ narodow¹ na Pomorzu, tam¿e, nr 61 z 23 V 1922, s. 1; tam¿e, s. 2; O porty polskie:
Gdynia-Tczew-Gdañsk, tam¿e, nr 69 z 10 VI 1922, s. 1-2; O budowie portu w Gdyni, tam¿e,
nr 76 z 24 VI 1924, s. 2; Port w Gdyni, tam¿e, nr 86 z 17 VII 1924, s. 1; Gdynia, tam¿e, nr 116
z 25 IX 1924, s. 2; Gdynia, tam¿e, nr 154 z 23 XII 1924, s. 3; Gdynia, tam¿e, nr 71 z 13 VI
1925, s. 4; Gdynia, tam¿e, nr 88 z 23 VII 1925, s. 4; Gdynia, tam¿e, nr 130 z 29 X 1925, s. 3-4;
Gdynia, tam¿e, nr 134 z 7 XI 1925, s. 4; Gdynia. Budowa portu i jego wyzyskanie, tam¿e,
nr 60 z 20 V 1926, s. 2; zob. te¿: tam¿e, nr 10 z 23 I 1926, s. 2 i nr 46 z 17 IV 1926, s. 5.
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wania sfery polityczno-gospodarczej pañstwa144. „Wrogowie wewnêtrzni” –
udowadnia³ „Pielgrzym” – to przede wszystkim ¯ydzi, masoni, komuniœci oraz
„stronnictwa lewicowe”, do których zaliczano wszystkich politycznych i ideowych przeciwników Narodowej Demokracji ³¹cznie ze zwolennikami „obozu
belwederskiego”. Szkodliwa dzia³alnoœæ „wrogów wewnêtrznych”, os³abiaj¹ca
„narodow¹ jednotê” by³a, twierdzono, bodŸcem dla „szaleñczych zakusów”
„wrogów zewnêtrznych, takich jak Niemcy i sowiecka Rosja, maj¹cych na celu
zagarniêcie ziem Rzeczypospolitej145. Tym „niecnym zamiarom” „odwiecznych
nieprzyjació³” sprzyja³o równie¿ „niegodziwe”, w opinii „Pielgrzyma”, bo s³u¿¹ce
„politycznej deprawacji” elit, postêpowanie Józefa Pi³sudskiego i jego zwolenników. Wszystkie z³o, „wszelkie zawiœci i k³ótnie partyjne”, istna „wojna domowa” miêdzy stronnictwami polskimi”, jest prokurowana, twierdzi³a pelpliñska
gazeta, „warcholstwami” „drugiego Napoleona, pana Pi³sudskiego”. Redakcjê
„Pielgrzyma” szczególnie irytowa³a apologizacja osoby Marsza³ka na ³amach
prasy obozu belwederskiego. Demitologizuj¹c owe publikacje, siêgano do ró¿norodnych form przekazu prasowego komunikatu. Niekiedy by³y to artyku³y
wyzyskuj¹ce wydarzenia minione, oparte na faktach nieistniej¹cych w rzeczywistoœci. Niekiedy neutralizuj¹ca panegiryczne teksty akolitów Naczelnika
144
145

Problem ów szczegó³owo przedstawia Ewa Maj w pracy: Komunikowanie polityczne Narodowej Demokracji, 1918 – 1939, Lublin 2000, s. 471 i n.
Zob.: Na prze³omie dwóch lat, „Pielgrzym”, nr 1 z 1 I 1925, s. 1; My i wy, tam¿e, s. 3; Front
przeciwbolszewicki, tam¿e, nr 4 z 8 I 1925, s.1; Marzenia Niemców w Polsce, tam¿e, nr 8
z 17 I 1925, s. 3; Zamiary niemieckie wobec Polski, tam¿e, nr 27 z 3 III 1925, s. 1; Zabiegi
niemieckie o zniesienie korytarza pomorskiego, tam¿e, nr 30 z 10 III 1925, s. 1; Niemcy
siêgaj¹ po Pomorze, tam¿e, nr 34 z 18 III 1925, s. 3; Plaga ¿ydowska w Polsce, tam¿e, nr 29
z 7 III 1925, s. 1; Marzenia Niemców w Polsce, tam¿e, nr 32 z 14 III 1925, s. 1; Wspólnicy
zaborczych knowañ niemieckich, tam¿e, nr 41 z 4 IV 1925, s. 1; Prawdziwe oblicze Niemiec,
tam¿e, nr 52 z 30 IV 1925, s. 1; Czuwajmy!, tam¿e, nr 84 z 14 VII 1925, s. 1; Najzacieklejsi
wœród wrogów polskoœci, cz. I, tam¿e, nr 87 z 21 VII 1925, s. 1; cz. II, tam¿e, nr 88 z 23 VII
1925, s. 1; Masoni i ¿ydzi przeciw Polsce, tam¿e, nr 91 z 30 VII 1925, s. 1; Napad bolszewików na pogranicze polskie, tam¿e, nr 92 z 1 VIII 1925, s. 1; Wysz³y szyd³a z miecha, tam¿e,
nr 95 z 11 VIII 1925, s. 1; Przeciw robocie nad – i podziemnej, tam¿e, nr 106 z 3 IX 1925,
s. 1; Ilu mamy w Polsce ¿ydów?, tam¿e, s. 3; Wrogowie nasi przy robocie, tam¿e, nr 112
z 17 IX 1925, s. 3; Knowania przeciwpolskie, tam¿e, nr 116 z 26 IX 1925, s. 1; Rudolf Tarczyñski, O uzdrowienie stosunków partyjnych w Polsce, tam¿e, nr 118 z 1 X 1925, s. 1;
Ignacy ¯niñski, Niemcy u celu swej polityki paktowej, tam¿e, s. 3; Skoro Niemcy upieraj¹ siê
przy rewizji granic, tam¿e, nr 125 z 17 X 1925, s. 1; J. Korczak-Zió³kowski, Przed Locarnem
i po Locarno,..., loc. cit.; W sprawie ¿ydowskiej, tam¿e, nr 143 z 28 XI 1925, s. 3; Ostrz¹ swe
szpony, tam¿e, nr 145 z 3 XII 1925, s. 1; J. Korczak-Zió³kowski, Hañba!, tam¿e, nr 146
z 5 XII 1925, s. 3-4; Korytarz pomorski, tam¿e, nr 2 z 5 I 1926, s. 1-2; J. Korczak-Zió³kowski, Nasi ¿ydzi, tam¿e, nr 10 z 23 I 1926 , s. 3; ten¿e, Polityka ¿ydowska wobec nas, tam¿e,
nr 11 z 26 I 1926, s. 3; ten¿e, Przeszkody w przyjêciu Polski do Ligi Narodów, tam¿e, nr 31
z 13 III 1926, s. 1; Tadeusz Mendrys, Jak skoñczyæ z kiereñszczyzn¹, tam¿e, nr 48 z 22 IV
1926, s. 3.
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polemika. Jak stwierdza w swojej cennej pracy Ewa Maj, „wspomniane próby
demitologizacyjne bardziej dotyczy³y sfery wyobra¿eñ opartych na podbudowie emocjonalnej, ani¿eli stanowi³y nastêpstwo powa¿nych analiz dzia³alnoœci
Pi³sudskiego”146 . Nale¿y przy tym pamiêtaæ, ¿e tak formu³owane przez redakcjê „Pielgrzyma” komunikaty by³y adresowane g³ównie do okreœlonej zbiorowoœci, do czytelników z Pomorza o wykszta³conych i utrwalonych ju¿ pogl¹dach i postawach, akceptuj¹cych ideowe przes³ania Narodowej Demokracji.
I tak np. z wyrzutem „przypominano” , i¿ w czasie „gdy gen. Haller mia³ l¹dowaæ na Pomorzu, w Gdañsku i nas przy³¹czyæ do odbudowuj¹cej siê ju¿ Ojczyzny, przywódca socjalistów Pi³sudski, jako naczelnik pañstwa i naczelny dowódca wojskowy, temu przeszkodzi³”147 .
Wyst¹pienia J. Pi³sudskiego w Sejmie – twierdzi³ „Pielgrzym” – odznaczaj¹
siê takim „bez³adem i arogancj¹”, „...¿e mamy powody uwa¿aæ, i¿ p. Pi³sudski
cierpi na umyœle, albo d¹¿y do zamachu stanu, chc¹c siebie obwo³aæ dyktatorem”. Szczególnie napastliwe w ocenie Marsza³ka, pe³ne epitetów i inwektyw,
by³y artyku³y wspomnianego ju¿ niejednokrotnie redaktora naczelnego pelpliñskiej gazety Józefa Korczak-Zió³kowskiego. J. Pi³sudski wg niego to „spiskowiec, awanturnik i wœciek³y ryzykant”, a jego zwolennicy to „bandyci” i „wychrzczeni ¿ydzi”148. Aby pi³sudczyków pozbawiæ wp³ywu na ¿ycie polityczne
i spo³eczne kraju, nale¿y, zdaniem Zió³kowskiego, „zmieniæ ordynacjê wyborcz¹,
rozwi¹zaæ Sejm, rozpisaæ nowe wybory i utworzyæ silny rz¹d narodowy”, który
bêdzie w stanie przeciwstawiæ siê „zamachowi stanu, do czego...zmierza p. Pi³sudski ze swym sztabem genera³ów i innych oficerów”. Aktywizacja „obozu
belwederskiego”, w opinii redaktorów „Pielgrzyma”, nast¹pi³a m.in. w wyniku
dekoniunktury gospodarczej sprokurowanej nieudoln¹ polityk¹ premiera W³adys³awa Grabskiego, „teoretyka ekonomisty, bez wszelkiego doœwiadczenia
¿yciowego (…) wielkiego przyjaciela ¿ydów”149. Narastaj¹cy kult Marsza³ka s³u¿y³, zdaniem publicysty „Pielgrzyma”, przys³oniêciu dyletanctwa jego najbli¿szych wspó³pracowników i ca³ego obozu belwederskiego, reprezentowanych
w Sejmie przez „analfabetów”, „suwerenów nieczytelnych i niepiœmiennych”,
146
147
148

149

E. Maj, Komunikowanie polityczne Narodowej Demokracji..., s. 514.
Wspólnicy zaborczych knowañ niemieckich, „Pielgrzym”, nr 41 z 4 IV 1925, s. 1.
J. Korczak-Zió³kowski, Przesilenie rz¹dowe, tam¿e, nr 139 z 19 XI 1925, s. 1; ten¿e, My
i nowy rz¹d, tam¿e, nr 142 z 20 XI 1925, s. 1-2; ten¿e, „Marsza³ek” Józef Pi³sudski, cz. I,
tam¿e, nr 140 z 21 XI 1925, s. 3; ten¿e, „Marsza³ek” Józef Pi³sudski, cz. II, nr 141 z 24 XI
1925, s. 1-2.
J. Korczak-Zió³kowski, Przesilenie rz¹dowe, tam¿e, nr 139 z 19 XI 1925, s. 1; ten¿e, Z Bogiem
panie Grabski, tam¿e, nr 138 z 17 XI 1925, s. 1; Koniec przesilenia. Nowy rz¹d, tam¿e,
nr 141 z 24 XI 1925, s. 1; J. Korczak-Zió³kowski, „Marsza³ek” Pi³sudski, cz. II..., loc. cit.;
ten¿e, My i nowy rz¹d, tam¿e, loc. cit.; ten¿e, Niebezpieczeñstwo, tam¿e, nr 151 z 17 XII
1925, s. 1-2.
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a w armii przez gen. Rydza-Œmig³ego” do wybuchu wojny marnego malarzynê”150.
Tej negatywnej ocenie J. Pi³sudskiego, tego „Marsza³ka z Sulejówka”, jak przeœmiewczo nazywa³ go red. J. Korczak-Zió³kowski, przeciwstawiano dokonania
Benito Mussoliniego. Powo³ywano siê przy tym na zdanie Romana Dmowskiego,
„¿e dyktatura Mussoliniego jest wielkim szczêœciem dla jego ojczyzny”, a on
sam „cz³owiekiem niepoœlednim z niebywa³ym umys³em, znakomicie ogarniaj¹cym po³o¿enie swojego narodu”. W porównaniu z w³oskim dyktatorem J. Pi³sudski, usi³uj¹cy wprowadziæ rz¹dy absolutne w Polsce (na co coraz czêœciej
zwracano w „Pielgrzymie” uwagê), to „dyletant”, „nieudolny wódz”, bêd¹cy uosobieniem politycznej deprawacji, upadku moralnego i warcholstwa. Intrygi
J. Pi³sudskiego, przekonywano, os³abiaj¹ miêdzynarodow¹ pozycjê Polski, a s³u¿¹
jedynie jej wrogom – g³ównie Niemcom. St¹d daremne starania i zabiegi polskich dyplomatów o przyznanie Rzeczypospolitej sta³ego miejsca w Radzie Ligi
Narodów. Sytuacja wewnêtrzna w Polsce, sprokurowana „wywrotow¹ robot¹”
J. Pi³sudskiego, pisano, „zmobilizowa³a Niemców do antypolskich dzia³añ”.
Teraz „...Niemcy czyhaj¹ na swój czas i ani chwili siê nie bêd¹ namyœlali, skoro
owoc dla nich wskutek wzajemnych zawiœci i waœni dojrzeje”. Rz¹dz¹cy, uwik³ani
w partyjne konflikty, nie dostrzegaj¹ narastaj¹cego ze strony Rzeszy zagro¿enia.
A „marsza³ek z Sulejówka”, dba³y jedynie o w³asn¹ pozycjê, spiskuje z zamiarem zniewolenia spo³eczeñstwa niczym nieograniczon¹ w³adz¹. „Wiadomo
nam, stwierdza³a pelpliñska gazeta, ¿e na taki ju¿ od dawna przewidziany
wypadek, wszystko w Warszawie przygotowane”151 . Odpowiedzialnoœæ za
150

151

J. Korczak-Zió³kowski, My i nowy rz¹d..., loc. cit.; ten¿e, „Marsza³ek” Józef Pi³sudski..., loc.
cit.; ten¿e, Program Finansowy, tam¿e, nr 152 z 19 XII 1925, s. 1; ten¿e, Rozwa¿ania
po karnawa³owe, tam¿e, nr 26 z 2 III 1926, s. 3; ten¿e, Albo, albo, tam¿e, nr 47 z 20 IV 1926,
s. 1; ten¿e, Z³y duch Polski, tam¿e, nr 58 z 15 V 1926, s. 1; ten¿e, Bacznoœæ!, tam¿e, nr 65
z 1 VI 1926, s. 1.
Zob.: Na prze³omie dwóch lat, tam¿e, nr 1 z 1 I 1925, s. 1; Zamiary niemieckie wobec
Polski, tam¿e, nr 27 z 3 III 1925, s. 1; Zadowoleni i niezadowoleni, tam¿e, nr 101 z 22 VIII
1925, s. 1; Konferencja Rady Ligi Narodów, tam¿e, nr 107 z 5 IX 1925, s. 1; J. Korczak-Zió³kowski, Przesilenie rz¹dowe,..., loc. cit.; ten¿e, „Marsza³ek” Józef Pi³sudski..., cz. I
i cz. II,..., loc. cit.: Pi³sudski nie przestaje warcholiæ, tam¿e, nr 142 z 20 XI 1925, s. 3; My
i nowy rz¹d,..., loc. cit.; Ostrz¹ swe szpony..., loc. cit.; J. Korczak-Zió³kowski, Niebezpieczeñstwo,..., loc. cit.; ten¿e, Program f inansowy, tam¿e, nr 152 z 19 XII 1925, s. 1; Korytarz
pomorski,..., loc. cit.; Nowa fala propagandy przeciwpolskiej, tam¿e, nr 3 z 8 I 1926, s. 1;
R. Dmowski, Sny i rzeczywistoœæ, tam¿e, nr 4 z 9 I 1926, s. 3; O sta³e miejsce Polski w Radzie
Ligi Narodów, tam¿e, nr 13 z 30 I 1926, s. 1; J. Korczak-Zió³kowski, Mussolini przemówi³!,
tam¿e, nr 19 z 13 II 1926, s. 1; Jeszcze p. Pi³sudski, tam¿e, s. 1; J. Korczak-Zió³kowski,
O jednolity front, tam¿e, nr 20 z 16 II 1926, s. 1-2; Kampania antypolska. O sta³e miejsce
Polski w Radzie Ligi, tam¿e, nr 21 z 18 II 1926, s. 1; J. Korczak-Zió³kowski, Rozwa¿ania
pokarnawa³owe,..., loc. cit.; Przeciw warcholstwu Pi³sudskiego, tam¿e, nr 40 z 3 IV 1926,
s. 5; J. Korczak-Zió³kowski, J. Pi³sudski o Polsce i Polakach, tam¿e, nr 44 z 13 IV 1926,
s. 3; ten¿e, Albo, albo,..., loc. cit.; Co s³ychaæ w Warszawie, tam¿e, nr 48 z 22 IV 1926,
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„rozstrój w ¿yciu pañstwowym Polski” i mitologizacjê osoby Marsza³ka zarzucano te¿ prezydentowi Rzeczypospolitej Stanis³awowi Wojciechowskiemu,
który jakoby „ulega³ J. Pi³sudskiemu wbrew polskiej racji stanu”152.
W ocenie red. Józefa Korczak-Zió³kowskiego kolejne zmiany gabinetów
rz¹dowych premierów: W³adys³awa Grabskiego, Aleksandra Skrzyñskiego
i Wincentego Witosa, zamiast doprowadziæ do stabilizacji sytuacji wewnêtrznej i wzmocniæ pozycjê Rzeczypospolitej na arenie miêdzynarodowej, realizowa³y „politykê partyjn¹ (…) roz¿arzon¹ do bia³oœci wzajemn¹ nienawiœci¹”153.
Zaistnia³a, niestabilna sytuacja wewnêtrzna, stwierdza³a redakcja „Pielgrzyma”,
powoduje, ¿e „do g³osu dochodz¹ czynniki nieodpowiedzialne”, stwarzaj¹ce „
niebezpieczeñstwo dla kraju”, którego nastêpstwem „mo¿e byæ tylko albo rozsadzenie naszej armii, albo zamach stanu” 154. Gotowym do podjêcia decyzji
o przewrocie, dowodzi³ na ³amach „Pielgrzyma” red. Korczak-Zió³kowski, jest
Józef Pi³sudski, „domoros³y marsza³ek (…), którego marsza³kiem zrobili jego
w³aœni podkomendni”.
W przeddzieñ „rewolucji majowej” 1926 r. „Pielgrzym” alarmowa³: „Powrót
Marsza³ka Pi³sudskiego do armii [jest – A.R.] kwesti¹ krótkiego czasu” […]
„Zachowaj nas Bo¿e od tego powrotu!”. Z nadziej¹ na powstrzymanie „dyktatorskich zakusów” „by³ego Naczelnika pañstwa” informowa³a gazeta o utworzeniu 10 maja 1926 r. gabinetu W. Witosa, zdaniem pisma „popartego przez
ca³y naród”155. Wystêpuj¹c (wbrew oczywistym faktom) z ostr¹, bezwzglêdn¹,
czêsto nad wyraz z³oœliw¹ krytyk¹ Józefa Pi³sudskiego i ca³ego obozu belwederskiego, redakcja pelpliñskiej gazety od¿egnywa³a siê od powi¹zañ z endecj¹,
przekonuj¹c czytelników, i¿ mia¿d¿¹cy os¹d przeciwników politycznych bloku
narodowego na stronicach „Pielgrzyma” generuje ich awanturnicza, sprzeczna
z polsk¹ racj¹ stanu zdecydowanie partyjna, destrukcyjna dzia³alnoœæ. „My nie

152

153

154
155

s. 1; Powrót Marsza³ka Pi³sudskiego do armii kwesti¹ krótkiego czasu, tam¿e, nr 55 z 8 V
1926, s. 1.
J. Korczak-Zió³kowski, Co to znaczy?, tam¿e, nr 24 z 25 II 1926, s. 1; ten¿e, Kiedy siê to
skoñczy?, tam¿e, nr 43 z 10 III 1926, s. 1-2; ten¿e, Z³y duch Polski, tam¿e, nr 58 z 15 V 1926,
s. 1.
Przeciw partyjnej polityce (przedruk z czasopisma „Jednoœæ”’), „Pielgrzym”, nr 33 z 18 III
1926, s. 1-2; J. Korczak-Zió³kowski, Naprawa skarbu, tam¿e, nr 6 z 14 I 1926, s. 1; ten¿e,
Dok¹d idziemy, tam¿e, nr 16 z 6 II 1926, s. 1; Panu Skrzyñskiemu i to nie wystarczy, tam¿e,
nr 18 z 11 II 1926, s. 1-2; J. Korczak-Zió³kowski, O Polsce i Polakach..., loc. cit.; ten¿e, Albo,
albo!,... loc. cit.; Jak zjednoczyæ Polskê?, tam¿e, nr 46 z 17 IV 1926, s. 1.
J. Korczak-Zió³kowski, Kiedy to siê skoñczy?,..., loc. cit.
Powrót Marsza³ka Pi³sudskiego do armii, „Pielgrzym”, nr 55 z 8 V 1926, s. 1; J. Korczak-Zió³kowski, Koniec przesilenia gabinetowego, tam¿e, nr 57 z 13 V 1926, s. 1; zob. te¿:
J. Korczak-Zió³kowski, Kiedy siê to skoñczy,..., loc. cit.; H Walczak, Trzeci gabinet Wincentego
Witosa, 10–15 1926, [w:] Od Moraczewskiego do Sk³adkowskiego..., op. cit., s. 18–195.
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stoimy na gruncie ¿adnej partii – g³osi³ oficjalnie „Pielgrzym” – my znamy
jedynie partiê zw¹c¹ siê Ojczyzna. Jej interes i tylko ten interes le¿y nam na
sercu! Dla nas nie ma endeka, piasta, chadeka, enpeerowca; s¹ jedynie Polacy,
Rodacy, a gdy chodzi o sprawy domowe – Pomorzanie!”156. „Pielgrzym” i jego
akolici, dowodzi³ red. Zió³kowski, to odpowiedzialni „stra¿nicy i obroñcy
Zachodnich Kresów Rzeczypospolitej”, a „Pielgrzym” to „pismo szczerze katolickie i narodowe”.
Przewidywania redakcji pelpliñskiego pisma co do, jak stwierdzano eufemicznie, „groŸnych niespodzianek” ze strony „si³, których lekcewa¿yæ nie mo¿na,
które, jeœli chodzi o zdecydowanie, posiadaj¹ go znacznie wiêcej od stronnictw
sejmowych” 157 sprawdzi³y siê z chwil¹ zbrojnego wyst¹pienia (w dniach
12–15 maja 1926 r.) si³ podporz¹dkowanych Józefowi Pi³sudskiemu, przeciw
rz¹dowi Rzeczypospolitej. W pe³nych afektacji artyku³ach przedstawi³ „Pielgrzym” przebieg „warszawskich zajœæ”, a ich ocena na stronicach gazety by³a
explicite negatywna. „Nie masz na œwiecie, a przynajmniej w Europie, pañstwa
praworz¹dnego, które by znosi³o wyst¹pienia w rodzaju pana Pi³sudskiego” –
komunikowa³ „Pielgrzym” – „pañstwo i armia ponios³y straty olbrzymie”.
Informacje z przebiegu walk zape³nia³y wówczas ³amy pisma. Z nadziej¹ informowano o kontrakcji oddzia³ów wiernych rz¹dowi. Win¹ za sprokurowanie
buntu i decyzjê o zaniechaniu oporu obwinia³a redakcja pelpliñskiego periodyku prezydenta Stanis³awa Wojciechowskiego, bowiem „gdyby nie ci¹g³e jego
ustêpowanie, pisano, i liczenie siê z warcho³em, nie mog³o by przyjœæ do zajœæ
podobnych”158. Ju¿ niebawem, komunikowano i¿ prezydent Wojciechowski
ust¹pi³, a w³adzê przej¹³ marsza³ek Sejmu Maciej Rataj, zdaniem „Pielgrzyma”
– podobnie jak J. Pi³sudski mason.
Powo³any doraŸnie gabinet Kazimierza Bartla (15 V 1926 r.), przekonywano, nie zapewnia stabilizacji politycznej kraju159. „Rz¹du powsta³ego w sposób
rewolucyjny – stwierdza³ wówczas J. Korczak-Zió³kowski – uznaæ nas nikt nie
zmusi. Mo¿emy go jedynie znosiæ, jeœli nie bêdzie przeprowadza³ zbyt wielkich
zmian i czeka³ na wybór nowego Prezydenta, którego powo³a te¿ rz¹d nowy
konstytucyjny i temu poddamy siê bez szemrania”160. Tymczasem, cytuj¹c
156
157
158

159
160

J. Korczak-Zió³kowski, O jednolity front, „Pielgrzym”, nr 20 z 16 II 1926, s. 1-2.
Ten¿e, Przewidywania, tam¿e, nr 52 z 1 V 1926, s. 3.
Ten¿e, Z³y duch Polski!, tam¿e, nr 58 z 15 V 1926, s. 1; Bunt Pi³sudskiego, tam¿e, s. 1;
Po³o¿enie w Warszawie, tam¿e, s. 1; Historia buntu, tam¿e, nr 59 z 18 V 1926, s.1; Obecne
po³o¿enie, tam¿e, s. 1; J. Korczak-Zió³kowski, Wojna domowa, tam¿e, nr 60 z 20 V 1926,
s. 1; Co s³ychaæ w stolicy, tam¿e, s. 1; ten¿e, Co teraz?, tam¿e, nr 61 z 22 V 1926, s. 1.
Zob. A. Urbanowicz, Pierwszy gabinet Kazimierza Bartla, [w;] Od Moraczewskiego
do Sk³adkowskiego, op. cit., s. 197–199.
J. Korczak-Zió³kowski, Co teraz?, loc. cit.
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odezwê marsza³ka Senatu Wojciecha Tr¹mpczyñskiego, apelowano o zachowanie spokoju i rozwagê. „Rokosz”, w opinii redaktorów „Pielgrzyma” s³u¿y³
jedynie zaspokojeniu ambicji „znanego spiskowca i awanturnika w rodzaju
œredniowiecznych kondotierów” oraz skupionym wokó³ niego „m³odym genera³om i pu³kownikom”161. Sk³ócenie polityczne spo³eczeñstwa oraz rozbicie
i os³abienie armii, podkreœla³ „Pielgrzym”, jest równie¿ na rêkê wrogom Rzeczypospolitej, tj. bolszewikom i Niemcom. „Czy nie jest podejrzanym, pytano,
¿e „rokosz pana Pi³sudskiego wybuch³ w³aœnie krótko po zawarciu najnowszej
ugody sowiecko-niemieckiej”162. Zwo³anie Zgromadzenia Narodowego przez
marsza³ka Sejmu M. Rataja celem wyboru nowego prezydenta Rzeczypospolitej, by³o dla redakcji „Pielgrzyma” koniecznoœci¹ niecierpi¹c¹ zw³oki. Wybór
na to stanowisko J. Pi³sudskiego „...nape³nia³o przestrachem i groz¹ serca ka¿dego obywatela” stwierdza³o autorytatywnie pismo, tote¿ z ulg¹ przyjêto decyzjê Marsza³ka o rezygnacji z powierzonego mu mandatu. 1 czerwca 1926 r. na
zwo³anym powtórnie Zgromadzeniu Narodowym J. Pi³sudski zaproponowa³
kandydaturê prof. Ignacego Moœcickiego. Ugrupowania prawicowe popar³y
Adolfa Bniñskiego, lewica – Zygmunta Marka. Ostatecznie wiêkszoœæ g³osów
(281) otrzyma³ I. Moœcicki i to on zosta³ trzecim prezydentem Rzeczypospolitej. „Pielgrzymowcy” akceptowali ów wybór, chocia¿, co podkreœlano, prezydent Moœcicki „...zdawaæ sobie sprawê musi z tego, ¿e nie wybra³a go wiêkszoœæ
narodowa, ale wybór swój zawdziêcza jedynie poparciu pana Pi³sudskiego
i rozmaitych stronnictw niestoj¹cych na gruncie pañstwowoœci polskiej”163.
Wyra¿ano przy tym nadziejê, ¿e „Prof. Moœcicki to cz³owiek […] twórczy, a nie
manekin daj¹cy sob¹ kierowaæ”, chocia¿, jak twierdzono, „...d³ugo bêdzie musia³ pracowaæ, aby zjednaæ sobie zaufanie i wiarê w ko³ach patriotycznych”164.

***
Analiza zawartoœci treœciowej „Pielgrzyma” z lat 1920–1926, tak jakoœciowa,
jak i iloœciowa, pozwala na jednoznaczne stwierdzenie: „Pielgrzym”, wbrew oficjalnym deklaracjom redakcji, by³ gazet¹, któr¹ bez w¹tpienia zamieœciæ mo¿na
w segmencie prasy polityczno-informacyjnej Narodowej Demokracji, w systemie
komunikacyjnym stworzonym i s³u¿¹cym temu¿ politycznemu ugrupowaniu.
161
162

163
164

J. Korczak-Zió³kowski, Bacznoœæ!, nr 65 z 1 VI 1926, s. 1.
Tam¿e, loc. cit.; zob. te¿: J. Korczak-Zió³kowski, Wojna domowa, loc. cit.; ten¿e, I dlaczego
to, tam¿e, nr 66 z 3 VI 1926, s. 1.; 24 IV 1926 r. zawarty zosta³ w Berlinie niemieckosowiecki uk³ad o neutralnoœci i przyjaŸni, zob.: W. Roszkowski, Najnowsza historia Polski... ,op. cit., s. 198.
J. Korczak-Zió³kowski, Po wyborze prezydenta, „Pielgrzym”, nr 67 z 5 VI 1926, s. 1-2.
Tam¿e, loc. cit.; Prezydent Ignacy Moœcicki, tam¿e, s. 1.
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Tematyczny dobór treœci – komunikatów propagandowo-informacyjnych
podawanych na stronicach „Pielgrzyma”, ich ideowa i polityczna interpretacja
odpowiada³y w pe³ni koncepcji prasy, „modelowi komunikacyjnemu wypracowanemu przez endecjê, który mia³ – co udowadnia Ewa Maj – charakter macierzy, powoduj¹c tworzenie identycznych b¹dŸ podobnych procedur...”165.
Analogiczne œrodki s³u¿¹ce upowszechnianiu idei i programów politycznych
endecji, korelowano w pelpliñskiej gazecie z kampaniami propagandowymi
podejmowanymi w pozosta³ych tytu³ach prasy organizacyjnej ukazuj¹cej siê
nie tylko na Pomorzu. Funkcje zamieszczanych w „Pielgrzymie” materia³ów
mieœci³y siê w ca³okszta³cie systemu komunikowania politycznego endecji, dostosowanego jednakowo¿ w pelpliñskiej gazecie do mo¿liwoœci percepcyjnych
adresatów – czytelników. Przewa¿a³y w „Pielgrzymie” teksty informacyjno-werbunkowe, czêsto zabarwione emocjonalnie, siêgaj¹ce do ju¿ utrwalonych
i akceptowanych przez odbiorców stereotypów. Artyku³y publicystyczno-problemowe, to przewa¿nie przedruki z wiod¹cych organów prasowych Narodowej Demokracji. Profil „Pielgrzyma” z lat 1920–1926, jego redakcyjno-ideowy
i wydawniczy kszta³t, okreœlali – wyznaczali redaktorzy, dziennikarze i wspó³pracownicy pisma, a tak¿e udzia³owcy koncernu „Drukarnia i Ksiêgarnia Sp.
z o. o. w Pelplinie”, prowadz¹cego edycjê tej¿e gazety, zarazem wybitni dzia³acze i admiratorzy Narodowej Demokracji i jej pomorskich agend.

Andrzej Romanow

The major elements of Pelpin ‘Pilgrim’ publication during
the parliamentary rule in the years 1920-1926.
SUMMARY
The qualitative and quantitative analysis of the contents of the Pilgrim published
in the years 1920–1926 leads to the clear conclusion that contrary to the official
declarations of its editors, the Pilgrim was a newspaper that can without any hesitation be placed in the section of political and informative press of the National
Democracy (ND, Endecja) movement, within the communication system that was
created by and served that political group.
The choice of the subjects – propaganda news and information – that featured
on the pages of the Pilgrim, their ideological and political interpretation, fully reflected the concept of the press that followed the communication model worked out
by Endecja, which provided the foundations for the creation of identical or similar
165

Zob. E. Maj, Komunikowanie polityczne Narodowej Demokracji..., s. 571 i n.
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procedures. The analogous means that served the promulgation of the ideas and
political programmes of the ND movement, were correlated by the newspaper with
the propaganda campaigns launched by the other press titles of the organisation,
which were issued not only in Pomerania. The functions of the publications in the
Pilgrim fitted the overall system of the political communication of Endecja, however, they were adjusted to the perceptive abilities of the addressees – the readers.
The majority of the texts in the Pilgrim were of informative and recruitment character and were often emotionally tainted. They often referred to the stereotypes that
were well-established and accepted by the readers. The articles that dealt with
current affairs and problems were mainly reprints from other leading press bodies
of the National Democracy. The profile of the Pilgrim in the years 1920–1926,
its editorial, ideological and publishing shape, were determined by the specific editors, journalists and partners of the paper as well as the shareholders of publisher
– Drukarnia i Ksiêgarnia Sp. z o.o. (Printing House and Bookstore limited liability
company) in Pelpin, who were both outstanding activists and admirers of the National Democracy and its branches in Pomerania.
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Monika Bielska
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Dydaktyczne walory literatury wspomnieniowej
na przykładzie Reise nach Pommern.
Bericht aus einem verschwiegenen Land
Christiana Grafa von Krockowa

Wstêp
Celem niniejszych rozwa¿añ jest ukazanie mo¿liwoœci interdyscyplinarnego
podejœcia w kszta³ceniu studentów filologii germañskiej w ramach przedmiotu
praktyczna nauka jêzyka niemieckiego, ³¹cz¹cego obszary historii regionalnej,
p³aszczyzny literackiej oraz jêzyka obcego. W tym¿e kontekœcie zasadnym zdaje siê wiêc wykorzystanie autentycznego materia³u, jaki mo¿e stanowiæ literatura wspomnieniowa w procesie nauczania i uczenia siê na poziomie szkolnictwa wy¿szego. W artykule podjêto problematykê znaczenia historii Pomorza
w edukacji studentów, zaprezentowano sylwetkê Christiana Grafa von Krockowa oraz tematykê jego dzie³a, omówiono miejsce tekstów literackich na zajêciach jêzyka obcego oraz za³o¿enia pracy metod¹ projektu, które sta³y siê punktem wyjœcia do realizacji koncepcji dydaktycznej z grup¹ studentów filologii
germañskiej drugiego roku studiów licencjackich w roku akademickim 2017/18
na poziomie B2 Europejskiego Opisu Systemu Kszta³cenia Jêzykowego.

Znaczenie historii Pomorza w edukacji studenta
Historia Pomorza naznaczona jest wieloma wydarzeniami, z których wynika
jego obecna wielobarwnoœæ i wielokulturowoœæ, nie da siê jej w pe³ni analizowaæ i rozumieæ w oderwaniu literatury czy te¿ obecnoœci jêzyka niemieckiego,
gdy¿ charakterystyczna dla tego obszaru jest wielowiekowa obecnoœæ ludnoœci
niemieckojêzycznej ju¿ od czasów œredniowiecza.
W nastêpnych stuleciach proces osadnictwa niemieckiego trwa³, choæ odbywa³ siê z ró¿nym natê¿eniem, ze zmieniaj¹c¹ siê koncentracj¹ przestrzenn¹ oraz
realizuj¹c ró¿ne cele. Jednak w zasadzie by³ sta³y. To dziêki temu zasiedzeniu
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miejscowi Niemcy w XIX i XX wieku nigdy nie traktowali Pomorza [...] jako
ziem obcych, a siebie jako elementu nap³ywowego! Byli przekonani, ¿e to ziemie
„od zawsze niemieckie” i nie mieœci³o siê im w g³owie, ¿e mog³yby one siê znaleŸæ poza pañstwem niemieckim (co czêœciowo sta³o siê w 1920 roku). By³o to
pog³êbione tak¿e tym, ¿e ¿ywio³ niemiecki ju¿ od czasów œredniowiecza zajmowa³ dominuj¹c¹ pozycjê polityczn¹, kulturow¹ i ekonomiczn¹1.

Pomorze w niemieckiej prozie wspomnieniowej jawi siê jako region zdominowany przez rolnictwo i porz¹dek patriarchalny, gdzie ¿ycie codzienne
naznaczone jest ciê¿k¹ prac¹, a nieod³¹czne cechy pomorskiego krajobrazu
stanowi¹ Morze Ba³tyckie, aleje starych drzew, pola i bociany. Pomorze opisywane jest jako prowincja, miejsce harmonijnego ¿ycia i bezpiecznego dzieciñstwa, dlatego te¿ obszar ten mo¿e i powinien byæ eksplorowany w kontekœcie
historii i tradycji regionu2. Rok 1945 brutalnie zaburza porz¹dek ówczesnej
egzystencji, a w literaturze staje siê symbolem utraconej ma³ej ojczyzny, która
bezpowrotnie sta³a siê kolebk¹ ¿ycia innego narodu. Bezpoœrednio po II wojnie
œwiatowej mamy do czynienia chyba z najwiêksz¹ w dziejach migracj¹ jednej
nacji. Operacja wysiedlenia i wypêdzenia niemieckojêzycznej ludnoœci z terenów Czechos³owacji, Wêgier, terytoriów przekazanych Polsce oraz Jugos³awii
i Rumunii objê³a 12, a mo¿e nawet 14 milionów ludzi3. Odp³yw ludnoœci niemieckiej w ramach wyjazdów samodzielnych, czy te¿ przesiedleñ organizowanych przez aparat pañstwowy z miasta S³upska oraz powiatu s³upskiego, z którego pochodzi³ Krockow, szacuje siê na ok. 75 tysiêcy 4.
Ze wzglêdu na powy¿sze oraz szczególny czas wojen œwiatowych i ró¿norodnych przemian na Pomorzu warto zastosowaæ model kszta³cenia zintegrowanego na poziomie edukacyjnym szkolnictwa wy¿szego, splataj¹c ze sob¹ w¹tki
historyczne i literackie oraz warstwê jêzykow¹. Wiedza o obyczajach, refleksja
o tym miejscu oraz dziedzictwie kulturowym mog¹ mieæ szczególne znaczenie
dla absolwentów, którzy podejm¹ pracê w regionie pomorskim w sektorze kultury b¹dŸ turystyki. Jednym z prymarnych celów dydaktycznych kierunków
neofilologicznych jest nabywanie kompetencji w zakresie wiedzy o jêzyku,
literaturze i kulturze niemieckiego obszaru jêzykowego5, a misja szkolnictwa
1

2
3
4
5

C. Obracht Prondzyñski, Pomorska wielokulturowoœæ: niewykorzystane potencja³y czy potencjalne ryzyka, Gdañsk 2013, (http://instytutkaszubski.republika.pl/pdfy/2013_rap_debata_01.pdf ), str. 13.
J. Flinik, „Et in Arcadio ego”– Pomorze w niemieckiej prozie wspomnieniowej, [w]: Wielkie
Pomorze. Mit i literatura, red. A. Kuik-Kalinowska, Gdañsk-S³upsk 2009, s. 34.
R.M. Douglas, Wypêdzeni. Powojenne losy Niemców, Warszawa 2015, s. 6.
M. Hejger, Przesiedlenie ludnoœci niemieckiej z powiatu s³upskiego w latach 1945–1951,
„S³upskie Studia Historyczne”, 1993, nr 2, s. 138-139.
https://rekrutacja.apsl.edu.pl/Rekrutacja/Oferta/Studia-1-stopnia/Filologia-germanska/Filologia-germanska-jezyk-niemiecki-w-biznesie-i-turystyce
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wy¿szego w zakresie kszta³cenia powinna byæ realizowana miêdzy innymi
poprzez: rozwijanie osobowoœci studentów, wyrabianie otwartoœci na œwiat
i kulturê oraz dziedzictwo narodowe, wyposa¿enie w umiejêtnoœci korzystania
z nowoczesnych technologii czy te¿ wyrabianie umiejêtnoœci wspó³pracy6.
Osi¹gniêcia powy¿szych zamierzeñ nie da siê urzeczywistniæ tylko i wy³¹cznie
poprzez ukierunkowanie cz³owieka na cele pragmatyczne, jakimi s¹ opanowanie wiedzy w danym obszarze, lecz poprzez stwarzanie okazji do jej integrowania, by uzyskaæ scalony obraz otaczaj¹cej nas rzeczywistoœci.

Sylwetka Krockowa
Christian Graf von Krockow by³ potomkiem jednej z pomorskich rodzin szlacheckich. Urodzi³ siê 26 maja 1927 roku w Rumsku, miejscowoœci w powiecie
s³upskim, w gminie G³ówczyce. Spêdzi³ na Pomorzu dzieciñstwo oraz swoj¹
wczesn¹ m³odoœæ. Po drugiej wojnie œwiatowej przeniós³ siê do miejscowoœci
Stade pod Hamburgiem. W latach 1947–1954 studiowa³ socjologiê, filozofiê
oraz prawo pañstwowe na Uniwersytecie w Getyndze. Od 1961 roku sprawowa³ tam profesurê w obszarze politologii, a nastêpnie w latach 1965–1968
naucza³ na Uniwersytecie w Saarbrücken oraz we Frankfurcie nad Menem.
Po protestach studenckich w Niemczech w latach 1967–1968 zdecydowa³ ostatecznie o rezygnacji z kariery akademickiej i poœwiêci³ siê dzia³alnoœci pisarskiej oraz publicystycznej7.
Nale¿y do grupy autorów zajmuj¹cych siê rekonstrukcj¹ wspomnieñ, którzy
konfrontuj¹c je z teraŸniejszoœci¹, odwiedzili swoj¹ ma³¹ ojczyznê, by przywo³aæ œwiat zagubiony na jakiœ czas w pamiêci. Choæ jego ksi¹¿ka Reise nach Pommern, relacja i refleksja z podró¿y na Pomorze sta³a siê w Niemczech bestsellerem, nazwisko Krockowa nie znalaz³o miejsca w leksykografii pisarzy niemieckich prawdopodobnie z powodu ró¿norodnoœci gatunków pisarstwa, którymi
siê zajmowa³, poruszaj¹c siê na obrze¿ach autobiografii, biografistyki, eseistyki
czy literatury podró¿niczej. Tak¿e na gruncie polskiego piœmiennictwa nale¿y
podkreœliæ, ¿e jako „piewca i t³umacz specyfiki pomorskiej ma³ej ojczyzny” oraz
„cz³owiek pogranicza” wraz ze swoj¹ twórczoœci¹ na p³aszczyŸnie literatury
regionalnej Pomorza nie znalaz³ dotychczas wiêkszego uznania, co wed³ug
M. Borzyszkowskiej-Szewczyk „[…] potraktowaæ w tym miejscu nale¿y jako
wyzwanie i postulat”8. Jako „cz³owiek trudnego pogranicza” akceptuje obecn¹
6

7
8

Misja, wizja i cele strategiczne szkolnictwa wy¿szego w Polsce w perspektywie 2020 roku,
2009, (https://www.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2013_05/9b9413575c0e968c236bbd1d1f0a64
db.pdf ), str. 3.
„Spiegel online”, 2001, (www.spiegel.de/sptv/special/a-117880.html).
M. Borzyszkowska-Szewczyk, Christian Graf von Krockow z Rumska (1927–2002). Piewca
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polskoœæ ziem obecnego Pomorza Zachodniego, idzie niejako „pod pr¹d”9, stoj¹c na stanowisku, ¿e wydarzenia po roku 1945 s¹ konsekwencj¹ dziejowej sprawiedliwoœci. W wywiadzie dla dziennika „Die Zeit” oœwiadczy³ zdecydowanie:
„Poniewa¿ kocham ten kraj na Wschodzie […], poniewa¿ chcia³bym tam bez
uprzedzeñ jeŸdziæ, dlatego muszê uznaæ, ¿e Pommern sta³o siê Pomorzem”10.

Reise nach Pommern – obraz Pomorza
Christian Graf von Krockow podj¹³ siê w swoich retrospekcjach z Pomorza
po³¹czenia osobistych wspomnieñ z przesz³oœci oraz jego dzisiejszego obrazu
z perspektywy podró¿y, któr¹ odby³ w roku 1984. Ksi¹¿kê zatytu³owan¹ Reise
nach Pommern. Bericht aus einem verschwiegenen Land trudno jest przyporz¹dkowaæ do okreœlonego gatunku literackiego, gdy¿ zawiera zarówno w¹tki
autobiograficzne, jak i historyczne. W ci¹gu kilku miesiêcy od jej wydania sta³a
siê ona bestsellerem. Jak podkreœla Pastuszka11, zamiarem autora nie by³o ukazanie historii w sposób naukowy, lecz prawdziwa opowieœæ tego, co jest obecnie i tego, co by³o przed rokiem 1945. Von Thadden w recenzji dla dziennika
„Die Zeit” zwraca uwagê na wdziêcznoœæ Niemców z zachodu za ksi¹¿kê, która
stanowi pomost ³¹cz¹cy niemieck¹ przesz³oœæ z obecn¹ polskoœci¹, napisan¹
jêzykiem wolnym od ideologii wypêdzeñ12.
Autor opisuje swoje wspomnienia, odbywaj¹c podró¿ poci¹giem, a relacja
z niej staje siê odzwierciedleniem dyferencji obrazu zakorzenionego w pamiêci
i prze¿ywania obecnej rzeczywistoœci, która wynika z obecnoœci obcej kultury
na by³ych terenach niemieckich. Krockow dokonuje rekonstrukcji obrazów
swojego dzieciñstwa oraz dorastania w okresie wojennym na Pomorzu, przedstawiaj¹c je jako teren niedotkniêty histori¹ wojenn¹. Wspomnienia te sta³y siê
nieod³¹cznym elementem literatury pomorskiej, nios¹c ze sob¹ œwiadectwo
przesz³oœci regionu, a ze wzglêdu na brak t³umaczenia na jêzyk polski, tak¿e
odbicie codziennego ¿ycia w warstwie lingwistycznej. Krokow podkreœla,

9

10
11
12

i t³umacz specyfiki pomorskiej, [w]: Kaszubskie Jeruzalem. O dziejach i wspó³czesnoœci gminy
G³ówczyce oraz to¿samoœci jej mieszkañców, red. Józef Borzyszkowski, Gdañsk 2014, s. 125.
Okreœlenia „cz³owiek trudnego pogranicza”, czy te¿ „pod pr¹d” u¿ywa Olgierd Budrewicz
wobec Krockowa i innych postaci, których ³¹czy sentyment do kraju nad Wis³¹, pragn¹cych zbudowaæ mosty miêdzy przesz³oœci¹, teraŸniejszoœci¹ a przysz³oœci¹. Ludzie trudnego
pogranicza, Warszawa 1990.
Za: O. Budrewicz, Ludzie trudnego pogranicza..., s. 111.
A. Pastuszka, Die Genaugikeit des Erinnerns: Die Reise nach Pommern von Christian Graf
von Krockow, „Lublin Studies in Modern Languages and Literature”, 2009, nr 33, s. 65.
R. von Thadden, Keine Flucht aus der Gegenwart. Gedanken zu Christian Graf von Krockowserfolgreichem Pommern-Buch, „Die Zeit”, 1985, nr 42, (http://www.zeit.de/1985/42/
keine-flucht-aus-der-gegenwart).
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¿e nie ma ju¿ miejsca o nazwie Pommern, lecz jest Pomorze, obce i dalekie. Ma
na myœli rok 1945, „cezurê materialnego i kulturalnego bytu regionu – [które]
z niemieckiego Pommern staje siê polskim Pomorzem”13, a w ujêciu personalnym traktowane jest jak utrata kraju dzieciñstwa. Wprawdzie krajobraz z lasami,
³¹kami, jeziorami nadal trwa, jednak ¿yj¹ na tym obszarze inni ludzie wed³ug
w³asnych zasad, a Pomorze sta³o siê ich ojczyzn¹14. Krockow zwraca szczególn¹
uwagê na krajobraz, dziêki którego niezmiennej naturze odzyskaæ mo¿na poczucie przynale¿noœci do danego miejsca oraz obudziæ uœpione wspomnienia.
Czytelnik odbywa z bohaterem15 podró¿ poci¹giem, w trakcie której pod wp³ywem krajobrazów za oknem przywo³ywana jest historia regionu. Trasa wiedzie
przez Szczecin, Stargard, Bia³ogard, Koszalin oraz S³awno, by ostatecznie zakoñczyæ siê w S³upsku, opisywanym w sposób fotograficzny i nazywanym ma³ym Pary¿em. Nastêpnie udaje siê do Rumska i stwierdza: „To nie jest stacja
koñcowa, lecz pocz¹tek d³ugiej podro¿y. Tutaj siê urodzi³em, tutaj jestem
u siebie. Tutaj wszystko siê zaczyna, ta ksi¹¿ka tak¿e” (t³um. w³asne)16.
W czêœci pierwszej Die Reise nach Pommern – Erster Teil Krockow odtwarza pomorskie ¿ycie miast oraz wsi, które toczy siê w zgodzie z natur¹ i rytmem pór roku, kojarzy mu siê ono z zapachami dzieciñstwa, a tak¿e z trudn¹
prac¹ na roli ludzi i zwierz¹t. Opis ówczesnego porz¹dku tego przednowoczesnego œwiata na Pomorzu Tylnym mo¿na zrozumieæ jednak tylko wtedy, jeœli
uœwiadomimy sobie, ¿e nie dysponowano w tamtym czasie zmechanizowanym czy zautomatyzowanym sprzêtem rolniczym, co dzisiaj jest dla nas tak
oczywiste17. Zapewne z perspektywy wspó³czesnoœci niezmiernie trudno jest
wyobraziæ sobie niewygody dawnego ¿ycia. Praca odbywa³a siê nie tylko na
polu, istotn¹ rolê odgrywa³y kobiety, na których spoczywa³y wszystkie czynnoœci domowe. Krockow w nawi¹zaniu do roli ówczesnej pani domu stawia pytanie, co potrafi dzisiejsza gospodyni w porównaniu do tamtejszej, której ¿ycie
wype³ni³a przede wszystkim praca18. Doczesnoœæ by³a wyzwaniem dla wszystkich i aby przetrwaæ, nale¿a³o trzymaæ siê zasady dawnego porz¹dku: „praca
dzieñ w dzieñ, rok w rok, od dzieciñstwa a¿ do œmierci” (t³um. w³asne)19. Autor
13
14
15
16

17
18
19

J. Flinik, „Et in Arcadio ego”..., s. 31.
Ch. von Krockow, Reise nach Pommern. Bericht aus einem verschwiegenen Land, …? 2015,
s. 9.
Bohaterem jest „Ein Stolper Jüngchen” czyli Ch³opczyk ze S³upska, postaæ, która pamiêta
historiê tego regionu.
Ch. von Krockow, Reise nach Pommern..., s. 21. „Nicht Endstation, sondern der Ausgangspunkt einer langen Reise. Hier wurde ich geboren, hier bin ich zu Hause. Hier beginnt alles,
auch dieses Buch”.
Tam¿e, s. 30.
Tam¿e, s. 37.
Tam¿e, s. 58. „Arbeit Tag für Tag, Jahr um Jahr, von der Kindheit bis ans Sterben”.
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przybli¿a nam tak¿e znaczenie niepozornej roœliny, jak¹ jest koniczyna dla
nawo¿enia gleby oraz historiê uprawy ziemniaka i jego wykorzystania do
wytwarzania napojów alkoholowych czy ¿ywienia byd³a w okresie zimowym.
Krockow przywo³uje tak¿e historiê rozwoju kolei na Pomorzu, która w sposób
znacz¹cy przyczyni³a siê do postêpu gospodarczego tego¿ regionu, umo¿liwiaj¹c transport oraz zbyt ró¿norodnych produktów, takich jak np. zbo¿e
czy ziemniaki. W trakcie lektury ksi¹¿ki zwraca uwagê precyzyjny, przy tym
malowniczy sposób przedstawienia obrzêdów i tradycji Pomorza, takich jak:
konfirmacja, wesele, pogrzeb, Wielkanoc, lany poniedzia³ek, Zielone Œwi¹tki
czy Bo¿e Narodzenie. Znajdziemy tutaj tak¿e przepisy na potrawy œwi¹teczne:
wêdzona pierœ z gêsi (die pommersche Spickgans), pieczona gêœ z nadzieniem
ze œliwek, jab³ek i ciemnego chleba (pommersche Gänsebraten) czy podroby
z gêsi (Gänseklein)20.
Choæ w roku 1939 wybuch³a druga wojna œwiatowa, zdaje siê raczej, ¿e Krockow nie by³ do koñca œwiadkiem tragicznych scen ludzkich cierpieñ. Pomorze
do roku 1945 stanowi³o z pozoru oazê spokoju, gdy¿ w³aœnie tam przybywali
ludzie, w szczególnoœci kobiety z dzieæmi z bombardowanych terenów. Wojna
rozgrywa³a siê niejako obok, jednak by³a obecna w ¿yciu rodzinnym dorastaj¹cego Christiana, poniewa¿ doœwiadczy³ on straty dwóch braci, którzy polegli
w trakcie bitew w roku 1939 oraz 194121. Spokojne dot¹d dzieciñstwo zostaje
zak³ócone umieszczeniem dwunastoletniego ch³opca, dotychczas edukowanego
w ramach zajêæ prywatnych, w szkole z internatem. Znajdowa³a siê ona na
terenie dzisiejszych Miêdzyzdrojów (Misdroy), kilka kilometrów na wschód
od Œwinoujœcia (Swinemünde). Prawdziwe i bezwzglêdne ¿ycie toczy³o siê
przede wszystkim w internacie, a szko³a stanowi³a choæ na chwilê „schronienie
albo nawet przyjemnoœæ” (t³um. w³asne)22 w odniesieniu do precyzyjnie zaplanowanego dnia, podczas którego nie by³o czasu dla siebie. Panowa³ tam
porz¹dek podobny do wojskowego: apele, musztra, zbiórka trzy razy dziennie,
marsz do sto³ówki, szykany, poni¿anie, przemoc ze strony starszych kolegów
i ciche przyzwolenie wychowawców na takie zachowania23. To, co jednak
drêczy³o najbardziej, to Heimweh, têsknota za domem rodzinnym. Z czasem
sta³o siê oczywiste, ¿e dorastaj¹cy ch³opcy musz¹ zostaæ oficerami, jak ich
ojcowie i starsi bracia, którzy polegli, a lista zabitych w okresie wojny z dnia na
dzieñ stawa³a siê coraz d³u¿sza. W marcu 1943 roku niespe³na szesnastoletni
ch³opcy powo³ani zostaj¹ w ramach s³u¿by pomocniczej do baterii przeciwlotniczej do obrony portu w Œwinoujœciu. Wewnêtrzne przekonanie o nadcho20
21
22
23

Tam¿e, s. 103.
Tam¿e, s. 225.
Ch. v. Krockow, Reise nach Pommern..., s. 223. „[...] Schutz oder sogar Vergnügen, [...]”.
Tam¿e, s. 222.
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dz¹cej klêsce Niemiec miesza siê z lêkiem przed utrat¹ ¿ycia i ojczyzny24.
Tê czêœæ wspomnieñ zamyka krótki rozdzia³ na temat ucieczki pod os³on¹ nocy
w panice i chaosie w stronê Szczecina (Stettin). Druga czêœæ ksi¹¿ki zatytu³owana jest Pomorze: Die Reise nach Pommern – Zweiter Teil, w której autor
mierzy siê z rzeczywistoœci¹ teraŸniejszoœci, odwiedzaj¹c miêdzy innymi S³upsk,
Krokowê, Rumsko, Równo i Siod³onie i kreœl¹c to, co obecnie widaæ, chwytaj¹c
poniemieckie œlady przesz³oœci.

Literatura na lekcjach jêzyka obcego
W XIX wieku w czasach metody gramatyczno-t³umaczeniowej teksty literackie by³y g³ównym Ÿród³em wiedzy o kulturze krajów obcojêzycznych, a tak¿e
jêzyka i s³u¿y³y przede wszystkim duchowemu rozwojowi ucznia. Jednak¿e
ju¿ w przededniu ekspansji metody audiolingwalnej i audiowizualnej d³u¿sze
teksty narracyjne zaczê³y schodziæ na dalszy plan, ustêpuj¹c miejsca bajkom,
rymowankom czy krótkim opowiadaniom. Lata piêædziesi¹te i szeœædziesi¹te
XX wieku przynosz¹ prze³om w dydaktyce jêzyków obcych. W koncepcjach
nauczania pojawia siê podejœcie pragmatyczne, stawiaj¹ce sobie za cel komunikacjê w ¿yciu codziennym i preferuj¹ce u¿ytkowy charakter jêzyka, którego
konsekwencj¹ jest wy¿szoœæ jêzyka mówionego nad jêzykiem pisanym. W póŸniejszym czasie pojawiaj¹ siê postulaty koncepcji interkulturowej, która zdaniem dydaktyków powinna byæ realizowana poprzez w³¹czenie literatury
do obszaru nauczania i uczenia siê jêzyków obcych25 .
Wprawdzie wielu nauczycieli jêzyków obcych przyznaje, ¿e teksty literackie
stanowi¹ du¿y i niewykorzystany potencja³, jednak¿e w centrum dzisiejszych
zainteresowañ dydaktyki jêzyków obcych nad kszta³ceniem umiejêtnoœci
rozumienia tekstu czytanego znajduj¹ siê przede wszystkim teksty u¿ytkowe
i fachowe, co uwidocznione jest w podrêcznikach oraz testach modelowych
i materia³ach æwiczeniowych Instytutu Goethego. W takim ujêciu teksty literackie, nawet jeœli s¹ elementem zajêæ z jêzyka obcego, utraci³y byæ mo¿e
bezpowrotnie swoj¹ pozycjê. Jak podkreœla Bredella:
Czytanie nie mo¿e byæ rozumiane jako proces o charakterze monologicznym,
podczas którego czytelnik jest odbiorc¹ informacji, lecz jako dialog, w trakcie
którego decyduje, czy je «w³aœciwie» zrozumia³, czy te¿ nie. Wyraziœcie rzecz

24
25

A. Pastuszka, Die Genaugikeit des Erinnerns..., s. 70-71.
M. Bielska, Von literarischen Texten zur Entwicklung der kreativen und interkulturellen
Kompetenzen im projektorientierten DaF-Unterricht [w]: Literatur und Interkulturalität
im Fremdsprachenunterricht am Anfang des 21. Jahrhunderts, Hamburg 2015, s. 105-106.
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ujmuj¹c, czy je podziwia, czy te¿ czuje do nich odrazê. Tym informacjom nadaje
siê sens tylko w kontekœcie komunikacyjnym. (t³um. w³asne)26

Obcowanie z piœmiennictwem literackim ma zatem zupe³nie inny wymiar,
ani¿eli czytanie tekstów u¿ytkowych. W kontakcie z tekstami literackimi
zaspokajamy potrzeby emocjonalne, moralne i estetyczne, poszukujemy odpowiedzi na pytanie: jak ¿y³o siê kiedyœ, jak ¿yje siê dziœ, jak ¿yæ m¹drzej, lepiej
czy sensowniej27. Dziêki literaturze wspomnieniowej mo¿liwe jest tak¿e odkrywanie w¹tków historycznych, czy te¿ prze¿ywanie dawnych krajobrazów,
nieuwiecznionych na fotografiach, a tak¿e podró¿ w przesz³oœæ, której mo¿emy
doœwiadczaæ we w³asnej wyobraŸni i wspó³odczuwaniu z bohaterem ewokacji.
Autor powieœci na przyk³ad przedstawia swój œwiat we fragmentach, ukazuj¹c
tylko wycinki, niedopowiedzenia i pozostawiaj¹c luki, które musi wype³niæ
czytelnik, stawiaj¹c hipotezy, dokonuj¹c w swojej wyobraŸni rekonstrukcji dalszych wydarzeñ, czy zadaj¹c sobie pytanie: co by by³o gdyby28. Odbiorca tekstu
staje siê wiêc aktywnym uczestnikiem dialogu, który dla ka¿dego czytelnika
z osobna bêdzie mia³ inny wydŸwiêk i znaczenie, w zale¿noœci od oczekiwañ,
motywacji lub doœwiadczenia, jakie towarzysz¹ mu w trakcie lektury. W³aœnie
dlatego warto pielêgnowaæ czytelnictwo wœród m³odych ludzi, nie tylko w ramach obowi¹zkowego kanonu lektur obowi¹zkowych, ale tak¿e w sposób
innowacyjny i interdyscyplinarny, o którym mowa w dalszej czêœci na przyk³adzie wspomnieñ Krockowa z Pomorza.

Za³o¿enia pracy metod¹ projektu
Od pocz¹tku lat osiemdziesi¹tych XX wieku rozpocz¹³ siê w dydaktyce nurt
nauczania i uczenia siê z zastosowaniem metody projektu, której ide¹ jest uczenie siê przez w³asne dzia³anie. G³ównymi za³o¿eniami tej metody s¹: aktywnoœæ poznawcza, eksploracja, praktyka, eksperymentowanie czy te¿ kooperacja z innymi. Kognitywne i konstruktywistyczne teorie uczenia siê postuluj¹,
aby odchodziæ od jak najbardziej zinstytucjonalizowanych procesów kszta³ce26

27
28

L. Bredella, Wozu lesen wir Geschichten im Fremdsprachenunterricht? Zur Entwicklung von
Empathie-, Kooperations- und Urteilsfähigkeit, „Zeitschrift für Fremdsprachenforschung”,
2012, nr 1, s. 4-5. „Lesen kann nicht als ein monologischer Prozess verstanden werden,
bei dem der Leser Informationen aufnimmt, sondern als ein dialogischer Prozess, bei dem
er entscheidet, ob er sie »richtig« versteht und, wenn dies der Fall ist, ob er ihnen zustimmt
oder ob er sie ablehnt. Dramatisch ausgedrückt, ob er sie bewundert oder verabscheut.
Informationen sind nur sinnvoll in kommunikativen Zusammenhängen”.
E. Turkowska, O po¿ytkach z literatury na lekcji jêzyka obcego, „Jêzyki obce w szkole”, 2006,
nr 4, s. 22.
Tam¿e, s. 22.

DYDAKTYCZNE

WALORY LITERATURY WSPOMNIENIOWEJ...

139

nia poprzez czêœciow¹ rezygnacjê z podrêczników na rzecz materia³ów autentycznych29. Metoda projektów co do zasady wykracza poza sztywno ustalone
przedmioty i szuka wzajemnych powi¹zañ miêdzy nimi. Krumm sformu³owa³
podstawowe elementy tej¿e formy na zajêciach jêzyka obcego. W pierwszej
kolejnoœci nale¿y ustaliæ cel wykraczaj¹cy poza same zajêcia przedmiotowe.
Po drugie poprzez ekspresjê jêzykow¹ i wspólne, a tak¿e samodzielne dzia³anie gromadzone s¹ doœwiadczenia30. Te dwa g³ówne za³o¿enia wpisuj¹ siê znakomicie w proces rozwijania kreatywnoœci, operatywnoœci czy zaanga¿owania jednostki. Istotnym jest, aby powsta³ „produkt koñcowy” tej¿e dzia³alnoœci.
Studenci powinni sami podj¹æ decyzjê, co do formy „produktu koñcowego”
swojej pracy, ale pomys³y czy przyk³adow¹ listê mo¿emy im zaproponowaæ.
Jest wiele form wyrazu, które znajduj¹ zastosowanie w pracy metod¹ projektu.
W literaturze przedmiotu znajdujemy przyk³adowo:
– sporz¹dzenie recenzji ksi¹¿ki;
– sporz¹dzenie ¿yciorysu autora;
– koñczenie przedstawionych historii;
– tworzenie s³ownika leksykalnego, np. obrazkowego;
– przygotowanie zadañ i quizów;
– udzia³ w dyskusji;
– przedstawienie ró¿nic ¿ycia dawniej i dziœ;
– t³umaczenie fragmentów ksi¹¿ki uznanych przez uczestników projektów
za interesuj¹ce dla czytelników, którzy nie w³adaj¹ jêzykiem niemieckim31.
Oczywiœcie powy¿sza lista nie wyczerpuje wszystkich mo¿liwych rozwi¹zañ, a uczestnicy projektu powinni szukaæ ciekawszych i bardziej inspiruj¹cych
œrodków realizacji zadañ.

Projekt edukacyjny „Obraz dawnego ¿ycia na Pomorzu
we wspomnieniach Krockowa”
Projekt „Obraz dawnego ¿ycia na Pomorzu wed³ug Krockowa” zrealizowany
zosta³ z grup¹ studentów filologii germañskiej II roku w Instytucie Neofilologii
Akademii Pomorskiej w S³upsku w roku akademickim 2017/18. W projekcie
29
30
31

M. Niemiec-Knaœ, Metoda projektów w nauczaniu jêzyków obcych, Kraków 2011, s. 18.
H. J. Krumm, Unterrichtsprojekte – praktisches Lernen im Deutschunterricht, „Fremdsprache Deutsch”, 1991, nr 4, s. 6.
Wiêcej na temat pracy metod¹ projektu znajdziemy w M. Niemiec-Knaœ, Metoda projektów w nauczaniu jêzyków obcych, Kraków 2011; R.E. Wicke, Aktiv und kreativ lernen.
Projektorientierte Spracharbeit im Unterricht Deutsch als Fremdsprache, Ismaning 2004;
H.J. Krumm, Unterrichtsprojekte – praktisches Lernen im Deutschunterricht, „Fremdsprache Deutsch”, 1991, nr 4, s. 4-8.
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wziêli udzia³ studenci z Polski, Ukrainy oraz Turcji. Maj¹c na uwadze wczeœniejsze rozwa¿ania, meritum dzia³ania nauczyciela szko³y wy¿szej w procesie
planowania procesu edukacyjnego sprowadzi³o siê do wielu czynnoœci organizacyjnych, ale przede wszystkim do wyboru odpowiednich fragmentów ksi¹¿ki
Reise nach Pommern, dokonanego wraz ze studentami, którym dano mo¿liwoœæ
zmierzenia siê z tematami wzbudzaj¹cymi ich zainteresowanie. Uwzglêdniaj¹c
fakt, i¿ tekst powinien odpowiadaæ poziomowi jêzykowemu studenta, a jednoczeœnie sk³aniaæ do refleksji i wysi³ku intelektualnego32, ograniczono siê do
wy³onienia z doœæ obszernej treœci wspomnieñ Krockowa kilku tematów szczegó³owych. Realizuj¹c postulat interdyscyplinarnoœci w nauczaniu, ³¹cz¹c elementy historii regionu i jêzyka obcego w literaturze, wyodrêbniono nastêpuj¹ce w¹tki dawnego ¿ycia na Pomorzu: œwiat i zapachy dzieciñstwa, rola kobiety,
obrzêdy: wesele i pogrzeb, historia rozwoju pomorskiej kolei, kulinaria oraz
praca na roli. Studenci opracowywali powy¿sze zagadnienia w okresie trzech
tygodni listopada 2017 roku indywidualnie oraz w parach. Pierwszym etapem
by³o zapoznanie siê z wybranymi fragmentami tekstu i sporz¹dzenie listy s³ów
kluczowych dla danego tematu. Dodatkowy atut stanowi³ heterogeniczny
charakter grupy na p³aszczyŸnie jêzykowej, dziêki któremu nowy materia³ leksykalny prezentowany by³ wy³¹cznie w jêzyku niemieckim poprzez synonimy,
parafrazy i wizualizacje. Ka¿dy temat sk³adaj¹cy siê na ca³oœæ projektu opracowany zosta³ z u¿yciem technologii informacyjnej. Etap podsumowuj¹cy
stanowi³y prezentacje multimedialne oraz quizy i zadania dla ca³ej grupy zajêciowej. Elementem wprowadzaj¹cym by³o przedstawienie ¿yciorysu autora
i krótki rys historyczny czasów miêdzywojennych. Za jeden z najbardziej
interesuj¹cych tematów w ramach projektu studenci uznali rozdzia³ ksi¹¿ki
zatytu³owany Last der Frauen, który opisuje czynnoœci gospodyni domowej:
pieczenie chleba, przygotowywanie, mieszanie i urabianie ciasta, cerowanie,
³atanie, szycie, zabijanie i skubanie drobiu, pranie na tarze, p³ukanie i wyciskanie bielizny oraz wiele innych33. Przedstawiony obraz wiejskiej gospodyni
tamtejszych czasów odzwierciedla nie tyko jej rolê, ale tak¿e warunki dawnego
niezmechanizowanego ¿ycia, które trudno sobie wyobraziæ, porównuj¹c je
z dzia³alnoœci¹ wspó³czesnej kobiety. Kolejnym przyczynkiem do podjêcia
bardzo ciekawej dyskusji z perspektywy historycznej i miêdzynarodowej by³y
prezentacje dotycz¹ce tradycji weselnych oraz pogrzebowych. Wesele zgodnie
z ówczesn¹ tradycj¹ Pomorza trwa³o od pi¹tku do niedzieli, poprzedzone by³o
tzw. Polterabend, w trakcie którego przed domem weselnym t³uk³o siê naczynia z fajansu i porcelany, a nastêpnie zakopywa³o siê ich resztki w ogrodzie,
co mia³o zapewniæ szczêœliwe po¿ycie ma³¿eñskie. Wieczór ten koñczy³ siê
32
33

B. Kast, Literatur im Anfängerunterricht, „Fremdsprache Deutsch”, 1994, nr 11, s. 12.
Ch. von Krockow, Reise nach Pommern..., s. 37-38.
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wspólnym biesiadowaniem przy alkoholu i wspominaniem czasu m³odoœci
przed zawarciem ma³¿eñstwa. Potem narzeczeni rozchodzili siê, aby spotkaæ
siê dopiero dnia nastêpnego przed koœcio³em34. Pogrzeby jako nieod³¹czna czêœæ
ludzkiej egzystencji mia³y równie¿ swoje tradycyjne akty. Cia³o zmar³ego by³o
przygotowywane do wystawienia na widok przychodz¹cych tak, a¿eby mo¿na
je by³o podziwiaæ35.
Podsumowuj¹c powy¿szy projekt, warto podkreœliæ, i¿ tego typu dzia³ania
edukacyjne maj¹ istotny walor wychowawczy i dydaktyczny, gdy¿ z jednej strony
stanowi¹ urozmaicenie tradycyjnego nauczania jêzyka niemieckiego dla celów
pragmatycznych, jednoczeœnie poszerzaj¹ zakres wiedzy jêzykowej, z drugiej
zaœ strony s¹ przyczynkiem do podró¿y w przesz³oœæ, dziêki której znajdujemy
siê w takiej, a nie innej wspó³czesnoœci Pomorza.

Zakoñczenie
Zamykaj¹c powy¿sze rozwa¿ania dotycz¹ce sylwetki autora Reise nach Pommern oraz literackich wspomnieñ z odbytej „pielgrzymki” do ojczyzny dzieciñstwa w kontekœcie biograficznym i historycznym, mo¿na stwierdziæ, ¿e przedstawiona ksi¹¿ka stanowi potencjalne Ÿród³o wiedzy, sprzyjaj¹ce procesom
wychowawczym m³odych ludzi. £¹cz¹c przesz³oœæ z teraŸniejszoœci¹ otwieramy bramy ku przysz³oœci, ku pojednaniu, ku zrozumieniu dzisiejszych relacji
niemiecko-polskich. Nie daj¹c historii odejœæ w zapomnienie, kszta³towane jest
poczucie to¿samoœci i odpowiedzialnoœci za niezmienne oraz niepowtarzalne
dziedzictwo regionu, a tak¿e za obraz wspó³czesnego œwiata ponad podzia³ami
narodowymi i obecnymi granicami. Jak powiedzia³ Krockow w ostatnim rozdziale, granice stan¹ siê tylko wtedy pomostami zrozumienia, jeœli je zaakceptujemy takimi, jakimi s¹36.

34
35
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Didaktische Aspekte der Erinnerungsliteratur
am Beispiel des Buches Reise nach Pommern.
Bericht aus einem verschwiegenen Land
von Christian Graf von Krockow
ZUSAMMENFASSUNG
Das Buch Reise nach Pommern. Ein Bericht aus einem verschwiegenen Land,
veröffentlicht 1985, hatte einen großen Erfolg in Deutschland. Es war eine neue
Stimme in der Erinnerungsdebatte über die verlorene Heimat. Christian Graf von
Krockow wollte Zeitgeschichte und zugleich biografisches Material so darstellen,
dass jeder Zugang dazu bekommen hat. Bis heute wurde das Buch ins Polnische
nicht übersetzt, obwohl es einen festen Platz in der Literaturlandschaft Pommerns
gefunden hat. In dem Beitrag wird davon ausgegangen, dass Krockows Erinnerungen an die Vergangenheit ein großes Bildungspotenzial haben und deswegen lohnt
es sich, sie in den neuphilologischen Bildungsprozess einzusetzen. In Bezug darauf
wird ein Konzept des projektorientierten Unterrichts vorgeschlagen, das im Studienjahr 2017/2018 mit Germanistikstudenten realisiert wurde, in das Literatur,
Geschichte und Fremdsprache integriert wurden.
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Kazimierz Koz³owski
Szczecin

Dwaj prezydenci polskiego Szczecina
i ich czas historyczny

Uwagi wstêpne
Zbli¿a siê 75. rocznica przejêcia przez Polskê Ziem Zachodnich i Pó³nocnych,
w tym Szczecina. W okresie III RP na nowo, nie zawsze obiektywnie, pisano
i omawiano dzieje ziem nad Odr¹ i Ba³tykiem w latach 1945–1989, czyli
w okresie Polski Ludowej1. Nie wszyscy badacze, a nawet mo¿na powiedzieæ
niewielu z nich dostrzega³o i dostrzega wyraŸn¹ specyfikê dziejów politycznych
czy spo³ecznych ziem pozyskanych przez Rzeczpospolit¹ w 1945 r. Chodzi
g³ównie o postawê czy zachowanie polskich elit na obszarach do drugiej wojny
œwiatowej zgermanizowanych, które do 1972 r. uznawane by³y za polskie
w zasadzie tylko przez ZSRR i tzw. obóz socjalistyczny. Na tê specyfikê zwraca
uwagê wybitny badacz dziejów powojennej Polski, a szczególnie opozycji politycznej w okresie PRL, prof. Andrzej Friszke, który w 2008 r. w Szczecinie
powiedzia³ m.in.: „Je¿eli czytamy publicystykê tak¿e krajowej opozycji, ale równie¿ emigracyjnej, to problem granicy zachodniej przez parê dziesiêcioleci rysuje siê jako problem podstawowy. Utrzymanie tej granicy, wynikaj¹ce st¹d konsekwencje dotycz¹ce zagospodarowania tych ziem przez Polskê nale¿¹ do najwa¿niejszych polskich celów”. Andrzej Friszke zwraca uwagê, ¿e zwi¹zane
z ziemiami zachodnimi œrodowisko narodowych demokratów, wczeœniej zdecydowanie antykomunistyczne, uzna³o po wojnie za konieczne wspó³dzia³anie
1

Nazywanie lat 1944–1989 okresem Polski Ludowej – wobec faktu, ¿e powojenne pañstwo
polskie do lipca 1952 r. oficjalnie nazywa³o siê Rzecz¹pospolit¹ Polsk¹, a póŸniej tzn. do
jesieni 1989 r. Polsk¹ Rzecz¹pospolit¹ Ludow¹ – przez znaczn¹ czêœæ profesjonalnych historyków jest propozycj¹ zas³uguj¹c¹ na poparcie i upowszechnienie. Oczywiœcie lata 1952–
–1989 mo¿na nazywaæ czasem PRL. Na XX Powszechnym ZjeŸdzie Historyków w Lublinie we wrzeœniu 2019 r. prof. B³a¿ej Brzostek z Uniwersytetu Warszawskiego stwierdzi³
m.in.: „U¿ywam pojêcia „Polska ludowa” (…) uznaj¹c je za najzgrabniejsze dla okresu 1944–
–1989, za nale¿¹ce do jêzyka epoki, o której mowa, wiêc adekwatne i jednoczeœnie w poczuciu dwuznacznoœci, jakie musi mu towarzyszyæ”, w: W. Brzostek, PRL trwanie i zmiana,
referat wyg³oszony na XX ZjeŸdzie Historyków, Sekcja 6, XX wiek po 1945 r.

144

KAZIMIERZ KOZ£OWSKI (SZCZECIN)

z obozem powojennej w³adzy (PPR, PZPR) „w imiê utrwalenia polskiej obecnoœci nad Odr¹ i Nys¹. Ujêcie problemu Ziem Zachodnich jako kluczowej po
1945 r. kwestii polskiej myœli politycznej, równie¿ w aspekcie wymuszaj¹cym
przystosowanie [podkr. KK], czeka na swego historyka”2. W tym kontekœcie
chcia³bym Czytelnikom „Acta Cassubiana” przypomnieæ postaæ i aktywnoœæ
pierwszego polskiego prezydenta Szczecina w latach 1945–1950, Piotra Zaremby i zaprezentowaæ sylwetkê ma³o do tej pory znanego poza Szczecinem
drugiego prezydenta stolicy regionu, Jana Stopyry. Tu wyjaœniam, ¿e po reformie administracyjnej w 1950 r. do 1973 r. szefami administracji miejskiej byli
przewodnicz¹cy prezydiów MRN. Jan Stopyra tak¹ funkcjê pe³ni³ od 1972,
a w 1973 r. zosta³ prezydentem Szczecina i by³ nim do 1984 r. W III RP ten
ekonomista i samorz¹dowiec by³ przez kilka kadencji radnym i dwukrotnie
przewodnicz¹cym Rady Miasta. W grudniu 2019 r. skoñczy³ 85 lat. Szczeciñskie Towarzystwo „Pogranicze” i Wydawnictwo „Kadruk” wyda³o we wrzeœniu
2019 r. ksi¹¿kê Jan Stopyra. Od Stanis³awowa do Szczecina. Suplement do biograf ii prezydenta Szczecina w latach 1972–1984. S¹ to g³ównie jego wspomnienia, z których w tym artykule korzystam.

Piotr Zaremba i jego czas historyczny 3
W 1982 r. prof. Piotr Zaremba, wówczas ju¿ cz³onek Polskiej Akademii Nauk,
znany w œwiecie urbanista, przebywaj¹c w Pary¿u 26 kwietnia (data zajêcia
Szczecina) w swym pamiêtniku zanotowa³:
Nie ma dla Polski wa¿niejszego wydarzenia od wczesnego œredniowiecza po
1945 rok – jak powrót Polski nad Odrê. Szczecin / Wroc³aw oto symbole XX
wieku – a nie Gierek, Gomu³ka, Jaruzelski czy Wa³êsa. Za lat 200 wszystko siê to
ludziom popl¹cze. Tak jak przeciêtnemu Polakowi pl¹cze siê Zygmunt Stary
z Korybutem lub Augustami. Ale jedno zostanie w tym dziwacznym, obcym czêsto uk³adzie warunków – Polska wcisnê³a siê w sprawy historii, wsadzi³a nogê
w zamykaj¹ce siê drzwi, nie da³a ich sobie zamkn¹æ w 1945 roku, choæ zamknê³y
siê one w parê lat póŸniej. I wleŸliœmy na te „Ziemie” intuicj¹ a nie wyrachowaniem politycznym wiedzeni, zgodnie z narastaj¹c¹ oddoln¹ podœwiadomoœci¹
narodow¹, której wyrazu nadaæ nie umieliœmy. By³ to istotnie „czyn Polaków”
wa¿niejszy ni¿ jak¿e s³uszny i wa¿ny zryw sierpnia 1980. I ja tam by³em, swoje
robi³em. (…) Kto temu pomaga nasz, obojêtnie na fakty i zapêdy. Kto przeciw
2

3

Cyt. za: K. Koz³owski, Tworzenie polskiego regionu na Pomorzu Zachodnim, w: Polskie etosy
regionalne i ich znaczenie z perspektywy ogólnonarodowej, red. J. Szomburg, M. Wanda³owski, Gdañsk 2018, s. 117–128.
Na podstawie K. Koz³owski, Piotr Zaremba – pierwszy prezydent polskiego Szczecina z perspektywy III RP, [w:] Prezydenci polskiego Szczecina, Szczecin 2015.
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temu – nasz wróg, choæby tak mi³y tradycyjnym spojrzeniem. Nie ³atwo tak spojrzeæ – ale trzeba (...).

Warto tê refleksjê pierwszego prezydenta polskiego Szczecina zapamiêtaæ,
gdy¿ pogl¹d taki w krêgach elit Polski Ludowej nie by³, a s¹dzê, ¿e i aktualnie
nie jest odosobniony.
Mimo ¿e obecnie nie ma spraw i ludzi z historii powojennej regionu, które
by nie budzi³y kontrowersji, to jednak stwierdziæ mo¿na, ¿e pierwszy w historii
prezydent polskiego Szczecina, in¿ynier – a póŸniej profesor i cz³onek rzeczywisty PAN – Piotr Zaremba, mimo ró¿nych ocen jego aktywnoœci spo³ecznej,
politycznej, zawodowej, dokonywanych w poszczególnych okresach, jest liderem polskiego osadnictwa w stolicy Pomorza Zachodniego, wyrazistym symbolem polonizacji stolicy regionu.
Pragnê przypomnieæ, ¿e miêdzy 26 kwietnia a 5 lipca 1945 r. dokona³o siê
przejêcie Szczecina przez Polskê. 26 kwietnia przedstawiciele ludnoœci niemieckiej (pozosta³o ich po ostatniej fazie wojny tylko ok. 6 tys., przed wojn¹ zaœ by³o
ok. 300 tys.) poddali siê wojskom 65. Armii II Frontu Bia³oruskiego, któr¹
dowodzi³ gen. Pawe³ Batow. Wczeœniej trwa³y krwawe walki o przedmieœcia.
W 1945 r. miasto by³o wyludnione. 28 kwietnia rozpocz¹³ urzêdowanie tymczasowy polski prezydent Szczecina in¿. Piotr Zaremba, mianowany na to stanowisko przez Rz¹d Tymczasowy. Trwa³a wojna. 30 kwietnia Piotr Zaremba
z w³asnej inicjatywy wywiesi³ na obecnym gmachu Urzêdu Wojewódzkiego
przy Wa³ach Chrobrego (w okresie niemieckim Hakenterrase), gdzie okresowo
zainstalowa³ polsk¹ administracjê miejsk¹ bia³o-czerwon¹ flagê. Mimo i¿
póŸniej dwukrotnie na polecenie w³adz centralnych (które dzia³a³y pod presj¹
koalicji antyhitlerowskiej) musia³ Szczecin opuszczaæ, data 30 kwietnia jest dla
nas wa¿na, symboliczna. Polski prezydent Szczecina tak pisa³ o tych wydarzeniach w swym pamiêtniku: „Szczecin 30 kwietnia 1945 r. Dziœ o godzinie 8.15
wci¹gniêto polsk¹ flagê na gmach Urzêdu pe³nomocnika Rz¹du Rzeczypospolitej w Szczecinie”. Tak samo – ze wzglêdu na to, i¿ oko³o 90 proc. polskich
osadników to katolicy – za wa¿ny symbol uznaæ trzeba pierwsz¹ Mszê œw.
odprawion¹ przez polskiego ksiêdza Floriana Berlika 6 maja 1945 r. w kaplicy
koœcio³a (dziœ bazyliki) przy ul. Bogurodzicy.
O tym, jak trudna by³a wówczas sytuacja w mieœcie, œwiadczy m.in. dramatyczny meldunek pe³nomocnika rz¹du na okrêg Pomorze Zachodnie (póŸniejszy
wojewoda szczeciñski) Leonarda Borkowicza do Boles³awa Bieruta z 12 maja
1945 r., w którym pisa³:
Meldujê, ¿e w Szczecinie wytworzy³a siê ogromnie trudna sytuacja, która
wymaga interwencji najwy¿szych w³adz pañstwowych, (...) a nawet Moskwy.
W³adze sowieckie nie pozwalaj¹ na osiedlanie siê Polaków, w Szczecinie wyznaczono Niemcom i Polakom specjalne dzielnice. W³adze sowieckie nie robi¹
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ró¿nicy miêdzy Polakami a Niemcami. (...) Fala gwa³tów, czêste wypadki pobicia
Polaków (...) urzêdnicy i pracownicy uciekaj¹. Na razie panujê nad sytuacj¹,
ale bez pomocy ludzi [tzn. pierwszych osadników polskich – K.K.] nie utrzymamy 4.

Po miêdzynarodowych perturbacjach, które trwa³y od kwietnia do 5 lipca
1945 r., nast¹pi³o korzystne dla Polski rozstrzygniêcie (jeszcze przed konferencj¹
poczdamsk¹). Otó¿ 5 lipca 1945 r. przesta³a w Szczecinie dzia³aæ dwuw³adza,
a w³aœciwie trójw³adza (chodzi o radzieckiego komendanta wojennego Aleksandra Fiedotowa, niemieck¹ administracjê Ericha Wiesnera i polsk¹ Piotra
Zaremby). Radziecki komendant wojenny, wykonuj¹c dyrektywy w³adz centralnych ZSRR (które dzia³a³y w porozumieniu z rz¹dami Wielkiej Brytanii
i Stanów Zjednoczonych), poleci³ niemieckiej administracji opuszczenie gmachu przy obecnym Pl. Armii Krajowej oraz przekazanie dokumentacji i biurek
polskim urzêdnikom powo³anym przez prezydenta Zarembê. Warto odnotowaæ, i¿ Piotr Zaremba odrzuci³ wniosek niemieckiego burmistrza E. Wiesnera,
aby w gmachu Zarz¹du Miasta mog³a nadal dzia³aæ komórka Komunistycznej
Partii Niemiec.
Od 5 lipca 1945 r. Szczecin jest polski. Jest to donios³y fakt historyczny.
Pragnê tu przypomnieæ, ¿e 2 sierpnia 1945 r. zwyciêskie mocarstwa w Poczdamie zatwierdzi³y granicê Rzeczypospolitej na Odrze, Nysie £u¿yckiej i Ba³tyku
oraz zarz¹dzi³y ewakuacjê pozosta³ej jeszcze ludnoœci niemieckiej do stref
okupacji brytyjskiej, amerykañskiej i radzieckiej. Zaakceptowano wiêc fakty
dokonane ju¿ przez polsk¹ administracjê, która maj¹c przyzwolenie w³adz
radzieckich, zakorzenia³a siê na ziemiach pozyskanych. Formalnie konferencja
zwyciêskich mocarstw w Poczdamie za³o¿y³a, ¿e jej postanowienia maj¹ charakter tymczasowy. Uwa¿ano, i¿ w przysz³oœci zostan¹ one zaakceptowane przez
konferencjê pokojow¹ z pokonanymi Niemcami. Jak powszechnie wiadomo,
do zawarcia traktatu pokojowego z Niemcami nigdy nie dosz³o. Uznanie polskiej granicy zachodniej przez pañstwa niemieckie to proces d³ugi i skomplikowany. W 1950 r. granice te uzna³a niesuwerenna Niemiecka Republika
Demokratyczna, w latach 1970 i 1972 demokratyczna i suwerenna Republika
Federalna Niemiec i Stolica Apostolska (28 czerwca 1972 r.), a w 1990 r. zjednoczone Niemcy. Chcê przypomnieæ, i¿ wiele spraw dotycz¹cych szczegó³owego wytyczenia granicy miêdzy radzieck¹ stref¹ okupacyjn¹ w Niemczech
a przyznanym Polsce Szczecinem wymaga³o uœciœleñ. Trudny by³ te¿ problem
tzw. enklawy polickiej (Polska przejê³a Police w 1946 r. po zdemontowaniu
i wywiezieniu do ZSRR urz¹dzeñ fabryki benzyny syntetycznej). Przy rozwi¹zywaniu tych problemów wa¿n¹ rolê odegra³ Piotr Zaremba.
4

Archiwum Akt Nowych w Warszawie, Biuro Prezydialne KRN, sygn. 797.
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Odnosz¹c siê do donios³ych i dramatycznych lat 1945–1950, gdy Piotr
Zaremba kierowa³ administracj¹ miejsk¹, mo¿na skonstatowaæ, i¿ by³y one
decyduj¹ce dla przysz³oœci regionu i jego polskich mieszkañców. Chodzi o proces polonizacji i równolegle prowadzon¹ walkê o kszta³t w³adzy, g³ównie
miêdzy zdominowanym przez komunistów z Polskiej Partii Robotniczej Blokiem Demokratycznym a demokratyczn¹ parti¹ Stanis³awa Miko³ajczyka –
Polskim Stronnictwem Ludowym. Do procesu polonizacji zaliczyæ trzeba przymusowe wysiedlenie Niemców, przejêcie po nich nie tylko ziemi, ale tak¿e szkó³,
urzêdów oraz koœcio³ów, parków, cmentarzy, czêœci urz¹dzeñ (które nie by³y
objête planem demonta¿u przez ZSRR), a tak¿e instrumentów muzycznych,
sprzêtu domowego, zmianê nazw miejscowoœci i wszelkich szyldów. Polscy
pionierscy administratorzy z du¿¹ determinacj¹ i zdolnoœciami przyst¹pili do
budowania struktur polskiego ¿ycia spo³ecznego w tym warunków i do materialnego i duchowego zakorzenienia osadników na nowej ziemi. Bogata jest
na ten temat literatura o zró¿nicowanej jakoœci merytorycznej.
Na podstawie wieloletnich badañ Ÿród³owych, których wyniki og³asza³em
drukiem, mogê z przekonaniem stwierdziæ, ¿e czas polonizacji regionu mo¿na
uznaæ – mimo budz¹cych wspó³czeœnie w¹tpliwoœci moralnych zjawisk zwi¹zanych tak¿e z wysiedleniami Niemców (chodzi o mechanizmy, a nie istotê
przymusowego wysiedlania), mimo brutalnej walki politycznej – za sukces
Polski, a wiêc patrz¹c z dzisiejszej perspektywy tak¿e III RP. Uwa¿am, ¿e by³
to sukces wynikaj¹cy z donios³ego w skutkach kompromisu, jaki zachodzi³
miêdzy zdominowanymi przez komunistów z PPR w³adzami w szerokim tego
s³owa znaczeniu a Koœcio³em katolickim, który by³ autorytetem moralnym
i stra¿nikiem to¿samoœci narodowej dla zdecydowanej wiêkszoœci polskich
osadników. Zasiedlenie regionu polskimi w wiêkszoœci – bo znaczne tu by³o
skupisko ¯ydów i Ukraiñców – osadnikami stanowi³o fundament wszystkich
zachodz¹cych tu równolegle lub póŸniej przemian, w tym integruj¹cych
Pomorze i Szczecin z reszt¹ kraju. Uwarunkowania tych przemian by³y jednak
trudne, przebiega³y w specyficznym klimacie politycznym, gospodarczym i mentalnym. Mo¿na mówiæ o historycznym kompromisie w odniesieniu do polonizacji ziem pozyskanych, który odnosi siê do relacji zdominowanych przez
komunistów w³adz z Koœcio³em katolickim.
Równolegle ze znanymi uwarunkowaniami polskiego osadnictwa i polonizacji, donios³ym obszarem wysi³ku elit odpowiedzialnych za przejêcie Szczecina i regionu przez Polskê by³a odbudowa miasta ze zniszczeñ wojennych, stworzenie podstawowej struktury zarówno gospodarki komunalnej, jak i szeroko
rozumianego ¿ycia spo³ecznego, zapewnienie bezpieczeñstwa, pracy i chocia¿by
minimalnych warunków socjalnych. W tym zakresie w moim przekonaniu ujawni³ siê talent, wysokie kompetencje zawodowe i determinacja in¿. Piotra Zaremby. Ka¿dy bowiem proces spo³eczny ma swoich bohaterów, a przynajmniej
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g³ówne postacie, które go realizowa³y. Jeœli chodzi o polskie osadnictwo w Szczecinie za tak¹ osobê uznaæ trzeba w³aœnie Piotra Zarembê. W dobie III RP to
postaæ nadal bardzo szanowana przez jeszcze ¿yj¹cych osadników i w pewnym
sensie ich rodziny, lecz w obiegu spo³ecznym niemal zapomniana, a nawet
w niektórych krêgach zniewa¿ana. Warto wiêc zaprezentowaæ ¿yciorys tego
uczonego i niew¹tpliwego patrioty, z uwzglêdnieniem wspó³czesnej atmosfery
tworzonej wokó³ tej postaci.
Piotr Zaremba urodzi³ siê 10 czerwca 1910 r. w Heidelbergu w rodzinie
inteligenckiej. Jego ojciec, Piotr, by³ urzêdnikiem bankowym, a nastêpnie oficerem WP w stopniu podpu³kownika. Odszed³ z czynnej s³u¿by wojskowej
po zamachu majowym w 1926 r.
PóŸniejszy prezydent Szczecina wychowa³ siê w rodzinie o patriotyczno-narodowych zapatrywaniach. W latach 1920–1928 uczêszcza³ do gimnazjum
w Poznaniu, gdzie zda³ maturê. Nastêpnie rozpocz¹³ studia na Politechnice
Lwowskiej, które z dyplomem in¿yniera dróg i mostów ukoñczy³ w 1934 r.
Po studiach pracowa³ w ró¿nych agendach budowlanych poznañskiego Zarz¹du
Miejskiego i prowadzi³ pracê naukow¹. W czasie agresji niemieckiej w 1939 r.
zajmowa³ stanowisko zastêpcy komendanta Obrony Przeciwlotniczej w Poznaniu, a podczas okupacji pracowa³ jako technik budowlany i ogrodnik w Dyrekcji Ogrodów w Poznaniu oraz przy rozbudowie komunikacji miejskiej. Wed³ug
ustaleñ Wojewódzkiego Urzêdu Bezpieczeñstwa Publicznego Szczecinie w okresie, gdy Piotr Zaremba poddany by³ szczegó³owej inwigilacji, badano z niezwyk³¹ tendencyjn¹ wnikliwoœci¹ jego wojenny ¿yciorys. W raporcie WUBP
z 21 listopada 1951 r. czytamy: „Od 1939 do 1942 r. kontaktowa³ siê z organizacjami podziemnymi, lecz nie podaje charakteru tych kontaktów ani te¿ nazwy
wspomnianych organizacji”5 . Trudno siê dziwiæ, ¿e by³y prezydent Szczecina
nie chcia³ funkcjonariuszom UBP podawaæ charakterystyki swych rozmówców z podziemia niepodleg³oœciowego. W rozmowie ze mn¹ w latach dziewiêædziesi¹tych wspomina³, ¿e otrzyma³ ju¿ w póŸniejszym okresie (po 1942 r.)
propozycjê pracy po wojnie na Pomorzu Zachodnim po przejêciu, jak zak³adano, regionu przez Polskê. Sugerowano, aby przygotowywa³ siê do nowych
zadañ po zmianach granic Rzeczypospolitej. Piotr Zaremba nie otrzyma³ –
ze wzglêdów konspiracyjnych – od swych rozmówców informacji, kogo reprezentuj¹, lecz z kontekstu mo¿na by³o wywnioskowaæ, ¿e chodzi o organizacjê
„Ojczyzna”, która prowadzi³a w Wielkopolsce aktywn¹, patriotyczn¹, niepodleg³oœciow¹ dzia³alnoœæ.
Po wyzwoleniu Poznania in¿. Zaremba obj¹³ stanowisko wicedyrektora
Wydzia³u Technicznego Zarz¹du Miejskiego w Poznaniu, a nastêpnie (27 marca
1945 r.) zg³osi³ siê do pracy na ziemiach odzyskanych i zosta³ powo³any do
5

Materia³y WUBP w Szczecinie w zbiorach Oddzia³u IPN w Szczecinie.

DWAJ PREZYDENCI POLSKIEGO SZCZECINA I ICH CZAS HISTORYCZNY

149

ekipy Aleksandra Kaczochy-Józefskiego przygotowywanej przez Rz¹d Tymczasowy do objêcia Pomorza Zachodniego; zamierzano powierzyæ mu stanowisko kierownika Biura Planowania Regionalnego w Urzêdzie Pe³nomocnika
Rz¹du na Okrêg Pomorze Zachodnie. W trakcie pobytu w Pile (tymczasowej
siedziby zachodniopomorskiego pe³nomocnika rz¹du) zosta³ 27 kwietnia 1945 r.
powo³any na stanowisko prezydenta Szczecina. Funkcjê tê obj¹³ 28 kwietnia
1945 r. W czasie dwukrotnej przerwy w pe³nieniu obowi¹zków szefa miejskiej
administracji, co spowodowane by³o ewakuacj¹ w³adz polskich ze Szczecina –
w maju i czerwcu 1945 r., Piotr Zaremba pe³ni³ obowi¹zki kierownika Biura
Regionalnego i naczelnika Wydzia³u Komunikacyjno-Budowlanego Urzêdu
Pe³nomocnika Rz¹du na Okrêg Pomorze Zachodnie. Pe³nomocnikiem okrêgowym rz¹du – po ust¹pieniu Kaczochy-Józefskiego – by³ wspomniany ju¿
wy¿ej dzia³acz komunistyczny, pp³k Leonard Borkowicz, który wysoko ceni³
i chroni³ bezpartyjnego specjalistê, wiedz¹c doskonale, ¿e nie mia³ on do 1945 r.
¿adnych kontaktów z ruchem lewicowym.
Mo¿na skonstatowaæ, ¿e od 1945 do 6 czerwca 1950 r. by³ prezydent Piotr
Zaremba, g³ównym koordynatorem i organizatorem odbudowy i polskiego osadnictwa w mieœcie. Dziœ, patrz¹c na dokonania w³adz Szczecina z lat 1945–1950,
mo¿na na podstawie rzetelnej analizy Ÿróde³ archiwalnych, relacji œwiadków
i wspó³twórców omawianego procesu wyraziæ s¹d, ¿e pierwszy polski prezydent potrafi³ skutecznie dzia³aæ w trudnych warunkach, umia³ zjednywaæ dla
swych planów ludzi z ró¿nych krêgów – nie tyle walorami towarzyskimi,
ile g³êbok¹ wiedz¹ i inteligencj¹, pracowitoœci¹, œwietn¹ znajomoœci¹ stanu
rzeczy, bardzo solidnym przygotowaniem do tego, co chcia³ realizowaæ i realizowa³. Te cechy zaowocowa³y nawet po dziesi¹tkach lat w ocenie jego osobowoœci, w opiniach pionierów Szczecina i ich rodzin. Tu trzeba doszukiwaæ siê
genezy wygrania przez Piotra Zarembê plebiscytów na najwybitniejszego mieszkañca miasta organizowanych w dobie III RP.
Wracaj¹c do losów Piotra Zaremby po zakoñczeniu misji (w czerwcu 1950 r.)
pierwszego prezydenta Szczecina, warto przytoczyæ zapis z jego pamiêtnika:
Te piêæ lat to zawsze b¹dŸ co b¹dŸ okres pierwszej polskiej prezydentury Szczecina, okres bohaterski. (...) Jest to ponadto okres wielkiej praktyki, nabranego
doœwiadczenia, olbrzymi kapita³ moralny. I wreszcie jest to okres wielkiego zadowolenia z wyników w³asnej pracy.

Profesor by³ autorem ponad 390 publikacji, g³ównie z zakresu architektury,
planowania przestrzennego i metod nauczania – zosta³y one wydane w jêzykach
polskim, angielskim, niemieckim, hiszpañskim, rosyjskim, czeskim, bu³garskim,
tureckim, perskim, chiñskim.
Warto odnotowaæ, ¿e losy Szczecina w latach 1945–1950 Piotr Zaremba
przedstawi³ w dwóch obszernych, solidnie udokumentowanych dzie³ach. W tych
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ksi¹¿kach nie wszystko napisa³, mo¿e myli³ siê w interpretacji. Pamiêtajmy
jednak, ¿e powstawa³y one w konkretnym czasie, który mia³ wp³yw nie tylko na
sposób prezentowania omawianego okresu, lecz tak¿e na œwiadomoœæ autora.
Profesor chcia³ napisaæ suplement do swoich wspomnieñ, wiele spraw uzupe³niæ
i wyjaœniæ. Tak uzgodniliœmy w 1992 r. Mia³em byæ wydawc¹ tej ksi¹¿ki. Pracê
rozpocz¹³, ale nie móg³ jej kontynuowaæ na skutek pogarszaj¹cego siê stanu
zdrowia. Odnotowaæ te¿ warto, i¿ w 1996 r. Oficyna Wydawnicza Archiwum
Pañstwowego w Szczecinie „Dokument” wyda³a jego oryginalny Dziennik 1945
(z rêkopisu). Niestety, pamiêtnik z pozosta³ych lat prezydentury 1946–1950
nie jest do dzisiaj wydany (orygina³ w zbiorach rodziny).
Po 1956 r. Piotr Zaremba nie chcia³ ju¿ w zasadzie wracaæ do aktywnej dzia³alnoœci spo³eczno-politycznej, mimo tak wa¿nych doœwiadczeñ z lat 1945–
–1950 (by³ przez kilka lat przewodnicz¹cym Wojewódzkiego Komitetu Frontu
Jednoœci Narodu). Zaj¹³ siê tylko nauk¹ i dydaktyk¹. Profesorem zwyczajnym
zosta³ w 1969 r., cz³onkiem korespondentem PAN – w 1967 r., cz³onkiem rzeczywistym PAN – w 1977 r., doktorem honoris causa Politechniki Poznañskiej
– w 1990 r. Cieszy³ siê szacunkiem naukowców, w³adz i spo³ecznoœci akademickiej – od chwili powstania Instytutu Zachodniego w Poznaniu by³ aktywnym cz³onkiem tej zas³u¿onej instytucji, a ostatni¹ wa¿n¹ funkcj¹ spo³eczn¹
tego, bodaj¿e najbardziej znanego po 1945 r. szczecinianina, by³o w latach osiemdziesi¹tych kierowanie pracami komitetu organizuj¹cego uniwersytet w Szczecinie. Praca ta da³a dobre owoce – uczelnia od 30 lat dzia³a dla dobra nauki
w regionie.
Profesor zmar³ 8 paŸdziernika 1993 r. W jego pogrzebie, celebrowanym
12 paŸdziernika 1993 r. przez ówczesnego metropolitê szczeciñsko-kamieñskiego ks. abp. Mariana Przykuckiego, uczestniczy³o oko³o 2 tys. mieszkañców
miasta, ówczesny prezydent Szczecina – rektorzy i profesorowie uczelni szczeciñskich i PAN, liczni uczniowie Profesora i jego przyjaciele.
¯egnaj¹c zmar³ego, abp Marian Przykucki powiedzia³ podczas Mszy œw.
pogrzebowej:
Przyby³ tu po wojnie z Poznania. By³ pierwszym prezydentem Szczecina. K³ad³
fundamenty pod polski Szczecin. Znana by³a Jego wspó³praca z Koœcio³em w
œwiadomoœci, ¿e Koœció³ ma wielk¹ rolê do spe³nienia na Ziemiach Odzyskanych. Dzisiaj z uczuciem wielkiej wdziêcznoœci dziêkujemy Bogu za wszystko, co
zrobi³ Œwiêtej Pamiêci Profesor dla naszego miasta. (...) Mimo zw¹tpieñ dzia³a³,
umia³ wyrzekaæ siê, umia³ wytrzymaæ ró¿norodne napory i umia³ w tych trudnych okolicznoœciach dzia³aæ. (...) Nale¿y wspomnieæ wielkie zas³ugi wzglêdem
¿ycia intelektualnego miasta. (...) Ile¿ tu w³o¿y³ pracy intelektualnej, ile¿ zaparcia
siê, ile¿ wspania³ego, niedaj¹cego siê okreœliæ, wk³adu naukowego.

Profesor zas³u¿y³ na te s³owa. Zas³u¿y³ na trwa³¹, moim zdaniem dobr¹
pamiêæ, a tak¿e na solidn¹ naukow¹ biografiê, woln¹ od hagiografii lub napa-
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stliwoœci. Tak¹ biografiê przygotowuje utalentowany historyk m³odszego
pokolenia dr Eryk Krasucki, który kilkakrotnie w swych tekstach odnosi³ siê
do postaci i losów prof. Piotra Zaremby po zakoñczeniu kadencji prezydenta
Szczecina, m.in. w obszernym artykule zamieszczonym w „Kurierze Szczeciñskim” 13 grudnia 2013 r. Zaremba non-f iction. Kilka refleksji wokó³ sporu
o biograf iê. Krasucki pisze, ¿e w powojennej historii Szczecina trudno znaleŸæ
postaæ wiêksz¹, je¿eli chodzi o skalê dokonañ, ni¿ Piotr Zaremba. Postaæ jego
budzi jednak w niektórych œrodowiskach niechêæ. Z jednej strony s³ychaæ opowieœæ o mê¿u stanu, wybitnym naukowcu, cz³owieku, który za ¿ycia sta³ siê
symbolem. Opinie z przeciwleg³ego bieguna mówi¹ o karierowiczu, marnym
architekcie i donosicielu. Historyk zwraca uwagê, ¿e obie strony oceniaj¹ce
Zarembê, mówi¹c o nim, faktycznie odnosz¹ siê do innej, bardzo istotnej sprawy wa¿nej wspó³czeœnie. To w gruncie rzeczy starcie dwóch mitów, których
stra¿nicy roszcz¹ sobie pretensje do tego, aby to w³aœnie ten, któremu s³u¿¹ sta³
siê tym jedynym i jedynie s³usznym mitem za³o¿ycielskim miasta. Pierwszym
z nich jest mit pionierski, drugi to mit zbuntowanego miasta. Z oboma, oczywiœcie w ró¿nym stopniu, wi¹¿e siê biografia Zaremby. Jest to wiêc w istocie
spór nie o przesz³oœæ, ale o dziœ i jutro, o to, w jaki sposób szczecinianie bêd¹
opowiadaæ o swoich pocz¹tkach i gdzie szukaæ bêd¹ swego zakorzenienia.
Zdaniem E. Krasuckiego Zaremba jest dla tego sporu pretekstem:
za dzisiejszymi mniemaniami krytyków Zaremby nie stoi nic. Nic te¿ one nie
kosztuj¹. Odbieram je natomiast jako usiln¹ próbê zniszczenia b¹dŸ pomniejszenia pionierskiego mitu, z którym kojarzony jest prezydent, ale te¿ uniewa¿nienia
tego wszystkiego, co ów mit wspiera³o.

Dalej cytowany autor pisze:
Miejsce dawnej opowieœci ma zast¹piæ opowieœæ o zbuntowanym mieœcie –
antykomunistycznej rewolcie trwaj¹cej w³aœciwie od momentu zakoñczenia
wojny. W³¹czono w ni¹ bowiem zarówno manifestacjê Trzymamy Stra¿ nad Odr¹
z 1946 roku, dramatyczny Grudzieñ’70, jak te¿ solidarnoœciow¹ epopejê lat 80.
W tej wizji spo³eczeñstwo Szczecina zosta³o oddzielone od rz¹dz¹cych. To narracja zerojedynkowa – my i oni, dobrzy i Ÿli. Jednym ze z³ych jest w³aœnie Zaremba,
bo w ka¿dym ze wspomnianych momentów sta³ po niew³aœciwej stronie.

Krasucki, wykazuj¹c imponuj¹c¹ erudycjê i intuicjê, konstatuje:
S³owa wypowiedziane w grudniu 1970 roku pokazuj¹ jednoczeœnie konsekwencjê Zaremby jako polityka, którego g³ówny cel – uczynienie ze Szczecina
miasta polskiego – by³ wyznaczony kilkadziesi¹t lat wczeœniej i traktowany jako
nieustanna praca. Miastu i krajowi s³u¿yæ mia³ spokój, bo konflikt, zw³aszcza
taki, którego eskalacjê trudno by³o przewidzieæ, móg³ doprowadziæ do nieszczêœcia. Dlatego w³aœnie Zaremba nie protestowa³ w 1946 roku przeciwko niedopuszczeniu zbuntowanych harcerzy do manifestacji „Trzymamy Stra¿ nad Odr¹”;
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z tego samego powodu w 1981 roku popar³ on wprowadzenie stanu wojennego.
Bliskoœæ granicy z Niemcami, a szerzej – geopolityka, by³y w obu przypadkach
argumentami kluczowymi. Równie¿ œwiadomoœæ tego, ¿e polskoœæ Szczecina
buduje siê nie tylko poprzez politykê, ale te¿ poprzez naukê i kulturê.

Nad grobem Piotra Zaremby w 1993 r. abp Marian Przykucki powiedzia³:
„Œp. Piotr Zaremba jest opok¹ polskiego Szczecina”.

Jan Stopyra – szef administracji miejskiej Szczecina,
samorz¹dowiec 6
Niewielu mamy w Szczecinie liderów ¿ycia spo³ecznego miasta, którzy przez
oko³o 60 lat aktywnie uczestnicz¹ w ¿yciu gospodarczym, politycznym i samorz¹dowym, a swoj¹ aktywnoœæ wykazali zarówno w dobie Polski Ludowej, jak
i III RP. Takim cz³owiekiem jest niew¹tpliwie Jan Stopyra, który kierowa³
administracj¹ Szczecina przez 12 lat (1972–1984) w realiach PRL, a w III RP
w autentycznym demokratycznym systemie samorz¹dowym przez dwie
kadencje wype³nia³ funkcjê przewodnicz¹cego Rady Miasta, a przez jedn¹
kadencjê jej wiceprzewodnicz¹cego. Jestem przekonany, ¿e Jan Stopyra stanowi
swego rodzaju pomost miêdzy aktywnoœci¹ szczecinian w Polsce Ludowej
i III RP.
Zanim przedstawiê aktywnoœæ Jana Stopyry jako prezydenta Szczecina, warto
przypomnieæ jego ¿yciorys. Urodzi³ siê tak jak wielu wci¹¿ aktywnych szczecinian na kresach II Rzeczypospolitej, w Stanis³awowie w 1934 r. Dzieciñstwo
i m³odoœæ spêdzi³ w domu rodzinnym, o którym mówi³ zawsze z ogromnym
sentymentem. Jego ojciec Stanis³aw by³ zawodowym wojskowym, starszym sier¿antem, a matka Maria, z domu Lech, nauczycielk¹.
Naturaln¹ drogê rozwoju m³odego cz³owieka przerwa³a druga wojna œwiatowa, która zdekomponowa³a losy milionów ludzi, w tym rodziny bohatera
tego tekstu. Wraz z najbli¿szymi pozna³ ból i upokorzenie radzieckiej i niemieckiej okupacji.
Z dramatycznego okresu okupacji, czyli lat 1939–1945 zapamiêta³ szczególnie ¿ydowskich s¹siadów.
Bardzo szybko w mieœcie zamieszkanym w wiêkszoœci przez ¯ydów Niemcy
utworzyli getto. ZnaleŸli siê tam nasi s¹siedzi. Pamiêtam ich rozpacz i pamiêtam
6

Na podstawie: Jan Stopyra. Od Stanis³awowa do Szczecina. Suplement do biograf ii prezydenta Szczecina w latach 1972–1984, Szczecin 2019 oraz K. Pohl Jak Jan z Krystyn¹.
Wspomnienia najd³u¿ej urzêduj¹cego prezydenta Szczecina, Szczecin 2010 (cytowane teksty
pochodz¹ z tych wspomnieñ).

DWAJ PREZYDENCI POLSKIEGO SZCZECINA I ICH CZAS HISTORYCZNY

153

wstrz¹saj¹c¹ scenê. Niemiec z pistoletu mierzy do ch³opca, a on d³oni¹ zas³ania
twarz. Kula przebija d³oñ i roz³upuje czaszkê (…) My cierpieliœmy g³ód, ale
w getcie by³ jeszcze wiêkszy. Mama w szmatki zawija³a kawa³ki chleba, kaza³a
nam z bratem biec szybko wzd³u¿ p³otu getta i wrzucaæ je do œrodka.

Po wojnie wraz z rodzicami osiedla siê na obrze¿ach tzw. ziem odzyskanych, w Nakle. O swojej drodze do tego miasta i losach w pierwszym powojennym okresie po latach wspomina:
Chcieliœmy dojechaæ do Bydgoszczy, bo tam mieszka³ brat mamy, który przed
wojn¹ by³ kuratorem. Dotarliœmy tylko do ma³ej wioski Bia³oœliwie pod Nak³em.
Zamieszkaliœmy w szkole, mama przygotowywa³a siê do pracy nauczycielki. Tam
zasta³ nas koniec wojny. Potem przeprowadziliœmy siê do Nak³a, mama zaczê³a
uczyæ w szkole. Ja kontynuowa³em naukê w podstawówce, mój brat by³ ju¿
w gimnazjum. A ojciec wyjecha³ do Szczecina. W Szczecinie by³a siostra taty,
Anna Ogórek i razem prowadzili ma³y sklep spo¿ywczy przy ul. Pocztowej 11
(…) Dwukrotnie z mam¹ odwiedzaliœmy tatê w Szczecinie. Zapamiêta³em morze gruzu i opowieœci o tym, jak bardzo niebezpieczne jest to miasto. Przy zrujnowanym Szczecinie Nak³o jawi³o siê jak sielskie miasteczko ze snu. Mama ca³y
czas przekonywa³a tatê, aby zostawi³ ten niespokojny i niepewny Szczecin i wróci³
do Nak³a, gdzie z powodzeniem prowadzi³ restauracjê.

Pomyœlnoœæ ekonomiczna rodziny nie trwa³a jednak d³ugo. Na prze³omie
1948/49. w ramach tzw. bitwy o handel ówczesne w³adze faktycznie zlikwidowa³y sektor prywatny w handlu, narzucaj¹c w³aœcicielom lokali gastronomicznych i handlowych nierealne œwiadczenia podatkowe. Ojciec póŸniejszego prezydenta Szczecina w tych okolicznoœciach musia³ zamkn¹æ restauracjê i szuka³
alternatywnego zatrudnienia. Prowadzi³ bar na targowisku, a nastêpnie kawiarniê „Pomorzanka”. Jego matka ca³y czas pracowa³a w szkole, uczy³a biologii.
Liceum Handlowe Jan Stopyra ukoñczy³ w Bydgoszczy, a studia prawnicze
rozpocz¹³ w Uniwersytecie Miko³aja Kopernika w Toruniu. Mimo dobrych
wyników w nauce dziekan wydzia³u zasugerowa³ mu opuszczenie uczelni,
gdy¿ z dokumentów wynika³o, ¿e ojciec studenta Jana by³ przedwojennym
wojskowym, a w czasie wojny wiêŸniem NKWD.
W tych okolicznoœciach Jan Stopyra podejmuje w 1951 r. decyzjê o kontynuowaniu studiów w Wy¿szej Szkole Ekonomicznej w Szczecinie. Mo¿na stwierdziæ, ¿e œwiadomie wybra³ Szczecin jako miejsce studiów, a potem pracy zawodowej, ¿ycia spo³ecznego i rodzinnego. Od tej pory jest wierny miastu po dzieñ
dzisiejszy, chocia¿ „za chlebem” musia³ je okresowo opuœciæ w latach siedemdziesi¹tych.
Jan Stopyra po ukoñczeniu WSE uzupe³nia wykszta³cenie na studiach
magisterskich w Krakowie i w 1957 r. po ich ukoñczeniu rozpoczyna pracê
w instytucjach handlu w Szczecinie. W 1959 r. zosta³ bezpodstawnie areszto-
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wany i oskar¿ony o domniemane przestêpstwo o charakterze gospodarczym.
Po 11 miesi¹cach spêdzonych w areszcie zosta³ w pe³ni uniewinniony przez
S¹d Wojewódzki w Szczecinie i otrzyma³ stosowne odszkodowanie. Wraca
do pracy w s³u¿bach komunalnych. Szybko zostaje zastêpc¹ dyrektora Miejskiego Przedsiêbiorstwa Oczyszczania. Od 1963 r. by³ zastêpc¹ dyrektora
ds. mieszkaniowych w Miejskim Zjednoczeniu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej. Ten okres swej pracy zawodowej i obraz miasta tak wspomina:
„W Szczecinie by³a praca w Porcie, Hucie, Stoczni, przy budowie dróg, nowych
budynków, w nowo otwartych Zak³adach Przemys³u Odzie¿owego „Odra”
i Zak³adach W³ókien Sztucznych „Wiskord”. W 1964 r. Szczecin liczy³ 307 tys.
mieszkañców, a rocznie rodzi³o siê od 2500 do prawie 3000 dzieci. Mieszkania
by³y na wagê z³ota. Powszechne by³o dzielenie du¿ych mieszkañ w poniemieckich kamienicach na mniejsze i dokwaterowywanie nowych lokatorów. Zezwala³y na to ogólnopolskie normy przewiduj¹ce 5 m kw. na jedn¹ osobê. Powstawa³y tzw. mieszkania ko³chozowe, ze wspólnymi kuchniami, ³azienkami i przedpokojami. Zarzewie niezadowolenia, konfliktów i postêpuj¹cej dewastacji”.
W tym samym czasie, jak wynika ze wspomnieñ J. Stopyry, Szczecin by³ „zielonym miastem”. Mo¿na skonstatowaæ, i¿ dyrektor Jan Stopyra coraz bardziej
uto¿samia³ siê z gospodark¹ i estetyk¹ miasta, koordynowa³ kilkoma projektami,
które s³u¿y³y rozwojowi Szczecina. Jego wyró¿niaj¹ca siê osobowoœæ zosta³a
doceniona przez w³adze wojewódzkie, które decydowa³y o obsadzie stanowisk
kierowniczych w mieœcie.
W 1971 r., po kolejnym prze³omie politycznym zwi¹zanym z dramatem
Grudnia ‘70, gdy nast¹pi³y zmiany w kierownictwie partyjnym i administracyjnym województwa szczeciñskiego, zosta³ dyrektorem Wojewódzkiego Zjednoczenia Przedsiêbiorstw Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, a w czerwcu 1972 r. przewodnicz¹cym Prezydium MRN i po reorganizacji administracji
pañstwowej automatycznie prezydentem Szczecina. Jan Stopyra wspomina,
i¿ w tym czasie Szczecin by³ wa¿nym oœrodkiem przemys³owym portowym
i morskim:
Mia³ kilka stoczni, hutê, papierniê, zak³ady odzie¿owe, zak³ady przetwórstwa
spo¿ywczego. Port uchodzi³ za jeden z najwiêkszych nad Ba³tykiem. Miasto by³o
siedzib¹ kilku przedsiêbiorstw morskich. Szczecin by³ miastem ludzi m³odych,
mia³ du¿y przyrost naturalny. Pilnie by³y potrzebne mieszkania. Dopiero
w tamtej dekadzie tak na dobre rozpoczê³a siê budowa du¿ych osiedli mieszkaniowych. Pod presj¹ tragicznych wydarzeñ z grudnia 1970 i s³ynnego spotkania
w styczniu nastêpnego roku Edwarda Gierka ze stoczniowcami, Rada Ministrów
podjê³a uchwa³ê o kompleksowym rozwoju województwa szczeciñskiego do roku
1980. Opracowany na podstawie tej uchwa³y plan przestrzennego zagospodarowania przewidywa³ wiele inwestycji. Wœród nich by³o nawet metro. Ju¿ na pocz¹tku 1972 r. do Szczecina dotar³y z Leningradu gotowe elementy, z których

DWAJ PREZYDENCI POLSKIEGO SZCZECINA I ICH CZAS HISTORYCZNY

155

zbudowano bloki na Osiedlu PrzyjaŸni. Wtedy jeszcze nie mieliœmy w³asnych
fabryk domów. Ale wkrótce powsta³y (…) W 1976 r. rozpoczêto budowê Osiedla
Ksi¹¿¹t Pomorskich, w nastêpnym Osiedla S³onecznego. Trwa³a budowa osiedli
Zawadzkiego i Chopina.

Z perspektywy wspó³czesnej Jan Stopyra konstatuje, i¿ oddawane mieszkania czêsto posiada³y wiele usterek, kiepska te¿ by³a sytuacja w zakresie dróg
dojazdowych, chodników czy sieci sklepów, a tak¿e brakowa³o przedszkoli
czy szkó³ w najbli¿szym s¹siedztwie. Starano siê jednak z czasem uzupe³niaæ
te braki, ³agodziæ niedogodnoœci. Mimo i¿ prezydent miasta nie by³ bezpoœrednim inwestorem wielu realizowanych w tym okresie zadañ, np. drogi dojazdowe
typu Trasa Zamkowa, to jednak jako gospodarz miasta koordynowa³ wieloma
dzia³aniami lub wp³ywa³ na ich kszta³t i tempo realizacji. Wymaga³o to aktywnoœci nie tylko na szczeblu wojewódzkim, ale tak¿e centralnym.
Jan Stopyra, podsumowuj¹c swoj¹ prezydenck¹ kadencjê, wspomina:
By³y sukcesy, ale by³y i pora¿ki. A tak¹ by³o nierozwi¹zanie problemów mieszkaniowych na wiêksz¹ skalê. Co prawda za kadencji zbudowano ponad 25 tys.
mieszkañ, ale to by³o stanowczo za ma³o, jak na miasto ludzi m³odych, jakim by³
Szczecin. Pora¿k¹ by³o niewybudowanie hali widowisko-sportowej, opóŸnienie
prac przy Trasie Zamkowej, a tak¿e ci¹gle niedostateczna liczba placówek handlowo-us³ugowych na nowych osiedlach. A sukcesy? 12 lat prezydentury to rzadki
wypadek w naszej rzeczywistoœci. Mimo braku r¹k do pracy i braku materia³ów,
udawa³o siê zbudowaæ wiele obiektów i rozpocz¹æ kilka wa¿nych inwestycji,
a tak¿e wprowadziæ wiele usprawnieñ organizacyjnych. By³o to ju¿ miasto
nowoczesne, rozbudowuj¹ce siê, w miarê czyste, z bogat¹ i zadban¹ zieleni¹.
Najwa¿niejsze jest to, ¿e chodz¹c po ulicach miasta, ludzie mi siê k³aniaj¹, darz¹c
wielk¹ sympati¹.

Po Sierpniu ’80, gdy powsta³ NSZZ „Solidarnoœæ”, prezydent miasta musia³
liczyæ siê z kierownictwem tej organizacji. Bez zgody w³adz regionalnych tego
zwi¹zku nie mog³y w tym czasie zapadaæ ¿adne wa¿niejsze decyzje. Tak by³o
do wprowadzenia stanu wojennego.
O stanie wojennym mówi, ¿e wszystkim mieszkañcom Szczecina, szczególnie w jego pierwszych dniach i tygodniach by³o bardzo ciê¿ko:
Nikt nie wiedzia³, jak to wszystko bêdzie d³ugo trwa³o i czym siê zakoñczy.
Wojskowe patrole na ulicach i pojazdy opancerzone wzbudza³y lêk. S³yszeliœmy
o internowaniach i przeszukiwanych mieszkaniach. W magistracie urzêdnikom
przybywa³o obowi¹zków. Wydawaliœmy kartki zaopatrzeniowe, talony na paliwo,
zezwolenia na wyjazdy poza granice miasta, przepustki na poruszanie siê w czasie
godzin milicyjnych. Przyjmowano t³umy interesantów, przychodzili ju¿ nie tylko
w czwartki. Tematem numer jeden by³y mieszkania. S¹dzono, ¿e s¹ puste mieszkania, tylko urzêdnicy nie chc¹ ich daæ oczekuj¹cym. A jednoczeœnie toczy³o siê
w mieœcie normalne ¿ycie, funkcjonowa³y komunalne przedsiêbiorstwa i insty-
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tucje, placówki zdrowia i kulawy handel. Kontynuowano budowê Trasy Zamkowej, szpitala w Zdrojach oraz nowych osiedli.

W tych okolicznoœciach w 1984 r., gdy Jan Stopyra uzna³ swoj¹ misjê prezydenta miasta za wype³nion¹, inaczej mówi¹c uwa¿a³, ¿e w nowych okolicznoœciach spo³eczno-politycznych nie powinien byæ prezydentem Szczecina, przeszed³ na okres czterech lat do s³u¿by dyplomatycznej i pracowa³ jako konsul
w Bu³garii do 1984 r. Nastêpnie po powrocie do Szczecina, ju¿ w warunkach
III RP, przeszed³ trudne momenty poszukuj¹c pracy po zakoñczeniu w 1991 r.
epizodu zawodowego zwi¹zanego z powo³aniem Wolnego Obszernego C³owego w Œwinoujœciu. Mimo goryczy, ¿e wielu twórczych ludzi z okresu PRL
zosta³o zmarginalizowanych, a dorobek 45-lecia powojennej Polski programowo oceniany negatywnie czy zgo³a szyderczo, w 1992 r., maj¹c 57 lat, przeszed³
Jan Stopyra na skromn¹ emeryturê. W swych wspomnieniach z tego okresu
pisze m.in.:
Dopisywa³y mi si³y, zdrowie, rozpiera³a energia. To nie by³ dobry moment na
rozpoczynanie emerytalnej bezczynnoœci, ale nikomu nie by³o potrzebne ani moje
zawodowe doœwiadczenie, ani moja wiedza. Nie ukrywa³em, ¿e to sprawia³o przykroœæ, wrêcz bola³o. W podobnej sytuacji w tamtym okresie by³o wielu Polaków.
Wielu zwyk³ych ludzi, wcale nieaktywnych partyjnych dzia³aczy, zosta³o wyrzuconych na margines zawodowego i spo³ecznego ¿ycia. Bo raptem okaza³o siê, ¿e
Polska zaczyna siê dopiero w roku 1989, a wszystko, co by³o przedtem uznano za
z³e i zas³uguj¹ce na powszechne potêpienie.

Mimo tej refleksji w III RP Jan Stopyra nadal by³ aktywnym spo³ecznikiem,
nade wszystko samorz¹dowcem.
W 2011 r. zosta³ laureatem Bu³awy Nestora Przedsiêbiorczoœci przyznawanej
przez Pó³nocn¹ Izbê Gospodarcz¹. W oficjalnej laudacji stwierdzono wówczas:
Dlaczego prezydent Szczecina z lat 1972–1984 i czo³owy dzia³acz samorz¹dowy od 2002 r. zas³uguje na bu³awê lidera przedsiêbiorczoœci? Syntetycznie
mo¿na odpowiedzieæ, ¿e za to, i¿ w ka¿dych okolicznoœciach przez ponad pó³
wieku podejmowa³ i realizowa³ w najlepszej wierze, wykazuj¹c wielkie kompetencje i starannoœæ, wyzwania, które stawia³ przed Nim historyczny czas, potrzeby
spo³eczne i ludzie, którzy mu zaufali. Chodzi tu o w³adze pañstwowe i samorz¹dowe w szerokim tego s³owa znaczeniu, wyborców, przedsiêbiorców, rodzinê
i przyjació³.

Podsumowuj¹c informacjê o drodze ¿yciowej i aktywnoœci spo³ecznej zas³u¿onego dla Szczecina gospodarza miasta w okresie Polski Ludowej, a w III RP
znanego samorz¹dowca, mo¿na stwierdziæ, ¿e by³ prezydentem miasta w wa¿nych i trudnych latach 1972–1984. W okresie III RP, w latach 2002–2018, by³
radnym do Rady Miasta Szczecin, a tak¿e dwukrotnym przewodnicz¹cym
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tej¿e Rady w latach 2002–2006 i 2010–2014, jest aktualnym pe³nomocnikiem
Prezydenta Szczecin do spraw seniorów. Dzia³a³ wiêc aktywnie w dwóch systemach politycznych, zawsze z myœl¹ o mieszkañcach ukochanego miasta.
Poszukuj¹c w ¿yciorysie Jana Stopyry wa¿nych symboli dla szczecinian,
z których wiêkszoœæ ca³e ¿ycie zwi¹za³a siê z tym miastem, pragnê przywo³aæ
kilka wa¿nych cezur. Pierwsza z nich wi¹¿e siê z przybyciem wraz z rodzicami
na Pomorze Zachodnie ju¿ w 1945 r. Rodzina jego pochodzi³a z Kresów Wschodnich, a konkretnie ze Stanis³awowa na Wo³yniu.
Drugim symbolem jest nauka i praca od 1945 r. m³odego wówczas cz³owieka
na Pomorzu Zachodnim. Na pocz¹tku rodzina Stopyrów zamieszka³a w Nakle,
a Jan, po nauce na poziomie œrednim, podj¹³ w 1951 r. studia w szczeciñskiej
WSE. Faktycznie od tego czasu na sta³e zamieszka³ w Szczecinie. Po studiach
podj¹³ pracê w sektorze gospodarki komunalnej i handlu. Tu pozna³ swoj¹
przysz³¹ ¿onê Krystynê, za³o¿y³ rodzinê. By³ prezydentem miasta – bardzo
aktywnym, cenionym przez mieszkañców w³odarzem, o czym pamiêta starsze
pokolenie. Jest jednym ze znacz¹cych postaci wœród szczeciñskich seniorów.
Wraz z nim ze zdumieniem odbieraj¹ oni niesprawiedliwe oceny ich ¿ycia
i pracy w trudnych okolicznoœciach ustrojowych do 1989 r.
Szczególnym symbolem aktywnoœci Jana Stopyry na rzecz Szczecina jest
jego zaanga¿owanie przy budowie Pomnika Czynu Polaków.
Obecny prezydent Szczecina Piotr Krzystek we wstêpie do biograficznej
ksi¹¿ki Jana Stopyry napisa³ m.in.:
Bohater niniejszej publikacji przez wiele lat swojej aktywnoœci musia³ dzia³aæ w realiach i rzeczywistoœci PRL-u. Jest to niezwykle istotne w kwestii oceny
dokonañ i wyborów Jana Stopyry, ale tak¿e ka¿dej innej osoby, której ¿yciorys
przypad³ na lata istnienia Polski Ludowej. Ze wzglêdu na ten historyczny ju¿
kontekst szczególnie zauwa¿yæ nale¿y, ¿e za prezydentury Jana Stopyry zrealizowano w Szczecinie wiele przedsiêwziêæ, które do dziœ maj¹ wp³yw na to, jak
funkcjonuje Szczecin. Powsta³e w tamtym okresie osiedla (S³oneczne, Majowe,
Zawadzkiego czy Ksi¹¿¹t Pomorskich) w znacznej mierze zaspokoi³y rosn¹ce
potrzeby mieszkaniowe m³odych pokoleñ szczecinian i do dziœ dnia, pomimo
pewnych ograniczeñ, s¹ domem dla wielu mieszkañców. Wybudowanie ujêcia
wody pitnej z jeziora Miedwie, doprowadzenie gazu z ni¿u wielkopolskiego
czy rozpoczêcie budowy Trasy Zamkowej to tylko jedne z licznych i wa¿nych
inwestycji tego okresu.
Dokonania te potwierdzaj¹ dalekowzrocznoœæ i talent mened¿erski Jana
Stopyry. Warto w tym miejscu zwróciæ uwagê, ¿e Pan Jan Stopyra mia³ swój wk³ad
w powstanie Uniwersytetu Szczeciñskiego. To za jego staraniem, na Jasnych
B³oniach stan¹³ Pomnik Czynu Polaków, który od lat niezmiennie pozostaje
jednym z symboli Szczecina. (…) A to, co mnie w Janie urzeka najbardziej...,
to jego pasja, energia i radoœæ z jak¹ opowiada o naszym mieœcie, o tym co ju¿ siê
uda³o osi¹gn¹æ i o ambitnych planach na przysz³oœæ.
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Zakoñczenie
Szansa na przejêcie i spolonizowanie niemieckich przez wieki ziem zachodnich i pó³nocnych przez Rzeczpospolit¹, jak pisze prof. Andrzej Friszke, by³a
fundamentalnym wydarzeniem w historii Polski, czego œwiadomoœæ mieli nie
tylko pionierscy organizatorzy polskiego ¿ycia spo³ecznego, których w Szczecinie symbolizuje Piotr Zaremba, ale tak¿e jego nastêpcy, koncentruj¹c siê na
pracy organicznej i tworz¹c polskie miasto w tych warunkach politycznych,
jakie wówczas by³y. Symbolem takiej aktywnoœci elit w latach siedemdziesi¹tych jest Jan Stopyra, który w 2019 r. z gorycz¹ w swoich wspomnieniach pisze:
Tak bym chcia³, aby ci seniorzy, którzy w trudnych warunkach Polski Ludowej tworzyli polski Szczecin w pierwszych 45 latach dziejów kochanego przez
tak wielu miasta, byli w koñcówce swego ¿ycia sprawiedliwie oceniani i doceniani.

Kazimierz Koz³owski

The Two Mayors of Polish Szczecin
and Their Historical Times
SUMMARY
The acquisition and Polonization of the former German territories over the Odra
river and the Baltic Sea, including Szczecin, was a momentous event in Polish history.
This awareness was shared not only by the leaders of so-called pioneering Times,
but also by their successors, who focused on Organic work, and often had to adapting to the political conditions existing in Polish People's Republic.
Symbolic meaning for the post-war history of Szczecin have got the two Mayors
of the City, however acting under different conditions. The first of them was
an engineer Piotr Zaremba (later professor), who came from the Greater Poland,
descended from circles associated with National Democracy. Jan Stopyra, Mayor
in the 1970s, was an economist and a great organizer. He had a great merits for the
comprehensive development of Szczecin. He came with his Family into Pomerania
from Stanis³awów in 1945. In Szczecin he received a higher education and here
he also gained his professional experience. In the Third Polish Republic he was
twice the Chairman of the Council of the Szczecin City.
This article presents the paths of life and achievements of the both Mayors:
Prof. Piotr Zaremba and Jan Stopyra with a view to the upcoming 75th anniversary
of the City’s acquisition by Poland.
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Tworzenie korpusu języka kaszubskiego
– dostępne źródła zdigitalizowanych
tekstów

Wstêp. Korpusy jêzykowe i ich rola
Jak zauwa¿aj¹ twórcy Narodowego Korpusu Jêzyka Polskiego: „Bez dostêpu do
korpusu nie da siê dziœ prowadziæ badañ jêzykoznawczych, pisaæ s³owników
ani podrêczników jêzyków obcych (…)”1. Korzystaj¹ z nich równie¿ przedstawiciele innych dyscyplin: literaturoznawcy, kulturoznawcy, historycy i socjolodzy2. Ponadto korpusy u¿ytkuj¹ nauczyciele i t³umacze, a tak¿e informatycy
przy opracowaniu programów s³u¿¹cych do analizy jêzyka naturalnego3 oraz
do t³umaczenia maszynowego. Jednak¿e jêzykoznawcy dziêki korpusom
zyskali najwiêcej: wykorzystuj¹ je do badania frekwencji s³ów, kolokacji,
zwi¹zków frazeologicznych, polisemii i innych zjawisk jêzykowych (zob. m.in.
Chlebda, 2013; Hebal-Jezierska, 2013; Lewandowska-Tomaszczyk, 2005a;
Paw³owski, 2003; Piotrowski, 2003; Stanulewicz, 2016). Korpusy pozwalaj¹ –
co przy tradycyjnych badaniach leksykograficznych i materia³owych by³o niezwykle czasoch³onne i ¿mudne – tworzyæ profile leksemów wed³ug ró¿nych
kryteriów: czasu u¿ycia, typu tekstów czy typu kana³u, tj. sposobu przekazu
miêdzy nadawc¹ a odbiorc¹. Umo¿liwiaj¹ wykonanie bardzo bogatych w dane
zestawieñ do analiz stylistycznych, genologicznych, diachronicznych czy socjolingwistycznych – znów w zale¿noœci od typu tekstu, sposobu przekazu
itp. Pozwala to na wyodrêbnienie typowych u¿yæ s³ów, badanie ich znaczenia
1
2

3

O projekcie NKJP, Narodowy Korpus Jêzyka Polskiego, http://nkjp.pl/, dostêp: 15.07.2019.
O potrzebie stworzenia korpusu jêzyka kaszubskiego D. Stanulewicz mówi³a na forum Rady
Jêzyka Kaszubskiego, zob. artyku³ pt. O wykorzystaniu korpusów w badaniach jêzykoznawczych i o planowaniu korpusu jêzyka kaszubskiego (Stanulewicz 2015).
Np. zob. stronê CLARIN-PL (clarin-pl.eu), która umo¿liwia badaczom z dziedziny nauk
humanistycznych i spo³ecznych wygodn¹ pracê z bardzo du¿ymi zbiorami tekstów i oferuje liczne narzêdzia do analizy tekstów polskich i innych jêzyków.
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i funkcji, analizê ewolucji jêzyka. Stworzenie korpusu jêzyka kaszubskiego
ponad to wszystko, co wy¿ej wymieniono, wspomog³oby badania jêzyka osobniczego pisarzy, czym mog³oby przyczyniæ siê do przyspieszenia standaryzacji
odmiany literackiej.
W porównaniu z innymi kierunkami badañ jêzykoznawczych lingwistyka
korpusowa jest dosyæ m³oda (Lewandowska-Tomaszczyk, 2005b), chocia¿ nale¿y zauwa¿yæ, ¿e metody, które dzisiaj nazywamy korpusowymi, stosowane
by³y w czasach przedkomputerowych, kiedy to leksykografowie zbierali bogaty
materia³ jêzykowy potrzebny do opracowania s³owników, a badacze Biblii
„rêcznie” sporz¹dzali konkordancje. Nowoczesne technologie znacznie skróci³y czas przeszukiwania tekstów, klasyfikowania s³ów lub zwrotów i wyra¿eñ,
u³atwiaj¹c – nie tylko jêzykoznawcom – prowadzenie badañ.
Twórcy korpusów i jêzykoznawcy definiuj¹ korpus podobnie. Z perspektywy u¿ytkownika korpus to „zbiór tekstów, w którym szukamy typowych u¿yæ
s³ów i konstrukcji oraz innych informacji o ich znaczeniu i funkcji”4. Wojciech
Chlebda podaje bardziej szczegó³ow¹ definicjê, wed³ug której korpus to:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

zbiór tekstów,
zebranych przez kogoœ,
pod pewnym k¹tem,
dla okreœlonych celów (najczêœciej badawczych),
maj¹cych postaæ cyfrow¹ – i w zwi¹zku z tym,
wyposa¿ony w urz¹dzenie przeszukuj¹ce. (Chlebda, 2013: 9)

Korpusy uwa¿ane s¹ za neutralne, tzn. mo¿na ich u¿ywaæ niezale¿nie od
pogl¹dów badacza na naturê jêzyka i przyjêtych przez niego za³o¿eñ teoretycznych (Piotrowski, 2003: 133). Jak ¿adne inne Ÿród³o oferuj¹ niezwykle bogate
zbiory tekstów (materia³ jêzykowy), jak równie¿ udostêpniaj¹ narzêdzia do przeprowadzania analiz (zob. m.in. Biber, Conrad i Reppen, 1998; Hebal-Jezierska,
2013; Lewandowska-Tomaszczyk, 2005a; Paw³owski, 2003; Piotrowski, 2003).
Wyró¿niæ mo¿na korpusy tekstów pisanych i mówionych, korpusy jednoi wielojêzyczne (w tym: dwujêzyczne); korpusy ogólne i specjalistyczne.
W Internecie dostêpne s¹ korpusy jêzyków s³owiañskich, m.in.:
– polski – Narodowy Korpus Jêzyka Polskiego – www.nkjp.pl 5
– czeski – Èeský Národní Korpus – www.korpus.cz
– s³owacki – Slovenský národný korpus – korpus.juls.savba.sk
– dolno³u¿ycki – Dolnoserbski tekstowy korpus – www.dolnoserbski.de/korpus
4
5

O projekcie NKJP..., dz. cyt.
Dok³adny opis tego korpusu, jak równie¿ wskazówki, jak z niego korzystaæ zob. w monografii Narodowy Korpus Jêzyka Polskiego, pr. zb. pod red. A. Przepiórkowski, M. Bañko,
R. Górski, B. Lewandowska-Tomaszczyk (2012), tak¿e http://nkjp.pl/settings/papers/NKJP
_ksiazka.pdf (dostêp 15.07.2019).
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– górno³u¿ycki – Hornjoserbski tekstowy korpus – www.serbski-institut.de/
os/Hornjoserbski-tekstowy-korpus/
– rosyjski – ???????????? ?????? ???????
? ????? – www.ruscorpora.ru
– ukraiñski – ?????? ???
???????? ???? – korpus.org.ua
– serbski – Korpus savremenog srpskog jezika na Matematièkom fakultetu
Univerziteta u Beogradu – www.korpus.matf.bg.ac.rs/korpus
– chorwacki – Hrvatski nacionalni korpus – www.hnk.ffzg.hr.6
Badacze, t³umacze i leksykografowie maj¹ tak¿e mo¿liwoœæ skorzystania
z zamieszczonych w Internecie korpusów jêzyków germañskich i romañskich,
jak równie¿ wielu innych spoza rodziny indoeuropejskiej. W tym zasoby swe
maj¹ m.in. jêzyki:
– angielski (odmiany brytyjskiej) – British National Corpus – www.natcorp.
ox.ac.uk
– angielski (odmiany amerykañskiej) – Corpus of Contemporary American
English – corpus.byu.edu/coca
– niemiecki – Das Deutsche Referenzkorpus – www1.ids-mannheim.de/kl/
projekte/korpora.html
– hiszpañski – Corpus de Referencia del Espan~ol Actual – corpus.rae.es/creanet.html, Corpus del Espan~ol – www.corpusdelespanol.org
– turecki – Turkish National Corpus – Türkçe Ulusal Derlemi – www.tnc.org.tr
– japoñski – KOTONOHA
– www.kotonoha.gr.jp/shonagon.
Oprócz Narodowego Korpusu Jêzyka Polskiego w Internecie dostêpne s¹ dla
polszczyzny inne korpusy, m.in.
– ChronoPress, tj. Chronologiczny Korpus Polskich Tekstów Prasowych (1945–
–1954) – chronopress.clarin-pl.eu/
– Korpus Dyskursu Parlamentarnego, tj. teksty z posiedzeñ (plenarnych) Sejmu
i Senatu RP, teksty interpelacji i zapytañ poselskich oraz teksty z posiedzeñ
komisji od roku 1919 do chwili obecnej – sejm.nlp.ipipan.waw.pl/query_
corpus/
– Paralela, tj. anotowane korpusy równoleg³e: polski i angielski – paralela.clarin-pl.eu/
– Narodowy Fotokorpus Jêzyka Polskiego – nfjp.pl (wersja testowa).
Teksty w korpusie s¹ charakteryzowane na ró¿ne sposoby. Przede wszystkim okreœla siê te wszystkie cechy utworu, które mog¹ byæ u¿yteczne w badaniach, m.in. rok powstania, autorstwo (przy tekstach mówionych tak¿e p³eæ,
6

Inne zob. Praktyczny przewodnik po korpusach jêzyków s³owiañskich, red. M. Hebal-Jezierska (2014).
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wiek), tytu³, styl (literacki, publicystyczny, naukowy, informacyjny), prymarny
kana³, tj. prasa (dziennik, tygodnik, miesiêcznik, inne), ksi¹¿ka, Internet, ulotka,
rêkopis czy kana³ mówiony (por. Górski i £aziñski, 2012: 16-17). Oprócz tych
danych metatekstowych poszczególnym segmentom tekstu przypisuje siê informacje lingwistyczne dotycz¹ce morfologii. Korpusy ogólne gromadz¹ ró¿ne
teksty wzglêdem wy¿ej opisanych stylów, kana³ów i tematów, korpusy specjalistyczne odnoœnie nadrzêdnie okreœlonej dziedziny. W ka¿dym przypadku
konieczne jest rzetelne opracowanie za³o¿eñ i przyjêcie kryterium doboru
materia³u jêzykowego.
Korzystanie z korpusów niesie ze sob¹ pewne ograniczenia (zob. m.in. Chlebda, 2013; Paw³owski, 2003; Paw³owski, Piasecki i Broda, 2010; Piotrowski, 2003;
Piotrowski i Grabowski, 2013; Stanulewicz, 2016). Przede wszystkim korpus
nie zawiera ca³ego jêzyka, jest jedynie zbiorem tekstów wybranych pod jakimœ
k¹tem. Oczywiœcie powinno siê d¹¿yæ do tego, by korpus jak najpe³niej reprezentowa³ jêzyk. Reprezentatywnoœæ pozwala odró¿niæ korpusy od zbiorów przypadkowych (Pêzik, 2013: 45). Piotr Pêzik tak charakteryzuje tê cechê:
Reprezentatywnoœæ korpusu mo¿e byæ rozumiana bardzo ró¿nie; do jej okreœlenia u¿ywa siê i kryteriów jakoœciowych – takich jak odpowiednia reprezentacja
ró¿nych typów tekstów – i za³o¿eñ iloœciowych wynikaj¹cych z poziomu produkcji lub te¿ odbioru tekstów przez u¿ytkowników danego jêzyka. (Pêzik 2013: 45)

Przyk³adowo, przy tworzeniu Narodowego Korpusu Jêzyka Polskiego korzystano z badañ nad czytelnictwem w Polsce (Górski i £aziñski, 2012). Zró¿nicowanie gatunków i kana³ów tekstowych, starannoœæ w doborze rozmówców
obu p³ci, w ró¿nym wieku i z ró¿nych grup spo³ecznych, s¹ dla wiarygodnoœci
korpusu jêzyka ogólnego równie wa¿ne jak jego wielkoœæ.
Inn¹ wad¹ korpusu, z której nale¿y zdawaæ sobie sprawê – szczególnie
w kontekœcie jêzyka in statu nascendi – jest ograniczona mo¿liwoœæ selekcji
niepoprawnych zastosowañ s³ów, wyra¿eñ czy konstrukcji sk³adniowych.
Umieszczony w zbiorze tekst czy jego fragment mo¿na opatrywaæ odpowiednimi adnotacjami dotycz¹cymi poprawnoœci lub sytuacji u¿ycia, np. za pomoc¹
kwalifikatorów „potoczny”, „gwarowy”, jednak nadrzêdnym zadaniem korpusu
jest rejestracja takiego jêzyka, jakiego siê autentycznie u¿ywa (u¿y³o/u¿ywa³o).
Korzystaj¹cy z tych zasobów musz¹ mieæ tego œwiadomoœæ.
Zrównowa¿ony korpus wymaga zgodnego wspó³dzia³ania informatyków,
lingwistów i tekstologów. Równie istotne jak zbieranie i opisywanie materia³u
jêzykowego s¹ prace nad doskonaleniem narzêdzi do przeprowadzania badañ
korpusowych (zob. m.in. Paw³owski, 2003; Paw³owski, Piasecki i Broda, 2010).
Przyk³adowo zasoby NKJP mo¿na przeszukiwaæ zaawansowanymi wyszukiwarkami uwzglêdniaj¹cymi odmianê polskich wyrazów, a nawet analizuj¹cymi
budowê polskich zdañ.
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Planowanie korpusu jêzyka kaszubskiego 7
Utworzenie korpusu jêzyka kaszubskiego jest niezbêdne dla rozwoju jêzyka,
przede wszystkim w dwóch zakresach dzia³ania: 1) do badañ naukowych w obrêbie jêzykoznawstwa i innych dyscyplin jak literaturoznawstwo, tekstologia, translatoryka i 2) jako narzêdzie, które w sposób oczywisty wspomog³oby leksykografiê, dydaktykê i ró¿ne inicjatywy przek³adowe. Umieszczenie korpusu w Internecie zdecydowanie zwiêkszy³oby obecnoœæ kaszubszczyzny w przestrzeni
cyfrowej, co znów przek³ada³oby siê na zintensyfikowanie praktyk technologicznie od cyfryzacji zale¿nych, jak np. aplikacje mobilne do nauki jêzyków.
Poniewa¿ korpus sk³ada siê z tekstów (ich fragmentów), pierwszym etapem
jego powstania jest zebranie w formie elektronicznej odpowiedniego materia³u jêzykowego. Przed przyst¹pieniem do prac nale¿a³oby rozstrzygn¹æ przede
wszystkim, jakiego rodzaju zbiór jest mo¿liwy (w danym czasie) do utworzenia: korpus tekstów pisanych czy mówionych (czy obu rodzajów)? wspó³czesny czy historyczny (a mo¿e jakiegoœ okresu)? literatury piêknej czy te¿ tekstów
prasowych i informacyjnych? Nie mniej istotne by³oby ustalenie kwestii wielkoœci zbioru i wielkoœci próbek tekstowych, gatunków tekstów i kana³ów, a nadto
– co w przypadku jêzyka kaszubskiego doœæ problematyczne, a w kontekœcie
stosowania narzêdzi korpusowych niezwykle istotne – trzeba by³oby zastanowiæ siê nad pisowni¹. Oprócz tych kwestii nale¿a³oby rozwa¿yæ aspekty
techniczne, m.in. oprogramowanie i lokalizacjê korpusu, a co za tym idzie,
mo¿liwoœci kadrowe i finansowe dla tego przedsiêwziêcia8.
Wstêpna propozycja cech korpusu jêzyka kaszubskiego – bez uwzglêdnienia aspektów technicznych – by³aby nastêpuj¹ca (Stanulewicz, 2015: 388):
– korpus tekstów pisanych, wspó³czesnych (XX i XXI w.);
– wielkoœæ korpusu – na pocz¹tku min. 5 mln s³ów, stopniowo rozszerzany;
7
8

Ta czêœæ artyku³u zosta³a przygotowana na podstawie Stanulewicz (2015).
NKJP jest wspóln¹ inicjatyw¹ Instytutu Podstaw Informatyki PAN (koordynator), Instytutu
Jêzyka Polskiego PAN, Wydawnictwa Naukowego PWN oraz Zak³adu Jêzykoznawstwa
Komputerowego i Korpusowego Uniwersytetu £ódzkiego, zrealizowan¹ jako projekt
badawczy rozwojowy Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego. Projekt Czeskiego Korpusu Narodowego jest realizowany w Instytucie Czeskiego Korpusu Narodowego na Uniwersytecie Karola w Pradze (Wydzia³ Filozoficzny). Dla korpusu jêzyka s³owackiego tak¿e
utworzono odrêbny Instytut w S³owackiej Akademii Nauk. Dolnoserbski tekstowy korpus
powsta³ i jest rozwijany (w miarê mo¿liwoœci kadrowych) w Chociebuskim Oddziale Instytutu £u¿yckiego, za rozwój korpusu jêzyka górno³u¿yckiego odpowiada Oddzia³ Jêzykoznawczy Instytuty £u¿yckiego w Budziszynie dzia³aj¹cy w kooperacji z Centraln¹ Bibliotek¹ £u¿yck¹. Zob. Praktyczny przewodnik po korpusach jêzyków s³owiañskich, red. M. Hebal-Jezierska (2014).
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– gatunki tekstów i kana³y – wszystkie, w których u¿ywany jest jêzyk kaszubski;
– zapis ortograficzny wed³ug zasad przyjêtych w 1996 r.
W miarê rozbudowywania korpusu mo¿na by³oby do niego w³¹czyæ teksty
dziewiêtnastowieczne, ewentualnie wczeœniejsze, jak równie¿ utworzyæ korpus
audio (pocz¹tkowo w korpusie znalaz³yby siê transkrypcje tekstów mówionych).
Problem wyboru tekstów w pierwszym etapie prac zapewne rozstrzygnê³aby
dostêpnoœæ Ÿróde³, ale dla reprezentatywnoœci zbioru w badaniach jêzykowych
trzeba przyj¹æ jakieœ kryterium proporcjonalne dla typów i tematyki tekstów.
Mo¿na by³oby skorzystaæ z wzoru struktury ma³ego (ok. 3,7 mln s³ów) Korpusu
Jêzyka Polskiego PWN w wersji demonstracyjnej (ju¿ niedostêpnej) – tabele 1
i 2 przedstawiaj¹ odpowiednio proporcje miêdzy poszczególnymi typami tekstów i tematami. Zauwa¿yæ trzeba, ¿e kaszubszczyzna pisana jest skromnie
reprezentowana w obrêbie niektórych wymienionych tematów.
Tabela 1.
Struktura Korpusu Jêzyka Polskiego PWN, wersja demonstracyjna: typy tekstów
Typy tekstów
Literatura piêkna
Literatura faktu
Prasa
Teksty mówione
Ulotki

Odsetek
14
28
39
10
9

Liczba tytu³ów itp.
75 tytu³ów
119 tytu³ów
154 numery (72 tytu³y)
69 plików (transkrypcje rozmów)
85 plików (kilkaset tekstów)

Źród³o: http://korpus.pwn.pl/strukt_demo.php, dostêp: 22.09.2005.

