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Wies³aw D³ugokêcki
Gdañsk

Środowisko geograficzne i topografia
gdańskiego zespołu osadniczego we wczesnym

średniowieczu (do początku XIV w.).
Wybrane problemy

1. Wprowadzenie

Usytuowanie Gdañska w niewielkiej odleg³oœci od Morza Ba³tyckiego (Zatoki
Gdañskiej), na granicy dwóch jednostek geograficznych – wysoczyzny i delty
wiœlanej – wywar³o znacz¹cy wp³yw na jego rozwój. St¹d te¿ wynika³o zaintere-
sowanie badaczy warunkami naturalnymi w obrêbie siedliska zespo³u osadni-
czego, jak te¿ ich zmianami, wywo³anymi przez dzia³alnoœæ cz³owieka. Nasili³o
siê ono w ci¹gu ostatnich kilkudziesiêciu lat1. Szczególne znaczenie dla rozwoju
badañ nad œrodowiskiem geograficznym najstarszego Gdañska mia³y badania
archeologiczne, jak te¿ osi¹gniêcia niektórych innych dyscyplin, których wyniki
mo¿na by³o kolejny raz skonfrontowaæ ze Ÿród³ami pisanymi.

Zespó³ osadniczy, który objêto wspóln¹ nazw¹ Gdañsk2, sk³ada³ siê w XIII
w. z dwóch jednostek: grodu i jego pertynencji oraz miasta samorz¹dowego.
W dalszym ci¹gu dyskutowanym problemem jest po³o¿enie miasta na prawie
niemieckim w gdañskim zespole osadniczym. Lokalizowano go zarówno na

1 Dziêkujê Pani dr Zofii Maciakowskiej z Pracowni Historii Gdañska i Dziejów Morskich
Polski Instytutu Historii PAN za dyskusjê nad tematem artyku³u i cenne uwagi, które mo-
g³em wykorzystaæ w tej pracy.
Pierwsz¹ próbê przedstawienia problemu z historycznego punktu widzenia podj¹³ A. Hirsch,
Über die geographische Lage und Entwicklung Danzigs: eine siedlungsgeographische Studie,
Danzig 1912. Zob. te¿ E. Keyser, Die Baugeschichte der Stadt Danzig, Köln-Wien 1972, s. 5-10.
Hydrografi¹ zajmowa³ siê szerzej A. Zbierski, Port gdañski na tle miasta w X-XIII wieku,
Gdañsk 1964, s. 157-178 oraz plan nr 12 i 13. Zob. te¿ Historia Gdañska, pod red. E. Cieœlaka,
t. V, Bibliograf ia Gdañska, opr. J. Kucharski, P. Szafran, Sopot 1997, s. 42-57 (zestawienie
prac na temat œrodowiska geograficznego Gdañska wydanych do 1985 r.).

2 Pojêcie „zespó³ osadniczy” omówi³ J. Rajman, Kraków, zespó³ osadniczy, proces lokacji, miesz-
czanie do roku 1333, Kraków 2004, s. 5-16.
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obszarze Starego, jak i te¿ G³ównego Miasta Gdañska (w dzielnicy Mariackiej).
Wypowiedzia³em siê ju¿ za pierwszym rozwi¹zaniem, próbuj¹c w oparciu
o metodê retrogresywn¹ przedstawiæ przemawiaj¹ce za nim argumenty3. W tym
miejscu nacisk po³o¿ono przede wszystkim na organizacjê przestrzeni grodu
i miasta samorz¹dowego. Uwagê skoncentrowano tylko na niektórych zagad-
nieniach, które najpe³niej naœwietlaj¹, zreszt¹ bardzo sk¹pe, przekazy pisane.

2. Œrodowisko geograficzne

2.1.  Ukszta³towanie powierzchni

Gdañski zespó³ osadniczy powsta³ przy ujœciu Mot³awy do Wis³y, w odleg³oœci
kilkunastu kilometrów od Zatoki Gdañskiej, na granicy Wysoczyzny Gdañskiej
i ¯u³aw Wiœlanych. Naturaln¹ przeszkod¹ dla rozwoju przestrzennego Gdañska
w kierunku zachodnim by³o znaczne wypiêtrzenie i nachylenie wysoczyzny
w jego bezpoœrednim s¹siedztwie, w kierunku wschodnim zaœ niskie po³o¿enie
¯u³aw (1-2 m n.p.m.) i wysoki poziom wód gruntowych, a tak¿e zagro¿enie
powodziowe. Czynniki te z ró¿nych powodów zanik³y dopiero w XIX w.4

Na zachód od siedliska miejskiego znajduj¹ siê dwa wzgórza: na po³udniu
Biskupia Górka o wysokoœci 45 m n.p.m, i na pó³nocy Grodzisko, zwane te¿
Gór¹ Gradow¹, o wysokoœci 40 m n.p.m., które przedziela dolina rzeki Potok
Siedlecki. Oba wzgórza zosta³y znacz¹co podwy¿szone w czasie prac fortyfika-
cyjnych w XVII w.5  Jednak tak¿e wczeœniej, jak mo¿na wnioskowaæ na podsta-
wie najstarszej weduty miasta z 1573 r., mo¿na by³o z nich obserwowaæ rejon
ujœcia Wis³y i Zatoki Gdañskiej6.

Na obszarze historycznego Gdañska wysoczyzna opada w kierunku wschod-
nim, tworz¹c dwa cyple (grzbiety, jêzyki): po³udniowy (g³ównomiejski), wy-
znaczony przez poziomice 7-6-5-4 m n.p.m., z centrum w miejscu koœcio³a

3 W. D³ugokêcki, Zmiany w przestrzeni gdañskiego miejskiego zespo³u osadniczego pod pano-
waniem zakonu krzy¿ackiego a problem lokalizacji miasta samorz¹dowego w Gdañsku
w XIII w., „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej” (cyt. KHKM), 63, 2015, nr 2, s. 305-330.

4 Od prze³omu Wis³y w Górkach w 1840 r. i budowy œluzy w P³oni poziom wody w Wiœle
i Mot³awie obni¿y³ siê o 40-50 cm. Zwiêkszenie bezpieczeñstwa przeciwpowodziowego
przyniós³ równie¿ przekop Wis³y w Œwibnie i budowa œluzy w Przegalinie w latach 1894-
-1895; zob. E. Keyser, Die Baugeschichte ..., s. 8. O poziomie wód gruntowych w delcie
Wis³y zob. J. Szukalski, ¯u³awy Wiœlane, Warszawa 1975, s. 60.

5 E. Keyser, Die Baugeschichte …, s. 6-7.
6 Z. Jakrzewska-Œnie¿ko, Najstarszy widok panoramiczny Gdañska Franciszka Hogenberga

z 1573 roku, Libri Gedanenses, 4-5,1970-1971, Warszawa-Poznañ 1973, s. 47 (panorama
ogl¹dana z Grodziska).
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Mariackiego, oraz pó³nocny (staromiejski), wyznaczony przez poziomicê 4 m
n.p.m., która dochodzi do kolana Mot³awy w miejscu jej ujœcia do Wis³y, obej-
muj¹c prawie w ca³oœci Zamczysko, nastêpnie zaœ biegnie na po³udnie w nie-
wielkiej odleg³oœci od rzeki, aby przekroczyæ j¹ na wysokoœci ul. Mariackiej,
obj¹æ œrodkow¹ czêœæ póŸniejszej Wyspy Spichrzów, i wróciæ na obszar G³ów-
nego Miasta przy ul. Ogarnej7.

Rzêdna 3 m n.p.m tworzy trzeci grzbiet, skierowany na po³udnie na osi
ul. Stolarskiej (zapewne powsta³ w wyniku nasypu), i zaraz kolejny biegn¹cy
na pó³noc, obejmuj¹cy teren Osieka. Nastêpnie przecina ona ul. Sieroc¹ i do-
chodzi do wspomnianego kolana Mot³awy, przekraczaj¹c je na wysokoœci
ul. Wartkiej. Na jej prawym brzegu na wysokoœci ul. Mariackiej i Chlebnickiej
tworzy skierowany na wschód cypel z centrum przy ul. D³ugie Ogrody, który
siêga do Knipawy (Rudna), gdzie znajdowa³o siê wyraŸnie obni¿enie zajête
przez rozlewisko Rozwójki8.

Granica miêdzy formacjami dyluwialnymi (wysoczyzna) a aluwialnymi (delta
Wis³y) odpowiada mniej wiêcej obecnej rzêdnej 7 m n.p.m. i biegnie w linii
ulic: Korzenna – Rajska – Wielki M³yn – Targ Drzewny – Targ Wêglowy –
Tkacka – Garbary – zachodnia krawêdŸ ul. Ogarnej9. Niekiedy znaczny k¹t
nachylenia terenu móg³ tworzyæ naturalne granice dla rozwoju zasiedlenia, jak
spadek terenu miêdzy ul. Korzenn¹ (7m n.p.m) a ul. Rajsk¹ (5 m n.p.m)10.

7 Zob. W. Geisler, Die Grossstadtsiedlung Danzig, Danzig 1918, III. Isohypsenkarte; E. Keyser,
Die Baugeschichte ..., s. 6-7; S. Bobiñski, Gdañsk wczesnodziejowy-analiza planu miasta,
Gdañsk 1952, s. 37-40. O cyplu (grzbiecie) staromiejskim zob. J. Kamiñska, Metody badañ
archeologicznych w Gdañsku w latach 1948-1952, w: Studia wczesnoœredniowieczne. Studia,
materia³y, sprawozdania, t. III, pod red. A. Gieysztora, Warszawa-Wroc³aw 1955, s. 163.
Z. Maciakowska, Kilka uwag na temat œredniowiecznego Osieka w Gdañsku, „Zapiski Histo-
ryczne” (cyt. ZH), 80, 2015, z. 2, s. 59, przyp. 16, zwraca uwagê na ró¿nice w wysokoœci
warstwic na mapie z 1884 i mapie z 1918 r. (tu od 0,5-1 m wy¿sze).

8 S. Bobiñski, Gdañsk wczesnodziejowy ..., s. 37-40; E. Keyser, Die Baugeschichte ..., s. 6-7.
9 A. Lièvin, Ueber die Sterblichkeit in Danzig in den Jahren 1863 bis 1879, w: Danzig in natur-

wissenschaftlicher und medizinischer Beziehung, Danzig 1880, s. 137; A. Hirsch, Über die
geographische Lage…, s. 9; W. Geisler, Die Grossstadtsiedlung Danzig, s. 23-24; O. Kloeppel,
Das Stadtbild von Danzig in den drei Jahrhunderten seiner grossen Geschichte, Danzig 1937,
Plan III; E. Moldenhauer, Die Baugrundkarte des Danziger Stadtgebietes. Die Ausgestaltung
der historisch-geologischen Karte des Danziger Stadtgebietes zu einer technisch-geologischen,
„Schriften der Naturforschenden Gesellschaft Danzig”, Neue Folge, 17,3, 1926, s. 19-24
i mapa; L. Bohdziewicz, Charakterystyka geologiczno-in¿ynierskich warunków odbudowy
œródmieœcia Gdañska, „Przegl¹d Geologiczny”, 1,1953, nr 9, s. 399-401; ten¿e, Rejonizacja
geologiczno-in¿ynierska Trójmiasta, tam¿e, 6,1958, nr 6, s. 249-250.

10 A. Lièvin, Die Mortalität in Danzig während der Jahre 1863 bis 1869 mit Beziehung auf
die öffentliche Gesundheitspfege, „Deutsche Vierteljahrschrift für Öffentliche Gesund-
heitspflege”, 3,1871, s. 347; E. Keyser, Die Besiedlung der Altstadt Danzig, „Zeitschrift
des Westpreussischen Geschichtsvereins” (cyt. ZWG), 61,1921, s. 162.
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Istnieje wyraŸny zwi¹zek miêdzy przebiegiem poziomic a g³êbokoœci¹ bu-
dowlanych gruntów noœnych. W granicach 0-2 m pod powierzchni¹ znajdo-
wa³y siê one miêdzy 7 a 6 m n.p.m., na zachód od linii wyznaczonej przez ulice
Okopowa-Pocztowa-Lektykarska-Kozia, która nastêpnie przechodzi na
ul. Wêglarsk¹, przecina wschodni¹ krawêdŸ Targu Drzewnego, biegnie wzd³u¿
ul. M³yñskiej, miêdzy ul. Korzenn¹ i Rajsk¹ i wzd³u¿ ul. Dyrekcyjnej. Tak¿e
na terenie Zamczyska grunty noœne znajduj¹ siê na tej samej g³êbokoœci.
Na obszarze Starego Przedmieœcia granica miêdzy gruntem nienoœnym o mi¹¿-
szoœci 4-6 a 6-10 m biegnie od po³udnia wzd³u¿ ul. RzeŸnickiej, po czym tu¿
przed skrzy¿owaniem z ul. Kocurki skrêca na wschód, przecina ¯abi Kruk,
dochodzi do Podwala Przedmiejskiego i biegnie w jego linii do Mot³awy.
W dzielnicy Mariackiej G³ównego Miasta ta linia graniczna znajduje siê nieco
na zachód od ulic Mieszczañska-Kuœnierska-Grz¹ska-Mokra-Przêdzalnicza,
aby w dzielnicy Œwiêtojañskiej skrêciæ na pó³nocy zachód i osi¹gn¹æ Podwale
Staromiejskie na wysokoœci ul. Lawendowej. Na Starym Mieœcie wspomniana
granica biegnie w linii ul. Igielnickiej – Stolarskiej – £agiewniki 11.

Jednak zale¿noœci te nie zawsze s¹ jednoznaczne. Grunt noœny budynku
Poczty Polskiej na rogu ul. Ogarnej i Pocztowej znajdowa³ siê dopiero na g³ê-
bokoœci 11 m. Na obszarze miêdzy ul. Lawendow¹ – Szklary – Z³otników
a S³omian¹ i Ksiê¿¹, od po³udniowo-wschodniej krawêdzi koœcio³a œw. Miko³aja
na tzw. Kêpie Dominikañskiej do ul. Ducha Œw. naprzeciw koœcio³a Mariac-
kiego, grunt noœny znajduje siê na g³êbokoœci 6-10 m, podczas gdy w jego
otoczeniu po³o¿ony jest na g³êbokoœci 4-6 m. Niewykluczone, ¿e teren ten
by³ lekko zabagniony12.

Obecny podzia³ obszaru aglomeracji gdañskiej wed³ug przebiegu poziomic
i g³êbokoœci zalegania gruntów noœnych, jest generalnie zgodny z danymi hi-
storycznymi. Granicê miêdzy wzglêdnie korzystnymi a niekorzystnymi warun-
kami dla sta³ego osadnictwa w œredniowieczu, jednak z pewnymi wyj¹tkami
(teren grodu i podgrodzia nad Mot³aw¹), wyznacza w przybli¿eniu usypany
przez cz³owieka ci¹g ulic zwanych w XIV-XV w. groblami (niem. Damm),

11 E. Moldenhauer, Die Baugrundkarte ..., s. 19-24 i mapa. Mniej precyzyjnie zob. L. Bohdzie-
wicz, Charakterystyka ..., s. 17, ryc. 2, który nie wyodrêbni³ terenu Zamczyska, mi¹¿szoœæ
zaœ gruntów nienoœnych w œrodkowej i wschodniej czêœci Œródmieœcia oceni³ na 5-7 m,
a zachodniej na 3-5 i 0-3 m. Na terenie Wyspy Spichrzów i Dolnego Miasta zalegaj¹ one na
g³êbokoœci od 7 m.

12 E. Keyser, Die Baugeschichte ..., s. 6, przyp. 4; O Kloeppel, Das Stadbild ..., s. 286, Plan III.
M. Maciakowska, Ocena zasobów archiwalnych i stan badañ dotycz¹cych terenu Kêpy
Dominikañskiej oraz wstêpna analiza uk³adu przestrzennego terenu Nowego Miasta, w: Ba-
dania archeologiczne terenu przysz³ego centrum dominikañskiego w Gdañsku. Sezon 2000,
pod red. A. Go³embnika, Warszawa 2001, s. 16-17. Pojêcie „Kêpa Dominikañska” wprowa-
dzi³ A. Zbierski, Port gdañski ..., s. 162.
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to znaczy Grobla I-IV (5-4 m n.p.m), oraz Nowa Grobla (obecnie ul. Stolarska
i ul. £agiewniki), biegn¹ca w kierunku M³odego Miasta (4-3 m n.p.m)13.

Nasuwa siê jednak pytanie, czy obecne stosunki wysokoœciowe odpowia-
daj¹ œredniowiecznym. Podczas gdy O. Kloeppel uwa¿a, ¿e cypel g³ównomiej-
ski powsta³ w wyniku niwelacji (nasypów, narzutów) terenu przy zak³adaniu
G³ównego Miasta, to E. Keyser przypisuje to wypiêtrzenie pierwotnemu bie-
gowi wód Potoku Siedleckiego przez dzielnicê Mariack¹. Pogl¹d pierwszy wy-
daje siê s³uszny, gdy¿ bieg Mot³awy naprzeciw cypla po³udniowego (dzielnica
Mariacka) nie zosta³, jak nale¿a³oby oczekiwaæ, przesuniêty przez nurt Potoku
w kierunku wschodnim, a mimo to poziomica 4 m n.p.m. przekracza Mot³awê
na wysokoœci ul. Chlebnickiej – D³ugiego Targu – Ogarnej i siêga zachodniego
krañca D³ugich Ogrodów14. Tak¿e poziomica 3 m n.pm. na terenie ul. St¹giew-
nej i D³ugich Ogrodów siêgaj¹ca do Knipawy nie ma naturalnego charakteru,
ale powsta³a w wyniku usypania grobli w osi tych ulic15.

Prowadzone w latach 1868–1871 prace przy zak³adaniu sieci wodoci¹gowo-
-kanalizacyjnej i zwi¹zane z nimi rozkopy wzd³u¿ ulic wykaza³y, ¿e w XIV w.
na terenie miasta przeprowadzono znacz¹ce prace niwelacyjne, wykorzystuj¹c
miejscowy materia³16. Podsypka z czystego piasku wzd³u¿ g³ównych ulic dziel-
nicy Mariackiej siêga³a do g³êbokoœci 4,5 m od powierzchni ulicy. Natomiast
w dzielnicy Œwiêtojañskiej piasek zmieszany by³ z ziemi¹ i gruzem, a wzd³u¿
ul. Straganiarskiej i ul. Tobiasza podsypkê czêœciowo na faszynie wykonano
z brudnej i bagnistej ziemi, nawet z odpadami17.

13 Zwróci³ na to uwagê G. Köhler, Geschichte der Festungen Danzig und Weichselmünde bis
zum Jahre 1814 in Verbindung mit der Kriegsgeschichte der freien Stadt Danzig, T. I, Breslau
1893, s. 4. O drogach-groblach zob. W. Stephan, Die Strassennamen Danzigs, Danzig 1911,
s. 26, 86. Przebieg ul. Stolarskiej i £agiewniki odpowiada granicy miêdzy gruntami noœny-
mi o g³êbokoœci 4-6 a 6-10 m. Na znaczenie rzêdnej 4 m n.pm. powy¿ej której w okresie
nowo¿ytnym i XIX w. nie siêga³y wylewy Mot³awy zwraca uwagê O. Kloeppel, Das Stadt-
bild ..., s. 23-24 i E. Keyser, Die Baugeschichte ..., s. 6-7. Natomiast Z. Maciakowska, Kilka
uwag ..., s. 59, uwa¿a, ¿e granicê okresowych powodzi wyznacza³a rzêdna 3 m n.p.m.

14 O. Kloeppel, Das Stadtbild …, s. 23-24; E. Keyser, Die Baugeschichte ..., s. 7.
15 Archiwum Pañstwowe w Gdañsku (cyt. APG), 300,32,1, k. 54 („agger, sicut itur ad prive-

tam”, 1378), k. 54v („in orto sito in aggere, quo itur ad insulam”, 1378), k. 56, 56v, 57v;
E. Keyser, Die Baugeschichte ..., s. 320; W. Stephan, Die Strassennamen ..., s. 61, 67.

16 Piasek pozyskiwano na Piaskowni (niem. Sandgrube), obecnie ul. ks. Rogaczewskiego
i Górka, jak te¿ na Grodzisku; zob. W. Stephan, Die Strassennamen ..., s. 82, 87; E. Keyser,
Die Baugeschichte ..., s. 6.

17 A. Lièvin, Die Mortalität in Danzig ..., s. 347; ten¿e, Ueber die Sterblichkeit ..., s. 140, 142;
T. Hirsch, Über die geographische Lage …, s. 26; E. Keyser, Die Baugeschichte ..., s. 8, przyp. 9:
na œrodku ul. Piwnej przed nr 23 do 3,5 m gruz (Schutt), na ul. Œwiêtojañskiej przed nr 19
do 3 m gruz, przed nr 22 do 6 m gruz. L. Bohdziewicz, Charakterystyka ..., s. 16, stwierdza: „Na
powierzchni ca³ego œródmieœcia powszechnie wystêpuje warstwa kulturowa sk³adaj¹ca siê



WIES£AW D£UGOKÊCKI (GDAÑSK)12

O skali tych prac œwiadczy nasyp o gruboœci oko³o 130 cm nad budynkiem
stoj¹cym pierwotnie na ul. D³ugiej po po³udniowej stronie ratusza. Wykonano
tak¿e nasyp we wschodniej czêœci dzia³ki przeznaczonej pod budowê koœcio³a
Mariackiego o gruboœci oko³o 180 cm, aby zlikwidowaæ ró¿nicê wysokoœci.
Gruboœæ nasypu na nadmot³awskiej terasie zalewowej przy ul. Tokarskiej
nr 21-25 wynios³a oko³o 2 m. Niecki wype³niono materia³em organicznym,
a nasyp zbudowano z materia³ów nieprzepuszczalnych i przepuszczalnych. Przy
ul. Przêdzalniczej na namu³y przechodz¹ce ku górze w torf sypano ziemiê, prze-
k³adaj¹c j¹ warstwami faszyny, a tak¿e plecionk¹ lub rusztem z belek. Dopiero
na takim „podk³adzie” wznoszono budynki. Do tworzenia warstw izolacyjnych
u¿ywano wiórów i szcz¹tków organicznych (róg ul. Piwnej i ul. Kaletniczej)18.

Poziom wód gruntowych na terenach nadmot³awskich by³ tak wysoki,
¿e próbowano go obni¿yæ przez kopanie rowów odwadniaj¹cych biegn¹cych
wzd³u¿ ulic. Wskazuje na to nazwa ulicy Ra(a)s, Raes (1353), a w 1382 r. anti-
quum raes i novum raes (obecnie ul. Grz¹ska i ul. Dziana). Nazwa ta jest
pochodzenia dolnoniemieckiego (râs), oznacza pr¹d (nurt) w cieku, i wskazuje
na przechodz¹cy przez ulicê rów odwadniaj¹cy. Niewykluczone, ¿e rowy
drena¿owe usytuowane równolegle do biegu Mot³awy, przy pomocy których
zamierzano wstêpnie osuszyæ teren, zastosowano przy ul. PowroŸniczej19.

W bagnistej (aluwialnej) czêœci obszarze Starego Miasta podsypki zosta³y
zrobione niestarannie. Tylko na ul. Stolarskiej nasyp o gruboœci 9 stóp (ok.
2,7 m) zosta³ wykonany z piasku. Nasyp na ul. Rajskiej (oko³o kilkunastu
metrów na wschód od obecnego biegu ulicy) zrobiono z piasku (5 stóp= oko³o
1,5 m ) i gruzu (1,5 stopy= ok. 45 cm)20.

z nasypu, gruzu, czêœci drzewnych i innych przypadkowych sk³adników”. Tereny „z nasypa-
mi piaszczystymi” wystêpuj¹ „zw³aszcza w zachodniej czêœci miasta na lepszym pod³o¿u”.

18 Z. Maciakowska, Modernizacja G³ównego Miasta w Gdañsku oko³o 1380 roku, w: Procesy
przemian w sztuce œredniowiecznej. Prze³om-regres-innowacje-tradycja. Studia z historii
sztuki, pod red. R. Eysymontta, R. Kaczmarka, Warszawa 2014, s. 83, 86-87; A. Koperkiewicz,
M.K. Kociñska, Wstêpne wyniki badañ archeologicznych prowadzonych na stanowisku 89
przy ul. Tokarskiej 21-25 w Gdañsku, w: XVII Sesja Pomorzoznawcza, vol. 2, Od póŸnego
œredniowiecza do czasów nowo¿ytnych, pod red. H. Panera, M. Fudziñskiego, Gdañsk 2013,
s. 513-515; Z. Polak, Badania archeologiczne prowadzone w latach 2002-2004 na stanowi-
sku „Hotel Rezydent” w Gdañsku, w: XV Sesja Pomorzoznawcza. Materia³y z konferencji
30 listopada-02 grudnia 2005, pod red. G. Nawrolskiej, Elbl¹g 2007, s. 354; M. Kochanow-
ski, Ze studiów nad osadnictwem œredniowiecznym w obrêbie G³ównego Miasta Gdañska.
G³os archeologa, w: Gdañskie studia z dziejów œredniowiecza, nr 6, pod red. B. Œliwiñskiego,
Gdañsk 1999, s. 125-126. Przy ul. D³ugi Targ nr 14-15 i ul. D³ugiej nr 22-25 odkryto rzêdy
pali wbitych pionowo, na których u³o¿ono pale poziome jako podbudowê dla budynków
z ceg³y; zob. K. Ja¿dzewski, Kultura rybaków gdañskich w XII-XIII wieku w œwietle badañ
wykopaliskowych 1948-1951, „Rocznik Gdañski” (cyt. RG), 13, 1954, s. 10.

19 W. Stephan, Die Strassennamen ..., s. 81-82.
20 A. Lièvin, Die Mortalität in Danzig ..., s. 347-348.
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Tak¿e w okresie pomorskim przed rozpoczêciem prac budowlanych podej-
mowano dzia³ania zabezpieczaj¹ce przed niestabilnym gruntem i wysokim
poziomem wód gruntowych. W dzielnicy rybackiej w grodzie w obrêbie
ka¿dego domostwa izolacjê tworzy³y znaczne nasypy z piasku na calec utwo-
rzony przez namu³y pochodzenia roœlinnego. W dzielnicy rzemieœlniczej
(stanowisko 2) domy na najstarszym poziomie posadowione by³y na warstwach
faszyny, tworz¹cej izolacjê od torfiastego gruntu. Na dzia³kach przy ul. Podwale
Staromiejskie nr 57-59 (stanowisko 4) na mu³ na³o¿ono faszynê przyciœniêt¹
kamieniami, nastêpnie zaœ dwie warstwy bierwion21.

2.2.  Flora

W 1356 r. korzystnie dla G³ównego Miasta Gdañska zosta³ rozstrzygniêty spór
miêdzy biskupem w³oc³awskim a miastem „z powodu pewnych ³¹k i zaroœli
(krzewów, zagajników) granicz¹cych z miastem Gdañsk” („propter quedam prata
et rubeta civitati Danczk adiacenta”). Zwrócono uwagê, ¿e taki charakter flory
w tej okolicy znajduje potwierdzenie w nazwie terenowej „Rozendal” (póŸniej
Schwarzes Meer, ul. Stawki, obecnie w miejscu ul. Armii Krajowej), zapisanej
po raz pierwszy w XVI w., a oznaczaj¹cej zaroœla g³ogu (dzikiej ró¿y)22. Zaroœla
porastaj¹ce zachodni stok Biskupiej Górki siêga³y do Starego Przedmieœcia, na
co wskazywa³yby nazwy ulic z cz³onem –hagen (Wolfeshagen – ul. RzeŸnicka,
Gruttenhagen – zachodnia strona ul. ¯abi Kruk, Rehagen, którego czêœci¹ by³a
ul. K³adki,) jak te¿ nazwa wsi zagrodniczej Petershagen – obecnie Zaroœlak.
Podobny charakter mia³o te¿ Grodzisko, skoro pierwotnie (1385) nosi³o nazwê
„Hagensberg”23.

Równie¿ pó³nocne zbocze Biskupiej Górki poroœniête by³o zaroœlami.
Wskazuje na to nazwa terenowa Ober Schladahl na pó³noc od ul. Œwiêtojañ-
skiej, która tworzy³a granicê miêdzy Che³mem a Drugimi Nowymi Ogrodami,
jak te¿ ulica Unter Schladahl – obecnie odcinek ul. Malczewskiego miêdzy

21 K. Ja¿dzewski, Gdañsk w X-XIII w. na tle Pomorza wczesnoœredniowiecznego, w: Pomorze
œredniowieczne, pod red. G. Labudy, Warszawa 1958, s. 95; J. Kamiñska, Gdañsk wczesno-
œredniowieczny w œwietle siedmiu lat archeologicznych prac badawczych, RG, 14,1955, s. 29,
53; Z. Ho³owiñska, Dzielnica rzemieœlnicza z XIII i XIV wieku w Gdañsku (stanowisko 2),
w: Gdañsk wczesnoœredniowieczny, pod red. J. Kamiñskiej, t. VI, Gdañsk 1967, s. 228;
A. Wapiñska, Wyniki badañ archeologicznych na stanowisku 4 w Gdañsku (wykopy I-IV),
w: tam¿e, s. 249.

22 E. Keyser, Die Baugeschichte ..., s. 376-377 i przyp. 17. O sporze zob. W. D³ugokêcki, Zmia-
ny w przestrzeni …, s. 312-314.

23 Dokumentacja tych nazw zob. W. Stephan, Die Strassennamen ..., s. 30,33,41-42, 78. Zob.
te¿ ten¿e, Danzig. Gründung und Strassennamen, Marburg/L 1954, s. 28. O znaczeniu s³owa
hagen (hain) zob. Fr. L. K. Weigand, Deutsches Wörtebuch, fünfte Aufl., Gießen 1909, Bd. I,
szp. 791 (Hagen), 794 (Hain).
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¹

ul. Sowi¹ a Jasn¹. Nazwa Schladahl oznacza Schlehental, to znaczy dolinê
tarniny24.

Niewykluczone, ¿e w³aœnie ta cecha krajobrazu Gdañska znalaz³a odbicie
w jego nazwie. Jej pochodzenie jest sporne, ale jedna z hipotez wywodzi j¹
z pruskiego wyrazu pospolitego guddu (*gude), oznaczaj¹cego zaroœla, obszar
zakrzewiony lub las25.

Natomiast wzd³u¿ lewego brzegu Mot³awy, a nastêpnie Wis³y, ci¹gn¹³ siê
pas bagienno-³¹kowy, niekorzystny dla sta³ego osadnictwa. Informuj¹ o tym
zarówno bezpoœrednie przekazy Ÿród³owe, g³ównie jednak z XIV-XV w., jak
te¿ materia³ toponomastyczny i archeologiczny. Zaczyna³ siê on w po³udnio-
wej czêœci Starego Przedmieœcia (tzw. Klapperwiese – sk³ad klepki-deszczu³ek
do wyrobu beczek, ³¹ka handlarzy koni, ³¹ka-bielnik). Obszar miêdzy ulicami
Toruñsk¹-¯abi Kruk-Pod Zrêbem, tzn. Targ Dylowy, zajmowa³a w XIV- XV w.
³¹ka, nazwa zaœ ulicy Poggenpfuhl (¯abi Kruk) wskazuje na bagienne obni¿enie
o orientacji po³udnie-pó³noc, zgodnie z kierunkiem ulicy. Na obni¿enie terenu
wskazuje te¿ nazwa terenowa Kniepaff- zau³ek ul. RzeŸnickiej w pobli¿u Pod-
wala Przedmiejskiego26.

Nastêpna tego rodzaju nadmot³awska strefa znajdowa³a na wysokoœci G³ów-
nego Miasta, co potwierdzaj¹ najstarsze informacje Ÿród³owe z drugiej po³owy
XIII-XIV w., jak te¿ nazwy biegn¹cych wzd³u¿ rzeki ulic. Na taki charakter tej
okolicy wskazuj¹ tak¿e wyraŸnie wyniki badañ archeologicznych27.

24 APG, 300,32,7, k. 82; APG, 9,2-18-1036 (mapa). Na mapie Gdañska z 1940 r. (za³¹cznik
do pracy E. Keyser, Die Baugeschichte ...) jest Schladahler Weg ³¹cz¹cy ul. Oberstrasse
z ul. Kartusk¹. Nazwê objaœni³ W. Stephan, Strassennamen …, s. 87; ten¿e, Danzig..., s. 191.

25 E. Keyser, Die Baugeschichte ..., s. 16-21, szczególnie s. 18; V Mažiulis, Pru-su kalbos etimilo-
gijos žodynas, t. 1, A-H, Vilnius 1988, s. 420-421; W.K., Gdañsk, w: Nazwy miejscowe Polski.
Historia. Pochodzenie. Zmiany, pod red. K. Rymuta, t. III, E-I, Kraków 1999, s. 110-111.

26 APG, 300, 32, 3, k. 47 („pratum”, 1385); 300, 12, 661, s. 52 („Delenwesen”, 1455); 300,59,1
s. 82 („die Clapperweze”, ok. 1423 ?); 300R Bb, s. 23 („die bleichweze”, 1389/90-1417/18);
tam¿e, s. 24 („dy rostuscher, eyne weze”, 1389/90-1417/18); datacja dwóch ostatnich wzmia-
nek za T. Jasiñskim, Tabliczki woskowe w kancelariach miast Pomorza Nadwiœlañskiego,
Poznañ 1991, s. 233-234, 240; 300,12,490, s. 56 („de weze by dem Nyentorme”, ok. 1470 r.);
Caspar Weinreich, Danziger Chronick, hg. v. T. Hirsch, w: Scriptores rerum Prussicarum,
Bd. IV, Leipzig 1872, s. 761 („kegen dem neuen torme bey der blecher weze”, 1487).
W. Stephan, Die Strassennamen ..., s. 76, wywodzi³ nazwê Poggenpfuhl (Poggenpul, 1368)
od po³o¿onego w pobli¿u bajora z ¿abami (Froschtümpel). Jednak u¿ycie terminu Pfuhl
mo¿e wskazywaæ na znacznie wiêkszy zbiornik wody stoj¹cej. Na pn.-zach. od Elbl¹ga roz-
ci¹ga³o siê kilkukilometrowe ¯abie Bagno (Poggenpfuhl) w linii Kana³u Jagielloñskiego;
zob. W. D³ugokêcki, Osadnictwo na ¯u³awach w XIII i pocz¹tkach XIV w., Malbork 1992,
s. 137. O nazwie Kniepaff zob. W. Stephan, Die Strassennamen ..., s. 57-58.

27 Pommerellisches Urkundenbuch, bearb. v. M. Perlbach, Danzig 1882, nr 315 (cyt. PU): („pra-
tum… inter duo fossata vel paludes usque ad … Motlava”, 1280); P. Simson, Geschichte der
Stadt Danzig, Bd. IV, Urkundenband, Danzig 1918 nr 87 (cyt. UBD): „homines inibi super
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Strefa ³¹kowo-bagienna znajdowa³a siê tak¿e na Starym Mieœcie. Jeszcze
w XIV-XV w. ³¹ki wzmiankowane by³y na wschód od „Nowej Grobli” (ul. £a-
giewniki), a mianowicie: w granicach ulic Krosna – Stare Domki – Sieroca –
Plac Obroñców Poczty Polskiej (1425), na obszarze tzw. Tarczy („Schild”, 1402),
to jest miêdzy ul. Stara Stocznia, Mot³aw¹ i dawnym ujœciem Raduni do Wis³y,
a tak¿e przy rowie granicznym miêdzy Starym a M³odym Miastem (1402)28.
W granicach M³odego Miasta znajdowa³a siê „wielka ³¹ka nad Wis³¹” o po-
wierzchni blisko 1,5 ³ana, a tak¿e dwie inne („dy roswese” i „dy wese by der
snidemole”), których nie daje siê bli¿ej zlokalizowaæ29. Nad Wis³¹ le¿a³a ³¹ka,
któr¹ nazywano „die grune Schwarte” (1526). W kronice H. Spatta (zm. oko³o
1575 r.) pod rokiem 1455 r. znalaz³a siê informacja, ¿e M³ode Miasto zosta³o
za³o¿one „na Grunschwarze” („an der grunschwar”)30.

Krajobraz wzd³u¿ prawego (wschodniego) brzegu Mot³awy by³ podobny.
£¹ki po³o¿one by³y w kolanie rzeki (w miejscu nowego Dworu Smolnego)
i rozci¹ga³y siê do zagajnika („nemus”, 1385), po³o¿onego mniej wiêcej w miej-
scu ul. Owsianej, miêdzy ul. U³añsk¹ i ul. Wspornikow¹. Zagajnik ten graniczy³

paludem infra aggerem et Mutlaviam habitantes” w dzielnicy Œwiêtojañskiej). Nazwy ulic
„antiquum raes” i „novum raes” (ul. ul. Poñczoszników, Dzian¹ i Grz¹sk¹) Brocklosengasse
(Mokra) w dzielnicy Mariackiej objaœni³ W. Stephan, Die Strassennamen ..., s. 23, 30, 57-58,
76. Rowy odwadniaj¹ce odkryto tak¿e na ul. PowroŸniczej; Z. Polak, Œredniowieczne i no-
wo¿ytne urz¹dzenia sanitarne ods³oniête w trakcie badañ archeologicznych prowadzonych
przy ulicy PowroŸniczej w Gdañsku w latach 2002-2004, KHKM, 53,2005, nr 3-4,
s. 293. Wyniki badañ archeologicznych omówi³ B. Œliwiñski, Pocz¹tki Gdañska. Dzieje ziem
nad zachodnim brzegiem Zatoki Gdañskiej w I po³owie X wieku, Gdañsk 2009, s. 153-159.
Bagniste pod³o¿e sprawi³o, ¿e w drugiej po³owie XVI w. wschodnia œciana koœcio³a œw. Jana
osunê³a siê, co spowodowa³o pêkniêcie i runiêcie czêœci sklepieñ; E. Keyser, Die Bauge-
schichte ..., s. 203.

28 Wewn¹trz krzy¿ackiej grobli spacerowej i na tzw. Tarczy-Schild miêdzy Mot³aw¹ a Rowem
Wiadrowników (UBD nr 117), na zachód od szpitala œw. Jakuba w kierunku Wis³y (UBD
nr 133). Nowa Grobla (ul. £agiewniki) przecina³a ³¹kê krzy¿ackiego mistrza m³yñskiego
na pó³noc od Starego Miasta; UBD nr 116 (1402). Inn¹ lokalizacjê Tarczy zaproponowa³a
Z. Maciakowska, Kilka uwag …, s. 66-74.

29 Ksiêga Rady M³odego Miasta Gdañska 1400-1455 [1458-1459], wyd. K. Kopiñski, P. Oliñ-
ski, Toruñ 2008, nr 3,4,5. Niewykluczone, ¿e zamiast „roswese” (okólnik dla koni) nale¿y
czytaæ „rorwese”, a zatem ³¹ka trzcinowa, co wskazywa³oby na jej po³o¿enie nad Wis³¹
i bagienny charakter.

30 Simon Grunau, Preusissiche Chronik, hg. v. M. Perlbach, R. Wagner, Bd. III, Königsberg
1876, s. 182. Cytat z kroniki H. Spatta za G. Cuny, Beiträge zur Kunde der Baudenkmäler in
Westpreussen, Mitteilungen des Coppernicus-Vereins für Wissenschaft und Kunst zu Thorn
(cyt. MCV),12,1899, s. 8. Problem Grunschwaru wyjaœni³ P. Sonntag, Strandverschiebun-
gen und alte Küstenlinien an der Weichselmündung bei Danzig, ZWG, 50,1908, s. 43-48.
Zob. te¿ E. Keyser, Die Baugeschichte ..., s. 7, przyp. 5 i 9, przyp. 10-11. Mimo to A. Zbierski,
Port gdañski ..., s. 175, przyjmuje, ¿e nazwa „Grünschwar” odnosi siê do koñcowego odcin-
ka odga³êzienia Wis³y, którego istnienie przyjmowa³ S. Mielczarski.



WIES£AW D£UGOKÊCKI (GDAÑSK)16

z po³udniow¹ stron¹ D³ugich Ogrodów, a dalej na wschód przechodzi³ w las
miejski (teren dzisiejszej Olszynki, niem. Bürgerwald, Walddorf ), wzmianko-
wany w 1342 r.31  Natomiast przed³u¿eniem wspomnianych wy¿ej ³¹k w kie-
runku wschodnim by³a Œwiñska £¹ka („die swene wese”, 1479), zajmuj¹ca obszar
póŸniejszego Dolnego Miasta32. Tereny ³¹kowe zajmowa³y pierwotnie równie¿
obszar po pó³nocnej stronie ul. D³ugie Ogrody, do odga³êzienia Wis³y zwanego
Rozwójk¹33.

2.3.  Hydrografia

Jednym ze spornych zagadnieñ wczesnoœredniowiecznego œrodowiska natu-
ralnego w Gdañsku jest przebieg cieków wodnych na jego obszarze. Dyskusja
na ten temat by³a prowadzona szczególnie intensywnie w latach 60. XX w.
W 1962 r. S. Mielczarski wysun¹³ hipotezê, ¿e do 1371 r. g³ówne koryto Wis³y
znajdowa³o siê bezpoœrednio po pó³nocno-wschodniej stronie grodu gdañskie-
go. Stanowisko to popar³ A. Zbierski, formu³uj¹c hipotezê o istnieniu jeszcze
w XIII w. drugiego, lewego ramienia Mot³awy, które op³ywa³o gród od zachodu
i pó³nocnego zachodu, uchodz¹c do wspomnianego koryta Wis³y. Pogl¹dy te
spotka³y siê z krytyk¹ ze strony E. Keysera, który akceptowa³ je tylko czêœcio-
wo. Nie zosta³a ona jednak zaakceptowana przez A. Zbierskiego34. PóŸniej ju¿

31 Dane topograficzne zob. APG, 300,32,3, k. 15, 20, 24v („pratum”, 1385), 28, 40v („nemus”,
1385); Caspar Weinreich, Danziger Chronick, s. 795 („holtzwiese” ko³o nowego dworu smol-
nego, 1494); F. Volkholz, Die Speicherinsel von Danzig, Danzig 1922 (mps w APG, 300R,RB,
54), s. 20-21 i mapa I i II; UBD nr 76, 77.

32 P. Simson, Geschichte der Danziger Willkür, Danzig 1904, s. 63 (§ 162). Zob. te¿ Historia
Gdañska, t. I..., s. 447, 498, gdzie dla 1370 i 1450 przyjêto, ¿e tzw. Gdañska Laguna (jezioro)
siêga³a do Szkockiej Grobli i póŸniejszej Wyspy Spichrzów. Poniewa¿ koncepcja ta przeczy
danym Ÿród³owym, st¹d nie ma ¿adnego uzasadnienia; zob. W. D³ugokêcki, Osadnictwo ...,
s. 75-77.

33 UBD, nr 77 (³¹ka po lewej stronie D³ugich Ogrodów, 1342); UBD nr 135 (³¹ki miêdzy
Grobl¹ Angielsk¹ a Rozwójk¹, 1440); APG, 300,12, 661, s. 38 („wese upp deme engelschen
damme”, 1454), 599 („de kleyne weße by dem engelschen damme” ,1465); 300,12, 490, s. 60
(„wese, de achter dem teerhofe mitsampt der andern klene weße belegen”, 1474); zob. te¿
W. Stephan, Die Strassennamen ..., s. 57-58.

34 S. Mielczarski, Gdañsk – M³ode Miasto (Jungstadt), RG, 19/20,1960/1961, s. 273-290;
A. Zbierski, Metody badañ nad rozplanowaniem wczesnoœredniowiecznego Gdañska, tam¿e,
s. 310-313 i mapa po s. 304; ten¿e, Port gdañski ..., s. 163-167, 171-177, plan 12 i 13;
E. Keyser, Die polnischen Ausgrabungen in Alt Danzig, Zeitschrift für Ostforschung, 12,
1963, H. 2, s. 328-330; ten¿e, Neue polnische Forschungen zur Geschichte Danzigs und Pomme-
rellens, tam¿e, 16, 1967, H. 4, s. 687-688; A. Zbierski, O pogl¹dach Ericha Keysera na wyniki
polskich badañ nad dziejami wczesnoœredniowiecznego Gdañska i Pomorza Gdañskiego, RG,
29/30,1979, s. 219-234 (autor pomin¹³ sporny problem najstarszej hydrografii Gdañska);
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t¹ spraw¹ szczegó³owo siê nie zajmowano, uznaj¹c hipotezê S. Mielczarskiego-
-A. Zbierskiego za s³uszn¹35.

2.3.1.  Wis³a

Na podstawie najstarszej weduty Gdañska z 1573 r. S. Mielczarski doszed³
do wniosku, ¿e przed miastem Wis³a dzieli³a siê na dwa ramiona: prawe, jej
dzisiejszy nurt (które mia³o powstaæ w zwi¹zku z tzw. prze³omem Wis³y do
Gdañska w 1371 r.) oraz lewe, którego pozosta³oœci¹ by³aby ³acha biegn¹ca
wzd³u¿ ul. Litewskiej do Gêsiej Karczmy – ul. Wies³awa oraz fosa Starego Mia-
sta w linii ul. Karpiej-Krosna, do baszty „Pod Ciemn¹ Gwiazd¹”. Tu ramiê to
skrêca³oby na pó³noc i ³¹czy³o siê z praw¹ odnog¹ (dzisiejszym g³ównym kory-
tem) na wysokoœci Polskiego Haka. Po 1371 r. sta³oby siê ono dogodnym por-
tem wewnêtrznym dla za³o¿onego w 1380 r. M³odego Miasta, które S. Miel-
czarski, inaczej ni¿ dotychczas, lokalizowa³ nie na terenie Stoczni Gdañskiej,
ale w pó³nocno-wschodniej czêœci obecnego Starego Miasta. Za t¹ hipotez¹
mia³yby te¿ przemawiaæ pewne fakty historyczne: lokalizacja grodu gdañskie-
go nad Wis³¹ w ¿ywocie œw. Stanis³awa; zbudowanie w 1379–1382 r. twierdzy
w Wis³oujœciu, poniewa¿ po 1371 r. Zakon nie móg³ ju¿ z zamku gdañskiego
kontrolowaæ ¿eglugi wiœlanej; zasiêg ³¹k nadanych szpitalowi œw. Jakuba przy
ul. £agiewniki (1432), gdy¿ z powodu zbyt du¿ej odleg³oœci – oko³o 0,5 km –
nie mog³y one siêgaæ do Wis³y dzisiejszej36.

Historia Gdañska, t. I, plan po s. 78 (wklejka): Rozwój przestrzenny Gdañska w IX-XV w.
na tle wspó³czesnych dzielnic miasta. Wg A. Zbierskiego nie odbiega on zasadniczo od
rekonstrukcji zaproponowanej przez tego¿, Port gdañski ..., plan 12 i 13, w 1964 r.

35 J. Stankiewicz, Gdañsk. 4.Rozplanowanie i zabudowa wczesnoœredniowiecznego Gdañska,
w: S³ownik staro¿ytnoœci s³owiañskich. Encyklopedyczny zarys kultury S³owian od czasów
najdawniejszych do schy³ku XII wieku, pod red. W. Kowalenki, G. Labudy, T. Lehra-Sp³a-
wiñskiego, t. II,1, Wroc³aw-Warszawa-Kraków 1964, s. 88-91, i ryc. 7; J. Kowalski, R. Mas-
salski, J. Stankiewicz, Rozwój urbanistyczny i architektoniczny Gdañska, w: Gdañsk jego
dzieje i kultura, Warszawa 1969, s. 138, ryc. 36; s. 146 ryc. 46; Historia Gdañska, t. I, s. 378,
380, 447. Z pewnymi modyfikacjami H. Lingenberg, Die Anfänge des Klosters Oliva und
die Entstehung der deutscher Stadt Danzig, Stuttgart 1982, s. 450.

36 S. Mielczarski, Gdañsk – M³ode Miasto (Jungstadt), s. 281-284 i plan na s. 285; Vita sancti
Stanislai Cracoviensis episcopi (vita maior), wyd. W. Kêtrzyñski, Monumenta Poloniae
Historica, t. IV, Warszawa 1961, III.47, s. 425: „quidam puerulus ... ludebat ... in ponte
ante castrum Gdanense” ... i „in aquam Visle de ponte cecedit” (Zwróci³ na to uwagê ju¿
H. Frederichs, Die Gründung …, s. 161); UBD nr 133, s. 98. Argument 1 i 2 podwa¿a³
E. Keyser, Neue polnische Forschungen ..., s. 687. Pogl¹dy w sprawie lokalizacji M³odego
Miasta zestawi³a Z. Maciakowska, M³ode Miasto w Gdañsku- jego po³o¿enie i wielkoœæ,
w: Z dziejów œredniowiecza. Pamiêci Profesora Jana Powierskiego (1940-1999), Gdañsk 2010,
s. 227-241.
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Wychodz¹c z tego za³o¿enia, A. Zbierski s¹dzi³, ¿e w XIII w. Wis³a otacza³a
gród od wschodu, Mot³awa zaœ od zachodu i pó³nocnego zachodu. Za tak¹
rekonstrukcj¹, obok dodatkowych argumentów historycznych, mia³yby prze-
mawiaæ konstrukcje drewniane odkryte na najni¿szym poziomie (na calcu),
a zinterpretowane jako pozosta³oœci po nabrze¿u po zewnêtrznej stronie wa³u
obronnego grodu na Placu Obroñców Poczty Polskiej nr 1-2 (stanowisko 1,
wykop XXI) wzd³u¿ ul. Sukienniczej nr 4, 6-8 (stanowisko 1, wykop XVII, XIX-
-XXI), ul. Grodzkiej nr 3-4 (stanowisko 3 wykop I-VI), jak te¿ odpowiadaj¹ce
mu œlady nabrze¿a na przeciwleg³ym brzegu po wschodniej stronie ul. Tar-
tacznej (stanowisko 4, wykop II-IV przy ul. Podwale Staromiejskie nr 57-59)37.
Hipotezê tê potwierdza³yby te¿ wyniki prowadzonych ostatnio badañ arche-
ologicznych, które wskazywa³y na warstwê ciemnoszarego namu³u na rogu
ul. Panieñskiej i Osiek, oraz w pobli¿u ulic Piekary Wielkie i Ma³e na Wia-
drowni, jako pozosta³oœci po wolno p³yn¹cym cieku o niedaj¹cej siê ustaliæ
chronologii, otaczaj¹cym gród od strony pó³nocnej. Przypuszczano, ¿e by³a
to Wis³a lub te¿ zachodnie ramiê Mot³awy38.