Tabela 2.
Struktura Korpusu Jêzyka Polskiego PWN, wersja demonstracyjna: tematyka
tekstów
Tematy
Filozofia, religia
Historia, geografia
Literaturoznawstwo, jêzykoznawstwo
Nauki œcis³e
Polityka, ekonomia
Nauki spo³eczne
Nauki stosowane
Sztuka
Rekreacja i inne tematy
Gazety

Odsetek
7
12
8
9
11
8
11
9
19
6

Źród³o: http://korpus.pwn.pl/strukt_demo.php, dostêp: 22.09.2005.
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Wybrane kaszubskie teksty dostêpne w Internecie
Poniewa¿ do utworzenia korpusu potrzebne s¹ teksty w formie elektronicznej,
prawdopodobnie do pierwszej wersji korpusu jêzyka kaszubskiego wesz³yby
te zasoby piœmiennictwa, które zosta³y ju¿ zdigitalizowane, np. w ramach
archiwizowania czasopism lub projektu Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej, która
udostêpnia zbiory Muzeum Piœmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej
w Wejherowie. Jeœli w istocie pocz¹tek piœmiennictwa kaszubskiego wyznacza
wyst¹pienie Floriana Ceynowy w po³owie XIX w., lista utworów, które nale¿¹
do domeny publicznej (w polskim prawie oznacza to utwory pisarzy zmar³ych
przed rokiem 1950, bo ochrona prawna utworów wygasa 70 lat po œmierci
autora) jest raczej krótka, a do publikacji objêtych prawami autorskimi trzeba
pozyskaæ odpowiednie zgody9. Poni¿sze propozycje podzia³u tekstów i wykorzystania Ÿróde³ nie bior¹ pod uwagê uwarunkowañ natury prawnej.
Charakterystyka typu tekstu w korpusie ma na celu u³atwiæ wstêpne wyró¿nienie poszukiwanego stylu lub gatunku wypowiedzi, por. typologia tekstów
w NKJP (Górski i £aziñski, 2012: 14-16):
1) teksty prasowe (publicystyka);
2) literatura piêkna dla doros³ych oraz dla dzieci i m³odzie¿y;
3) teksty folkloru (przys³owia, zagadki, pieœni, bajki, podania, legendy i in.);
4) teksty naukowe i popularnonaukowe;
5) teksty dydaktyczne (podrêczniki, teksty pomocnicze dla nauczycieli);
6) teksty internetowe;
7) inne teksty (listy, ulotki, informacje, zawiadomienia, instrukcje itp.).
Źród³a tekstów wraz z uwagami dotycz¹cymi m.in. formatu plików przedstawiaj¹ tabele 3–10.
Nale¿y zauwa¿yæ, ¿e wiele Ÿróde³ zawiera teksty utworzone w dwóch jêzykach: polskim i kaszubskim, np. czasopismo „Pomerania”, „Norda” (dodatek do
„Dziennika Ba³tyckiego”), „Biuletyn Rady Jêzyka Kaszubskiego”, czy te¿ portale:
kaszubi.pl (prowadzony przez Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie) i kaszebsko. com
(prowadzony przez Stowarzyszenie Osób Narodowoœci Kaszubskiej Kaszëbskô
Jednota), a tak¿e radiokaszebe.pl (Radio Kaszëbë).

9

Niezale¿nie od tego, czy teksty s¹ dostêpne dla wszystkich osób zainteresowanych, czy te¿
znajduj¹ siê w zbiorach prywatnych lub w wydawnictwach, twórcy korpusu potrzebuj¹
zgody autorów (lub ich spadkobierców). Nawet je¿eli tekst znajduje siê w Internecie, nie
mo¿na go wykorzystaæ do tworzenia korpusu bez porozumienia z jego autorem, mimo
¿e w korpusie nie znajd¹ siê ca³e teksty, a jedynie ich wybrane fragmenty. Trzeba ¿ywiæ
nadziejê, ¿e pisz¹cy po kaszubsku udostêpni¹ swoje prace na potrzeby korpusu.
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Oprócz wymienionych Ÿróde³ mo¿na by³oby wykorzystaæ œcie¿ki dŸwiêkowe
filmów, m.in. zamieszczonych na portalu Wirtualne Kaszuby (http://www.wirtualnekaszuby.com/), na kanale youtube, na stronie Twojej Telewizji Morskiej
(www.telewizjattm.pl), gdzie regularnie prowadzone by³y kaszubskojêzyczne
programy, np. Na gòscënie, Gôdómë pò kaszëbskù, czy serwis informacyjny
Klëka. Dziewiêæ wspó³czesnych tekstów kaszubskich (audio i uproszczony
zapis fonetyczny) znalaz³o siê w kompendium internetowym „Dialekty i gwary
polskie” (projekt pod kier. Haliny Karaœ; http://www.dialektologia.uw.edu.pl).
Wed³ug klasyfikacji podanej wy¿ej ten materia³ zosta³by przyporz¹dkowany
ró¿nym typom tekstu.

Teksty prasowe
W zbiorach bibliotek cyfrowych (w formacie pdf i/lub djvu) znajduj¹ siê tytu³y
wa¿ne dla obecnoœci jêzyka kaszubskiego w przestrzeni publicznej przed wojn¹,
m.in. dodatek do „Gazety Gdañskiej” pt. „Dru¿ba. Pismo dla polœciech Kaszubów” (1905) i „Gryf” (1908–1912) redagowane przez Aleksandra Majkowskiego, „Zrzesz Kaszëbskô” (Kartuzy 1933–39) na czele z Aleksandrem Labud¹
i Janem Trepczykiem, „Klëka” z Leonem Ropplem, czy redagowane przez niemieckiego lingwistê Friedricha Lorentza: „Przyjaciel Ludu Kaszubskiego” (1928/
29), „Vjérni Nasziñc” (1930) i „Bënë ë buten” (1930). Oprócz artyku³ów czasopisma te zawieraj¹ wiele tekstów literackich. Po wojnie wa¿n¹ rolê dla obecnoœci kaszubszczyzny w prasie pomorskiej odegra³y „Rejsy”, dodatek do „Dziennika Ba³tyckiego”, redagowane przez pisarza Franciszka Fenikowskiego, w mniejszym stopniu miesiêcznik „Litery”, w których o sprawy kaszubskie dba³ red.
Tadeusz Bolduan. Najszerszy obieg mia³ dwutygodnik „Kaszëbë”, z redagowanym przez Stanis³awa Pestkê dodatkiem literacko-artystycznym „Pomerania”
(1957–1961), a nastêpnie miesiêcznik „Pomerania” (ju¿ jako samodzielne
pismo od 1963 r.), w którym publikowali w³aœciwie wszyscy pisz¹cy po kaszubsku dziennikarze i literaci.
Wœród aktywnych dziœ tytu³ów prasowych znalaz³yby siê „Pomerania”, „Skra”,
„Norda”, warto by pozyskaæ te¿ materia³ z periodyków, które nie s¹ ju¿ wydawane, tj. „Òdroda” i „Kaszëbskô Òdroda” oraz „Kaszëbskô Zemia”; zob. zestawienie w tab. 3. i 4. Odmienne profile ww. czasopism przek³adaj¹ siê na zró¿nicowane zasoby – w korpusie oczekiwane s¹ ró¿ne teksty publicystyczne – w
tym notatka prasowa, reporta¿, wywiad, felieton, recenzja, sprawozdanie, kalendarium. W starszych Ÿród³ach wymienione gatunki prasowe reprezentowane s¹ najczêœciej w jêzyku polskim, ale zawieraj¹ one równie¿ niema³o tekstów
literatury kaszubskiej ró¿nych gatunków, autorów i okresów.
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Tabela 3.
Miesiêcznik „Pomerania” (teksty po kaszubsku i po polsku)
Tytu³,
zakres dat

„Pomerania”
1965–1989
„Pomerania”
2012
„Pomerania”
2013
„Pomerania”
2014
„Pomerania”
2015
„Pomerania”
2016
„Pomerania”
2017
„Pomerania”
2012–2014

Adres internetowy

http://www.miesiecznikpomerania.pl/
archiwum/1965–2005
http://www.miesiecznikpomerania.pl/
archiwum/pomerania-2012
http://www.miesiecznikpomerania.pl/
archiwum/pomerania-2013
http://www.miesiecznikpomerania.pl/
archiwum/pomerania-2014
http://www.miesiecznikpomerania.pl/
archiwum/pomerania-2015
http://www.miesiecznikpomerania.pl/
archiwum/pomerania-2016
http://www.miesiecznikpomerania.pl/
archiwum/pomerania-2017
http://www.miesiecznikpomerania.pl/
audio

Data
dostêpu

21.07.
2019
21.07.
2019
21.07.
2019
21.07.
2019
21.07.
2019
21.07.
2019
21.07.
2019
21.07.
2019

Uwagi
(format,
liczba
tekstów)

pfd (skan),
djvu
pdf
pdf
pdf
pdf
pdf
pdf
audio, html,
127 tekstów

Oprac. w³asne.

Tabela 4.
Inne czasopisma
Tytu³, zakres dat
„Norda”, dodatek
do „Dziennika Ba³tyckiego”

Adres internetowy
http://kaszubi.pl/

„Skra” – pismiono ò kulturze, http://pismiono.com/
2014–2015 (nr 1-5) papierowe
i pdf; od 2015 (do dziœ) tylko
w Internecie
„Òdroda” i „Kaszëbskô
http://odroda.kaszuÒdroda” ònlajn, 1999–2005
bia.com/
„Kaszëbskô Zemia”, 2017
https://www.mlodi(nr 1-5)
kaszebi.com/kasz
Oprac. w³asne.

Data
Uwagi
dostêpu (m.in. format)
21.07.
pdf, regular2019 nie publikowany na portalu
w dziale media
21.07.
pdf/ html,
2019 ró¿ne pisownie

21.07.
2019
21.07.
2019

html
pdf

168

JUSTYNA POMIERSKA, DANUTA STANULEWICZ (GDAÑSK)

Literatura piêkna dla doros³ych oraz dla dzieci i m³odzie¿y
W kategorii „literatura” w Internecie dostêpne s¹ pliki html, pdf i audio przede
wszystkim z utworami dla dzieci i m³odzie¿y (zob. tab. 5, 6 i 7). Nale¿y zauwa¿yæ,
¿e do tej kategorii mo¿na zaliczyæ blogi poetyckie (zob. tab. 10). Je¿eli chodzi
o utwory dla dzieci zebrane w tabeli 7, pliki audio znajduj¹ siê równie¿ na p³ytach CD towarzysz¹cym ksi¹¿kom.
Warto zwróciæ uwagê, ¿e dopiero okres miêdzywojenny przyniós³ literaturze
kaszubskiej rozwój (Alojzy Budzisz, Jan Bilot, Józef Klebba) i wiele debiutów,
przy czym wiêkszoœæ pisarzy w pe³ni rozwinê³o swoj¹ twórczoœæ po 1945 r., np.
Aleksander Labuda, Jan Trepczyk, Jan Rompski, Stefan Bieszk, Leon Roppel,
Józef Ceynowa, Pawe³ Szefka. Czasy powojenne nie sprzyja³y wydawnictwom
innym ni¿ polskie i literatura kaszubska by³a publikowana niemal wy³¹cznie na
³amach czasopism literackich i spo³eczno-kulturalnych wydawanych przez
œrodowisko kaszubskie. Szczêœliwie w ostatnich latach niema³o z tego dorobku
doczeka³o siê opracowania i druku, tak¿e wed³ug zasad ortograficznych przyjêtych w 1996 r.
Ostatnie trzy dekady to rozwój wydawnictw kaszubskich na niespotykan¹
wczeœniej skalê, sprzyja³y mu i uwarunkowania spo³eczno-polityczne, i prawodawstwo, a tak¿e postêp w poligrafii. Materia³u jêzykowego by³oby bardzo du¿o,
ale jego wykorzystanie w Ÿród³ach korpusowych zale¿ne jest od dobrej woli
autorów i wydawnictw.
Tabela 5.
Literatura dla doros³ych
Autor, tytu³

Ró¿ne teksty
literackie
Aleksander
Majkowski,
¯ëcé i przigòdë
Remùsa
Eugeniusz
Pryczkowski,
wiersze

Adres internetowy

Data
dostêpu

http://skarbnicakaszubska.pl/category/
biblioteka-cyfrowa/literatura/
http://literat.ug.edu.pl/remus/index.htm

30.10.
2017
21.07.
2019

https://www.akademiakaszubska.com/
wiersze

2017
30.10.

Uwagi
(format,
liczba
tekstów)

html,
pdf
html,
pdf, lit;
pisownia
autorska
pdf,
ponad
100 wierszy
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Aleksander
Majkowski,
¯ëcé i przigòdë
Remùsa
Hieronim Jarosz
Derdowski,
Ò Panu Czôrliñsczim, co do Pùcka
pò sécë jachô³
Eugeniusz Pryczkowski, Sól zemi
Czëtnica
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http://www.fopke.pl/pl/melodie/r,117/ 21.07.
zece-i-przigode-remusa/
2019

audio

http://www.fopke.pl/pl/melodie/r,115/ 21.07.
o-panu-czorlinsczim-co-do-pucka2019
po-sece-jacho/

audio

https://www.akademiakaszubska.com/ 30.10.
audio
audiobooki
2017
http://www.czetnica.org/
30.10. informacje
2017 o kaszubskich
pisarzach
ZYMK Zéñdzenié
http://zymk.org
21.07.
teksty
M³odëch Ùtwórców
2019
m³odych
Kaszëbsczich
kaszubskich
Archiwa 2002–2012
twórców

Oprac. w³asne.

Tabela 6.
Literatura dla doros³ych: „Stegna”, kwartalny dodatek do „Pomeranii”
Tytu³, daty

„Stegna” 2012
„Stegna” 2013
„Stegna” 2014
„Stegna” 2015
„Stegna” 2016
„Stegna” 2017
„Stegna”
Oprac. w³asne.

Adres internetowy

http://www.miesiecznikpomerania.pl/
archiwum/pomerania-2012
http://www.miesiecznikpomerania.pl/
archiwum/pomerania-2013
http://www.miesiecznikpomerania.pl/
archiwum/pomerania-2014
http://www.miesiecznikpomerania.pl/
archiwum/pomerania-2015
http://www.miesiecznikpomerania.pl/
archiwum/pomerania-2016
http://www.miesiecznikpomerania.pl/
archiwum/pomerania-2017
http://www.miesiecznikpomerania.pl/
audio/2013-02-01-10-55-4

Data
dostêpu
21.07.
2019
21.07.
2019
21.07.
2019
21.07.
2019
21.07.
2019
21.07.
2019
21.07.
2019

Uwagi
(format,
liczba tekstów)

pdf
pdf
pdf
pdf
pdf
pdf
audio,
5 tekstów
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Tabela 7.
Literatura dla dzieci i m³odzie¿y
Autor, tytu³

Najpiêkniejsze baœnie
i bajki kaszubskie
Najpiêkniejsze baœnie
i bajki kaszubskie 2
Najpiêkniejsze baœnie
i bajki kaszubskie 3
Najpiêkniejsze baœnie
i bajki kaszubskie 4
Danuta Stanulewicz,
Balbina z IV B
Tomasz Fopke,
Czë mùcha mô ja~zék
Kaszëbògònia (s³uchowisko radiowe na podstawie
powieœci Piotra Dziekanowskiego)
Stanis³aw Janke, ¯u¿ónka
jak mrzónka. Ko³ysanka
z marzeñ / Krôjczi pôjczi.
Wiersze dla dzieci
Janusz Mamelski,
Mack
Aleksandra Majkowska
Opowiem ci o pewnym
zabytku Projekt.
Stypendium MKiDN
Aleksandra Majkòwskô,
Dariusz Majkòwsczi
Werónka w przedszkòlu
Oprac. w³asne.

Adres internetowy

Data
dostêpu

Uwagi
(format,
liczba
tekstów)

http://www.akademiabajkikaszubskiej.
pl/bajki/1
http://www.akademiabajkikaszubskiej.
pl/bajki/2
http://www.akademiabajkikaszubskiej.
pl/bajki/3
http://www.akademiabajkikaszubskiej.
pl/bajki/4
http://www.akademiabajkikaszubskiej.
pl/bajki/5
http://www.akademiabajkikaszubskiej.
pl/bajki/6
http://www.akademiabajkikaszubskiej.
pl/bajki/7

21.07.
2019
21.07.
2019
21.07.
2019
21.07.
2019
21.07.
2019
21.07.
2019
21.07.
2019

doc i audio,
20 tekstów
pdf i audio,
17 tekstów
pdf i audio,
17 tekstów
pdf i audio,
16 tekstów
pdf i audio,
10 rozdzia³ów
audio,
80 wierszy
audio

http://www.akademiabajkikaszubskiej.
pl/bajki/8

21.07.
2019

audio,
3 teksty

http://www.akademiabajkikaszubskiej.
pl/bajki/9
http://www.farwnyswiat.pl/opowiemci-o-pewnym-zabytku-projekt/

21.07.
2019
21.07.
2019

http://www.farwnyswiat.pl/
audiobook/

21.07.
2019

audio, 25
rozdzia³ów
html i audio,
6 opowiadañ
planowany
(projekt - 24)
audio
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Teksty folkloru
Źród³a folkloru w S³owniku stereotypów i symboli ludowych zosta³y podzielone
na: a) „ma³e formy”: pieœni, zagadki, przys³owia, bajki, rymowane przepowiednie pogody, przemowy; b) formy poezji magicznej: zamawiania, zamówienia
i zaklêcia, formu³y witania i ¿egnania, przekleñstwa, z³orzeczenia i przysiêgi,
rymowanki i wyliczanki dzieciêce, modlitwy i modlitewki, testamenty, toasty,
proroctwa, instrukcje magiczne, wiersze nagrobne i tzw. listy z nieba; c) prozê
ludow¹: baœnie magiczne, mity kosmogoniczne i bajki ajtiologiczne, legendy
i podania, anegdoty, opowieœci wierzeniowe i wspomnieniowe (Bartmiñski 1996:
20). Kieruj¹c siê t¹ genologi¹, mo¿na znaleŸæ bardzo du¿o materia³u z Kaszub
w prasie, w podrêcznikach, na stronach internetowych. Przeprowadzaj¹c kwerendê, trzeba te teksty wy³uskaæ.
Wiele tekstów folkloru znalaz³o siê w zapisie ¿ywej mowy Kaszubów utrwalanej od 1856 r. (Aleksander Hilferding) do dziœ – w rozlicznych sposobach
zapisu piœmienniczego i audio – przez dialektologów, etnografów, leksykografów, muzykologów i innych. Te teksty s¹ niezwykle cenne ze wzglêdu na sw¹
autentycznoœæ, poœwiadczenie osoby informatora, czasu i miejsca. Hilferdinga
pierwszy wyzyska³ Oskar Kolberg, t³umacz¹c ok. 1877 r. na polski Ostatki S³owian na po³udniowym brzegu Ba³tyckiego Morza do swego dzie³a Lud. Jego
zwyczaje, sposób ¿ycia, mowa, podania, przys³owia, obrzêdy, gus³a, zabawy,
pieœni, muzyka i tañce, ale publikacja nast¹pi³a dopiero w Dzie³ach wszystkich,
t. 39 Pomorze w 1965 r. (dostêpne w postaci cyfrowej na portalu polona.pl).
Równie¿ Teksty pomorskie (kaszubskie) Friedricha Lorentza (PAU, 1913–1924)
s¹ osi¹galne w zbiorach bibliotek cyfrowych. Badaniom Atlasu jêzykowego kaszubszczyzny i dialektów s¹siednich pod kier. Zdzis³awa Stiebera (od r. 1955)
towarzyszy³y liczne publikacje naukowe, a w nich teksty kaszubskie; dostêpne
w archiwach czasopism, m.in. w „Poradniku Jêzykowym” (1955), w „Literaturze Ludowej” (1959), w „Studiach z Filologii Polskiej i S³owiañskiej” (1965–
–1967).
Jako Ÿród³o wiedzy o ludziach, ich jêzyku i obyczaju, o dziedzictwie kulturowym regionu teksty folkloru nierzadko by³y reprodukowane w antologiach
literackich, np. bajki i legendy dla dzieci (zob. tab. 7) lub naukowych, np. przys³owia (najpe³niej Ksiêga przys³ów kaszubskich w: Pomierska, 2013: 345-645).
Folklor ustny (zagadki, ³amig³ówki, odliczanki, rymowanki, wró¿by itp.) zarejestrowany przez Bernarda Sychtê znaleŸæ mo¿na m.in. w opracowaniach:
Jerzego Tredera Kaszubi. Wierzenia i twórczoœæ. Ze S³ownika Sychty (pierwodruk w kolejnych numerach „Pomeranii”, 1978 i n.) i Grzegorza Schramkego
W wieczórny dôce. Niestworzoné powiôstczi z Kaszëbsczi. W wieczornej mgle.
Niesamowite opowieœci z Kaszub (120 tekstów) i W widze dnia. Gôdczi i bôjczi

172

JUSTYNA POMIERSKA, DANUTA STANULEWICZ (GDAÑSK)

z Kaszëbsczi. W œwietle dnia. Anegdoty i bajki z Kaszub (220 tekstów), obie
ksi¹¿ki ukaza³y siê nak³adem wydawnictwa Region w Gdyni.

Teksty naukowe i popularnonaukowe
Kaszubszczyzna z uwagi na odwieczne uwarunkowania polityczno-spo³eczne
w przesz³oœci nie mia³a mo¿liwoœci wykszta³cenia swej pe³nej odmiany naukowej, a teksty naukowe o Kaszubach, ich kulturze i jêzyku by³y pisane w XIX w.
przez Niemców, Rosjan i Polaków w ich jêzykach10. Jednak w standardzie naukowym mieœciæ siê mog¹ rozprawy Floriana Ceynowy: jêzykoznawcza pt. Wuvogj
nad móv¹ kaszebsk¹ (1850) i medyczna Dorade Lekarzkje v ro¿nech chorobach11
(1862). Pierwsz¹ ksi¹¿k¹ naukow¹ napisan¹ po kaszubsku jest w³aœciwie monografia Hanny Makurat Interferencjowé przejinaczi w gôdce bilingwalny
spòlëznë Kaszub (2014)12; przed ni¹ nieliczne artyku³y po kaszubsku w roczniku
naukowym „Acta Cassubiana” publikowali Jerzy Treder, Eugeniusz Go³¹bek,
Marek Cybulski i te¿ H. Makurat. Tematykê naukow¹ maj¹ t³umaczone na kaszubski artyku³y: z niemieckiego Jana Baudouin de Courtenay Kurzes Resumé
der »Kašubischen Frage« (J. Trepczyk, Krótczi zestôwk »Kaszëbsczi problemë«
„Acta Cassubiana”, t. 2, 2000, s. 279-315) i z polskiego, które wynikiem prac
Rady Jêzyka Kaszubskiego zamieszczane od 2007 r. w „Biuletynie Rady Jêzyka
Kaszubskiego”. Nale¿y te¿ tu dodaæ, ¿e liczne artyku³y zamieszczane w biuletynie
s¹ pierwotnie tworzone w jêzyku kaszubskim, a potem przet³umaczone na polski.
Tabela 8.
Teksty naukowe i popularnonaukowe
Tytu³

Adres internetowy

„Biuletyn Rady Jêzyka
Kaszubskiego”, 2007–2018
„Acta Cassubiana”,
1999–2018

http://rjk.org.pl/
https://www.instytutkaszubski.
pl/acta

Data
dostêpu
21.07.
2019
21.07.
2019

Uwagi
(format)
pdf
pdf

Oprac. w³asne.
10
11

12

Zob. Treder (2015).
Pe³ny tytu³: Dorade Lekarzkje v ro¿nech chórobach vevnêtrznech, zevntrznech e pó³ogówech
s dodanjm srodkov ledovech, zabóbónov e guse³ tak dovnjeœech jak e teraznjeœech napjse³
e vede³ v trzech xêgach Doktor medicine Florjan Cenova, Wójkasin ze S³owóœena Roku Panskjego 1862. Tu: Xêga pjrœo: Chórobe vevnêtrzne. Zeœet pjrœi: 1. Wógra¿kj æele Febre. 2. Kryj¹
nabranjo e zawógnjenjo. 3. Krvavjenjo e Krvjezepseco.
Ksi¹¿ka ta opracowana zosta³a na podstawie rozprawy doktorskiej pt. Jinterferencjowé
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Teksty dydaktyczne (podrêczniki, teksty pomocnicze dla nauczycieli)
Nauczanie jêzyka kaszubskiego w szko³ach wywo³a³o potrzebê przygotowania
odpowiednich pomocy dydaktycznych dla uczniów i nauczycieli: podrêczników, scenariuszy lekcji, opisów inicjatyw edukacyjnych, np. koncepcji organizacji wycieczek i lekcji w terenie. Z uwagi na Ÿród³o finansowania wielu takich
przedsiêwziêæ Wydawnictwo Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego zamieszcza
na stronach Skarbnicy Kaszubskiej (http://www.skarbnicakaszubska.pl) podrêczniki do nauki jêzyka kaszubskiego, tak¿e s³owniki dla uczniów i materia³y
pomocnicze dla nauczycieli w plikach pdf:
• J. Labudda, Zôrno mòwë. Pòdra~cznik do ùczbë ja~zëka kaszëbsczégò dlô pòcz¹tkùj¹cëch (kl. IV-VI). Dzél I, Gdañsk 2007;
• J. Labùdda, Zdrój s³owa. Pòdra~cznik do ùczbë kaszëbsczégò ja~zëka dlô pòcz¹tkùj¹cëch (kl. IV-VI). Dzél II, Gdañsk 2010;
• D. Pioch, Z kaszëbszczim w swiat, Gdañsk 2012 (w roku 2013 wydano do tego
p³ytê z piosenkami Z kaszëbsczim w swiat. Spiéwómë pò kaszëbskù);
• D. Pioch, Kaszëbë. Zemia i lëdzë. Ùczbòwnik do kaszëbszczégò ja~zëka, Gduñsk
2011;
• D. Pioch, Òjczëstô mòwa. Ùczbòwnik do nôùczi kaszëbszczégò ja~zëka w klase I
gimnazjum. Gduñsk 2011;
• L. Sorn i A. Paj¹k, Z kaszëbsczim w szkòle, cz. 3. Ksi¹¿ka pomocnicza do nauczania jêzyka kaszubskiego w klasie V, Gduñsk 2015 (z p³yt¹);
• F. Baska-Borzyszkowska, W, Myszk, Jô w kaszëbsczi, kaszëbskô w swiece IV etap
edukacyjny, Ùczbòwnik do kaszëbszczégò ja~zëka dlô IV etapù sztô³ceniô, cz. 1,
Gdañsk 2012;
• F. Baska-Borzyszkowska, W, Myszk, Jô w kaszëbsczi, kaszëbskô w swiece IV etap
edukacyjny, Ùczbòwnik do kaszëbszczégò ja~zëka dlô IV etapù sztô³ceniô, cz.2, 2014;
• F. Baska-Borzyszkowska, W, Myszk, Jô w kaszëbsczi, kaszëbskô w swiece IV etap
edukacyjny, Ùczbòwnik do kaszëbszczégò ja~zëka dlô IV etapù sztô³ceniô, cz. 3, 2017;
• Scenarniczi ùczbów kaszëbsczégò ja~zëka, red. Ró¿a Wosiak-Œliwa, Gdañsk [2011];
• M. Dembek, Mój s³owôrz, Gduñsk 2013;
• L. Go³òbk, Kaszëbsczi s³owôrz ilustrowóny. Wanoga z dëchami, Gduñsk 2014;
• H. Makôrôt, Gramatika kaszëbsczégò ja~zëka, Gdañsk 2016.

„Pomerania” drukuje w ka¿dym numerze oœmiostronicowy dodatek edukacyjny „Najô ùczba”, a w nim np. opowiadania, teksty piosenek, æwiczenia, projekty lekcji i porady gramatyczne (tu w odcinkach ukazywa³a siê gramatyka
przejinaczi ù bilingwalnëch lëdzy w kaszëbsczi spòlëznie napisanej pod kierunkiem Jerzego
Tredera i obronionej w 2011 r.
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H. Makurat). Źród³em tekstów edukacyjnych s¹ tak¿e efemeryczne blogi nauczycieli entuzjastów jêzyka kaszubskiego. Na stronie Wikibooks (https://pl.wikibooks.org/wiki/Kaszubski/Podstawy) znajduje siê siedem lekcji jêzyka kaszubskiego (projekt wyraŸnie niedokoñczony, w kolejnych lekcjach prezentowane
przede wszystkim wybrane paradygmaty deklinacyjne i koniugacyjne, zapis
„rozmówek”), a na Wikis³ownik – szeœæ stron w kategorii „Gramatyka jêzyka
kaszubskiego” (https://pl.wiktionary.org/wiki/Kategoria:Gramatyka_jêzyka_kaszubskiego). Przeznaczony dla dzieci jest kurs (6 lekcji) opracowany przez
Stone Solutions Bartosz Idczak (http://kaszubskidladzieci.pl).

Portale i inne strony internetowe, blogi
Tabela 9 prezentuje strony, na których przynajmniej niektóre teksty utworzone zosta³y w jêzyku kaszubskim, a kolejna (tab. 10) przedstawia szczegó³y dotycz¹ce blogów pisanych po kaszubsku. Nie wszyscy blogerzy kontynuuj¹ swoj¹
dzia³alnoœæ, niektóre strony s¹ ju¿ niedostêpne, inne mog¹ byæ od jakiegoœ czasu nieaktualizowane – podobnie jak w przypadku pewnych portali. ¯ywiæ trzeba
nadziejê, ¿e twórcy niedostêpnych stron je zarchiwizowali i dysponuj¹ odpowiednimi plikami.
Tabela 9.
Portale i inne strony internetowe (bez blogów)
Nazwa/tytu

Kaszubi.pl
Radio Kaszëbë
Kaszëbskô Jednota
Wikipedijô

Adres internetowy

www.kaszubi.pl
http://radiokaszebe.pl/
http://kaszebsko.com/
https://csb.wikipedia.org/wiki/

Data
dostêpu
21.07.2019
21.07.2019
21.07.2019
21.07.2019

Në¿e Pierszi inter- https://www.wiednoneze.com/
30.10.2017
netowi pórtal w kaszëbsczim ja~zëkù
M³odi Kaszëbi
https://www.mlodi-kaszebi.com/ 21.07.2019
Nic, co kaszubskie http://www.fopke.pl/
21.07.2019
– nie jest mi obce

Oprac. w³asne.

Uwagi
(format,
liczba tekstów)

html
html, audio
html
html,
5300 hase³
(stan na
21.07.2019)
html

html
html, audio,
teksty
kaszubskich
piosenek
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Tabela 10.
Blogi (wybrane)
Nazwa/tytu³
Roman Drze¿d¿on,
Bëlôk – czôrno na biô³im
Adam Hebel, Przez naju,
dlô naju. Za tim më sa~
czerëjemë
Marek Kwidzyñski,
Ùmierô ja~zëk – ùmierô
kùltura
Hanna Makurat-Snuzik,
Intimné Mònolod¿i ***
Monologi Intymne
Blog poetycki ***
Wiersze kaszubskie
i polskie
Titësowô szëflôda
Tomôszowi swiat

Adres internetowy

Data
dostêpu
http://belok.kaszubia.com/ 21.07.2019

Uwagi
(format)
html

http://hebel.kaszubia.com/ 21.07.2019

html

http://kwidzinski.eu/

21.07.2019

http://meta-fizyka.
blogspot.com/

21.07.2019

html, tematyka – m.in.
nowe
technologie
html, poezja

http://tites.kaszubia.com/ 30.10.2017
html
http://tomk.kaszubia.com/ 21.07.2019 html, poezja

Oprac. w³asne.

Inne teksty
Wyliczane powy¿ej Ÿród³a: czasopisma, portale i strony internetowe zawieraj¹
w niema³ej liczbie inne typy tekstów ni¿ wymienione powy¿ej, np. listy
(Od redaktora, do redakcji), informacje, zawiadomienia, og³oszenia, instrukcje, slogany, has³a reklamowe i inne. Te wszystkie przejawy aktywnoœci jêzykowej w kaszubskim pe³ni¹ wa¿n¹ rolê w œrodkach masowego przekazu i w procesie kszta³towania poczucia przynale¿noœci do okreœlonej grupy: Kaszubów.
U¿ycie jêzyka kaszubskiego w kontekœcie polskojêzycznym ma wzbudziæ
w odbiorcy okreœlone reakcje emocjonalne i budowaæ postawê to¿samoœciow¹.
Z tego te¿ powodu nie mo¿na pomin¹æ tych „innych” tekstów w korpusie
jêzykowym.
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Wnioski
Jak pokazuj¹ zebrane w tabelach informacje, zdigitalizowanych tekstów kaszubskich jest ju¿ niema³o. Mog³yby one pos³u¿yæ do stworzenia pierwszej wersji
korpusu jêzyka kaszubskiego. Nie by³by to jeszcze korpus kompletny, ale móg³by
ju¿ byæ na tyle du¿y i reprezentatywny, aby staæ siê przydatnym w badaniach
jêzykoznawczych i w codziennym u¿yciu przez nauczycieli i uczniów, twórców
podrêczników, dziennikarzy, pisarzy i t³umaczy. W pierwszym okresie tworzenia korpusu mo¿na by – maj¹c w perspektywie dzia³anie systematyczne,
ukierunkowane i celowe – tworzyæ subkorpusy wybranego kana³u (np. prasa)
czy typu tekstu (np. literatura piêkna – proza) lub danego okresu.
Doœwiadczenia polskie, a tak¿e z krajów s¹siednich udowodni³y ju¿, ¿e
korpus jêzykowy jest niezbêdny do badañ jêzykoznawczych, ale i pokaza³y te¿,
¿e takie przedsiêwziêcie wymaga zinstytucjonalizowania. Mo¿na i trzeba wykorzystaæ wiedzê i umiejêtnoœci tych zespo³ów, które wypracowa³y rozwi¹zania strukturalne i techniczne dla korpusów jêzyków s³owiañskich, mog¹ce mieæ
zastosowanie w przypadku kaszubszczyzny. Leksykograf K.C. Mrongowiusz
we wstêpie do jednego ze s³owników napisa³: „S³ownika nie da siê wytrzepaæ
z rêkawa, trzeba dziesiêcioleci trudu i kosztów”. Podobnie bêdzie w przypadku
tworzenia korpusu jêzyka kaszubskiego – to przedsiêwziêcie obliczone na lata,
wymagaj¹ce ciê¿kiej pracy interdyscyplinarnego zespo³u.
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Creation of the corpus of the Kashubian language
– available sources of digitized texts
SUMMARY
The creation of a corpus of the Kashubian language is indispensable for linguistic
research as well as for literary, historical and sociological studies. Language corpora
are also used by teachers and translators, as well as computer scientists in the development of programs for natural language processing and machine translation.
In linguistics, corpora are employed to investigate the frequency of words, collocations, fixed expressions and polysemy as well as many other linguistic phenomena.
The paper presents selected sources of digitized texts available on the Internet which
may be used to create the first version of the corpus of the Kashubian language.
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Gdańsk a sprawa polska*

Dwudziesty wiek wraz z dwiema wojnami œwiatowymi, traktatem pokojowym i wyznaczaj¹cymi granice umowami miêdzynarodowymi pozostawi³
Europie w spadku mozaikê etniczn¹, narodow¹, kulturow¹, wyznaniow¹ oraz
cywilizacyjn¹, odleg³¹ od g³oszonej przez Johanna Gottfrieda Herdera i upowszechnionej w XIX w. zasady, uznaj¹cej i¿ „najnaturalniejszym” jest takie pañstwo, które „stanowi jeden lud o jednym charakterze”. Deportacje, wypêdzenia,
przesiedlenia, masowe migracje stworzy³y œwiat, w którym dominowa³y zraniona pamiêæ, poczucie wykorzenienia, potrzeba zadomowienia, wzajemnych
pretensji, ¿¹dania rekompensaty, w skrajnym przypadku rewan¿u. Najbardziej
dotkliwie odczu³y to narody Europy Œrodkowo-Wschodniej, które odzyska³y
lub uzyska³y pañstwowoœæ po 1918 r., prze¿y³y piek³o II wojny œwiatowej, a ich
powojenny los okreœli³y Ja³ta i Poczdam. W oku tego cyklonu znalaz³a siê Polska, a miastem, w którym jak w soczewce skupi³y siê wszystkie sprzecznoœci,
paradoksy i dialektyka historycznego losu okaza³ siê m. in. Gdañsk.

Przerwane dziedzictwo
Nasilaj¹ce siê w mediach publicznych i spo³ecznoœciowych ze strony obozu
w³adzy oraz zwi¹zanych z nim kreatorami opinii publicznej ataki na „niemieckoœæ” i „niemieckie fascynacje” Gdañska budz¹ niepokój i jednoczeœnie pytania: co motywuje do wyci¹gania, jakby siê wydawa³o, z lamusa historii antyniemieckich hase³ i u¿ywanych przez peerelowsk¹ propagandê klisz? Gdzie byli
i co anga¿owa³o uwagê nadaj¹cym obecnie ton tej budz¹cej za¿enowanie
nagonce, kiedy po prze³omie 1989/1990 na tzw. Ziemiach Zachodnich i Pó³nocnych, miejscach palimpsestach, kulturowym przek³adañcu, gdzie nawarstwia³y siê ró¿ne doœwiadczenia historyczne, toczy³y siê debaty, aktywizowa³y
*

Skrócona wersja niniejszego artyku³u ukaza³a siê w „Przegl¹dzie Politycznym” (2019,
nr 156, s. 33-38) pod tytu³em: Anatomia k³amstwa o Gdañsku.
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lokalne i regionalne œrodowiska, mno¿y³y inicjatywy edukacyjne, a spo³eczeñstwa tych ziem odkrywa³y na nowo kulturow¹ wielowarstwowoœæ swej „ma³ej
ojczyzny”?
Wiecznie wczorajsi przeoczyli mniej lub bardziej œwiadomie fakt, i¿ nowi
mieszkañcy Gdañska oraz miejscowoœci opuszczonych przez przymusowo
wysiedlonych po 1945 r. Niemców, przepracowali i maj¹ ju¿ za sob¹ podstawowe fazy, towarzysz¹ce zwykle adaptacji przesiedlonej ludnoœci do nowych
warunków, fazy: poczucia obcoœci i odrzucenia niemieckiego dziedzictwa oraz
obojêtnoœci na walory artystyczne zabytków, oswajania siê z obc¹ spuœcizn¹
materialn¹ i duchow¹ i wreszcie jej integrowania z w³asnym kluczem znaczeñ
i w³¹czenia do œwiata swoich wartoœci kulturowych. Ten wieloletni proces wymaga³ ogromnego wysi³ku intelektualnego i zaanga¿owania emocjonalnego.
Powrót do retoryki obowi¹zuj¹cej we wczesnej PRL oznacza, i¿ strona
atakuj¹ca w³adze Gdañska, zarówno za prezydentury Paw³a Adamowicza, jak
i obecnej, Aleksandry Dulkiewicz, a tak¿e mieszkañców identyfikuj¹cych siê
z ich postaw¹ wobec historii miasta, odmiennie rozumie pojêcie dziedzictwa
kulturowego od przyjêtych w historiografii i praktyce europejskiej norm. Ono
podlega zaœ zawsze wartoœciowaniu: mo¿na je postrzegaæ jako utrudnienie
lub fundamentaln¹ wartoœæ w organizacji ¿ycia spo³ecznego. W³adze „ludowe”
odrzuca³y ze wzglêdów narodowych (oraz klasowych) wszystko, co wi¹za³o siê
z kultur¹ niemieck¹, œcierano „pokost” obcego krajobrazu i podejmowano dzia³ania s³u¿¹ce przezwyciê¿aniu deficytu wiêzi miêdzy duchow¹ tradycj¹ nowych
mieszkañców a zewnêtrzn¹ urbanistyczn¹ struktur¹ miast. O ile jednak powojenna trauma pozwala zrozumieæ takowe zabiegi, o tyle traktowanie sposobu
postrzegania zabytków jako kryterium patriotyzmu w XXI w., w czasach partnerstwa polsko-niemieckiego w ramach Unii Europejskiej i NATO nie da siê
racjonalnie uzasadniæ.
Na terenie Gdañska, jak i ca³ego obszaru, na którym ci¹g³oœæ polskiego dziedzictwa zosta³a przerwana, stosunek miejscowej ludnoœci do niemieckiej spuœcizny kszta³towany by³ w okreœlonych warunkach politycznych i zwi¹zany by³
z ewolucj¹ stosunków polsko-niemieckich. Nawet jednak w okresie najwiêkszego nasilenia zimnowojennej retoryki bardziej liczy³a siê wartoœæ estetyczna
i u¿ytkowa poniemieckich obiektów ani¿eli rozstrzygniêcia sporu, co jest „dzie³em narodowym”. Konserwatorzy zabytków, bywa³o wbrew rozporz¹dzeniom
w³adz, nie czynili rozró¿nieñ miêdzy ochron¹ polskich oraz obcych obiektów.
Wielu muzealników, archiwistów traktowa³o ratowanie skazanych na zatracenie obiektów jako historyczny obowi¹zek. Wiêkszoœæ urzêdników polskich
obejmuj¹cych pieczê nad przejêtymi dobrami materialnymi mówi³a o ochronie „wszystkich” zabytków. Przewa¿a³o zdroworozs¹dkowe podejœcie, gdy np.
odrzucono w Poznaniu pomys³ zburzenia zamku, najbardziej widocznego sym-
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bolu „prusackiej twierdzy na Wschodzie”, siedziby gauleitera Arthura Greisera,
rezydencji Hitlera. Podobny los spotka³ zamys³ Zwi¹zku Mazurów zburzenia
zamku w Malborku, „bastionu wrogiego krzy¿actwa”. Oba sta³y siê wa¿nym
centrum edukacyjnym w demokratycznej Polsce.
Debata wokó³ niemieckiego dziedzictwa kulturowego trwa od wielu dekad.
Nigdy dot¹d nie przybra³a jednak w wolnej Polsce znamion tak agresywnej
i prostackiej agitacji przeciw miastu, jak to ma obecnie miejsce w przypadku
ataków na Gdañsk, jego w³adze i mieszkañców. Przywo³uje ona na pamiêæ
niechlubne czasy, gdy dominowa³a koncepcja kultury i sztuki jako emanacji
niemieckiej „misji cywilizacyjnej” na Wschodzie i „niemieckiego ducha”. Oba
narody wykorzystywa³y po 1945 r. architekturê do ideologicznej konfrontacji;
tak wiêc kamienie na Ziemiach Zachodnich i Pó³nocnych raz mówi³y po
polsku, a raz po niemiecku.
Spory o wartoœæ dziedzictwa niemieckiego mo¿na wykorzystaæ do pog³êbienia wspó³pracy miêdzynarodowej i skanalizowaæ w formie projektów edukacyjnych. Mo¿na te¿ sprowadziæ je ad absurdum: Co nale¿y do polskiej, a co
do niemieckiej historii na ziemi, na której etniczna i kulturowa afiliacja jest
czêsto niejednoznaczna i nie do rozstrzygniêcia? Jak oceniæ relacjê zabytku
z otoczeniem, które ulega ci¹g³ej zmianie? Czy topolowa aleja zasadzona przez
pruskiego junkra jest polska czy niemiecka? Gdzie granica miêdzy dominacj¹
„polskiego” i „germañskiego” ducha? Czy kulturze trzeba wyznaczaæ granice?
W toku rozlicznych konferencji miêdzynarodowych jej uczestnicy, zatroskani
o kulturê historyczn¹ wielokulturowych regionów, pytali, co zrobiæ, gdy fundatorem by³ Niemiec, architektem W³och, a ziemia nale¿a³a do Polaka? Czy
w ogóle na gruncie historii sztuki mo¿na mówiæ o dzie³ach „polskich” lub niemieckich”, skoro w wiêkszoœci powsta³y przed ukszta³towaniem siê pañstw
narodowych? Znawcy przedmiotu zwracali uwagê na zawodnoœæ kryterium
narodowego przy analizie spuœcizny artystycznej1.

Stra¿nicy lokalnej pamiêci
Ofiara nienawiœci, zamordowany 13 stycznia 2019 r. prezydent Gdañska, Pawe³
Adamowicz, gdañszczanin ze Wschodu, czu³ siê w szczególny sposób spadkobierc¹ wielowarstwowej historii miasta. Marzy³, by z dumnej i tragicznej przesz³oœci wyci¹gn¹æ m¹dr¹ lekcjê dla przysz³oœci mieszkañców. Nie rozpoczyna³

1

Zob. Z. Mazur, Dziedzictwo wy³¹czne, podzielone, wspólne, w: Wspólne dziedzictwo? Ze
studiów nad stosunkiem do spuœcizny kulturowej na Ziemiach Zachodnich i Pó³nocnych,
red. Z. Mazur, Poznañ 2000, s. 815.
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jednak swej pracy na ziemi ja³owej. Prze³om demokratyczny, znikniêcie granic,
nade wszystko normalizacja s¹siedztwa polsko-niemieckiego wp³ynê³y zasadniczo na sposób obcowania z materialnym i duchowym dziedzictwem niemieckim. Na ca³ym polskim obszarze pogranicza kulturowego ros³o stopniowo
zainteresowanie zderzeniem ró¿nych doœwiadczeñ nie tylko w wymiarze
regionalnym i lokalnym, lecz równie¿ europejskim i globalnym. Studia porównawcze pograniczy etnicznych i wyznaniowych na œwiecie przynosi³y wa¿ny
materia³ edukacyjny.
Lata 90. przynios³y wysyp lokalnych oœrodków badañ, dokumentacji, wydawnictw naukowych, popularyzuj¹cych ró¿norodnoœæ odziedziczonej spuœcizny wielu narodów, uznan¹ w koñcu za bogactwo i przedmiot dumy tych ziem.
Klimat sprzyjaj¹cy otwarciu siê miast i regionów na europejskoœæ dóbr kultury
stworzyli ludzie – entuzjaœci, mi³oœnicy historii, muzealnicy, nauczyciele,
archiwiœci, animatorzy kultury, naukowcy, dziennikarze, budziciele lokalnej
to¿samoœci. Uznali oni, ¿e ich poczucie bycia u siebie, przynale¿noœci do miejsca, gdzie brakuje grobów ich przodków, mo¿na umocniæ poprzez wiedzê
o przesz³oœci by³ych mieszkañcach i ich baga¿u doœwiadczeñ.
W³adze Gdañska, podobnie jak Wroc³awia, Szczecina i wielu pomniejszych
miejscowoœci kierowa³y siê przekonaniem, ¿e demokratyczna to¿samoœæ
wymusza godzenie wielu obrazów przesz³oœci. Okreœlenie w³asnej to¿samoœci
jest bowiem, jak okreœla³a Barbara Skarga, niekoñcz¹cym siê procesem, pe³nym niepewnoœci, pytañ, konfliktów. Ci, którzy postrzegali siebie jako stra¿ników lokalnej pamiêci rozpoczêli pracê wokó³ pytañ, kim s¹ i sk¹d pochodz¹
byli mieszkañcy miasta. Motywowa³a ich potrzeba dialogu, poznania s¹siadów,
wypracowania poczucia dumy z ró¿norodnoœci tradycji. Rzesze anonimowych
aktorów, którzy zaanga¿owali siê w budowê nowego kapita³u symbolicznego
miast o zró¿nicowanych korzeniach historycznych, poczu³y siê spadkobiercami
odziedziczonego krajobrazu kulturowego i kontynuatorami pamiêci. Sta³e
interakcje miêdzy ludŸmi, architektur¹ i krajobrazem kulturowym zmieniaj¹
bowiem poczucie przynale¿noœci.
Ka¿de z tych miast, ich w³adz i mieszkañców poœwiêci³o wiele lat na debatê
o przesz³oœci miejsca zamieszkania. Miasto to bowiem nie tylko zabudowa, ale
i przestrzeñ mentalna, system wyobra¿eñ i historycznych symboli buduj¹cych
wiêzi. Kiedy w Szczecinie w 2003 r. znaleziono podczas prac remontowych
tablice z napisami w jêzyku niemieckim, poœwiêcone zas³u¿onym niemieckim
patronom ulic i placów, rozwin¹³ siê spór o to, co uczyniæ z „odkryciem”.
Zwyciê¿y³a postawa takich osób, jak m. in. kierownik Oddzia³u Konserwacji
Zbiorów Ksi¹¿nicy Pomorskiej, dr Wojciech £opuch, który przekona³, ¿e to
czêœæ ikonografii i symboliki miasta i nale¿y siê jej szacunek, bo „nale¿y
do tradycji europejskiej” oraz przewodnicz¹cy komisji kultury miasta, Pawe³
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Bartnik, który zaleca³: „Uratujmy, co siê da uratowaæ, odkryjmy, co siê da
odkryæ, ¿eby niemiecka historia Szczecina by³a czymœ normalnym”2.
Transnarodowa perspektywa postrzegania przesz³oœci miast pogranicza sta³a
siê wa¿nym elementem pojednania polsko-niemieckiego. Zainicjowany ju¿
w 1997 we Wroc³awiu projekt „Wroc³awskoœæ – budowanie to¿samoœci” mia³
integrowaæ ludzi o ró¿nych korzeniach, a promocja miasta spotkañ ró¿nych
kultur tradycji, gdzie urodzili siê Edith Stein i Dietrich Boenhoeffer, zmusza³a
do ³¹czenia tradycji protestanckiej, judaistycznej i katolickiej. Gdañscy pisarze
Stefan Chwin i Pawe³ Huelle maj¹ niezaprzeczalne zas³ugi w poszukiwaniu
wspólnej p³aszczyzny spotkania polsko-niemieckiego poprzez prze¿ycia estetyczne, „zanurzenie w rzeczach”, eksponowanie detali kultury materialnej jako
spotkania z przesz³oœci¹. Dziêki ludziom kultury zanik³a konfrontacja miêdzy
ideologi¹ germanizacyjn¹ i polonizacyjn¹ i diametralnie zmieni³a siê relacja
miêdzy tym, co „swoje” i „obce”.
Pamiêæ potrzebuje wielog³osu. Zdefiniowanie to¿samoœci historycznej miast
pogranicza, jak Gdañsk, to starania o budowê kapita³u symbolicznego i uszanowania ró¿nych tradycji. W ci¹gu ostatnich dekad rodzi³a siê tu stopniowo
filozofia otwartego regionalizmu i lokalizmu, otwartoœci na wartoœci ogólnoludzkie, a wraz z ni¹ nowe mity wspólnotowe. Polityka symbolizacyjna w³adz
lokalnych i samorz¹dowych oraz obywatelskich inicjatyw przeobra¿a rzeczywistoœæ. Nowa to¿samoœæ by³a i jest ci¹gle przedmiotem negocjacji, gdy¿ obywatelska polityka historyczna realizowana jest poprzez spory i rywalizacjê.
Drogê do ³¹czenia polskiego i europejskiego traktowania dziedzictwa kulturowego wskaza³a u progu transformacji ustrojowej Wspólnota Kulturowa
„Borussia”. Jako pierwsza w regionie og³osi³a swój ideowy program, program
myœlenia etycznego o œwiecie:
Odwo³ujemy siê do europejskiej tradycji kulturowej opartej na wartoœciach
personalizmu humanistycznego œwieckiego i chrzeœcijañskiego (…) Tworz¹c
polsk¹ to¿samoœæ, d¹¿¹c do nowatorskiego i skutecznego dzia³ania oraz myœlenia, jednoczeœnie odkrywamy tu zastane dziedzictwo pruskie, niemieckie, rodzime, aby – pomni tragedii dwudziestowiecznych – dowieœæ, ¿e pod¹¿amy do
wolnej i demokratycznej ojczyzny, szanuj¹c dobro innych bliŸniaczych narodów.
Pami¹tki ka¿dej narodowej przesz³oœci traktujemy jako pami¹tki ludzkoœci 3.

W toku wieloletnich debat, do których zapraszano równie¿ by³ych niemieckich mieszkañców miast, a tak¿e zainteresowanych tematyk¹ kultury pogranicza
2

3

Ca³a dyskusja zob. M. Drzonek, Szczecin – miasto polskie, niemieckie czy europejskie. Próba
scharakteryzowania podstaw to¿samoœci i œwiadomoœci sytuacji pogranicza mieszkañców
Szczecina, w: Oblicza lokalnoœci. Ró¿norodnoœæ miejsc i czasu, red. J. Kurczewska, Warszawa
2006, s. 68-84.
Patrz „Borussia”, 1991, nr 1, s. 108, 109.
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ludzi z ca³ej Europy, dosz³o do uobywatelnienia pamiêci oraz zbudowania wielokulturowego patriotyzmu, co nada³o nowy sens relacjom z Niemcami. Uznanie polskiego i niemieckiego dziedzictwa kulturowego jako wspólnego dobra
europejskiego, ³¹cz¹cego, a nie dziel¹cego, sta³o siê wa¿nym czynnikiem normalizacji i przyjaznej wspó³pracy miêdzy s¹siadami.
Gdañsk, z uwagi na rolê jak¹ odegra³ w najnowszych dziejach Polski, pozostawa³ zawsze w centrum zainteresowañ w³adzy. W roku wyborów do Parlamentu Europejskiego i wyborów parlamentarnych w kraju sta³ siê przedmiotem szczególnej akcji propagandowej. Ambicj¹ w³adzy sta³o siê „zdobycie”
miasta, którego mieszkañcy interesuj¹ rz¹dz¹c¹ partiê przede wszystkim jako
wyborcy. W tle dotychczasowego sporu o Muzeum II Wojny Œwiatowej oraz
Europejskiego Centrum Solidarnoœci wytyczono nowe dzia³a; próbuje siê
wykreowaæ obraz niepokornych w³odarzy miasta jako zdrajców narodowych,
germañskiego konia trojañskiego. Pretekstem jest zaœ ich postawa wobec z³o¿onej wielokulturowej przesz³oœci Gdañska.
Ignorowanie przez rz¹dz¹c¹ partiê oczywistych przeobra¿eñ w œwiadomoœci i kulturze historycznej mieszkañców miast oraz regionów pogranicza kulturowego wskazuje z jednej strony na lekcewa¿enie opinii obywateli, z drugiej
na œwiadome dzia³anie w celu zbicia kapita³u politycznego. Œwiadcz¹ o tym
liczne wypowiedzi, w których bez os³onek wyra¿one zosta³y oczekiwania,
i¿ zdobyte w najbli¿szych jesiennych wyborach g³osy gdañszczan zaœwiadcz¹
o s³usznoœci pisowskiej wizji miasta.

„Polskoœæ” versus „niemieckoœæ”
Sprawuj¹ca od 2015 r. w³adzê partia oraz wspieraj¹ce j¹ œrodowiska pos³uguj¹
siê w swoim repertuarze propagandowym pojêciami, którym w walce o rz¹d
dusz nadaj¹ nowy, bojowy sens. Patriotyzm, to¿samoœæ, polskoœæ, których rozumienie ulega³o w ci¹gu dziejów pañstwa i narodu ci¹g³ym przeobra¿eniom,
wykorzystywane s¹ jako czynnik antagonizowania spo³eczeñstwa i wykluczania ze „wspólnoty narodowej”. „Niemieckoœæ”, „proniemieckoœæ” Gdañska, frazeologia stosowana w prawicowych mediach, pe³ni ró¿ne funkcje. Funkcjonuje
jako obelga i stygmatyzacja przeciwnika, s³u¿y nie tylko destrukcji i degradacji
osi¹gniêæ miasta, lecz przede wszystkim manichejskiemu przeciwstawieniu
w wewnêtrznej walce politycznej „prawdziwych” Polaków zwolennikom uprawiania polityki „na czworakach”, tym, którzy „wypisali siê z polskoœci”.
Dychotomia: „polskoœæ”–„niemieckoœæ” jest kolejnym w niewyczerpanym
repertuarze w³adzy okreœleniem relacji rz¹du i opozycji. Potencja³ tych niedookreœlonych pojêæ jest tak szeroki, ¿e mo¿na manipulowaæ nimi w zale¿no-
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œci od sytuacji politycznej i ok³adaæ jak cepem, podk³adaj¹c dowolne treœci.
Dyskusja z forsowan¹ w mediach prorz¹dowych jedyn¹ s³uszn¹ wyk³adni¹ „polskoœci” Gdañska jest niemo¿liwa chocia¿by z uwagi na fakt, i¿ bezrefleksyjne
pos³ugiwanie siê terminami „niemieckoœæ”, „polskoœæ” nie wyjaœnia bynajmniej
istoty pojêæ. Oba, zaw³aszczone obecnie przez prymusów „dobrej zmiany”,
pojêcia, s³u¿y³y w historii Niemiec i Polski oraz we wzajemnych stosunkach
obu narodów wielorakim celom. Najczêœciej obci¹¿one by³y po obu stronach
granicy uprzedzeniami i bazowa³y na negatywnych stereotypach, konstruowanych w ci¹gu minionych dwustu lat.
Prowadzone regularnie po 1990 r. zarówno przez oœrodki naukowe, jak
i instytucje analityczne badania opinii publicznej, dotycz¹ce skojarzeñ z oboma
pojêciami, ukazuj¹ ci¹g³¹ ewolucjê postaw Polaków i Niemców. Wi¹za³y siê
one z pytaniami, co jest typowo polskie i niemieckie, pytaniami o mentalnoœæ,
„charakter narodowy”, szczególn¹ drogê historyczn¹ obu narodów. Czêstotliwoœæ stawiania sobie tego rodzaju pytañ stanowi znak rozpoznawczy, wyró¿niaj¹cy narody o zak³óconej samoœwiadomoœci, przerwanej ci¹g³oœci kulturowej. Trudno sobie bowiem wyobraziæ chocia¿by Anglików, Holendrów
czy Szwajcarów, którzy by tak uporczywie konfrontowali siê z pytaniem o sw¹
„angielskoœæ”, „holenderskoœæ” lub „szwajcarskoœæ”.
Co maj¹ na myœli nadawcy hase³ o „niemieckoœci” Gdañska i kogo w tym
wzglêdzie reprezentuj¹? Skojarzenia Polaków na temat „niemieckoœci” s¹ niezwykle zró¿nicowane, w zale¿noœci od wyksztalcenia, osobistych doœwiadczeñ,
wieku i p³ci. Wed³ug badañ prowadzonych w ramach projektu „Barometr Polska-Niemcy” pod kierunkiem dr Agnieszki £ady roœnie w Polsce pozytywna
ocena Niemców i ich akceptacja we wszystkich rolach spo³ecznych. Polacy nie
maj¹ nic przeciwko Niemcom w rolach neutralnych jak mieszkaniec czy s¹siad
oraz bardziej emocjonalnych i osobistych jak przyjaciel czy cz³onek rodziny4.
Wielu m³odym Polakom „niemieckoœæ” kojarzy siê obecnie z dobrym piwem,
dobrymi autami, Bundeslig¹. Jednak dla wyznawców kolektywnej winy Niemców, Niemców jako odwiecznych d³u¿ników, asocjacja z zachodnim s¹siadem
w XXI w. oznacza bardziej Drang nach Osten, krzy¿ak, faszyzm, zaborczoœæ
ani¿eli Tomasz Mann, Jürgen Habermas, federalizm czy konstytucja RFN.
Œwiadomi niemo¿noœci udzielenia jednej, ani tym bardziej jednoznacznej
odpowiedzi na pytanie o treœæ „niemieckoœci” organizatorzy wystawy w Norymberdze w 2006 r., zatytu³owanej: Was ist deutsch?, doszli do s³usznego wniosku, i¿ najbardziej niemieckie jest samo pytanie o istotê niemieckoœci. Ka¿dy
musi sam sobie na nie odpowiedzieæ. Wiele zale¿y od tego, kto je zadaje i kto
odpowiada. Inaczej reaguje bowiem kultura, sztuka i zupe³nie inaczej polityka.
Ka¿da próba odgórnego narzucenia definicji koñczy³a siê w przesz³oœci
4

http://www.isp.org.pl/barometr2016/pl/
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tragicznie. Definiowanie, kto jest Niemcem, kto Aryjczykiem, a kto ¯ydem
wyznaczy³o kierunek nazistowskiej polityki.
Nietrudno dociec, jak rozumiej¹ „polskoœæ” ci, którym wydaje siê, ¿e z mocy
suwerena maj¹ monopol na jej definiowanie i wyznaczanie kryteriów. Nie
spe³nia ich nikt, kogo wsadzono do szuflady demoliberalizmu i lewactwa. Prof.
Zdzis³aw Krasnodêbski g³osi od lat, i¿ prominentny gdañszczanin, premier
Donald Tusk ma problem z „polskoœci¹”. Argumenty Profesora s¹ nie do odrzucenia: „Tusk jako premier nigdy nie wyg³osi³ istotnego przemówienia dotycz¹cego historii Polski”. Ani on, ani ludzie z jego obozu nie czuj¹ zwi¹zku ze swoim
narodem. Jego wersja „polskoœci” jest bardzo powierzchowna. „Przodkowie
Tuska to, jak przypuszczam, obywatele Wolnego Miasta Gdañsk, przedtem Prus.
To jest historia rodziny z pogranicza kulturowego”. Wnioski, jakie z niej
wyci¹gn¹³ „wysz³y naprzeciw oczekiwaniom owej powierzchownej Polski”5.
Nosicielami polskoœci s¹ natomiast w przeciwieñstwie do rodziny Donalda Tuska
przodkowie braci Kaczyñskich, ze spektakularn¹ biografi¹ przedwojennego
harcerstwa i udzia³em w powstaniu warszawskim.
Równie zas³u¿ony dla „dobrej zmiany” intelektualista, prof. Andrzej Nowak,
zatroskany o przysz³oœæ „polskoœci”, kreœli apokaliptyczn¹ wizjê narodu, uwiedzionego przez libera³ów. Donaldowi Tuskowi i jego formacji przypisuje Profesor dzia³ania prowadz¹ce do „ubojni polskoœci”. Malej¹cy przyrost naturalny
w powi¹zaniu z otwartoœci¹ dla uchodŸców przewodnicz¹cego Tuska i pani
premier Kopacz, „pasterzy stada”, traktuje jako „zdradê ³añcucha pokoleñ”. Jeœli
bowiem „zrezygnujemy z poszanowania tego rdzenia kulturowego tworz¹cego
polskoœæ od przesz³o trzydziestu pokoleñ, to polskoœæ siê skoñczy”6.
Wielokulturowoœæ postrzega on jako skazê na polskim domu. Ten dom ma
byæ, jak pisze A. Nowak, bezpieczny, wolny od „tzw. uchodŸców”. Trzeba wiêc
zamkn¹æ drzwi, „jeœli goœcie s¹ nieproszeni i którzy próbuj¹ ub³oconymi butami wtargn¹æ do pokoju urz¹dzanego prac¹ wielu pokoleñ i ten pokój zniszczyæ”7. Populizm naukowy A. Nowaka przywodzi na pamiêæ rasistowsk¹ wypowiedŸ austriackiego polityka Jörga Haidera, który w tej samej konwencji
ostrzega³ naród przed przybyszami, którzy chc¹ uszczkn¹æ „ciasta dobrobytu,
tego, które upiek³y nasze matki i nasi ojcowie dla nas. Oni chc¹ siedzieæ przy
nakrytym stole (…). Ale miejsca jest ma³o. Wielu z tych, których nie zaprosiliœmy do sto³u, zabiera gospodarzom to, czego oni nie oddaliby dobrowolnie”.
5

6
7

O realnoœci œwiata zewnêtrznego najlepiej przekonaæ siê w dzia³aniu. Z prof. Zdzis³awem
Krasnodêbskim rozmawia Maciej Mazurek, w: Kilkunastu gniewnych ludzi. Rozmawiaj¹
Agata £awniczak i Maciej Mazurek, Poznañ 2015, s. 176.
Przedœwit. Z prof. Andrzejem Nowakiem rozmawia Agata £awniczak, w: Kilkunastu gniewnych ludzi…, s. 260, 261.
Tam¿e, s. 262.
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Wszelk¹ dyskusjê ucina Andrzej Zybertowicz. „Polskoœæ” posiada na wy³¹cznoœæ formacja Prawa i Sprawiedliwoœci, maj¹ca z narodem „serdeczny zwi¹zek krwi”.
Tworzymy bowiem id¹c¹ pod pr¹d lewacko-liberalnej poprawnoœci politycznej alternatywê dla wizji œwiata bez religii, bez narodów, bez patriotyzmu, bez
rodziny jako koœæca tkanki spo³ecznej (…). Rzecz w tym, ¿e jeœli dobra zmiana
przegra, to walec oko³oglobalistyczny, walec demoliberalnych konwulsji, choæ
zwichrowany, mo¿e doprowadziæ do sytuacji, w której kolejnej szansy na rekonstytucjê narodu polskiego nie bêdzie. Mo¿e wygraæ projekt Unii, która Polskê
»zmodernizuje« przez depolonizacjê i dechrystianizacjê. Bez sukcesu dobrej
zmiany nie bêdzie zatem nie tylko narodu polskiego, lecz byæ mo¿e nawet tkanki
narodotwórczej zdolnej do kolejnego zrywu8.

Historyk i polityk, piêtnuj¹cy jako recenzent rzekomy deficyt polskoœci
Muzeum II Wojny Œwiatowej, zas³u¿ony dla polityki historycznej ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Piotra Gliñskiego, podczas debaty zorganizowanej w 2006 r. w IPN og³osi³, ¿e „bez nauczania Jana Paw³a II, bez jego
autorytetu, nie mo¿e byæ polskiej polityki historycznej lub bêdzie ona ja³owa”9.
Dobra³ starannie cytaty Papie¿a, œwiadomie pomin¹³ jednak najwa¿niejsz¹ dla
traktowania przesz³oœci Polski wypowiedŸ, a mianowicie s³owa, w których Jan
Pawe³ II zauwa¿y³: „Mi³oœæ ojczyzny przyznaje wszystkim innym narodom
takie same prawa jak w³asnemu, a zatem jest drog¹ do uporz¹dkowania mi³oœci
spo³ecznej” oraz ¿e „polskoœæ to w gruncie rzeczy wieloœæ i pluralizm, a nie
ciasnota i zamkniêcie”10.
„Polskoœæ” ma byæ wedle dominuj¹cej narracji rz¹dz¹cej partii ha³aœliwa,
na pokaz. Na tê fasadowoœæ i potrzebê wykrzyczenia polskoœci zwraca³ uwagê ju¿
w 1877 r. wybitny konserwatysta, przedstawiciel szko³y krakowskiej, Józef Szujski,
kiedy zauwa¿y³: „Dziwna te¿ to zaiste rzecz, jak nasi tak zwani gor¹cy patrioci
ma³o ufaj¹ narodowi swojemu, jak ma³o jego zasobom przesz³oœci (…), jak ci¹gle wo³aj¹: Krzycz i demonstruj, ¿eœ Polak, bo przestaniesz byæ Polakiem!”11

Pos³uga prawdzie
„Przychodzimy w imieniu Polski”
„Co z tym Gdañskiem?”, „Czy w³adze Gdañska choruj¹ na proniemieckoœæ?”
pyta w „Do Rzeczy” zatroskany Piotr Semka. „Czy Gdañsk chce do Niemiec?”
8
9
10
11

„Sieci”, 2018, nr 16.
J. ¯aryn we wstêpie do debaty Polska polityka historyczna, „Biuletyn IPB”, 2006, nr 5, s. 4.
Jan Pawe³ II, Pamiêæ i to¿samoœæ, Kraków 2005, s. 29 i 37.
J. Szujski, O fa³szywej historii jako mistrzyni fa³szywej polityki, Sandomierz 2017, s. 29.
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– takim tytu³em zachêca Micha³ Karnowski do kupienia nowego numeru
tygodnika „Sieci”. Przynêt¹ ma byæ ok³adka, a na niej prawdziwe mixtum compositum. Donald Tusk jako reprezentant Europy, zamordowany prezydent Pawe³
Adamowicz, obecna prezydent Aleksandra Dulkiewicz, Pomnik Obroñców
Wybrze¿a na Westerplatte oraz Pomnik poleg³ych stoczniowców w 1970 r.,
tramwaj z tablic¹ „Danzig”, w tle zaœ flagi ze swastykami. Publicyœci prawicowych mediów przeœcigaj¹ siê w upowszechnianiu opinii, i¿ w Gdañsku „niemieckoœæ widaæ na ka¿dym kroku”, a „to, co polskie nie jest pielêgnowane”. Mno¿¹
siê wypowiedzi polityków, którzy, jak m. in. pos³anka Krystyna Paw³owicz
pow¹tpiewa, „Czy w Gdañsku w ogóle mieszkaj¹ jeszcze Polacy?”, a jej post
na temat „niemieckiej Republiki Gdañskiej” stanowi tylko jeden z elementów
puzzli, maj¹cych sk³adaæ siê na obraz „wojny Gdañska z Polsk¹”.
Paul Ricoeur zwróci³ uwagê, i¿ k³amstwo polityczne pos³uguje siê fa³szywym stereotypem, zatajeniem i krêtactwem, sztuk¹ perswazji, „która jest dusz¹
propagandy, a polega na stopieniu wierzeñ, obyczajów, pojêæ i wyobra¿eñ
w nierozró¿nialn¹ masê, tworz¹c¹ g³adk¹, zaskorupia³¹ powierzchniê, nieprzenikliw¹ dla rozk³adowego dzia³ania refleksji i krytyki”12 . Z k³amstwami „z zimn¹
krwi¹”, neguj¹cymi oczywiste fakty, z pisaniem na nowo historii w celach destrukcyjnych i dla stygmatyzowania przeciwnika lub wyimaginowanego wroga
nie sposób dyskutowaæ. Nie trudno jednak dostrzec, ¿e za fasad¹ nagonki
na Gdañsk kryj¹ siê czytelne motywacje i intencje. Nie pojawi³y siê one jak
deus ex machina. Liderzy „dobrej zmiany” siêgnêli do starego, wypróbowanego repertuaru œrodków w celu przejêcia i legitymizacji w³adzy.
Politycy i autorzy tekstów sugeruj¹cych „proniemieckoœæ” Gdañska nie ukrywaj¹ rozczarowania z powodu dotychczasowych pora¿ek wyborczych w mieœcie, gdzie zrodzi³a siê „Solidarnoœæ”. Jaros³aw Sellin, gdañszczanin, sekretarz
stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego przyznaje: „Niestety
na Pomorzu od ponad æwieræ wieku rz¹dzi to samo œrodowisko polityczne.
Przyznajê, ¿e z mandatem spo³ecznym. Ma ogromne poparcie”. Wierzy jednak, ¿e Platforma Obywatelska, „bezideowa i têskni¹ca do w³adzy”, wype³niona
œrodowiskami lewicowymi i lewackimi, nie zdusi „konserwatywnego ducha
gdañszczan”, tym bardziej, i¿ jak sugeruje „œrednio co trzecia osoba mijana
w mieœcie, to nasz zwolennik”13.
Zgodnie z logik¹ pisowsk¹ miasto rebelianckie, które opiera siê w³adzy, uznaj¹cej siebie za najwiêkszego krzewiciela polskoœci, musi byæ antypolskie. Skoro
zaœ polskoœæ jest antytez¹ niemieckoœci, to wniosek nasuwa siê sam: gdañskie
w³adze i ich wyborcy reprezentuj¹ afirmacjê niemieckoœci, za co powinni byæ
12
13

P. Ricoeur, Pod³ug nadziei, przek³. S. Cichowicz, Warszawa 1991, s. 78-79.
Westerplatte. Specustawa jest niezbêdna. Wywiad Edyty Ho³dyñskiej, „Sieci”, 1-7. 07. 2019,
s. 66.
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ukarani. Krystyna Paw³owicz przekonuje, ¿e w Gdañsku mamy do czynienia
z oczywist¹ rebeli¹; ukonstytuowa³a siê bowiem „opozycyjna do polskich w³adz
centralnych niemiecka republika gdañska wraz z delegatami obecnej opozycji”.
Obchody XXX rocznicy Trybuna³u Konstytucyjnego w Gdañsku sta³y siê dla
Pose³ PiS okazj¹ do prymitywnej nagonki zarówno na polskich, jak i zagranicznych uczestników. „Pieczê nad antypolsk¹ ca³oœci¹ w³adz ma – jak by³o widaæ
– nieakceptuj¹cy wyników polskich wyborów kierownik Komisji Weneckiej”.
W koñcu swych wywodów pyta dlaczego „Polacy mieszkaj¹cy w polskim Gdañsku godz¹ siê na to antypolskie, nielojalne wobec swej Ojczyzny demonstracyjne przedstawienie”?

Liberalizm i europejskoœæ elit Gdañska
Wœród czynników decyduj¹cych o stygmatyzowaniu Gdañska kilka zas³uguje
na szczególn¹ uwagê. Otwarcie na Europê, promowanie miasta jako otwartego
na pluralizm kulturowy i patriotyzm wielokulturowy stanowi³o od pocz¹tku
demokratycznej Polski wa¿ne zadanie dla w³odarzy miasta – kolebki Solidarnoœci. Nie byli oni w tych dzia³aniach odosobnieni. Wiele miejscowoœci polskiego pogranicza kulturowego zadba³o o zintegrowanie niemieckiego dziedzictwa i uznanie go jako wspólnego, europejskiego dobra, wymagaj¹cego pielêgnacji. Nie znalaz³y siê one jednak pod prêgierzem krytyki rz¹dz¹cej partii.
Maj¹ bowiem to szczêœcie, ¿e wœród ich prominentnych obywateli nie ma Donalda Tuska i Lecha Wa³êsy. To ich biografie i fascynacja histori¹ swego miasta
jest jednym z g³ównych powodów wojny rz¹du z Gdañskiem. Donald Tusk jako
przeciwnik polityczny, czo³owy polski Europejczyk, któremu przypisano ca³e
„z³o liberalizmu” oraz Lech Wa³êsa, legenda „Solidarnoœci”, którego biografiê
pisz¹ przedstawiciele obecnej w³adzy na nowo, stanowi¹ syntezê wszystkiego,
co jest w nomenklaturze w³adzy godne potêpienia. Tote¿ chêæ sforsowania
„wszechw³adzy” libera³ów w Gdañsku stanowi g³ówny motyw przewodni prawicowych opowieœci o antypolskoœci stolicy „Solidarnoœci”.
Piotr Semka, zas³u¿ony dla pisowskiej polityki historycznej wobec Gdañska, w swej aktualnej opowieœci stawia odpowiednio akcenty, by czytelnik nie
mia³ w¹tpliwoœci, ¿e Pawe³ Adamowicz, od 1998 r. prezydent miasta, „szybko
wszed³ w narracjê libera³ów o grodzie nad Mot³aw¹ jako spadkobiercy hanzeatyckich wartoœci”14. Autorowi nie przeszkadza³o bynajmniej, kiedy Toruñ ju¿
w latach 2007 do 2011 z powodzeniem realizowa³ projekt unijny „Toruñ – Hanza
nad Wis³¹”, gdy na g³ównym deptaku Starego Miasta prezentowane by³y herby

14

P. Semka, Co z tym Gdañskiem? „Do Rzeczy”, 17. 06. 2019.
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miast kupieckich, z którymi wspó³pracowa³ œredniowieczny Toruñ. Dziennikarz
„Do Rzeczy” nie wali obuchem. Sugeruje tylko, ¿e zaciekawienie inteligencji
gdañskiej niemieck¹ przesz³oœci¹ miasta jest na rêkê niemieckim chadekom
„zachwyconym gdañskimi libera³ami”. Zachwyt ten nie wynika bynajmniej, jak
twierdzi autor, z otwartoœci elit gdañskich, lecz wy³¹cznie z tego, ¿e „nie skupiaj¹ siê one jak wczeœniejsze generacje na skali wojennych ofiar”, lecz „myœl¹
o przysz³oœci Polski oraz Niemiec w nowoczesnych, europejskich standardach”.
Lektura pisma musi nasuwaæ pytanie, czy nie potrzebna jest rekonkwista,
skoro przez tak wiele lat trwa³o ideowe przewodnictwo libera³ów i „absolutna
dominacja medialna gdañskich »Europejczyków«. To ich wp³ywowa trybuna,
gdañski dodatek „Gazety Wyborczej” oraz „Dziennik Ba³tycki”, (Informacja,
¿e ta ostatnia gazeta jest w³asnoœci¹ niemieckiej grupy wydawniczej ma sugerowaæ niemieckie macki odciskaj¹ce swe piêtno na mentalnoœci mieszkañców)
nadawa³y ton debacie o gdañskiej to¿samoœci, skar¿y siê dziennikarz.
Piotra Semki historia sporów o Gdañsk to przedstawiona w karykaturalny
sposób wizja dziedzictwa kulturowego Gdañska premiera Donalda Tuska. Tusk
prezentowany jest jako inicjator dwóch najwiêkszych projektów muzealnych
pomyœlanych jako „placówki z mora³em – od walki narodów miêdzy sob¹ lub
walki z komunizmem do integracji europejskiej”. Muzeum II Wojny Œwiatowej
oraz Europejskiego Centrum Solidarnoœci jawi¹ siê jako pomys³y obarczone
genetyczn¹ skaz¹. Mo¿na przypuszczaæ, ¿e kierownictwo tych najwa¿niejszych
muzeów ostatnich lat przypad³o jakiejœ mafijnej grupie. Nie kompetencje bowiem, lecz znajomoœæ z Donaldem Tuskiem mia³a decydowaæ o objêciu stanowiska dyrektora Muzeum II Wojny Œwiatowej przez prof. Paw³a Machcewicza,
a ECS przez Basila Kerskiego. Faktem dodatkowo obci¹¿aj¹cym warszawskiego profesora jest bycie wychowankiem prof. Marcina Kuli, ska¿onego „europejskim spojrzeniem na historiê”.
„Fascynacjê” Gdañska niemieckoœci¹ t³umaczy P. Semka ró¿nymi powi¹zaniami z Niemcami. Wymienia przy okazji polsko-niemieckie czasopismo „Dialog” nie z tego wzglêdu, ¿e to od 1987 r. wydawane czasopismo, od lat dziewiêædziesi¹tych w dwóch jêzykach, stanowi¹ce niezwykle rzetelne Ÿród³o informacji o historii, gospodarce, polityce i kulturze obu krajów i ich wzajemnych
stosunkach, lecz tylko po to, by powiedzieæ, ¿e inicjatorem by³ przyjaciel Tuska
oraz ¿e finansuje je niemieckie Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Ksi¹¿ki
Stefana Chwina i Paw³a Huellego to tylko pozycje „typowe dla nowych tendencji” pisania i mówienia o „dobrym Niemcu”. Gdañsk stawia pod prêgierzem
za fascynacjê Günterem Grassem i nieodebranie mu Honorowego Obywatelstwa Gdañska po wyznaniu pisarza o udziale w Waffen-SS.
Bardziej ³opatologicznie o roli germañskiego konia trojañskiego w Gdañsku
pisz¹ autorzy „Sieci”. Temat tygodnia: „Wojna Gdañska z Polsk¹” to nagro-
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madzenie pomówieñ i forsowanie antyniemieckich hase³ rodem z PRL, gdy
wrogoœæ wobec Niemców stanowi³a integralny element wychowania Polaków,
czynnik kszta³tuj¹cy patriotyzm, element polskiej racji stanu. Posi³kowanie siê
antyniemieckim ¿argonem oznacza siêganie po sprawdzon¹ broñ wszystkich
ugrupowañ po 1989 r., które koncentrowa³y siê na wzbudzaniu wrogoœci wobec
Niemiec i Unii Europejskiej. W ich repertuarze by³y m.in. wezwania narodu
polskiego, by pielêgnowa³y w sobie „gotowoœæ do wrogoœci” wobec zachodniego
s¹siada, integrowanie przeciw niemieckiej „rzeszy z³a”; atak na „b³¹dz¹c¹
naukê polsk¹ za przyznanie przez poznañski UAM, „cia³o, które nazywa siê
senatem”, Günterowi Grassowi, tej „miernocie moralnej”, „bluŸniercy”, „twórcy
tekstów pornograficznych”, doktoratu honoris causa. Autorzy id¹ tropem prezesa PiS, Jaros³awa Kaczyñskiego, oskar¿aj¹cego wszystkie œrodowiska, które
„zapamiêta³y siê” w jednaniu z Niemcami o kolaboracjê, piêtnowa³ ludzi i instytucje zajmuj¹ce siê dziejami i wspó³czesnoœci¹ zachodniego s¹siada za korzystanie z judaszowskich niemieckich srebrników. Nawi¹zuj¹ do wyznawców
jednej jedynej prawdy, dla których wspó³praca z Niemcami mog³a oznaczaæ
tylko „lizanie butów potomkom Hitlera”.
Jedn¹ z broni, któr¹ wykorzystuje siê do ostrza³u zarówno Gdañska Donalda
Tuska, jak i Paw³a Adamowicza, jest finansowanie rozlicznych dzia³añ na rzecz
Gdañska przez niemieckie fundacje15. Jednak krytykom i oszczercom zabrak³o
tak zwyk³ej uczciwoœci, jak i konsekwencji. Obecne w Polsce od kilku dekad
fundacje niemieckie i polsko-niemieckie wspieraj¹ wspó³pracê g³ównie w obszarze edukacji, maj¹c¹ na celu umacnianie demokracji, wartoœci humanistycznych, integracji europejskiej. Beneficjentami s¹ g³ównie nauka i kultura. Gdyby
jednak autorzy piêtnuj¹cy te dzia³ania byli konsekwentni, nie powinni odwiedzaæ wielu polskich koœcio³ów, zabytkowych obiektów, niektórych szlaków
górskich, które zawdziêczaj¹ swój obecny wygl¹d finansowemu wsparciu
m.in. Fundacji Wspó³pracy Polsko-Niemieckiej.
Ataki prawicowych mediów kieruj¹cych siê filozofi¹ pt. co nam winni s¹
Niemcy i co nam siê nale¿y od Europy obra¿aj¹ mieszkañców Gdañska, Pomorza i Kaszub. Sugeruj¹ stan wyj¹tkowy miasta. Tymczasem mieszkañcy tego
regionu wspó³pracuj¹ od dekad zarówno w ramach partnerstwa miast, jak
i zró¿nicowanych programów naukowych oraz kulturalnych z Niemcami. Bior¹
w nich udzia³ czêsto potomkowie dawnych niemieckich mieszkañców Gdañska. Efektem jednej z wielu inicjatyw by³a rozpoczêta w latach 80. XX w. zbiórka
œrodków na budowê nowego carillonu w koœciele œw. Katarzyny przez gdañszczanina z pochodzenia, Hansa Eggebrechta. (Dzwony zosta³y w 1942 r. z rozkazu
Hermanna Göringa odes³ane do Niemiec celem przetopienia).

15

M. Pyza, A.R. Potocki, M. Wik³o, „Wojna Gdañska z Polsk¹” , „Sieci”, 1-7. 07. 2019, s. 29.
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Europejskoœæ Gdañska traktowana w prawicowych mediach jako u³omnoœæ
mieœci siê w narzuconej odgórnie konwencji traktowania Unii Europejskiej.
Andrzej Duda mówi³ w Le¿ajsku w 2018 r. o Europie jako o „wyimaginowanej
wspólnocie, z której dla nas niewiele wynika”. Œrodowiska zwi¹zane z obozem
w³adzy traktuj¹ Uniê Europejsk¹ jako realizacjê liberalnego totalitaryzmu, po³¹czonego z neomarksizmem, który mia³ doprowadziæ do zniszczenia wartoœci
wyprowadzonych z Dekalogu. Dlatego oskar¿enie „Gdañsk kontra Polska” jest
atakiem na ca³¹ opozycjê i wezwaniem do restytucji polskich wartoœci. Jak og³osi³
bowiem Ryszard Legutko, niew³aœciwe elity czyni³y wszystko, aby „czym prêdzej Polak o swej polskoœci zapomnia³, zamieniaj¹c siê w jednostkê (jak uczyli
libera³owie), w cz³owieka (tutaj przydawa³ siê cytat z Norwida) lub w Europejczyka (co by³o na ustach wszystkich)”16.
Gdañskowi przypisuje siê ca³e z³o identyfikowane z liberalizmem i lewic¹.
Te zaœ wed³ug opinii ks. prof. Paw³a Bartnika „nie bacz¹c na wartoœci Bo¿e
i ludzkie, chc¹ przede wszystkim zarabiaæ na proniemieckoœci i na filosemityzmie”. Przyklejenie etykietki „fascynacji niemieckoœci¹” i „uzale¿nienia od
Niemiec” ca³ej opozycji, tani chwyt wyborczy, to oferta dla ludzi nieufnych,
podejrzliwych. By³ on skuteczny w czasach jednoczenia Niemiec i w przededniu wejœcia Polski do Unii Europejskiej. Jak¹ rolê mo¿e odegraæ obecnie w okresie
narastaj¹cego ekstremizmu prawicowego w Europie, czasach postprawdy, kiedy
instytucje powo³ane do œcigania ugrupowañ godz¹cych w Konstytucjê, patrz¹
³askawym okiem na fanatyków obchodz¹cych urodziny Hitlera, sen z powiek
spêdza im natomiast demonstrowanie polsko-niemieckiej historii Gdañska?
Oskar¿ycielom Gdañska przeszkadza fakt, i¿ miasto chce byæ „prymusem”
w realizacji wartoœci europejskich. „Gazeta Polska” sugeruje, i¿ „metropolia,
»wolne miasto«, zachowuj¹c pamiêæ o swoich niemieckich czy ¿ydowskich
mieszkañcach, ma byæ bardziej europejskie, postêpowe i tolerancyjne od monoetnicznej reszty Polski, szczególnie tej jej czêœci, która zag³osowa³a na Prawo
i Sprawiedliwoœæ”17. Na liœcie grzechów g³ównych miasta znajdujemy m.in.:
anga¿owanie siê „obok Brukseli” w obronê praworz¹dnoœci, utworzenie programu integracji imigrantów, finansowanie in vitro, uczestniczenie w³adz miasta w paradach równoœci, udzia³ uczniów w warsztatach „Wielokulturowy
Gdañsk”. W³adze miasta zamiast pokazywaæ, ¿e „bez Gdañska nie by³oby wolnej Polski, zeuropeizowa³y Solidarnoœæ, rozwadniaj¹c historiê ruchu w abstrakcyjnych ideach”.
Poczesne miejsce na tej liœcie zajmuje równie¿ pojêcie „uniwersalizacji”, pojmowane wbrew filozofii i kulturze europejskiej, wy³¹cznie jako relatywizacja
winy Niemców, rozmywanie „polskoœci” i ograbianie historii Polski z jej wyj¹t16
17

R. Legutko, Esej o duszy polskiej, z pos³owiem A.D. 2012, Poznañ 2012, s. 131.
M. Ko¿uszek, Grzebanie w zatrutej tradycji, „Gazeta Polska”, 30.01.2019, s. 7.
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kowoœci na tle œwiata zewnêtrznego. Autora „Gazety Polskiej” niepokoi fakt,
i¿ „nawet tradycja miasta-kolebki Solidarnoœci zosta³a zuniwersalizowana przez
stworzenie Europejskiego Centrum Solidarnoœci. Ka¿dy, kto chocia¿ kilka razy
odwiedzi³ jego gmach, wie, ¿e instytucja ta bardziej ni¿ upamiêtnianiem walki
Polaków z systemem komunistycznym zajmuje siê tworzeniem i propagowaniem ideologicznej liberalno-europejskiej nadbudowy”18. Ci¹gle obowi¹zuje
narzucanie dychotomii, promowane ju¿ w czasie pierwszych rz¹dów PiS:
Z. Krasnodêbski imputowa³ przeciwnikom politycznym: „Chcecie do Europy,
powiadano, to musicie wyrzec siê historii narodowej, zamiast mówiæ o bohaterach, przyznajcie siê do swych ³ajdactw i zbrodni”19.
Obóz w³adzy nie akceptuje uniwersalizmu jako naturalnego procesu poszukiwania wspólnych korzeni i systemów wartoœci, odmiennego od akcentowania dominacji pewnych kultur. W humanistyce, filozofii uniwersalizm stanowi
wa¿n¹ integruj¹c¹ ideê, element programu humanistycznego dialogu i zbli¿enia poprzez interkulturaln¹ edukacjê. Posiada wielkie wartoœci kreatywne.
Wbrew propagandzie rz¹dowej jest on wizj¹ i nadziej¹ na sta³e potwierdzanie
poczucia wspólnotowoœci, które nikogo nie wyklucza. Wyra¿a racjonaln¹ jednoœæ ponad ró¿nicami w imiê potwierdzania to¿samoœci jednostki. W tym sensie oznacza tolerancjê i otwartoœæ wobec wszelkiej odmiennoœci. Przedstawiciele rz¹dz¹cej partii zdaj¹ siê nie rozumieæ, ¿e godnoœæ i humanistyczna wartoœæ ¿ycia s¹ pod ka¿d¹ d³ugoœci¹ i szerokoœci¹ geograficzn¹ takie same. Nie
ma szczególnej godnoœci Eskimosa, Hindusa, mieszkañca Syberii czy Polaka.
Ludzka godnoœæ ma wymiar uniwersalny. Naród istnieje w przestrzeni miêdzynarodowej. To, co go wyró¿nia, musi byæ uzupe³nione elementami uniwersalnymi, wa¿nymi dla moralnego usytuowania w œwiecie i porozumiewania siê
z innymi. bez których nie ma wyró¿nienia.
Taka orientacja ideowa otwartego Gdañska, poszukuj¹cego uniwersalnego
wymiaru historii i wysi³ku jednostki oraz grup spo³ecznych na rzecz przezwyciê¿ania antagonizmów, stoi w poprzek strategii obecnej w³adzy. Dlatego
nie akceptuje ona ani koncepcji Muzeum II Wojny Œwiatowej, ani Europejskiego Centrum Solidarnoœci. Wychodzi bowiem z za³o¿enia, ¿e polskie bohaterstwo, cierpienie i drogê do wolnoœci nale¿y wynieœæ ponad wszelkie inne
doœwiadczenia historyczne na œwiecie, w przeciwnym razie ekspozycja gdañska by³aby tylko „egzystencjalistycznym ho³dem dla ka¿dego cierpienia”. Ataki
na oba Muzea potwierdzi³y prawdê, i¿ historyczne bohaterstwo i cierpienie
nie uczyni³o nas bynajmniej ani lepszym cz³owiekiem, ani szlachetniejszym
narodem.

18
19

Tam¿e.
Z. Krasnodêbski, Po¿egnanie z III Rzeczpospolit¹, „Rzeczpospolita”, 10.09.2005.
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Samorz¹d na ³awie oskar¿onych
Wraz z przywróceniem podmiotowoœci i historii miast i miasteczek, odkrywaniem „ma³ych ojczyzn” wzros³o zainteresowanie lokalnoœci¹ i regionalizmem.
W wymiarze kulturowym obie te kategorie zwi¹zane s¹ z poczuciem odrêbnoœci i wyj¹tkowoœci, czego nie toleruje ani ¿aden system totalitarny, ani ¿aden
dyktator. Lokalnoœæ to ograniczony terytorialnie zasób wartoœci, symboli,
który stanowi o unikatowoœci miejsca zamieszkania. Wspólnota lokalna nie
zagra¿a w niczym wiêkszym wspólnotom, daje jednak jak ¿adna inna poczucie
bezpieczeñstwa i „swojskoœci”. Wojciech £ukowski dowodzi na podstawie przeprowadzonych badañ, i¿ pozornie nieprzystaj¹ce do siebie pojêcia lokalnoœci
i uniwersalnoœci mog¹ byæ ze sob¹ spójne. W tej samej spo³ecznoœci mog¹
znaleŸæ siê osoby, które przeciwstawiaj¹ „wielki, wspania³y œwiat” lokalnemu
zaœciankowi, a tak¿e takie, dla których atrakcyjnoœæ lokalnej przestrzeni polega
na wzbogaceniu jej przez niepowtarzalne, uniwersalne elementy. W wymiarze
uniwersalnym mo¿e równie¿ znaleŸæ odbicie to, co lokalne20.
Reforma samorz¹dowa w Polsce, jedno z najwiêkszych osi¹gniêæ po 1989 r.,
by³a od pocz¹tku oœci¹ w gardle dla wielu przedstawicieli ówczesnej opozycji.
Lokalna demokracja, wyzwalaj¹ca obywatelsk¹ energiê i odpowiedzialnoœæ, stanowi najwa¿niejszy fundament i Ÿród³o legitymizacji demokracji pañstwowej.
Lokalne instytucje obywatelskie tworz¹ podstawy zaufania, daj¹ gwarancjê
wolnoœci politycznych decyzji, ograniczenia indywidualnych egoizmów, stwarzaj¹ miejsce, gdzie obywatel czuje siê u siebie. Patriot¹ mo¿e czuæ siê bowiem
tylko ten, kto potraktowany zostanie jako pe³nowartoœciowy cz³onek wspólnoty, poczynaj¹c od najmniejszej. W dojrza³ych demokracja jest podstaw¹ dumy
pañstwa i spo³eczeñstwa.
W Polsce uznana zosta³a przez fundamentalistyczne i prawicowe pisma jako
zagro¿enie i „rozmycie polskoœci”. Dla nich liczymy siê tylko jako ca³oœæ, zwarci, gotowi do z³o¿enia wolnej myœli na o³tarzu jednomyœlnoœci. Wspólnie ³atwiej
jest bowiem przeciwstawiæ siê wrogom narodu i ojczyzny. Wrogiem zaœ okaza³y siê nowe województwa i lokalne w³adze. Autorzy „Rodziny Radia Maryja”
ostrzegali, ¿e odt¹d przestanie siê liczyæ Polska, a na pierwszy plan wysunie
siê mazurskoœæ, pomorskoœæ, œl¹skoœæ, dokonane zostanie „poæwiartowanie”
Polski, a miasta pogranicza kulturowego bêd¹ czu³y siê bardziej zwi¹zane
z Berlinem ani¿eli z Warszaw¹. Inicjatorów i realizatorów reformy podejrzewano o to, ¿e Polskê narodow¹ chc¹ przekszta³ciæ w Polskê regionów; chc¹
20
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„wy³uskaæ ziemie zachodnie z polskiej pañstwowoœci”. Demokracja lokalna nie
umacnia bynajmniej polskiej niepodleg³oœci, jak g³osi³o pismo, s³u¿y tylko
i wy³¹cznie obcym si³om. Bogate Niemcy mog¹ bowiem „zassaæ nasze ziemie
zachodnie i pó³nocne”.
Antoni Macierewicz z wielu wzglêdów odrzuca³ integracjê Polski z Uni¹
Europejsk¹. Jednym z argumentów by³a supozycja, i¿ Unia po to wspiera demokracjê lokaln¹, by godziæ w narodowe struktury. Dlatego chcia³ przekonaæ
polskie spo³eczeñstwo, i¿ „w jednej koncepcji rozwoju UE, nazwijmy j¹ regionaln¹, to w³aœnie samorz¹dom przypisano rolê czynnika, który ma os³abiæ pañstwo narodowe czy te¿ byæ t¹ struktur¹ zastêpcz¹ wobec pañstw narodowych.
W zwi¹zku z tym do samorz¹dów ma p³yn¹æ poza instrukcjami i impulsami
politycznymi odpowiedni strumieñ pieniêdzy”21.
Partia w³adzy pozosta³a wierna swojej postawie wobec samorz¹dów, tym
bardziej kiedy okaza³o siê, ¿e lokalne w³adze w du¿ych aglomeracjach obroni³y
siê przed zaw³aszczaj¹c¹ ich autonomiê polityk¹. Tygodnik „Sieci” przypomina
w zwi¹zku z tym, i¿ Donald Tusk od dawna mia³ „separatystyczne zapêdy”,
domagaj¹c siê pe³nej autonomii Kaszub. Prezydent Gdañska Aleksandra Dulkiewicz jest denuncjowana przez prawicowe pismo jako urzêdniczka, która chce
zastêpowaæ pañstwo; prowadzi bowiem w³asn¹ regionaln¹ politykê zagraniczn¹,
rozmawiaj¹c z ambasadorem Belgii o sprawach gdañsko-belgijskich. Autorzy
zakwalifikowali ten fakt jako rodzaj separatyzmu w³adz gdañskich. Akceptacji
w³adzy pañstwowej nie mog³o uzyskaæ z tego samego wzglêdu „21 tez samorz¹dowców dla Polski” podpisanych w Gdañsku 4 czerwca 2019 r. w Œwiêto
Wolnoœci i Solidarnoœci. Przypisano im d¹¿enie do „rozbicia dzielnicowego
Polski”. Pismu braci Karnowskich wszystko to kojarzy siê z nastrojem w Wolnym Mieœcie Gdañsku, co powinno postawiæ Polaków w stan gotowoœci. Zbyt
to groŸne, ostrzega, by mo¿na „spaæ spokojnie”.
Zaniepokojony postaw¹ samorz¹dowców gdañskich jest równie¿ Jaros³aw
Sellin. „Jest takie zjawisko wœród niektórych samorz¹dowców, w³odarzy du¿ych miast”, mówi w wywiadzie minister. „Zamiast zajmowaæ siê tym, do czego
zostali powo³ani, czyli realizowaæ pragmatyczne interesy mieszkañców miasta,
maj¹ aspiracje, ambicje ustawiæ siê w opozycji do rz¹du polskiego, bo wywodz¹
siê z innych œrodowisk politycznych. To jest mieszanie ról”22. Wbrew opinii
gdañszczan takich, jak Stefan Chwin, który nie chcia³, by Europejskie Centrum
Solidarnoœci by³o tylko „prowincjonalnym skansenem”, lecz z „ducha europej-
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skie”, dla J. Sellina to tylko siedziba partyjna, miejsce zaw³aszczone przez PO,
jej polityków zwi¹zanych „z uk³adem rz¹dz¹cym na Pomorzu”.
Wobec ca³kowitego przejêcia Muzeum II Wojny Œwiatowej oraz Westerplatte przez PiS i towarzysz¹c¹ mu kampaniê oszczercz¹ przeciw twórcom koncepcji i realizacji Muzeum, s³owa Jaros³awa Sellina, który widzi jedyne wyjœcie
z patowej sytuacji i mo¿liwoœæ kompromisu z przedstawicielami samorz¹du
w kwestii polityki historycznej w Gdañsku w „mówieniu prawdy”, zakrawa na
kiepski ¿art. Z kontekstu wypowiedzi J. Sellina wynika bowiem, ¿e nowe
muzea nie mówi¹ prawdy na temat, kto by³ sprawc¹, a kto ofiar¹. „Prawd¹” jest
natomiast przypisanie pisowskim bohaterom Solidarnoœci wiernoœci idea³om
ruchu wolnoœciowego, republikañskiego i niepodleg³oœciowego oraz postrzeganie dzisiejszej Solidarnoœci z central¹ w Gdañsku jako „zwi¹zku zawodowego,
który jest kontynuatorem tych samych idei”23.
Mord z nienawiœci, dokonany na pierwszym samorz¹dowcu RP, Pawle Adamowiczu, nie powstrzyma³ œrodowisk reprezentuj¹cych obóz w³adzy przed
pomówieniami. Prezydent Gdañska, który w 2018 r. wygra³ wybory samorz¹dowe jako bezpartyjny kandydat, by³ g³ównym adresatem ataków za politykê
historyczn¹ miasta. Cz³owieka, który nie mia³ zamiaru przenosiæ siê do Warszawy, by³ samorz¹dowcem z krwi i koœci i mia³ marzenie, by przywróciæ miastu miejsca wymazane z jego historii, uczyniono odpowiedzialnym m.in. za
fascynacjê nazistowskim okresem Gdañska. Na temat historii miêdzywojennego okresu w dziejach miasta powsta³a spora literatura i nikt krytycznie myœl¹cy nie uzna Wolnego Miasta Gdañska za czas chwa³y. Zarówno dla Polaków,
jak i Niemców decyzja o jego utworzeniu nie mog³a byæ bowiem satysfakcjonuj¹ca. Historia WMG wi¹¿e siê tak z narastaniem faszyzmu i pocz¹tkiem
II wojny œwiatowej, jak i z dzia³alnoœci¹ organizacji polonijnych i bohatersk¹
obron¹ miasta. Uœwiadomienie, ¿e tego okresu nie mo¿na wymazaæ z historii
Polski oraz, ¿e jak ka¿da historia i ta mo¿e byæ wa¿n¹ lekcj¹ dla przysz³ych
pokoleñ, a nie narzêdziem propagandy na u¿ytek walki politycznej, stanowi
wa¿ne zadanie edukacyjne dla ka¿dej w³adzy miasta.
Stefan Chwin przypomina, ¿e „Wolne Miasto”, budz¹ce najwiêksze emocje
u rz¹dz¹cych, wymyœlone zosta³o przez kibiców gdañskiej Lechii. Po raz pierwszy napis „Wolne Miasto” zauwa¿y³ 14 sierpnia 1980 r., kiedy to na murze Stoczni
Gdañskiej robotnicy postawili wyciêtego z tektury or³a, pod którym du¿ymi
literami napisali „Wolne Miasto Gdañsk”24. Prawicowe media œwiadomie uto¿samiaj¹ politykê edukacyjn¹ miasta z kultem WMG, imputuj¹ jej prezentacjê
tego okresu jako belle époque i fascynacjê „niemieckim duchem” Gdañska.
23
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Przypisuj¹ w³odarzom miasta myœlenie, które nie opiera siê na analizie historycznych faktów, a bardziej na budowaniu skojarzeñ, które w „tajemniczy
sposób maj¹ prowadziæ od tradycji WMG do wizji dzisiejszych elit miastem
zarz¹dzaj¹cym”. St¹d te¿ wniosek, i¿ gdañski samorz¹d chce siê symbolicznie
odseparowaæ od Polski, co w konsekwencji ma prowadziæ do wywo³ania nowej
fali niemieckiego rewizjonizmu.
Ludzie obozu w³adzy nie mogli akceptowaæ u steru Gdañska cz³owieka,
w którego w gabinecie wisia³y portrety dawnych burmistrzów i nadburmistrzów
miasta, który organizuj¹c Œwiatowy Zjazd Gdañszczan, podj¹³ próbê zintegrowania potomków dawnych mieszkañców oraz obecnych w radosnym prze¿ywaniu spotkania, a ca³¹ sw¹ dzia³alnoœci¹ pokaza³, ¿e jest cz³owiekiem wewnêtrznej autonomii, pozbawiony ciasnego patriotyzmu. O takim patriotyzmie
w historii Niemiec pisa³ Heinrich Heine, i¿ polega on na tym, ¿e jego serce jest
niepojemne, kurczy siê jak skóra na mrozie, nienawidzi wszystkiego co obce,
nie jest kosmopolit¹ ani Europejczykiem, lecz chce byæ tylko Niemcem.
Antyoœwieceniowoœæ, antyelitaryzm, odwo³ywanie siê do emocji i instynktu z pomijaniem rozumu stanowi¹ integraln¹ cechê systemów autorytarnych.
Ataki w³adzy na samorz¹dy du¿ych aglomeracji mieszcz¹ siê w socjotechnice
dyktatur XX w., które prosty lud wiejski przeciwstawia³y kapitalistycznym i „za¿ydzonym” miastom. Próby przeciwstawienia niepokornych miast ma³ym miejscowoœciom, w których PiS uzyska³ najlepsze wyniki wyborcze, s¹ wyrazem
arogancji w³adz. Wynikaj¹ z przekonania, i¿ ich mieszkañcy to „ciemny lud”.
Schlebianie wsi uczynili elementem swej ideowej orientacji uczeni obozu w³adzy, którzy dezawuuj¹ dzisiaj „zatrute owoce oœwiecenia” . Andrzej Waœko si³ê
sprawcz¹ narodu upatrywa³ nie w ludziach z dyplomem i nie z miasta. Bo to
„Polacy o wykszta³ceniu podstawowym i zawodowym okazali siê silniejszym
elementem spo³ecznym ni¿ ca³a wielka rzesza magistrów. Ci, którzy nie studiowali, nie mieli bowiem okazji zaraziæ siê tak g³êboko post-marksistowskim
wartoœciowaniem i modnymi sloganami nowej lewicy”. Odrodzenie spo³eczne,
które zahamowa³o „subkulturê elit III RP”, przysz³o od do³u25. W tej samej
tonacji brzmi¹ s³owa Zdzis³awa Krasnodêbskiego, który wyznaje, ¿e wiêcej
Polski znajduje na prowincji. Tam przetrwa³a „polska cywilizacja”. „S¹ ludzie
w ma³ych miastach, którzy nie wstydz¹ siê swojej polskoœci, swojej wiary i swojego w³asnego, mocnego przekonania, co do s³usznoœci swoich racji. Nie czuje
siê w rozmowie, ¿e przeszli oni przez magiel uniwersytetu, w szczególnoœci
nauk humanistycznych”. W koñcu jednak dochodzi do wniosku, ¿e to po stronie PiS- jest „prawdziwa inteligencja” i ¿e po stronie tylko tej w³adzy jest siê
„wœród przyzwoitych ludzi”26.
25
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Portal Arcana 126: „Subkultura elit” oczami prof. Andrzeja Waœki.
O realnoœci œwiata zewnêtrznego najlepiej przekonaæ siê w dzia³aniu… s. 170, 179.
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To¿samoœæ odzyskana
Kierowany wobec Gdañska zarzut budowania alternatywnej wobec polskoœci
to¿samoœci jest tak samo ba³amutny, jak sformu³owana u progu „IV RP” teza
o kryzysie to¿samoœciowym Polaków, wypêdzeniu historii na banicjê i wyparciu siê patriotyzmu przez elity III RP. Nadawcy hase³, przekonani o s³usznoœci
starej propagandowej zasady, i¿ ka¿de k³amstwo powtórzone sto razy staje siê
prawd¹, rozpowszechniaj¹ je nadal bezkarnie. Arogancja ta wynika z ignorancji. Wyg³aszane „prawdy” nie s¹ wsparte ¿adnymi badaniami, a jedyne dowody
to intuicja i „uliczne rozmowy” z gdañszczanami.
Ukazywanie w krzywym zwierciadle edukacji historycznej w Gdañsku jako
zamazywanie polskiego krajobrazu kulturowego i preferowanie niemieckiej
spuœcizny idzie w poprzek wyników rozlicznych badañ prowadzonych zarówno w skali ogólnopolskiej, jak i regionalnej oraz lokalnej. Dotycz¹ one odniesieñ mieszkañców do przesz³oœci jako jednego z g³ównych wyznaczników patriotyzmu. Wi¹¿e siê równie¿ z nowym podejœciem do kultury i potrzeb¹ uczestnictwa w niej obywateli. „Kultura stanowi podstawowy kontekst naszego
codziennego doœwiadczania, w niej spotykamy siê z innymi, wyra¿amy siebie,
konstruujemy swoj¹ to¿samoœæ, rozumiemy siebie i œwiat, to kulturowe obywatelstwo jest to¿same z pe³nym udzia³em w ¿yciu spo³ecznym” pisze Marek
Krajewski27.
Kompleksowe badania Piotra Tadeusza Kwiatkowskiego o spo³ecznych funkcjach wiedzy o przesz³oœci, który pyta³ o przydatnoœæ tej wiedzy dla teraŸniejszoœci oraz o charakter zmian zachodz¹cych w ci¹gu minionych trzech dekad,
nie pozostawiaj¹ w¹tpliwoœci. Z badañ porównawczych lat: 1987, 2003 oraz
z lipca 2016 wynika pewna stabilnoœæ postaw28. P. T. Kwiatkowski pokazuje, i¿
w 2003 r. w porównaniu z 1987 r. „zwiêkszy³a siê popularnoœæ postrzegania
wiedzy o przesz³oœci jako kapita³u kulturowego oraz intelektualnej formacji cz³owieka”. Autor wskazuje na zwiêkszaj¹ce siê odsetki respondentów k³ad¹cych
akcent na funkcjê przesz³oœci w kszta³towaniu to¿samoœci. St¹d wniosek:
„W ci¹gu trzydziestu lat nie zmieni³y siê odsetki osób podkreœlaj¹cych, ¿e wiedza
o przesz³oœci stanowi sk³adnik œwiadomoœci narodowej, natomiast stopniowo
zwiêksza³a siê grupa twierdz¹cych, ¿e jest ona podstaw¹ zbiorowej to¿samoœci
jednostek”. Nie ma równie¿ w¹tpliwoœci, i¿ w minionych latach wzros³a fascy-
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M. Krajewski, W kierunku relacyjnej koncepcji uczestnictwa w kulturze, „Kultura i Spo³eczeñstwo”, 2013, nr 1, s. 43.
P. T. Kwiatkowski, Odzyskanie niepodleg³oœci w polskiej pamiêci zbiorowej, Warszawa 2018,
tu s. 30-43.
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nacja pami¹tkami z przesz³oœci, refleksja nad kultur¹ wspó³czesn¹ i obiektami
historycznymi jako noœnikami pamiêci indywidualnej i zbiorowej29.
W 1996 r. Ministerstwo Edukacji Narodowej wprowadzi³o nowy program
dydaktyczny „Dziedzictwo kulturowe w regionie”. Sprzyja³ on wielu aktywnoœciom spo³ecznym na rzecz edukacji historii regionalnej i lokalnej, w tym
równie¿ na obszarze pogranicza. Jak pisze o Wroc³awiu prof. Teresa Kulak,
program ten mia³ równie¿ swój udzia³ w odkrywaniu „czeskiej, habsburskiej
i prusko-niemieckiej przesz³oœci Wroc³awia oraz zwi¹zanych z ni¹ zabytków”.
Badania na tym terenie pokaza³y, ¿e regionalna historia jest im najbli¿sza,
a mieszkañcy miasta maj¹ œwiadomoœæ, ¿e jest to ich ojczysta historia. Okaza³o
siê, i¿ wielokulturowa przesz³oœæ mo¿e byæ pomostem miêdzy narodami, Ÿród³em budowania wiêzi, a w przemianach „spo³ecznej pamiêci historyczne
realia etnicznej swojskoœci i obcoœci s¹ nieistotne”30.
Badania gdañskich uczonych na temat postrzegania swego miasta przez
gdañszczan potwierdzaj¹ z³o¿onoœæ ich to¿samoœci. Stanowi¹ one sumê to¿samoœci odrzuconych, utraconych, odzyskanych, rekonstruowanych, odpamiêtnionych, wymyœlonych i wnoszonych. Tak kompleksowe poczucie przynale¿noœci zawsze jest podatne na spory. Od stopnia wolnoœci obywateli zale¿y, czy
bêdzie to identyfikacja wybrana czy narzucona. Wyniki badañ przecz¹ tezom
spreparowanym na u¿ytek walki politycznej i kampanii wyborczej rz¹dz¹cej
partii. Zespó³ pod kierunkiem Cezarego Obracht-Prondzyñskiego wykazuje,
i¿ 90% gdañszczan deklaruje siln¹ identyfikacjê z miastem, z jego histori¹, mimo
i¿ zdecydowana wiêkszoœæ przyby³a tu po II wojnie œwiatowej. Pytani o sw¹
to¿samoœæ, na pierwszym miejscu wskazuj¹, ¿e s¹ Polakami (94,3%), nastêpnie
gdañszczanami (92,2%), kolejno wymieniaj¹ Trójmiasto (84,5%), Pomorze
(84,4%), wreszcie to¿samoœæ europejsk¹ (79,9%). Wyniki nie odbiegaj¹ od ogólnopolskich standardów31. Obecna nagonka na „niemieckoœæ” Gdañska musi
nasuwaæ analogie z okresem stalinowskim. Z 22 tys. Danzingerów (dawna
Polonia gdañska) 15 tys. wyjecha³o po 1956 r. do Niemiec. Podwa¿ano ich polsk¹
to¿samoœæ, przeœladowano, torturowano, ograbiano, a polscy oprawcy mówili
„Przychodzimy w imieniu Polski”32.
Interdyscyplinarne badania to¿samoœci gdañszczan, realizowane w 2018 r.
przez zespó³ socjologów z Pomorskiego Centrum Badañ nad Kultur¹ przy
29
30

31

32

Tam¿e, s. 37, 39.
T. Kulak, Wroc³aw – polskie miasto o niemieckiej przesz³oœci, w: Poznañ, Szczecin, Wroc³aw.
Trzy uniwersytety, trzy miasta, trzy regiony, pod red. W. £azugi i S. Paczosa, Poznañ 2010,
s. 83-104, tu 97.
Wyniki badañ opublikowano w pracy: Wspó³czesne oblicza to¿samoœci gdañszczan. Zespó³
autorów: K. Ciechorska-Kulesza, T. Grabowski, L. Micha³owski, C. Obracht-Prondzyñski,
K. Stachura, P. Zbieranek, Gdañsk 2019, s. 112, 114.
C. Obracht-Prondzyñski, Konflikt o Westerplatte, „Newsweek”, 29.07. – 4.08.2019, s. 18, 19.
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Uniwersytecie Gdañskim, uœwiadamiaj¹, i¿ Gdañsk nie prowadzi ¿adnej wojny
z Polsk¹ i w tym samym stopniu negli¿uj¹ k³amstwa obozu w³adzy. Badania
uwzglêdniaj¹ analizê lokalnej historii w kontekœcie historii narodowej i ponadnarodowej. Autorzy zwracaj¹ uwagê na fakt, i¿ zainteresowanie tematem nabra³o
szczególnej aktualnoœci w zwi¹zku z sytuacj¹, gdy „wzros³o znaczenie miast
jako bytów niezale¿nych, samoorganizuj¹cych siê, tworz¹cych w³asn¹ sieæ powi¹zañ”33. Z ustaleñ badaczy wynika, i¿ we wspó³czesnym Gdañsku dominuje
docenianie ró¿nych postaci i zdarzeñ z historii miasta. Tak¿e wzrost publikacji
na temat gdañskiej Polonii w okresie miêdzywojennym oraz aktywnoœci lokalnych animatorów kultury (jak chocia¿by w latach 2013–2014 „Wspólny Pokój
Gdañsk. Ku miejskim modi co-vivendi” oraz projekty dedykowane poszczególnym dzielnicom) przyczyni³y siê do akceptacji z³o¿onej polsko-niemieckiej
przesz³oœci i jej dziedzictwa. Debata o najtrudniejszym okresie polityki nazistowskiej w dziejach Gdañska w niczym nie wyklucza akceptacji dla wielokulturowego dziedzictwa. Dziêki coraz bogatszej literaturze nastêpuje ponowne
odczytywanie œladów kaszubskich oraz ¿ydowskich34. Obecnie wa¿nym kryterium ró¿nicuj¹cym podejœcie do wspólnego dziedzictwa jest stopieñ partycypacji we wspólnocie. Osoby zaanga¿owane w inicjatywy obywatelskie
wyró¿nia duma z miasta ze wskazaniem na otwartoœæ, wolnoœæ i tolerancjê.
W demokratycznym kraju to¿samoœci s¹ zawsze efektem spo³ecznego dyskursu. To¿samoœæ nie mo¿e byæ dana z góry, a œwiadomoœæ historyczna nie
mo¿e byæ wynikiem decyzji politycznej. W procesie dojrzewania to¿samoœci
demokratycznego spo³eczeñstwa stajemy w obliczu licznych sprzecznoœci, które
nie do koñca da siê przezwyciê¿yæ. To¿samoœæ budowana jest g³ównie na kulturze, ta zaœ jest zawsze ró¿norodna. W sytuacji, gdy w³adze pañstwowe traktuj¹ nasz¹ przesz³oœæ jak pralniê publiczn¹, w której ka¿dy obraz historii mo¿na oddaæ do czyszczenia lub przefarbowania i uprawia ¿onglerkê pojêciami
etycznymi, roœnie ranga instytucji obywatelskich, które tworz¹ podstawy
zaufania, stwarzaj¹ miejsce, gdzie obywatel czuje siê u siebie.
Codzienne doœwiadczenie, ile nienawiœci niesie mi³oœæ rz¹dz¹cej partii do
w³asnego narodu oraz model patriotyzmu polegaj¹cy na dyskredytacji Gdañska i jego mieszkañców jako zdrajców (wczeœniej „dziadek z Wehrmachtu”,
„volksdeutsche”) wymusza zwiêkszon¹ aktywnoœæ obywatelsk¹ oraz pracê edukacyjn¹ kierowan¹ do m³odego pokolenia. Warto zwróciæ w tym kontekœcie
33
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Wspó³czesne oblicza to¿samoœci gdañszczan…, s. 8.
Zob. m. in. wydane w ostatnich latach takie pozycje, jak m. in.: M. Borzyszkowska-Szewczyk, B. Cirocka, C. Obracht-Prondzyñski, Kaszubski wano¿nik po Gdañsku. Znaki i miejsca w przestrzeni kulturowej Miasta, Gdañsk 2019; F. Meisler, Zau³kami pamiêci. Gdañsk-London-Jaffa, przek³. A. Szewczyk, A. Teperek, redakcja i pos³owie M. Borzyszkowska-Szewczyk, Gdañsk 2014.
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uwagê na znakomit¹ polemikê Jana Pomorskiego z ksi¹¿k¹ Andrzeja Nowaka
Pierwsza zdrada Zachodu. 1920 – zapomniany appeasement. Ten wybitny
specjalista z zakresu metodologii historii dokona³ wiwisekcji pojêcia „zdrada”,
uœwiadamiaj¹c nam koniecznoœæ namys³u nad rozpowszechnian¹ w krêgach
prawicy destrukcyjn¹ tez¹ o Polaków poczuciu „bycia zdradzonym” w wymiarze indywidualnym przeniesionym na wspólnotowe. Powo³a³ siê przy tym
na autorytet ks. prof. Józefa Tischnera. Ona na pytanie co znaczy zdradziæ,
odpowiada: znaczy „najpierw obiecywaæ wiernoœæ, a nastêpnie zdradziæ, jak
pytanie i odpowiedŸ”. Mówi, ¿e zdrada jest relacj¹ osobow¹ i zak³ada œwiadomoœæ zdradzaj¹cego i zdradzanego. Najpierw trzeba obiecaæ wiernoœæ, a nastêpnie zdradziæ. Wiernoœæ domaga siê wzajemnoœci, ma strukturê dialogiczn¹35.
Ani w³adze Gdañska, ani jego mieszkañcy nie dawali nikomu nigdy obietnicy, ¿e wydr¹¿¹ historiê swego miasta z bogactwa wielokulturowoœci i ¿e ogranicz¹ swoj¹ troskê wy³¹cznie do w¹sko-narodowo pojêtego dziedzictwa kulturowego. Wiêkszoœæ gdañszczan opowiada siê za otwartym regionalizmem
i otwartym miastem. S¹ dumni zarówno z osi¹gniêæ rodzimych twórców, jak
i by³ych niemieckich architektów, ludzi nauki i kultury. Wiêkszoœæ te¿ wypowiedzia³a siê przeciw odebraniu G. Grassowi honorowego obywatelstwa.
Mi³os³awa Borzyszkowska-Szewczyk wyrazi³a opiniê wielu, pisz¹c, i¿ Trylogia
gdañska wprowadzi³a Wrzeszcz, Gdañsk, Kaszuby i Pomorze, z ich kulturow¹
specyfik¹ pogranicza, do literatury œwiatowej. Jako pierwszy pisarz „scali³
w swoich gdañskich powieœciach niemieckie, kaszubskie, polskie i ¿ydowskie
narracje dotycz¹ce Gdañska o wspólnej, a zarazem dziel¹cej przesz³oœci” i pokaza³ jak wypracowywano formy i taktyki wspó³¿ycia ró¿nych kultur36.

Gdañskie centrum œwiata
Krzysztof Czy¿ewski, okreœlaj¹cy siebie jako praktyka idei, wspó³twórca Oœrodka
„Pogranicze – sztuk, kultur, narodów” w Sejnach, w czasach rosn¹cych konfliktów, rozpadów, przemocy pisze i dzia³a na rzecz dialogu kultur. Ukazuje
rangê „ma³ego centrum œwiata”, przypominaj¹c, i¿ du¿ego nie ma. Sens lokalnej
czy regionalnej wspólnoty widzi w wezwaniu do dialogu i do wspó³odpowiedzialnoœci. Takie centrum nie roœci sobie prawa do wy³¹cznoœci, wyj¹tkowoœci,
lecz postrzega siebie jako cz¹stkê wspó³istniej¹c¹ z innymi. Ono otwiera na
35
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Zob. J. Pomorski, Appeasement jako ostrze¿enie. Rozwa¿ania o historiograf ii i polityce
historycznej (Wokó³ Pierwszej zdrady Zachodu Andrzeja Nowaka), „Dzieje Najnowsze”, 2017,
nr 3, s. 269-298, tu 285, 286 oraz J. Tischner, Filozof ia dramatu, Kraków 1999, s. 258.
M. Borzyszkowska-Szewczyk, Gdañsk Grassa, „Przegl¹d Polityczny”, 2018, nr 151/152,
s. 88, 89.
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œwiat, choæ nie jest pêpkiem œwiata. „Sztuk¹, któr¹ szczególnie pielêgnuje siê
w ma³ym centrum œwiata jest przyjmowanie darów. Mówi ona, ¿e nie jesteœmy
samowystarczalni, ¿e ¿ycie jest obcowaniem ustanowionym na powinnoœci
oddawana daru”37. „Ma³e centrum jest goœcinne (…). Nie przyznaje obywatelstwa jednym, a wilczego biletu drugim”. „To ¿ywa rzeka, a nie strze¿one zbiorniki stoj¹cej wody”. „Kocha przesz³oœæ dla przysz³oœci”, a zakorzenienie traktuje
jako „formê odzyskania przysz³oœci”38.
Gdañsk to nie Sejny. Jednak wypowiedŸ K. Czy¿ewskiego traktujê jako swego
rodzaju manifest o wymiarze uniwersalnym. Tylko wiernoœæ jego przes³aniu
mo¿e wzmocniæ w³adze miasta i obywateli w przekonaniu, ¿e pod¹¿aj¹ w³aœciw¹ drog¹. I Polacy, i Niemcy musieli zaakceptowaæ powojenn¹ rzeczywistoœæ, poczucie utraty i nowego zakorzenienia. W poszukiwaniu w³asnego „centrum œwiata” warto pos³uchaæ tych, którzy jak Siegfried Lenz, pochodz¹cy
z Mazur pisarz, potraktowa³ dzieje pogranicza jako wa¿n¹ lekcjê historii:
„Przesz³oœæ nale¿y do nas wszystkich, nie mo¿na jej dzieliæ, wyg³adzaæ; to wszystko siê przecie¿ ze sob¹ zrasta, krzy¿uje, utwierdza wzajemnie w ¿¹dzy posiadania, we w³adzy i w klêskach; niekiedy te¿, ale bardzo rzadko, w rozs¹dku;
a kto próbuje rozdzielaæ rzeczy i dowody, któreœmy odziedziczyli, kto chce
sprawiæ sobie czysty rodowód, ten wie, ¿e musi u¿yæ przemocy”39.

37
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K. Czy¿ewski, Ma³e centrum œwiata, Sejny/Krasnogruda 2017, s. 208.
Tam¿e, s. 209- 210.
S. Lenz, Muzeum ziemi ojczystej, przek³. E. Borg i M. Przyby³owska, Warszawa 1991, s. 349.
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O kruchości…
Trwanie na pograniczu

Jestem, a w³aœciwie to bywam, cz³owiekiem pogranicza. W trojakim znaczeniu oraz z trojakiego nadania; mianowicie konfesyjnego, jêzykowego oraz
etniczno-narodowego. Jednym s³owem: z nadania kulturowego, w³aœciwego
w sposób wieloraki bodaj wobec wszystkich regionów pogranicza. Choæ nie
wszystkie pogranicza – dodam – ³¹cz¹ czy te¿ dziel¹ wszystkie wymienione
nadania. Moje skromne badania genealogiczne, mo¿liwe dziêki cudem z po¿ogi
II wojny œwiatowej ocala³ym ksiêgom koœcielnym parafii Du¿a Purda, potwierdzi³y wczeœniejsze domys³y. Równie¿ moi przodkowie przybyli w latach czterdziestych XVIII wieku na Warmiê. To biskup warmiñski Krzysztof Andrzej Jan
Szembek sprowadzi³ równie¿ rodziny Or³owskich i Prej³owskich na jej po³udniowe kresy. Ch³opskie i katolickie rodziny mia³y bowiem na spl¹drowanych
i opustosza³ych w III wojnie pó³nocnej ziemiach pracowaæ gospodarnie, no
i p³aciæ biskupowi nale¿n¹ daninê. To pochodzenie w rozumieniu szerszym
ani¿eli tylko genealogicznym ukszta³towa³o – a mo¿e nawet podœwiadomie
wymusi³o na mnie – ci¹g³y z nim dialog.
Jednak¿e nie ten w¹tek stanowi oœ g³ówn¹ mojej opowieœci. Ni¹ bowiem
jest kruchoœæ. S³owniki definiuj¹ kruchoœæ jako „w³aœciwoœæ fizyczn¹ cia³
sta³ych, polegaj¹c¹ na ich pêkaniu (kruszeniu siê) pod wp³ywem dzia³aj¹cej na
nie si³y zewnêtrznej”. W przenoœni natomiast kruchoœæ znaczy tyle co nietrwa³oœæ, przemijanie, chwilowoœæ.
W moim rozumieniu kruchoœæ nie tyle iskrzy siê b³yskotliwymi momentami przywo³añ z przesz³oœci, co wymusza pokorê w nas wszystkich przed
czasowoœci¹ ludzkoœci oraz zaprasza do pochylenia siê nad przemijaniem ¿ycia.
Ka¿dego. Kruchoœæ nie jest jednak równoznaczna z fatalizmem historiozoficznym ani te¿ z porzuceniem nadziei na moc, niechby nawet cz¹stkow¹, na
moc cz³owieka czy zbiorowoœci ludzkiej kierowania sw¹ biografi¹.
W moim przypadku zaœ ta wywo³ana do tablicy kategoria zawiera w sobie
potrzebê wyodrêbnienia perspektywy przemijania. A czyniê to w³aœnie z perspektywy mojej „ma³ej ojczyzny”. To ona nie dawa³a mi, i nie daje, spokoju:
w wymiarze osobistym jak i badawczym.
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Siêgam po popularn¹ definicjê Warmii, tej mojej Warmii z moich „Odpominañ”. Zagl¹dam wiêc do Wikipedii i czytam: „W 1945 r. ca³a Warmia zosta³a
w³¹czona do pañstwa polskiego. Wskutek ucieczki przed frontem, powojennych wysiedleñ przymusowych oraz emigracji wiêkszoœæ mieszkañców, zarówno
Niemców, jak i Warmiaków, opuœci³a Warmiê. Dziœ ogromn¹ wiêkszoœæ mieszkañców wspó³czesnej Warmii stanowi ludnoœæ nap³ywowa (g³ównie mieszkañcy
dawnych kresów, Mazowsza czy przesiedleni Ukraiñcy”1.
Mimo kiepskawej swoistoœci definicyjnej tej formu³y stwarza ona jednak
sposobnoœæ refleksji nad szczególnym, niepowtarzalnym i kluczowym charakterem Warmii, nad tym niepowtarzalnym „miejscem na ziemi”. Wymieniaj¹c
cechy mej krainy, mojej „ma³ej ojczyzny”, nie skrywam przy tym mego emocjonalnego podejœcia, a zatem subiektywnoœci spojrzenia. Mam do tego prawo,
podobnie jak ka¿dy patriota swego krajobrazu kulturowego czy historycznego.
Ale nie tylko dlatego odwa¿y³em siê siêgn¹æ po mój kawa³ek „ma³ej ojczyzny”, by odwo³aæ siê do bliskiego mi rozró¿nienia miêdzy „ojczyzn¹ prywatn¹”
i „ojczyzn¹ ideologiczn¹” w rozumieniu Stanis³awa Ossowskiego. Dodam
zarazem, i¿ w odniesieniu do Warmii – znik³a ona bowiem z przestrzeni spo³ecznej, by odnaleŸæ siê w kategoriach polityki lokalnej, kultury symbolicznej
zainteresowañ historyków regionalnych oraz spo³eczników – stosowaæ nale¿y
odmienne metrum mierzalnoœci, mierzalnoœci dostosowanej do – no w³aœnie
– do kruchoœci jej bytu.
Celem nadrzêdnym jest bowiem, (wy)tropienie szczególnoœci mojej krainy,
a wiêc: owej prehistorycznej dla plemion Warmów i Prusów otuliny, nastêpnie
tej¿e nieledwie samej otuliny dla rycerzy Zakonu Marii Panny oraz ich poddanych, no i wreszcie dla mieszkañców-autochtonów w Prusach, z czasem nazywanych Prusami Wschodnimi. I ja istnia³em i funkcjonowa³em, zw³aszcza
jako uczeñ „ogólniaka” w Ostródzie w latach 1952–1956 jako „autochton”. Na
pewno w sprawozdawczoœci. Dla kole¿anek i kolegów natomiast by³em jednym
z nich. Spotykamy siê co roku, aczkolwiek w gronie niepokoj¹co malej¹cym.
Ju¿ w tym momencie nie sposób nie zauwa¿yæ mego odwo³ania do skrótowo
ju¿ wczeœniej przywo³anych zjawisk, do stanów przemijania, do nietrwa³oœci.
Dla wyartyku³owania mego dyskursu kruchoœci przywo³am przetworzone przez
przewrotnego niemieckiego filozofa Odo Marquarda ³aciñskie przys³owie
Habent sua fata libelli [„I ksi¹¿ki maj¹ swój los”]. Otó¿ w eseju pod przewrotnym tytu³em Kilka uwag o nieuchronnoœci tego co niedyspozycyjne („die Unvermeidlichkeit des Unverfügbaren”) proponuje on rozszerzenie ³aciñskiego powiedzenia w postaci Habent sua fata fata2. To nie jest przejêzyczenie czy zaj¹kniêcie; w przek³adzie zaœ znaczy tyle co „Nawet los doœwiadcza losu”.
1
2

Wikipedia, przywo³anie 22.10.2019.
„Die Schicksale haben selbst ihre Schicksale”. Por. O. Marquard, Ende des Schicksals? Einige
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Formu³a ta nadzwyczaj trafnie przystaje do mojej (hipo)tezy, i¿ to w³aœnie
moja „ma³a ojczyzna” doœwiadcza³a losu pod³ug przytoczonych za Odo Marquardem s³ów: „Nawet los doœwiadcza losu”. Jeœli w³aœciwie pojmujê s³owa
niemieckiego filozofa, na które mo¿na siê natkn¹æ w jego tomie Apologia przypadkowoœci. Studia filozoficzne (1994) w przek³adzie Krystyny Krzemieniowej, to przy pewnym wysi³ku intelektualnym da siê j¹ z po¿ytkiem odnieœæ
do mojej osobliwej, niepowtarzalnej Warmii w zwojach prusko-wschodnioprusko-polsko-warmiñskich interesów oraz (nie)mo¿noœci.
Nadal mam w doskona³ej pamiêci gor¹c¹ debatê „borussiañsk¹” w Olsztynie, wiosn¹ (29 maja) 2004 roku. Przedmiotem sporów by³a historia regionalna, naszego regionu, mego regionu. Pamiêtam, ¿e odwo³ywa³em siê do mego
tekstu Co dalej? Wspólnota Kulturowa BORUSSIA w Europie euroregionów, opublikowanym w periodyku „Sprawy narodowoœciowe” 3, w którym to wskazywa³em na z ró¿nych wzglêdów kiepsk¹ perspektywê tworzenia tzw. euroregionów oraz na wybiórcze nominowanie miejsc, postaci i symboli do roli
mitów fundacyjnych czy za³o¿ycielskich regionu czy prowincji, bo chyba
nie województwa (warmiñsko-mazurskiego).
W dyskusjach powraca³y takie „steruj¹ce” pojêcia jak: mitów dekonstrukcja, rekonstrukcja i/czy konstrukcja. Nie da³o siê równie¿ unikn¹æ debat co do
historycznego obszaru czy zasiêgu regionu; od obstawania przy stricte administracyjno-terminologicznym wytyczaniu zasiêgu Warmii czy Prus Wschodnich po wrêcz poetycko kusz¹ce nazewnictwo: od nazwy kraina tysi¹ca jezior
po krainê „tysi¹ca granic” czy nawet pograniczy. Nie zabrak³o wreszcie refleksji nad sposobnoœci¹ wprowadzenia wektorów procesów ponadregionalnych,
a nawet kategorii „grupa wyobra¿eniowa” nies³usznie zapomnianego socjologa-etnologa Józefa Obrêbskiego. Nie mog³o te¿ zabrakn¹æ swojsko brzmi¹cych
„zagrywek” takimi parami pojêæ, jak obcoœæ czy innoœæ versus swojskoœæ.
Bodaj centralnym w¹tkiem tej debaty sta³y siê pytania o kapita³ kulturowy
i/czy symboliczny tej krainy oraz o zaistnienie w jej granicach miejsc pamiêci. Uprzedzê prawdopodobne pytania. Tak: Ju¿ wtedy centralni aktorzy
filozofii kulturowej Pierre Bourdieu oraz Pierre Nora stali w centrum roztrz¹sañ nad sednem i sensem wykreœlania obszarów swojskoœci i obcoœci.
W kilka lat póŸniej, gdy duchowi ojcowie-za³o¿yciele BORUSSII Robert
Traba oraz Kazimierz Brakoniecki dokonywali swoistej autolustracji dorobku,
w dramatyczn¹ chwilê owej reorientacji i redefinicji Wspólnoty Kulturowej
BORUSSIA wdar³a siê ze zdwojon¹ moc¹ debata nad „borussiañskimi”

3

Bemerkungen über die Unvermeidlichkeit des Unverfügbaren [1976], [w:] O.M., Abschied
vom Prinzipiellen [1976], Stuttgart 1981, s. 66.
H. Or³owski, Co dalej? Wspólnota Kulturowa Borussia w Europie euroregionów, „Sprawy
Narodowoœciowe”, 2001, nr 19, s. 91-105.
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miejscami pamiêci, nad sposobami wy³aniania oraz utrwalania „memów”
borussiañskoœci. I ja bra³em w niej udzia³, i ja stawia³em w niej znaki oraz formu³owa³em pomys³y. Baby pruskie i Gietrzwa³d, Grunwald i Tannenberg,
Hozjusz i Hindenburg, znajdywa³y w tym symbolicznym leksykonie swoje
miejsce. Czy na d³ugo oraz czy przy pe³nej zgodzie pomys³odawców, to ju¿
inna kwestia. Nie sposób nie zauwa¿yæ, jak bardzo „rozjechane” oraz niezborne
s¹ owe ró¿norakie propozycje co do wytyczania granic i pojemnoœci kulturowych, narodowych, narodowoœciowych; i to niezale¿nie od tego, czy po³¹czymy
Warmiê i Mazury – dwa jak¿e odmiennie definiowane twory – kulturowym
wêz³em ma³¿eñskim czy te¿ nie. No i pytamy, jak „sztony” te cementowaæ maj¹
œwiadomoœæ grupow¹ „nowych Warmiaków” czy „nowych Mazurów”. Przypomnê, ¿e Robert Traba wydan¹ na okolicznoœæ swoistego „rozstania” z Borussi¹
antologiê-testament zatytu³owa³ nieprzypadkowo Czas przekraczania granic. Antologia BORUSSII 1995–2015.
Pytam: Jakich granic? Pytam: W jakich momentach? PodpowiedŸ znajdujê
w samym tytule g³oœnej monografii W przestrzeni czas czytamy Karla Schlögela. Nie sposób nie poznaæ, ¿e w tytule chodzi o przewrotnie genialnie przetworzone kategorie Immanuela Kanta, kategorie czasu i przestrzeni. Nieprzypadkowo przywo³a³em wydany przeze mnie w serii Poznañska Biblioteka
Niemiecka tytu³. Lektura Schlögela sprzyja i mojej refleksji z wielu wzglêdów;
sta³a siê dla mnie w swoim czasie wyzwaniem dla przetestowania osobistej konstytucji wewnêtrznej; warmiñskiej i polskiej, polskiej i warmiñskiej. Jeden
z rozdzia³ów monografii Schlögel opatrzy³ wymownym tytu³em: Mental maps/
Krajobrazy w g³owie: San Francisko, Heimat, niemiecki Wschód itd.4 Nie tylko
w tym rozdziale niemiecki badacz pod¹¿a tropem mentalnego konstruowania
mental maps, a wiêc swoistych „ma³ych ojczyzn” w koordynatach czasu oraz
przestrzeni.
Przyjrza³em siê zatem i ja mojemu „krajobrazowi w g³owie”, mojej – skromnie licz¹c – przesz³o æwierætysi¹cletniej ojczyŸnie mentalnej, a inaczej (za Benedictem Andersonem) mówi¹c – mojej „wspólnocie wyobra¿onej”. Czym
siê wyró¿nia³a, na dobre i na z³e? Za co nale¿a³oby j¹ pochwaliæ, a za co zganiæ?
Za cechê wrêcz kardynaln¹, a wyró¿niaj¹c¹ Warmiê z grona innych czasowo-przestrzennych tworów œrodkowo-pó³nocnej Europy nowo¿ytnej, uzna³bym paradoksalnie jej instytucjonalno-prawn¹ niestabilnoœæ i nietrwa³oœæ,
która nie mog³a nie prze³o¿yæ siê na mo¿liwoœci oraz granice skutecznego dzia³ania jednostki. Powo³am siê na konkretny przyk³ad, a mianowicie na nieskuteczne aktywnoœci mego pradziadka Micha³a Prey³owskiego. Zacytujê dwa
akapity z moich warmiñskich Odpominañ:
4

Por. K. Schlögel, W przestrzeni czas czytamy. O historii cywilizacji i geopolityce, przek³ad
Izabela Drozdowska, £ukasz Musia³, pos³owie Hubert Or³owski, Poznañ 2009, s. 241 i n.
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Jego [Micha³a] nazwisko pojawia³o siê tu i tam w (…) przestrzeni publicznej
Warmii Po³udniowej. W 1892 r. organizowa³ w Purdzie wiec z Sewerynem Pieniê¿nym dla wspierania nauczania religii w jêzyku polskim. „Gazeta Olsztyñska”
z 22 czerwca informowa³a pod nag³ówkiem „Wa¿na odpowiedŸ” co nastêpuje:
„Polsko-katoliccy ojcowie rodzin z Du¿ej Purdy, z gospodarzem p. Prey³owskim
na czele, wystosowali do królewskiej regencyi w Królewcu pismo z proœb¹, aby
w szkole Purdzkiej przynajmniej godzinê tygodniowo religii œw. po polsku udzielano. Na pismo to nadesz³a na rêce p. Prey³owskiego nastêpuj¹ca odpowiedŸ:
(…) ‘Na wniosek z 25 zesz³ego miesi¹ca o pozwolenie udzielania w tamtejszej
ludowey szkole tygodniowo jednej godziny nauki religii po polsku, odpowiadamy, ¿e wed³ug rozporz¹dzenia naczelnego prezydenta z 24 czerwca 1873 dla prowincyi pruskiej potrzebom z domu po polsku mówi¹cych uczniów o tyle dostatecznie zaradzone jest, ¿e tym¿e w pierwszym oddziale nauka religii udzielana
jest po polsku [...] Zreszt¹, po urz¹dzeniu niedawno przy szkole wy¿ej wymienionej trzeciej klasy, mo¿na siê spodziewaæ, ¿e uczniowie w w³adaniu niemieckim jêzykiem wiêkszej wprawy ni¿ dot¹d nabior¹. Pozostawiamy Panu do woli,
innych podpisuj¹cych proœbê o naszym rozstrzygniêciu zawiadomiæ. Meier’ ”.
Pismo, skierowane ,An Herrn Michael Preylowski in Gr. Purden’, redakcja
,Gazety Olsztyñskiej’ opublikowa³a zarówno w oryginale, jak i w (…) cokolwiek
zabawnym przek³adzie. Redakcja opatrzy³a przy tym odpowiedŸ z Królewca
nastêpuj¹cym komentarzem: ,Nale¿y siê pochwa³a dzielnym wiarusom z Purdy,
¿e siê o swe prawa dopominaj¹. Spodziewaæ siê nale¿y, ¿e wiarusy w Purdzie te¿
przypilnuj¹ tego, ¿e aby wed³ug rozporz¹dzenia król. regencyi w ich szkole uczono. Rozporz¹dzenie to odnosi siê zaœ do wszystkich szkó³ na Warmii i Mazurach
i wszêdzie te¿ rodzice dopilnowaæ powinny aby dzieci ich w szkole przynajmniej
na najni¿szym oddziale religii œw. po polsku siê uczy³y.’ Przypomnê, i¿ ju¿ petycja
z 1885 r., podpisana przez 3500 ojców warmiñskich, w tym i przez pradziadka
Micha³a, skierowana by³a przeciwko zarz¹dzeniu z 1873 r.oku wed³ug którego
– za wyj¹tkiem lekcji religii w najni¿szych klasach – nauka mia³a siê odbywaæ
w jêzyku niemieckim. Sejm pruski petycjê odrzuci³ 5.