Hipoteza S. Mielczarskiego ma jednak kilka s³abych punktów. Po pierwsze,
ciek p³yn¹cy w linii ul. ul. Litewskiej-Wies³awa i pierwotnie osi¹gaj¹cy Mot³awê
przy Siennej Grobli nosi³ nazwê Rozwójka i pod t¹ nazw¹ by³ wzmiankowany
ju¿ w 1342/1378 r. jako granica dóbr miejskich, a zatem przed (rzekomym)
prze³omem Wis³y z 1371 r. Nie nosi³ te¿ nigdy nazwy „Stara Wis³a”. U¿ywano
jej w stosunku do starorzeczy, które przestawa³y pe³niæ funkcjê koryta g³ów-
nego39; po drugie, w koncepcji S. Mielczarskiego „dawne koryto dochodz¹ce
do samego miasta sta³o siê martw¹ odnog¹ pozbawion¹ silnego pr¹du i nada-
wa³o siê teraz doskonale na port”. Tymczasem zgodnie z przywilejem lokacyj-
nym dla M³odego Miasta z 1380 r. by³o ono po³o¿one nad Wis³¹, nie zaœ nad
„star¹” Wis³¹40; po trzecie, z mapy F. Berndta z 1604 r. wynika, ¿e posiad³o-
œci szpitala ¿eglarzy siêga³y po dzisiejsze koryto Wis³y, nie zaœ koñczy³y siê na
staromiejskiej fosie (przed 1371 r. rzekomo g³ównym korycie Wis³y). Istotnie,
w przywileju z 1432 r. stwierdzono, ¿e siêgaj¹ one po Wis³ê, nie zaœ Star¹

37 A. Zbierski, Port gdañski ..., s. 31-94, 171-177, plan 13 i 14; R. Barnycz-Gupieniec, Badania
nad wczesnoœredniowiecznym Gdañskiem. Historia-rezultaty, w: Gdañsk œredniowieczny
w œwietle najnowszych badañ archeologicznych i historycznych, pod red. H. Panera, Gdañsk
1998, s. 6-8. Zob. te¿ Historia Gdañska, t. 1, s. 378, 447, 498, gdzie przyjêto koncepcjê
S. Mielczarskiego.

38 Z. Maciakowska, Kilka uwag ..., s. 58-59.
39 UBD nr 77 („Roslache”, 1342), 97 („Roslache”, 1378), 135 („Rosewoyke adir Roszlache”, 1440);

H. Bertram, Die physikalische Geschichte des Weichsel-Nogat-Deltas, w: Das Weichsel-
-Nogat-Delta. Beiträge zur Geschichte seiner landwirtschaftlichen Entwicklung, vorgeschich-
tlichen Besiedlung und bäuerlichen Haus- und Hofanlage, Danzig 1924, s. 23-25.

40 UBD nr 101, s. 60; S. Mielczarski, Gdañsk – M³ode Miasto ..., s. 283.
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Wis³ê41; po czwarte, nic nie wiadomo o budowie krzy¿ackiej twierdzy w Wi-
s³oujœciu w latach 1379–1382. Zakonny urzêdnik – mundmajster – pojawi³ siê
tu dopiero w pocz¹tkach XV w.42; po pi¹te, jeœli zmiana g³ównego koryta Wis³y
nast¹pi³a dopiero po 1371 r., to dlaczego Zakon ju¿ przed 1338 r. zbudowa³
kana³ m³yñski maj¹cy m.in. (zapewne przez fosê g³ównomiejsk¹) dostarczaæ
wodê do fos zamkowych43.

Dodatkowe argumenty historyczne na poparcie hipotezy S. Mielczarskiego
o po³o¿eniu Gdañska nad Wis³¹ zebra³ A. Zbierski. Jednak i one nie przeko-
nuj¹. Port Gdañska nie by³ nigdy nazywany „portem Wis³y”– „portus Wisle”,
gdy¿ okreœlenie to oznacza³o jej ujœcie do Zatoki Gdañskiej. Tak¿e zwolnienie
Krzy¿aków z c³a pobieranego przez ksiêcia Œwiêtope³ka na Wiœle od pomostu
gdañskiego w górê („a ponte Danensi et supra”, 1248), nie oznacza, ¿e mia³ siê
on znajdowaæ nad Wis³¹44.

Nie przekonuj¹ tak¿e inne dowody. A. Zbierski przyj¹³, ¿e otwory wiertni-
cze z warstw¹ kulturow¹ póŸnoœredniowieczn¹ z pó³nocno-wschodniej i po³u-
dniowo-wschodniej strony grodu potwierdzaj¹ hipotezê o p³yn¹cej tu w XIII-
-XIV w. (do 1371 r.) Wiœle. Jednoczeœnie nakreœli³ w tym¿e miejscu pas l¹du
nazwany „tereny zalewowe”, chocia¿ nie wykonano tu ¿adnych odwiertów. Tym-
czasem brak warstwy wczesnoœredniowiecznej w odwiertach nie oznacza, ¿e
teren ten w tym okresie zajêty by³ przez rzekê, a brak odwiertów w okreœlonej
strefie tego obszaru nie upowa¿nia do wniosku, ¿e by³ on tylko czasowo zale-
wany przez wodê45.

Dla weryfikacji hipotezy o op³ywaniu grodu gdañskiego przez Wis³ê
znaczenie maj¹ równie¿ wyniki badañ archeologicznych dotycz¹ce jego wa³u.
Wa³ odkryty przy ul. Rycerskiej 14-15 (st. 1, wykop VIII) znajdowa³ siê miêdzy
zewnêtrznym murem zamku krzy¿ackiego od strony wschodniej i murem

41 UBD nr 133, s. 98: nadany „ruwm sal behalden vorne in der gassen [ul. £agiewniki] 8 prê-
tów szerokoœci, und an der lenge bis hinden an die Weisel mit dem geren, der hinden an die
Weisel geet”. APG, 300MP,511,nr 4: „Sanct Jacob”. Zgadzaj¹ siê te¿ szczegó³y topograficzne.
Wspomniany w nadaniu „gere”, („klin”), tzn. obszar w kszta³cie klina, zosta³ zaznaczony na
mapie. M. Pelczar, Fryderyk Berndt- mierniczy Gdañska prze³omu XVI i XVII wieku, „Libri
Gedanenses”, 4-5,1970-1971, Warszawa-Poznañ 1973, s. 99-10 i ryc. 2 (reprodukcja), uwa¿a,
¿e plan powsta³ w 1604 r.

42 W. D³ugokêcki, Mierzeja Wiœlana od XIII do po³owy XV wieku (1454 r.), Gdañsk 1996,
s. 168-171. Por. J. Stankiewicz, Nadmorska twierdza w Wis³oujœciu, „Kwartalnik Architektury
i Urbanistyki”, 1, 1956, z. 2, s. 120

43 E. Keyser, Die Baugeschichte ..., s. 207, zwraca uwagê, ¿e fosy zamku krzy¿ackiego nie mog³y
byæ zasilane wod¹ z Mot³awy, poniewa¿ jego obszar le¿a³ 2-4 m powy¿ej poziomu wody.

44 A. Zbierski, Port gdañski ..., s. 171-172; PU nr 33, 51, 96, 111, 358, 481, 482.
45 A. Zbierski, Port gdañski ..., plan 13. Zob. te¿ Plan sytuacyjny stanowisk i otworów wiertni-

czych na Starym Mieœcie w Gdañsku, badanych w latach 1948-1961, w: Gdañsk wczesno-
œredniowieczny, t. IV, pod red. J. Kamiñskiej, Gdañsk 1961.
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parchamu. Calec mia³ postaæ sinego mu³u z trzcin¹ i zaciekami limonitowymi.
Nad nim znajdowa³a siê warstwa kulturowa (15 cm). Podk³ad zbudowany
zosta³ z warstwy bierwion (przeciêtna œrednica 30 cm) przymocowanych do
pod³o¿a przez wbite w calec paliki. Na tym podk³adzie od strony wschodniej
spoczywa³a dopiero ³awa faszynowo-piaskowa, za ni¹ konstrukcja przek³adko-
wa i od wnêtrza grodu konstrukcja skrzyniowa. £awa faszynowo-piaskowa mia³a
najpewniej zabezpieczaæ wa³ przed wod¹. Pod ni¹ poprzecznie do wa³u u³o-
¿ono bierwiona. Zabezpiecza³y one brzeg fosy, która znajdowa³ siê w tym
samym miejscu, co fosa krzy¿acka46.

Badania wa³u przy ul. Rycerskiej nr 15-19 (wykop XXIV, XXV, XXVI) wska-
za³y, ¿e wa³ od strony zewnêtrznej (wschodniej), zbudowany w konstrukcji
rusztowej lub rusztowo-przek³adkowej, zosta³ posadowiony g³êbiej, wykonany
staranniej i z lepszego materia³u47. Niestety, brak informacji o ³awie, na której
posadowiony by³ wa³ od strony zewnêtrznej, ewentualnym zabezpieczeniu
przed dzia³aniem wody oraz fosie grodu-zamku krzy¿ackiego. Natomiast
posadowiono go znacznie ni¿ej ni¿ czêœæ wewnêtrzn¹, co mo¿na by wi¹zaæ
ze znaczn¹ (0,8-1,1 m) warstw¹ szarych i zielonkawych piasków, powsta³¹
w wyniku zalewania przez wodê48.

Ostatnio B. Lepówna zauwa¿y³a, ¿e na podstawie identycznych znaków garn-
carskich budowê wa³u od strony wschodniej da siê skorelowaæ z 10 poziomem
osadniczym w rybackiej dzielnicy grodu, datowanym na lata 1090–1115,
co by³oby zgodne tak¿e z now¹ chronologi¹ grodu (po³owa 2 dekady XII w. tj.
ok. 1115 r.). W zwi¹zku z tym uwa¿a za zasadne pytanie, czy gród nie posia-
da³ przez pewien obwa³owañ od wschodu, czy te¿ pierwotny wa³ wschodni
by³ cofniêty. Zastanawia kompletny brak œladów powodzi przez 300 lat49.
Szczególnie ta ostatnia uwaga warta jest odnotowania. Powa¿nym zagro¿e-
niem mog³y byæ przecie¿ wiosenne pochody lodu, jak te¿ pr¹dy wsteczne (tzw.

46 J. Kmieciñski, Umocnienia grodu gdañskiego we wczesnym œredniowieczu, w: Studia wcze-
snoœredniowieczne, t. III..., s. 233-237 i tabl. 39.

47 A. Go³êbiewski, Zamczysko w Gdañsku. Historia i wyniki nowych badañ archeologicznych,
PA, 20, 2005, s. 337-354; ten¿e, Zamczysko w Gdañsku- nowe fakty i ustalenia w œwietle
badañ archeologicznych 2002-2003, w: XIV Sesja Pomorzoznawcza, vol. II, Od wczesnego
œredniowiecza do czasów nowo¿ytnych, pod red. H. Panera, M. Fudziñskiego, Gdañsk 2005,
s. 49-57.

48 A. Go³êbiewski, Zamczysko w Gdañsku. Historia ..., s. 346-347.
49 B. Lepówna, Urbs Gyddanyzc w œwietle badañ archeologicznych dawnej placówki IHKM

PAN w Gdañsku, w: Gdañsk œredniowieczny ..., s. 152. Tak¿e R. Wiloch-Koz³owska, Wyniki
badañ archeologicznych prowadzonych na wale grodziska gdañskiego przy ul. Grodzkiej 9
i Grodzkiej 19, w: XVIII Sesja Pomorzoznawcza, vol. I, Od epoki kamienia do wczesnego
œredniowiecza, pod red. E. Fudziñskiej, Malbork 2013, s. 408, uwa¿a, ¿e wa³ powsta³ naj-
pierw od strony zachodniej, kilka lat póŸniej od wschodniej.
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cofki), wywo³ywane przez silne wiatry pó³nocne, wpychaj¹ce wodê z morza
do Wis³y i Mot³awy50. Bez wzglêdu na rozstrzygniêcia tych w¹tpliwoœci,
przemawiaj¹ one przeciw po³o¿eniu g³ównego koryta Wis³y bezpoœrednio
przy grodzie (jak te¿ przeciw istnieniu zachodniego ramienia Mot³awy).

W prowadzonych przez A. Zbierskiego badaniach przy ul. Na Dylach nr 1-2
(róg z ul. Sukiennicz¹) izbice (skrzynie) i konstrukcjê przek³adkow¹ w orienta-
cji po³udniowo-zachodniej, pó³nocno-wschodniej odkryto na szerokoœci 7 m,
jednak ta ostatnia w górnej partii zosta³a zniszczona przez wykop fosy krzy¿ac-
kiej. Jej doln¹ czêœæ odkryto po usuniêciu zasypiska fosy w granicach wykopu.
Nie podano jednak ¿adnych informacji o zabezpieczeniu wa³u przed dzia³a-
niem wody51.

Na planie portu gdañskiego A. Zbierskiego od strony rzekomego koryta Wi-
s³y na odcinku od Placu Obroñców Poczty do baszty (latarni?) w po³udniowo-
wschodnim naro¿niku siedziby ksiêcia nie zaznaczono w ogóle umocnieñ brze-
gowych (nabrze¿y), z racji tego, ¿e nie natrafiono na ich œlad w trakcie badañ
archeologicznych. Natomiast uznano, ¿e od tej strony wa³ by³ chroniony falo-
chronem, co mia³yby potwierdzaæ badania archeologiczne. Nie przedstawiono
jednak na to ¿adnych bezpoœrednich czy poœrednich dowodów52. Tymczasem
w³aœnie w tym miejscu by³yby on ze wzglêdów bezpieczeñstwa niezbêdny.

W rezultacie w œwietle zebranych argumentów hipotezê o obecnoœci g³ów-
nego koryta Wis³y pod grodem gdañskim (póŸniej zamkiem krzy¿ackim) od
strony pó³nocnowschodniej do lat 70. XIV w. nale¿y odrzuciæ. Przyjmiemy za-
tem, ¿e bieg g³ównego koryta Wis³y od wczesnego œredniowiecza by³ taki, jak
obecne. Wiadomoœæ o tzw. prze³omie Wis³y do Gdañska w 1371 r. pochodzi
dopiero z koñca XVI w. z Elbl¹ga, a kontekst, w którym siê pojawi³a (konflikt
Stefana Batorego z Gdañskiem), przemawia przeciw jej wiarygodnoœci53.

Natomiast otwartym problemem pozostaje, jakie warunki terenowe istnia³y
na pó³nocny-wschód od grodu. Zabezpieczenia od wody odkryte przy ul. Ry-
cerskiej nr 14-15 i œlady po dzia³aniu wody przy ul. Rycerskiej 15-20 wskazywa-
³yby, ¿e od tej strony znajdowa³a siê mokra fosa. Jej wykopanie zabezpiecza³o
gród, ale te¿ obni¿a³o poziom wody gruntowej na majdanie, czyni¹c warunki

50 Por. A. Zbierski, Port gdañski ..., s. 179-184.
51 J. Kamiñska, A. Zbierski, Sprawozdanie z dzia³alnoœci badawczej Stacji Archeologicznej

w Gdañsku za 1959 r., „Sprawozdania Archeologiczne”, 13,1961, s. 109-110.
52 A. Zbierski, Port gdañski ..., s. 273 i plan 13. W legendzie do planu 13, w punkcie 9 podano

„Falochrony u podnó¿a wschodniego wa³u obronnego grodu z X-XIII wieku odkryte
archeologicznie”. Podobnie A. Zbierski, Historia Gdañska, t. I, s. 84-85, stwierdzi³, ¿e wa³
obronny od strony wschodniej, tj. hipotetycznego koryta Wis³y, zosta³ „od strony zew-
nêtrznej dodatkowo zabezpieczony falochronem”.

53 Zob. W. Recke, Der Weichseldurchbruch im Jahre 1371, „Mitteilungen des Westpreussi-
schen Geschichtsvereins” (cyt. MWG), 23,1924, s. 1-10.
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bytowe trochê znoœniejszymi. Czy by³a ona zasilana bie¿¹c¹ wod¹, i mia³a od-
p³yw do Mot³awy – nale¿y w¹tpiæ. Raczej zbiera³a wodê gruntow¹ i deszczow¹.
Krzy¿acy przekszta³cili j¹ w fosê zamkow¹, która te¿ nie mia³a (?) przepustu do
Mot³awy54.

Niewykluczone, ¿e odnog¹ Mot³awy by³ Kana³ (Rów) Wiadrowników
(Eimermacher Graben, obecnie ul. Stara Stocznia, niem. Brabank), który odga-
³êzia³ siê od niej na wschód od Zamczyska i w pocz¹tkowym biegu by³ zew-
nêtrzn¹ fos¹ przedzamcza, od strony wschodniej, a w koñcowym odcinku mia³
charakter naturalny (w 1415 r. nazwano go ³ach¹). Dzieli³ siê na dwa ramiona,
które wp³ywa³y do Wis³y55. Przypuszczenie to jest prawdopodobne – pocz¹t-
kowy odcinek Kana³u Wiadrowników móg³ zostaæ bowiem przez Zakon ure-
gulowany i dostosowany do pe³nienia funkcji fosy zewnêtrznej zamku. Nale¿y
dodaæ, ¿e wed³ug koncepcji S. Mielczarskiego-A. Zbierskiego w XIII w. ciek
ten nie istnia³, gdy¿ ca³y obszar na pó³nocny wschód od grodu zajêty by³ przez
Wis³ê.

2.3.2.  Mot³awa

Przez miasto przep³ywa obecnie Mot³awa i Nowa Mot³awa. W zwi¹zku z bu-
dow¹ w pocz¹tkach XVII w. fortyfikacji i Œluzy Kamiennej bieg Mot³awy na
terenie miasta uleg³ pewnym zmianom. Pierwotnie bowiem p³yn¹c w kierunku
zachodnim, przy klasztorze bonifratrów rzeka ta skrêca³a na pó³noc, nastêpnie
na pó³nocny wschód i osi¹ga³a miasto w miejscu bastionu ¯ubr. Tu ponownie
zmienia³a bieg na pó³nocno-zachodni, aby na wysokoœci ul. Pod Zrêbem zmie-
niæ kierunek na pó³nocny. Po przekopaniu kana³u i wybudowaniu œluzy po³o-
¿onej miêdzy bastionem ¯ubr i Wilk skierowano przez ni¹ wiêkszoœæ wody

54 W trakcie badañ w 1925 r. w wschodnim murze przegrodowym przy ul. Wapienniczej nie
znaleziono przepustu. Mimo to E. Keyser, Die Baugeschichte ..., s. 209, przyj¹³, ¿e taki od-
p³yw funkcjonowa³. Zob. te¿ P. Matuszewski, Zamek krzy¿acki w Gdañsku – stan badañ,
w: Stan badañ archeologicznych miast w Polsce, pod red. H. Panera, M. Fudziñskiego,
Z. Borcowskiego, Gdañsk 2009, s. 319, który nie rozstrzyga tej kwestii. Na planie Schmera
z 1615 r. przepust w tym miejscu nie zosta³ zaznaczony; Geheimes Staatsarchiv Preussi-
scher Kulturbesitz (cyt. GSAPK), IX Hauptabteilung, Rolle 30LA.

55 F. Froese, Die Entwicklung des Danziger Stadtbildes, w: Der Nordosten. Landschaften des
deutschen Nordostens, hg. N. Creutzburg, Breslau 1931, s. 156, Plan 1 Danzig um 1310
(Nach Dr. Keyser). Rekonstrukcji tej dokonano najpewniej na podstawie planu F. Berndta
z 1604 r., nie uwzglêdniaj¹c jednak wszystkich zaznaczonych na niej cieków; APG, 300MP,
511. Zrobiono to natomiast czêœciowo na planie 2: Danzig um 1440; zob. F. Froese, Die
Entwicklung ..., s. 158. Tak¿e Z. Maciakowska, Kilka uwag ..., s. 330, uzna³a kana³ Wiadrow-
nikow za boczne ramiê Mot³awy. UBD nr 124: w 1415 r. Zakon zarezerwowa³ pas o szero-
koœci 2 prêtów wzd³u¿ m³ynówki bis in die lache. Zob. G. Köhler, Geschichte der Festun-
gen..., Taf. II.
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Mot³awy do miasta. Natomiast woda z dalej na zachód p³yn¹cego koryta zasi-
la³a fosy otaczaj¹ce fortyfikacje56.

Nie ulega w¹tpliwoœci, ¿e szerokoœæ Mot³awy w Gdañsku by³a wiêksza
o kilka metrów ni¿ obecnie, a jej zmniejszenie by³o wynikiem rozszerzania siê
osadnictwa w kierunku wschodnim. Zasiêg terenów podmok³ych miêdzy 1330
a 1350 r. próbowano ustaliæ na podstawie czasu wytyczenia ulic nad Mot³aw¹
i uiszczania czynszu wieczystego. Poniewa¿ przy ul. PowroŸniczej calec two-
rzy³y namu³y przechodz¹ce w torfy, przy ul. Tokarskiej zaœ za calec uznano
terasê zalewow¹ poroœniêt¹ roœlinnoœci¹ trawiast¹ i trzcinami, w ni¿szych miej-
scach zajêt¹ przez wodê, to nale¿a³oby uznaæ, ¿e ju¿ w XIII w. szerokoœæ koryta
by³a zbli¿ona do dzisiejszego57. W rekonstrukcji A. Zbierskiego na odcinku
dzielnicy Œwiêtojañskiej jej koryto przesuniêto zbyt daleko na zachód, uznaj¹c,
¿e upowa¿nia do tego brak warstwy wczesnoœredniowiecznej na stanowisku
9 (wykop I i II) miêdzy ul. Szpitaln¹ a ul. Tobiasza, jak te¿ odwierty bez tej
warstwy przy ul. Warzywniczej na odcinku miêdzy Straganiarsk¹ a Tobiasza.
Z drugiej strony, poniewa¿ na stanowisku 3, wykop VII (ul. Targ Rybny nr
43-44 (12 m2) odkryto warstwê wczesnoœredniowieczn¹, to przyjêto, gdy¿ za-
chodni zasiêg Mot³awy usytuowano po przeciwleg³ej stronie Targu Rybnego,
¿e w XIII w. by³a to wyspa otoczona wodami rzeki, a odkryte tu „umocnienia
drewniane” uznano za fragment nabrze¿y. Umieszczono tu tak¿e jedn¹ z baszt
grodu. Jednoczeœnie tê (rzekom¹) wyspê z l¹dem sta³ym ³¹czyæ mia³ most58.
Ponownie trzeba zauwa¿yæ, ¿e brak warstw wczesnoœredniowiecznych na
wspomnianym stanowisku 9 i w odwiertach nie oznacza automatycznie, ¿e
w XIII w. by³y one zajête przez wodê.

Jak ju¿ wspomniano, wed³ug A. Zbierskiego przy obecnym Targu Rybnym
i Rybackim Pobrze¿u Mot³awa dzieli³a siê na dwa ramiona: obecne g³ówne
(prawe, wschodnie), wp³ywaj¹ce ju¿ przy grodzie do Wis³y, oraz lewe, zachod-
nie, op³ywaj¹ce gród od zachodu – pó³nocnego zachodu i wp³ywaj¹ce do Wis³y
(i ³¹cz¹ce siê z Wis³¹59. Po odrzuceniu hipotezy o korycie wiœlanym wzd³u¿
prawego (wschodniego) wa³u grodu, przyjmiemy, ¿e obecne koryto Mot³awy

56 Ten bieg rzeki widoczny jest jeszcze na planie sztokholmskim (Riksarkivet Stockholm,
Krigsarkivet, SPF Danzig no 13) i planie Schmera z 1615 r. (GSAPK, IX HA, Rolle 30LA).

57 Z. Maciakowska, Kszta³towanie siê przestrzeni miejskiej G³ównego Miasta w Gdañsku do
pocz¹tku XV wieku, Gdañsk 2011, s. 32-33 i il. 3. Z. Polak, Badania archeologiczne ..., s. 354;
A. Koperkiewicz, M.K. Kociñska, Wstêpne wyniki badañ ..., s. 513-515. A. Zbierski, Port
gdañski ..., s. 166: niezbyt precyzyjnie o zachodnim zasiêgu Mot³awy w dzielnicy Mariac-
kiej zob. te¿ plan 11, ale bez skali i plan 12 tutaj inaczej – brzeg w linii ul. ul. Poñczoszni-
ków-Dzianej-Mydlarskiej, Bosmañskiej-D³ugiego Pobrze¿a.