Przywo³ujê owe wydarzenia z dalekiej przesz³oœci dla wy³o¿enia dwu konkluzji. Pismo Warmiaków do w³adz w Królewcu to nie rebelia, a skromne,
w biurokratycznych „Prusiech” w ramach powinnoœci obywatelskich uprawnione zachowanie. Drugi zaœ wniosek to smêtne stwierdzenie nieskutecznoœci grupowego dzia³ania. Na nic zda³y siê przecie¿ rzetelnie argumentuj¹ce
wnioski gospodarzy z Warmii.
W zakoñczeniu spuentowaæ pragnê – pó³ ¿artem, pó³ serio – jeden z „epizodów” Objawieñ w Gietrzwa³dzie latem 1877 roku, udokumentowany w arcybogatym zbiorze raportów z przes³uchañ dziewczynek-wizjonerek. Wœród wielu
pytañ podsuwanych dziewczynkom przez pielgrzymów, a przede wszystkim
5

H. Or³owski, Warmia z oddali. Odpominania, Olsztyn 2000, s 71 i n.
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przez powo³an¹ przez biskupa Warmii Philippa Crementza komisjê koœcieln¹,
która nadzwyczaj skrupulatnie przes³uchiwa³a m³odziutkie Warmiaczki, jedno
pytanie, a zw³aszcza jedna odpowiedŸ nie mo¿e nie zwróciæ naszej uwagi.
Opisa³em to przed laty w mojej bardzo osobistej „homilii” Rzecz o dobrach
symbolicznych. Gietrzwa³d 1877. Piszê tam m.in.:
Na szczególn¹ uwagê zas³uguje kr¹g pytañ [do Maryi], odnosz¹cych siê do
polityki Rzeszy wobec Koœcio³a oraz nawi¹zuj¹cych do ówczesnej sytuacji historycznej w skali regionalnej, i nie tylko. l sierpnia [1877] Barbara Samulowska
zada³a pytanie: ,Czy osierocone parafie otrzymaj¹ wkrótce kap³anów?’ Wed³ug
precyzyjnego zapisu protoko³u przes³uchañ [dziewcz¹t przez biskupi¹ komisjê]
otrzyma³a nastêpuj¹c¹ odpowiedŸ: ,Jeœli ludzie gorliwie bêd¹ siê modliæ, wówczas
Koœció³ nie bêdzie przeœladowany, a osierocone parafie otrzymaj¹ kap³anów’ 6.

Zdumiewaæ musi polityczny refleks Matki Boskiej Gietrzwa³dzkiej. Pytanie
dotyczy³o przecie¿ jednej z istotnych represji w ramach tzw. kulturkampfu.
Ka¿da inna odpowiedŸ mog³aby sprzyjaæ politycznym przeœladowaniom ksiê¿y
i Koœcio³a. (Areszt dla proboszcza parafii Gietrzwa³dzkiej ksiêdza Augustyna
Weichsla, acz Niemca, stanowi tego dobitny przyk³ad). Wydarzenia w miejscowoœci Marpingen zaœ, na dalekich zachodnich rubie¿ach II Cesarstwa, zw³aszcza
brutalne akcje policji pruskiej wobec pielgrzymów i nie tylko, tym bardziej sk³aniaj¹ do stwierdzenia, i¿ Marya Gietrzwaldzka stanê³a (dyplomatycznie) na
wysokoœci zadania i nie da³a pretekstu do policyjnych przeœladowañ wiernych.
Na koniec chcia³bym siê podzieliæ z Pañstwem z jeszcze jedn¹ puent¹ warmiñsko-gietrzwa³dzk¹. Po ukazaniu siê mojej „ksi¹¿eczki gietrzwa³dzkiej” otrzyma³em zaproszenie do Münster, miasta-skupiska niemieckich Warmiaków-Ermlenderów. W moim wyst¹pieniu dotkn¹³em równie¿ kwestii jêzyka, w którym toczy³y siê dialogi i przepytywania dziewcz¹t. Nie mog³o byæ w¹tpliwoœci,
¿e by³a polszczyzna. Oczywiœcie z nalotem gwary warmiñskiej. I otó¿ ju¿ na
pocz¹tku dyskusji dorwa³ siê do g³osu krzepki jegomoœæ wywodz¹c podniesionym g³osem, i¿ Matka Boska nie mog³a rozmawiaæ z dziewczynkami po polsku, poniewa¿ w Ostpreussen jêzykiem urzêdowym by³ przecie¿ jêzyk niemiecki!
Nie musia³em siê trudziæ z odpowiedzi¹: Gromki i szczery œmiech sali uzna³em za najdoskonalsz¹ ripost¹ wobec wysi³ku intelektualnego lokalnego patrioty
„na emigracji”.
Koñczê moje przyd³ugie wyst¹pienie. Pieszczê siê nadziej¹, ¿e przekona³em
S³uchaczki i S³uchaczy o kruchoœci mojej „ma³ej ojczyzny”, aczkolwiek martwi
mnie ona egzystencjalnie.
10.12.2019, 17.30: Gdañsk, Dom Kaszubski
6

H. Or³owski, Rzecz o dobrach symbolicznych. Gietrzwa³d 1877, Olsztyn 2005, s. 83.
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Kanonicy włocławscy pochodzenia pomorskiego.
Przyczynek do genealogii i heraldyki szlachty
Prus Królewskich XVI–XVIII wieku1

Wprowadzenie
Podstaw¹ niniejszego opracowania jest rêkopis ks. Stanis³awa Chodyñskiego2,
Katalog pra³atów i kanoników w³oc³awskich, z 1915 roku3. „Odkry³em go” i jego
historiê w 2004 roku, bior¹c do rêki artyku³ Czterechsetlecie erekcji seminarium
w³oc³awskiego (1569–1969)4 i zaraz wybra³em siê do Archiwum Diecezjalnego
we W³oc³awku. Ten ma³o wykorzystany w nauce rêkopis, do 1948 roku uwa¿any jeszcze za zaginiony, w 1949 rewindykowa³ z Akademii Umiejêtnoœci w Krakowie ks. Stanis³aw Librowski5.
Natychmiast (rok 2006) opublikowa³em dwa artyku³y w „Studiach Pelpliñskich”. Podstaw¹ by³y biogramy z rêkopisu, które opracowa³em szczegó³owo,
tak pod k¹tem instalacji na kanoniê, ³¹cznie z opisem i ilustracj¹ z ksi¹g czyn1

2

3
4
5

Opracowanie wstêpne powsta³o w 2008 roku w czasie trwania grantu: Szlachta Prus Królewskich XV–XVIII wieku. Studium heraldyczno-genealogiczne, pod kierunkiem prof. dr.
hab. Krzysztofa Mikulskiego, nr N N108 112034.
O autorze, zob. S. Librowski, Stanis³aw Chodyñski ks., ur. 4 XI 1836 w Kaliszu, zm. 16 V
1919 we W³oc³awku, [w:] Encyklopedia Katolicka, t. 3, Lublin 1979, kol. 207–208: tu wczeœniejsza literatura.
Archiwum Diecezjalne we W³oc³awku (dalej: ADW³), Stanis³aw Chodyñski, Katalog pra³atów i kanoników w³oc³awskich (kserokopia rkpsu), o jego historii, zob. noty na s. 1.
S. Librowski, Czterechsetlecie erekcji seminarium w³oc³awskiego (1569-1969), „Archiwa,
Biblioteki i Muzea Koœcielne” (dalej: ABMK) 18, 1970, s. 132.
¯y³ w latach 1914–2002, miêdzy innymi, kierownik Archiwum Diecezji W³oc³awskiej 1947–
1982, zob. M. Dêbowska, Librowski Stanis³aw, ks. [w:] S³ownik biograf iczny polskich archiwistów koœcielnych, t. 1, pod red. J. Mareckiego, Kraków 2017, t. 1, s. 79–83: tu wczeœniejsza
literatura. Autor monumentalnej pracy Inwentarz realny dokumentów Archiwum Diecezjalnego we W³oc³awku. Dzia³ I: Dokumenty samoistne, t. 1–7, W³oc³awek 1994–1999; ten¿e,
Inwentarz realny dokumentów Archiwum Diecezjalnego we W³oc³awku. Dzia³ II: Dokumenty
w kopiariuszach, t. 1–11, W³oc³awek 1999–2002.
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noœci kanoników, jak równie¿ ¿yciorysu wed³ug najnowszej wiedzy z literatury.
By³y to biogramy kanoników, póŸniejszych biskupa che³miñskiego Adama Kosa6
oraz archidiakona pomorskiego i proboszcza skarszewskiego Franciszka Wybickiego7. Poda³em przy tym historiê rêkopisu ks. S. Chodyñskiego, który
w 1915 roku zosta³ przekazany do druku Polskiej Akademii Umiejêtnoœci
w Krakowie. Z powodu I wojny œwiatowej nie zosta³ wydany i przele¿a³ w Krakowie a¿ do koñca II wojny. Poszukiwa³ go ks. Stanis³aw Librowski, dyrektor
Archiwum Diecezjalnego we W³oc³awku i, jak napisa³em wy¿ej, sprowadzi³
do W³oc³awka w 1949 roku.
Z instalacj¹ na kanoniê, nie tylko w³oc³awsk¹, wi¹za³ siê ciekawy proces,
mianowicie udowodnienie szlachectwa, przedstawienie wywodu przodków
do trzech pokoleñ wstecz. Instalant stawa³ przed kapitu³¹ i prosi³ o objêcie stalii
w chórze, miejsca (zwolnionego przez innego kanonika) i prawa g³osu w kapitule. Dalej nastêpowa³o zaprzysiê¿enie przez czterech œwiadków szlachectwa
instalanta oraz ukazanie wywodu przodków, do babek w³¹cznie, wraz z podaniem herbów (Deductionem Nobilitatis)8. Pierwszy ze œwiadków podawa³
pochodzenie, trzej nastêpni je potwierdzali, dodaj¹c te¿, ¿e nie uczyni³ nic niestosownego przeciwko swemu szlachectwu. Musia³ z³o¿yæ te¿ stosowne dokumenty, zwykle trzy, tak zwane Reformationes Domus, które zaprotoko³owano
w ksiêdze wraz z ca³ym procesem instalacji. Dziêki temu mo¿emy dziœ poznaæ
pochodzenie i œrodowisko rodzinne wielu ze szlachty nie tylko z ustnego zeznania, ale i spisanych dokumentów. Od XV wieku bowiem kanonie katedralne rezerwowano dla stanu szlacheckiego, znacznie ograniczaj¹c dostêp do nich
innym stanom, plebejuszom, pozostawiaj¹c jedynie dwa doktoraty teologii, dwa
prawa i jeden medycyny. Rozstrzygnê³y to sejmy, piotrkowski z 1496 roku, potem krakowskie, oraz bulle papieskie: Leona X z 1515 oraz Paw³a III z 1543
roku9. Ka¿dy z kanoników po z³o¿eniu przysiêgi winien odsiedzieæ przy kate6
7
8

9

J. Kowalkowski, Adam Kos (ok. 1610–1661) biskup che³miñski – pochodzenie, „Studia Pelpliñskie”, t. 37, 2006, s. 197–220.
Ten¿e, Franciszek Wybicki (1708–1765) – pochodzenie i dzia³alnoœæ, „Studia Pelpliñskie”,
t. 37, 2006, s. 221–250.
Zob. A. Mañkowski, Kapitu³a katedralna che³miñska od roku 1466 do 1821, „Zapiski Towarzystwa Naukowego w Toruniu” 5, 1920–1922, s. 85: „Postanowienie Zygmunta I i senatu, zatwierdzone bull¹ Leona X [rok 1515] wzbrania³o nieszlachcie przystêpu do prebend
kapitulnych z wyj¹tkiem 4 doktoratów. Odt¹d winien kandydat na kanonika wykazaæ swoje
pochodzenie szlacheckie dokumentami 4 pokoleñ, podaæ herby, oprócz tego dwu czy trzech
szlachty znanych kapitule winnych by³o przysiêg¹ stwierdziæ jego przynale¿noœæ do stanu
rycerskiego”. Podobnie by³o w kapitule w³oc³awskiej (5 doktoratów), zob. przypis ni¿ej.
Zob. S. Librowski, Kapitu³a katedralna w³oc³awska. Zarys dziejów i organizacji, W³oc³awek 1949 (=„Studia Historico-Ecclesiastica” 5), s. 31; a tak¿e Volumina constitutionem, t. I,
Warszawa 1996, s. 72-73 (sejm piotrkowski 1496); t. II, Warszawa 2000, s. 102 (sejm walny
krakowski 1531-1532), s. 212 (sejm walny krakowski 1538-1539).
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drze 8 tygodni, by zostaæ habilitowanym, czyli uzyskaæ pe³niê praw10. W koñcu
XVI wieku kapitu³a w³oc³awska liczy³a 26 cz³onków, w tym: 8 pra³atów (prepozyt, dziekan, archidiakon, scholastyk, kustosz, kantor oraz archidiakon pomorski i kanclerz) i 18 kanoników11.
Nieco póŸniej, w 2008 roku, postanowi³em napisaæ szersze opracowanie
dotycz¹ce ksiê¿y z Pomorza, którzy uzyskali kanonikat w³oc³awski. Zamieszczone w nim informacje genealogiczne, uzupe³nione zosta³y z akt czynnoœci
Kapitu³y W³oc³awskiej i Archiwum Biskupów Kujawsko-Pomorskich w Archiwum Diecezjalnym we W³oc³awku, wskazanych przez autora przy danym rêkopiœmiennym biogramie12. Dotyczy³o to zw³aszcza zeznañ œwiadków co do
genealogii, opisów herbów, jak równie¿ dostarczonych dowodów szlachectwa,
dokumentów zwanych najczêœciej jako Reformationes Domus, czyli intercyz,
lub dokumentów opraw posagów przez rodzica i dziadów ojczystych i macierzystych, o których autor rêkopisu, ks. Chodyñski, jedynie wspomnia³, ¿e zosta³y dostarczone. Odszukano tak¿e inne, niewskazane przez autora dokumenty,
które kapitu³a nakazywa³a dostarczyæ w póŸniejszym czasie (zazwyczaj w ci¹gu pó³ roku). Dotyczy³o to zwykle nieznanych instalantom babek macierzystych. Zwa¿ywszy na brak akt grodzkich i ziemskich dla województw pomorskiego i che³miñskiego Prus Królewskich, jest to dziœ wa¿ne Ÿród³o. Dla dokumentów tych, w wiêkszoœci z nieistniej¹cych dziœ ksi¹g s¹dowych podano datê
i miejsce wystawienia, oraz opis. Jak mo¿na wnioskowaæ, chodzi³o tu o udowodnienie, ¿e wymienione trzy pary by³y ma³¿eñstwem, posiada³y dobra. Przed
przed³o¿eniem tych dokumentów, przed komisj¹ stawa³o czterech œwiadków,
którzy pod przysiêg¹ podawali szlachectwo ojca, matki oraz babki, ojczystej
i macierzystej instalanta wraz z herbami (czêsto dok³adny opis) i przynale¿noœci¹ terytorialn¹ (powiat i województwo).
Biogramy, podane za Chodyñskim, skrócono tylko do najniezbêdniejszych
faktów opisuj¹cych drogê ¿yciow¹ kanoników, czyli pe³nione funkcje oraz ich
pochodzenie, jednak uzupe³niono zw³aszcza o opis przedstawionych kapitule
dokumentów, tak¿e o pe³nione urzêdy z wspó³czesnych kompendiów, jeœli
takiego faktu u Chodyñskiego zabrak³o, oraz podano niezbêdn¹ dzisiejsz¹ literaturê biograficzn¹ oraz genealogiczn¹. Przepisanych fragmentów, niekiedy
„in extenso”, zazwyczaj nie zaznaczono jako cytaty, ze wzglêdu na znaczne skrócenie czy zmianê gramatyki tekstu, jedynie opuszczone z ksi¹g przez autora
fragmenty opisów wywodów szlachectwa czy herbów podano w nawiasach [ ],
10
11
12

Szerzej, zob. S. Librowski, Kapitu³a katedralna w³oc³awska…, s. 39.
http://www.katedrawloclawek.pl/kapitula.php
Opis archiwaliów, zob. W. Kujawski, Archiwum Diecezjalne we W³oc³awku. Przewodnik po
zespo³ach, „Studia W³oc³awskie”, t. 6, 2003, s. 501–526. Ju¿ tu tak¿e wzmianka o rêkopisie
ks. Chodyñskiego, s. 525, przypis 38.
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a tylko niektóre zaznaczono jako cytaty, z tych samych powodów, jak wy¿ej.
W tych samych nawiasach podano poprawione b³êdy, tak co do nazw osobowych, a zw³aszcza miejscowych. Jeœli to by³ b³¹d w ksiêgach, zaznaczy³em jako:
„winno byæ”. Przypisy podaj¹ strony tak rêkopisu Chodyñskiego, jak i odpowiednich ksi¹g. Wszystkie bowiem biogramy z rêkopisu ks. Chodyñskiego
sprawdzono pod k¹tem podanych genealogii i opisów herbów z odpowiednimi
ksiêgami w Archiwum Diecezjalnym W³oc³awskim, i okaza³o siê, ¿e s¹ braki,
zarówno w genealogiach instalantów, czy w opisach herbów. Rzeczywiœcie, jak
wspomina³ obecnemu autorowi ówczesny dyrektor Archiwum Diecezjalnego
we W³oc³awku, ks. pra³at dr hab. Witold Kujawski13 (przed 2006 rokiem), na
zapytanie w sprawie wydania tak wa¿nej pracy, druk tego rêkopisu trzeba by³o
od³o¿yæ, ze wzglêdu chocia¿by tylko na braki wspó³czesnej literatury biograficznej dla poszczególnych kanoników.
Swój niedokoñczony rêkopis udostêpni³em ju¿ w tym samym 2008 roku
Przemys³awowi Pragertowi, dowiedziawszy siê o pracy nad Herbarzem szlachty
kaszubskiej. Cytowany by³ w literaturze kolejnych tomów (3–5 w latach 2009–
–2018), jako „w przygotowaniu”14, bowiem wobec braku innego zainteresowania, a raczej zajêciem siê przeze mnie innymi tematami, pozostawa³ na etapie
dalece niewykoñczonego artyku³u (brak wstêpu i przypisów, a i nawet niektórych osób).
Tymczasem, dr hab. Krzysztof R. Prokop15, pisz¹c niedawno obszern¹ recenzjê do wspomnianego herbarza, konstatuje przywo³ywanie w literaturze do
kolejnych tomów herbarza rêkopisu Kanoników w³oc³awskich… Jacka Kowalkowskiego w tak d³ugim okresie czasu (2009–2018), przez co poniecha³ „przygotowania do druku na ³amach „Acta Cassubiana” stosownych biogramów
zwi¹zanych z Pomorzem Gdañskim cz³onków dawnego kolegium kanoników
katedralnych z W³oc³awka” z rêkopisu ks. Stanis³awa Chodyñskiego z roku 1914.

13

14
15

Dyrektor Archiwum Diecezjalnego we W³oc³awku 1978–2012, miêdzy innymi wydawca
wizytacji diecezji kujawsko-pomorskiej, z Archiwów Diecezjalnych we W³oc³awku, Pelplinie oraz Archidiecezjalnego w GnieŸnie, publikowane w czasopiœmie ABMK, zob.
W. Kujawski, Archiwum Diecezjalne we W³oc³awku…, przypisy 22 (z Gniezna) i 23 (z W³oc³awka), oraz Repertorium ksi¹g wizytacji kanonicznych biskupów kujawsko-pomorskich przechowywanych w Archiwum Diecezjalnym w Pelplinie, cz. 1, ABMK 84 (2005), s. 93–236;
cz. 2, 85 (2006), s. 149–304; cz. 3, 91 (2009), s. 119–269.
P. Pragert, Herbarz szlachty kaszubskiej, t. 3–5, Gdañsk 2009–2018, zob. Wykaz skrótów
bibliograf icznych w poszczególnych tomach [Kow.KK].
Dr hab., autor wielu prac na temat biskupów polskich, ich sakry i sukcesji œwiêceñ biskupich, ¿e wymieniê tylko interesuj¹ce Wypisy Ÿród³owe do biograf ii polskich biskupów i opatów z czasów Rzeczypospolitej Obojga Narodów oraz niewoli narodowej doby zaborów (XVI–
–XIX w.), publikowane na ³amach ABMK w latach 2005–2014, które zostan¹ przywo³ane
przy biogramach stosownych osób.
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Kreœli jego historiê, dalej wskazuje na „dalece wstrzemiêŸliwe stanowisko
ze strony zwierzchnoœci w³oc³awskiego Archiwum Diecezjalnego” w sprawie
wydania rêkopisu drukiem, i podaje z rêkopisu trzy przyk³ady (cytaty) wywodów przodków (Joachima Przebendowskiego, Ignacego Lniskiego i Wojciecha
Józefa Skarszewskiego), jakoby przydatnych do genealogii rodzin w herbarzu
Przemys³awa Pragerta, a tak¿e nieœcis³oœci pope³nione z braku nieuwzglêdnienia tych genealogii16. Dodajê, ¿e autor herbarza posiada³ te wywody, jednak
interesowa³y go g³ównie opisy herbów.
Dos³ownie w tym samym czasie, niezale¿nie od owej recenzji, na konferencjê w Gdañsku (grudzieñ 2018)17 obieca³em przedstawiæ moich Kanoników
w³oc³awskich…, czego nie spe³ni³em z ró¿nych wzglêdów, przede wszystkim
objêtoœci (wtedy ju¿ ponad 30 stron), a tylko przesun¹³em publikacjê o rok
póŸniej do czasopisma wydawanego przez Instytut Kaszubski (za rok 2019),
do czego nied³ugo potem, dodatkowo i ostatecznie zobligowa³a mnie do tego
powy¿sza recenzja K. R. Prokopa, zamieszczona w³aœnie w tym samym czasopiœmie „Acta Cassubiana”, za 2018 rok. Nie pozosta³o mi nic innego, jak tylko
wykoñczyæ zapowiadany przez tyle lat artyku³.
Jego budowa jest prosta. Jak pisa³em wy¿ej, to mocno skrócone wybrane
biogramy (z 1129 stron rêkopisu ks. Chodyñskiego, wraz indeksem), uzupe³nione
w nawiasach [ ], z podaniem stron rêkopisu i odpowiedniej ksiêgi w archiwum,
przypis drugi z regu³y dotyczy³ moich uzupe³nieñ z archiwalnych ksi¹g przedstawionych przez œwiadków dokumentów Reformationes Domus lub innych
z powodu braku w³aœciwych (bardzo czêsto dziœ ju¿ nieistniej¹cych), a przypis
trzeci, to zbiorczo zebrana literatura (z dodatkowym opisem, jeœli wymaga³o
tego zrozumienie tekstu), tak do biogramów kanoników, jak i uzupe³nieñ,
³¹cznie, na przyk³ad, z urzêdnikami podanymi w owych rodzinnych dowodach.
K³opot sprawi³ i zasiêg terytorialny, ostatecznie Prusy Królewskie (a nawet
Warmia – zob. Hozjusz, babki pomorskie), a tak¿e kanonicy nieszlachta, których kilka nazwisk tu zamieszczam w Pos³owiu, bowiem szkoda by³o ich opuœciæ. Jednak pozostaje pytanie, czy w obu przypadkach s¹ to wszyscy ksiê¿a
pomorskiego pochodzenia, którzy zostali kanonikami w³oc³awskimi? Na pewno
nie, gdy¿ nawet rêkopis kanoników kruszwickich, czy prace A. Mañkowskiego,
czy T. Nowickiego wskazuje takich, których brak u Chodyñskiego. A wiêc nie
16

17

K.R. Prokop, [rec.:] Przemys³aw Pragert, Herbarz szlachty kaszubskiej, t. 1, Wydawnictwo
BiT, Gdañsk [2005], ss. 232; t. 2, Wydawnictwo BiT, Gdañsk 2007, ss. 376; t. 3, Wydawnictwo BiT, Gdañsk 2009, ss. 352; t. 4, Wydawnictwo Oskar (w koedycji z Wydawnictwem
BiT), Gdañsk 2015, s. 548, „Acta Cassubiana”, t. 20, 2018, s. 278–292, zw³aszcza 285–290.
Tu tak¿e o hierarchach koœcielnych wywodz¹cych siê ziem pomorskich.
Konferencja naukowa pt. Genealogia, prozopograf ia i dzieje spo³eczeñstw na historycznych
obszarach Pomorza w okresie przedindustrialnym (od œredniowiecza po wiek XIX) odby³a
siê w dniach 13-14 grudnia 2018 roku na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Gdañskiego.
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badaj¹c ich pochodzenia, nawet tych ze szlachty pomorskiej? u Chodyñskiego,
przy której brak rodzinnych koneksji, traktujemy artyku³ jako wybór kanoników, przedstawiaj¹c zw³aszcza tych z wywodami szlachectwa i opisem herbów. Owe wywody te¿ mog¹ byæ (i s¹!) niedok³adne, a co w tej sprawie uda³o
siê wychwyciæ, poda³em w przypisach. Resztê wspomnianych wy¿ej badañ pozostawiam przysz³emu wydawcy rêkopisu Chodyñskiego lub ca³kowicie nowej
pracy. Jedynie w Pos³owiu podsumujê obecne dywagacje.
Dot¹d opublikowano wiele spisów kanoników ró¿nej proweniencji. Wymieniê jedynie te opracowanie, które bêd¹ niezbêdne przy identyfikacji kanoników w³oc³awskich, wszak niektórzy z nich siêgali i po inne kanonie18. Dwa
z nich jak, widaæ w poprzednim przypisie, pozosta³y w rêkopisie (Stanis³aw
Chodyñski), czy maszynopisie (Antoni Fiutak). Istnieje pilna potrzeba ich wydania zgodnie z teraŸniejszym stanem nauki, lub wrêcz nowe opracowania19.
Niezbêdna okaza³a siê tak¿e inna podstawowa literatura prozopograficzna, nie
wymieniaj¹c w tym miejscu PSB, SBPN czy Encyklopedii Katolickiej 20.
18

19

20

J. Korytkowski, Pra³aci i kanonicy katedry metropolitalnej gnieŸnieñskiej od roku 1000 a¿
do dni naszych, t. 1–4, Gniezno 1883; R. Weimann, Receptiones seu installationes ad episcopatum, praelaturas et canonicatus Ecclesiae Cathedralis Posnaniensis ab anno 1532 usque
ad annum 1800, „Roczniki Towarzystwa Przyjació³ Nauk Poznañskiego”, t. 35, 1909, s. 1–167;
S. Chodyñski, Katalog pra³atów i kanoników w³oc³awskich, W³oc³awek 1915…; A. Fiutak,
Pra³aci i kanonicy kolegiaty kruszwickiej, [Popowo Koœcielne 1938–1939] (mps w Archiwum Diecezjalnym we W³oc³awku); A. Mañkowski, Pra³aci i kanonicy katedralni che³miñscy od za³o¿enia kapitu³y do naszych czasów, Toruñ 1928 (= „Roczniki Towarzystwa Naukowego w Toruniu”, t. 33–34, 1926–1927); J. Wieteska, Katalog pra³atów i kanoników prymasowskiej kapitu³y ³owickiej od 1433 do 1970 roku, Warszawa 1971; L. Królik, Kapitu³a
kolegiacka w Warszawie do koñca XVIII wieku, Warszawa 1990; A. Kopiczko, S³ownik biograf iczny kapitu³y warmiñskiej, Olsztyn 1996 (=„Rozprawy naukowe Wy¿szego Seminarium Duchownego Metropolii Warmiñskiej »Hosianum« w Olsztynie” 1).
Zob. A. Radzimiñski, Stan i potrzeby badañ nad duchowieñstwem katedralnym i kolegiackim w Polsce œredniowiecznej „Nasza Przesz³oœæ”, 90, 1998, s. 38 i przypis 10 (odbitka rêkopisu Chodyñskiego w ADW³), oraz s. 41 i przypis 26 (tu dodajê, ¿e kserokopia mpsu Fiutaka
znajduje siê nie tylko w Archiwum Parafialnym w Kruszwicy, ale tak¿e w ADW³, sk¹d z niej
korzysta³em). Nie bêdê ju¿ cytowa³ w obecnej pracy kanoników kruszwickich w chronologicznym spisie (tylko data instalacji) opartym na ¿yciorysach Fiutaka, z opracowania
A. Szudrowicza, Kapitu³a kruszwicka. W tysi¹clecie powo³ania biskupstwa w Kruszwicy,
Kruszwica 2013, s. 179-200, stan do 2013 roku.
J. Wiœniewski, Koœcio³y i kaplice na terenie by³ej diecezji pomezañskiej (1243–1821), t. 2,
Olsztyn 1999; P. Nitecki, Biskupi Koœcio³a w Polsce w latach 965–1999. S³ownik biograf iczny, Warszawa 2000 [wyd. II poprawione i uzupe³nione]; A. Kopiczko, Duchowieñstwo katolickie diecezji warmiñskiej w latach 1525–1821, cz. 2: S³ownik, Olsztyn 2000; T. Nowicki,
S³ownik biograf iczny rz¹dców paraf ii archidiakonatu pomorskiego w XVIII wieku, Lublin
2003 (= „Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Prace Wydzia³u
Historyczno-Filologicznego” 100); W. Zawadzki, Duchowieñstwo katolickie of icjalatu
pomezañskiego w latach 1525–1821, t. 2. S³ownik, Elbl¹g 2009.
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Poni¿ej – zapowiadana w tytule praca, do genealogii czy heraldyki Prus Królewskich niezwykle potrzebna. Niew¹tpliwie niewolna jest od braków czy nieœcis³oœci. Mogê jedynie prosiæ wspomnianego recenzenta Herbarza szlachty
kaszubskiej… z 2018 roku, dr. hab. Krzysztofa R. Prokopa, do ich wskazania,
a tak¿e uzupe³nienia pracy.
Na koniec wstêpu podajê skróty, które trzeba by³o zastosowaæ ze wzglêdu
na objêtoœæ artyku³u, ponadto, oprócz wspó³czesnej literatury, pos³ugiwa³ siê
nimi sam autor biogramów z 1915 roku, ks. Stanis³aw Chodyñski. Jedynie daty
wziête z dokumentów w ksiêgach, na wszelki wypadek przed ich rozwi¹zaniem, podano tak, jak w oryginale.

Wykaz skrótów
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ABMK – „Archiwa, Biblioteki i Muzea Koœcielne”
ADP – Archiwum Diecezjalne w Pelplinie
ADW³ – Archiwum Diecezjalne we W³oc³awku
diec. – diecezji
che³m. – che³miñskim(ego)
Dom. – Dominicam (niedzieli); Dominum
f. – feria (dzieñ); festum (œwiêto); folio (karta)
fl. – florenów
G. – Generosus
gd. – gdañskiego
GG. – Generosi
Gr – grodzkie
h. – herb(u)
Ill. – Illustrissimum(us)
JM – Jego Moœci, Jej Moœci
kan. – kanonik
kol. – kolumna
kuj. – kujawskiego
L. – liber (ksiêga) Akt Kapitu³y W³oc³awskiej, dok³adniej: Posiedzeñ kapitu³y;
albo ABKP2 – Akt dzia³alnoœci biskupów kujawsko-pomorskich
Mag. – Magnificus
N. – Nobilis
pom. – pomorskiego
r. – rok, roku
s. – œwiêto, œwiêty
ss. – œwiêtych
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PSB – Polski s³ownik biograf iczny
SBPN – S³ownik biograf iczny Pomorza Nadwiœlañskiego
tys. – tysiêcy
woj. – województwa
w³., w³oc³.–w³oc³awski(ej)

Spis wybranych kanoników w³oc³awskich
z wywodami przodków
Bajer [Baier] Andrzej Ignacy z Broniewic (12 I 1712 – 31 I 1785 Che³m¿a),
prepozyt kruszwicki, kanonik w³oc³awski 1743, potem kanclerz gnieŸnieñski
[1753], kan. ³owicki [?] i warmiñski [1757], opat komendatoryjny w¹growiecki
1752, kan. i oficja³ w³oc³awski, sêdzia generalny diec. w³oc³., w koñcu biskup
che³miñski 1759, kawaler Or³a Bia³ego, instalowany 27 VIII 1744, ojciec Jan
Franciszek Bajer podczaszy che³miñski h. Leliwa (¿y³ wtedy) [sic – nie by³o
takiego urzêdnika], matka Marianna £abêcka h. Korab (córka Jana £abêckiego
podskarbiego [b³¹d – podczaszego] przemyskiego), (œlub rodziców 1709), babka
ojczysta Eufrozyna Grattówna h. Prawdzic (¿ona dziada Andrzeja Bajera –
supremus notarius Thesaurii Regni), babka macierzysta Eufrozyna Polanowska
herbu Pobóg; brat Karol starosta kiszewski k. Koœcierzyny [sic]. Ponadto Jan
£abêcki by³ synem Jana z Anny z Rzyskich, a jego ¿ona Eufrozyna Polanowska
(œlub 1686) córk¹ Krzysztofa i Heleny ¯elis³awskiej. Szlachectwo i stosunki rodzinne potwierdzili Adam Kos kan. w³., oraz G. Stanis³aw Ulatowski z woj.
poznañskiego, G. Kazimierz Sokolnicki z woj. rawskiego. Szlachecka rodzina
Grattów z ksiêstwa mediolañskiego otrzyma³a indygenat na sejmie koronacyjnym Jana III Sobieskiego w Krakowie 20 marca 1676 roku21.
Przedstawi³ trzy dokumenty dotycz¹ce opraw posagów, z których podajê
jedynie uzupe³nienie do babki ojczystej Grattówny, jako córki Franciszka Gratty generalnego poczmistrza pruskiego, który testamentem z 1743 roku zapisa³
70 tys. fl. córce Eufrozynie, ¿onie Andrzeja Bajera (dziad ojczysty instalanta)22.
Jakoby na tym samym sejmie tak¿e Bajerowie uzyskali indygenat – pomy³ka
Korytkowskiego? Podajê niezbêdn¹ literaturê do biogramu kanonika23.
21
22
23

S. Chodyñski, Katalog pra³atów i kanoników…, s. 25–26; ADW³, AKap, L 237 (23), f. 7v–9
i L 235 (21), s. 802–806.
ADW³, AKap, L 237 (23), k. 8; L 235(21), s. 804.
J. Korytkowski, Pra³aci i kanonicy katedry metropolitalnej gnieŸnieñskiej…, t. 1, Gniezno
1883, s. 23–27, zw³aszcza s. 23; A. Fiutak, Pra³aci i kanonicy kolegiaty kruszwickiej…, s. 2;
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Bia³ochowski Kazimierz (zabity 14 X 1677 w Kowalu), instalowany 10 X 1675,
ojciec Wojciech Aleksander Bia³ochowski h. Cholewa z woj. che³m., matka
Barbara W¹glikowska h. Prawdzic z woj. pom., babka ojczysta Emerencjanna
Stanis³awska h. Sulima z woj. pom. (¿ona Stanis³awa Bia³ochowskiego), babka
macierzysta Barbara Kie³piñska h. Szreniawa (¿ona Adama W¹glikowskiego).
Deductio nobilitatis przeprowadzili [Sebastian] Komecki kan. w³. oraz N. Jan
Borowski, N. Piotr Raczulski i N. Andrzej Trzciñski. Na kapitule 13 XII przedstawi³ ¿¹dane dodatkowe dowody24.
Dodajê, ¿e zapisano wtedy:
1. Skarszewy Gr, sabbatho in vigilia Praesent. BMV 1638. Wojciech Aleksander Bia³achowski (ojciec instalanta) oprawi³ ¿onie swej Barbarze W¹glikowskiej 5 tys. fl.
2. Tczew s¹d ³awniczy, 3 III 1603. Stanis³aw Bia³achowski zapisa³ ¿onie swej
Emerencjannie Stanis³awskiej (babce ojczystej instalanta) 12 tys. fl.
3. Chojnice s¹d ³awniczy, 23 IX 1609. Adam W¹glikowski zapisa³ ¿onie swej
Barbarze Kie³piñskiej (babce macierzystej instalanta) 70 tys. fl.25

24
25

P. Czaplewski, Andrzej Ignacy Baier (1712–1785), [w:] Polski s³ownik biograf iczny (dalej:
PSB), t. 1, 1935, s. 218; W. Müller, Bajer Andrzej Ignacy bp, ur. 12 I 1712, zm. 31 I 1785
w Che³m¿y, [w:] Encyklopedia Katolicka, t. 1, Lublin 1973, kol. 1264–1265; H.-J. Karp, Bajer
Andrzej Ignacy (1712–1785), [w:] Die Bischöfe des Heiligen Römischen Reiches 1648 bis 1803.
Ein biographisches Lexikon, wyd. E. Gatz, Berlin 1990, s. 22; J. Dygda³a, Andrzej Ignacy
Baier h. Leliwa (1712–1785), [w:] S³ownik biograf iczny Pomorza Nadwiœlañskiego (dalej:
SBPN), pod red. S. Gierszewskiego, t. 1, Gdañsk 1992, s. 54–55; P. Nitecki, Biskupi koœcio³a
w Polsce…, kol. 15; A. Kopiczko, S³ownik biograf iczny kapitu³y warmiñskiej…, s. 14; ten¿e,
Duchowieñstwo katolickie diecezji warmiñskiej..., s. 14; Urzêdnicy Prus Królewskich XV–
–XVIII wieku. Spisy, oprac. K. Mikulski, Wroc³aw 1990 (= Urzêdnicy dawnej Rzeczypospolitej XII—XVIII wieku. Spisy, pod. red. A. G¹siorowskiego, t. 5, z. 2 ), s. 194 (jednie nazwisko
Bajerski); K. R. Prokop, Wypisy Ÿród³owe do biograf ii polskich biskupów…, cz. III, ABMK
84, 2006, s. 287 (nr 1) nominacja królewska 17 X 1758; cz. VII, ABMK 91, 2009, s. 298
(nr 1) zgon 31 I 1785; s. 317 (nr 1) ingres 29 IX 1759.
Indygenat otrzymali w 1676 r. bracia Eufrozyny, Aleksander, Franciszek i Pawe³ Grattowie,
za zas³ugi ojca Franciszka, zob. Album armorum nobilium Regni Poloniae XV–XVIII saec.
Herby nobilitacji i indygenatów XV–XVIII w., wstêp, oprac. i edycja B. Treliñska, Lublin
2001, nr 1174–1176; O Grattach pisali, F. Jakubowski, Franciszek i Pawe³ Grattowie – generalni poczmistrze Prus Królewskich, „Rocznik Gdañski” 17/18, 1958–1959, s. 263–270; ten¿e,
Franciszek Gratta (zm. 1679), [w:] PSB, t. 8, 1959–1960, s. 555; K. Maliszewski, Franciszek
Gratta (zm. 1676), [w:] SBPN, t. 2, Gdañsk 1994, s. 106.
S. Chodyñski, Katalog pra³atów i kanoników…. s. 39–41; ADW³, AKap, L 226 (12), f. 143–
–143v.
ADW³, AKap, L 226 (12), k. 177v–178. Zob. te¿ Nowosad, W¹glikowscy w Prusach Królewskich w XVII i XVIII wieku, [w:] Pomorskie rody ziemiañskie w czasach nowo¿ytnych, pod
red. W. Jastrzêbskiego, Toruñ 2004, s. 277 i 284.
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Czapski Adam Karol († 9 V 1751), kustosz w³oc³awski i proboszcz w Lubiszewie, kan. w³oc³awski, instalowany I 1713, szlachectwo w 1712 roku zaprzysiêgli:
Jan Stanis³aw Borzys³awski archidiakon w³., Micha³ Janowski starosta „sztolcembergski”, Jan Ciecierski z woj. che³mskiego [?] i Stanis³aw Krupocki. Ojciec
Jan Chryzostom Czapski kasztelan elbl¹ski h. Leliwa (¿y³ wtedy), matka Ludwika
Rudnicka h. Na³êcz, babka ojczysta Zofia Fonholtenowa (von Holten) h. Guldenberg (leo ruber e clype erectus), babka macierzysta Anna Bzicka h. Cio³ek.
Ojciec o¿eni³ siê z wdow¹ Rudnick¹ w 1685 roku jako podkomorzy malborski.
Zofia von Holtenówna by³a 1. voto Ciecholewska, 2. voto Franciszek Czapski
podkomorzy malborski. 28 IX 1713 dostarczy³ dowodów na szlachectwo babki
Bzickiej26.
Podajê opuszczone Reformationes Domus:
1. Przemyœl Gr, f. 6 in vigilia s. Matthaei 1685. Jan Chryzostom Czapski (ojciec
instalanta) wtedy podkomorzy malborski zapisa³ ¿onie Ludwice Rudnickiej
23 tys. fl.
2. Skarszewy Gr, 15 VI 1658. Zofia Fonholtenowa (babka ojczysta instalanta),
1v. (Micha³) Ciecholewski, 2. voto Franciszek Czapski podkomorzy malborski, mia³a zapisane 10 tys. przez pierwszego mê¿a.
3. Kowalewo Gr, f. 2 post Dom. S. Trinitatis 1680. Jan Dobrski oprawi³ posag
¿onie Helenie Czapskiej, córce nie¿yj¹cego Franciszka podkomorzego malborskiego (dziada ojczystego instalanta) i Fonholtenowej27.
4. W póŸniejszym [28 IX 1713] instalant dostarczy³ kontrakt ma³¿eñski z 3 IX
1664 pomiêdzy Adamem Rudnickim a Ann¹ Bzick¹ (brak opisu)28.
Biogramy instalanta podajê ni¿ej29.
Czapski Antoni Walenty, instalowany 8 XI 1742 jako kleryk, nie z³o¿y³ dowodów szlachectwa, gdy¿ wkrótce zmieni³ stan30.
Podajê i¿ by³ synem synem Jana (lub Marcina) i Katarzyny Guttrówny31.
26
27

28
29
30
31

S. Chodyñski, Katalog pra³atów i kanoników…, s. 154–155; ADW³, AKap, L 230 (16),
f. 177v–178v.
ADW³, AKap, L 230 (16), k 178. Jan Chryzostom Czapski – kasztelan elbl¹ski 1698-1716,
Urzêdnicy Prus Królewskich…, nr 399; Franciszek Miros³aw Czapski podkomorzy malborski 1677, tam¿e, nr 588; J. Kowalkowski, Archiwum Solikowskich z Kux [Kuksów] 1607–
–1661 w zbiorach rodziny Skórzewskich z Czerniejewa, artyku³ z konferencji (zob. przypis
16) [w przygotowaniu druku].
ADW³, AKap, L 230 (16), s. 200.
T. Nowicki, S³ownik biograf iczny rz¹dców paraf ii…, s. 55; W. Zawadzki, Duchowieñstwo
katolickie of icjalatu pomezañskiego…, s. 43.
S. Chodyñski, Katalog pra³atów i kanoników…, s. 156; ADW£, AKap, L 236 (22), f. 193–193v.
A. Boniecki, Herbarz polski..., t. 3, Warszawa 1900, s. 280 jako Walenty syn Jana. W opracowaniu grantowym (zob. przypis 1) u prof. Krzysztofa Mikulskiego jako Jerzy Walenty II
(Józef ), syn Marcina. W obu przypadkach matk¹ jest Katarzyna z Guttrów.

KANONICY

W£OC£AWSCY POCHODZENIA POMORSKIEGO...

223

Czarliñski Jan Franciszek († przed 20 X 1693), proboszcz w Tczewie, kan. w³.,
instalowany 14 X 1683, ojciec Wojciech Czarliñski h. Sówka z pow. tczewskiego
woj. pom., matka Dorota Tucho³czanka h. Korzbok z tego¿ pow. i woj., babka
ojczysta Anna Dulska z pow. kowalewskiego woj. che³m., ¿ona dziada Hektora
Czarliñskiego ³awnika tczewskiego, babka macierzysta Katarzyna Jezierska
h. Rogala z pow. mirachowskiego woj. pom. By³ wdowcem, wczeœniej mia³ za
¿onê córkê kasztelana gdañskiego Ill. Dom. Piotra Jana Tucho³ki [to jego matka],
Teresê Jadwigê Szczepañsk¹, który wraz z GG. Franciszkiem Tucho³k¹ i Micha³em Czarliñskim poœwiadczyli jego szlacheckie pochodzenie. Przedstawi³
te¿ intercyzy przedœlubne przodków32.
1. Starogard ziemskie, f. 2 post f. Circumcisionis Dom. 1610. Hektor Czarliñski
³awnik ziemski tczewski oprawi³ ¿onie swej Annie Dulskiej 1200 fl. na
dobrach Goszyn alias Redlin i innych.
2. Skarszewy Gr, sabbatho ipso die f. s. Aegidi 1640. Wojciech Czarliñski oprawi³ ¿onie swej Dorocie Tucho³czance 5000 fl. na swych dobrach.
3. Oprawê babki macierzystej mia³ przedstawiæ póŸniej33.
Literatura34.
D¹browski Kazimierz [Benedykt], 1688 rektor koœcio³a i hospicjum polskiego
w Rzymie, kanonik w³oc³awski od 1690, bli¿szych danych o instalacji brak,
proboszcz w Licheniu 1691, tytu³owany te¿ proboszczem grudzi¹dzkim 1697,
póŸniej koadiutor opata oliwskiego, nastêpnie opat cystersów w Oliwie35.
Kazimierz Benedykt D¹browski (zm. 5 IV 1722), syn Jana Stanis³awa i Zuzanny Milewskiej, kantor i kanonik w³oc³awski oraz proboszcz w Grudzi¹dzu,
Mokrem i Lichnowach jednoczeœnie, póŸniejszy opat oliwski36.
Dzia³yñski Kasper [1597–19 III 1646], najpierw aktywny publicznie, pra³at
dziekan w³. 20 II 1637, potem biskup che³miñski 1639 [prekonizowany 27 I,
sakrê przyj¹³ 19 VI w Toruniu], [administrator apostolski diecezji pomezañskiej], bli¿szych danych brak37.
32
33
34

35
36

37

S. Chodyñski, Katalog pra³atów i kanoników…, s. 156–157; ADW³, AKap, L 227 (13), f. 58–60.
ADW³, AKap, L 227 (13), k. 59–60.
H. £ada, Czarliñscy herbu Sówka, Inowroc³aw 1986, s. 12, gdzie mylne dane co do instalacji. Szerzej o tej postaci, zob. Jacek Kowalkowski, Jan Karol Dachnowski (ok. 1590–po 1655)
– ¿ycie i twórczoœæ barokowego poety i heraldyka Prus Królewskich [w przygotowaniu
do druku], wg indeksu.
S. Chodyñski, Katalog pra³atów i kanoników…, s. 178–180.
A. Mañkowski, Pra³aci i kanonicy katedralni che³miñscy…, s. 27–28; W. Zawadzki, Duchowieñstwo katolickie oficjalatu pomezañskiego…, t. 2, s. 49; Z. Iwicki, Konwent oliwski 1186–1831.
Leksykon biograf iczny i nie tylko…, wspó³praca M. Babnis, Gdañsk-Pelplin 2010, s. 40-41.
S. Chodyñski, Katalog pra³atów i kanoników…, s. 240; ADW³, AKap, L 40a (20), s. 442.
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Syn Micha³a woj. brzesko-kujawskiego i [El¿biety] Cemianki, wojewodzianki
pomorskiej [córki Achacego i Anny Zofii Radziwi³lówny]38.
Dziêcielski Marcelin, ur. koniec marca 1768 w Torzewie w ziemi kujawskiej,
biskup che³miñski. Wywodu nie podajê, rodzina ju¿ w trzech pokoleniach
zamieszkiwa³a Kujawy. Wzmiankowany jedynie ze wzglêdu na pomorskie nazwisko39.
Biogramy z regu³y uto¿samiaj¹ datê chrztu z dat¹ urodzin, mylnie podaj¹
te¿ miejsce chrztu40.
Gostomski Adam († 4 III 1747), kustosz kruszwicki i proboszcz w S³u¿ewie na
Kujawach, potem kan. i kanclerz w³oc³awski, instalowany 20 X 1740, ojciec
Marcin Gawin Gostomski h. Na³êcz, matka El¿bieta Cieszyñska h. Junosza,
babka ojczysta [Katarzyna – jak wynika z biogramu nastêpnego] Kostkówna
Wêsierska h. D¹browa [alias podkowa bia³a z trzema krzy¿ami w czerwonym
polu], ¿ona Jana Gostomskiego, babka macierzysta Katarzyna de Grable Grablówna h. dwa or³y z trzema gwiazdkami w polu b³êkitnym. Testes: W³adys³aw
Wyczechowski kan. w³., oraz G. Wojciech Wyczechowski z woj. pom., G. Martinus S³omski [?] z tego samego woj. i G. Marcin Myszkowski z woj. kuj. Z³o¿y³
te¿ na piœmie dowody41.

38

39
40

M. Tomaszewski, Strza³y zbawiennej dzielnoœæ w dzieñ Najdostojniejszej Trójcy JM Kacpra
z Dzia³ynia Dzia³yñskiego che³miñskiego i pomerañskiego biskupa w toruñskim œw. Jana
koœciele, Kraków 1639; P. Czaplewski, Dzia³yñski Kasper biskup che³miñski 1639–1646),
[w:] PSB, t. 6, 1948, s. 87–88; U. Borkowska, Dzia³yñski Kasper bp, ur. 1597, zm. 19 III 1646
w Lubawie, [w:] Encyklopedia Katolicka, t. 4, Lublin 1983, kol. 461–462; J. Poraziñski, Dzia³yñski Kasper h. Ogoñczyk (zm. 1646), [w:] SBPN, t. 1, Gdañsk 1994, s. 367–368; P. Nitecki,
Biskupi Koœcio³a w Polsce…, kol. 88. K. R. Prokop, Wypisy Ÿród³owe do biograf ii polskich
biskupów…, cz. VII, ABMK 91, 2009, s. 317–318 (nr 3) ingres 10 VI 1640 (brak we wszystkich biogramach); ten¿e, ABMK, 97, 2012, s. 237–238 (nr 30) sakra 19 VI 1639 Toruñ.
S. Chodyñski, Katalog pra³atów i kanoników…, s. 240–242; ADW³, AKap, L 243 (30),
f. 509–510.
S. Chodyñski, Biskupi sufragani w³oc³awscy, W³oc³awek 1906, s. 78 (b³¹d – podana data
chrztu jako urodzin); M. Godlewski, Dziêcielski Józef Marcelin (1768–1839), [w:] PSB, t. 6,
1948, s. 179; J. Skarbek, Dziêcielski Józef Marcelin bp, ur. 2 VI 1768 w Tchórzowej (k. Wêgrowa), zm. 14 II 1839 w Kunowie (k. Che³ma Lubel.), [w:] Encyklopedia Katolicka, t. 4, Lublin
1983, s. 614 (ten sam b³¹d ); P. Nitecki, Biskupi Koœcio³a w Polsce…, kol. 90 (ten sam b³¹d);
K. R. Prokop, Wypisy Ÿród³owe do biograf ii polskich biskupów…, cz. III, ABMK 84, 2005,
s. 246 (nr 10) – metryka chrztu; wywód przodków podaje te¿ M. Dziêcielski, Józef Marcellin
Dziêcielski (1768-1839), biskup lubelski (1825–1839), „Studia Pepliñskie”, t. 42, 2010 – wyd.
specjalne – Ksiêga pami¹tkowa z okazji piêædziesiêciolecia œwiêceñ kap³añskich ks. prof. dr.
hab. Anastazego Nadolnego (miêdzy innymi, wieloletniego dyrektora Archiwum Diecezjalnego w Pelplinie 1985–), s. 76–101, zw³aszcza 79–86, z metryk¹ chrztu.
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Obecnie podajê te tak zwane Reformationes Domus:
1. Skarszewy Gr, 14 XI 1698. Marcin Gostomski i Ewa Cieszyñska rodzice
instalanta, Katarzyna de K³anickie, ¿ona nie¿yj¹cego Wawrzyñca Cieszyñskiego, 2. voti Micha³a Grucha³y, oraz Maciej Bronk z El¿biet¹ Cieszyñsk¹
otrzymali czêœæ dóbr od Katarzyny de Grable Cieszyñskiej [babki wymienionych Cieszyñskich].
Do³¹czono: Koœcierzyna ³awnicze, 7 I 1713. Marcin Gawin Gostomski i El¿bieta Cieszyñska, Maciej Bronk Mœciszewski i Ewa Cieszyñska. El¿bieta
z Cieszyñskich Gostomska, córka nie¿yj¹cych Wawrzyñca Cieszyñskiego
i Katarzyny Grablówny aktem z 14 VII 1646 w Cieszynie skasowa³a czêœci
ojczyste i macierzyste na dobrach rodziców Mœciszewice.
2. Koœcierzyna ³awnicze, 21 I 1661. N. Wêsierska ¿ona Jana Gawina Gostomskiego skwitowa³a Jana Kostkê Mœciszewskiego i jego ¿onê El¿bietê Wêsiersk¹
[siostrê?] z odebranych czêœci ojczystych i macierzystych z dóbr Wêsiory,
Zdunowice, Pusty? i Hutty. Do³¹czono akt zamiany oblatowany tego samego
dnia, którym Maciej Bronk Mœciszewski z ¿on¹ Ew¹ z Cieszyñskich, czêœci
jej dziedziczne ojczyste w dobrach Cieszyn woj. pom. pow. mirachowskiego
zamieniaj¹ z ma³¿onkami Marcinem Gawinem i El¿biet¹ Gostomskimi na
czêœci macierzyste w dobrach Mœciszewice, Bukowa Góra, Stara Huta,
£oœniec [£osienice] i Warol.
3. Piotrków trybunalskie, f. 2 in crastino f. OO. SS. 1620. Miêdzy Marcinem,
Œciborem i Eufrozyn¹ Mœciszewskimi braæmi i siostr¹, tak¿e Andrzejem,
Wojciechem, Maciejem i Barbar¹ Grablami, dzieæmi i spadkobiercami nie¿yj¹cego Bart³omieja Grabli, [Ann¹] Szczawiñsk¹ wdow¹ po Janie Wejherze
wojewodzie che³miñskim, radziejowskim, puckim starost¹, a tak¿e El¿biet¹
Puttkamerówn¹ wdow¹ po Wojciechu Kierzyñskim sêdzim ziemskim mirachowskim dóbr Kamienica dziedzicami, zatwierdzenie granic pomiêdzy
Kamienic¹ a Mœciszewicam42.
Podajê literaturê do kanonika43.
Gostomski Pawe³ († 18 XI 1732), pleban i dziekan radzyñski w woj. che³m.,
kan. w³. i che³m. (1719), archidiakon w³., inst. 5 V 1718 przez Adama Umiñskiego kan. w³, wed³ug którego, ojcem by³ Jan Gostomski h. Na³êcz, matk¹
41
42
43

S. Chodyñski, Katalog pra³atów i kanoników…, s. 288–290; ADW³, AKap, L 236 (22),
f. 128–129v.
ADW³, AKap, L 236 (22), k. 128–129v.
M. von Gawin-Gostomski, Geschichte der Familie von Gawin-Gostomski, [Duisburg?] 1913,
brak; A. Mañkowski, Pra³aci i kanonicy katedralni che³miñscy…, s. 49–50, by³ bratankiem
Adama i Paw³a, otrzyma³ od Paw³a Brudnowo w pow. inowroc³awskim; P. Pragert, Herbarz
szlachty kaszubskiej, t. 3, Gdañsk 2009, s. 204 – opis herbu N. z Kostków Wêsierskich.
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Katarzyna Kostczanka Wêsierska h. D¹browa [alias Podkowa, miesi¹c i gwiazdy
dwie], babk¹ ojczysta Anna Pa³ubicka h. Pielesz [alias duo gladii in gracem
positi, Luna et duae stellae], babka macierzysta Zofia Kacka herbu Glaubicz
[alias Ryba i róg miesi¹ca]. Potwierdzili to GG. Jakub Kostka, Wojciech Gostomski i Adam Czapiewski, wszyscy z woj. pom. Przedstawi³ te¿ dowody urzêdowe i je dope³ni³ 19 maja44.
Podajê ni¿ej owe Domus reformationes:
1. Katarzyna Kostczanka w asystencji Jana Gostomskiego mê¿a swego (rodzice instalanta), kwituje Jana Kostkê brata swego i ¿onê jego Wêsiersk¹ z dóbr
ojczystych i macierzystych, aktem w ksiêgach miejskich Koœcierzyny 21 I
1661, oblata Skarszewy Gr 14 XII 1679.
2. Wyrzeczenie siê Anny Pa³ubickiej (babki ojczystej instalanta) w towarzystwie mê¿a Wojciecha Gostomskiego (dziad ojczysty) z dóbr Pa³ubic,
po wyznaczeniu sumy przez brata Wawrzyñca Pa³ubickiego, miejskie
koœcierskie 25 II 161145.
3. Dokument Zofii Kackiej babki macierzystej, bli¿ej nieopisany, póŸniej (19 V
1718) uzupe³niono: kontrakt œlubny miêdzy Micha³em Kackim ojcem Zofii,
a Krzysztofem Gostomskim mê¿em, 1000 fl. oprawione aktem w Koœcierzynie, miejskie 19 IV 1616. Ponadto przekazanie czêœci sumy przez Stanis³awa Wêsierskiego Kostkê i jego ¿onê Zofiê Kack¹, powtórnie zamê¿n¹,
dzieciom Krzysztofa Gostomskiego z pierwszej ¿ony Zofii Kackiej, w osobie Wojciecha Babki Gostomskiego, brata nie¿yj¹cego Krzysztofa. Akta miejskie Koœcierzyny, 27 IV 1625 46.
Literatura47.
*Grabowski Adam Stanis³aw, kan. w³., potem biskup w³., w koñcu warmiñski. Umar³ 15 grudnia1766 r.48
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S. Chodyñski, Katalog pra³atów i kanoników…, s. 291–254; ADW³, AKap, L 230 (16),
f. 301–302v.
ADW³, AKap, L 230 (16), k. 301v–302.
Tam¿e, k. 302v.
Mieczyslaus von Gawin-Gostomski, Geschichte der Familie von Gawin-Gostomski, [Duisburg?] 1913, brak; A. Mañkowski, Pra³aci i kanonicy katedralni che³miñscy…, s. 49–50 by³
stryjem poprzedniego, kanonika Adama Gostomskiego; P. Pragert, Herbarz szlachty kaszubskiej…, t. , s. 204 - opis herbu Katarzyny z Kostków Wêsierskich, i rys. s. 290 (Wêsierski
VII, Kostka-Wêsierski, czyli D¹browa odmienny); biogram W. Zawadzki, Duchowieñstwo
katolickie of icjalatu pomezañskiego…, t. 2, s. 81.
Tyle tylko napisa³ S. Chodyñski, Katalog pra³atów i kanoników…, s. 294. Gwiazdka oznacza
odes³anie czytelnika do przygotowywanej osobnej pracy o biskupach w³oc³awskich, bêd¹cych wczeœniej kanonikami w³oc³awskimi (s. 3. pkt 8 Wstêpu rêkopisu ks. Chodyñskiego).
Wczeœniej ukaza³a siê ksi¹¿ka tego autora: Biskupi sufragani w³oc³awscy….
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Podajê wiêc, na wszelki wypadek, wywód pochodzenia, gdybym nie znalaz³
poœwiadczenia œwiadków w ksiêgach czynnoœci kanoników: ur. 3 XI 1698
w Grabowie, syn Andrzeja Teodora (ur. ok. 1653, zm. 25 XII 1753 Debrzno)
i jego pierwszej ¿ony Barbary Zofii Kleist (zm. po 7 IX 1707), wnuk po mieczu
Micha³a Kazimierza i Heleny £¹ckiej (1v. Maciejowa Borzyszkowska), po k¹dzieli zaœ wnuk Maurycego Daniela Kleista (zm. po 1691) i Zofii Kleist, córki
burmistrza Koszalina. Pisarz grodzki skarszewski 1718 (–1721), pisarz trybuna³u lêborskiego 1728, od 1730 ks., kan. w³. 1730, lwowski 1730–1732, prob.
w Skarszewach 1730–1736, Cyganku 1732–1736, Jaworowie 1732 i Tuji (1730?),
dziekan i prepozyt katedralny che³miñski 1732–1736, sufragan poznañski 1733–
–1736, oficja³ 1733 i kanonik katedralny poznañski 1734, kanonik gnieŸnieñski
1734, biskup che³miñski 1736–1739, kujawsko pomorski 1739–1741, warmiñski 1741–1766 49.
Hozjusz [Hozyusz] Stanis³aw Józef [5 V 1674 – 13 X 1738], kan. w³. i krakowski 1707, biskup inflancki 1720, kamieniecki [1722] i opat czerwiñski, biskup
p³ocki 1732, poznañski [1733].
49

H. Kypke, Geschichte des Geschlechts von Kleist, cz. 3, Berlin 1885, s. 9–14; J. Korytkowski,
Pra³aci i kanonicy katedry metropolitalnej gnieŸnieñskiej…, t. 2, Gniezno 1883, s. 110–122,
zw³aszcza 110, gdzie wywód przodków i opis herbu Grabowskiego „miecz przez krzy¿”;
R. Weimann, Receptiones seu installationes…, s. 139–140: tu tak¿e wywód, babka macierzysta h. Szeliga, matka i babka ojczysta h. „dwa wilki”; A. Mañkowski, Pra³aci i kanonicy
katedralni che³miñscy…, s. 52; S. Librowski, Grabowski Adam Stanis³aw h. Zbiœwicz (1698–
–1766), [w:] PSB, t. 8, 1958–1959; s. 478–480; T. Oracki, S³ownik biograf iczny Warmii,
Prus Ksi¹¿êcych i Ziemi malborskiej od po³owy XV do koñca XVIII wieku, t. 1, Olsztyn 1984,
s. 73; Urzêdnicy Prus Królewskich…, nr 1522; A. Triller, Grabowski Adam Stanis³aw (1698–
–1766), [w:] Die Bischöfe des Heiligen Römischen Reiches 1648 bis 1803…, s. 156–158;
J. Bazyd³o, Grabowski Adam Stanis³aw bp, ur. 3 IX 1698 w Grabowie k. Cz³uchowa, zm.
15 XII 1766 w Lidzbarku Warm., humanista, [w:] Encyklopedia Katolicka, t. 6, Lublin 1993,
kol. 12–13; P. Nitecki, Biskupi Koœcio³a w Polsce…, kol. 130–131; T. Nowicki, S³ownik biograf iczny rz¹dców paraf ii…, s. 74–75; J. Dygda³a, Adam Stanis³aw Grabowski (1698–1766),
biskup, polityk, mecenas, Olsztyn 1994 (= Rozprawy i Materia³y Oœrodka Badañ Naukowych im. Wojciecha Kêtrzyñskiego w Olsztynie, nr 138); ten¿e, Grabowski Adam Stanis³aw
h. Zbiœwicz 1698–1766, [w:] SBPN, t. 2, Gdañsk 1994, s. 94-95; A. Kopiczko, Duchowieñstwo katolickie diecezji warmiñskiej..., s. 96–97; S. Achremczyk, Adam Stanis³aw Grabowski (1698–1766, biskup warmiñski w latach 1741–1766, [w:] Poczet biskupów warmiñskich,
pod red. S. Achremczyka, Olsztyn 2008, s. 335–352; K. R. Prokop, Wypisy Ÿród³owe do
biograf ii polskich biskupów…,cz. 7, ABMK 91, 2009, s. 301–302 (nr 6): zgon 15 XII 1766;
cz. 9, ABMK 95, 2011, s. 259–260 (nr 13) chrzest 7 VII 1698; cz. XI ABMK 97, 2012, s. 248
(nr 51) sakra 23 IV 1719, Kraków; Testamenty szlachty Prus Królewskich z XVIII wieku,
oprac. i wyd. W. Nowosad i J. Kowalkowski Warszawa – Bellerive-sur-Allier 2016 (= Szlachta
i ziemiañstwo na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej), nr 24 (Testament Andrzeja Grabowskiego, sêdziego ziemskiego cz³uchowskiego, póŸniejszego kasztelana che³miñskiego, Debrzno
27 X 1712).
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„Szlachecki ród instalanta zaprzysiêgli” 10 X 1697 Sebastian Komecki kan.
w³., Stanis³aw Oborski staroœcic sochaczewski, Adam Orlikowski i „Hiacent”
K¹kolewski z woj. kujawskiego. Ojcem by³ Józef Maksymilian Hozjusz z woj.
malborskiego h. flava caliga in scuto rubro et sex globi, matk¹ Anna Wo³owska
z woj. mazowieckiego h. Prus (du¿e kosy i pó³tora krzy¿a), babk¹ ojczyst¹ Sybilla Stanis³awska z woj. krakowskiego h. Szachownica z trzema diamentami,
babk¹ macierzyst¹ Dorota Ciechoszewska (Ciecholewska, ¿ona Jakuba Wo³owskiego) z woj. che³miñskiego h. trzy ró¿e w bia³ym polu. Nadto przedstawi³
dyplom króla Zygmunta Augusta z wielk¹ pieczêci¹ z kancelarii królewskiej
(£om¿a, 10 XII 1561), którym Jan i Ulryk Hozjuszowie przez cesarza Maksymiliana nobilitowani, otrzymuj¹ od króla polskiego indygenat dla siebie i swoich
potomków w Polsce i W. Ks. Litewskim. Przedstawi³ te¿ Reformationes, to jest
intercyzy przedœlubne, i inne dokumenty, rodowód i klejnot szlachecki, z których wynika, ¿e ojciec Wojciech posiada³ dobra w ksiêstwie warmiñskim
(Limitten [Limity], Raszurg, Kuntendorf, Dittersdorf, Cechien i Miken), na których oprawi³ ¿onie posag, a dziadem instalanta by³ Stanis³aw Hozjusz, m¹¿
Sybilli Stanis³awskiej, dziedzic dóbr Molditen [Ma³dyty]. Polecono przynajmniej
jeden z dokumentów urzêdowo poœwiadczyæ i ponownie przedstawiæ50.
Reformationes:
1. Ciechanów Gr, f. 2 ante festum Purif icationes BVM Proxima 1697. Ojciec
Wojciech Hozjusz zapisa³ oprawi³ ¿onie 8000 florenów monety pruskiej na
wy¿ej wymienione dobrach w Ksiêstwie Warmiñskim.
2. Reszel miejskie, 14 VI 1642, i Ciechanów, s¹d Capturalibus f. 2 ante f.
ss. Fabiani et Sebastiani Martyrum 1697. Uk³ad pomiêdzy Stanis³awem
Hozjuszem (dziadem instalanta) a ¿on¹ Sybill¹ Stanis³awsk¹ i jej bratem Wojciechem Stanis³awskim, którym zapisa³ na swych dobrach Moldity, a tak¿e
maj¹tkach ¿ony i brata Kalksteina, Olbarsdorf i Linniten 8000 fl.
3. Skarszewy, f. 6 ante Dominicam Quadragesimalem Reminiscere proxima
1635. Jakub Wo³owski ¿onie swej Dorocie Ciecholewskiej na dobrach
ojczystych i macierzystych zapisa³ 3000 z³ 51.
Literatura52.
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S. Chodyñski, Katalog pra³atów i kanoników…, s. 314–316; ADW³, AKap, L 228 (14),
f. 134–137.
ADW³, AKap, L 228 (14), k. 136–137.
J. Korytkowski, Pra³aci i kanonicy katedry metropolitalnej gnieŸnieñskiej…, t. 2, 1883, brak;
A. Mañkowski, Pra³aci i kanonicy katedralni che³miñscy…, s. 64-65 podobny wywód;
J. Gierowski, Hozjusz Stanis³aw Józef (1674–1738), [w:] PSB, t. 10, 1962–1964, s. 46–47;
T. Oracki, S³ownik biograf iczny Warmii, Prus Ksi¹¿êcych i Ziemi malborskiej…, s. 110–111;
J. Bazyd³o, Hozjusz Stanis³aw Józef bp, ur. 1674 na Warmii, zm. 3 X 1738 w Warszawie, [w:]
Encyklopedia Katolicka, t. 5, Lublin 1993, kol. 1260–1261; P. Nitecki, Biskupi Koœcio³a
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Judycki Mateusz Jan († 20 IV 1667 na Warmii), wyœwiêcony we W³oc³awku
1633, tu tak¿e podane imiê ojca Jan [Matthaeus Joannis Judicki, matka z domu
Wejcher], protonotariusz apostolski, kanonik kruszwicki (1635) dzier¿awi³
dobra parafii w Gdañsku i Prêgowie (1636), prepozyt koœcio³a Panny Marii
w Gdañsku (1637), proboszcz w Fordonie (1638), oficja³ gdañski, sekretarz królewski, kanonik w³oc³awski (koniec 1638), potem archidiakon pomorski (1640),
kanonik gnieŸnieñski (1642), doktor obojga praw (Padwa 1636), proboszcz
infu³at kamieñski (???), prepozyt lêborski (1639?), kanonik warmiñski [1660],
urodzony w Pucku, instalowany pod koniec 1638 roku czego nie zapisano,
ojciec Jan, wywodu szlachectwa nie zapisano, herb Radwan podaje Boniecki53.
W ksiêdze metrykalnej Pucka chrztu nie znalaz³em (ur. w 1603 roku w Os³oninie k. Pucka); w instalacji na kanonika warmiñskiego zapisany jako Matthaeus Joannes Judycki f ilius olim Joannis i znany jest jego testament, W³oc³awek
sierpieñ 1666, z którego wynikaj¹ rodzinne powi¹zania rodzinami w Pucku:
pronepotibus olim domini Hintz civis et scabini Pucensi, et f ilio dom. Zawornicki;
nepti meae Justinae Detlafschen Puccy comm...orant, matri dictorum pronepotum; f ilium domini Zawornicki ... , quos f ilio domini Petri Ditlaf civis Pucensis
secundi thori f ilio…54.
Biogramy Judyckiego i inna literatura55.
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w Polsce…, kol. 156–157; K. R. Prokop, Wypisy Ÿród³owe do biograf ii polskich biskupów…,
cz. I, ABMK, 82, 2003, s. 202 (nr 6) zgon 13 X 1738), cz. IV, ABMK 85, 2006, s. 326 (nr 23)
recepcja na kanonika krakowskiego 28 VI 1709, podobny wywód przodków; cz. XII, ABMK
101, 2014, s. 178–179 zgon 13 X [1738].
S. Chodyñski, Katalog pra³atów i kanoników… s. 342–346; ADW³, L 40a (ABKP 20), s. 101;
A. Boniecki, Herbarz polski…, t. 9, Warszawa 1906 , s. 97.
A. Kopiczko, Judycki Mateusz Jan [w:] S³ownik biograf iczny kapitu³y warmiñskiej…, s. 107;
ten¿e, Duchowieñstwo katolickie diecezji warmiñskiej…, s. 139; Archiwum Archidiecezji
Warmiñskiej w Olsztynie, Acta Cap. 8, s. 11–15: testament.
J. Korytkowski, Pra³aci i kanonicy katedry metropolitalnej gnieŸnieñskiej…, t. 2, s. 195–
–196; P. Czaplewski, Wykaz of icya³ów gdañskich i pomorskich od 1467–1824 r., Toruñ 1912
(= „Roczniki Towarzystwa Naukowego w Toruniu” 19), s. 59–63; A. Fiutak, Pra³aci i kanonicy kolegiaty kruszwickiej…, k. 41; J. Wiêckowiak, Kalwaria Wejherowska. Dzieje, sztuka
i architektura, Wejherowo 1982, s. 170–173; T. Oracki, S³ownik biograf iczny Warmii, Prus
Ksi¹¿êcych i ziemi malborskiej…, s. 114; G. A. Kustusz, Judycki Mateusz Jan (1603–1667),
[w:] SBPN, t. 2, Gdañsk 1994, s. 325–326; M. Dziêcielski, Aktywnoœæ spo³eczno-polityczna
szlachty pogranicza lêborskiego, Gdañsk 2009, s. 251, przypis 280; zob. te¿ J. Kowalkowski,
Spisy pochowanych w koœciele klasztornym Franciszkanów Reformatów w Wejherowie, „Studia
Pelpliñskie”, t. 42, 2010 – wydanie specjalne…, s. 188–189: dobrodziej konwentu wejherowskiego. O kaplicy Judyckich w Pucku z 1633 roku ostatnio szerzej, K. M. Kowalski,
Sepulkralia puckie, [w:] Historia Pucka, oprac. zbiorowe pod red. A. Grotha, Gdañsk 1998,
s. 199–207.
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Jugowski Jan Kazimierz (1625/1626), proboszcz skarszewski i gniewski, kanonik kruszwicki, w³oc³awski, dr obojga praw (Kraków 1694), potem archidiakon
pomorski, instalowany 1691 (1694)56.
Zob. te¿ ni¿ej, herb Leliwa Jugowskich przy instalacji kan. Antoniego Lewiñskiego, którego babk¹ ojczyst¹ by³a Teresa Jugowska, siostra Jana Kazimierza;
syn i literatura. Urodzi³ siê w Kartuzach z matki Anny, ojciec Jerzy by³ krawcem u zakonników57.
Kczewski Stanis³aw (XVIII wiek), kustosz w³oc³awski, brak informacji w aktach. Drukowana historia domu Kczewskich: Wojciech Tatu³owicz, Nowy konkurent ... na pogrzebie ... Jana na Kczewie Kczewskiego wojewodzica malborskiego, starogardzkiego, straszewskiego, szynwa³dzkiego etc. starosty, w 36 roku
¿ycia zmar³ego ... 1741 dnia 23 stycznia, Warszawa, odnotowa³a jedynie Micha³a kanonika che³miñskiego58.
Takiego nie notuje tak¿e Reinhold Flanss59.
Kliñski Augustyn († 25 X 1751 w Toruniu), ³awnik ziemski tucholski („poprzednio by³ sêdzi¹ w jakimœ s¹dzie œwieckim i wydawa³ wyroki na karê œmierci,
dlatego nim zosta³ ksiêdzem potrzebowa³ dyspensy papieskiej, któr¹ otrzyma³
od nuncjusza w Warszawie, a wykona³ j¹ biskup jego diecezjalny Krzysztof Szembek, o czym napisa³ dekret w Wolborzu 15 XI 1732 roku”), dziekan i kan. che³m.,
kan., kustosz i archidiakon pom., instalowany 17 VI 1734, szlachectwo podal:
Wiktor Bagniewski konsyliarz ziem pruskich woj. che³m, Podtrzymali GG Stanis³aw Murzynowski z ziemi dobrzyñskiej, Adam £ubieñski podchor¹¿y poznañski i – ojciec Mag. Franciszek Kliñski sêdzia ziemi tczewskiej h. Junosza
[„baran trzema nogami stoj¹cy, a jednê lew¹ podniós³, w polu czerwonym, na
he³mie korona, z korony zaœ in sublime piêæ strusiowych piór bia³oniebieskich”],
matka Ewa z Zawadzkich Zawadzka h. Ostoja [„miecz go³y, po prawej stronie
dwie gwiazdy, po lewej pó³ miesi¹ca alias ksiê¿yca w polu czerwonym, na he³mie korona”], babka ojczysta Teresa Powalska h. Rogala [„w czerwonym polu
róg bawoli po prawej stronie, po lewej zaœ stronie róg jeleni, na he³mie korona,
nad koron¹ róg bawoli i jeleni”], ¿ona Stanis³awa Kliñskiego, babka macierzysta Katarzyna Tokarska h. Lewart [„w polu niebieskim ryœ stoj¹cy na nogach
56
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59

S. Chodyñski, Katalog pra³atów i kanoników…, s. 346; ADW³, L 228, f. 53v.
A. Fiutak, Pra³aci i kanonicy kolegiaty kruszwickiej…, k. 40–41v; T. Nowicki, S³ownik biograf iczny rzadców paraf ii…, s. 93–94.
S. Chodyñski, Katalog pra³atów i kanoników…, s. 376–377.
R. von Flanss, Die von Exau bezw. Kczewski 1380–1901. Anhang: Die von Russoczyn und
von Straschin, „Zeitschrift des historischen Vereins für den Regierungs-Bezirk Marienwerder” 40, 1901.
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dwóch zadnich, w górze zaœ dwiema trzymaj¹cemi siê w polu, koronê na g³owie maj¹cy, na he³mie korona z³ota”]60. Przedstawi³ te¿ [oprócz Reformationes
domus] dodatkowe dokumenty na piœmie, z których wynika³o, ¿e rodzina
posiada Dêbogóry w pow. tczewskim61.
Reformationes Domus [Oprócz herbów, Chodyñski te¿ nie poda³ dokumentów z pierwszej ksiêgi, tylko uzupe³nienia z drugiej]62:
1. Kontrakt przedœlubny Franciszka Kliñskiego i Ewy Zawadzkich, w zamku
nowskim 10 XI 1693; do ksi¹g grodzkich skarszewskich podano f. 3 post
Dom. Rogationum 1698.
2. Stanis³aw Kliñski oprawi³ ¿onie Teresie Powalskiej, babce ojczystej instalanta,
6000 fl. na swych dobrach teraŸniejszych i przysz³ych. Skarszewy Gr f. 5 ante
f. s. Bartholomaei 1653 (1663?).
3. Kontrakt w Nie¿urawach, 6 IX 1679 miêdzy Jackiem Tokarskim a Samuelem Zawadzkim advocatum SRM malborskim, dobra te za 2000 fl. Tokarski
sprzedaje i 25 IX rezygnuje w grodzie skarszewskim. Intromisja Zawadzkiego
w Nie¿urawach zapisana tam¿e f. 4 post f. Sanct. et Ind. Trinitatis 1680.
4. Gród Skarszewy, f. 5 ante Nat. BVM 1668. Oprawa Katarzyny Zawadzkiej
na Nie¿urawach i Malachinie. Rezygnacja z tych dóbr przez Mariannê
z Zawadzkich 2. voto Micha³ Bagniewski, ojcu i matce instalanta, Franiszkowi Kliñskiemu i Ewie z Zawadzkich. W grodzie skarszewskim, f. 3 post Dom.
Rogat. 1698.
Uzupe³nienia:
1. Skarszewy Gr, f. 5 post f. Visit. BMV 1661. Teresa z Powalskich, ¿ona Stanis³awa Kliñskiego, babka ojczysta instalanta z sumy 6000 fl. kwituje braci
rodzonych Jeremiana, Samuela i Samsona Powalskich. Wyci¹g podpisali Jan
Antoni Bystram wicewojewoda pom., ¯ukowski notariusz skarszewski.
2. Skarszewy, sobota po œw. Franciszku 1693. Kontrakt sprzeda¿y dóbr Dêbogóry miêdzy braæmi Kazimierzem i Franciszkiem Kliñskimi, za 3200 fl.
Na nich Franciszek Kliñski i Ewa z Zawadzkich zapisali sobie do¿ywocie,
w grodzie skarszewskim, sabbatho in crastino festi. s. Joannes Bapt. 169563.
Literatura64.
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S. Chodyñski, Katalog pra³atów i kanoników…., s. 391–393 brak opisów herbów; ADW³,
AKap, L 234 (20), s. 392–399.
S. Chodyñski, Katalog pra³atów i kanoników…, s. 391; ADW³, AKap, L 236 (22), f. 63v–64.
ADW³, AKap, L 234 (20), s. 396–398.
S. Chodyñski, Katalog pra³atów i kanoników…, s. 391; ADW³, AKap, L 236 (22), k. 63v–64.
Chrzest 12 IX 1694 we dworze w Suminie, ADP, A. Mañkowski, Spuœcizna, z. 47 Starogard, s. 55–56; ADP, Ksiêgi metrykalne, Starogard pod rokiem 1698; A. Mañkowski, Pra³aci i kanonicy katedralni che³miñscy…, s. 80–83; Urzêdnicy Prus Królewskich…, nr 1327
³awnik ziemski tucholski 1718-1730; W. Zawadzki, Duchowieñstwo katolickie of icjalatu
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Kliñski Stanis³aw († 5 I 1757 we W³oc³awku), kanonik che³miñski, kruszwicki,
w³oc³awski, archidiakon pom., mia³ chyba tylko ni¿sze œwiêcenia, instalowany
29 VII 1751, bratanek Augustyna Kliñskiego [zob. wy¿ej], dowody szlachectwa
przed³o¿y³ dopiero w 1753 [ksiêgi Chodyñski nie poda³] ojciec Jan Kliñski ³awnik ziemski mirachowski h. Junosza, matka Anna z Moczarskich h. £ada, córka
Wojciecha Moczarskiego chor¹¿ego ziemi wiskiej, babka ojczysta Teresa z Powalskich h. Rogala, babka macierzysta Marianna z Szyd³owskich h. Lubicz.
Inductio testium Adam Kos kan. w³. oraz GG Walentyn Lubowiecki, Jakub
Jaroszewski, Roch Morzycki 65.
Reformationes Domus:
1. W¹ssoœæ f. 5 post f. Assumpt. BMV 1713. Jan Kliñski ³awnik ziemski mirachowski zapisa³ ¿onie Annie z Moczarskich, córce Wojciecha Moczarskiego
chor¹¿ego wiskiego (matce instalanta) 20 tys. tynfów na Niedamowie.
2. Tego samego dnia w tym samym miejscu Anna z Moczarskich skwitowa³a
ojca z sumy posagowej zapisanej w kontrakcie œlubnym.
3. Kolno, f. 2, post f. s. Joannes Bapt. 1690. Kazimierz Moczarski stolnik ³om¿yñski ¿onie swej Mariannie Szyd³owskiej, babce macierzystej instalanta, zapisa³
2000 fl.
4. Castro Skarszeviensi f. 5 ante f. s. Bartholomaei 1653. Stanis³aw Kliñski ¿onie
Teresie Powalskiej (babce instalanta) oprawi³ 2000 fl. na swoich dobrach66.
Literatura67.
Konojacki [Konojadzki] Stanis³aw, raz wspomniany, w styczniu 1439 roku,
nazwany Konojecki, pisany Conoyeczki68.
Dodajê, ¿e takiego nie podaje starodruk o tej rodzinie autorstwa ks. Ludwika
Dittmera z pocz¹tków XVIII wieku69.

65
66
67

68
69

pomezañskiego…, t. 2, s. 119–120; P. Pragert, Herbarz szlachty kaszubskiej…, t. 3, Gdañsk
2009, s. 85 opis herbu Franciszka Kliñskiego ojca kanonika, Junosza bez odmiany (rys.
s. 232); s. 190 – opis herbu Katarzyny Tokarskiej, babki macierzystej kanonika, i rys. s. 282
(Tokarski I, czyli Lewart odmienny).
S. Chodyñski, Katalog pra³atów i kanoników…, s. 393–397; ADW³, A. Kap, L 237 (23),
k. 192v–193.
ADW³, A. Kap, L 237 (23), k. 193.
A. Mañkowski, Pra³aci i kanonicy katedralni che³miñscy…, nie notowany; A. Fiutak, Pra³aci
i kanonicy kolegiaty kruszwickiej, te¿ brak. O rodzeñstwie Stanis³awa, zob. J. Kowalkowski,
Wypisy ks. Alfonsa Mañkowskiego z zaginionych dziœ ksi¹g metrykalnych. 1. Parafia Garczyn
1687–1780, „Studia Pelpliñskie” 43, 2010, s. 135–185, Tablica 5. Kliñscy h. Junosza odm.
(s. 146).
S. Chodyñski, Katalog pra³atów i kanoników…, s. 423.
[Ludwik Dittmer], Przeœwietny /Wielmo¿nego J. M. Pana /Jana /z Konojad /Konojadz-/
kiego /sêdziego ziemskiego che³miñskiego /Prawdzic /Snem Wiecznoœci zasn¹wszy /w Nieœmiertelney y triumphuj¹cey ¿yj¹cy s³awie /albo /kazanie na Pogrzebie Onego¿ /w Koœciele
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Kos, Koss Adam [† 11 II 1661 w Toruniu], sekretarz królewski, kanonik kielecki, proboszcz fordoñski, archidiakon warszawski, kanonik poznañski, kanonik
w³oc³awski, potem biskup che³miñski, instalowany 2 maja 1652, ojciec Hektor
Koss h. Nabram, matka Katarzyna Rêbowska [Rembowska] h. Jelita, babka
ojczysta El¿bieta £ukowska h. Œwinczyk, babka macierzysta Anna Buxówna
h. trzy lilie w polu czerwonym, wszyscy z woj. pom. pow. tczewskiego, a szlachectwo potwierdzili Fabian i Jan Kosowie, Fabian Niewieœciñski i Micha³ Pliñski [Kliñski?], wszyscy równie¿ z powiatu tczewskiego. Dostarczy³ te¿ dokument oprawy posagu z akt s¹du grodzkiego w Skarszewach, podpisany i opieczêtowany, oraz pismo szlachty zgromadzonej na sejmiku partykularnym
w Tczewie odnoœnie œwiadków70.
Dodajê, i¿ dokumentów tych bli¿ej w aktach nie opisano. We wszystkich
biogramach biskupa Adama Kosa dotychczas brak by³o rodziców, nie wiedziano te¿, ¿e podpisa³ deklaracjê koñcow¹ Colloquium Charitativum w Toruniu
1645 roku, ekumenicznego spotkania katolików, kalwinów i braci czeskich. Nie
wiedziano nawet (oprócz rêkopisu Chodyñskiego i herbarzy
Bonieckiego oraz Uruskiego)
o jego kanonii w³oc³awskiej!
Wszystkie dane literaturowe,
a tak¿e zdjêcia, z dokumentu
instalacji, deklaracji Colloquium
czy portretu z zakrystii katedry
w Pelplinie (dziêkujê za zdjêcie
ks. prof. dr. hab. Anastazemu
Nadolnemu, dyrektorowi ADP)
poda³em w osobnym artykule,
a tu jedynie powtarzam literaturê, obrazuj¹c przy tym biogram portretem71.
Biskup che³miñski Adam Kos.
Portret znajduje siê w zakrystii
katedry w Pelplinie.

70
71

Archipresbyteralnym /Nowskim /Przez X LUDOWIKA DITTMERA /Plebana Okoniñskiego
Diecezji Che³miñskiej /Miane /roku /którego Lew z Pokolenia Judy œwiatu ¿yæ zacz¹³ /1728
/Dnia 8 listopada /w Toruniu drukowa³ Ian Nicolai / Roku 1730].
S. Chodyñski, Katalog kanoników i pra³atów…, s. 426–427; ADW³, AKap, L 222 (08),
f. 33v–34.
Szerzej, zob. J. Kowalkowski, Adam Kos…, s. 197–220, tu te¿ liczna literatura dotycz¹ca
biskupa: R. Weimann, Receptiones seu installationes..., s. 101. Najszerzej o biskupie pisa³
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Kos, Koss Adam († 7 I 1767 o 11 w nocy we W³oc³awku), dziekan inflancki,
proboszcz brodnicki i walichnowski [sic] w diec. pom., kan. w³., proboszcz
w [Brodnicy, Lignowach, Kruszynie] i Neukirchen [Nowej Cerkwii] w diec.
che³m., instalowany 22 IV 1739, ojciec Fabian Kos h. trzy pola i trzy rzeki z woj.
pruskiego [winno byæ – pom.], matka Katarzyna Przebendowska herbu kuna
w koronie [w pyszczku] trzymaj¹ca jab³ko w [brak koloru] polu, babka ojczysta
Zofia Czapska h. Leliwa [alias ksiê¿yca pó³ z gwiazd¹ w czerwonym polu], babka
macierzysta Anna Krokowska h. trzy tr¹by w polu czerwonym. Przedstawi³
dodatkowe dowody: babki, Zofia Czapska by³a ¿on¹ dziada Jana Kosa chor¹¿ego
che³miñskiego, a Anna Krokowska Piotra Przebendowskiego sêdziego ziemi
bytowskiej i lêborskiej. Inductio testium: Piotr Sikorski kanonik w³. oraz GG.
Józef Modlibowski tam¿e dworzanin, Jakub Oryñski capitaneus vladislaviensis,
Antoni Czapiewski z woj. pom.72.
Obecnie dowody przedstawiê szerzej.
1. Skarszewy Gr, 14 I 1693. Fabian Franciszek Kos miecznikowic inowroc³awski, ojciec kanonika, ¿onie swej Katarzynie Przebendowskiej 1220 fl. oprawi³ na dobrach swoich Bedlno, Dublino, Bedlinko, Os³owo, Buczek, Lubochynia, Dulsk, Wielkie i Ma³e Koz³ówko, Branica.
2. Skarszewy Gr, sabbatho post f. s. Michaelis Archangelis 1650. Jan Kos miecznik inowroc³awski ¿onie Zofii Czapskiej, babce kanonika, zapisa³ 10 tys. fl.
na dobrach Branica, Zembowo i czêœci Niewieœcina.

72

dot¹d A. Mañkowski, Adam Kos, biskup che³miñski 1657–1661, „Zapiski Towarzystwa
Naukowego w Toruniu” 6, 1923, nr 1, s. 7–10. Zob. te¿ C.P. Woelky, Der Katalog der
Bischöfe von Culm, „Zeitschrift für die Geschichte und Alterthumskunde Ermlands” 6, 1878,
s. 388, 425; Diecezja Che³miñska. Zarys historyczno-statystyczny, Pelplin 1928, s. 43–44;
Z. Szostkiewicz, Katalog biskupów obrz¹dku ³aciñskiego przedrozbiorowej Polski, Rzym 1954
(=„Sacrum Poloniae Millennium”), s. 100; J. Stankiewicz, Adam Kos (Koss) h. w³asnego
(zm. 1661), [w:] PSB, t. 14, 1968–1969, s. 186–187; Hierarchia catholica medii et recentioris
aevi, t. IV: (1592–1667), wyd. P. Gauchat, Patavii 1967, s. 169; H.-J. Karp, Adam Kos (Koss)
(† 1661), [w:] Die Bischöfe des Heiligen Römischen Reiches 1648 bis 1803…, s. 240; L. Królik,
Kapitu³a kolegiacka w Warszawie…, s. 191; S. Achremczyk, Adam Kos h. w³asnego (ok.
1620-1661), [w:] SBPN, t. 2, Gdañsk 1994, s. 457–458; P. Nitecki, Biskupi Koœcio³a w Polsce…, kol. 216: Adam Kos (?–11 II 1661); J. Walkusz, Adam Kos, Koss, bp, ur. ok. 1620 na
ziemi che³miñskiej, zm. 11II 1661 w Toruniu, [w:] Encyklopedia Katolicka, t. 9, Lublin 2002,
kol. 920–921; K. R. Prokop, Wypisy Ÿród³owe do biograf ii polskich biskupów…, cz. X, ABMK
97, 2012, s. 255–256 (nr 64) sakra 14 VII 1658, Smardzewice.
A. Boniecki, Herbarz polski, t. 11, Warszawa 1907, s. 332: „Adam, archidiakon pomorski
i kanonik w³oc³awski 1653 r., nastêpnie biskup che³miñski, zmar³ 1661 r.”; Rodzina. Herbarz
szlachty polskiej, oprac. S. Uruski, przy wspó³pracy A. A. Kosiñskiego, t. 7, Warszawa 1910,
s. 255: „Adam, archidiakon i kanonik w³oc³awski 1653 r., biskup che³miñski 1657 r., um.
1661 r.”
S. Chodyñski, Katalog pra³atów i kanoników…, s. 427–429; ADW³, AKap, L 236 (22), f. 97
(œwiadkowie), f. 145v (dodatkowe dowody).

KANONICY

W£OC£AWSCY POCHODZENIA POMORSKIEGO...

235

3. Anna Krokowska by³a ¿on¹ Piotra Przebendowskiego sêdziego ziemi bytowskiej i lêborskiej (bli¿szych szczegó³ów nie podano)73.
Biogram Chodyñskiego jest niepe³ny i niedok³adny (zob. walichnowski,
zapewne zamiast lignowski)74.
Kos, Koss Miko³aj († 8 IX 1605), prepozyt warmiñski, kan. w³., warmiñski, warszawski, kaliski, proboszcz gdañski, instalowany 29 VIII 1566, „dowiód³ rodu
szlacheckiego”75.
Matk¹ by³a Helena z Os³owskich († 14 V 1599)76.
Kretkowski Feliks Ignacy († 6 XII 1730), kanclerz w³oc³awski, archidiakon che³miñski, kan. w³., potem proboszcz gnieŸnieñski, biskup che³miñski, instalowany 15 X 1693, ojciec Damian Kretkowski kasztelan che³miñski h. Do³êga z woj.
che³m., matka Anna Kryska h. Prawdzic z woj. p³ockiego, babka ojczysta Marta
Tylicka h. Lubicz z woj. che³m., babka macierzysta Helena Grabska h. Pomian
z woj. kujawskiego. Deductio nobilitatis prowadzili GG. Micha³ Madaliñski
z woj. brzeskiego, [?] Witon capitaneus vladisslaviensis, Jakub Lisiecki i W³adys³aw Mchowski te¿ z woj. brzeskiego. Przedstawi³ te¿ dowody z reformatio73
74

75
76

ADW³, AKap, k. 145v (dodatkowe dowody – przedstawi³ Adam Kos kanonik w³.).
O jego ¿yciu zanim zosta³ ksiêdzem, zob. S³ownik geograf iczny Królestwa Polskiego i innych
krajów s³owiañskich, pod red. B. Chlebowskiego, F. Sulimirskiego i W. Walewskiego, t. 5,
Warszawa 1884, s. 226: has³o Lignowy, za rêkopisem J. G. Borka, Echo sepulchralis..., t. 2,
ADP, sygn. Varia 9, s. 43–44; by³ kasztelanem kruszwickim 1728–1729, kasztelanem
che³miñskim 1729–1733, Urzêdnicy Prus Królewskich…, nr 66; J. Kowalkowski, Adam Kos
biskup che³miñski…, s. 220; zob. te¿ J. Dygda³a, Kilka uwag na marginesie edycji listów podskarbiego wielkiego koronnego Jana Jerzego Przebendowskiego z pocz¹tków XVIII wieku, „Zapiski Historyczne” 74, 2009, z. 1, s. 112–113; biogram Adama ksiêdza, zob. J. Wiœniewski,
Koœcio³y i kaplice na terenie by³ej diecezji pomezañskiej…, t. 2, s. 566, 606, 660; T. Nowicki,
S³ownik biograf iczny rz¹dców paraf ii…, s. 108 (brak Wiœniewskiego, st¹d tylko proboszczem lignowskim); W. Zawadzki, Duchowieñstwo katolickie of icjalatu pomezañskiego…,
s. 128; chrzest ADP, A. Mañkowski, Spuœcizna, z. 37 Drzycim, s. 60: 1688 11 II chrzest
Adama Kosa s. Fabiana Franciszka i Katarzyny, dziecko urodzi³o siê w Lubochenii – nie
zgadza siê to z dat¹ ur. podan¹ przez Zawadzkiego (1700 – na podstawie 23 lata w 1723
roku w seminarium).
S. Chodyñski, Katalog pra³atów i kanoników…, s. 429–430; ADW³, AKap, L 218 (04),
s. 653–654.
P. Czaplewski, Wykaz of icya³ów gdañskich i pomorskich…, s. 41–42; J. Stankiewicz, Miko³aj
Kos (Koss) h. w³asnego (zm. 1605), [w:] PSB, t. 14, 1968–1969, s. 191–192; T. Oracki, S³ownik biograf iczny Warmii, Prus Ksi¹¿êcych i Ziemi Malborskiej…, s. 144–145; S. Achremczyk, Miko³aj Kos h. w³asnego (1541–1605), [w:] SBPN, t. 2, Gdañsk 1994, s. 460–461;
A. Kopiczko, Miko³aj Kos, [w:] S³ownik biograf iczny kapitu³y warmiñskiej…, s. 125: matka
Helena z Ostowskich [poprawnie: z Os³owskich – J. K.] † 14 V 1599; ten¿e, Duchowieñstwo
katolickie diecezji warmiñskiej…, s. 163.
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nes, czyli z zapisów intercyz, z których wynika, ¿e babka Anna Kryska by³a
córk¹ Hieronima z Drobina Kryskiego, Damian Kretkowski pisa³ siê z Bie¿unia,
Marta de Tylice Tylicka by³a ¿on¹ Jana Kretkowskiego wojewodzica brzesko-kujawskiego, Helena Grabska by³a córk¹ Jana podkomorzego inowroc³awskiego, wdow¹ po Adamie Smu¿eñskim, ¿on¹ Arnolfa Kryskiego, syna kanclerza,
starosty przedeckiego77.
Z dokumentów podajê tylko drugi, odnosz¹cy siê do babki ojczystej:
2. Kowalewo Gr, f. 2 ante f. s. Laurentii Martyris 1667. Kontrakt zastawny dóbr
Tylice w woj. che³miñskim miêdzy Mart¹ z Tylickich Kretkowsk¹ wdow¹ po
Janie Kretkowskim wojewodzicu brzesko-kujawskim, a synem Damianem
Kretkowskim kasztelanem che³miñskim (ojcem instalanta)78.
Literatura79.
Lewiñski Antoni Tomasz († 23 VIII 1819, pochowany w Inowroc³awiu), kanonik, potem scholastyk w³oc³awski, kan. gnieŸnieñski, sêdzia surogat kujawski,
proboszcz kolegiaty kruszwickiej oraz parafii w Tucznie, Inowroc³awiu i Kruszynie, instalowany na podstawie pisma króla Prus Fryderyka Wilhelma (Berlin 6 I) 2 IV 1800, pochodzenia szlacheckiego z woj. pom., herbu Brochwicz,
ojciec Marcin z dóbr Dargolewo, Borek i Szopy, matka Anna Cecylia z Wolfów
Czêstkowskich h. Wolf, z pierwszego ma³¿eñstwa Dziêcielska, brat Ksawery,
ochrzczony w Strzepczu 2 XII 175180.
Przed³o¿y³ dokumenty, z których poznajemy dziada i babkê ojczystych, Stanis³awa Lewiñskiego i Teresê Jugowsk¹ h. Leliwa, oraz macierzystych, Jana Wolfa
Czêstkowskiego i Barbarê z Babków Gostomskich h. Na³êcz81.
77
78
79

80
81

S. Chodyñski, Katalog pra³atów i kanoników…, s. 456–457; ADW³, AKap, L 228 (14),
f. 43v–45.
ADW³, AKap, L 228 (14), f. 44v–45.
J. Korytkowski, Pra³aci i kanonicy katedry metropolitalnej gnieŸnieñskiej…, t. 2, s. 368–374,
zw³aszcza s. 368: podobny wywód; A. Mañkowski, Pra³aci i kanonicy katedralni che³miñscy…, s. 98; J. Staszewski, Kretkowski Feliks Ignacy [w:] PSB, t. 15, 1970, s. 279–280; S. Achremczyk, Kretkowski Feliks Ignacy, [w:] SBPN, t. 2, Gdañsk 1994, s. 503–504; J. Walkusz, Kretkowski Feliks Ignacy bp, ur. 14 VII na Ziemi Che³miñskiej, zm. 6 XII w Kretkach k. Dobrzynia, [w:] Encyklopedia Katolicka, t. 9, Lublin 2002, kol. 1275–1276; P. Nitecki, Biskupi
Koœcio³a w Polsce…, kol. 227–228; W. Zawadzki, Duchowieñstwo katolickie of icjalatu
pomezañskiego…, t. 2, s. 134; szeroki opis, zob. T. S³awiñski, Kretkowscy i ich dzieje od po³owy XIV wieku, Warszawa – Skrzeszew 2011 (wyd. 2, zmienione i poprawione), wg indeksu,
zw³aszcza s. 347–355 (³¹cznie z aktami kapitu³y w³oc³awskiej); K. R. Prokop, Wypisy
Ÿród³owe do biograf ii polskich biskupów…, cz. IX, s. 257–258 (nr 67) sakra 31 X 1723, Warszawa.
S. Chodyñski, Katalog pra³atów i kanoników…, s. 490–492; ADW³, AKap, L 243 (30),
s. 506–509.
ADW³, AKap, L 243 (30), s. 507–508.
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1. Kwidzyn 1784. Hipoteka dóbr Dargolewo, po œmierci ojca Marcina cesja na
synów Ksawerego i Antoniego braci rodzonych nowo instalowanego kanonika. Lêbork Gr, 3 XI 1739. Ma³gorzata de Somnitz 1. voto Kleist, 2. voto
Dargolewska wdowa, 4000 fl. zapisane przez Marcina Lewiñskiego dobrach
Dargolewo, Borek i Szopy odebra³a i skwitowa³a.
2. Skarszewy Gr, f. 4 post f. s. Bartholomaei Ap. 1736. Kontrakt roborowany,
którym JM Pani Anna Cecylia z Wolffów Czêstkowskich h. Wolff [matka
instalanta], JM Pana Jana Wolffa [Czêstkowskiego] i Barbary z Babków Gostomskich córka (Dziêcielska) [dziad i babka w linii macierzystej], sprzedaje
czêœci swe dziedziczne w asystencji Micha³a [Dziêcielskiego] mê¿a swego,
we wsi Czêstkowo w woj. pom. powiecie tczewskim le¿¹ce, po rodzicach
spad³e, JM Panu Maciejowi Gostomskiemu za sumê z³otych dobrych pruskiej monety 2900.
3. Koœcierzyna 2 V 1713. JM Pani Barbara z Gostomskich Wolffowa Czêstkowska w asystencji JM Pana Jana Czêstkowskiego mê¿a swego [babka
i dziad w linii macierzystej] z sumy posa¿nej z dóbr Czêstkowa z³ 400 pruskiej monety, pod³ug kontraktu œlubnego odebranej, JM Pana Jana i Annê
z Cieszyców Gostomskich h. Na³êcz na wieczne czasy kwituje. Tego samego
dnia N. [Jan] Babka Gostomski ojciec Barbary Czêstkowskiej w asystencji
JP Jana Wolffa Czêstkowskiego ziêcia swego, odst¹piwszy prawa jurysdykcji
swej w³asnej JP Maciejowi Babce Gostomskiemu synowi swemu, a bratu
rodzonemu Barbary Czêstkowskiej, dobra we wsi Czêstkowie w³asne miane
w woj. pom. daje, daruje na wieczne czasy; wspomina te¿ o wyp³aceniu Barbarze 400 z³.
4. Starogard, 22 VIII 1792 podane; Starogard 5 IX 1798 potwierdzone.
a) metryka koœcio³a w Strzepczu, z której wynika, ¿e Marcin Lewiñski
(ojciec instalanta) jest synem Stanis³awa i Teresy z Jugowskich h. Leliwa
Lewiñskich.
b) zaœwiadczenie Antoniego Lewiñskiego sêdziego mirachowskiego i Macieja Gostomskiego sêdziego surogata koœcierskiego, z s¹du w Koœcierzynie 15 V 1799, z którego wynika, ¿e Teresa z Jugowskich Lewiñska
(matka instalanta) jest siostr¹ rodzon¹ Jugowskiego archidiakona pomorskiego. Akta, z których wynika, ¿e ojciec instalanta Marcin Lewiñski
posiada³ dobra Dargolewo spali³y siê we dworze 1773 roku.
5. Skarszewy Gr, f. 2 post f. Natalis s. Joannis Bapt. 1702. Jan Franciszek
Tucho³ka starosta jasiniecki dobra swoje dziedziczne BrzeŸno w woj. pom.
powiatu œwieckiego, Janowi Kazimierzowi Jugowskiemu za 10 tys. fl. zastawia.
6. Skarszewy Gr, f. 2 ante festum s. Thomae Ap. 1712. Wojciech Lewiñski, syn
Teresy z Jugowskich, sumê zastawn¹ zapisan¹ na dobrach BrzeŸno przez
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Jana Kazimierza Jugowskiego archidiakona pomorskiego przenosi na siebie,
£ukasza, Jakuba, Franciszka, Marcina – ojca instalanta, W³adys³awa, z Teresy de Jugowskie braci rodzonych, wp³acaj¹c ka¿demu 1000 fl.
Literatura82.
Lewiñski Feliks £ukasz z Lewina, przydomek Zleka (24 X 1751 chrzest w Strzepczu – 25 IV 1825), penitencjarz i sekretarz kapitu³y, kanonik w³., potem kanclerz, dziekan oficja³ i biskup sufragan w³., scholastyk ³êczycki, kanonik kruszwicki, proboszcz i kapelan Kaplicy Królewskiej w Gdañsku, proboszcz brzeski,
biskup podlaski, kawaler orderu œw. Stanis³awa, instalowany w styczniu 1784,
ojciec Franciszek Lewiñski h. Brochwicz, matka Konstancja z Dziêcielskich
h. Dziêcio³. Instalowali: Ignacy Lniski kan. kuj., Ill. Mag. Zakrzewski capitaneus radziejowski, Mag. Teofil Sikorski poccilator vendensis, Mag. £ukasz
Dziêcielski83.
Przedstawi³ dokumenty:
1. Brzeœæ Kuj. Gr, sabbatho ante f. Nativitatis s. Joannis Bapt. 1760. Franciszek
Lewiñski (ojciec instalanta) posiadaczem czêœci w Grzywnie.
2. Lêbork Gr, 8 VIII 1741. Cesja dóbr Dargolewo, Borek i Szopy przez W³adys³awa podczaszego latyczowskiego i Micha³a kantora wolborskiego Dziêcielskich siostrze swej Konstancji Dziêcielskiej (matce instalanta), zapisana
w kontrakcie œlubnym Konstancji Dziêcielskiej i Franciszka Lewiñskiego,
Radziejów Gr, f. 2 post Dom. Palmarum 1745.
3. Skarszewy Gr, 15 IX 1766. Marianna Sikorska (babka ojczysta) h. Byrchan
[Birkan], wdowa po Jakubie Lewiñskim (dziad ojczysty) regencie Trybuna³u
Lêborskiego, mia³a zapisane 3000 fl. na dobrach Wyczechowo; Teofil Sikorski stolnikowic brac³awski.
4. Lêbork Gr, 29 VII 1709. Rezygnacji Lewina, Lewinka i Rosoch przez Micha³a Lewiñskiego Joannie Krajewskiej herbu Jasieñczyk (babce macierzystej
instalanta) w asystencji mê¿a Jana Dziêcielskiego (dziada macierzystego)
i brata rodzonego Micha³a Krajewskiego84.
Literatura85.
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J. Korytkowski, Pra³aci i kanonicy katedry metropolitalnej gnieŸnieñskiej…, t. 2, s. 444:
podobny wywód; T. Nowicki, S³ownik biograf iczny rz¹dców paraf ii…, s. 122–123 (Antoni
II 1746-1819).
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s. 160–163.
ADW³, AKap, L 242 (28), s. 161–163.
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Lipiñski Antoni Marcin (22 III 1780 we W³oc³awku), kanonik kruszwicki,
surogat konsystorza gdañskiego, proboszcz w Tczewie, kan. w³., potem oficja³
gdañski, instalowany 16 I 1768, ojciec Wojciech Ignacy Lipiñski h. Szur (alias
tentorium in campo rubro, desuper brachium loricati militis vibrans ensem),
matka Ludwika Pa³ubicka h. Œlepowron [alias avis in campo caerulaeo expansis alis stans super truncum arboris rostro tenens annulum, supra coronam,
similis avis ejusdem f igurae] [Korwin u Wybickiego], babka ojczysta Teresa
Janikowska h. Jastrzêbiec [alias in campo caeruleo solea uncis sursum erecta,
in cuius circumferentia crux eminet desuper accipiter expansis alis stans et ungvibus tenens similis f igurae soleam], babka macierzysta Teresa Parzkowska
h. Wieniawa [alias in campo rubro caput bovis sylvestris, vulgo Bawola G³owa,
supra coronam duae alae extensae, sursum tendentes]. Z dokumentów wynika,
¿e ojciec mia³ dobra Skarszewo w woj. pom., pow. gdañskim. Inductis testium
przeprowadzi³ Wojciech Suliñski kan. w³. i kruszwicki corporalis oraz Mag.
Joachim Wybicki syn s¹dowego [ziemskiego] mirachowskiego z woj. pomorskiego, GG. Franciszek ¯abiñski z woj. pom., Urban Œliwowski z woj. podlaskiego86.
Przedstawiam Reformationes domus:
1. Skarszewy Gr, f 4 post Dominicam Invocavit quadragesimalem 1713.
Wojciech Szur Lipiñski rezygnuje z czêœci swych dóbr Skarszewo.
2. Skarszewy Gr 15 VII 1715. Ten¿e oprawi³ posag swej ¿onie Ludwice z Pa³ubickich zapisuj¹c 1000 fl. na swoich dobrach.
3. Skarszewy Gr 14 VII 1715. Ludwika Pa³ubicka, ¿ona Ignacego Szura kwituje
ojca Stanis³awa Pa³ubickiego z sumy 1000 fl. i wyrzeka siê dóbr ojczystych
i macierzystych.
4. Skarszewy Gr 10 VII 1715. Kontrakt sprzeda¿y czêœci macierzystych dóbr
Skarszewo babki Teresy z Janikowskich przez Wojciecha Szura Lipiñskiego
synowi Ignacemu Wojciechowi.
5. Skarszewy Gr 15 VII 1715. Rezygnacja z tych czêœci dóbr Skarszewo przez
Wojciecha Szura Lipiñskiego synowi Ignacemu Wojciechowi.
6. Skarszewy Gr f. 6 post f. Immaculatae Conceptionis BMV 1767. Kontrakt
sprzeda¿y czêœci dóbr K³anino miêdzy Barbar¹ z Cyrembergów Sulick¹
wdow¹ a ma³¿eñstwem Kazimierzem i Dorot¹ z Malotków Ustarbowskimi,
którym Ludwika z Parzkowskich [winno byæ: Parskowskich] Pa³ubicka otrzyma³a 2420 fl.
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w Œwiêtem (Kujawy), [w:] Encyklopedia Katolicka, t. 10, Lublin 2004, kol. 902–903;
K. R. Prokop, Wypisy Ÿród³owe do biograf ii polskich biskupów…, cz. VII, ABMK 91, 2003,
s. 303 (nr 22), chrzest 15 VII 1738 (ur. 12 VIII), ten¿e, cz. XI, ABMK 98, 2012, s. 316–317
(nr 8) sakra 5 III 1820, Kalisz; s. 331 (nr 36) sakra 19 III 1795, Niesu³ków.
S. Chodyñski, Katalog pra³atów i kanoników…, s. 509–510; ADW³, AKap, L 240 (26), f. 35,
zw³aszcza 46v–49.
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7. Skarszewy Gr f. 5 post Dom. Reminiscere quadragesimalem 1722 z Parzkowskich Pa³ubicka kwituje Kazimierza Ustarbowskiego z sumy 1330 fl. 87.
Literatura88.
Lniski Ignacy († 26 I 1794 we W³oc³awku), archidiakon kruszwicki i proboszcz
lêborski, kan. w³., potem archidiakon pomorski, instalowany 22 VIII 1760, ojciec Jan Lniski ³awnik ziemski mirachowski h. Ostoja [alias binae Lunae super
et infra habentes cernua erecta versus se ipsas opperitae, supra quas stellula
una elevata est in campo caelestino], matka Katarzyna £ebiñska h. Wotko [Wolko?] (luna una posita, facie sursum prospiciens, duabus sagittis desuper transverberata, stellis binis sub corona adaucta, in campo rubeo, hoc insigne et super
coronam repraesentatur), babka ojczysta Teresa [Lewaltówna] Jezierska h. Lewalt [alias cernua duo unum bubale, alterum cervinum sursum protensa campo semi rubeo et albo, eadem cernua in galea], babka macierzysta Konstancja
Lerchenfeldtówna h. Gawroniec [alias in campo albo super lapide terrae inf ixo
stans Gawron, supra coronam 3 pennae struchionis]. Pochodzi³ z woj. pom.,
pow. mirachowskiego, ojciec mia³ tam dobra Brodnicê Górn¹ i Grzebiniec.
Deductio testes prowadzili [brak nazwisk]89.
Za³¹czy³ siedem dokumentów, które przedstawiam:
1. Brodnica, 25 VI 1703, dobra £ebno i Grzebieniec odst¹pi³ ojcu instalanta
brat rodzony ojca Adam Gabriel Lniski starszy. Dokument aprobowa³ 3 VII
1765 in Orle aedibus Micha³ Tucho³ka sêdzia ziemski tucholski (s. 158).
2. £ebno, w sam dzieñ œw. Wawrzyñca 1721. Kontrakt ma³¿eñski miêdzy Wojciechem Bogus³awem i Konstancj¹ z Lerchenfeldtów £ebiñskimi i Janem
Lniskim sêdzi¹ ziemskim mirachowskim [dziadem instalanta] – daj¹ 3000
fl. pr. monety córce Katarzynie Apolonii, któr¹ sumê Jan Lniski w grodzie
skarszewskim ma zapisaæ na swych dobrach. Dokument aprobowa³ – jak
wy¿ej.
3. Gród Skarszewy, f. 3, in crastino s. Joannis Bapt. 1722. Jan Lniski ³awnik
ziemski mirachowski, syn nie¿yj¹cego Jana sêdziego ziemskiego mirachowskiego i de Lewalty Jezierskiej zapisa³ na swych dobrach 3000 fl. ¿onie Katarzynie £ebiñskiej [matce instalanta], córce Wojciecha i Konstancji z Lerchenfeldtów. Zatwierdzi³ Micha³ Tucho³ka, jak wy¿ej.
87
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ADW³, AKap, L 240 (26), f. 35, zw³aszcza 48–48v.
ADP, nekrolog 310, kol. 140: Lipiñski Antoni kanonik w³oc³awski, prepozyt tczewski, lubiszewski † 18 XII 1774 w Lubiszewie o godz. 12 w nocy; A. Fiutak, Pra³aci i kanonicy kolegiaty kruszwickiej…, k. 58v; Nowicki, S³ownik biograf iczny rz¹dców paraf ii…, s. 127–128:
urodzi³ siê w Skrzeszewie.
S. Chodyñski, Katalog pra³atów i kanoników…, s. 524–525; ADW³, AKap, L 239 (25),
s. 156–160: opisy herbów.
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4. Che³my Wielkie, 21 XI 1661. Kontrakt ma³¿eñski miêdzy Micha³em Lerchenfeldtem Je¿ewskim [winno byæ: Lewaltem Jezierskim] ³awnikiem tucholskim a Janem Lniskim synem Micha³a [pradziadem instalanta], ¿e Lerchenfeldtowie Je¿ewscy [winno byæ: Lewaltowie Jezierscy] daj¹ córce Teresie,
¿onie Jana Lniskiego [babce ojczystej instalanta] 3000 fl. i na dobra Lniskiego
wnosz¹. Dokument podpisa³, jak w pkt. 1.
5. Gród Skarszewy, 14 IV 1663. Teresa z Lewaltów Jezierska, córka Micha³a
³awnika ziemskiego tczewskiego [pradziada instalanta] i Doroty z Grabowskich [prababki instalanta], ¿ona Jana Lniskiego, a babka ojczysta instalanta,
kwituje rodziców z sumy 3000 fl.
6. Gdañsk, s¹d ³awniczy, 28 IV 1694. Wojciech Bogus³aw £ebiñski poborca
[exactoris] mirachowski ¿onie swej Konstancji z Lerchenfeldtów, córce nie¿yj¹cej El¿biety Julianny Wenselerówny i Jana Fryderyka L. [pradziad i prababka instalanta], która kontraktem w Gdañsku z 3 VIII 1676 roku otrzyma³a 5000 fl. z dóbr macierzystych, oraz 3000 od Jana Jakuba Wenselera
(wuja Konstancji L.) i jego ¿ony Konkordii Filipiny von Gehemówny, zapisa³
16 tys. fl. na dobrach £ebno, Nowa Wieœ, Brodek, Milwino, Milwinek.
7. Gdañsk, s¹d ³awniczy, 28 IV 1694. Konstancja z Lerchenfeldtów, ¿ona Wojciecha Bogus³awa £ebiñskiego poborcy mirachowskiego, córka Jana Fryderyka i El¿biety de Wenseler Lerchenfeldtów, babka macierzysta instalanta,
sukcesorka wuja Jana Jakuba Wenselera i jego ¿ony Konkordii Filipiny von
Gehemówny, kwituje rodziców i Wenselerów z sumy 8000 fl. wyrzekaj¹c siê
praw do dóbr £aguszewo woj. pom., powiatu gdañskiego90.
Literatura91.
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ADW³, AKap, L 239 (25) s. 158–160. Urzêdnicy Prus Królewskich…, nr 1364 Micha³
Tucho³ka sêdzia ziemski tucholski 1730–1762; Jan Lniski nr 779 sêdzia ziemski mirachowski 1697; nr 779 Jan Lniski ³awnik ziemski mirachowski 1718–1725; nr 1309 Micha³ Jezierski ³awnik ziemski tucholski 1650–1672; ADP, Nekrolog 310, kol. 140: Lipiñski Antoni
kanonik w³oc³awski, prepozyt tczewski, lubiszewski † 18 XII 1794 w Lubiszewie o godz. 12
w nocy; A. Fiutak Pra³aci i kanonicy kolegiaty kruszwickiej…, k. 60; T. Nowicki, S³ownik
biograf iczny rz¹dców paraf ii…, s. 129–130.
A. Fiutak, Pra³aci i kanonicy kolegiaty kruszwickiej…, k. 60. T. Nowicki, S³ownik biograficzny
rz¹dców paraf ii…, s. 129–130; P. Pragert, Herbarz szlachty kaszubskiej…, t. 3, Gdañsk 2009,
s. 72 – opis herbu Teresy Jezierskiej babki ojczystej kanonika, o nazwie Lewart identyczny
z Rogal¹ (rys. s. 266); s. 115 – opis herbu Katarzyny £ebiñskiej, matki kanonika, i rys. s. 244
(£ebiñski II albo Wotko [?]; s. 97 has³o Lerchenfeld – córka Jana Fryderyka L. (zm. 1701),
Konstancja (zm. po 1721) poœlubi³a Wojciecha Bogus³awa £ebiñskiego poborcê mirachowskiego (A. Boniecki, Herbarz polski, t. 14, Warszawa 1911, s. 95); s. 98 – opis herbu Gawroniec (gawron zamiast go³êbia) i zamieszczony rys. Gawroniec, czyli Lerchenfeld odmienny,
s. 238. Urzêdnicy Prus Królewskich…, nr 816 Jakub W³adys³aw £ebiñski sêdzia ziemski mirachowski 1710-1711.
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£ebiñski Zygmunt († 7 IV 1739 we W³oc³awku), kan. w³., proboszcz w Kielnie
i Wejherowie, instalowany 24 IV 1710. Szlachectwo poœwiadczyli Jan Stanis³aw
Borzys³awski archidiakon w³. oraz GG. Jan Buderacki z woj. wo³yñskiego, Jan
Lachecki z tego samego woj. i Jan £ysakowski tribunus trêbowelski. I tak,
ojcem by³ Jakub z £ebna £ebiñski sêdzia [ziemski] mirachowski (¿y³ wtedy)
h. luna cum duabus sagittis in medio ac duabus stellis, matk¹ Katarzyna z Lindy
Lendzianka [Lindówna] h. sztuka lipowego drzewa z piêciu listkami, z woj.
pom., babk¹ ojczyst¹ Regina Tokarska z Czêstkowa, Milwina i Milwinka h. lampart wspinaj¹cy siê na drzewo, babk¹ macierzyst¹ Konstancja de Nantzen [Hantzen] h. piêæ ró¿ w rêce trzymane, z woj. pom. Dowody pisemne: matka ust¹pi³a
czêœæ dóbr Szynwa³d i Kielno swej siostrze Konstancji, babka Regina Tokarska
by³a ¿on¹ dziada Jerzego £ebiñskiego, a babka macierzysta Zygmunta z Lindy
starosty mirachowskiego92.
Oto Dispositiones Domus:
1. Skarszewy Gr 14 X 1694. Kontrakt ma³¿eñski rodziców z 17 IX 1693.
2. Skarszewy Gr 14 in f. Exaltationis 1694. Rezygnacja z czêœci dóbr Szynwa³d
i Kielno przez Katarzynê de Nantzen Lendziankê matkê instalanta siostrze
Konstancji, pannie.
3. Skarszewy Gr 14 X 1647. Oblata kontraktu ma³¿eñskiego babki ojczystej
Reginy Tokarskiej dziedziczki Czêstkowa i Milwina. Wtedy te¿ Jerzy i Feliks
Dobrzewiñscy bracia rodzeni dzier¿awcy Milwina na podstawie kontraktu
z nowym dzier¿awc¹ Janem Szpetem Radoszewskim, 240 fl. przekazali Jerzemu ojcu i Jakubowi synowi z £ebna £ebiñskim. Trzecim aktem z tego
dnia Regina Tokarska kwitowa³a tê transakcjê.
4. Kowalewo Gr, f. 6 in f. s. Francisci Confesionis 1669. Miêdzy Zygmuntem
Lind¹ starost¹ mirachowskim i Konstancj¹ de Hantzen (babk¹ macierzyst¹
instalanta), którzy zawarli kontrakt ma³¿eñski, a Janem Rogaliñskim i Ann¹
Werdziank¹ [zapisano: Wierzdzianka] siostr¹ rodzon¹, ma³¿onk¹ Rogaliñskiego, w sprawie dóbr Kielna. Do tego dokument rezygnacji z Klonowa
i Kielna, oraz intromisja, Skarszewy Gr, f. 6 post Dom. Rogationum 1666 93.
W latach 1660–1667 starost¹ mirachowskim by³ Adrian Linda, zaœ Anna
Werdzianka, córka Jana Werdy, przedostatniego z tej rodziny starosty nowskiego, rzeczywiœcie ¿on¹ Jana Rogaliñskiego. Jej bratu Miko³ajowi król starostwo odebra³, przenosz¹c sumy im zapisane miêdzy innymi na Kielno.
Literatura do kanonika94.
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M. Dziêcielski, Aktywnoœæ spo³eczno-polityczna szlachty pogranicza lêborskiego, Gdañsk
2009, s. 267; przypis 323 odczyta³ Wolko. K. R. Prokop, [rec.:] Przemys³aw Pragert…, s. 289
zdecydowanie odrzuca przydomek Wotko.
S. Chodyñski, Katalog pra³atów i kanoników…, s. 551; ADW³, AKap, L 230 (16), f. 117–119.
ADW³, AKap, L 230 (16), k. 118–118v.
P. Czaplewski, Senatorowie..., s. 140, 144–145; Linda mia³ syna Zygmunta (1635–1677)
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Paw³owski Franciszek (a Paulo) Jan (Nepomucen) h. Pó³kozic, kan. potem dziekan w³., sufragan warszawski. Urodzi³ siê 29 III 1774 na Pomorzu we wsi Mokra [winno byæ: Mokre] pod Chojnicami, jako syn Micha³a chor¹¿ego pomorskiego i Józefy z £ukowiczów. By³ proboszczem w Tczewie z fili¹ w Lubiszewie,
potem w Mi³ob¹dzu z fili¹ w Dalkowie [?]. By³ kanonikiem kruszwickim,
w 1804 roku z³o¿y³ przysiêgê homagialn¹ w Poznaniu, kiedy tamtejsza Kamera
pozwoli³a zostaæ mu kanonikiem w³. Instalowany 10 I 1805. Otrzyma³ probostwo w Tczewie, archidiakonat w Kruszwicy, by³ te¿ oficja³em gdañskim (1805–
–1814), prob. w Izbicy. Koadiutor biskupa p³ockiego Pra¿mowskiego 8 II 1836
obj¹³ rz¹dy diecezji p³ockiej95.
Literatura96.
Przebêdowski [Przebendowski] Joachim († 1721, poch. Janowie Podlaskim),
kan. w³., potem krakowski, biskup ³ucki, instalowany na kapitule w sierpniu
1709, ojciec Joachim Przebêdowski, syn Jana h. z³ote jab³ko z koron¹, matka
El¿bieta Emerencjanna Chinowska h. trzy gwiazdy i trzy minogi, babka ojczysta Katarzyna Gromikowska h. Fogidwander [winno byæ: Fogelveder] (trzy
gwiazdy, pó³ksiê¿yc i strza³a), babka macierzysta Urszula Jackowska h. Ryœ.
Dostarczy³ reformationes, z których wynika, ¿e matka Chinowska (Chynowska) by³a córk¹ Krzysztofa Chinowskiego i Urszuli Jackowskiej, dziad Jan z Przebêdowa Przebêdowski by³ consiliarus status ducis Pomeraniae i mia³ za ¿onê
Katarzynê Gr¹bkowsk¹, wy¿ej zapisan¹ jako Gromikowska, a pochodzili z ksiêstwa bytowsko-lêborskiego, gdzie spisano akty, Urszula Jackowska zaœ by³a ¿on¹
Krzysztofa Chinowskiego, syna Macieja i Anny Folsztynownej [Felsztynówny].
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¿onatego 1661 roku z Konstancj¹ Köhler (zamiast Hantzen), z której córki Katarzyna Renata
(ur. 1 VIII 1664) za Jakubem £ebiñskim i Virginia Konstancja, zmar³a jako panna, D. Weichbrodt, geb. Tiedemann, Die Patrizier, Bürger, Einwohner der Freien und Hansestadt Danzig
in Stamm- und Namentafeln vom 14.-18. Jahrhundert, t. 1, Klausdorf/Schwentine, t. 1 [1998],
s. 308 (ale mylnie u niej Jakub Lewiñski zamiast Jakub £ebiñski); T. Nowicki, S³ownik biograf iczny rz¹dców paraf ii…, s. 133 (tylko za Borkiem i Schwenglem); P. Pragert, Herbarz
szlachty kaszubskiej…,, t. s. 115 opis herbu kanonika (identyczny z £ebiñski II (s. 244) ale
brak opisu klejnotu; s. 191 – opis herbu Reginy Tokarskiej, babki ojczystej kanonika, i rys.
s. 211 (Tokarski II, czyli Lewart odmienny).
S. Chodyñski , Katalog pra³atów i kanoników…, s. 734–740; ADW³, L 244, f. 118.
P. Czaplewski, Wykaz of icya³ów gdañskich i pomorskich…, s. 113–116; A. Fiutak, Pra³aci
i kanonicy kolegiaty kruszwickiej…., k. 89–89v; B. Kumor, Paw³owski Franciszek (1774–
–1852), [w:] PSB 25, 1980, s. 496–497; P. Nitecki, Biskupi Koœcio³a w Polsce…, kol. 337;
K. R. Prokop, Wypisy Ÿród³owe do biograf ii polskich biskupów…., cz. 2, ABMK 83, 2005,
s. 306 (nr 29) chrzest 4 IV 1774; cz. 11, ABMK 98, 2012, s. 342 (nr 57) sakra 27 V 1827,
Warszawa; W. Graczyk, Paw³owski Franciszek bp, ur. 29 III 1774 w Mokrem k. Czerska,
zm. 6 VII 1852 w Warszawie, [w:] Encyklopedia Katolicka, t. 15, Lublin 2011, kol. 163–164.
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Œwiadczyli: Wojciech Bardziñski sufragan i kantor w³oc³. oraz G. Franciszek
Mostowski, G. Ignacy Broniewski i G.N. Rojeñski97.
Oto Dispositiones Domus:
1. Lêbork (Gr?), 2 IX 1670. Joachim Przebendowski oprawi³ swej ¿onie El¿biecie Emerencjannie Chinowskiej 5000 fl.
2. Lêbork i Bytów, f. 2 post f. Conceptionis BMV 1654. Jan z Przebendowa Przebendowski consiliarus status ducis Pomeraniae oprawi³ swej ¿onie Katarzynie Grombkowskiej 1000 talarum imperialum.
3. Lêbork i Bytów, f. 2 post f. s. Andreai 1666. Krzysztof Chinowski syn nie¿yj¹cych Macieja i Anny Felsztynówny [pradziad i prababka instalanta]
zapisa³ ¿onie swej Urszuli Jackowskiej 5400 fl., jakie otrzyma³a w posagu
od brata rodzonego Wawrzyñca Jackowskiego98.
Literatura do osoby kanonika99.
Sikorski Piotr Pawe³ Kazimierz († 18 XI 1761 we W³oc³awku), dziekan malborski, scholastyk w³oc³awski, potem che³miñski, proboszcz w Pucku i Starogardzie, oficja³ gdañski, instalowany 23 VII 1734, ojciec Adam Sikorski h. Birkhan (vel Cietrzew) alias pó³ ksiê¿yca z gwiazd¹ nad he³mem i koron¹, [na
tarczy zaœ] ptaszek, matka Urszula Czarno³êcka h. Trzaska alias pó³ ksiê¿yca,
a pod i nad nim po pó³ miecza z krzy¿em [w he³mie tak¿e miêdzy strusimi
piórami pó³ miecza z krzy¿em], babka ojczysta Dorota Wyczechowska h. Szarylas [Szarfas] alias dwa miecze z³o¿one w krzy¿, miêdzy nimi w górze pó³
ksiê¿yca obróconego na dó³, z gwiazd¹ (¿ona Marcina Sikorskiego), babka
macierzysta Zuzanna Kamieñska h. Jastrzêbiec [alias podkowa z krzy¿em,
nad he³mem Jastrz¹b], córka Kaspra Kamieñskiego. Szlachectwo poœwiadczyli
W³adys³aw Wyczechowski kan. w³. oraz G. Andrzej Gostomski z woj. kuj.,
G. Wojciech Wyczechowski z woj. pom., ostatni G. Ludwik Borowski z ziemi
dobrzyñskiej. Przedstawi³ te¿ pisemne dowody100.
97
98
99

S. Chodyñski, Katalog pra³atów i kanoników…, s. 761–763; ADW³, AKap, L 230 (16),
f. 96v–99.
ADW³, AKap, L 230 (16), k. 98.
Zob. J. Dygda³a, Przebendowscy – osiemnastowieczni magnaci w Prusach Królewskich,
[w:] Najstarsze dzieje Wejherowa, Wejherowo 1988, s. 75 i tablica genealogiczna po s. 92;
M. Markiewicz i A. Sowa, Przebendowski Joachim Henryk (1675–1721), [w:] PSB, t. 28,
1984 –1985, s. 659; K. R. Prokop, Wypisy Ÿród³owe do biograf ii polskich biskupów…, cz. 4,
ABMK 85 (2006), s. 348 (nr 61) instalacja na kanonika krakowskiego19 V 1714: podobny
wywód przodków; P. Nitecki, Biskupi Koœcio³a w Polsce…, kol. 362; W. Rosowski, Przebendowski Joachim Henryk bp, ur 1675 w Jasieniu k. Tczewa, zm. 21 V 1721 w Siwkach k. Janowa
Podlaskiego, [w:] Encyklopedia Katolicka, t. 16, Lublin 2012, s. 606–607; K.R. Prokop, [rec.:]
Przemys³aw Pragert…, s. 287: obszerny cytat z rêkopisu S. Chodyñskiego, lecz b³êdnie herb
Przebendowskich.
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Dowody opraw poni¿ej:
1. Koœcierzyna miejskie, 14 III 1695, oblata Starogard (in Judiciis Interregni),
14 XI 1696. Adam Sikorski zapisa³ swej ¿onie Urszuli Czarno³êskiej (ex amore
matrimoniali) 5000 fl. na dobrach Wyczechowo.
2. Skarszewy Gr, 26 X 1666. Marcin Sikorski i Dorota Wyczechowska ma³¿onkowie zapisali sobie do¿ywocie.
3. Kalisz ziemskie, f. 2 post f. s. Michaelis Archangeli 1679. Zofia de Gorzen?
wdowa po Andrzeju Pogórskim, Piotrowi, Maciejowi, Helenie, Urszuli i Petroneli Czarno³êskim [matka instalanta Urszula i jej rodzeñstwo], dzieciom
nie¿yj¹cego Jana Czarno³êskiego [dziad macierzysty] i Zuzanny Kamieñskiej, córce Kaspra Kamieñskiego [babka macierzysta i pradziad] winna jest
3200 fl.101
Literatura102.
Skarszewski Wojciech Józef [1732–1827], kan. a potem pra³at w³., archidiakon [1780] i oficja³ pomorski, prob. gdañski [1782], biskup che³mski [1790],
lubelski [1805], kan. kamieniecki, w koñcu prymas arcybiskup warszawski
[1824]. Dowody 9 XII 1779 przegl¹dali kanonicy [Bazyli] Z³ocki i [Wojciech]
Suliñski, 16 XII instalowany w osobie plenipotenta kan. Marcina Chyczewskiego, a szlachectwo potwierdzone jeszcze przez Mag. Mag. Stefan Przy³ubskiego
cameraris ziemskiego brzesko-kujawskiego, Ignacego Krukowieckego syna
pocillatoris nurskiego, Stefana Stêpowskiego tribuni …edecensis.
Pochodzi³ z Prus Królewskich, „metrykê mia³ koœcio³a janowskiego”, e Prussia
oriundus [nadpisane]. Poniewa¿ prowincjê Prus Królewskich zajê³y Prusy, nie
móg³ zebraæ stosownych dowodów swego pochodzenia. Mia³ tylko pismo
od szlachty województwa malborskiego poœwiadczone w s¹dzie [ziemskim]
powiatu stargardzkiego [winno byæ: starogardzkiego], z którego wynika³o,
¿e ojcem by³ Marcin Skarszewski h. Leszczyc, matk¹ Marianna Szymborska
h. Œlepowron, [babk¹ ojczyst¹ Katarzyna Kleist h. [miejsce niezapisane], babk¹
macierzyst¹ Katarzyna Mokierska [h. Jelita]. Kapitu³a œwiadectwo przyjê³a103.
Imion dziadów kanonika dokumenty nie podaj¹104.
100
101
102

103

S. Chodyñski, Katalog pra³atów i kanoników…, s. 816–821; ADW³, AKap, L 236 (22),
f. 87v.
DW³, AKap, L 236 (22), k. 87v.
A. Mañkowski, Pra³aci i kanonicy…, s. 371–372; T. Nowicki, S³ownik biograf iczny rz¹dców paraf ii…, s. 201: ur. 1706 w Wyczechowie w par. Gorêczyno; por. ADP, W 341, k. 35:
chrzest 4 VII 1706 w Gorêczynie, chrzestni Micha³ Janowski starosta stolcenberski i Teresa
Szurowa – o nich, zob. Siegfried Johann von Janowski, Studia z dziejów rodów kaszubskich. Micha³ Janowski – wójt klasztoru Kartuzów w Kartuzach, „Studia Pelpliñskie” 36,
2005, s. 151–171.
S. Chodyñski, Katalog pra³atów i kanoników…, s. 828, 830–837; ksiêgi nie poda³, ADW³,
AKap, L 241 (27), k. 249–250.
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Trebnic Adam († 14 VIII 1630), prepozyt kruszwicki, kan. w³., potem archidiakon pom., i opat oliwski, instalowany 25 VI 1619, ojciec Adam Trebnic z pow.
cz³uchowskiego h. Ró¿a, matka Katarzyna Konarska z tego¿ powiatu h. Ko³o
z³amane, babka ojczysta N. M¹nkówna z Marchii Brandenburskiej h. Szczyt
czarny w bia³ym polu, babka macierzysta Barbara Wulkowska h. Chom¹to
czarne105. Œwiadczyli Wojciech Tylicki prob. w Prêgowie, Filon Drogociewski?,
Wojciech P³otowski i Marcin Œwieczewski.
Matka Katarzyna Konarska zmar³a 25 IV 1613 w miejscowoœci Stare w wieku
60 lat, by³a ¿on¹ Adama ³awnika cz³uchowskiego z Niw (Blumfeldtu), pochowana przez syna Adama prepozyta kruszwickiego i archidiakona pom. w G³ubczynie ko³o Z³otowa, gdzie istnia³o jej epitafium106.
Wolski Wawrzyniec (ur. 20 I 1729 roku, zm. 20 XII 1778), kan. gnieŸnieñski
[1771], poznañski [1767], w³oc³awski, proboszcz liszkowski i nieszawski, instalowany 27 IX 1770, dowiód³ pochodzenie szlacheckie przez kan. w³. Aleksego
M³odziejowskiego i trzech ze szlachty [Mag. Mag. Antoni Wolski z woj. brzeskiego, Józef Wolski dapifer bydgoski i G. Piotr Koœcielski]. Przedstawi³ metrykê z Serocka, ojcem by³ Miko³aj Wolski herbu Rola z woj. inowroc³awskiego,
matk¹ Marianna Kossowska 1 voto Kroszczyñska h. Jelita z woj. pom., babk¹
ojczyst¹ Konstancja Obrêbska h. Cholewa z woj. inowroc³awskiego, babk¹
macierzyst¹ Magdalena Paw³owska h. Pó³kozic z woj. pom. Wszystkie herby
opisano w jêzyku ³aciñskim. [Pochodzenie pomorskie mia³ wiêc w linii po macierzystej]. Przedstawi³ dokumenty do sprawdzenia rodowodu107.
104

105
106

107

M. Desczczyñska i E. Zieliñska, Skarszewski Wojciech (1742-1827), [w:] PSB, t. 38, 1997–
–1998, s. 50-61; P. Nitecki, Biskupi Koœcio³a w Polsce…, kol. 404; T. Nowicki, S³ownik biograf iczny rz¹dców paraf ii…, s. 202–203; K.R. Prokop, Wypisy Ÿród³owe do biograf ii polskich biskupów…, cz. II, ABMK 83, 2005, s. 311–312 (nr 39) chrzest 10 XI 1743; cz. VI,
ABMK 89, 2008, s. 352–353 (nr 2) prezbiterizt 21 VII 1776; cz. 11, ABMK 98, 2012, s. 348–
–349 (nr 68) sakra 6 II 1791, Warszawa; A. Rutkowska, E, Walewander, Skarszewski Wojciech arbp, ur. 23 IV 1732, zm. 17 VI 1887 w Warszawie, [w:] Encyklopedia Katolicka, t. 18,
Lublin 2013, s. 272–273; K. R. Prokop, [rec:] Przemys³aw Pragert…, s. 288 cytuje fragment
o pochodzeniu, bez babek, które Chodyñski opuœci³.
S. Chodyñski, Katalog pra³atów i kanoników…, s. 960–962); zob. ADW³, AKap, L 190,
f. 97–98 – obecnie ksiêga ta skatalogowana jako AKap og. I 6 (192).
Biblioteka Gdañska PAN, H. Teschner, Vita venerabilis Adami Trebnic Abbatis Olivensis,
rkps1355a; A. Fiutak, Pra³aci i kanonicy kolegiaty kruszwickiej…, k. 115v–116. A. Ciesielski, Adam Trebnic archidiakon pomorski, opat oliwski (1616–1630). Szkic biograf iczny,
„Nasza Przesz³oœæ” 27, 1967, s. 135–145. Szerzej o Konarskich, zob. J. Kowalkowski, Krêgi
rodzinne Reinholda Heidensteina i Ertmundy Konarskiej, poœlubionych w 1597 roku. Przyczynek do dziejów szlachty pomorskiej na prze³omie XVI i XVII wieku, „Genealogia. Studia
i Materia³y Historyczne” 19, 2007, s. 17–47. Ostatnio Z. Iwicki, Konwent oliwski 1186–1831.
Leksykon biograficzny i nie tylko…, wspó³praca M. Babnis, Gdañsk- Pelplin 2010, s. 169–177.
S. Chodyñski, Katalog pra³atów i kanoników…, s. 1017; ADW³, AKap, L. 240 (26), f. 206–
–207v.
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Reformationes Domus:
Metryka urodzenia z Serocka – 20 I 1729, podpisana przez Bart³omieja Trochowskiego, prepozyta serockiego i dziekana œwieckiego.
Kruszwica Gr, sabbatho post festum s. Michali Archangeli 1707. Ojciec Miko³aj Wolski czêœæ dóbr Marcinkowo Kazimierzowi Wolskiemu tribuno
kruszwickiemu przekaza³.
Tuchola ³awnicze, 17 IV 1762. Wpisano dokument z Parlina (3 III 1741).
Miêdzy Kossowskim poccilatorem rzeczyckim, s¹dowym œwieckim a siostr¹
Mariann¹ 1 voto Kroszczyñsk¹ 2 voto Wolsk¹ komplanacja po matce 1000 fl.
Tuchola ³awnicze, ipso die s. Aegidi (1 IX) 1755. Jan Troszczyñski kwituje
Józefa i Ferdynanda Kossowskich z sumy macierzystej 166 fl. pruskich.
Inowroc³aw Gr. 1659. Dotyczy Obrêbskich.
Skarszewy miejskie, 8 VI 1704. Babka Magdalena Paw³owska otrzymuje
oprawê i zapisuje do¿ywocie na czêœci dóbr Ma³ociechowo przez Franciszka Paw³owskiego ³awnika ziemskiego œwieckiego108.
Literatura109.

Wybicki Franciszek [Jan Józef ], proboszcz skarszewski, kanclerz kruszwicki,
sêdzia surogat konsystorza gd., kan. w³., potem archidiakon pom., instalowany
20 VII 1747 oraz powtórnie 2 XI tego roku, ojciec Maciej Wybicki herbu Rogala [„alias Róg Jeleni w bia³ym polu, item Bawoli w czerwonym polu, w he³mie
podobne¿ rogi”], matka El¿bieta Dorêgowska h. Tr¹by [„alias Tr¹by du¿e zwi¹zane w b³êkitnem polu”], babka ojczysta Katarzyna Pa³ubicka h. Korwin [„alias
Kruk pierœcieñ trzymaj¹cy w bia³ym polu”], babka macierzysta Maria El¿bieta
Pobicówna h. Sternberk [„alias Gwiazda w czerwonym polu i w he³mie”]. Œwiadczyli Piotr Pawe³ Sikorski scholastyk i oficja³ gdañski oraz G. NiedŸwiedzki
z woj. pom., G. Szczyciñski z woj. sieradzkiego i Konstantyn Rakowski z woj.
kujawskiego. Z³o¿y³ trzy dokumenty na piœmie, które potwierdzi³y, ¿e by³
spokrewniony z rodzinami zagranicznymi – tyle Chodyñski, dokumentów nie
opisa³ 110.
By³y to tak zwane Reformationes, czyli dokumenty intercyz ojca i dziadów
oblatowane w ksiêgach grodzkich. Podajê je ni¿ej111.
1. 24 XI 1702 w grodzie skarszewskim G. Maciej Wybicki, syn zm. ur. Jana
108
109

110
111

ADW³, AKap, L. 240 (26), k. 207.
J. Korytkowski, Pra³aci i kanonicy katedry metropolitalnej gnieŸnieñskiej…, t. 4, Gniezno
1883, s. 342: podobny wywód; R. Weimann, Receptiones seu installations…, s. 152: taki
sam wywód.
S. Chodyñski, Katalog pra³atów i kanoników…, s. 1020–1024; ADW³, AKap, L. 237 (23),
f. 65-66. U Chodyñskiego, s. 1021 pomylona karta z ksiêg¹ – L. 65, f. 237!
ADW£, AKap, k. 65v–66.
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Wybickiego i ur. Katarzyny Pa³ubickiej, zapisa³ na swych dobrach 1000 fl.
¿onie El¿biecie z Dorêgowskich;
2. 14 VII 1667 w grodzie skarszewskim ur. Jan Wybicki zapisa³ ur. Katarzynie
Pa³ubickiej 8000 fl.;
3. 5 II 1683 w grodzie kiszporskim Micha³ a Gleissen Dorêgowski rotmistrz
króla szwedzkiego zapisa³ na po³owie dóbr Bêdomin, Bêdominek i Rekownicy 3000 fl. ¿onie Marii El¿biecie Pobicównie, córce Fryderyka Pobica podpu³kownika elektora saskiego i Ertmuty Katarzyny z Geslergów.
Podstawowe dane podajê w artykule. Wspomnieæ jednak trzeba brak rodziców w S³owniku biograf icznym rz¹dców paraf ii…112.
Wybicki Joachim ([1745], † 1808), [8 XI 1768 w seminarium che³miñskim otrzyma³ tonsurê w wieku 25 lat, œwiêcenia prezbiteriatu w 1770], 5 V 1769 z tonsur¹, jako kleryk przeszed³ do diecezji che³miñskiej113, [proboszcz w Skarszewach 1779–1800], kanonik honorowy w³oc³awski z nominacj¹ 6 V 1807, ust¹pi³ z probostwa Chodecz 29 VII 1808 na rzecz ks. Franciszka Lewiñskiego114.
Syn Piotra i Konstancji Lniskiej, brat Józefa autora hymnu narodowego,
bratanek Franciszka archidiakona pomorskiego, I tu we wspó³czesnym S³owniku… brak rodziców115.
Wyczechowski W³adys³aw Józef († 9 I 1748, lat 49), proboszcz w Raci¹¿ku
i Szreñsku, kan., potem kanclerz w³., instalowany 24 XI 1735, ojciec Wojciech
z Wyczechowa Wyczechowski h. Szarfas alias miesi¹c z gwiazd¹ w b³êkitnym
i dwa miecze na krzy¿ z³o¿one w czerwonym polu, matka Marianna K³anicka
112

113
114
115

A. Hildebrandt, Wiadomoœci niektóre o dawniejszym archidiakonacie pomorskim, a teraz
znacznej czêœci diecezyi che³miñskiej, Pelplin 1866, s. 8–9, 50–51, 120–121; P. Czaplewski,
Wykaz of icya³ów gdañskich i pomorskich…, s. 97, 101; A. Fiutak, Pra³aci i kanonicy kolegiaty kruszwickiej…, k. 126; Postaæ Franciszka Wybickiego przedstawi³ te¿ E. F. Koz³owski,
Sylwetki zas³u¿onych dla Skarszew i okolicy, cz. 1. Duchowieñstwo katolickie, [Gdañsk 1997?],
s. 39–41; T. Nowicki, S³ownik biograf iczny rz¹dców paraf ii…, 232 – brak rodziców, miejsce i rok urodzin z³y; szerzej, zob. J. Kowalkowski, Franciszek Wybicki (1708–1765)…,
s. 221–250, gdzie tak¿e opuszczone przez Chodyñskiego informacje z orygina³u instalacji,
oraz ten¿e, Wybiccy herbu Rogala od XVI do XX wieku. Studium genealogiczno maj¹tkowe,
Warszawa 2015 (w serii: Szlachta i ziemiañstwo na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej),
s. 124–158, zw³aszcza 129.
S. Chodyñski, Katalog pra³atów i kanoników…, s. 1024 ; ADW³, ABKP2, L. 58 (47), f. 8v.
S. Chodyñski, Katalog pra³atów i kanoników…, s. 1024 ; ADW³, AKap, L. 67 (63), f. 24–25.
ADP, sygn. Sem. 16, s. 136; T. Nowicki, S³ownik biograf iczny rz¹dców paraf ii…, s. 232
(brak rodziców). Szerzej, zob. J. Kowalkowski, Ma³¿eñstwo Józefa Wybickiego i Kunegundy
Drwêskiej w latach 1773-1775, „Genealogia. Studia i Materia³y Historyczne” 5, 1995, s. 74,
Tablica I, gdzie wywód przodków Józefa, brata Joachima; ten¿e, Wybiccy herbu Rogala…,
s. 188–198.