58 A. Zbierski, Port gdañski ..., s. 85-94 i plan 13; R. Barnycz-Gupieniec, Badania nad wcze-
snoœredniowiecznym Gdañskiem ..., s. 7-8.

59 A. Zbierski, Port gdañski ..., plan 13.
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by³o ju¿ w pe³ni ukszta³towane w XIII w., i po miniêciu po³udniowej linii wa³u
grodu Mot³awa p³ynê³a w kierunku pó³nocno-wschodnim i osi¹ga³a Wis³ê przy
Polskim Haku. Jednak miejsce to znane jest dok³adnie dopiero dla pocz¹tku
XVII w.60

Nie ulega w¹tpliwoœci, ¿e we wczesnym œredniowieczu rzeka p³ynê³a bli¿ej
obecnej ul. Grodzkiej. Wskazuje na to odkrycie przy ul. Grodzkiej nr 3-4,
a wiêc w odleg³oœci oko³o 30 m od jej dzisiejszego koryta, dwóch odcinków
nabrze¿a (umocnieñ brzegowych) o odmiennej konstrukcji technicznej oraz
pomostu61. Natomiast w trakcie badañ przy ul. Grodzkiej nr 9 i 10-11 odkryto
tylko wa³ grodu oraz bramê prowadz¹c¹ nad rzekê62. To ostatnie odkrycie wy-
raŸnie wskazuje, zgodnie z rekonstrukcj¹ A. Zbierskiego, ¿e na ca³ym odcinku
Grodzka nr 3-11 musia³o znajdowaæ siê nabrze¿e. Zasiêg koryta rzeki od strony
Grodzkiej by³ wiêc zbli¿ony do dzisiejszego.

Rozpatrzmy teraz zasadnoœæ hipotezy o lewym ramieniu Mot³awy op³ywa-
j¹cej gród od zachodu. Punktem wyjœcia by³o przyjêcie znacznej szerokoœci
koryta Mot³awy na wysokoœci Targu Rybnego, przed jej hipotetycznym po-
dzia³em na dwa ramiona. Jak starano siê wykazaæ wy¿ej, za³o¿enie to by³o oparte
na mylnych przes³ankach. Szerokoœæ rzeki w tym miejscu nie mog³a znacznie
odbiegaæ od dzisiejszej, co potwierdza, powtórzmy, wykop VII na stanowisku 3
(ul. Targ Rybny nr 43-44, od strony wschodniej, ko³o baszty £abêdŸ) i otwór
wiertniczy 4 na Targu Rybnym, o bardzo du¿ej (182 cm) mi¹¿szoœci warstwy
wczesnoœredniowiecznej63. Ta konkluzja nie wyklucza jeszcze mo¿liwoœci po-
dzia³u rzeki na dwa ramiona na po³udnie od grodu. Natomiast przeczy, aby to
hipotetyczne zachodnie koryto by³o tak szerokie, jak przyjmowa³ A. Zbierski
(o czym ni¿ej).

W opinii A. Zbierskiego za istnieniem tej odnogi Mot³awy przemawiaæ maj¹
argumenty morfologiczne: w tym kierunku p³yn¹³ kana³ Raduni; roœlinnoœæ
wodna pod warstwami zasypiskowymi na stanowisku 4; namu³y rzeczne barwy
ciemnoniebieskiej, przemieszane z wodorostami, tatarak, ga³¹zki wierzby b³ot-
nej, wikliny, a wiêc roœlinnoœæ wystêpuj¹ca nad brzegami rzek. Konstrukcje
drewniane odkryte na st. 1 wykop XX (ul. Sukiennicza 8) i wykop XXI (Plac
Obroñców Poczty Polskiej nr 1-2) A. Zbierski zinterpretowa³ jako umocnienie

60 Ujœcie pokazuje mapa F. Berndta z 1604 r.; APG, 300MP,511. Miejsce to jest umocnione
palami.

61 A. Zbierski, Port gdañski ...., s. 50-51: na st. 3 wykop V, odkryto nie tylko nabrze¿e, ale te¿
nawodny pomost, który zosta³ zbudowany przed wzniesieniem murów zamku krzy¿ac-
kiego; tam¿e, s. 60, podano, ¿e nabrze¿e o szerokoœci 2,75 m i wysokoœci ok. 80 cm by³o
umocnieniem brzegu – ochron¹ wa³u, ale te¿ nabrze¿em.

62 J. Jarzêcka-St¹porek, M.K. Kociñska, Gród i krzy¿acki zamek ..., s. 531-541; R. Wiloch-
-Koz³owska, Wyniki badañ archeologicznych ..., s. 415.

63 J. Kamiñska, Metody badañ archeologicznych ..., s. 159 (otwór wiertniczy 4).
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brzegu przed zachodnim odcinkiem wa³u grodu, jako drogê, ale przede wszyst-
kim jako nabrze¿e64.

Badania na stanowisku 4 uchwyci³y zarówno wschodni skraj jakiegoœ cieku
(wykop I – ul. Podwale Staromiejskie nr 53, zachodni skraj – wykop IV,
ul. Podwale Staromiejskiej nr 56), jak te¿ konstrukcjê drewnian¹ na najni¿szym
poziomie osadniczym (wykop III-IV, Podwale Staromiejskie nr 58-59). Te od-
krycia ró¿nie interpretowano. Pierwotnie K. Ja¿d¿ewski przyjmowa³, ¿e by³by
to umocniony brzeg krzy¿ackiej fosy, czy te¿ pozosta³oœci konstrukcji wa³u
podgrodzia. H. Wiklak uzna³, ¿e konstrukcja ta wzmacnia³a pod³o¿e i pe³ni³a
funkcje ulicy biegn¹cej z po³udniowego wschodu na pó³nocny zachód. Maksy-
malna szerokoœæ, któr¹ uda³o siê ods³oniæ, to 5 m. A. Zbierski pisa³ o podwój-
nej funkcji: drogi i nabrze¿a. Ostatecznie, tylko na podstawie materia³ów
ze stanowiska 4, uzna³, ¿e nabrze¿e po zachodniej brzegu rzekomego lewego
ramienia Mot³awy, bieg³o a¿ do ul. Obroñców Poczty Polskiej65. Nadto pale
wbite w dno cieku na wschód od umocnieñ brzegowych (nabrze¿a), to wed³ug
niego pozosta³oœæ po pomoœcie portowym66.

Odleg³oœæ miêdzy wykopami na ul. Sukienniczej 8 i Obroñców Pokoju 1-2
(stanowisko 1, wykop XX-XXI) a wykopami przy ul. Podwale Staromiejskie nr
57-59 (stanowisko 4 wykop II-IV) uzna³ za szerokoœæ hipotetycznego zachod-
niego koryta Mot³awy. Mia³oby ono pierwotnie wynosiæ w koñcu X w. oko³o
120 m, w koñcu XIII w. – 100 m, poniewa¿ wskutek dzia³alnoœci cz³owieka jego
linia brzegowa przesuwa³a siê na wschód. Zamulenie i tworzenie l¹du sta³ego
przebiega³oby wiêc bardzo szybko. Na odcinku miêdzy okolic¹ ul. Szpitalnej
z dawn¹ wysp¹ (stanowisko 3, wykop VII i VIII, otwór wiertniczy przy Targu
Rybnym 44) wejœcie do zachodniego basenu portowego (tj. hipotetycznego
lewego ramienia Mot³awy) mia³oby zostaæ odciête mniej wiêcej do po³owy
XIV w. (o czym ni¿ej)67.

Przeciwko tej hipotezie mo¿na sformu³owaæ kilka argumentów. Najpierw
nale¿y zauwa¿yæ, ¿e cypel staromiejski na ca³ej swojej d³ugoœci do kolana

64 A. Zbierski, Port gdañski ..., s. 163-165 (podsumowanie badañ). Rozproszone uwagi na ten
temat w czêœci analitycznej zob. tam¿e, s. 65-75, szczególnie s. 70: ochrona przed podmy-
ciem wa³u, droga, nabrze¿e. O faunie akwatorium portowego zob. tam¿e, s. 185-186.
Zbadane miêczaki (œlimaki i ma³¿e) to zwierzêta ¿yj¹ce zarówno w wodach p³yn¹cych
(ok. 49 %), jak te¿ wolno p³yn¹cych i stoj¹cych (ok. 18%), i tylko stoj¹cych (ok. 33%).

65 K. Ja¿d¿ewski, Gdañsk X-XIII w., s. 105-106 i mapa po s. 72, stwierdzi³, ¿e to wa³ otaczaj¹cy
podgrodzie gdañskie od pó³nocnego wschodu, a fosa czy rzeka oddzielaj¹ca gród od pod-
grodzia mia³a 70-80 m (wniosek z odleg³oœci miêdzy stanowiskiem 3- róg ul. ul. Grodzkiej
i Sukienniczej, a stanowiskiem 4); A. Zbierski, Port gdañski ..., s. 77. Zob. te¿ A. Wapiñska,
Wyniki badañ archeologicznych ..., s. 264, która przyjê³a stanowisko A. Zbierskiego.

66 A. Zbierski, Port gdañski ..., s. 78: st. 4, wykop III (Podwale Staromiejskie nr 58).
67 A. Zbierski, Port gdañski ..., s. 164, 185-187, 190, 192, 195.
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Mot³awy tworzy jedn¹ ca³oœæ wyznaczon¹ przez rzêdn¹ 4 m n.p.m., i nic
w zwi¹zku z tym nie wskazuje, aby przez kilkaset lat by³ on od zachodu przedzie-
lony bardzo szerokim ponadstumetrowym lewym korytem Mot³awy.

Przebieg hipotetycznego zachodniego ramienia Mot³awy wytyczony przez
Zbierskiego jest zgodny z przebiegiem fosy wewnêtrznej (niem. der innere Gra-
ben) i zewnêtrznej (niem. Vorgraben) zamku krzy¿ackiego, jak te¿ pó³nocno-
wschodnim odcinkiem fosy zamkowej (niem. Hochschlossgraben)68. A. Zbier-
ski s¹dzi, ¿e powsta³y one w³aœnie w wyniku jego przekszta³cenia, gdy proces
jego zamulania zosta³ przyspieszony w wyniku budowy kana³u Raduni, który
„odci¹³ dop³ywy wód z kierunku pó³nocno-zachodniego”69. Chocia¿ autor tego
nie wyjaœnia, chodzi³oby o hipotetyczny ciek sp³ywaj¹cy na wschód z Grodzi-
ska. Jednak jego istnienie, zgodnie zreszt¹ z intencj¹ samego Zbierskiego, jest
tylko domys³em, a identyfikacja z Bia³¹ Strug¹ mylna (o czym ni¿ej).

Kolejny argument zwi¹zany jest z usytuowaniem na Zamczysku Domu Po-
prawy (niem. Zuchthaus). Zosta³ on wzniesiony w 1629 r. miêdzy wschodnim
murem oporowym fosy zewnêtrznej a wschodnim murem oporowym fosy
wewnêtrznej, tak, ¿e wschodnia czêœæ budynku sta³a na zasypanej ju¿ wówczas
fosie wewnêtrznej. Pokazuje to plan Zamczyska Jerzego Strakowskiego z 1648
r. Po rozebraniu Domu Poprawy w 1839 r. zbudowano tu szpital garnizonowy,
ale ju¿ tylko na terenie miêdzy obu fosami. Dlatego te¿ przy rekonstrukcji obu
fos zamkowych przyjêto, ¿e by³y one oddzielone od siebie pasem ziemi. Jest
zupe³nie nieprawdopodobne, aby pas ten usypali dopiero Krzy¿acy, dziel¹c na
dwie czêœci (rzekome) koryto Mot³awy. Jeœli wiêc gród by³ otoczony jakimœ
ciekiem, to jego granica siêga³a najdalej do zachodniej krawêdzi fosy wewnêtrz-
nej. Bieg³a ona wzd³u¿ wschodniego muru szpitala garnizonowego w linii pro-
stej do baszty, która sta³a na dzia³ce przy ul. Podwale Staromiejskie nr 52. Tak
wiêc fosa zewnêtrzna na zachodzie siêga³a do dzia³ki przy ul. Podwale Staro-
miejskie nr 51. Na dzia³ce przy ul. Podwale Staromiejskie nr 53 rozpoczyna³a
siê zewnêtrzna fosa zamkowa. W innym œwietle stawia to interpretacje odkryæ
przy ul. Podwale Staromiejskie nr 57-59, które nie mog¹ zostaæ uznane za na-
brze¿a rzekomego, zachodniego koryta Mot³awy. Przyjmiemy wiêc za H. Wi-
klakiem, ¿e by³a to droga. Z jej kierunku (po³udniowy wschód – pó³nocny
zachód) mo¿na by wnosiæ, ¿e prowadzi³a ona od nabrze¿a przy ul. Grodzkiej
do ul. Podzamcze.

Koncepcja ramienia Mot³awy op³ywaj¹cego gród od zachodu i pó³nocnego
zachodu stoi te¿ w sprzecznoœci z po³o¿eniem w miejscu Domu Dobroczyn-
noœci (niem. Spendhaus) przy ul. Sierocej hodowlanego folwarku krzy¿ackie-
go, który w latach 40. XIV w. przeniesiono do Wrzeszcza, a zosta³ za³o¿ony

68 Zwraca³ na to uwagê E. Keyser, Die polnischen Ausgrabungen …, s. 328-329.
69 A. Zbierski, Port gdañski ..., s. 195.
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najpewniej zaraz po przejêciu grodu gdañskiego przez Krzy¿aków70. Pastwiska
dla byd³a nale¿¹ce do tego folwarku musia³y siê znajdowaæ w jego bezpoœred-
nim s¹siedztwie, to znaczy zarówno w obrêbie ulic Plac Obroñców Poczty
Polskiej – Sieroca – Krosna, jak te¿ miêdzy ul. Krosna a ul. Stara Stocznia
(wczeœniej Kana³ Wiadrowników).

Proces odciêcia hipotetycznego lewego koryta Mot³awy od koryta prawego
miêdzy stanowiskiem 9 (wykop I i II) a ow¹ wysp¹ (stanowisko 3, wykop VII
i VIII), jak te¿ miêdzy ni¹ a po³udniowo-zachodni¹ krawêdzi¹ ul. Grodzkiej,
przez proces zamulania, tworzenia siê torfu i sta³ego l¹du trwa³by tylko oko³o
40-50 lat, skoro oko³o 1350–1360 r. zasiedlone by³y od strony wschodniej ulice:
Tokarska, Warzywnicza (po obu stronach), Targ Rybny (po³udniowa czêœæ)71.
L¹d sta³y by³ tu z pewnoœci¹ ju¿ w XIII w.

Koncepcjê zachodniego koryta Mot³awy jako basenu portowego, w tym
dla statków pe³nomorskich, mia³yby te¿ potwierdzaæ argumenty historyczne.
Tak¿e one nie wytrzymuj¹ krytyki. Wed³ug A. Zbierskiego przemawiaæ mia³a-
by za tym nazwa ulicy „Kagelczippel” lub „Kogelspitze”, co t³umaczy³ jako
Cypel Kogi. Badacz ten lokalizowa³ j¹ w linii ul. Œw. Katarzyny i Podzamcze
i prowadzi³ do hipotetycznego nabrze¿a od strony Starego Miasta. Tymczasem
nazwa ta nie ma nic wspólnego z kog¹. Pochodzi ona od s³owa kagel lub kogel=
Kaputze, kaptur i zippel=Zipfel, cypel, i by³a u¿ywana na oznaczenie œlepej
uliczki, zau³ka (niem. Sackgasse). Ulica o tej nazwie to zau³ek na zach. krañcu
ul. Œw. Katarzyny, jak równie¿ obecnie pó³nocny odcinek ul. Panieñskiej72.

£¹cznie d³ugoœæ wszystkich nabrze¿y portowych w Gdañsku wynosi³aby
wed³ug obliczeñ A. Zbierskiego 750-800 m, chocia¿ tylko czêœæ z nich mog³a
byæ w ten sposób wykorzystywana73. Tymczasem taka d³ugoœæ nabrze¿y nie
odpowiada³a ekonomicznemu znaczeniu Gdañska w XIII w., a w zwi¹zku
z tym ich budowa i utrzymywanie na takim odcinku by³oby zupe³nie nieracjo-
nalne. Na prze³omie XII/XIII w. dzielnica rybacka (rybacko-rzemieœlnicza)
w grodzie ju¿ nie istnia³a i nabrze¿e nie by³o potrzebne. W XIV w., gdy ekono-
miczne znaczenie Gdañska by³o nieporównanie wiêksze, nabrze¿e obejmowa-
³o o wiele krótszy odcinek: na prawym brzegu Mot³awy (na Wyspie Spichrzów)
od Mostu Krowiego do póŸniejszego ujœcia Nowej Mot³awy do Mot³awy,

70 Fontes Olivenses. Chronica Olivensis. Auctore Stanislao abbate Olivensi, wyd. W. Kêtrzyñ-
ski, Monumenta Poloniae Historica, t. VI, Warszawa 1961, § 57, s. 340: komtur Gerhard
von Steegen (1344-1348) przeniós³ do Wrzeszcza „curia pecorum, que erat prius sita ante
castrum Gdanczk”. O po³o¿eniu folwarku zob. F.C.G. Duisburg, Versuch einer historisch-
-topographischen Beschreibung der freien Stadt Dantzig, Dantzig 1809, s. 244.

71 Zob. E. Keyser, Die Baugeschichte ..., s. 185-186, 189; Z. Maciakowska, Kszta³towanie ...,
s. 32-34.

72 A. Zbierski, Port gdañski ..., s. 195 i plan 13; W. Stephan, Die Strassennamen ..., s. 51, 54.
73 A. Zbierski, Port gdañski ..., s. 200-201; por. tam¿e, s. 165.
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naprzeciw ul. Szerokiej, tzw. D³ugie Nabrze¿e ok. 1400 r. Na lewym brzegu
rzeki pomost rozci¹ga³ siê od ul. D³ugiej do ul. Chlebnickiej, a krótsze odcinki
wychodzi³y z wodnych bram miejskich (Mariackiej, Œw. Ducha)74.

Odrzucenie hipotezy o lewej odnodze Mot³awy, op³ywaj¹cej gród od za-
chodu, nie wyklucza w tym miejscu istnienia jakiegokolwiek cieku. Znaleziska
muszelek œlimaków s³odkowodnych sk³oni³y E. Keysera do wysuniêcia przy-
puszczenia, ¿e pierwotnie by³a tu ³acha rzeczna zamieniona w pomorski port
rybacki (nastêpnie zaœ w odcinek krzy¿ackiej fosy). Dodajmy, ¿e w takim razie
mog³aby mieæ ona po³¹czenie z g³ównym korytem Mot³awy. Natomiast odrzu-
ca³ on ewentualnoœæ, ¿e ów kana³ rybacki móg³ mieæ przed³u¿enie w kierunku
pó³nocno-wschodnim, poniewa¿ tu istniej¹ce rowy maj¹ zwi¹zek z kana³em
Raduni, który powsta³ dopiero w pierwszej po³owie XIV w. Wyklucza³ te¿ ist-
nienie po³¹czenia miêdzy tym kana³em rybackim a Potokiem Siedleckim75.

Zewnêtrzne umocnienia zachodniego wa³u (ul. Grodzka nr 19, ul. Sukien-
nicza nr 8) mog¹ wskazywaæ, ¿e by³ on chroniony przed dzia³aniem wody.
W rezultacie przyj¹æ mo¿na, ¿e w XIII w. wzd³u¿ zachodniego wa³u grodu
w linii ul. Sukienniczej, ci¹gnê³a siê fosa, która mog³a mieæ po³¹czenie z Mo-
t³aw¹ przez ma³y przesmyk w okolicy Grodzkiej nr 3-4. O sposobie jej zasilania
w wodê nic pewnego nie mo¿na powiedzieæ. Ze wzglêdu na ró¿nicê poziomów
miêdzy Mot³aw¹ a fos¹ w¹tpliwe, aby, poza szczególnymi sytuacjami, by³a zasi-
lana wod¹ z rzeki. Zapewne zbiera³a wodê gruntow¹ i deszczówkê. W XIII w.
nie musia³a pe³niæ funkcji kana³u dla ³odzi rybaków, skoro ci nie mieszkali ju¿
w grodzie. Zakon przekszta³ci³ j¹ w wewnêtrzn¹ fosê zamkow¹, która przepu-
stem w murze przy ul. Wartkiej odprowadza³a nadmiar wody do Mot³awy76.
Do problemu tego trzeba bêdzie powróciæ.

Wschodnia i zachodnia fosa grodu zapewne ³¹czy³y siê ze sob¹ na wyso-
koœci ul. Na Dylach zgodnie z przebiegiem w tym miejscu krzy¿ackiej fosy
zewnêtrznej77.

Podstaw¹ do odtworzenia pierwotnej hydrografii w rejonie Zamczyska
i Wiadrowni mo¿e byæ mapa tego rejonu Gdañska, wykonana na pocz¹tku

74 E. Keyser, Die Entstehung von Danzig, Danzig 1924, s. 34-35.
75 Ten¿e, Die polnischen Ausgrabungen..., s. 329-300.
76 Ten¿e, Die Baugeschichte ..., s. 214. Ten przepust widoczny jest na planie Schmera z 1615 r.;

GSAPK, IX HA, Rolle 30LA.
77 Zob. G. Köhler, Geschichte der Festungen ..., Taf. 2 (plan zamku krzy¿ackiego). Dla wyja-

œnienia problemu fos grodu gdañskiego nic nie wnosi opis zdobycia tej warowni przez Bo-
les³awa Pobo¿nego po 6 I a przed 6 II 1272 r., zapewne w drugiej po³owie stycznia. Ksi¹¿ê
zabra³ ze sob¹ m.in. faszynê (cratis). Pod³o¿ywszy silny ogieñ (apposito forti igne ... castrum
expugnavit), zaj¹³ gród. Nie ulega w¹tpliwoœci, ¿e ogieñ pod³o¿ono pod wa³, który siê spali³,
umo¿liwiaj¹c wejœcie do grodu wojskom wielkopolsko-pomorskim. O fosie Ÿród³o milczy;
Rocznik kapitu³y poznañskiej, w: Roczniki wielkopolskie, wyd. B. Kürbis, przy wspó³udziale
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XVII w. (1604 r.) przez F. Berndta78. Zaznaczono na niej istniej¹ce jeszcze
w tym czasie starorzecza na wschód od ul. Krosna-Krosienka, na terenie tzw.
Tarczy (Schild), a póŸniej Brabanku (stoczni), jak równie¿ le¿¹ce bardziej
na pó³noc. Po³¹czenie tych cieków (na planie lini¹ przerywan¹) mo¿e odtwo-
rzyæ pierwotny ich uk³ad, przed zmianami wywo³anymi przez dzia³alnoœæ
cz³owieka, ju¿ przynajmniej od koñca X w.79

2.3.2.1.  Nowa Mot³awa

Nowa Mot³awa, która przyjmowa³a czêœæ wód przep³ywaj¹cych przez Kamienn¹
Œluzê, powsta³a dopiero w drugiej po³owie XVI w. poprzez pog³êbienie tzw.
Nowego Rowu (wzmiankowanego w 1456 r.) i jego przed³u¿enie (po³udniowy
odcinek Nowej Mot³awy). Nowy Rów powsta³ w wyniku po³¹czenia zastoisk
wodnych wzmiankowanych w 1361 r. jako „priveta” (naprzeciw Szop) i w 1366 r.
jako „cloaca” (naprzeciw Szafarni), w 1385 r. zaœ pod nazw¹ „lacus” (na wyso-
koœci ul. Basztowej, nieistniej¹cej Schleifengasse i ul. St¹giewnej) i „palus” (na
wysokoœci ul.ul. Spichrzowej, ¯ytniej, Pszennej i U³añskiej). Najprawdopodob-
niej bagno to rozci¹ga³o siê dalej na po³udnie, gdy¿ jeden z dwóch placów sk³a-
dowych drewna zwany by³ „up dem brucke” (rejon ul. ul. Owsianej, Wsporni-
kowej i Jaglanej)80. Natomiast brak danych o zastoisku wodnym na wysokoœci
wysuniêtego najbardziej na pó³noc dworu miejskiego (cieœlarnia, dwór smolny
i popielny), na wysokoœci ul. Po¿arniczej. Wydaje siê jednak, ¿e by³a to ³acha
(ciek bezodp³ywowy) „Bersinse” (1342), „Brensa” (1342/1378), „Berzencz”
(1440), to¿sama z „lacus”, która z po³udnia wp³ywa³a do Mot³awy na wysokoœci
ul. Szerokiej. W ugodzie krzy¿acko-gdañskiej z 1440 r. podano, ¿e oba brzegi
rowu miêdzy spichlerzem szkarpawskim a (starym) dworem smolnym zgodnie
z przywilejem miasta (1342/1378) maj¹ nale¿eæ do Gdañska. Przez ten „rów”

G. Labudy, J. Luciñskiego, R. Walczaka, MPH, s.n., t. VI, Warszawa 1962, s. 50; por.
B. Œliwiñski, Mœciwoj II (1224-1294) ksi¹¿ê wschodniopomorski (gdañski), Warszawa 2016,
s. 180-181.

78 APG 300MP/511.
79 Tak¹ metodê, aczkolwiek niekonsekwentnie, zastosowano ju¿ w pracy: F. Froese, Die

Entwicklung ..., s. 156, Plan 1 Danzig um 1310 (Nach Dr. Keyser) i s. 158 Plan 2: Danzig
um 1440.

80 300,32,1, k. 51, 51v,, 52v, 53v, 54, 55v,,56,57,300,32,3, k. 8,10, 15v, 21; E. Keyser, Die Neue
Mottlau, MWG,22,1923, Nr 1, s. 2-3; F. Volkholz, Die Speicherinsel ..., s. 19-20; E. Keyser,
Die Baugeschichte ..., s. 320; A. Biernat, ¯ycie portowe Gdañska w XVII-XVIII wieku,
w: Szkice z dziejów Pomorza. Pomorze nowo¿ytne, pod red. G. Labudy i S. Hoszowskiego,
Warszawa 1959, s. 190-191. Nale¿y dodaæ, ¿e proponowane przez E. Keysera i F. Volkholza
uznanie kloaki i privety za dwa ró¿ne zastoiska, jak te¿ uto¿samianie kloaki z lacus i privety
z palus mo¿e budziæ pewne w¹tpliwoœci semantyczne; zob. P. Simson, Seit wann gibt esin
Danzig eine Speicherinsel?, MWG, 10,1911, Nr. 3, s. 51.
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nale¿y zapewne rozumieæ sztucznie pog³êbiony, koñcowy odcinek ³achy
„Bersinsee” („Brensa”), który wykopano jakiœ czas przed 1342 r. (?)81.

Dok³adna wczesnoœredniowieczna hydrografia koñcowego odcinka Mot³a-
wy nie jest znana. Przyjmuje siê, ¿e cieki tworz¹ce O³owiankê i Kêpê, tzn. Kana³
Na Stêpce (niem. Kiel- oder Zimmergraben), oraz drugi – bezimienny) zosta³y
w ca³oœci (lub czêœci) stworzone sztucznie (przekopane)82.

Prawobrze¿nym dop³ywem Mot³awy by³a wspomniana ju¿ Rozwójka, która
do pocz¹tków XVII w. uchodzi³a do niej najpewniej przy po³udniowym krañcu
Siennej Grobli, przy bastionie Gniady Koñ. Po budowie fortyfikacji jej odcinek
przep³ywaj¹cy po pó³nocnej stronie Knipawy (Rudna) nosi³ nazwê Rów Smol-
ny, zaœ jej odga³êzienie przy Starym Dworze wp³ywaj¹cy do Wis³y – Zasta³y
Rów. Natomiast w rejonie Rudna ciek ten, jak ju¿ wspomniano, w obni¿eniu
terenu tworzy³ rozlewisko jeszcze w pocz¹tkach XVII w.83

2.3.3.  Potok Siedlecki

Zespó³ osadniczy w Gdañsku przecina³ p³yn¹cy z zachodu w linii Nowych
Ogrodów Potok Siedlecki (Szydlica, Siedlica, Siedlecki Potok). W pocz¹tkach
XVII w. p³yn¹³ wzd³u¿ po³udniowej strony Nowych Ogrodów, nastêpnie skrê-
ca³ nieco na po³udniowy wschód i wp³ywa³ do Raduni nieco przed wodopojem
dla koni. Byæ mo¿e kierunek jego biegu tu¿ za Nowymi Ogrodami na terenie
dawnego klubu „¯ak” wyznaczaj¹ wygiête w kierunku po³udniowo-zachodnim
poziomice 8-9 m n.p.m. Natomiast w œredniowieczu (XIV w.) wp³ywa³
najpewniej bezpoœrednio do pó³nocnego odcinka fosy g³ównomiejskiej84.

81 UBD nr 77 („Bersinse”, 1342), 97 („eyne lache Brensa genant vellit in di Mutele”, 1342/1378),
135 („Berzencz vellit in die Mottlaw”, 1440). Nazwa cieku sk³ada siê z s³owa prus. berse-
-brzoza i s³owa niem. se(e)- jezioro, ³acha (³ac. lacus). O identycznoœci obu cieków prze-
konany by³ E. Keyser, Die Neue Mottlau, s. 4; ten¿e, Die Baugeschichte..., s. 319. Natomiast
W. Stephan, Die Strassennamen ..., s. 29, uwa¿a³, ¿e bieg Grobli Angielskiej (zachód-wschód)
zosta³ wyznaczony przez taki sam bieg koryta „Bersinse”, co stoi w sprzecznoœci z zapropo-
nowanym rozwi¹zaniem. Pogl¹d ten przyjêto tak¿e w pracy Historia Gdañska, t. I, s. 447,
498. Zauwa¿my jednak, ¿e wówczas ten ciek p³yn¹³by „pod górê”, odwrotnie do stosunków
wysokoœciowych w tym rejonie Gdañska.

82 A. Januszajtis, Z dziejów O³owianki, „Zeszyty Naukowe Politechniki Gdañskiej” (cyt. ZNPG),
Architektura, 20,1981, s. 185-186.

83 E. Keyser, Die Baugeschichte ..., s. 323; APG,300,12, 662, k. 6: de cleyne szee bym Engelschen
Damme (1479). Rozlewisko widoczne jeszcze na mapie Schmera 1615 r.; GSAPK, Berlin-
-Dahlem, XI HA, Rolle 30LA.

84 Historia Gdañska, t. I..., s. 447. PóŸniejsze ujœcie to widoczne jest na mapie Schmera (1615);
zob. GSAPK Berlin-Dahlem, XI HA, Rolle 30 LA. Opis przebiegu cieku w po³owie XIX w.
przedstawi³ F.A. Brandstätter, Land und Landleute des Landkreises Danzig. Eine topo-
graphisch-historisch-statistische Schilderung, Danzig 1879, s. 82, nazwy zaœ Z. Brocki,
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Podstawowe znaczenie dla rekonstrukcji przebiegu tego cieku ju¿ na terenie
samego Gdañska ma przywilej ksiêcia Mœciwoja II dla dominikanów z 1280 r.85

Dominikanom potwierdzono posiadanie dzia³ki („area”), ogrodu („hortus”),
i po³o¿onej naprzeciw („contra”) niego ³¹ki rozci¹gaj¹cej siê na wschód („ver-
sus orientem”) miêdzy dwoma rowami lub bagnami („inter duo fossata vel
duas paludes”) do Mot³awy („ad flumen dictum Motlawa”), gdzie dano im
prawo do cumowania statków („accessus navium ipsorum”).

Kolejne informacje dotycz¹ Potoku Siedleckiego. „Fluvius dictus Schede-
licz” przep³ywa³ przez dzia³kê dominikanów („per ipsorum fluit aream”) ju¿
od wielu lat („a multis retroactis fluxit annis”). Na tej podstawie mo¿na by
wnosiæ, ¿e niegdyœ dosz³o do przesuniêcia jego koryta, czy to przez dzia³anie
si³ natury, czy te¿ przez wykopanie przez cz³owieka nowego koryta. Jednak
równie dobrze oznacza to podkreœlenie, ¿e od niepamiêtnych czasów jego bieg
nie uleg³ zmianie86. Aby utrzymaæ czystoœæ jego wód, i aby ludzie nie stawiali
w poprzek jego nurtu ¿adnych przeszkód, czyli, aby go nie przegradzali,
pozwolono dominikanom na jego zamkniêcie od ich domu klasztornego do
Ÿród³a Potoku, na tak¹ odleg³oœæ, ile bêd¹ chcieli („quem, ut eisdem mundius
et sine impedimento fluat hominum, damus claudendi potestatem a domo
ipsorum usque ad ortum eiusdem fluvii, quanto volunt remocius”).

Treœæ przywileju by³a ró¿nie interpretowana. Upowszechni³ siê pogl¹d, ¿e
dominikanie otrzymali obszar odpowiadaj¹cy ca³ej dzielnicy Œwiêtojañskiej
miêdzy ul. Podwalem Staromiejskim, ul. Szerok¹ i Mot³aw¹, a wspomniane dwa
rowy albo bagna mia³yby tworzyæ granice tego obszaru87. Tymczasem doku-
ment nie upowa¿nia do takiego wniosku. Wymienia on oddzielnie czêœci sk³a-
dowe nadania – dzia³kê, ogród oraz ³¹kê, i tylko ta ostatnia, le¿¹ca naprzeciw
ogrodu88, a wiêc niemaj¹ca z nim bezpoœredniej stycznoœci, ograniczona jest
przez rowy wzglêdnie bagna. U¿ycie tego drugiego okreœlenia mo¿e nawet
sugerowaæ, ¿e by³y to wody stoj¹ce, nie zaœ p³yn¹ce.

Ponadto w rejonie Targu Rybnego lokalizuje siê te¿ ³¹ki nale¿¹ce do miesz-
kañców Osieka, z których zrezygnowali w 1348 r., a jeszcze w 1352 r. na wschód
od ul. Grobla II-IV „w bagnie” (tzn. w dzielnicy Œwiêtojañskiej) mieszkali jacyœ
„ludzie” („homines”), niebêd¹cy ani mieszczanami („cives”), ani mieszkañcami

Mikrohydronimia gdañskich obszarów dorzecza Wis³y, „Rocznik Gdañski”, 26,1967, s. 223-
-225. Zob. te¿ J. Szukalski, Œrodowisko geograf iczne Trójmiasta (Gdañsk-Sopot-Gdynia),
Gdañsk 1974, s. 85.

85 PU nr 315.
86 Zob. E. Keyser, Die Baugeschichte ..., s. 7-8; O. Kloeppel, Das Stadtbild ..., s. 24-26.
87 Tak ju¿ P. Simson, Geschichte der Stadt Danzig, s. 32, a tak¿e S. Bobiñski, Gdañsk wczesno-

dziejowy ..., s. 119-120 (granica po³udniowa wzd³u¿ ul. Szerokiej) i inni badacze.
88 Zwróci³ na to uwagê S. Bobiñski, Gdañsk wczesnodziejowy ..., s. 119, który by³ przekonany,

¿e têdy sz³a droga do koœcio³a Mariackiego.
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(„incolae”), tocz¹cy spór z rad¹ Gdañska89. Najpewniej ³¹ka nale¿¹ca do dominika-
nów, zapewne ³¹ka koœna, mog³aby byæ jedn¹ z kilku wytyczonych w tym rejonie
kilkudziesiêcioarowych ³¹k. Szukanie dwóch ograniczaj¹cych j¹ rowów-bagien
jest zatem bardzo trudne. Warto zwróciæ uwagê, ¿e rezygnacja dominikanów
w 1348 r. z nieruchomoœci poza ow¹ dzia³k¹ na rzecz miasta by³a bardzo enig-
matyczna, co przemawia³oby za tym, ¿e by³y one niewielkich rozmiarów90.

Po³o¿enie dzia³ki nadanej konwentowi gdañskiemu w XIII w. odpowiada³o
najpewniej generalnie lokalizacji znanej z czasów krzy¿ackich i nowo¿ytnych,
gdy znajdowa³a siê ona miêdzy ul. Œwiêtojañsk¹ i Podwale Staromiejskie z jed-
nej oraz ul. Pañsk¹ i Lawendow¹ z drugiej strony. Potwierdzaj¹ to wyniki badañ
archeologicznych91.

Na dziedziñcu klasztoru od strony ul. Pañskiej (w miejscu dawnego ogrodu)
i w pó³nocno-zachodnim naro¿niku krypty pod kapitularzem dawnego klasz-
toru, który przylega do pó³nocnego muru obecnego koœcio³a œw. Miko³aja od
strony ul. Lawendowej stwierdzono œlady po cieku wodnym, który mo¿na by
identyfikowaæ z Potokiem Siedleckim. Przyjmuje siê, ¿e koryto odkryte pod
kapitularzem mia³o minimum 6 m szerokoœci i oko³o 2 m g³êbokoœci. Natomiast
na dziedziñcu od strony ul. Pañskiej uchwycono umocniony faszyn¹ pó³nocny
brzeg cieku. Wyniki badañ archeologicznych potwierdzi³y tak¿e badania pa-
leobotaniczne. Potok wp³ywa³by na dzia³kê dominikanów z pó³nocnego-
-zachodu i p³yn¹³by na pó³noc od dzisiejszego koœcio³a w kierunku pó³nocno-
-wschodnim92.

Jego dalszy (koñcowy) bieg przed 1308 r. przedstawiano w ró¿ny sposób.
Najczêœciej jako jedno koryto w linii Podwala Staromiejskiego, wp³ywaj¹ce do

89 UBD, nr 85, 87; E. Keyser, Die Baugeschichte ..., s. 222.
90 UBD nr 84: „Was buesen dysen vir wenden ist geleyn, das den vorgenanten predegerbru-

dern hat czugehort, des haben sy sych vorczegen eweclichen, und das selbe sal czugehoren
der stat czu Danczk”.

91 Wielkoœæ dzia³ki uzgodniono w 1344 i 1348 r.; zob. UBD, nr 79, 84; Z. Maciakowska,
Kszta³towanie ..., s. 61-62.

92 A. Go³embnik, W³asnoœæ dominikañska w przestrzeni powstaj¹cego Gdañska, w: Domini-
kanie, Gdañsk-Polska-Europa, pod red. D.A. Dekañskiego, A. Go³embnika, M. Grubki OP,
Gdañsk-Pelplin 2003, s. 437-453; ten¿e, Wyniki prac wykopaliskowych w koœciele œw. Miko-
³aja i ich wartoœæ dla rozpoznania topograf ii najstarszych poziomów osadniczych Gdañska,
w: Stan badañ archeologicznych miast w Polsce, pod red. H. Panera, M. Fudziñskiego,
Z. Borcowskiego, Gdañsk 2009, s. 295-308; ten¿e, Miejsce i rola w³asnoœci dominikanów
w procesie rozwoju przestrzennego Gdañska – podstawowe problemy badawcze, w: Przez
granice czasu. Ksiêga jubileuszowa poœwiêcona Profesorowi Jerzemu G¹ssowskiemu, Pu³tusk
2008, s. 302, 310 (ryc. 1); J. Œwiêta-Muszyñska, M. Lata³owa, M. Badura, A. Go³embnik,
Combined pollen and macrofossil data as a source for reonstructing mosaic patterns of the
early medieval urban habitats a case study from Gdansk N. Poland, „Journal of Archeolo-
gical Science”, 30,2012, s. 1-12. Zob. te¿ A. Zbierski, Port gdañski ..., s. 160.
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Mot³awy na po³udnie od grodu, na wysokoœci Targu Rybnego93. Jednak w zwi¹z-
ku z wzmiank¹ o przecinaniu dzia³ki dominikañskiej przez Potok Siedlecki „od
wielu lat” wysuniêto te¿ przypuszczenie (S. Bobiñski, J. Stankiewicz, B. Szer-
mer), ¿e pierwotnie koryto Potoku Siedleckiego bieg³o mniej wiêcej w miejscu
póŸniejszej fosy G³ównego Miasta (w osi Podwala Staromiejskiego), a po 1227 r.
zosta³o przez dominikanów przesuniête bardziej na po³udnie wzd³u¿ ul. Stra-
ganiarskiej. Pierwotne koryto by³o jedn¹ (pó³nocn¹) z fos, miêdzy którymi mia³a
znajdowaæ siê ³¹ka siêgaj¹ca do Mot³awy, a po³o¿ona naprzeciw ogrodu zakon-
ników94. Druga z nich mia³aby biec w osi ul. Szerokiej. Tym samym przyjêto,
jak starano siê wykazaæ – mylnie, ¿e dominikanom nadany zosta³ teren ca³ej
póŸniejszej dzielnicy Œwiêtojañskiej95.

 Koncepcjê tê rozwija³ nastêpnie A. Zbierski. Pó³nocna (wzd³u¿ Podwala
Staromiejskiego) i po³udniowa (wzd³u¿ ul. Szerokiej) fosa mia³yby byæ ramio-
nami bocznymi Potoku, przy czym pó³nocna do po³owy XIII w. mia³a pe³niæ
lokalnego funkcjê kana³u portowego, na co mia³yby wskazywaæ pozosta³oœci
po nabrze¿u (stanowisko 2, wykop V, ul. Podwale Staromiejskie nr 44a), zasy-
panego oko³o po³owy XIII w.96

Wykorzystuj¹c dane archeologiczne i przywilej dla dominikanów z 1280 r.
próbowano ostatnio wykazaæ, ¿e Potok Siedlecki na wschód od klasztoru prze-
p³ywa³ przez nadany mu obszar. Mœciwoj II mia³ bowiem pozwoliæ dominika-
nom na zamkniêcie cieku dla ¿eglugi od zabudowañ klasztornych a¿ do ich
ogrodu, a st¹d tak daleko, jak bêd¹ chcieli, tj. do Mot³awy. „Siedlica wp³ywa³a
od zachodu oboma brzegami na plac dominikanów, by opuœciæ go jednym
z brzegów w naro¿niku pó³nocno-wschodnim”. Bieg³a ona „a¿ do ogrodu,
a (...) za ogrodem (...) na ³¹kach dominikañskich wraca³a ona oboma brzegami
na tereny zakonników”97.

93 E. Blech, Das älteste Danzig, Danzig 1903, s. 56-57; F. Froese, Die Entwicklung …, s. 156:
I. Danzig um 1310. (Nach Dr. Keyser); H. Matuszewska, Pocz¹tki Gdañska, „Roczniki Hi-
storyczne”, 17,1948, plan po s. 112. Z kolei na schematycznym planie w pracy M. Ma³u-
szyñskiego, Zabór Pomorza przez Krzy¿aków (1308-1309), RG, 7/8,1933/1934, s. 58, Potok
Siedlecki p³ynie na po³udnie od koœcio³a œw. Miko³aja.

94 PU nr 315: „pratum, quod est contra ortos eosdem versus orientem inter duo fossata vel
duo paludes usque ad flumen dictum Motlava”.

95 S. Bobiñski, Gdañsk wczesnodziejowy ..., s. 43-45, 119-120; J. Stankiewicz, B. Szermer,
Gdañsk-rozwój urbanistyczny i architektoniczny, Warszawa 1959, s. 25 i ryc. 14 na s. 21.
Na „Schemacie planu wczesnoœredniowiecznego Gdañska oba rowy nie maj¹ po³¹czenia
z korytem Potoku Siedleckiego”. Zob. te¿ J. Kowalski, R. Massalski, J. Stankiewicz, Rozwój
urbanistyczny ..., s. 131, rys. 36.

96 A. Zbierski, Port gdañski ..., s. 79-85, 157-162, plan 12; R. Barnycz-Gupieniec, Wyniki nowych
prac archeologicznych na stanowisku 4 (wykop V), w: Gdañsk wczesnoœredniowieczny, t. VI,
pod red. J. Kamiñskiej, Gdañsk 1967, s. 275-305.

97 Tak B. Œliwiñski, (B. Mo¿ejko, K. Kaczor), Zarys dziejów klasztoru dominikañskiego
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Przeciwko istnieniu koryta rzeki p³yn¹cej wzd³u¿ obecnego Podwala Staro-
miejskiego wypowiedzia³ siê tak¿e A. Go³embnik, gdy¿ jego bieg zosta³ wyzna-
czony „intuicyjnie, g³ównie z powodu obecnoœci w tym miejscu póŸniejszej
fosy G³ównego Miasta” , a istnienie cieku w linii póŸniejszej fosy oznacza³oby
posadowienie pierwotnego koœcio³a œw. Miko³aja (wówczas stoj¹cego w miej-
scu obecnej Hali Targowej) „w miejscu odizolowanym, trudnodostêpnym,
mo¿na by rzec obronnym”. W tej interpretacji Potok Siedlecki po przep³yniêciu
Targu Drzewnego dzieli³ siê na dwa ramiona: jedno p³ynê³o w osi ul. Szerokiej,
drugie zaœ przecina³o dzia³kê dominikanów, pozostawiaj¹c ówczesny koœció³
po lewej stronie, i p³yn¹c w kierunku pó³nocno-wschodnim i uchodzi³o do
Mot³awy przy Targu Rybnym98.

Zarówno A. Zbierski, jak i B. Œliwiñski, jednak przy pomocy ró¿nej argu-
mentacji, przyjmuj¹, ¿e Potok Siedlecki przep³ywa³ przez ³¹kê dominikanów.
Wed³ug A. Zbierskiego mia³yby na to wskazywaæ œlady Potoku Siedleckiego
u zbiegu ulic Straganiarska i Grobla IV, jak te¿ „lejowate ujœcie Siedlicy do Mo-
t³awy, zasypane w okresie póŸnego œredniowiecza m. in. du¿ymi g³azami polo-
dowcowymi”, co wykaza³y wiercenia budowlane99. Tymczasem œladów cieku
wodnego nie stwierdzono na rogu ul. Straganiarskiej i Ró¿anej na placu o powierz-
chni 272 m2 (Dom Aktora ), na stanowisku 7 przy ul. Tobiasza nr 1-2 (po-
wierzchnia 6,25 m2)100, jak te¿ w trakcie badañ przy ul. Tobiasza nr 10-24 i przy
Rybackim Nabrze¿u (Pobrze¿u) nr 28-34 (informacja dr Z. Maciakowskiej).

Druga interpretacja opiera siê na nietrafnym odczytaniu dokumentu z 1280 r.,
gdy¿, jak ju¿ wspomniano wy¿ej, pozwolenie Mœciwoja II dotyczy³o prawa do
„zamkniêcia” cieku od klasztoru do jego Ÿróde³ („ad ortum eiusdem fluvii” ),
nie zaœ do ogrodu, a wiêc w kierunku zachodnim, nie zaœ wschodnim. W owym
„zamkniêciu” nie chodzi³o o przegrodzenie cieku, ale zabezpieczenie dostêpu
do jego brzegów. W zwi¹zku z tym mylny jest pogl¹d, ¿e ciek ten zosta³ zasypa-
ny i przesta³ p³yn¹æ przez dzia³kê dominikanów ju¿ w „dojrza³ym XIII w.” (przed
1308 r.)101. Nast¹pi³o to najpóŸniej po podjêciu decyzji o w³¹czeniu do G³ów-

w Gdañsku od œredniowiecza do czasów nowo¿ytnych (1226/1227-1835), w: Archeologia
Gdañska, t. I, pod red. H. Panera, Gdañsk 2006, s. 154, 155 i s. 240 (t³umaczenie). Równie¿
nie oddaje treœci przek³ad zaproponowany przez A. Go³embnika, W³asnoœæ dominikañ-
ska..., s. 450.

98 A. Go³embnik, Wyniki badañ ..., s. 302, 304; ten¿e, W³asnoœæ dominikañska ..., s. 443-444
(il. 2).

99 A. Zbierski, Port gdañski ..., s. 160.
100 H. Paner, Problematyka badañ ..., s. 199; ten¿e, Archeologia Gdañska w latach 1988-2005,

w: Archeologia Gdañska, t. I, Gdañsk 2009, s. 19 (2/89); R. Barnycz-Gupieniec, Badania
nad wczesnoœredniowiecznym Gdañskiem ..., s. 8.

101 A. Go³embnik, W³asnoœæ dominikañska ..., s. 441, 451; ten¿e, Miejsce i rola ..., s. 304-308,
310, ryc. 1.
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nego Miasta dzielnicy Œwiêtojañskiej („nowego miasta”) i w zwi¹zku z prze-
d³u¿eniem fosy g³ównomiejskiej na zachodzie i jej wykopaniem od pó³nocy.
Jeszcze w 1344 r. sprawa biegu Potoku do dzia³ki konwentu mia³a byæ oma-
wiana102, co znaczy³oby, ¿e ju¿ w tym czasie przez ni¹ nie przep³ywa³.

Wspomniane wy¿ej wyniki prac archeologów miêdzy ul. Straganiarsk¹ a To-
biasza wskazuj¹, ¿e Potok p³yn¹³ bli¿ej Podwala Staromiejskiego. Eksploracja
terenu przy ul. U Furty nr 66/11 i 66/7 (powierzchnia 160 m2) wykaza³a, ¿e ten
bagnisty i niezabudowany teren by³ po³o¿ony przy cieku, który p³yn¹³ linii
ul. Podwale Staromiejskie103. Po pó³nocnej stronie Podwala Staromiejskiego
Staromiejskiego, miêdzy ul. So³eck¹ a Oborniki znajdowa³o siê osiedle rzemieœl-
nicze, zamieszka³e m.in. przez szewców i garbarzy. Tej dzia³alnoœci nie mo¿na
by³o prowadziæ bez dostêpu do bie¿¹cej wody104. Po³o¿ony dalej na wschód
wykop V stanowiska 4 przy ul. Podwale Staromiejskie 44b (33 m2) umieszczono
6 m od po³udniowej krawêdzi tej¿e ulicy, mur g³ównomiejski zaœ by³ po³udniow¹
granic¹ wykopu. Jego wymiary to 10,80 cm (wschód-zachód) i 2,70 cm (pó³noc-
-po³udnie). Na pó³noc od muru w najstarszym poziomie odkryto pale uznane
za cumownicze, za nimi zaœ pale uznane za s³upy pomostu105. W zwi¹zku z tym
trzeba przyj¹æ, ¿e ciek p³yn¹³ w linii pó³nocnego muru g³ównomiejskiego.