KANONICY

W£OC£AWSCY POCHODZENIA POMORSKIEGO...

249

h. Niezgoda alias podkowa ze strza³¹ na dó³ spuszczon¹, a miecz przez œrodek
idzie, w polu czerwonym, babka ojczysta Marianna Hadziejowiczowna h. Wieniawa [g³owa ¿ubrza w ¿ó³tym polu, a w he³mie lew z mieczem], babka macierzysta Konstancja Osiecka h. Jastrzêbiec [alias podkowa z krzy¿em w b³êkitnym polu, w he³mie jastrz¹b trzymaj¹cy podkowê]. Œwiadczyli [Piotr Pawe³
Kazimierz] Sikorski kanonik w³oc³awski, G. Andrzej Gostomski z woj., pom.,
G. Jan Porowski z woj. che³m., G. Antoni Zaborowski regens kancelarii w Kowalewie. Z dokumentów wynika, ¿e Konstancja Osiecka to córka Paw³a i Doroty z D¹browskich dziedziców K³obuczewa, babka ojczysta by³a ¿on¹ W³adys³awa Wyczechowskiego, a macierzysta córk¹ Abrahama K³anickiego, a Jakub
Wyczechowski brat, ³awnikiem ziemskiem tczewskim116.
Oto wspomniane Dokumenty:
1. Tczew ziemskie, f. 2 post f. Circumcisionis Christi 1666. W dokumencie
wystêpuje Generosa Konstancja Osiecka, córka urodzonych Paw³a Osieckiego i Doroty D¹browskiej z dóbr K³obuczewo, babka macierzysta kanonika – per consequens Nobilem.
2. Kowalewo Gr, f. 3 post Dom. Palmarum 1667. Intromisja Krzysztofa Hadziejowicza ³owczego przemyskiego pradziada kanonika w dobra Dobrzelewice po rezygnacji Komeckiego.
3. Kowalewo Gr, f. 3 pride f. Trium Regum 1671. Oblata plenipotencji udzielonej przez Mariannê Hadziejewiczow¹ ¿onê W³adys³awa Wyczechowskiego,
babkê kanonika, przewielebnemu Wo³owskiemu kanonikowi che³miñskiemu,
warmiñskiemu, a tak¿e Anastazemu Ossowskiemu, Janowi Gos³awskiemu
we wszystkich sprawach dotycz¹cych s³awetnej El¿biety wdowy po Samuelu
Edwardzie o pewne sumy zapisane w aktach s¹du Gdañska.
4. Dokument umowy sprzeda¿y przez Mariannê Wyczechowsk¹ ¿onê W³adys³awa Wyczechowskiego babkê ojczyst¹ kanonika pewnych czêœci dóbr
Kacki Miko³ajowi Kczewskiemu podczaszemu liwoñskiemu 28 V 1698.
5. Skarszewy staroœciñskie, 14 IV 1711. Wojciech Wyczechowski ojciec instalanta 1000 florenów zapisa³ ¿onie Mariannie, córce El¿biety K³anickiej i nie¿yj¹cego Abrahama K³anickiego, poda³ Piotr Lewiñski.
6. Skarszewy Gr, sabbatho ante f. Purif icationis BMV 1700. Wojciech z Wyczechowa Wyczechowski i Marianna K³anicka ma³¿onkowie, rodzice instalanta, na wszystkich swych dobrach, ruchomych i nieruchomych, ojczystych
i macierzystych, dziedzicznych i zastawnych, a tak¿e z³ocie, srebrze, klejnotach, bydle, sprzêtach domowych, sumach pieniê¿nych, zapisali sobie
do¿ywocie117.
Literatura118.
116
117

S. Chodyñski, Katalog pra³atów i kanoników…, s. 1024–1026. ADW³, AKap, L 236 (22),
f. 27–27v, a tak¿e 235 (21), s. 68–69 (dokumenty) i 70 (œwiadkowie).
ADW³, AKap, L 235 (21), s. 68–69 (dokumenty).
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Wysocki Franciszek Ignacy (ur. ok. 1668, † 14 VII 1728 w Toruniu, w wieku 50
lat), kanonik warszawski [?], instalowany 10 IV 1710, potem che³miñski (1713),
zrezygnowa³ z kanonii w³., któr¹ po nim obj¹³ Pawe³ Gostomski (1718), póŸniej
generalny ekonom dóbr biskupich (1713–1719) i administrator diecezji (1721–
–1723), archidiakon che³miñski (1728) i sufragan che³miñski (14 VI 1728),
[mianowany przed œmierci¹ proboszczem parafii œw. Jana w Toruniu]. Ojciec
Piotr Wysocki h. Leliwa, matka Jadwiga Sarbska h. „baranek ogryzaj¹cy, nad
nim trzy gwiazdy” [winno byæ: pies morski z trójliœciem w pysku, nad nim trzy
gwiazdy], oboje z woj. pomorskiego; babka ojczysta Dorota Krzemieniowska
h. Œlepowron z woj. krakowskiego, babka macierzysta Fryderyka de Morice [?]
h. Ostrowic, z woj. pom. Inductio testium przeprowadzili Sebastian Komecki
gnieŸnieñski i w³. kan., oraz GG. Jan Bardziñski z pow. ³êczyckiego i Jan £ysakowski tribunus trembowleñski. Dostarczy³ dowody (Reformationes), z których wynika, ¿e dziadem by³ Krzysztof Wysocki, a Sarbscy posiadali dobra
w powiece lêborskim119.
Poni¿ej podajê Dispositiones Domus:
1. Skarszewy (Gr?), f. 6 ante f. s. Mathaei 1671. Zapis 3000 fl. dla Jadwigi Sarbskiej przez pierwszego mê¿a Jana Zape(n)dowskiego [nazwisko poprawiane].
2. Nowy Korczyn miejskie, f. 4 post Dominicam Ramis Palmarum 1629. Krzysztof Wysocki zapisa³ Dorocie Krzemieniowskiej 1500 fl. (babka macierzysta
instalanta)
3. Lêbork, f. 3 in Crastino f. ss. Petri et Pauli Ap. 1665. Piotr Pawe³ Sarbski
podpu³kownik JKM zapisa³ do¿ywocie na swojej czêœci Sarbska w powiecie
lêborskim Fryderyce de Marien…aktem z 1605 roku120.
Literatura121.
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Parafie Raci¹¿ek i Szreñsk le¿¹, pierwsza woj. kujawsko-pomorskim, pow. aleksandrowskim, druga w woj. mazowieckim, pow. m³awskim. A. Fiutak, Pra³aci i kanonicy kolegiaty
kruszwickiej…, k. 126–126v; Urzêdnicy Prus Królewskich…, nr 790 Jakub Wyczechowski
³awnik mirachowski (1735–) 1737–1746; Jan Kazimierz Wo³owski, kan. che³miñski i warmiñski: A. Mañkowski, Pra³aci i kanonicy katedralni che³miñscy…, s. 407–408; A. Kopiczko,
Duchowieñstwo katolickie diecezji warmiñskiej…, s. 335.
S. Chodyñski, Katalog pra³atów i kanoników…, s. 1030–1032; ADW³, L. 230 (16) f. 115v–
–116v.
ADW³, L. 230 (16), k. 116v.
A. Mañkowski, Pra³aci i kanonicy katedralni che³miñscy…, s. 232-233; P. Nitecki, Biskupi
koœcio³a w Polsce…, kol. 499; K. R. Prokop., Wypisy Ÿród³owe do biograf ii polskich biskupów…, cz. I, ABMK 82, 2004, s. 199–200 (nr 11) chrzest 27 XII 1678; J. Kumor-Mielnik,
Wysocki Franciszek Ignacy bp, ur 1678 w ¯ukowie k. Kartuz, zm. 14 VII 1728 w Toruniu,
[w:] Encyklopedia katolicka, t. 20, Lublin 2014, kol. 1080; M. Dziêcielski, Aktywnoœæ spo³eczno polityczna szlachty pogranicza lêborskiego, Gdañsk 2009, s. 263 przypis 314. Herb
Sarbskich, zob. P. Pragert, Herbarz szlachty kaszubskiej… t. 2, Gdañsk 2007, s. 173–174.

KANONICY

W£OC£AWSCY POCHODZENIA POMORSKIEGO...

251

Zboiñski Stanis³aw Chryzostom z Ossówki († 2 XI 1771 w Gdañsku), kustosz
w³., kan. w³. i krakowski [b³¹d – nie znalaz³em], instalowany 3 VI 1751, [prepozyt œwiecki 1751–1755], ojciec Jakub Ludwik Zboiñski kasztelan elbl¹ski, dziad
Wojciech podkomorzy [winno byæ: miecznik] dobrzyñski h. Ogoñczyk, matka
Ludwika Konopacka kasztelanka che³miñska h. orze³ czarny, na piersiach trzy
wie¿e, na g³owie korona z³ota w polu bia³ym, na he³mie strusie pióra, a przez
nie strza³a; babka ojczysta Teresa Ubyszówna h. Cholewa, to jest miêdzy du¿ymi klamrami miecz w polu b³êkitnym, babka macierzysta Barbara Kryspinówna h. Kryspin, to jest dwie g³owy jelenie przeciwko drzewu, którego siê trzyma
przednimi nogami lew, w polu czerwonym. Szlachectwo poœwiadczyli [Adam]
Kos kan. w³. oraz Mag. Ignacy Roœciszewski czeœnik dobrzyñski i GG. Seweryn
Oœmia³owski pisarz grodzki bobrownicki i Maciej Czermiñski starosta zbyszynensis. Z³o¿y³ dowody pisemne122.
Oto one, w skrócie:
1. Nowe ³awnicze, sabbatho post f. Assumptionis in Caelum BMV 1721.
Ludwika Apolonia, córka nie¿yj¹cego Stanis³awa Konopackiego kasztelana
che³miñskiego i Barbary Kryszpinówny, ¿ona Jakuba Zboiñskiego podkomorzego dobrzyñskiego, w koñcu kasztelana elbl¹skiego (matka instalanta) mia³a
30 tys. fl. przez mê¿a zapisane w s¹dzie miejskim skarszewskim 5 VII 1708.
2. 17 V 1693. Babka macierzysta Barbara Kryszpinówna Kierszejsztenówna 1.
voto Aleksander Wo³³owicz, 2. voto Stanis³aw Konopacki podkomorzy che³miñski (dziad macierzysty).
3. Bobrowniki Gr, sabbatho ante Dom. Invocavit Quadragesimalem 1678.
Ma³¿onkowie Wojciech de Ossówka i Zbojno Zboiñski miecznik dobrzyñski i Teresa Ubyszówna, dziad i babka instalanta ze strony ojca, zapisali
sobie do¿ywocie123.
Podstawowa literatura do biogramu124.

Pos³owie
Przestawiaj¹c kanoników w³oc³awskich pochodzenia pomorskiego, z rêkopisu
S. Chodyñskiego wzi¹³em pod uwagê tych ze szlachty, których ¿yciorysy by³y
zaopatrzone w wywody przodków oraz opisy herbów, wskazuj¹cych ich
122
123
124

S. Chodyñski, Katalog pra³atów i kanoników…, s. 1077–1078; ADW³, AKap, L 237 (23),
f. 144v–145.
ADW³, AKap, L 237 (23), k. 145.
T. Nowicki, S³ownik biograf iczny rz¹dców paraf ii…, s. 236; Urzêdnicy Prus Królewskich…,
Jakub Ludwik Zboiñki nr 402 i Urzêdnicy kujawscy i dobrzyñscy…… Ignacy Roœciszewski
nr 1420, Wojciech Zboiñski nr 1496; W. Nowosad, Konopaccy…, s. 232–235: na temat
matki, o nim, s. 234.
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pochodzenie, nawet wtedy, gdy tylko matki czy babki pochodzi³y z Prus Królewskich. Celem pobocznym bowiem by³o ukazanie dokumentów wytworzonych w tej prowincji, jakie kapitule przedstawili. Pozosta³¹ szlachtê (zw³aszcza
z XVI wieku), u której wywodów brak, przy której trudno niekiedy powiedzieæ
czy by³a pomorsk¹ (Falk Florian, Gissa Aleksander Baltazar, Kijewski Wojciech,
Niewieœciñscy, Ostromêcki Florian, P³achecki £ukasz Franciszek, Pr¹dzyñski
Józef, Pruszak Marcin) nie bada³em pod k¹tem pochodzenia, bo nie to by³o
moim zadaniem i opuœci³em. Podobnie pozostawi³em na uboczu tych, których
zabrak³o w rêkopisie (Bystramowie, Jezierski Aleksander, Matthy Józef Benedykt, Paw³owski Micha³, Watzenrode £ukasz), a wykaza³y ich spisy ks. Fiutaka,
czy T. Nowickiego. Natrafi³em na wielu kanoników pochodzenia plebejskiego,
i w rêkopisie ks. Chodyñskiego (Hannoviusz Gaspar, Korsz Andrzej Jakub,
Kunigk Jerzy Adam, Schultz Wincenty), i tych, których w nim brak (Antoniewicz Stefan, Chmielewski Franciszek, Kitowski Jan Stanis³aw, Kutowski Mateusz). Jednak dla ka¿dego z wymienionych przypadków (z tylko wyrywkowo
wypisanymi nazwiskami), uczyni³em, jak Czytelnik zauwa¿y, pojedyncze
wyj¹tki i zamieœci³em ¿yciorysy. Uwagi te przeznaczam g³ównie przysz³emu
autorowi spisu kanoników w³oc³awskich.
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Józef Borzyszkowski
Gdañsk

Profesor Łucjan Kamieński (1885–1964)
i jego wędrówki
Szlakiem pieśni kaszubskiej

Autor publikowanego tu reporta¿u – unikatowego dokumentu dotycz¹cego dziejów badañ ludowej pieœni kaszubskiej – pochodzi³ z Wielkopolski.
Urodzi³ siê w GnieŸnie 7 stycznia 1885 roku w rodzinie urzêdnika celnego Maksymiliana i Anieli z d. Giersberg. W rodzinie ojca z dum¹ pamiêtano o rodowym herbie Do³êga. £ucjan zosta³ uczniem i absolwentem gimnazjum klasycznego we Wroc³awiu, gdzie zapocz¹tkowa³ tak¿e swoje nauki – doœwiadczenia
muzyczne. By³ o rok starszy od Jana Karnowskiego, z którym zaprzyjaŸni³ siê
w latach dwudziestych, wspominaj¹c czasy spêdzone we Wroc³awiu. Podobnie
jak on, po maturze podj¹³ studia teologiczne – w Seminarium Duchownym
w Poznaniu– sk¹d przeniós³ siê wkrótce na studia muzyczne i muzykologiczne
do Berlina. Odby³ je w latach 1903–1910. Zwieñczone zosta³y doktoratem
z muzykologii – rzadkim zjawiskiem wœród Polaków zaboru pruskiego. Ju¿
wówczas opublikowa³ swoje pierwsze prace naukowe i kompozycje, m.in. cykl
pieœni przy pracy do w³asnych tekstów niemieckich pt. „Arbeitslieder” –
5 zeszytów (Berlin 1905–1910).
W latach 1910–1918 by³ mieszkañcem Królewca i redaktorem dzia³u muzycznego w „KönigsbergerAllgemeine Zeitung” oraz nauczycielem historii
muzyki. Tam te¿ w 1912 r. o¿eni³ siê z œpiewaczk¹ Lind¹ Harder1, pochodz¹c¹
z rodziny niemieckiej. Mo¿na powiedzieæ, ¿e od lat gimnazjalnych przebywa³
g³ównie w niemieckim œrodowisku kulturalnym, podobnie jak nieobcy mu
Feliks Nowowiejski rodem z Warmii. Obaj zaistnieli na froncie walki narodowej w 1918 r., kiedy to zaanga¿owali siê w polsk¹ akcjê plebiscytow¹ na Warmii
i Mazurach. Kamieñski jako polski agitator zosta³ wówczas zmuszony przez
1

£ucjan w Królewcu skomponowa³ te¿ wiele utworów, w tym opery; opublikowa³ równie¿
kolejne prace naukowe. Obok w³asnej dzia³alnoœci naukowej £ucjan Kamieñski skomponowa³ w Królewcu m.in. operê biblijn¹ „Thamar”, operê komiczn¹ „Tabu”, poemat symfoniczny „Bajka”.
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w³adze pruskie do opuszczenia Królewca. Po krótkim pobycie w Berlinie osiad³
w Poznaniu, gdzie w 1920 r. zosta³ wicedyrektorem Pañstwowej Akademii
i Szko³y Muzycznej, póŸniejszego Konserwatorium2. W 1922 r. zosta³ profesorem nadzwyczajnym i kierownikiem Zak³adu Muzykologii na Uniwersytecie
Poznañskim, a w 1936 prof. zwyczajnym. Dwa lata póŸniej zosta³ dziekanem
Wydzia³u Humanistycznego.
Zas³yn¹³ jako wspania³y nauczyciel i kompozytor, ale przede wszystkim
badacz, twórca nowoczesnej nauki polskiej o folklorze muzycznym. Dziêki terenowym badaniom, zgromadzi³ w za³o¿onym w 1930 r. Archiwum Fonograficznym Uniwersytetu nagrania polskiego folkloru z regionów Polski zachodniej, w tym pieœni ludowych Pomorza Nadwiœlañskiego, zw³aszcza Kaszub. Bezcenne zbiory archiwalne uleg³y zniszczeniu w czasie wojny. Jednak¿e dziêki
jego publikacjom pomorska, kaszubska ich cz¹stka zosta³a utrwalona na wieki.
Leon Witkowski, tak¿e muzykolog, uczeñ £. Kamieñskiego, w biogramach
swojego mistrza na kartach Polskiego s³ownika biograf icznego i S³ownika biograf icznego Pomorza Nadwiœlañskiego3 przywo³uje m.in. takie pomnikowe
opracowania, jak: Monograf ia pieœni zmówinowejz Kaszub Po³udniowych” („Polski Rocznik Muzykologiczny”, 1935); Pieœni ludu pomorskiego. Cz. 1: Pieœni
z Kaszub Po³udniowych (Instytut Ba³tycki, Toruñ 1936); „Kaszëbscie nuti” –
2 zeszyty pieœni na g³os z fortepianem, teksty w podwójnej wersji – oryginalnej
i niemieckiej (Warszawa 1936); Œpiewnik pomorski na 1 lub wiêcej g³osów
(Poznañ 1938). Stanowi¹ one jedyne tego rodzaju dzie³a dotycz¹ce muzyki
i pieœni ludowej Kaszub z dwudziestolecia miêdzywojennego. S¹ g³ównie owocem jego ekspedycji – badañ terenowych, przeprowadzonych w latach 1932
i 1935 z zastosowaniem rzadkiego wówczas aparatu – fonografu4. Kamieñski
2

3

4

W Poznaniu relacje Nowowiejski – Kamieñski uk³ada³y siê podobnie jak miêdzy najwiêkszymi polskimi poetami epoki romantyzmu,co wyartyku³owa³ Kazimierz Nowowiejski
w ksi¹¿ce Pod zielonym Pegazem, Poznañ 1971.
L. Witkowski, Kamieñski £ucjan h. Do³êga (1855–1964), muzykolog i kompozytor…, SBPN,
t. 2, red. Z. Nowak, Gdañsk 1994, s. 341; te¿ w szerszej wersji pierwotnej w: Polski s³ownik
biograf iczny, t. XI, Wroc³aw-Warszawa-Kraków 1964–1965, s. 540-541. (Tu obszerna dostêpna ówczeœnie bibliografia). Tytu³: Kamieñski (Kamieñski-Do³êga) £ucjan (1885–1964),
muzykolog i kompozytor, profesor Uniwersytetu Poznañskiego. Zob. te¿ K. Przybyszewski,
£ucjan Kamieñski, w: Toruñski s³ownik biograf iczny, red. K. Mikulski, t. 7, Toruñ 2014
i B. Muszkalska, £ucjan Kamieñski – etnomuzykolog. Portret listami kreœlony, w: Sto lat
muzykologii polskiej, Kraków 2016.
£. Kamieñski dokumentowa³ muzyczny folklor Kaszub tak¿e po wojnie – w latach 50.
Niestety, nagranych 150 p³yt, a przekazanych do Radio w Bydgoszczy, dot¹d nie odnaleziono. Zob. L. Bielawski, Tradycje ludowe w kulturze muzycznej, Warszawa 1999, s. 51-57;
ten¿e i A. Mioduchowska, Kaszuby. Polska pieœñ i muzyka ludowa, t. 2, Kaszuby, Źród³a
i materia³y”, cz. I, Warszawa 1997, s. 27-31, a tak¿e Muzyka Kaszub. Materia³y encyklopedyczne, red. W. Frankowska, Gdañsk 2005, s. 87-88.
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wêdrowa³ ze swoimi asystentami od wsi do wsi, odwiedzaj¹c znanych œpiewaków – gawêdziarzy obojga p³ci, nagrywaj¹c ich pieœni i opowiadania na
nowym dla nich urz¹dzeniu.
O bogactwie zebranego materia³u zdecydowa³a m.in. wspania³a postawa
Profesora, jego umiejêtnoœci nawi¹zywania kontaktu z Kaszubami, cierpliwoœæ
i empatia. By³ on bowiem niezwyk³ym psychologiem i obserwatorem. St¹d jego
arcyciekawa charakterystyka Kaszubów. Dokumentem jego umiejêtnoœci, jak
i niepowtarzalnych doœwiadczeñ w terenie, zarazem talentu literackiego, jest
prezentowany tu cykl reporta¿y Szlakiem pieœni kaszubskiej. Pierwotnie zosta³
on opublikowany na ³amach „Kuryera Literacko-Naukowego” (1936, nr. 10-13,
16, 17) – dodatku do IKC, czyli „Ilustrowanego Kuryera Codziennego” (1936,
nr 69, 76 – a nie 79, jak b³êdnie podaje L.B. – 83, 90, 97, 100), wychodz¹cego
w Krakowie, ale popularnego tak¿e na Pomorzu5.
Warto pamiêtaæ, i¿ wa¿n¹ baz¹ wypadow¹ £. Kamieñskiego podczas badañ
na Zaborach – Kaszubach Po³udniowych by³a willa Kazimierza Jasnocha,
poznañskiego malarza z Kaszub –Jasnochówka w Borsku. W zachowanym
„Pamiêtniku z Jasnochówki” – swoistej ksiêdze goœci, prowadzonej od 1932 r.,
znajdujemy m.in. takie wpisy:
– „Po raz wtóry z Jasnochówki ruszam z fonografem na Kaszuby, pokrzepiony atmosfer¹ artystyczno-kaszubsk¹ i duchem Halszki i Kazika (in absentia), £ucjan Kamieñski 11 sierpnia 1935”;
– „Przez trzy tygodnie byliœmy ludŸmi pierwotnymi – przykro przebieraæ siê
znów za Europejczyka i rezygnowaæ z jeziornych zachodów s³oñca.
£ucjan Kamieñski z ¿on¹ Lind¹ i synem Janem Jakubem, Jasnochówka
d. 24 VIII 39”;
– „Niech ¿yje Jasnochówka, J.M. Wieczorek, Toruñ-Jasnochówka w sierpniu
35 r.”;
– „Z serdecznym podziêkowaniem za nadzwyczaj mi³y pobyt w Jasnochówce
i w nadziei na »do widzenia« tutaj za rok, Linda Kamieñska dn. 15.8.35.”.
– w tym¿e Pamiêtniku… znajduje siê równie¿ wpis: „Ewa i Andrzej Bukowscy” Poznañ, Wa³y Kr. Jadwigi 4A m15, 16 VII 1938 r.” 6
5

6

Dziœ pismo to dostêpne jest tak¿e w bibliotece cyfrowej. Oryginalne wycinki tego¿ reporta¿u ze spuœcizny A. Bukowskiego znajduj¹ siêw zbiorach Józefa Borzyszkowskiego [dalej:
ZJB]. Profesor Bukowski, podobnie jak inni, pamiêtaj¹cy postaæ i dokonania £. Kamieñskiego, w tym szczególnie wspomniane publikacje prasowe, myœla³ o ich ponownym udostêpnieniu na ³amach „Rocznika Gdañskiego”. Trzeba te¿ pamiêtaæ, i¿ A. Bukowski jest
autorem cennej przedmowy do zbioru W³adys³awa Kirsteina i Leona Roppla Pieœni z Kaszub,
Gdañsk 1958, w której przywo³uje postaæ i opinie „zas³u¿onego zbieracza pieœni kaszubskich”
£. Kamieñskiego. Znacznie wiêcej uwagi dokonaniom poznañskiego muzykologa poœwiêcaj¹
mu w swoim wstêpie autorzy, przywo³uj¹c m.in. jego opinie z publikowanego tu reporta¿u.
„Pamiêtnik z Jasnochówki” w ZJB. Zob. J. Borzyszkowski, Tam, gdze Kaszëb pòcz¹tk. Dzieje

256

JÓZEF BORZYSZKOWSKI (GDAÑSK)

Zauwa¿my, ¿e ten drugi wpis zosta³ dokonany tydzieñ przed wybuchem
wojny. Pobyty Kamieñskich w Borsku by³y efektem przyjaznych relacji artystów – ludzi sztuki z Poznania. Oryginalne podziêkowania i wspomnienia
Jasnochówki znajdziemy tak¿e w publikowanym tu dziele £. Kamieñskiego.
We wstêpie do Pieœni ludu pomorskiego muzykolog m.in. napisa³:
„Szczególniej serdecznie zaœ zobowi¹zany jestem moim nieocenionym mentorom i poœrednikom w obcowaniu z ludnoœci¹ kaszubsk¹, znanemu odtwórcy
kaszubszczyzny w obrazie, malarzowi – artyœcie p. Kazimierzowi Jasnochowi
oraz subtelnemu poecie i zas³u¿onemu folkloryœcie kaszubskiemu p. sêdziemu
Janowi Karnowskiemu (Wosiowi Budzyszowi). Im, jak i wszystkim innym ¿yczliwym i pomocnym, dziêkujê w tem miejscu jako wspó³twórcom niniejszego
zbioru”7. Wœród „tych i innych” by³ tak¿e uczeñ Jana Karnowskiego – poznañski student medycyny, przysz³y dr Józef Bruski z Przytarni-Robaczkowa,
s¹siedztwa Borska.
Studiuj¹c Pieœni ludu pomorskiego i publikowany tu tekst zwracam zawsze
uwagê na postacie informatorów, wykonawców udokumentowanych przez
Kamieñskiego „naœpiewanych” mu pieœni. ¯a³ujê, ¿e dot¹d nie uda³o mi siê
spenetrowaæ terenu, na tyle poznaæ archiwalia i lokaln¹ pamiêæ, by stworzyæ
poczet tych niepowtarzalnych postaci, jaki, choæ w skromnym wymiarze,
zawdziêczamy osobom aktywnie uczestnicz¹cym w akcji zbieraczej (Jan
Rompski, Aurelia Mioduchowska, Zofia Przy³ucka-Jaworska oraz ich wspó³pracownicy)8.
Trzeba mocno podkreœliæ fakt, i¿ obecne w publikowanych tu tekstach
postacie informatorów i œpiewaków, ich pieœni, nie znalaz³y siê w tomie Pieœni
z Kaszub Po³udniowych. Terenem udokumentowanych w nich penetracji –
badañ by³y g³ównie wsie i przysió³ki powiatu kartuskiego (np. Parchowo-Mausz,
Borzestowo, Wêsiory) i koœcierskiego (np. Jab³uszek Du¿y i Tuszkowy w parafii lipuskiej). St¹d reporta¿e te w jakiœ sposób wzbogacaj¹ nasz¹ wiedzê,
dostêpn¹ – udokumentowan¹ we wspomnianym tomie.
Jedn¹ z bohaterek tego literackiego utworu £. Kamieñskiego jest pasterka
Jagata Cier¿anowa z okolicy Parchowa, znad jeziora Mausz, która zaœpiewa³a
mu pieœñ „Dobra tabaka” – „20 bitych strofek”! O niej to Kamieñski stwierdzi³,
i¿ „imiê Jagaty Cier¿anowej nigdy nie zaginie”, do czego, mam nadziejê,

7
8

i wspó³czesnoœæ wsi gminy Karsin, Gdañsk-Karsin 2016, s. 572-573. – Warto pamiêtaæ,
i¿ niejedn¹ pieœñ, a nawet kolêdê, £. Kamieñski zapisa³ w samym Borsku i innych wsiach
w wielewsko-wdzydzkiej i bruskiej okolicy. Zob. m.in. tak¿e W. Frankowska, Kolêdowanie
na Kaszubach. Dzieje kolêd na Pomorzu od XVI do XXI wieku, Warszawa 2015, ind. os.
£. Kamieñski, Pieœni ludu pomorskiego. I pieœñ z Kaszub po³udniowych, Toruñ 1936, z. 3.
(Polecam lekturê ca³oœci tego¿ Wstêpu. Tam te¿ arcyciekawy przypis na stronie 15).
Zob. L. Bielawski, A. Mioduchowska, Kaszuby. Polska pieœñ i muzyka ludowa. •ród³a
i materia³y, t. I, Warszawa 1997, s. 36-61.
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przyczyni siê i nasza publikacja jego dzie³a na ³amach niniejszego tomu „Acta
Cassubiana”.
W ówczesnych badaniach Kamieñskiego rolê bazy wypadowej, jak i goœciñca
pe³ni³a równie¿ parchowska karczma Jana ¯mudy-Trzebiatowskiego, stoj¹ca
do dziœ dnia przed wyjazdem ze wsi w kierunku na Bytów9. Wówczas te¿ Kamieñski trafi³ m.in. do Wêsior i Jab³uszka, poznaj¹c miejscowych gawêdziarzy
– œpiewaków, kaszubskich m¹drali – szlachciurów z ducha, o jakich nieco
zapomnieliœmy, a byli oni swego czasu najwa¿niejszymi nosicielami naszej kultury, a tak¿e historii – historii mówionej, czekaj¹cej na badania.
Nie miejsce tu, by zdradzaæ pe³n¹ galeriê postaci i opisanych przygód muzykologa, wêdruj¹cego po wsiach i przysió³kach g³ównie Zaborów i Szwajcarii
Kaszubskiej, obejmuj¹cej przecie¿ tak¿e okolicê Ma³ego Morza Kaszub –
Jeziora Wdzydzkiego. Na jedno jednak chcia³bym jeszcze zwróciæ uwagê –
na tytu³y przypisane przez Kamieñskiego niektórym bohaterom jego przygód
– w rodzaju „kaszubski Beethoven” czy „Faust”.
Na dalsze badania i prezentacjê czeka tak¿e biografia £. Kamieñskiego10.
– II wojnê œwiatow¹ prze¿y³ w Poznaniu, przyjmuj¹c niemieck¹ grupê narodowoœciow¹, dziêki której przetrwa³ i móg³ pomagaæ rodakom ukrywaj¹cym siê
przed gestapo, co spowodowa³o, i¿ hitlerowskie szykany nie ominê³y tak¿e
jego rodziny. Po wojnie spotka³y go kolejne szykany – zarzucano mu sprzyjanie
Niemcom!?
Pozbawiony mo¿liwoœci pracy akademickiej w Poznaniu, przeniós³ siê
do Torunia, gdzie w latach 1949–1957 by³ nauczycielem w Pañstwowej Œredniej Szkole Muzycznej. PrzyjaŸni³ siê wówczas ze swoim uczniem i pierwszym
biografem, zwi¹zanym z ruchem œpiewaczym i kaszubsko-pomorskim, wspomnianym ju¿ Leonem Witkowskim. Na prze³omie lat 1957/58 ju¿ jako emeryt
przebywa³ u rodziny w Kanadzie, sk¹d wróci³ do miasta Miko³aja Kopernika,
by kontynuowaæ badania i komponowaæ, siêgaj¹c równie¿ do skarbca motywów ludowej muzyki Kaszub. Zmar³ w Toruniu 28 lipca 1964 roku i zosta³
pochowany na tamtejszym cmentarzu œw. Jerzego.
S¹dzê, ¿e zarówno Wielkopolanie, Œl¹zacy, jak i Pomorzanie, a wiêc i Kaszubi, których folklor £ucjan Kamieñski bada³ i dokumentowa³ oraz promowa³, s¹ zobowi¹zani do szczególnej pamiêci o Nim i wdziêcznoœci za jego dokonania. Nie znam, jak dot¹d, poza publikacjami – innych trwa³ych znaków
9
10

Zob. J. Borzyszkowski, „Mòdrô kraina”. Dzieje i wspó³czesnoœæ gminy Parchowo, GdañskParchowo 2005, s. 393-400.
J. Tatarska, Lucjan Kamienski – twórca polskiej etnomuzykologii, w: Muzykologia na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w latach 1974–1999. Tradycje, dzialalnosc
i dokumentacja, pod red. Macieja Jablonskiego, Danuty Jasinskiej, Jana Steszewskiego,
Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznan 1999.
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pamiêci o £. Kamieñskim, choæby u nas na Kaszubach i Pomorzu. Chcia³bym,
aby pamiêæ o Nim, podobnie jak o Agacie Cier¿anowej i innych jego informatorach – wykonawcach pieœni, by³a ¿ywa i nigdy nie zaginê³a.
S¹dzê, i¿ publikowany tu dokument przyczyniæ siê mo¿e równie¿ do tego,
by wprowadziæ na ³amy „Acta Cassubiana” nieco koniecznej, tak¿e w nauce,
pogody ducha, jak te¿ i dobrego humoru, zawartego w dziele reporta¿u – wspania³ych wspominkach £ucjana Kamieñskiego, którego biogram znaleŸæ mo¿na
w wielu zagranicznych leksykonach muzycznych.
Godny uwagi jest fakt przypomnienia niektórych pieœni zebranych w zbiorze £ucjana Kamieñskiego Pieœni ludu pomorskiego przez organizatorów Festiwalu Cassubia Cantat w Bytowie. Utwory te znalaz³y siê na p³ycie „Cassubia
Incogniata Novum” – 201811.

11

Album „Cassubia Incognita Novum” zyska³ w 2019 roku wyró¿nienie w 22. Festiwalu Folkowym PR „Nowa Tradycja”. Zawiera archiwalne nagrania 26 pieœni wybranych ze zbioru
£ucjana Kamieñskiego Pieœni z Kaszub po³udniowych (1936) w wykonaniu kilkunastu œpiewaków ludowych.
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Szlakiem pieśni kaszubskiej

1

Cz. I.
MUSICOLOGIA PEREGRINA.
Wœród ¿ebraków, dziadów, domokr¹¿ców, grajków, cyganów i ró¿nych
innych w³óczykijów, stanowi¹cych plagê polskiego sio³a, pojawi³ siê na utrapienie naszych zacnych stró¿ów bezpieczeñstwa typ nowy, wysoce niepokoj¹cy: muzykolog, poluj¹cy na pieœñ ludow¹.
Z cudaczn¹ parodi¹ tr¹bki, przewieszon¹ na ordynarnym sznurku, rzek³byœ
podupad³y jakiœ pocztyljon z czasów prababki, – w jednem rêku trzyma walizeczkê, przypominaj¹c¹ rêczn¹ maszynkê do szycia, w drugiej pud³o, w którem
mog³aby byæ harmonja, lecz i Bóg wie co innego – w takim to podejrzanym
ekwipunku spotyka go siê, w pojedynkê lub czêœciej we dwoje od kilku ju¿ lat,
szczególniej po wioskach wielkopolskich. I z niek³amanem zgorszeniem granatowy organ Rzplitej musi patrzeæ na to, jak takie indywidua w³ócz¹ siê od wsi
do wsi, od chaty do chaty, jak urz¹dzaj¹ niezameldowane hece publiczne po
karczmach, szerz¹c wszêdzie jakiœ ferment, jakieœ tajemnicze poruszenie, i to
z jak¹œ paskudn¹ predylekcj¹ w³aœnie w strefach pogranicznych, gdzie co groszek to bomba i co obcy to kandydat do kozy. Dobrze jeszcze, ¿e ¿bicze oko
policji nie dosiêga tych kompromituj¹cych rzeczy, jakie siê kryj¹ po czeluœciach
muzykologicznych kieszeni: odkry³oby ono tam, o zgrozo, przy butelce rektyfikatu jeszcze i plik map i sk³ad niebezpiecznych narzêdzi œlusarskich, co, razem
1

Tekst reporta¿y przytoczony zosta³ w postaci Ÿród³owej, bez ingerencji w oryginaln¹
pisowniê Kamieñskiego. Poszczególne czêœci cyklu Szlakiem pieœni kaszubskiej opublikowane zosta³y w „Kuryerze Naukowo-Literackim” z 1936 roku w numerach 10-13, 16, 17,
stanowi¹cych dodatek do „Ilustrowanego Kuryera Codziennego” (1936 nr 69, 76, 83, 90,
97, 100). Reporta¿e zawiera³y zdjêcia miejscowoœci, informatorów – dziœ ju¿ mocno nieczytelne, co zadecydowa³o o rezygnacji z ich zamieszczania. Wersjê oryginaln¹ publikacji
Kamieñskiego mo¿na odnaleŸæ na stronie: http://mbc.malopolska.pl/dlibra/publication?id
=21170&tab=3
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wzi¹wszy, przedstawia³oby niezbity ju¿ dowód jakichœ zamiarów ca³kiem niedobrych…
Lud wiejski jednak zapatruje siê na to inaczej. Pewna zrozumia³a powœci¹gliwoœæ wobec nieznanych przybyszów mija zazwyczaj bardzo szybko, a gdzie
ich znaj¹ lub o nich s³yszeli, tam nasi wêdrowcy zgóry pewni byæ mog¹ przyjêcia conajmniej przychylnego, je¿eli nie entuzjastycznego. Bo te¿ nielada z nich
cudotwórcy, co na takiej biednej sobie maszynce potrafi¹ naœladowaæ g³os
Kaœki czy Jaœka, Bartkowe dudy czy skrzypce Wojtkowe tak niesamowicie, ¿e
jakbyœ gra³ w lustro jakieœ czarodziejskie. A ¿e goœcie to przytem weseli i hojni,
¿e funduj¹ wódkê i papierosy, znaj¹ mnóstwo swojskich œpiewek i potrafi¹
wogóle ze swojakami po swojsku gadaæ, wiêc ka¿dy ich lubi i chêtnie im gra
i œpiewa, jak umie.
W³óczêgi te – to my, ja i mój lotny plutonik m³odych entuzjastów z Zak³adu
Muzykologji Uniwersytetu Poznañskiego. Tu bowiem znajduje siê od lat szeœciu
pierwszy w Polsce oœrodek naukowego badania œpiewu i muzyki ludowej.
Tu wyszperany po wioskach i na fonograf chwycony materja³ pieœniowy, przeniesiony w laboratorjum z wa³ków woskowych na trwa³e p³yty, sk³ada siê
do Regionalnego Archiwum Fonograf icznego dla u¿ytku badaczy dzisiejszych
i póŸniejszych. Tu znaleŸæ mo¿na tych samych weso³ych powsinogów, manipuluj¹cych w zasmolonym kitlu wœród drutów, aparatów i tygli laboratoryjnych, lub œlêcz¹cych ze s³uchawkami na uszach przy pomocy ró¿nych dziwacznych narz¹dów nad zasuszeniem owych ¿ywych melodyj w nutach, innych znów
zaabsorbowanych analiz¹ czy robot¹ ksi¹¿kow¹. £atwo siê jednak domyœliæ,
¿e na elektryzuj¹ce has³o: „wyjazd w teren” ka¿dy z nich, student, studentka
czy asystent, czy wreszcie sam profesor, z ca³ym zapa³em przedzierzga siê znów
z milcz¹cego tryglodyty w beztroskiego koczownika, by za¿yæ tej najradoœniejszej, krzepi¹cej muzykologji pleinairowej.
Polska jest wielka i œpiewna, wiêc terenu nam nie brak i nie zabraknie
go tak¿e dla drugiej placówki, która powsta³a œwie¿o pod kierunkiem doc. dra
Juljana Pulikowskiego w Warszawie jako oddzia³ fonograficzny przy Bibljotece
Narodowej. To te¿ zapêdzaliœmy siê nieraz ju¿ doœæ daleko od ula rodzimego,
jakoto wg³¹b Mazowsza lub do Pienin, je¿eli siê uda, to powêdrujemy sobie
nawet i za granicê, ba i za morze po folklor z naszym spokrewniony. Naturalnym
jednak porz¹dkiem rzeczy uprzywilejowanym terenem naszych dzia³añ by³a i jest
Wielkopolska, a zaraz po niej ziemia, której zbadanie folklorystyczne nale¿y do
problemów szczególniej pal¹cych: Pomorze z regjonem kaszubskim na czele.
Do tego to regjonu, na który nibyto ca³a Polska patrzy, ale jak¿e ma³o w nim
dostrzega – do tych twardych, odwiecznych stró¿ów polskiego przymorza i ich
piêknego, biednego, a jak¿e ukochanego kraju pragnê poprowadziæ Czytelnika
w kilku luŸnych impresjach z perspektywy muzykologa-w³óczykija, która
szuka³ kaszubskiej pieœni. I znalaz³ j¹!
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KASZUBY ŒPIEWAJ¥.
By³em na Kaszubach dwukrotnie. Pierwsza wyprawa w r. 1932, podjêta
z zasi³ku Funduszu Kultury Narodowej, obejmowa³a teren Kaszub po³udniowych, a zdobycz jej wynosi³a oko³o 300 melodyj sfonografowanych, które po
zapisaniu odda³em do druku w r. 1933. Niestety Instytut Ba³tycki w Toruniu,
który podj¹³ siê wydania tego zbioru, w ci¹gu trzech bez ma³a lat nie zd¹¿y³
go jeszcze wydrukowaæ (!), ukaza³ siê natomiast w Warszawie nak³adem Towarzystwa Wydawniczego Muzyki Polskiej pierwszy zeszyt pieœni z serji tej
wybranych w opracowaniu mojem artystycznem na œpiew z towarzyszeniem
fortepianu.
Powtórn¹ wyprawê, tym razem na Kaszuby œrodkowe, mog³em podj¹æ
w roku ubieg³ym 1935 dziêki subwencji Pana Wojewody Pomorskiego oraz
Instytutu Ba³tyckiego. Plon wyniós³ znowu¿ przesz³o 400 melodyj. Oczywiœcie
na tem nie koniec, i spewnoœci¹ czeka nas jeszcze niejedno ¿niwo nie mniej
obfite.
Czy¿ wobec tych go³ych faktów trzeba jeszcze zbijaæ stare, g³upie przes¹dy,
streszczaj¹ce siê w przys³owiu: „Pomerania non cantat”? Z³oœliwe to powiedzonko – byæ mo¿e zabytek z dawnych burs studenckich, podobnie jak jego
odpowiednik „Frisia non cantat” – utrzyma³o siê dot¹d chyba dlatego, ¿e poprostu nikt pieœni pomorskich w wiêkszym stylu nie zbiera³, a przedewszystkiem Kolberg terenu tego nale¿ycie nie uwzglêdni³ (zamieœci³ tylko kilkanaœcie
pieœni z Pomorza w serji 1 z r. 1837).
„Kaszubi nie œpiewaj¹!” S³yszê jeszcze tê salwê œmiechu w przepe³nionej
izdebce krawca w Zaniach, wiosce rozœpiewanej jak klatka kanarków, kiedy
tym Kaszubom, pchaj¹cym siê jeden przez drugiego do fonografu, opowiada³em, o co ich to ludzie pos¹dzaj¹. I gdziekolwiek tylko wspomina³em o tem
pomorskiem nieœpiewaniu – a pos³ugiwa³em siê t¹ zachêt¹ czêsto i skutecznie
– to stale przyjmowano to jako arcyg³upi kawa³, b¹dŸ ze œmiechem, b¹dŸ nawet
i z oburzeniem. Bo Kaszub œpiewa w rzeczywistoœci chêtnie i du¿o i z nadzwyczajnem przejêciem. Potrafi przeœpiewaæ z zapa³em nietylko „puste noce” przedpogrzebowe, lecz i niejeden wieczór towarzyski u s¹siada, zw³aszcza te d³ugie,
nudne wieczory zimowe, a có¿ dopiero mówiæ o weselu i zabawie, kiedy wódka
i taniec wyzwalaj¹ w nim humor i temperament rytmiczny, jakiegoby siê nikt
po nim nie spodziewa³.
Lecz jest w tem jedno wielkie ale: lud ten œpiewa nie dla drugich, tylko dla
siebie. Tej w³aœciwej góralowi jak i Mazurowi, Krakowiakowi jak nawet w pewnej
mierze jeszcze Wielkopolaninowi ¿y³ki komedjanckiej, tej trochê che³pliwej,
a dla zbieracza jak¿e wygodnej sk³onnoœci do popisywania siê publicznego niemasz tu prawie wcale. Taki sobie pan, siedz¹cy na swojem „pustkowiu” o pó³
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godziny drogi od najbli¿szego s¹siada, za³atwia swoje sprawy najchêtniej sam
dla siebie, ma swoj¹ filozofjê, i tak¿e swoje piosnki dla w³asnego u¿ytku, a nie
dla popisywania siê niemi. I takie one te¿ s¹: pozbawione wszelkiego blichtru
ornamentalnego, proste, niby siekier¹ wyr¹bane, ale o ekspresji nieraz tak
mocnej lub tak zarówno intymnej, ¿e a¿ dziwno.
Z tem wszystkiem nie mo¿na Kaszuba nazwaæ odludkiem. Rzadko, ¿ebym
w jakiejœ zagrodzie nie zasta³ jakichœ goœci. I wœród swoich ka¿dy z nich bêdzie
rozmowny a¿ do gadulstwa, pe³en zazwyczaj pogodnego humoru i dowcipu,
z nimi te¿ nie wstydno mu zanuciæ piosenkê. Ale niech przyjdzie obcy, i to
jeszcze taki, co nie mówi po kaszubsku, jeno „z wysoka” jak komornik jaki czy
inne licho „z ciep³ych krajów”, a odrazu nasz weso³y gadu³a staje siê posêpnym,
podejrzliwym mrukiem, któremu ani mów o tem, ¿eby ci jeszcze „frantówci”
(piosenki) œpiewa³!
Oto sêk. Lecz od czego pi³a i cierpliwoœæ.

Cz. II.
SĘK I PIŁA
Dla przezwyciê¿enia tych oporów trzeba by³o nasamprzód wynaleŸæ na ka¿dym etapie jakiegoœ inteligentnego tubylca, studenta, seminarzystê lub nauczyciela, któryby ludzi swoich zna³ i zechcia³ w³óczyæ siê ze mn¹ od zagrody
do zagrody, jako rodzaj ¿ywego paszportu. Na szczêœcie uczynnych idealistów
takich nigdy prawie nie zabrak³o. I skoro w takiem towarzystwie do checzy
kaszubskiej wstêpowa³em, to ju¿ nie jako byle przyb³êda, ale jako goœæ, któremu
siê uprzejmie sto³ek podaje, którego siê nawet poczêstuje czem sad bogaty
i z którym gospodarz, co najwa¿niejsza, gotów jest ¿yczliwie pogadaæ.
Gadanie to, recte obrabianie, wymaga³o wprawdzie jeszcze sporo cierpliwoœci, bo Kaszub jest gruntowny i na nic siê nie decyduje, zanim mu nie wy³o¿ysz ze dwa trzy razy jak najdok³adniej, kto, co, jak, w jakim celu, jakim sposobem, dlaczego tak a nie inaczej i tak dalej i dalej. I przez ca³y ten czas bêdzie ciê
wierci³ i mierzy³ swojemi jasnemi oczyma zgóry do do³u, zdo³u do góry, tak
jakoœ zimno i kompromituj¹co, ¿e pomyœla³byœ: „Źle, nic z tego nie bêdzie”.
Tymczasem wcale nie. Jest w nim bowiem tak¿e bezwzglêdna rzetelnoœæ i sprawiedliwoœæ, i pewien b¹dŸ, ¿e sonduje w tym czasie nietylko ciebie, ale i siebie
samego, rozwa¿aj¹c sumiennie przedk³adane mu argumenty, a zw³aszcza – rzecz
znamienna dla obywatelskiego nastawienia tego ludu – argumenty narodowospo³eczne. Je¿eli zaœ nakoniec zawyrokuje: „Nie”, to i œwiêty Bo¿e nie pomo¿e.
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Pakuj manatki i ¿egnaj bez urazy, bo tu naprawdê nic niema. Je¿eli natomiast,
jakto najczêœciej, bêdzie siê waha³ i oci¹ga³: „Hm, jo… ale jo móm wszistko
zoboczoune”, t. zn. wszystko zapomnia³em, – to sprawa stoi w³aœnie dobrze.
Rozpoczyna siê wtedy „obrabiania” akt drugi. Podœpiewywanie, wypytywanie, naprowadzanie, odkurzanie tych rzeczy „zabaczonych” – i po jakimœ czasie nasz nibyto mruk nieub³agany œpiewa jak anio³ek, taki trochê zachrypniêty
i rozstrojony anio³ek kaszubski. A niech dopiero us³yszy tê swoj¹ frantówkê,
ten swój g³os w fonograf ie! Oczy jego przed chwil¹ tak zimne i twarde, staj¹ siê
(obserwowa³em to stale) jakieœ miêkkie, dziecinne, promienne, ca³y cz³owiek
jest jakby odmieniony, weso³y, gadatliwy, wyzwolony. Tak¹ to wielk¹ rzecz¹ jest
dla Kaszuba pieœñ.
Z pó³ godziny takiego przygotowania przed przyst¹pieniem do w³aœciwej
roboty fonograficznej, dla uzyskania nieraz paru tylko piosenek – to du¿o.
Niekiedy trwa³o to krócej, lecz zwykle d³u¿ej. Raz, w Puzdrowie, dosz³o nawet
a¿ do czterech bitych godzin, zanim fonograf wszed³ w robotê. Lecz za tê cenê
uda³o siê nastêpnie wydobyæ szereg pieœni, i to dobrych, z czcigodnego starca,
o którym rodzona córka zaœwiadczy³a ze zdziwieniem, ¿e przez ca³e ¿ycie nie
s³ysza³a ani razu, by wogóle œpiewa³.
Tak¿e i dalsza praca od pieœni do pieœni sz³a naogó³ daleko ciê¿ej, ani¿eli
w innych regjonach Polski. Pomimo wszystko nie odstêpowa³a moich Kaszubów pewna wstydliwoœæ, a czasem i nieufnoœæ, czuli siê jednakowo¿ za¿enowani trochê obecnoœci¹ obcego pana, a z drugiej strony mieli wci¹¿ jakieœ pytania
i w¹tpliwoœci: dlaczego i dlaczego? A to poco mi zapisywaæ tak dok³adnie personalja, ¿yciorysy i Bóg wie jakie informacje? Czy to mo¿e nie jaka sprawa
podatkowa? A to ile i w jaki sposób ja na tej w³óczêdza zarabiam? Jakto? –
wogóle nie zarabiam? I za ka¿dym razem to samo niedowierzaj¹ce krêcenie
g³ow¹, oznaczaj¹ce: blagier albo warjat…
A jednak ile¿ piêkna w tem warjactwie: ile¿ radoœci w odkrywaniu tej naszej
Ameryki: ile¿ uroku w tym kraju i walorów w tym ludzie, byle naprawdê
do niego dotrzeæ.

„OD B£OTKA DO B£OTKA”.
Gdybym by³ malarzem! Jak¹¿bym ja wam przywióz³ tekê kaszubsk¹! Morze
jak morze. Morze to niby Pan Bóg, ale Kaszuby, te w³aœciwe, g³êbokie Kaszuby,
leœne i polne, to ca³y kraj dla tego, co ma trochê duszy w oku. Nie taki wprawdzie raj, w którym wilk z owc¹ pod ramiê chodz¹ i Adam z Ew¹ ¿eruj¹ jako
darmozjady, bo ¿ycie tu twarde i znojne, i urok krajobrazu nie le¿y w s³odyczy
i bujnoœci wegetacji, ile g³ównie w rysach jêdrnych, twardych, charakterystycznych. Lecz jest to wszystko tak nies³ychanie „pittoresco”, a przytem tak
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przebogate w kontrasty form i barw, ¿e naprawdê dziwiæ siê, jakim cudem
nasza sztuka tak ma³o dot¹d z tego nieprzebranego Ÿród³a skorzysta³a.
Wiem te¿, jakbym tê moj¹ niedosz³¹ tekê nazwa³. Da³bym jako nag³ówek
poprostu pocz¹tek jednej z najpopularniejszych kaszubskich piosenek, której
walczykowata melodja towarzyszy³a mi przez ca³e moje iter cassubicum: „Od
b³otka do b³otka chójeczka rosce, chójeczka rosce”… Bo oto jakoby leitmotyw
ca³ych Kaszub. Twarde sylwetki paru kar³owatych „dan” (chojen) nad czarnym
stawkiem, wykrojonym ostro z trzêsawiska, niby wy¿ó³k³ego dywanu z bladych
mchów, lichej trawy i sitowia, wœród których rumieni¹ siê fioletowe plamy wrzosów, czerniej¹ rzêdy sto¿ków torfowych i bielej¹ w dziwnym kontraœcie gêsi
ogromne i spaœne jak œwinie w pierzu – obrazek ten znajdziemy w takiej
czy innej odmianie nieomal przy ka¿dem z tych samotnych gospodarstewek,
rozrzuconych po górach i dolinach tego malowniczego kraju.
I tak oto wêdrowa³o siê naprawdê „od b³otka do b³otka”, od chójeczki do
chójeczki. Zw³aszcza w sercu Kaszub, na tem niezmiernie ciekawem, falistem
p³askowzgórzu pomiêdzy Raduni¹ a S³up¹, gdzie na palcach policzyæ mo¿na
parê skupieñ wiejskich po piêæ, szeœæ zagród, a ludnoœæ siedzi przewa¿nie
w³aœnie na takich „pustkach”, ka¿dy kmiotek jak ma³y ksi¹¿ê prehistoryczny
na swoim w³asnym pagórku, u stóp zdradliwe ³¹ki i bagna, rzek³byœ dla obrony
przed wrogim najeŸdŸc¹. Bywa tu nieraz i straszno, s¹ tam uroczyska, których
noc¹ podobno lepiej unikaæ. Ale niech s³onko zaœwieci, niech zbudzi to ca³e
barwne i weso³e, a wêdrowiec, choæ zaklnie nieraz zdrowo na kamienist¹
drogê, na niewygodny rów, niespodziewane mokrad³o, lub w moim wypadku
najbardziej na uprzykrzony fonograf, to jednak za¿yje przytem i radoœci bez
miary. Wspinaæ siê od checzy do checzy, od górki do górki wch³aniaj¹c woñ
¿ó³to p³on¹cych ogrodów ³ubnia, to znów dziwuj¹c siê kaprysowi przyrody,
co tu w grz¹dki „bulw” (ziemniaków) miast chabrów lub maków wmiesza³a
wrzosy i trzcinê; to znów wiod¹c okiem wdal po miêkkich falach wzgórz wieñczonych bia³emi domkami albo ruchomym krzy¿em wiatraka, lub witaj¹c
starego, wiernego znajomka: „dany” z „b³otkiem” – to satysfakcja w swoim
rodzaju niezrównana. Ile¿to przedziwnych kontrastów w najwê¿szem skupieniu, jaka¿ symfonja scharmonizowanych sprzecznoœci. Geolog okreœli³by to
oczywiœcie g³êbiej. Ekonomista bodajby i zap³aka³. Ale artysta mo¿e to tylko
pokochaæ, i zrozumie te¿ najlepiej to uparte ukochanie, z jakiem Kaszub trzyma siê obur¹cz tej swojej chójeczki i swojego b³otka.
Lecz Kaszuby, to wiêcej ni¿ ta jedna wy¿yna centralna, a co regjon to inny
charakter. WyjdŸmy tylko na zachodni¹ krawêdŸ tego plateau, od Podjaz albo
Tuchlina, na jedno z owych g³êbokich, traw¹ wyœcie³anych koryt morenowych,
któremi wali siê do doliny skamienia³y potok g³azów lodowcowych. A otwiera
siê przed nami widok jak z bajki na szeroki, miêkki kobierzec soczystych ³¹k
i b³êkitnych jeziór, a¿ het po mglist¹, ciemn¹ œcianê lasów. Z samotnej, biednej
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„chójecki” wyrasta mocny, czarny bór, marne „b³otko” staje siê rozlanem,
rybnem jeziorem. I podobnie¿ widzê jeziora i lasy, lasy i jeziora, gdy streszczê
sobie wszystkie te inne kaszubskie strony, czy to piêkne romantyk¹ górsk¹ jak
okolica Kartuz, czyli t. zw. Szwajcarja Kaszubska (có¿ za filisterskie porównanie!), czy to dzia³aj¹ce jasn¹, szerok¹, koj¹c¹ przestrzeni¹ jak jezioro Wdzydzkie. – Oto parê asów, o których siê stosunkowo najczêœciej s³yszy. Ale przewêdruj tylko przyjacielu przez ca³y ten kraj tak prawdziwie od b³otka do b³otka;
poznaj go od dzikich uroczysk Gostomia z niesamowit¹ £ysk¹ i œwiêtych
kamieni Wêsierskich do t³ustych pól Puzdrowa; od Gochów Brzeziñskich z ich
olbrzymiemi ja³owcami (nigdzie indziej podobnych nie widzia³em) do jeziorno-bagiennej niziny Schodna; od owrzosonych piasków i rozszczebiotanych
bajorek Tuszkowskich do ¿yznego miêdzyborza Parchowskiego; od legendarnej
romantyki grodziszcza Borzestowskiego do takich pere³ jeziór leœnych jak
Sulêckie Wêgorzyno czy Parchowski Mau¿. A dopiero zaœwita ci pojêcie o tej
nies³ychanej ró¿norodnoœci kaszubskiego krajobrazu, pomimo, ¿e ³¹czy go
przecie¿ jeden wspólny leitmotyw: b³otko z dan¹, jezioro z lasem.
WnijdŸmy teraz do tego krajobrazu i pogadajmy z tym ludem, który tak
organicznie do niego nale¿y.

Cz. III.
„MOŻNY WĘSERŚCI GRUCHAŁŁA ”.
SZLACHETNY RÓD.
Któ¿ obeznany nieco z literatur¹ kaszubsk¹ nie czyta³ w „Kaszubach pod
Widnem” o „mo¿nym wêserœcim Gruchalle” i jego jasnookiej córze, co to
„we wêserœci chojnie” wys³ucha³a westchnieñ wielkiego Turkobójcy i importera kawy Imæ pana Kulczyckiego; a „tej jim król Sobek wesele weprawie³”…
Poeci lubi¹ wprawdzie bujaæ. Ale z tymi mo¿nymi Wêsierskimi Grucha³³ami
to Derdowski nie przesadzi³. By³ to bowiem naprawdê jeden z najznakomitszych rodów starokaszubskich. Wiedz¹ o tem archiwa, wiedz¹ i zasiedzieli
Kaszubi dzisiejsi, i uderzy³o mnie, z jakiem wyró¿nieniem mówiono wszêdzie
o tych panach z Wêsior i ich prehistorj¹ uœwiêconem gnieŸdzie.
Z takich to pradziadów wywodzi siê szlachetny Jan Grucha³³a z Wêsior
Wêsierski, z trêbaczem w herbie, na ca³e „Lesoczi” (Kaszuby leœne) muzykus
najs³ynniejszy, co do splendorów klejnotu dziedzicznego doda³ wdziêczny laur
Apollina, w³aœnie jako one dawne rycerskie trubadury i minnesingery pamiêtne.
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S³owem: figura zas³uguj¹ca z wszech miar na to, by badacz kaszubskiej muzyki
z³o¿y³ jej rewerencjê w formie wizyty osobistej. Jako siê te¿ i sta³o.
Niestety jednak – tempora mutantur! Warunki, w jakich zasta³em naszego
trubadura, niebardzo odpowiadaj¹ wspania³oœci jego rodu… Krêpy, siedemdziesiêcioletni staruszek, pó³g³uchy, sterany prac¹ fizyczn¹, odziany w grub¹
ch³opsk¹ siermiêgê i wytarte nankiny – dziaduœ ten nie ma w swojej tenue nic
a nic pañskiego. Znaæ w nim owszem krew zacn¹. Pod szpakowat¹, ongiœ krucz¹,
dziœ przerzedzon¹, ale jeszcze z fantazj¹ zarzucon¹ czupryn¹ uderza twarz
rasowa, o sutych w¹sach szlacheckich. Spracowane rêce s¹ drobne i foremne,
z jasnego, przenikliwego oka bije we mnie niezbyt zachêcaj¹co dewiza, któr¹
i ja z zapa³em wyznajê: „ty³em do ho³oty”! Przyznaæ jednak trzeba, ¿e, je¿eli
idzie o „go³otê” (od go³y) w znaczeniu materjalnem, to sam Imæ pan Jan stanowczo w³aœnie do niej nale¿y.
W³oœci jego stopnia³y do ca³ych dwóch mórg. Nie le¿¹ te¿ ju¿ w rodzinnem,
romantycznem pañstwie wêsierskiem, jeno o milê w doœæ prozaicznej Nowejwsi ko³o Kamienicy Szlacheckiej, któr¹ kiedyœ jeden z Wêsierskich puœci³ na
kolonizacjê (trudno, ma³a plamka na herbie). Pa³ac naszego artysty, to najbiedniejsza drewniana checza za wsi¹, odbijaj¹ca skrajnie od masywnych zagród
gburskich wewn¹trz sio³a. „Folwark” sk³ada siê z maleñkiej obórki, inwentarz
¿ywy z kozy i ¿ó³tego kundla, przypuœæmy, ¿e gdzieœ ukrywa siê mo¿e jakaœ
œwinka.

DAWNA SZLACHTA ZAŒCIANKOWA.
Tak, niema siê z czem taiæ: dawn¹ „mo¿noœæ” wielkich Grucha³³ów psi
zjedli, a pan Jan i s³awny jego ród podzielili los ca³ej bez ma³a starej szlachty
kaszubskiej, co to albo nie potrafi³a siê rz¹dziæ bez ochrony starych przywilejów szlacheckich (jakto w³aœnie Wêsierscy lub Borzestowscy), albo te¿ ju¿
za czasów królewskich potworzy³a przez ustawiczne dzielenie gruntów ma³orolne zaœcianki (np. Kiedrowscy w Kiedrowicach, lub Brzeziñscy w BrzeŸnie
Szl.). Parê tylko rodów wyratowa³o siê zawczasu do innych ziem polskich i utrzyma³o siê na wy¿szym poziomie, jak Czarliñscy lub niektóre ga³êzie Kiedrowskich, Lipskich i tak¿e Wêsierskich, na Kaszubach natomiast pozosta³a szlachta
b¹dŸ formalnie „bosa”, jak nasz mo¿ny Grucha³³a, b¹dŸ obuta, ale te¿ niebardzo. Zosta³ jej jeden tylko przywilej moralny: nie znam bowiem drugiej ziemi
polskiej, w którejby ogó³ spo³eczeñstwa, praktycznie najzupe³niej zdemokratyzowanego, okazywa³ dziœ jeszcze tyle sentymentu i szacunku dla krwi szlachetnej, obojêtnie czy idzie o wieloryba czy o marn¹ p³otkê. Rys naprawdê ciekawy.
Bo ¿eby rzecz tak nierealn¹ ceniæ nawet ponad bogactwo – no, no…
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„JA NI BADA GRO£”.
¯e pan Jan przyj¹³ nas w³óczêgów niezbyt przychylnie, to swoj¹ drogê nic
specyficznie szlacheckiego, jeno poprostu przejaw ogólnokaszubskiej ksenofobji. Niemia³em wówczas przy sobie ¿adnego tubylca jako ³amacza lodu, jedynie
m³odego kompozytora z Torunia, p. M. Wieczorka, który dla ciekawoœci towarzyszy³ mi przez kilkanaœcie dni i artystyczn¹ swoj¹ czupryn¹ zwiêksza³ jeszcze
nieufnoœæ moich poczciwych Kaszubów. To te¿ szlachetny Grucha³³a ledwo
raczy³ odwróciæ siê do nas od beczki z mierzw¹ czy czemœ tam sielskiem, przy
której coœ d³uba³, wygrzewaj¹c siê na po³udniowem s³oneczku. Tyle, ¿e coœ
odmrukn¹³ na nasze pozdrowienie i robi³ dalej, podczas kiedy ja wyg³osi³em do
jego wyrazistych pleców wyk³ad o frantówkach, fonografach itp., po którymby
koñ nawet zacz¹³ kantyczki œpiewaæ – gdyby mnie zrozumia³. Niestety nasz
wielmo¿ny, skoro wreszcie zamilk³em, zauwa¿y³ tylko: „Ja ni rozumja. Ja ni
mega dobrze czuc (nie dos³yszê), ja trocha g³uchi”. I robi swoje, jakby nas nie
by³o.
Psiakrew! Kaszubski Beethoven! Trudno, trzeba powtórzyæ wszystko „³od
kuñca”, co w kaszubskiem znaczy „od pocz¹tku”. Wiêc powtarzam, krzyczê niczem kleryk na pierwszem kazaniu, przytaczam coraz mocniejsze argumenty,
pochlebstwa, proœby i tym razem ju¿ nie do pleców, ale do ucha mojego Beethovena, który wreszcie rzuca swoj¹ robotê i okazuje przecie¿, ¿e przyjmuje moj¹
egzystencjê do wiadomoœci. Bo oczy jego ³a¿¹ po mnie jak pluskwy. Lecz kiedy
koñcz¹c, b³agam go ostatnim wysi³kiem g³osu o zagranie, ca³a odpowiedŸ brzmi:
„Ni. Ja nic ni mega. Ja ni bada gro³”. Do tego gest, ucinaj¹cy wszelk¹ dyskusjê.
Na nic perswazje, daremnie powo³ujê siê na jego starego druha krawca Butowskiego ze Skorzewa, który mnie do niego przys³a³, daremnie proponujê nawet
sub rosa jak¹œ zap³atê. Nie bêdzie gra³ i nie bêdzie, a gdy widzi, ¿e to mnie
jeszcze nie dobija, osadza mnie zdawa³oby siê ostatecznie, argumentem niezwyciê¿onym: ¿e niema wogóle swych skrzypiec w domu, s¹ gdzieœ w jakiejœ
dalekiej wiosce.

…GRA BEZ KOÑCA…
Oj Ÿle. Ju¿ w duszy zw¹tpi³em. Ale i ja jestem uparty, panie bracie Grucha³³o. Próbujê jeszcze. Ju¿ z ca³kiem innej beczki. Ale nie tej z mierzw¹. Lecz o
rodach. O herbach. O Wêsierskich. I có¿ siê dzieje? Stary zaczyna gadaæ. Opowiada o dziadku, co to by³ za wielki „gbur”, (czytaj oczywiœcie obszarnik), ile
mia³ mórg i koni. Ja mu na to jeszcze lepiej, a to o pradziadzie Marcinie na
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Wêsiorach, a to o staroœcie, a to o kasztelanie – lecz kiedy wspominam o tem,
jak bliska koligacja mnie samego z tym rodem ³¹czy, Imæ pan Jan nagle zrobi
w lewo zwrot i prosi do izby! Okazuje siê, ¿e s¹ jednakowo¿ jakieœ skrzypce
w domu, chocia¿ nie sk³ama³, bo to nie jego skrzypce, jeno po¿yczone od s¹siada, który je notabene sam zrobi³. I zrobi³ nawet bardzo dobrze. Raptem te
upadaj¹ wszystkie zastrze¿enia pocz¹tkowe, ¿e nie umie, nie chce, nie bêdzie.
W biednej, ale uderzaj¹co czyœciutkiej izbie gospodarz zasiada ju¿ bez ¿adnych
ceregieli przed fonografem, przyjmuje od „koligata” kieliszek wódki na rozgrzewkê – i gra i gra bez koñca…
Schodz¹ siê powoli i dzieci i wnuki i nakoniec staruszka Grucha³³owa, ca³e
gniazdo tych bosych wielmo¿ów s³ucha, jak „dzadusz” graj¹, a „oni” graj¹ bez
przerwy, zapominaj¹c o bo¿ym œwiecie, nawracaj¹c z jednego w drugie, z pi¹tego w dziesi¹te. Ja mu w tem te¿ nie przeszkadzam, bo w takim wypadku
nale¿y muzykantowi daæ ca³¹ swobodê, ¿a³ujê tylko, ¿e muszê mu niekiedy
przerwaæ, by nowy wa³ek za³o¿yæ i spisaæ protokó³. A ¿e jest naprawdê trochê
g³uchawy, i pozatem tak poch³oniêty muzyk¹, wiêc trzeba go za ka¿dym razem
budziæ niby z g³êbokiego snu. Gdybym go po ostatnim wa³ku gwa³tem od aparatu nie odci¹gn¹³ i wywlók³ przed dom do fotografji, to spewnoœci¹ gra³by
do tej chwili.
Ale lada komu to taki nie zagra… Ba!
Mo¿ny wêserœci Grucha³³o! Ostatni trubadurze, Beethovenku kaszubski!
Có¿ z tego, ¿e przepad³y Wêsiory, ¿e mieszkasz w biednej checzy, ¿e z ojcowskich stad zosta³a ci jeno koza i ten ¿ó³ty piesek (bo œwinka, to tylko moja hipoteza)! Wszystko to g³upstwo wobec wielmo¿noœci twojej muzykanckiej, bo
waga w niej i szczêœcie lepsze nad tysi¹ce mórg i dukatów. I kto wie, czy za tak¹
cenê niejeden z twoich z³otych antenatów nie pomienia³by siê chêtnie z twoj¹
bied¹.

FRANTÓWCI, FACECJE I… ABISYNJA
S£AWETNY TUSZKÓW.
Lecz oto inny, przepyszny typ szlachcica kaszubskiego. Lecz nie z tych
podupad³ych, sch³opia³ych, jeno wcale sobie pan sui generis, chocia¿ te¿ nie
¿yje na tej stopie, jakaby odpowiada³a wielkiemu imieniu grafów Borzeszkowskich, siedz¹cych na swojej zagrodzie od lat czterystu bez przerwy. Nie opowiem te¿ o nim, jak mi gra³ czy œpiewa³, ale przeciwnie, jak mnie z elegancj¹
na dudka wystrychn¹³.
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Uszliœmy w ów dzieñ w dwójkê z naszym baga¿em ju¿ spory kawa³ piaszczystej i nierównej drogi przez roz¿arzon¹, ja³ow¹ puszczê i wrzosy, by dotrzeæ
do s³awetnych Tuszków, wioski odgrywaj¹cej w humorystyce ludu kaszubskiego rolê podobn¹ jak u Niemców przys³owiowa stolica kretynów Schildburg.
Kr¹¿¹ wiêc na Kaszubach setki facecyj o g³upocie Tuszkowian, i gdziekolwiek
ktoœ wymyœli lub zas³yszy nowy kawa³ z wdziêcznej niwy ludzkiego idiotyzmu,
to zlokalizuje go bez namys³u w tych nieszczêsnych Tuszkowach, niby w jakiejœ
tradycj¹ uœwiêconej gnojówce, do której ju¿ dziaduœ i ojciec swoje œmieci rzucali i która nie ma prawa siê o to obra¿aæ. Jest wœród tych bajek sporo rzeczy
przeniesionych ¿ywcem w³aœnie z Schildburga, jak np. znana historja o tem, jak
Schildbürgery v. Tuszkowianie wci¹gnêli krowê powrozem za szyjê na dach, by
po¿ywi³a siê rosn¹cem na nim zielskiem, i srodze siê dziwili, dlaczego bydlê nie
¿re – bo zdech³o. Lecz s³ysza³em tak¿e groteski tuszkowskie zupe³nie oryginalne lub conajmniej oryginalnie zabarwione, które nale¿a³oby koniecznie zebraæ,
a zeszed³by siê tomik facecyj kaszubskich arcyzabawnych i znamiennych.
Rzecz inna jednak, ¿e Schildburg w rzeczywistoœci nigdy nie istnia³ (by³
tylko Schildberg, tak bowiem przezwali Niemcy nasz wielkopolski Ostrzeszów,
ku wielkiemu zmartwieniu jego zacnych obywateli), gdy zaœ Tuszkowy nie s¹
¿adn¹ bajk¹, ale ³adn¹, porz¹dnie zagospodarowan¹ i malownicz¹ wiosk¹,
zamieszka³¹ przez Kaszubów nie mniej moralnych, inteligentnych i pracowitych ni¿ inni. Trafiaj¹ siê owszem w pewnych martwych punktach naszej
oj………, znam tak¹ w Wielkopolsce, inna tak¿e w Pieninach (nomina sunt
odiosa), lecz czem akurat Tuszkowianie sobie na tak¹ krzywdz¹c¹ reputacjê
zas³u¿yli, trudno to zrozumieæ.
Znakomity znawca Kaszubszczyzny, dr Aleksander Majkowski, podda³ mi
przygodnie wielce ciekawy domys³, ¿e przez tego rodzaju zmyœlone historje
kler chrzeœcijañski stara³ siê ongiœ oœmieszyæ osady, które trzyma³y siê d³u¿ej
ni¿ inne religijnych praktyk pogañskich. Nie wiem, jak dalece ta koncepcja da
siê uzasadniæ ze Ÿróde³ historycznych w stosunku do Tuszków, faktycznie
jednak nie widzê w tej chwili lepszego wyt³umaczenia. Wszak¿e potajemnego
pogañstwa i czarodziejstwa spotykamy dziœ jeszcze sporo po pustkach i zapad³ych wioskach kaszubskich. A wzi¹wszy rzecz na wyobraŸniê wzrokow¹, to
daje to obraz wcale do stylu: ta ukryta za borami za lasami jasna, wzrastaj¹ca
szeroko zielonemi i ¿ó³temi polami góra tuszkowska, z t¹ osad¹ skupion¹ obronnie na samym wierzchu, to dla wêdrowca, wystêpuj¹cego z ponurej puszczy,
taka niespodzianka, taka bajka, œwiat taki zamkniêty, taki jakiœ inny, cichy i znaczny, ¿e mimowoli nasuwaj¹ siê tu jakieœ wizje atawistyczne. I wcale nietrudno
wyobraziæ sobie w tem miejscu dziœ jeszcze jakiœ chram, jakiœ œwiêty gaj,
chocia¿ tam za borami dawno ju¿ ba³wany potopiono.
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JAB£USZKO P. BORZESZKOWSKIEGO.
Z pieœniami jednak w tej ciekawej wiosce narazie mi siê nie powiod³o. Uda³o
siê jedynie przygotowaæ coœ na póŸniej. A ¿e s³ysza³em ju¿ du¿o o starym panu
Borzeszkowskim, do którego i tak têdy sz³a droga, wiêc, spocz¹wszy ma³¹ chwilê
u inteligentnego i uczynnego so³tysa S³awnego, ruszyliœmy niebawem dalej do
Jab³uszka, siedziby onego s³awnego orygina³a. „Nie dajcie siê jeno staremu nabraæ, bo to nielada kawalarz”, ostrzeg³ nas jeszcze ¿yczliwie so³tys. I prowadzeni
przez jego ma³ego pasierba, szlachci¹tko dos³ownie ju¿ bose z rodu Radomskich,
zapuœciliœmy siê ponownie w g³¹b puszczy zygzakiem œcie¿ek, znanych jedynie
tubylcom, a ponoœ najlepiej – przemytnikom. Bo granica niemiecka tu¿.
Przebieramy siê kilometr po kilometrze chojn¹ kar³owat¹, kruch¹, liszajowat¹. Ja³owym bia³ym piaskiem, na którym nawet wrzos zrzadka tylko siê
zarumieni. Istnym rajem ju¿ wydaje mi siê obok tego zielone, cichym pluskiem
i piskiem nurków rozgadane bajorko, przy którem na beznadziejnych wydmach
siedzi jak poeta-pustelnik znów jeden z tych „mo¿nych wêgierskich Grucha³³ów”. I znów chojna i i chojna, wreszcie niby polana, ale to pólko niewiadomo
poco orane, bo z kamieni jego wybrukowanoby ca³e miasto; ale ta tatareczka
nie warta roboty, bo co ³okieæ to roœlinka; i marna ta checza razem z t¹ ca³¹
pustyni¹ robi wra¿enie tak przygnêbiaj¹ce, ¿e chcia³oby siê wyæ jak ten kundel
w budzie, co nawet uczciwie na nas nie zaszczeka. I jeszcze ta marna chójeczka,
i jeszcze polana, czasem zap³onie jakaœ w³óka teatraln¹ ¿yznoœci¹ ³ubnia jak
sucha baba w klejnotach i z³ocie, boæ to jeno na zaórkê! A¿ stajemy nad g³êbok¹
wklês³oœci¹ romantycznego jeziora, ci¹gn¹cego siê gdzieœ wdal w oprawie
stromo opadaj¹cego lasu. Oto jezioro Wieckie, jezioro Imæ pana Borzeszkowskiego, a tu, przytulona do stoku, zagroda jego, Jab³uszko. Tu¿ za tem pocz¹wszy od tamtego brzegu jeziora, to ju¿ Niemcy.
Zagroda nie wielkopañska, ale godziwa tak, jak sobie wyobra¿am siedzibê
œredniozamo¿nego szlachcica w XVII i XVIII w. Wszystko z drzewa, lecz widaæ
dba³oœæ pana, który nie przepuœci najdrobniejszego szczegó³u. Pomiêdzy dwiema
chatami dla zaciê¿nych zachodzimy do skromnego dworku, za którym zwarty
czworobok zabudowañ folwarcznych w rozmiarach 20-morgowego gospodarstwa wielkopolskiego, dalej w g³¹b ku jezioru sad i ³¹ka. Zdziwi³by siê nieznaj¹cy
stosunków kaszubskich, gdyby siê dowiedzia³, ¿e do folwarczku tego nale¿y
prócz du¿ego jeziora coœ tysi¹c mórg ziemi. Tak jak zdziwi³ siê ów landrat niemiecki, kiedy sk³ada³ temu jedenastopa³kowemu obszarnikowi wizytê, i zasta³
go – ³ataj¹cego w w³asnej wielmo¿nej osobie dziury w dachu, o czem opowiadano mi parokrotnie. Lecz takich wielmo¿ów trafia siê na Kaszubach czêœciej,
co na tysi¹cu i na paru tysi¹cach mórg zaledwie drugiego konika wy¿ywi¹. Bo
i có¿ to za morgi: piaszczyste wydmy, „b³otko” i marna „chójeczka”!
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Cz. IV
U P. BORZESZKOWSKIEGO.
Mamy szczêœcie. Pan Borzeszkowski jest w domu. Wita nas uprzejmie i prosi odrazu bli¿ej. Sprawa zapowiada siê dobrze. A wiêc tak wygl¹da ten s³awny
frant, którego kawa³ów boj¹ siê przemytnicy jak i stra¿nicy, s¹siedzi jak i obcy!
Liczê go na siedemdziesi¹tkê. Ale jeszcze nie ca³kiem osiwia³, po gêstej czuprynie i w¹sach poznaæ jeszcze bruneta, krêpa figura porusza siê ¿ywo i sprê¿yœcie, a figlarne czarne oczy potwierdzaj¹ wymownie jego sk³onnoœæ do ¿artów
i facecyj. Tak, to jeszcze szlagon ca³¹ gêb¹, pe³en fantazji i ferworu, a choæ ubranie
na nim niewiele lepsze ni¿ u ch³opka, chocia¿ sam ³ata sobie dach i spe³nia
mo¿e niejedn¹ podrzêdn¹ czynnoœæ folwarczn¹, to jednak czuje siê odrazu pana,
po wygl¹dzie i tak¿e po manierach. Có¿ ten pan frant za „frantówci” wyjawi?
Przyjmuje nas w obszernym pokoju z malowan¹ pod³og¹, umeblowanym
jako „salonik” na poziomie stanu œredniego. Jest tam solidnoœæ i te¿ trochê
kiczu, na œcianach olejodruki i trofea myœliwskie. Tradycji familijnej nie znaæ
tu ni w meblach ni w obrazach. W przyleg³ej sionce jednak zwraca uwagê stare
biureczko so³tysiñskie, wspania³y okaz kaszubskiej sztuki ludowej, malowany
zielono w bystre kwiatki.
Wyje¿d¿am odrazu, poco czas traciæ, z mojemi frantówkami, wypakowujê
fonograf, t³umaczê, pocoœmy przyszli i jak siê to robi. Gospodarz s³ucha, kiwa
uprzejmie g³ow¹ – lecz ledwie spostrzega, ¿e robiê ma³¹ przerwê, a ju¿ wje¿d¿a
mi w paradê. „No i jak to panowie bêdzie z t¹ Abisynj¹? Czy to naprawdê ju¿
wojna? A ten Mussolini, a ten negus”, i tak dalej w tym stylu abisyñskim.
A oczka mu siê œmiej¹ jak para chochlików. – Ha trudno, mówimy o Abisynji.
Ale udaje mi siê przejœæ znów na Kaszuby, wszak¿e skok nie tak znów wielki.
Nawracam od Addis Abeby do Jab³uszka, od negusa do Borzeszkowskich, ich
dawnej zasiedzia³oœci w terenie, mówimy o dokumencie, jaki nasz graf posiada
z r¹k Zygmunta Starego (niestety widzieæ go nie mogê, bo go wypo¿yczy³),
o tem, jak dziêki temu dokumentowi uda³o siê wyk³óciæ jezioro dla Polski – no
i wreszcie myœlê, ¿e go mam. Pytam o frantówki. Nie mo¿e mi siê ju¿ wykrêciæ.
Nie. On nie œpiewa. On nigdy nie œpiewa³. Frantówek nie zna. A oczka mu
siê b³yszcz¹. W ca³ym domu nikt nie œpiewa. Nigdy nie œpiewa³. Nikt ¿adnej
frantówki nie umie. Tak, ¿eby to dawniej. Oczka chichoc¹. Dawniej, to on i gra³
na skrzypcach i te¿ œpiewa³. I frantówek zna³ ca³¹ masê. Ale kiedy¿ to by³o!
Albo ¿eby syn tu by³. Ten toby potrafi³. Lecz go niema. A teraz: jakto wiêc z t¹
wojn¹? Bo to mówi¹, ¿e my mo¿emy zarobiæ. I znów: Abisynja! Oczka œmiej¹
mu siê do rozpuku. – Niech¿e to czarna cholera. Dobrze, mówmy jeszcze trochê
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o wielkiej polityce. Jednakowo¿ raz jeszcze nawracam. Dochodzi do tego,
¿e w pewnej chwili wypadam jak paj¹k z kryjówki i zmuszam dobrodzieja
do wys³uchania wa³ka z paru piosenkami, naœpiewanemi œwie¿o przez jego
dobrych znajomych. Je¿eli to nie poskutkuje, to ju¿ chyba niewiem. Jegomoœæ
kiwa znów uwa¿nie g³ow¹, chwali wynalazczoœæ nowoczesn¹ – i ju¿ znowu jest
przy Abisynji. Przy samolotach, tankach i gazach. Czy to naprawdê mo¿liwe,
¿eby ci kataryniarze dali radê takim zawo³anym wojakom? Co te¿ mówi¹ o tem
ci m¹drzy ludzie w Poznaniu? „Bo my g³upi Kaszubi radzi s³uchamy, jak
m¹drzy gadaj¹”… Oczka staj¹ siê k³uj¹ce jak dwa ¿¹de³ka.
Przepad³o! Amunicja moja siê skoñczy³a. Przytem ¿o³¹dek piszczy. Jest
ju¿ póŸne popo³udnie, a od rana nic w gêbie nie mieliœmy. ¯a³ujê i ¿egnam.
Gospodarz item. Odprowadza nas jak przystoi za próg, gdzie czeka na podwórzu nasz przewodniczek. I odzywa siê do malca, teraz ju¿ po swojemu (bo
z nami mówi³ „po pañsku”): „To ti zas mo¿esz tim panóm zaspjiwac! Ja stari, to
ja ji¿ móm wszistko zaboczoune, ale ti taczi ma³i kozouczek to ti doch mosz
dobri g³os i dobra pamniac. A czu³ ti takowa frantówka”? I – czy¿ mo¿liwe –
œpiewa! Naprawdê œpiewa ten stary kpiarz, wywija œwie¿ym, czystym g³osem
jak¹œ weso³¹, zupe³nie mi nieznan¹ przyœpiewkê, a¿ mu nogi same chodz¹.
A jego oczy, te ³obuzowskie oczy ju¿ siê nie œmiej¹, nie, one formalnie rycz¹,
one kozio³ki wywracaj¹ z radoœci nad pysznie udanym kawa³em: „A macie¿
za swoje, nieproszeni m¹drale miastowi! Wiecie¿ teraz, kim jest stary Borzeszkowski”?
Nie myœlcie jednak Pañstwo, ¿e to z z³oœliwoœci. W gruncie rzeczy nasz graf
jest cz³owiekiem ca³kiem dobrodusznym, ¿e zaœ lubi figle stroiæ, to poprostu
takie „l’art pour l’art”, a nie poto, by ludzi krzywdziæ. Skoro wiêc ul¿y³ tej swojej
„trefnej” naturze, zmiêk³ odrazu i na moj¹ wymówkê oœwiadczy³, ¿e on siê
przecie¿ na serio wcale nie odrzeka i chêtnie mi zaœpiewa! Oczywiœcie „na
drugi raz”; bo ju¿ byliœmy na odchodnem i o d³u¿szem pozostaniu mowy byæ
nie mog³o ze wzglêdu na po³¹czenie kolejowe do Dziemian, gdzie czeka³a nas
przygotowana ju¿ robota na dzieñ nastêpny. A ¿e figlarz mówi³ tym razem
zupe³nie na serjo, dowiedzia³em siê o tem tydzieñ póŸniej, a¿ het w Gowidlinie
od kogoœ, któremu on sam opowiada³ o mojej wizycie i o tem, ¿e bêdzie mi
jeszcze œpiewa³ do fonografu…
Wówczas jednak wygl¹da³o to jedynie na uprzejmy frazes – i ruszy³em spowrotem przez tê beznadziejn¹ puszczê jak niepyszny pod wra¿eniem, ¿e zakpiono ze mnie doœæ dosadnie. Ale przytem tak morowo, ¿e wzi¹wszy rzecz
na rozum, nie ¿a³ujê dziœ wcale tych paru mil drogi, jakie na³o¿y³em. Nie tracê
te¿ nadziei, ¿e doczekam siê i owego „drugiego razu”, a natenczas spodziewam
siê, ¿e zdobêdê i „frantówci”, godne takiego franta nad frantami.
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O KASZUBSKICH KRAWCACH I „BAZUNACH”
FRYDERYK LASKA Z ZALESIA.
Czeœæ wam, dzielni krawcy kaszubscy! Nie wiem, czy to jakaœ specjalna
tajemnica tego cechu, ale faktem jest, ¿e dostarczy³ mi on tylu swojskich Carusów, jak ¿aden drugi pomiêdzy Brd¹ a Mirachowsk¹ puszcz¹. Takiego Lorka
w Wielu, Jakubowskiego w Zaniach, Butowskiego w Skorzewie, Wolskiego
w Leszczynkach, Stencla w Sulêczynie – widziano¿ gdzie podobn¹ dru¿ynê
rozœpiewanych artystów od ig³y? Majstrów równie wielkich w szyciu solidnych
portek dla okrycia grzesznego cia³a, jak w wyzwalaniu nieœmiertelnej duszy
na skrzyd³ach kaszubskich frantówek? Najwiêcej jednak zawdziêczam sêdziwemu nestorowi tych moich s³owików z ¿¹d³em, s³awetnemu mistrzowi Fryderykowi Lasce z Zalesia k. Brus, pierwszej wyroczni w wszelkich sprawach
ludoznawczych, a zw³aszcza pieœniowych, na ca³e Kaszuby polne.
Odwiedza³em go dwukrotnie w jego willi – bez przesady: najschludniejszej,
murowanej, czerwono-bia³ej wilce rentjerskiej, otoczonej ca³¹ sinfoniett¹
s³oneczników i piwonij – w towarzystwie mojego serdecznego mentora Wosia
Budzysza (znanego kaszubskiego liryka), który goœci³ mnie wówczas u siebie
w pobliskim Czarnowie. „Honorny” majster nie da³ siê nam przecie¿ zawstydziæ: pomimo swoich 83 lat przyby³ któregoœ dnia w najgorêtsze po³udnie
na rowerze przez najohydniejsze piaszczyste wydmy z Zalesia do Czarnowa,
by nas solennie rewizytowaæ. Widzê jeszcze d³ug¹, such¹ postaæ tego jarego
staruszka, jak z iœcie m³odzieñcz¹ lekkoœci¹ dosiada ponownie swojego rumaka,
a¿eby odbyæ jeszcze jak¹œ dalsz¹ wizytê w wiosce s¹siedniej.
Lecz to epizod. Ów Laska w³aœciwy, mój, który nale¿y do moich najwa¿niejszych prze¿yæ kaszubskich, siedzi i zawsze siedzieæ bêdzie tam, w tem swojem
jasnem, bialutkiem mieszkanku, za kwiatkami ¿ó³temi i czerwonemi, wœród
fotografij i pami¹tek po zmar³ej oddawna ¿onie i dalekich synach. Spodni
ju¿ nie szyje. Pensum swoje krawieckie rzetelnie odrobi³. ¯yje bez k³opotu
pogodnemi wspomnieniami, nie zaniedbuj¹c jednak swoich kwiatków i paru
mórg pola, które uprawia raczej dla zdrowia ni¿ z twardej koniecznoœci.
Nastrój tu taki jakiœ dobry i zaciszny, ¿e i ryszyæby siê st¹d nie chcia³o.
Od pierwszej te¿ chwili starowina, oczywiœcie dziêki Budzyszowi, otwiera mi
swoj¹ go³êbi¹ duszê naoœcie¿, œpiewa i opowiada, opowiada i œpiewa bez koñca.
A mi³a twarz jego – drobna, rumiana twarzyczka w powa¿nych okularach, lecz
z figlarnym akcentem krótkiej krawieckiej szpicbródki – twarz ta zapatrzona
jest stale gdzieœ w przestrzeñ, za te szyby i te kwiatki i te drzewa. Raz, kiedy
œpiewa jak¹œ czu³¹ bidermajerowsk¹ piosenkê o dawnej mi³oœci i dawnych
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przyjacio³ach, g³os mu siê trochê za³amuje, powstaje te¿ nieunikniona koniecznoœæ ostentacyjnego wycierania nosa, a przy tej okazji tak¿e okularów i mimochodem – oczu. Ale pozatem staruszek widocznie rad jest, ¿e ktoœ siê jego
wspomnieniami interesuje, i z prawdziw¹ rozkosz¹ roztacza przed nami obraz
dawnego ¿ycia kaszubskiego, który staje siê dla mnie rewelacj¹…

SZEJRY I BAZUNY.
Jaka¿ perspektywa wszerz i wg³¹b! Oto Kaszuby dawne: bory, ³¹ki, bagna
i woda. Nie brak tu muzyki, bo zielony ten raj rozbrzmiewa polifonj¹ dziœ ju¿
tu nieznan¹, to dyszkantem ptaszków leœnych, to krzykliwym altem ptactwa
bagiennego, to basami stad pas¹cych siê na ³¹kach. Ale nad ca³y ten chór
wybija siê jeszcze muzyka jakaœ dziwna, myœla³byœ, ¿e g³osy jakichœ ptaków-olbrzymów, ichtyozaurów, p³awi¹cych siê w toni jezior – gdyby nie by³a w tem
przecie¿ harmonja, znamionuj¹ca œwiadom¹ myœl cz³owiecz¹. To nawo³uj¹ siê
„szejpry” (owczarze), to g³os ich tr¹b pasterskich, ich surowych, atawistycznych „bazun” olchowych – to odwieczna muzyka starych Kaszub2. Któ¿ powie,
któ¿ pamiêta, kiedy ona tu nasta³a? Nie by³o starego Louœci, nie by³o i jego
pradziadów, a by³a bazuna. Ale wiedz¹ ludzie, ¿e na takich samych tr¹bach
graj¹ dziœ jeszcze pasterze za morzem, w Szwecji. I cz³onek po cz³oneczka sk³ada siê z rozrzuconych szczegó³ów historycznych i wykopalisk prehistorycznych
obraz o rozmiarach ca³kiem ju¿ wielkich.

SKALA BAZUNOWA A SKANDYNAWIZM.
Widzimy wiêc, jak het, w czasach historj¹ jeszcze nie objêtych, zdobywcze
szczepy jasnow³osych „popielów” skandynawskich rozchodz¹ siê z swojego pó³wyspu dooko³a ca³ego morza ba³tyckiego, jak wkraczaj¹ tak¿e do Pomorza s³owiañskiego i w g³¹b Prapolski – a z nimi idzie, po nich pozostaje ta starodawna
tr¹ba, w póŸniejszych wiekach „bazun¹” zwana. Lecz instrument, to nie bezduszny kawa³ drewna. Z niego promieniuje, z nim zakorzenia siê u Pomorzan,
a najmocniej u Kaszubów to specyficzne nastawienie muzyczne, ta œmia³a, rozpiêta i surowa, niby prostok¹tna skala bazunowa, która stanowi dziœ jeszcze
2

Por. £. Kamieñski, Z badañ nad œpiewem i muzyk¹ ludu polskiego. Balticoslavica II, Wilno
1936 – oraz tego¿ Monograf iê pieœni zmówionej z Kaszub po³udniowych, Rocznik Muzykologiczny I, Warszawa 1934.
Zaznaczyæ nale¿y, ¿e bazuna pomorska nie stoi w ¿adnym bli¿szym zwi¹zku z trêbit¹
karpacko-beskidsk¹.
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rdzeñ melodyki kaszubskiej, st¹d wywodzi siê ca³a ta jêdrna postawa harmoniczno-durowa, która nadaje melodyce tego regjonu w ca³okszta³cie pieœni ogólnopolskiej charakter tak odrêbny. Odrêbnoœæ ta: to poprostu starodawny,
swoiœcie przetrawiony skandynawizm!
Tak¿e i w Wielkopolsce opowiadano mi du¿o o tych dawnych „trómbach”,
a¿ het gdzieœ po Koœcian, a skale ich wyry³y i tu niejeden wa¿ki œlad w pieœni.
S³abiej ju¿ znaæ ich wp³yw na Mazowszu, za to graj¹ tu na nich gdzieniegdzie
jeszcze do tej chwili. W³aœciwem gniazdem kultury bazunowej jednak w obrêbie Polski by³o kaszubskie Pomorze, gdzie ten prainstrument nietylko odgrywa³
ogromn¹ rolê u¿ytkowo-spo³eczn¹ od zwyk³ego sygna³u pasterskiego a¿ do
zorganizowanej s³u¿by drogowej w puszczy i bagnie, gdzie op³aci³o siê nawet
wyrabiaæ hurtownie bazuny szklane. Lecz kwit³a tu i staroskandynawska praktyka tr¹bienia „na g³osy”, w harmonjach, ta sama praktyka, która, ponoæ z tego
samego praŸród³a nordyjskiego, wywar³a w œredniowieczu przez Angljê tak
potê¿ny wp³yw na rozwój europejskiej muzyki harmonicznej…
Dziœ to wszystko przebrzmia³o. Kaszubskie dur znalaz³o sobie od biedy
przytu³ek na harmonji rêcznej i skrzypeczkach, najlepiej jeszcze konserwuje siê
w czystym œpiewie. Lecz oto stary Laska, wieñcz¹c swoje informacje, obdarzy³
mnie na dobitek jeszcze i czemœ konkretniejszem, tem, czego dot¹d w ¿adnej
ju¿ chacie, na ¿adnym strychu odnaleŸæ nie mog³em: dostarczy³ mi mianowicie parê autentycznych kaszubskich bazun, na których mo¿na rzeczywiœcie
zatr¹biæ i przeprowadziæ œcis³e eksperymenty akustyczne. – W³aœciwie to mowa
by³a tylko o jednej bazunie. Jako rdzenny stary Kaszuba zacny majster ofiarowa³ mi siê zrobiæ takie cudo, wed³ug odwiecznej, znanej mu jeszcze doskonale
tradycji regjonalnej. Minê³o jeszcze parê miesiêcy, bo musia³o siê odczekaæ
wiosnê; w miêdzyczasie pisa³em do niego kartkê, „odkaza³em” tak¿e ustnie przez
Budzysza i Jasnocha, ¿e czekam na „tê” bazunê, i otrzymywa³em stale odpowiedŸ, ¿e „ta” bazuna bêdzie. Az pewnego dnia nadesz³y – dwie bazuny! Jedna
wiêksza, druga mniejsza, oko³o oktawy ró¿nicy, w³aœnie jak te prehistoryczne
„lur” skandynawskie, co to równie¿ parami wystêpuj¹. Mój Bo¿e – starokaszubski dwug³os! Gdzie¿ siê to wszystko podzia³o…
Codziennie patrzê odt¹d na te dwie bazuny i widzê starego Laskê w tej jego
przytulnej klateczce, za s³onecznikami i piwonjami. I wspominam go z wdziêcznoœci¹ wielk¹, ale zarazem i z ¿alem: ¿e jednak zaniedbano tu coœ, czego siê ju¿
nie da odrobiæ. Ha, spóŸni³em siê, by³o¿ urodziæ siê choæ ze sto latek rychlej.
Jeno z tem, ¿eby dziœ jeszcze ¿yæ i – fonografowaæ.
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„DOBRA TABAKA”…
PASTERKA Z NAD JEZIORA MAU¯.
Do najznamienitszych pieœni kaszubskich nale¿y staroœwiecka pochwa³a
tabaki; taki sobie szacowny, kunsztowny polonez sprzed 200 laty, który jednak
z ca³¹ swoj¹ staroœwiecczyzn¹ na tym terenie nie straci³ nic na dawnej aktualnoœci. Je¿eli bowiem Kaszuba œpiewa, ¿e „dobra tobaka, co jó w rogu nasza…, ja
tobaka mjec musza”! – to nie jest to jeno jakieœ blade wspomnienie apetytów
dziadkowych i pradziadkowych, ale okrzyk w³asnej duszy. On rzeczywiœcie tê
dobr¹ tabakê mieæ musi, inaczej koniec z Kaszubami, giñ Polsko, przepadnij
Europo!
Piosenkê tê œpiewano mi stale na ca³ych „Lesokach” wszerz i wzd³u¿.
Lecz jak to bywa, koñczy³o siê na jednej lub dwu zwrotkach, a reszty skleiæ nikt
ju¿ nie potrafi³; pamiêtano tylko, ¿e by³o tego jeszcze du¿o. A¿ wreszcie gdzieœ
na pustkach Parchowskich upolowa³em przecie¿ ca³oœæ, 20 bitych strofek.
Momentu tego nie zapomnê.
Przez trzy dni poprzednie nie by³o ani mowy o uczciwej robocie terenowej,
poniewa¿ deszcz la³ jak z cebra. Przepi³em wiêc ten czas zbo¿nie w Parchowskim goœciñcu w dwójkê z gospodarzem, panem ¯mud¹-Trzebiatowskim, znów
takim kaszubskim orygina³em z bo¿ej ³aski: zewnêtrznie, Leoncavallo, jakbym
go widzia³, typ zdrowego bibosza o w¹sikach podkrêconych ? la Wilhelm II, ale
dusza, rozp³ywaj¹ca siê w marzeniach o kwiatach i ptaszkach, niczem podlotek
z dobrych czasów.
Nareszcie przecie¿ s³onko zaczê³o znów wygl¹daæ, choæ tylko ma³emi okienkami, które wiatr wci¹¿ znowu zatrzaskiwa³. Zgodzi³em wiêc furmankê – (taki
tubylczy wózek bez resorów, do przetrzêsienia koœci, wa³ków i fonografu),
a¿eby przeprawiæ siê dalej przez bory Nakielskie do Sielczna. I tu po drodze,
na romantycznie po³o¿onem pastwisku, w miejscu, gdzie nad zatoczk¹ jeziora
Mau¿ zaczynaj¹ siê czarne lasy, przydyba³em przy krowach i owieczkach… j¹
– nie nimfê jeziorn¹, ale 75-letni¹, jar¹ staruszkê, ros³¹ i prost¹ jak dragon,
która zaœpiewa³a mi nietylko „tobakê” od deski do deski, lecz i poza tem jeszcze
kilka pieœni pierwszorzêdnych a rzadkich.
Niczem suty obiad po trzydniowym poœcie wobec rozkoszy, z jak¹ po ostatnich niepowodzeniach s³ucha³em tej weso³ej babuni, kiedy, ledwo zagadniêta,
wyjecha³a odrazu z t¹ swoj¹ tobak¹, jakby ju¿ dawno na mnie czeka³a. Tote¿
bez ceremonji roz³o¿y³em siê z ca³ym moim warsztatem na murawie, i jak Bóg
da³, na pastwisku, przy doœæ niepokoj¹cych tanecznych popisach krówek wœród
membran (niczem Mignon wœród jaj), molestowany przez cisn¹c¹ siê ciekawie
i uszczypliwie drobniutk¹ publicznoœæ z pobliskiego mrowiska, na wietrze
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pe³nym zapachu ³ubnia i z³ych zamiarów wobec wszystkiego co leci: waty,
papieru, czy g³osu ludzkiego. Trudno, wzi¹³em szczêœcie za ³eb (bez nieporozumieñ: szczêœcie folklorystyczne)! No i uda³o siê cudownie! Niech¿e historja
dowie siê i nazwiska tej mojej pasterki z nad Mau¿u, która mi tak piêknie o tej
tabaczce œpiewa³a a radaby pono i sama zdrowo sobie niuchnê³a, gdybym by³
mia³ j¹ z czego poczêstowaæ, (ale gorza³eczk¹ te¿ nie wzgardzi³a): imiê Jagaty
Cier¿anowej nigdy nie zaginie.
I tak do zdoby³em tê ciekaw¹ piosenkê, któr¹ gdy teraz przegl¹dam, widzê
przed sob¹ jak na d³oni ca³e to powszednie ¿ycie kaszubskie i ca³¹ tê galerjê
sympatycznych typów, witaj¹cych mnie w swojej zagrodzie tradycyjnym poczêstunkiem z tego klasycznego „rogu”, jak nazywaj¹ nieco eufemistycznie swoje
kieszonkowe tabakiereczki w formie ma³ego ro¿ka. Bo chocia¿ niemasz ju¿
dzisiaj tych „wjeld¿ich panów, ks¹¿¹t i hetmanów”, którzy wed³ug piosenki
tak¿e „za¿iwajó” i „przi kawie winie deszczerujó” (dyskuruj¹) o zaletach „olanderczi, wand¿erczi, ró¿imakubi” (ró¿ne gatunki tabaki), – to poza tem ca³y ten
hymn jest zupe³nie realistycznem odzwierciedleniem tego, co siê dziœ jeszcze
na Kaszubach widzi.

O „RÓ¯IMAKUBIE”, KAWIE I INNYCH SPECJA£ACH.
Palenie tytoniu, to zbytek. Papierosa lub cygaro chowa siê na wielkie œwiêta.
Ale niuchaæ, to siê niucha wci¹¿ i wszêdzie. Niucha m¹¿ i ¿ona, ojciec i syn,
gbur i parobek. Niuchaj¹ w domu i przy robocie w polu, nawet w koœciele, „gdi
sa spaæ zachce podczas kazania, s¹siad z s¹siadem dajó sobje tobaczi”. A „ks¹dz
chocia¿ widzi, wcale sa nie gniwa, bo jó w czeszyni w tobaczyrce mjywa, jak
skóñczi tak za¿ije”. Bez tabaki Kaszubie „jesc pjic nie smakuje”; gdy jej w domu
zabraknie, to bêd¹ z³e humory, „ha³asy i wadi” familijne; i choæby sprzedaæ ostatni
kawa³ „szpjeku” (spieku, s³oniny), tobaka musi byæ! St¹d te¿ w ka¿dem rdzennie
kaszubskiem gospodarstwie znaleŸæ mo¿na specjalny moŸdzierzyk lub m³ynek
do mielenia tabaki (bo kupuje siê j¹ w zbitych kuchach), i zaopatrzenie mê¿owego roga nale¿y do powszednich zajêæ gospodyni tak samo, jak zgotowanie
obiadu. ¯e zatem i w etykiecie kaszubskiej przypada tabace rola niepoœlednia,
domyœliæ siê ³atwo. Poczêstowanie siê z rogu nale¿y do nieodzownego ceremonja³u powitalnego i porozumiewawczego; czem g³oœniejsza kichanina, tem
powitanie serdeczniejsze, tem umowa wa¿niejsza. – A w stosunku do obcych
dopuszczenie do tego obrz¹dku oznacza poprostu pierwszy stopieñ przyjaznego zbli¿enia, coœ niby fajkê pokoju, której odmawiaæ ni to politycznie ani m¹drze. O czem warto wiedzieæ, gdy siê ma do czynienia z Kaszubami. Niuchnij
z jego rogu, poczêstuj go o ile mo¿noœci i z swojego, „czichnij” sobie parê razy
porz¹dnie z nim w duecie – a wszystko pójdzie odrazu g³adziej i lepiej.
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Lecz i do innej jeszcze specjalnoœci musi siê obcy w tych stronach przyzwyczaiæ: mianowicie do kaszubskiej kawy, która a¿ dziwno, ¿e nie posiada tak¿e
swojego hymnu. Bo kawê – mleczn¹, a gorzk¹ – pija siê tu poprostu wiadrami,
na œniadanie pierwsze i drugie, na obiad, podwieczorek, wieczerzê i o ka¿dej
wogóle porze dnia. Nikomu to jednak nie szkodzi. Ta narkotyczna kawa turecka, któr¹ mia³ ongiœ przywieŸæ pan Kulczycki spod Wiednia, dawno ju¿ siê
skoñczy³a, a ta, któr¹ siê dziœ pija, uros³a na w³asnej glebie i nikogo wiêcej nie
zatruje. Byæ te¿ mo¿e, ¿e dlatego w³aœnie brak kawowego hymnu, a je¿eli kiedyœ
by³, to ponoæ wywietrza³ w³aœnie razem z kofein¹… Ale wcale sk³onny by³bym
skomponowaæ np. zamaszysty hymn na te kaszubskie „krepy” (krupy, kasza
z ¿yta), na ich „muranki” i ró¿ne inne „rebe” (ryby), ich pó³gêski i ca³e gêsi, te
„bulwe” (ziemniaki) niczem weneckie marcypany i na niejeden jeszcze z tych
niewyszukanych przysmaków, jakiemi ten kraj radowa³ moj¹ zg³odnia³¹ duszê
tak jêdrnie i goœcinnie.
Zawsze jednak, co narkotyk, to narkotyk. A ¿e narodowym narkotykiem
Kaszubów jest tabaczka, wiêc nawet najgorszy ¿ar³ok nie bêdzie œpiewa³ o tem,
¿e musi mieæ szpjek czy pó³gêsek, ale z ca³em natchnieniem zaintonuje has³o
niuchaczy: „ja tobaka mjec musza”!

FAUST OD D£UGIEGO JEZIORA.
W JASKINI MAGIKA.
Borzestowo! Dolino pradziejów, baœni i czarów – matko najrdzenniej kaszubskiej rzeki, s³ynnej £eby, co w twojem jeziorze wyko³ysana p³ynie zawi³ym
biegiem a¿ het do tamtej braci nadmorskiej, pozosta³ej za niemieck¹ granic¹…
Tu, u stóp ponurej, stromej, panuj¹cej groŸnie nad dolin¹ i jeziorem Garecznicy, starego grodziszcza, którego wola³bym zaiste broniæ, ni¿ je zdobywaæ –
w zaciszu tem, o parê mil od Kartuz, ale sto mil za œwiatem, nauczy³em siê
(je¿eli wogóle siê nauczy³em) czuæ Kaszubszczyznê leœn¹. Tu objawi³ mi siê
zw³aszcza ten fluid mistyczny, który idzie jakoby z tej ziemi i przenika ca³¹
umys³owoœæ jej mieszkañców. St¹d oprowadza³ mnie niezmordowanie po
wszystkich pustkach od Raduni po S³upê, tu wtajemnicza³ mnie w arkana
swojej pracowni jeden z najciekawszych ludzi, jakich w tym rejonie pozna³em:
kaszubski Faust od D³ugiego Jeziora, p. Franciszek Treder.
Doœæ brzydka, czerwona, z pruska murowana ober¿a wiejska, z zwyk³ym
kramem i szynkiem, z których bije zapach nafty, œledzia i piwa – oto siedziba
naszego magika. Front nic nie mówi¹cy, a nawet zdolny zbiæ z tropu, jak ten
Kaszuba, który wcale nie pragnie, ¿eby ka¿dy wiedzia³, co siê w jego duszy dzieje.
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Ale dla swoich jest i schowany za domem ogród z kwiatami i sadem – a ju¿
wybrani tylko dotr¹ do tej tajemniczej sali, w której kryje siê w³aœciwa treœæ tej
niezwyk³ej ober¿y: pracownia Fausta! Bo tak tu naprawdê wygl¹da. Tu jakieœ
wykopaliska, urny, czaszki, kawa³ zczernia³ego ¿agla, wydobytego z torfu nad
Raduni¹; tu znów s³oje z zaprawionemi w spirytusie salamandrami i ¿mijami
(z jednej wykwita wzruszaj¹cy bukiecik œwie¿o wylê¿onego potomstwa); to stare
ksiegi, rozrzucone wœród schludnych modeli starych grodzisk i osad prehistorycznych; to ko³owrotki, ¿arna, m³ynki do tabaki i tym podobne rarytety
kaszubskie. Najbardziej jednak rzucaj¹ siê w oczy kamienie – kamienie ka¿dej
wielkoœci, od sporego g³azu do drobnego ziarenka, kamienie szare, ¿ó³te, czerwone, zielonkawe, brunatne, i Bóg wie w jakich jeszcze kolorach. I przy nich
najczêœciej Fausta naszego zastaæ mo¿na, rozt³ukuj¹cego m³otem twarde bry³y,
by dotrzeæ do ich najg³êbszych tajemnic. Nic w tem ponurego. Jasne s³onko
wpada szerok¹ strug¹ i opromienia wszystkie te czarodziejskie dziwad³a od trupiej czaszki do salamandry, wraz tak¿e z samym czarodziejem, m³odym jeszcze
brunetem o skupionych, zamkniêtych kaszubskich rysach. Do rytmu jego m³otka
s³ychaæ z za okna sielsk¹ muzykê podwórza, staccato kur, fanfary gêsi, liryczne
westchnienia byde³ka, czasem zaszczeka i pies, mruknie stary krytyk folwarczny, œwinka. Tak, trudno, Faust to nowoczesny i w dodatku sielski… Ale fluid
faustowski dzia³a i w tych ramach, a najsilniej wydziela go sam w³adca, zaklinacz tych misterjów przesz³oœci i przyrody.

KRAJ MISTYKI I CZARÓW.
Fantastyczna ta pracownia w ober¿y borzestowskiej – to jakoby synteza
czegoœ, co znamionuje psychikê ca³ych Kaszub, a zw³aszcza leœnych. Sama
ziemia daje siê tu wzywaæ do skierowania myœli w najdalsz¹ przesz³oœæ i najtajniejsze g³êbie. W torfach tych i piaskach spoczywa tak nies³ychane bogactwo
zabytków prehistorycznych, ¿e co drugi kmiotek ma w swojem pañstewku gdzieœ
jakieœ cmentarzysko lub inne skupienie znalezisk, ¿e przy ka¿dej nieomal orce
wychodz¹ na jaw jakieœ skorupy, ozdoby lub narzêdzia z odleg³ych wieków.
Tak¿e i na powierzchni prehistorja przemawia bardzo donoœnie z zabytków
takich, jak s³ynne na ca³¹ Europê krêgi kamienne w Odrach i Wêsiorach, albo
grodziska w Borzestowie i Gostomiu – w sumie materja³ podziemny i naziemny
tak olbrzymi, ¿e nauka zd¹¿y³a zbadaæ z niego dot¹d ma³¹ zaledwie cz¹stkê.
A ile¿to tajemnic jeszcze dawniejszych, paleontologicznych i geologicznych,
siedzi w tych niesamowitych pustyniach kamiennych, w ka¿dym jarze, ka¿dem
urwisku, ka¿dej górze… Czy¿ dziwiæ siê wiêc, ¿e pe³no tu strachów i czarów,
¿e ¿yj¹ i pra-dzieje w niezliczonych podaniach i baœniach, ¿e ca³y w ogóle
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sposób myœlenia Kaszubów wybitnie jest nastawiony i czu³y na rzeczy atawistyczne i nadzmys³owe i konserwuje stare tajemnicze tradycje z szczególn¹
pieczo³owitoœci¹?
A za podaniami i wierzeniami id¹ nieod³¹cznie i – praktyki czarodziejskie.
Czarownice pokutuj¹ nietylko w wyobraŸni ludu (i to chyba nie bez jakiejœ
dawnej, realnej podstawy) na £ysej górze Gostomskiej i wielu innych miejscach,
ale niejednokrotnie spotyka³em siê u powa¿anych i statecznych rolników z zupe³nie otwartem wyznaniem: „Ja umnia czarowac”… Tak, czarowanie jest tu
sztuk¹ wcale rozpowszechnion¹ i jawn¹! Nie przeszkadza temu bynajmniej
nadzwyczajna religijnoœæ i oddanie Kaszub dla Koœcio³a i kleru; bo mistyka
mistyk¹, a chocia¿ ksi¹dz „czarowanie” oczywiœcie potêpia, to jednak w instynktach ludu mistyka jego pogañska z koœcieln¹ siê nie k³óci, a nawet poniek¹d
zlewa (w zaklêciach Chrystus i Trójca Œw. zachodz¹ doœæ czêsto).
Rzecz jasna, ¿e tak wybitne nastawienie mistyczne musia³o siê odbiæ tak¿e
w kaszubskiej pieœni. Nie wiem, czy gdziekolwiek indziej w Polsce znajdzie siê
w œpiewie ludowym tyle przemawiania umar³ych z grobu, odzywania siê ptaszków ludzk¹ mow¹, przemian cz³owieka w ptaka lub inne postacie, albo tych
groteskowych, ³ysogórskich cudów, jakie dziej¹ siê w nocy œwiêtojañskiej.
Lecz có¿ teraz z tym naszym Faustem borzestowskim? By³by¿ on zatem
takim w³aœnie czarodziejem kaszubskim, co to œwinie leczy przez ugryzienie
w jêzyk (autentyczne!) i zaklêcia, których sam nie rozumie? – Co to, to nie.
Pan Treder wogóle nie leczy i nie czaruje, ale poza zbieraniem z czystego zami³owania regjonalnego, gromadzi swoje materja³y prehistoryczne i przyrodnicze po to, ¿eby sporz¹dzaæ z nich – pomoce szkolne. Szczególniej zwróci³y moj¹
uwagê bardzo ³adne, systematyczne zbiorki jego mineralogiczne, tak ponêtne,
¿e natychmiast naby³em jedn¹ kolekcjê dla mojego synka. A jednak podk³ad
tej pracy jest ostatecznie ten sam, który u zwyk³ego Kaszuby przejawia siê
w podaniach, wierzeniach i praktykach mistycznych. Tote¿ w oczach okolicznego ludu Franc Trejder – boæ znaj¹ go tu wszyscy od ma³ego – jest poprostu
czarodziejem wy¿szej klasy, wykszta³conym reprezentantem tego samego
„czaruj¹cego” typu co oni wszyscy. – I tak te¿ przedstawia³ siê i mnie, kiedy
ujrza³em go wœród tych jego czaszek, ¿mij i kamieni.
Czy¿ tak bardzo chybi³em, nazywaj¹c go kaszubskim Faustem?
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Cz. V
„ HEJ TAM… TAM POD CYRÓŃCIEM”…
Hej tam pod Cyróñciem, klepuje Jañtek ze Szimoñciem…
MORZE KASZUB PO£UDNIOWYCH.
Oto obraz nowy. Woda – b³êkitna tafla najwiêkszego jeziora kaszubskiego,
potê¿nego rozlewu rzeki Wdy, nad którym osiedli Wdzydze. A gdzieœ zdala,
„tam.. tam” od drugiego wybrze¿a ko³o pó³wyspu Cyranka, s³ychaæ piosenkê
wdzydzkich rybaków, wlok¹cych sieæ („klepê”) przez ciasn¹ „szyjê”. Ha³asuj¹
przytem co siê zmieœci i œpiewaj¹ na g³os, wcale siê nie krêpuj¹c jakby to robili
przy „wandze” (wêdce). Bo przy klepowaniu ha³as w³aœnie byæ powinien: ryby
siê postrasz¹ i tem ³atwiej zapl¹cz¹ siê w sieæ.
Wdzydzkie Jezioro… Hej! Co za przestrzeñ! Ile zakrêtów i zatok, tworz¹cych
znowu¿ niby oddzielne, du¿e jeziora. Ile wysep i to takich, ¿e siedzi na nich po
dwóch gburów na kilkuset morgach roli. A dooko³a jaki¿ garnitur wiosek i osad!
To ju¿ nie jezioro, to ma³e morze – morze Kaszub po³udniowych. Z lotu ptaka
musi to wygl¹daæ jak b³êkitny, lazurowany krzy¿, osadzony w œrodku paru du¿emi zielonemi szmaragdami, a woko³o tysi¹cem kamyczków najró¿niejszej
barwy, od rubinów czerwonych kamieniczek do onyksu drewnianych checz
rybackich, skoñczywszy znów na szmaragdzie w ró¿nych odcieniach, to jasnych
pól, to soczystych sadów, to prawie czarnej kniei.
Ale samolotem siê tu nie podró¿uje, ani te¿ l¹dem, bo któ¿by okr¹¿a³ tak¹
peryferjê i jeszcze jakiemi okropnemi drogami: ca³e to przyjezierze ze swojemi
piêtnastu wioskami jest niby ma³y œwiat dla siebie, w którym element ³¹cz¹cy
stanowi nie l¹d, tylko – woda. Œrodkiem komunikacyjnym jest tu ³ódŸ. I obraz
to równie ³adny jak znamienny, kiedy wszystkie te wsie od najodleglejszych
koñczyn jeziora jad¹ w niedzielê ca³¹ flot¹ gêsto obsadzonych ³odzi rybackich
do wspólnego koœcio³a parafjalnego w Wielu. Bo wszystko to nale¿y do jednej
parafji, prawdziwej parafji wodnej, i wiêcej: stanowi jakoby jedn¹ wielk¹ rodzinê,
w której nieomal wszyscy ze wszystkimi s¹ spokrewnieni, a tak¿e i w dalszym
ci¹gu ¿eni¹ siê najchêtniej miêdzy sob¹, od Wdzydz do Borska, od Jonin do
Przytarni, od Go³unia do Wiela. I tak to jezioranie wdzydzcy k³am zadaj¹ starej
baœni o Heronie i Leandrze i tej zawistnej wodzie, co to rzekomo jeno ludzi
rozdziela i mi³owaæ im siê nie daje.
Ma³a ta republika jeziorna odegra³a wybitn¹ rolê w dziejach regjonalizmu
kaszubskiego. Wszak¿e to regjon rodzinny Hieronima Derdowskiego, którego
pomnik ogl¹daæ mo¿na przy koœciele wielskim. Tu znajduje siê ta jego „Jaœkowa
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knieja”, st¹d pochodzi gwara tego pierwszego kaszubskiego „³garza”. Tu, na
drugim znów, pó³nocnym koñcu jeziora, w Wdzydzach Kiszewskich, dzia³a³
jeden z najzas³u¿eñszych piastunów ruchu kaszuboznawczego, Izydor Gulgowski, z perspektywy tego zak¹tka pisa³ swoje monografje, niemieck¹ i polsk¹,
z których szerszy ogó³ dowiedzia³ siê po raz pierwszy wogóle o istnieniu
jakichœ Kaszubów w g³êbi l¹du pomorskiego; i tu niezmordowan¹ prac¹ ca³ego
¿ycia stworzy³ rodzaj kaszubskiej Mekki, s³ynne wdzydzkie muzeum… Dziœ
z muzeum tego pozosta³o jedynie tragiczne popielisko, w s¹siedztwie mogi³y,
w której spoczywaj¹ prochy jego twórcy, w tym romantycznym parku, na tem
wzgórzu, spogl¹daj¹cem na jeziorn¹ dal a¿ hen po Wiele. Byliœmy tam z Budzyszem i moim asystentem mgr. M. Kwiekiem krótko po po¿arze i zmówiliœmy nasze „Wierza w Bóg” nad dwu grobami…

JASNOCHÓWKA.
Poza tym smutnym epizodem jednak ca³a ta moja kampanja wdzydzka przedstawia siê jako jeden ³añcuch wspomnieñ jasnych i pogodnych, jak ta przestrzenna szyba wodna, któr¹ porysowa³em moja ³ódk¹ tylu zygzakami wzd³u¿
i wszerz. Bo te¿ samo ju¿ œrodowisko, w którem za³o¿y³em g³ówn¹ kwaterê,
narzuca³o tu tonacjê ca³kiem odmienn¹ ani¿eli takie np. Borzestowo. Œrodowiskiem tem by³a mianowicie willa mojego przyjaciela, znanego malarza kaszubskiego Kazimierza Jasnocha, po³o¿ona malowniczo na wysokiem wybrze¿u ko³o
Borska, Jasnochówka – tuskulum wymarzone dla ka¿dej duszy artystycznej,
o¿ywione jêdrn¹ weso³oœci¹ serdecznego gospodarza, s³owiczemi trelami jego
jasnow³osej pani, i œwietnemi humorami licznych zawsze goœci, oczywiœcie równie¿ artystów, dostrojonych do tego Jasnochowskiego, jasnego, wdzydzkiego
dur z koloratur¹. Ka¿dy wyjazd z tego weso³ego portu, wœród ogólnego zainteresowania, dobrych ¿yczeñ i dowcipków, musia³ nam dodawaæ otuchy, ka¿dy
powrót sprawiaæ satysfakcjê, bo ca³a ta mi³a paczka ginê³a ju¿ z ciekawoœci,
coœmy te¿ nowego nagrali i jak to tam wogóle by³o. A ka¿dy dzionek wypoczynkowy, spêdzony z t¹ artystyczn¹ rodzink¹ na pla¿y (prawdziwej pla¿y nie
gorszej od morskiej), robi³ z nas zwiêd³ych zmêczeñców, znów dziarskich
muzykologów – ¿eglarzy.

MUZYKOLOGJA NA WODZIE.
Jak¿ebyœmy wiêc nie mieli „weso³o ¿eglowaæ weso³o”! B¹dŸ we dwójkê z mgr.
Kwiekiem, b¹dŸ ka¿dy na w³asn¹ rêkê, obje¿d¿aliœmy z tego punktu wschodnio-po³udniowe wioski nadbrzeŸne, chwal¹c Boga, gdy zes³a³ wietrzyk sposobny,
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by poszybowaæ ¿aglem, a pocieszaj¹c siê skromnemi przekleñstwami, je¿eli
wypad³o wios³owaæ. Mocniejsze natomiast wyrazy chowa³o siê na gorsze awantury marynarskie, takie, które potrafi³y zamieniæ fonograf w akwarjum a nas
samych w parê wymoczonych, pot³uczonych, pokrwawionych œledzi, co jeno
w ocet w³o¿yæ i bobkiem zaprawiæ. Lecz có¿ to znaczy – przecie¿ „weso³o
¿eglowa³em weso³o”!
I weso³o te¿ uœmiechaj¹ siê do mnie wszystkie te kaszubskie twarze, które
wita³y mnie u mety ka¿dego takiego wodnego wyczynu. Tu w odludnej kniei
Joniñskiej, mruga na mnie jowialnem oczkiem kwadratowa facjata starego niepoprawnego Lorka, co to na swoim zesch³ym klarnecie gada z ptaszkami leœnemi
o tych dawnych dobrych czasach, kiedy siê to by³o bogatym „Lorkiem z workiem” i puszcza³o swoje gburskie morgi „przez gard³o” dopóty, a¿ pozosta³ jeno
ten stary klarnet i humor; ale tak¿e pragnienie. Tam znów, gdzie Wdzydze
Tucholskie (vulgo Rybaki) siêgaj¹ z wy¿yny d³ugim jêzykiem do jeziora, niby
spragniona krówka na tle czarnej, ¿ó³to i ró¿owo okwieconej chaty rybackiej –
jaka¿ to wspania³a para, ten jakby z bronzu ulany „rebouk” Jakób Tryba, a przy
nim jego córa, ho¿a, ró¿owa, rozœpiewana Cyla, która liczb¹ zaœpiewanych mi
pieœni pobi³a rekord ca³ych Kaszub. Albo nie weso³e¿ to gniazdko tych Milanowskich i Lorków w Przytarni, pocz¹wszy od Skurczonej, roztrzêsionej babuni,
co to ju¿ ledwo szeptaæ mo¿e, ale wyszepce jeszcze sto pieœni po sto zwrotek;
a skoñczywszy na paromiesiêcznym Benjaminku, którego nieludzkie wrzaski
splataj¹ siê emocjonuj¹co-modernistycznie z dzielnym œpiewem matki i zmuszaj¹ j¹ od czasu do czasu do przerywania programu, by uspokoiæ jego bestialskie apetyty. A ciebie jak¿ebym mia³ pomin¹æ w tym radosnym kalejdoskopie,
Lypœci Morcynie z Borska, nestorze piewców moich nadjeziornych? Nie bój siê,
nie zapomni tego Komiñœci (tak nazywam siê u Kaszubów), jak to by³o w tej
pracowni Jasnochowej, wœród tych malowide³ i palet i draperji: buja³eœ stary
i buja³eœ godzinami jakieœ hocki-klocki wyczytane z ludowych kalendarzy,
zamiast œpiewaæ. No dobrze ju¿, œpiewa³eœ potem sporo frantówek dawnych
i dobrych. Ale je¿eli s¹dzisz, ¿e wzi¹³eœ mnie jednak na kawa³ z temi dwiema
pieœniami koœcielnemi – wiesz ju¿, jedna by³a o Marji, czystej dziewicy, a druga
to „Poproœmy œw. Ducha” – to wiedz, ¿e siê mylisz. Przejrza³em ciê: skoloryzowa³eœ poprostu, ¿e niema takiej pieœni koœcielnej, którejbyœ nie „umia³”, a kiedy
grozi³a kompromitacja, zaœpiewa³eœ mi uparty Kaszubo dwie melodje – w³asnej kompozycji! Tak, trudno, to nie by³o w porz¹dku. Darujê ci jednak twój
grzech, bo radzi³eœ sobie bajecznie, i dlatego te¿ da³em ci siê spokojnie wyœpiewaæ, a¿eby przy³apaæ w ten sposób to muzyczne ingenium kaszubskie, tê twórczoœæ ludow¹ raz te¿ na gor¹cym uczynku. A za ten, choæ per nefas wyjawiony
artyzm i za to, ¿e wogóle jesteœ takim typkiem z bo¿ej ³aski, za to kocham ciê
tak samo jak babciê Cier¿anow¹, moj¹ pasterkê od „toboczi”, albo majstra
Laskê, nieœmiertelnego œpiewaka od ig³y.

284

DR £UCJAN KAMIEÑSKI

I tak to by³o z t¹ muzykologj¹ jeziorn¹ „tam pod Cyróñciem”, w rezerwacie
wdzydzkim.

DOPOWIEDZENIA.
GRATIARUM ACTIO.
Zamilknij, rozpêtana Muzo moja kaszubska! – Trudno ci? By³oby niewdziêcznie, niesprawiedliwie, nielogicznie urywaæ, tyle niedopowiedziawszy? – Dobrze,
dopowiedz¿e, byœ nie pêk³a. Ale z klepsydr¹ w rêku.
Wdziêcznoœci wiêc nasamprzód dope³ñ miarê. O œwiat³ym mów pomorskiej ziemi Gospodarzu, o Wojewodzie, co zrozumia³, ¿e „frantówki” to wiêcej
ni¿ te parê biednych œpiewek, lecz serce Kaszub, to têskni¹ce, ¿ywe; co nietylko
na zimno owszem, owszem zamiarom mym przyzwoli³, ale rzecz obur¹cz chwyci³, pchn¹³ i da³ zachêtê mocn¹ jak rozkaz. Powiedz o tych trzech piastunach
ruchu m³odokaszubskiego, trzech poetach-regjonalistach, starej gwardji z „Gryfa”,
co przyjê³a mnie jak brata, widz¹c, ¿e wydobywam w³aœnie to, co jej w³asny
wysi³ek uzupe³nia i co by³o oddawna ich têsknot¹: ¿e szukam kaszubskiej
melodji. Mów o tem, jak przezacny ich senjor dr Aleksander Majkowski w Kartuzach oprowadza³ mnie po swoich rewelacyjnych zbiorach (ujêtych wówczas
w³aœnie w formê publicznej wystawy kaszubskiej), jak nastêpnie przegwarzy³
ze mn¹ osiem bitych, pamiêtnych godzin, udzielaj¹c mi bezcennych inicjatyw
i wskazówek z g³êbi swojej rozleg³ej wiedzy regjonalnej. Jak autor „Augusta
Szlogi” i wielu innych poematów gwarowych, ks. prefekt dr Leon Heyke za Niemca ukrywa³ siê pod pseudonimem St. Czernicki (drepta³ ze mn¹ po Koœcierzynie od œpiewaka do œpiewaka i za ka¿dym moim powrotem z terenu mia³ dla
mnie corazto nowe serje adresów zbliska i zdaleka. Z jak¹ zw³aszcza radoœci¹
wlók³ siê ze mn¹ po ca³ych Krybanach (okolicach Brus), jak serdecznym by³ mi
gospodarzem w goœcinnej swej zagrodzie Czarnowskiej najlepszy z wszystkich
mentorów moich; subtelny piewca Kaszub polnych Woœ Budzysz, recte sêdzia
S. O. w Chojnicach Jan Karnowski. Myli siê na szczêœcie dr B. Stelmachowska,
zaliczaj¹c go w swojej œwie¿o wydanej pracy o „RegjonaliŸmie etnograficznym”
(Poznañ w r. b.) ju¿ do nieboszczyków; daj mu Bo¿e ¿ycie tem d³u¿sze!
Nie zapomnij Muzo dalej i o patrjarchalnej goœcinnoœci tylu innych domów
kaszubskich, jako to – pomijaj¹c przyjació³ ju¿ opisanych – pañstwa Szopiñskich w Koœcierzynie, Modrzejewskich w Lisich Jamach, Tandeków w Tuchlinie,
Sychtów w Puzdrowie, Jakubowskich w Gostomiu, ks. kanonika £osiñskiego
w Sierakowicach. I powiedz te¿… Lecz trudno, nie dopowiesz. Zbyt wielu ich
jest, którzy tak czy owak stali siê moimi wspólnikami i wierzycielami moralnymi: to wiêc goœcinnoœci¹, to dobr¹ rad¹ i rekomendacj¹, to w czynnoœci
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przewodnika i dragomana – to wreszcie dziel¹c siê ze mn¹ chêtnie i hojnie
swoim repertuarem pieœniowym. Uczynnoœæ tak¹ k³adê przedewszystkiem na
karb tego wybitnego poczucia obywatelskiego, które tak mnie tu powszechnie
uderza³o (trzeba niem tylko rozumnie pokierowaæ nie myl¹c Kaszuby z Poleszczukiem od Piñska czy Rusinem od Ko³omyi). Lecz trudno od³¹czyæ to od ¿yczliwoœci osobistej od cz³owieka do cz³owieka; a pewni b¹dŸcie, kaszubscy moi
przyjaciele, ¿e okazane mi przez was wzglêdy chowam w pamiêci równie
wdziêcznej jak trwa³ej.

RDZENNA POLSKOŒÆ KASZUBSKIEJ PIEŒNI.
Nakoniec jednak niech¿e wiadomem tak¿e bêdzie, co najwa¿niejszego z ca³ej
tej imprezy wynik³o. Bo to, ¿e Kaszubi wogóle œpiewaj¹, ¿e posiadaj¹ pieœni
liczne, charakterystyczne i piêkne, – ¿e znamiennym ich instrumentem by³a
do niedawna olchowa „bazuna”, ¿e w skalach ich zaznacza siê starodawny wp³yw
skandynawski, – to jeszcze nie wszystko. Dochodzi natomiast jeszcze jeden
rezultat, który wybija siê ponad wszystkie te i podobne szczegó³y: jest to mianowicie rdzenna polskoœæ kaszubskiej pieœni „Oni tu œpiewaj¹ te same piosenki
co my”, – oto s³owa pewnej kobiety urodzonej w £om¿yñskiem, która wysz³a
za Kaszubê w Zaniach k. Swornychgac. A jak¿e! Te same co na Mazowszu i co
w ca³ej Polsce, chocia¿ zabarwia siê je wszêdzie po swojemu, inaczej od £om¿y,
inaczej na Kaszubach, jeszcze inaczej w Lubelskiem albo w Wielkopolsce.
Wiêcej: jest i na Kaszubach ta sama znamienna, ogólnopolska maniera œpiewacka, któr¹ przej¹³ tak¿e Chopin, a która polega na nieznacznem przeci¹ganiu rytmów bez naruszenia zasadniczego tempa – to igranie niby elastyczn¹
taœm¹ gumow¹, znane pod tajemnicz¹ nazw¹ „tempo rubato”. Nie œpiewaj¹
te¿ Kaszubi, co najciekawsze, swoich frantówek w gwarze, ale staraj¹ siê wymawiaæ przy œpiewie obowi¹zkowo, œwiadomie i powszechnie „zwysoka”, „po
pañsku”, tak jak w koœciele. Rzecz inna, ¿e im siê ta „pañska” wymowa nie
ze wszystkiem udaje, skutkiem czego powstaje znów swoista i doœæ p³ynna
mieszanina fonetyczna. W ka¿dym jednak razie rys ten ³¹czy siê z „tempo
rubato” i z polskoœci¹ samych pieœni do bardzo mocnego argumentu na rzecz
g³êbokiej przynale¿noœci Kaszub do Polski.
Ma³o wobec tego znaczy pewna warstewka niemieckich melodyj szlagierowych sprzed 30 laty, jaka osadzi³a siê na tym polskim pniu, nieco silniej w pó³nocnej, bardzo nieznacznie w po³udniowej czêœci regjonu. Niemczyzna ta nietylko w niczem nie naruszy³a podstawowego kompleksu polskiego, ale uleg³a
sama asymilacji przez pod³o¿enie swojskich tekstów, ale tym razem w³aœnie
gwarowych, naogó³ zg³upia humorystycznych i to wielokrotnie o tendencji
antyniemieckiej. Tak wiêc wp³ywy te zosta³y z punktu unieszkodliwione przez
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zepchniêcie ich do osobnej, oœlej klasy, i chocia¿ przygodnie mog³o siê gdzieniegdzie wydawaæ, jakoby wziê³y górê nad w³aœciw¹, rdzenn¹ frantówk¹, bo
nieraz rozumiano poprostu, ¿e pytaj¹c o piosenki „kaszubskie” mam na myœli
piosnki gwarowe i dlatego czêstowano mnie temi zkaszubizowanemi bzdurami niemieckiemi – to jednak po zdrapaniu tego b³otka wychodzi³a ostatecznie
zawsze na jaw ta czysta, stara, piêkna, „wysoka” nuta polska.
I oto wiêc najwa¿niejszy bodaj wynik moich wypraw po pieœñ kaszubsk¹:
Cassubia cantat polonice! Móc to powiedzieæ z naukow¹ œwiadomoœci¹ i stanowczoœci¹ – to satysfakcja, dla której warto by³o podj¹æ i wiêksz¹ fatygê, choæby
siê pozatem nic wiêcej nie widzia³o ni s³ysza³o.

Część IV

Recenzje, omówienia
i noty bibliograficzne

Krzysztof R. Prokop
Kraków

Przemysław Pragert,
Herbarz szlachty kaszubskiej, t. 5
– Wykazy kaszubsko-pomorskich właścicieli ziemskich XVI–XVIII w.
• Uzupełnienia i sprostowania t. I–IV,
Wydawnictwo BiT, Gdańsk 2018, ss. 348

W poprzednim roczniku „Acta Cassubiana” autor obecnego tekstu zamieœci³ obszerniejsz¹ recenzjê na temat wydanych w latach 2009–2015 czterech
tomów Herbarza szlachty kaszubskiej Przemys³awa Pragerta. W koñcowym jej
fragmencie nie brak³o uwagi, i¿ „cokolwiek zagadkowo dla pisz¹cego te zdania
przedstawia siê kwestia suplementu do Herbarza, […] jak bowiem czytamy
w tomie drugim, »pe³ny zestaw korekt i zmian do wydanych ju¿ herbów i informacji o rodzinach uka¿e siê w Suplemencie w III tomie Herbarza«, wszak¿e ów
takowego nie zawiera. Temat ten ponownie pojawia siê we wstêpie do ostatniego z woluminów, gdzie P. Pragert informuje czytelnika: »Uzyskane w ci¹gu
minionych lat nowe informacje o herbach rodzin ju¿ omówionych w poprzednich tomach, jak równie¿ dostrze¿one b³êdy i korekty wizerunków herbów,
zawar³em w bêd¹cym czêœci¹ drug¹ niniejszego tomu Suplemencie, w czêœci
Uzupe³nienia i sprostowania«. Co wiêcej, na koñcu stosownego skorowidzu
Rodziny szlacheckie na Kaszubach widniej¹ «nazwiska i herby zamieszczone
w Suplemencie, w czêœci Uzupe³nienia i sprostowania», gdzie wyliczonych zosta³o w sumie 36 rodów. Tymczasem spisy treœci w tomach zarówno trzecim,
jak i czwartym, nie wskazuj¹ na obecnoœæ w nich jakiegokolwiek Suplementu
do poprzednich woluminów (podobnie¿ zapowiadanego dzia³u Uzupe³nienia
i sprostowania), na który te¿ nie udaje siê natrafiæ przy wertowaniu obu tomów
Herbarza. […] Byæ mo¿e w tej sytuacji nie stanowi czegoœ nieprawdopodobnego za³o¿enie, i¿ w przysz³oœci uka¿e siê jakaœ jeszcze, zawieraj¹ca równie¿
ów suplement, kontynuacja zapocz¹tkowanego przed laty dzie³a”.
Tak w rzeczy samej siê sta³o – i to nawet rychlej, ani¿eli wolno by³o zak³adaæ recenzentowi, bowiem wczeœniej niŸli ukaza³a siê rzeczona recenzja na
temat czterech tomów Herbarza szlachty kaszubskiej. Wydany z koñcem roku
2018 jego wolumin pi¹ty zawiera nawet stosowny podtytu³, z którego jedno-
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znacznie wynika, i¿ owe kilkukrotnie ju¿ zapowiadane uzupe³nienia i sprostowania do poprzednich czêœci tym razem zosta³y w koñcu udostêpnione ogó³owi
zainteresowanych w formie publikowanej, a tym samym postawione na ³amach
poprzedniego rocznika „Acta Cassubiana” zapytanie w odnoœnej materii doczeka³o siê (w sensie przenoœnym) konstruktywnej „odpowiedzi”. Trudno wszak¿e
kreœl¹cemu obecne zdania przemilczeæ fakt, i¿ jego tekst recenzyjny spotka³ siê
równie¿ z bezpoœredni¹ reakcj¹ ze strony autora Herbarza, który w obszernej
korespondencji odniós³ siê do wybranych uwag, zg³oszonych przez recenzenta. Tego rodzaju wymiana zdañ pomiêdzy twórc¹ dzie³a a kimœ podejmuj¹cym
siê jego krytycznej oceny bywa niekiedy przedmiotem publikacji na ³amach
danego periodyku, stanowi¹c œwiadectwo toczonej polemiki. W tym wszak¿e
przypadku mamy do czynienia z cokolwiek odmienn¹ sytuacj¹, bowiem z jednej strony P. Pragert swoje wyjaœnienia skierowa³ wprost do recenzenta, a nie
do redakcji czasopisma, z drugiej za s¹ to w³aœnie (jak wy¿ej stwierdzono) wyjaœnienia, nie zaœ ujête w mocne s³owa (z czym nieraz wszak mamy w praktyce
do czynienia) zakwestionowanie zawartych w tekœcie recenzyjnym uwag, st¹d
w zasadzie trudno mówiæ o polemice i œcieraniu siê odmiennych zapatrywañ.
Oba powy¿sze wzglêdy sk³aniaj¹ pisz¹cego te s³owa, aby obecnej publikacji
nadaæ cokolwiek niekonwencjonaln¹ formê i przytoczyæ w dalszej jej czêœci
niektóre spoœród owych dopowiedzeñ twórcy recenzowanego opracowania,
dziêki czemu ogó³ zainteresowanych czytelników bêdzie móg³ dowiedzieæ siê
nieco wiêcej o kwestiach zwi¹zanych zarówno z autorskim zamys³em, jak i praktyczn¹ stron¹ realizacji dzie³a nosz¹cego tytu³ Herbarz szlachty kaszubskiej.
„Moim zamierzeniem by³o zebranie u¿ywanych przez szlachtê kaszubsk¹
herbów znajduj¹cych siê w Ÿród³ach heraldycznych i opracowaniach wydanych
drukiem, uzupe³nionych o znane mi zabytki materialne z koœcio³ów, cmentarzy i zachowanych pieczêci. Zdawa³em sobie sprawê, ¿e takie stosunkowo w¹skie, bez opierania siê o Ÿród³a archiwalne, przedstawienie heraldyki kaszubskiej (bo jednak g³ównym powodem pracy by³o zebranie wszystkich herbów)
mo¿e spotkaæ siê z krytyk¹ profesjonalistów. Na moje usprawiedliwienie muszê przedstawiæ fakt, ¿e dot¹d nie by³o ¿adnego kompleksowego opracowania
dotycz¹cego herbów szlachty kaszubskiej, a przedstawiane w dawnych herbarzach by³y dalece niekompletne, niekiedy wrêcz ba³amutne. [Tak wiêc] moim
zamierzeniem by³o przede wszystkim zebraæ i w miarê uporz¹dkowaæ w jednej
publikacji wszystkie znane herby kaszubskie. Uwa¿a³em, ¿e stworzenie kompendium dotycz¹cego heraldyki kaszubskiej, chocia¿ bêd¹cego jedynie kompilacj¹ opart¹ na drukowanych Ÿród³ach i materia³ach, przy braku takowego na
rynku wydawniczym bêdzie i tak bardzo pomocne dla wszelkich mi³oœników
historii i heraldyki danego regionu” – pisze P. Pragert w swej korespondencji
(nosi ona datê: Gdañsk, 25 IV 2019 r.), gdzie te¿ zawar³ kwintesencjê autorskiego
spojrzenia na stworzone przezeñ dzie³o.
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Odnosz¹c siê mianowicie do poruszonego w recenzji zagadnienia kryterium doboru uwzglêdnionych rodów, stwierdza dalej: „Byæ mo¿e niezbyt jasno
przedstawi³em, jakie rodziny bêd¹ znajdowaæ siê w herbarzu, czyli jakie herby
przez nich u¿ywane zostan¹ uznane za »kaszubskie«. Rodziny te zosta³y wybrane w przedstawionym wczeœniej ujêciu terytorialnym (i obejmowa³y jedynie te, których herby by³y znane [wykorzystanym] Ÿród³om i opracowaniom),
a nale¿a³y do nich przede wszystkim te, których nazwiska odmiejscowe, czyli
zakoñczone na -ski i -cki, powsta³y od wsi na wczeœniej okreœlonym terytorium, jak równie¿ te, których pierwotne – jak mo¿na dziœ uznaæ – nazwiska
wymieniane by³y we wsiach uznanych za kaszubskie i w wiêkszoœci by³y rodzimego, to jest kaszubskiego pochodzenia. Oczywiœcie, bardzo trudne (lub wrêcz
niemo¿liwe) jest okreœlenie przynale¿noœci etnicznej wielu drobnych pomorskich w³aœcicieli (panków), wystêpuj¹cych w tych wsiach w drugiej po³owie
XVI–pocz¹tku XVII w. Pomimo tak sprecyzowanych przeze mnie kryteriów,
w Herbarzu znalaz³o siê kilka wyj¹tków, [bowiem] uzna³em, ¿e zamieszczenie
kilku [dodatkowych] rodzin, choæ niespe³niaj¹cych w pe³ni wyznaczonych
wczeœniej kryteriów, jednak z Kaszubami mocno zwi¹zanych i uto¿samianych,
nie zaszkodzi nadmiernie przyjêtej formule Herbarza, której g³ównym celem
by³o jednak zebranie i przedstawienie graficzne wszystkich znanych kaszubskich herbów szlacheckich”.
Nie pozosta³a bez reakcji ze strony autora tak¿e poruszona w recenzji
kwestia podstawy Ÿród³owej, a w szczególnoœci pocz¹tkowego od¿egnywania
siê przezeñ od podejmowania kwerend w materia³ach niepublikowanych
(archiwalnych). Jak mianowicie P. Pragert stwierdza, „w miarê postêpu prac
nad Herbarzem rozszerza³a siê moja baza Ÿród³owa. Dziêki wielu ¿yczliwym
ludziom, rodzinom kaszubskim, a równie¿ badaniom w³asnym, znacz¹co zmieni³a siê w stosunku do pierwotnej liczba herbów (a tak¿e rodzin), które musia³y
znaleŸæ siê w Herbarzu. Nie by³oby to mo¿liwe, gdyby nie zosta³y uprzednio
wydane dwa pierwsze tomy. Wspomniane poszerzenie bazy Ÿród³owej doprowadzi³o jednak¿e do zwiêkszenia objêtoœci pracy, która z zamierzonych trzech
tomów uros³a do liczby czterech, [niemniej] w trakcie prac redakcyjnych okaza³o siê, ¿e uzupe³nienia i sprostowania nie zmieszcz¹ siê w ostatnim, czwartym tomie, st¹d – niestety – wyst¹pi³a koniecznoœæ wydania dodatkowego tomu
[…]. Ostatecznie Uzupe³nienia i sprostowania t. I–IV znalaz³y siê w wydanym
w grudniu 2018 r. tomie V Herbarza, zawieraj¹cym tak¿e Wykazy kaszubskopomorskich w³aœcicieli ziemskich XVI–XVIII wieku, czyli w miarê pe³ny spis
kaszubskiej szlachty – tak¿e i tej, której herby nie by³y znane”.
Powy¿sza uwaga z listu P. Pragerta w pe³ni koresponduje z tym, co ka¿dy
zainteresowany czytelnik mo¿e przeczytaæ w odautorskiej przedmowie do prezentowanego obecnie woluminu, gdzie nie brak³o uwagi, i¿ „objêtoœæ IV tomu
[nadmiernie] powiêkszy³a siê, nie pozwalaj¹c na zamieszczenie uzupe³nieñ
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hase³ znajduj¹cych siê we wczeœniej wydanych tomach, jak i na sprostowania
czy poprawienie dostrze¿onych b³êdów” (s. 5). Miejsce na to znalaz³o siê w³aœnie w tomie pi¹tym, wszak¿e dopiero w jego czêœci drugiej, co siê tyczy natomiast czêœci pierwszej – jak czytamy w przedmowie autora – „w zwi¹zku
z zaobserwowanym przeze mnie przekonaniem czytelników, ¿e lista kaszubskich nazwisk szlacheckich, zamieszczana w ka¿dym tomie, stanowi pe³n¹ listê
szlachty kaszubskiej, jak i wiedz¹c, ¿e brak [tego rodzaju] w miarê pe³nego
wykazu nazwisk, […] zdecydowa³em siê stworzyæ tak¹ listê, jako uzupe³nienie
Herbarza” (j.w.). W owym kontekœcie warto przypomnieæ, i¿ w³aœnie nak³adem gdañskiego Wydawnictwa BiT, które opublikowa³o tomy I–III oraz V Herbarza szlachty kaszubskiej, ukaza³ siê w roku 2003 reprint Spisu miejscowoœci
i rodów ziemiañskich województwa pomorskiego Józefa Krzepeli (pierwodruk:
Kraków 1925), gdy znów Wydawnictwo Oskar, które firmowa³o publikacjê tomu
IV Herbarza, wypuœci³o w roku 2014 na rynek ksiêgarski reprint Rodów ziem
pruskich tego¿ J. Krzepeli (pierwodruk: Kraków 1927), zarazem autora nieukoñczonej (przeciwnie – zrealizowanej tylko w niewielkiej czêœci spoœród tego,
co by³o pierwotnie zamierzone) Ksiêgi rozsiedlenia rodów ziemiañskich w dobie jagielloñskiej, do których to dzie³ P. Pragert nawi¹zuje w swym Wykazie
kaszubsko-pomorskich w³aœcicieli ziemskich (szlachty, panków, lemanów) XVI–
–XVIII w.
Wykaz ów, jak ju¿ wy¿ej nadmieniono, stanowi pierwsz¹ czêœæ licz¹cego
w druku 348 stron pi¹tego woluminu Herbarza szlachty kaszubskiej i mieœci siê
na jego stronach 31-234, obejmuj¹c Wstêp (s. 32-36), dalej zestawione alfabetycznie tudzie¿ opatrzone wskazaniami bibliograficznymi Pierwotne nazwiska
kaszubsko-pomorskich w³aœcicieli ziemskich (s. 37-140), wreszcie podane
w takiej samej formie Odmiejscowe nazwiska kaszubsko-pomorskich w³aœcicieli
ziemskich (s. 141-234), gdzie jako jedni z pierwszych wymienieni zostali
Arcemberscy, ws³awieni osob¹ wywodz¹cego siê z tej rodziny biskupa kijowskiego z lat 1715–1717. Czêœæ druga, czyli Uzupe³nienia i sprostowania t. I–IV,
zawarta jest na stronach 235-303[325] i tak samo rozpoczyna siê Wstêpem
(s. 237-240), po którym nastêpuje wykaz Rodziny szlacheckie na Kaszubach
(t. I–IV) (s. 241-244), czyli wyliczenie rodów uwzglêdnionych w poprzednich
tomach Herbarza (³¹cznie 262 ponumerowane nazwiska), oraz Rodziny szlacheckie na Kaszubach – uzupe³nienia (t. V) (s. 244-245), a wiêc wskazanie
z kolei na te, o których z osobna mowa w prezentowanym woluminie (47 ponumerowanych nazwisk). Po tym nastêpuj¹ owe z dawna anonsowane uzupe³nienia i sprostowania – na s. 246-303, z którymi w sposób integralny wi¹¿e siê
blok po czêœci barwnych, po czêœci zaœ czarno-bia³ych wizerunków herbów
(wykonanych w³asnorêcznie przez autora), opatrzonych stosownymi opisami
– zgodnie z zasadami blazonowania (s. 305-325). Ca³oœci dope³niaj¹ Indeks
wizerunków herbów (s. 326-341) oraz Indeks nazw geograf icznych (s. 342-344),
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po których widnieje nadto Errata: Herbarz szlachty kaszubskiej t. I–IV (s. 345-346) oraz Spis treœci (s. 347). Nie by³o natomiast dotychczas jeszcze mowy,
¿e na samym pocz¹tku publikacji, prócz wspomnianego ju¿ tekstu wprowadzaj¹cego Od Autora (s. 5-6), znajduje siê Wykaz skrótów [ogólnych] (s. 7-8)
oraz Wykaz skrótów bibliograf icznych (s. 10-29), rozdzielone czterowierszowym objaœnieniem Miary powierzchni (s. 9).
Jak w sposób jednoznaczny wynika z przytoczonego wczeœniej fragmentu
wyjaœnieñ, zawartych w korespondencji P. Pragerta, z up³ywem czasu znacz¹co powiêkszy³a siê uwzglêdniona przezeñ podstawa Ÿród³owa, co znajduje
odzwierciedlenie tak¿e w przywo³anym wykazie skrótów bibliograficznych,
stanowi¹cym ekwiwalent nieobecnego na kartach Herbarza zestawienia bibliografii (Ÿróde³ oraz literatury przedmiotu). Przywo³ane tam zosta³y rozmaite
zespo³y z Archiwów Pañstwowych w Gdañsku, Bydgoszczy czy Koszalinie,
z Archiwum Diecezjalnego z Pelplinie, tak¿e z Archiwum G³ównego Akt Dawnych w Warszawie oraz Zak³adu Narodowego im. Ossoliñskich we Wroc³awiu,
wreszcie te¿ z niemieckiego Vorpommersches Landesarchiv Greifswald (czyli
niegdysiejszej Gryfii), sk¹d zaczerpniêto wiadomoœci natury zarówno genealogicznej, jak i heraldycznej, przede wszystkim jednak owe tycz¹ce siê rozsiedlenia rodzin i stosunków maj¹tkowych. Jak zreszt¹ przyznaje autor w przes³anych do recenzenta wyjaœnieniach, „w pierwszych dwóch tomach Herbarza
zapewne jest nieco mniej danych czy omówieñ heraldycznych w stosunku do
informacji genealogicznych, dotycz¹cych danej rodziny, niemniej pozosta³e
tomy, a zw³aszcza Uzupe³nienia i sprostowania t. I–IV, wydane w tomie V, przynosz¹ ich znacz¹co wiêcej. Mimo to szersze przedstawienie ka¿dej omawianej
kaszubskiej rodziny szlacheckiej, zawieraj¹ce przede wszystkim posiadane
przezeñ wsie (te wielokrotnie powodowa³y zmianê nazwiska), podzia³ na poszczególne ga³êzie w ramach tego samego nazwiska, bêd¹cy w istocie wyodrêbnieniem poszczególnych rodów, nosz¹cych ró¿ne herby, podzia³ na ga³êzie
w obrêbie jednego rodu (te z kolei implikowa³y powstawanie niekiedy kolejnych odmian herbowych), pe³nione urzêdy (te równie¿ czasami powodowa³y
pewne zmiany wizerunku u¿ytkowanych herbów), jak i za³¹czone, cz¹stkowe
dane genealogicznie, mo¿e powodowaæ niekiedy przewagê treœci umownie
zwanej genealogiczn¹ nad treœci¹ heraldyczn¹”.
Wymown¹ ilustracjê dla – sk¹din¹d oczywistej – konstatacji, ¿e „pe³nione
urzêdy [i godnoœci] czasami powodowa³y pewne zmiany wizerunku u¿ytkowanych herbów”, mo¿e stanowiæ zreprodukowany na s. 309 herb Adama Stanis³awa Grabowskiego, jako biskupa warmiñskiego, do którego odnosz¹ siê
równie¿ uwagi na s. 255-256. U¿ywaj¹cy tytu³u ksi¹¿êcego – z racji posiadania w³adztwa terytorialnego (dominium biskupiego) – pasterze Koœcio³a
na Warmii (podobnie jak chocia¿by biskupi wroc³awscy) w sposób zrozumia³y
udostojniali przynale¿¹cy ka¿demu z nich w³asny herb rodowy, który przecie¿
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jednak nie by³ w takiej postaci „dziedziczony” w danej rodzinie, lecz odnosi³
siê tylko do konkretnego hierarchy. Innymi s³owy rzec tedy mo¿na, i¿ chodzi
o postaæ herbu przypisan¹ do pojedynczej osoby (wy³¹cznie zreszt¹ durante
munere, a wiêc w okresie piastowania przez ni¹ danej godnoœci koœcielnej), st¹d
nadawanie jej statusu kolejnej spoœród odmian owego herbu wydaje siê rzecz¹
cokolwiek dyskusyjn¹, jakkolwiek zale¿y to od kryteriów przyjêtych dla tego
rodzaju kategoryzacji.
„Szlachta pruska, bior¹c herby z Korony, czyni³a w nich zwykle zmiany niejakie lub dodatki ma³e, najczêœciej gwiazdy lub ksiê¿yc dodaj¹c” – pisa³ przed
przesz³o wiekiem ksi¹dz Stanis³aw Chodyñski, o którego u¿ytecznym dla
badañ równie¿ nad genealogi¹ tudzie¿ heraldyk¹ rodzin pomorskich Katalogu
pra³atów i kanoników w³oc³awskich mowa by³a w zamieszczonej w poprzednim tomie „Acta Cassubiana” recenzji (notabene wspominana tam praca Jacka
Kowalkowskiego pt. Kanonicy w³oc³awscy pochodzenia pomorskiego. Przyczynek do genealogii i heraldyki szlachty Prus Królewskich, opatrzona przez P. Pragerta – w wykazie skrótów bibliograficznych – dat¹ roczn¹ 2008, równie¿
w tomie pi¹tym Herbarza nosi nieodmiennie dopisek: „w przygotowaniu do
druku”, a tym samym nie wiadomo, kiedy ostatecznie ujrzy œwiat³o dzienne
w formie publikowanej). Wówczas jeszcze nie by³o mowy o „heraldyce kaszubskiej”, w odniesieniu do której autor Herbarza wyjaœnia (w swej korespondencji
do recenzenta), i¿ „termin ten nie jest zwrotem stworzonym przeze mnie,
a u¿yty zosta³ bodaj po raz pierwszy przez profesora Karola Górskiego w wydanej w 1932 r. publikacji Pomorze w dobie wojny trzynastoletniej, w Dodatku I:
Uwagi o heraldyce kaszubskiej, [zaœ] ponownie przybli¿ony – wraz ze scharakteryzowaniem tej¿e heraldyki – przez profesora Krzysztofa Mikulskiego w pracy
Drobna szlachta kaszubska w XVI–XIX w., wydanej w 1988 r. w ksi¹¿ce Kaszuby, w cyklu Pomorze Gdañskie”. Wyjaœnienie to wynik³o zapewne ze zwrócenia
przez recenzenta uwagi, i¿ has³a kaszubska heraldyka brak w œwie¿ej daty kompendium Heraldyka i weksykologia Alfreda Znamierowskiego (Warszawa 2017),
co jednak nie stanowi³o uwagi krytycznej, skoro równoczeœnie odnotowano,
¿e w publikacji tej tam samo nie ma hase³ œl¹ska heraldyka czy pomorska heraldyka (w odniesieniu do Pomorza Zachodniego i Œrodkowego, pozostaj¹cych
pod panowaniem ksi¹¿êcej dynastii Gryfitów).
Sk¹din¹d jedni spoœród autorów bêd¹ utrzymywaæ, ¿e o takich „regionalnych” heraldykach mówiæ nie sposób (rzecz oczywista, i¿ co siê tyczy rodzimych realiów), inni natomiast, ¿e wprost przeciwnie, przy czym w tym akurat
przypadku prawda zdaje siê tkwiæ poœrodku. O ile bowiem doszukiwanie siê
ró¿nic pomiêdzy „heraldyk¹” ma³opolsk¹, mazowieck¹ czy wielkopolsk¹ (o ile
by w ogóle mo¿na by³o o takowych mówiæ) stanowi „dzielenie w³osa na czworo”,
o tyle w odniesieniu do regionów po³o¿onych na pograniczu i pozostaj¹cych
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w ró¿nych okresach dziejowych poza obrêbem polskiej pañstwowoœci, si³¹
rzeczy odmiennoœci musia³y wystêpowaæ, stanowi¹c pochodn¹ oddzia³ywania
oœciennych wp³ywów. Kaszuby tymczasem w pe³ni spe³niaj¹c kryterium obszaru
zlokalizowanego na obszarze przenikania siê ró¿nych krêgów kulturowych
o odmiennej genezie, tudzie¿ wypracowanych tradycjach, co w istotnej mierze
warunkuje rozmaite regionalizmy – zarówno co siê tyczy przesz³oœci, jak i wspó³czesnoœci.
Tematyka rodowych herbów nale¿y tymczasem w zasadzie ju¿ do przesz³oœci, jakkolwiek bowiem rodziny „z tradycjami” mog¹ dziœ swobodnie kultywowaæ pamiêæ o odziedziczonych po przodkach i wyró¿niaj¹cych je znakach
symbolicznych, to jednak wolno im to czyniæ w zasadzie wy³¹cznie na u¿ytek
„wewnêtrzny”. Jeszcze bowiem od okresu dwudziestolecia miêdzywojennego
pañstwo polskie nie honoruje zarówno tytu³ów arystokratycznych, jak i herbów prywatnych (st¹d chocia¿by nie ma u nas urzêdu heroldii), co dotyczy
równie¿ przedstawieñ heraldycznych obieranych przez duchownych wyniesionych w Koœciele katolickim do godnoœci biskupiej. Nawet bowiem ci spoœród
nich, którzy pochodz¹ z rodzin dawniej przynale¿¹cych do kategorii szlachty,
nie powinni – stosownie do zaleceñ zawartych w prawodawstwie koœcielnym
– u¿ywaæ jako swój herb biskupi owego rodowego. Jest to wszak¿e tematyka,
która ju¿ nie wi¹¿e siê w sposób bezpoœredni z omawianym w obecnej recenzji
Herbarzem szlachty kaszubskiej.
Wydany w piêciu tomach, wysmakowanych pod wzglêdem szaty graficznej
i dopracowanych redakcyjnie, jest on dzie³em, które na pewno zajmie trwa³e
miejsce w dokonaniach rodzimej heraldyki. Co wiêcej, pomieszczona na zakoñczenie listu P. Pragerta do pisz¹cego te s³owa wzmianka, i¿ zawarte w recenzji
z poprzedniego rocznika „Acta Cassubiana” uwagi „byæ mo¿e znajd¹ w przysz³oœci swe odzwierciedlenie w kolejnym, uzupe³niaj¹cym tomie, lub [we] wznowionej edycji Herbarza”, w sposób niedwuznaczny zdaje siê wskazywaæ, i¿
autor daleki jest od uznania swej pracy za definitywnie zakoñczon¹, lecz liczy
siê z ewentualnoœci¹ kontynuacji owego przedsiêwziêcia – czy to w formie
nastêpnego woluminu, czy te¿ poprawionej i rozszerzonej reedycji ca³oœci.
Wypada ¿yczyæ, aby tego rodzaju zamys³ móg³ doczekaæ siê urzeczywistnienia,
jakkolwiek sukcesywnie kurcz¹cy siê rynek ksi¹¿ki papierowej, stopniowo wypieranej przed edycje elektroniczne, nie nastraja optymistycznie, gdy chodzi
o realizacjê w przysz³oœci ambitnych przedsiêwziêæ edytorskich w owej tradycyjnej formie.
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na Uniwersytecie Krakowskim od XIV
do XVIII wieku (diecezje: pomezańska,
sambijska i warmińska)
(„Scientia et Veritas”, nr 6), Gdańsk 2018, ss. 296

W wydanej przed dwudziestu laty edycji Ÿród³owej Cracovia Lithuanorum
saeculis XIV–XVI (Vilnius [Wilno] 1999) dwaj historycy z Polski oraz Litwy –
Wac³aw Urban i Sigitas Lu-žys – zebrali w jednym tomie œwiadectwa na temat
obecnoœci w Krakowie na prze³omie œredniowiecza tudzie¿ czasów nowo¿ytnych przybyszów z Wielkiego Ksiêstwa Litewskiego. Poprzedzaj¹ca tamt¹ publikacjê kwerenda, która objê³a nie tylko Ÿród³a wydane drukiem, ale przede
wszystkim rêkopiœmienne archiwalia, mia³a szeroki zakres i dotyczy³a zarówno
osób czynnych na dworze królewskim na Wawelu, jak nie mniej przybywaj¹cych do stolicy – w celach kupieckich (handlowych) – mieszczan z Litwy.
W szczególnoœci jednak (jak czytamy w przedmowie do ksi¹¿ki) „wydawcy
regestów oparli siê na Ÿród³ach koœcielnych i szkolnych, ¿eby w pierwszym rzêdzie wydobyæ litewskich ludzi kultury: studentów, nauczycieli, duchownych,
notariuszy, artystów itd., [przy czym] tylko porównawczo wykorzystano drukowany Album studiosorum Universitatis Cracoviensis. Przejrzano za to
zasadnicze Ÿród³a drukowane Uniwersytetu Jagielloñskiego: Acta rectoralia,
Codex diplomaticus, Conclusiones, Liber diligentiarum oraz Statuta nec non
Liber promotionum”.
Te same wydawnictwa Ÿród³owe – a obok nich dalsze jeszcze, tycz¹ce tytu³owego regionu – przejrza³ uwa¿nie i poczyni³ z nich wypisy Tadeusz Oracki,
a to w zamyœle stworzenia korpusu œwiadectw na temat obecnoœci w murach
Almae Matris Cracoviensis u schy³ku wieków œrednich oraz w czasach nowo¿ytnych studentów (tak¿e wyk³adowców) z Prus Krzy¿ackich i Królewskich oraz
biskupiej Warmii. W odró¿nieniu zatem od zamys³u, jaki przyœwieca³ niegdyœ

TADEUSZ ORACKI, STUDENCI I PROFESOROWIE Z PRUS KRZY¯ACKICH...

297

W. Urbanowi i S. Lu- žysowi, w przypadku omawianej publikacji mamy do
czynienia z edycj¹ jak najœciœlej poœwiêcon¹ rzeczonemu gronu scholarów
(zatem z pominiêciem wszystkich pozosta³ych kategorii osób przybywaj¹cych
z ziem pruskich i z dominium warmiñskiego do sto³ecznego Krakowa i tam
nastêpnie dzia³aj¹cych), z drugiej zaœ ograniczono siê do kwerendy wy³¹cznie
w materiale og³oszonym drukiem, bez siêgania po archiwalia. Jakkolwiek z punktu widzenia historyka ta ostatnia okolicznoœæ jawi siê szczególnie istotna i mog³aby stanowiæ podstawê dla krytyki pod adresem wydawcy, to jednak czymœ
nieuprawnionym (a przecie¿ doœæ powszechnym) wydaje siê deprecjonowanie
przez recenzentów opracowañ opartych li tylko na œwiadectwach publikowanych, bo wszak pewne usystematyzowanie i podanie w sposób uporz¹dkowany
informacji wydobytych z edycji Ÿród³owych – zw³aszcza starszej daty, pozbawionych indeksów i aparatu przypisów, a zarazem ich skonfrontowanie z przekazami z póŸniej opublikowanych wydawnictw, które si³¹ rzeczy nie mog³y byæ
znane poprzednikom – niew¹tpliw¹ stanowi wartoœæ w ¿mudnym procesie
poznawania przesz³oœci.
Taki w³aœnie zamys³ przyœwieca³ T. Orackiemu, który we wstêpie do prezentowanej edycji nadmienia, i¿ „przedstawiona praca to z pewnoœci¹ niepe³na i wymagaj¹ca ró¿nych uzupe³nieñ próba regionalnego s³ownika studentów
i profesorów Uniwersytetu Krakowskiego, pochodz¹cych z Prus Krzy¿ackich,
Ksi¹¿êcych i Warmii, ograniczona pod wzglêdem terytorialnym do trzech
biskupstw: pomezañskiego, sambijskiego i warmiñskiego. […] Zadaniem tej
publikacji jest przede wszystkim wzbogacenie wiedzy o wymienionych regionach, a szczególnie uzupe³nienie ró¿nego rodzaju prac biograficznych, w których czêsto brak informacji o tym, ¿e dana osoba studiowa³a na Uniwersytecie
Krakowskim. [Zarazem] istnieje pilna potrzeba naukowej odpowiedzi na pytanie, jaki by³ wp³yw Uniwersytetu Krakowskiego na rozwój kultury i ¿ycia
spo³ecznego na terenie Prus i Warmii. […] Podobne opracowanie, dotycz¹ce
innych regionów, mog³oby stanowiæ podstawê do przygotowania – przynajmniej w skróconej wersji – s³ownika biograficznego wszystkich studentów krakowskich” (s. 5-6). Natomiast owo przed³o¿one przez T. Orackiego ogó³owi
zainteresowanych zapewne ma zarazem stanowiæ u³atwienie dla zapowiadanego przygotowania przezeñ nowych, poszerzonych wydañ S³ownika biograf icznego Warmii, Prus Ksi¹¿êcych i Ziemi Malborskiej od po³owy XV do koñca
XVIII wieku oraz S³ownika biograf icznego Warmii, Mazur i Powiœla XIX i XX
wieku (do 1945 roku), które to obie pozycje stanowi¹ dziœ „klasykê” w dorobku
rodzimej biografistyki ostatnich dekad.
Prezentowana publikacja – co godne podkreœlenia, a nie mniej s³ów uznania – og³oszona zosta³a drukiem nak³adem w³asnym autora, jako tom szósty
jego niejako „prywatnej” serii Scientia et Veritas (poprzednio ukaza³y siê w niej

298

KRZYSZTOF R. PROKOP (KRAKÓW)

m.in. Bibliograf ia publikacji Tadeusza Orackiego za lata 1951–2014, jak te¿ –
w dwóch czêœciach – zbiór sylwetek Ludzie niezwykli, zawieraj¹cy zebrane
w ca³oœæ ¿yciorysy, og³oszone przezeñ w Polskim s³owniku biograf icznym oraz
w S³owniku biograf icznym Pomorza Nadwiœlañskiego). Zarazem jednak z zamieszczonej na s. 11 Informacji wydawcy dowiadujemy siê, ¿e „publikacja ta
by³a przewidziana do druku przez Oœrodek Badañ Naukowych im. Wojciecha
Kêtrzyñskiego w Olsztynie, [sk¹d] w grudniu 2017 r. Autor otrzyma³ pisemn¹
informacjê dyrekcji, ¿e ksi¹¿ka mo¿e ukazaæ siê [dopiero] w koñcu 2019 r., czyli
za dwa lata. W tej sytuacji Autor postanowi³ wydaæ ksi¹¿kê w³asnym sumptem
– w ci¹gu dwóch miesiêcy, [tym samym] udowadniaj¹c niesprawnoœæ instytucji dysponuj¹cej przygotowanym zespo³em ludzkim, a jednoczeœnie zaprotestowaæ przeciwko rozpanoszonej w nauce biurokracji, która w takich rozmiarach nie by³a znana nawet w okresie istnienia PRL”. Zwa¿ywszy, ¿e s³owa te
napisa³ badacz publikuj¹cy ju¿ od bez ma³a siedmiu dekad, a zatem – maj¹c
na uwadze obfitoœæ og³aszanych przezeñ tekstów – dobrze znaj¹cy z autopsji
realia, w jakich funkcjonowa³ „rynek wydawniczy” za poprzedniego ustroju spo³eczno-politycznego, wydaj¹ siê one byæ wielce wymownym œwiadectwem, które
jednak pozostanie zapewne „g³osem wo³aj¹cego na puszczy”. Wszak dzisiejsza
rzeczywistoœæ pozornego „reformowania nauki”, które to dzia³ania uderzaj¹
w szczególnoœci w badania humanistyczne, nie zapowiada niczego dobrego na
przysz³oœæ – nawet przy tego rodzaju samozaparciu niektórych autorów, jak to
ma miejsce w odniesieniu do T. Orackiego (ale nie tylko jego), og³aszaj¹cych
swoje prace w³asnym sumptem. Jednym bowiem z elementów kolejnego etapu
owych „reform” jest wprowadzenie sui generis gradacji ukazuj¹cych siê publikacji ksi¹¿kowych, a to przez wzgl¹d na „rangê” wydawnictwa, w którym dany
tytu³ jest og³aszany drukiem. Ksi¹¿ki opublikowane w³asnym sumptem, jak ta
obecnie prezentowana, bêd¹ zatem traktowane jako „produkcja” najgorszego
sortu – bez wzglêdu na ich merytoryczn¹ zawartoœæ.
Profesor Tadeusz Oracki jest wszak¿e w tej szczêœliwej sytuacji, i¿ – przez
wzgl¹d na wiek, tudzie¿ wypracowan¹ przez lata pozycjê w ¿yciu naukowym –
mo¿e na wszelkie tego rodzaju pomys³y znajduj¹cych siê aktualnie u w³adzy
decydentów, odnosz¹ce siê do „organizacji nauki”, zbytnio nie zwa¿aæ, nie jest
dlañ bowiem istotne to, w jaki sposób zostan¹ ocenione przez powo³ane po
temu rozmaite agendy ewaluacyjne kolejne jego publikacje ksi¹¿kowe. W zasadzie te¿ tylko w takiej sytuacji „zdrowego dystansu” mo¿liwe jest uprawianie
nauki dla samej nauki, co w przypadku prawdziwie pojmowanej humanistyki
stanowi dla niej conditio sine qua non, gdy¿ jakiekolwiek konkretne korzyœci,
daj¹ce siê prze³o¿yæ na dobrostan spo³eczeñstwa o nastawieniu konsumpcyjnym, z tak zwanych dóbr kultury korzystaj¹cego w stopniu wrêcz znikomym
(o ile w ogóle), z pracy intelektualnej filologa klasycznego, filozofa, historyka

TADEUSZ ORACKI, STUDENCI I PROFESOROWIE Z PRUS KRZY¯ACKICH...

299

czy literaturoznawcy nie wynikaj¹ i w zasadzie wynikn¹æ nie mog¹, st¹d próby
nadania im charakteru u¿ytkowego stanowi¹ swoist¹ „kwadraturê ko³a”.
Zarazem rzecz zrozumia³a, i¿ trudno od ka¿dego wymagaæ, aby gotów by³ ³o¿yæ
dostêpne mu fundusze na dzie³a, których celowoœci i po¿ytku nie dostrzega,
st¹d z jednej strony chwalebnym jawi siê mecenat tych, którzy mimo to udzielaj¹ wsparcia poczynaniom humanistów (przy pe³nej œwiadomoœci, i¿ materialnego zysku z tego nie bêdzie), z drugiej zaœ samych badaczy, z nieraz bardzo
skromnej pensji czy emerytury odk³adaj¹cych fundusze na opublikowanie
przygotowanych przez nich opracowañ. W tej sytuacji karanie tych, którzy –
jako zatrudnieni w jednostkach naukowo-badawczych – podlegaj¹ ocenie
i w zwi¹zku z powy¿szym s¹ przymuszani do „zbierania punktów” za publikacje (tudzie¿ za inne formy zawodowej aktywnoœci), poprzez nisk¹ ocenê
ich prac z tym tylko uzasadnieniem, ¿e ukaza³y siê w ma³o znanych wydawnictwach (albo te¿ w³asnym sumptem), stanowi przejaw swego rodzaju perfidii.
Tematyka, o której mowa w dwóch poprzednich akapitach, jakkolwiek
zainspirowana omawian¹ publikacj¹, z sam¹ jej merytoryczn¹ zawartoœci¹
zdaje siê mieæ niewiele wspólnego. Poniek¹d jest to prawda, ale te¿ nie do koñca,
bo przecie¿ w jednym i w drugim przypadku chodzi o rzeczywistoœæ funkcjonowania – w danym kontekœcie dziejowym – œwiata nauki, pod którym to pojêciem rozumieæ nale¿y zarówno proces kszta³cenia kolejnych pokoleñ, jak
i podejmowan¹ przez stosunkowo nielicznych spoœród absolwentów twórcz¹
pracê badawcz¹. Obu tym p³aszczyznom odpowiadaj¹ dwa cz³ony tytu³u ksi¹¿ki:
studenci oraz profesorowie, przy czym trudno nie poczyniæ tu uwagi, ¿e obecnoœæ tego drugiego w przypadku opracowania T. Orackiego zdaje siê byæ
cokolwiek „na wyrost”. Oto bowiem spoœród uwzglêdnionych przezeñ dla wskazanego przedzia³u czasu 640 studentów z Prus i Warmii, zaledwie jedenastu
(daje to oko³o 1,75% ogó³u) podjê³o póŸniej wyk³ady w macierzystej uczelni,
co w pe³ni koresponduje z wy¿ej wyartyku³owan¹ uwag¹, ¿e dla przyt³aczaj¹cej
wiêkszoœci (tak dawnych, jak i wspó³czesnych) studentów tok ich edukacji uniwersyteckiej nie stanowi jakiegokolwiek wstêpu do w³asnej aktywnoœci naukowej, zaœ pobudki, dla których podejmowane s¹ przez nich studia akademickie,
jawi¹ siê ze wszech miar prozaiczne i z chêci¹ poszerzania dostêpnej cz³owiekowi wiedzy nie maj¹ wiele wspólnego.
Zwa¿ywszy, i¿ prezentowana edycja jest dzie³em niskonak³adowym, które
zapewne nie trafi do ka¿dego spoœród potencjalnie zainteresowanych nim odbiorców, godzi siê zawrzeæ w tym miejscu garœæ uwag na temat konstrukcji
rzeczonego opracowania. Zasadnicz¹ jego czêœæ stanowi zawarty na s. 31-268
korpus not biograficznych (na s. 267-268 widniej¹ Uzupe³nienia), poprzedzony
Wstêpem (s. 3-10), Informacj¹ wydawcy (s. 11), Wykazem skrótów wykorzystanych
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wydawnictw (s. 13-28) oraz Wykazem skrótów wyrazowych (s. 29-30), dope³niony natomiast Streszczeniem (s. 293-294) i Spisem treœci (s. 295), prócz czego
znajdziemy jeszcze w tej ksi¹¿ce kompletny wykaz dotychczas wydanych tomów autorskiej serii Scientia et Veritas Tadeusza Orackiego (s. 2). Nie
zabrak³o równie¿ na koñcu Indeksu osób (s. 269-286) oraz Indeksu miejscowoœci (s. 287-292), który to drugi „zawiera wy³¹cznie [te] miejscowoœci, z których
pochodzili studenci” (s. 287). Dla owego drugiego zestawienia w³aœciwsze
by³oby wszak¿e miano Indeksu nazw geograf icznych, widniej¹ w nim bowiem
nie tylko miejscowoœci, ale tak¿e krainy historyczne (Pomezania, Sambia, Warmia). Ka¿da spoœród rzadko licz¹cych wiêcej ani¿eli kilka wierszy not biograficznych posiada numer, z których ostatni to 639, niemniej „z wykazu studentów skreœlono pozycjê numer 65, a wprowadzono dwie osoby pod numerami
76a i 525a” (s. 269); ³¹cznie zatem mamy 640 postaci z okresu „przed 1373”
(s. 31 nr 1) do „po 1780” (s. 264-265 nr 634), czyli z przedzia³u czterech stuleci.
Zarazem jednak autor przypomina, i¿ „metryki [Uniwersytetu Krakowskiego]
z lat 1643–1719 nie zachowa³y siê, a informacje o osobach studiuj¹cych w tym
okresie, pochodz¹ce z ró¿nych Ÿróde³, s¹ niepe³ne, a niekiedy b³êdne. [St¹d te¿]
cyfra 640 mo¿e ulec nieznacznej weryfikacji, gdy w wyniku dalszych, szczegó³owych badañ, wyjaœnione zostan¹ w¹tpliwoœci powsta³e w zwi¹zku z nazwami
miejscowoœci, z których pochodzili krakowscy studenci” (s. 7).
Poruszona tu zosta³a istotna kwestia trudnoœci z identyfikacj¹ nazw miejscowych (zw³aszcza dla wczeœniejszego okresu dziejowego), a w konsekwencji
te¿ regionu pochodzenia danej osoby (zob. przyk³adowo noty biograficzne
numer 15, 18, 20, 38, 43, 53, 61, 68, 71, 85, 91, 95, 107, 120, 136, 144, 145, 148,
177, 199, 207, 226-228, 274, 296, 369, 373, 376, 463, 474). Jak w zwi¹zku z powy¿szym T. Oracki zaznacza we wstêpie, „opracowywanie ksi¹g immatrykulacyjnych stwarza ró¿nego rodzaju trudnoœci wszystkim autorom, a szczególnie
zajmuj¹cym siê terenami, na których dominowa³ jêzyk niemiecki. Wpisuj¹cy
[do metryki uniwersyteckiej] studenta i miejscowoœæ, z której on pochodzi³,
zapisywa³ te dane tak, jak s³ysza³, czyli w transkrypcji fonetycznej. Dziœ trudno
ustaliæ, o jak¹ miejscowoœæ chodzi, a w zwi¹zku z tym maj¹ miejsce ró¿ne interpretacje. Równie¿ autor tej publikacji nie przyj¹³ bezkrytycznie wszystkich pogl¹dów i hipotez nawet wybitnych autorów, [lecz] polemizuj¹c z nimi, omawia
ró¿ne stanowiska, a niekiedy przedstawia w³asne, nieznane dot¹d interpretacje” (s. 9-10). Nieprzypadkowo zreszt¹ w podtytule prezentowanej edycji
odnotowane zosta³y diecezje pomezañska, sambijska i warmiñska, jako ¿e w³aœnie tego rodzaju wskazanie na biskupstwo, z którego ziem pochodzi³ immatrykulowany student, jest czêsto przes³ank¹ rozstrzygaj¹c¹ (choæ nie zawsze),
o jak¹ miejscowoœæ chodzi w sytuacji, kiedy mamy do czynienia z nazw¹ odnosz¹c¹ siê do wiêkszej liczby jednoimiennych oœrodków osadniczych.
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W tym kontekœcie warto zreszt¹ przypomnieæ – na co zwróci³ uwagê tak¿e
T. Oracki – ¿e w metrykach uniwersyteckich zdarza siê podawanie nieistniej¹cych nazw diecezji, urobionych od g³ównej rezydencji biskupa czy nawet
od oœrodka dóbr biskupich, st¹d na przyk³ad w odniesieniu do Œl¹ska nieraz
spotyka siê w Album studiosorum miano „diecezja nyska”, miast wroc³awska.
Natomiast co siê tyczy tytu³owego obszaru, w ksiêdze immatrykulacji Uniwersytetu Krakowskiego widnieje w niejednym miejscu diecezja „lidzbarska”
(Heilsbergensis), miast warmiñska (por. s. 115 nr 223, 183 nr 442, 188-190
nr 456-460, 199 nr 478), i bynajmniej nie jedyna to tego rodzaju omy³ka
w metryce, kiedy miasto rezydencjalne biskupów sta³o siê podstaw¹ dla ukucia
nazwy diecezji (s. 109 nr 216 – diecezja „prabucka” (Resimburgensis) miast
pomezañska [zob. równie¿ s. 185 nr 449]; pojawia siê nawet diecezja „suska”
(Susz oœrodkiem dóbr kapitu³y pomezañskiej – s. 124 nr 260; tak samo s. 175
nr 417); zdarza³y siê tak¿e omy³ki w przynale¿noœci diecezjalnej – np. Królewiec w diecezji warmiñskiej, podczas gdy winno byæ w diecezji sambijskiej
[s. 126 nr 265]). Skoro zaœ o stolicy Prus Ksi¹¿êcych mowa, to – jak czytamy na
s. 8 – „najwiêcej studentów pochodzi³o [w³aœnie] z Królewca (114), [nastêpnie
z] Elbl¹ga (71) i Malborka (60)”, du¿o mniej, ale wci¹¿ liczny zastêp, „z Lidzbarka Warmiñskiego (25), Braniewa (22), Reszla (17), Dobrego Miasta (15),
Ornety (13), Olsztyna (11), Nidzicy (11), Jezioran (9) i Kêtrzyna (8)”. Niektórzy
z nich, „nale¿¹c do stanu duchownego, osi¹gnêli wysokie stanowiska w Koœciele
katolickim i ewangelickim, inni pe³nili ró¿ne funkcje w pañstwie krzy¿ackim,
a potem na dworze ksi¹¿¹t pruskich, jest [wreszcie] wœród nich spora grupa,
która – byæ mo¿e na skutek kontaktów z Polakami i nasz¹ kultur¹ – wstêpowa³a w s³u¿bê pañstwa polskiego i zwi¹za³a siê z polsk¹ kultur¹ i nauk¹. W tej
ostatniej grupie znalaz³o siê jedenastu studentów, którzy potem zostali wyk³adowcami (mistrzami) Uniwersytetu Krakowskiego” (s. 6).
Jak wy¿ej ju¿ zaznaczono, nie jest to imponuj¹ce pod wzglêdem liczebnym
grono, zwa¿ywszy, ¿e chodzi przecie¿ o przedzia³ czasu czterech stuleci i terytorium trzech stosunkowo ludnych biskupstw. Nie od rzeczy tedy bêdzie wymieniæ – w porz¹dku chronologicznym – wszystkich jedenastu nominatim:
Andrzej z Malborka, prepozyt kapitu³y w Dobrym Mieœcie, trzykrotny dziekan
Wydzia³u Sztuk Wyzwolonych (s. 32-33 nr 2 [rok 1401(1402)]); Jan Willisch,
kanonik kapitu³y œw. Floriana na Kleparzu, dziekan Wydzia³u Sztuk Wyzwolonych (s. 37-38 nr 13 [rok 1405]), £ukasz Caldeoff z Elbl¹ga (s. 68 nr 98 [rok
1454]), Piotr z Dobrego Miasta (s. 73-73 nr 109 [rok 1462]), Marcin z Jezioran
(s. 84 nr 143 [rok 1475]), Walenty z Królewca (s. 136 nr 299 [rok 1500]), Maciej
Burszowic (s. 261-271 nr 525a [rok 1626]), Andrzej Buchowski, dziekan Wydzia³u Sztuk Wyzwolonych w latach 1700–1701 (s. 232 nr 566 [rok 1682]), Jan
Fryderyk Nagel (s. 235-236 nr 572 [rok 1706]), Franciszek Kober (s. 242-243
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nr 584 [rok 1729]) oraz Kazimierz Wolfeil (s. 264-265 nr 634 [rok po 1780]).
Stosownej enumeracji tych¿e profesorów Akademii Krakowskiej dokona³ zreszt¹
sam T. Oracki we wstêpie do ksi¹¿ki (s. 6), nie podejmuj¹c siê wszak¿e analogicznego wskazania, jak liczne by³o grono tych, którzy (wedle w³asnych jego
s³ów) „osi¹gnêli wysokie stanowiska w Koœciele”, a z kolei jak wielu zajê³o
eksponowane miejsce w ¿yciu politycznym i spo³ecznym, pozostaj¹c osobami
stanu œwieckiego. Niech wolno zatem bêdzie recenzentowi poniek¹d wyrêczyæ
w tym wzglêdzie autora.
Biskupa w owym gronie znajdujemy w zasadzie tylko jednego, niemniej
znamienitego, bowiem mowa o Piotrze Kostce, ordynariuszu che³miñskim
z lat 1574/75–1595 (s. 192-193 nr 467 [rok 1550]), któremu to hierarsze poœwiêci³ monografiê, og³oszon¹ drukiem tylko w po³owie (jej reszta pozostaje
wci¹¿ w maszynopisie), zmar³y w 1958 r. ks. prof. Tadeusz Glemma, pochodz¹cy w³aœnie z Che³m¿y. U¿yto w poprzednim zdaniu sformu³owania „w zasadzie”, jako ¿e w odniesieniu do Micha³a z Królewca, kapelana i kanclerza wielkiego mistrza Jana von Tiefena, nastêpnie zaœ prokuratora generalnego zakonu
krzy¿ackiego w Rzymie (1497), dowiadujemy siê, ¿e bêd¹c obrany w maju
1500 r. biskupem kurlandzkim, zmar³ 4 XI tr. w Wiecznym Mieœcie, nigdy nie
obj¹wszy rz¹dów w przewidywanej dlañ diecezji (s. 96-97 nr 180 [rok 1484]).
Skoro zaœ mowa o wpisanej w dzieje tego regionu hierarchii koœcielnej, to
w tytu³owym gronie studentów Uniwersytetu Krakowskiego napotykamy równie¿ Bart³omieja z Elbl¹ga, który w latach 1505–1522 by³ opatem klasztoru
cystersów w Pelplinie (s. 111 nr 222 [rok 1488]), gdy z kolei zmar³y w roku 1742
Piotr Buchowski z Jezioran, benedyktyn w Tyñcu, sprawowa³ w latach 1718–
–1723 obowi¹zki administratora benedyktyñskiego opactwa w Or³owej na
Œl¹sku Cieszyñskim (s. 235 nr 571 [rok 1701]). Spoœród zakonników warto
przywo³aæ tu równie¿ osobê Piotra Wachmana, wpierw regensa studium generalnego dominikanów w Krakowie, a nastêpnie inkwizytora dla diecezji pruskich (s. 39-40 nr 16 [rok 1407]).
Du¿o liczniejszy jest zastêp kanoników kapitu³ katedralnych i kolegiackich,
przy czym z owego grona wspomnijmy tu jedynie tych, którym dane by³o
osi¹gn¹æ pra³atury kapitulne. Obok wy¿ej ju¿ wzmiankowanych profesorów
Andrzeja z Malborka, prepozyta kapitu³y w Dobrym Mieœcie (s. 32-33 nr 2
[rok 1401(1402)]), oraz Franciszka Kobera, kustosza kolegiaty w Wojniczu
(s. 242-243 nr 584 [rok 1729]), byli to: Jan Plato z Torunia, dziekan kapitu³y
sambijskiej (s. 35 nr 8 [rok 1403]), Jan Plastwich vel Plastwig, dziekan kapitu³y
warmiñskiej, zarazem kronikarz (s. 45-46 nr 40 [rok 1437]), Krzysztof Sturm
z Elbl¹ga, dziekan kapitu³y kurlandzkiej (s. 87 nr 152 [rok 1478]), Achacy
Freundt, profesor i dwukrotnie rektor uniwersytetu we Frankfurcie nad Odr¹
(1512, 1514), kanclerz biskupa warmiñskiego Fabiana Luzjañskiego oraz kanc-
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lerz kapitu³y warmiñskiej (s. 142-143 nr 381 [rok 1504]), Eustachy Knobelsdorff, poeta ³aciñski, oficja³ generalny i kustosz warmiñski, kanonik wroc³awski, dyplomata (s. 195-196 nr 473 [rok 1556]), Jan Kreczmar (Kretzmer), dziekan kapitu³y warmiñskiej, wikariusz generalny i administrator biskupstwa Warmii, kanclerz biskupa Marcina Kromera (s. 198 nr 475 [rok 1558]), Marcin
Zimmermann, dziekan kapitu³y w Dobrym Mieœcie (s. 227 nr 554 [rok 1637]),
wreszcie Wojciech (Adalbert) Treptau, dziekan dobromiejski, wicekanclerz
kapitu³y warmiñskiej (s. 252-253 nr 608 [rok 1748]). Przy kilku spoœród wy¿ej
wyliczonych nie brak³o wzmianki o ich udziale w administrowaniu lokalnym
Koœcio³em (z racji chocia¿by sprawowania funkcji kanclerskich), w którym to
kontekœcie godzi siê odnotowaæ, i¿ z kolei Franciszek Parcus [Sk¹pski?] by³ kanclerzem biskupa che³miñskiego Jana Konopackiego (s. 163-164 nr 381 [rok 1510]),
Walenty Sperling Rychnowski sekretarzem biskupa warmiñskiego Marcina
Kromera (s. 196-197 nr 474 [rok 1558]), natomiast Jan Jerzy Kunigk wikariuszem generalny i administratorem diecezji warmiñskiej, jak równie¿ oficja³em
gdañskim i pomorskim, sekretarzem królewskim, kanonikiem w³oc³awskim
i pu³tuskim, proboszczem w Gdañsku oraz w £om¿y (s. 230-231 nr 564 [rok
1664]). Ukoñczenie studiów uniwersyteckich nie zawsze jednak musia³o prowadziæ na dalszych etapach drogi ¿yciowej ku tego rodzaju odpowiedzialnym
funkcjom, skoro inny spoœród pochodz¹cych z tych ziem wychowanków Akademii Krakowskiej, Józef Korzeniewski, znalaz³ zatrudnienie na dworze biskupów Warmii w charakterze nadwornego malarza (s. 256 nr 615 [rok 1753]).
Fa³szywym by³by jednak wynikaj¹cy z dotychczasowych wywodów obraz,
i¿ oto ka¿dy spoœród wychowanków Almae Matris w sposób obligatoryjny obiera³ (albo te¿ ju¿ wczeœniej obra³) ¿ycie w stanie duchownym. Tak bynajmniej
nie by³o, st¹d godzi siê tu wspomnieæ tak¿e o co znamienitszych reprezentantach stanu œwieckiego w gronie tytu³owych studentów z Prus Krzy¿ackich,
Ksi¹¿êcych i Warmii. Spoœród nich najwy¿sz¹ pozycjê w ¿yciu publicznym
przedrozbiorowej Rzeczypospolitej osi¹gn¹³ – zmar³y w roku 1580 – Fabian
Czema, kasztelan gdañski, wojewoda pomorski, wreszcie wojewoda malborski
(s. 185-186 nr 449 [rok 1520]), podobnie jak krzes³o senatorskie przypad³o
w udziale zmar³emu w 1673 r. Janowi Reinholdowi Heidensteinowi, kasztelanowi gdañskiemu, wydawcy dzie³ historiograficznych swego ojca Reinholda
Heidensteina (s. 251-216 nr 524 [rok 1626]). Skoro zaœ wspomniano tu o dwóch
kolejnych generacjach jednej rodziny, to ojcem wy¿ej ju¿ wzmiankowanego
poety i dyplomaty Eustachego Knobelsdorffa, duchownego obdarzonego licznymi beneficjami, by³ Jerzy Knobelsdorff, burmistrz Lidzbarka Warmiñskiego,
tak¿e widniej¹cy w wykazie T. Orackiego (s. 129-130 nr 277 [rok 1499]). Analogiczn¹, jak ów ostatni funkcjê, sprawowali równie¿: Miko³aj Zebenstroczel,
oœmiokrotny burmistrz Malborka (s. 64-65 nr 88 [rok 1452]), Sylwester Reiger,
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burmistrz królewiecki w pamiêtnym roku 1525, to jest sekularyzacji zakonu
krzy¿ackiego w Prusach (s. 149 nr 337 [rok 1504]), oraz Henryk Rhode, piêciokrotny burmistrz Elbl¹ga i czterokrotny burgrabia elbl¹ski (s. 237 nr 574
[rok 1721]).
Obecna recenzja mia³a do tego miejsca charakter bardziej enumeracji, s³u¿¹c zarówno przybli¿eniu czytelnikowi zawartoœci tej niskonak³adowej edycji
quasi-Ÿród³owej, jak i zwróceniu uwagi na wybrane kategorie postaci, wreszcie
te¿ zasygnalizowaniu pewnych trudnoœci natury heurystycznej (jak chocia¿by
w odniesieniu do identyfikacji nazw miejscowych). Trudno jednak nie poruszyæ te¿ pojedynczych kwestii dyskusyjnych, podobnie jak i zg³osiæ pewne
zastrze¿enia, skoro bowiem „Autor ma œwiadomoœæ, ¿e przedstawiona praca
jest daleka od doskona³oœci, ale jednoczeœnie [te¿] nadziejê, ¿e mimo wszystko
przyczyni siê do wzbogacenia opracowañ o Uniwersytecie Krakowskim i poszerzenia wiedzy o Prusach Krzy¿ackich, Ksi¹¿êcych i Warmii” (s. 10), to ka¿da
konstruktywna uwaga, choæby krytyczna, mo¿e zapewne spotkaæ siê z ¿yczliwym przyjêciem. Tak tedy, nie wiedzieæ dlaczego, w koñcowej partii swej publikacji T. Oracki zacz¹³ umieszczaæ w nag³ówkach – i to niekiedy na samym
ich pocz¹tku – przet³umaczone na polski (do tego dos³ownie) zaszczytne okreœlenia, widniej¹ce we wpisach w metryce uniwersyteckiej: „Znakomity i wspania³y Henryk Rhode, Prusak z Elbl¹ga” (s. 237 nr 574), „Znakomity i wspania³y
Jan Maurycy Möller, Prusak z Elbl¹ga” (s. 237 nr 575), „Czcigodny Józef, syn
Piotra Sivertta, Warmiaka” (s. 238 nr 576), „Szlachetnie urodzony Jan, syn
Mateusza Rautenberga, Prusak” (s. 238 nr 578), „Jakub Roskampf, syn znanego
i okaza³ego [sic] Krzysztofa Roskampfa, rajcy i obywatela Elbl¹ga, doœwiadczony s³uchacz prawa” (s. 241 nr 582), „Pan Teodor, syn Franciszka Lubranskiego”
(s. 257 nr 617 [rok 1754]” [tak¿e s. 239 nr 579-580, 242-243 nr 584, 244-245
nr 587-589, 246 nr 591, 251-252 nr 604-605, 252-253 nr 607-608, 255 nr 613,
258 nr 619, 259 nr 622]. Rzecz oczywista, i¿ okreœlenia te wystêpuj¹ (zapisane
tam po ³acinie) w podstawie Ÿród³owej, niemniej jednak ich obecnoœæ na
kartach prezentowanej edycji, w której notom biograficznym nadano formê
lapidarnych regestów, jawi siê czymœ poniek¹d kuriozalnym.
Skoro mowa o t³umaczeniu z ³aciny, jeden najpowa¿niejszych b³êdów,
jakiego dopuœci³ siê autor omawianej publikacji, to mylne zinterpretowanie –
i to w kilku miejscach – zapisu Ÿród³owego „minorum ordinum clericus”
(u T. Orackiego „Minorum Ordinum clericus”), jako maj¹cego rzekomo wskazywaæ na przynale¿noœæ danej osoby do Zakonu Braci Mniejszych (Ordo
Fratrum Minorum), czyli franciszkanów (s. 243 nr 585 [rok 1731]: „Jan, syn
Szymona Bychartha, kleryk franciszkanin z diecezji warmiñskiej”; s. 243 nr 586
[rok 1731]: „Piotr, syn Jana Wissela, kleryk, franciszkanin z diecezji warmiñskiej”; s. 249 nr 599 [rok 1744]: „Franciszek, syn Franciszka Zahna, franciszka-
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nin, kleryk z diecezji warmiñskiej”; s. 250 nr 600 [rok 1744]: „Jan, syn Karola
Willicha, franciszkanin, kleryk z diecezji warmiñskiej”; s. 258 nr 619 [rok 1755]:
„Mateusz, syn Walentego Kowalskiego, franciszkanin, kleryk z diecezji warmiñskiej”; s. 259 nr 622 [rok 1758]: „Micha³, syn Antoniego Beehma, franciszkanin, kleryk z diecezji warmiñskiej”). Z ka¿dego z odnoœnych biogramów
niedwuznacznie jednak wynika, i¿ byli to nastêpnie kap³ani diecezjalni, zatrudnieni w duszpasterstwie parafialnym, a nie zakonni: czy¿by zatem wszyscy oni
– bez wyj¹tku – zrezygnowali z ¿ycia w gronie duchowych synów œw. Franciszka
z Asy¿u? Bynajmniej, gdy¿ „clericus minorum ordinum” oznacza po prostu
kleryka ni¿szych œwiêceñ, zwanych te¿ œwiêceniami mniejszymi (poprzedza³y
one subdiakonat, po którym nastêpowa³ diakonat i na koñcu prezbiterat, czyli
œwiêcenia kap³añskie), a tym samym ¿aden spoœród wymienionych wy¿ej studentów Uniwersytetu Krakowskiego nie by³ cz³onkiem Zakonu Braci Mniejszych (franciszkanów).
Zastrze¿enie budzi równie¿ nota biograficzna na s. 44, opatrzona numerem
33 (rok 1434) oraz nag³ówkiem „Wawrzyniec, syn Micha³a Monsterberga
z Wroc³awia”, gdzie w dalszej czêœci czytamy o danej postaci, sk¹din¹d kanoniku katedralnym wroc³awskim, ¿e duchowny ten „by³ synem Monsterberga
(Monsterbergera)” [sic], wszak¿e „pochodzi³ z Warmii”. Tymczasem ³aciñski
zapis w metryce ma brzmienie: „Laurencius, Michaeli de Monstirberg, de Wratislavia”. Ów Monstirberg, z niemieckiego Münsterberg, to dzisiejsze Ziêbice
(w swoim czasie stolica jednego z ksiêstewek piastowskich na Œl¹sku – z w³asn¹
lini¹ dynastów), a zatem odnoœny nag³ówek biogramu winien mieæ postaæ:
„Wawrzyniec z Wroc³awia, syn Micha³a z Ziêbic” (Monsterberger = ziêbiczanin). W kolejnych zdaniach T. Oracki wskazuje na zwi¹zki ³¹cz¹ce owego cz³onka wroc³awskiej kapitu³y katedralnej z Warmi¹, co trudno zakwestionowaæ
(jakkolwiek nie przedstawiaj¹ siê one dostatecznie jasno), natomiast dziwiæ mo¿e
w³¹czenie do liczby osób zaprezentowanych w Studentach i profesorach…
tak¿e Grzegorza Wawrzyñca Borasty (Borastusa), sekretarza, kapelana i bibliotekarza króla Zygmunta III Wazy, który by³ z pochodzenia Szwedem, st¹d
jedyn¹ – jeœli trzymaæ siê treœci odnoœnego biogramu – racj¹ jego uwzglêdnienia w omawianym dziele jest posiadanie przezeñ kanonikatu warmiñskiego
(s. 230 nr 563 [rok 1663]). Zdaje siê to stanowiæ odstêpstwo od przyjêtego pierwotnie kwestionariusza, gdyby bowiem kierowaæ siê nie kryterium pochodzenia, lecz faktem posiadania na danym terenie koœcielnych beneficjów i prebend, grono uwzglêdnionych postaci musia³oby byæ o wiele pokaŸniejsze.
Jakkolwiek nie stanowi to b³êdu, niemniej jednak nale¿a³oby pisaæ konsekwentnie o kanonikach warmiñskich, nie stosuj¹c miana „kanonik fromborski”
(s. 233 nr 568). Przy Józefie Kuhnie, gdzie mowa, i¿ „by³ kapelanem biskupa
che³miñskiego” (s. 261 nr 628), a¿ prosi siê o dopowiedzenie, którego konkretnie
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hierarchy (nie podano bowiem, o jakie lata chodzi) [por. s. 264 nr 633: „zosta³
kapelanem i bibliotekarzem biskupa warmiñskiego Ignacego Krasickiego”].
Z kolei w nocie o zmar³ym w roku 1497 Miko³aju Lange z Braniewa mo¿na
przeczytaæ, i¿ „zosta³ przeorem kartuzów w kartuzji kaszubskiej (przed jej przy³¹czeniem do opactwa oliwskiego)” [s. 68 nr 99 (rok 1454)]. Umieszczona
w nawiasie odautorska uwaga niedwuznacznie sugeruje bliskoœæ chronologiczn¹
obu wspominanych faktów (tj. sprawowania urzêdu przeora przez M. Langego
oraz inkorporacji kartuzji kaszubskiej do opactwa oliwskiego), podczas gdy
przejœciowe po³¹czenie tych dwóch klasztorów pomorskich przypada dopiero
na lata 1581–1589, a wiêc ca³y wiek póŸniej! Dwie uwagi trzeba recenzentowi
poczyniæ w zwi¹zku z not¹ biograficzn¹ Franciszka Petrykowskiego (s. 242
nr 583 [rok 1727]), gdzie w nag³ówku widnieje „syn Jana Petrykowskiego (Franciscus Joannis Petrykowski)”, podczas gdy w biogramie okreœlony zosta³ jako
„syn Kazimierza i £ucji” (niekonsekwencja). Jak dalej czytamy, ów urodzony
w Purdzie Warmiak studiowa³ od roku 1727 w Krakowie, a nastêpnie „w 1733 r.
by³ komendariuszem w Turowie, a od 1737 r. kap³anem w Sz¹bruku na Warmii”. O dalszych jego losach T. Oracki nie posiada wiadomoœci, niemniej owego
duchownego byæ mo¿e nale¿a³oby uto¿samiæ ze wspó³czesnym tego imienia
i nazwiska kustoszem oraz oficja³em s¹deckim, w koñcu tytularnym opatem
(komendatariuszem) Poroszlo na Wêgrzech (diecezja Eger) – wa¿n¹ postaci¹
w dziejach diecezji krakowskiej za rz¹dów w niej biskupa Andrzeja Stanis³awa
Za³uskiego.
Jak w swoim katalogu kanoników kapitu³y kolegiackiej w Nowym S¹czu
pisze S. Salaterski, ów Franciszek Petrykowski „zosta³ dnia 16 V 1736 r. pra³atem kustoszem w kapitule s¹deckiej, [przy czym] posiada³ ju¿ wtedy beneficjum parafialne w Starym S¹czu i Dobczycach. […] Od 1738 r. pe³ni³ funkcjê
oficja³a s¹deckiego, [a] w 1743 r. zosta³ opatem Beatae Mariae Virginis w Poroszlo i proboszczem w Ig³awie na Morawach. […] Zmar³ 28 VII 1756 r.”, bêd¹c
typowym dla swej epoki „kolekcjonerem” beneficjów i prebend w ró¿nych
regionach rozleg³ego pañstwa polsko-litewskiego, a nawet – o czym wy¿ej –
poza jego granicami, st¹d fakt, ¿e pochodzi³ z Warmii, nie stoi w sprzecznoœci
z okolicznoœci¹, i¿ zasadniczym polem jego aktywnoœci mog³y byæ po³udniowe
ziemie Rzeczypospolitej (podobny przypadek, to biografia tak¿e „zakotwiczonego” w ówczesnej diecezji krakowskiej kanonika katedry na Wawelu i kustosza kolegiaty w Kielcach Józefa Rogali vel Rogallego z Jezioran [¿y³ w latach
1684–1765], którego dwaj krewniacy zostali odnotowani przez T. Orackiego
w prezentowanym dziele (s. 246 nr 591 [rok 1738] i s. 256-257 nr 616 [rok
1754]; por.: P.J. Starzyk, Rodzina Rogallich z Jezioran i kariery jej przedstawicieli w latach 1655–1772, „Komunikaty Mazursko-Warmiñskie”, 2006, nr 3,
s. 341-361). O ile zatem odpowiada³oby stanowi faktycznemu uto¿samienie
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urodzonego w Purdzie Franciszka Petrykowskiego z owym zmar³ym w roku
1756 duchownym, wówczas by³by to drugi – tyle, ¿e wy³¹cznie tytularny –
opat w gronie uwzglêdnionych na kartach Studentów i profesorów… wychowanków Uniwersytetu Krakowskiego, zarazem te¿ pra³at kapitulny.
O jednej jeszcze, wyró¿niaj¹cej siê postaci, zdañ kilka. W odniesieniu do
Miko³aja Wodki z Kwidzyna, który zosta³ kanonikiem kapitu³y katedralnej
we W³oc³awku, dowiadujemy siê z pracy T. Orackiego, i¿ duchowny ten –
z wykszta³cenia medyk – by³ lekarzem nadwornym biskupa w³oc³awskiego Piotra z Bnina, jak te¿ udziela³ siê w takim samym charakterze na rzecz swoich
konfratrów z rzeczonego kolegium kanoniczego (s. 71-72 nr 108 [rok 1462]).
Doczeka³ siê on zatem Ÿród³owego biogramu w dotychczas niepublikowanym
katalogu kanoników w³oc³awskich S. Chodyñskiego, gdzie pod has³em „Wodka
Miko³aj” znajdujemy odsy³acz do „Wotka Miko³aj”, tam zaœ odes³anie z kolei do
„z Insula Mariae Miko³aj”, gdzie w rzeczy samej widnieje ¿yciorys nastêpuj¹cej
treœci: „z Insula Mariae (Kwidzyn) Miko³aj, doctor in medicinis, kanonik w³oc³awski, w aktach czasem Vothka lub Vothca pisany. Pierwsza o nim wzmianka
[w archiwaliach w³oc³awskiego kolegium kanoników], ¿e by³ na kapitule generalnej w styczniu 1492 r. Równoczeœnie z nim kapitu³a posiada³a drugiego
medyka, Jakuba z Zalesia, lecz obydwaj rzadko, prawie wcale nie bywali na posiedzeniach kapitulnych, co wskazuje, ¿e we W³oc³awku nie mieszkali. Zaleski
by³ na kapitule w sierpniu 1493 r., [natomiast] Miko³aj by³ w marcu 1494 r.,
gdy obierano administratora diecezji po [zmar³ym] biskupie Piotrze z Bnina.
Rozdawano wtedy pod zarz¹d osób kapitulnych dobra biskupie, jak bywa³o
w zwyczaju sede vacante, i tam Miko³aj ten ma nazwê Vothka. W roku 1495,
w styczniu, na jego prebendê mianowany [by³] Jan ze Starzechowic [sic], a by³o
to po œmierci Miko³aja, bo napisano: olim domini Nicolai Vothca. Pisa³ siê
tak¿e Nicolaus Abstemius, Polonus, ale nie w aktach tej kapitu³y. Widocznie
u¿ywa³ tego nazwania w przeciwieñstwie do swego: Wódka”. Nie od rzeczy
bêdzie przywo³aæ te¿ fragment biogramu jego nastêpcy na w³oc³awskiej kanonii,
o którym czytamy w katalogu S. Chodyñskiego: „Strzechowski Jan ze Starzechowa, kanonik w³oc³awski, doktor dekretów, obj¹³ kanoniê po Miko³aju
Wotka (Wódka) de Insula Mariae (z Kwidzyna), doktorze medycyny. Przyjêty
na kapitule w styczniu 1495 r., na mocy pisma Ursyna de Ursinio, legata,
na osobê Starzechowskiego wydanego (tam¿e zwany Strzechowskim lub
ze Strzechowa). W dniu 8 I tr. zasiada³ zaraz w kapitule, zajmuj¹c miejsce
wed³ug [czasu] powo³ania”, co nakazuje zastanowiæ siê, czy podana u T. Orackiego data œmierci Miko³aja Wodki, okreœlona jako „po 6 I 1495 r.”, aby na
pewno jest poprawna.
Ktoœ, kto zdecydowa³by siê podj¹æ kwerendê w niepublikowanych œwiadectwach Ÿród³owych, uwag do edycji Studenci i profesorowie z Prus Krzy¿ackich,
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Ksi¹¿êcych i Warmii na Uniwersytecie Krakowskim od XIV do XVIII wieku
zapewne móg³by zg³osiæ du¿o wiêcej. Jak bowiem ju¿ wczeœniej zaznaczono,
jest ona w ca³oœci oparta wy³¹cznie na materiale opublikowanym – bez siêgania do archiwaliów, co niech pozostanie wy³¹cznie stwierdzeniem faktu,
nie zaœ jak¹kolwiek form¹ oceny tej pracy. W ka¿dym razie nie ulega w¹tpliwoœci, ¿e zaprezentowana tu pokrótce ksi¹¿ka, choæ adresowana w zasadzie
wy³¹cznie do osób paraj¹cych siê prac¹ naukow¹ (nie ma w niej bowiem –
poza wstêpem – treœci „do poczytania”), stanowiæ bêdzie u¿yteczn¹ pomoc
przy podejmowaniu opisu zagadnieñ zwi¹zanych z szeroko pojmowan¹ kultur¹ umys³ow¹ tytu³owych ziem w póŸnym œredniowieczu oraz w czasach nowo¿ytnych, a nie mniej przy tworzeniu kolejnych s³owników biograficznych,
który to ostatni wzgl¹d w zasadniczej mierze przyœwieca³ prof. Tadeuszowi
Orackiemu przy opracowywaniu owego korpusu 640 not biograficznych.
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Józef Borzyszkowski
Gdañsk

Eilharda Lubinusa podróż przez Pomorze /
Eilhard Lubinus Reise durch Pommern,
red. Radosław Skrycki, Zamek Książąt Pomorskich,
Szczecin 2013

Dzie³o to trafi³o do Gdañska z opóŸnieniem. Jest ono owocem pracy g³ównego autora – E. Lubinusa – i licznego grona badaczy szczeciñskich, którzy
je przet³umaczyli, zanalizowali i skomentowali z udzia³em dodatkowych konsultantów. Otrzyma³o niemal albumow¹ postaæ, o czym stanowi bogactwo
ilustracji, w tym kolorowych map Wielkiej Mapy Ksiêstwa Pomorskiego na
pocz¹tku, a tak¿e – samego Lubinusa i jego poprzedników, tworz¹cych kartograficzny obraz ziem nadba³tyckich.
Lubinusowe dzie³o – Wielka Mapa Ksiêstwa Pomorskiego, wzbogacona
drzewem genealogicznym i portretami rodu Gryfitów oraz herbami rodów
szlacheckich i panoramami miast ich pañstwa, powsta³a na zlecenie ksiêcia
Filipa II (1573–1618) na pocz¹tku XVII wieku. Jej pierwsza edycja mia³a miejsce najprawdopodobniej w Szczecinie w 1618 roku; druga wykonana zosta³a
z tych samych p³yt miedziorytniczych w 1758 r. w Hamburgu. Jej oryginalny
egzemplarz w 2011 r. zosta³ zakupiony do zbiorów Zamku Ksi¹¿¹t Pomorskich,
eksponowany w Gabinecie Lubinusa.
Prezentowane tu dzie³o stanowi oryginalny katalog ekspozycji tego¿ zabytku.
Jego wyj¹tkowoœæ polega m.in. na tym, i¿ Lubinus swoj¹ mapê poprzedzi³
badaniami – pomiarami terenowymi podczas trzech objazdów – w tym podró¿y przez wschodni¹ czêœæ Ksiêstwa Pomorskiego. Zosta³y one udokumentowane oryginalnym dziennikiem z 1612 roku, napisanym w jêzyku niemieckim,
prze³o¿onym na polski przez Jerzego Grzelaka przy udziale Tomasza Grzelaka,
stanowi¹cym unikatow¹ cz¹stkê omawianego tomu. Ponadto, Lubinus wzbogaci³ swoj¹ mapê „Krótkim opisem Pomorza”, stanowi¹cym kolejny, po XVI-wiecznych dzie³ach J. Bugenhagena i T. Kantzowa, pomnik najstarszej historiografii Pomorza.
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Sam E. Lubinus by³ profesorem mo¿na rzec filologii klasycznej Uniwersytetu w Rostocku i wyk³adowc¹ poezji ³aciñskiej i teologii, autorem licznych
przek³adów i analiz historyczno-literackich. Bêd¹c sam poet¹ i wysokiej klasy
uczonym, humanist¹, by³ tak¿e artyst¹ i geometr¹ – kartografem. Uwagê
ksiêcia Filipa II zwróci³a nañ wydana w 1609 r. jego mapa Rugii, dedykowana
ksiêciu wo³ogoskiemu Filipowi Juliuszowi. Pierwotnym zamys³em Filipa II by³o
wykonanie mapy Ksiêstwa jako za³¹cznika do planowanej nowej Kroniki
Pomorza. Jej œladem – namiastk¹ jest siedmioszpaltowy ³aciñski tekst z opisem
Pomorza w dolnej czêœci mapy. Na mapie, obok unikatowej galerii panoram
miast i portretów ksi¹¿êcych, znalaz³y siê równie¿ wizerunek samego Lubinusa.
(Mapê tê znamy m.in. z wydawnictw Muzeum Pomorza Œrodkowego w S³upsku).
Od roku 2005 cieszymy siê wydanym przez Uniwersytet Szczeciñski i Archiwum Pañstwowe w Szczecinie dwutomowym dzie³em Tomasza Kantzowa,
Pomerania. Kronika pomorska z XVI wieku, przet³umaczonym na jêzyk polski
przez Krzysztofa Go³dê, wzbogaconym o przypisy i komentarze Tadeusza
Bia³eckiego i Edwarda Rymara.
Od dobrych kilku lat czekamy na t³umaczenie Pomeranii Johannesa Bugenhagena, jak¹ zamierza wydaæ Instytut Kaszubski wspólnie ze Stacj¹ Naukow¹
PAU w Gdañsku. Pierwotnie myœleliœmy o inauguracji tym dzie³em Ÿród³owej
serii „Monumenta Cassubiana”. Zadanie przet³umaczenia ³aciñskiego orygina³u Pomeranii Bugenhagena z pocz¹tku XVI wieku, o sto lat starszego od dzie³a
Lubinusa, podjê³a siê dr Ma³gorzata Cieœluk z Uniwersytetu Szczeciñskiego.
Ona to jest autork¹ t³umaczenia Krótkiego opisu Pomorza i z nim zwi¹zanych,
godnych pamiêci spraw E. Lubinusa, jaki niemal wraz z dziennikiem jego podró¿y wieñczy ca³oœæ omawianego tomu. Poza nimi mamy jeszcze na koniec
Katalog miast i ryb napisany w oryginale w jêzyku niemieckim – twórcy mapy
(t³um. z niem. tak¿e M. Cieœluk) i wybór literatury.
Na ca³oœæ tomu, którego wszystkie czêœci s¹ w dwóch wersjach jêzykowych
– polskiej i niemieckiej, poza ww. najwa¿niejszymi tekstami Ÿród³owymi, obok
elementów wstêpnych (S³owa Marsza³ka Województwa pomorskiego i Przedmowa Dyrektor Zamku Ksi¹¿¹t Pomorskich w Szczecinie oraz Rados³awa
Skryckiego Wprowadzenie i „Noty katalogowe map”), sk³adaj¹ siê nastêpuj¹ce
artyku³y:
– Rados³aw Gaziñski, Ksiêstwo pomorskie w czasach Lubinusa;
– Eckhard Jäger, Eilharda Lubinusa mapa Rugii (1609);
– Rados³aw Skrycki, Wielka Mapa Pomorza Eilharda Lubinusa a kartograf ia
regionu;
– Jan Szeliga, Dok³adnoœæ mapy Pomorza Eilharda Lubinusa;
– Ewa Gwiazdowska, O ikonograf ii Wielkiej Ksiêstwa Pomorskiego Eilharda
Lubinusa;
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– Jerzy Grzelak, Źród³a archiwalne z lat 1610–1622 dotycz¹ce sporz¹dzenia
przez Lubinusa mapy Pomorza. Komentarz edytorski;
– Dokumenty Archiwum Ksi¹¿¹t Szczeciñskich odnosz¹ce siê do sporz¹dzenia przez Lubinusa mapy Pomorza.
Ka¿de z tych opracowañ stanowi interesuj¹c¹ lekturê i znacz¹cy wk³ad
w wzbogacenie naszej wiedzy o dziejach i kulturze Ksiêstwa Pomorskiego Gryfitów. Bez w¹tpienia, najciekawsza i najwa¿niejsza jest sama mapa, w tym wspomniane panoramy miast, obrazuj¹ce wraz z ni¹ ich stan gospodarczo-kulturalny oraz pañstwa przed wojn¹ trzydziestoletni¹, która, wybuchaj¹c wkrótce
po powstaniu omawianego dzie³a, zniszczy³a w niespotykanym wczeœniej
zakresie Pomorze.
Poza opisem Lubinusowej podró¿y (tytu³ omawianego dzie³a nie jest mo¿e
najszczêœliwszy) i sam¹ map¹, najciekawszy dla historyka jest Krótki opis
Pomorza. M. Cieœluk okreœla go jako oryginaln¹ wielce i najm³odsz¹ wersjê
Pomeranii. Stanowi ona komentarz i uzupe³nienie treœci przedstawionych
w formie kartograficznej. Jest swoistym przewodnikiem po mapie. M. Cieœluk
w swoim komentarzu do Krótkiego opisu Pomorza stwierdza:
„Je¿eli potraktujemy »Krótki opis Pomorza« jako swego rodzaju przewodnik dla odbiorcy mapy, poprowadzi on nas przez kolejne poziomy: od ogólnego
zarysu po treœci szczegó³owe. Lubinus proponuje, by rozpoczynaæ ogl¹danie
mapy od zwrócenia uwagi na po³o¿enia Pomorza i kszta³t jego granic, a równolegle uzupe³nia informacje na temat historycznych uwarunkowañ kszta³towania siê terytorium kraju pomorskiego. Nastêpnie zachêca, abyœmy skupili
uwagê na w³aœciwych ziemiach ksiêstwa i jego podziale wewnêtrznym. Tutaj
zaprasza odbiorcê, by d³u¿sz¹ chwilê zatrzyma³ siê przy wyspie Rugii, interesuj¹cej miêdzy innymi ze wzglêdu na skomplikowan¹ liniê brzegow¹ oraz charakter »œledziowego zag³êbia«. (…)”1 . Po Lubinusowych refleksjach dotycz¹cych klimatu i rzeŸby terenu, upraw rolniczych i hodowli, Ÿróde³ zasobów
mineralnych, obszarów leœnych i gatunków ¿yj¹cych w nich zwierz¹t i ptaków
oraz drzew, a tak¿e akwenów wodnych i rzek – najbardziej charakterystycznego elementu krajobrazu Pomorza – decyduj¹cych o absolutnej wyj¹tkowoœci
kraju, M. Cieœluk dalej napisa³a:
„W tym punkcie koñcz¹ siê bezpoœrednie nawi¹zania ³¹cz¹ce tekst »Krótkiego opisu Pomorza« z w³aœciw¹ map¹. Lubinus uzupe³nia jednak charakterystykê Pomorza o kolejne informacje niezbêdne dla stworzenia kompletnego
obrazu kraju: omawia etniczne uwarunkowania jego mieszkañców i przemiany
religijne. Ca³oœæ zamyka relacja poœwiêcona kwestiom ustroju pañstwa, przy
okazji tak¿e padaj¹ uwagi na temat pomorskich szkó³ wy¿szych. (…)
1

Op. cit., s. 375-376.
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»Krótki opis Pomorza«, odczytywany w proponowany powy¿ej sposób, stanowi zatem integraln¹ czêœæ ca³ego zamys³u Wielkiej Mapy Ksiêstwa Pomorskiego. Jest jednoczeœnie rozwi¹zaniem oryginalnym – w pewien sposób
odwrócon¹ form¹ pierwotnego za³o¿enia, w którym niewielkich rozmiarów
mapa autorstwa Lubinusa mia³a byæ jedynie ilustracj¹ i uzupe³nieniem do
tekstu nowej kroniki pomorskiej. (…)”2.
Nie przywo³uj¹c dalszych uwag M. Cieœluk, ani tym bardziej treœci oryginalnych Ÿróde³, trzeba stwierdziæ, i¿ szczeciñscy uczeni i wydawcy zafundowali Pomorzanom jêzyka polskiego wspania³e dzie³o. Pozwala ono nie tylko
czytelnikowi poznaæ bli¿ej przesz³oœæ naszego kraju rodzinnego, ale równie¿
pog³êbiæ nasze w niej – tu na ziemi pomorskiej zakorzenienie, jak i poczucie
pewnej wspólnoty z s¹siadami zza Odry. Przypomnijmy na koniec, i¿ do zleceniodawcy Wielkiej Mapy Ksiêstwa Pomorskiego ks. Filip II, podobnie jak do
jego poprzedników i nastêpców, przypisana by³a stosowana przez E. Lubinusa
tytulatura:
„Najjaœniejszy i Najszlachetniejszy Ksi¹¿ê i Pan, Pan Filip, Ksi¹¿ê na Szczecinie, Pomorzan, Kaszubów i S³owian, Ksi¹¿ê Rugii, Hrabia Gützkow, Pan [ziem]
lêborskiej i bytowskiej”. – Dzie³o Filipa II i E. Lubinusa jest wyœmienitym
Ÿród³em tak¿e do historii Kaszubów na pocz¹tku epoki nowo¿ytnej. Zawarta
w nim ikonografia, zw³aszcza w odniesieniu do miast, w ca³ych naszych dziejach nie ma sobie równej.
Z myœl¹ o bogactwie zawartoœci prezentowanego tomu zatytu³owa³bym go
„Eilharda Lubinusa Wielka Mapa Ksiêstwa Pomorskiego i jego Krótki opis Pomorza…”. Aktualna postaæ tytu³u stanowi zawê¿enie – ograniczenie sygna³u
jego zawartoœci jedynie do jednego z kilku elementów. Bez w¹tpienia uwagê
czytelnika zwróci te¿ niezbyt bogaty ale wiele znacz¹cy „Wybór literatury”.
Wœród 35 pozycji bibliograficznych spora czêœæ dotyczy bezpoœrednio Lubinusowych dzie³ – Wielkiej Mapy Ksiêstwa Pomorskiego i Mapy Rugii. Jest wœród
nich kilka (3) pozycji autorstwa R. Skryckiego, w tym Wielka Mapa Pomorza
Eilharda Lubinusa – dotychczasowy stan wiedzy i nowe ustalenia, w: Kamienie
milowe w kartograf ii, red. P. Weszpiñski, J. Ostrowski, Warszawa 2013. – Bez
w¹tpienia zaprezentowane tu dzie³o odnosz¹ce siê do mapy Lubinusa stanowi
kolejny kamieñ milowy nie tylko kartografii, ale i historiografii Pomorza.

2

Tam¿e, s. 377.
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100 wybitnych postaci Warmii i Mazur
w stulecie niepodległości Polski,
red. Stanisław Achremczyk i Jerzy Kiełbik,
Wydawnictwo albumowe – edycja wspólna Towarzystwa Naukowego
i Ośrodka Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego,
Olsztyn 2018

Sygnalizowane tu wydawnictwo stanowi wyj¹tkowy s³ownik – tom szkiców
biograficznych, prezentuj¹cych najwybitniejsze postacie ze skomplikowanych
dziejów Warmii i Mazur, dobitnie wpisane w historiê i kulturê regionu, jak te¿
Rzeczypospolitej i Europy. Powtórzmy – prezentuje ono galeriê najznakomitszych postaci tej ziemi – ludzi nauki i kultury, sztuki i piœmiennictwa, literatury,
oœwiaty, a tak¿e gospodarki i polityki, Koœcio³a i pañstwa.
Istotn¹ cz¹stk¹ ka¿dego szkicu biograficznego s¹ liczne i ciekawe ilustracje.
Pozwalaj¹ one wnikn¹æ g³êbiej w œwiat cywilizacji i kultury konkretnej epoki –
okresu ¿ycia bohatera tekstu, jak i uzmys³owiæ czytelnikowi ich rozwój i bogactwo – nasze zró¿nicowane dziedzictwo kultury materialnej i duchowej, niekiedy niedostrzegane czy niedostatecznie doceniane na co dzieñ. Bohaterowie
tej ksiêgi reprezentuj¹ bowiem zró¿nicowan¹ etnicznie i religijnie, zmieniaj¹c¹
siê na przestrzeni wieków ludnoœæ Warmii i Mazur. Niemniej, ka¿dy z nich
mia³ jakieœ zwi¹zki z polskoœci¹ lub nie uto¿samiaj¹c siê z ni¹, pomna¿a³ owe
bogactwo, wspólne dla ogó³u mieszkañców tych krain.
O doborze postaci i autorów oraz ostatecznym kszta³cie edytorskim tej
albumowej ksiêgi decydowa³ Komitet Redakcyjny, w którego sk³adzie, obok
g³ównych redaktorów S. Achremczyka i J. Kie³bika, znaleŸli siê tak¿e Tadeusz
Bary³a, Jan Ch³osta i Ryszard Tomkiewicz. Autorami 100 szkiców jest 27 ludzi
pióra ze œwiata nauki i kultury, a wœród nich, co oczywiste, wszyscy cz³onkowie
Komitetu Redakcyjnego, z których dwaj – St. Achremczyk i J. Ch³osta s¹
cz³onkami Instytutu Kaszubskiego.
Wiele zaprezentowanych w albumie postaci mogliœmy spotkaæ na kartach
podrêczników szkolnych, syntez i monograficznych dzie³ historiografii, nie
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tylko polskiej. Wszystkie niemal s¹ obecne na kartach bliskich nam s³owników
biograficznych, nie tylko tych o pionierskim charakterze prof. Tadeusza
Orackiego. W tytu³owej setce siedem postaci reprezentuje œredniowiecze,
a wœród nich s¹ zwi¹zane z ca³ym Pomorzem takie jak np. Wojciech, bp praski,
œw. patron Polski; wielki mistrz krzy¿acki Winrich von Kniprode; Dorota
z M¹towów Wielkich i Jan Ba¿yñski…
Kolejn¹ epokê – nowo¿ytnoœæ reprezentuje 31 znakomitoœci. Ten fragment
pocztu otwieraj¹ powszechnie znani bp £ukasz Watzenrode i jego siostrzeniec
kanonik Miko³aj Kopernik. Tu¿ za nimi jest kolejny bp – Jan Dantyszek i ksi¹¿ê
Albrecht Hohenzollern. – Mo¿na zauwa¿yæ, ¿e w tym¿e gronie znalaz³o siê
szczególnie wielu biskupów warmiñskich. Wœród nich w dalszej kolejnoœci
Stanis³aw Hozjusz i Marcin Kromer, Andrzej Chryzostom Za³uski i Krzysztof
Szembek, Adam Stanis³aw Grabowski i Ignacy Krasicki. Niejeden z nich przed
objêciem ksiêstwa warmiñskiego by³ biskupem che³miñskim. – Ich nazwiska
i dokonania w dziejach Koœcio³a i Królestwa Polskiego, jak i w dziedzinie nauki
i kultury, zw³aszcza historiografii i literatury – s¹ powszechniej znane i trudne
do przecenienia. Poezja, a zw³aszcza satyry i fraszki ksiêcia biskupa Ignacego
Krasickiego niepowtarzalne i wci¹¿ aktualne. Myœl¹c o Adamie Grabowskim
(1698–1766), winniœmy m.in. na Kaszubach i Pomorzu byæ wdziêczni mu jako
mecenasowi sztuki i pamiêtaæ, i¿ urodzi³ siê w bliskim nam Wielkim Buczku
na Krajnie. Tam te¿, jak i w nieodleg³ym Zamartem, fundowa³ koœcio³y, podobnie jak na rz¹dzonej przezeñ œw. Warmii, gdzie troszczy³ siê tak o œwi¹tynie,
jak i biskupie rezydencje, nie szczêdz¹c grosza tak¿e na edukacjê i naukê.
Poœwiêcony mu szkic biograficzny, opracowany przez J. Kie³bika obok biskupiego portretu, wzbogacaj¹ ilustracje: medal z 1742 r. wybity z okazji objêcia
przezeñ biskupstwa, jego herb wyhaftowany w 1751 r. na ornacie – obecnie
w muzeum fromborskim, monstrancja z 1752 r. ufundowana przezeñ dla katedry w Fromborku. Ponadto na drugiej stronie szkicu znalaz³y siê wizerunki
wnêtrza kaplicy zamkowej z rokokowym wyposa¿eniem równie¿ fundacji
biskupiej, mapa Warmii z 1755 r. sporz¹dzona za spraw¹ ksiêcia biskupa oraz
ufundowany przezeñ pa³ac na dziedziñcu lidzbarskiego zamku i letnia rezydencja biskupów w Smoljanach. Biskup ten, bêd¹c wybitnym mecenasem,
by³ przede wszystkim – poza duszpasterstwem – politykiem i gospodarzem.
Pamiêtamy, i¿ przypisana by³a doñ tak¿e godnoœæ przewodnicz¹cego sejmiku
generalnego Prus Królewskich… Jako ksi¹¿ê Warmii dba³ o dobro materialne
poddanych; by³ m.in. twórc¹ ordynacji krajowej z 1766 r. A przysz³o mu dzia³aæ
w trudnych latach dziejów Polski, bo tak¿e w okresie wojny siedmioletniej,
która poczyni³a na Warmii olbrzymie spustoszenia. Wspomniana ordynacja,
stworzona przy udziale poddanych, mia³a doprowadziæ do odrodzenia gospodarczego kraju, które nastêpowa³o ju¿ po jego œmierci i za panowania bpa
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Ignacego Krasickiego… Bp Grabowski zmar³ w Lidzbarku, a pochowany zosta³
w katedrze fromborskiej. Jego obszerniejszy biogram, wzbogacony bibliografi¹, pióra Jerzego Dygda³y, znajdziemy w t. 2 S³ownika biograf icznego Pomorza
Nadwiœlañskiego. Szkoda, ¿e redaktorzy – autorzy nie zadbali o wskazanie przy
ka¿dym szkicu choæby g³ównego Ÿród³a zaprezentowanych w nim informacji.
W przypadku prezentowanego dzie³a mamy do czynienia na koñcu ksi¹¿ki
jedynie ze „Źród³ami ilustracji”, w których na pierwszym miejscu s¹ „Publikacje”, stanowi¹ce namiastkê zbiorowej bibliografii. (Mimo braku „Bibliografii”,
przynajmniej tu mog³y siê znaleŸæ tomy S³ownika biograf icznego Pomorza
Nadwiœlañskiego i dzie³ mu podobnych). Poza „Publikacjami” zaprezentowano
„Instytucje”, „Źród³a internetowe”, „Zbiory i archiwa prywatne”. (Tu na pierwszym miejscu zosta³ wymieniony Jan Ch³osta).
Mo¿na s¹dziæ, i¿ epoka nowo¿ytna to z³oty okres dziejów Œwiêtej Warmii
oraz Mazur. St¹d w gronie reprezentuj¹cych j¹ postaci s¹ tak¿e – œwi¹tobliwa,
b³ogos³awiona Regina Protmann (1552–1613), za³o¿ycielka Zgromadzenia
Sióstr Œwiêtej Katarzyny Dziewicy i Mêczennicy oraz sam Johann Gotfried
Herder (1744–1803) – pastor i pisarz, filozof, teoretyk literatury urodzony
w Mor¹gu, zmar³y i pochowany w Weimarze – jeden z niemieckich klasyków
weimarskich. (Pastorów – uczonych i humanistów jest wiêcej).
Tu¿ po szkicu poœwiêconym Herderowi, autorstwa S. Achremczyka, znajdujemy prezentacjê postaci i dzie³ bliskiego Gdañskowi i Kaszubom Krzysztofa
Celestyna Mrongowiusza, tego¿ samego autora. Wœród ilustracji jest te¿ fotografia jego pomnika stoj¹cego przed Bibliotek¹ G³ówn¹ Uniwersytetu Gdañskiego. – Postaæ Mrongowiusza otwiera galeriê najliczniejszego grona znakomitoœci, reprezentuj¹cych dzieje nowoczesne i najnowsze. Tworzy j¹ szeœædziesi¹t dwie postacie. W ich gronie równie¿ znajdujemy niejednego uczonego,
ksiêdza, kompozytora, pedagoga i pisarza – równie¿ zwi¹zanego z Kaszubami.
Wystarczy, obok Mrongowiusza, wskazaæ Wojciecha Kêtrzyñskiego, Feliksa
Nowowiejskiego, W³adys³awa Gêbika, Ryszarda Knosa³ê, Erwina Kruka…
Mamy tu przede wszystkim twórców kultury i dzia³aczy polskiego ruchu narodowego, w tym przedstawicieli Zwi¹zku Polaków w Niemczech spod znaku
Rod³a. Nie brak te¿ przedstawicieli spo³ecznoœci niemieckiej Warmii i Mazur,
jak np. Erich Mendelson (1887–1953) – architekt pochodzenia ¿ydowskiego
urodzony w Olsztynie; Ferdynand Gottlob Schichau (1814–1896) – elbl¹ski
przedsiêbiorca, konstruktor maszyn parowych i okrêtów, twórca stoczni
w Elbl¹gu i Gdañsku.
Wspomnieæ trzeba tak¿e o Ferdinandzie Gregoroviusie (1821–1891) –
nauczycielu, pisarzu, filozofie, historyku, którego rodzina zwi¹zana z Nidzic¹
zas³ynê³a z sympatii dla polskoœci. Wyj¹tkow¹ postaci¹ jest Max Pollux Toeppen
(1822–1893) – historyk i edytor Ÿróde³ rodem z Królewca, nauczyciel gimna-
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zjalny i dyrektor szkó³ m.in. w Elbl¹gu i Poznaniu oraz Olsztynku. Stamt¹d skierowano go do Kwidzyna, a nastêpnie ponownie do Elbl¹ga, gdzie opiekowa³ siê
tak¿e archiwum miejskim. Tam te¿ zmar³ i zosta³ pochowany. Zas³yn¹³ jako
badacz przesz³oœci Prus i za³o¿yciel Towarzystwa Staro¿ytnoœci „Prussia”
w Królewcu. Zawdziêczamy mu m.in. pomnikowe Scriptores rerum Prussicarum. Ziemi mazursko-warmiñskiej mo¿emy pozazdroœciæ te¿ m.in. jego dzie³a
poœwiêconego Wierzeniom mazurskim (1867), wydanego ju¿ w XIX w. tak¿e
w jêzyku polskim. (Autorem poœwiêconego mu szkicu jest Seweryn Szczepañski).
Przerywaj¹c bli¿sz¹ prezentacjê owych znakomitoœci, wypada przynajmniej
przywo³aæ kilkanaœcie dalszych postaci z imienia i nazwiska, które w moim
odczuciu bliskie s¹ Pomorzu lub przynajmniej wpisane w dzieje kaszubsko-pomorskie. Mam tu na uwadze takie postacie, jak ks. Augustyn Weichsel
(1830–1909) – prob. Gietrzwa³du – s³ynnego z objawieñ Matki Bo¿ej, do którego pielgrzymowano tak¿e z diecezji che³miñskiej. Wspomniany ju¿ Wojciech
Kêtrzyñski (1838–1918), przypomniany zosta³ dobitnie niedawno przez
prof. Janusza Jasiñskiego, tak¿e na ³amach A.C. Z kolei Karol Emil Sieniawski
(1843–1921) – nauczyciel gimnazjalny m.in. w Œremie i GnieŸnie oraz historyk
rodem z Ornety, podopieczny TPN w Che³mnie, cz³onek Towarzystwa Literacko-S³owiañskiego we Wroc³awiu, to autor m.in. publikacji pt. Pogl¹d na dzieje
S³owian zachodnio-pó³nocnych miêdzy £ab¹ a granicami dawnej Polski…,
Gniezno 1881. Jest te¿ w tym gronie Jan Liszewski (1852–1894) – urodzony na
Warmii nauczyciel, poeta, etnograf, za³o¿yciel i redaktor „Gazety Olsztyñskiej”,
szczególnie bliskiej dr. Janowi Ch³oœcie, któremu zawdziêczam egzemplarz
prezentowanego tomu, jak i wiele innych dzie³ sygnalizowanych co roku
choæby w notach bibliograficznych w „Acta Cassubiana”!
Ranga, dorobek obecnych na kartach tego tomu postaci jest tak wielka, ¿e
o ka¿dej nale¿a³oby i tu poœwiêciæ choæby kilka zdañ. Dotyczy to m.in. takich
polskich duchownych katolickich, jak ks. Walenty Barczewski (1856–1928),
tak¿e pisarz historyczny i folklorysta, proboszcz w Br¹sswa³dzie, czy ks. Robert
Bilitewski (1859–1935) – dr filozofii i równie¿ dzia³acz narodowy, proboszcz
w GryŸlinach i Wilczkowie, dyskryminowany przez w³adzê œwieck¹ i duchown¹.
Jest wœród nich ks. Wac³aw Osiñski (1868–1945) z Powiœla rodem, wychowanek Collegium Marianum w Pelplinie, prezes IV Dzielnicy Zwi¹zku Polaków
w Niemczech. W 1945 r. podczas ewakuacji dotar³ do Wejherowa, gdzie zmar³
i zosta³ pochowany.
S¹dzê, ¿e odbiorcom A.C. nie s¹ te¿ obce takie nazwiska bohaterów tomu,
jak: Kazimierz Jaroszyk, Stanis³aw Sierakowski, Fryderyk Miros³aw Leyk, Emilia
Sukertowa-Biedrawina, Ernst Wichert, Józef Gieburowski, Jan Baczewski,
Seweryn Pieniê¿ny, Maria Zientara-Malewska, Karol Ma³³ek i inni. Niemniej
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polecam lekturê tomu – poœwiêconych im szkiców i… fotografii. Nie przywo³ujê tu równie¿ licznego grona postaci z lat po II wojnie œwiatowej, choæ zas³u¿y³y one nie tylko na obecnoœæ w tej ksiêdze i szersz¹ popularyzacjê – tak¿e
poza Olsztynem i województwem warmiñsko-mazurskim. Niektórych niejeden z nas mia³ szczêœcie spotkaæ osobiœcie lub wielokroæ korzystaæ z ich dzie³.
Pragnê dobitnie podkreœliæ wyj¹tkowy walor popularyzacyjno-edukacyjny
tej ksiêgi! W du¿ej mierze wynika on z doboru ilustracji. Jak s³ysza³em, pomys³odawcy tej ksiêgi zostali zainspirowani podobnym dzie³em s¹siadów Litwinów. I chwa³a im za to! To œwiadectwo b³ogos³awionych owoców œwiata wielu
kultur i otwartoœci jego gospodarzy na innych. K³aniaj¹c siê autorom i wydawcom, gratuluj¹c Warmii i Mazurom tego dzie³a, nie zapominam o tym, i¿
wydano je przy wsparciu Marsza³ka Województwa Warmiñsko-Mazurskiego
z okazji 100-lecia. Zatem wci¹¿ b³ogos³awiæ wypada wielkie jubileusze, choæ
dobrze by by³o, ¿eby tego rodzaju sponsorowanie nauki w szerszym zakresie
mia³o miejsce na co dzieñ.
Przywo³uj¹c Ÿród³o inicjatywy opracowania zaprezentowanego tu dzie³a,
nie mogê pomin¹æ faktu, i¿ od kilku dziesiêcioleci towarzyszy mi myœl o podobnym… Chodzi mi o publikacjê podobnego tomu szkiców biograficznych
20 – 100 najwybitniejszych postaci z krain, bêd¹cych matecznikiem S³owian
nadba³tyckich. Dziœ to Pomorze polskie i niemieckie oraz bliska nam nie tylko
w Szczecinie Meklemburgia. Chodzi mi o dobór takich postaci, które winny
byæ szerzej znane wœród wspó³czesnych mieszkañców tej ziemi po obu stronach Odry – przynajmniej miêdzy Wis³¹ (a mo¿e i Niemenem) i Traw¹
czy nawet £ab¹. Od lat rozgl¹dam siê za partnerami do realizacji tego¿ projektu
i… czekam na jego podjêcie – wykonanie. Wydane przez Olsztyn dzie³o dawne
marzenie dobitnie wzmocni³o. Nie tracê wiêc nadziei na jego spe³nienie.
– Nie oznacza to, ¿e obok tego nie mo¿e zrodziæ siê i u nas identyczne niemal
dzie³o jak w Olsztynie. Jeœli potrzebna bêdzie inna, nowa rocznica, mogê
œmia³o stwierdziæ, i¿ rocznic nam nigdy nie zabraknie!
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Hanna Popowska-Taborska, Współczesny
kaszubski język literacki z dziedzictwem
leksykalnym w tle,
wyd. Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk,
Warszawa 2019, ss. 203

Najnowsza ksi¹¿ka prof. Hanny Popowskiej-Taborskiej stanowi kolejny tom
jej studiów i artyku³ów poœwiêconych kaszubszczyŸnie. Tym razem zosta³
on wydany przez jej „rodzimy” Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk,
w którym przepracowa³a 60 lat, skupiaj¹c siê w g³ównej mierze na badaniach –
dziejach i rozwoju dialektów i jêzyka kaszubskiego. Jako Mistrzyni wœród jêzykoznawców zajmuj¹cych siê badaniami gwar, dialektów, mowy i jêzyka kaszubskiego, tak¿e literackiego, uhonorowana zosta³a przez Kaszubów i Pomorzan
m.in. Medalem Stolema, doktoratem honoris causa Uniwersytetu Gdañskiego,
Medalem im. B. Chrzanowskiego „Poruszy³ wiatr od morza” i cz³onkostwem
honorowym Instytutu Kaszubskiego (2012)1. Jest te¿ jego wspó³za³o¿ycielem
– cz³onkiem rzeczywistym. Jest te¿ wspó³twórczyni¹ „Acta Cassubiana”, na
³amach których opublikowa³a niejeden artyku³ czy recenzjê2 .
Profesor Hanna Popowska-Taborska jest wspó³twórczyni¹ pomnikowego
dzie³a Atlas jêzykowy kaszubszczyzny i dialektów s¹siednich oraz promotorem
1

2

Przy okazji towarzysz¹cych tym wyró¿nieniom uroczystoœci mogliœmy us³yszeæ, a potem
przeczytaæ jej wspomnienia i refleksje zwi¹zane ze swoistym zauroczeniem kaszubszczyzn¹.
Zob. jej teksty: Dzieje mej fascynacji kaszubszczyzn¹, „Pomerania”, 1996, nr 6, s. 31-33 (to¿
w: „Rocznik Gdañski”, t. LVI, 1996, z. 2, s. 137-141) oraz Polskie zauroczenie krajem Kaszubów w pocz¹tkach XX wieku, „Pomerania”, 1997, nr 6, s. 46-47. (Wyst¹pienie 9 IV 1997
z okazji przyznania jej Medalu im. Bernarda Chrzanowskiego – to¿ w Szkice z kaszubszczyzny…, s. 61-64).
Np. O archaicznoœci kaszubszczyzny i o domniemanym jej pochodzeniu, „Acta Cassubiana”,
t. IV, 2002, s. 225-241 (to¿ w: Szkice z kaszubszczyzny…, s. 141-158); Piêædziesi¹t lat badañ
kaszuboznawczych w Polskiej Akademii Nauk, „Acta Cassubiana”, t. VI, 2004, s. 279-291
(to¿ w: Z ró¿nych szuflad…, s. 267-282) i Refleksje na marginesie badañ kaszubskich zabytków jêzykowych, „Acta Cassubiana”, t. VIII, 2006, s. 101-109 (to¿ w: Z ró¿nych szuflad…,
s. 191-201).
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równie wielkiego S³ownika gwar kaszubskich na tle kultury ludowej ks. Bernarda Sychty, a tak¿e jego S³ownictwa kociewskiego, wydanych pod patronatem
Polskiej Akademii Nauk3. Nale¿y do grona najwybitniejszych slawistów, zarazem
promotorów kaszubszczyzny (poœrednio tak¿e kultury i literatury kaszubskiej)
w œwiecie. Wspólnie z prof. Wies³awem Borysiem jest autork¹ wielkiego i unikatowego dzie³a S³ownik etymologiczny kaszubszczyzny4. Ma te¿ swój znacz¹cy udzia³ w badaniach porównawczych kaszubszczyzny i innych dialektów
i jêzyków s³owiañskich, w tym jej pokrewieñstwa z jêzykiem Serbów £u¿yckich5.
To m.in. dziêki jej dorobkowi i œrodowiska kaszubologów warszawsko-krakowskich kaszubszczyzna uznana jest za najlepiej zbadan¹ cz¹stkê œwiata jêzykowego s³owiañszczyzny. Nie wolno te¿ zapominaæ o jej znacz¹cym udziale w rozwoju kaszubistyki na Uniwersytecie Gdañskim jako promotorki – recenzentki
choæby wielu dzie³ Edwarda Brezy i Jerzego Tredera oraz ich nastêpców6.
Dla wspó³czesnych kaszubologów bezcenn¹ wartoœæ – stanowi¹c¹ u³atwienie w badaniach – maj¹ tomy jej artyku³ów kaszubologicznych, wydane na prze³omie XX i XXI wieku, w Warszawie i Gdañsku. Pierwszy to Szkice z kaszubszczyzny i Leksyka, zabytki, kontakty jêzykowe, wyd. Gdañskie Towarzystwo
Naukowe, Gdañsk 1998, ss. 277 (Prace Komisji Jêzykowej GTN)7. Najnowszy
jest przedmiotem niniejszego omówienia. Jego zawartoœæ wydawca bardzo
ogólnie zasygnalizowa³ na ostatniej stronie ok³adki. S¹dzê, i¿ warto ten tekœcik
przytoczyæ tu w ca³oœci:
„Profesor Hanna Popowska-Taborska pracowa³a w Polskiej Akademii Nauk
w latach 1954–2014 (Zak³ad S³owianoznawstwa, Instytut S³owianoznawstwa,
Instytut Slawistyki). Jest wspó³autork¹ Atlasu jêzykowego kaszubszczyzny i dialektów s¹siednich (t. I–XV, 1964–1978) oraz – wraz z profesorem Wies³awem
Borysiem – autork¹ S³ownika etymologicznego kaszubszczyzny (t. I–VI, 1994–
–2010), a tak¿e autork¹ wielu innych jêzykoznawczych opracowañ kaszubsz3

4
5

6

7

Zob. m.in. Pro memoria Ks. Bernard Sychta (1907–1982), a Kociewie… Jego poprzednicy
i nastêpcy, red. Józef Borzyszkowski, Gdañsk-Starogard Gdañski 2007, s. 298-306 (H. Popowska-Taborska, Listy ksiêdza doktora Bernarda Sychty).
H. Popowska-Taborska, W. Boryœ, op. cit., t. I–VI, Warszawa 1994–2010.
Zob. H. Popowska-Taborska, Rozwa¿ania nad leksykaln¹ wiêzi¹ Pomorza, £u¿yc i Po³abia,
w: Obraz jêzykowy s³owiañskiego Pomorza i £u¿yc. Pogranicza i kontakty jêzykowe, red.
Jadwiga Zieniukowa, Warszawa 1997, s. 29-34.
Zob. H. Popowska-Taborska, Kiedy Nauka splata siê z Histori¹, w: Z dziejów jêzykoznawstwa polonistycznego w Wy¿szej Szkole Pedagogicznej w Gdañsku i na Uniwersytecie
Gdañskim (1946–2005), pod red. Jolanty Maækiewicz, Ewy Rogowskiej-Cybulskiej, Jerzego
Tredera, Gdañsk 2006, s. 442-448.
Kolejne: „Szkice z kaszubszczyzny”. Dzieje badañ, dzieje jêzyka, zabytki, etymologia, wyd.
Instytut Kaszubski, Gdañsk 2006, ss. 388; Z ró¿nych szuflad – prace wybrane, relacje, wspomnienia, Warszawa 2010, ss. 390 (wyd. Slawistyczny Oœrodek Wydawniczy).
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czyzny (zob. umieszczon¹ tu Bibliograf iê kaszubsk¹ Hanny Popowskiej-Taborskiej wyodrêbnion¹ z jej pozosta³ego dorobku slawistycznego).
Gdy w roku 2005 jêzyk kaszubski uzyska³ statut jêzyka regionalnego, wzmog³y
siê prowadzone przez inteligencjê kaszubsk¹ prace nad kaszubskim jêzykiem
literackim. Jêzyk ten zaj¹æ ma miejsce silnie zró¿nicowanych dialektów kaszubskich, których znajomoœæ w m³odszym pokoleniu Kaszubów zaczê³a niepokoj¹co zanikaæ, i byæ zdolny do funkcjonowania na wszelkich p³aszczyznach ¿ycia
spo³ecznego.
Prezentowany tu zbiór artyku³ów Hanny Popowskiej-Taborskiej, wydanych
w latach 2010–2016, omawia zachodz¹ce wspó³czeœnie zmiany statusu jêzyka
oraz analizuje stosunek obecnie kszta³tuj¹cego siê literackiego jêzyka kaszubskiego do jego pierwotnej postaci dialektalnej”.
Dopowiadaj¹c, trzeba podkreœliæ, i¿ poza artyku³ami, o których za chwilê,
tom ten zawiera: Wykaz skrótów, Literatura, Pierwsze wydania publikowanych
prac, Summary, Zusammenfasung, Indeks 8 i w/w Bibliografia kaszubska Hanny
Popowskiej-Taborskiej 9. Ta ostatnia pozycja omawianego tu tomu, jej lektura,
uœwiadamia nam olbrzymi udzia³ Profesor nie tylko w rozwoju badañ kaszuboznawczych, ale tak¿e literatury kaszubskiej i ruchu kaszubsko-pomorskiego,
tak dobitnie niemal od pocz¹tku zakorzenionego w rozwoju badañ jêzykoznawczych, ujawniaj¹c niejako proces zbli¿ania siê stanowisk piastunów mowy kaszubskiej i jej badaczy ze œrodowiska Polskiej Akademii Nauk10.
Czytaj¹c, studiuj¹c najnowsze artyku³y kaszubologiczne Profesor Taborskiej,
dostrzegamy m.in. jej troskê o jakoœæ bêd¹cego wci¹¿ in statu nascendi naszego
jêzyka literackiego, poœrednio literatury kaszubskiej oraz rosn¹cych t³umaczeñ
dzie³ literatury polskiej i innej na kaszubski. Œwiadcz¹ o tym jej trzy artyku³y
z tego¿ tomu, poœwiêcone t³umaczeniu Stanis³awa Jankego na jêzyk kaszubski
epopei Adama Mickiewicza Pan Tadeusz11. W prezentowanym tomie poprze8

9
10

11

Indeks obejmuje w³aœciwie wiêcej ni¿ dwa, bo „Kaszubski” – kaszubskich s³ów analizowanych (nie tylko etymologicznie, przez Autorkê w ró¿nych artyku³ach (op. cit., s. 140-148)
i „Polski” (s³owa, pojêcia z jêzyka polskiego – odpowiedniki kaszubskiego), op. cit., s. 148-150 oraz „Staropolski”, a tak¿e „Dolno³u¿ycki”, „Górno³u¿ycki”, „£aciñski”, „Niemiecki”, „Pomorski”, „S³owiñski”, „Pozosta³e”, „Pras³owiañski”, „Indoeuropejski”, „Formy rekonstruowane”.
(Op. cit., s. 150-152).
Bibliografia ta obejmuje lata 1955–2016; ³¹cznie 334 pozycji! (op. cit., s. 153-203!).
Œrodowisku warszawskich kaszubologów przez lata przewodzi³ i patronowa³ mistrz prof.
H. Popowskiej-Taborskiej i g³ówny wspó³twórca Atlasu jêzykowego kaszubszczyzny i dialektów s¹siednich) – prof. Zdzis³aw Stieber… Zob. H. Popowska-Taborska, Badacz dialektów kaszubskich i inicjator prac nad „Atlasem jêzykowym kaszubszczyzny”, w: Zdzis³aw Stieber (1903–1980). Materia³y i wspomnienia, pod red. Doroty Krystyny Rembiszewskiej,
Warszawa 2013, s. 59-66.
Staropolskie urzêdy, tytu³y i formy grzecznoœciowe w kaszubskim i dolno³u¿yckim przek³adzie
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dzaj¹ je artyku³y: Kaszubskie dziedzictwo leksykalne, Œlady niektórych wierzeñ
dawnych Pomorzan odczytane na podstawie etymologii wybranych wyrazów
kaszubskich, O transformacji semantycznej uzale¿nionej od czynników pozajêzykowych na przyk³adzie leksyki z Pó³wyspu Helskiego, Z rozwa¿añ nad formu³uj¹cym siê s³ownictwem kaszubskiego jêzyka literackiego 12. – Mo¿na powiedzieæ, ¿e jedne i drugie s¹ równie cenne dla wspó³twórców kaszubskiego jêzyka
literackiego, jak te¿ dla badaczy kaszubszczyzny – jêzykoznawców, ale te¿ dla
historyków i etnologów/antropologów…
Jak wiemy, w krêgu zainteresowañ prof. H. Taborskiej jest równie¿ „Nowa
zmiana jakoœciowa w funkcjonowaniu literackiego jêzyka kaszubskiego. Pisane
po kaszubsku naukowe ksi¹¿ki o kaszubszczyŸnie”13. W tej materii pamiêtamy
m.in. o artyku³ach Jadwigi Zieniukowej, a dotycz¹ one po czêœci równie¿ historii – dziejów, obecnoœci jêzyka kaszubskiego w twórczoœci naukowej, godnej
dalszej – nieco bardziej historycznych studiów – dotycz¹cych zarówno pionierskich dokonañ, jak i uwarunkowañ decyduj¹cych o powstaniu dzie³ naukowych w jêzyku kaszubskim, które by³y dot¹d przedmiotem ledwie zainteresowania jêzykoznawców.
Pozosta³e w tym¿e tomie artyku³y to:
– Suf iksy -izna i -ota jako znamiona odrêbnoœci jêzykowej w formowanym
wspó³czeœnie kaszubskim jêzyku literackim;
– Gdyby kiedykolwiek w przysz³oœci mia³ powstaæ S³ownik etymologiczny
kaszubskiego jêzyka literackiego;
– Jêzykowy obraz Kaszub dawniej i dziœ;
– W poszukiwaniu jêzykowego obrazu œwiata. DOM, PRACA, WOLNOŒÆ,
a tak¿e HONOR i EUROPA w kaszubskich dialektach i w powstaj¹cym
kaszubskim jêzyku literackim.
S¹ one – ich „bohaterowie” – niejako szczególnie dobitnie zwi¹zane – uwarunkowane najnowszymi procesami historycznymi w dziejach Kaszubów i Polski. Mo¿na mówiæ tak¿e o roli ideologii (i jej realizacji) ruchu kaszubsko-pomorskiego, zwi¹zanego z… i warunkuj¹cego tak¿e zmiany strukturalne
w spo³ecznoœci Kaszubów (rola inteligencji, po trochu tak¿e elity politycznej),
jak i wi¹¿¹cych siê z tym uwarunkowañ polityczno-prawnych w kontekœcie dziejów pañstwa polskiego i Unii Europejskiej. Idzie tu, jak mo¿na s¹dziæ, nie tylko
o jakoœæ kaszubskiego jêzyka literackiego (np. eliminowanie szkodliwych zmian
znaczenia prastarych, piêknych s³ów, o „dobre” neologizmy), ale te¿ o jego

12
13

„Pana Tadeusza”; Nad kaszubsk¹ wersj¹ „Pana Tadeusza”. Rozwa¿añ o neologizmach w kaszubskim jêzyku literackim ci¹g dalszy; Kaszubski „Pan Tadeusz”. Nie³atwa sztuka t³umaczenia z pomoc¹ s³owników.
Op. cit., s. 11-46.
Zob. op. cit., s. 65-72.
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szersze funkcjonowanie jako podstawowego – wa¿nego instrumentu komunikacji (miêdzy Kaszubami i…), a nie tylko elementu dekoracji czy manifestacji
odrêbnoœci jêzykowej i to¿samoœci Kaszubów. Œwiadczy o tym piêkna dedykacja autorki adresowana do szerokiego grona odbiorców jej ksi¹¿ki – jak najszerszego – kaszubologów, piastunów jêzyka kaszubskiego w polskim i dalekim œwiecie. Brzmi ona:
„Wznowienie artyku³ów wydanych po raz pierwszy w latach 2010–2016
dedykujê tym wszystkim, którzy pragn¹, aby wspó³czesny literacki jêzyk kaszubski sta³ siê jak najwierniej skonstruowanym pomostem miêdzy dawnymi
a nowymi laty”.
– Serdeczne dziêki dla Pani Profesor za ten tom i zawarte w nim wskazania
– ¿yczenia!
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Justyna Pomierska
Gdañsk

Dylematy edukacyjne. Z Kaszubami i Pomorzem
na pierwszym planie.
Recenzja książki
Cezarego Obracht-Prondzyńskiego

„Edukacja jest najwa¿niejsza!” – to pierwsze zdanie Cezarego Obracht-Prondzyñskiego w recenzowanej ksi¹¿ce i trudno odmówiæ mu s³usznoœci: najwa¿niejsza dla ucznia, bo stanowi jego kapita³ na ca³e ¿ycie i najwa¿niejsza dla
ogó³u obywateli, bo „takie bêd¹ Rzeczypospolite z Kaszubami i Pomorzem
na pierwszym planie, jakie ich m³odzie¿y chowanie…”1. Zgodnie z drugim cz³onem tytu³u ksi¹¿ki dylematy edukacyjne – socjologa, historyka, nauczyciela
i rodzica – dotycz¹ konkretnego miejsca, nadto i czasu, tzn. osobistego doœwiadczenia miejsca i ludzi.
Termin edukacja oznacza w w¹skim znaczeniu ‘uczenie kogoœ lub uczenie
siê, zw³aszcza w szkole’ i w pracach zwi¹zanych z Kaszubami w takim znaczeniu najczêœciej wystêpuje, m.in. w eseju opartym na wspomnieniu szkolnym
J. Drze¿d¿ona O edukacji dziecka na ziemi kaszubskiej 2 czy tytu³ach monografii (i artyku³ów) pokonferencyjnych z koñca lat 90.3; tu nierzadko z okreœleniem regionalna, co wynika³o z potrzeby refleksji naukowej i dydaktycznej
dotycz¹cej realizacji w zreformowanej szkole (od 1999 r.) miêdzyprzedmiotowej œcie¿ki edukacyjnej pn. edukacja regionalna – dziedzictwo kulturowe
w regionie jako integralnej i obligatoryjnej czêœci programu dydaktyczno-wychowawczego4. W³aœciwie pierwszym spotkaniem zorganizowanym pod
1
2
3

4

Skrzydlate s³owa, których Ÿród³em cytat z aktu fundacyjnego Akademii Zamojskiej z 1600 r.
J. Drze¿d¿on, O edukacji dziecka na ziemi kaszubskiej, w: Jana Drze¿d¿ona niedokoñczony
tryptyk spo³eczny a edukacja regionalna, red. K. Kossak-G³ówczewski, Gdañsk 1995.
Edukacja regionalna mniejszoœci narodowych i etnicznych, red. K. Kossak-G³ówczewski,
Gdañsk 1999, Edukacja regionalna. Dziedzictwo kulturowe w reformowanej szkole, pr. zbiorowa pod red. S. Bednarka, Wroc³aw 1999, J. Tambor, Kilka uwag o edukacji regionalnej.
Na przyk³adzie Œl¹ska i Kaszub, w: Œl¹skie studia lingwistyczne, red. K. Kleszczowa, J. Sobczykowa, Katowice 2003.
Od 1995 r. szko³y mog³y fakultatywnie korzystaæ z za³o¿eñ programowych Dziedzictwo
kulturowe w regionie.
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szyldem jednoznacznie „kaszubskim” by³o forum dyskusyjne pn. Edukacja kaszubska. Tradycje, aktualnoœæ, perspektywy5 zorganizowane przez ZKP i Akademiê Pomorsk¹ w 2012 r. w S³upsku. W problematyce wyst¹pieñ aspekt edukacji regionalnej zosta³ wyparty przez problemy „jêzyka kaszubskiego” – przedmiotu szkolnego nauczanego od 2005 r.6 na wszystkich etapach edukacyjnych
(w³¹cznie z matur¹); umieszczonego w wykazie przedmiotów szkolnych dodatkowych (obowi¹zkowy po zadeklarowaniu).
Ksi¹¿ka C. Obracht-Prondzyñskiego jest zbiorem przejrzanych, poprawionych i uzupe³nionych tekstów drukowanych i/lub g³oszonych, które powstawa³y przez ostatni¹ dekadê. Zbiór zosta³ podzielony na dwie czêœci: pierwsza
zawiera refleksje obywatelskie, ogólnie zwi¹zane z problematyk¹ edukacji, druga
kaszubskie i pomorskie. Nota redakcyjna dowodzi wzrostu czêstotliwoœci
publikowania i mówienia o problemach edukacji w ostatnich trzech latach,
co wyraŸnie – odczytaæ to mo¿na z przytaczanych tu i ówdzie przyk³adów –
odpowiedzi¹ na zapotrzebowanie œrodowiska pomorskiego na g³os autorytetu
w sprawach edukacji. Artyku³y i wyst¹pienia s¹ kierowane do s³uchacza (i czytelnika) z ró¿nych obszarów dzia³ania naukowego autora: animatorów kultury,
samorz¹dowców, rodziców czy dzia³aczy pomorskich, ale przede wszystkim
do nauczycieli, którzy stanowi¹ najliczniejsz¹ grupê zawodowo niejako rozliczan¹ z efektów kszta³cenia i dzia³añ edukacyjnych szko³y, co rusz w Polsce
reformowanej i – pomimo, a nawet czasem wbrew intencjom reformatorów –
zmieniaj¹cej siê samoistnie pod wp³ywem procesów spo³ecznych, technologicznych itp. w otaczaj¹cym nas œwiecie.
W ksi¹¿ce termin edukacja wystêpuje z wieloma przydawkami, przede
wszystkim mowa jest o edukacji obywatelskiej i regionalnej, ale i jest: miêdzykulturowa, kulturalna (kulturowa), mniejszoœciowa, etniczna, historyczna, równoœciowa, antydyskryminacyjna,..., jest edukacja m³odzie¿y i doros³ych, edukacja ustawiczna i przez ca³e ¿ycie, edukacja bytowska, kaszubska, pomorska. Autor
przestrzeñ uczenia siê i nauczania poszerza – u¿ywa okreœlenia: pole edukacji
jakby kontaminacja pola bitwy z polem do popisu czy polem widzenia? 7 – poza
5
6

7

Edukacja kaszubska. Tradycje, aktualnoœæ, perspektywy. Praca monograficzna pod red.
A. Kuik-Kalinowskiej i D. Kalinowskiego, ZG ZKP i AP w S³upsku, S³upsk-Gdañsk 2012.
Ustawa z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszoœciach narodowych i etnicznych oraz o jêzyku
regionalnym (Dz. U. z 2005 r. Nr 17, poz. 141), Rozporz¹dzenie MEN z dnia 14 listopada
2007 r. w sprawie warunków i sposobu wykonywania przez przedszkola, szko³y i placówki
publiczne zadañ umo¿liwiaj¹cych podtrzymywanie poczucia to¿samoœci narodowej,
etnicznej i jêzykowej uczniów nale¿¹cych do mniejszoœci narodowych i etnicznych oraz
spo³ecznoœci pos³uguj¹cej siê jêzykiem regionalnym (Dz. U z 2007 r. Nr 214 poz. 1579).
Bezpoœredni zwi¹zek z realizacj¹ grantu badawczego i zwi¹zanej z nim monografi¹
zatytu³owan¹ podobnie: Poszerzenie pola kultury. Diagnoza potencja³u sektora kultury
w Gdañsku, Gdañsk 2012.
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mury szko³y i prowadzi do rozumienia edukacji szeroko jako ‘kszta³towania u
kogoœ okreœlonych postaw i reakcji’. To potwierdzaj¹ s³owa:
Dzisiaj bowiem sta³o siê tak, ¿e „edukacja jest wszêdzie” i wszystko s³u¿y
edukacji (...) nast¹pi³o ogromne rozmno¿enie instytucji, które stawiaj¹ sobie cele
edukacyjne. To ju¿ nie tylko szko³y i placówki wychowawcze, lecz tak¿e firmy
szkoleniowe, organizacje pozarz¹dowe, ró¿nego rodzaju grupy nieformalne itd.
Co wiêcej – na „pole edukacji” wkraczaj¹ podmioty z zupe³nie innych sfer, np.
instytucje kultury (warto choæby podkreœliæ znaczenie muzeów i bibliotek), podmioty komercyjne itd. Z tym zwi¹zane s¹ bardzo g³êbokie zmiany jeœli idzie
o formu³y dzia³ania – dzisiaj wszyscy poszukuj¹ nowych, atrakcyjnych i skutecznych wzorców placówek edukacyjnych.

Sam autor odnosi siê do problemu terminologicznego pytaniem (zabieg
retoryczny): „Czy powinniœmy mówiæ o edukacji regionalnej na Kaszubach?
Kaszubskiej edukacji regionalnej? Edukacji etnicznej? Kaszubskiej edukacji
jêzykowej?” i – ze znamienn¹ sobie naukow¹ potrzeb¹ doprecyzowania znaczenia pojêæ – ustawia hierarchiê: najszersze pojêcie to pomorska edukacja
regionalna, której podzbiorem kaszubska edukacja etniczna, a szczególn¹ form¹
tej¿e jest nauczanie jêzyka czyli jêzykowa edukacja kaszubska; jednak¿e (!)
z koniecznym doprecyzowaniem: „ale nie mo¿na jej sprowadzaæ do kwestii
jêzykowych, bo jest ona znacznie szersza i obejmuje wszystkie sfery ¿ycia kulturowego i spo³ecznego”. To jakbyœmy wrócili do pierwszego pojêcia... Ale trzeba
przyznaæ, ¿e dydaktyka jêzyka kaszubskiego – in statu nascendi jak sam jêzyk –
zdaje siê w tym¿e kierunku formu³owaæ za³o¿enia przedmiotu szkolnego, ró¿ni¹c owym „zanurzeniem w kulturze” znacz¹co „jêzyk kaszubski” od „jêzyka
polskiego” (obligatoryjnego dla wszystkich ucz¹cych siê w polskiej szkole i nieobejmuj¹cego bezpoœrednio treœci nauczania innych przedmiotów jak np. przyroda, historia, sztuki) i dydaktyk jêzyków obcych nowo¿ytnych. Muszê przyznaæ, ¿e z najwiêkszym zainteresowaniem odczytywa³am refleksje zwi¹zane
z rzeczon¹ jêzykow¹ edukacj¹ kaszubsk¹, tym niemniej na ca³e pole edukacji
otwieram oczy szeroko zamkniête, doceniaj¹c trud autora (i wydawcy: Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego i Instytutu Kaszubskiego), aby w jednej monografii inne aspekty przestrzeni edukacyjnej – Pomorza i Kaszub przede wszystkim – zwerbalizowane zobaczyæ. Bo ten kontekst szeroko rozumianej kultury
jest dla „jêzyka kaszubskiego” bardzo istotny.
O szkole i dla nauczycieli (o edukacji i dla edukatorów) pisaæ trudno, bo
ka¿dy wie (naj)lepiej, wszyscy przez szko³ê przeszli, mieli lub maj¹ w niej dzieci
w³asne, znajomych, krewnych. Ale profesor socjologii (i historyk) wprowadza
do przeciêtnej recepcji wspó³czesnego systemu edukacji konteksty historyczne,
polityczne, kulturowe, spo³eczne, a nawet natury etycznej, co ka¿e czytelnikowi
spojrzeæ na szko³ê i jej rolê z innego ni¿ nasz w³asny (rodzicielski czy nauczy-
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cielski) punkt widzenia. Dotyka problemów aktualnych, ale wyci¹ga wnioski
na dziœ i na jutro, prowadzi do uogólnieñ, co sygnalizuj¹ tytu³y: Edukacja
a rosn¹ca z³o¿onoœæ œwiata spo³ecznego, Czego chce rynek – co mo¿e daæ szko³a,
W poszukiwaniu aktywnoœci spo³ecznie u¿ytecznej. Niejednokrotnie w toku
wywodu powraca stwierdzenie, ¿e szko³a to instytucja grupowa i ¿e indywidualizm musi byæ w niej poskromiony. ¯e edukacja to nie zabawa, a samo uczenie
siê jest prac¹ i wysi³kiem, i ucznia, i nauczyciela. ¯e rol¹ szko³y jest nauczyæ
¿yæ we wspólnocie („wspólnoty nie wolno rozumieæ jako stada”!), bo takie s¹
wyzwania wspó³czesnoœci:
(...) musimy wykszta³ciæ w sobie umiejêtnoœci dostosowania, a wiêc tworzenia
takich form i zasad dzia³ania, które pozwalaj¹ na du¿¹ elastycznoœæ, dziêki której
mamy zdolnoœæ dostosowania do ró¿nych wra¿liwoœci, reagowania na odmienne
potrzeby, na czasami sprzeczne oczekiwania. Ta elastycznoœæ jest nam potrzebna
tak¿e po to, aby radziæ sobie z procesami indywidualizacji.
Nawet w najbardziej otwartej i bezstresowej placówce musz¹ byæ jakieœ regu³y
i normy. Nie mo¿e byæ te¿ akceptacji dla szko³y opresyjnej, skoncentrowanej
wy³¹cznie na dyscyplinowaniu. Bo ono mo¿e zabijaæ indywidualnoœæ, a zatem
ró¿norodnoœæ, która jest dobrem. Choæ jednoczeœnie pamiêtaæ musimy, ¿e szko³a
ma dawaæ umiejêtnoœæ budowania wspólnoty.

Ta wielokrotnie powracaj¹ca idea ró¿norodnoœci w naturalny sposób kieruje
uwagê na problemy Pomorza, których nie brakowa³o w czêœci pierwszej obywatelskiej, ale w drugiej z za³o¿enia i tytu³u s¹ nadrzêdne. Ten zbiór sk³ada siê
z siedmiu tekstów – w czêœci pierwszej osiem, ale znacznie krótsze, to przede
wszystkim wyst¹pienia – i w wiêkszej czêœci s¹ to artyku³y naukowe, publikowane wczeœniej w wydawnictwach specjalistycznych czy monografiach pokonferencyjnych. Autor prezentuje problem historyczny wielokulturowoœci Pomorza i jego konsekwencje dla edukacji, najwiêcej uwagi poœwiêcaj¹c jednak wspó³czesnoœci. Poddaje wnikliwej analizie dane Narodowego Spisu Powszechnego
Ludnoœci i Mieszkañ z 2011 r. (deklaracje narodowo-etniczne, jêzykowe, wyznaniowe zestawia z takimi danymi jak p³eæ, poziom wykszta³cenia, miejsce
zamieszkania). Przytacza powszechnie ju¿ utrwalone dane: 232 547 osób deklaruje identyfikacjê etniczn¹ kaszubsk¹, 108 140 osób deklaruje pos³ugiwanie
siê jêzykiem kaszubskim, Kaszubi s¹ w województwie pomorskim najliczniej
reprezentowan¹ grup¹ niepolskich deklaracji etnicznych (90,5%) i zdecydowanie w tej grupie dominuj¹ osoby z wykszta³ceniem ni¿szym ni¿ œrednie. Z tabelek ró¿nie zestawianych wyci¹ga wniosek, ¿e roœnie œwiadomoœæ jêzykowa wœród
Kaszubów, ale jednoczeœnie s³abnie codzienne u¿ywanie kaszubskiego, ¿e asymilacja jêzykowa, tj. porzucanie jêzyka kaszubskiego na rzecz dominuj¹cej
polszczyzny, nastêpuje szybciej u kobiet... To ka¿e siê zastanowiæ nad rol¹
(i kszta³tem) kaszubskiej edukacji etnicznej.
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C. Obracht-Prondzyñski krytycznie opisuje praktyki i doœwiadczenia edukacyjne Kaszubów, czêsto odwo³uj¹c siê do historycznych faktów i pomorskich
autorytetów (Majkowski, Karnowski, B¹dkowski, Pasierb, Pestka), do pracy
œrodowisk naukowych (z Pomorza i nie tylko), do alegorii, które powinny byæ
s³uchaczowi znane, jak m. in. Strach, Trud i Niewarto z Remusowej epopei.
Prezentuje kaszubski projekt edukacyjny z wyrozumia³oœci¹ dla jego 30-letniej
„m³odoœci” i z uznaniem dokonañ i jego niezwyk³oœci:
(...) nigdy w naszych dziejach w tak krótkim czasie nie zosta³o zrealizowane ¿adne
przedsiêwziêcie o tak wielkim zasiêgu (tak¿e geograficznym), o takiej skali zaanga¿owanych œrodków finansowych i ludzi, o takim natê¿eniu ró¿norodnych dzia³añ i przy takim wsparciu ze strony w³adz publicznych. Mamy do czynienia
z pierwszym w dziejach pokoleniem dzieci i m³odzie¿y, które przechodzi na masow¹ skalê edukacjê etno-kulturow¹, przy czym jest to systemowa edukacja
publiczna, bo w domach jest ona bardzo s³aba (...) Trzeba patrzeæ na to zjawisko
nie tylko przez pryzmat „w¹sko-edukacyjny”, lecz w³aœnie jako na niezwyk³e,
bezprecedensowe wydarzenie i taki¿ proces kulturowy. Proces o bardzo z³o¿onym przebiegu i trudnych do oceny skutkach. To prowadzi nas do pytania
o skalê naszej odpowiedzialnoœci, bowiem to, jakie Kaszuby i Pomorze bêd¹
za kilkanaœcie, kilkadziesi¹t lat, za kogo siê bêd¹ Kaszubi uwa¿ali, jak bêdzie ich
to¿samoœæ i kompetencja kulturowa, rozstrzyga siê w³aœnie tu i teraz.

Te wa¿ne s³owa otwieraj¹ prezentacjê celów, w których uwzglêdniona zostaje tak¿e walka z „kompleksem kaszubskim” i z dychotomicznym obrazem
kaszubskiej kultury: folklorystyczny ozdobnik a realne ¿ycie w lokalnej spo³ecznoœci. A autor charakteryzuje okolicznoœci, w których obecnie „rozgrywa
siê edukacja” z uwzglêdnieniem licznych odniesieñ: na wszystkich etapach
edukacyjnych i w powi¹zaniu z edukacj¹ obywatelsk¹ i miêdzykulturow¹.
A najwiêcej troski w jego wypowiedzi dotyczy „aktorów edukacyjnych”, szkólnych: ich entuzjazmu i wykszta³cenia, œwiadomoœci i autoidentyfikacji, wolnoœci i odpowiedzialnoœci.
Teksty przeznaczone do wyg³oszenia pozostawiono w zbiorze z wieloma
znamionami takich mów: pierwsza osoba (czasem retoryczna liczba mnoga),
powtórzenia, pytania podtrzymuj¹ce i pobudzaj¹ce uwagê s³uchacza, potoczne sformu³owania, np. powracaj¹cy kaszubizm szkólny, który pojawia siê w funkcji spoufalaj¹cej, kiedy autor chce zjednaæ sobie nauczyciela. Czyni s³uchacza
odpowiedzialnym za problem edukacji, zachêca do pod¹¿ania za jego tokiem
myœlenia, pobudza ci¹gle uwagê pytaniami, znamienne, jak czêsto zaczyna od
„czy” – jak w rachunku sumienia! Dominuje kompozycja wypowiedzi jak
w klasycznej retoryce: wstêp, jakieœ zagajenie (opis, relacja, opowiadanie),
a potem wywód argumentacyjny, nierzadko ³añcuszkowy, ale dynamiczny,
zawsze z dobitnie wy³uskanym przes³aniem i z krótkim zakoñczeniem z trafn¹
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puent¹. Nadto powtórzenia, wyliczenia, nawracaj¹ce s³owa i konstrukcje sk³adniowe, np. „z jednej strony..., z drugiej strony”, „co wiêcej”, „wykorzystuj¹c doœwiadczenia kaszubskie, borowiackie, kociewskie, powiœlañskie, krajniackie...”
„bo kultura to nie tylko instytucje, procedury, projekty, finanse, narracja...” „to
nas prowadzi do pytania...” „to rodzi ryzyko...” „a mo¿e nawet wrêcz przeciwnie!”. Wiêcej pytañ i wykrzyknieñ pojawia siê, kiedy mówca nie kryje emocjonalnego zaanga¿owania i wspó³odpowiedzialnoœci w tworzeniu rzeczywistoœci pe³nej „pomorskich idea³ów obywatelskich”, „pomorskiej myœli politycznej”
i „pomorskiej regionalnej wspólnoty obywatelskiej”. Te znamiona mowy osobniczej profesora znane dobrze m.in. z wyk³adów, laudacji i innych wyst¹pieñ
publicznych pe³ni¹ nie tylko funkcjê retoryczn¹, s³u¿¹ tak¿e doprecyzowaniu
pojêæ.
Jêzyk zachêca do lektury zgromadzonych tekstów, dobrze siê je czyta. Artyku³y od pocz¹tku przeznaczone do druku s¹ w jakimœ stopniu inne, jednak nie
s¹ trudne w odbiorze. Wiêcej w nich materia³u badawczego, konkretnej wiedzy przedmiotowej, ale – mimo wpisanej a’priori w problematykê edukacji
potrzeby reagowania na bie¿¹ce dylematy i, niestety, gro¿¹cej pracom o szkole
i nauczaniu nieuchronnej dezaktualizacji – przygotowane nawet 10 lat temu
teksty dalej absorbuj¹ uwagê. Trzeba to przeczytaæ, aby zrozumieæ kontekst
dzia³añ edukacyjnych prowadzonych dziœ na wielu frontach, w³¹cznie z determinacj¹ ró¿nych œrodowisk i przedstawicieli w³adz w utrzymaniu kierunku studiów etnofilologia kaszubska na Uniwersytecie Gdañskim. Edukacja kaszubska: etniczna, kulturowa i jêzykowa – od przedszkola, przez wszystkie etapy
szkolne w powi¹zaniu z odpowiednim systemem kszta³cenia nauczycieli – okazaæ siê z czasem mo¿e najwa¿niejsza dla zachowania i rozwoju jêzyka kaszubskiego8, a to ma istotny wp³yw na oblicze kulturowe Pomorza.

8

J. Tréder, Sp òdlowô wiédzô ò kaszëbiznie, wëd. 2. pòpr. i pòsz., redakcjô J. Pòmierskô, Gduñsk
2014, s. 14.

DYLEMATY EDUKACYJNE. Z KASZUBAMI I POMORZEM...

329

Tadeusz Lipski
Wiele

Józef Borzyszkowski, Teodora z Fethków
i Izydor Gulgowscy – ich życie i dzieła,
rodzina i przyjaciele we Wdzydzach,
Muzeum – Kaszubski Park Etnograficzny
we Wdzydzach Kiszewskich,
Instytut Kaszubski w Gdańsku, 2018, ss. 478.

Piêkny gwiazdkowy prezent przygotowa³o w ubieg³ym roku, wespó³ z Instytutem Kaszubskim w Gdañsku, Muzeum – Kaszubski Park Etnograficzny
we Wdzydzach Kiszewskich, wydaj¹c albumow¹ opowieœæ o twórcach – obecnie te¿ patronach – kaszubskiego skansenu. Jej autor, prof. Józef Borzyszkowski, z rycin, listów, urzêdowych pism, prasowych wycinków i biograficznych
epizodów sk³ada wdzydzk¹ silva rerum, tu i ówdzie stawiaj¹c znaki zapytania.
Obfity w fotografie, piêknie opracowany graficznie (Anna Maciejewska, Anna
Borowska i Maciej Ostoja-Lniski), z³o¿ony z siedmiu czêœci tom wprowadza
czytelnika w geograficzne, intelektualne i duchowe przestrzenie, które w dzieciñstwie i m³odoœci kszta³towa³y z osobna dwoje przysz³ych protagonistów sztuki ludowej na Kaszubach (czêœæ I), przybli¿a wdzydzk¹ – domow¹, wiejsk¹,
edukacyjn¹ – codziennoœæ prze³omu wieków XIX i XX na tle naukowych, kulturowych i politycznych trendów na Pomorzu (II, III i IV), relacjonuje losy
wdzydzan w latach 1914 – 1939 (V), zapoznaje nas z liczn¹ bli¿sz¹ i dalsz¹
rodzin¹ T. i I. Gulgowskich oraz z rzesz¹ goœci, odwiedzaj¹cych Wdzydze i tu
wypoczywaj¹cych (VI), przynosi te¿ strzêpy informacji o wojennych losach
T. Gulgowskiej i jej Muzeum, jak równie¿ o powojennym rozdziale ¿ycia
wdzydzkiej placówki oraz jej za³o¿ycielki (VII).
Niezaprzeczalnym walorem ksi¹¿ki jest bogactwo fotografii. Z zamieszczonych w albumie zdjêæ jedne wprowadzaj¹ nas w familijno-spo³eczno-historyczny
kontekst, inne wzbudzaj¹ myœli o przelotnoœci i znikomoœci ¿yciowych zdarzeñ. Jest na 58 stronie zdjêcie podpisane: Wdzydzanie na prastarych ³odziach
– d³ubankach, jak widaæ ju¿ remontowanych (fot. sprzed 1910 r.). Widzimy
cztery dobijaj¹ce do brzegu d³ubanki i jedn¹ stoj¹c¹ ju¿ przy nadbrze¿u – byæ
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mo¿e wczeœniej opuœci³ j¹ autor zdjêcia. Prowadz¹ je mê¿czyŸni; wszyscy
wpatrzeni w obiektyw. £odzie s¹ ju¿ zdezelowane, ich czas mija… Niebawem
zmierzchaæ bêdzie te¿ ¿ycie wioœlarzy:
Wszystko zd¹¿a do jednego miejsca:
wszystko wywodzi siê z prochu
i wszystko znowu w proch siê obraca. (Koh 3, 20)
I mój los jest to¿samy.
Ogromna wiêkszoœæ ilustracji pokazuje ¿ycie w jego raczej radosnych ods³onach. Nie mogê jednak oprzeæ siê wra¿eniu, ¿e wspólnym mianownikiem
wszystkich zamieszczonych tu zdjêæ jest fotografia ze strony 58. Ale póki czas,
przegl¹dajmy zamieszczone w ksi¹¿ce fotograficzne pami¹tki zdarzeñ. Najstarsze zdjêcia pochodz¹ z koñca XIX wieku, najwiêcej – z pierwszego trzydziestolecia wieku XX. Ich bohaterami s¹ oczywiœcie T. i I. Gulgowscy, ale te¿ wpatrujemy siê w twarze cz³onków bli¿szej i dalszej rodziny oraz licznie przybywaj¹cych goœci. Ogl¹damy stare rodzinne zdjêcia Fethków (ród, z którego wywodzi
siê Teodora), Kukowskich (rodzina mê¿a Blandyny Rozalii, najstarszej z rodzeñstwa Fethków) i Sychowskich (z Sychowskich wywodzi siê bratowa Teodory, ¿ona Józefa Fethkego). Podziwiamy te¿ wdzydzkie pejza¿e. Znaczna czêœæ
prezentowanych zdjêæ to kartki pocztowe – fotowidokówki autorstwa Izydora
Gulgowskiego. Na odwrocie, czasem i na marginesach zdjêæ, kreœli³a Teodora
kilka zdañ do adresatów, gdzieniegdzie nawi¹zuj¹c do przesy³anej fotografii.
Nie potrafiê sugestywnie prze³o¿yæ obrazu na s³owa, dlatego gor¹co zachêcam – wszystkie zdjêcia w albumie warte s¹ obejrzenia i zadumy. Pisze o nich
autor ksi¹¿ki: (Fotografie s¹) „…tym cenniejsze, ¿e rzadkie, a dot¹d szerzej
nieznane, wczeœniej jedynie z publikacji Izydora, bêd¹cego najczêœciej ich
autorem” (s. 7).
Publikowane – obok fotografii – listy i dokumenty, jak równie¿ wa¿ne
s³owa autorskiego komentarza tworz¹ niejako drug¹, równoleg³¹ p³aszczyznê
tekstu omawianego wydawnictwa. Ca³oœæ materia³u, wraz z licz¹c¹ niemal 100
pozycji bibliografi¹, ma s³u¿yæ – w intencji prof. Borzyszkowskiego – autorowi/autorom oczekuj¹cej na napisanie biografii Gulgowskich. Dzisiejszy czytelnik i ogl¹dacz mo¿e z ca³oœci prezentowanych tu treœci wysup³aæ w¹tki, które
wzbudz¹ jego szczególne zainteresowanie. Znane jest, czêsto publikowane,
zdjêcie przedstawiaj¹ce ma³¿eñstwo Gulgowskich w pracowni malarskiej Teodory. Mniej wiemy o obrazach, które w tym mansardowym atelier powstawa³y.
W albumie ogl¹damy ponad 20 dzie³ wdzydzkiej malarki; widzimy akwarele,
pejza¿e wykonane kredk¹ czy o³ówkiem. Wiêkszoœæ reprodukcji wywo³uje
we mnie jakieœ wewnêtrzne zaniepokojenie; nawet odmalowana w bezruchu
przyroda wydaje siê byæ niepewna w swym nieporuszonym trwaniu. Na stronach 126 i 127 zamieszczony jest fragment tekstu artysty malarza Ryszarda
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Na³êcza-Jaweckiego, prezentuj¹cego malarstwo Teodory z okazji otwarcia jej
pierwszej wystawy w 1987 roku (na koñcu albumu znajdziemy adres bibliograficzny tego katalogu). Miêdzy innymi to wydarzenie jest powodem przywo³ania na stronice ksi¹¿ki nazwiska ma³¿eñstwa Zofii i Ryszarda Na³êcz-Jaweckich. Artyœci ci w latach osiemdziesi¹tych XX wieku bardzo silnie zaznaczyli
swoj¹ obecnoœæ we Wdzydzach Tucholskich. Byli animatorami licznych przedsiêwziêæ kulturalnych na terenie gminy Karsin. Oprócz realizowania wspólnych projektów ka¿de z ma³¿onków uprawia³o malarstwo. Swoje obrazy sygnowali akronimami: zonaja (Zofia Na³êcz-Jawecka) i najary (Na³êcz-Jawecki
Ryszard); na kilkanaœcie lat ubieg³ego wieku wybrali pomarczyñsk¹ (Pó³wysep
Pomarczyn we Wdzydzach Tucholskich) ubiedŸ Jeziora Wdzydzkiego na swój
kaszubski chutor.
Wracaj¹c do postaci wdzydzkiej artystki haftu i malarstwa, warto zwróciæ
uwagê na zabawne zderzenie dwóch informacji: na stronach 21 i 22 otrzymujemy informacjê o ukoñczeniu przez Teodorê szko³y œredniej i studiowaniu przez
ni¹ malarstwa w Berlinie, natomiast na stronie 446, w tekœcie z „Dziennika Ba³tyckiego” z 1950 roku autorstwa Rajmunda Bolduana czytamy: „…Gulgowska,
mimo sêdziwego wieku, (…) stale czyta i uczy siê, poch³ania wprost ksi¹¿ki,
chocia¿ ukoñczy³a tylko 6 klas szko³y podstawowej”. Wykluczywszy niewiedzê
publicysty, mo¿na podejrzewaæ, ¿e passus ten by³ pañszczyzn¹ odrobion¹
na rzecz, buduj¹cej ustrój robotniczo-ch³opski, w³adzy ludowej.
Album Józefa Borzyszkowskiego jest ksi¹¿k¹ – mozaik¹, której poszczególne elementy – stanowi¹c ca³oœæ z pozosta³ymi – otwieraj¹ mo¿liwoœci wieloaspektowych badañ ¿ycia i dzie³a Teodory i Izydora Gulgowskich. Dla czytelnika – zapewne te¿ dla badacza – najbardziej intryguj¹ce bywaj¹ niejednoznacznoœci. Na stronie 139 prof. Borzyszkowski napisa³: „Z perspektywy czasu
mo¿emy powiedzieæ, i¿ w toczonej wówczas [w pierwszych dekadach XX w.
– T.L.] walce narodowej miêdzy Polakami a Niemcami o charakter Pomorza
i Kaszubów, Gulgowscy, niczym wszyscy Kaszubi, byli dla jednych za ma³o
polscy, dla drugich z ma³o niemieccy… Bliska nam dziœ wizja œwiata wielokulturowego, pokojowego wspó³¿ycia ludzi ró¿nych religii, etni i kultur nie
znajdowa³a wówczas zrozumienia i akceptacji”.
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Sławina Kwidzińska, drzewo pamięci,
wprowadzenie: Jowita Kęcińska-Kaczmarek,
Instytut Kaszubski w Gdańsku,
Gdańsk 2019, ss. 142.