W tej sytuacji najproœciej by³oby za³o¿yæ, ¿e po opuszczenia dzia³ki domini-
kanów Potok skrêca³ na pó³nocny-wschód i osi¹ga³ Podwale Staromiejskie
w miejscu skrzy¿owania z ul. Lawendow¹, a nastêpnie p³yn¹c na wschód,
wp³ywa³ do Mot³awy na po³udnie od Zamczyska, w pó³nocnej strefie Targu
Rybnego106.

102 UBD nr 79: „Caetera vero, que amicabiliter sunt discussa, puta de dispositionibus plate-
arum et de cursu rivuli ad conventum ...” .

103 H. Paner, Archeologia Gdañska ..., s. 27 (14/94).
104 Z. Ho³owiñska, Dzielnica rzemieœlnicza ..., s. 213 (jama garbarska), 232, 233; K. Ja¿d¿ew-

ski, Gdañsk X-XIII w. ..., s.105 i mapa po s. 72.
105 A. Zbierski, Port gdañski ..., s. 79-84 (ryc. 21, 22 – fotografia wykopu); R. Barnycz-Gupieniec,

Wyniki nowych prac ..., s. 276. W 1959 r. w wykopie pod kana³ burzowy przy ul. Podwale
Staromiejskie 40b, 38 m na zachód od dzia³ki 44b, stwierdzono „wystêpowanie bierwion
dêbowych na g³êbokoœci 2,5 m od powierzchni ulicy”, jednak bez elementów umo¿liwiaj¹-
cych ustalenie ich chronologii; zob. J. Kamiñska, A. Zbierski, Sprawozdanie ..., s. 110.

106 Tak wytycza³ jego bieg ju¿ E. Keyser (F. Froese, Die Entwicklung …, s. 156: I. Danzig um
1310. Nach Dr. Keyser); zob. te¿ Z. Maciakowska, Po³o¿enie miasta lubeckiego w Gdañsku,
w: „RzeŸ Gdañska” z 1308 roku w œwietle najnowszych badañ. Materia³y z sesji naukowej
12-13 listopada 2008 roku, Gdañsk 2009, pod red. B. Œliwiñskiego, Gdañsk 2009, il. 3-4,
s. 24-25, która przyjmuje, ¿e p³yn¹ca równolegle do koryta g³ownego odnoga Potoku do-
starcza³a wodê pitn¹ miastu samorz¹dowemu. Poniewa¿ w otworze wiertniczym nr 6 przy
ul. Lawendowej 6/8 stwierdzono warstwê wczesnoœredniowieczn¹ z III okresu o mi¹¿szoœci
55 wzglêdnie 70 cm (zob. J. Kamiñska, Metody badañ archeologicznych..., s. 160), to koryto
cieku znajdowa³oby siê na pó³noc od tych dzia³ek.
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Zagadkowo przedstawia siê problem cieku biegn¹cego po pó³nocnej stronie
ul. Szerokiej. Jego œlady uchwytne od ul. Pañskiej do Mot³awy odkryto w g³êbo-
kim wykopie elektrociep³owniczym. Badania archeologiczne w tym rejonie
przynios³y nowe argumenty. Na dzia³kach nr 111-113 przy ul. Szerokiej (kwar-
ta³ miêdzy ul. Pañsk¹ a Szklary), po jej po³udniowej stronie, strop warstw natu-
ralnych spada w kierunku po³udniowym. Odkryto równie¿ œlady dzia³alnoœci
garbarskiej w postaci lejowatego rowu przy ul. Szeroka nr 114 (strona po³u-
dniowa). W koñcu stwierdzono opadanie stropu warstw geologicznych w kie-
runku ul. Szerokiej i niewielk¹ depresjê przy ul. Œwiêtojañskiej nr 10-9 (po p³d.
stronie dzia³ek nr 110-111 przy ul. Szerokiej)107.

Chocia¿ brak przekazów Ÿród³owych o fosie w ci¹gu ul. Szerokiej (odrzu-
cono lokalizacjê w tym miejscu jednego z rowów-bagien, wyznaczaj¹cych
granicê ³¹ki dominikañskiej), to jednak wymowa danych archeologicznych
przemawia za jej istnieniem. Byæ mo¿e by³a to pierwotnie fosa dzielnicy Ma-
riackiej wykopana po 1308 r., pe³ni¹ca funkcje graniczn¹ i odwadniaj¹c¹, któr¹
zasypano w chwili zasiedlania dzielnicy Œwiêtojañskiej („nowego miasta”).
Ulica Szeroka wzmiankowana by³a po raz pierwszy w 1354 r.108

2.3.4.  Inne cieki – problem Zgni³ego Rowu (Faulgraben)

Zdaniem E. Keysera przebieg poziomic 5-4 m w rejonie ul. Heweliusza i Gnil-
nej-Aksamitnej z wybrzuszeniem w kierunku pó³nocno-wschodnim wskazy-
wa³by, ¿e utworzy³ je p³yn¹cy w tym rejonie ciek wodny, bêd¹cy odnog¹ Potoku
Siedleckiego, który uchodzi³by do Wis³y na pierwotnie silnie zabagnionym
obszarze Stoczni Gdañskiej (Stoczni Cesarskiej), jak te¿, ¿e jego pozosta³oœci¹
móg³by byæ Zgni³y Rów (1449: „Fulegraben”), tworz¹cy w œredniowieczu pó³-

107 A. Zbierski, Port gdañski ..., s. 160; E. Wilczak-D¹browska, J. D¹browski, Wstêpne wyniki
badañ arvcheologicznych na terenie przysz³ego Centrum Dominikañskiego w Gdañsku w 2003
roku, w: Monument. Studia i materia³y Oœrodka Badan i Dokumentacji Zabytków, War-
szawa 2004, s. 111, 119, 129, 134; A. Go³embnik, W³asnoœæ dominikanów..., s. 441; ten¿e,
Wyniki prac wykopaliskowych w koœciele œw. Miko³aja i ich wartoœæ dla rozpoznania topo-
graf ii najstarszych poziomów osadniczych Gdañska, w: Stan badañ archeologicznych miast
w Polsce, pod red. H. Panera, M. Fudziñskiego, Z. Borcowskiego, Gdañsk 2009, s. 304. Zob.
jednak te¿ H. Paner, Archeologia Gdañska..., s. 26, 24/93: ul. Szeroka nr 29; s. 44, 8/2004:
ul. Szeroka nr 125; s. 44, 14/2004: ul. Szeroka nr 48/49 (na tych stanowiskach œladów cieku
nie stwierdzono).

108 W. Stephan, Die Strassennamen ..., s. 22. W¹tpliwe jednak, aby ciek ten, jak chce A. Zbierski,
Port gdañski ..., plan 12; Historia Gdañska, t. I, plan po s. 78, mia³ po³¹czenie z Potokiem
Siedleckim, i by³ odcinkiem fosy otaczaj¹cej miasto samorz¹dowe lokalizowane w dzielnicy
Mariackiej. Inaczej ten ciek rekonstruuje Z. Maciakowska, Po³o¿enie miasta lubeckiego ...,
s. 24-25, il. 3-4: odcinek ujœciowy siêga od Mot³awy do ul. Tandeta, dalej na zachód rozci¹-
ga³by siê teren bagienny w osi ul. Szerokiej.
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nocn¹ fosê Starego Miasta w linii ulicy Kaszubski Rynek (obecnie nie istnieje)
– Gnilna – Aksamitna (?). Jego bieg w linii prostej wskazywa³by, ¿e ten hipo-
tetycznie naturalny pierwotnie ciek zosta³ „wyprostowany” i dostosowany
do pe³nienia funkcji fosy. Wp³ywa³ on do Kana³u Raduni na wysokoœci obecnej
ul. Rybaki Górne-Podstocznia109.

 Z tzw. kolorowego widoku przedstawiaj¹cego umocnienia Starego Miasta
od pó³nocy i zachodu wynika³oby, ¿e jeszcze oko³o 1520 r. jakiœ ciek znajdowa³
siê na zewn¹trz fortyfikacji miejskich ko³o bastionu Bo¿ego Cia³a. Z racji po³o-
¿enia niektórzy badacze uznaj¹ go za fragment Zgni³ego Rowu. Móg³by siê on
odga³êziaæ od Potoku Siedleckiego i przep³ywaæ przez ul. Kurkow¹, gdzie
w czasie prac kanalizacyjnych w XIX w. odkryto szcz¹tki roœlin wodnych110.
Z drugiej jednak strony badania archeologiczne przy ul. Podwale Grodzkie, jak
te¿ w miejscu centrum handlowego Madison, nie wykaza³y œladu przep³ywaj¹-
cego przez nie cieku wodnego, który móg³by zostaæ uznany za pocz¹tkowe
koryto pó³nocnej odnogi Potoku Siedleckiego111. Przeciw biegowi cieku w tym
miejscu przemawia wspomniany ju¿ silny spadek terenu miêdzy ul. Korzenn¹
a Rajsk¹ i brak informacji o œluzie, która regulowa³aby przep³yw wody w tym
miejscu. Tak wiêc na podstawie znanych danych problemu pierwotnego cha-
rakteru tego cieku pozostaje nieustalony.

109 E. Keyser, Die Baugeschichte ..., s. 7 i przyp. 5; GSAPK, Berlin-Dahlem, XX HA, Perga-
menturkunden, XLI,17 („czwey erbe by dem Fulengraben gelegen”); UBD nr 124; G. Köhler,
Geschichte der Festungen ..., s. 32, 77 i Taf. II; W. Stephan, Die Strassennamen ..., s. 30-31.

110 W sprawie cieku na Kolorowym Widoku zob. E. Keyser, Die Besiedlung ..., s. 165, przyp. 2;
G. Bukal, Fortyf ikacje Gdañska i ujœcia Wis³y 1454-1793. Studium z dziejów architektury
militarnej, Sopot 2012, il. 2. 31; O. Kloeppel, Das Stadtbild ..., s. 179 i Abb. 71 (s. 143).
O cieku maj¹cym p³yn¹æ przez ul. Kurkow¹ zob. Lievin, Ueber die Sterblichkeit …, s. 138,
przyp. 1. Na tej podstawie A. Bertling, Plan von Danzig um 1382. Beilage zu dem Aufsatze
„Danzigs Anfaenge” (reprodukcja zob. Plany Gdañska, Oliwy, Sopotu i Gdyni w zbiorach
kartograf icznych Biblioteki Gdañskiej Polskiej Akademii Nauk, opr. Z. Szopowska, Wroc³aw
etc. 1985, nr 1) rekonstruowa³ w linii ul. Kurkowej ciek Freiwasser des Schidlitz-Baches.
Zob. te¿ E. Blech, Das älteste Danzig, s. 71, 73 i A. Zbierski, Port gdañski ..., s. 163 i Plan 11
(identyfikacja z Bia³¹ Strug¹, jak wykaza³ P. Sonntag, Strandverschiebungen ... , s. 41-47, jest
mylna, gdy¿ by³ to dop³yw Strzy¿y).

111 M. Kasprzak, Wyniki badañ na stanowisku przy ul. Podwale Grodzkie w Gdañsku, w: XIII
Sesja Pomorzoznawcza, vol. 2, Gdañsk 2003, s. 89-103. Dziêkujê Pani mgr Monice Kasprzak
za udzielone mi dodatkowe informacje. Natomiast wiêcej w¹tpliwoœci budzi funkcjonowa-
nie w XIII w. cieku wyp³ywaj¹cego z Grodziska, jak przyjmowa³ A. Zbierski, Port gdañski
..., s. 162-163 i plan 11. Jeœli ten ciek utworzy³ tak znaczny sto¿ek nap³ywowy, to nasuwa siê
pytanie o sposób jego zasilania, o naturalne Ÿród³o. Otó¿ takiego Ÿród³a nie mo¿na wska-
zaæ. „Resztki jakiegoœ cieku wodnego w znacznej czêœci skanalizowanego (...) u podnó¿a
Góry Gradowej (...) widoczne od strony ul. 3-go Maja” s¹ raczej pozosta³oœci¹ po fosach
fortyfikacyjnych ni¿ owym cieku. Mo¿na odnieœæ wra¿enie, ¿e jego kreacja wynika³a przede
wszystkim z mylnego za³o¿enia, ¿e Bia³a Struga p³ynê³a przez teren aglomeracji gdañskiej.
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Tak¿e poza kontrol¹ Ÿróde³ pozostaje sformu³owane przez E. Keysera
przypuszczenie, ¿e przy budowie g³ównego kana³u m³yñskiego (w ci¹gu ul. ul.
Na Piaskach-Wodopój-Rybaki Górne) wykorzystano stary bieg (starorzecze)
Potoku Siedleckiego. Za tym pogl¹dem przemawia tylko przebieg poziomic.

Ostatnie badania archeologiczne przynios³y nowe dane na temat hydrografii
wczesnoœredniowiecznego Gdañska. W trakcie badañ przy ul. Rajskiej i ul.
Heweliusza, przy ul. Kumstgasse (nie istnieje, miêdzy ul. Wodopój a Hewe-
liusza, Rajsk¹ i £agiewniki), na pó³noc od budynku NOTu, odkryto zastoisko
lub ciek wodny o orientacji pó³noc-po³udnie oraz fragment umocnieñ brzego-
wych (17 m), z³o¿ony z faszyny i palowania. Po jego zachodniej stronie znajdo-
wa³y siê domy112. Ze wzglêdu na kierunek cieku mo¿na by wnosiæ, ¿e by³ on
dop³ywem wiêkszego i p³yn¹cego z zachodu na wschód. Tych danych archeo-
logicznych nie daje siê jednak uzgodniæ z informacjami ze Ÿróde³ pisanych.

Ze wzglêdu na brak „przewarstwieñ torfu, brak roœlin nabrze¿nych lub za-
stoiskowych” ul. Panieñsk¹ i Tartaczn¹ przecina³ potok (Panieñska nr 19 i Tar-
taczna nr 3 ?) p³yn¹cy z Góry Gradowej i wp³ywaj¹cy do (rzekomego) zakola
Mot³awy, otaczaj¹cego gród od zachodu. Ciek ten mia³by zostaæ przesuniêty
(na pó³noc ?) na pocz¹tku ostatniej æwierci XII w., gdy¿ zajmowany przez nie-
go obszar zasta³ zajêty przez zabudowê mieszkaln¹, a po raz drugi na liniê ulic
Gnilna-Aksamitna, zapewne w pocz¹tkach XIV w.113  Jak wskazano ju¿ wy¿ej,
istnienie cieku sp³ywaj¹cego z Góry Gradowej na wschód jest tylko bardzo ma³o
prawdopodobnym przypuszczeniem, tak jak podjêcie prac nad jego dwukrot-
nym przesuniêciem.

3. Wnioski

Ze wzglêdu na podmok³y i bagnisty teren, jak te¿ niebezpieczeñstwo wezbrañ
Mot³awy i Potoku Siedleckiego, obszar historycznego Gdañska nie by³ atrak-
cyjny z punktu widzenia rozwoju osadnictwa. Korzystniejsze warunki dla osie-
dlania siê znajdowa³y siê tylko w dyluwialnej strefie u podnó¿a Biskupiej Górki

112 H. Paner, Archeologia Gdañska …, s. 37 i ryc. 3 (9/99). Zob. te¿ M. Szyszka, R. Krzywdziñ-
ski, Badania ratownicze stanowiska u zbiegu ulicy Rajskiej i Heweliusza w Gdañsku (lata
1999-2000), w: XIII Sesja Pomorzoznawcza. Od wczesnego œredniowiecza do czasów nowo-
¿ytnych, vol. 2, pod red. H. Panera, M. Fudziñskiego, Gdañsk 2003, s. 137-140 (tu brak
informacji o cieku-zastoisku); Z. Maciakowska, Kilka uwag ..., s. 59-60.

113 Z. Misiuk, Wstêpne wyniki badañ archeologicznych prowadzonych na obszarze protomia-
sta gdañskiego pomiêdzy dzisiejszymi ulicami Tartaczn¹ i Panieñsk¹ w Gdañsku w latach
2008-2010, w: XVII Sesja Pomorzoznawcza, vol. 2, s. 339, rys. 1; ten¿e Wstêpne wyniki
badañ archeologicznych pomiêdzy ulicami Tartaczn¹ i Panieñsk¹ w Gdañsku prowadzo-
nych przez Fundacjê Ochrony Zabytków w latach 2008-2010, PA, 24, 2012, s. 3.
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i Góry Gradowej, jak te¿ na dwóch cyplach aluwialnych, z których staromiejski
– wê¿szy – siêga³ a¿ do Mot³awy, szerszy zaœ g³ównomiejski, czêœciowo pow-
sta³y w wyniku niwelacji w XIV w., tylko do okolicy koœcio³a Mariackiego
i D³ugiego Targu. Prze³amanie ograniczeñ narzuconych przez œrodowisko
geograficzne (naturalne) i zagospodarowanie niekorzystnie po³o¿onych tere-
nów wymaga³o zaanga¿owania znacznych œrodków inwestycyjnych.

4. Topografia gdañskiego zespo³u osadniczego
w X–pocz¹tkach XIII w.

4.1.  Gród i podgrodzie do koñca XII w.

Przez d³ugi czas s¹dzono, ¿e gród w Gdañsku powsta³ ju¿ oko³o 980 r. na natu-
ralnym wyniesieniu u ujœcia Mot³awy do Wis³y. Jednak wed³ug nowych ustaleñ
jego po³udniowo-wschodnia czêœæ zosta³a wzniesiona oko³o 1050 r., oko³o 1090
zaœ czêœæ pó³nocno-wschodnia (tzw. dzielnica rybacka lub rybacko-rzemieœl-
nicza). Jednak w kilku miejscach stwierdzono starsze warstwy kulturowe pod
wa³em, jak te¿ wewn¹trz wa³u, w tym dwie monety niemieckie z koñca X w.114

Pierwsza wzmianka o Gdañsku ze Ÿróde³ pisanych („urbs Gyddanyzc”) po-
chodzi z 997 r. i zwi¹zana jest z pobytem biskupa praskiego Wojciecha, który
ochrzci³ tu wielu ludzi. Na podstawie samego terminu „urbs” nie da siê jednak
precyzyjnie okreœliæ jego ówczesnej wielkoœci i znaczenia115. Mo¿na natomiast
przypuszczaæ, ¿e sk³ada³ siê on z grodu i (otwartego) podgrodzia. Skoro Woj-
ciech przyby³ do Gdañska drog¹ wodn¹, to w nieznanym bli¿ej miejscu nad
Mot³aw¹, zapewne przy póŸniejszym grodzie, znajdowa³a siê wówczas przy-
stañ dla statków, na co mog¹ wskazywaæ odkryte tu niemieckie monety z koñca
X w. Wczeœniej sam Gdañsk, po³o¿ony na pograniczu dwóch jednostek teryto-
rialnych: „wierzyckiej” i „kaszubskiej”, nie odgrywa³ wiêkszej roli. Jego strate-

114 B. Koœciñski, H. Paner, Nowe wyniki datowania grodu gdañskiego- stanowisko 2 (wyk. I-V),
w: XIV Sesja Pomorzoznawcza, vol. II, od wczesnego œredniowiecza do czasów nowo¿yt-
nych, pod red. H. Panera, M. Fudziñskiego, Gdañsk 2005, s. 11-40; A. Go³êbiewski,
Zamczysko w Gdañsku. Historia …, s. 351-353. Zob. te¿ B. Lepówna, Urbs Gyddanyzc …,
s. 152: na podstawie identycznych znaków garncarskich budowê wa³u od strony wschod-
niej da siê skorelowaæ z 10 poziomem osadniczym w rybackiej dzielnicy grodu, datowa-
nym na lata 1090-1115 (wed³ug nowej chronologii po³owa 2 dekady XII w., tj. oko³o 1115 r.).

115 Œw. Wojciecha biskupa i mêczennika ¯ywot pierwszy, wyd. J. Karwasiñska, Monumenta
Poloniae Historica s.n. t. IV, cz. 1, Warszawa1962, cap. 27, s. 40. W samym ¯ywocie termin
ten u¿ywany jest w stosunku do Gniezna, jak te¿ Rzymu, Magdeburga (tak¿e oppidum)
czy Pragi (tak¿e civitas); tam¿e, Index personarum et locorum, s. 89-92. Zob. te¿ H. Matu-
szewska, Pocz¹tki Gdañska, s. 80-81; B. Œliwiñski, Pocz¹tki Gdañska …, s. 55-56.
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giczne po³o¿enie u ujœcia Wis³y wykorzysta³ zapewne dopiero Mieszko I, loka-
lizuj¹c tu g³ówny piastowski oœrodek w³adzy w pó³nocnej czêœci Pomorza
Wschodniego116.

Przed powstaniem grodu nad Mot³aw¹ wyró¿niano dwa skupienia osadni-
cze: pierwsze w okolicy Ratusza G³ównomiejskiego, drugie zaœ na obszarze tzw.
Kêpy Dominikañskiej. Pierwsze z nich charakteryzowano jako osiedle handlo-
wo-portowe z grodem, funkcjonuj¹ce od IX do XII w. Pogl¹d ten spotka³ siê
jednak z krytyk¹, zarówno co jego rozleg³oœci, jak te¿ funkcji. Podwa¿ano tak¿e
istnienie grodu117.

Jak dowiod³y wyniki ostatnich badaniach archeologicznych, uœciœlaj¹ce i ko-
ryguj¹ce wczeœniejsze ustalenia, drugie osiedle mia³oby powstaæ najwczeœniej
w drugiej po³owie X w. na obszarze miêdzy Hal¹ Targow¹ a ul. Szerok¹, z cmen-
tarzem w miejscu Hali Targowej. Natomiast zakwestionowano jego obronny
charakter. Tak wczesnych wyraŸnych œladów osadnictwa nie stwierdzono
w rejonie koœcio³a œw. Katarzyny118.

Lokalizacja polañskiego oœrodka w³adzy w Gdañsku w koñcu X w. – „urbs
Gyddanyzc” – pozostaje zatem nadal sporna. Przes³anki przemawiaj¹ce za
jego lokalizacj¹ w okolicy ratusza g³ównomiejskiego czy na Grodzisku nie s¹
przekonuj¹ce. Dlatego nale¿y wzi¹æ tak¿e pod uwagê przypuszczenie, ¿e trzeba
go szukaæ na Biskupiej Górce119.

116 O podró¿y biskupa praskiego do Gdañska zob. J. Powierski, Co naprawdê wiemy o pobycie
œw. Wojciecha w Gdañsku, RG, 57,1997, z. 1, s. 39-42. Na peryferyjne po³o¿enie Gdañska
wskazuje ten¿e, O historycznych podstawach regionalnej odrêbnoœci Kociewia, w: Kociewie
II, Wroc³aw etc. 1992, s. 30, 32-33.

117 Historia Gdañska, t. I..., s. 79-81, 90-91. Krytycznie zob. B. Œliwiñski, Pocz¹tki Gdañska ...,
s. 139-148, 152-157. Por. S. Wadyl, Pomorze Wschodnie w X wieku. Na marginesie pracy
B³a¿eja Œliwiñskiego Pocz¹tki Gdañska: dzieje ziem nad zachodnim brzegiem Zatoki Gdañ-
skiej w I po³owie X wieku, Gdañsk 2009, ss. 298, PA, 24,2015, s. 557.

118 A. Zbierski, Dotychczasowe wyniki badañ archeologicznych w koœcio³ach œw. Miko³aja i œw.
Katarzyny w Gdañsku, RG, 15/16, 1958, s. 62-64; Historia Gdañska, t. I..., s. 93-94, 98-99.
Zob. B. Lepówna, Urbs Gyddanyzc …., s. 154-158, która omawia krytycznie to stanowisko.
W sprawie wyników najnowszych badañ na Kêpie Dominikañskiej zob. A. Go³embnik,
W³asnoœæ dominikañska …, s. 439, 441-443 i il. 2-3; Z. Borcowski, Stanowisko 5 w ujêciu
funkcjonalno-chronologicznym, w: Archeologia Gdañska, t. I, pod red. H. Panera, Gdañsk
2009, s. 92-93; A. Trzeciecka, M. Trzeciecki, Analiza wybranych kategorii zabytków,
w: Dominikañskie centrum œw. Jacka w Gdañsku. Badania archeologiczne, t. 2, pod red.
A. Go³embnika, Warszawa 2002, s. 115. O cmentarzu zob. R. Krzywdziñski, Cmentarzysko
ze stanowiska 5-Hala Targowa w Gdañsku od po³owy XII wieku do 1813 roku, w: Archeolo-
gia Gdañska, t. II, pod red. H. Panera, Gdañsk 2006, s. 11-13, 15-16 i ryc. 8 i 23. Zob. te¿
S. Wadyl, Pomorze Wschodnie w X wieku ..., s. 558 i przyp. 40-41; B. Œliwiñski, Pocz¹tki
Gdañska..., s. 162-168.