W ostatnim wierszu debiutanckiego tomiku S³awiny Kwidziñskiej z 2013
roku Esencja wyobraŸni 1 pobrzmiewa zamys³ odgrodzenia siê poetki od nie –
jej – œwiata: – nie zapomnij zamkn¹æ drzwi – mówi. A jednak, na szczêœcie dla
nas, zreflektowa³a siê i w nowym zbiorze wierszy, w drzewie pamiêci rozwiewa
nasze obawy:
przymknê³am drzwi
zostawiaj¹c promyk œwiat³a
Ten w³aœnie promyk œwiat³a wiedzie czytelnika do serca liryki; drzwi s¹ jednak przymkniête, jesteœmy wiêc œwiadomi tego, ¿e mo¿emy nie dotrzeæ do sedna poetyckiego œwiata, nie wszystkie tajemnice s¹ czytelnikowi dostêpne.
Tu winienem zg³osiæ uwagê, dotycz¹c¹ percepcji literatury. Liryka wci¹¿ jest
dla mnie twórczoœci¹ oraln¹; wiersz epicki mogê odczytaæ wy³¹cznie wzrokowo, wiersz liryczny musi wybrzmieæ. W lekturze indywidualnej dŸwiêk jest
oczywiœcie wspomagany przez obraz. Pójdê jednak dalej – znane jest, maj¹ce
na celu podkreœlenie koniecznoœci uwa¿nego s³uchania, powiedzenie; „S³uchaj
uchem, a nie brzuchem.” Do mi³oœników muzyki kierowane jest zalecenie:
„S³uchaj brzuchem, a nie uchem”, czyli odbieraj muzykê ró¿nymi zmys³ami
i swoj¹ psyche, nie musisz koniecznie wszystkiego „rozumieæ”. Podobn¹ sugestiê skierowa³bym do czytelnika poezji. Wiedz, ¿e poezja po czêœci pos³uguje
siê jêzykiem tajemnym, a jeœliby „drzwi by³y zbyt szeroko otwarte”, ksi¹¿kê
nale¿a³oby od³o¿yæ na pó³kê. Poeci przymykaj¹ drzwi, my staramy siê nieco je
odemkn¹æ. Czytaj¹c wiersze S³awiny Kwidziñskiej, korzystamy z pozostawionego przez ni¹ promyka œwiat³a. Zanim podejmê próbê rozejrzenia siê w œwiecie
1

S. Kwidziñska, Esencja wyobraŸni, s³owo wstêpne Halina S³ojewska, Instytut Kaszubski,
Gdañsk 2013, ss. 62.
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drzewa pamiêci, podzielê siê wra¿eniem, jakiego dozna³em, przechodz¹c od
Esencji wyobraŸni do drugiego tomu wierszy poetki. Ju¿ samo wzrokowe zestawienie zawartoœci obu tomików ka¿e dostrzec, czym siê wzajemnie odró¿niaj¹.
Utwory debiutanckie s¹ bardziej zró¿nicowane wersyfikacyjnie, a ich zewnêtrzna konstrukcja przypomina zgrabne w zarysie, chocia¿ skomplikowane,
figury geometryczne. Utworom towarzysz¹ grafiki Ryszarda Stryjca, o którego
artystycznym œwiecie mówi³a Magdalena Olszewska, ¿e jest emanuj¹cy mroczn¹
tajemnic¹2. Owa pomroka debiutanckiego tomiku otulona/opatulona (ulubione
s³owa autorki) zosta³a niespokojnym, chocia¿ cieplejszym ni¿ dzie³o Stryjcowe,
pastelem Marioli Wiœniowskiej „Zapamiêtane lato”. Ta artystycznie intryguj¹ca
malarka teraz zaproszona zosta³a równie¿ do wnêtrza drzewa pamiêci; jej poruszaj¹ce – w wiêkszoœci ezoteryczne – obrazy dope³niaj¹ poetyckiego œwiata
S³awiny Kwidziñskiej, która ju¿ jakby spokojniejszym tokiem prowadzi liryczne
solilokwia; pamiêtajmy, ¿e równie¿ wiersze komuœ dedykowane rodz¹ siê
ze spotkania najpierw z samym sob¹. Zmiana nastroju w drzewie pamiêci nie
znaczy, ¿e duchowa kraina poetki zazna³a harmonijnego spokoju. Obrazy Marioli Wiœniowskiej przypominaj¹ o nieustannym pulsowaniu egzystencjalno-poetyckich sekretów i znaków zapytania. Czytaj¹c (pamiêtajmy tu o znaczeniu zwrotu „czytaæ wiersz”) wiersze S³awiny Kwidziñskiej, wêdrujemy przez
ogrody i cmentarze, s³uchamy cichej gry œwierszczy i dostrzegamy drogê zasêpion¹, przeczuwamy wpl¹tan¹ w niepokój nadziejê, któr¹ niwecz¹ wbijaj¹ce
siê w serce wspomnienia. Na kartkach drzewa pamiêci brataj¹ siê ze sob¹
mi³oœæ i ¿al. Poetycki œwiat S³awiny Kwidziñskiej wymyka siê ukonkretnieniu.
S³yszymy: biegnê i nie biegnê; trwam bez powietrza i z powietrzem; jestem tam
gdzie mnie nie ma… Nie uchwycimy tego, co za oknem, za szyb¹, nie dotkniemy
tego, co odbija siê w lustrze, w ka³u¿y, w tafli szk³a; nie jesteœmy pewni, co kryje
siê za bram¹, za otwartymi/zamkniêtymi drzwiami. Nie pomagaj¹ nam te¿
kategoryczne stwierdzenia: jezioro ciche i czarne jest we mnie; moje miasto
budzi siê we mnie kiedy chcê… Przymkniête drzwi s¹ dla czytelnika granic¹.
Spiritus movens poetycznych doznañ S³awiny Kwidziñskiej jest pamiêæ. Pamiêæ,
która nie daje spokoju, której „zapach” czêœciej niepokoi ni¿ ko³ysze, bo zmusza do myœlenia o tym, co mog³o byæ inne… ale dziœ bez znaczenia ju¿. Wci¹¿
jednak drzewo pamiêci budzi siê i nêci… Spacerowi po ³¹kach nagrobków
towarzyszy melodia cmentarnej sygnaturki:
twarze zamglone
wyraziste – jak ¿ywe
2

M. Olszewska, Ryszard Stryjec. Artysta osobny…, [w:] Pro memoria Ryszard Stryjec (1932–
–1997), zebra³ i oprac., wstêpem i przypisami opatrzy³ Józef Borzyszkowski. Instytut Kaszubski w Gdañsku, Gdañsk – Wejherowo 2017, s. 224.
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jak ¿ywe
zapachy
g³osy
zapachy
g³osy
jak ¿ywe…

[„A¿ znik³a gdzieœ daleko, gdzieœ na niebios progu…”]; przesz³oœæ przychodzi
czêsto nieproszona, bo budzi j¹ podœwiadomy trans. Tu warto przytoczyæ fragment s³ownikowego wyjaœnienia pojêcia „trans” – „stan podobny do niepe³nego
snu, charakteryzuj¹cy siê obni¿on¹ œwiadomoœci¹, s³abym kontaktem ze œwiatem zewnêtrznym…”3 Poetka mówi: spadam w przepaœæ we œnie – tytu³owa
pamiêæ niekoniecznie jest dobr¹ towarzyszk¹ ¿ycia. Ju¿ ono samo pe³ne jest
krêtych dróg, zakrêtów, rozdro¿y… A towarzysz¹ca mu pamiêæ kreœli na nich
liniê sinusoidy. S¹ pory ¿ycia, gdy bywa ona uœpiona. Mo¿na wiêc ju¿ zapanowaæ nad dynamik¹ wewnêtrznych prze¿yæ. Dla S³awiny Kwidziñskiej symbolem czasu, który trzeba prze¿yæ z silnym postanowieniem nie dam siê jest zima.
Trzeba tylko zawierzyæ doœwiadczeniu – przecie¿ nie trwa ona wiecznie.
Jest kraina, niebêd¹ca u³ud¹, marzeniem tylko, jest zak¹tek, gdzie zawsze
pachnie, gdzie
rzeŸby kamienne i schody kamienne
constans
Czyli jest coœ sta³ego, niezmiennego, coœ, co jest ostoj¹. Tej poetyckiej
deklaracji odpowiadaj¹ dwa – tym razem egzoteryczne – obrazy Marioli
Wiœniowskiej, maj¹ce – ka¿dy – w swoim tytule nazwê £¹czyñska Huta.
Poprzez wiersze zamieszczone w trzech czêœciach czytanego tomu (miejsca; spotkania; lustra pamiêci) dochodzimy do portretów, poetycko zakreœlonych najbli¿szych autorce postaci, o których mo¿na powiedzieæ, ¿e s¹ dusz¹
przywo³anego wczeœniej constans. Autorka drzewa pamiêci jawi siê tu jako
wnikliwa obserwatorka, patrz¹ca równie¿ „oczyma duszy”. S¹ tu teksty d³u¿sze, ale nie ma d³u¿yzn. S³awina Kwidziñska potrafi dostrzec u najbli¿szych
tyle szczegó³ów, ¿e ich przywo³anie wzbudza podziw i dla portretowanej osoby,
i dla autorki. Nie wchodz¹c w prywatnoœæ tej czêœci ksi¹¿ki (choæ akurat
tutaj poetka uchyli³a drzwi doœæ szeroko), zatrzymam siê na fragmencie dla
Mamy, który móg³by – ze wzglêdu na przyjêt¹ formê – zakoñczyæ siê katastrof¹, a dziêki niewyszukanej prostocie jest dla mnie jednym z najbardziej
frapuj¹cych wyimków drzewa pamiêci. Myœlê o urywku, bêd¹cym wyraŸnym
echem modlitwy litanijnej, ale pozbawionym rysu uni¿onoœci i barokowoœci:
3

Wielki s³ownik jêzyka polskiego PWN, r-t, Warszawa 2018, s. 888.
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Ty –
sól ziemi
(…)
królowa kapliczek
królowa orzechów
królowa kotów
delikatna szczodra
nastrojowa
dobra…
(…)
Ty nasza Mama jedyna…
Mama najistotniejsza
Nie potrafiê opisaæ wra¿enia, jakie wywar³ na mnie ostatni wers…
Wzi¹wszy do rêki drzewo pamiêci koniecznie zacznijmy jego lekturê od piêknego eseju prof. Jowity Kêciñskiej-Kaczmarek. Jest to celuj¹ce wprowadzenie
w poetycki œwiat S³awiny Kwidziñskiej.
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Marian Miotk, Recepcja kaszubskich
przekładów Biblii.
Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej,
Wejherowo-Gniewino 2018, ss. 329, ilustr.

Podstaw¹ ksi¹¿ki jest rozprawa doktorska napisana na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, której promotorem by³ o.
profesor zw. dr hab. Ryszard Sikora OFM. Tematem jej jest rozpowszechnianie
Biblii w ró¿nych przestrzeniach i formach we wspó³czesnym œwiecie w dialekcie/jêzyku kaszubskim,
Pismo Œwiête, aczkolwiek zosta³o przet³umaczone na ponad dwa tysi¹ce
jêzyków i wydane w milionach egzemplarzy, jest ksiêg¹ w dalszym ci¹gu ma³o
znan¹, w tym tak¿e wœród Kaszubów. Swego czasu pisa³em o ksi¹¿kach ma³o
czytanych, ale w kontekœcie w³adzy œwieckiej, gdzie równie¿ wspomnia³em
o Biblii, jako ksiêdze ma³o znanej1.
Omawiana publikacja sk³ada siê z szeœciu rozdzia³ów: dzieje formowania
siê kaszubskiego krêgu kulturowego, wyznaniowe przek³ady Biblii na kaszubski, recepcja Biblii kaszubskiej w przestrzeni religijnej i naukowej oraz w przestrzeni kultury i medialnej. Bardzo cennym uzupe³nieniem jest obszerna bibliografia obejmuj¹ca 38 stron, na któr¹ siê sk³adaj¹ teksty biblijne (Ÿród³owe),
nauczanie Koœcio³a, literatura przedmiotu, opracowania ogólne oraz pomoce
leksykograficzne2.
Reformacja Martina Lutra na pocz¹tku XVI stulecia wprowadzi³a do liturgii jêzyki narodowe. Dlatego nie dziwimy siê, ¿e ju¿ wówczas czêœæ zgromadzeñ wyznania ewangelicko-augsburskiego mog³a poznaæ nie tylko w s³owie,
ale i w piœmie S³owo w rodzimym jêzyku. Autor przedstawia problemy i przebieg rozpowszechniania s³owa Bo¿ego na tle historycznym, etnograficznym
1
2

Ksi¹¿ki ma³o czytane, czyli prawdziwe oblicze w³adzy, „Przegl¹d Powszechny”, nr 7/8,
Londyn 1987 s. 16-18.
Dzie³o ks. B. Sychty omawia³em na ³amach londyñskiej „Gazety Niedzielnej”, 19 IX 1982,
s. 5-6.
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i kulturalnym. W wyniku reformacji i polityki w³adzy œwieckiej wed³ug sentencji „Cuius Régio, Eius Relígio”, czyli w³adca okreœla wyznanie podw³adnych,
wp³ynê³o ujemnie m.in. na poddanych prowadz¹ce do wynarodowienia
w³¹cznie3.
Pod koniec XVIII w. pañstwo polskie przesta³o istnieæ. Jak podaje autor rozprawy, za spraw¹ zaborcy systematycznie mala³a liczba (ewangelickich) parafii,
w których odprawiano nabo¿eñstwa po kaszubsku lub po polsku. Do parafii
pomorskich przysy³ano pastorów wrogo ustosunkowanych do mowy rodzimej. Takim przyk³adem jest pastor parafii Gardna, który przyzna³, ¿e „Moim
przeznaczeniem by³o wytêpiæ polskoœæ w dwóch miejscowoœciach. Przede mn¹
w Wielkim Tuchomiu co 6 do 8 tygodni g³oszono kazanie po polsku. Gdy mnie
tu przeznaczyli, pyta³em siê, jak przedstawia siê sprawa Kaszubów. Wtedy
starosta powiedzia³ mi, ¿e trzeba skoñczyæ z polskoœci¹ na Pomorzu, tak my
chcemy”.
Dwie wojny œwiatowe, a póŸniej system spo³eczno-polityczny w poja³tañskiej Polsce opóŸni³y w znacznym stopniu rozwój nie tylko jêzyka polskiego,
ale i dialektów terytorialnych oraz wykszta³cenie inteligencji kaszubskiej. D³ug¹
drogê przesz³a spo³ecznoœæ kaszubska, zanim doczeka³a siê sprzyjaj¹cych warunków rozwoju dla swej kultury i ustawowego uregulowania tego problemu
przez pañstwo polskie. Dobrze ilustruje to pierwszy rozdzia³ ksi¹¿ki.
Wielkie zas³ugi w podtrzymywaniu kultury, w tym jêzyka kaszubskiego maj¹
jednak sami Kaszubi pielêgnuj¹cy tradycje w domach. Jak wielkie zapotrzebowanie by³o na s³owo drukowane w jêzyku Kaszubów, œwiadczy m.in. inicjatywa
Donalda Tuska, wówczas wicemarsza³ka Senatu, mianowicie wydania elementarza Abecad³o kaszubskie, które ukaza³o siê w 2000 r., a rok wczeœniej Historia,
geograf ia, jêzyk i piœmiennictwo Kaszubów autorstwa Józefa Borzyszkowskiego,
Jana Mordawskiego i Jerzego Tredera (Gdañsk 1999, ss. 190, il.), obie ksi¹¿ki po
kaszubsku i po polsku4. Po zmianach ustrojowych po 1989 r. tak¿e pañstwo
nada³o moc prawn¹ mniejszoœci¹ narodowym i jêzykom regionalnym5.
W Koœciele katolickim dopiero Sobór Watykañski II (11 X 1962 – 8 XII
1965) postanowi³ wewnêtrzn¹ odnowê ca³ego Koœcio³a. Na tê odnowê z³o¿y³y
siê postanowienia w zakresie biblijnym, liturgicznym i ekumenicznym, w tym
wprowadzenie jêzyków narodowych do liturgii, koncelebra, komunia œw.
pod dwoma postaciami dla wszystkich i diakonat sta³y. Jednak¿e przemiany
3

4
5

£aciñska sentencja streszczaj¹ca ugodê zawart¹ przez cesarza Karola V z ksi¹¿êtami niemieckimi. Zasada zosta³a zapisana w koñcz¹cych wojnê religijn¹ ustaleniach pokoju augsburskiego w 1555 r.
W. Bòbrowsci, K. Kwiatkòwskô, Kaszëbsczé Abecad³o, Gdañsk 2000, ss. 167, il.
Ostatnio Ustaw¹ z 6 I 2005 o mniejszoœciach narodowych i etnicznych oraz jêzyku regionalnym. Dz.U.RP 2005 nr 17 poz.141.
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w Koœciele w kraju ze wzglêdów obiektywnych przebiega³y bardzo wolno,
a poza nim odrêbnoœci odbiegaj¹ce od norm by³y przez pañstwo skazane na
niepowodzenie.
Jak trudne by³o odnajdywanie siê m³odego pokolenia kaszubskiego w poja³tañskiej Polsce, wie autor Kaszuba i mamy tego œwiadectwa w ró¿nych opracowaniach. O tym jak to wyrasta³ m³ody, urodzony w czasie wojny Kaszuba, pisa³
m.in. socjolog Brunon Synak (1943 Podjazy – 2013 Gdañsk) w Mojej kaszubskiej stegnie (Pelplin 2010, ss. 341, il). Autor opisuje odkrywanie kaszubskoœci
oraz jêzyka rodzinnego, czyli przechodzenie od Ÿród³a kompleksów do kaszubskiej dumy. W macierzystym Uniwersytecie Gdañskim wyrós³ na naukowca
du¿ej miary oraz dzia³acza naukowych towarzystw krajowych i zagranicznych.
Nieco m³odszy od B. Synaka, Kaszuba, Józef Borzyszkowski (ur. 1946 Karsin), historyk, nale¿y do licznego ju¿ obecnie grona inteligencji kaszubskiej,
która wynosi na coraz wy¿szy poziom rodzim¹ kulturê w ró¿nych obszarach
¿ycia. W tym wypadku zwi¹zane z tematem ksi¹¿ki chodzi o zapocz¹tkowane
w 1978 r. spotkania, tzw. seminaria kaszubskie osób zajmuj¹cych siê pisarstwem/
publicystyk¹ po kaszubsku w jego prywatnej w³asnoœci – w £¹czyñskiej Hucie.
Na tle ogólnego zanikania w œwiecie mniejszych jêzyków i dialektów, w porê
zauwa¿ono tu tak¿e zanik mowy kaszubskiej.
Autor ksi¹¿ki zwraca uwagê, ¿e prze³omowym wydarzeniem by³ rok 1983,
gdzie wynikiem szóstego seminarium kaszubskiego (8-9 X) u Józefa Borzyszkowskiego by³o zyskanie zarówno chêtnego do oprawienia mszy œw. po kaszubsku, jak i zgoda biskupa che³miñskiego, rodem z Wielkopolski, rozumiej¹cego dobrze problemy spo³ecznoœci na kresach zachodnich. Wówczas odprawiona msza œw. by³a pocz¹tkiem wprowadzenia jêzyka kaszubskiego do liturgii.
S³usznoœæ decyzji potwierdzi³ Jan Pawe³ II w czasie wizyty 11 czerwca 1987 r. w
Gdyni, gdy na Skwerze Koœciuszki w³¹czona zosta³a modlitwa „za wierny lud
kaszëbsczi”, a na spotkaniach z papie¿em – recytowano po kaszubsku fragmenty Pisma œw. i Dziejów Apostolskich.
Pamiêtam, jak emocjonalnie relacjonowa³ B. Synak historyczn¹ pielgrzymkê
do Ziemi Œwiêtej w 2000 r. i ods³oniêcie w jerozolimskim koœciele „Pater
Noster” – tablicy „Ojcze nasz” w jêzyku kaszubskim. Od tego czasu by³y tak¿e
inne wydarzenia na miarê epoki tak w Ziemi Œwiêtej, jak i w kraju.
W tym miejscu godne podkreœlenia s¹ prace ca³ego szeregu luminarzy
nauki œwieckich i duchownych zaanga¿owanych w przek³ady tekstów na kaszubski, których autor ks. Marian Miotk wymienienia w ksi¹¿ce. Dodam tak¿e
do nich nauczycieli z powo³ania, utwierdzaj¹cych w m³odym pokoleniu to¿samoœæ, to szczególne pochodzenie z nadmorskiej krainy.
Cieszy wiêc, ¿e zarówno Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie, Instytut Kaszubski i Klub Studencki „Pomorania” (Gdañsk, Toruñ), a tak¿e Uniwersytet Gdañ-
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ski stanowi¹ filary, na których powoli, ale systematycznie wznosi siê wzwy¿ –
kaszëbsko chëcz.
Ksi¹¿ka ks. Mariana Miotka jest dzie³em powsta³ym w efekcie mrówczej
pracy, które pokazuje m.in., jak laikat mo¿e i powinien wzbogaciæ ¿ycie Koœcio³a, a zarazem wype³niaæ ewangeliczny nakaz samego Mistrza. Dzie³o wpisuje siê jako wa¿ny cz³on powszechnych dziejów ludu kaszubskiego.
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Rozkosze wanożenia *

Wielka spotyka mnie dzisiaj przyjemnoœæ – mówienia o bardzo piêknej
i niezwyk³ej ksi¹¿ce, któr¹ trudno zarówno na pierwszy rzut oka, jak i po lekturze, skwalifikowaæ. Bo to niby przewodnik, ale nie-przewodnik. Ju¿ samo jego
nazwanie to sygnalizuje. Bo przewodnik, jako ¿e Kaszubski wano¿nik po Gdañsku, ale i du¿o wiêcej, bo w podtytule autorzy dodali wyjaœnienie: Znaki i miejsca w przestrzeni kulturowej Miasta. Poruszamy siê wiêc nie tylko w przestrzeni dotykalnej, ale tak¿e w przestrzeni myœli; odkrywamy nieoczywiste znaczenia, ale te¿ spotykamy ca³¹ masê osób i zdarzeñ, która gdañskie materialne
i niematerialne przestrzenia naznaczy³a.
Ksi¹¿kê, wydan¹ przez Instytut Kaszubski, stworzy³o troje autorów: Mi³os³awê Borzyszkowsk¹-Szewczyk, Cezarego Obracht-Prondzyñskiego i Bogumi³ê Cirock¹. Podczas lektury s³yszymy trzy indywidualne g³osy; czêsto odnajdujemy powtórzenia informacji wczeœniej ju¿ zamieszczonych, ale pokazanych
w innym œwietle, eksponuj¹cych inne ich znaczenie. To ma swoje g³êbokie uzasadnienie; pozwala bowiem ksi¹¿kê czytaæ „fragmentami”, wybieraæ jedn¹
z proponowanych przez autorów tras wano¿enia po Gdañsku. Co ciekawe
zreszt¹ i warte wspomnienia, nim powsta³a ksi¹¿ka, jej autorzy nie tylko zdeptali niejedne buty, wêdruj¹c po Gdañsku, ale i niejednego zaciekawionego
odkrywaniem tajemnic miasta prowadzili sobie tylko znanymi œcie¿kami.
„Wano¿nik…” ma solidne naukowe podstawy; recenzentem by³ profesor
Józef Borzyszkowski; tom zosta³ opatrzony indeksem osób opracowanym przez
Bogumi³ê Cirock¹ oraz indeksem rzeczowymi nazw geograficznych przygotowanym przez Macieja Ostoja-Lniskiego. Zawiera te¿ kalendarium historyczne
i wybran¹ bibliografiê, wskazówkê dalszych lektur (to g³ównie wskazówki dotycz¹ce pozycji wydanych w XX i XXI wieku), a nawet ma³y poradnik wymowy
(niezwykle cenny, bo kaszubska artykulacja do ³atwych nie nale¿y). Przypisy
* Niniejszy tekst (z drobnymi zmianami) zosta³ zaprezentowany na spotkaniu promocyjnym
w Oliwskim Ratuszu Kultury, które odby³o siê 22 maja tego roku.
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zosta³y w formie glos wplecione na marginesach tekstu g³ównego, co znakomicie u³atwia lekturê.
Jest te¿ dedykacja; za ni¹ szczególnie chcê podziêkowaæ autorom – jako
inspiratora powstania ksi¹¿ki wskazuje tragicznie zamordowanego w styczniu
tego roku prezydenta Paw³a Adamowicza, przypominaj¹c jego osobist¹ wra¿liwoœæ na znaczenie Kaszubów dla naszego miasta. S¹dzê, ¿e jeszcze niejednokrotnie bêdziemy myœleæ o wra¿liwoœci Paw³a Adamowicza.
Nie sposób pomin¹æ w tym miejscu jeszcze jedn¹ osoby – Anity Wasik –
nazwê j¹ czwart¹ autork¹ – która stworzy³a projekt graficzny Wano¿nika...
Istotna jest kolorystyka; artystka wybiera dwie z siedmiu charakterystycznych
dla Kaszub barw (chabrowa jest toñ jezior, niebieskie niebo, granatowa g³êbia
morza, ¿ó³te ³any zbo¿a, zielone kaszubskie lasy, czerwona krew i czarna ziemia na polu): granatow¹ i zielon¹. Zieleñ i granat mieni siê nawet w misternie
szytym grzbiecie ksi¹¿ki, zielonym wyró¿niono bogate cytaty pojawiaj¹ce siê
w tekœcie.
Ca³oœæ wydrukowano na papierze o wysokiej gramaturze; to gwarancja,
¿e wiatr nie bêdzie samowolnie przerzuca³ kartek w czasie spaceru z ksi¹¿k¹.
Tom zawiera wreszcie bogate ilustracje, same w sobie stanowi¹ce równoprawny
element tekstu ksi¹¿ki; to czêsto unikalny materia³ fotograficzny, wiêc trochê
¿al, ¿e niektóre fotografie nie s¹ wiêksze, bardziej wyraŸne.
Wano¿nik…podzielony zosta³ na szeœæ czêœci. Poza Wstêpem, czyli zaproszeniem do lektury i wêdrówek i historycznym wprowadzeniem, mamy:
Centrum Miasta; w tej czêœci trzy trasy wano¿enia: Od Targu Kaszubskiego
do Nieba polskiego, Od ECS do koœcio³a œw. Jana, Od koœcio³a Mariackiego
do pomnika Œwiêtope³ka II Wielkiego; potem Wrzeszcz i najbli¿sze okolice i tu
dwie trasy: Górny Wrzeszcz i „Za torami” oraz Dolny Wrzeszcz. Dalej autorzy
zabieraj¹ nas na Zaspê i do Oliwy – z dwoma trasami: W cieniu Morenowych
Wzgórz i W stronê zatoki gdañskiej. I na zakoñczenie Gdañskie wy¿yny – bli¿sze
i dalsze z tras¹ z Moreny na Jasieñ.
Przed ka¿d¹ z czêœci zamieszczona zosta³a mapa, a na niej oznaczone trasy
wêdrówek. Nic tylko wzi¹æ ksi¹¿kê pod pachê i ruszaæ w Gdañsk!
Coœ jednak tê ksi¹¿kê wyró¿nia. Jest bowiem, jak mówi³am, nie tylko przewodnikiem turystycznym po miejscach kaszubskich w Gdañsku. Jest przewodnikiem po historii miasta, zdarzeniach, zmianach przestrzeni, losach i biografiach ludzi – Kaszubów, ale nie tylko Kaszubów. Wano¿nik… to ksi¹¿ka o wielokulturowoœci, d³ugim trwaniu miejsca, o mieœcie, które wyros³o na kaszubskiej
ziemi i tê ziemiê w jakimœ sensie po³knê³o: zaw³aszczy³o i zmieni³o.To nie jest
oskar¿enie; to nieuchronne prawo czasu. Przesuwaj¹ siê przed oczami pokolenia, zmieniaj¹ siê jêzyki i interpretacje dziejów. Nie zmienia siê jedno: Kaszubi
zawsze byli i s¹ obecni w Gdañsku. Gdañsk zawsze nieroz³¹cznie zwi¹zany by³
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z Kaszubami. Wielokrotnie podwa¿ano prawo Gdañska do umieszczania siê
w centrum kaszubskiego kosmosu. A przecie¿ w 1912 roku ksi¹dz Wac³aw Wojciechowski pisa³: „Gdañsk tedy ma pierwszeñstwo przed wszystkimi miastami
na Kaszubach jako prawdziwa stolica ca³ych Kaszub. Inne miasta kaszubskie s¹
te¿ sto³ecznymi, lecz ka¿de w swoim rodzaju…”
Dzisiaj czytamy opowieœæ o kaszubskim Gdañsku w Oliwie, wiêc mo¿e warto
w tym w³aœnie miejscu Wano¿nika… zatrzymaæ siê przez chwilê.
Piêkna jest legenda o œnie ksiêcia pomorskiego Subis³awa, rannego w trakcie polowania w nadmorskim borze. Ocali³ go i wyleczy³ pustelnik, a zdjêty
niemoc¹ ksi¹¿ê wyœni³ ga³¹zkê oliwn¹ w rêku anio³a i nada³ nazwê Oliwa miejscu swego wyzdrowienia. Czy to prawda? Nawet jeœli nie, chce siê tê opowieœæ
zachowaæ w pamiêci.
Oliwski spacer zaczyna siê od wspomnienia Daniela Chodowieckiego.
W swoim dzienniku podro¿y pisa³: „Miejscowoœæ piêkna, z klasztorem, kilkoma koœcio³ami i wieloma domami mieszkalnymi. Po prawej stronie drogi las
z nale¿¹cymi do klasztoru domami wiejskimi, po lewej, na horyzoncie morze
z wieloma statkami…”. Dalej na spacer poprowadz¹ nas œlady pomorskich ksi¹¿¹t, Mrongowiusza, Damroki Majkowskiej, Franciszka Krêckiego, zas³u¿onych
profesorów gdañskiego uniwersytetu, ale te¿ Güntera Grassa, Paw³a Huelle i…
bohaterek popularnych powieœci Hanny Cygler.
Wêdrówka wiedzie od Strzy¿y, przez ulicê Antoniego Abrahama, Polanki,
Dolinê Samborowo, znowu Polanki, Kampus Uniwersytetu Gdañskiego, obok
Hali Olivia, nowego kompleksu biurowego Olivia Business Centre, ulicami Wita
Stwosza i W³adys³awa Orkana do zabytkowego Dworu II, ulic¹ Hieronima
Derdowskiego (tu wstyd wspomnieæ: w tabliczce z nazw¹ ulicy zmieniono mu
imiê na Henryk), Kaprów, a¿ do serca dzielnicy: Katedry i zespo³u pocysterskiego. Wspomina te¿ miejsce, w którym dziœ goœcimy: Oliwski Ratusz Kultury
i jego sprawcê Andrzeja Stelmasiewicza.
Zostañmy jednak przy Katedrze, bo na zakoñczenie chcia³abym przypomnieæ fragment z Aleksandra Majkowskiego (obecny tak¿e w Wano¿niku),
niezwykle piêknej opowieœci o ¿yciu i przygodach Remusa (¯ëcé i przigodë
Remusa) w przek³adzie jednego z bohaterów tej niezwyk³ej ksi¹¿ki, Lecha
B¹dkowskiego:
Z pierwszym promieniem s³oñca pcha³em taczkê z Gdañska do Oliwy.
W dnie targowe naszych tam pe³no. Ale nigdzie nie zabawi³em, tylko poszed³em
do koœcio³a klasztornego na mszê œwiêt¹. Bo podczas naszego oblê¿enia na Glonku
ksi¹dz Pawe³ mi powiedzia³, a przedtem na pustkowiu nieboszczyk pan Józef
nakaza³: Ka¿dy Kaszuba, choæ tylko jeden raz w ¿yciu, powinien odbyæ pielgrzymkê do Oliwy, by siê pomodliæ na grobach ksi¹¿¹t kaszubskich. Ich mieczowi, dzielnoœci i rozumowi, a wbrew ro¿nym panom, którzy nami rz¹dzili, zawdziêczamy,
¿e do dziœ zachowaliœmy wiarê, obyczaj i mowê ojców naszych…

ROZKOSZE

WANO¯ENIA

343

To dobra okazja, by tych, którzy jeszcze tego nie uczynili, zachêciæ do lektury
Majkowskiego – jest w opowieœci o Remusie kaszubska magia. Do czytania
i wêdrówek z Wano¿nikiem…i jego wieloma bohaterami. Duch Kaszub jest
niezwyk³y, niezwyk³e te¿ œwiat³o ukryte zosta³o w tej ksi¹¿ce. Odnajdziemy je
w Gdañsku.
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Tożsamość tożsamości – Współczesne oblicza
tożsamości gdańszczan
red. Cezary Obracht-Prondzyński

W tytule ksi¹¿ki Wspó³czesne oblicza to¿samoœci gdañszczan zwraca od razu
uwagê pewna liczbowa zagadka. Dowiadujemy siê z tego tytu³u, ¿e wspó³czeœnie to¿samoœæ gdañszczan ma swoje liczne „oblicza”, ale zostajemy z pytaniem,
czy ta to¿samoœæ jest jedna, tyle ¿e ma wiele twarzy, czy te¿ tych to¿samoœci
te¿ jest ileœ. A to dlatego, ¿e genetivus rzeczownika „to¿samoœæ” jest taki sam
w singularis i w pluralis. Nie przypuszczam, by by³ to efekt zamierzony, ale
jest on bardzo fortunny, poniewa¿ ju¿ sam tytu³ opracowania grupy socjologów: Karoliny Ciechorskiej-Kuleszy, Tomasza Grabowskiego, Les³awa Micha³owskiego, Cezarego Obracht-Prondzyñskiego, Krzysztofa Stachury i Piotra
Zbieranka wprowadza nas w istotê rzeczy. A istota rzeczy jest, moim zdaniem,
taka, ¿e ksi¹¿ka Wspó³czesne oblicza to¿samoœci gdañszczan proponuje nam
coœ w rodzaju kopernikañskiego przewrotu w naszym myœleniu o to¿samoœci
mieszkañców Gdañska.

Regu³a ró¿norodnoœci
Do tej pory bowiem, to znaczy po 1945 roku, karmiliœmy siê przekonaniem,
¿e to¿samoœæ Gdañska da siê sprowadziæ do jednej alchemicznej formu³y.
Z³o¿ony spo³eczny twór, jakim jest spo³ecznoœæ ka¿dego miasta, mia³by siê
krêciæ, jak w geocentrycznym uk³adzie, wokó³ jednej idei czy jednej „narracji”.
Tak robiono ju¿ za PRL, buduj¹c narracjê miasta odwiecznie polskiego, z has³em „myœmy tu nie przyszli, myœmy tu wrócili”, do którego litery wycinali, na
szkolne wystawki, pod wodz¹ pani od historii, uczniowie wszystkich gdañskich
podstawówek. Ale i po 1989 roku, oczywiœcie ju¿ nie w ramach pañstwowej
propagandy, tylko w ramach poszukiwania w³asnej to¿samoœci przez samych
gdañszczan, budowano ró¿ne wszystko obejmuj¹ce opowieœci – a to o mieœcie
wielokulturowym, a to o mieœcie wolnoœci, o mieœcie solidarnoœci czy o mieœcie
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– dodam narracjê najnowsz¹ – otwartoœci. W tych ró¿nych formu³ach bywa³o
oczywiœcie coœ na rzeczy, i autorzy ksi¹¿ki nie maj¹ intencji falsyfikowania ich
wszystkich. Przekonuj¹ jednak, ¿e w myœleniu o to¿samoœci gdañszczan powinniœmy stosowaæ siê do, jak to mówi¹, „regu³y ró¿norodnoœci”. To znaczy,
gdy stawiamy tezê, ¿e Gdañsk jest „jakiœ”, powinniœmy opatrzyæ j¹ od razu
warunkuj¹cym stwierdzeniem, ¿e „jest te¿ miastem…”, i tu pozostawiaj¹ wielokropek dla ró¿nych dope³nieñ i dopowiedzeñ. Proponuj¹ wiêc, byœmy o to¿samoœci gdañszczan zaczêli myœleæ polifonicznie. Nie jest bowiem tak, ¿e to¿samoœæ Gdañska jest na jedn¹ nutê. Jest ona wielog³osowa, a co wiêcej, „proces
mówienia o niej i jej konstruowania nieustannie trwa”, „staje siê raczej postulatem, ni¿ w³aœciwoœci¹”, „bardziej sytuacj¹, ni¿ sta³ym stanem”. „Miasto nie tyle
ma to¿samoœæ, ile to¿samoœci” – konkluduj¹ wreszcie autorzy, i ta konkluzja,
moim zdaniem, przebudowuje dyskurs o to¿samoœci Gdañska, z takim o¿ywieniem prowadzony przez gdañsk¹ elitê od drugiej po³owy lat 80. W tym
dyskursie po czasach mitotwórców: pisarzy, autorów albumów, animatorów
kultury, kreatorów marki miasta, d¹¿¹cych wszyscy zgodnie do zbudowania
jakiejœ jednolitej narracji, nasta³y czasy badaczy, którzy te jednolite narracje
rozkawa³kowuj¹. Ta zmiana bierze siê mo¿e z tego, ¿e Gdañskowi nie trzeba
ju¿ to¿samoœci wymyœlaæ, jakkolwiek jest ona p³ynna i zmienna, miasto j¹ zdoby³o, samo j¹ sobie nada³o, „w procesie nawarstwiania, czyli dodawania miastu
w imiê ci¹g³oœci kolejnych to¿samoœci”. To¿samoœæ tych to¿samoœci trzeba
jedynie, na ile to mo¿liwe, precyzyjnie opisaæ.

Autorska typologia
Pojawia siê oczywiœcie od razu ciekawskie pytanie, ile¿ tych to¿samoœci w takim razie jest. Czy da siê je jakoœ skatalogowaæ? Otó¿ zdaniem autorów da siê.
Proponuj¹ nam oni autorsk¹, efektownie marketingowo opakowan¹ typologiê
gdañskich to¿samoœci, uk³adaj¹c je w szeœæ grup. S¹ to, w kolejnoœci przedstawiania ich w ksi¹¿ce, m³odzi mieszczanie, aspiruj¹cy profesjonaliœci, pragmatyczni studenci, ustêpuj¹cy pionierzy, wycofani stoczniowcy oraz analogowi
dzia³acze. Kategorie te s¹ opisane wedle tylu parametrów i tabelek, ¿e ich szczegó³owego streszczania nie sposób siê podj¹æ. Mo¿na natomiast zabawiæ siê
w grê w wyobra¿enia. Kto bowiem pojawia siê w wyobraŸni, gdy owe tabelki
studiujemy? Czytaj¹c o m³odych mieszczanach, oczyma duszy widzia³em
zatem foyer Teatru Szekspirowskiego, wype³nione ubranym ze swobodn¹
elegancj¹ t³umem czekaj¹cym na spektakl. Aspiruj¹cego profesjonalistê wyobrazi³em sobie bêbni¹cego palcami po kierownicy kilkuletniego auta, niekoniecznie z salonu, w korku w drodze z Gdañska Po³udnie do pracy w jakimœ
urzêdzie, ale mo¿e i w Olivia Business Centre. Pragmatyczny student – jeŸdzi
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eskaemk¹ na zajêcia, do Gdañska przyby³ nie tylko z Tczewa, ale równie
dobrze z Pabianic czy Bi³goraja, i najpewniej ju¿ w Gdañsku pozostanie po
ukoñczeniu edukacji. Ustêpuj¹cy pionierzy mieszkaj¹ w jakiejœ kamienicy
na G³ównym Mieœcie, mo¿e te¿ w bloku na Przymorzu, pani domu udziela siê
w ¿ywym ró¿añcu, pan domu w stowarzyszeniu dzia³kowców. Wycofani stoczniowcy mogliby staæ za plecami Karola Guzikiewicza w jakiejœ manifestacji,
ale równie dobrze mogliby odpoczywaæ sobie w altance dzia³ki w Letnicy i pomstowaæ na miasto, ¿e tyle pieniêdzy posz³o na budowê stadionu. I wreszcie
analogowy dzia³acz, a jeszcze lepiej analogowa dzia³aczka – mog³aby po jednej
z manifestacji KOD-u zatykaæ za barierk¹ Fontanny Neptuna bia³¹ ró¿ê. Tak
mo¿na by reprezentantów tych szeœciu typów gdañszczan jakoœ sobie wyobraziæ, a przynajmniej ja tak ich sobie wyobrazi³em.

Uk³ad wspó³rzêdnych
Co wa¿ne, typy te nie s¹, u¿ywaj¹c jêzyka autorów ksi¹¿ki, „spójne pod k¹tem
aksjonormatywnym”. Czyli analogowa dzia³aczka mog³aby braæ udzia³ w manifestacji KOD-u, ale mog³aby te¿ pewnie swoj¹ potrzebê aktywnoœci wyra¿aæ
np. przy organizacji bud¿etu obywatelskiego w swojej dzielnicy. Cech¹ wspóln¹
osób z tej kategorii, podstaw¹ jej wyró¿nienia, jest bowiem przede wszystkim
to, ¿e osoby te chêtnie udzielaj¹ siê w ró¿nych formach spo³ecznej aktywnoœci.
Aktywnoœæ na rzecz lokalnej wspólnoty lub wycofanie z takiej aktywnoœci to
jedno z dwóch najwa¿niejszych, osiowych, kryteriów, charakteryzuj¹cych w tej
ksi¹¿ce gdañszczan. Drugim, œciœle zreszt¹ zwi¹zanym z pierwszym, kryterium
jest indywidualizm, nastawienie na siebie, oraz przeciwstawiona mu wspólnotowoœæ. Moglibyœmy zatem przedstawiæ sobie owych szeœæ kategorii gdañszczan u³o¿onych jakby na osi wspó³rzêdnych, z osi¹ X i osi¹ Y. W takim uk³adzie
do gdañszczan wspólnotowych i aktywnych nale¿eliby m³odzi mieszczanie oraz
analogowi dzia³acze, natomiast indywidualistami niespecjalnie udzielaj¹cymi
siê spo³ecznie okazywaliby siê aspiruj¹cy profesjonaliœci, a tak¿e wycofani stoczniowcy oraz pragmatyczni studenci. Ustêpuj¹cy pionierzy lokowaliby siê gdzieœ
poœrodku; s¹ oni co prawda silnie zwi¹zani z Gdañskiem, ale „ich dzia³alnoœæ
spo³eczn¹ nale¿y uznaæ za umiarkowan¹”.
Jak nietrudno policzyæ, w tym uk³adzie wspó³rzêdnych jednoznacznie
„na plus” s¹ tylko dwie grupy gdañszczan, jedna grupa sytuuje siê na osi, pozosta³e cztery s¹ w tym uk³adzie wspólnotowoœæ-indywidualizm i aktywnoœæ-wycofanie po stronie ujemnej. Zobaczmy jeszcze, jak wygl¹da to w procentach.
M³odzi mieszczanie wraz z analogowymi dzia³aczami daj¹ 23+15 = 38 proc.,
czyli trochê ponad 1/3 (w rzeczywistoœci, jak podaj¹ w innym miejscu autorzy,
gdañszczan „faktycznie aktywnych” jest 27 proc., czyli nieco ponad 1/4). Mniej

TO¯SAMOŒÆ TO¯SAMOŒCI – WSPÓ£CZESNE OBLICZA TO¯SAMOŒCI...

347

wiêcej tylu zatem, ilu w innych du¿ych miastach, ale wcale nie wiêcej. Ustêpuj¹cych pionierów, tych poœrodku skali, mieszka w Gdañsku 15 proc., zaœ indywidualiœci i osobnicy pasywni spo³ecznie tworz¹ populacjê 22 (wycofani stoczniowcy) +16 (aspiruj¹cy profesjonaliœci) + 11 (pragmatyczni studenci) proc.,
w sumie – 49 proc. To zestawienie wydaje siê t³umaczyæ bodaj najwiêkszy paradoks to¿samoœci gdañszczan, ujawniany w ksi¹¿ce: z jednej strony deklaruj¹
oni w tych badaniach niezwykle wysoki stopieñ uto¿samienia siê z miastem
i wysoki poziom dumy z bycia gdañszczaninem (w 2018 roku przyznawa³o
siê do niej 89 proc.), z drugiej jednak strony – nie za wysoki poziom obywatelskiej aktywnoœci. To najwiêkszy paradoks gdañskiej to¿samoœci i zarazem
najpowa¿niejsze wyzwanie.

Gdañskie genius loci
Bardzo ju¿ tylko has³owo i skrótowo wypunktujmy jeszcze te tezy autorów,
które wed³ug mnie rzucaj¹ nowe œwiat³o na problem to¿samoœci gdañskich to¿samoœci. Z czego na przyk³ad jesteœmy w Gdañsku dumni? Z historii miasta,
jego przesz³oœci? Tak, ale dokonuj¹ siê tu pewne przesuniêcia. Coraz s³abiej
wbija nas w dumê przesz³oœæ przedwojenna, o wiele mocniej – powojenna,
ale i ona s³abnie, poniewa¿ coraz chêtniej szczycimy siê tym po prostu, ¿e
w Gdañsku dobrze siê ¿yje, ¿e w jego przestrzeni mo¿na siê realizowaæ. „Duma
z szeroko pojêtego dziedzictwa i pozytywne waloryzowanie Gdañska jako
miejsca swoich aktywnoœci ¿yciowych” – oto, zdaniem autorów, dwie najwa¿niejsze sk³adowe dzisiejszego gdañskiego genius loci.
Trzeba byæ jednak ostro¿nym w g³oszeniu tezy, ¿e czym bardziej Gdañsk
bêdzie rós³ w si³ê i liczbê mieszkañców, tym bardziej bêd¹ oni ze swego miasta
dumni. Nie bez powodu has³o rozwoju mniej zachwyca mieszkañców po³udniowej czêœci miasta, którzy na w³asnej skórze odczuwaj¹ negatywne skutki
nieumiarkowanej ekspansji. Nowoczesna metropolia – tak, to idea³, z którym
wielu gdañszczan siê identyfikuje, ale z zastrze¿eniem, ¿e chc¹ dla siebie jednak metropolii kameralnej, a nie takiej, która zajmuje czo³owe miejsca we wszystkich mo¿liwych rankingach. Czasy, w których maniakalnie Gdañsk porównywa³ siê z Wroc³awiem, Krakowem czy Poznaniem, czasy, w których gdañszczanie potrzebowali bycia naj- we wszystkich kategoriach odchodz¹ byæ mo¿e
w przesz³oœæ. Dobrze jest byæ naj-, ale nie za bardzo.
W przesz³oœæ odchodz¹ tak¿e czasy, w których dla to¿samoœci gdañszczan
podstawowe znaczenie mia³ region pochodzenia. Epoka bosych Antków i wilniuków, a potem czasy, gdy do pracy w stoczniach i wielkich zak³adach pracy
nap³ywali przybysze z Pomorza, ust¹pi³y miejsca erze, w której, owszem, blisko
po³owa, bo 48 proc., jest „sk¹dœ”, coraz czêœciej zreszt¹ – z innych ni¿ Polska

348

JAROS£AW ZALESIÑSKI (GDAÑSK)

pó³nocna regionów, ale to, „sk¹d” oni siê wiod¹, gdzie przyszli na œwiat, nie ma
wiêkszego znaczenia. Zauwa¿my przy tej okazji, ¿e w mieœcie, którego po³owa
mieszkañców urodzi³a siê gdzie indziej, nie przyjê³o siê, bo przyj¹æ siê nie
mog³o, lekcewa¿¹ce okreœlenie „s³oiki”. Skoro co drugi gdañszczanin jest takim
s³oikiem, nie mog³o to pojêcie wejœæ do obiegu.
Zamiast regionów pochodzenia pojawiaj¹ siê nowe lokalne to¿samoœci
gdañszczan, zwi¹zane albo z dzielnicami, albo – co jest bardzo ciekawym w¹tkiem ksi¹¿ki – z trzema wielkimi czêœciami Gdañska: pasem nadmorskim,
centrum i Gdañskiem Po³udnie. Ka¿da z nich ma swoj¹ odrêbn¹ to¿samoœæ,
ka¿da z nich uœwiadamia nam, ¿e czêsto gdañskoœæ intuicyjnie wi¹¿emy tylko
z centrum, a to przecie¿ nieprawda.
Po publikacji tego opracowania pora nam ju¿ chyba zrezygnowaæ z poszukiwania filozoficznego kamienia, który by ró¿nolite pierwiastki to¿samoœci
Gdañska zamienia³ w z³oto jednej opowieœci. Otwórzmy siê na polifoniê, na
mnogoœæ, wewnêtrzne napiêcia, p³ynne, przechodz¹ce w siebie stany. Du¿o
jest tych wszystkich gdañskich to¿samoœci? Stety albo niestety du¿o. Wiêcej
ni¿ tylko tych szeœæ wiod¹cych, detalicznie w ksi¹¿ce opisanych. Jak bowiem
dowodz¹ jej autorzy, „To¿samoœci lokalnych opartych na idei Gdañska mo¿e
byæ wiele, tyle, ile mieszkañców czy innych osób zainteresowanych miastem”.
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Tomasz Krzemiñski, Codziennoœæ mniejszych miast Pomorza Nadwiœlañskiego koñca XIX i pierwszych dziesiêcioleci XX wieku, wyd. Instytut Historii PAN, Warszawa 2017, ss. 410
Na ok³adce czytamy: „Ksi¹¿ka stanowi efekt badañ nad problematyk¹ zmian
warunków i przejawów ¿ycia codziennego mieszkañców ma³ych oœrodków miejskich Pomorza Nadwiœlañskiego w dobie przeobra¿eñ cywilizacyjnych i spo³ecznych zachodz¹cych od pocz¹tków XIX do po³owy XX stulecia. Przemiany, zarówno w sferze kultury materialnej, jak i w dziedzinie ¿ycia spo³ecznego, które
na prze³omie wieków znacz¹co przyspieszy³y, zbieg³y siê z fundamentalnymi zjawiskami i wydarzeniami epoki (I wojna œwiatowa, powrót niepodleg³ego pañstwa polskiego, rozwój nacjonalizmów). Wszystkie te czynniki oddzia³ywa³y na
poziom i styl ¿ycia mieszkañców pomorskich miasteczek. Celem naukowym pracy jest wyodrêbnienie i syntetyczny opis charakterystycznych obszarów ma³omiasteczkowej codziennoœci. Okreœlenie czynników wp³ywaj¹cych na poszczególne elementy, sk³adaj¹ce siê na ¿ycie ka¿dego mieszkañca oraz ró¿nego rodzaju
wspólnot, w których on funkcjonowa³. Obraz ma³omiejskiej, powiatowo-prowincjonalnej codziennoœci przedstawiono na tle przemian spo³eczno-politycznych,
rozgrywaj¹cych siê w koñcowej fazie panowania pruskiego i w dwudziestoleciu
miêdzywojennym. D³u¿sza i odrzucaj¹ca cezury historii politycznej obserwacja
zjawisk pozwoli³a na ukazanie zarówno dynamicznych zmian, jak i nienaruszonego trwania ró¿nych aspektów ma³omiasteczkowej codziennoœci”.
Piotr Samól, M³ode Miasto Gdañsk (1380–1544) i jego patrymonium, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdañskiego, Gdañsk 2018, ss. 421 + 8 map
W Wprowadzeniu autor napisa³ m.in.: „Tematem rozprawy jest M³ode Miasto
Gdañsk i jego patrymonium. Ramy chronologiczne odpowiadaj¹ okresowi funkcjonowania tego organizmu miejskiego, od wystawienia przywileju lokacyjnego
w 1380 r. po jego rozbiórkê w 1455 r. M³ode Miasto zosta³o za³o¿one na pó³nocny
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zachód od Starego Miasta, jako czwarty cz³on wchodz¹cy w sk³ad póŸnoœredniowiecznej aglomeracji Gdañska – obok G³ównego i Starego Miasta oraz rybackiej osady Osiek. Krótki okres egzystencji oœrodka spowodowa³, ¿e badaniami
objêto nie tylko sam¹ strefê osadnicz¹, ale tak¿e jego terytorium ziemskie
(patrymonium) oraz relacje miêdzy nimi”.
Zygmunt Szultka, Szko³y z polskim jêzykiem nauczania w synodzie s³upskim od reformacji do pocz¹tku XIX wieku, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej w S³upsku, Fundacja Instytut Balticum, „Series Pomerania” nr 804, S³upsk 2018, ss. 472 + 2 nlb
Jak czytamy w zapowiedzi na ok³adce: „…ksi¹¿ka stanowi próbê przedstawienia
g³ównych linii rozwojowych ewangelickiego szkolnictwa elementarnego z polskim/kaszubskim jêzykiem nauczania na kaszubskim obszarze jêzykowym – od
proklamowania reformacji w Ksiêstwie Pomorskim w 1534/1535 r. do jego
likwidacji jako samodzielnego pañstwa w 1648 r., a nastêpnie w przejêtej przez
monarchiê Hohenzollernów jego prawoodrzañskiej czêœci do pocz¹tków XIX w.
(umownie – 1806 r.)”. Ksi¹¿ka sk³ada siê z piêciu rozdzia³ów: 1. Reformacja i jej
wp³yw na rozwój szkolnictwa elementarnego do po³owy XVII wieku, 2. Kryzys,
jego przezwyciê¿enie i rozwój szkó³ na wsi od po³owy XVII do po³owy XVIII wieku,
3. Wzrost roli absolutnego pañstwa w przemianach szkolnictwa wiejskiego od wojny
siedmioletniej do pocz¹tku XIX wieku, 4. Paraf ialna sieæ szkó³ z polskim/kaszubskim jêzykiem nauczania, 5. Źród³a dotycz¹ce szkó³ na wsi z polskim/kaszubskim
jêzykiem nauczania w synodzie s³upskim. Szczególnie cenne s¹ podrozdzia³y
w rozdzia³ach drugim i trzecim o przemianach kaszubskiego obszaru jêzykowego,
które w zasadzie wyjaœniaj¹ zanik jêzyka kaszubskiego na tym obszarze. Rozdzia³
czwarty, co sugeruje sam autor, skierowany jest do regionalistów i wspó³czesnych nauczycieli, gdy¿ z osobna opisuj¹ szko³y w dziewiêtnastu parafiach, m.in.:
Budowie, Gardnie Wielkiej, G³ówczycach, Ko³czyg³owach, Mikorowie, No¿ynie, Smo³dzinie czy Wa³dowie. Niew¹tpliwym mankamentem ksi¹¿ki jest brak
indeksu osobowego.
Stanis³aw Salmonowicz, Polnische Preussen oder Westpreussen. Ausgewählte Studien, wyd. Instytut Kaszubski przy wspó³pracy ze Stacj¹ Polskiej
Akademii Umiejêtnoœci w Gdañsku i Pracowni¹ Historii Pomorza i Krajów
Ba³tyckich Instytutu Historii Polskiej Akademii Nauk w Toruniu, Gdañsk
2018, ss. 159 + 1 nlb
Zbiór oœmiu artyku³ów prof. Stanis³awa Salmonowicza opublikowanych wczeœniej w ró¿nych niemieckich czasopismach b¹dŸ monografiach zbiorowych.
Wszystkie dotycz¹ problematyki historycznej Prus Królewskich. Ca³oœæ poprzedzona jest szkicem biograficznym o autorze pióra prof. Jerzego Dygda³y.
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Stanis³aw Achremczyk, Jan Ch³osta, Dzieje powiatu olsztyñskiego, wyd.
Powiat Olsztyñski, Olsztyn 2018, ss. 607
Monografia Stanis³awa Achremczyka i Jana Ch³osty poœwiêcona, utworzonemu
w 1998 r. powiatowi olsztyñskiemu, obejmuj¹cemu swym zasiêgiem przede
wszystkim po³udniow¹ Warmiê, zwan¹ te¿ polsk¹ Warmi¹. Pierwszy z autorów
dokona³ syntezy Od pradziejów do roku 1772, zajmuj¹c siê takimi zagadnieniami jak: Krajobraz naturalny i historyczny; Pradzieje; Prusowie – zaginiony lud;
Wielka kolonizacja; W dobie wojen polsko-krzy¿ackich; kapitulna i biskupia w³adza; Mieszkañcy; Mieszkañcy warmiñskiej wsi; Wiejska gospodarka; Miastamieszkañcy-samorz¹d; Duchowni i wierni; W latach wojen i epidemii. W czêœci
drugiej Jan Ch³osta w kolejnych rozdzia³ach omówi³: Od zaborów do wspó³czesnoœci (1772–2018); Zabór Warmii; W dobie wojen napoleoñskich; Na swoim –
proces uw³aszczenia i komasacji gruntów; Przemiany cywilizacyjne w miastach
i na wsi; Migracje: Niemcy, Polacy i ¯ydzi; Trwanie przy polskim jêzyku i obyczajach. Poszukiwanie w³asnej to¿samoœci; Kulturkampf; Objawienia gietrzwa³dzkie; Polska gazeta i polskie organizacje; Miêdzy tradycj¹ a nowoczesnoœci¹;
W latach I wojny œwiatowej; Odbudowa ze zniszczeñ w czasie I wojny œwiatowej;
Plebiscyt; Miêdzy wojnami; Wojna – obozy, robotnicy przymusowi, trudne ¿ycie;
Rok 1945; W Polsce Ludowej; Czasy stalinowskie nieco dalej; Przemiany spo³eczno-ustrojowe; Powiatowa samorz¹dnoœæ. Publikacja zosta³a wydana w eleganckiej szacie graficznej z licznymi ilustracjami.
Stanis³aw Achremczyk, Wojciech Kêtrzyñski kustosz narodowej pamiêci,
wyd. II zmienione i poszerzone, wyd. Kêtrzyñskie Centrum Kultury, przy
udziale Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Wojciecha Kêtrzyñskiego
w Olsztynie i Oœrodka Badañ Naukowych im. Wojciecha Kêtrzyñskiego
w Olsztynie, Kêtrzyn 2018, ss. 320
Popularnonaukowa biografia Wojciecha Kêtrzyñskiego, jednego z najwybitniejszych polskich historyków XIX i pocz¹tku XX w. i wieloletniego dyrektora lwowskiego Ossolineum, która zosta³a poprawiona i po raz drugi wydana przez autora
z okazji jego setnej rocznicy œmierci. Rocznica ta zbieg³a siê ze stuleciem odzyskania niepodleg³oœci przez Polskê. Kêtrzyñski urodzi³ siê na Mazurach, wówczas w Prusach Wschodnich, jako Adalbert von Winkler, w rodzinie pruskiego
¿andarma Józefa (Joseph), którego wczeœnie straci³. Dorastaj¹c, dowiedzia³ siê,
¿e jego dziad nie nazywa³ siê von Winkler lecz Kêtrzyñski i wywodzi³ siê
ze szlachty kaszubskiej, której gniazdo rodowe znajdowa³o siê we wsi Kêtrzyno
w powiecie mirachowskim. Mimo, i¿ wyrós³ w kulturze niemieckiej, w doros³ym ¿yciu Wojciech Kêtrzyñski, porzuci³ swoje poprzednie niemieckie nazwisko i wybra³ polskoœæ jako sw¹ to¿samoœæ.
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Jadwiga Zieniukowa, Zagadkowa kaszubszczyzna. Studia o kaszubskim
jêzyku regionalnym, wyd. Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk,
Instytut Kaszubski, Warszawa–Gdañsk 2018, ss. 403
„Tom stanowi wybór tekstów spoœród licznych prac J. Zieniukowej o jêzyku Kaszubów. Zawiera studia publikowane w tomach zbiorowych i czasopismach na
prze³omie XX i XXI w., to jest w okresie wa¿nych zmian w spo³ecznym funkcjonowaniu kaszubszczyzny, która w 2005 r. uzyska³a status prawny jêzyka regionalnego w Polsce. Dotycz¹ one takich problemów, jak: zmiany statusu kaszubszczyzny, kszta³towanie i upowszechnianie kaszubskiego jêzyka literackiego,
budowanie jego presti¿u, jêzyk tekstów stylu wysokiego, liturgia w jêzyku kaszubskim, jêzyk a to¿samoœæ etniczna, stosunek jêzyka kaszubskiego do polskiego”.
Tom, wydany wspólnie przez Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk i Instytut Kaszubski, zamyka bibliografia publikacji autorki.
Kazimierz Przybyszewski, Ludzie Torunia odrodzonej Rzeczypospolitej
(1920–1939). Biogramy i szkice biograficzne, cz. II, Przedmowa Józef Borzyszkowski, oprac. wydawnicze Magdalena Mordawska, Wydawnictwo
Naukowe Uniwersytetu Miko³aja Kopernika, Toruñ 2018, ss. 694
Wydany poœmiertnie, drugi zbiór biogramów wybitnych torunian, nad którymi
Kazimierz Przybyszewski pracowa³ niemal do koñca swego ¿ycia. Jak czytamy
w informacji na ok³adce: „W jego tytanicznej pracy przyœwieca³a mu niezmiennie jedna myœl, by ocaliæ od zapomnienia lub wydobyæ z mroku niepamiêci sylwetki jak najwiêkszej grupy zas³u¿onych torunian. Sam, bêd¹c niezwykle skromnym cz³owiekiem, pragn¹³ ukazywaæ œwiatu dokonania i zas³ugi innych”. Z kolei
Józef Borzyszkowski koñczy Przedmowê nastêpuj¹cymi s³owami: „Generalnie
mo¿na powiedzieæ, ¿e mamy tu do czynienia z arcybogatym i obszernym
tomem biogramów i szkiców biograficznych postaci kszta³tuj¹cych oblicze kulturowe i codziennoœæ miasta w XX-leciu miêdzywojennym z uwzglêdnieniem
ich losów sprzed 1920 i po 1939 roku, prezentuj¹cych dzieje Polaków niemal
w ca³ym XX wieku, a tak¿e koñcu XIX wieku. Mo¿na te¿ i trzeba powiedzieæ, ¿e
niniejszym dzie³em Kazimierz Przybyszewski ju¿ po œmierci, tak jak za ¿ycia,
wzbogaca dorobek historiografii pomorskiej i s³awi swoje miasto – ludzi Torunia,
tak¿e To-Mi-To, w kraju i na œwiecie. Swoj¹ codzienn¹ prac¹ i postaw¹, swoimi
dokonaniami cz³owieka uczciwego i pracowitego wpisa³ siê sam do grona najwybitniejszych torunian XX i XXI wieku”.
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Przemys³aw Pragert, Herbarz szlachty kaszubskiej, t. V. Wykazy kaszubsko-pomorskich w³aœcicieli ziemskich XVI–XVIII w. Uzupe³nienia i sprostowania t. I–IV, Wydawnictwo BiT, Gdañsk 2018, ss. 346 + 1 nlb
Po trzynastu latach od wydania pierwszego tomu Herbarza szlachty kaszubskiej,
ukazuje siê tom pi¹ty i, jak zapowiada autor, ostatni. W tomie tym znalaz³y siê
przede wszystkim dwa wykazy kaszubsko-pomorskich w³aœcicieli ziemskich od
XVI do XVIII w., stanowi¹ce czêœæ pierwsz¹ herbarza, co jest wyraŸnym uk³onem
w stronê potomków kaszubskich szlachciców, panków i lemanów, dla których
Ÿród³a i pamiêæ rodzinna nie zachowa³y nazw i wizerunków u¿ywanych przez nich
herbów. Przy czym niewykluczone jest, ¿e czêœæ z nich, przyk³adowo pankowie
i lemani, nigdy ich nie posiadali. Pierwszy wykaz to Pierwotne nazwiska kaszubsko-pomorskich w³aœcicieli ziemskich, czyli to co powszechnie i b³êdnie okreœla siê mianem przydomków. Drugi wykaz nosi tytu³ Odmiejscowe nazwiska kaszubsko-pomorskich w³aœcicieli ziemskich. W drugiej czêœci znalaz³y siê uzupe³nienia i sprostowania do poprzednich czterech tomów, którym towarzysz¹ 64 wizerunki herbów.
Marian Miotk, Recepcja kaszubskich przek³adów Biblii, wyd. Muzeum Piœmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej, Wejherowo–Gniewino 2018,
ss. 329
W Przedmowie dr Gabriela Lisius, starosta wejherowski napisa³a: „Publikacja
ukazuje sposoby i drogi przenikania oraz oddzia³ywania tekstów Pisma Œwiêtego
w œrodowisku kulturowym Kaszubów na przestrzeni ich dziejów”. Ksi¹¿ka jest
prac¹ doktorsk¹ ks. Mariana Miotka, która w szeœciu rozdzia³ach porusza: dzieje
formowania siê kaszubskiego krêgu kulturowego, wyznaniowe przek³ady Biblii
na kaszubski, recepcje Biblii kaszubskiej w przestrzeni religijnej, naukowej,
medialnej i w przestrzeni kultury.
Micha³ Hinc, Tadeusz Staniewski (1886–1978). Dyrektor gimnazjum i liceum w Wejherowie, wyd. Muzeum Piœmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie i Fundacji Rozwoju Ziemi Kaszubskiej „dlakaszub.org”, Wejherowo 2018, ss. 180
Praca przedstawia biografiê Tadeusza Staniewskiego, nieco zapomnianego dyrektora wejherowskiego gimnazjum i liceum im. Króla Jana III Sobieskiego
w latach 1934–1939 i ponownie od 1947 do 1950 r. Jednym z licznych motywów,
które sk³oni³o autora do napisania ksi¹¿ki by³a „…chêæ trwa³ego oddzielenia
dwóch postaci o tym samym imieniu i nazwisku. Mowa o Tadeuszu Staniewskim (1873–1940), burmistrzu Swarzêdza w latach 1929–1939”. Powstanie monografii by³o mo¿liwe dziêki inicjatywie wnuczki bohatera ksi¹¿ki, Aliny Iskierskiej-Ba³ki, która zdecydowa³a siê przekazaæ spuœciznê intelektualn¹ dziadka
do zbiorów wejherowskiego Muzeum w 2017 r.
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Zygmunt Iwicki, Bedeker Oliwski. Oliva antiqua et praesens, cz. I. Osoby
i instytucje, Wydawnictwo „Bernardinum”, Gdañsk 2018, ss. 335 + 1 nlb
Zygmunt Iwicki, Bedeker Oliwski. Oliva antiqua et praesens, cz. II. Zabytki,
Wydawnictwo „Bernardinum”, Gdañsk 2018, ss. 400
Dwuczêœciowy Bedeker oliwski Zygmunta Iwickiego, znanego autora licznych
publikacji poœwiêconych Oliwie. W czêœci pierwszej autor omówi³ w uk³adzie
alfabetycznym „osoby, które ¿y³y, pracowa³y i pozostawi³y po sobie w Oliwie
jakieœ œlady (niekoniecznie pozytywne)”. Biogramy osób trudno uznaæ za wyczerpuj¹ce, ale formu³a bedekera nie wymaga tego od autora. W czêœci drugiej
znalaz³y siê opisy zabytków znajduj¹cych siê w Oliwie. Szczególnie wiele miejsca autor poœwiêci³ samej katedrze i zabytkom z jej wnêtrz. Niew¹tpliwym atutem ksi¹¿ki s¹ liczne wielobarwne ilustracje.
Dariusz Dolatowski, Kartuzy. Zarys dziejów gminy od czasów najdawniejszych do 1939 roku, wyd. Gmina Kartuzy, Kartuzy 2018, ss. 430
Publikacja o charakterze popularnonaukowym wydana z okazji 95-lecia nadania
Kartuzom praw miejskich z przedmow¹ burmistrza miasta – Mieczys³awa Grzegorza Go³uñskiego. W zarysie dokumentuje ona dzieje ca³ego obszaru Gminy
Kartuzy, historiê miejscowoœci so³eckich i nieso³eckich, od czasów najdawniejszych do 1939 roku. Rozdzia³ I omawia T³o historyczno-geograf iczne powiatu
kartuskiego, gminy Kartuzy i stolicy Kaszub; II – Z dziejów stolicy Kaszub i gminy
Kartuzy; III – Z dziejów miejscowoœci so³eckich i nieso³eckich w gminie Kartuzy,
z podrozdzia³ami o: B¹czu, Borowie, Brodnicy Dolnej i Górnej, Dzier¿¹¿nie,
G³usinie, Grzybnie, Kaliskach, Kie³pinie, Kolonii, Kosach, £apalicach, Mezowie,
Mirachowie, Nowej Hucie, Pomieczyñskiej Hucie, Prokowie, Rêboszewie, Sianowie, Smêtowie Chmieleñskim, Staniszewie i Starej Hucie.
Daniel Dempc, Straty wojenne wœród ludnoœci powiatu wejherowskiego
w latach 1914–1919, Wydawnictwo Jasne, Pruszcz Gdañski 2018, ss. 63
Na podstawie Deutsche Verlustlisten (Niemieckie listy strat) z lat 1914–1919
autor opracowa³ straty w poleg³ych, rannych i zaginionych wywodz¹cych siê
z powiatu wejherowskiego. W pracy znajdziemy m.in. informacje o stopniach
wojskowych, jednostkach wojskowych, miejscach niewoli lub internowania,
szpitalach i cmentarzach. Ponadto autor pokusi³ siê o nakreœlenie niewielkich
biogramów wybranych osób.
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Tomasz Kajzer, Piotr Kajzer, Historia tczewskich „Górek”. Zarys dziejów
maj¹tku i osiedla Górki oraz parafii pw. œw. Franciszka z Asy¿u, t³um. tekstów niemieckich Leszek Muszczyñski, wyd. Stowarzyszenie Gospodarcze
Kociewie, [Tczew 2018], ss. 96
Dwug³os, dorastaj¹cych na tczewskim osiedlu Górki, dziœ nazywanym osiedlem
Wincentego Witosa, autorów, poœwiêcony jego historii oraz parafii pw. œw. Franciszka z Asy¿u. Dotychczasowe opracowania na temat historii miasta Tczewa,
ten wa¿ny dla autorów i innych mieszkañców osiedla punkt topografii miasta,
niemal¿e ca³kowicie pomija³y. Pomimo i¿ osiedle powsta³o dopiero po II wojnie
œwiatowej, ma ono swoj¹ wczeœniejsz¹ historiê zwi¹zan¹ z wieloma znamienitymi rodzinami: menonick¹ rodzin¹ Fockingów, która w latach 30. XIX wieku
za³o¿y³a na dawnych podmiejskich ³¹kach, pastwiskach i polach uprawnych,
maj¹tek ziemski Georgenthal – zacz¹tek póŸniejszych Górek, równie¿ menonick¹ rodzinê Enssach oraz wieloma innymi powojennymi jego mieszkañcami:
Kwaœnikami, Gwizda³ami, Machnickimi, Gorzkowskimi. W okresie miêdzywojennym z Górkami zwi¹zany by³ Miko³aj £ajming, m¹¿ kaszubskiej pisarki
Anny. Ksi¹¿ka sk³ada siê z trzech rozdzia³ów: 1. Maj¹tek ziemski Górki (Georgenthal), 2. Osiedle Górki, 3. Zarys historii parafii pod wezwaniem œw. Franciszka
z Asy¿u.
Aleksandra Kurowska-Susdorf, Oswoiæ œmieræ. Edukacyjny potencja³ kaszubskich rytua³ów pogrzebowych, wyd. Wydawnictwo Naukowe PWN SA,
Muzeum Piœmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie,
[Warszawa–Wejherowo] 2019, ss. 278 + 1 nlb
Jak czytamy w pierwszym rozdziale (s. 15–16): „Praca jest projektem interdyscyplinarnym, mieszcz¹cym siê w polu pedagogiki spo³ecznej, z³o¿onym za studiów literatury (z zakresu antropologii kulturowej, tanatologii, filozofii, historii,
psychologii, socjologii) oraz badania empirycznego, a którym te zakresy przenikaj¹ siê, ugruntowuj¹c dokonywane interpretacje. (…) Podstawowym celem
teoretycznym badañ jest refleksja nad edukacj¹ do œmierci w kontekœcie kultury
kaszubskiej. Innym celem badañ jest próba kontekstowego opisania znaczeñ
œmierci w ponowoczesnoœci – i zarazem jej miejsca w sieciach tych znaczeñ –
oraz próba rekonstrukcji spo³ecznego rozumienia rytua³ów oko³opogrzebowych
wœród Kaszubów.” Z kolei we Wstêpie autorka wymownie pisze: „Kaszubskie
rytua³y oko³opogrzebowe s¹ lokalnym przyk³adem, który mo¿na by rozwa¿yæ
jako jedn¹ z alternatyw, jak mog³aby wygl¹daæ edukacja do œmierci w ponowoczesnoœci”.
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Miros³aw Gliñski, Jerzy Kukliñski, Kronika Gdañska, t. 1 (997–1945),
[wyd. II], wyd. Muzeum Gdañska, Gdañsk 2019
Obszerna, bogato ilustrowana ksiêga zawiera kalendarium dziejów Gdañska. Jak
czytamy w s³owie Od autorów: „…zapisy rozbite na daty, u³o¿one wed³ug nastêpstw czasu, pozwalaj¹ na pokazanie zarówno najwa¿niejszych faktów i wydarzeñ, jak i tych drobniejszych, epizodycznych, a ciekawych, maj¹cych niekiedy
du¿y wp³yw na kszta³towanie wieloobrazowego charakteru miasta. Koncentruj¹
siê one przede wszystkim na wymienieniu daty i zwiêz³ym opisie faktu czy faktów z ni¹ zwi¹zanych, bez oceny i komentarza. Pozwalaj¹ jednak ukazaæ wiedzê
o ludziach i zdarzeniach kryj¹cych siê za tymi datami z rozmaitych dziedzin
¿ycia miasta – oraz dostarczaj¹ informacji do oceny roli Gdañska w przesz³oœci
i obecnie” (s. 8).
Aneta Lewiñska, Dla orientacji kolegów spisa³em… O szkole w kronikach
szkó³ wiejskich Pomorza z lat 1920–1989, Wydawnictwo „Bernardinum”,
Pelplin 2019, ss. 390
Jak czytamy we Wstêpie (s. 7–8): „Kronika szkolna by³a przez stulecia dokumentem, który realizowa³ wiele zadañ, utrwalaj¹c na swych kartach najwa¿niejsze
wydarzenia z ¿ycia szko³y i wsi. (…) Etnolingwistyczna analiza tych kronik pozwala nam dostrzec na tych po¿ó³k³ych kartach zamkniêtych w szkolnych archiwach œwiat czêsto jeszcze niezapomniany, trwaj¹cy w rodzinnych przekazach,
ale tu widziany oczami ludzi, którzy w pierwszych dniach po wojnie tworzyli
polsk¹ szko³ê. Odtworzony obraz œwiata ma³ych wiejskich szkó³ dzieli od wspó³czesnoœci sto lat i ró¿ni perspektywa obrazu. (…) Zgromadzony materia³ obejmuje jedenaœcie kronik wiejskich szkó³ Pomorza, z których cztery siêgaj¹ 1920 r.,
a pozosta³e siedem to teksty powsta³e po II wojnie œwiatowej”. Wykorzystane
w pracy kroniki pochodz¹ z: Lipnicy, Lisewa Malborskiego, Miêdzy³ê¿a, Ma³ego
Garca, Manowa, Ma³ej S³oñcy, Ocypla, Po³czyna, S³awoszyna, Tuchlina i Walichnów.
Micha³ T.W. von Grabowski, Tomasz Mazurek, Profesor Antoni Hlavaty.
W 99. rocznicê urodzin, seria „Prace Historyczne” BOiT-XII-6, Wydawnictwo Exemplum, Poznañ 2019, ss. 141 + 1 nlb
Ksi¹¿ka dedykowana prof. zw. dr. hab. med. Antoniemu Hlavatemu z okazji
99. rocznicy urodzin. Prof. Hlavaty w latach 1967–1990 by³ kierownikiem Katedry i Kliniki Ortopedii Akademii Medycznej w Gdañsku. Ksi¹¿ka przedstawia
¿yciorys Profesora, dzieje jego rodziny oraz wspomnienia wspó³pracowników.

NOTY WYDAWNICZE 2019

357

Eugeniusz Wi¹zowski, Z Kobylnic¹ przez wieki, wyd. Gmina Kobylnica,
Kobylnica 2019, ss. 351
Popularnonaukowa, nierecenzowana monografia gminy Kobylnica sk³ada siê
z nastêpuj¹cych rozdzia³ów: 1) Z dziejów Kobylnicy i okolicy, 2) Historie 38 miejscowoœci tworz¹cych gminê do 1945 r., 3) Œlady dziedzictwa kulturowego, 4) Niemieckie tradycje i folklor, 5) Koœcio³y i cmentarze gminy Kobylnica, 6) Oœwiata
w gminie Kobylnica po 1945 roku, 7) Placówki kultury i formy rozrywki, 8) Kobylnicki sport i rekreacja, 9) Porz¹dek i bezpieczeñstwo publiczne w gminie Kobylnica,
10) ¯ycie spo³eczne i partyjne, 11) ¯ycie religijne, 12) Rolnictwo i przemys³,
13) Us³ugi publiczne, 14) Rozwój infrastruktury komunalnej, 15) Siedziby gminnych instytucji, herb i flaga. Bogato ilustrowan¹ ksi¹¿kê koñcz¹ indeks osobowy,
wykaz wa¿niejszych skrótów oraz przypisy.
Andrzej Janusz, ¯elewscy w cieniu von dem Bacha, Wydawnictwo Instytutu Teologicznego Ksiê¿y Misjonarzy, Kraków 2019, ss. 246
Jak pisze autor we Wstêpie (s. 11): „Opór, z jakim spotyka siê przypominanie
szlacheckiej rodziny ¯elewskich oraz atmosfera przemilczania wszystkiego co
wi¹¿e siê z tym rodem (z wyj¹tkiem oczywiœcie von dem Bacha) oraz swoiste
odium, jakie spad³o na rodzinê za spraw¹ genera³a SS, wp³ywaj¹c bezpoœrednio
na ¿ycie wielu jej cz³onków, sk³oni³ mnie do podjêcia tej tematyki i jej szerszego
przedstawienia. (…) Ksi¹¿ka ta nie pretenduje do monografii ca³ej rodziny,
a jedynie przedstawia kilka obrazów z jej ¿ycia.” Autor podzieli³ swoj¹ pracê
na siedem rozdzia³ów, które nazwa³ czêœciami o tytu³ach: I. Uwag kilka o pochodzeniu, genealogii i herbie ¯elewskich, II. Nie tylko ¯elewscy – w³aœciciele maj¹tków w Paraszynie i Bar³ominie, III. Ksi¹dz Feliks Otton von Bach ¯elewski i jego
rodzina, IV. Cieñ pruskiego munduru, V. ¯elewscy ze Œwiecina, VI. Kaszubska
szlachta z £ê¿yc, VII. Nauczycielka z wiar¹ i pasj¹ – Ludwika Rekowska. Ponadto
dodano 11 aneksów, bibliografiê, któr¹ nie wiadomo dlaczego podzielono na:
Źród³a, Bibliografiê, Wydawnictwa periodyczne, prasê, Prace niepublikowane i Internet. Nale¿y podkreœliæ, i¿ autor dotar³ do wielu interesuj¹cych Ÿróde³ i bogatej
literatury. Ksi¹¿ka o tej tematyce winna by³a powstaæ ju¿ wiele lat temu, gdy¿ jest
niew¹tpliwie potrzebna, ale pojawiaj¹ce siê w niej liczne b³êdy warsztatowe
i brak redakcji jêzykowej, niestety k³adzie siê tytu³owym cieniem na tej pracy.
Peter von Malotki, Zarys dziejów Trzebiatkowej z jej mieszkañców / Die
Geschichte von Trzebiatkowa und seine Bewohnern, Wydawnictwo BiT
Beata ¯muda-Trzebiatowska, Gdañsk–Trzebiatkowa 2019, ss. 139 + 1 nlb
+ 155 + 1 nlb
Dzieje Trzebiatkowej i jej rodów dr. Petera von Malotkiego, który jak napisano
w s³owie Od wydawcy „na podstawie dostêpnych wspó³czeœnie Ÿróde³, g³ównie
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niemieckich, opowiada o dziejach Trzebiatkowej i jej mieszkañców na tle wydarzeñ historycznych na Pomorzu”. Ksi¹¿ka piêknie wydana, lecz czytelnik pozostanie z pewnym niedosytem, autor bowiem opiera siê w g³ównej mierze bezkrytycznie na przedwojennej, a nawet dziewiêtnastowiecznej literaturze niemieckiej. Szkoda, ¿e nie doda³ czegoœ nieznanego, wszak otworem stoj¹ przed nim
bogate archiwa w Berlinie, Lipsku czy Greifswaldzie…

***
Historyczna Nowa Marchia w historiografii, kulturze, sztuce i architekturze – wczoraj, dzisiaj i jutro. In memoriam doktora Stanis³awa Talarczyka,
red. nauk. Andrzej Talarczyk i Edward W³odarczyk, t³um. Magdalena Abraham-Diefenbach, Krzysztof Go³da (†), Bernhard Kwoka, Barbara Ostrowska, Marcin Przegiêtka, Andrzej Talarczyk, Seria „Badania Nowomarchijskie”, pod red. Andrzeja Talarczyka, t. specjalny I / Schriftenreihe „Neumärkische Forschungen” unter der Leitung von Andrzej Talarczyk, Sonderband
I, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczeciñskiego, Szczecin 2017,
ss. 481 + 1 nlb
Tom specjalny, poœwiêcony pamiêci historyka doktora Stanis³awa Talarczyka
z serii „Badania Nowomarchijskie”, prezentuje historyczne, kulturowe i literackie dziedzictwo tego regionu Polski, jego ró¿norodnoœæ spo³eczno-kulturow¹
i bogat¹ spuœciznê ludowych podañ, legend i mitów. Jako pierwszy sylwetkê
S. Talarczyka, jego dzia³alnoœæ spo³eczn¹ oraz zas³ugi dla Drezdenka i regionu,
przybli¿a Zygmunt Marcinkowski w tekœcie Sam histori¹ miasta. Pó³ wieku ¿ycia
dla Drezdenka i Ziemi Lubuskiej. Dalej rozdzia³y: I. Metodologia i historia badañ nad regionem Nowa Marchia, II. Historia, komunikacja i sztuka w Nowej
Marchii, III. Ludzie zas³u¿eni dla Nowej Marchii, IV. Nowomarchijskie badania
regionalne polskie i niemieckie. Poza obszar historycznej Nowej Marchii wychodzi artyku³ Jana Musekampa Kolej Wschodnia na przestrzeni dziejów. Podró¿
z Berlina do Królewca.
Mi³os³awa Borzyszkowska-Szewczyk, Cezary Obracht-Prondzyñski, Bogumi³a Cirocka, Kaszubski wano¿nik po Gdañsku, wyd. Instytut Kaszubski, Gdañsk 2018, ss. 311 + 2 nlb
Ksi¹¿ka, która zaprasza do wano¿enia œladami kaszubskimi w Gdañsku, gdy¿
w³aœnie to by³o g³ównym zamys³em jej autorów, aby pokazaæ, jak Kaszubi byli
i s¹ obecni w Gdañsku, a Gdañsk – w ¿yciu kaszubskiej spo³ecznoœci. Jak pisz¹
we Wstêpie: „Jedn¹ z form popularyzowania wiedzy o Gdañsku i poznawania
jego tajemnic s¹ spacery historyczno-kulturowe. Mo¿na dziêki nim odczytywaæ
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Miasto wedle ró¿nych kluczy, dla nas szczególnie interesuj¹ca wydaje siê propozycja poznania Gdañska poprzez jego zwi¹zki z Kaszubami. (...) Zapraszamy zatem Czytelników do wano¿enia, a wiêc przemierzania Miasta – Œródmieœcia,
Wrzeszcza, Oliwy i Wy¿yn – kaszubskimi œladami. Chcemy pokazaæ bogactwo
i ró¿norodnoœæ tych kaszubskich tropów”. W ksi¹¿ce znajduje siê wspomnienie
o tragicznie zmar³ym œp. Prezydencie Miasta Gdañska, Pawle Adamowiczu, który
zainspirowa³ jej powstanie, zwracaj¹c siê z proœb¹ do Instytutu Kaszubskiego,
podczas obchodów 20-lecia jego istnienia w 2016 roku. Publikacja jest dedykowana Jego pamiêci jako podziêkowanie za zrozumienie i wra¿liwoœæ na kaszubsk¹
obecnoœæ we wspólnym Mieœcie. Dla ciekawych kaszubskiego Gdañska zbiórka
na Targu Kaszubskim, dziœ bardziej kojarzonym z galeri¹ handlow¹ Madison,
stamt¹d bierze swój pocz¹tek, proponowana przez autorów, trasa nr 1.
Historie gdañskich dzielnic, t. 1. Che³m, pod red. Janusza Dargacza, Katarzyny Kurkowskiej i Piotra Paluchowskiego, wyd. Muzeum Gdañska,
Gdañsk 2018, ss. 375 + 1 nlb
Pierwszy z serii tom o historii gdañskich dzielnic poœwiêcony zosta³ Che³mowi.
Sk³ada siê z czternastu rozdzia³ów (osobnych artyku³ów), poprzedzonych przedmow¹ prezydenta Paw³a Adamowicza, wstêpem dyrektora Muzeum Gdañska
Waldemara Ossowskiego oraz s³owem od redaktorów. Wœród rozdzia³ów znajdziemy: Klemensa Bruskiego Che³m w póŸnym œredniowieczu i u progu epoki
nowo¿ytnej (XIV–XVI w.), Zofii Maciakowskiej Dawny Che³m pod Gdañskiem.
Rozwój przestrzenny do czasu zniszczenia na pocz¹tku XIX wieku, S³awomira
Koœcielaka Che³m jako w³asnoœæ kapitu³y w³oc³awskiej w XVII–XVIII wieku oraz
tego¿ Dzieje che³mskiego klasztoru Reformatów od drugiej po³owy XVII do pocz¹tku XIX wieku, Micha³a Szulca ¯ydzi w Che³mie do 1814 roku, Alicji Marcinkiewicz Dzieje Królewskiego Zespolonego Miasta Che³m w latach 1772–1813,
Ewy Barylewskiej-Szymañskiej Osiedle mieszkaniowe na gdañskim Che³mie z lat
czterdziestych XX wieku na tle dzia³alnoœci architekta Michaela Fleischera czy
Ryszarda Kopittke Che³m po drugiej wojnie œwiatowej: budowa osiedla Che³m–
–Orunia i póŸniejsze inwestycje. Pracê wzbogacaj¹ liczne tabele, wielobarwne
ilustracje oraz mapy.
Historie gdañskich dzielnic, t. 2. Stare Przedmieœcie, pod red. Janusza Dargacza i Katarzyny Kurkowskiej, wyd. Muzeum Gdañska, Gdañsk 2019,
ss. 559 + 1 nlb
Drugi tom z serii historii gdañskich dzielnic zosta³ poœwiêcony Staremu Przedmieœciu. Sk³ada siê z dwudziestu trzech rozdzia³ów, poprzedzonych S³owem od
redaktorów. Wœród artyku³ów historycznych znalaz³y siê m.in.: Zofii Maciakowskiej Zmiany w przestrzeni Starego Przedmieœcia od póŸnego œredniowiecza
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do pocz¹tku XIX wieku, Grzegorza Bukala Fortyf ikacje Starego Przedmieœcia,
Rafa³a Kubickiego Franciszkanie na Starym Przedmieœciu w XV i XVI wieku,
S³awomira Koœcielaka Gimnazjum Akademickie na Starym Przedmieœciu (1558–
–1817), Marka Adamkowicza Polska spo³ecznoœæ na Starym Przedmieœciu
w Gdañsku w latach miêdzywojennych, El¿biety Grot Victoriaschule w Gdañsku
– przejœciowy obóz dla jeñców cywilnych, 1–15 wrzeœnia 1939 roku, Aleksandry
Ziembiñskiej-Gumieli Muzeum Pomorskie w Gdañsku (1950–1972). Wœród tekstów z dziedziny archeologii, architektury czy historii sztuki czytelnik znajdzie:
Renaty Wiloch-Koz³owskiej Wyniki badañ archeologicznych przeprowadzonych
w klasztorze i koœciele franciszkañskim na Starym Przedmieœciu, Franciszka
Skibiñskiego Nowa (tzw. Ma³a) Zbrojownia na gdañskim Starym Przedmieœciu
jako dzie³o architektury i zabytek, Jacka Friedricha Dekoracja malarska auli Gimnazjum Polskiego Macierzy Szkolnej w Gdañsku. Podobnie jak poprzedni tom,
równie¿ drugi zosta³ wzbogacony licznymi reprodukcjami rycin, zdjêæ i map.
Pomorskie drogi do niepodleg³oœci, pod red. Józefa Borzyszkowskiego
i Cezarego Obracht-Prondzyñskiego, wyd. Gdañskie Towarzystwo Naukowe, Gdañsk 2018, ss. 181
Tom prezentuje zbiór referatów wyg³oszonych podczas konferencji zorganizowanej przez Gdañskie Towarzystwo Naukowe, Oddzia³ Polskiej Akademii Nauk
w Gdañsku, Stacjê Naukow¹ Polskiej Akademii Umiejêtnoœci w Gdañsku, miasta – Gdañsk i Gdynia, we wspó³pracy z trójmiejskimi uczelniami, Gdañskim
Towarzystwem Przyjació³ Sztuki i Muzeum Gdañska. To dzie³o zbiorowe, które,
jak napisa³ we wstêpie Jerzy B³a¿ejowski, ma przybli¿aæ wybrane aspekty odradzania siê naszej pañstwowoœci przed stu laty. Jubileuszowy rok 2018 to dla Polski czas licznych uroczystoœci i przywo³ywania pamiêci o postaciach, które wnios³y nieprzemijaj¹cy wk³ad w rozwój II Rzeczypospolitej. To Ÿród³o wiedzy o tamtych wydarzeniach , ukazanych z perspektywy Pomorza. Wœród prelegentów:
Cezary Obracht-Prondzyñski „Sprawa kaszubska” w okresie zaborów, Józef Borzyszkowski Idea³ pañstwa polskiego – marzenia Pomorzan a rzeczywistoœæ 1920
roku, Józef Bachórz Obraz Pomorza i Kaszubów w oczach rodaków zza kordonów granicznych, Andrzej Romanow Problem Gdañska i granicy pó³nocnej odradzaj¹cej siê Rzeczypospolitej na ³amach wybranych tytu³ów polskiej prasy zachodniopruskiej, Andrzej Chwalba O drogach do szczêœliwego f ina³u, Szczepan
Wierzchos³awski Pomorze Nadwiœlañskie w polskiej myœli politycznej XIX wieku,
Tomasz Krzemiñski Pierwsza wojna œwiatowa – pomorskie doœwiadczenia codziennoœci, Przemys³aw Olstowski Dzia³ania Pomorzan na rzecz powrotu Pomorza
do Polski w latach 1918–1920, Wies³aw Theiss Demokratyczna szko³a polska.
Niepodleg³oœciowy projekt Heleny Radliñskiej z lata 1906–1918 oraz Julita Maciejewicz-Ryœ Eugeniusz Kwiatkowski – dzia³acz gospodarczy, naukowiec, cz³owiek,
pierwszy doktor „honoris causa” Uniwersytetu Gdañskiego.
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Polskie etosy regionalne i ich znaczenie z perspektywy ogólnonarodowej,
red. Jan Szomburg i Marcin Wanda³owski, seria: „Wolnoœæ i Solidarnoœæ”,
nr 82, wyd. Instytut Badañ nad Gospodark¹ Rynkow¹, Gdañsk 2018, ss. 204
Ksi¹¿ka stanowi owoc kolejnego z rzêdu Kongresu Obywatelskiego. Dwadzieœcia jeden tekstów zosta³o podzielone na cztery czêœci zatytu³owane: 1. Perspektywa etosowa w myœleniu o Polsce i regionach, 2. Zró¿nicowanie etosów regionalnych w kontekœcie etosu narodowego, 3. Etosy regionalne, 4. Wypowiedzi marsza³ków – spojrzenie praktyczne, 5. S³owo na zakoñczenie. Wœród artyku³ów
znalaz³y siê m.in.: Cecylii Leszczyñskiej O etosie ch³opskim i jego znaczeniu
we wspó³czesnej Polsce, W³odzimierza Mêdrzeckiego Istota polskoœci – odwieczny
spór, Bohdana Ja³owieckiego Polska to¿samoœæ to nie tylko mit Kongresówki, Andrzeja Saksona Rodz¹ce siê etosy Ziem Odzyskanych, Cezarego Obracht-Prondzyñskiego Etos pomorskiej wspólnoty obywatelskiej czy Kazimierza Koz³owskiego
Tworzenie polskiego regionu na Pomorzu Zachodnim.
Kultura materialna i duchowa sanktuarium w Piasecznie, red. Wojciech
Pikor, Wydawnictwo „Bernardinum”, Pelplin 2018, ss. 263 + 1 nlb
Ksi¹dz Wojciech Pikor o Piasecznie, najstarszym sanktuarium maryjnym na
Pomorzu, z którego pochodz¹ objawienia Najœwiêtszej Maryi Panny datowane
na pierwsz¹ po³owê XIV wieku, pisze: „Wówczas to pielgrzymowa³a b³. Dorota
z M¹tów do zbudowanego przez Krzy¿aków koœcio³a pw. B³ogos³awionej Dziewicy. Dokonuj¹ce siê tu cuda, za wstawiennictwem Maryi, zosta³y potwierdzone
w 1649 roku dekretem biskupa w³oc³awskiego Miko³aja Gniewosza. Kult Królowej Pomorza potwierdzi³ akt koronacji papieskimi koronami Figury Matki Bo¿ej
8 wrzeœnia 1968 r., którego dokona³ kard. Karol Wojty³a”. W 2018 roku minê³o
50 lat od tego wydarzenia, materia³y zawarte w publikacji pochodz¹ ze zorganizowanej na tê szczególn¹ okazjê konferencji naukowej przez Wydzia³ Teologiczny UMK w Toruniu, Wy¿sze Seminarium Duchowne w Pelplinie i Sanktuarium
w Piasecznie. Wœród prelegentów: Tomasz B³yskosz, Wies³aw Nowosad, Ma³gorzata Grupa, Wojciech Pikor, Daniel Gucewicz, Bogdan Badziong, Jan Perszon i Leszek Molendowski.
Ksi¹dz Pra³at Jan Giriatowicz. Kap³an i spo³ecznik, red. naukowa Daniel
Kalinowski, wyd. Akademia Pomorska w S³upsku i Miejska Biblioteka Publiczna im. Marii D¹browskiej w S³upsku, S³upsk 2018, ss. 274
Ksi¹¿ka poœwiêcona ksiêdzu Janowi Giriatowiczowi w 80. urodziny kap³ana.
„Zakochanemu w Bogu i cz³owieku”, bo tak nazywa jubilata ks. Edward Dajczak
Biskup Koszaliñsko-Ko³obrzeski. Dziêkuje w jej dedykacji za jego pos³ugê i kap³añsk¹ pielgrzymkê po s³upskiej ziemi. Publikacja zawiera teksty pochodz¹ce

362

TOMASZ REMBALSKI, WIOLETA REMBALSKA (GDAÑSK)

z notatników ksiêdza, które zaczê³y powstawaæ w ni¿szym seminarium duchownym w S³upsku w latach 50. XX wieku i ukazuj¹, w jakich realiach Koœció³ funkcjonowa³ wówczas. To niekiedy przemyœlenia prywatne i bardzo emocjonalne,
nazwane tu G³os w³asny. Monografia prezentuje równie¿ Czêœæ naukow¹ z wypowiedziami Eugeniusza Wi¹zowskiego, Józefa Szymañskiego, Micha³a Rycherta,
Daniela Kalinowskiego i J.S. Gliñskiego oraz Relacje prywatne i œrodowiskowe,
a tak¿e Wybór materia³ów prasowych.
Janusz St. Pasierb wspó³twórca kultury i nauki Pomorza, Polski i Europy.
II Konferencja Popularnonaukowa Wielcy ludzie ma³ego Pelplina, pod
red. Bogdana Wiœniewskiego, Wydawnictwo „Bernardinum”, Pelplin 2018,
ss. 107
Referaty z konferencji Janusz St. Pasierb – twórca kultury i nauki Pomorza, Polski i Europy, która odby³a siê jako druga z cyklu „Wielcy ludzie ma³ego Pelplina”,
w roku og³oszonym przez Radê Powiatu Tczewskiego, Rokiem Ksiêdza Janusza
St. Pasierba, w 25. rocznicê jego œmierci. Wœród referuj¹cych: Wies³aw Alojzy
Mering Janusz St. Pasierb – ksi¹dz, Micha³ Janocha Ks. Janusz St. Pasierb – inicjator badañ poloników artystycznych, Jan Sochoñ Katedra jako tekst kultury.
Przed³o¿enie ksiêdza Janusza St. Pasierba, Tomasz Tomasik Miasto jak œwiat.
Rzym Pasierba, Agnieszka Laddach Ks. prof. Janusz St. Pasierb – wspó³twórca
klimatu kulturowego ¯arnowca, Wincenty Pytlik Dzia³alnoœæ ks. Janusza St. Pasierba jako konserwatora, Bogdan Wiœniewski Pomorze – ma³a ojczyzna ks. Janusza St. Pasierba, Maria Wilczek Ks. Janusz St. Pasierb – przewodnik na drodze
wiary.
Wielcy ludzie ma³ego Pelplina, pod red. Bogdana Wiœniewskiego, Wydawnictwo „Bernardinum”, Pelplin 2018, ss. 111 + 1 nlb
Ksi¹¿a zawiera zbiór referatów wyg³oszonych podczas konferencji popularnonaukowej pod tym samym tytu³em zorganizowanej przez Oddzia³ Kociewski
ZK-P i Bibliotekê Diecezjaln¹ im. Biskupa Jana Bernarda Szlagi dn. 25 listopada
2017 r. w Pelplinie. W tomie znalaz³y siê nastêpuj¹ce artyku³y: Józefa Borzyszkowskiego Ks. Bernard Sychta – kaszubski Stolem w Pelplinie – w ¿yciu codziennym, Ryszard Szwoch Ks. Bernard Sychta – pó³ wieku na Kociewiu, Janusz Szulist Wartoœæ ¿ycia w pismach ks. Franciszka Sawickiego, £ukasz K¹tny G³ówne
idee cecylianizmu w dzia³alnoœci Oskara Hermañczyka, Seweryn Pauch Oskar
Hermañczyk jako organizator ¿ycia organistowskiego, Krzysztof Halicki Zwi¹zki
Walentego Stefañskiego z Pelplinem, Krzysztof Koch Ksi¹dz Biskup Konstantyn
Dominik – wychowanek i wychowawca.
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Spo³eczeñstwo – Kultura – Wychowanie. Publikacja dedykowana Profesorowi Janowi ¯ebrowskiemu z okazji szeœædziesiêciolecia pracy twórczej,
pod red. Jana Papie¿a, seria „Ars Educandi. Monografie”, t. 6, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdañskiego, Gdañsk 2018, ss. 349
Publikacja dedykowana profesorowi Janowi ¯ebrowskiemu z okazji 60-lecia
pracy twórczej, który „swoj¹ szerok¹ dzia³alnoœci¹ zawodow¹ i naukow¹ pozostawi³ g³êbokie œlady nie tylko w macierzystej uczelni – Uniwersytecie Gdañskim, ale tak¿e w oœrodkach akademickich Bydgoszczy, S³upska, P³ocka i I³awy”.
Praca koncentruje siê wokó³ zagadnieñ pedagogiki spo³ecznej, pedeutologii, pedagogiki kultury i teorii wychowania, kierunki podejmowanych badañ to edukacja obywatelska, animacja kultury, pedagogika rodziny, resocjalizacja. W Spisie
treœci m.in. Z biograf ii oraz osi¹gniêæ twórczych Profesora Jana ¯ebrowskiego,
Spo³eczeñstwo polskie w dobie kultury ponowoczesnej (wœród autorów: Franciszek
Adamski, Józef Br¹giel, Brunon Ho³yst, Alicja Kargulowa, Zbigniew Kwieciñski,
Maria Mendel, Tomasz Szkudlarek, Mieczys³aw Plopa, Kazimierz Rêdziñski, Janusz Sztumski, Witold Wojdy³o), Kultura – wieloœæ punktów widzenia (Roman
Dzwonkowski SAC, Józef Kargul, Lucyna Kopciewicz, Jerzy Nikitorowicz, Jan
Papie¿, Andrzej Paw³ucki, Bogus³aw Œliwerski) oraz Wielowymiarowoœæ wychowania w drugiej dekadzie XXI wieku (Tadeusz Aleksander, Piotr Bauæ, Henryk
Bednarski, Józef Golec, Ma³gorzata Lewartowska-Zychowicz, Longina Strumska-Cylwik, Joanna Nowak, Leszek Pawelski, Justyna Siemionow, Jolanta Soko³owska, Danuta ¯ebrowska).
Dysydenci czy decydenci? Protestanci w obu czêœciach Prus i Koronie
w XVI–XVIII wieku, red. Wojciech Zawadzki, nak³adem Biskupa Elbl¹skiego, Elbl¹g 2018, ss. 219 + 1 nlb
Wojciech Zawadzki napisa³ we Wstêpie (s. 10): „Dysydenci czy decydenci? Pytanie to zawarto w tytule konferencji naukowej zorganizowanej przez diecezjê
elbl¹sk¹ i Instytut Nauk Historycznych UKSW 1 grudnia 2017 r. w Elbl¹gu.
Prelegenci reprezentuj¹cy kilka polskich oœrodków naukowych pochylili siê
w swoich referatach nad relacjami miêdzywyznaniowymi na ró¿nych terenach
nowo¿ytnej Rzeczypospolitej. Wykazali z³o¿onoœæ i odmiennoœæ tych relacji”.
Wœród czternastu artyku³ów znalaz³y siê m.in.: Janusza Ma³³ka Reformacja
w Prusach Królewskich i Koronie w XVI w. Podobieñstwa i ró¿nice, Dariusza
Maki³³y Prawo patronatu koœcielnego w Prusach Królewskich w XVI–XVIII w.,
Edmunda Kizika Obchody jubileuszy reformacji w wielkich miastach pruskich
w XVIII w. (1717 i 1730 r.), S³awomira Koœcielaka Œrodowisko gdañskich kalwinistów po³owie XVIII w. czy Wojciecha Zawadzkiego Luterañska hegemonia
wyznaniowa w nowo¿ytnym Elbl¹gu.
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Karolina Ciechorska-Kulesza, Tomasz Grabowski, Les³aw Micha³owski,
Cezary Obracht-Prondzyñski, Krzysztof Stachura, Piotr Zbieranek, Wspó³czesne oblicza to¿samoœci gdañszczan, wyd. Instytut Kaszubski, Gdañsk
2019, ss. 215 + 1 nlb
Praca zbiorowa, która stawia pytanie: kim s¹ gdañszczanki i gdañszczanie w roku
2018? To pytanie o ich to¿samoœæ, o czym informuje czytelnika ju¿ sam Wstêp.
W poszukiwaniu logiki gdañskich to¿samoœci. Tematy kolejnych rozdzia³ów to:
To¿samoœciowe meandry Gdañska; Obszary Gdañskich to¿samoœci; Dialogicznoœæ – sprawczoœæ – podmiotowoœæ. Ku gdañskim to¿samoœciom performatywnym; Kim s¹ i sk¹d pochodz¹ gdañszczanie? Socjogeneza mieszkañców miasta;
Czym i dlaczego siê ró¿nimy? Gdañszczan portret w³asny; Mieszkañcy Gdañska
czy gdañszczanie? O miastotwórczej funkcji identyf ikacji; Zindywidualizowana
spo³ecznoœæ czy jednolita wspólnota? Gdañskie normy, postawy i wartoœci;
Aktywni obywatele czy wycofani mieszkañcy? Strategie u¿ytkowania miasta.
W s³owie od recenzenta napisano: „Tom portretuje odczytywanie to¿samoœci
miasta i gdañszczan przez nich samych. To autorefleksja mieszkañców nad
indywidualnymi i spo³ecznymi identyfikacjami powi¹zanymi z przestrzeni¹ spo³eczno-kulturow¹ symbolicznego portu”.
Wielkie Pomorze. Wojna i pokój, wieloautorska praca monograficzna pod
red. Daniela Kalinowskiego, wyd. Akademia Pomorska w S³upsku, Instytut Kaszubski, S³upsk–Gdañsk 2019, ss. 513 + 1 nlb
W S³owie wstêpnym autorstwa Daniela Kalinowskiego czytamy (s. 5): „Przywo³uj¹c problematykê historyczn¹, literack¹ i kulturoznawcz¹ Pomorza, zamierzamy opisaæ zjawiska wielkich przewartoœciowañ, konfliktów oraz ugód, jakie siê
dokonywa³y na terytorium pomiêdzy Rostockiem a Gdañskiem. Czynimy to,
siêgaj¹c do literackich, historiograficznych, czy te¿ – najszerzej rzecz ujmuj¹c
– kulturowych aktów wyrazu, maj¹c œwiadomoœæ, ¿e w³aœciwie ka¿da z epok
historycznych mog³aby byæ rozpatrywana w osobnej monografii, równie obszernej jak ta dzisiaj przedk³adana uwadze Czytelnika”. W pracy znalaz³o siê 20 artyku³ów ró¿nych autorów, z których czêœæ opatrzona jest ilustracjami.
Ró¿norodnoœæ jêzykowa w Polsce jako dobro wspólne (wybrane przyk³ady),
red. Kazimierz Kleina, Magdalena Lemañczyk, seria: „Zeszyty zespo³ów
senackich”, z. 37, wyd. Kancelaria Senatu, [Warszawa] 2018, ss. 245
Ksi¹¿ka prezentuje zagadnienia dotycz¹ce kwestii jêzykowych i to¿samoœciowych,
zwi¹zanych z funkcjonowaniem spo³ecznoœci pos³uguj¹cej siê jêzykiem regionalnym (kaszubskim) oraz wybranych mniejszoœci narodowych w Polsce. O Kaszubach i ich jêzyku napisali: Kazimierz Kleina Jêzyki zagro¿one, mo¿liwoœci ich
aktywizacji i rewitalizacji, Nicole Do³owy-Rybiñska M³odzi Kaszubi: zachowanie
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to¿samoœci i jêzyka kaszubskiego, Daniel Kalinowski Od œwiêtych gór do œwi¹tyni
sztuki. Kilka uwag o teatrze kaszubskim, Stanis³aw Janke W¹tki i motywy poezji
kaszubskiej w kszta³towaniu to¿samoœci, Joseph J. Hughes The Kashubian Capital
of America: Winona, Minesota, Shirley Mask Connolly 160 Years of Kashubian
Language and Culture in Canada 1858–2018.
Leœno. Monografia wsi i okolicy, t. I, praca zbiorowa pod red. Stanis³awa
Frymarka, wyd. Zamek Zaborski, [Kaszuba] 2019, ss. 142 + 2 nlb
W bogato ilustrowanej archiwalnymi i wspó³czesnymi fotografiami pracy zbiorowej znalaz³y siê nastêpuj¹ce artyku³y: Zenona Licy Leœno – geneza nazwy wsi,
Leona Stoltmanna Przejœcie królewskiej wsi Leœno w rêce szlachty, tego¿ W poszukiwaniu historycznego Ÿród³a nazwy, przezwiska ludowego – Kruban, Krubany,
Tomasza Rembalskiego Leœno i Kaszuba na mapie Schröttera-Engelhardta z lat
1796–1802, Daniela Ro¿ka Koœció³ pod wezwaniem Podwy¿szenia Krzy¿a Œwiêtego w Leœnie – t³o historyczne, wyposa¿enie, opis architektoniczny i artystyczny,
Stanis³awa Frymarka Przejawy hierarchii spo³ecznej na przyk³adzie parafii Leœno
oraz Róberta Kloskòwsczigò Friedrich Lorentz i jeg ò robota na Zôb òrsczi Zemi.
Trzebiatowscy, cz. XVIII, praca zbiorowa pod red. [Doroty Trzebiatowskiej,
Zdzis³awa Zmudy Trzebiatowskiego i Tomasza ¯mudy-Trzebiatowskiego],
XX Jubileuszowy Zjazd Rodzin Trzebiatowskich 28–30 czerwca 2019 r.
Trzebiatkowa, wyd. Rada Rodzin Trzebiatowskich, [Trzebiatkowa] 2019,
ss. 356 + 2 nlb
Osiemnasty tomik Rady Rodzin Trzebiatowskich wydany z okazji XX Zjazdu
Rodzin Trzebiatowskich, odbywaj¹cego siê cyklicznie od roku 2000. Wœród autorów m.in. Przemys³aw Pragert z artyku³em Najdawniejsi posiadacze Trzebiatkowej i ich herby oraz Cezary Obracht-Prondzyñski O roli wspó³czesnego Muzeum,
tekst wyg³oszony podczas uroczystych obchodów 50-lecia powstania Muzeum
Piœmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie. Niezwyk³¹ wartoœæ prezentuje Kronika Szko³y Podstawowej w Trzebiatkowej z lat 1945–2000,
bêd¹ca œwiadectwem ponad pó³ wieku historii szko³y i wsi. Opatrzona wieloma
zdjêciami stanowi podró¿ sentymentaln¹ do czasów m³odoœci przede wszystkim dla jej mieszkañców.
90 lat parafii w Szymbarku. A Kaszëbi trzëmelë, trzëmaj¹ i bãd¹ trzëmac
z Bògã, zebrali i opracowali Franciszek Hirsz i Grzegorz F¹ferko, wyd. Kaszubski Uniwersytet Ludowy w Wie¿ycy, Szymbark 2018, ss. 55 + 4 nlb
W s³owie do czytelnika autorzy opracowania napisali: „Na podstawie wspomnieñ
Konstantego Hirsz [sic!], dostêpnych Ÿróde³ pisanych, fotografii i dokumentów
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oraz korzystaj¹c z relacji i wywiadów ze œwiadkami tamtych czasów opracowaliœmy szkic historyczny zawieraj¹cy zapis œwiadectwa ¿ycia Parafii w Szymbarku
od 1928 roku do wspó³czesnoœci”. Prócz wstêpu ks. Grzegorza F¹ferko, proboszcza szymbarskiego, w rozdzia³ach znajduj¹ siê: Krótka biograf ia Konstantego Hirsz
[sic!]; Historia powstania koœcio³a katolickiego w Szymbarku; Historia pierwszego
krzy¿a w Szymbarku; Duchowieñstwo i osoby konsekrowane; Kalendarium szymbarskiej Paraf ii; Fundatorzy i of iarodawcy. Publikacja powsta³a z okazji 90. rocznicy istnienia Parafii pw. œw. Teresy od Dzieci¹tka Jezus w Szymbarku, opowiada
historiê tworzenia wspólnoty parafialnej, starania i determinacjê ludnoœci kaszubskiej zamieszkuj¹cej tereny wokó³ góry Wie¿ycy, w kierunku Brodnicy,
Ostrzyc, Gorêczyna, Hopowa, Grabowa Koœcierskiego, Koœcierzyny i Stê¿ycy.

***
Gdañsk w literaturze. Bibliografia od roku 997 do dzisiaj, t. II: 1601–1700,
cz. 2: od 1657, pod red. Zofii Tylewskiej-Ostrowskiej, oprac. zespó³: Dagmara Binkowska, Ewa Chmielewska-Tomczak, Roman Dziêgielewski, Agata
Larczyñska, Magdalena Madeja-Grzyb, Beata Meller, Maria Otto, Ewa
Penkalla, Bogdan Rink, Maria Soko³owska, Urszula Szybowska, Zofia Tylewska-Ostrowska, Anna Walczak, wyd. Fundacja Terytoria Ksi¹¿ki, PAN
Biblioteka Gdañska, Gdañsk 2017, ss. 353 + 2 nlb
Jak czytamy w informacji Od wydawcy (s. 5): „Druga czêœæ tomu drugiego bibliografii Gdañsk w literaturze obejmuje lata 1657–1700. Czeœæ pierwsza, dotycz¹ca lat 1601–1656, ukaza³a siê w roku 2016. Publikacja tego tomu w dwóch
czêœciach, jak i zastosowana cezura nie wynikaj¹ z ¿adnych wzglêdów merytorycznych, a jedynie z praktycznej koniecznoœci podzielenia obszernego materia³u
na wygodne w korzystaniu wolumeny”. Ksi¹¿ka wydana na najwy¿szym poziomie edytorskim. Tom piêknie oprawiony w czerwone p³ótno i obwolutê, wewn¹trz znajduj¹ siê barwne ilustracje przyk³adowych publikacji.
Józef Borzyszkowski, Teodora z Fethków i Izydor Gulgowscy – ich ¿ycie
i dzie³a, rodzina i przyjaciele we Wdzydzach, wyd. Muzeum – Kaszubski
Park Etnograficzny we Wdzydzach Kiszewskich, Instytut Kaszubski, Wdzydze Kiszewskie–Gdañsk 2018, ss. 478 + 1 nlb
Albumowa ksi¹¿ka poœwiêcona twórcom pierwszego muzeum typu skansenowskiego na ziemiach polskich. Impulsem do powstania ksi¹¿ki sta³y siê resztki
zachowanego we wdzydzkim muzeum archiwum Gulgowskich, w tym zw³aszcza
rzadkich fotografii. Ksi¹¿ka sk³ada siê z siedmiu czêœci: I. Rodowody i pocz¹tki
dróg Teodory i Izydora, II. Skansen – Dorfmuseum Gulgowskich – Muzeum
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Kaszubskie we Wdzydzach i dzia³alnoœæ Izydora w Verein für kaschubische Volkskunde w Kartuzach, III. Przemys³ domowy – renesans kaszubskiej sztuki ludowej
jako g³ówne dzie³o Teodory, wspierane i promowane przez Izydora oraz w³asna
Wdzydzka Akademia Sztuki, IV. Miêdzy m³odokaszubami a hakat¹. Dokonania
Izydora jako so³tysa i etnografa – kontakty z m³odokaszubami i Heinrichem Sohnreyem, V. Losy Gulgowskich i Wdzydzan w okresie I wojny œwiatowej i II Rzeczpospolitej do 1939 r., VI. Goœcie Gulgowskich, rodzina i letnicy nie tylko we Wdzydzach – najliczniejsi z Fethków, Kukowskich i Sychowskich, VII. II wojna i ostatnie lata ¿ycia Teodory z PRL-u.
Wojciech Kêtrzyñski (1838–1918) w œwietle ¿yciorysów, recenzji i nekrologów, wybra³ i wstêpnym rozdzia³em poprzedzi³ Janusz Jasiñski, wyd. Instytut Kaszubski, Stacja Naukowa Polskiej Akademii Umiejêtnoœci w Gdañsku, Gdañsk 2018, ss. 200 + 2 nlb
Publikacja Instytutu Kaszubskiego i Stacji PAU w Gdañsku autorstwa prof. Janusza Jasiñskiego, badacza dziejów kaszubsko-pomorskich, poœwiêcona Wojciechowi Kêtrzyñskiemu, jego dorobkowi naukowemu i dokonaniom w ruchu
narodowym powsta³a100 lat od odzyskania przez Polskê niepodleg³oœci i 100 lat
od œmierci wybitnego historyka, poety, humanisty. Ksi¹¿ka poœwiêcona „jednemu
z tych, którzy na rzecz zachowania polskoœci ziem dawnej Polski pod panowaniem zaborców i odrodzenia niepodleg³ego pañstwa, trudzili siê przez dziesi¹tki
lat swego twórczego ¿ycia”. Tak w Zamiast przedmowy napisa³ o Wojciechu Kêtrzyñskim prof. Józef Borzyszkowski, doceniaj¹c zarówno bohatera opracowania jak i jego wspó³autora. Wstêp poœwiêcony jest Roli W. Kêtrzyñskiego w kszta³towaniu polskiej myœli politycznej wobec Mazurów, zaœ w rozdziale ¯yciorysy,
Recenzje, Nekrologi znalaz³y siê materia³y innych autorów, m.in. Zygmunta Celichowskiego, Kazimierza W³. Wójcickiego, Stanis³awa Krzemiñskiego.
Franciszek Wasilewski, Wspomnienia che³miñskiego lekarza (1891–1985),
red. Anna Grzeszna-Kozikowska, wstêp Józef Borzyszkowski, wyd. Muzeum
Ziemi Che³miñskiej w Che³mnie, Toruñ 2018, ss. 255
Wspomnienia Franciszka Wasilewskiego, lekarza i oficera Wojska Polskiego, cenionego spo³ecznika, cz³owieka wielkiej pokory i wielkiego serca, którego ¿ycie
mog³oby pos³u¿yæ za scenariusz filmowy, pod redakcj¹ Anny Grzesznej-Kozikowskiej, starszej kustosz Muzeum Ziemi Che³miñskiej w Che³mnie, ze wstêpem prof. Józefa Borzyszkowskiego, który osobiœcie pozna³ pisarza w koñcu lat 70.
XX w. Autora Wspomnieñ zapamiêta³ jako „lekarza z prawdziwego powo³ania,
domowego, rodzinnego, troszcz¹cego siê o zdrowie pacjentów, w tym szczególnie biednych i opuszczonych, bezdomnych, niepe³nosprawnych i osieroconych
dzieci” i okreœla mianem pomorskiego rzecznika i propagatora pracy organicznej
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w XX w. Dziêki nim czytelnik mo¿e poznaæ losy niewielkiej wsi Polskie Brzozie
i Nowego Miasta Lubawskiego na prze³omie XIX/XX wieku. Szczególn¹ wartoœæ prezentuj¹ opisy walk i sytuacji na froncie zachodnim w latach 1914–1918,
relacja z wojny polsko-bolszewickiej i czasów II wojny œwiatowej. Czêsto s¹ one
przede wszystkim relacj¹ wydarzeñ, pozbawion¹ odautorskiego komentarza,
pozwalaj¹c¹ czytelnikowi na sformu³owanie w³asnych s¹dów. Czêœæ I to Lata
m³odoœci. Wspomnienia do roku 1912; II – Pierwsza wojna œwiatowa. Lata 1914–
–1918; III – Rewolucja w Berlinie. Wojna polsko-radziecka. Lata 1918–1924;
IV – Okres miêdzywojenny. W polskiej S³u¿bie Zdrowia. Lata 1924–1939;
V – Druga wojna œwiatowa. Niewola. Lata 1939–1946; VI – Ponownie w polskiej
S³u¿bie Zdrowia. Lata 1946–1981.
Ma³gorzata Mastalerz-Krystjañczuk, „Ostatni Mohikanie Pomorza”. Ludnoœæ rodzima znad jezior £ebsko i Gardno w publicystyce polskiej 1945–
–1989, wyd. Instytut Kaszubski i Akademia Pomorska w S³upsku, Gdañsk–
–S³upsk 2019, ss. 451 + 1 nlb.
Ksi¹¿ka zawiera wybór powojennych polskich tekstów publicystycznych dotycz¹cy losów ewangelickich Kaszubów zwanych S³owiñcami. Teksty, które zosta³y poprzedzone Wstêpem i Wprowadzeniem, zosta³y podzielone na szeœæ czêœci,
które nosz¹ wymowne tytu³y: I. S³owiñcy ¿yj¹! (lata 1945–1948), II. S³owiñcy
pracuj¹ dla dobra Polski Ludowej (1949–1955), III. Czas uregulowaæ sprawy S³owiñców! (1956–1957), IV. Relikty i fakty (1958–1962), V. Na tropach S³owiñców
(1963–1975) i VI. Pozosta³ tylko skansen (1981–1988).
Marek Ta³asiewicz, Œcie¿ki, drogi i manowce... – 75 lat stuknê³o... Najbli¿szej Rodzinie i Przyjacio³om, Wydawnictwo „Kadruk”, Szczecin 2018, ss. 215
+ 1 nlb
Autor, zwi¹zany ze Szczecinem, przez d³ugie lata by³ wyk³adowc¹ na Politechnice Szczeciñskiej, pierwszym wojewod¹ szczeciñskim III RP, póŸniej zachodniopomorskim oraz wiceprezesem Stoczni Szczeciñskiej Porta Holding. Jest autorem wielu publikacji naukowych i popularnonaukowych poœwiêconych zagadnieniom zwi¹zanym z jego aktywnoœci¹ zawodow¹. W czêœci I publikacji znalaz³y
siê wspomnienia autora – ¯ycie moje, czyli to by³o tak..., w czêœci II – G³osy
przyjació³ wraz z not¹ o ich autorach, zamyka j¹ czêœæ III zatytu³owana Te¿
o ¿yciu. W czêœci II m.in. tekst prof. Józefa Borzyszkowskiego, Z myœl¹ o Pomorzu
i jego szczeciñskim wojewodzie Marku – ojcu Mieszka – i rodzinie Ta³asiewiczów
oraz Kazimierza Koz³owskiego Marek Ta³asiewicz, wspó³twórca III Rzeczpospolitej na Pomorzu Zachodnim.
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Gerhard Jeske, Taschenkallender 1945. Die Hitlerjugend in Danzig.
Erlebnisse und Erzählungen, t³um. Bogdan Kiebzak, wyd. Edition Lumen,
Hamburg 2018, ss. 239
Wojenne wspomnienia urodzonego w 1929 roku w Gdañsku autora znanego
w Polsce Anio³a z tr¹bk¹ – Gerharda Jeske, który od ponad 55 lat podró¿uje do
swojego rodzinnego miasta w poszukiwaniu starych œladów. Wspomnienia dotycz¹ przymusowej s³u¿by w paramilitarnej organizacji Hitlerjugend od momentu
nadejœcia frontu wschodniego pod Gdañsk a¿ po ucieczkê na zachód Niemiec.
Opowiadania zosta³y przet³umaczone przez Bogdana Kiebzaka na jêzyk polski.
Nie zaznaczono tego jednak w tytule. Tekstowi polskiemu brakuje ostatecznej
redakcji, ale i tak treœæ opowiadañ Jeskego jest jak zwykle ¿ywa i wci¹gaj¹ca.
Tadeusz Bia³ecki, Spisy powszechne ludnoœci na Pomorzu Zachodnim:
ostatni niemiecki w 1939 r. i pierwszy polski w 1946 r., wyd. Szczeciñskie
Towarzystwo Kultury, Szczecin 2018, ss. 114
Autor opublikowa³, z krótkim wstêpem, dwa spisy ludnoœciowe, ostatni niemiecki
z 1939 r. i pierwszy polski z 1946 r. oraz kolejny z 1949 r. dla Pomorza Zachodniego. W swojej edycji autor poda³ jedynie ogóln¹ liczbê ludnoœci w poszczególnych gminach w podziale na powiaty dla spisu z 1939 i 1949 r. Dla spisu z 1946 r.
poda³ podzia³ wg weryfikacji i narodowoœci. Praca sk³ada siê z nastêpuj¹cych
czêœci: I – Spis ludnoœci 17 V 1939 r., II – Zaludnienie Pomorza Zachodniego
w œwietle spisu ludnoœci z 14 II 1946 r. i III – Stan zaludnienia i powierzchnia
województwa szczeciñskiego z 1 X 1949 r.
Kònstitucjô Rzeczëpòspòliti Pòlsczi / Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, przek³ad na jêzyk kaszubski Danuta Pioch, wyd. Stowarzyszenie
Otwarte Kaszuby, Kartuzy 2018, ss. 215 + 5 nlb
Tekst konstytucji RP w jêzykach kaszubskim i polskim, poprzedzony S³owem
wstêpu Edmunda Wittbrodta oraz Krzysztofa Reka O konstytucji po kaszubsku,
gdzie czytamy: „Wydanie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej w jêzyku kaszubskim stanowi element obchodów 100-lecia Niepodleg³oœci. Jest równie¿ wyrazem szacunku do kultury kaszubskiej, naszego jêzyka oraz literatury”.
Jan Piepka, Twórczoœæ liryczna, oprac. i przypisy Hanna Makurat-Snuzik,
wstêpy: Józef Borzyszkowski, Jan Piepka (1926–2001) – ¿ycie a twórczoœæ
poety kaszubskiego i pisarza polskiego, Adela Kuik-Kalinowska, Kaszubska liryka Jana Piepki. Tematyka, artyzm i idee, Hanna Makurat-Snuzik,
Jêzyk twórczoœci Jana Piepki, seria „Biblioteka Pisarzy Kaszubskich”, t. 12,
wyd. Instytut Kaszubski, Gdañsk 2018, ss. 611 + 1 nlb
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W kolejnym tomie z serii „Biblioteka Pisarzy Kaszubskich” tym razem znalaz³a
siê twórczoœæ i sylwetka Jana Piepki, pisarza i poety œciœle zwi¹zanego z histori¹
Kaszubów, który by³ i jest ich reprezentantem w wielkim œwiecie literatury polskiej. Prof. Józef Borzyszkowski pisze: „Kaszubszczyznê okreœla³ po swojemu jako
morsk¹ melodiê jêzyka polskiego! (...) Jego utwory liryczne napisane po kaszubsku, œwiadcz¹ i¿ by³ wybitnym poet¹ kaszubskim, pisz¹cym zarówno w jêzyku
kaszubskim, jak i polskim, deklaruj¹cym dobitnie odmienn¹ od innych, ideologiê i drogê kaszubsk¹, kaszubsko-polsk¹, bli¿sz¹ twórczoœci i pogl¹dom Hieronima Derdowskiego”.
Edmund Kamiñski, O niezwyk³ym cz³owieku s³ów kilka. Leon Roppel
(1912–1978), wyd. Muzeum Piœmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie i Gminna Biblioteka Publiczna im. Leona Roppla
w Luzinie, Wejherowo–Luzino 2018, ss. 45 + 1 nlb.
Ksi¹¿ka powsta³a z okazji 40. rocznicy œmierci Leona Roppla (1912–1978), znanego regionalisty, pisarza i dzia³acza spo³ecznego, patrona biblioteki publicznej
w Luzinie, która to we wspó³pracy z Muzeum Piœmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie zainicjowa³a jej wydanie. Autorem publikacji jest
Edmund Kamiñski, dokumentalista i dzia³acz spo³eczny, wieloletni pracownik
muzeum, który zna³ osobiœcie bohatera wspomnieñ. Oprócz biogramu zawar³
w niej obszerny spis bibliograficzny jego utworów: prac w³asnych, artyku³ów
publikowanych w antologiach, polemik, recenzji, not, tekstów muzycznych i edytorskich, a tak¿e bibliografiê artyku³ów ludzi pisz¹cych o Ropplu.

***
„Studia z zakresu nauk prawnoustrojowych”. Miscellanea, t. VIII – jubileuszowy, z. 1. Ksiêga Pami¹tkowa poœwiêcona ¿yciu, dzia³alnoœci naukowej
i spo³ecznej Profesora Janusza Kutty, red. nacz. Zbigniew Witkowski, red.
nr. jubileuszowego Marta Czakowska, Wydawnictwo Kujawsko-Pomorskiej
Szko³y Wy¿szej w Bydgoszczy, Bydgoszcz 2018, ss. 406
W ksiêdze pami¹tkowej znalaz³y siê m.in. artyku³y: Heleny Czakowskiej Sylwetka Profesora Janusza Kutty, Eugeniusza Borodija Janusz Kutta – dyrektor Archiwum Pañstwowego w Bydgoszczy w latach 1982–2004. Okiem m³odszego kolegi,
Józefa Borzyszkowskiego Klub Kaszubski w Gdyni – jego statut i memoria³ oraz
miejsce w ruchu kaszubskim miêdzy wojnami, Bogus³awa Brezy Szkic z dziejów
szko³y w Rzeczenicy do 1945 roku, Przemys³awa Hausera Niemieckie w³adze
i opinia publiczna w Bydgoszczy wobec polskiej dzia³alnoœci narodowo-wyzwoleñczej w okresie od listopada 1918 roku do kwietnia 1919 roku czy Zbigniewa
Karpusa Straty narodu polskiego w wyniku okupacji niemieckiej na Pomorzu
na przyk³adzie powiatu œwieckiego w latach 1939–1945.
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„Biuletyn Muzeum Okrêgowego w Pile”, nr 1, red. Ziemowit NiedŸwiecki,
wyd. Muzeum Okrêgowe im. Stanis³awa Staszica w Pile, Pi³a 2018, ss. 168
Wydanie jubileuszowe z okazji 40-lecia dzia³alnoœci Muzeum Kultury Ludowej
w Osieku nad Noteci¹, przybli¿aj¹ce jego historiê od momentu powstania i ukazuj¹ce ró¿norodnoœæ i formy dzia³alnoœci placówki. To historia muzeum, opis
etapów jego rozwoju, omówienie problematyki muzealnictwa skansenowego,
prezentacja wspomnieñ osób i instytucji wspó³pracuj¹cych z nim, w formie artyku³ów i studiów. Czêœæ I zawiera teksty m.in. Sylwii Klimaszewskiej, Przemys³awa Grzesiaka i Marka Fija³kowskiego opatrzone tytu³em Muzeum w Osieku
nad Noteci¹ – problematyka muzealnicza. Dalej znajduj¹ siê wspomnienia Iwony
Jurewicz, Praca etnografa oraz w czêœci III artyku³y i studia (etnograficzne). Wœród
autorów: Aleksandra Pasieta, Jan NiedŸwiecki, Ziemowit NiedŸwiecki, Roman
Skiba i Jaros³aw Rola.
„Libri Gedanenses”, t. XXXV, komitet red. pod przew. Anny Walczak, wyd.
Polska Akademia Nauk Biblioteka Gdañska, Gdañsk 2018, ss. 292 + 5 nlb
2018 to rok jubileuszowy czasopisma o charakterze bibliologicznym, ukazuj¹cego siê z przerwami od 1968 roku, publikuj¹cego teksty oparte g³ównie o zbiory
Biblioteki Gdañskiej. Profil periodyku i jego szata graficzna od lat pozostaj¹ niezmienne. Wœród osób dlañ najwa¿niejszych: twórca dr Marian Pelczar, kolejni
przewodnicz¹cy Komitetu Redakcyjnego – prof. Tadeusz Bilikiewicz, prof.
Edmund Kotarski, prof. Zbigniew Nowak, dr Zofia Tylewska-Ostrowska oraz
dr Maria Pelczar, dr Maria Babnis i dr Aleksander Baliñski. W obecnym tomie
m.in. trzy artyku³y o historii biblioteki w latach 1905–1996 (Marii Pelczar, Heleny
Dzienis i Beaty Gryzio) oraz teksty poœwiêcone zbiorom: Ex Bibliotheca Fidalkiana. Biblie w zbiorach Johanna Fidalkego Marii Otto-Michalskiej, Fotograf ie
dokumentuj¹ce zmiany w przestrzeni miejskiej podczas niwelacji pó³nocno-wschodniej fortyf ikacji Gdañska w pocz¹tkach XX wieku Marty Pawlik-Flisikowskiej czy Archiwum Teresy Ferenc i Zbigniewa Jankowskiego w zbiorach
Biblioteki Gdañskiej Sabiny DroŸdzieckiej.
„Miastecki Przegl¹d Historyczny”, t. 1, wyd. Towarzystwo Historyczne
Regionu Miasteckiego, Miastko 2018, ss. 96
Pierwszy tom periodyku wydanego przez Towarzystwo Historyczne Regionu
Miasteckiego, w którym zamieszczono teksty wyg³oszone podczas Miasteckich
Spotkañ Historycznych w latach 2015–2016. Wœród nich znajdziemy m.in.:
Jaros³awa Lemañskiego Huzarzy w Miastku, tego¿ Walki o Miastko w 1945 r.,
Dominika Radeckiego Zenon Roztropiñski. Wspomnienia pierwszego miasteckiego funkcjonariusza bezpieki, £ukasza Szkwarka Strajk w pa³acu Bismarcka.
Zarys przebiegu protestu uczniów Zespo³u Szkó³ Leœnych w Warcinie w dniach
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28 paŸdziernika–3 listopada 1980 r. oraz tego¿ W³adys³aw Stojak – pierwszy
przewodnicz¹cy NSZZ „Solidarnoœæ” w Miastku.
„Kartuskie Zeszyty Muzealne”, 2018, nr 3, pod red. Barbary K¹kol, wyd.
Muzeum Kaszubskie im. Franciszka Tredera w Kartuzach, Kartuzy 2018,
ss. 150
W trzecim numerze kartuskiego periodyku znalaz³y siê artyku³y, materia³y Ÿród³owe i kronika, w tym m.in.: Bartosza Gondka Generalski emeryt w kawaleryjskim mundurze. Eugeniusz Œlaski (1873–1935), Barbary K¹kol Katyñ – miejsce
zbrodni dokonanej tak¿e na of icerach z Kaszub, Krzysztofa Kowalkowskiego
Edmund Jan Kowalkowski (1876–1936). Dekorator koœcio³ów w Kartuzach i Sianowie oraz korespondencja w sprawie Elektrowni Rutki z Bronis³aw¹ Knopkiewicz oraz z prof. Jerzym Ostoj¹-Sêdzimirem.

***
Informator Muzeum Kultury Ludowej w Osieku nad Noteci¹, wyd. Muzeum Okrêgowe w Pile, Pi³a 2017, ss. 80
Na pocz¹tku lat 70. XX wieku w Osieku nad Noteci¹ odkryto cmentarzysko
kultury pomorskiej z ok. V w. p.n.e.: wielokomorowy grób skrzynkowy z kilkunastoma popielnicami oraz w póŸniejszych etapach prac – groby cia³opalne
z ró¿nych okresów pradziejów. Z tym wydarzeniem wi¹¿¹ siê zacz¹tki i pierwsze
koncepcje istniej¹cego dziœ skansenu. Obecnie na terenie muzeum w Osieku
znajduje siê 31 obiektów architektury wiejskiej z pó³nocnej Wielkopolski oraz
przyk³ady tak zwanej „ma³ej architektury”: piece chlebowe, kapliczki, studnie,
go³êbnik, piwnica ziemna, pasieka uli figuralnych, których autorem by³ kaszubski rzeŸbiarz Józef Che³mowski z Brus-Jagli. Informator zawiera plan skansenu
oraz prezentacje obiektów – opis wraz z ilustracj¹.
Marcin £êcki, Toruñ od A do Z. Historycznie i subiektywnie, nak³adem
autora, Toruñ 2018, ss. 94 + VI
Autor tej popularnonaukowej publikacji, utrzymanej w formie leksykonu, jest
historykiem, przewodnikiem po Toruniu, popularyzatorem jego dziejów. Pod
kolejnymi literami alfabetu umieœci³ has³a opowiadaj¹ce o miejscach, wydarzeniach oraz symbolach zwi¹zanych z miastem i jego histori¹. Doœwiadczenie
i wiedza historyka i pasjonata grodu Kopernika oddane do r¹k czytelników
i odwiedzaj¹cych.
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Zespó³ „Kaszubki” z Chwaszczyna w jubileusz XV-lecia dzia³alnoœci (2003–
–2018), tekst Danuta Jastrzêbska, wyd. Oœrodek Kultury i Sportu w ¯ukowie, Muzeum Piœmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie, [¯ukowo 2018], ss. 55
Broszura z okazji 15-lecia dzia³alnoœci zespo³u folklorystycznego „Kaszubki”
z Chwaszczyna, z tekstem Danuty Jastrzêbskiej, pe³ni¹cej funkcjê jego prezesa,
bogato ilustrowana zdjêciami, wydana przez Oœrodek Kultury i Sportu w ¯ukowie oraz Muzeum Piœmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie. Historiê „Kaszubek” rozpoczyna podsumowanie minionych 15 lat: „to prawie 2 tys. godzin spotkañ roboczych, repertuar zbudowany z ponad 160-ciu
pozycji, ponad 270 prezentacji zespo³u. To osi¹gniêcia w przegl¹dach i konkursach, wystêpy za granic¹ oraz w ró¿nych regionach Polski, wydawnictwa fonograficzne i wykonania przed kamerami TVP, to obecnoœæ na falach rozg³oœni
radiowych, w wydawnictwach prasowych oraz w mediach elektronicznych”.
Duch Niepodleg³ej. Gdañski Przewodnik Patriotyczny, zespó³ red. pod kier.
Krzysztofa Kinowskiego, wyd. Gdañskie Seminarium Duchowne, [Gdañsk]
2018, ss. 237
Ksi¹¿ka powsta³a w 60. rocznicê za³o¿enia Gdañskiego Seminarium Duchownego i w 100. rocznicê odzyskania przez Polskê niepodleg³oœci z dedykacj¹
dla Ksiêdza Arcybiskupa S³awoja Leszka G³ódzia, Metropolity Gdañskiego
w 10. rocznicê ingresu do archikatedry oliwskiej z Wprowadzeniem ks. dr. Krzysztofa Kinowskiego – rektora Gdañskiego Seminarium Duchownego. Ca³oœæ
sk³ada siê z siedmiu rozdzia³ów: 1. Duch Niepodleg³ej w historii Polski; 2. Duch
Niepodleg³ej w historii Pomorza; 3. Duch Niepodleg³ej w ¿yciu œwiêtych, 4. Duch
Niepodleg³ej w tradycjach narodowych; 5. Duch Niepodleg³ej w modlitwach narodu polskiego; 6. Duch Niepodleg³ej w pieœniach patriotycznych i 7. Apendyks.
„Z³ote myœli”. Teksty, które nie wnosz¹ wiele nowego do dorobku humanistyki
i zapewne teologii, przeplatane s¹ licznymi wielobarwnymi zdjêciami przedstawiaj¹cymi Arcybiskupa i duchowieñstwo gdañskie, w tym ks. Henryka Jankowskiego oraz licznych prominentnych polityków.

***
Cecylia Kropid³owska, Danuta Rolbiecka-Romahn, Andrzej Pastwa, 200
fotografii na 200-lecie Szko³y Podstawowej w Tuszkowach, nak³adem
autorów, Tuszkowy 2019, ss. 71 nlb
Inspiracj¹ do powstania albumu sta³a siê 200. rocznica za³o¿enia szko³y w Tuszkach. Album zosta³ podzielony na grupy tematyczne. W pierwszej zamieszczono
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zdjêcia poszczególnych klas od 1928 do 2019 r. Nastêpnie wstawiono kilka zdjêæ
z kroniki szkolnej, które przedstawiaj¹ wa¿ne wydarzenie w ¿yciu wsi i szko³y,
potem znalaz³ siê zbiór zdjêæ z wycieczek szkolnych, na koñcu zaœ fotografie
które zatytu³owano „Uroczystoœci, wydarzenia”. Zdjêcia w miarê mo¿liwoœci
zosta³y wydatowane, niestety zabrak³o podpisów kogo przedstawiaj¹.

***
Augustyn Necel, Nie rzucim ziemi, wyd. IV, Wydawnictwo BiT Beata ¯muda-Trzebiatowska, Gdañsk 2019, ss. 278 + 2 nlb + p³yta CD
Kolejne wydanie powsta³ej na pocz¹tku lat 60. XX wieku ksi¹¿ki Augustyna Necla
w opracowaniu Tomasza ¯mudy-Trzebiatowskiego. Nie rzucim ziemi zajmuje
w dorobku znanego pisarza, marynisty, Kaszuby z krwi i koœci, miejsce szczególne.
Opisuje w niej bowiem rolê, jak¹ polskie duchowieñstwo odegra³o, wspieraj¹c
mieszkañców Kaszub w walce o polskoœæ ich ziem. Chronologia opisywanych
wydarzeñ jest doœæ rozleg³a, autor w wielu przypadkach operuje faktami zas³yszanymi od rodziny i s¹siadów. Forma utworu nawi¹zuje do staropolskiej gawêdy. Jest on ho³dem pamiêci wobec tych, którzy tej wielkiej sprawie poœwiêcili
swoje ¿ycie.
Henryk Makowski, Suplikacje polskie, Wydawnictwo Ereni nak³adem autora, B³onie 2018, ss. 81 + 3 nlb
Suplikacja to pieœñ b³agalna, s³owo pochodzi z jêzyka ³aciñskiego i oznacza ‘b³aganie, proœbê’. Autorem Suplikacji polskich jest Henryk Makowski, publicysta
i poeta, autor ksi¹¿ek, z wykszta³cenia prawnik, prezentuj¹cy radykalne pogl¹dy
na temat obecnej kondycji Koœcio³a, jego niektórych hierarchów i ludzi wierz¹cych. Jak sam pisze: „Chcê byæ, jako przynale¿ny do Koœcio³a, uczciwy i przekazaæ swoje zaniepokojenie pewnymi obserwacjami, nie dotykaj¹c wartoœci. Nie
mogê milczeæ, czaiæ siê (...) Chcê udŸwign¹æ swoj¹ cz¹stkê odpowiedzialnoœci
za Koœció³”. Jawi siê jako cz³owiek religijny, znaj¹cy wartoœæ modlitwy, czêsto
powo³uj¹cy siê na autorytety: Jana XXIII, œw. Jana Paw³a II, papie¿a Franciszka –
ludzi Ducha Bo¿ego oraz ks. Adama Bonieckiego, ks. Tomasza Halika i ks. Józefa
Tischnera, który pisze o sobie: „Jestem Kaszub¹, od dzieciñstwa ob³o¿ony bólami tego pracowitego ludu”. Jego s³owa, emocje i wyznania poruszaj¹. W Spisie
treœci: Na pocz¹tku, Œwiadectwa, Piêkno g³êbi wiary, Prawo do zdania odrêbnego.
W komentarzu do „Mistrzowskich rekolekcji z Eckhartem” Tischnera pisze: „Za
ma³o wyciszania, skromnoœci, pokory (...). A przecie¿ rozliczani bêdziemy nie
grupowo, nie w szatach, lecz ka¿dy po imieniu, nazwisku i genach”.
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Henryk Makowski, Nadziej¹ skrócone noce, Wydawnictwo Ereni nak³adem autora, B³onie 2018, ss. 35 + 4 nlb
Osobista i emocjonalna relacja mê¿a, który dzieli siê z czytelnikiem swoj¹ pamiêci¹ o ukochanej ¿onie Ewie, zmar³ej w przeddzieñ 52. rocznicy œlubu.
W rozdziale Nadziej¹ skrócone noce pisze: „Czasem mam potrzebê porozmawiania, podzielenia siê z kimœ wiadomoœci¹, snem, i nie mam tego komu powiedzieæ”. W dalszej czêœci rozdzia³y: Niektóre wiersze Ewie poœwiêcone; Dedykacje
na moich tomikach; Polemiki.
Henryk Makowski, Obchód, Wydawnictwo Ereni nak³adem autora, B³onie
2019, ss. 81 + 3 nlb
Refleksje i wspomnienia, momentami dziennik – ksi¹¿ka Henryka Makowskiego
dedykowana, podobnie jak wczeœniejszy utwór Suplikacje polskie papie¿owi
Franciszkowi za jego wiarê i nauczanie.
Zdzis³aw Seroka, Ziemia Wyrzyska w œwietle prawdziwym… i odbitym,
Wydawnictwo Media Zet Zuzanna Przeworska, Wyrzysk–Pi³a 2016, ss. 200
Ze wstêpu Zuzanny Przeworskiej dowiadujemy siê, i¿ ksi¹¿ka jest debiutem literackim Zdzis³awa Seroki, który pisz¹c j¹, spe³ni³ swoje marzenie, dedykuj¹c j¹
by³ym i obecnym mieszkañcom Gminy Wyrzysk, obywatelom Krajny. Debiutem „przejrzystym, z polotem. Inteligentnym, miejscami filozoficznym i lirycznym, z wa¿nym poznawczym i moralnym przes³aniem”. Wiersze, bogato ilustrowane fotografiami Piotra Brzeziñskiego, autor podzieli³ na piêæ rozdzia³ów tematycznych: I. W refleksie magii miejsc drogich; II. Bohaterowie na miarê swych
czasów; III. Na strunach obyczajów i przekonañ; IV. W g³¹b siebie, w g³¹b innych;
V. Wszak polska mowa szumi jak powiew. Prócz nich do³¹czy³: S³owniczek trudniejszych wyrazów z wierszy, Informacjê o ilustracjach i Podziêkowania.
Zdzis³aw Seroka, Ziemia Wyrzyska w swej drugiej ods³onie, nak³adem
autora, Wyrzysk 2018, ss. 200
Na stronie tytu³owej czytamy: „65 utworów poetyckich poœwiêconych w przewa¿aj¹cej czêœci miastu i najbli¿szym jego okolicom na Krajnie, wzbogaconych
wieloma atrakcyjnymi fotografiami autorstwa Piotra Brzeziñskiego oraz uzdolnionej m³odzie¿y z Ko³a Fotograficzno-Filmowego Oczy Szeroko Otwarte (...),
zilustrowanych równie¿ czêœciowo zdjêciami archiwalnymi”. S³owo o zawartoœci tomiku Kolor Krajny jest jak niebo napisa³a Jowita Kêciñska-Kaczmarek.
W nim cztery rozdzia³y, którym autor nada³ tytu³y: I. Nad £ob¿ank¹, w mieœcie
i na Krajnie; II. Na lewym brzegu rzeki – i dalej; III. Na prawo od rzecznej srebrnej
fali; IV. Cz¹stka mej duszy dr¿y tak zwyczajnie. O Krajnie g³êboko i piêknie.
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Micha³ Kajka, Utwory 1892–1939. Teksty niedrukowane oraz po raz pierwszy drukowane po œmierci poety, w 160. rocznicê urodzin poety z Ogródka
i 100 rocznicê odzyskania przez Polskê niepodleg³oœci, zebrali Janusz Jasiñski i Tadeusz Oracki, wstêp Janusz Jasiñski, przygotowa³ do druku
i wybra³ utwory ku czci Micha³a Kajki Jan Ch³osta, wyd. Stowarzyszenie
Spo³eczno-Kulturalne „Pojezierze”, Olsztyn 2018, ss. 126 + nlb
Publikacja poœwiêcona, urodzonemu w 1858 r. w Skomacku ko³o E³ku, Micha³owi
Kajce w 160. rocznicê urodzin poety z Ogródka (gdzie zamieszka³ po œlubie
z Wilhelmin¹ Karasiówn¹) i w 100. rocznicê odzyskania przez Polskê niepodleg³oœci. Drogê poety Od œwiadomoœci mazursko-pruskiej do mazursko-polskiej
opisa³ Janusz Jasiñski, nazywaj¹c go „aposto³em polskoœci wœród prostego ludu
mazurskiego”. Zbiór zawiera teksty zebrane przez Janusza Jasiñskiego i Tadeusza
Orackiego, zarówno niedrukowane, jak i te, po raz pierwszy drukowane po œmierci
poety. Na koñcu znajduj¹ siê Utwory ku czci Micha³a Kajki , których wyboru
dokona³ Jan Ch³osta oraz akwarele Melanii Olêdzkiej – Mazury Micha³a Kajki.
Knéga Lëczbów. Numeri, z hebrajsczégo jãzëka na kaszëbsczi prze³o¿i³
ò. Adòm Riszard Sykòra ÒFM, wyd. Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Zarz¹d
G³ówny, Gdañsk 2018, ss. 150 + 1 nlb
Kolejna, czwarta czêœæ Piêcioksiêgu – Ksiêga Liczb / Knéga Lëczbów, przet³umaczona bezpoœrednio z jêzyka hebrajskiego na jêzyk kaszubski przez uznanego
i cenionego biblistê i t³umacza ks. prof. Adama Ryszarda Sikorê, po wydanych
w latach wczeœniejszych: Ksiêdze Rodzaju (2015), Ksiêdze Wyjœcia (2016) i Ksiêdze Kap³añskiej (2017). Z Przedmow¹ Arcybiskupa Metropolity Poznañskiego,
Stanis³awa G¹deckiego i S³owem od wydawcy prof. Edmunda Wittbrodta.
Jan Piepka, Ca³i mój skôrb, wstêp Eugeniusz Pryczkowski, wyd. Pryczkowscy. Akademia Kaszubska, Banino-Nowa Karczma 2019, ss. 111 + 1 nlb
Ze Wstêpu Eugeniusza Pryczkowskiego: „Tomik Ca³i mój skôrb ukazuje siê 18 lat
po œmierci poety. Zawiera zarówno wiersze po kaszubsku, jak i – w wiêkszoœci –
po polsku. Jest dope³nieniem poetyckiego dorobku pisarza”. Dalej rozdzia³y
Jem k¹sk z dãba wëcãti, Jestem szczêœliwy jak ptak oraz Dedykacje i listy.
Jan Trepczik, Wiérztë starka dlô dzôtk, wyd. Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie, Gduñsk 2018, ss. 68
Tom poezji dla dzieci w jêzyku kaszubskim Jana Trepczyka z ilustracjami Joanny
KoŸlarskiej piêknie wydany przez Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie w Gdañsku
przy ¿yczliwej pomocy rodziny autora Zofii i Edmunda Kamiñskich oraz Witos³awy Frankowskiej i Rados³awa Kamiñskiego.
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Stanis³aw Janke, Kaszëbskô dwigô sã w spiéwie. Wiérztë wëbróné 1977–
–2017, wëbiér i úk³ôd úsôdzcë, wstãp Dariusz Majkòwsczi, wëd. Mùzeùm
Kaszëbskò-Pòmòrsczi Pismieniznë i Mùzyczi we Wejrowie, Wejrowò 2018,
ss. 136
Zbiór wybranych wierszy Stanis³awa Jankego w jêzyku kaszubskim wydany
z okazji czterdziestolecia pracy pisarskiej. Sylwetkê poety nakreœli³ we wstêpie
Dariusz Majkowski.
W³odek Pankiewicz, Krajeñskie Cichosze, nak³adem autora, Zakrzewo
2018, ss. 127
Piêknie wydany, z dedykacj¹ dla Wielkiej Krajniaczki prof. Jowity Kêciñskiej-Kaczmarek, ze wstêpem dedykacj¹ obdarzonej, zbiór wierszy poety o niebywa³ym
s³uchu i wzroku, który czaruje œwiat pe³en wzruszeñ, dobrych emocji i piêkna.
W Krajnie wiersze rosn¹ w przebiœniegach, œwierszcze ¿niwuj¹ po ciemku, na z³otowskiej promenadzie krajobraz wydeptuj¹ spojrzenia, a cynkowa skroñ ksiê¿yca
myœlom towarzyszy. O miejscu najbli¿szym czule i z wdziêcznoœci¹.
Tadeusz Staich, Tañcz¹ górale, wyd. II, Wydawnictwo Astraia, Kraków
2018, ss. 69 + 3 nlb + CD
Drugie wydanie poezji Tañcz¹ górale wraz z p³yt¹ CD (czyta Tadeusz Staich),
ukazuj¹ce siê w roku szczególnym, bowiem w 2018 mija 50 lat od pierwszej edycji Miêdzynarodowego Festiwalu Folkloru Ziem Górskich w Zakopanem, którego
wyj¹tkow¹ atmosferê Tadeusz Staich wspó³tworzy³, przyczyniaj¹c siê do kultywowania piêknej góralskiej tradycji. „Pisarz, dziennikarz, dzia³acz i honorowy
cz³onek Zwi¹zku Podhalan by³ niekwestionowanym autorytetem w dziedzinie
obyczajów i gwary” – tak poetê wspomina burmistrz Zakopanego, Leszek Dorula. Jego zas³ug¹ by³o równie¿ zainicjowanie konkursu poetyckiego o tematyce
górskiej, który od 1988 roku nosi jego imiê. Tañcz¹ górale to ¿ywio³ i uroda
góralskiego tañca.
Tadeusz Staich, Poetyckie impresje. Festiwalowe pok³osie, Wydawnictwo
Astraia, Kraków 2018, ss. 79 + 1 nlb + CD
Wiersze zebrane Tadeusza Staicha pod wspólnym tytu³em Poetyckie impresje.
Festiwalowe pok³osie wydane w roku piêædziesiêciolecia Festiwalu Folkloru Ziem
Górskich, wysy³ane niegdyœ przez ich autora na towarzysz¹cy festiwalowi konkurs na najlepszy wiersz o tematyce górskiej.
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S³awina Kwidziñska, drzewo pamiêci, wprowadzenie Jowita KêciñskaKaczmarek, wyd. Instytut Kaszubski, Gdañsk 2019, ss. 142, ilustr.
Tom poezji S³awiny Kwidziñskiej ze wstêpem Jowity Kêciñskiej-Kaczmarek
i oddaj¹cymi nastrojowoœæ utworów, obrazami Marioli Wiœniowskiej. Podzielony
na cztery rozdzia³y: miejsca, spotkania, lustra pamiêci i portrety zabiera czytelnika do œwiata poetki, jej refleksji, myœli, odczuæ i prze¿yæ. W „s³owach lekkich
jak motyl, pachn¹cych jak kwiat akacjowy, smutnych czasem” jest œwiat ka¿dego
z nas, piêknie „od wnêtrz” nazwany wielobarwnym s³owem, obrazem, myœl¹.
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Mi³os³awa Borzyszkowska-Szewczyk

Mistrz Nauki – prof. Hubert Orłowski
Członkiem Honorowym
Instytutu Kaszubskiego

Zamkn¹æ dokonania prof. Huberta Or³owskiego w kilku akapitach to z wielu przyczyn jest nie³atwe zadanie. Zestaw podstawowy informacji o postaci
tego nietuzinkowego badacza móg³by wygl¹daæ nastêpuj¹co, jeœli za³o¿ymy z
góry niedomiary i luki:
Urodzony w 1937 roku w Podlejkach na Warmii germanista, literaturoznawca
z antropologicznym zaciêciem. Wybitny znawca literatury i kultury niemieckojêzycznej, a tak¿e procesów modernizacji III Rzeszy. Profesor emerytowany
Uniwersytetu Adama Mickiewicza, cz³onek rzeczywisty Polskiej Akademii
Nauk, rektor Wy¿szej Szko³y Jêzyków Obcych im. Samuela Bogumi³a Lindego
w Poznaniu. Cz³onek licznych stowarzyszeñ naukowych w Polsce i za granic¹,
Stowarzyszenia Kulturowego „Borussia” (cz³onek honorowy od 2005 r.), a od
2011 r. – Instytutu Kaszubskiego. Doktor honoris causa Uniwersytetu Opolskiego i Uniwersytetu Warmiñsko-Mazurskiego, mentor kolejnych pokoleñ
germanistów i wspó³inicjator Olimpiady Jêzyka Niemieckiego w Polsce.
Prof. Hubert Or³owski jest autorem 20 monografii, bez których trudno
wyobraziæ sobie nie tylko polsko-niemiecki dyskurs po II Wojnie Œwiatowej,
a tak¿e „rebeliê prowincji” w Polsce po 1989 r. Wymieniê w tym miejscu tylko
trzy: W 1976 roku ukaza³a siê ksi¹¿ka Literatura III Rzeszy, nagrodzona m.in.
przez „¯ycie Literackie”. A monografia „Polnische Wirthschaft”. Nowoczesny
niemiecki dyskurs o Polsce, która ukaza³a siê w 1998 r., zosta³a wyró¿niona m.in.
nagrod¹ KLIO Zwi¹zku Wydawców Ksi¹¿ki Historycznej. Obydwie pozycje
opublikowano tak¿e w jêzyku niemieckim; wzbogaci³y one znacz¹co dyskurs
po obydwu stronach Odry. W 2000 roku w serii „Biblioteka Borussi” ukaza³a
siê ksi¹¿ka Warmia z oddali. Odpominania, autobiograficzne spojrzenie na
przesz³oœæ polsko-niemieckiego pogranicza europejskiego badacza, czerpi¹cego
tak¿e z pamiêci rodzinnej i spo³ecznoœci miejscowoœci dorastania – warmiñskich Podlejek, le¿¹cych w pobli¿u sanktuarium w Gietrzwa³dzie. Doœwiadcze-
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nie pogranicza przeku³ on bowiem w naukow¹ refleksjê, co uj¹³ w jednym
ze swoich tekstów w nastêpuj¹cych s³owach:
„[…] zagadka ¿ycia polskiego germanisty: z niepiêknego wspomnienia uczyniæ
piêkne s¹siedztwo, nie przez zapominanie i wypieranie, ale w³aœnie za spraw¹
odpominania. Z humusu niepiêknych wspomnieñ winna powstaæ refleksja,
praca umys³owa, praca przezwyciê¿aj¹ca i konstruuj¹ca przysz³oœæ”.

Cz³onek Honorowy Instytutu Kaszubskiego jest redaktorem 25 tomów zbiorowych, nie licz¹c serii Poznañska Biblioteka Niemiecka. Jest spiritus movens
i redaktorem tego cyklu publikacji – t³umaczeñ w opracowaniu naukowym
fundamentalnych pozycji niemieckiej humanistyki, których 49. i 50. tom
we wspó³redakcji Huberta Or³owskiego ukaza³y siê w mijaj¹cym roku.
Najm³odsze tomy zatytu³owane s¹: opracowany wspólnie z Ryszardem Wryk¹
S¹siedztwo zobowiazuje… oraz Prusy Wschodnie. Wspólnota wyobra¿ona, przygotowany wraz z Rafa³em ¯ytyñcem. W roku 2016 redaktor serii zosta³ wyró¿niony nagrod¹ im. Friedricha Gundolfa Niemieckiej Akademii Jêzyka i Literatury (Darmstadt) za „poœredniczenie miêdzy niemieck¹ i polsk¹ kultur¹”, zw³aszcza „poprzez realizacjê serii wydawniczej Poznañska Biblioteka Niemiecka”.
W dorobku prof. Or³owskiego widnieje ponadto ok. 500 artyku³ów w czasopismach i tomach zbiorowych oraz 15 antologii. Publikowa³ i publikuje
m.in. w „Borussi”, „Przegl¹dzie Politycznym”, Frankfurter Rundschau, „Gazecie
Wyborczej”, „Kulturze”, „Polityce”, „G³osie Wielkopolski”, „Gazecie Warmiñskiej”,
„Odrze” i „Dialogu”.
W cytowanym powy¿ej fragmencie pojawi³a siê koncepcja „odpominañ”,
jedna z kluczowych figur myœli „rebelii prowincji”, a tak¿e leksykonu Borussii.
Profesor Or³owski zainspirowa³ ni¹ wielu, a zdefiniowa³ nastêpuj¹co:
„Odpominaniem nazywam zdejmowanie kolejnych pok³adów zapomnianych,
a mo¿e i wypartych prze¿yæ i doœwiadczeñ, uwarunkowane moj¹ dzisiejsz¹ interesownoœci¹ poznawcz¹, ot, takim swoistym horyzontem oczekiwañ. Horyzont
ten mo¿e byæ zarówno stanem ¿ywio³owym, który bierze siê z kolejnych faz konkretnego jednostkowego ¿ycia czy zwyk³ego przypadku, jak równie¿ rezultatem
œwiadomej chêci oraz potrzeby wyznaczania (sobie) „miejsca na ziemi”. Przypominanie to zabieg daj¹cy siê opisaæ w laboratoryjnych kategoriach psychologii
eksperymentalnej, odpominanie natomiast to proces d³ugotrwa³y, wplatany
w teraŸniejszoœæ gêstw¹ motywacji jak najbardziej wspó³czesnych, hit et nunc”1.

To co inspiruje w myœli tego badacza, to interdyscyplinarny rozmach teoretyczny i sztuka s³owa, umiejêtnoœæ syntezy poszerzonej filologii oraz si³a od1

H. Orlowski, Warmia z oddali. Odpominania, Olsztyn 2000 (=Odkrywanie Œwiatów, Hg.
Traba, Robert), s. 7.
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dzia³ywania spo³ecznego jego dzia³alnoœci naukowej. To dziêki badaczom wychodz¹cym poza mury uniwersytetu i kampusu mo¿liwy jest miêdzykulturowy dialog spo³eczny z udzia³em nauki, zarówno w czasie przekraczania granic,
jak i zaznaczania na nowo ich przebiegu.
Na pytanie, czy wyra¿a zgodê na zaproponowanie jego kandydatury na cz³onka
honorowego Instytutu Kaszubskiego, i tym samym na wzmocnienie grona
Instytutu Kaszubskiego oraz jego dzia³añ na rzecz badañ i ukazywania polsko-niemieckiego pogranicza kulturowego w jego z³o¿onoœci, profesor Or³owski
odpowiedzia³:
„Czu³bym siê niezwyczajnie wyró¿niony, uhonorowany. G³osowania przes¹dziæ siê nie da, ale ju¿ samo wysuniêcie mnie na cz³onka honorowego Instytutu
Kaszubskiego moje serce raduje. […] Z serdecznymi pozdrowieniami – Warmiak Hubert Or³owski”2.

Gdy sk³adam ten tekst do druku, cieszymy siê na zbli¿aj¹ce siê odwiedziny
profesora w Gdañsku i jego dwa wyst¹pienia. W dniu 9 grudnia bêdziemy
mogli wys³uchaæ wyk³adu O kruchoœci… Trwanie na pograniczu w Domu Kaszubskim (Tawerna Mestwin). Odbêdzie siê on w ramach Spotkania z Mistrzem
Nauki, organizowanego przez Stacjê i Komisjê Kaszubsk¹ PAU w Gdañsku oraz
Instytut Kaszubski. A dzieñ póŸniej na Uniwersytecie Gdañskim goœæ podzieli
siê swoimi refleksjami na temat Objawienia w Gietrzwa³dzie. O narracji, i nie
tylko , w ramach spotkania – wyk³adu goœcinnego, na które przyj¹³ zaproszenie
od Pracowni Badañ nad Narracjami Pamiêci Pogranicza (Instytut Filologii
Germañskiej UG).

2

Korespondencja mailowa z Mi³os³aw¹ Borzyszkowsk¹-Szewczyk z dn. 27 marca 2019.
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Mistrz Nauki – prof. Anna Wolf-Powęska
Członkiem Honorowym
Instytutu Kaszubskiego

Anna WOLF-POWÊSKA, rocznik 1941, profesor nauk humanistycznych,
em. pracownik Uniwersytetu Adama Mickiewicza – Wydzia³u Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, w latach 1990–2004 dyrektor Instytutu Zachodniego
w Poznaniu, w którym rozpoczê³a pracê w 1969 roku. Jest absolwentk¹ UAM –
1964. Pocz¹tkowo pracowa³a w szkole podstawowej. W 1970 r. obroni³a pracê
doktorsk¹, a w 1980 r. uzyska³a habilitacjê. W 1986 r. zosta³a profesorem
belwederskim.
Urodzona w Tarnopolu, jako dziecko zosta³a uratowana w tragedii Holocaustu. W 2004 r. za wybitne zas³ugi dla rozwoju dobros¹siedzkich relacji polsko-niemieckich i osi¹gniêcia w pracy naukowej, a m.in. jako dyrektor Instytutu
Zachodniego, zosta³a odznaczona Krzy¿em Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. Znana i szanowana jest w szerokim œwiecie nauki, publicystyki
i polityki. Si³¹ rzeczy –dobrych tradycji Instytutu Zachodniego i wspó³pracy
naukowej zwi¹zana jest tak¿e z Gdañskiem, Kaszubami i Pomorzem. W jej
dorobku naukowym znajduj¹ siê tak¿e – dziœ niemal pomnikowe –monografie
jak:
– Doktryna geopolityki w Niemczech, Poznañ 1979;
– Polityczne i f ilozof iczne nurty konserwatyzmu w Republice Federalnej Niemiec, Poznañ 1984;
– Niemiecka myœl polityczna wieku Oœwiecenia, Poznañ 1988;
– Polacy wobec Niemców. Z dziejów kultury politycznej Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej 1945–1989, Poznañ 1993;
– Oswojona Rewolucja. Europa Œrodkowo-Wschodnia w procesie demokracji,
Poznañ 1998;
– Polen in Deutschland. Integration oder Separation?, Düsseldorf 2000;
– A bliŸniego swego… Koœcio³y w Niemczech wobec “problemu ¿ydowskiego”,
Poznañ 2003;
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– Pamiêæ – Brzemiê i uwolnienie. Niemcy wobec nazistowskiej przesz³oœci
(1945–2010), Poznañ 2011.
Od lat prof. A. Wolf-Powêska publikuje wyj¹tkowej jakoœci – ciekawe i cenne teksty m.in. na ³amach „Polityki” i „Gazety Wyborczej”. Za sw¹ publicystykê
historyczn¹ i wspó³czesn¹ w 2008 r. zosta³a wyró¿niona Nagrod¹ im. Ryszarda
Kapuœciñskiego. Za ksi¹¿kê Pamiêæ – Brzemiê i uwolnieniew 2011 r. otrzyma³a
nagrodê Klio I stopnia. W 2014 r. uhonorowano j¹ Europejsk¹ Nagrod¹ Obywatelsk¹ przyznawan¹ przez Parlament Europejski, a w 2016 Nagrod¹ Uniwersytetu Europejskiego Viadrina– za zas³ugi na polu pojednania i rozwoju stosunków polsko-niemieckich.
W jej dorobku, obok wspomnianych monografii, jest wielu artyku³ów
naukowych i redagowanych przez ni¹ dzie³ zbiorowych. – Przyk³adem tom
pt. Wspólna Europa. Mit czy rzeczywistoœæ, wydany przez Instytut Zachodni,
Poznañ 1990!
Dziêki mê¿owi – slawiœcie Eberhardowi Schulzowi, swoj¹ obecnoœci¹ i dzia³alnoœci¹ odcisnê³a znacz¹ce piêtno na dokonaniach œrodowiska niemieckich
polonistów i slawistów, obejmuj¹cych swoimi zainteresowaniami tak¿e kaszubszczyznê. By³a wspó³organizatork¹ ich pobytów na Kaszubach. Od pocz¹tku
dzia³alnoœci Instytutu Kaszubskiego z sympati¹ œledzi jego dokonania; nie ¿a³uje
moralnego i naukowego wsparcia naszym m³odym germanistom. Jako historyk idei, ceniona nie tylko w Polsce i w Niemczech, pe³ni m.in. funkcjê przewodnicz¹cej Rady Naukowej Centrum Badañ Naukowych w Berlinie.
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Wystawa fotograficzna
Pomiędzy swojskością a obcością. Obrazowanie nastroju
Kaszub / Midzë swójszczëzną a cëzotą.
Òbrazowanié nôstroju Kaszëb / Zwischen Eigen
und Fremd. Stimmungsbilder der Kaschubei

Po dwóch latach od opracowania koncepcji projektu Historia i rewitalizacja kultury kaszubskiej / Geschichte und Revitalisierung der kaschubischen
Kultur mo¿na poznaæ wyniki przedsiêwziêcia. Wystawa fotograficzna, przygotowana przez studentów antropologii kulturowej Johannes Gutenberg Universität w Moguncji we wspó³pracy z filologi¹ germañsk¹ (Pracowni¹ Badañ nad
Narracjami Pogranicza) na Uniwersytecie Gdañskim, rozpoczê³a swoj¹ wêdrówkê. Latem br. mo¿na by³o obejrzeæ j¹ w centrum wystawienniczym Schule des
Sehens [Szko³a Patrzenia] na terenie kampusu Johannes Gutenberg Universität w Moguncji. W paŸdzierniku w budynku Neofilologii Uniwersytetu Gdañskiego, a nastêpnie w Muzeum Piœmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej Wejherowie (listopad-grudzieñ). W przysz³ych roku planowane s¹ ekspozycje w Muzeum Pomorza Œrodkowego w S³upsku (styczeñ-luty 2020),
w sezonie letnim 2020 w Muzeum – Kaszubskim Parku Etnograficznym im.
Teodory i Izydora Gulgowskich we Wdzydzach oraz w Senacie RP.
Poruszaj¹c siê pomiêdzy histori¹ a teraŸniejszoœci¹ Kaszub jako regionu
polsko-niemieckiego pogranicza kulturowego, uczestnicy projektu typu „nauka
poprzez badanie” [forschendes Lernen] przez dwa semestry zajêæ poznawali
Kaszuby i odkrywali ró¿ne poziomy znaczeniowe fotografii. Podczas tygodniowego objazdu i badañ terenowych na Kaszubach w maju 2018 roku, wprowadzaj¹c w ¿ycie metodê etnografii sensorycznej (Sarah Pink), studenci za pomoc¹
wszystkich zmys³ów poznawali Kaszuby w ich kulturowej specyfice. Analizuj¹c
obrazowanie nastroju Kaszub, krytycznie uwra¿liwiali oko na kulturowo ukszta³towane sposoby postrzegania i wizualizacji oraz zmiany znaczenia w zale¿noœci od kontekstu. W ramach przygody z Kaszubami poddali refleksji pojêcia
obcoœci i swojskoœci oraz ich hybrydyzacje (Homi Bhabha), a tak¿e zmiennoœæ
w czasie i przestrzeni samopostrzegania badacza w terenie w odniesieniu do
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tych kategorii poznawczych: Kiedy i w jaki sposób pocz¹tkowo obce Kaszuby
sta³y siê swojskimi. Kiedy i w jaki sposób powstaje przestrzeñ pomiêdzy,
pozwalaj¹ca przezwyciê¿yæ dychotomiê w matrycy percepcji?
Efekty tych konfrontacji i refleksji ukazuje wystawa oraz towarzysz¹ca jej
dwujêzyczna publikacja, która ukaza³a siê nak³adem Instytutu Kaszubskiego.
Ten „wiêcej ni¿ katalog” zawiera teksty 20 autorów, w tym 18 studentów
z Moguncji, które to grono tworz¹: Robert Balas, Fiona Bauer, Jennifer Berger,
Patricia Buchner, Roxana Fiebig, Aaron Hock, Laura Karnasch, Julia Kleine-Bley, Martin Koch, Fabian Kölsch, Carina Kühn, Anna Merkelbach, Vanessa
Rockstein, Lisa Rölle, Marie Scheffler, Jasmin Weiß, Lena Cara Wernhöfer,
Murielle Winckler i Saskia Wöhler. Tom powstawa³ pod redakcj¹ koordynatorek projektu: Oliwii Murawskiej (JGU Mainz), zarazem jego inicjatorki oraz
Mi³os³awy Borzyszkowskiej-Szewczyk (UG), które przygotowa³y tak¿e artyku³y
wprowadzaj¹ce do tematyki wystawy. Oprócz esejów uczestników projektu
znaleŸæ mo¿na w ksi¹¿ce wybór tekstów teoretycznych i Ÿród³owych (Friedrich
Nietzsche, Aleksander Majkowski, Izydor Gulgowski i Jean Baudrillard) oraz
wybranych z kilku tysiêcy ujêæ fotografii, które zebrano podczas badañ terenowych w maju ubieg³ego roku. Fotografie wspó³czesne zestawiono z historycznymi zdjêciami ze spuœcizny Teodory i Izydora Gulgowskich, u¿yczonymi przez
skansen we Wdzydzach. Katalog zawiera tak¿e zdjêcia wybranych obiektów
zwi¹zanych z dzia³aczami ruchu kaszubsko-pomorskiego Aleksandrem Majkowskim, Izydorem i Teodor¹ Gulgowsk¹, przechowywanych przez wejherowskie muzeum oraz wspó³czesnymi przedmiotami u¿ytkowymi, czerpi¹cymi
z tradycji haftu kaszubskiego. Na wystawie na UG pokazano tak¿e seriê najnowszych publikacji Muzeum we Wdzydzach, zainicjowan¹ przed dr Katarzyn¹ Kulikowsk¹.
W objazdach studyjnych i badaniach terenowych brali udzia³ studenci UG:
Beata Knuth, Gracjan Fopke (etnofilologia kaszubska), Martyna £¹cka, Philipp
Mierzwa oraz Kamila Gryguœ, która aktywnie uczestniczy³a tak¿e pracach przy
przygotowaniu wystawy w Niemczech i Polsce.
Jako dooropenera i twórcy obrazu Kaszub i Kaszubów w niemieckiej œwiadomoœci nie mog³o zabrakn¹æ na wystawie postaci i dzie³a Güntera Grassa.
Towarzyszy³ przygodzie uczestników projektu, m.in. podczas warsztatów literackich poœwiêconych twórczoœci artysty, które odby³y siê na UG w ubieg³ym
roku i zajêciach prowadzonych przez Mi³os³awê Borzyszkowsk¹-Szewczyk na
JGU podczas jej pobytu na uniwersytecie w Moguncji.
Wernisa¿ wystawy na UG otworzy³ prof. Piotr Stepnowski, Prorektor ds.
Nauki i Wspó³pracy Zagranicznej Uniwersytetu Gdañskiego, Martin Koch –
student antropologii kulturowej jako przedstawiciel kuratorium studenckiego
i kuratorka ze strony UG. Otwarciu towarzyszy³a dyskusja panelowa Pomiêdzy
swojskoœci¹ a obcoœci¹. Odkrywanie kaszubskoœci Gdañska, w której udzia³ wziêli:
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dr Jan Daniluk, Magdalena Kalisz i prof. dr hab. Maria Mendel, a rozmowê
poprowadzi³a Mi³os³awa Borzyszkowska. Wystawa jest inspiracj¹ dla interdyscyplinarnego wyk³adu ogólnouczelnianego Pomiêdzy swojskoœci¹ a obcoœci¹.
Kaszubszczyzna wczoraj i dziœ, zorganizowanego przez Centrum Jêzyka i Kultury Kaszubskiej UG z Pracowni¹ Badañ nad Narracjami Pamiêci Pogranicza
UG oraz IK. Cykl stanowi ju¿ czwart¹ edycjê wyk³adów kaszuboznawczych
na UG.
Partnerzy projektu to: Stowarzyszenie Güntera Grassa w Gdañsku, Instytut
Kaszubski, Muzeum – Kaszubski Park Etnograficzny im. Teodory i Izydora
Gulgowskich we Wdzydzach oraz Muzeum Piœmiennictwa, Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej Wejherowie i Centrum Jêzyka i Kultury UG, a patronat medialny obj¹³ „Rocznik Gdañski” Gdañskiego Towarzystwa Naukowego. Przedsiêwziêcie sfinansowano z grantów Schroubek Founds Östliches Europa, Institut für Film-, Theater-, Medien- und Kulturwissenschaft w Johannes Gutenberg
Universität, Miasta Gdañska, Prorektora ds. Nauki i Wspó³pracy Zagranicznej
UG, Wydzia³u Filologicznego, Fundacji im. J.G. Herdera UG, Instytutu Kaszubskiego, Instytutu Filologii Germañskiej UG, Freunde der Johannes Gutenberg
Universität e.V., Abteilung Internationales – International Office w Johannes
Gutenberg Universität, Schule des Sehens JGU, Universitätsbibliothek Mainz
oraz œrodków Kazimierza Kleiny Senatora RP.
Na jêzyk polski teksty katalogu przet³umaczy³a dr Marta Turska; narodowe
jêzyki spina zaœ jêzyk pogranicza – kaszubski. W t³umaczeniu pojêæ wszechstronne wsparcie zapewni³a red. Bogumi³a Cirocka. Sk³ad katalogu i projekt
graficzny opracowa³ dr Ralf Bormann (Innsbruck).
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W poszukiwaniu potencjałów pomorskich
kultur regionalnych.
Badania terenowe na Pomorzu

Koniec 2019 roku to tak¿e zakoñczenie g³ównej, badawczej czêœci projektu
„Tradycja dla rozwoju. W poszukiwaniu potencja³ów pomorskich kultur regionalnych”. Przedsiêwziêcie realizowane jest przez Pomorskie Centrum Badañ
nad Kultur¹ Uniwersytetu Gdañskiego oraz Nadba³tyckie Centrum Kultury,
we wspó³pracy z Instytutem Kaszubskim. Projekt odbywa siê w ramach dofinansowania Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w komponencie
„Kultura ludowa i tradycyjna”. G³ównym celem projektu jest dokumentacja
zmiany kulturowej w obszarze kultury tradycyjnej i ludowej w województwie
pomorskim oraz wypracowanie teoretycznego modelu obserwowanych przemian. W tym przedsiêwziêciu, maj¹cym charakter nie tylko naukowo-badawczy, ale i animacyjno-upowszechniaj¹cy, badacze i animatorzy chc¹ spojrzeæ
na kulturê i tradycjê jak na potencjaln¹ dŸwigniê lokalnego rozwoju.
W okresie wiosennym i letnim zespó³ badawczy z Pomorskiego Centrum
Badañ nad Kultur¹ Uniwersytetu Gdañskiego oraz studentów – wolontariuszy
odwiedzi³ kilkanaœcie miejscowoœci w województwie pomorskim. Studia przypadku obejmowa³y szeœæ wy³onionych w pierwszym etapie badañ gmin: Chojnice (po³udniowa czêœæ), Czarna Woda, G³ówczyce, Linia, Stary Targ i Stegna.
Podczas badañ terenowych badacze uczestniczyli w kilkudziesiêciu wydarzeniach lokalnych oraz przeprowadzili setki wywiadów z mieszkañcami. Okres
jesienny przeznaczony zosta³ na analizê zebranego materia³u, a tak¿e na spotkania z mieszkañcami w badanych gminach (w piêciu z szeœciu badanych gmin;
spotkanie w gminie Chojnice odbêdzie siê na pocz¹tku 2020 roku). We wspó³pracy z lokalnymi partnerami uda³o siê zorganizowaæ prezentacje dotycz¹ce
wstêpnych wyników badañ po³¹czone z rozmow¹ na ich temat. Spotkania
w regionie mia³y z jednej strony charakter popularyzatorski, a z drugiej – konsultacyjny. Zespo³owi zale¿a³o bowiem na partycypacyjnym charakterze badañ. Wnioski z debat bêd¹ wziête pod uwagê w finalnej publikacji, a tak¿e
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w projektowaniu konferencji podsumowuj¹cej trzyletnie dzia³ania, która odbêdzie siê wiosn¹ w Gdañsku. Dodatkowo, planowana jest druga publikacja,
dokumentuj¹ca prezentacje i g³osy w dyskusji podczas dwudniowej konferencji. Wszystkie te zadania zaplanowane s¹ na 2020 rok.
Analizy materia³u zebranego zarówno w czêœci badañ Ÿróde³ zastanych
(g³ównie w 2018 roku) oraz badañ terenowych (w 2019 roku) pokazuj¹ du¿¹
ró¿norodnoœæ województwa pomorskiego pod wzglêdem kultur lokalnych,
dziedzictwa kulturowego i tradycji. Zauwa¿ane s¹ jednak podobne mechanizmy „pracy” z i nad tradycj¹. Przeprowadzenie badañ w zró¿nicowanych
œrodowiskach województwa pomorskiego pomog³o w wyodrêbnieniu i opisie
elementów wspólnych dla przemian kultury tradycyjnej i ludowej, a tak¿e
odmiennoœci kulturowych, spo³ecznych i to¿samoœciowych spo³ecznoœci, w tym
ich stopnia zakorzenienia, integracji i roli zasobów spo³ecznych i kulturowych.
W publikacji bêd¹cej podsumowaniem dzia³añ badawczych, zostanie przedstawiony zebrany i uporz¹dkowany materia³ dokumentuj¹cy zjawiska i dzia³ania z obszaru kultury i dziedzictwa kulturowego. Dodatkowo badacze dokonaj¹ pog³êbionego opisu badanych spo³ecznoœci oraz mechanizmów wzajemnych relacji w obrêbie kultury oraz relacji miêdzy kultur¹ a otoczeniem.
Udokumentowanie ró¿norodnoœci i przemian w obrêbie kultury w województwie pomorskim oraz stworzenie empirycznego modelu tych zmian
w kontekœcie rozwoju spo³ecznego, a nastêpnie upowszechnienie dobrych praktyk w tym zakresie ma znacz¹cy wymiar praktyczny. Dzia³ania projektowe
wydaj¹ siê istotne w kontekœcie tworzenia polityki publicznej oraz realizacji
w oparciu o kulturê ludow¹ i tradycyjn¹ dzia³añ rozwojowych na rzecz
danych spo³ecznoœci. Dlatego te¿ tak wa¿na jest kwestia upowszechniania
rezultatów projektu w regionie, subregionach i spo³ecznoœciach. Wywo³anie
debaty na temat (potencjalnego) znaczenia dziedzictwa kulturowego w kontekœcie bogactwa i ró¿norodnoœci kulturowej Pomorza oraz aktywne w³¹czenie do niej aktorów regionalnych i lokalnych wydaje siê najwa¿niejszym celem
tego projektu.
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Centrum Języka i Kultury Kaszubskiej
na Uniwersytecie Gdańskim 2015–2019
(4 lata działalności)

Centrum Jêzyka i Kultury Kaszubskiej zosta³o powo³ane w Instytucie Filologii Polskiej na Wydziale Filologicznym UG Zarz¹dzeniem Rektora z dnia
7 wrzeœnia 2015 (nr 93/R/15), funkcjê kierownika Centrum powierzono dr Justynie Pomierskiej od kilku lat (2012) koordynatorce kierunku etnofilologia
kaszubska. W sk³ad Centrum weszli: prof. UG, dr hab. Marek Cybulski, dr hab.
Dušan-Vladislav Paždjerski, dr Hanna Makurat i mgr Grzegorz Schramke (doktorant prof. Tadeusza Linknera). Jako jednostka dydaktyczno-naukowa Centrum mia³o wspomagaæ dzia³ania edukacyjne zwi¹zane z nauk¹ jêzyka kaszubskiego. Pracownicy Centrum w oparciu o swoje badania naukowe (literackie,
jêzykowe, psycholingwistyczne, socjologiczne, pedagogiczne, glottodydaktyczne
i in.) planowali – w ramach w³asnych mo¿liwoœci i zainteresowania œrodowiska nauczycielskiego – ró¿ne kierunki (wspó³)pracy:
1. Wypracowaæ opis procesu nauczania i uczenia siê jêzyka kaszubskiego, bo
mimo wzrostu liczby ucz¹cych siê go w szko³ach, ci¹gle brak nowoczesnych
rozwi¹zañ nauczania jêzyków zagro¿onych (a wiêc w istocie wszystkich
jêzyków mniejszoœciowych/regionalnych).
2. Tworzyæ programy edukacji regionalnej, miêdzykulturowej i wielokulturowej na ró¿nych etapach nauczania z uwzglêdnieniem dydaktyki akademickiej.
3. Prowadziæ kursy jêzyka kaszubskiego o ró¿nym stopniu zaawansowania.
4. Przygotowywaæ wyk³ady monograficzne o tematyce kaszubsko-pomorskiej.
5. Prowadziæ warsztaty animacji kulturowej adresowane do studentów i absolwentów ró¿nego typu studiów.
6. U³atwiaæ gromadzenie rzetelnej wiedzy o Kaszubach osobom i podmiotom
zainteresowanym.
7. Rozwijaæ sieæ kontaktów uczelni ze œrodowiskiem etnicznym i regionalnym
(mediami, instytucjami kultury, szko³ami, organizacjami pozarz¹dowymi).
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W wyniku restrukturyzacji Uniwersytetu z dniem 30.11.2019 dzia³alnoœæ
Centrum zosta³a zakoñczona. Wydaje siê, ¿e maj¹ szansê byæ kontynuowane
cykliczne przedsiêwziêcia w ramach wspó³pracy Instytutu Filologii Polskiej
z interesariuszami zewnêtrznymi kierunku etnofilologia kaszubska, przestaje
jednak istnieæ jedyny „kaszubski adres” na UG, do którego odwo³ywali siê
nierzadko zainteresowani problemami szeroko rozumianej kaszubszczyzny
z ró¿nych stron Polski i Europy.

Dzia³alnoœæ Centrum w latach 2015–2019
Od 2015 r. uda³o siê przygotowaæ i przeprowadziæ seriê dzia³añ dydaktyczno-naukowych, tj.
1. Wyk³ad monograficzny wpisany w ofertê wyk³adów ogólnouczelnianych
(30 godzin) dla studentów ró¿nych wydzia³ów UG (wg programu studiów)
i s³uchaczy spoza UG (nauczycieli, uczniów ró¿nych typów szkó³, pracowników bibliotek i innych instytucji kultury z Gdañska i z terenu Kaszub,
zainteresowanych tematyk¹ wyk³adu wolnych s³uchaczy).
• 2016 Kaszëbsczé pëtania. Kaszubskie pytania
• 2017 Baby, wiedŸmy, czarownice i nie tylko. Kobieta w jêzyku i kulturze
Kaszub i Pomorza
• 2018 Gedania Cassubia. Kaszubi i kaszubszczyzna w krajobrazie kulturowym Gdañska
• 2019 Pomiêdzy swojskoœci¹ a obcoœci¹. Kaszubszczyzna wczoraj i dziœ
(po³¹czony z wystaw¹, zob. sprawozdanie z dzia³alnoœci IK).
2. Konferencje naukowo-dydaktyczne dla nauczycieli jêzyka kaszubskiego
wspó³organizowane z Zrzeszeniem Kaszubsko-Pomorskim (na UG)
• 22 wrzeœnia 2015 Innowacyjnoœæ w nauczaniu jêzyka kaszubskiego
• 20 wrzeœnia 2016 Krajobraz kulturowy Kaszub w grach
• 12 wrzeœnia 2017 Jêzyk kaszubski w reformowanej szkole – wdro¿enia
i innowacje
• 25 wrzeœnia 2018 Muzea w dydaktyce jêzyka kaszubskiego
• 17 wrzeœnia 2019 Ùczbòwniczi do kaszëbsczégò. Warsztat pracy kaszubisty
3. Dyktando kaszubskie Piszã pò kaszëbskù – królewiónka w pa³acu – pierwsze dyktando (2001), tak¿e jubileuszowe dziesi¹te odby³o siê na UG – od
roku 2015 (po œmierci prof. Jerzego Tredera) teksty na dyktando przygotowuj¹ pracownicy Centrum (J. Pomierska, M. Cybulski).
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4. Centrum by³o inicjatorem i koordynatorem dzia³añ na rzecz promocji kierunku studiów etnofilologia kaszubska. Na bie¿¹co wspó³pracowano z interesariuszami zewnêtrznymi kierunku: Muzeum Piœmiennictwa i Muzyki
Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie, Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie,
Kaszubski Uniwersytet Ludowy, Radio „Kaszëbë”. Przyk³adem promocji
kaszubszczyzny w przestrzeni akademickiej mo¿e byæ redakcja ulotki na rok
2018/19, wystawa i warsztaty Haft kaszubski szko³y ¿ukowskiej. Kaszëbsczi
wësziwk ¿ukowskiego stylu (30 maja 2019 r. we wspó³pracy z Pracowni¹
Badañ Nad Socjolingwistycznymi Aspektami Jêzyka UG, Katedr¹ Pragmatyki Komunikacji i Akwizycji Jêzyka, Muzeum Kaszubskim w Kartuzach,
Fundacj¹ Skansenu Pszczelarskiego w ¯ukowie).
Kierownik Centrum jest (by³) cz³onkiem Rady kierunku kierunku etnofilologia kaszubska. W ramach tej funkcji, a tak¿e w myœl wypracowywania
modelu dydaktyki akademickiej jêzyka kaszubskiego, kilkakrotnie by³a poprawiana i przygotowywana pe³na dokumentacja kierunku z uwzglêdnieniem wprowadzenia w roku 2018 modu³u specjalnoœci nauczycielskiej:
nauczyciel jêzyka kaszubskiego i nauczyciel jêzyka polskiego oraz planu
studiów bez specjalnoœci dla tych, którzy chcieliby pracowaæ w mediach,
instytucjach kultury wymagaj¹cych bieg³ej znajomoœci jêzyka kaszubskiego
(zob. Uchwa³a nr 27/18 Senatu UG z 24 maja 2018). W roku akademickim
2019/20 potrzebna by³a kolejna zmiana spowodowana nowym standardem
kszta³ce-nia nauczycieli.
Od 2015 r. Centrum Jêzyka i Kultury Kaszubskiej jako jedyny bezpoœredni
„adres kaszubski” na UG przyjmuje zg³oszenia z Polski i Europy zwi¹zane z
zainteresowaniem jêzykami mniejszoœci. Nie sposób policzyæ tych maili z proœb¹
o kontakt, o bibliografiê, o prost¹ informacjê czy weryfikacjê informacji o Kaszubach i kaszubszczyŸnie albo bardziej rozbudowane wyjaœnienie. Wœród ró¿nych mniejszych zagadnieñ pojawi³o siê kilka form wspó³pracy naukowej czy
dydaktycznej wartych odnotowania, tj.:
1. Wspó³udzia³ w przygotowaniu projektu badañ jêzyków mniejszoœci etnicznych (Horyzont 2020)
Projekt tworzony z Leipzig University – koordynowa³a prace dr hab., prof.
UG Danuta Stanulewicz – przy wspó³zaanga¿owaniu: Serbski Institute
Bautzen, Herder Institute for Historical Research on East Central Europe
Marburg, Institute of Formal and Applied Linguistics (Charles University
Prague), Computational Linguistics and Language Technology (Wroc³aw)
University of Technolog – Centre for Translations Studies (University of
Vienna); sk³adany dwukrotnie, niestety, nie uzyska³ pozytywnych wyników.
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2. 29 paŸdziernika 2019 goœciliœmy (wspólnie z Naja Szkò³a z Wejherowa) na
Uniwersytecie Gdañskim szwedzk¹ grupê Magma (Think Tank) z Finlandii.
3. Praktyki w ramach Erazmusa: Philip Mierzwa (semestr letni 2017/18), student II studiów st. z Lipska i wspó³praca z ko³em polonistycznym z Tad¿ikistanu prowadzonym przez by³¹ stypendystk¹ Wydzia³u Filologicznego UG,
dr Zevar Gulow¹.
4. Partnerstwo organizacyjne i naukowe przy konferencjach naukowych, m.in.:
• 27 kwietnia 2017 – Niepe³nosprawnoœæ intelektualna – ró¿ne aspekty
opieki regionalnej (wspólnie z Komisj¹ Kaszubsk¹ Stacji Naukowej Polskiej Akademii Umiejêtnoœci w Gdañsku, Powiatowym Zespo³em Kszta³cenia Specjalnego w Wejherowie, Instytutem Kaszubskim w Gdañsku,
Oœrodkiem Chorób Rzadkich przy Poradni Genetycznej UCK w Gdañsku, Muzeum Piœmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie)
• 14 czerwca 2019 – Dziedzictwo wspólnot mniejszoœciowych i regionalnych – Kaszubi i Retoromanie (wspólnie z Zak³adem Etyki i Filozofii
Spo³ecznej Instytutu Filozofii Socjologii i Dziennikarstwa UG i ZKP).
W planach Centrum zapisano dzia³ania edukacyjne skierowane do m³odych ludzi, którzy zdecydowali siê studiowaæ na najwiêkszej uczelni Pomorza:
kursy jêzyka kaszubskiego o ró¿nym stopniu zaawansowania i warsztaty animacji kulturowej. Przygotowano takie oferty, tak¿e dla nauczycieli kurs pisania
programu nauczania w zwi¹zku z now¹ podstaw¹ programow¹ „jêzyk regionalny – jêzyk kaszubski” (kursy odp³atne); z powodu zbyt ma³ego zainteresowania ani kursy jêzykowe, ani warsztaty kulturowe nie dosz³y do skutku.
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Granty NPRH Historia Kaszubów
oraz Gniazdo Gryfa – rok 2019

Od 2014 roku Instytut Kaszubski realizowa³ grant Narodowego Programu
Rozwoju Humanistyki pt. Historia Kaszubów w dziejach Pomorza (umowa
nr 0059/NPRH3/H11/82/2014). Celem podstawowym projektu by³o napisanie
i wydanie drukiem czterech tomów syntezy dziejów Kaszubów na tle historii
Pomorza (od czasów nowo¿ytnych po wspó³czesnoœæ) w oparciu o szeroko
zakrojone badania: archiwalne, biblioteczne, muzealne, ikonograficzne, prasoznawcze etc. W zamierzeniu projekt ten by³ kontynuacj¹ koncepcji prof.
Gerarda Labudy, który by³ autorem pierwszego tomu Historii Kaszubów
(wydanego w 2006 roku).
Rok 2019 by³ ostatnim rokiem realizacji projektu, którego czas zosta³ dwukrotnie przed³u¿ony. Ostatecznie drukiem ukaza³y siê trzy tomy:
– Tom III autorstwa Józefa Borzyszkowskiego pt. W Królestwie Pruskim i Cesarstwie Niemieckim (1815–1920) w dwóch odrêbnych czêœciach. Czêœæ I
pt. Kaszubi i Pomorze na drodze do kapitalizmu i spo³eczeñstwa obywatelskiego (1815–1870) orazczêœæ II pt. W Cesarstwie Niemieckim – oraz za
Wielk¹ Wod¹ na emigracji. Recenzentami tego tomu byli prof. prof.: Szczepan Wierzchos³awski oraz Leszek Belzyt.
– Tom IV równie¿ autorstwa Józefa Borzyszkowskiego pt. 1920–1945. Tutaj
recenzentami byli prof. prof. Janusz Kutta oraz Andrzej G¹siorowski.
– Tom V autorstwa Cezarego Obracht-Prondzyñskiego pt. Dzieje najnowsze
(po 1945 r.). Recenzentami byli prof. prof. Grzegorz Berendt oraz Wojciech
Skóra.
Niestety, projekt nie zosta³ zrealizowany w pe³ni. Zgodnie z za³o¿eniami
mia³ zostaæ wydany równie¿ tom autorstwa Zygmunta Szultki obejmuj¹cy okres
nowo¿ytny. Kwestie zdrowotne uniemo¿liwi³y jego powstanie, nale¿y jednak
mieæ nadziejê, ¿e w najbli¿szym czasie uda siê go dokoñczyæ i nastêpnie wydaæ,
tak, aby ca³oœæ dziejów Kaszubów zosta³a ujêta w pe³nej syntezie.
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Rok 2019 by³ równie¿ czwartym rokiem realizacji drugiego grantu w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki, jaki realizuje Instytut Kaszubski pt. Gniazdo gryfa. S³ownik kaszubskich symboli, pamiêci i tradycji kultury. Podstawowym celem projektu jest stworzenie kompendium wiedzy o kaszubskich symbolach, mitach, tradycjach kulturowych, pamiêci, œwiecie
wyobra¿onym i narracjach to¿samoœciowych, przekonaniach i stereotypach
(jako wa¿nym atrybucie okreœlania granic grupowych: co jest w³asne, co jest
obce). Prowadzone w trakcie badañ prace dokumentacyjne oraz analizy
uwzglêdniaæ maj¹ wszelkie istniej¹ce przejawy (niematerialnego i materialnego)
kaszubskiego dziedzictwa kulturowego, w ró¿norodnych jego formach, tak
historycznych, jak i wspó³czesnych. Ponadto przygotowywane kompendium
bêdzie bra³o pod uwagê specyfikê procesów etnicznych, kulturowych i spo³ecznych na (zmiennym) terenie zamieszkiwanym przez spo³ecznoœæ kaszubsk¹,
¿ywotnoœæ, autentycznoœæ oraz twórcze rozwijanie kultury kaszubskiej (artefakty, dzie³a, twórcy), jej rozwój instytucjonalny, ideowy, artystyczny. Przedmiotem badañ jest tak¿e tradycja, w tym „tradycja wynaleziona”, a wiêc z³o¿ony
i wielopoziomowy zasób wartoœci i treœci kulturowych, ¿ywy, stale reinterpretowany, ulegaj¹cy zmianom w czasie, ale jednoczeœnie z wieloma elementami
trwa³ymi (takimi s¹ np. cechy autostereotypu). Nacisk po³o¿ony jest na badaniu, opisie, analizie i udokumentowaniu tych zasobów kulturowych, które s¹
budulcem to¿samoœci kaszubskiej, które tworz¹ wartoœci, le¿¹ce u jej podstaw,
s¹ jej Ÿród³em.
Interdyscyplinarny zespó³ badawczy pod kierunkiem prof. C. Obracht-Prondzyñskiego przygotowa³ ponad 370 hase³ o zró¿nicowanej objêtoœci. Zosta³y
one skierowane do recenzentów, którymi zostali: prof. Jowita Kêciñska-Kaczmarek, prof. Danuta Stanulewicz, prof. Marek Cybulski, prof. Andrzej Romanow, dr Magdalena Sacha, dr Agnieszka Bednarek-Bohdziewicz, dr Bogus³aw
Breza oraz dr Dariusz Majkowski. Nastêpnie rozpocz¹³ siê etap opracowania
redakcyjnego. Wydanie S³ownika, po uzyskaniu przed³u¿enia realizacji projektu,
zaplanowano na drug¹ po³owê 2020 roku.
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Sprawozdanie z działalności
Instytutu Kaszubskiego w 2019 r.

Zgodnie ze statutem, g³ównym celem Instytutu Kaszubskiego z siedzib¹
w Gdañsku jest: „…w nawi¹zaniu do potrzeb i oczekiwañ spo³ecznoœci kaszubskiej oraz tradycji badañ kaszuboznawczych, organizowanie prac badawczych
i popularyzowanie ich efektów, wzbogacanie i rozwijanie regionalnego ruchu
kaszubsko-pomorskiego, integrowanie kaszubsko-pomorskiego œrodowiska
naukowego oraz podejmowanie dzia³añ na rzecz jego rozwoju”.
W roku sprawozdawczym Zarz¹d Instytutu Kaszubskiego dzia³a³ w sk³adzie:
– prof. dr hab. Cezary Obracht-Prondzyñski – prezes,
– dr Mi³os³awa Borzyszkowska-Szewczyk – wiceprezes,
– dr Renata Pa³czyñska-Goœciniak – skarbnik,
– dr Tomasz Rembalski – sekretarz,
– prof. dr hab. Józef Borzyszkowski,
– prof. AP dr hab. Daniel Kalinowski,
– dr Justyna Pomierska.
W sk³ad Komisji Rewizyjnej wchodz¹:
– prof. dr hab. Mieczys³aw Nurek – przewodnicz¹cy,
– prof. UG dr hab. Anna Kwaœniewska,
– prof. dr hab. in¿. Mieczys³aw Ronkowski.
W minionym roku w poczet cz³onków przyjêto 6 osób: dr Aleksandrê KmakPamirsk¹ z Krakowa (obecnie Cottbus), dr Aleksandrê Paprot-Wielopolsk¹
z Gdañska, prof. UP dr hab. Isabel Röskau-Rydel z Krakowa, dr Marzenê Mariê
Breza z Warszawy (obecnie Pekin), dr hab. Anetê Lewiñsk¹ z Gdañska oraz
prof. Nomachi Motoki z Hokkaido. W dniu 9 maja 2019 r. z cz³onkostwa
w Instytucie zrezygnowa³ ks. bp Wies³aw Mering. Niestety, dnia 10 listopada
2019 r. zmar³ jeden z naszych cz³onków, historyk dr Aleksander Klemp. Jego
pogrzeb odby³ siê na Cmentarzu Komunalnym w Gdyni-Kosakowie w dniu
15 listopada 2019 r. Aktualnie Instytut Kaszubski liczy 154 cz³onków, w tym
13 zagranicznych.
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W 2019 r. po¿egnaliœmy równie¿ trzy znakomite osobistoœci, które z Instytutem Kaszubskim zwi¹zane by³y poprzez œcis³¹ wspó³pracê. W dniu 27 stycznia 2019 r. w Gdañsku po d³ugiej chorobie zmar³a prof. Ewa Rogowska-Cybulska, wszechstronna badaczka jêzyka polskiego, szczególnie s³owotwórstwa
i onomastyki, 16 paŸdziernika w Gdañsku zmar³ dziennikarz i pisarz Tadeusz
Jab³oñski (ps. Pawe³ Dzianisz), zaœ 1 grudnia w Luzinie pedagog, kaszubski
regionalista, poeta, pisarz i publicysta Feliks Sikora (ps. Loszek).
Doroczne walne zebranie cz³onków Instytutu odby³o siê 26 kwietnia 2019 r.
Zebrania Zarz¹du w 2019 r. odby³y siê trzykrotnie, w dniach: 6 marca, 13 czerwca
i 26 wrzeœnia.
Od sierpnia 2014 r. sta³¹ pracownic¹ Sekretariatu Instytutu Kaszubskiego
jest Karolina Konkol-Skowroñska, która 1 wrzeœnia 2019 r. powróci³a z urlopu
wychowawczego. Od 21 marca 2017 r. w sekretariacie Instytutu na stanowisku
asystenta zarz¹du na czas nieokreœlony pracuje Sandra Lademann.

***
Jednym z priorytetów dzia³alnoœci Instytutu Kaszubskiego jest organizowanie konferencji i seminariów. W dniach 3–5 wrzeœnia 2019 r. w Wejherowie
mia³a miejsce miêdzynarodowa konferencja Polityka okupacyjna narodowosocjalistycznych Niemiec: Pomorze jesieni¹ 1939 r. i zbrodnia pomorska / The
Occupation Policy of Nazi Germany: Pomerania in the Autumn of 1939 and the
Pomeranian Crime. Jej g³ównym organizatorem by³ Instytut Studiów Politycznych PAN przy wspó³udziale: Muzeum Piaœnickiego Oddzia³ Muzeum Stutthof w Sztutowie. Niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zag³ady (1939–1945), Instytutu Kaszubskiego, Niemieckiego Instytutu Historycznego w Warszawie oraz Fundacji Wspó³pracy Polsko-Niemieckiej. W sk³ad
szeœcioosobowego komitetu naukowego wszed³ prezes Instytutu prof. Cezary
Obracht-Prondzyñski oraz dyrektor Niemieckiego Instytutu Historycznego
w Warszawie prof. Miloš Øezník, równie¿ cz³onek Instytutu Kaszubskiego.
W pierwszym dniu obrad wyk³ad inauguracyjny pt. Rozwa¿ania nad badaniami historii niemieckiej okupacji Pomorza podczas II wojny œwiatowej wyg³osi³ prof. Józef Borzyszkowski, Prezes Honorowy Instytutu Kaszubskiego.
Instytut reprezentowa³ równie¿ prof. Grzegorz Berendt, który wyg³osi³ referat
Los ¿ydowskiej ludnoœci na Pomorzu od wybuchu wojny do stycznia 1940.
W Wielkim Buczku 5 paŸdziernika 2019 r. odby³a siê XXII Krajeñska Konferencja Naukowa pt. 90 lat szkó³ polskich na Z³otowszczyŸnie, której organizacj¹ od pocz¹tku zajmuje siê Oddzia³ ZK-P w Wielkim Buczku na czele z prof.
Jowit¹ Kêciñsk¹-Kaczmarek. Prof. Józef Borzyszkowski wyg³osi³ referat pt. Rola
szkó³ polskich na Z³otowszczyŸnie w propagowaniu idei Zwi¹zku Polaków
w Niemczech, zaœ prof. J. Kêciñska-Kaczmarek Izydor Maækiewicz – w rocznicê
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œmierci. Podczas konferencji wy³oniono kolejnych laureatów „Z³otego Buka”
oraz rozstrzygniêto konkurs plastyczny „Moja Matka Boska Radosna-Leœna”.
Kolejna konferencja z cyklu Wielkie Pomorze, tym razem pod tytu³em
Gryf ici i ich dziedzictwo, pod naukowym kierownictwem prof. Daniela Kalinowskiego, odby³a siê w S³upsku w dniach 16–18 paŸdziernika 2019 r. Jej organizatorami byli: Instytut Polonistyki Akademii Pomorskiej w S³upsku, Instytut
Kaszubski i Muzeum Pomorza Œrodkowego w S³upsku. Wœród jej uczestników
znaleŸli siê liczni cz³onkowie Instytutu Kaszubskiego, którzy wyg³osili nastêpuj¹ce referaty: prof. Miloš Øezník El¿bieta Pomorska, cesarzowa rzymska
i królowa Czech i jej lokalny kult w Czechach wschodnich, prof. Zygmunt
Szultka Gryf ici i ich kaszubscy poddani od Bogus³awa X do Bogus³awa XIV,
prof. Kazimierz Koz³owski Znaczenie tradycji pañstwa Gryf itów w niemieckiej
i polskiej narracji historycznej, dr Andrzej Chludziñski Mitonim „gryf ” w polskich nazwach osobowych, prof. Daniel Kalinowski Gryf ici w polskiej literaturze piêknej oraz dr El¿bieta Bugajna Obrazy Gryf itów w literaturze kaszubskiej.
W dniu 13 listopada 2019 r. Bytowie odby³a siê XVIII Konferencja Kaszuboznawcza pt. Boles³aw Bork, Antoni Pepliñski oraz Kaszubi w czasie II wojny
œwiatowej, której organizatorami by³y Muzeum Zachodniokaszubskie w Bytowie, Zak³ad Antropologii Kultury i Badañ Kaszubsko-Pomorskich Akademii
Pomorskiej w S³upsku oraz Instytut Kaszubski, na której spoœród cz³onków
Instytutu referaty wyg³osili: dr Marian Fryda Alojzy Bruski – okupacyjny konspirator z Gochów oraz prof. Daniel Kalinowski Boles³aw Bork i literatura
kaszubska o II wojnie œwiatowej.
W dniu 5 grudnia 2019 r. w Wejherowie odby³o siê kolejne Seminarium
Kaszubskie. Tym razem pt. Of icyny wydawnicze na Kaszubach. Dzia³alnoœæ
i znaczenie, której organizatorami byli Muzeum Piœmiennictwa i Muzyki
Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie, Akademia Pomorska w S³upsku oraz
Instytut Kaszubski. Referentem ze strony Instytutu by³ prof. Daniel Kalinowski
z tekstem Wydawcy literatury kaszubskiej. Szkice do panoramy.

***
Instytut Kaszubski organizowa³ lub wspó³organizowa³ kilka istotnych przedsiêwziêæ, które ³¹czy³y w sobie elementy animacji kulturalnej z prezentacj¹ naukow¹.
Instytut by³ partnerem polsko-niemieckiego studenckiego projektu naukowego Historia i rewitalizacja kultury kaszubskiej, realizowanego w latach 2018–
–2019 we wspó³pracy Johannes Gutenberg Universität (Fach Kulturanthropologie/Volkskunde, Institut für Film-, Theater-, Medien- und Kulturwissenschaft)
oraz Uniwersytetu Gdañskiego (Pracownia Badañ nad Narracjami Pogranicza,
Instytut Filologii Germañskiej) oraz licznych instytucji polskich i zagranicznych.
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W ramach projektu typu „forschendes Lernen” (nauczanie poprzez badanie)
studenci antropologii kulturowej z Moguncji przez dwa semestry zajmowali
siê kultur¹ Kaszub, przeprowadzaj¹c tak¿e badania terenowe i objazdy studyjne,
oraz bior¹c udzia³ w warsztatach literackich. W dzia³aniach tych uczestniczyli
studenci filologii germañskiej i etnofilologii UG. Wyniki projektu zaprezentowano w formie wystawy fotograficznej zatytu³owanej Zwischen Eigen und
Fremd. Stimmungsbilder der Kaschubei / Pomiêdzy swojskoœci¹ a obcoœci¹.
Obrazowanie nastroju Kaszub oraz publikacji naukowej pod tym samym tytu³em. Projekt opracowa³y i koordynowa³y dr Oliwia Murawska (Moguncja)
i dr Mi³os³awa Borzyszkowska-Szewczyk (Gdañsk), które s¹ tak¿e redaktorkami
tomu i – wraz z kuratorium studenckim – kuratorkami wystawy. W ramach
projektu M. Borzyszkowska przebywa³a jako visiting professor na Johannes
Gutenberg Universität w semestrze zimowym 2018/19.
Wystawa mobilna pokazywana by³a latem 2019 w Schule des Sehens – centrum wystawienniczym Johannes Gutenberg Universität w Moguncji, w paŸdzierniku na Uniwersytecie Gdañskim, w okresie listopad-grudzieñ w Muzeum
Piœmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie. W roku 2020
bêdzie prezentowana w sezonie letnim w Muzeum – Parku Etnograficznym
im. Teodory i Izydora Gulgowskich we Wdzydzach oraz w Senacie RP.
Wystawê na UG w dniu 4 paŸdziernika 2019 r. otworzy³ prof. Piotr Stepnowski, Prorektor ds. Nauki i Wspó³pracy Zagranicznej. Wydarzeniu towarzyszy³a debata Pomiêdzy swojskoœci¹ a obcoœci¹. Odkrywanie kaszubskoœci Gdañska, która odby³a siê jako kolejny etap projektu Gedania Cassubia. Wziêli
w niej udzia³ dr Jan Daniluk, Magdalena Kalisz i prof. Maria Mendel, a moderowa³a dr Mi³os³awa Borzyszkowska-Szewczyk.
W dniu 7 paŸdziernika dr Mi³os³awa Borzyszkowska-Szewczyk wyg³osi³a
wyk³ad pt. Od przygranicznych peryferii do przestrzeni pogranicza. Kaszuby
jako jedna z europejskich przestrzeni „between”, który integralnie zwi¹zany by³
z wystaw¹ i rozpocz¹³ cykl kaszubologicznych wyk³adów na Uniwersytecie
Gdañskim w semestrze zimowym 2019/20 we wspó³pracy z Centrum Jêzyka
i Kultury Kaszubskiej UG i Pracowni¹ Badañ nad Narracjami Pamiêci Pogranicza pt. Pomiêdzy swojskoœci¹ a obcoœci¹. Kaszubszczyzna wczoraj i dziœ 1.
Wyk³ady wyg³osili ponadto: prof. Miloš Øezník Kaszuby, Kaszubi, Czechy i Czesi:
historia stosunków i wzajemnej refleksji, prof. Marion Brandt Postaæ Smêtka
w literaturze o pograniczu polsko-niemieckim (¯eromski, Majkowski, Wañkowicz i Wójcicki), dr hab. Marek Cybulski Ze swojskiej wsi do obcego miasta.
Obraz Kaszubów w komedii Jana Rompskiego „Jô chcã na swiat”, prof. Beata
Mo¿ejko Szlachta i mieszczanie w Prusach Królewskich, w latach 1454–1492

1

Wiêcej o projekcie w osobnym sprawozdaniu.
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Relacje z Kazimierzem Jagielloñczykiem, prof. Józef Borzyszkowski Powrót
Kaszubów i Pomorza do Polski w 1920 roku – marzenia a rzeczywistoœæ, prof.
Ewa Graczyk Jak odkry³am dla siebie Ró¿ê Ostrowsk¹ – jej teksty, ¿ycie i Kaszuby, prof. Cezary Obracht-Prondzyñski Swoi i obcy na Kaszubach po 1945 r.,
dr hab. Danuta Stanulewicz O t³umaczeniu tekstów kaszubskich na angielski
i inne jêzyki. Miêdzy jêzykiem rodzimym a obcym: o u¿yciu jêzyka kaszubskiego
przez m³odzie¿ i dr Magdalena Sacha Skansen czy nowoczesnoœæ? Kreowanie
obrazu Kaszub w muzealnictwie regionalnym.
Cyklicznym projektem by³o VII Bytowskie Forum Animatorów pt. Kultura
pamiêci pogranicza – idee, dzia³ania, wyzwania, które mia³o miejsce w Tuchomiu w dniach 4–5 paŸdziernika 2019 r. Jego wspó³organizatorami by³y Instytut
Kultury Miejskiej i Oddzia³ ZK-P w Bytowie, zaœ partnerami Kaszubski Uniwersytet Ludowy w Wie¿ycy, Centrum Miêdzynarodowych Spotkañ w Tuchomiu oraz Gminny Oœrodek Kultury w Tuchomiu. Pierwszego dnia prof. Cezary
Obracht-Prondzyñski wyg³osi³ wyk³ad wprowadzaj¹cy, nastêpnie warsztaty
dotycz¹ce kultury pamiêci poprowadzi³y Sulis³awa Borowska i Judyta Kroskowska z KUL. Przedstawiono równie¿ dwie prezentacje: Dorota Trzebiatowska
i Pawe³ Jutrzenka-Trzebiatowski Pamiêæ rodzinna: o zjazdach familii Trzebiatowskich oraz Stowarzyszeniu Dziedzictwa Pomorza im. Bogus³awa X oraz
Jaros³aw Lemañski i Dominik Radecki Towarzystwo Historyczne Regionu
Miasteckiego. Animacjê kulinarn¹ przygotowa³y cz³onkinie Ko³a Gospodyñ
Wiejskich Borowianki z Borowego M³yna. W programie by³ równie¿ udzia³
w BytOffSky Festiwal i objeŸdzie studyjnym do Bytowa, Choœnicy, Parchowa
i Go³czewa. W Bytowie, uczestnicy forum z ust Gra¿yny Kikcio wys³uchali
prezentacji inicjatyw bibliotecznych w nowej siedzibie Biblioteki Pedagogicznej. Jacek Pr¹dziñski przedstawi³ powstanie, dzia³alnoœæ i perspektywy rozwoju Bytowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, zaœ Alina Werochowska
bytowskie wydanie projektu „EtnoPolska” pt. Znane Kaszuby, poznane Kurpie.
W Choœnicy, twórczyni i re¿yserka Ewa Orzechowska opowiada³a o dzia³aj¹cym od 2005 r. teatrze m³odzie¿owym „Brzozaki”. W Gminnym Oœrodku Kultury w Parchowie Joanna Szroeder opowiada³a o kolejnych pokoleniach kilku
parchowskich rodzin, których przedstawiciele w tañcu i muzyce kaszubskiej
znajduj¹ wytchnienie po pracy i nauce. Zwieñczeniem objazdu studyjnego by³a
wizyta w Go³czewie, gdzie aktywnie dzia³a 50-osobowe Ko³o Gospodyñ Wiejskich „Go³czewskie Babeczki”. Po miejscowej izbie pamiêci, znajduj¹cej siê
w budynku dawnej szko³y oprowadzi³a Danuta Grzenkowska.
Na 22 paŸdziernika 2019 r. w Ratuszu Staromiejskim w Gdañsku zaplanowano obchody jubileuszu setnej rocznicy urodzin Tadeusza Jab³oñskiego
pt. …bardzo wczoraj – 100 lat Paw³a Dzianisza. Organizatorami uroczystoœci
by³y: Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Josepha Conrada Korze-
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niowskiego w Gdañsku, Instytutu Kaszubski, Nadba³tyckie Centrum Kultury,
Dziennik Ba³tycki i Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie. Niestety, tak jak wczeœniej napisano, nieca³y tydzieñ przed swoimi urodzinami Jubilat zmar³. Zamiast
uroczystoœci, w Filii Gdañskiej WiMBP przy ul. Mariackiej 42 odby³ siê wieczór wspomnieñ Paw³a Dzianisza, w której obok grona dziennikarzy wzi¹³ udzia³
Prezes Honorowy Instytutu Kaszubskiego prof. Józef Borzyszkowski.
Instytut Kaszubski, obok Muzeum Piœmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie, od pocz¹tku 2019 r. jest partnerem regionalnego projektu „Pomorskie drogi do Niepodleg³oœci”. Obie instytucje wspar³y Fundacjê
Dobrej Ksi¹¿ki w Warszawie i Wojewódzk¹ i Miejsk¹ Bibliotekê Publiczn¹
im. Josepha Conrada w Gdañsku w przygotowaniu wystawy i napisaniu folderu
pt. Powrót Pomorza w granice Rzeczypospolitej w setn¹ rocznicê 1920–2020.
Tekst do wystawy i folderu napisali dr Krzysztof Korda oraz prof. Cezary
Obracht-Prondzyñski. Wystawa od 23 paŸdziernika do 13 listopada 2019 r. by³a
prezentowana w Bibliotece Manhattan przy Al. Grunwaldzkiej 82 w Gdañsku,
zaœ od 15 do 28 listopada 2019 r. w siedzibie muzeum w Wejherowie. Projekt
dofinansowano ze œrodków Programu Wieloletniego Niepodleg³a na lata 2017–
–2022 w ramach Programu Dotacyjnego „Niepodleg³a”.
Instytut Kaszubski od momentu powstania prowadzi œcis³¹ wspó³pracê
ze Zrzeszeniem Kaszubsko-Pomorskim. W dniu 30 listopada 2019 r. mia³ miejsce XXI Zjazd Delegatów tego najwiêkszego stowarzyszenia na Pomorzu,
któremu od trzech lat przewodzi³ prof. Edmund Wittbrodt, cz³onek Instytutu
Kaszubskiego. Tego dnia na kolejn¹ trzyletni¹ kadencjê wybrano nowego prezesa w osobie Jana Wyrowiñskiego z Torunia. Jego postaæ przybli¿y³ zebranym
Cezary Obracht-Prondzyñski.

***
Instytut Kaszubski zaanga¿owany jest równie¿ w realizacjê trzech grantów.
W 2019 r. dobiega koñca projekt na wydanie wielotomowego dzie³a Historia
Kaszubów, który rozpocz¹³ siê w 2014 r. Uczestnikami grantu s¹ prof. Józef
Borzyszkowski (kierownik projektu), prof. Cezary Obracht-Prondzyñski i prof.
Zygmunt Szultka.
Od 2016 r. realizowany jest tak¿e grant z Narodowego Programu Rozwoju
Humanistyki pt. Gniazdo Gryfa. S³ownik kaszubskich symboli, pamiêci i tradycji kultury, w który zaanga¿owanych jest trzynastu badaczy pod kierunkiem
prof. Cezarego Obracht-Prondzyñskiego. Jego zakoñczenie przewidziane jest
na pocz¹tek 2020 r.
Wspólnie z Pomorskim Centrum Badañ nad Kultur¹ przy Uniwersytecie
Gdañskim i Nadba³tyckim Centrum Kultury, pod kierunkiem prof. Cezarego
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Obracht-Prondzyñskiego, realizowany jest projekt Tradycja dla rozwoju.
W poszukiwaniu pomorskich kultur regionalnych 2.

***
Instytut Kaszubski wraz ze Stacj¹ Naukow¹ i Komisj¹ Kaszubsk¹ Polskiej
Akademii Umiejêtnoœci w Gdañsku zorganizowali dwa spotkania z „Mistrzem
Nauki”. Pierwsze spotkanie mia³o miejsce 14 paŸdziernika 2019 r., a jej bohaterk¹ by³a prof. Anna Wolff-Powêska, która podzieli³a siê z zebranymi refleksjami na temat stosunków polsko-niemieckich. Drugie spotkanie, którego
goœciem by³ prof. Hubert Or³owski, odby³o siê 9 grudnia 2019 r. Podczas
spotkania wyg³osi³ wyk³ad pt. O kruchoœci… Trwanie na pograniczu… Podczas
obu spotkañ dostojnym goœciom wrêczono dyplomy Honorowego Cz³onka
Instytutu Kaszubskiego.

***
Instytut Kaszubski by³ reprezentowany przez swoich cz³onków na konferencjach organizowanych przez inne instytucje naukowe.
Dr Tomasz Rembalski wyg³osi³ referat Grunty rolne i zabudowa Tucholi
w œwietle katastru podatkowego dla okrêgu Chojnice w Prusach Zachodnich
z roku 1843 na III Miêdzynarodowej Konferencji Naukowej Miasta Galicji
w dobie przemian polityczno-ustrojowych w latach 1772–1867. Miasta na pograniczach, która odby³a siê w Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku
w dniach 12–13 wrzeœnia 2019 r. Organizatorami konferencji, obok wspomnianego muzeum, by³y Instytut Historii Uniwersytetu Jagielloñskiego oraz Towarzystwo Wydawnicze „Historia Iagellonica”.
Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Oddzia³ Kociewski w Pelplinie oraz Biblioteka Diecezjalna im. Bpa Jana Bernarda Szlagi w Pelplinie w dniu 5 paŸdziernika 2019 r. zorganizowa³y III konferencjê Wielcy ludzie ma³ego Pelplina pt.
Wspó³twórcy „Pielgrzyma”. 150 rocznica powstania pisma i wydawnictwa „Pielgrzym”, która mia³a miejsce w auli Biblioteki Diecezjalnej. Spoœród cz³onków
Instytutu Kaszubskiego referaty wyg³osili: prof. Józef Borzyszkowski „Pielgrzym”
a polityka – na przyk³adzie ks. Antoniego Wolszlegiera i ks. Jerzego Chudziñskiego, prof. Andrzej Romanow „Pielgrzym” i ludzie „Pielgrzyma” w systemie
prasy polskiej Prus Zachodnich, ks. prof. Jan Walkusz Literacka twórczoœæ
duchowieñstwa na ³amach „Pielgrzyma”. Jednym z prowadz¹cych konferencjê
by³ ks. dr Krzysztof Koch, równie¿ cz³onek Instytutu.

2

Szczegó³owe informacje o tych projektach znajduj¹ siê w osobnych sprawozdaniach.
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Prof. Cezary Obracht-Prondzyñski wyg³osi³ wyk³ad Dziesiêæ regu³ wolnoœci
(inspiracje nie tylko pomorskie) na konferencji Relacje – nowy fundament rozwoju w Centrum Wystawienniczo-Kongresowym AMBEREXPO w Gdañsku
w dn. 8 paŸdziernika 2019 r. Konferencja by³a czêœci¹ projektu „Ma³opolska
Open Eyes Economy Hub – promocja zagraniczna ma³opolskich FIRM-IDEI”
wspó³finansowanego przez Uniê Europejsk¹ ze œrodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
W ramach umiêdzynarodowienia Instytutu Kaszubskiego dr Mi³os³awa
Borzyszkowska-Szewczyk wyg³osi³a:
• wyk³ad goœcinny w Mainzer Polonicum, Johannes Gutenberg Universität
in Mainz pt. Literarische Dialoge im Grenzraum nach 1945. Danzigs transkulturelle Verflechtung(en), Moguncja, 14 stycznia 2019 r.
• wyk³ad dla Deutsch-Polnische Gesellschaft w Göttingen: Günter Grass und
das Kaschubische. Mit schrägem Blick?, Getynga 31 maja 2019 r.
• wyk³ad w ramach Landestagung 2019 der Deutsch-Polnischen Gesellschaften in Niedersachsen: 100 Jahre Tag der polnischen Unabhängigkeit. Wie
erging es den Kaschuben?, Duderstadt 1 czerwca 2019 r.
• prelekcja dla uczestników objazdu studyjnego po Polsce, organizowanego
przez DIE TAGESZEITUNG (red. Gabrielle Lesser): Die Kaschuben als eine
Ethnie im deutsch-polnischen kulturellen Grenzraum. Vom Objekt zum
Subjekt, Dom Kaszubski 29 lipca 2019 r.
• w ramach Polnischer Kulturtag w Brunszwiku: Gdañsk/Gduñsk/Danzig –
eine Stadt im deutsch-polnischen kulturellen Grenzraum, Braunschweig/
Brunszwik 13 listopada 2019 r.
• wyk³ad na konferencji polsko-niemieckiej 1989. W jaki sposób pamiêtamy
i jak nauczamy o upadku komunizmu na temat: Patrz¹c ku przysz³oœci. ECS
a kszta³towanie pamiêci zbiorowej Pomorza jako pogranicza kulturowego,
Gdañsk, Europejskie Centrum Solidarnoœci 16 listopada 2019 r.
• wyk³ad dla Towarzystwa Polska-Niemcy w Gdañsku: Pomiêdzy Heimat
a Narni¹. Kaszuby i Kaszubi w literackich œwiatach Güntera Grassa, Gdañsk
5 grudnia 2019 r.

***
W 2019 r. Instytut Kaszubski, samodzielnie lub we wspó³pracy z ró¿nymi
instytucjami, wyda³ 19 pozycji ksi¹¿kowych. S¹ to:
• Józef Borzyszkowski, Historia Kaszubów w dziejach Pomorza, t. III, Gdañsk
2019, wyd. Instytut Kaszubski,
• Józef Borzyszkowski, Historia Kaszubów w dziejach Pomorza, t. IV, Gdañsk
2019, wyd. Instytut Kaszubski,
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• Cezary Obracht-Prondzyñski, Historia Kaszubów w dziejach Pomorza, t. V,
Gdañsk 2019, wyd. Instytut Kaszubski,
• Karolina Ciechorska-Kulesza, Tomasz Grabowski, Les³aw Micha³owski,
Cezary Obracht-Prondzyñski, Krzysztof Stachura, Piotr Zbieranek, Wspó³czesne oblicza to¿samoœci gdañszczan, Gdañsk 2019, wyd. Instytut Kaszubski,
• Wielkie Pomorze. Wojna i pokój, wieloautorska praca monograficzna pod
red. Daniela Kalinowskiego, S³upsk–Gdañsk 2019, wyd. Akademia Pomorska w S³upsku, Instytut Kaszubski,
• Zwischen Eigen und Fremd. Stimmungsbilder der Kaschubei / Pomiêdzy swojskoœci¹ a obcoœci¹. Obrazowanie nastroju Kaszub, hrsg. / red. Mi³os³awa
Borzyszkowska-Szewczyk und / i Oliwia Murawska, Texte und Fotografien
/ teksty i fotografie Robert Balas et al., Übersetzungen / t³umaczenia Marta
Turska, Mi³os³awa Borzyszkowska-Szewczyk, Oliwia Murawska, Gdañsk
2019, wyd. Instytut Kaszubski,
• Mi³os³awa Borzyszkowska-Szewczyk, Jüdische Gedächtnistopographien
im Grenzraum. Autobiographik nach 1945 von Autoren jüdischer Herkunft
aus dem Pommernland (Pommerellen und Hinterpommern), Gdañsk 2019,
wyd. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdañskiego, Instytut Kaszubski,
• Ma³gorzata Mastalerz-Krystjañczuk, „Ostatni Mohikanie Pomorza”. Ludnoœæ
rodzima znad jezior £ebsko i Gardno w publicystyce polskiej 1945–1989,
Gdañsk–S³upsk 2019, wyd. Instytut Kaszubski i Akademia Pomorska
w S³upsku,
• Alojzy Budzisz, Twórczoœæ kaszubskojêzyczna, oprac. Roman Drze¿d¿on,
wstêp Marek Cybulski, Józef Borzyszkowski i Daniel Kalinowski, seria:
„Biblioteka Pisarzy Kaszubskich”, t. XIII, Gdañsk 2019, wyd. Instytut Kaszubski,
• Marek Cybulski, Rola nazw w³asnych w kszta³towaniu kaszubskiej to¿samoœci etniczno-regionalnej, Gdañsk 2019, wyd. Instytut Kaszubski, Zrzeszenie
Kaszubsko-Pomorskie,
• Pami¹tka jubileuszowa Ks. W³adys³awa Szulista. Listy, wspomnienia, ¿yczenia. Pelplin 1959–Lipusz 2019, pod red. Józefa Borzyszkowskiego, Gdañsk–
–Lipusz 2019, wyd. Instytut Kaszubski przy wsparciu Gminy Lipusz,
• Cezary Obracht-Prondzyñski, Krzysztof Korda, Powrót Pomorza w granice
Rzeczypospolitej. W setn¹ rocznicê (1920–2020), Gdañsk 2019, wyd. Instytut
Kaszubski,
• Eugeniusz S. Kruszewski, Duñczyk z Polsk¹ w sercu. Saga o Jorgenie Mogensenie, Gdañsk 2019, wyd. Instytut Kaszubski,
• S³awina Kwidziñska, drzewo pamiêci, wprowadzenie Jowita Kêciñska-Kaczmarek, Gdañsk 2019, wyd. Instytut Kaszubski,
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• Dariusz Dolatowski, Kronika Matarni i najbli¿szej okolicy od czasów najdawniejszych do 1945 roku, Gdañsk 2019, wyd. Instytut Kaszubski, Wydawnictwo Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego,
• Cezary Obracht-Prondzyñski, Justyna Pomierska, £ukasz Grzêdzicki,
Kaszubi w okresie transformacji 1989–2019, seria: Vademecum, t. VI, Gdañsk
2019, wyd. Instytut Kaszubski, Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie,
• Jan Misiek, Kaszubskie stegny, wstêp Edmund Puzdrowski, Gdañsk 2019,
wyd. Instytut Kaszubski,
• Teresa Ruthendorf-Przewoska, Moi kochani, moi bliscy…, Lutówko–Gdañsk
2019, wyd. Instytut Kaszubski,
• „Acta Cassubiana”, t. 21, 2019, red. Józef Borzyszkowski, wyd. Instytut Kaszubski.
Wydana przez Instytut Kaszubski w 2018 r. praca Tomasza Rembalskiego
pt. 625 lat paraf ii œw. Miko³aja w Niezabyszewie (zarys dziejów 1393–2018)
w 2019 r. otrzyma³a Nagrodê Rektora Uniwersytetu Gdañskiego III stopnia.

***
Okazj¹ do prezentacji wydawnictw i pracy Instytutu by³y ich promocje.
W dn. 29 marca 2019 r. w ramach Gdañskich Targów Ksi¹¿ki w Sali Jazzowej
Filharmonii na O³owiance mia³a miejsce premiera ksi¹¿ki Kaszubski wano¿nik
po Gdañsku. Znaki i miejsca w przestrzeni kulturowej Miasta z udzia³em
jej autorów: Mi³os³awy Borzyszkowskiej-Szewczyk, Bogumi³y Cirockiej i Cezarego Obracht-Prondzyñskiego oraz autorki oprawy graficznej dr Anity
Wasik (ASP).
Wespó³ z Komisj¹ Kaszubsk¹ Stacji PAU w Gdañsku i Muzeum – Kaszubskim Parkiem Etnograficznym we Wdzydzach, 4 kwietnia 2019 r. w Tawernie
„Mestwin” w Gdañsku, Instytut zorganizowa³ promocjê dwóch ksi¹¿ek: Józefa
Borzyszkowskiego Teodora z Fethków i Izydor Gulgowski i Tadeusza Sadkowskiego Katalog tradycyjnego budownictwa w muzeum – Kaszubskim Parku
Etnograf icznym we Wdzydzach. Laudacjê wyg³osi³ prezes Instytutu Kaszubskiego prof. Cezary Obracht-Prondzyñski.
Druga promocja Kaszubskiego wano¿nika po Gdañsku przy udziale zespo³u
autorów oraz ksi¹¿ki Wspó³czesne oblicza to¿samoœci gdañszczan autorstwa
Karoliny Ciechorskiej-Kuleszy, Tomasza Grabowskiego, Les³awa Micha³owskiego, Cezarego Obracht-Prondzyñœkiego, Krzysztofa Stachury i Piotra Zbieranka mia³a miejsce 22 maja 2019 r. w Oliwskim Ratuszu Kultury. Spotkanie
otworzy³a Prezydent Gdañska Aleksandra Dulkiewicz, a ksi¹¿ki prezentowali
Anna Czekanowicz-Dr¹¿ewska i Jaros³aw Zalesiñski.

SPRAWOZDANIE Z DZIA£ALNOŒCI INSTYTUTU KASZUBSKIEGO W 2019 R.

407

W dniu 16 paŸdziernika 2019 r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Marii
D¹browskiej w S³upsku mia³a miejsce promocja ksi¹¿ki Wielkie Pomorze. Wojna
i pokój pod red. Daniela Kalinowskiego. Poprowadzi³ j¹ S³awomir ¯abicki,
p.o. dyrektora biblioteki.
Promocja ksi¹¿ki Dariusza Dolatowskiego Kronika Matarni… odby³a siê
w salce parafialnej przy koœciele œw. Walentego w Gdañsku-Matarni w dniu
8 grudnia 2019 r. Promocjê prowadzi³ £ukasz Richert z Zarz¹du G³ównego
ZK-P, a w imieniu wydawcy, którym by³ Instytut Kaszubski, g³os zabra³ recenzent ksi¹¿ki dr Tomasz Rembalski.

***
Tak ró¿norodna, rozbudowana i bogata dzia³alnoœæ wymaga odpowiedniego wsparcia finansowego. Zapewnienie œrodków na dzia³alnoœæ Instytutu Kaszubskiego zwi¹zane jest m.in. ze sk³adaniem i rozliczaniem wielu wniosków
kierowanych do ró¿nych organizacji i instytucji o sfinansowanie pojedynczych
przedsiêwziêæ, za które odpowiedzialni s¹ w g³ównej mierze cz³onkowie Zarz¹du. Bardzo wa¿nymi partnerami finansowymi i mecenasami Instytutu by³y
w 2019 r. Ministerstwo Spraw Wewnêtrznych i Administracji, Ministerstwo
Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego, Samorz¹d Województwa Pomorskiego oraz
w³adze Miasta Gdañska oraz Gminy Lipusz.
Równie istotna jest wspó³praca z organizacjami pozarz¹dowymi, przede
wszystkim Zrzeszeniem Kaszubsko-Pomorskim oraz jego licznymi oddzia³ami
terenowymi, czy Kaszubskim Uniwersytetem Ludowym, z uczelniami, przede
wszystkim z Uniwersytetem Gdañskim i Akademi¹ Pomorsk¹ w S³upsku, a tak¿e
z Niemieckim Instytutem Historycznym w Warszawie. Z licznymi muzeami,
przede wszystkim z Muzeum Piœmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej
w Wejherowie, Muzeum Pomorza Œrodkowego w S³upsku, Muzeum Zachodniokaszubskim w Bytowie. Z bibliotekami (np. Bibliotek¹ Gdañsk¹ PAN,
Wojewódzk¹ i Miejsk¹ Bibliotek¹ Publiczn¹ w Gdañsku, Bibliotek¹ G³ówn¹
Uniwersytetu Gdañskiego), z archiwami, instytucjami kultury (np. Instytutem
Kultury Miejskiej w Gdañsku, Nadba³tyckim Centrum Kultury, lokalnymi oœrodkami kultury). Wa¿ne jest dla nas tak¿e wsparcie pozyskiwane np. z Nadleœnictw (w Przymuszewie i Koœcierzynie).
W tym miejscu podziêkowaæ nale¿y wszystkim instytucjom i osobom
prywatnym, które w jakikolwiek sposób, materialnie, rad¹ czy prac¹ wolontariack¹ wspomog³y dzia³ania Instytutu Kaszubskiego w roku 2019. Podkreœliæ
te¿ trzeba, ¿e osi¹gniêcia i sukcesy Instytutu s¹ efektem zaanga¿owania i oddania pracowników oraz cz³onków stowarzyszenia.
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Część VI

Pro memoria

Józef Borzyszkowski

BARBARA BOJARSKA (1920–2018)
– badaczka „Krwawej Pomorskiej Jesieni” 1939 r.,
autorka monografii Piaśnica
i… sagi rodu Przewoskich

Dr Barbara Bojarska, bêd¹c pracownikiem naukowym Instytutu Zachodniego w Poznaniu, by³a pionierk¹ badañ dziejów eksterminacji inteligencji
polskiej Pomorza, w tym mordów dokonanych g³ównie w 1939 roku w lasach
Piaœnicy, które to miejsce sta³o siê symbolem najwiêkszych ofiar zbrodni hitlerowskich na Kaszubach i Pomorzu – obok Stutthofu i Szpêgawska1.
W jej ¿yciorysie w³asnym, napisanym 27.06.1960 r. w Poznaniu, zachowanym w aktach osobowych Instytutu Zachodniego, czytamy:
„Urodzi³am siê 17 lipca 1920 roku w Bli¿ycach [pow. W¹growiec] w woj.
poznañskim, gdzie ojciec mój by³ nauczycielem.
Od r. 1921 zamieszka³am z rodzicami w Grudzi¹dzu. Tam ukoñczy³am szko³ê
powszechn¹ i gimnazjum ogólnokszta³c¹ce. W r. 1938 uczêszcza³am do liceum
ogólnokszta³c¹cego w Wejherowie.
W czasie okupacji przebywa³am kolejno: od wrzeœnia 1939 r. do maja 1940
u rodziców w Grudzi¹dzu; od maja 1940 do grudnia 1941 na pracach przymusowych w Chojnicach; od stycznia 1942 do stycznia 1945 w Grudzi¹dzu, gdzie
pracowa³am w grudzi¹dzkiej Odlewni ¯elaza.
W czerwcu 1946 r. ukoñczy³am liceum ogólnokszta³c¹ce w Wejherowie.
W paŸdzierniku 1946 r. zaczê³am studia na Akademii Handlowej w Poznaniu, które ukoñczy³am w r. 1951.
W latach od 1952 do 1957 pracowa³am kolejno: w Pozn.[añskich] Zak³. [adach]
Ceramiki Bud.[owlanej], Powszechnej Spó³dzielni Spo¿ywców i Zjednoczeniu
Polskich Zespo³ów Instrumentalnych w Poznaniu.

Od r. 1958 zaczê³am pracê w Instytucie Zachodnim” 2.
1

2

Zob. Zbrodnia pomorska 1939, Warszawa 2018, oprac. T. Ceran, I. Mazanowska, M. Tomkowicz – okolicznoœciowa publikacja z okazji ods³oniêcia i poœwiêcenia pomnika w Toruniu pomordowanych Pomorzan.
Dziêki Instytutowi Zachodniemu za ³askawe przes³anie kopii tego¿ ¿yciorysu i kilku innych
dokumentów! Osobne podziêkowania dla Pañ z Biblioteki I. Z.!
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To lakoniczne curriculum vitae, obejmuj¹ce mniej ni¿ po³owê jej ¿ycia,
wymaga drobnych uzupe³nieñ. Jej ojciec, Franciszek Ksawery Niemczyk, by³
Pomorzaninem z urodzenia i zarazem Wielkopolaninem, synem równie¿ nauczyciela, Franciszka Niemczyka, urodzonego na Krajnie, absolwenta Seminarium Nauczycielskiego w Koœcierzynie w 1869 roku. Pani Barbara napisa³a:
„Pod zarzutem polonizowania swoich uczniów przesiedlono go karnie najpierw z W³oœciborza k. Wiêcborka do Ostrowa Kujawskiego, a stamt¹d (znowu
karnie) do Bli¿yc, wsi oddalonej od stacji kolejowej w Skokach o 8 km i od
koœcio³a w Raczkowie o 3 km.
Ojciec mój po ukoñczeniu Seminarium Nauczycielskiego w Kcyni, otrzyma³
skierowanie do szko³y w nieodleg³ym od Bli¿yc Kiszkowie. Dziadek, po przejœciu
na emeryturê, zachêca³ ojca do objêcia szko³y w Bli¿ycach, t³umacz¹c, ¿e stamt¹d ze wzglêdu na niedogodnoœci komunikacyjne, pruskie w³adze szkolne nie
przesiedl¹ go gdzie indziej pod zarzutem polonizowania dzieci. I rzeczywiœcie
ojciec, id¹c za rad¹ dziadka, czu³ siê w Bli¿ycach bezpiecznie. Ucz¹c dzieci, zwraca³
uwagê na poprawnoœæ jêzyka polskiego, którym siê pos³ugiwa³y swobodnie na
terenie szko³y. Dziadkowie przeprowadzili siê do Bydgoszczy, a w Bli¿ycach
pozosta³a przy ojcu, do chwili zawarcia ma³¿eñstwa, jego siostra Anna”3.

Matka Barbary Bojarskiej z domu Niemczyk – Joanna z domu Przewoska
urodzi³a siê w rodzinie gburskiej na Kaszubach w Czarnowie k. Brus, jako córka
Józefa i Amalii, wnuczka bruskiego nauczyciela Andrzeja Bonina. Amalii brat
Jan zosta³ po latach proboszczem w Chwaszczynie, gdzie gospodarzy³a mu
najm³odsza siostra Amalii, Joanna Boninówna. (Oboje, za przyczyn¹ matki,
byli do koñca ¿ycia obecni dobitnie w wspomnieniach Barbary Bojarskiej).
Józef i Amalia Przewoscy mieli 6 synów i 2 córki. Wujowie Barbary Bojarskiej – Jan, Józef, Stefan, W³adys³aw, Leonard i Augustyn – nie interesowali siê
gospodark¹ roln¹. Jan ukoñczy³ studia filologii klasycznej we Wroc³awiu; Józef
studiowa³ medycynê równie¿ we Wroc³awiu, a ukoñczy³ w Gryfii; Jan zosta³
profesorem gimnazjalnym w Tarnopolu w Galicji; Józef lekarzem i spo³ecznikiem w Olsztynie4. Trzeci brat Augustyn – bêd¹c dentyst¹ – za³o¿y³ gabinet
i rodzinê w Altenie w Westfalii; czwarty W³adys³aw po studiach farmacji
w Berlinie by³ aptekarzem w GnieŸnie i Inowroc³awiu, w³aœcicielem apteki
w Gniewkowie. Pozostali Stefan (obj¹³ i wkrótce sprzeda³ gospodarstwo
rodzinne) i Leonard, absolwenci gimnazjum chojnickiego, zwi¹zali siê z instytucjami spó³dzielczymi w Brusach – Bankiem Ludowym i „Kupcem”, pe³ni¹c
w nich kierownicze funkcje, bêd¹c w gronie najbli¿szych wspó³pracowników
3

4

B. Bojarska, Ze wspomnieñ mojej matki. Przyczynek do dziejów mieszkañców Brus i okolicy,
w: Nasze korzenie. Wokó³ poszukiwañ genealogicznych rodzin pomorskich, t. II, red. Józef
Borzyszkowski, Tomasz Rembalski, Gdañsk 2010, s. 53.
Zob. j.w., s. 46-48, 54-58.
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Stanis³awa Sikorskiego i ks. Feliksa Bolta, dzia³aczy narodowych w skali ca³ego
zaboru pruskiego. Jedynie siostra Anna wysz³a za gospodarza Maksymiliana
Cysewskiego w Brusach, dziêki czemu Niemczykowie byli czêstymi goœæmi
w rodzinnych stronach, gdzie mówiono po kaszubsku. S¹siadami Przewoskich
w Czarnowie byli Karnowscy – rodzina Jana Karnowskiego, przysz³ego poety
kaszubskiego i „mózgu m³odokaszubów”.
Po œmierci dziadka p. Barbary w 1888 r. osieroconymi dzieæmi siostry Amalii
zaj¹³ siê ks. Jan Bonin5, który zadba³ tak¿e o wykszta³cenie dziewcz¹t, zw³aszcza jej przysz³ej mamy Joanny. Umieœci³ j¹ w 1899 r. w Zak³adzie Pracy Domowej w Œremie, za³o¿onym przez ks. Piotra Wawrzyniaka, swoistej pensji, kierowanej przez Eufrozynê Szczerbiñsk¹. Tam spêdzi³a ona wraz z kuzynk¹ Józi¹
Przewosk¹ dwa lata, opuszczaj¹c Œrem w 1901 r. (Pami¹tk¹ z tych lat jest zachowany jej „Pamiêtnik” – pe³en poetyckich, patriotycznych lub pobo¿nych
wpisów w jêzyku polskim i niemieckim Jej kole¿anek. By³y wœród nich pochodz¹ce z Kaszub: O. Ceynowa, Stefania Ja¿d¿ewska, Bronis³awa Konkiel i inne
Pomorzanki6.
Po ukoñczeniu pensji w Œremie Joasia Przewoska odby³a pó³roczn¹ praktykê
pod okiem ochmistrzyni w maj¹tku Mycielskich w Smogorzewie pod Gostyniem. Wróciwszy do Brus, za spraw¹ spowinowaconej z Boninami swatki, £ucji
z Szczepañskich Rahmelowej z Chojnic, siostry przyrodniej Boles³awa Jagalskiego z Brus, zosta³a ¿on¹ siostrzeñca jej mê¿a – nauczyciela Franciszka Ksawerego Niemczyka z Bli¿yc. Tam urodzi³o siê siedmioro ich dzieci – trzech
synów i cztery córki – Leon, Jan, Ewa, Gizela, Ma³gorzata, Józef i Barbara7.
W 1920 r. ojciec Barbary zosta³ skierowany do pracy w zgermanizowanym
dot¹d Grudzi¹dzu, gdzie rych³o powierzono mu dyrekcjê szko³y, a rodzina przenios³a siê tam w roku nastêpnym, sk¹d bli¿ej by³o do ukochanych przez Matkê
Zaborów – Czarnowa i Brus. Tam w okolicy Brus ukrywa³a siê Barbara przed
wywozem do obozu pracy, odwiedzaj¹c krewnych; rodzinê Wac³awa uwiêziono
w Jab³onowie…
5
6
7

Zob. Henryk Mross, S³ownik biograf iczny kap³anów diecezji che³miñskiej wyœwiêconych
w latach 1821–1920, Pelplin 1995, s. 22.
Cenny ten dokument przed laty trafi³ wraz z innymi pami¹tkami do ZJB.
Leon – ukoñczy³ przed wojn¹ Wy¿sz¹ Szko³ê Handlow¹; po wojnie pracowa³ w Prezydium
Wojewódzkiej Rady Narodowej w Bydgoszczy. Jan – przed wojn¹ urzêdnik w Komisariacie
Rz¹du w Gdyni; po wojnie pracowa³ w Szczecinie. Ewa – przed wojn¹ wraz z mê¿em Alojzym Jab³oñskim byli urzêdnikami w Olejarni „UNION” w Gdyni; po wojnie zamieszka³a
z rodzin¹ w Gdañsku Wrzeszczu, a od 1980 r. ponownie w Gdyni. Gizela – farmaceutka,
do emerytury pracowa³a w aptece w Grudzi¹dzu. Ma³gorzata – nauczycielka, zakonnica
– zmartwychwstanka; przyjê³a imiê zakonne Margeryta – pracowa³a w szkole w Wejherowie, Czêstochowie, a po wojnie ponownie w Wejherowie. Józef – nauczyciel w Ryñsku
(Pomorze); zamordowany przez Niemców 24 paŸdziernika 1939 r. w £opatkach k. W¹brzeŸna. Barbara – najm³odsza.
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Wspomniane dwukrotnie w „¿yciorysie” liceum ogólnokszta³c¹ce, to wejherowska szko³a œrednia – Prywatne ¯eñskie Gimnazjum i Liceum Ogólnokszta³c¹ce SS. Zmartwychwstanek w Wejherowie. Jego dyrektork¹ do wybuchu wojny by³a s. Alicja Kotowska, zamordowana w Piaœnicy, zaliczona przez
Koœció³ do grona b³ogos³awionych8. Jej postaci i szkole dr Barbara poœwiêci³a
czêœæ swoich wspomnieñ9.
Czytelników „Acta Cassubiana”, znaj¹cych dr Barbarê Bojarsk¹ jako historyka, zaskoczyæ mo¿e fakt ukoñczenia przez ni¹ studiów w Akademii Handlowej w Poznaniu z dyplomem magistra nauk ekonomiczno-handlowych i lata
pracy w kilku poznañskich zak³adach, zanim w 1958 roku trafi³a do Instytutu
Zachodniego. Pracowa³a tam pocz¹tkowo na etacie naukowo-technicznym,
a od 1 stycznia 1963 r., za spraw¹ prof. dr Karola Mariana Pospieszalskiego,
uzyska³a etat pracownika naukowego. Profesor we wniosku o tê zmianê do
Dyrekcji Instytutu napisa³, i¿ zna ona „bardzo dobrze jêzyk niemiecki, jest
dok³adna i staranna w pracy, w ci¹gu ubieg³ych lat oddaje powa¿ne us³ugi
w zakresie badañ terenowych dotycz¹cych hitlerowskich zbrodni wojennych.
Protoko³y spisywa³a samodzielnie i bardzo dobrze wywi¹zywa³a siê z tego
zadania. Niektóre wyniki jej badañ prowadzonych pod moim bezpoœrednim
kierownictwem zosta³y og³oszone na ³amach Przegl¹du Zachodniego (patrz
nr 2 i 3 z r. 1962 – artyku³y o zniszczeniu Wielunia i Z³oczowa.) (…)”10.
Prof. K. Pospieszalski do koñca ¿ycia Pani Barbary by³ dlañ wspania³¹ postaci¹, powracaj¹c¹ w naszych rozmowach. On te¿ zachêci³ j¹ do przygotowania
rozprawy doktorskiej na Wydziale Filozoficzno-Historycznym UAM. Uchwa³¹
Rady Wydzia³u F-H z 21 listopada 1966 r. otwarty zosta³ jej przewód doktorski
i zatwierdzony temat rozprawy pt. „Eksterminacja polskiej inteligencji Pomorza Gdañskiego w okresie od wrzeœnia do grudnia 1939 r. na tle ogólnych za³o¿eñ polityki hitlerowskiej wobec Polski”. Jako promotora Rada
Wydzia³u wyznaczy³a prof. dr. Witolda Jakóbczyka. Ostatecznie temat rozprawy brzmia³ „Eksterminacja inteligencji polskiej na Pomorzu Gdañskim w roku
1939”. Na jej podstawie Uchwa³¹ Rady Wydzia³u z 14 czerwca 1971 r. pani

8

9

10

Zob. m.in. R. Osowicka, Leksykon wejherowian, Wejherowo 2008, s. 110-111 oraz B³ogos³awieni Koœcio³a Gdañskiego, red. R. Kasyna, Gdañsk 1999, s. 99-151 (art. B³ogos³awiona
Alicja Kotowska, zakonnica i mêczennica).
Zob. te¿ C.R. Florczak, Jak kropla wody w oceanie. ¯ycie i mêczeñstwo b³ogos³awionej
s. Alicji Kotowskiej, zmartwychwstanki, Poznañ 1999. C.R. Florczak opublikowa³a te¿ tom
wspomnieñ o s. Alicji – jej wspó³sióstr i uczennic, m.in. B. Bojarskiej.
Dokument z teczki personalnej – Poznañ, dnia 4. paŸdziernika 1962. – Artyku³ o Wieluniu,
który podobnie jak Tczew, „konkuruje” s³usznie z Westerplatte o pierwszeñstwo – gdzie
rozpoczê³a siê II wojna œwiatowa, to: B. Bojarska, Zniszczenie miasta Wielunia w dniu
1 wrzeœnia 1939 r., „Przegl¹d Zachodni”, 1962, nr 2, s. 305-317.
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Barbara otrzyma³a stopieñ naukowy doktora nauk humanistycznych w zakresie historii11.
Barbara Bojarska od 1963 r. pracowa³a w Instytucie Zachodnim jako starszy
asystent naukowo-badawczy w Pracowni Okupacji Hitlerowskiej. Po doktoracie w 1972 r. zosta³a adiunktem w Zak³adzie Badania Dziejów Okupacji
Hitlerowskiej w Polsce Instytutu Zachodniego pod kierownictwem prof. K.M.
Pospieszalskiego – do 1966 r. Ju¿ w 1972 r. w oficynie wydawniczej Instytutu
Zachodniego ukaza³a siê drukiem jej rozprawa doktorska pt. Eksterminacja inteligencji polskiej na Pomorzu Gdañskim (wrzesieñ – grudzieñ 1939). Spotka³a
siê ona z najwy¿szym uznaniem w œrodowisku badaczy i czytelników. Jako efekt
jej pionierskich badañ monografia ta do dziœ zachowa³a swoj¹ wartoœæ naukow¹;
niestety, niezauwa¿an¹ lub niedocenian¹ niekiedy przez historyków okupacji
hitlerowskiej najm³odszego pokolenia…
Barbara Bojarska, bêd¹c solidnym badaczem, traktuj¹cym nader powa¿nie
swoj¹ pracê, by³a od 1965 r. cenionym cz³onkiem i wspó³pracownikiem Okrêgowej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich w Poznaniu; od 1967 r. G³ównej
Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich w Warszawie, a nastêpnie Instytutu
Pamiêci Narodowej. W tym czasie zosta³a równie¿ cz³onkiem Zespo³u ds.
Zbrodni Wehrmachtu G³ównej Komisji…12 Jej najbardziej znan¹ i cenion¹ prac¹
naukow¹, nie tylko przez Kaszubów, pozosta³a monografia Piaœnica – miejsce
martyrologii i pamiêci. Z badañ nad zbrodniami hitlerowskimi na Pomorzu,
Wroc³aw 1978. Publikacja ta mia³a jak dot¹d piêæ wydañ; kolejne – uzupe³nione i poprawione – s¹ efektem oddolnych inicjatyw ze œrodowiska ruchu
kaszubsko-pomorskiego, Gdañska i Wejherowa. Ostatnie z 2018 r. zaistnia³o
w Drukarni „Bernardinum” w Pelplinie na zlecenie Rodziny Piaœnickiej. Jak
dot¹d, nikt w wiêkszym zakresie nie zdo³a³ uzupe³niæ i wzbogaciæ ustaleñ dotycz¹cych tej najbardziej tragicznej karty okupacyjnych dziejów ziemi kaszubsko-pomorskiej. Jest to miejsce-symbol martyrologii tysiêcy nie tylko Kaszubów
i Polaków, znanych nam z imienia i nazwiska jedynie w kilkuset przypadkach,
ale tak¿e ludzi s¹siednich narodów – w tym tysiêcy obywateli Rzeszy Niemieckiej13. St¹d wci¹¿ niepojêty jest fakt znikomej lub ¿adnej wspó³pracy odpo11
12
13

Stosowne dokumenty w teczce personalnej Archiwum Instytutu Zachodniego.
Zob. M. Rutowska, Dr Barbara Bojarska (1920–2018), „Przegl¹d Zachodni”, 2019, nr 1,
s. 217-218.
B. Bojarska, Piaœnica, wyd. III, Wejherowo 2001, s. 108-121, opublikowa³a „Spis ustalonych
nazwisk osób zg³adzonych w Piaœnicy”, obejmuj¹cy 511 zamordowanych. „W spisie tym
zamieszczam te¿ 44 nazwiska ustalone przez ks. Daniela Nowaka z Wejherowa”. – Op. cit.,
s. 121. (W egz. domowym znajdujê dedykacjê Autorki: „Panu Profesorowi Józefowi
Borzyszkowskiemu z wyrazami podziêkowañ za sta³¹ przyjazn¹ pamiêæ Barbara Bojarska
Poznañ, 3.02.2001”). – W naszych rozmowach o Piaœnicy niejednokrotnie powraca³
problem upamiêtniania wielu zamordowanych osobnymi tablicami, pomnikami, wœród
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wiednich instytucji niemieckich i polskich – IPN bêd¹cego kontynuatorem
G³ównej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskiej w Polsce…
Dr Barbara Bojarska w 1981 r. przesz³a na emeryturê, mieszkaj¹c nadal
samotnie w Poznaniu. W naszych rozmowach rzadko pojawia³o siê jej nieudane ma³¿eñstwo, którego trwa³ym œladem pozosta³o zachowane nazwisko
mê¿a. Pani Barbara – bêd¹c emerytk¹, z uwag¹ œledzi³a dokonania swoich
kole¿anek i kolegów z Instytutu Zachodniego. Zacieœni³a swoje kontakty z kole¿ankami z lat licealnych w Wejherowie i Kaszubami oraz rodzinnym œwiatem
matki14. Dokumentem tego¿ jest jej autorstwa przywo³ywana tu swoista saga
rodziny Przewoskich z Czarnowa i Brus, a przy okazji tak¿e Boninów. Pani
Barbara utrzymywa³a kontakty tak¿e z starogardzk¹ lini¹, Ruthendorf-Przewoskich, z której w badaniach dotycz¹cych jej przesz³oœci zas³u¿y³ siê m³odokaszuba ks. Klemens Przewoski (1886–1976), proboszcz Oksywia i Lubichowa, a po nim, przej¹wszy jego spuœciznê, kontynuowa³ je po czasy III RP
zacnoœci wielkiej œp. Zygmunt Przewoski ze stolicy Kociewia.
Zbli¿y³y nas przed wielu laty moje badania i publikacje na temat dziejów
pracy organicznej i inteligencji na Kaszubach i Pomorzu, ze szczególn¹ rol¹
Brus i okolicy, jak i dzia³alnoœæ w Zrzeszeniu Kaszubsko-Pomorskim. Niejednokrotnie wymienialiœmy informacje i materia³y; niejeden dokument, ksi¹¿ka
czy pami¹tka historyczna zosta³a przez ni¹ przekazana do moich zbiorów. Spoœród innych Przewoskich w podobnym zakresie w moim ¿yciu i Pani Barbary
zapisa³ siê jej kuzyn Marian Przewoski z Brus, nadleœniczy z Lutowa, którego
nastêpca syn Piotr i jego ¿ona, lekarka i poetka Teresa, od lat wspó³dzia³aj¹
z Zespo³em „Krajniacy” z Wielkiego Buczka, bêd¹c dorocznymi goœæmi Domu
Kaszubskiego.
Nasze kontakty z Barbar¹ Bojarsk¹, utrwalone w cennej korespondencji,
w której czêsto do listu Pani Doktor za³¹cza³a jak¹œ drobn¹ pami¹tkê po Matce
(zwykle pocztówkê), umacnia³y spotkania w Brusach, Wejherowie i Gdyni, gdzie
bywa³a u swej siostry Ewy, a potem siostrzenicy Krystyny Jab³oñskiej. By³a
dumna z wyj¹tkowych dokonañ krewnych i ziomków swej Matki, do których
nale¿a³ zaprzyjaŸniony z jej rodzin¹ ze strony ojca, pochodz¹cy z Brus redemptorysta w latach zaboru, w II RP proboszcz w Margoninie ks. Maksymilian

14

których brak jednego. – Ostatnie zdania z tej ksi¹¿ki to: „Wydaje siê jednak, ¿e nale¿a³oby
na jednej z tablic dobitnie poinformowaæ o tym, ¿e znaczna czêœæ osób zamordowanych
w Piaœnicy nie jest znana. Pochodzili bowiem spoza granic Polski…”. (Op. cit., s. 84).
Wœród jej kole¿anek, do których czêsto powracaliœmy w naszych rozmowach by³a Heliodora Wika-Czarnowska, zamê¿na Sosin, córka dr. Augustyna Wika-Czarnowskiego,
wydawcy „Poradnika Zdrowia” w Berlinie w latach zaboru, w II RP obywatela miasteczka
Hel oraz Damroka Majkowska – córka dr. Aleksandra, moja pierwsza szefowa w Bibliotece Gdañskiej PAN.
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Napi¹tek. Z najbli¿szej rodziny w naszych kontaktach uczestniczy³a zmar³a
przed laty, zawsze pogodna jej siostra Margaryta – zmartwychwstanka. Dziêki
niej w 2001 r. Barbara, sprzedawszy swoje mieszkanie, zosta³a rezydentk¹
w Domu Prowincjonalnym Zgromadzenia Sióstr Zmartwychwstania Pañskiego w Poznaniu przy ul. G³ogowskiej. Odwiedzaj¹c j¹ w tej nowej siedzibie mog³em wys³uchaæ opowieœci o ¿yciu i pracy sióstr, wœród których jej szczególn¹
uwagê zwraca³y liczne Kaszubski i Pomorzanki, wyró¿niaj¹ce siê nie tylko
specyfik¹ swego jêzyka codziennego, u¿ywaniem pewnych zwrotów, jakich nie
ma poza Kaszubami, a które p. Barbara wychwytywa³a na co dzieñ. Niektóre
z nich pe³ni³y wa¿ne funkcje w zgromadzeniu, st¹d i ja by³em nieco bardziej
zorientowany w jego problemach. By³y to m.in. czasy prze³o¿eñstwa s. Teresy
Marii Kreft, pe³ni¹cej wczeœniej funkcjê Matki Generalnej w Rzymie, obecnie
mieszkaj¹cej w Rumi.
Pisz¹c ten wspomink, nie muszê podkreœlaæ tego, i¿ p. dr Barbara Bojarska
by³a cz³owiekiem g³êbokiej wiary i mocno zaanga¿owanym w sprawy Koœcio³a,
tak¿e w dzia³alnoœæ charytatywn¹. Od lat nale¿a³a do œrodowiska ludzi nieco
„zauroczonych” O. Rydzykiem i wiernych s³uchaczy Radia Maryja. Przez ostatnie lata postêpuj¹cych chorób, k³opotów ze wzrokiem i poruszaniem siê, nie
opuszcza³a swojego mieszkania na terenie klasztoru. Radio by³o niemal jedynym Ÿród³em informacji i jej kontaktów ze œwiatem. St¹d i ono decydowa³o
w du¿ej mierze o naszych rozmowach na tematy polityczne, jakich oboje nie
unikaliœmy, a co nie os³abia³o ³¹cz¹cej nas przyjaŸni.
Œmieræ dr Barbary Bojarskiej w drugie œwiêto Bo¿ego Narodzenia 2018 roku
spowodowa³a, i¿ w bliskim mi Poznaniu straci³em kolejne wa¿ne ogniwo moich wiêzi kaszubsko-pomorsko-wielkopolskich, w których i jej Instytut Zachodni
z obecnymi w jego dziejach prof. Gerardem Labud¹ i prof. Ann¹ Wolf-Powêsk¹
zajmuj¹ wa¿ne miejsce.
Na konto owoców naszej i zrzeszeniowej przyjaŸni, dziêki Pani Barbarze
mogê zapisaæ m.in. po trochu poprawione i poszerzone wydanie Piaœnicy,
jak te¿ przede wszystkim jej unikatow¹ sagê Przewoskich z Czarnowa i Brus,
których przedstawiciele tak licznie zasilili szeregi inteligencji kaszubsko-pomorskiej, pracuj¹c czêsto blisko i daleko poza Kaszubami – jak np. jej wujowie
bracia Matki – na Warmii, w Galicji, Wielkopolsce i w g³êbi Niemiec – nie
trac¹c kontaktów z rodzinnym œwiatem, œwiadomi do koñca swoich kaszubskich korzeni.
Pani Barbara z dum¹ podkreœla³a m.in. matczyne uwielbienie dla poezji Hieronima Derdowskiego, jak i to, ¿e ona, podobnie jak jej brat Jan (1860–1909),
prof. gimnazjum klasycznego w dalekim Tarnopolu, za¿yczyli sobie przed œmierci¹, by w ich nekrologu znalaz³a siê informacja, ¿e urodzili siê w Czarnowie
na Kaszubach! – ¯yczenie to zosta³o spe³nione.
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Dr Barbara Bojarska spoczê³a wœród sióstr zmartwychwstanek w ich grobowcu na Cmentarzu Górczyñskim w Poznaniu – R. i P.!
Pogrzeb odby³ siê 30 grudnia 2018 roku. Ceremoniom ¿a³obnym przewodniczy³ i s³owo po¿egnania wyg³osi³ ks. pra³at Daniel Nowak z Wejherowa, kustosz Sanktuarium Mêczenników Piaœnickich.
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EDMUND KONKOLEWSKI (1921–2019)
– działacz społeczny i gawędziarz kaszubski z Wiela,
popularyzator kultury i krajobrazu Kaszub,
szczególnie twórczości Hieronima Derdowskiego

O Druhu Edmundzie z Wiela, tak tytu³owanym za przyk³adem Wicka Rogali, pisano i opublikowano za jego ¿ycia bardzo wiele1. By³ bowiem przez dziesi¹tki lat drugiej po³owy minionego stulecia oraz pocz¹tki XXI wieku wspó³twórc¹ lokalnej rzeczywistoœci, chodz¹c¹ kronik¹ Wiela i okolicy. By³ ostatnim
z pokolenia ukszta³towanych przed II wojn¹ œwiatow¹, najbardziej twórczo
zaanga¿owanych w popularyzacjê i wzbogacenie tradycji kulturalnych rodzinnej wsi, jaka wyda³a znanego w œwiecie Kaszubê – Hieronima Derdowskiego,
który osiedliwszy siê w 1895 r. w Ameryce, zyska³ tytu³ Króla Kaszubów.
Edmund Konkolewski czu³ siê jego godnym nastêpc¹, miêdzy innymi dziêki
wiêziom pokrewieñstwa, jako ¿e matka Herusia z Wielô by³a z domu Konkolewska. Maj¹c naturê wano¿nika, bêd¹c zaanga¿owanym krajoznawc¹ – dzia³aczem PTTK i przewodnikiem po Kaszubach, szczególnie ukocha³ epopejê
Derdowskiego O Panu Czôrliñœcim, co do Pucka po sece jechô³. Wodz¹c goœci
i turystów po Kaszubach, recytowa³ d³ugie fragmenty Czôrliñœcziég ò, prezentuj¹c to dzie³o i jego twórcê tak¿e we wszystkich zak¹tkach Polski, do których
odwiedzenia ¿adnej okazji nie przepuœci³. Wspominaj¹c go dzisiaj, trzeba pamiêtaæ tak¿e o tych, z którymi promowa³ Kaszuby wœród letników i goœci, wspó³tworzy³ niepowtarzalny klimat kalwaryjskiego Wiela. Byli to przede wszystkim
uczniowie i m³odsi druhowie Wincentego Rogali – Jaœ Nowaczyk, Antoni Skwierawski oraz Teodor i Bronis³awa Pliñscy, Leonard Brzeziñski, a tak¿e Franek
Rogala i liczne grono szkólnych z Rozali¹ Narloch i Janin¹ Janikowsk¹-Kobusow¹ na czele, do których do³¹czyli bliscy mi Jan Zenon Klamann i Józef Lipski,
1

Warto zwróciæ uwagê choæby na artyku³y na ³amach „Pomeranii”, jak i w niejednym piœmie
lokalnym (np. „Naji Gochë”, „Dziennik Ba³tycki” – dodatek koœcierski czy kartuski), czy
ogólnokrajowym. Jego postaæ i dokonania utrwalone s¹ tak¿e na kartach moich monografii
Wiela i gminy Karsin.
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których ¿yciowe œcie¿ki na co dzieñ przecina³y siê ze stegnami Edmunda Konkolewskiego.
Kontynuatorami pracy tamtego pokolenia s¹ moi rówieœnicy, dziœ tak¿e
seniorzy, wychowankowie Liceum Pedagogicznego w Koœcierzynie, w którego
murach edukacjê szkoln¹ zdobywa³ tak¿e Edmund Konkolewski.
Jego ¿yciorys przypomnia³ podczas pogrzebu, ¿egnaj¹c go w imieniu Samorz¹du Gminy i Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego oraz wielewskich instytucji kultury i oœwiaty, a tak¿e przyjació³, nasz druh Krzysztof Grabowski.
On to prezentowa³ laudacjê Druha Edmunda w maju 2001 roku, podczas uroczystoœci, kiedy to Samorz¹dowcy uhonorowali nas dwóch tytu³em Honorowy
Obywatel Gminy Karsin 2. St¹d tu najwa¿niejszy obszerny fragment tego po¿egnania:
„Edmund Konkolewski urodzi³ siê 28 listopada 1921 r. w Wielu. Edukacjê
szkoln¹ odby³ w Koœcierzynie. Przez kilka lat Jego m³odzieñcz¹ wra¿liwoœæ kszta³towa³ ks. dr Leon Heyke, ówczesny katecheta Szko³y Æwiczeñ i Seminarium Nauczycielskiego. Po œmierci ojca Edmund przerywa naukê. Na kilka lat przed wojn¹,
razem z rodzin¹, powraca na rodzinne gospodarstwo do Wiela. Nie by³ stworzony do pracy na roli. Szuka³ swojej drogi, recepty na ¿ycie. Rozbudzone w okresie koœcierskim zainteresowanie kaszubszczyzn¹ i skautingiem móg³ rozwijaæ
we Wielu. Przez drogê s¹siadowa³ z Wickiem Rogal¹, a mit Hieronima Derdowskiego by³ w spo³ecznoœci wielewskiej ¿ywy.
W marcu 1939 r. wst¹pi³ do Junackiego Hufca Pracy w Toruniu. Jako ochotnik powodowany patriotyzmem budowa³ fortyfikacje na wschodzie, w rejonie
Kostopola na Wo³yniu. Wybuch II wojny œwiatowej zastaje Edmunda Konkolewskiego w Poznaniu, sk¹d transportem kolejowym trafia do Warszawy, gdzie
zostaje wcielony do wojska. Swoj¹ junacko-¿o³niersk¹ drogê koñczy z Armi¹
Polesia gen. Kleeberga 5 paŸdziernika 1939 r. pod Kockiem. Trafia do niewoli
w Dêblinie i Kielcach. Jako m³ody ¿o³nierz bez szar¿y zostaje zwolniony z niewoli.
Do Wiela powraca 5 grudnia 1939 r. Od pocz¹tków 1940 r. wspó³organizuje ruch
oporu. Na ¿ycie zarabia w gospodarstwie ciotki w Gliœnie i suszarni grzybów
w Brusach. Kiedy odmówi³ wyjazdu do kopania okopów w Wozarce ko³o Grudzi¹dza w 1944 r. w obawie przed zatrzymaniem przez Niemców przeniós³ siê na
sta³e do lasu. Z tego partyzanckiego okresu pochodzi znany Jego wiersz „Pieœñ
partyzancka”. Po przejœciu frontu w marcu 1945 r. z przyzwolenia wojsk wyzwoleñczych organizuje trzyosobowy posterunek policji w Wielu. Funkcjê komendanta pe³ni³ krótko, przez okres oko³o dwóch miesiêcy. Z tego powodu doœwiad2

Tekst tej laudacji, zawieraj¹cej po czêœci ¿yciorys w³asny bohatera, Edmund Konkolewski
przekazywa³ potem zainteresowanym, goœciom i studentom, szukaj¹cym w Jego domu Ÿród³a
do podejmowanych tematów prac licencjackich itp. na uczelniach S³upska i Gdañska.
Przyk³adem praca mgr. Anny Skiby, Edmund Konkolewski – gawêdziarz kaszubski oraz popularyzator Wiela i okolic (w œwietle Pami¹tkowych Ksi¹g Wpisowych), napisana pod kier.
dr hab. Jowity Kêciñskiej, S³upsk 2005.
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cza³ du¿o przykroœci. Co rusz w naszej przestrzeni ¿yciowej trafiaj¹ siê sezonowi
„prawdziwi” patrioci, co potrafi¹ dopiec do ¿ywego.
Kiedy tylko pozwoli³y okolicznoœci, powraca do przerwanej przez wojnê
edukacji. Wstêpuje jeszcze w 1945 r. do gimnazjum w Chojnicach, a póŸniej
do liceum w Gdañsku. Edukacjê koñczy w 1948 r. kursem przygotowawczym
na Politechnikê Gdañsk¹. W tym¿e roku podejmuje pracê w Biurze Projektów
Przemys³u Metalowego i Elektrotechnicznego jako kreœlarz, a potem asystent
projektanta. W 1951 r. zostaje przeniesiony do pracy w Centralnym Biurze Projektowym Budownictwa Wiejskiego w Gdañsku. Okres pracy i ¿ycia w du¿ym
mieœcie wyostrzy³ w Nim instynkt d¹¿enia za postêpem. Za zmianami, ulepszeniami cywilizacyjnymi umia³ poci¹gaæ innych.
W 1957 r. wraca do Wiela. Od tej daty zaczyna siê szczególna, wielow¹tkowa
dzia³alnoœæ spo³ecznika i animatora kultury kaszubskiej. Sam Edmund Konkolewski uwa¿a³, ¿e pocz¹tków jego ¿yciowych pasji nale¿y siê doszukiwaæ w ideach
i filozofii harcerstwa. Ju¿ przed wojn¹ bra³ udzia³ w dwóch miêdzynarodowych
zlotach harcerskich. Idee skautingu s¹ Mu bliskie do koñca. Z tamtych lat wywodzi siê ci¹gle obecna w Jego ¿yciu potrzeba podró¿owania, spotykania ciekawych
ludzi, potrzeba pracy z m³odzie¿¹, s³u¿enia swoj¹ wiedz¹ innym, praca na rzecz
spo³ecznoœci lokalnej i pielêgnowanie tradycji kaszubskiej. Mo¿na zaryzykowaæ
stwierdzenie, ¿e po wojnie w ¿yciu wielewiaków nie sta³o siê nic wa¿nego,
w czym nie bra³by udzia³u, i to udzia³u przywódczego Edmund Konkolewski.
Nie sposób wymieniæ wszystkich dokonañ tego cz³owieka. Z koniecznoœci
odnotowaæ mo¿na tylko te najciekawsze:
– 1957 r. – staraniem g³ównie Edmunda Konkolewskiego Wiele staje siê znan¹
na Kaszubach miejscowoœci¹ wczasow¹. W wielu domach zaczêto przyjmowaæ turystów, kierowanych przez FWP i Spó³dzielniê „Turysta” z Bydgoszczy;
– 1957 r. – w Wielu po raz pierwszy zab³ys³o œwiat³o elektryczne. Sta³o siê to
staraniem Komitetu Elektryfikacji, którego filarem by³ Edmund Konkolewski;
– 1960 r. – zak³ada pierwsze w Polsce wiejskie Ko³o Polskiego Towarzystwa
Turystyczno-Krajoznawczego. Od tego momentu to nie tylko turyœci przyje¿d¿aj¹ do Wiela, to te¿ wielewiacy wyruszaj¹ na zwiedzanie œwiata;
– 1961 r. – od tego roku dzia³a, prowadzony przez Edmunda Konkolewskiego
oœrodek sportów wodnych, baza PTTK, póŸniej schronisko turystyczne;
– lata 70/80. – nie bez k³opotów, ale wytrwale dzia³a³ na rzecz butlowej gazyfikacji gospodarstw;
– 1970–1977 r. – trwa³a budowa Domu Kultury w Wielu. Jest oczywiste,
¿e oprócz ma³¿eñstwa lekarzy pañstwa Jeliñskich, dzia³a³ Edmund Konkolewski. Kiedy entuzjazm budowania wœród wielewiaków przygas³ (…)”3.

3

K. Grabowski, Ostatnie po¿egnanie Edmunda Konkolewskiego, „Pomerania”, 2019, nr 3,
s. 35-36. W tym¿e numerze, s. 34-35 tak¿e wspomink – refleksje F. Baska-Borzyszkowskiej,
pt. A… to tam, gdze mieszkô Édmùnd Kónkolewsczi…
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– „On dzia³a³ do koñca”. Uczestniczy³ we wszystkich niemal wydarzeniach organizacyjno-kulturalnych w Gminie, nierzadko nadal w ró¿nych zak¹tkach
powiatu i województwa, czy nawet kraju. Szczególnie wyró¿nia³ OSP i Turnieje Gawêdziarzy, bior¹c w nich jeœli nie aktywny, to bierny udzia³. A jako gawêdziarz zas³yn¹³ ju¿ pó³ wieku temu, zdobywaj¹c laury na krasomówczych konkursach w Gdañsku, Golubiu-Dobrzyniu i w Bukowinie Tatrzañskiej – tam
podczas Saba³owych Bajañ. By³ w tej materii nie do pokonania d³ugodystansowcem – tak na polu dzia³alnoœci spo³ecznej, jak i gawêdziarskiej.
Mogê powiedzieæ, i¿ niemal od dzieciñstwa, lat szkolnych w Karsinie i Koœcierzynie, a szczególnie studenckich w Gdañsku, by³em jednym z konsumentów jego gawêdziarskiej twórczoœci i organizacyjnej, zw³aszcza przewodnickiej
dzia³alnoœci, prowadz¹c z latami do Wiela swoich kolegów i przyjació³, kieruj¹c ich tam do PTTK i Edmunda Konkolewskiego. Pamiêtam niejedn¹
wielewsk¹ uroczystoœæ – np. otwarcie Muzeum Leonarda Brzeziñskiego pod
patronatem PTTK, czy organizowane pod firm¹ ZK-P „Ludowe Talenty”
i pierwsze Turnieje Gawêdziarzy. Jeszcze w 2017 roku druh Edmund by³ z nami
uczestnikiem uroczystoœci 60-lecia ods³oniêcia odbudowanego pomnika
H. Derdowskiego, stoj¹cego w s¹siedztwie jego domu. Dom ten odwiedza³em
m.in. przed laty, zbieraj¹c materia³y do monografii Wiela i Gminy Karsin. Wczeœniej odwiedzi³em Bia³¹ Górê – dom, w którym druh Edmund, bêd¹c starym
ju¿ nieco kawalerem, znalaz³ swoj¹ Bia³kê. – To Genowefa z d. Libera, 1° voto
Bunik, z któr¹ o¿eni³ siê w 1967 roku i dorobi³ siê w³asnego syna Piotra i córki
oraz grona wnuków i prawnuków. Udzia³ Pani Genowefy w dorobku ¿yciowym Edmunda jest nie do przecenienia. To ona by³a g³ow¹ rodziny i gospodarstwa, wyró¿niaj¹c siê wyj¹tkow¹ tolerancj¹ i akceptacj¹ dla spo³ecznikowskich i gawêdziarskich pasji Edmunda. – Jedna z trzech córek Pani Genowefy
z I ma³¿eñstwa w latach naszej m³odoœci sta³a siê moj¹ kole¿ank¹ w Liceum
Pedagogicznym w Koœcierzynie. Jej m¹¿ Arkadiusz Bor pope³ni³ swój m³odzieñczy tomik poezji pt. Wiele sercu bliskie, jaki ukaza³ siê za moj¹ przyczyn¹
w oficynie wydawniczej Oddzia³u Gdañskiego ZK-P pod red. Izabelli Trojanowskiej z udzia³em Boles³awa Faca w 1978 roku. Autor dedykowa³ go ¿onie
Helenie. Jeden z wierszy, pt. Wiele nad domem moim i nad snem, wzbogaci³
w roli motto s³owami H. Derdowskiego Pi ãkny kraju kaszubœczi, zemniô òbiecanô. Inne dedykowa³ Pamiêci Wicka Rogali i W³adys³awowi Licy, a swoisty
poemacik pt. Jak biel Twoich myœli – „Poecie i gawêdziarzowi kaszubskiemu
Edmundowi Konkolewskiemu”. Jest te¿ wiersz dedykowany „moim dzieciom”.
– Dziœ dziwiê siê, ¿e w tomiku tym brak utworu dedykowanego Teœciowej…
Znajdujemy w nim jednak dalsze dobitne œlady oddzia³ywania na m³odych
samego Edmunda Konkolewskiego.
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Jako wyraz uznania dla Pani Genowefy przyjmujê dziœ wiersz Maji Berezowskiej pt. Ballada o K¹kolu z 1960 r., którego fragment opublikowany zosta³
na ³amach „Ilustrowanego Kuriera Polskiego”, 1973, nr 24. Oto on:
„Mo¿e spaæ spokojnie Hieronim Derdowski,
bo w Wielu siê objawi³ nowy talent boski.
Uczynny, wszêdobylski i pe³en udrêki,
odrzucaj¹c powaby panieñskiej rêki,
tworzy legendê o poecie tej ziemi,
która siê lasami i jeziorami mieni.
Gdy idziemy miedzami przez ³¹ki i pole
pytamy zdziwieni: a gdzie s¹ k¹kole,
bo s¹ chabry, ³ubiny i maki i powoje,
wiem ju¿! – otwar³y siê Wiela podwoje
i wszystkie siê k¹kole zbieg³y zamaszyœcie
w osobie Konkolewskiego, niestety, mê¿czyŸnie.
Gdyby te talenty utkwi³y w kobiecie,
nie protestowa³o by wielu, dobrze o tym wiecie,
bo kobiety rozdaj¹ zapachy jak kwiaty,
a Konkolewski poezjê wieczorem na raty.
Wiêc dziêki za te poezji wieczory,
choæ Konkolewski do panien nie jest skory,
lecz mamy nadziejê, ¿e ju¿ w przysz³ym roku
z ma³¿onk¹ i dzieciêciem ko³o swego boku,
w dobie rozbicia j¹dra atomu,
piastowaæ bêdzie kult Kaszubów domu.
Myœlê, ¿e pod tym ¿yczeniem serdecznym
Ka¿dy siê podpisze swoim piórem wiecznym.
Niechaj wiêc ¿yje, niechaj siê ¿eni.
Syn niestrudzony kaszubskiej ziemi” 4.

– Jak ³atwo siê domyœlamy, ¿yczenia M. Berezowskiej spe³ni³y siê kilka lat póŸniej, kiedy to Edmund uleg³ urokowi Pani Genowefy, a raczej ona sama „m³oda
wdowa” po latach starañ nie odmówi³a rêki „staremu kawalerowi”. W ma³¿eñstwie oboje wytrwali do koñca d³ugiego ¿ywota. Za trwanie przy boku druha
Edmunda podziêkowa³em Pani Genowefie podczas uroczystoœci wyró¿nienia
nas tytu³em Honorowy Obywatel Gminy Karsin.
By³ moment, ¿e druh Edmund jako gawêdziarz konkurowa³ z niepowtarzalnym mistrzem kaszubskiej gadki, pierwszorzêdnego humoru, dr. Józefem Bruskim. Mia³o to m.in. miejsce 1 kwietnia 1969 roku – pó³ wieku temu – podczas
4

Ca³oœæ tego wiersza niejednokrotnie recytowa³ sam bohater, nagrywaj¹c go na taœmie
magnetofonowej. Z tego¿ Ÿród³a spisa³a go w/w Anna Skiba, z której pracy tu skorzysta³em.
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Wiosennego Turnieju Wsi Wiele-Lipnica-Konarzyny. Jego ówczesna gadka,
podobnie jak wiele innych, zosta³a utrwalona na p³ycie. Zatem g³os jego mo¿e
brzmieæ wiecznie.
Bywa³o, ¿e w gadkach Edmunda rozpoznawaliœmy te same w¹tki kaszubskiej gawêdy i humoru, które rozpropagowali jego wielcy poprzednicy i mistrzowie, tacy jak Józef Bruski czy Leon Roppel. Opowiadane wielokroæ przez
Edmunda, zwykle nowym grupom turystów i goœciom, nie traci³y powabu œwie¿oœci i oryginalnoœci, nieaktualnej dla szczêœliwców, którzy E. K¹kolewskiego
i jego gadki znali od lat wielu, zas³yszane nie tylko we Wielu.
Warto pamiêtaæ tak¿e o wystêpach druha Edmunda m.in. na weselach
u zaprzyjaŸnionych rodzin, gdzie pojawi³ siê z przemow¹ i symbolicznym trampkiem darowanym Pani M³odej. W tej materii konkurowa³ z synem Wicka –
Franciszkiem Rogal¹. Pamiêtamy te¿, i¿ Edmund dumny by³ ze swej twórczoœci
poetyckiej, obejmuj¹cej a¿ trzy utwory, wœród których znalaz³a siê Piesniô partyzanckô, rozpropagowana dziêki Bedekerowi kaszubskiemu Ró¿y Ostrowskiej
i Izabelli Trojanowskiej5 oraz utwór Józwowi Wybickiemu, dziêki któremu
Edmund zaistnia³ wœród ludowych poetów z Kaszub6. Œwiadom swoich mo¿liwoœci nie kontynuowa³ prób twórczoœci poetyckiej, a skupi³ siê na gawêdach
i… dokumentowaniu sowich spotkañ z s³uchaczami.
Edmund Konkolewski jest chyba, a raczej na pewno, przynajmniej na Kaszubach i Pomorzu, rekordzist¹ w zakresie dokumentowania swoich dzia³alnoœci popularyzatorskiej. Pozostawi³ nam – potomnym – bogate swoje archiwum, a w nim XIII tomów Pami¹tkowych Ksi¹g Wpisowych, których pocz¹tek
zwi¹zany jest z pe³nionymi przez niego funkcjami przewodnika turystycznego
i kierownika oœrodka wczasowego we Wielu. Ksiêga I obejmuje lata 1967–1969
– zawiera 34 wpisy, w tym dwa z lat 1986 i 1987, z³o¿one przez córkê komendanta jednego z wczeœniejszych obozów kaszubskich. Dokonali ich goœcie –
s³uchacze w imieniu w³asnym lub grup podopiecznych z ró¿nych zak¹tków
5
6

Zob. op. cit., wyd. II, Gdañsk 1974, s. 216-218; wyd. III, Gdañsk 1978, s. 216-218, gdzie
w haœle „Konkolewski” pe³ny tekst tej pieœni.
Zob. J. Szczawiej, Antologia poezji ludowej, Warszawa 1967 i 1985, s. 813. Trzeci wiersz to
O wanogach z Wiela, opublikowany tam¿e, s. 813-814. Dwa jego wiersze – Piesniô partyzanckô i Piesniô wano¿ników znalaz³y siê w Wyborze wspó³czesnej poezji kaszubskiej Leona
Roppla, Gdañsk 1967. Za przyczyn¹ obu antologii E. Konkolewski znalaz³ siê jako autor
tych 3 wierszy na kartach Historii literatury kaszubskiej Ferdynanda Neureitera (w t³um.
M. Boduszyñskiej-Borowikowej), Gdañsk 1982, s. 260-261. (Tu te¿ nieobecne wczeœniej
fakty z ¿yciorysu Edmunda dot. ukoñczenia przezeñ w 1948 r. LO w Gdañsku i pracy
w gospodarstwie matki oraz w biurach projektowych przemys³u metalowego i elektronicznego oraz budownictwa wiejskiego w Gdañsku. – W pamiêci ziomków zapisa³ siê Edmund
tak¿e jako hodowca indyków, sk¹d otrzyma³ pseudonim In¿. Gul, za którym raczej nie
przepada³).
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kraju, najliczniej z Bydgoszczy (Wiele to wówczas woj. bydgoskie), Warszawy
i Gdañska oraz po jednym z Chojnic, Elbl¹ga, Jasnej Góry, Kartuz, Kielc, £odzi,
Pruszkowa, Sosnowca, Torunia i… ZSSR plus kilka bez zaznaczenia miejsca
zamieszkania ich autorów.
Od pocz¹tku w ka¿dym tomie natrafiamy na liczne wierszowane podziêkowania, wrêcz wiersze i wierszyki chwal¹ce Kaszuby, Wiele i ich piewcê Edmunda
Konkolewskiego. Z latami przybywa wpisów, tak¿e wierszy, razem z wielewskimi
goœæmi ze wszystkich zak¹tków Polski – od Ba³tyku po gór szczyty… St¹d
mo¿na rzec, ¿e dziêki utrwalonym w tych ksiêgach spotkaniom wielewskiego
gawêdziarza oraz nieco historii i kultury Kaszub, zw³aszcza „Czôrlinœcziégò”,
pozna³a ca³a Polska i wielu jej goœci z innych krajów œwiata. (S¹ bowiem wpisy
tak¿e w jêzykach obcych, np. wietnamskim).
Szczególnie wzruszaj¹ce s¹ liczne wpisy – wiersze, wœród których swego
czasu znalaz³em pochodz¹cy z 1974 r. kolejny œlad znanego mi przed laty, dziœ
œp. Arkadiusza Bora: „Poecie i gawêdziarzowi kaszubskiemu z Wiela Edmundowi Konkolewskiemu, w uznaniu za doskona³y wieczór przy ogniach w lesie,
dedykujê niniejszy fragment z wiersza Jak biel Twoich myœli – jego autor
z powa¿aniem
mgr in¿. architekt Arkadiusz F. Bor”.
Jest jeszcze – pod du¿ym fragmentem w/w wiersza – „P.S.
¯yczê powodzenia i sukcesów na niwie propagowania folkloru kaszubskiego w gawêdzie i poezji. A. F. B.”. – To by³o równo 45 lat temu!
– Przyszli wkrótce teœæ i ziêæ mieli wiele w sobie wspólnego. Po latach
z przykroœci¹ dowiedzia³em siê, ¿e ich drogi siê rozesz³y, a Arkadiusz kilka
lat wczeœniej przeniós³ siê na drugi œwiat.
Trzeba mocno podkreœliæ fakt, i¿ owe ksiêgi dokumentuj¹ m.in. bogatsz¹
kiedyœ ni¿ dziœ dzia³alnoœæ w zakresie organizacji zak³adowych kolonii i obozów letnich – sta³ych i wêdrownych, szkó³, ZHP, studenckich kó³ naukowych
itp. Wœród wpisów niejeden narodzi³ siê poza Wielem przy okazji pobytów
i spotkañ gawêdziarskich druha Edmunda w ró¿nych miejscowoœciach Rzeczypospolitej. Niektórzy próbowali nawet pisaæ po kaszubsku, podpisuj¹c siê,
niestety, nieczytelnie dla Anny Skiby – ich gorliwej czytelniczki.
W ksiêdze X, zawieraj¹cej 143 wpisy z lat 1981–1984 oraz 3 z lat 1986
i 1987, najwiêcej pochodzi z Bydgoszczy i Gdañska. Jeden z nich – chyba
A. Szulewskiej z £odzi z 12.08.1981, obok której podpisa³y siê dalsze 4 osoby,
w tym 2 z W-wy – g³osi:
„Ziemia Kaszubska i wy Pomorzanie
Kto wami siê zajmie, gdy Edmunda
nie stanie. Ten komu tradycja tej
krainy droga ceni Konkolewskiego
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to poezji Wanoga. Twórca, piewca
i bajarz, gawêdziarz i rolnik. Funkcja
poœród ludu, jak królewski stolnik.
Kawa³y, humory, ró¿ne przypowieœci, to wieczornic
i spotkañ zabawne s¹ treœci. Ale spoœród
tego najwy¿ej On ceni przodków swych utwory
wyros³e z tej ziemi. Pos³aniem rodaków wiele lat
siê trudzi zjednuj¹c sympatiê i szacunek ludzi.
Dziêkujemy Ci piêknie: Mazurzy, Œl¹zacy,
Mazowszanie i Kurpie, Górale – Rodacy!
Cieszymy siê wszyscy z ¿ycia Twego dzie³a,
Bo tradycja, jak Polska, jeszcze nie zginê³a.
W Wielu lat wytrwania wszyscy winszujemy.
Dziêki Tobie chyba znów tu przyjedziemy.
O polskoœci Kaszub mów wszystkim do s³uchu
W zdrowiu, szczêœciu zostañ, do widzenia
DRUHU!”