119 Za Biskupi¹ Górk¹ opowiedzia³ siê K. Bruski, Che³m w póŸnym œredniowieczu i u progu
epoki nowo¿ytnej (XI-XVI w.), w: Historia gdañskich dzielnic, t. 1, Che³m, pod red. J. Dargacza,
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Zbudowany oko³o po³owy XI w. gród zosta³ posadowiony na cyplu otoczo-
nym od po³udniowego wschodu przez Mot³awê, od zachodu zaœ i wschodu
przez fosy bêd¹ce najprawdopodobniej pozosta³oœciami po mniejszych odno-
gach Mot³awy. Zajmowa³ on powierzchniê oko³o 2 ha. Jego obwód zosta³
wyznaczony na podstawie œladów wa³ów, które odkryto w kilku miejscach: przy
ul. Rycerskiej nr 14-20 (stanowisko I, wykop VIII wa³ miêdzy wsch. elewacj¹
zamku a murem zewnêtrznym, wykop XXIV-XXVI); przy ul. Na Dylach, na
rogu ul. Sukienniczej (stanowisko 1, wykop XVIII-); przy ul. Sukienniczej 8
(stanowisko 1, wykop XX); przy ul. Grodzkiej nr 3-4, 6-7, 9-10-11 i 19120.

Gród sk³ada³ siê z dwóch czêœci. Przyjmuje siê, ¿e siedziba ksi¹¿êca znaj-
dowa³a siê w (po³o¿onej nieco wy¿ej) po³udniowo-wschodniej czêœci grodu,
zajmowanej póŸniej przez zamek krzy¿acki, i byæ mo¿e by³a oddzielona od
dzielnicy rybacko-rzemieœlniczej wa³em121.

K. Kurkowskiej, P. Paluchowskiego, Gdañsk 2018, s. 15-17, za Grodziskiem zaœ B. Œliwiñ-
ski, Pocz¹tki Gdañska ..., s. 127-133, 169-176. Nale¿y jednak zauwa¿yæ, ¿e w epoce wcze-
snopiastowskiej oœrodki w³adzy pañstwowej i koœcielnej wielokrotnie znajdowa³y siê
w bezpoœrednim s¹siedztwie. Tak mog³o byæ te¿ oko³o 1000 r. w Gdañsku. Przekazanie
biskupstwu w³oc³awskiemu, zapewne ju¿ w drugiej æwierci XII w. tak wa¿nego miejsca jak
Biskupia Górka (Ÿród³owo potwierdzonego w 1277 r.; PU nr 288) by³oby wiêc nawi¹za-
niem do wczeœniejszych stosunków. Dwór biskupi („curia”) wzmiankowany by³ dopiero
w 1356 r.; zob. P. Kriedte, Die Herrschaft der Bischöfe von W³oc³awek in Pommerellen von
den Anfängen bis zum Jahre 1409, Göttingen 1974, s. 47. Zob. te¿ S. Wadyl, Pomorze Wschod-
nie w X wieku ..., s. 556-559, który uwa¿a, ¿e brak przekonuj¹cych dowodów przemawiaj¹-
cych za Grodziskiem i nie wyklucza, ¿e w koñcu X w. „urbs Gyddanyzc” znajdowa³ siê nad
Mot³aw¹.

120 J. Kmieciñski, Umocnienie grodu gdañskiego ..., s. 233-237 i tabl. 39; A. Go³êbiewski,
Zamczysko w Gdañsku-nowe fakty …, s. 50-57; ten¿e, Zamczysko w Gdañsku. Historia …,
s. 337-353; J. Kamiñska, A. Zbierski, Badania ..., s. 109-110; A. Zbierski, Port gdañski …,
s. 65; H. Paner, Problematyka badañ nad œredniowiecznym Gdañskiem w œwietle prac
archeologicznych prowadzonych w latach 1987-1997, w: Gdañsk œredniowieczny ..., s. 193;
R. Barnycz-Gupieniec, Badania nad wczesnoœredniowiecznym Gdañskiem ..., s. 7; J. Ja-
rzêcka-St¹porek, M. K. Kociñska, Gród i krzy¿acki zamek w œwietle badañ na stanowisku 1
przy ul. Grodzkiej 10-11 w Gdañsku, w: XVII Sesja Pomorzoznawcza, vol. 2, od póŸnego
œredniowiecza do czasów nowo¿ytnych, pod red. H. Panera, M. Fudziñskiego, Gdañsk 2013,
s. 531-546; R. Wiloch-Koz³owska, B. Koœciñski, Wstêpne wyniki badañ ratowniczych pro-
wadzonych w Gdañsku przy ul. Grodzkiej, w: XVI Sesja Pomorzoznawcza 22-24.11. 2007 r.
Szczecin, cz. 1: Od epoki kamienia do okresu wczesnoœredniowiecznego, pod red. A. Janow-
skiego, K. Kowalskiego, S. S³owiñskiego, „Acta Archeologica Pomoranica”, t. III, Szczecin
2009, s. 505-511; R. Wiloch-Koz³owska, Wyniki badañ archeologicznych ..., s. 395-424.
Umocnienia odkryte zaznaczono na mapie w pracy K. Ja¿d¿ewski, Gdañsk wczesnoœre-
dniowieczny ..., s. 8-9 mapa.

121 A. Go³êbiewski, Zamczysko w Gdañsku-nowy pocz¹tek, s. 336-337. Kilku œwiadków na
procesie inowroc³awskim (1320-1321) twierdzi³o, ¿e Krzy¿acy otrzymali czêœæ („pars”)
grodu gdañskiego, gdzie wznieœli „ma³y (mniejszy) gród”, po czym usunêli polsk¹ za³ogê
z „wielkieg (du¿ego) grodu”; Lites ac res gestae inter Polonos Ordinemque Cruciferorum,
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Na temat samej siedziby ksiêcia nic nie wiadomo. Niewykluczone, ¿e w XIII w.
by³a to budowla kamienna lub ceglana122. Jedn¹ z budowli w dzielnicy ksi¹¿e-
cej by³a murowana wie¿a, wzmiankowana w 1272 r., przy okazji zajêcia grodu
przez Boles³awa Pobo¿nego. Niewykluczone, ¿e jej œlady odkryto w po³udnio-
wo-wschodnim naro¿niku zamku krzy¿ackiego123.

Koœció³ w grodzie zosta³ zbudowany najpewniej po (ponownym) ustano-
wieniu przez Polskê zwierzchnictwa nad Pomorzem Gdañskim przez Bole-
s³awa III Krzywoustego i w³¹czeniu go do diecezji w³oc³awskiej (1123/1124).
Chocia¿ nigdy nie zosta³ bezsprzecznie bezpoœrednio wzmiankowany w Ÿró-
d³ach pisanych, ani te¿ nie odkryto dotychczas jego fundamentów, to jego
odrêbnoœæ przestrzenna od dworu ksi¹¿êcego jest bardzo prawdopodobna.
Zwi¹zana by³a z nim bowiem grupa kanonicka, przynajmniej od 1227 r.
Przez d³ugi czas pe³ni³ on funkcjê koœcio³a parafialnego dla gdañskiego zespo³u
osadniczego i osad podgdañskich. Zapewne nosi³ on wezwanie Maryjne124.

Na terenie Gdañska zachowa³y siê zabytki (bazy kolumn, romañski kapitel
z ornamentem roœlinnym, p³ytki ceramiczne), które mo¿na by, chocia¿ nie
bezdyskusyjnie, wi¹zaæ z t¹ œwiatyni¹125.

t. I, ed. H. Ch³opocka, Wroc³aw-Warszawa-Kraków 1970, s. 37,39, 40, 42 (cyt. Lites). Za-
pewne umocnienia zbudowane przez Zakon znajdowa³y siê w dawnej dzielnicy rybackiej,
polska za³oga zaœ znajdowa³a siê w czêœci ksi¹¿êcej.

122 E. Keyser, Die Baugeschichte …, s. 43, zwraca uwagê na formu³ê s¹downicz¹ w przywileju
dla benedyktynów z Mogilna z 1236 r., dotycz¹c¹ przestêpstw powsta³ych w trakcie (pro-
wadzonych wspó³czeœnie) prac budowlanych w grodzie (PU nr 54). W przejœciu Bramy
Chlebnickiej wmurowano kamienn¹ tablicê z kwiatem lilii, który umieszczano na pieczê-
ciach ksi¹¿¹t gdañsko-pomorskich i na ich monetach. Mog³a ona pochodziæ z grodu gdañ-
skiego; zob. A. Rusakiewicz, Najdawniejsze god³a ksi¹¿¹t wschodniopomorskich: lilia i gryf,
w: Biskupi, lennicy, ¿eglarze, pod red. B. Œliwiñskiego, Gdañsk 2003, s. 165-166 („Gdañskie
Studia z Dziejów Œredniowiecza”, 2003, nr 9).

123 O tej wie¿y zob. G. Köhler, Geschichte der Festungen …, s. 4 i przyp. 3: okreœlenie „turrim”
wskazuje, ¿e by³a to wie¿a murowana, nie zaœ drewniana; B. Œliwiñski, Pomorze Wschodnie
w okresie rz¹dów ksiêcia polskiego W³adys³awa £okietka w latach 1306-1309, Gdañsk 2003,
s. 161-162; J. Jarzêcka-St¹porek, M.K. Kociñska, Gród i krzy¿acki zamek ..., s. 541.

124 K. Jasiñski, Z problematyki trzynastowiecznego Gdañska. Koœcio³y gdañskie, ZH, 39,1974,
z. 3, s. 47; ten¿e, Chronologia koœcio³ów gdañskich XII i XIII wieku. Uwagi metodyczne,
cz. I, ZH, 50,1985, z. 1, s. 63-71; ten¿e, Gdañska grupa kanonicka – karta z dziejów organi-
zacji koœcielnej œredniowiecznego Gdañska, w: Gdañsk œredniowieczny ..., s. 74-76.

125 P. Samól, Koœció³ grodowy w Gdañsku. Studium z pogranicza historii i architektury, „Studia
z dziejów œredniowiecza”, nr 15, pod red. B. Œliwiñskiego, Malbork 2009, s. 197-199;
E. Keyser, Die Baugeschichte ..., s. 44, uwa¿a, ¿e by³o to tylko pomieszczenie w dworze
ksi¹¿êcym do odprawiania nabo¿eñstw dla ksiêcia i jego najbli¿szego otoczenia, datacja
zaœ wspomnianych zabytków nie jest mo¿liwa i mog¹ one pochodziæ z póŸniejszego okresu.
Zob. te¿ T. Torbus, Zamki konwentualne pañstwa krzy¿ackiego w Prusach, Gdañsk 2014,
s. 232, przyp. 852.
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Przy ul. Sukienniczej nr 18-19 (stanowisko 1, wykop XXIII) natrafiono na
œredniowieczne groby, których wiêkszoœæ nale¿a³a z pewnoœci¹ do cmentarza
z czasów krzy¿ackich, ale niektóre mog³y pochodziæ z okresu wczeœniejszego
(ksi¹¿êcego). Wskazywaæ na to mo¿e ich g³êbokoœæ, wiêksza ni¿ pochówków
z czasów panowania Zakonu, p³eæ (kobiety i dzieci), charakter trumien, zbu-
dowanych z grubociosanych dranic dêbowych. W pobli¿u cmentarza znaj-
dowa³ siê z pewnoœci¹ koœció³ grodowy126.

G³ówny wjazd do grodu znajdowa³ siê po stronie zachodniej, w dzielnicy
rybackiej. Na umiejscowienie bramy (g³ównej) w tym miejscu wskazuje odkry-
cie drogi w linii ul. Podzamcze, datowanej na ostatni¹ æwieræ XII w. na rogu
ul. Podzamcze i Olejarnia127, jak te¿ przebieg krzy¿uj¹cych siê dróg g³ównych
wewn¹trz grodu o orientacji po³udniowy zachód – pó³nocny wschód oraz po-
³udniowy wschód-pó³nocny zachód 128. Inna brama (mo¿e furta) prowadz¹ca
na nabrze¿e portowe sta³a w przy Grodzkiej nr 10, wzniesiona w miejscu usu-
niêtego fragmentu wa³u129.

126 B. Lepówna, Gdañskie nekropolie we wczesnym œredniowieczu, PA, 13,1988, s. 146-149
i ryc. 1; P. Samól, Koœció³ grodowy w Gdañsku …, s. 182-199. Inaczej E. Keyser, Die Bau-
geschichte ..., s. 45, który jednak nie zna wyników odkryæ powojennych na cmentarzu
i utrzymuje, ¿e pochodzi on z czasów krzy¿ackich. Zob. te¿ R. Wiloch-Koz³owska, Wyniki
badañ archeologicznych …, s. 403-404.

127 Tak ju¿ P. Simson Geschichte der Stadt Danzig, Bd. I, Danzig 1913, s. 23; A. Zbierski, Me-
tody badañ …, s. 307; Historia Gdañska, t. I, s. 92. E. Keyser, Die Baugeschichte ..., s. 43
(zwraca uwagê na brak potwierdzenia archeologicznego). W trakcie prac archeologicz-
nych przy ul. Podwale Staromiejskie nr 69-71 u zbiegu z ul. Olejarnia (So³ecka) wzd³u¿
pó³nocnej granicy wykopu odkryto po³udniowy kraniec drogi biegn¹cej w linii zachód-
wschód, zbudowanej z trzech poziomów legarów u³o¿onych wzd³u¿ i w poprzek. Mo¿na
j¹ datowaæ na ostatni¹ æwieræ XII w., ale niewykluczone, ¿e funkcjonowa³a ju¿ wczeœniej;
zob. B. Koœciñski, Wstêpne wyniki badañ na stanowisku 2. W Gdañsku w 1996 roku,
w: Gdañsk œredniowieczny ..., s. 96, 104, 116. Pewne zdziwienie budzi fakt, ¿e drogi tej nie
odkryto w bloku C, który przylega³ od pó³nocy do badanego stanowiska wzd³u¿ zach.
strony ul. Olejarnia i przecina³ ul. Podzamcze (zob. Z. Ho³owiñska, Dzielnica rzemieœlni-
cza ..., s. 233), jak te¿ w wykopie a¿ do calca dla ruroci¹gu ciep³owniczego wzd³u¿ ul. Sto-
larskiej od Raduni do Podwala Staromiejskiego (zob. K. Ja¿d¿ewski, Kultura rybaków ...,
s. 10).

128 K. Ja¿d¿ewski, Gdañsk X-XIII w. ..., s. 88.
129 J. Kamiñska, Gdañsk wczesnoœredniowieczny …, s. 37-38; J. Jarzêcka-St¹porek, M.K. Ko-

ciñska, Gród i krzy¿acki zamek ..., s. 536-541. NB. do drogi: B. Lepówna, Urbs Gydda-
nyzc…, s. 149-150. S. Mielczarski, Misja pruska œwiêtego Wojciecha, Gdañsk 1967, s. 77,
wysun¹³ przypuszczenie, ¿e na koñcu drogi o orientacji (kierunku) po³udniowy zachód-
-pó³nocny wschód równie¿ znajdowa³a siê brama i dalej droga prowadz¹ca do przeprawy
przez Wis³ê. Ze wzglêdu jednak na silne zabagnienie terenu w tym miejscu jest to ma³o
prawdopodobne. Zob. jednak J. Kowalski, R. Massalski, J. Stankiewicz, Rozwój urbani-
styczny ..., s. 131, rys. 36, gdzie przyjêto tê koncepcjê (tzw. I droga wschodnia).
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Dzielnica w pó³nocno-wschodniej czêœci grodu zamieszka³a by³a przede
wszystkim przez rybaków, zajmuj¹cych siê tak¿e pozyskiwaniem bursztynu
i (okresowo) rêkodzie³em130.

Od drugiej po³owy XII w. odrêbn¹ jednostk¹ terytorialn¹ z centrum w Gdañ-
sku kieruj¹ Sobies³awowice. W ostatniej æwierci XII w. nast¹pi³ szybki rozwój
gdañskiego zespo³u osadniczego. Badania archeologiczne miêdzy ul. Podwale
Staromiejskie i Podzamcze z jednej strony, ul. Oborniki i Olejarnia (dawniej
ul. So³ecka) z drugiej wykaza³y, ¿e teren ten zamieszkiwa³a ludnoœæ zajmuj¹ca
siê zawodowo szewstwem i garbarstwem oraz (sezonowo?) rogowiarstwem,
przy czym obie te grupy zawodowe by³y zgrupowane oddzielnie. Zajêciem
ubocznym by³o rybo³ówstwo. Po weryfikacji dendrochronologicznej okaza³o
siê, ¿e najstarszy poziom (horyzont) osadniczy pochodzi z ostatniej æwierci
XII w. Jego powstanie mia³o charakter jednorazowy, na co wskazuje wy³o¿enie
calca (torfiastego namu³u) faszyn¹, maj¹c¹ chroniæ domy przed wilgoci¹. Praw-
dopodobnie przeniesiono tu z grodu czêœæ ludnoœæ zajmuj¹c¹ siê rêkodzie³em131.

Dzielnica ta zosta³a zlokalizowana wzd³u¿ g³ównej drogi dojazdowej do
grodu Podzamcze – Œw. Katarzyny – Katarzynki. Rozmieszczenie domów
pozwala przyj¹æ, ¿e ju¿ wówczas wytyczono uliczki prostopad³e do traktu:
Oborniki (w¹tpliwe), Igielnicka, So³eck¹ (dzisiaj Olejarnia)132.

Integraln¹ czêœci¹ tego podgrodzia by³o najpewniej tak¿e stanowisko 4
(wykop II-IV, Podwale Staromiejskie nr 59-57), gdzie odkryto tereny zasypiskowe
(ostatnie 5 m wschodniej czêœci wykopu III i IV), w zachodniej zaœ 5 domów,
których inwentarz ruchomy mia³by wskazywaæ na zajêcia rogowiarskie, szew-
skie i garbarskie ich mieszkañców133, oraz stanowisko miêdzy ul. Panieñsk¹

130 J. Kamiñska, Z zagadnieñ gospodarczo-spo³ecznych Gdañska w X-XIV wieku, „Archeologia
Polska”, 11, 1966, s 175-208; por. H. £owmiañski, Pocz¹tki Polski. Polityczne i spo³eczne
procesy kszta³towania siê narodu do pocz¹tku wieku XIV, t. VI, 2, Warszawa 1985, s. 691-
-692. Ostatnio rzemieœlniczy charakter osady grodowej zakwestionowa³a R. Barnycz-Gu-
pieniec, Analiza planigraf iczna materia³u zabytkowego grodu gdañskiego z X-XII wieku
(stanowisko 1), w: XIII Sesja Pomorzoznawcza, vol. 2, s. 11-18; ta¿, Planigraf ia materia³u
zabytkowego z osady podgrodowej wczesnoœredniowiecznego Gdañska (stanowisko 1), Gdañsk
2005, s. 34-40.

131 Z. Ho³owiñska, Dzielnica rzemieœlnicza …, s. 183-239; H. Paner, Problematyka badañ …
s. 185-193; B. Koœciñski, Wstêpne wyniki badañ …, s. 194-217. Nowe datowanie stanowi-
ska 1 pozwoli³o zweryfikowaæ datowanie stanowiska 2 i 4, przesuwaj¹c je wstecz do ostatniej
æwierci XII w. B. Koœciñski, H. Paner, Nowe wyniki …, s. 32-37 i ryc. 13, s. 31. Podsumowanie
badañ zob. J. Kamiñska, Z zagadnieñ spo³eczno-gospodarczych Gdañska …, s. 175-208.

132 Z. Ho³owiñska, Dzielnica rzemieœlnicza ..., s. 234, 237; J. Kamiñska, Z zagadnieñ gospodar-
czo-spo³ecznych Gdañska ..., s. 175; E. Keyser, Die Besiedlung ..., s. 171; J. Kaufmann,
Studien zur Geschichte der Altstadt Danzig, ZWG, 55,1913, Anhang II, s. 118.

133 A. Wapiñska, Wyniki badañ archeologicznych ..., s. 245-272. Pogl¹d o zajêciach formu³uje
R. Barnycz-Gupieniec, Badania nad wczesnoœredniowiecznym Gdañskiem ..., s. 8.
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(nr 18-21) a Tartaczn¹ (nr 2-2a=3-4), gdzie odkryto domy i zabudowania
gospodarcze, jednak nie uda³o siê dok³adnie okreœliæ profesji mieszkaj¹cych
tu ludzi134. Rozmieszczenie przestrzenne tych stanowisk sugeruje, ¿e do
wspomnianej osady nale¿a³ tak¿e obszar miêdzy stanowiskiem 2 i 4, tzn.
miêdzy ulicami: Podwale Staromiejskie – So³ecka – Tartaczna, co potwierdza³by
odwiert z warstw¹ wczesnoœredniowieczn¹ przy ul. Podwale Staromiejskie
nr 66(?), jak te¿ dwa otwory wiertnicze na zachód od stanowiska 4 wykop II
(ul. Podwale Staromiejskie nr 59)135.

Zasiêg dzielnicy rzemieœlniczej w kierunku pó³nocnym wytyczaj¹ du¿e wy-
kopy na stanowisku 2 bez warstwy wczesnoœredniowiecznej: F – po po³udnio-
wej stronie ul. Zamkowej, na ca³ej szerokoœci miêdzy ul. Panieñsk¹ a Tartaczn¹;
D – po wschodniej stronie ul. Browarnej, przecinaj¹cy ul. Kumoszek. Brak œla-
dów wczesnoœredniowiecznych na stanowisku 8 (róg ul. Stajennej i ul. Osiek;
róg ul. Stajennej i Refektorskiej), jak równie¿ w odwiertach przy ul. Stolarskiej
na rogu z ul. Olejarnia, i przy ul. Mniszki nr 11 i Brygidki nr 2, 8. Tak¿e pó³noc-
na czêœæ wykopu C po pó³nocnej stronie ul. Podzamcze nie ma warstw wcze-
snoœredniowiecznych. Jednak najdalej na pó³noc wysuniêty odwiert z warstw¹
wczesnoœredniowieczn¹ znajduje przy ul. Stolarskiej na rogu z ul. Zgorzeliska136.
Tylko poœrednio mo¿na wytyczyæ zachodni¹ granicê dzielnicy rzemieœlniczej.
O ile M³ynówka (Radunia) przecina w poprzek kwarta³ miêdzy ul. Podm³yñsk¹
a ul. Malarsk¹ z po³udniowego zachodu na pó³nocny wschód, to nastêpnie od
ul. Malarskiej do ul. Panieñskiej p³ynie w linii ul. Œw. Katarzyny-Podzamcze,
nie niszcz¹c struktury osadniczej dzielnicy rzemieœlniczej, która trwa nie-
przerwanie do póŸnego œredniowiecza137. W zwi¹zku z tym przyjmiemy,
¿e kwarta³ miêdzy ul. Podm³yñsk¹ a ul. Malarsk¹ do niej nie nale¿a³, gdy¿ na

134 Z. Misiuk, Wstêpne wyniki badañ ..., s. 1-8; ten¿e, Wstêpne wyniki badañ archeologicznych
prowadzonych na obszarze protomiasta gdañskiego pomiêdzy dzisiejszymi ulicami Tar-
taczn¹ i Panieñsk¹ w Gdañsku w latach 2008-2010, w: XVII Sesja Pomorzoznawcza, vol. 2,
s. 360-361. H. Lingenberg, Das topographische Problem der deutschrechtlichen Stadt Dan-
zig im 13. Jahrhundert, w: Danzig in acht Jahrhunderten. Beiträge zur Geschichte eines
hansischen und preußischen Mittelpunktes. Hg. v. B. Jähnig, P. Letkemann, Münster/Westf.
1985, s. 41-49, zwraca uwagê na zgodnoœæ tej chronologii (powstania dzielnicy rzemieœlni-
czej) z przekazami nowo¿ytnymi o dzia³alnoœci Sobies³awa, który mia³ ufundowaæ koœció³
œw. Katarzyny Zob. dyskusjê miêdzy K. Jasiñskim, Chronologia koœcio³ów gdañskich, cz. II,
ZH, 50, 1985, z. 2, s. 75-77, a H. Lingenbergiem, Das topographische Problem …, s. 30.

135 Plan sytuacyjny stanowisk i otworów wiertniczych na Starym Mieœcie Gdañsku, badanych
w latach 1948-1961, w: Gdañsk wczesnoœredniowieczny, pod red. J. Kamiñskiej, t. IV, Gdañsk
1961; por. J. Kamiñska, Gdañsk wczesnoœredniowieczny ..., s. 61, ryc. 15.

136 Plan sytuacyjny...; J. Kamiñska, Metody badañ…, s. 160-161; Z. Ho³owiñska, Dzielnica
rzemieœlnicza …, s. 187.

137 Z. Ho³owiñska, Dzielnica rzemieœlnicza…, s. 238.
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jego terenie przez przekop kana³u ci¹g³oœæ osadnicza zosta³a przerwana.
Ponadto gruboœæ niepewnej warstwy wczesnoœredniowieczna przy ul. Podm³yñ-
skiej nr 10 wynosi tylko 58 cm, podczas gdy przy Podwalu Staromiejskim nr 69,
70 i 78 to odpowiednio 250/280, 170 i 160 cm138.