I na tym wpisie móg³bym to wspomnienie zakoñczyæ. Na szczêœcie ksi¹g
i ciekawych wpisów wiêcej. Ksiêga XI z lat 1984–1987 zawiera ich a¿ 230!
Œwiadczy to o gêstoœci spotkañ Edmunda promuj¹cego Kaszuby. Chcia³oby siê
cytowaæ kolejne s³owa wdziêcznoœci, wiersze, m.in. od lotników z Borska
z 1988 roku. W Ksiêdze XIII jest ich 240, a pochodz¹ z lat 1990–1996, dokumentuj¹ obecnoœæ goœci z ca³ego œwiata, coraz wiêcej zza Wielkiej Wody,
z USA, a tak¿e z Australii, a miêdzy nimi ³adny wierszyk pewnego autora
z samej Czêstochowy.
Anna Skiba policzy³a, ¿e trzynaœcie ksi¹g zawiera 1651 wpisów z 29 lat,
autorstwa osób pochodz¹cych z 333 miejscowoœci.
Oprócz tych¿e ksi¹g w pokoju – archiwum i bibliotece druha Edmunda
zachowa³y siê m.in. cieniutkie zeszyty, które najczêœciej zabiera³ na spotkania
poza Wielem, do dziœ niezbadane – niezinwentaryzowane. Szczêœliwie rodzina
postanowi³a zachowaæ pokój Ojca w stanie, w jakim go opuœci³, nie odrzucaj¹c myœli o zorganizowaniu poœwiêconej mu Izby Pamiêci, w której pami¹tek,
choæby dyplomów i odznaczeñ, a i fotografii, korespondencji, zachowa³o siê
przeogromne bogactwo.
Dobrze by by³o, gdyby kiedyœ powsta³ tomik dedykowanych Edmundowi
Konkolewskiemu wierszy, zachowanych w owych Pami¹tkowych Ksiêgach
Wpisowych. Mo¿na by te¿ przy okazji pomyœleæ o bli¿szej identyfikacji ich nieznanych dziœ autorów, ale szczególnie mo¿e tych, którzy podpisali siê imieniem i nazwiskiem, podaj¹c swój dok³adny adres, niejednokrotnie utrwalony
na odrêcznym rysunku. Bywa tak, ¿e jest to wpis – rysunek bardzo kolorowy,
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wzbogacony wzorami haftu kaszubskiego. Rzadziej do³¹czona jest fotografia
uczestników Kolonii Letniej czy Obozu ZHP itp. Jest w nich zawarta piêkna
cz¹stka historii Wiela, wspomnienia dziejów jego kalwarii i wybitnych mieszkañców, ale te¿ ca³ych Kaszub – naszej kultury. To wspania³y pomnik budowany za ¿ycia Druhowi Edmundowi przez jego s³uchaczy, z których niejeden
nazywa³ go kaszubskim Saba³¹.
Edmund Konkolewski zmar³ 28 stycznia, a pochowany zosta³ na cmentarzu
parafialnym we Wielu 1 lutego 2019 roku. Po¿egnano go uroczyœcie w przytomnoœci ZPiT „Kaszuby” z Karsina-Wiela, pocztów sztandarowych Szkó³,
Oddzia³ów ZK-P i OSP oraz asysty ¿o³nierzy Wojska Polskiego. Na trwa³e wpisa³ siê w dzieje Kaszubów, zw³aszcza piêknej i œpiewnej Ziemi Zaborskiej.
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ELŻBIETA Z D. LANGER (1926–2019)
I TADEUSZ KAY-KWIECIŃSCY (1927–2019)
– ona z Kresów, on Gdańszczanin z urodzenia,
oboje powojenni Polonusi w Kanadzie,
zaangażowani w pracy na rzecz ochrony
dziedzictwa Kaszubów w Ontario

Poznaliœmy siê osobiœcie bli¿ej – najpierw z Tadeuszem w trakcie obchodów 1000-lecia Gdañska. Od kilku lat kontakty z Kaszubami w Kanadzie nabiera³y wówczas szczególnych rumieñców, m.in. za przyczyn¹ organizowanych
przez nas Spotkañ Polonii Pomorskiej w Starbieninie i dzia³añ Ambasady
Kanadyjskiej w Warszawie, gdzie jej sekretarzem by³ Jim Visutskie (Wysocki),
którego przodkowie pochodz¹ z parafii leœnieñskiej, a rolê dobrego ducha
dla spraw kaszubskich spoœród pracowników polskich pe³ni³a tam œp. Wanda
Czy¿ewska. Si³¹ rzeczy – powi¹zañ urzêdowych (w tym senatorsko-wojewódzkich) i prywatnych, w których równie wa¿n¹ rolê odegra³ Peter v. Pa¿¹tka-Lipiñski z Edmonton obok Instytutu Polskiego Kaszuby, kierowanego przez
œp. Annê ¯urakowsk¹ – w 1997 r. w Instytucie Kaszubskim zjawi³ siê Tadeusz
Kay. Towarzyszy³ mu œp. Jerzy Samp, bêd¹cy wczeœniej goœciem na Kaszubach
w Ontario. Dziêki zaanga¿owaniu Petera v. Lipiñskiego i Tada Kaya oraz
innych osób dosz³a wreszcie do skutku odk³adana przeze mnie wyprawa do
Kanady. Sta³o siê to w 2001 roku, przy znacz¹cym udziale Uniwersytetu Gdañskiego, który sfinansowa³ koszty podró¿y.
Mój wylot do Kanady zosta³ opóŸniony o kilka dni wskutek tragicznego zamachu w Nowym Jorku z 11 wrzeœnia. Wylecia³em z Gdañska 6 dni póŸniej.
Na lotnisku w Toronto oczekiwa³ mnie Tadeusz Kwieciñski, któremu – jako
wiceprezesowi Instytutu Polskiego Kaszuby – gospodarze mojego pobytu
powierzyli rolê opiekuna i cicerone. Dom Tadeusza i jego ma³¿onki El¿biety
w Mississauga sta³ siê moj¹ g³ówn¹ kwater¹ na kilka dni, zanim wyruszyliœmy
z Tadeuszem na Kaszuby i m.in. do Ottawy, gdzie byliœmy goœæmi Wilno Heritage Society i rodziny Shirley Mašk-Connolly.
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Bêd¹c w Mississauga, pozna³em Kaszubów i Polonusów z Toronto i okolicy,
m.in. jako goœæ Stowarzyszenia Gdañszczan, któremu prezesuje od lat Zuzanna Stupak, b. pracownica Uniwersytetu Gdañskiego. Honorowym cz³onkiem
tego¿ Stowarzyszenia przed wielu laty zosta³ jego wspó³za³o¿yciel Tadeusz
Kwieciñski. On te¿ w przyjaŸni m.in. z Dank¹ i Staszkiem Wêsierskimi (kiedyœ
z Nowej Karczmy) dba³ o ich – cz³onków Stowarzyszenia – bli¿sze relacje
z Kaszubami na Wy¿ynie Madawaska.
Dziêki Eli i Tadeuszowi pozna³em nieco ¿ycie codzienne i najwa¿niejsze
problemy œrodowiska polonijnego i kaszubskiego, które jako osobne byty ró¿norako siê przenikaj¹. Mo¿na powiedzieæ, ¿e Tadeusz by³ swoistym, a wa¿nym
³¹cznikiem miêdzy tymi dwoma œwiatami, jak i trzema œrodowiskami – stowarzyszeniami, których by³em goœciem. Chodzi o wspomniany Instytut Polski
Kaszuby, Stowarzyszenie Gdañszczan i kaszubsko-kanadyjskie Wilno Heritage
Society – Stowarzyszenie Dziedzictwa Kultury Kaszubsko-Polskiej w Wilnie…
Swoje doœwiadczenia, obserwacje, refleksje, jak i zebrane wówczas niektóre
materia³y, zaprezentowa³em w ksi¹¿ce O Kaszubach w Kanadzie. Kaszubsko-kanadyjskie losy i dziedzictwo kultury, Gdañsk-Elbl¹g 2004. Powsta³a ona
w znacznej mierze dziêki wszechstronnej pomocy Eli i Tada Kay-Kwieciñskich.
Mieszkaj¹c u E. T. Kwieciñskich, wêdruj¹c z Tadeuszem i El¹ po Kanadzie,
a zw³aszcza po Kaszubach w Ontario, pozna³em ich osobowoœci i ka¿dego osobiste – rodzinne dzieje – tak Kwieciñskich, jak i familii El¿biety z d. Langer,
córki legionisty i osadnika na Wo³yniu.
Tadeusz by³ synem pracownika dyrekcji Francusko-Polskiego Towarzystwa
Kolejowego w Gdañsku, gdzie siê urodzi³ 10 sierpnia 1927 r., a wychowa³
w Sopocie, Tczewie, Toruniu i Bydgoszczy, dok¹d przenoszono siedzibê zak³adu pracy ojca. Oboje – Ela i Tadeusz – wskutek wojennych tragedii znaleŸli
siê z rodzinami na dalekim wschodzie Zwi¹zku Radzieckiego. Szczêœliwie uda³o im siê stamt¹d wyrwaæ, dziêki powstaniu Armii WP pod dowództwem
gen. W³. Andersa.
El¿bieta i Tadeusz dziêki WP, przebywaj¹c na terenie Iranu i Palestyny, przeszli mi³¹, choæ tward¹ szko³ê ¿ycia. Zdobyli wykszta³cenie i doœwiadczenie, obejmuj¹ce tak¿e s³u¿bê ¿o³niersk¹. Tam te¿ w Nazarecie po raz pierwszy siê spotkali. – Tadeusz uczêszcza³ wówczas do Junackiej Szko³y Kadetów, a El¿bieta
do Szko³y M³odszych Ochotniczek. Po wojnie zatrzymali siê w Anglii, a konkretnie w Londynie, gdzie Tadeusz studiowa³ nauki techniczne, zdobywaj¹c
tytu³ in¿yniera. Œlubuj¹c sobie w 1952 r. za³o¿yli rodzinê – z czasem dorobili siê
dwójki dzieci i trojga wnucz¹t. W 1955 r. wywêdrowali do Kanady, mieszkaj¹c
najpierw w Halifaxie, Toronto, London, zanim na dobre osiedli siê w pobliskim
Mississauga. El¿bieta zd¹¿y³a w Anglii ukoñczyæ studia pielêgniarskie i podj¹æ
pracê w swoim zawodzie. Kontynuowa³a j¹ w Kanadzie do 1963 r., kiedy to
na 6 lat zajê³a siê wy³¹cznie domem i wychowywaniem dzieci oraz prac¹
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spo³eczn¹. Do zawodowej wróci³a w 1969 r. jako pielêgniarka w polskim Domu
Seniora „Wawel Villa”. Z t¹ instytucj¹ spo³eczn¹ zwi¹zana by³a do koñca ¿ycia.
Przy jej udziale i Stowarzyszenia Gdañszczan urz¹dzono w niej Izbê Kaszubsk¹.
Tam te¿ oboje Kwieciñscy spêdzili ostatni okres swego ¿ycia. – Schorowana
El¿bieta lata, Tadeusz miesi¹ce. El¿bieta zmar³a kilka miesiêcy przed Tadeuszem.
Oboje od pocz¹tku pobytu w Kanadzie byli zwi¹zani w szczególnoœci z polskim harcerstwem. W latach m³odoœci, przebywaj¹c razem z dzieæmi na obozach harcerskich jako ich uczestnicy i wspó³gospodarze, zakorzenili siê na tamtejszych Kaszubach. El¿bieta, wspó³pracuj¹c z pras¹, szczególnie ze „Zwi¹zkowcem”, jeden ze swoich tekstów zatytu³owa³a Kaszuby – oœrodek studiów
i kultury polskiej. Spokojna, zrównowa¿ona, by³a dobrym duchem domu Kwieciñskich i wielu gremiów, w których „brylowa³” pe³en energii i radoœci ¿ycia
ma³¿onek – Tadeusz, pracownik wa¿nych firm transportowych, pasjonat m.in.
starych samochodów. Oboje nale¿eli m.in. do Zwi¹zku Sybiraków, w którym
Tadeusz pe³ni³ funkcjê prezesa Junackiej Szko³y Kadetów. Nie stroni³ te¿ od
dzia³alnoœci œciœle partyjno-politycznej – m.in. jako aktywny cz³onek Stowarzyszenia Polskich Kombatantów oraz Stowarzyszenia In¿ynierów w Kanadzie.
Kwieciñscy przed laty, spóŸniwszy siê nieco na bardzo korzystn¹ rz¹dow¹
akcjê osadnictwa letniskowego na Kaszubach, wydzier¿awili na sta³e segment
domu dla letników w Combermere, bêd¹cego w³asnoœci¹ rodziny Mrozek-Gliszczyñskich. (Od w³aœcicielki tego domu naby³em pierwsz¹ sagê familijn¹ z 2000
r. w³aœnie Mrozek-Gliszczyñskich, których przodek Micha³ przywêdrowa³ do
Kanady w 1875 r. z samego Gliœna na Gochach w parafii borzyszkowskiej). Ten
ich domek sta³ siê na kilka dni baz¹ dla moich niezapomnianych wêdrówek po
Kaszubach pod przewodnictwem Tadeusza. Mo¿na powiedzieæ, ¿e Tadeusz
by³ ju¿ specjalist¹ w tej materii, bo wczeœniej nale¿a³ do grona g³ównych organizatorów dwóch pobytów wœród Kaszubów w Kanadzie (tak¿e w Toronto)
Regionalnego Zespo³u Pieœni i Tañca „Kaszuby” z Kartuz. Od tamtego czasu
przyjaŸni³ siê do koñca ¿ycia z szefem Zespo³u, Franciszkiem Kwidziñskim,
któremu powierzy³ nawet odbiór swojej polskiej „emerytury”. Podobnie jak
„Kaszuby” z Kartuz by³em równie¿ goœciem pensjonatu „Kartuzy”, nale¿¹cego
do wyj¹tkowej pary – Anny i Janusza ¯urakowskich, uhonorowanych w stolicy
Szwajcarii Kaszubskiej. W ich domu mia³o miejsce spotkanie z licznym gronem cz³onków Instytutu Polskiego Kaszuby, w którym wa¿n¹ rolê odgrywa
m.in. rówieœnik Tadeusza, Pomorzanin z Wiêcborka – równie¿ Gdañszczanin,
absolwent PG, Tomir Ba³ut. Pan Tomir wraz z bratem Przemys³awem zas³yn¹³
ucieczk¹ z Gdañska samolotem szkoleniowym, tzw. KukuruŸnikiem do Szwecji 26 X 1950 roku…, sk¹d trafi³ do Kanady…
Wspominaj¹c Tadeusza i El¿bietê, nie mogê pomin¹æ rodziny siostry Tada
– Bogusi i Mariana ¯uszkiewiczów. Œp. Marian, b. ¿o³nierz AK ze Lwowa, by³
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nieŸle zorientowany i bardzo zainteresowany histori¹ Kaszubów w Polsce
i Kanadzie. Swój letni dom na brzegu jeziora zbudowa³ z drewna – bali z rozebranej starej plebanii w Wilnie. Wype³ni³ go zabytkami, tak¿e sakralnymi, tworz¹c w nim swoist¹ œwi¹tyniê. Niestety, kilka lat póŸniej, po jego œmierci, dom
ten przeszed³ w inne rêce, stanowi¹c lokatê kapita³u dla obcego sprawom
kaszubskim biznesmana.
Z Tadeuszem i Bogusi¹ odwiedzi³em po raz pierwszy Wandê Ostrowsk¹,
dziedziczkê spuœcizny legendarnego œp. ks. Rafa³a Grzondziela. Zmêczony
moimi zainteresowaniami i rozmowami – wywiadami Tadeusz pozostawi³ mnie
tam szczêœliwie na noc. Spêdzone tam niemal dwa dni i owa noc okaza³y siê,
wbrew przepowiedniom Tadeusza, najbardziej owocne. ¯a³ujê, ¿e nie by³em
w stanie skorzystaæ z póŸniejszych zaproszeñ dziœ tak¿e œp. p. Wandy do kolejnych odwiedzin i przejêcia wiêkszej cz¹stki spuœcizny ks. Rafa³a. To, co wówczas otrzyma³em, przechodzi³o moje mo¿liwoœci zabrania do samolotu. Tadeusz zadba³ o to, by jakaœ ¿eglugowa firma transportowa z Toronto przy okazji
przywioz³a mi to do Gdañska. Jestem mu za to i za ca³y w jego towarzystwie
pobyt na Kaszubach oraz w Toronto i Ottawie wraz z okolicami, za mo¿liwoœæ
poznania wielu ciekawych ludzi, dozgonnie wdziêczny. (Na marginesie niejako
mogê powiedzieæ, ¿e nie zawsze mieliœmy podobne odczucia, wra¿enia ze spotkañ, jako ¿e dusza Tadeusza by³a bardzo g³êboko osadzona w realiach biznesu.
Niemniej, jak na amerykañskie realia, Tadeusz potrafi³ ³¹czyæ interes prywatny
z dzia³alnoœci¹ spo³eczn¹ i budowaniem w³asnej pozycji w œrodowisku. –
Wówczas to, bêd¹c z Tadeuszem i Bogusi¹ u p Wandy w domku ks. Rafa³a,
maj¹c mo¿liwoœæ dowolnego wyboru pami¹tek po nim, moj¹ uwagê zwróci³
wisz¹cy na œcianie piêkny stary kaszubski krzy¿. Okaza³o siê, ¿e jest to dar W³adys³awy Wiœniewskiej z Wdzydz dla ks. Rafa³a. Nie maj¹c odwagi staæ siê jego
w³aœcicielem (¿a³ujê! Mea culpa!), zaproponowa³em, by Tadeusz zabra³ go
i przekaza³ do skansenu w Wilnie. (Radbym mia³ dziœ jego fotografiê z wileñskiego muzeum). Osobne dziêki z mojej strony nale¿¹ siê Tadeuszowi za stworzon¹ przezeñ dokumentacjê fotograficzn¹ z naszych wêdrówek i spotkañ,
obejmuj¹c¹ m.in. nie do koñca opisane wizyty u niezapomnianych dzia³aczy –
np. Joachima Skwierawskiego, Paw³a Brzeskiego i Jadwigi Chróœcickiej, którzy
równie¿ opuœcili nasz œwiat, nie zd¹¿ywszy przekazaæ do kraju – na Kaszuby,
do Gdañska, zgromadzonych pami¹tek i dokumentów, o czym wiele rozprawialiœmy, a o których zapomnieæ nie jestem w stanie.
Opuszczaj¹c z Tadeuszem niejeden goœcinny dom w Toronto, apartament
w Domu Seniora, us³ysza³em z jego strony nie zawsze pochwa³ê za ciekawoœæ
losów naszych rozmówców i podziw dla zgromadzonych przez nich „staroci”.
Tadeusz w przeciwieñstwie do mnie by³ gawêdziarzem o przesz³oœci, cz³owiekiem nowoczesnoœci, a ja starej daty niez³ym s³uchaczem. Sporo ¿eœmy razem
wys³uchali oraz tu i ówdzie ustalili, tak¿e w odniesieniu do interesuj¹cych mnie
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postaci, wydarzeñ i dokumentów, których opisy, orygina³y lub kopie za spraw¹
Tadeusza mia³y w przysz³oœci trafiæ do mnie do Gdañska. Mia³y m.in. s³u¿yæ
przygotowaniu kanadyjskiego bedekera kaszubsko-pomorskiego, którego pomys³ wszystkim bardzo siê spodoba³. Niestety, poza El¿biet¹, inni nie znaleŸli
czasu na realizacjê obietnic; sam Tadeusz równie¿.
Wspominaj¹c tamte dni i kolejne lata, pragnê raz jeszcze podkreœliæ fakt,
i¿ Tadeusz wraz z niezawodn¹ i niezwykle twórcz¹ Shirley Mašk-Connolly
z Ottawy, urodzon¹ w Round Lake, kuratork¹ Muzeum – Skansenu Wilno
Heritage Society, stali siê w œlad za P. Brzeskim i J. Chróœcick¹ oraz A. J. ¯urakowskimi, pionierami zbli¿enia kanadyjskich Polonusów i Kaszubów, wœród
których, podobnie jak u nas w Polsce, bywa ró¿nie. (¯ycie codzienne to plusy
i minusy, a wœród nas – nie od dziœ – nawet plusy s¹ dodatnie lub ujemne).
W tym kontekœcie wspominaæ by mo¿na refleksje Polonusów dotycz¹ce
np. historii zas³u¿onej rodziny Shulistów czy skutków dzia³alnoœci w Ontario
wœród Kaszubów niejednego z naszych ziomków znad Ba³tyku. Ale to ju¿ osobna
historia, czekaj¹ca na zbadanie, udokumentowanie przez takich ludzi jak aktualny prezes Instytutu Polskiego Kaszuby, którym jest Henryk Bartul, twórca
filmów dokumentalnych o ontaryjskich Kaszubach, zwi¹zany z Gdañskiem.
Trudno siê uwolniæ od myœli, i¿ wraz z odejœciem ludzi pokolenia El¿biety
i Tadeusza – czynnego niemal do koñca swoich dni w polskim, a zw³aszcza
kaszubsko-gdañskim œrodowisku w Kanadzie, odchodzi w przesz³oœæ kolejna
epoka naszych dziejów. – Nale¿a³ do niej zmar³y przed kilku laty niezapomniany proboszcz parafii Barry’s Bay, ks. pra³. Ambro¿y Pick (Pycha-Lipiñski),
o którym za jego ¿ycia ks. W³adys³aw Szulist napisa³, i¿ „jest on ostatnim kaszubskim proboszczem w Barry’s Bay i nikt go na tym stanowisku „z naszych”
prawdopodobnie nie zast¹pi”. – W jego goœcinnej i bogatej w kaszubskie
pami¹tki plebanii i my z Tadeuszem spêdziliœmy wiele godzin w mi³ym i ciekawym towarzystwie. Tworzyli je m.in. œp. ks. Alojzy Rekowski i dr Henryk
Hamerski, utrwaleni na fotografiach wykonanych przeze mnie lub Tadeusza –
ludzie owej epoki, obejmuj¹cej tak¿e prze³om XX i XXI wieku, ³¹cznicy miêdzy starymi a nowymi i dla mnie laty.
Jej – tej epoki szczególnym znakiem mo¿e byæ otwarcie siê naszych œwiatów na wzajemne kontakty, wspó³pracê na rzecz mno¿enia dobra, a chcia³oby
siê te¿ powiedzieæ, na wspóln¹ pamiêæ o przesz³oœci i zbli¿on¹ wizjê przysz³oœci, dla której pomyœlnoœci nie wystarcz¹ deklaracje, s³owa…
Zabiegaj¹c o œwiadectwa pamiêci i ostatniego po¿egnania El¿biety i Tadeusza, który zmar³ – jak wspomnia³em – kilka miesiêcy po œmierci ¿ony – otrzyma³em sygna³, i¿ na stronie internetowej Stowarzyszenia Gdañszczan zamieszczone zosta³y nastêpuj¹ce s³owa:
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„Z ogromnym smutkiem i g³êbokim ¿alem zawiadamiamy Pañstwa, ¿e 5 maja
2019 r. zmar³ nasz wspania³y Kolega i Przyjaciel, wieloletni cz³onek Stowarzyszenia Gdañszczan w Kanadzie Tadeusz Kay.
¯egnamy i pamiêtamy, jak wiele Mu zawdziêczamy. By³ wspó³autorem
naszego statutu, inicjatorem naszych wyjazdów na Ontaryjskie Kaszuby.
To On koordynowa³ i by³ opiekunem dwukrotnych wizyt zespo³u „Kaszuby”
z Kartuz w Kanadzie, wizyt pisarzy i naukowców Uniwersytetu Gdañskiego
w naszym Stowarzyszeniu.
W Jego goœcinnym, otwartym domu spotykaliœmy siê z Gdañszczanami,
z goœæmi z naszego grodu i naszymi sympatykami. Przez wiele, wiele lat razem
z ¿on¹ El¿biet¹ uczestniczyli we wszystkich naszych akcjach, przedsiêwziêciach
i promocji Gdañska, Jego rodzinnego miasta.
¯EGNAJ DROGI PRZYJACIELU.
NA ZAWSZE POZOSTANIESZ W NASZYCH SERCACH.
Gdañszczanie (...)”
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ZOFIA JANUKOWICZ–POBŁOCKA
(1928–2019)
– wybitna śpiewaczka, ambasadorka polskiej muzyki
w świecie, prof. zwyczajny Akademii Muzycznej
w Gdańsku, mistrzyni wielu mistrzów

Profesor Zofia Janukowicz-Pob³ocka to nie tylko dla ludzi mego pokolenia
legenda gdañskiego œrodowiska muzycznego, zw³aszcza wychowanków i pedagogów dzisiejszej Akademii Muzycznej w Gdañsku. Urodzona na WileñszczyŸnie, absolwentka Liceum Ogólnokszta³c¹cego w E³ku i Pañstwowej Wy¿szej Szko³y Muzycznej w Sopocie, rozs³awi³a jako wybitna solistka Gdañsk
w Polsce i œwiecie, przyjaŸni¹c siê z niezapomnianym wœród nas kompozytorem – urodzonym Gdañszczaninem – œp. Hubertem Henrykiem Jab³oñskim,
zakorzenionym w folklorze muzycznym Kaszub, za jego spraw¹ w latach 70.
umieœci³a w swoim repertuarze kilka pieœni skomponowanych przezeñ do s³ów
wierszy kaszubskiego poety Alojzego Nagla z cyklu „Procem nocë”, które z powodzeniem prezentowa³a tu i tam, a i daleko – a¿ w Japonii.
Na pierwszych stronach jej odrêcznego ¯yciorysu z 1997 r. czytamy:
„Ja, Zofia Janukowicz-Pob³ocka, córka Józefa i Marii z Kimstaczów, urodzi³am
siê 19 lutego 1928 roku w Parafianowie, powiat Dzisna, woj. Wilno. Z muzyk¹
zetknê³am siê w najwczeœniejszym dzieciñstwie w domu rodzinnym, bowiem
mój ojciec by³ organist¹, gra³ na ró¿nych instrumentach i piêknie œpiewa³. Mama
z talentem i upodobaniem recytowa³a poezjê.
W 1943 roku ukoñczy³am Szko³ê Podstawow¹ na wsi Zaborce ko³o Parafianowa.
Od 1943 do 1945 r. pracowa³am jako robotnica w ogrodnictwie i aptece,
w Parafianowie.
Od 1945–1946 r. pe³ni³am obowi¹zki sekretarki w Oœrodku Zdrowia w Parafianowie.
W marcu 1946 r. w ramach repatriacji przyjecha³am razem z rodzicami
i rodzeñstwem do E³ku na Mazurach.
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1947–1949 uczy³am siê gry na fortepianie w Miejskiej Szkole Muzycznej
w E³ku.
W czerwcu 1950 r. uzyska³am maturê w Liceum Ogólnokszta³c¹cym w E³ku.
We wrzeœniu 1950 roku rozpoczê³am naukê œpiewu solowego w œredniej Szkole
Muzycznej w Sopocie, w klasie doc. Janiny Cygañskiej, któr¹ ukoñczy³am w 1954 r.
w Gdañsku-Wrzeszczu w klasie doc. Barbary Iglikowskiej.
1952–1958 studia artystyczne w Pañstwowej Wy¿szej Szkole Muzycznej
w Sopocie na dwóch wydzia³ach:
1957 r. dyplom na Wydziale Nauczycielsko-Instruktorskim;
1958 r. dyplom z odznaczeniem na Wydziale Wokalnym w zakresie œpiewu
solowego w klasie doc. Barbary Iglikowskiej.
W 1954 roku, jeszcze w czasie studiów, zdoby³am I-¹ nagrodê w III-im Ogólnopolskim Konkursie Œpiewaczym w Warszawie.
27 XII 1956 r. wysz³am za m¹¿ za Huberta, Ryszarda Pob³ockiego.
21 XI 1957 r. urodzi³am córkê, Ewê Pob³ock¹. (…)”.

Jako wielka dama muzyki polskiej i wybitna œpiewaczka, Zofia Janukowicz-Pob³ocka, za promocjê muzyki Kaszub w 1974 roku zosta³a uhonorowana przez
Klub Studencki „Pomorania”, dzia³aj¹cy przy Zrzeszeniu Kaszubsko-Pomorskim,
Medalem Stolema. Otrzyma³a go jednoczeœnie z Ann¹ £ajming – najwybitniejsz¹ pisark¹ Kaszub, Wawrzyñcem Sampem – rzeŸbiarzem kaszubsko-gdañskim oraz gdañskim poet¹ i pisarzem, równie¿ zakorzenionym w tradycji
kaszubsko-pomorskiej Antonim Boles³awem Facem1.
Dziêki wówczas nawi¹zanej znajomoœci Zofia i Hubert Pob³occy, trafili przed
laty tak¿e „Nad Raduniê” do £¹czyñskiej Huty. Przebywaj¹c w naszej chacie
Pani Zofia ze wzruszeniem wspomina³a dom rodzinny, a zw³aszcza podobn¹
do naszego chatê dziadków i bliskie kaszubskiemu krajobrazy oraz ¿ycie
codzienne wsi – w tym szczególnie tkactwo.
Obok poezji A. Nagla i kompozycji H. Jab³oñskiego, zbli¿y³a nas postaæ
i twórczoœæ wuja Huberta Pob³ockiego, œp. Bernarda Janowicza ze Starogardu,
autora Bajek kociewskich, wydanych w oficynie ZKP. Bêd¹c inspiratorem ich
powstania w wersji pisanej i redaktorem tomiku wydanego w oficynie ZK-P
w Gdañsku, zarazem wielbicielem talentu gawêdziarskiego p. Bernarda, dzia³acza
ruchu œpiewaczego na Kociewiu, zyska³em odrobinê wiêcej sympatii tak¿e ze strony Pañstwa Janukowicz-Pob³ockich – mieszkañców Oliwy przy ul. Kwietnej.
1

Zob. Stolem 1974, „Pomerania”, 1974, nr 2, s. 71-72, gdzie w tej relacji z uroczystoœci wrêczenia Medali w Ratuszu Staromiejskim czytamy: „Niecodzienny charakter mia³ koncert
Zofii Janukowicz-Pob³ockiej, która zaprezentowa³a zebranym kilka pieœni kaszubskich przy
akompaniamencie córki – Ewy. Na ten recital z³o¿y³y siê pieœni: kompozytora leningradzkiego Aleksandra ¯urbina – „Bô³t” (prawykonanie), kompozytora gdañskiego Henryka
Jab³oñskiego (wszystkie utwory do s³ów Alojzego Nagla) i dwie pieœni ludowe ze zbioru
L. Kamieñskiego”.
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Dziêki Hubertowi Pob³ockiemu i jego rodowemu zakorzenieniu na Kaszubach, urodzonemu i zakochanemu w Starogardzie oraz kociewszczyŸnie, Pani
Zofia w pe³ni zwi¹za³a siê z oboma regionami. Pan Hubert, bêd¹c stomatologiem, by³ kiedyœ jednoczeœnie najwa¿niejszym impresario Pani Zofii, towarzysz¹c jej w niejednym turnee. Z czasem uczestniczy³a w nich jako wybitna
pianistka w charakterze akompaniatorki ich jedyna córka Ewa, dziœ równie¿
profesor, ale… Akademii Muzycznej w Warszawie i Bydgoszczy. Jej ojciec
Hubert, jako emeryt, id¹c nieco œladami Bernarda Janowicza, zas³yn¹³ jako
jedyny kociewski pisarz wœród lekarzy uprawiaj¹cych g³ównie twórczoœæ
wspomnieniow¹, ale te¿ reporta¿e, limeryki i lepieje.
Niemal do koñca ¿ycia przewodniczy³ Trójmiejskiemu Klubowi Kociewiaków w Gdañsku, spotykaj¹cemu siê najczêœciej w Ratuszu Staromiejskim.
Pa³eczkê przewodnicz¹cego przekaza³ w rêce b. sekretarza Klubu „Pomorania”,
studenta historii i etnologii, gdañszczanina z urodzenia, Przemys³awa Kiliana2,
który wzmocni³ spoiwa ³¹cz¹ce mnie z Kociewiem i domem Pob³ockich, gdzie
wœród licznych bywalców – znajomych i przyjació³ – spotkaæ mo¿na by³o m.in.
prezesa ZK-P, redaktora „Pomeranii”, kaszubskiego poetê Stanis³awa Pestkê3.
Tomiki Nagla i Pestki wzbogaci³y swego czasu ksiêgozbiór Pob³ockich w starej
Oliwie. Oboje – Zofia i Hubert – jako cz³onkowie wspólnoty parafii katedralnej byli mocno zaanga¿owani w ¿ycie Koœcio³a, jak i w dzia³alnoœæ przyjació³
Starej Oliwy. (Hubert jest autorem s³ów hymnu Starej Oliwy!). St¹d te¿ – niejako si³¹ rzeczy – zrodzi³ siê pomys³ przygotowania w Instytucie Kaszubskim
kolejnego tomu w serii Pro memoria…, poœwiêconego Profesor Zofii Janukowicz-Pob³ockiej i jej Ma³¿onkowi Hubertowi. Stanowili unikatowy gdañski stop
wileñsko-kociewski z kaszubskimi dodatkami.
Niniejszy wspomink niech bêdzie tego tomu zapowiedzi¹ – szkicem do historyczno-biograficznego portretu. Ju¿ tu dziêkujê innym osobom – bliskim Pani
Zofii – za przekazane wspomnienia. Stanowi¹ one wraz z dokumentacj¹ archiwaln¹ i drukowan¹ wa¿ne przyczynki do biografii Zofii Janukowicz-Pob³ockiej,
zarazem sygna³y bogactwa jej ¿ycia i dokonañ, po czêœci tak¿e rodziny, w tym
kontynuatorki tradycji i sukcesów matki, jej nastêpczyni – Ewy Pob³ockiej.
Mimo nietuzinkowego ¿yciorysu i wspania³ego dorobku, droga ¿ycia Prof.
Zofii Janukowicz-Pob³ockiej nie by³a us³ana ró¿ami. Najdotkliwsze mo¿e by³y
doœwiadczenia z prze³omu XX i XXI wieku, zwi¹zane z okolicznoœciami rozstania (potem powrotu w 2003 r. do pracy) w gdañskiej Akademii Muzycznej,
2
3

Zob. P. Kilian, Hubert Pob³ocki w mojej pamiêci, „Pomerania”, 2017, nr 2, s. 54-55.
W gronie twórców kultury, przewijaj¹cych siê przez dom Pob³ockich w Oliwie, byli
m.in. obok w/w Jerzy Samp, Eleonora i Andrzej Zbierscy, a najliczniej muzycy – Konrad
Pa³ubicki, Jerzy Kotlewicz, Elwira Hodinarowa, Wanda Obniska… (Wspomnienie Ewy
Pob³ockiej-Leszczyñskiej, z³o¿one do tomu Pro memoria…).
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gdzie swoj¹ wiedz¹ i doœwiadczeniem dzieli³a siê z m³odzie¿¹ do 2005 roku.
Jedn¹ z ostatnich jej studentek by³a wnuczka Ewa Justyna Leszczyñska.
Pracuj¹c w Akademii im. Stanis³awa Moniuszki Zofia Janukowicz-Pob³ocka w 1990 r. uzyska³a tytu³ naukowy belwederskiego profesora sztuki muzycznej, a w 1997 r. profesora zwyczajnego (Dokument nominacyjny 24 IV 1997 r.
podpisa³ bliski nam wiceminister Kultury i Sztuki Micha³ Jagie³³o). Warto pamiêtaæ, i¿ w roku 1000-lecia Gdañska Zofia Janukowicz-Pob³ocka w wyniku
akcji promocyjnej Politechniki Gdañskiej znalaz³a siê w gronie 15 najwybitniejszych twórców nauki i kultury regionu gdañskiego obok takich postaci jak
profesorowie: Karol Taylor, Jerzy Doerffer, Edmund Cieœlak, Zbigniew Ciesielski, Olgierd Narkiewicz, W³odzimierz Prosnak, Stefan Angielski, Zdzis³aw
Wajda, Ignacy Adamczewski, Józef Szczekot, Lech Kobyliñski, Zbigniew Œliwiñski, Edward Borowski i Mariusz ¯ydowo.
Kontynuacjê pracy dydaktycznej uniemo¿liwi³a choroba, w której jej troskliwym opiekunem do swej œmierci by³ m¹¿ – Hubert Pob³ocki, wspierany
przez córkê Ewê z rodzin¹.
Pan Hubert zmar³ 14 listopada 2016 roku. Pani Zofia prze¿y³a go, bêd¹c
ostatnio podopieczn¹ Domu Seniora prof. Leszka Bienieszewskiego w Dzier¿¹¿nie, ledwie o 2 lata, pozbawiona przez chorobê kontaktu z naszym œwiatem.
Zmar³a tam 30 stycznia 2019 roku. Pochowana zosta³a obok mê¿a na cmentarzu katolickim w Oliwie. Pozostawili po sobie oboje nie tylko „smutek, pustkê,
¿a³obê w sercu…”, ale tak¿e bogactwo pami¹tek i dokumentów (w tym fragmenty wspomnieñ), a przede wszystkim wdziêczn¹ pamiêæ – rodziny, przyjació³, nastêpców. Zapisali piêkne karty w dziejach kultury Gdañska4 i naszej
wielkiej oraz ma³ej ojczyzny kaszubsko-pomorskiej.
P.S.
W swojej spuœciŸnie archiwalnej Zofia Janukowicz-Pob³ocka pozostawi³a, obok
w/w obszernego „¯yciorysu” z roku 1997, tak¿e kilkustronicow¹ „Autobiografiê”
z 1990 roku, w której przywo³a³a wszystkich swoich mistrzów i dyrygentów,
z jakimi zbiera³a laury w œwiecie, a tak¿e swoich uczniów œwiêtuj¹cych podobne
triumfy na scenach muzycznych w kraju i poza granicami. Oba dokumenty
znajd¹ siê w tomie Pro memoria… wraz z innymi, niemniej ciekawymi i cennymi tekstami, bêd¹cymi tak¿e autorstwa Huberta Pob³ockiego. Tu na koniec
4

Zob. Encyklopedia Gdañska, Gdañsk 2012, s. 417 (Zofia) i s. 797 (Ewa). – W 2015 roku
Zofia Janukowicz-Pob³ocka zosta³a uhonorowana „Medalem Œw. Wojciecha w uznaniu
zas³ug dla Miasta Gdañska za wybitne osi¹gniêcia wokalne s³awi¹ce polsk¹ wokalistykê
równie¿ poza granicami kraju, a tak¿e za bogat¹ dzia³alnoœæ w upowszechnieniu kultury
muzycznej”. (Cyt. z pisma p-cego Kapitu³y Medali œw. Wojciecha i Ksiêcia Mœciwoja II
i Rady Miasta Gdañska z 7.04.2005).
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za³¹czam jego okolicznoœciowy wiersz pt. „Na siedemdziesi¹te urodziny – Zosi
– mojej dziewczyny” oraz list J. M. prof. Waldemara Wojtala z 2005 roku, skierowany do Pani Profesor z okazji jubileuszu Akademii Muzycznej w Gdañsku.
Jest w nim sygna³ dotycz¹cy jej archiwum…, o którym nie wolno zapomnieæ.
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FRANCISZEK KWIDZIŃSKI (1935–2019)
– kartuski Stolem, Honorowy Obywatel miasta,
przez więcej niż pół wieku kierownik Regionalnego
Zespołu Pieśni i Tańca „Kaszuby” w Kartuzach,
mającego za sobą ponad 70 lat działalności

Za ¿ycia i po œmierci o ¿yciu i dzia³alnoœci spo³ecznej Franciszka Kwidziñskiego napisano i powiedziano bardzo wiele. Jego dokonaniom i dziejom prowadzonego przezeñ przez 58 lat ZPiT „Kaszuby” poœwiêcono niejedn¹ pracê
magistersk¹. On te¿ i kartuskie „Kaszuby” obecne s¹ na kartach kaszubskich
bedekerów, przewodników po Kaszubach i dzie³ dotycz¹cych najnowszej historii Kartuz i Kaszub; bardzo czêsto spotykamy go na ³amach „Pomeranii”1.
Franciszek, a dla bliskich Franc – Franek Kwidziñski, to rzeczywiœcie kartuski Stolem, oryginalny wspó³twórca i dokumentator powojennej historii Kartuz, swego rodzinnego miasta, gdzie urodzi³ siê 21 lipca 1935 r. w rodzinie
Anny z Trepczyków i Klemensa – w³aœcicieli zak³adu krawieckiego. W Kartuzach prze¿y³ wszystkie swoje lata – dzieciñstwo, m³odoœæ i wiek dojrza³y, bêd¹c czynnym zawodowo w wielu zak³adach pracy i anga¿uj¹c siê nie tylko w
¿ycie spo³eczno-kulturalne lokalnej spo³ecznoœci. Przede wszystkim jednak by³
kierownikiem Regionalnego Zespo³u Pieœni i Tañca „Kaszuby”, nastêpc¹ œp.
niezapomnianej Marty Bistroñ. Wraz z Zespo³em nale¿a³ do grona najbardziej
zaanga¿owanych w pielêgnowanie i promowanie kartuskich i kaszubskich tradycji oraz mitów, które swoimi dokonaniami wzbogaca³, a o Kartuzy jako miasto dba³ i ceni³ je ponad wszystko.
To zaanga¿owanie obejmowa³o miêdzy innymi promocjê Kartuz jako stolicy ca³ych Kaszub, wbrew innej tradycji – z odrzuceniem innych opinii, a zw³aszcza sto³ecznoœci samego Gdañska, propagowanego np. przed wojn¹ przez bliskich mu sk¹din¹d zrzeszyñców na ³amach ich organu, kartuskiego pisma
„Zrzesz Kaszëbskô”.
1

Zob. np. J. Bogdan, 70 lat promowania kaszubskiego folkloru, „Pomerania”, 2016, nr 7-8,
s. 28-29.
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Miêdzy innymi dziêki niemu w³adze samorz¹dowe Kartuz wystara³y siê
w poprzedniej kadencji o urzêdowy patent – potwierdzenie swej sto³ecznoœci,
przekreœlaj¹c tym kompromis, jaki przed laty w rywalizacji i na tym polu zawarli ich poprzednicy z s¹siedni¹ cn¹ Koœcierzyn¹. A polega³ on na tym, ¿e
stary konflikt (które z miast jest nie tyle stolic¹ ca³ych Kaszub, ile przynajmniej
wa¿niejsze), za¿egnano przypisaniem do Kartuz tytu³u „Stolica Szwajcarii Kaszubskiej”, a do Koœcierzyny „Serce Kaszub”. – Zdawa³o siê, ¿e sprawa zosta³a
rozwi¹zana. Tymczasem przez lata serce tu bi³o, ale rozum jakby gdzieœ poszed³ w las. St¹d i Franek mocno zaanga¿owa³ siê – z pomyœlnym skutkiem –
w zdobycie tego unikatowego patentu… (Pomijam wiedzê i rolê ekspertów, przyznaj¹cego ów tytu³ Urzêdu Patentowego). – W naszej pó³wiecznej znajomoœci,
przyjaŸni i rodzinnych powi¹zaniach, ów patent nieraz nam przeszkadza³.
A przyjaŸni pocz¹tki siêgaj¹ po³owy lat 60. i Klubu „Pomorania”. St¹d w 1972 r.
Franek i Lusia – jego ¿ona, wraz z Zespo³em pod has³em „Hanka sã ¿eni” wzbogacili przebieg wesela Anny z Koszników i Józefa Borzyszkowskiego w Chmielnie. Ponad æwieræ wieku póŸniej w koœció³ku KPE we Wdzydzach mia³ miejsce
œlub naszej S³awiny i Frankowego oraz jego Bia³ki chrzeœniaka Piotra Kwidziñskiego, równie¿ b. prezesa Klubu „Pomorania”… – Poza rodzin¹ by³o dla nas
zawsze wa¿ne Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie.
Przez niemal 60 lat by³ Franciszek wraz z RZPiT „Kaszuby” swoistym ambasadorem folkloru kaszubskiego oraz nie tylko Kartuz i Szwajcarii Kaszubskiej w Polsce i œwiecie. Zespó³ by³ dlañ czymœ wiêcej ni¿ przys³owiowym
oczkiem w g³owie. Poœwiêca³ mu siê w ca³oœci – jak dobry i wymagaj¹cy ojciec,
o czym dobitnie us³yszeliœmy podczas niezwykle uroczystego pogrzebu, jakiego Kartuzy chyba nie widzia³y, jak d³ugo figuruj¹ na mapach.
Franciszek Kwidziñski zmar³ w niedzielê wieczorem 30 czerwca w kartuskim szpitalu im. Dra Aleksandra Majkowskiego, z którym zwi¹zany by³ zawodowo przez wiele lat. Zespó³ „Kaszuby” i Burmistrz Miasta oraz orkiestra OSP
w Kartuzach zgotowali Mu wraz z rodzin¹ wyj¹tkowe po¿egnanie. W kondukcie pogrzebowym nie zabrak³o kilkunastu stanic – najliczniej oddzia³ów Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego. Obrzêdom pogrzebowym 3 lipca przewodniczy³ prepozyt kartuskiej kapitu³y kolegiackiej ks. Piotr Pawe³ Krupiñski, który
zarówno w kazaniu, jak i na koniec nabo¿eñstwa ¿egna³ Franka jak prawdziwy
ojciec wspólnoty parafialnej jej wybitnego syna.
Na koniec mszy ¿a³obnej przemówi³ burmistrz Mieczys³aw Go³uñski, stwierdzaj¹c m.in.:
Œp. Franciszek Kwidziñski wielkimi literami zapisa³ siê w historii naszego miasta oraz ca³ych Kaszub, które by³y jego wielk¹ mi³oœci¹. By³ prawdziwym Kaszub¹ – z krwi i koœci kartuzjaninem. Dziœ ¿egnamy go, wiedz¹c, jak wielki wk³ad
wniós³ w propagowanie kultury kaszubskiej i jak wa¿n¹ postaci¹ by³ dla nas wszyst-
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kich. (…) W 2011 roku otrzyma³ – jako pierwszy mieszkaniec – tytu³ Honorowego
Obywatela Kartuz. (…).
Zabiega³ o zachowanie autentycznoœci strojów kaszubskich i ludowych utworów muzycznych. By³ wielkim tradycjonalist¹, autorem ksi¹¿ki pt. „Kaszubskie
stroje ludowe”2. Sam zajmowa³ siê dokumentowaniem dzia³alnoœci Zespo³u –
prowadzi³ kroniki, gromadzi³ pami¹tki. (…) by³ pasjonatem i spo³ecznikiem. Jego
wk³ad w budowanie historii Kartuz, Stolicy Kaszub, jest nieoceniony. Dziêkujemy
mu za ¿ycie poœwiêcone propagowaniu kultury kaszubskiej i mamy nadziejê,
¿e jego dzie³o bêdzie nie tylko wzorem do naœladowania, ale równie¿ bêdzie kultywowane i rozwijane jako znacz¹cy wk³ad dla zachowania wiary, mowy i tradycji naszych Ojców. Niech spoczywa w pokoju!

Po Burmistrzu w im. Zespo³u po¿egna³ Franka Jacek Kitowski, który wraz
z synami od lat wspó³tworzy tê unikatow¹ spo³ecznoœæ. Jego s³owa, zredagowane przez Teresê Wejer, wzruszenie z jakim je wypowiada³, udzieli³o siê
niejednemu z s³uchaczy. A oto one:
Kierowniku,
traktowa³eœ nasz zespó³ jak najbli¿sz¹ rodzinê. Jak na tatka przysta³o, opiekowa³eœ siê nami, troszczy³eœ i martwi³eœ siê o wszystko.
Bywa³o, ¿e by³eœ surowy i krytyczny, a my jak te dzieci krn¹brne i przekorne.
Pomimo ró¿nicy pokoleñ potrafi³eœ stworzyæ rodzinn¹ wspólnotê.
Oj, nieraz sypa³y siê gromy i burze na nasze g³owy. Zwykle mawia³eœ ,,Jesteœcie niepowa¿ni’’, „kurza melodia…”, „kurka wodna” – tak nie mo¿e byæ!
Któ¿ z nas nie pamiêta pierwszej lekcji sk³adania stroju do walizki. Oj, pamiêta!
Strofowa³eœ i wychowywa³eœ tak po prostu jak kochaj¹cy tatk.
Dla Ciebie nie by³o rzeczy niemo¿liwych. Potrafi³eœ za³atwiæ wszystko!
Wydepta³eœ, wyprosi³eœ, a wszystko to dla twojego ukochanego zespo³u, bo
zespó³ by³ dla Ciebie najwa¿niejszy!
Tak jak czyni prawdziwa g³owa rodziny, pomaga³eœ w trudnych, ¿yciowych
sytuacjach. Towarzyszy³eœ przy pisaniu prac magisterskich czy licencjackich.
W potrzebie nie odmówi³eœ nikomu.
W tym, co robi³eœ, by³eœ perfekcjonist¹. Ile¿ to godzin spêdzi³eœ nad kronikami zespo³u, byœmy teraz mieli co wspominaæ.
Twardo sta³eœ przy swoich zasadach: nieustêpliwy i konsekwentny. Uparcie
broni³eœ tradycji obrzêdów i folkloru kaszubskiego. Za to Ci dzisiaj braæ kaszubska gor¹co dziêkuje.
Zawsze podkreœla³eœ, ¿e w zespole masz najpiêkniejsze dziewczyny.
Z natury skromny, nawet na cmentarzu chcia³eœ mieæ pogrzeb bez baldachimu i windy.

2

Wydane z pomoc¹ finansow¹ Gminy Kartuzy przez Regionalny Zespó³ PiT „Kaszuby”, Kartuzy 1998.
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Powszechnie znane by³o twoje hobby – prognozowa³eœ pogodê na Kaszubach, a temu, kto odwiedza³ twoje mieszkanie, z dum¹ pokazywa³eœ kolekcjê
butelek z ca³ego œwiata.
Utytu³owany i uhonorowany 23 ró¿nymi odznaczeniami wagi pañstwowej
i regionalnej.
Mówiono o tobie cz³owiek-legenda, cz³owiek-orkiestra, Honorowy Obywatel Miasta Kartuzy, wielki spo³ecznik.
Na scenie w ka¿dym calu: konferansjer, pieœniarz tancerz, muzyk i choreograf.
Kto teraz zagra z tak¹ werw¹ jak Ty: „Môm Ce k³edra”, czy zanuci „Jem jô
rebôk”.
Tatusiu, Tatku!
Kto o nas teraz zadba?
Kto przyjedzie pod okno domu, by zaœpiewaæ urodzinowe „100 lat”?
Kto zorganizuje 78. wyjazd za granicê? Kto?
Teraz tam w niebie bêdziesz œpiewa³ ,,¯ëbe wrócë³ nen czas”. A my, sieroty,
có¿ poczniemy bez Ciebie?

Tak¿e od o³tarza w imieniu ZK-P – w³adz naczelnych i oddzia³u w Kartuzach po¿egna³ Franka równie ciep³o i serdecznie, d³ugoletni jego drëch i przednik
oddzia³u Kazimierz Formela. I jeszcze raz ks. pra³. Piotr Krupiñski, który poprowadzi³ kondukt do grobu, nad którym – podobnie jak w koœciele – gra³a
Orkiestra Dêta OSP i œpiewa³ Zespó³ „Kaszuby”, m.in. pieœni ks. Antoniego
Pelpliñskiego pt. „¯ëby wrócë³ nen czas…”!
Mogi³ê Franciszka i okoliczne groby przykry³y liczne wi¹zanki kwiatów.
Uroczystoœci pogrzebowe dokumentowa³a TVP Gdañsk i Radio „Kaszëbë”.
Telewizja przygotowa³a wkrótce osobny program poœwiecony Franciszkowi,
laureatowi setek dyplomów i nagród, licznych odznaczeñ. – Obok Krzy¿y Oficerskiego i Kawalerskiego Orderu Odrodzenia Polski i Medalu Stolema oraz
„Zas³u¿ony Kulturze Gloria Artis”, otrzyma³ tytu³ honorowego cz³onka Stowarzyszenia Gdañszczan w Kanadzie z Toronto, na zaproszenie którego koncertowa³ tam z Zespo³em dwa razy, nawi¹zuj¹c przyjaŸnie i kontakty utrzymywane do ostatnich dni ¿ycia.
Jako za³¹cznik do mego wspomnienia uzna³em, i¿ konieczne jest tu opublikowanie w³asnego curriculum vitae Franka, zdeponowanego w archiwum
Zespo³u „Kaszuby”. Jest to najpe³niejszy dokument jego ¿ycia – rodzinnego,
zawodowego i spo³ecznego. ¯onaty z cz³onkini¹ Zespo³u Lucyn¹, nie maj¹c
w³asnych dzieci, wszystkie niemal swoje si³y i czas poœwiêca³ RZPiT „Kaszuby”.
Jednak¿e nie tylko „Kaszuby” by³y treœci¹ jego zawodowo-spo³ecznego ¿ywota,
co wyœmienicie dokumentuje ów ¿yciorys, publikowany tu jedynie z drobnymi
opuszczeniami i poprawkami. Dla wielu zaskoczeniem mog¹ byæ informacje
dotycz¹ce licznych miejsc jego pracy zawodowej.
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***
¯yciorys Franciszka Kwidziñskiego
Franciszek Kwidziñski urodzony 21 lipca 1935 r. z ojca Klemensa z zawodu
krawiec, matki Anny z domu Trepczyk – gospodyni domowej.
Urodzi³em siê w Kartuzach przy ul. Zamkowej w domu pañstwa Kolka.
By³em trzecim dzieckiem w rodzinie. Razem by³o nas piêcioro. Mia³em jeszcze
jedn¹ siostrê Zofiê i trzech braci, Stanis³awa, Zygmunta i Paw³a. Maj¹c 7 lat, to
jest w 1942 roku, rozpocz¹³em naukê w Szkole Podstawowej nr 1 w Kartuzach,
mieszcz¹cej siê przy ul. 3 maja. By³ to czas okupacji niemieckiej i dlatego zmuszony by³em pobieraæ naukê w jêzyku niemieckim, co trwa³o do roku 1945. Po
wyzwoleniu chodzi³em w dalszym ci¹gu do tej samej szko³y, któr¹ ukoñczy³em
23.06.1950 r.
Po ukoñczeniu Szko³y Podstawowej 16.09.1950 r. zacz¹³em pracowaæ w Powszechnej Spó³dzielni Spo¿ywców w Kartuzach jako goniec, a od 1951 r. uczeñ
piekarski. Z pracy musia³em zrezygnowaæ (15.06.1953 r.) z powodów zdrowotnych (uczulenie na m¹kê). Z dniem tym rozpocz¹³em pracê w Prezydium Powiatowej Rady Narodowej – Wydzia³ Podatków Wiejskich w Kartuzach jako poborca
podatków wiejskich, gdzie zwolni³em siê na w³asn¹ proœbê 13.09.1953 r.
Od 15.09.1953 r. zacz¹³em pracê w Budowlanym Przedsiêbiorstwie Powiatowym w Kartuzach, gdzie pracowa³em do 15.02.1954 r. w charakterze pracownika
fizycznego jako cieœla. W zak³adzie tym zosta³em przeszkolony w dniach od
1.05.1953 – 10.10.1953 w zawodzie ciesielskim i otrzyma³em zaœwiadczenie
Ministra Budownictwa Miast i Osiedli o zdaniu egzaminu.
Od 15.02.1954 rozpocz¹³em pracê w Dyrekcji Kartuskich Zak³adów Terenowego Przemys³u Materia³ów Budowlanych w Kartuzach w charakterze pracownika umys³owego, gdzie zatrudniony by³em na ró¿nych stanowiskach:
• od 1.03.1954 do 30.09.1955 r. – magazynier,
• od 1.10.1955 do 30.10.1957 – ekonomista cegielni w D³ugim Krzu,
• od 1.11.1957 do 31.08.1958 – planowanie zatrudnienia i p³ac w Wytwórni
Kamieni i Wyrobów Betonowych w Mojuszu,
• od 1.04.1958 do 28.02.1964 – ksiêgowy materia³owy w dyrekcji zak³adu,
• od 1.03.1964 do 15.04.1967 r. – ekonomista zaopatrzenia Dyrekcja Zak³adu.
Pracuj¹c w Kartuskich zak³adach zosta³em powo³any 21.09.1955 r. do odbycia czynnej s³u¿by wojskowej. Odbywa³em j¹ najpierw w Podoficerskiej Szkole
S³u¿by Ty³ów Wojsk Lotniczych w Elbl¹gu, gdzie szkolony by³em na kierownika
kuchni i sto³ówki ¿o³nierskiej. Szko³ê zakoñczy³em z wynikiem dobrym i otrzyma³em stopieñ starszego szeregowego. Po 9-miesiêcznym szkoleniu w Elbl¹gu
skierowany zosta³em do Jednostki Wojskowej w Osowcu, gdzie obj¹³em stanowisko kierownika Kuchni i Sto³ówki ¯o³nierskiej.
Na tym stanowisku by³em do koñca s³u¿by, to jest do 25.10.1957 r. Bêd¹c
w jednostce, otrzyma³em awans do stopnia kaprala. Po powrocie z wojska –
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pracuj¹c, rozpocz¹³em od 1.08.1958 r. naukê w Liceum Ogólnokszta³c¹cym dla
Pracuj¹cych w Kartuzach, któr¹ ukoñczy³em 07.06.1962.
Po ukoñczeniu szko³y œredniej rozpocz¹³em naukê w Wy¿szej Szkole Ekonomicznej w Sopocie na Wydziale Morskim. Po jednym roku nauki zrezygnowa³em z dalszych studiów (czego do dzisiaj ¿a³ujê). Od 1966 r. mój zak³ad, tj. Kartuskie Zak³ady Terenowego Przemys³u Materia³ów w Kartuzach zmieni³ nazwê na
Kartuskie Zak³ady Ceramiki Budowlanej z siedzib¹ w Gdañsku. W zwi¹zku
z tym, ¿e do pracy mia³em doje¿d¿aæ do Gdañska od 06.04.1967 r. zwolni³em siê
za porozumieniem stron i od 17.04.1967 r. rozpocz¹³em pracê w Prezydium Powiatowej Rady Narodowej – Wydzia³ Zdrowia i Opieki Spo³ecznej w Kartuzach
na stanowisku Starszego Inspektora, a od 1970 r. Zastêpca Kierownika Wydzia³u
Zdrowia.
Pracuj¹c w Prezydium, zosta³em wybrany 02.01.1968 r. ³awnikiem S¹du Powiatowego w Kartuzach. Funkcjê tê sprawowa³em do 31.12.1970 r. Po skoñczeniu kadencji otrzyma³em dyplom od Ministra Sprawiedliwoœci. Bêd¹c na stanowisku z-cy kierownika zosta³em równie¿ wybrany przez za³ogê s³u¿by zdrowia na Spo³ecznego Inspektora Pracy. Funkcjê tê sprawowa³em przez 2 lata.
Z Wydzia³u Zdrowia odszed³em za porozumieniem stron 30.03.1972 r. do
Powszechnej Kasy Oszczêdnoœci w Kartuzach, gdzie zatrudni³em siê 01.04.
1972 r. Tam d³ugo nie pracowa³em, bo tylko do 31.05.1972 r.
Od 01.06.1972 r. zatrudni³em siê w Pañstwowym Sanatorium PrzeciwgruŸliczym w Dzier¿¹¿nie na stanowisku Kierownika Administracyjno-Gospodarczego. Sanatorium to od 01.06.1973 r. zmieni³o profil swej dzia³alnoœci, jednoczeœnie zmieniaj¹c nazwê na Wojewódzki Zespó³ Rehabilitacyjny w Gdañsku
– Szpital w Dzier¿¹¿nie. Ja po zmianie w dalszym ci¹gu by³em kierownikiem
administracyjno-gospodarczym.
Pracuj¹c w szpitalu uczêszcza³em na 2-letnie Studium dla Kierowników Kadr
Administracyjno-Gospodarczych przy Studium Medycyny Spo³ecznej Centrum
Medycznego Kszta³cenia Podyplomowego w Warszawie, który ukoñczy³em
18.12.1974 r. W miêdzyczasie by³em w swoim zak³adzie od dnia 20.11.1972 r.
dowódc¹ Zak³adowego Oddzia³u Samoobrony oraz „TOPL”. W szpitalu w Dzier¿¹¿nie pracowa³em do dnia 15.04.1976 r.
Od 16 dnia [?] 1976 przeszed³em za porozumieniem stron do pracy w Zespole Opieki Zdrowotnej w Kartuzach na stanowisku Zastêpcy Dyrektora ds.
Administracyjno-Ekonomicznych. Bêd¹c na stanowisku Zastêpcy Dyrektora
by³em jednoczeœnie dowódc¹ dru¿yny PO i p.o. Komendanta ds. Ochrony
i Zaopatrzenia Zak³adowej Grupy Samoobrony. W tym czasie otrzyma³em z WKU
Wejherowo awans do stopnia Starszego Kaprala. Z dniem 31.05.1979 r. z racji
swego stanowiska Zastêpcy Dyrektora powierzono mi jednoczeœnie stanowisko
Dowódcy Zak³adowej Grupy Samoobrony w Zespole Opieki Zdrowotnej w Kartuzach.
Z powodu redukcji etatów zlikwidowano moje stanowisko. Odszed³em w dniu
16.09.1992 r. na wczeœniejsza emeryturê. 18.04.1964 r. zawar³em zwi¹zek ma³¿eñski z Lucyn¹ Miko³ajczak, mieszkank¹ Kartuz. Nie mam potomstwa.
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Organizacje spo³eczne i inne
1. 01.06.1945 – 31.12.1948 – Nr leg. 0624 – Druh Zwi¹zek Harcerstwa Polskiego w Kartuzach
2. 16.09.1950 – 15.06. 1953 – Nr leg. ………………… – cz³onek Zwi¹zku Zawodowego Pow. Spó³. Spo¿. w Kartuzach
3. 12.05.1952 – 15.02.1954 – Nr leg. …………. – Stra¿ak Ochotniczej Stra¿y
Po¿arnej w Kartuzach
4. 12.06.1952 – do chwili obecnej – Regionalny Zespó³ Pieœni i Tañca „KASZUBY” w Kartuzach
5. 03.11.1954 – 31.08.1986 – Nr leg. 11791 – cz³onek Polski Czerwony Krzy¿
6. 01.01.1966 – 15.07.1974 – Nr leg. 688213 – cz³onek Polskie Towarzystwo
Turystyczno-Krajoznawcze
7. 15.04.1966 – 16.09.1992 – Nr leg. 0496384 – cz³onek Zwi¹zku Zawodowego
Pracown. S³u¿by Zdrowia
8. 18.06.1967 – 17.10.1975 – Nr leg. 127192 – cz³onek Polski Zwi¹zek Wêdkarski.
W latach 1970–73 na zebraniu cz³onków Zwi¹zku wybrano mnie Komendantem Stra¿y Wodnej. Do moich obowi¹zków nale¿a³o kontrolowanie jezior i chronienie ich przed k³usownikami. Oprócz kontroli musia³em prowadziæ sprawozdanie z kontroli, nadzorowaæ i kierowaæ ludŸmi, których
otrzyma³em do pomocy przy zwalczaniu k³usowników. Musia³em uczestniczyæ w rozprawach s¹dowych i kolegium osób ³owi¹cych nielegalnie.
9. 02.01.1968 – 31.12.1970 – Nr leg. 42 – ³awnik S¹du Powiatowego w Kartuzach – Wydzia³ Cywilny
10. 15.01.1972 – do chwili obecnej – Nr leg. 1114 – cz³onek Zrzeszenia
Kaszubsko-Pomorskiego o/Kartuzy.
W latach minionych cz³onkowie Oddzia³u wybierali mnie do Zarz¹du Zrzeszenia. W Zarz¹dzie by³em cz³onkiem. Czynnie bra³em udzia³ we wszystkich zebraniach i powierzono mi opiekê nad sztandarem Zrzeszenia. Z tego
powodu bra³em udzia³ i reprezentowa³em Zrzeszenie na ró¿nych uroczystoœciach i imprezach nie tylko w Kartuzach. W latach 1998 do 2001 by³em
skarbnikiem. W 1998 wybrany zosta³em na zjeŸdzie Zrzeszenia w Gdañsku
do Zarz¹du G³ównego, gdzie dzia³a³em równie¿ w Komisji Kultury. W 2004
ponownie wybrano mnie do Zarz¹du G³ównego ZKP, gdzie w dalszym ci¹gu dzia³a³em w Komisji Kultury.
11. 17.06.1978 r. – do chwili obecnej – Nr leg. 6/78 – cz³onek honorowy Ochotnicza Stra¿ Po¿arna Kartuzy
12. 31.03.1993 – do chwili obecnej – Nr leg. 46 – cz³onek Towarzystwa Mi³oœników Muzeum Kaszubskiego w Kartuzach.
Nadmieniam, ¿e nigdy nie nale¿a³em do ¿adnych organizacji i partii politycznych.
Do Zespo³u wst¹pi³em w 1952 roku, maj¹c 17 lat. Przyjêto mnie do grupy
tanecznej (baletu). Jednoczeœnie musia³em wspomagaæ chór – œpiewa³em bary-
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tonem. Do sierpnia 1961 r. by³em zwyk³ym cz³onkiem zespo³u. Po rezygnacji
opiekuna Zespo³u, którym by³o Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie, patronat nad
Zespo³em objê³o Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Kartuzach.
21.08.1961 r. zosta³em powo³any na Kierownika Zespo³u, zatwierdzonego przez
Zarz¹d i jego cz³onków. By³a to i jest funkcja spo³eczna, któr¹ sprawujê do dnia
dzisiejszego i nie wiem jeszcze jak d³ugo.
Od 01.08.1984 r. jestem równie¿ instruktorem tañca i uczê cz³onków Zespo³u
tañców kaszubskich po rezygnacji pani Marty Bistroñ. Próby odbywaj¹ siê dwa
razy w tygodniu w poniedzia³ki i œrody w godz. 18:00 – 20:00, na których muszê
byæ obowi¹zkowo, gdy¿ jestem równie¿ magazynierem sprzêtu oraz strojów, które
s¹ na wyposa¿eniu Zespo³u. Oprócz tego prowadzê równie¿ œwietlicê Zespo³u
i dbam o jej czystoœæ i estetykê. Zbieram ró¿ne pami¹tki z wystêpów i kolekcjonujê je w œwietlicy. Wszystko, co siê dzieje w Zespole, zapisujê w kronikach.
Zapisa³em ju¿ 50 tomów: wszystkie znajduj¹ siê w œwietlicy – Kartuzy, ul. Gdañska 15. Organizujê i przygotowujê transport, stroje i sprzêt na ró¿ne wyjazdy,
których mamy bardzo du¿o – oko³o 140 rocznie. Staram siê nawi¹zaæ kontakty
z zagranic¹ z ró¿nymi osobami prywatnymi i instytucjami. Efektem czego by³o
za³atwienie 71 wyjazdów za granicê (22 razy Niemcy, 7 razy Dania, 3 razy Holandia, 2 razy Szwecja, 3 razy Francja, 3 razy Wêgry, 2 razy Kanada, 2 razy Czechy,
2 razy Litwa, po jednym razie Bu³garia, Wêgry, W³ochy, S³owacja, Finlandia,
Austria, Luksemburg, Rosja, Szwajcaria, Rumunia, Hiszpania, Belgia, Andora,
£otwa, Boœnia i Hercegowina, Chorwacja, Grecja, Macedonia, Serbia, Ukraina,
Irlandia, Anglia, Egipt, Tunezja). Aby doprowadziæ do ró¿nych wyjazdów w kraju,
muszê czyniæ wiele zabiegów w postaci za³atwiania transportu, zwolnieñ ludzi
z pracy na ró¿ne wystêpy, przygotowaæ stroje i sprzêt, niekiedy za³atwiæ dekoracje i sale na wystêpy.
Staraj¹c siê o œrodki finansowe, przy wyjazdach za granicê nie tylko to, co
opisa³em wy¿ej, ale równie¿ wizy, które muszê za³atwiæ w Warszawie w ró¿nych
ambasadach, no i sponsorów. Wy¿ej wymieniona liczba wyjazdów w kraju i za
granicê œwiadczy o wysokim poziomie artystycznym Zespo³u. W pewnej mierze
mogê to sobie przypisaæ, gdy¿ ja przygotowujê Zespó³ do wystêpów, dbam
o wygl¹d i estetykê cz³onków Zespo³u, ich zachowanie w kraju i zagranic¹, re¿yserujê i piszê scenariusze na wszystkie wystêpy, uczê tancerzy tañca. O wysokim
poziomie Zespo³u œwiadczy to, ¿e na wszystkich przegl¹dach i festiwalach zajmuje czo³owe miejsca. 5 razy pierwsze miejsce na Festiwalu Zespo³ów Folklorystycznych w Chojnicach; 4 razy I miejsce na Festiwalu Polski Pó³nocnej w Gdañsku; 2 razy I miejsce w Wejherowie w kat. chórów; 1 raz I miejsce w Festiwalu
Folklorystycznym w S³upsku; 2 razy III miejsce w Ogólnopolskim Festiwalu
Kapel Ludowych w Kazimierzu; V miejsce na Œwiatowym Festiwalu Zespo³ów
Folklorystycznych we W³oszech. Wykaza³em tylko kilka przyk³adów sukcesów
Zespo³u. Zespó³ czêsto wystêpuje w telewizji. Bra³ udzia³ w filmie fabularnym
„Kaszëbë” oraz zrealizowano z nim kilka filmów krótkometra¿owych jak: „Jad¹
Gwi¿d¿e”, „Noc Œwiêtojañska”, „Scena Rybacka”, „Nuty Kaszubskie”, „Œcinanie Kani”,
„Degus” (zwyczaj wielkanocny). Ostatnio Zespó³ nagra³ w „Studiu Gdañsk”

448

JÓZEF BORZYSZKOWSKI

25 melodii, które nagrano na kasetê magnetofonow¹ i p³ytê kompaktow¹.
Za wszystkie prace, które wykonujê w Zespole nie otrzymujê i nigdy nie otrzymywa³em wynagrodzenia. Pracê tê wykonujê spo³ecznie.
Jestem autorem ksi¹¿ki „Kaszubskie Stroje Ludowe”, wydanej przez Zespó³
w roku 1997.
Dyplomy:
• 12.03.1961 – za udzia³ w Okrêgowych Eliminacjach Wieloboju Masowego
w Chmielnie;
• 20.10.1963 – z okazji 75-lecia Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej w Kartuzach;
• 15.10.1978 – z okazji 90-lecia Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej w Kartuzach
za spo³eczny wk³ad pracy w rozwoju Stra¿y Po¿arnej;
• 22.07.1979 – list pochwalny „Nauczyciel Wychowawca M³odzie¿y” ZOZ
Kartuzy za osi¹gniêcia w nauczaniu i wychowaniu m³odych pracowników.
Organizacja M³odzie¿owa ZOZ Kartuzy;
• 01.08.1979 – z okazji Miêdzynarodowego Dnia Dziecka za owocn¹ wspó³pracê z m³odzie¿¹ – Kolonia Letnia w Nowej Dêbie;
• Grudz. 1980 – z okazji 25-lecia pracy ZOZ w Kartuzach za sumienn¹ pracê
– Dyrekcja ZOZ;
• 27.06.1981 – z okazji 35-lecia istnienia Zespo³u „Kaszuby” w Kartuzach
za sumienny wk³ad i spo³eczne zaanga¿owanie w rozwoju – Zarz¹d Zespo³u;
• 24.05.1985 – z okazji Dnia Pracownika Kultury za spo³eczne zaanga¿owanie w popularyzacji sztuki ludowej naszego regionu – Urz¹d Wojewódzki
w Gdañsku;
• 29.06.1991 – z okazji 45-lecia Zespo³u „Kaszuby” za aktywn¹ dzia³alnoœæ
w Zespole – Zarz¹d Zespo³u.
Odznaczenia
1. 2001 – Krzy¿ Oficerski Orderu Odrodzenia Polski;
2. 1988 – Krzy¿ Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski;
3. 1976 – Z³oty Krzy¿ Zas³ugi;
4. 1971 – Srebrny Krzy¿ Zas³ugi;
5. 1996 – Srebrny Medal Zas³u¿ony dla Po¿arnictwa;
6. 1996 – Br¹zowy Medal Zas³u¿ony dla Po¿arnictwa;
7. 1974 – Zas³u¿onym Ziemi Gdañskiej;
8. 1971 – Zas³u¿ony Dzia³acz Kultury;
9. 1983 – Medal 600-lecia Kartuz;
10. 1973 – Medal 50-lecia Miasta Kartuz;
11. 1998 – Srebrny Medal 75-lecia Miasta Kartuz;
12. 1984 – Medal 40-lecia Polski Ludowej;
13. 1997 – Medal Stolema;
14. 1997 – Medal 40-lecia Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego;
15. 1999 – odznaka – Zas³u¿ony dla Kartuz;
16. 2001 – Medal wojewody gdañskiego SINT SUA PREMIA LAUDI;
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17. 2003 – Medal za zas³ugi dla twórczoœci ludowej;
18. 2006 – Br¹zowy medal GLORIA ARTIS;
19. 2006 – Medal 50-lecia Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego.
Odznaczenia zagraniczne
• 1969 – Szwecja Medal miasta YSTAD LANDET Födde MÄNNEN HAYET
SKOPANE STADEN YSTAT
• 1984 – W³ochy medal z Loreto Festiwal Internatzionale del Folklore
W roku 1997 zosta³em wybrany przez czytelników „Dziennika Ba³tyckiego”
(Nasz Tygodnik Kartuzy) najbardziej popularnym cz³owiekiem roku 1997 na
Ziemi Kaszubskiej, otrzymuj¹c 2962 g³osów. W 1998 r. w tym plebiscycie by³em
drugi, w nastêpnym roku 1999 by³em pi¹ty, a w 2000 r. zaj¹³em drugie miejsce
(220 kandydatów). W 2001 zaj¹³em 6 miejsce (na 462 kandydatów), w 2002 roku
zaj¹³em 2 miejsce (na 186 kandydatów). 2003 r. zaj¹³em drugie miejsce, w 2004 r.
zaj¹³em równie¿ drugie miejsce.
W plebiscycie „Gazety Kartuskiej” na najpopularniejszego cz³owieka w 80-lecie Kartuz zaj¹³em drugie miejsce. W 2002 roku otrzyma³em nagrodê Burmistrza Gminy Kartuzy. W 2007 r. nagrodê starosty kartuskiego Super Per³a
Kaszub 2006. W 2008 r. od Burmistrza Gminy Kartuzy otrzyma³em Dyplom,
statuetkê z okazji 85-lecia miasta Kartuzy. W 2008 r. zosta³em honorowym cz³onkiem Stowarzyszenia Gdañszczan w Kanadzie.
Hobby:
– Zespó³ Kaszuby;
– Zapisujê codziennie temperaturê rano i wieczorem oraz pogodê w danym
dniu. Notatki te prowadzê ju¿ od 1982 roku;
– Zbieram od kilku lat ma³e butelki z wódk¹ z ca³ego œwiata. Posiadam ich oko³o 600 sztuk;
– Zbieram obecnie ju¿ niewydawane ksi¹¿eczki ze znakiem „Tygrysa”, opisuj¹ce zdarzenia z czasów II wojny œwiatowej, których mam oko³o 450;
– Prowadzê kroniki Zespo³u „Kaszuby”, gdzie zapisujê wszystkie zdarzenia
zwi¹zane z zespo³em. Napisa³em ich 53 tomy.

P.S.
Ten oryginalny autoportret oddaje najpe³niej ¿ycie i dokonania Franka, jak
i sygnalizuje jego oryginaln¹, nie dla wszystkich ³atw¹, osobowoœæ. Franciszek
Kwidziñski by³ innowatorem w zakresie dokumentowania swoich osi¹gniêæ
i to bez pomocy komputera...
R.i.P.!
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Józef Borzyszkowski

ERIKA BLASZCZYK z d. POKRIEFKE
(29 VIII 1936 Gdańsk-Nowy Port
– 13 V 2019 Dortmund)
– autorka wspomnień pt. Kaschubische Birken
oraz Im Irrlicht des Westens
oraz innych opowieści ze świata
pogranicza kaszubsko-polsko-niemieckiego

O istnieniu i twórczoœci pisarskiej Eriki Blaszczyk dowiedzieliœmy siê przy
okazji Miêdzynarodowych Targów Ksi¹¿ki we Frankfurcie nad Menem w 2007
roku, na których pojawi³a siê jej pierwsza ksi¹¿ka Kaschubische Birken, która
wzbudzi³a zainteresowanie w Niemczech i Gdañsku. Obejmuje ona jej wspomnienia jako Gdañszczanki z lat dzieciñstwa, spêdzonego w okresie wojny g³ównie u dziadków na Kaszubach i potem w Polsce, gdzie prze¿y³a równie¿ swoj¹
m³odoœæ do 1957 roku. Zale¿a³o jej, by ksi¹¿ka ta ukaza³a siê tak¿e w jêzyku
polskim i dotar³a do krewnych oraz znajomych z lat szkolnych, ju¿ nieznaj¹cych najczêœciej jêzyka niemieckiego. Sta³o siê faktem w 2011 roku, kiedy
Kaszubskie brzozy i ich ci¹g dalszy pt. B³êdne ogniki Zachodu w t³umaczeniu
Magdaleny Sachy ukaza³y siê w wydawnictwie Instytutu Kaszubskiego w serii
„Stegnami pomorskiego pogranicza”. Wzbogaciliœmy je fotogriafiami rodzinnymi autorki oraz przywo³anych zak¹tków i obiektów z Kaszub, wykonanych
przez Mi³os³awê Borzyszkowsk¹-Szewczyk. We wstêpie przywo³a³em po raz
pierwszy ¿yciorys Autorki.
Erika Blaszczyk urodzi³a siê w rodzinie gdañskiego tramwajarza Paw³a Pokrywki i jego ¿ony Gertrudy z Borkowskich, pochodz¹cej ze Skrzeszewa, parafia
¯ukowo. Ojciec pochodzi³ z Oliwy, reprezentuj¹c równie¿ kaszubsko-gdañsk¹
familiê, której nazwisko obecne jest na kartach twórczoœci Güntera Grassa.
Rodzina Pokrywków nale¿a³a do katolickiej parafii œw. Jadwigi, gdzie ochrzczono Erikê, a jej ciotka – siostra ojca – by³a katechetk¹. W czasie wojny w 1942 r.
ze wzglêdu na naloty w Gdañsku rodzice Eriki ulokowali j¹ u dziadków –
Pauliny i Paw³a Borkowskich w Skrzeszewie, gdzie zaczê³a uczêszczaæ do szko³y.

ERIKA BLASZCZYK Z D. POKRIEFKE (1936–2019)
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Ukoñczy³a j¹ ju¿ jako polsk¹ Szko³ê Podstawow¹, dziœ im. ks. dr. Stanis³awa
Sychowskiego, zlokalizowan¹ w b. dworku tej rodziny, spokrewnionej z Fethkami-Gulgowskimi i innymi rodami z Kaszub, co z czasem by³o i dla niej nie
bez znaczenia. Ukoñczywszy j¹, zosta³a wraz z kuzynk¹ szczêœliwym dla niej
zbiegiem okolicznoœci uczennic¹ œredniej szko³y zawodowej w Jeleniej Górze,
gdzie po kilku latach nauki ze stosownym œwiadectwem podjê³a pracê jako
tkaczka, traktuj¹c dom dziadków w Skrzeszewie jako swój rodzinny. Z Jeleniej
Góry wróci³a do Gdañska.
Jej rodzice wraz z pozosta³ym rodzeñstwem w 1945 r. znale¿li siê w zachodnich Niemczech. Jad¹c do nich w goœci po raz pierwszy w 1957 r., ani myœla³a
pozostaæ tam na d³u¿ej. Na miejscu przekonano j¹ jednak, i¿ najbli¿sza rodzina
winna byæ razem. Prze¿y³a tam d³ugie i nie³atwe dla niej lata, zanim w drugim
ma³¿eñstwie z Ulrichem Blaszczykiem znalaz³a stabilizacjê i domowe szczêœcie. Po pióro siêgnê³a jako emerytka.
Nigdy nie wyrzek³a siê swoich korzeni i nie zerwa³a wiêzi z Kaszubami
i Polsk¹. W jej pisarstwie wspiera³ j¹ m¹¿, œwiadom równie¿ swoich polskich
korzeni, choæ nieznajacy jêzyka polskiego. Zakorzeniona po ponad pó³ wieku
pobytu w Niemczech w zró¿nicowanym œwiecie i kulturze jêzyka niemieckiego,
Erika wzbudzi³a swoj¹ ksi¹¿k¹ Kaschubische Birken sympatiê niemieckich
czytelników. Krytycy zwrócili uwagê na ciep³o i wielkie umi³owanie przez ni¹
detalu w opowieœci o jej ¿yciu – tym w Wolnym Mieœcie Gdañsku, jak w Polsce
– zw³aszcza na Kaszubach oraz w RFN. Podkreœlili, i¿ wci¹ga ona w lekturê
i zachwyca czytelników miêdzy innymi piêknem opisywanego krajobrazu.
Ksi¹¿ka dokumentuje te¿ ¿yciow¹ dojrza³oœæ autorki, jej zaradnoœæ, hart i pogodê ducha, umiejêtnoœæ wychodzenia z tragicznych sytuacji rodzinno-zawodowych, zarazem wra¿liwoœæ na los innych ludzi oraz piêkno œwiata. A œwiat
ten – tak¿e daleki – poznawa³a w doros³ym ¿yciu dziêki urlopom i podró¿om,
dokumentowanym fotoaparatem przez mê¿a. On te¿ przepisywa³ jej wspomnienia i opowieœci z rêkopisów na komputerze, bêd¹c ich pierwszym czytelnikiem.
Towarzyszy³ jej podczas spotkañ z czytelnikami, bêd¹cymi odbiorcami jej
kolejnych ksi¹¿ek wydawanych w Gdañsku w wersji oryginalnej – niemieckiej
i w t³umaczeniu na jêzyk polski. Mo¿na powiedzieæ, ¿e w pewnej czêœci jest ich
wspó³autorem.
Po Kaszubskich brzozach i B³êdnych ognikach Zachodu w 2011 r., kiedy to
jednoczeœnie ukaza³a siê równie¿ cz. II jej wsponieñ w jêzyku niemieckim pt.
Im Irrlicht des Westens Erinnerungen, której redaktork¹ oraz t³umaczk¹ wstêpu
i prologu jest Marion Brandt – w serii „Stegnami pomorskiego pogranicza”,
dwa lata póŸniej zrodzi³a siê jej opowieœæ Pij braciszku pij/Trink, Brüderlein
trink, wydana w dwujêzycznej wersji, w t³umaczeniu na jêzyk polski M. Sachy
i z przedmow¹ J. Borzyszkowskiego, Gdañsk 2013. – Jak zauwa¿ono, tak¿e
o tym dziele mo¿emy mówiæ jako nie tylko kaszubsko-pomorskiej i niemiecko-
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-polskiej cz¹stce literatury wspomnieniowej, przekreœlaj¹cej schematy myœlenia o naszej przesz³oœci. Jest ono tak¿e bardzo interesuj¹cym dokumentem –
Ÿród³em dla historyków, etnografów i socjologów, a i politologów, zw³aszcza
badaczy ¿ycia codziennego krajów Europy, œwiata wielu etni, religii, jêzyków
i kultur.
Wysok¹ ocenê ju¿ pierwszej ksi¹¿ki E. Blaszczyk potwierdzaj¹ jej kolejne
dzie³a, wœród których pojawi³a siê saga obejmuj¹ca niemieckie œwiaty Europy
i Ameryki. To Botanischen Vission. Eine Familiensaga in sechs Teilen, Gdañsk
2015 – Botaniczne wizje. Ogród Franziski. Saga rodzinna w szeœciu czêœciach,
t³um. z jêz. niemieckiego Magdalena Darska-£ogin, przedmowa J. Borzyszkowski, wyd. Instytut Kaszubski w serii „Stegnami pomorskiego pogranicza”, Gdañsk
2015, wzbogacona fotografiami Antoniego Ostoja-Lniskiego. Tu da³y o sobie
znaæ w szczególny sposób doœwiadczenia i zami³owania autorki wyniesione
z Kaszub, wzbogacone w Niemczech, obejmujace œwiat ogrodów i rodzinnego
ogrodnictwa.
Ksi¹¿ki E. Blaszczyk nie s¹ te¿ pozbawione swoistego przes³ania moralnego,
prezentowanego tak we wspomnieniach, jak i w opowieœciach, którego korzenie tkwi¹ w doœwiadczeniach ¿ycia codziennego ludzi œwiata pracy na Kaszubach i w Niemczech – na roli i w fabryce oraz w podobnym zak³adzie, osi¹gajacych dziêki swojej pracy i wytrwa³oœci wy¿szy poziom ¿ycia i uczestnictwa
w kulturze, czego przyk³adem sama autorka.
Po ukazaniu siê Botanicznych wizji E. B³aszczyk, borykaj¹c siê z pog³êbiaj¹cymi siê trudnoœciami ze zdrowiem, poddaj¹c siê leczeniom szpitalnym i sanatoryjnym, nie zrezygnowa³a z dalszej twórczoœci pisarskiej. Jej ostatnie zapocz¹tkowane dzie³o z rodzaju opowieœci familijnych nosi tytu³ „Vom Geistköpten
und Anderen”. Niestety, nieudana operacja, niemal utrata wzroku, spowodowa³y, i¿ nie zdo³a³a zrealizowaæ do koñca swego kolejnego projektu. Zmar³a
13 maja 2019 roku, o czym poinformowa³ nas orginalnym nekrologiem Ulrich
Blaszczyk, który przywo³a³ w nim jej twórczoœæ literack¹ – cztery ksi¹¿ki
w jêzyku niemieckim i polskim oraz ostatnie dzie³o, którego nie zdo³a³a dokoñczyæ.
Z myœl¹ o rodzinie z Polski pogrzeb odby³ siê po 8 dniach od œmierci
21 maja w Dortmundzie. 7 lipca w tamtejszej „Propsteikirche” mia³ miejsce
„Das Sechswochenseelenamt”, o którym przyjació³ i rodzinê tak¿e w Polsce –
dziêkuj¹c za udzia³ w pogrzebie – poinformowa³ równie¿ p. Ulrich Blaszczyk.
– Wraz ze œmierci¹ Eriki Kaszuby straci³y kolejnego swego ambasadora w œwiecie niemieckim. Bez w¹tpienia jednym z nich pozostanie nadal jej m¹¿ – Ulrich
Blaszczyk.

ERIKA BLASZCZYK Z D. POKRIEFKE (1936–2019)
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Mieczys³aw Ronkowski

BOLESŁAW KAZIMIERZ
MAZURKIEWICZ
(1931–2017)
– prof. dr inż. rektor Politechniki Gdańskiej,
wybitny uczony, niestrudzony budowniczy
gospodarki morskiej

Urodzi³ siê 9 maja 1931 r. w Koœcierzynie na Kaszubach. By³ synem Bronis³awa – funkcjonariusza Stra¿y Granicznej i Bronis³awy z domu Wenta.
Bêd¹c zaledwie nastolatkiem, w latach 1943–1944 by³ ¿o³nierzem – ³¹cznikiem w Tajnej Organizacji Wojskowej „Gryf Pomorski” w okolicy Kartuz.
W 1950 r. ukoñczy³ Liceum Ogólnokszta³c¹ce w Lêborku.
Studia wy¿sze I stopnia ukoñczy³ w 1953 r. na Wydziale Budownictwa L¹dowego Politechniki Gdañskiej, uzyskuj¹c stopieñ zawodowy in¿yniera budownictwa l¹dowego w specjalnoœci konstrukcje stalowe i ¿elbetowe.
Piêciomiesiêczn¹ praktykê dyplomow¹ odby³ w Przedsiêbiorstwie Monta¿u
Konstrukcji Przemys³owych w Krakowie – Nowej Hucie, jako zastêpca kierownika Bazy Konstrukcji Stalowych. Po ukoñczeniu studiów in¿ynierskich
otrzyma³ nakaz pracy do Biura Projektów Budownictwa Komunalnego w Gdañsku, gdzie przez pó³tora roku zajmowa³ siê projektowaniem mostów.
Studia drugiego stopnia ukoñczy³ w 1956 r. na Wydziale Budownictwa L¹dowego Politechniki Gdañskiej uzyskuj¹c tytu³ in¿yniera budownictwa l¹dowego i magistra nauk technicznych. W latach 1956–1960 pracowa³ w Biurze
Projektów Transportu Drogowego i Lotniczego w Gdañsku, przekszta³conego
w 1957 r. w Biuro Projektów Budownictwa Komunikacyjnego (BPBK). Jako starszy
projektant, zajmowa³ siê projektowaniem konstrukcji obiektów budowlanych
zwi¹zanych z komunikacj¹ samochodow¹ i kolejow¹. W BPBK pe³ni³ funkcjê
kierownika: pracowni architektoniczno-konstrukcyjnej oraz dzia³u budowlanego. Prowadzi³ nadzór nad realizacj¹ budowy zak³adów naprawy samochodów w Gdañsku i W³oc³awku. W 1960 r. zosta³ zatrudniony na Politechnice
Gdañskiej, w której pracowa³ do 2003 r.
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W latach 1966–1967 odby³ oœmiomiesiêczny sta¿ naukowy w Duñskim
Instytucie Geotechniki w Kopenhadze, podczas którego realizowa³ badania
naukowe z zakresu noœnoœci pali fundamentowych.
Na Wydziale Budownictwa Wodnego PG uzyska³ stopieñ doktora w 1964 r.,
a w 1968 r. doktora habilitowanego, gdzie w 1969 r. zosta³ powo³any na stanowisko docenta. Tytu³ profesora nadzwyczajnego otrzyma³ w 1980 r., profesora
zwyczajnego w 1985 r.
Niew¹tpliwym wk³adem prof. Boles³awa Mazurkiewicza w rozwój Politechniki Gdañskiej by³o kierowanie od 1983 r. przez 18 lat – do emerytury w 2001 r.
– Katedr¹ Budownictwa Morskiego na swym macierzystym wydziale.
Jako osoba znana i ciesz¹ca siê powszechnym zaufaniem prof. Boles³aw
Mazurkiewicz zosta³ wybrany w 1981 r. prorektorem do spraw organizacyjnych Politechniki Gdañskiej, pe³ni¹c funkcjê I zastêpcy rektora PG – prof. dr
in¿. Jerzego Doerffera w trudnej – ze wzglêdu na panuj¹cy stan wojenny –
kadencji 1981–1984.
Wreszcie w 1987 r. prof. Boles³aw Mazurkiewicz zosta³ wybrany rektorem
Politechniki Gdañskiej. W trakcie Jego kadencji, m.in., powo³ano Stowarzyszenie Absolwentów Politechniki Gdañskiej, powsta³a Politechnika Otwarta, rozpoczêto wydawanie „G³osu Politechniki Gdañskiej”, wykonano tablice doktorów
honoris causa i rektorów uczelni, wprowadzono Dzieñ Politechniki Gdañskiej.
Funkcjê rektora pe³ni³ do 1990 r.
Bêd¹c praktykuj¹cym in¿ynierem i naukowcem, od pocz¹tku zatrudnienia
zajmowa³ siê badaniami statecznoœci gródŸ grawitacyjnego doku suchego realizowanego w Stoczni w Gdyni oraz opracowaniem ró¿nego rodzaju ekspertyz
i opinii technicznych na podstawie przeprowadzonych badañ, poœwiêconych
g³ównie hydrotechnicznym budowlom morskim, zw³aszcza pochylniom do
wodowania statków i nabrze¿om stoczniowym.
Ca³¹ dzia³alnoœæ naukow¹ i badawcz¹ zwi¹za³ z morskimi budowlami hydrotechnicznymi. W latach 1964–1977 by³ projektantem, kierownikiem inwestycji i nadzoru drena¿owego doku suchego w Stoczni Gdyñskiej imienia
Komuny Paryskiej w Gdyni. Kierowa³ zespo³em ekspertów Politechniki Gdañskiej, który uczestniczy³ w budowie „Tunelu drogowego pod Martw¹ Wis³¹”
w Gdañsku. Zosta³ konsultantem budowy Stadionu ENERGA w Gdañsku.
W latach 1980–2004 by³ ekspertem Organizacji Narodów Zjednoczonych
(UNIDO) i Miêdzynarodowej Organizacji Morskiej (IMO), projektuj¹cym,
konsultuj¹cym i nadzoruj¹cym morskie budowle stoczniowe w: Turcji, Jugos³awii, Indonezji, Iranie, Kubie i na Seszelach.
W 1989 r. zosta³ cz³onkiem Biura Europejskiej Konferencji Rektorów w Genewie (do 1994 r.). W latach 1990–2000 by³ cz³onkiem Zarz¹du Miêdzynarodowego Stowarzyszenia Uniwersytetów w Pary¿u. W latach 1987–1990 pe³ni³
tak¿e funkcjê przewodnicz¹cego Kolegium Rektorów Uczelni Wybrze¿a Gdañskiego.
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Jako visiting professor prowadzi³ zajêcia w 18 wy¿szych uczelniach Europy
i Ameryki Pó³nocnej.
Ponadto zosta³ profesorem tytularnym Uniwersytetu w Stuttgarcie (1991)
oraz profesorem honoris causa Odesskiego Pañstwowego Uniwersytetu Morskiego (1999) i Odesskiej Pañstwowej Akademii Budownictwa i Architektury
(2007). By³ cz³onkiem Akademii Nauk In¿ynieryjnych w Polsce (2005), Akademii Nauk In¿ynieryjnych Federacji Rosyjskiej (1993) i Akademii Transportu
Ukrainy (1999).
Intensywna wspó³praca miêdzynarodowa i krajowa przynios³a prof. Boles³awowi Mazurkiewiczowi najwy¿sze dowody uznania – liczne doktoraty
honoris causa, m.in.: Pañstwowego Uniwersytetu Politechnicznego w St. Petersburgu (1989), Odesskiej Pañstwowej Akademii Budownictwa i Architektury
(1995), Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni (1997), Pañstwowego Uniwersytetu w St. Petersburgu (1998), Uniwersytetu Fridericiana w Karlsruhe (1998),
Politechniki Szczeciñskiej (1999), Kalingradzkiego Pañstwowego Uniwersytetu
Technicznego (2005).
W dniu 9 stycznia 2008 r zosta³ wyró¿niony godnoœci¹ doktora honoris causa
Politechniki Gdañskiej za „starannoœæ i umiejêtnoœæ po³¹czenia wiedzy praktycznej i teoretycznej nad urz¹dzeniami portowymi, budowlami hydrotechnicznymi, eksperta w naukach technicznych w Gdañsku, kszta³cenia i badañ
naukowych w wielu uczelniach morskich w Polsce, zas³ug w promocji tematyki
morskiej w wielu publikacjach z dyscyplin technicznych i nautycznych”.
Nale¿a³ do cz³onków Komitetu In¿ynierii L¹dowej i Wodnej Polskiej Akademii Nauk.
Pelni³ funkcjê przewodnicz¹cego, m.in. Rady Naukowej Instytutu Budownictwa Wodnego PAN (1999–2014), Rady Naukowej Instytutu Morskiego
(1995–2014), Rady Naukowej Narodowego Muzeum Morskiego w Gdañsku
(2006–2015).
Naleza³ do wielu organizacji naukowych, zawodowych, spo³ecznych, sportowych i kombatanckich, pe³ni³ funkcjê: przewodnicz¹cego Towarzystwa Przyjació³ „Daru Pomorza” i Towarzystwa Przyjació³ Statku-Muzeum „So³dek”
(2005––2016), by³ prezesem Gdañskiego Okrêgowego Zwi¹zku ¯eglarskiego
(1979–1992) – obecnie Pomorski Zwi¹zek ¯eglarski.
Pragn¹c zachowaæ pamiêæ o prof. Boles³awie Mazurkiewiczu, jako wybitnym przedstawicielu nauki polskiej, zarz¹d organizacji pracodawców Pracodawcy Pomorza w Gdañsku jednog³oœnie postanowi³, ¿e najwy¿sza nagroda
Primum Cooperatio (Nade wszystko wspó³praca), przyznawana dla naukowca
przez œrodowisko gospodarcze Pomorza, powinna nosiæ imiê Prof. Boles³awa
Mazurkiewicza.
Nagrodê Primum Cooperatio od 2014 r. otrzymuj¹ osoby z pomorskiego
œrodowiska naukowego, które swoim dzia³aniem udowadniaj¹, ¿e mo¿liwa jest
efektywna wspó³praca naukowców ze œwiatem gospodarki. W 2014 r., kiedy

456

WITOLD PARTEKA, MIECZYS£AW RONKOWSKI

ustanowiono tê nagrodê, Kapitu³a nie mia³a ¿adnych w¹tpliwoœci, ¿e pierwszym
laureatem nie mo¿e byæ nikt inny, jak prof. Boles³aw Mazurkiewicz – jeden
z twórców wspó³czesnego budownictwa morskiego. Ca³e ¿ycie zawodowe by³o
zwi¹zane z Politechnik¹ Gdañsk¹ jako in¿ynier, nauczyciel, naukowiec i rektor.
By³ niezwykle aktywny w transferze osi¹gniêæ badawczych do gospodarki.
Jego metody obliczeniowe i rozwi¹zania hydrotechniczne wdra¿ano podczas
budowy doków i pochylni w stoczniach w Polsce i na œwiecie.
Wœród laureatów Nagrody Primum Cooperatio znajduj¹ siê przedstawiciele
Politechniki Gdañskiej: prof. Janusz Rachoñ, prof. Eugeniusz Dembicki, prof.
Andrzej Zieliñski.
Dnia 31 maja 2011 r. w auli Gmachu G³ównego Politechniki Gdañskiej, przyjaciele, wspó³pracownicy, uczniowie i sympatycy prof. Boles³awa Mazurkiewicza
mieli wyj¹tkowe spotkanie: œwiêtowano Jego 80. urodziny i 55. rocznicê rozpoczêcia pracy zawodowej od momentu rozpoczêcia studiów – w paŸdzierniku 1950.
Uczestnicy podczas kolejnych wyst¹pieñ podkreœlali wszechstronn¹ wiedzê,
znacz¹ce sukcesy w kszta³ceniu kadr, talent organizatorski, przywi¹zanie do
Politechniki Gdañskiej, pasjê ¿eglarsk¹, ¿yczliwoœæ i dobroæ, z wdziêcznoœci¹
i uznaniem mówili o aktywnoœci Profesora, która mieœci³a siê w obszarze,
na którym talent uczonego i in¿yniera spotyka siê z morzem.
Osiem tytu³ów doktora honoris causa licz¹cych siê uczelni europejskich,
stu piêædziesiêciu wypromowanych magistrów in¿ynierów i dwunastu wypromowanych doktorów (wœród nich s¹ doktorzy habilitowani i profesorowie
tytularni). Wybitne osi¹gniêcia naukowe i praktyczne wdro¿enia. Bezb³êdnie
rozpoznawany jako ekspert, doradca i konsultant w niezliczonych przedsiêbiorstwach i firmach zwi¹zanych z przemys³em morskim nie tylko w Polsce,
ale i w wielu innych krajach œwiata – w Turcji, Iranie, Indiach, Niemczech,
Norwegii, Jugos³awii, Indonezji, na Kubie i Seszelach. Imponuj¹ca liczba zastosowañ praktycznych rozwi¹zañ proponowanych przez Profesora.
Szacunek budzi dorobek naukowy prof. Boles³awa Mazurkiewicza, nie tylko pod wzglêdem iloœciowym, ale te¿ ze wzglêdu na jakoœæ i zró¿nicowanie.
Jest autorem ponad 400 publikacji (w tym 65 ze wspó³autorami, 152 w jêzykach obcych) na temat mechaniki gruntów, fundamentowania, konstrukcji
portowych, stoczniowych, pe³nomorskich oraz oceanotechniki. Wœród nich
14 to samodzielne ksi¹¿ki. Wyda³ ponad 25 w³asnych skryptów. Jest autorem
4 tomów wspomnieñ.
Badania i rozwi¹zania teoretyczne prof. Boles³awa Mazurkiewicza pozwoli³y
osi¹gn¹æ bezpieczeñstwo i stabilnoœæ gródŸ podczas budowy pierwszego
w Polsce grawitacyjnego doku suchego stoczni w Gdyni. Opracowanie metody
ustalania wartoœci i przebiegu oddzia³ywania tarcia negatywnego pali fundamentowych, umo¿liwi³o ocenê rzeczywistego oddzia³ywania osiadaj¹cego pod³o¿a na fundamenty stoczniowych i portowych torów poddŸwignicowych,
a szczególnie suwnic bramowych, niezwykle czu³ych na nierównomierne od-
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kszta³cenia pod³o¿a. G³ówne prace w tym zakresie realizowane by³y w portach
oraz stoczniach w Gdañsku, Gdyni i Szczecinie.
Wprowadzenie do praktyki projektowej metody okreœlania dopuszczalnych
obci¹¿eñ pochylni pod³u¿nych i poprzecznych podczas budowy i wodowania
statków pozwoli³o na znaczne, nawet trzykrotne, zwiêkszenie noœnoœci statków budowanych w stoczniach w Polsce.
Wyniki wieloletnich badañ prof. Boles³awa Mazurkiewicza, z zakresu oddzia³ywania falowania morskiego, ruroci¹gu podmorskiego i pod³o¿a, zosta³y
wykorzystane, m.in., przy realizacji ruroci¹gu podmorskiego z pola gazowego
na Ba³tyku do elektrociep³owni we W³adys³awowie.
By³ autorem ponad 500 ekspertyz i opinii dotycz¹cych wzajemnego oddzia³ywania konstrukcji budowli, œrodowiska wodnego i pod³o¿a. Wymieniæ tu
mo¿na nowy terminal kontenerowy w Gdañsku oraz port prze³adunku gazów
skroplonych w Œwinoujœciu, realizowanych pod Jego œcis³ym nadzorem.
Ksi¹¿ka prof. Boles³awa Mazurkiewicza o suchych dokach sta³a siê podstaw¹
do projektowania i wykonawstwa bardzo skomplikowanych hydrotechnicznych
konstrukcji stoczniowych na ca³ym œwiecie. Wymieniæ nale¿y chocia¿by udzia³
w pracach koncepcyjnych i projektowych oœmiu doków suchych w: Turcji, Iranie, Indiach, Niemczech i Norwegii, realizowanych w trudnych warunkach
geotechnicznych, a w przypadku Turcji i Iranu w bardzo powa¿nym zagro¿eniu trzêsieniami Ziemi.
Zosta³ odznaczony Krzy¿em Wielkim Orderu Odrodzenia Polski, Krzy¿em
Komandorskim z Gwiazd¹ Orderu Odrodzenia Polski, Krzy¿em Kawalerskim
Orderu Odrodzenia Polski, Z³otym Krzy¿em Zas³ugi, Medalem œw. Wojciecha, Z³otym Medalem za zas³ugi dla Politechniki Gdañskiej, Medalem 70-lecia
Stowarzyszenia In¿ynierów i Techników Polskich dzia³aj¹cego w USA, Nagrod¹
Prezydenta Miasta Gdañska w dziedzinie kultury (2011), oraz wieloma innymi
odznaczeniami pañstwowymi, kombatanckimi, regionalnymi i resortowymi.
Prof. Boles³aw Mazurkiewicz dorasta³ obarczony ciê¿kim doœwiadczeniem
II wojny œwiatowej, pozna³ smak tu³aczki, g³odu i biedy, a tak¿e bezwzglêdn¹
rêkê w³adzy Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej, która zdolnemu in¿ynierowi,
bardzo dobremu studentowi próbowa³a utrudniæ ukoñczenie studiów magisterskich, bo nie by³ godny uczyæ siê na socjalistycznej uczelni wy¿szej. Jednym
z powodów by³ fakt, ¿e Jego ojciec bra³ udzia³ w wojnie polsko – bolszewickiej
1920 r. – jak zakomunikowa³ pewnego dnia pu³kownik Gereon Grzenia-Romanowski – kierownik Studium Wojskowego PG.
Prof. Boles³aw Mazurkiewicz do koñca swego niezwykle aktywnego i twórczego ¿ycia by³ zaanga¿owany w sprawy Politechniki Gdañskiej i polskiego
Wybrze¿a, które dziêki Niemu wzbogaci³o siê o liczne inwestycje o podstawowym
znaczeniu dla gospodarki narodowej. Jako osoba powszechnie znana, aktywnie
w³¹cza³ siê w akcje ratowania zabytków morskiego dziedzictwa technicznego
na Wybrze¿u.
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Patriota z przekonania, harcerz z charakteru, ¿eglarz z zami³owania i kapitan ¿eglugi wielkiej jachtowej. Organizator wielu imprez ¿eglarskich, w tym
rejsów dooko³a Ziemi. Aktywnie dzia³aj¹cy w Towarzystwach Przyjació³ statku muzeum – „Daru Pomorza” oraz „So³dka”. Niezmiennie przywi¹zany do
swojej Alma Mater, dla której do koñca ¿ycia czyni³ wielkie starania. By³ aktywny
w rekonstrukcji zabytkowych walorów politechnicznego kampusu –wie¿y
zegarowej wieñcz¹cej przed II wojn¹ œwiatow¹ sylwetkê Gmachu G³ównego
Politechniki Gdañskiej. Prof. Boles³aw Mazurkiewicz mówi³ podczas swojego
Jubileuszu (31 maja 2011 r.) o stanie przygotowañ do jej rekonstrukcji.
Wiêcej o niezwykle bogatym ¿yciorysie prof. Boles³awa Mazurkiewicza, Jego
charakterze i przekonaniach, dowiedzieæ siê mo¿na z I tomu wspomnieñ, pod
przekornym tytu³em Trzymajmy siê, nie dajmy siê, dedykowanym rodzinie
i przyjacio³om. Ksi¹¿ka opatrzona jest du¿¹ liczb¹ drobiazgowo opisanych
fotografii. Nale¿y podziwiaæ zdumiewaj¹c¹ pamiêæ prof. Boles³awa Mazurkiewicza do nazwisk, dat i miejsc.
Ze wspomnieñ dowiemy siê, m.in.: jak in¿ynier budownictwa l¹dowego,
zosta³ specjalist¹ od budowli morskich, dlaczego mia³ nabyty wstrêt do zupy
z dyni i dlaczego niepokorni technicy marnie koñczyli na budowie w Nowej
Hucie.
Przedostatni rozdzia³ wspomnieñ prof. Boles³awa Mazurkiewicza rozpoczyna siê cytatem z francuskiego chemika, prekursora mikrobiologii, Ludwika
Pasteura – „Wystarczy siê tylko przyzwyczaiæ do pracy i ju¿ bez niej nie mo¿na
¿yæ”. Te s³owa dobrze charakteryzuj¹ Profesora.
Prof. Boles³aw Mazurkiewicz na sta³e zapisa³ siê w anna³ach nauki i in¿ynierii,
jako niestrudzony budowniczy krajowej gospodarki morskiej. Profesjonalizm
Jego dokonañ, bogactwo doœwiadczeñ zawodowych i niekwestionowany autorytet, jakim cieszy³ siê w szerokich krêgach naukowych, in¿ynierskich i gospodarczych, sprawia³y, ¿e wspó³praca z Nim by³a zaszczytem.
Pozostanie w pamiêci jako wybitny uczony i in¿ynier, niestrudzony propagator szeroko pojêtej in¿ynierii morskiej, osoby przyjaznej ludziom, chêtnie
dziel¹cym siê swoj¹ wiedz¹ i doœwiadczeniem, wzór do naœladowania dla wielu
pokoleñ polskich in¿ynierów i naukowców.
Prof. Boles³aw Mazurkiewicz wykorzysta³ w pe³ni swoj¹ ziemsk¹ drogê jako
obywatel, uczony, in¿ynier, nauczyciel i wreszcie ¿yczliwy, dobry cz³owiek.
Zmar³ 22 paŸdziernika 2017 r. Pochowany zosta³ na Cmentarzu Witomiñskim w Gdyni.
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Wiedzą dzieliła się szczodrze...
Zasługi prof. EWY ROGOWSKIEJ-CYBULSKIEJ (1962–2019)
dla kaszubszczyzny

W niedzielê 27 stycznia 2019 r. po d³ugiej chorobie zmar³a prof. Ewa Rogowska-Cybulska, jêzykoznawczyni o rozleg³ych zainteresowaniach badawczych, szczególnie w dziedzinie s³owotwórstwa, onomastyki, historii jêzyka,
kultury jêzyka i jego poprawnoœci. Bada³a teksty mówione i pisane w aspekcie
szeroko rozumianego jêzykowego obrazu œwiata, w swoich analizach nierzadko siêga³a do bogactwa dialektalnego polszczyzny. Opracowa³a dwie wa¿ne dla
nauki monografie dotycz¹ce nazw roœlin Kaszubskie nazwy roœlin uprawnych
(1998) i Gwarowy obraz roœlin w œwietle aktywnoœci nominacyjnej ich nazw
(na przyk³adzie gwary wsi Wagi w powiecie ³om¿yñskim), rozprawa habilitacyjna 2005. Tytu³ profesora zwyczajnego otrzyma³a w roku 2014, kiedy licz¹cy
ponad 150 artyku³ów dorobek dope³ni³a monografia pt. S³owotwórstwo na us³ugach reklamy. Mechanizmy tekstowe (2013).
Urodzi³a siê w Gdañsku, ¿yciem rodzinnym i zawodowym z tym miastem
by³a zwi¹zana, ale jak¹œ swoj¹ cz¹stk¹ by³a obecna jednakowo w £om¿yñskiem,
gdzie spêdzi³a dzieciñstwo i wraca³a na ka¿dy urlop; tak to wspominaj¹ jej bliscy i prof. Henryka Sêdziak:
Ty wyros³aœ z tej ziemi i ¿y³aœ mi³oœci¹ do niej. Tu wychowa³aœ siê przez pierwsze lata swojego ¿ycia (...). Gdy byliœmy mali, ka¿dy z nas chcia³ spaæ z Tob¹, bo
najlepiej (i w ogóle) opowiada³aœ bajki. Dla nas – dzieci ze wsi – by³ to wielki,
nieznany œwiat. Przywozi³aœ nam ksi¹¿ki, deklamowa³aœ wiersze, razem pracowaliœmy i œpiewaliœmy piosenki. Ofiarowuj¹c nam siebie i te wartoœci, pokazywa³aœ jednoczeœnie, ¿e wa¿na jest te¿ nasza to¿samoœæ i kultura. Bada³aœ i dokumentowa³aœ genealogiê rodu, tradycje, zwyczaje i jêzyk wsi. St¹d te¿ bra³y siê
Twoja pasja i zainteresowania naukowe. Bêd¹c na granicy dwóch œwiatów, ³¹czy³aœ je i odkrywa³aœ nawzajem dla siebie. (Joka z Wag (Maria Kryszajtys))
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Ta uczona mieszkanka Gdañska nigdy nie zapomnia³a o swoich korzeniach.
Zawsze ¿ywo interesowa³a siê ziemi¹ swoich rodziców i dziadków. Jej zainteresowania naukowe œwiadcz¹ o tym najlepiej. Jako doktor by³a aktywnym cz³onkiem £om¿yñskiego Towarzystwa Naukowego im. Wagów. Uczestniczy³a w konferencjach historycznych organizowanych przez to towarzystwo. Na szczególn¹
uwagê zas³uguje Jej obecnoœæ na wszystkich konferencjach jêzykoznawczych organizowanych w latach 2000–2015 przez Towarzystwo Kultury Jêzyka Oddzia³
w £om¿y we wspó³pracy z £TN im. Wagów. (prof. dr hab. Henryka Sêdziak) 1

Cechowa³a j¹ niezwyk³a wra¿liwoœæ na zmiany jêzykowe towarzysz¹ce przemianom kulturowym i cywilizacyjnym, nadto dostrzega³a je w przestrzeni
ma³ych ojczyzn i skrupulatnie rejestrowa³a; zarówno dla ma³ej wsi Wagi
(gmina Przytu³y), jak i wielkomiejskiego Gdañska (w tym szczególnie Zaspy).
Takie przyrodzone zainteresowanie jêzykowe nie mog³o byæ obojêtne dla badania kaszubszczyzny, w tym jej odmiany literackiej in statu nascendi. Zw³aszcza,
¿e naukowy rozwój Ewy wspiera³ jej Mistrz, Bogus³aw Kreja, Kociewiak, wspó³uczestnik prac terenowych zespo³u Atlasu jêzykowego kaszubszczyzny. A studiowaæ jej przysz³o w okresie gor¹cych debat nad statusem jêzykowym kaszubszczyzny: liczni wyk³adowcy (poczesne miejsce nale¿a³oby przypisaæ prof.
H. Górnowiczowi) prowadzili badania powi¹zane z Kaszubami, starsi koledzy
z Zak³adu Jêzyka Polskiego, Edward Breza i Jerzy Treder na bie¿¹co rozwi¹zywali problemy standaryzowanej kaszubszczyzny, a Marek Cybulski (od 2003 r.
m¹¿ Ewy), wspó³autor podrêcznika Kaszubski jêzyk literacki (z R. Wosiak-Œliw¹,
1992) pisa³ pod kierunkiem prof. dra hab. E. Brezy doktorat pt. Rz¹d czasowników w kaszubszczyŸnie (1996).
Umia³a patrzeæ i s³uchaæ uwa¿nie: po ludzku i lingwistycznie. Wyró¿nia³a j¹
niecodzienna pamiêæ do zawartoœci przeczytanych ksi¹¿ek i nienaganny warsztat badawczy. Z drobiazgow¹ starannoœci¹ gromadzi³a materia³ jêzykowy
(np. nazwy w³asne, napisy pami¹tkowe, a z kolekcjonerskim zaciêciem etykiety
kaszubskojêzyczne), wnikliwie go opracowywa³a, potem umiejêtnie zestawia³a
w naukowym wywodzie, aby na koñcu dojœæ do wniosków natury ogólnojêzykoznawczej. Na pocz¹tek powsta³ „zielnik kaszubski”: kilka artyku³ów o nazwach zbó¿, roœlin uprawnych czy ozdobnych na materiale S³ownika Sychty,
jeden artyku³ w oparciu o powieœæ Majkowskiego ¯ycie i przygody Remusa
i w koñcu monografia (1998), w której g³ównym trzonem jest zbiór 586 nazw
kaszubskich roœlin w uk³adzie s³ownikowym opatrzony charakterystyk¹ etymologiczn¹ i s³owotwórcz¹. W owym czasie ju¿ gromadzi³a materia³y do s³ownika „³om¿yñskiego”, który po latach doczeka³ siê usystematyzowanego opisu
1

Te i inne wspomnienia zawiera numer specjalny czasopisma „Jêzyk – Szko³a – Religia”,
do którego powstania Ewa siê przyczyni³a i dba³a o jego rozwój znacznie bardziej ni¿ obligowa³y J¹ do tego obowi¹zki cz³onka Rady Naukowej czasopisma.
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naukowego nazw roœlin „w œwietle ich aktywnoœci nominacyjnej” (2005). I tak
by³o zawsze, sprawiedliwie obdziela³a uwag¹ naukow¹ obie ma³e ojczyzny.
Z perspektywy czasu za wa¿kie dla kaszubistyki nale¿y uznaæ artyku³y:
Poliwalencja kaszubszczyzny a kultura masowa (Przyczynek do roli gatunku
tekstów jako argumentu w dyskusji nad statusem jêzykowym kaszubszczyzny)
w pracy zbiorowej Kaszubszczyzna w przesz³oœci i dziœ (Warszawa 2006)
i Kaszubszczyzna w szacie informacyjnej miasta (w: Przestrzeñ zró¿nicowana
jêzykowo, kulturowo i spo³ecznie. Miasto 2, red. M. Œwiêcicka, Bydgoszcz 2008),
a tak¿e 13 hase³ w poradniku Jêzyk kaszubski. Poradnik encyklopedyczny (2006),
a wœród nich syntetyczne opracowanie zró¿nicowania stylistycznego kaszubszczyzny i kilka „izmów”: hiperyzmy, internacjonalizmy, profesjonalizmy, regionalizmy...
Ewa mia³a niepospolity dar nauczania, jej wyobraŸniê dydaktyczn¹ pokazuj¹ podrêczniki napisane wspólnie z Anet¹ Lewiñsk¹: do gramatyki jêzyka
polskiego dla szko³y podstawowej, te¿ do kszta³cenia literackiego (wyd. M. Ro¿ak). Wyj¹tkow¹ uwag¹ obdarzy³a pierwszy w jakimœ sensie kaszubski podrêcznik, tj. Kaszëbsczé abecad³o. Twój pierszi elemeñtôrz W. Bobrowskiego
i K. Kwiatkowskiej (2000). Pisa³a o nim sama lub z Markiem, porówna³a w zestawieniu z ³u¿yckim, a tak¿e z kociewskim z Anet¹ Lewiñsk¹. Do analizy wybra³a zagadnienia dotycz¹ce obrazu miasta czy przesz³oœci, roli przys³ów, nazw
w³asnych czy s³ownictwa religijnego.
Ewa lubi³a pracowaæ nad wybranym zagadnieniem naukowym w parze, by³y
to ró¿ne obopólne uzupe³nienia, zale¿ne od podejmowanego problemu. Ale
szczególny tandem utworzyli z Markiem; we wspó³autorstwie z mê¿em powsta³o kilkanaœcie opracowañ dotycz¹cych roli s³owotwórstwa w podnoszeniu
statusu kaszubszczyzny i o derywatach s³owotwórczych w przek³adach na
kaszubski, np. Derywaty s³owotwórcze w felietonach Rómka Drze¿d¿ónka i Tómka Fópczi jako przyk³ad roli s³owotwórstwa w kszta³towaniu kaszubszczyzny
literackiej. Dziêki Marka znajomoœci systemu jêzykowego kaszubszczyzny
i wszechstronnej wiedzy jêzykoznawczej Ewy, nadto umiejêtnoœci osadzenia
wybranych zagadnieñ w szerokim kontekœcie standaryzacji jêzyka te analizy
wnios³y nowe ustalenia konstytutywne dla kszta³tuj¹cej siê kaszubszczyzny,
ale i maj¹ charakter ogólny.
Ewa mia³a dar dostrzegania i problematyzowania ciekawych i wa¿nych zjawisk jêzykowych, a tak¿e talent ich teoretycznego rozwi¹zywania i opisywania.
Mobilizowa³a œrodowisko jêzykoznawców gdañskich do ró¿nych dzia³añ
naukowych, tak¿e jako d³ugoletni Prezes Oddzia³u Gdañskiego Towarzystwa
Mi³oœników Jêzyka Polskiego. Jej inicjatyw¹ by³a cykliczna konferencja pamiêci
prof. Bogus³awa Krei pn. W œwiecie s³ów i znaczeñ, kameralne spotkania TMJP
i du¿e konferencje okolicznoœciowe, po których pozosta³y liczne monografie.
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Jako osoba o niezwykle wszechstronnej wiedzy jêzykoznawczej wielokrotnie
bywa³a proszona – i w sprawach drobniejszych, i bardziej zawi³ych – o radê
czy konsultacje. Dziêki jej autorytetowi w 2015 r. powsta³o
w Instytucie Filologii Polskiej Centrum Jêzyka i Kultury Kaszubskiej. Dog³êbnie rozumia³a potrzebê nauczania jêzyka kaszubskiego w powi¹zaniu z kszta³ceniem filologicznym i kulturowym na poziomie szko³y wy¿szej, swoj¹ obecnoœci¹ 17 wrzeœnia 2018 r. wspar³a protest przed rektoratem UG przeciwko
nieuruchomieniu etnofilologii kaszubskiej z powodu niewystarczaj¹cej liczby
kandydatów; mówi³a: „a sk¹d wiadomo, ¿e wœród tych dwudziestu nie by³o
jakiegoœ Brezy lub Tredera?” Jako znakomity dydaktyk i autorka podrêczników
wiedzia³a, jak wa¿ne jest, aby edukacjê na ka¿dym etapie nauczania organizowali dobrze przygotowani do tego ludzie. A jako nauczyciel akademicki
i opiekun wielu doktorantów widzia³a, jak tych, co s¹ predysponowani do
studiowania spraw kaszubskich, ubywa.
By³a bardzo dobr¹, sprawiedliw¹, ¿yczliw¹ wszystkim pracownikom, doktorantom i studentom osob¹, na której pomoc zawsze mo¿na by³o liczyæ.
Doradza³a, wspiera³a, wiedz¹ dzieli³a siê szczodrze. Mimo choroby wci¹¿ by³a
aktywna i twórcza. Otrzymawszy pierwsz¹ nagrodê w kategorii ksi¹¿ki naukowej w ramach I edycji Konkursu na najlepsz¹ ksi¹¿kê naukow¹, dydaktyczn¹
i przedstawiaj¹c¹ rezultaty pracy doktorskiej opublikowan¹ w Wydawnictwie
Uniwersytetu Gdañskiego (nagrod¹ jest wydanie kolejnej ksi¹¿ki), przygotowa³a
naukow¹ monografiê pt. „Powtarzali za-³om-za-³om-za-³om i tak powsta³a
£omza…”. O etymologiach nienaukowych nazw miejscowoœci powiatu ³om¿yñskiego; etymologie ludowe pasjonowa³y j¹ zawsze. Ju¿ nie wziê³a jej do rêki,
choæ wspólnie z redaktor Mari¹ Mosiewicz przygotowa³a – jak wiele innych
redakcji wczeœniej – do druku „do ostatniej kropki”. Zosta³a pochowana 30 stycznia w Przytu³ach.

EWA ROGOWSKA-CYBULSKA

(1962–2019)
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PAWEŁ ADAMOWICZ (1965–2019)
– prawnik, samorządowiec, polityk,
prorektor Uniwersytetu Gdańskiego,
Prezydent Gdańska (1998–2019)

Pocz¹tek roku 2019 wstrz¹sn¹³ mieszkañcami Gdañska, Pomorzem i Polsk¹.
W czasie gdañskiego fina³u Wielkiej Orkiestry Œwi¹tecznej Pomocy w niedzielê 13 stycznia, w jego kluczowym momencie, zaatakowany zosta³ na scenie
Prezydent Gdañska Pawe³ Adamowicz. Kilkanaœcie godzin walki o ¿ycie prezydenta nie przynios³o efektu. W dniu 14 stycznia 2019 r. o godzinie 14.30
og³oszono, ¿e Pawe³ Adamowicz zmar³…
To tragiczne wydarzenie wry³o siê w pamiêæ tysiêcy ludzi. PóŸniejsze modlitwy, czuwanie przy trumnie wystawionej w Europejskim Centrum Solidarnoœci, t³umy stoj¹ce w wielogodzinnych kolejkach, aby po¿egnaæ siê ze œp. pamiêci Prezydentem czy te¿ chc¹ce siê wpisaæ do ksi¹g kondolencyjnych, liczne
spotkania, z najwiêkszym, które odby³o siê na ul. D³ugiej i na D³ugim Targu,
Pusta noc w koœciele œw. Jana, a wreszcie przejmuj¹cy pogrzeb w sobotê 19
stycznia w Bazylice Mariackiej, wokó³ której zgromadzi³y siê wielotysiêczne
rzesze gdañszczan, Pomorzan i osób, które przyjecha³y z ró¿nych stron Polski
i zza granicy – wszystko to dokumentowa³o, jak ogromnym wstrz¹sem by³o to
morderstwo. Opis tych wydarzeñ, wieloœæ wypowiedzi, dokumentacja fotograficzna etc. znalaz³y siê w unikatowym wydawnictwie przygotowanym przez
Wojewódzk¹ i Miejsk¹ Bibliotekê Publiczn¹ w Gdañsku (Gdañski Styczeñ, red.
prowadz¹cy I. Joæ-Adamkowicz, Gdañsk 2019). By³y te¿ inne publikacje ksi¹¿kowe, specjalne numery gazet i czasopism, ogromna liczba publikacji w mediach ró¿nego typu poœwiêconych Paw³owi Adamowiczowi. Wszystko to jednak
nie oddaje do koñca ani tragizmu, ani te¿ ci¹gle nie pozwala na w³aœciwe odczytanie sensu tego, co siê wydarzy³o 13 i 14 stycznia 2019 r.
Rodzina Paw³a Adamowicza pochodzi z Wilna, sk¹d po wojnie trafi³a do
Gdañska, gdzie przysz³y prezydent urodzi³ siê 2 listopada 1965 r. Tutaj w latach
1972–1980 uczêszcza³ do Szko³y Podstawowej nr 50 imienia Emilii Plater,
a nastêpnie (do 1984 r.) by³ uczniem I Liceum Ogólnokszta³c¹cego imienia
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Miko³aja Kopernika. Po zdanej maturze podj¹³ studia prawnicze na Wydziale
Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdañskiego.
Lata 80. naznaczy³y ca³¹ jego biografiê. W czasie Sierpnia’80 by³ w Kanadzie
u swojej cioci i tam z oddalenia obserwowa³ to, co siê dzia³o w Gdañsku
i w ca³ej Polsce. W czasie nauki w gdañskiej „jedynce” mocno zaanga¿owa³ siê
w m³odzieñcze dzia³ania opozycyjne, a doœwiadczenia z okresu stanu wojennego kaza³y mu zawsze nieufnie podchodziæ do wszelkiej autorytarnej w³adzy.
Szczytowym momentem opozycyjnego zaanga¿owania by³o przewodniczenie
komitetowi strajkowemu w czasie solidarnoœciowego strajku okupacyjnego na
Uniwersytecie Gdañskim w maju 1988 r.
Kilka miesiêcy póŸniej zmieni³a siê sytuacja polityczna w Polsce, a m³ody
Pawe³ Adamowicz podj¹³ pracê jako asystent na Uniwersytecie Gdañskim.
Szczególnie istotnym jednak doœwiadczeniem z tego okresu by³o sprawowanie
przezeñ w latach 1990–1993 funkcji prorektora UG do spraw studenckich. By³
wówczas najm³odsz¹ osob¹ sprawuj¹c¹ podobny urz¹d w Polsce (a byæ mo¿e
nie tylko tu).
Czas prze³omu demokratycznego oznacza³ równie¿ nowe formy zaanga¿owania obywatelskiego. W tym czasie w pe³ni ukszta³towa³y siê dwie pasje
P. Adamowicza, którym pozosta³ wierny do koñca: Gdañsk, z jego histori¹
i to¿samoœci¹ oraz samorz¹d. Po wyborach w czerwcu 1989 r. i utworzeniu
rz¹du Tadeusza Mazowieckiego ruszy³y intensywne prace nad odtworzeniem
samorz¹du terytorialnego. P. Adamowicz od pocz¹tku by³ gor¹cym orêdownikiem tej zmiany ustrojowej, a jako m³ody prawnik bra³ udzia³ w licznych dyskusjach, szkoleniach, pisa³ teksty o tematyce samorz¹dowej etc. Jak póŸniej
wspomina³, „decyzj¹ s¹siadek” zosta³ wstawiony na listê kandydatów Komitetu
Obywatelskiego w wyborach samorz¹dowych w maju 1990 r. Ku swojemu
zaskoczeniu wygra³ i teraz móg³ ju¿ nie tylko jako prawnik-teoretyk, ale jako
radny braæ udzia³ w tworzeniu samorz¹du gminnego w Gdañsku. Od pocz¹tku
by³ równie¿ aktywny w dyskusjach wokó³ przysz³oœci ustroju terytorialnego
pañstwa, w skrócie okreœlanym wówczas has³em regionalizacji. Z myœl¹
o wzmacnianiu samorz¹dnoœci regionalnej P. Adamowicz anga¿owa³ siê w prace
Sejmiku Samorz¹dowego Województwa Gdañskiego, w którego sk³ad wchodzi³ w latach 1990–1994 jako delegat Gdañska (w latach 1990–1991 by³ wiceprzewodnicz¹cym Sejmiku).
Do Rady Miasta zosta³ wybrany tak¿e w 1994 r., staj¹c na jej czele i pe³ni¹c
funkcjê Przewodnicz¹cego przez ca³¹ kadencjê do 1998 r. Wtedy te¿, ju¿ w nowych realiach ustrojowych, po odtworzeniu samorz¹du powiatowego i wojewódzkiego, zosta³ wybrany przez Radê Miasta na prezydenta Gdañska. Potwierdzi³ to nastêpnie w 2002 r., kiedy pierwszy raz odby³y siê bezpoœrednie wybory
prezydenckie, które wygra³. Funkcjê tê pe³ni³ przez ponad dwie dekady, a¿ do
chwili swojej tragicznej œmierci.

PAWE£ ADAMOWICZ
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Od czasów m³odoœci pasj¹ P. Adamowicza by³a polityka. By³ aktywny w gdañskim Komitecie Obywatelskim, ale anga¿owa³ siê tak¿e w prace i dzia³alnoœæ
partii politycznych. Zawsze okreœla³ siê mianem konserwatysty, st¹d bliskie mu
by³o konserwatywne skrzyd³o w Kongresie Liberalno-Demokratycznym,
potem Partia Konserwatywna, Stronnictwo Konserwatywno-Ludowe, Akcja
Wyborcza Solidarnoœæ, a¿ w koñcu Platforma Obywatelska, której struktury
tworzy³ w Gdañsku i na Pomorzu w 2001 r.
B³êdem by³oby jednak s¹dziæ, i¿ aktywnoœæ publiczn¹ ogranicza³ do partii
politycznych. Wrêcz przeciwnie. St¹d zaanga¿owanie m.in. w Klubie Myœli
Politycznej „Dziekania”, Klubie Politycznym im. Lecha B¹dkowskiego, Stowarzyszeniu „Kongres Libera³ów”, czy te¿ w Ruchu Kultury Niepodleg³ej. Od 1998
roku by³ zawsze wolontariuszem Wielkiej Orkiestry Œwi¹tecznej Pomocy oraz
honorowym dawc¹ krwi. Z racji swojego zaanga¿owania samorz¹dowego
pe³ni³ tak¿e ró¿ne funkcje publiczne, m.in. w latach 2007–2011 by³ prezesem
zarz¹du Fundacji Unii Metropolii Polskich, a od 2015 cz³onkiem zarz¹du.
Ponadto by³ cz³onkiem zgromadzenia przedstawicieli samorz¹dów regionalnych i lokalnych Unii Europejskiej – Komitetu Regionów w Brukseli.
Bardzo zale¿a³o mu na integracji i wzmacnianiu pozycji metropolii gdañskiej,
a przez to tak¿e województwa pomorskiego. St¹d zaanga¿owanie we wprowadzanie ró¿nych inicjatyw integracyjnych, zw³aszcza zaœ powo³anie Stowarzyszenia Gdañski Obszar Metropolitalny (potem Obszar Metropolitarny Gdañsk-Gdynia-Sopot).
Pawe³ Adamowicz by³ przedstawicielem pokolenia, które w latach 80. i 90.
bardzo zaanga¿owa³o siê w dyskusje wokó³ gdañskiej historii, to¿samoœci i kultury. To dlatego z tak¹ pasj¹ anga¿owa³ siê w dzia³ania zwi¹zane z 1000-leciem
Gdañska, które mia³y miejsce w 1997 roku. By³y one tak¿e okazj¹ do podkreœlania wielokulturowej, wieloreligijnej i wielojêzycznej przesz³oœci grodu nad
Mot³aw¹. P. Adamowicz na ten aspekt dziejów Gdañska by³ szczególnie wyczulony. Tak¿e dlatego, ¿e sam mia³ z³o¿on¹ historiê rodzinn¹. Zawsze przy
tym by³ przywi¹zany do tradycji wileñskich, podkreœlaj¹c z dum¹ swoje pochodzenie i podtrzymuj¹c kontakty z miastem i regionem, z którego wywodzi³a siê
jego rodzina. I jednoczeœnie z pe³nym zaanga¿owaniem i pasj¹ koncentrowa³
siê na gdañskim genius loci. To myœlenie o Gdañsku – nie tylko jako lidera
samorz¹dowego, ale te¿ intelektualisty – najpe³niejszy wyraz znalaz³o w dwóch
jego ksi¹¿kach – w³aœciwie te¿ manifestach ideowych i to¿samoœciowych:
Gdañsk jako wyzwanie (Gdañsk 2008) oraz Gdañsk jako wspólnota (Gdañsk
2018). Do tego mo¿na by zreszt¹ dodaæ wiele artyku³ów, nie tylko o tematyce
gdañskiej, ale te¿ samorz¹dowej, regionalnej, metropolitalnej, o „Solidarnoœci”
i opozycji, o patriotyzmie etc.
W myœleniu o Gdañsku i Pomorzu nigdy nie traci³ z oczu kaszubskiego komponentu w historii i kulturze miasta. Gdy ¿egnaliœmy Go podczas pustej nocy
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w koœciele œw. Jana w przeddzieñ pogrzebu, przewija³a siê refleksja, ¿e by³
On najbardziej kaszubskim prezydentem Gdañska w jego dziejach. Pierwsze
kontakty ze œrodowiskiem regionalnym mia³y miejsce jeszcze w okresie studiów, a niew¹tpliwie istotn¹ rolê odgrywa³ Lech B¹dkowski, który by³ wa¿n¹
postaci¹ dla œrodowiska ideowego, z którego wywodzi³ siê przysz³y prezydent
Gdañska. Potem do Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego P. Adamowicza zbli¿y³a tematyka samorz¹dowa oraz myœlenie o regionalizacji kraju. Cz³onkiem
ZK-P zosta³ on w 1992 r., bior¹c w tym roku tak¿e udzia³ w II Kongresie Kaszubskim. W póŸniejszych latach, nie tylko przy okazji 1000-lecia Gdañska
i Wystawy Pomorskiej (1997) bardzo czêsto nawi¹zywa³ do kaszubskoœci miasta, odwo³uj¹c siê do ró¿nych symboli. To dlatego z jego inicjatywy ustanowiono Medal Ksiêcia Mœciwoja przyznawany przez Radê Miasta. Mocno wspiera³
tak¿e ideê postawienia pomnika ksiêciu Œwiêtope³kowi Wielkiemu na skwerze
przy koœciele œw. Miko³aja (2010). Dwa lata wczeœniej odby³ siê w Gdañsku X
Zjazd Kaszubów, któremu towarzyszy³o wiele wydarzeñ, m.in. wystawa w Ratuszu G³ównego Miasta, dokumentuj¹ca zwi¹zki Kaszubów z Gdañskiem.
Takich przyk³adów mo¿na podawaæ wiêcej, choæby pomys³ na wystawienie na
rogatkach miasta tablic informuj¹cych, ¿e wje¿d¿aj¹cych wita siê w Gdañsku –
stolicy Kaszub. Wywo³a³o to spore poruszenie tak w mieœcie, jak i w regionie.
Wobec tego tablice zmieniono i od tej pory widnieje na nich, ¿e Gdañsk wita
jako historyczna stolica Kaszub (napisy s¹ po kaszubsku!). Ale z samego pomys³u Prezydent siê nie wycofa³. Zaœ podczas obchodów XX-lecia Instytutu Kaszubskiego zaapelowa³ do uczonych, aby tematem kaszubskoœci Gdañska zaj¹æ
siê na powa¿nie, deklaruj¹c równie¿ konkretne wsparcie. Wkrótce wiêc ruszy³
projekt Gedania Cassubia – kaszubskoœæ Gdañska, którego pierwszym akcentem by³ konferencja pod tym samym tytu³em (odby³a siê 17 listopada 2017 r.
w Oœrodku Kultury Morskiej w Gdañsku). Materia³y z niej ukaza³y siê drukiem
(Gedania Cassubia – kaszubskoœæ Gdañska, red. Mi³os³awa Borzyszkowska-Szewczyk, Cezary Obracht-Prondzyñski, wyd. Instytut Kaszubski, Gdañsk
2018), a nastêpnie w semestrze zimowym 2018/2019 na Wydziale Filologicznym UG zosta³ wyg³oszony interdyscyplinarny cykl wyk³adów pt. Gedania
Cassubia. Kaszubi i kaszubszczyzna w krajobrazie kulturowym Gdañska, zorganizowany przez Centrum Jêzyka i Kultury Kaszubskiej, Pracowniê Badañ
nad Narracjami Pamiêci Pogranicza i Instytut Kaszubski. Kluczowym przedsiêwziêciem by³o przygotowanie i wydanie ksi¹¿ki: Kaszubski wano¿nik po
Gdañsku. Znaki i miejsca w przestrzeni kulturowej Miasta (autorzy: Mi³os³awa
Borzyszkowska-Szewczyk, Bogumi³a Cirocka, Cezary Obracht-Prondzyñski
wyd. Instytut Kaszubski, Gdañsk 2018). Do jego powstania stale nas mobilizowa³
Prezydent, nawi¹zuj¹c przy ka¿dej okazji, ¿e „czeka”. Niestety, nie zd¹¿yliœmy
Mu go oficjalnie wrêczyæ! Mogliœmy ju¿ tylko wkleiæ do ka¿dego egzemplarza
ksi¹¿ki dedykacjê z podziêkowaniem za wsparcie, inspiracjê i zachêtê…
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Pawe³ Adamowicz ¿y³ sprawami Gdañska i regionu. Jego pasj¹ by³ samorz¹d, o który w ostatnich latach bardzo siê martwi³, widz¹c, jak nastêpuje zwrot
ku centralizmowi. By³ zdecydowanym krytykiem sytuacji politycznej, jaka nast¹pi³a po 2015 r., nie wahaj¹c siê przed zabieraniem publicznie g³osu w tej
sprawie. Jednoczeœnie dokonywa³ istotnego zwrotu ideowego, poddaj¹c
minione trzy dekady okresu transformacji refleksji, a niekiedy tak¿e krytyce.
Równie¿ sobie wyrzuca³ zbyt ma³e zaanga¿owanie na rzecz wzmacniania kultury obywatelskiej, demokratycznego zaanga¿owania, czy te¿ budowania politycznych kompetencji w szerokich krêgach spo³ecznych. Uwa¿a³, ¿e powinno
to byæ wa¿ne zadanie samorz¹dowych liderów. Z takim przes³aniem chcia³ siê
zwróciæ do samorz¹dowców z ca³ej Polski, zapraszaj¹c ich na obchody 30-lecia
wyborów w czerwcu 1989 r. Nie zd¹¿y³… Obchody siê jednak odby³y i przyci¹gnê³y dziesi¹tki tysiêcy osób z ca³ej Polski. Sta³y siê z jednej strony manifestacj¹
przywi¹zania do demokracji, ale te¿ dla uczestników by³y realizacj¹ politycznego testamentu Paw³a Adamowicza. Nie pierwsz¹. I zapewne nie ostatni¹…
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ROMAN KALISZAN (1945–2019)
– b. rektor Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego,
przewodniczący Rady Naukowej Stacji PAU
w Gdańsku

Roman Kaliszan przyjecha³ do Gdañska kilkadziesi¹t lat temu z wioski Przybys³aw (Wielkopolska), aby studiowaæ farmacjê na Akademii Medycznej
(AMG). Z Jego pisemnych jak i ustnych wypowiedzi jasno wynika, ¿e umi³owanie wiedzy, pasja poznawania prawdy by³y jego dominuj¹cym celem ¿yciowym. By³ przy tym cz³owiekiem nieœmia³ym i skromnym, ale niezwykle
stanowczym w przypadku dochodzenia prawdy w badaniach naukowych.
Profesor Roman Kaliszan otrzyma³ gruntowne wykszta³cenie w kraju i za
granic¹. Ukoñczy³ Wydzia³ Farmaceutyczny Akademii Medycznej w Gdañsku
(1968) oraz Wydzia³ Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Gdañskiego
(1973). W latach 1984–2016 by³ kierownikiem Katedry i Zak³adu Biofarmacji
i Farmakodynamiki AMG.
Na przestrzeni lat 1979–1993 przebywa³ na ró¿nych sta¿ach naukowych
za granic¹ na uniwersytetach: w Edynburgu (UK), Borstelu (RFN), New
Brunswick (USA), Montrealu (Kanada) i Binghampton (USA). Studia a nastêpnie wspó³praca z wieloma wybitnymi naukowcami da³y Mu „¿elazne” podstawy do rozwoju oryginalnej drogi naukowej. Osi¹gniêcia naukowe profesora
Kaliszana s¹ wybitne, za którymi „ukrywaj¹ siê” dziesi¹tki lat ciê¿kiej pracy
laboratoryjnej i dziesi¹tki publikacji naukowych, monografii i ksi¹¿ek drukowanych w renomowanych pismach i wydawnictwach naukowych:
(1) Stworzy³ oryginalny kierunek badawczy nazwany QSRR (Quantitative
Structure-Retention Relationships) – s¹ to iloœciowe zale¿noœci pomiêdzy struktur¹ zwi¹zku chemicznego a retencj¹ chromatograficzn¹. Wprowadzi³ tê analizê do wspomagania identyfikacji bia³ek w proteomice oraz do wykrywania
œrodków dopinguj¹cych z listy Œwiatowej Agencji Anty-Dopingowej (WADA)
z u¿yciem danych strukturalnych uzyskanych poprzez modelowanie komputerowe.
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(2) Opracowa³ oryginaln¹ procedurê w technice HPLC wykorzystuj¹c¹
liniowy gradient pH fazy ruchomej, która umo¿liwia szybk¹ preselekcjê substancji chemicznych jako potencjalnych leków o odpowiednich cechach
farmakokinetycznych.
(3) Stworzy³ oryginalne postêpowanie w przewidywaniu aktywnoœci farmakologicznej zwi¹zków chemicznych dziêki wynikom analizy multiwariancyjnej
PCA (Principal Component Analysis) du¿ych zbiorów danych podzia³owych
tych substancji (okreœlonych technik¹ HPLC).
Osi¹gniêcia naukowe Profesora znalaz³y uznanie nie tylko w kraju, ale i za
granic¹, czego wyrazem s¹ liczne nagrody naukowe oraz cz³onkostwa w krajowych i zagranicznych organizacjach. Spoœród wielu nagród, które otrzyma³
Profesor, na szczególn¹ uwagê zas³uguj¹: nagroda FNP w dziedzinie nauk przyrodniczych i medycznych w 2003 roku (polski Nobel); dwukrotna nagroda za
osi¹gniêcia naukowe Prezesa Rady Ministrów RP (1997 i 2015); nagroda MNiSW
za wybitne osi¹gniêcia naukowe (2009); Nagroda Naukowa Prezydenta miasta
Gdañska im. Jana Heweliusza (2000) i Nagroda Naukowa Wydzia³u Medycznego PAN (1997). W roku 2018 otrzyma³ presti¿ow¹ nagrodê Europejskiego
Towarzystwa Nauk Separacyjnych (EuSSS) im. M. Tswetta i W. Nernsta jako
pierwszy laureat z Polski.
Pragnê podkreœliæ, ¿e prof. Roman Kaliszan cieszy³ siê autorytetem wœród
naukowców, czego dowodem jest powo³ywanie Profesora do ró¿nych organizacji naukowych: cz³onek korespondent Polskiej Akademii Umiejêtnoœci (2009)
i czynny (2018), a od roku 2013 rzeczywisty Polskiej Akademii Nauk; dr h.c.
Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu (2012) oraz
za granic¹: cz³. zagraniczny Akademii Nauk i Umiejêtnoœci Wojwodiny (2010)
i cz³. zagraniczny W³oskiej Narodowej Agencji ds. Oceny Uniwersytetów i Instytutów Badawczych (ANVUR). By³ cz³onkiem Narodowej Rady Rozwoju przy
Prezydencie RP (2010). By³ tak¿e aktywnym cz³onkiem Rady Naukowej Stacji
PAU w Gdañsku, gdzie pe³ni³ funkcjê Przewodnicz¹cego Rady Naukowej.
Profesor Kaliszan opublikowa³ ok. 270 artyku³ów (IF ok. 700; cyt. ok. 9.000,
H=52) w renomowanych pismach naukowych, napisa³ dwie ksi¹¿ki naukowe
i by³ wspó³autorem 35 ksi¹¿ek wydanych w wiêkszoœci w miêdzynarodowych
wydawnictwach. Ten znakomity dorobek naukowy stawia go w czo³owej
grupie polskich naukowców.
O uznaniu jego osi¹gniêæ naukowych w skali miêdzynarodowej œwiadczy
fakt powo³ywania go jako recenzenta do ok. 1000 artyku³ów naukowych i 300
recenzji projektów grantowych. Ponadto by³ recenzentem licznych rozpraw
doktorskich oraz kilkunastu doktoratów h.c. w kraju i za granic¹. Pracowa³
w kolegiach redakcyjnych 11 pism naukowych polskich i zagranicznych.
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Lista odznaczeñ i wyró¿nieñ profesora Kaliszana obejmuje oko³o 30 ró¿nych pozycji. Myœlê, ¿e najwa¿niejszymi odznaczeniami by³y: Krzy¿e: Kawalerski, Oficerski i poœmiertnie Komandorski z Gwiazd¹ Orderu Odrodzenia
Polski.
W ocenie wartoœci naukowca czêsto pojawia siê pytanie „czy wykszta³ci³
godnych siebie nastêpców”? Prof. Kaliszan podczas uroczystoœci wrêczenia
Nagrody Naukowej Miasta Gdañska im. Jana Heweliusza, opowiedzia³ o swoich
ch³opiêcych marzeniach: „od wczesnego dzieciñstwa poch³ania³em mnóstwo
ksi¹¿ek i odczuwa³em nieopart¹ potrzebê zdobywania wiedzy… koniecznie
chcia³em wyjechaæ na studia do Gdañska…”[…] „To swoiste déjá vu, to przypomnienie wytworu wyobraŸni dorastaj¹cego ch³opaka, brodz¹cego z wiklinowym koszem na ryby po wodach rzeki Lutyni”. Takim ch³opcem pozosta³,
brodz¹c tym razem po bezkresnych przestrzeniach nauki ³owi³ nie ryby, ale
utalentowanych naukowców: by³ promotorem 21 przewodów doktorskich, opiekowa³ siê oœmioma habilitacjami. W Jego „koszu” znalaz³o siê kilku zdolnych
naukowców, spoœród których oœmiu zosta³o tytularnymi profesorami.
Rozumiej¹c doskonale istotê pracy naukowej, prof. Kaliszan wykorzysta³
swoje zdolnoœci, pe³ni¹c funkcjê prorektora, a nastêpnie rektora (2005–2008)
Gdañskiego Uniwersytetu Medycznego. Swoimi sukcesami naukowymi dzia³a³ stymuluj¹co i przyspieszy³ rozwój naukowy nauczycieli akademickich naszej uczelni, która zaczê³a zajmowaæ czo³owe miejsca w krajowych rankingach
naukowych, a w bie¿¹cym roku zosta³a wyró¿niona jako Uniwersytet Badawczy.
Za jego kadencji rozpoczêto budowê nowoczesnego Centrum Medycyny Inwazyjnej i rozpoczêto restrukturyzacjê uczelni w kierunku uniwersyteckim –
utworzono Wydzia³ Nauk o Zdrowiu.
Wydzia³ Lekarski Polskiej Akademii Umiejêtnoœci straci³ znakomitego naukowca. Nauka polska straci³a wybitnego farmaceutê i chemika o miêdzynarodowym uznaniu, który by³ silnie zwi¹zany ze œrodowiskiem naukowym
Gdañska.
Gdañsk, 28 XII 2019 roku

ROMAN KALISZAN (1945–2019)
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