Osadnictwo wczesnoœredniowieczne z XII-XIII w. odkryto miêdzy ul. Pod-
wale Grodzkie – ul. Podbielañska, ul. Heweliusza i ul. Rajsk¹ (naprzeciw
budynku NOTu), na zachód (miêdzy ramionami Raduni) i na po³udnie (ul. Na
Piaskach nr 10 i ul. M³yñska nr 21) od Wielkiego M³yna139. W kwartale miêdzy
ul. ul. Rajsk¹, Heweliusza, Gniln¹ i dawnym zau³kiem œw. Bart³omieja (Madi-
son, 9795 m2) odkryto ju¿ tylko pozosta³oœci po drewnianej zabudowie œre-
dniowiecznej i nowo¿ytnej140.

Nowym etapem w funkcjonowaniu osiedla na Kêpie Dominikañskiej sta³o
siê wybudowanie koœcio³a. Dziêki badaniom archeologicznym ustalono,
¿e wzmiankowany po raz pierwszy w 1227 r. koœció³ pw. œw. Miko³aja znajdo-
wa³ siê pocz¹tkowo na terenie obecnej Hali Targowej, po jej zachodniej
stronie, tj. od strony ul. Pañskiej, zajmuj¹c teren wczeœniejszej osady i cmen-
tarza. Na podstawie odkrytych reliktów mo¿na przypuszczaæ, ¿e by³a to
budowla jednonawowa z prezbiterium w kszta³cie absydy, zbudowana oko³o
1190 r.141

4.2.  Osada kupców niemieckich

Pod rz¹dami Sobies³awowiców nast¹pi³o tak¿e w³¹czenie Gdañska do ponadre-
gionalnej (ba³tyckiej) strefy ekonomicznej i kulturowej. W 1148 r. biskupstwu
w³oc³awskiemu potwierdzono prawo do 1/10 dochodów grodu (i okrêgu ?)
„Kdanz in Pomerania”, zarówno w zbo¿u, jak te¿ „quam omnium eorum,
que de navibus solvuntur” . Formu³a ta jest ró¿nie interpretowania. S¹dzi
siê, ¿e mo¿e wskazywaæ na rozwój handlu morskiego142. Przynale¿noœæ do

138 J. Kamiñska, Metody badañ ..., s. 159, 161, 162.
139 Syntetycznie o tych odkryciach zob. H. Paner, Nowe Ÿród³a archeologiczne do dziejów wcze-

snoœredeniuowiecznego Gdañska, w: Archeologia et historia urbana. Pamiêci Tadeusza
Nawrolskiego, Elbl¹g 2004, s. 166; Z. Polak, Historia poszukiwañ trzynastowiecznego Gdañ-
ska, w: Civitas Cholbergensis. Transformacja kulturowa w stref ie nadba³tyckiej w XIII w.,
pod red. L. Leciejewicza, M. Rêbkowskiego, Ko³obrzeg 2005, s. 137-139 i ryc. 1; H. Paner,
Archeologia Gdañska ..., s. 21, 4/91; s. 32, 5/96.

140 H. Paner, Archeologia Gdañska ..., s. 32, 6/1996; s. 34, 11/1997; s. 35, 10/1998.
141 M. Szyszka, O reliktach pierwszego koœcio³a œw. Miko³aja w Gdañsku, w: Studia z dziejów

œredniowiecza, nr 14, pod red. B. Œliwiñskiego, Malbork 2008, s. 440-447; ten¿e, Romañski
koœció³ pod wezwaniem œwiêtego Miko³aja w œwietle badañ archeologicznych z 2001 i 2003
roku, w: Archeologia Gdañska, t. I, s. 120-123; K. Jasiñski, Chronologia ..., cz. I, s. 63-64,
71-77; cz. II, z. 2, s. 69-75.
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pierwotnego uposa¿enia klasztoru oliwskiego dziesiêciny z c³a i karczem gro-
du gdañskiego, jak te¿ obowi¹zek naprawy „mostu” (nabrze¿a) portu gdañskie-
go wskazuje, ¿e dochody te skarb ksi¹¿êcy uzyskiwa³ ju¿ od pewnego czasu143.
O rozwoju handlu dalekosiê¿nego œwiadczy wzmianka i z 1198 r. o „drodze
kupców” („via mercatorum”), prowadz¹cej ze Starogardu do Gdañska, która
by³a odga³êzieniem traktu „via regia”. „Droga królewska” prowadzi³a równie¿
do Gdañska, ale wzd³u¿ Wis³y i zachodniej krawêdzi ¯u³aw Gdañskich.
W Gorzêdzieju ³¹czy³a siê z tzw. drog¹ rusk¹, biegn¹c¹ po pruskiej (wschod-
niej) stronie Wis³y. Z Gdañska przez Oliwê trakt ten prowadzi³ na Pomorze
Zachodnie144.

Pobór ce³ w grodzie gdañskim ju¿ przynajmniej w ostatniej æwierci XII w.
implikuje istnienie w tym czasie tak¿e taryf celnych. Oko³o 1212 r. Mœciwoj I
nada³ klasztorowi ¿ukowskiemu trzeci¹ czêœæ c³a z przywo¿onego (do Gdañ-
ska) sukna. Z lat 20. XIII w. pochodzi taryfa celna dla kupców lubeckich na
sól i sukno, której wydanie zbieg³o siê z korzystnymi regulacjami dotycz¹cymi
prawa nadbrze¿nego145.

Gdy w 1227 r. koœció³ œw. Miko³aja zosta³ przez ksiêcia Œwiêtope³ka prze-
kazany dominikanom, to wœród œwiadków tej czynnoœci m.in. byli: Herman
Sapiens, so³tys („scultetus”), Andrzej i Albert, w jednej z kopii dokumentu
nazwani „burgenses”, bez w¹tpienia pochodzenia niemieckiego146. Nie ulega
zatem w¹tpliwoœci, ¿e grupa ta od jakiegoœ ju¿ czasu zwi¹zana by³a na sta³e

142 PU nr 2; H. Matuszewska, Pocz¹tki Gdañska, s. 90-91; P. Kriedte, Die Herrschaft ..., s. 40-
-41 i przyp. 15.

143 PU nr 6: „decimam etami de omnibus tabernis prefati castri et decimam thelonei …. .
Excepta reedificatione castri et pontis in Gdanzc” (czas powstania tego dokumentu jest
sporny. H. Lingenberg, Die Anfänge des Klosters Oliva und die Entstehung der deutschen
Stadt Danzig. Die frühe Geschichte der beiden Gemeinwesen bis 1308/10, Stuttgart 1992,
s. 129-172, uwa¿a, ¿e powsta³ on oko³o 1228 r., a J. Powierski, B. Œliwiñski, K. Bruski,
Studia z dziejów Pomorza w XII wieku, S³upsk 1993, s. 177, datuj¹ go na lata 1245-1249);
PU, nr 26: 40 grz. „super tabernas in Dancek” dla klasztoru w ¯ukowie (1224); tam¿e,
nr 54: 5 skojców tygodniowo „de tabernis, que sunt in civitate Danczik” dla mogileñskiej
prepozytury œw. Wojciecha (1236). G. Labuda, Geneza miasta na „prawie lubeckim”
w Gdañsku, KHKM, 29,1981, z. 1, s. 65-66, uzna³ ten dokument za falsyfikat oliwski
z oko³o 1330 r. Pogl¹d ten uwa¿amy za mylny.

144 PU nr 9; J. Kamiñska, Gdañsk wczesnoœredniowieczny ..., s. 41 i ryc. 8, s. 39; J. Powierski,
Prusowie, Mazowsze i sprowadzenie Krzy¿aków do Polski, t. I, Malbork 1996, s. 195-196.

145 PU nr 33 (lata 1220-1227); E. Keyser, Die Baugeschichte ..., s. 74-75, datuje na lata 1224-
-1226 z omówieniem taryfy; H. Lingeneberg, Die Anfänge..., s. 328-329, przyp. 69, datuje
na lata 1220-1224.

146 Wydania dokumentu: PU nr 34; K. Jasiñski, Przywilej ksiêcia pomorskiego dla dominika-
nów z 22 I 1227 roku, „Roczniki Humanistyczne KUL”, 35, 1987 (druk: 1990), s. 371-381.
Przyjmujê ten dokument w wersji opublikowanej przez K. Jasiñskiego; zob. te¿ ten¿e,
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z t¹ œwi¹tyni¹147. Trudno precyzyjnie wskazaæ na czas osiedlenia siê jej na
sta³e w Gdañsku, ale ze wzglêdu na charakter dochodów nadanych cystersom
oliwskim i wzmiance o „drodze kupców”, mog³o to nast¹piæ ju¿ w koñcu
XII w.148

Z osiedlem przy koœciele zwi¹zany by³ targ. Na jego po³o¿enie wskazuj¹ za-
pewne nazwy terenowe „anger” i „plan”. Oznaczaj¹ one b³onie – otwart¹ prze-
strzeñ, równinê, poroœniêt¹ roœlinnoœci¹ trawiast¹. Pierwsz¹ z nich wzmianko-
wano po raz pierwszy w 1378 r. w wznowionym przywileju lokacyjnym dla
G³ównego Miasta, jako po³o¿ony „wokó³ cmentarza œw. Gertrudy” („umme sente
Gertruden kirchhof ”), z zastrze¿eniem, ¿e zarówno Zakon, jak i miasto nie
bêdzie go zabudowywaæ, drug¹ zaœ w 1472 r. ko³o [cmentarza? koœcio³a?]
œw. Gertrudy jako „grunes plan”. Plac ten lokalizowaæ mo¿na w okolicy obec-
nego Targu Drzewnego149.

Przebieg wspomnianej „drogi kupców” („drogi królewskiej”) na terenie
Gdañska wyznacza³o po³o¿enie targu. St¹d przyjmiemy, ¿e szlak ten prowadzi³
prawdopodobnie w osi ulic: Bogus³awskiego, Targu Wêglowego, Kowalskiej
i Korzennej150. Przemawiaj¹ za tym tak¿e warunki terenowe: przebiega³by
on bowiem przez obszar o pod³o¿u dyluwialnym (miêdzy obecn¹ poziomic¹
8-7 m n.p.m.), co pozwala³oby na przejazd nawet bardzo obci¹¿onych wozów.

Pocz¹tki gminy miejskiej w Gdañsku. Na marginesie badañ nad dokumentem Œwiêtope³ka
dla dominikanów gdañskich z 1227 r., w: Studia nad dziejami miast i mieszczañstwa
w œredniowieczu, Toruñ 1996, s. 43-57.

147 K. Jasiñski, Z problematyki …, s. 47; ten¿e, Chronologia …, cz. I, s. 75 i przyp. 54, s³usznie
uwa¿a, ¿e by³ to koœció³ obs³uguj¹cy gminê niemieck¹ i mieszkaj¹c¹ po s¹siedzku ludnoœæ
polsk¹. Natomiast H. Lingenberg, Die Anfänge …, s. 313-314, 317-323, twierdzi, ¿e by³ to
koœció³ gminy niemieckiej, ze wzglêdu na wezwanie tzw. kupiecki. Tak¿e wezwanie koœ-
cio³a mo¿e wskazywaæ, chocia¿ nie musi, ¿e by³ to tzw. koœció³ kupiecki.

148 H. Lingenberg, Die Anfäge ..., s. 173-188, 314-315, formu³uje uzasadnienie powstania
kolonii kupieckiej w koñcu XII w. i jej zwi¹zku z ufundowaniem klasztoru oliwskiego, fili
zachodniopomorskiego Ko³bacza.

149 Z. Maciakowska, Po³o¿enie miasta lubeckiego …, s. 18-21 i il. 1, nawi¹zuj¹c do koncepcji
K.H Blaschkego, uwa¿a, ¿e najstarszy targ znajdowa³ siê w miejscu zwanym „anger” lub
„plan”. G. Köhler, Geschichte der Festungen ..., s. 32, i W. Stephan, Strassennamen ..., s. 136-
-137, identyfikuj¹ go z Targiem Wêglowym A. Go³embnik, Badania archeologiczne kwarta-
³u zabudowy miejskiej le¿¹cego pomiêdzy ul. Szerok¹ a bazylik¹ œw. Miko³aja w Gdañsku,
w: XIII Sesja Pomorzoznawcza, vol. 2, s. 69-70, uwa¿a, ¿e w po³owie XII w. dokonano niwela-
cji terenu na p³d. od dzisiejszego koœcio³a œw. Miko³aja w celu utworzenia tu placu targowego.

150 Tak ju¿ E. Keyser, Besiedlung …, s. 160. Z. Maciakowska, Po³o¿enie miasta lubeckiego ...,
s. 190-21 il. 1, zwraca uwagê, ¿e ani pod Hal¹ Targow¹ ani pod ul. Rajsk¹ nie odkryto
pozosta³oœci po wczesnoœredniowiecznych ulicach. Ponadto wskaza³a na ró¿nicê pozio-
mów miêdzy ul. Korzenn¹ a Rajsk¹, jak te¿ ul. M³yñsk¹ i ul. Podm³yñsk¹, co eliminuje trasê
ul. ul. Garbary-Tkacka-Ko³odziejska-Pañska-Rajska, co proponowa³ A. Zbierski, Historia
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Gdañska, t. I, plan po s. 78. Ponadto na ul. Pañskiej znaleziono relikty pierwszego koœcio³a
œw. Miko³aja; zob. M. Szyszka, Romañski koœció³ ..., s. 106, ryc. 1; Z. Borcowski, Stanowisko
5 ..., s. 90, ryc. 1. Natomiast koncepcja J. Sporsa, Lokalizacja miasta lokacyjnego na prawie
lubeckim w Gdañsku w drugiej po³owie XIII i pocz¹tkach XIV w., RG, 42,1982, z. 1, s. 64-71,
ryc. 3 i 4, który prowadzi ten trakt na terenie Starego Przedmieœcia ul. RzeŸnick¹, na tere-
nie G³ównego Miasta – ul. ul. Pocztow¹-Lektykarsk¹-Kozi¹, dalej na wschód od ul. Pod-
m³yñskiej – Wielkie M³yny i nastêpnie ul. Rajsk¹, nie uwzglêdnia warunków œrodowiska
geograficznego.

151 PU nr 54, 157(zob. przyp. 141).
152 K. Jasiñski, Z problematyki …, s. 51-54; H. Lingenberg, Anfänge …, s. 288-293 (w sprawie

civitas w dokumencie biskupa w³oc³awskiego z 1253 r. zob. tam¿e, s. 293, przyp. 40);
J. Spors, Lokalizacja ..., s. 23-26.

4.3. Czêœci sk³adowe gdañskiego zespo³u osadniczego
w XIII – pocz¹tkach XIV w.

Na oznaczenie gdañskiego zespo³u osadniczego u¿ywano nazwy „castrum”
i „civitas”: gród i miasto. Najwczeœniejsze wzmianki o „civitas” pochodz¹ z 1236
i 1253 r., przy czym wiarygodnoœæ pierwszej jest kwestionowana151, regularnie
zaœ termin ten pojawia siê od pocz¹tku lat 60. XIII w. Analiza tych terminów
dowiod³a, ¿e drugi z nich wystêpowa³ zawsze w liczbie pojedynczej, bez ¿ad-
nych dodatkowych okreœleñ, i odnosi³ siê zasadniczo do miasta samorz¹do-
wego na prawie niemieckim. Wyró¿nianie w gdañskim zespole osadniczym
dwóch miast – na prawie ksi¹¿êcym oraz prawie niemieckim – okreœlanych
tym samym terminem („civitas”) jest pozbawione podstaw. Tylko wyj¹tkowo
– w dokumentach margrabiów brandenburskich i W³adys³awa £okietka kie-
rowanych do Lubeki, móg³ on oznaczaæ ca³¹ aglomeracjê152.

Dwukrotnie (1271, 1301) te dwa cz³ony wystêpuj¹ obok siebie. W 1271 r.
wymienieni zostali „mieszczanie Niemcy miasta Gdañsk” („burgenses Theuto-
nices civitatis Gedanensis”), jak te¿ Prusowie i Pomorzanie („Prutenes et Po-
meranes”), ci najpewniej mieszkaj¹cy na obszarze podlegaj¹cym grodowi. Nie
okreœlono jednak ich kondycji spo³ecznej. W 1301 r. na terenie zespo³u osadni-
czego mieszkali „rycerze i ludzie grodu gdañskiego” („milites et homines castri
Gdanensis”), jak te¿ rajcy i mieszczanie, a tak¿e rybacy miasta i grodu („consu-
les et cives atque piscatores civitatis et castri”). We w³aœciwym grodzie zamiesz-
kiwali tylko rycerze i czeladŸ („ludzie”). Mieszczanie byli mieszkañcami mia-
sta, rybacy zaœ grodu, ale w szerszym znaczeniu, to znaczy podgrodzia. Zupe³-
nie nieprawdopodobne jest, co mo¿e sugerowaæ sk³adnia tekstu, aby jakaœ grupa
rybaków zamieszkiwa³a w mieœcie. Poniewa¿ w 1301 r. wymieniono bez w¹t-
pienia wszystkie cz³ony aglomeracji, to mo¿na z ca³¹ pewnoœci¹ stwierdziæ,
¿e tylko jeden z nich by³ „miastem samorz¹dowym”.
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153 Wiêkszoœæ badaczy uwa¿a, ¿e miasto samorz¹dowe w Gdañsku rz¹dzi³o siê prawem lu-
beckim, ale nie jest to oczywiste; zob. O. Loening, Untersuchungen zum ältesten Recht von
Danzig, „Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte”, Germanistische Abteilung,
46,1926, s. 206-230, szczególnie s. 215-216. Por. jednak E. Rozenkranz, Prawo lubeckie
w Gdañsku w latach 1261/1263-1346, RG, 25,1966, s. 22.

154 H. Lingenberg, Die Anfänge..., s. 310-314, 334-336; J. Spors, Kwestia datowania lokacji
na prawie lubeckim w Gdañsku, ZH, 51,1986, z. 2, s. 59-73; K. Jasiñski, Przywilej ksiêcia
pomorskiego ..., s. 371-381; ten¿e, Pocz¹tki gminy miejskiej ..., s. 43-57.

155 Tak J. Spors, Kwestia datowania lokacji ..., s. 60-61. G. Labuda, Geneza …, s. 70-73
i H. Lingenberg, Die Anfänge..., s. 65-112, wykazali, ¿e dokument Œwiêtope³ka z 9 VIII
1235 r. konfirmuj¹cy posiad³oœci klasztoru oliwskiego, a zawieraj¹cy zapowiedŸ lokacji
miasta (PU nr 51: „ut si aliquando civitas Gdanenesis iure Theutonico a nobis, sicut intedi-
mus, vel a successoribus nostris exposita fuerit”), jest falsyfikatem z 1283 r.

156 PU nr 54 i w opinii M. Perlbacha falsyfikaty nr 55 (Gdañsk) i 56 ( z daty 15 maja Gdañsk)
Za falsyfikat uzna³ pierwszy dokument ( PU nr 54) G. Labuda, Geneza ..., s. 65-67. Za stano-
wiskiem G. Labudy opowiedzia³ siê J. Spors, Kwestia datowania ..., s. 61-62. Przyjmujemy
jednak, ¿e dokument jest autentyczny. Postaramy siê to uzasadniæ w innym miejscu. Zob.
te¿ J. Powierski, Prusowie ..., s. 153; J. P³ocha, Najdawniejsze dzieje opactwa benedyktynów
w Mogilnie, Wroc³aw-Warszawa-Kraków 1969, s. 228-229.

157 R. Koebner, Urkundenstudien zur Geschichte Danzigs und Olivas von 1178-1341, ZGW,
71,1934, s. 56-60. Inaczej H. Lingenberg, Die Anfänge ..., s. 339-342.

4.4.  Miasto samorz¹dowe w Gdañsku. Czas lokacji i po³o¿enie

Chronologia powstania w Gdañsku miasta samorz¹dowego na prawie niemiec-
kim jest sporna153. Wzmianki o so³tysie Hermanie Sapiens i innych kilku osobach
nazwanych „burgenses” sk³oni³y niektórych badaczy do wysuniêcia hipotezy,
¿e ju¿ oko³o 1225/26 r. dosz³o w Gdañsku do powstania miasta samorz¹dowego,
zarówno w sensie prawnym, jak i przestrzennym154. Do ostro¿noœci w tym wzglê-
dzie zmusza jednak brak wyraŸnych kolejnych wzmianek o mieœcie („civitas”),
so³tysach i mieszczanach w Gdañsku a¿ do pocz¹tku lat 60. XIII w. zarówno
w Ÿród³ach pomorskich, jak te¿ tak¿e w Ÿród³ach lubeckich i krzy¿ackich.

Chocia¿ dokument Œwiêtope³ka dla Oliwy z klauzul¹ lokacyjn¹ rzekomo
z 1235 r. sporz¹dzony zosta³ oko³o 1283 r., to jednak wyznacza on przybli¿ony
czas powstania miasta samorz¹dowego, gdy¿ nie sposób przyj¹æ, ¿e ani fa³szerz,
ani tym bardziej ksi¹¿ê Mœciwoj II, nie znali daty jego za³o¿enia155. W 1236 r.
(bez czasu i miejsca) ksi¹¿ê Œwiêtope³k nada³ na proœbê opata Paulina i bene-
dyktynów z Mogilna ich dobrom (m.in. koœcio³owi œw. Wojciecha „ad quercum
i curie ipsorum in civitate Gedanensi”) okreœlone przywileje s¹downicze, jak te¿
potwierdzi³ m.in. dochód w wysokoœci 5 skojców tygodniowo „de tabernis, que
sunt in civitate Danczik”156. Skoro w tym czasie w posiadaniu ksiêcia by³y jeszcze
karczmy „in civitate”, a dochody z nich móg³ on przyznawaæ podmiotom spoza
miasta, jak te¿ regulowaæ sprawy s¹downicze na obszarze miasta dotycz¹ce
dworu mogileñskiego, to proces lokacyjny nie zosta³ jeszcze zakoñczony157.
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158 A. Rutkowska-P³achciñska, Gmina miejska w pocz¹tkach XIII w. w Polsce, w: Wieki œrednie.
Medium aevum. Prace of iarowane Tadeuszowi Manteufflowi w 60. rocznicê urodzin,
Warszawa 1962, s. 143-150. Zob. J. Wyrozumski, Lokacja czy lokacje Krakowa na prawie
niemieckim?, w: Kraków. Nowe studia nad rozwojem miasta, pr. zbior. pod red. J. Wyro-
zumskiego, Kraków 2007, s. 123-150, szczególnie, s. 137.

159 Ch. Krollmann, Danzig-Elbing-Königsberg. Stadtgründung und Politik im Preußenlande,
Elbinger Jahrbuch, 14,1937, s. 48-52; E. Rozenkranz, Prawo lubeckie ..., s. 11-12; M. Biskup,
G. Labuda, Dzieje zakonu krzy¿ackiego w Prusach. Gospodarka-Spo³eczeñstwo-Pañstwo-
Ideologia, Gdañsk 1986, s. 143-146.

160 Ch. Krollmann, Danzig ..., s. 52; M. Smoliñski, Polityka zachodnia ksiêcia gdañsko-pomor-
skiego Œwiêtope³ka, Gdañsk 2000, s. 207.

161 PU nr 157.
162 PU nr 131, 137, 189, 200, 202; T. Domaga³a, Decretum civitatis Danceke. Gdañski kodeks

prawa lubeckiego z 1263 roku, Gdañsk 2005. O pochodzeniu mieszczan gdañskich zob.
W. D³ugokêcki, Hanza a Gdañsk na prze³omie XIII i XIV wieku, w: „RzeŸ Gdañska” z 1308
roku w œwietle najnowszych badañ, pod red. B. Œliwiñskiego, Gdañsk 2009, s. 31-35. Zob.

Z drugiej strony pojawienie siê urzêdu so³tysa i „burgenses” nie musi bez-
warunkowo oznaczaæ powstania miasta samorz¹dowego (gminy miejskiej)
w przestrzeni gdañskiego zespo³u osadniczego. So³tys móg³ byæ reprezentan-
tem (urzêdnikiem) ksi¹¿êcym maj¹cym prawo sprawowania s¹dów nad ludno-
œci¹ niemieck¹ (gmin¹ niemieck¹)158.

Mo¿na uznaæ, ¿e proces lokacyjny zosta³ zahamowany przez wydarzenia
polityczne: pogorszenie stosunków z Zakonem Krzy¿ackim i otwart¹ wojnê,
która toczy³a siê przez kilkanaœcie lat (czas wybuchu zbrojnego konfliktu jest
sporny 1238? 1242?). Poniewa¿ Zakon wspó³pracowa³ w tym czasie œciœle
z Lubek¹, musia³o to wp³yn¹æ negatywnie na sytuacjê ludnoœci niemieckiej
w Gdañsku. Pewna jej grupa nawet go opuœci³a159.

Dopiero po zawarciu pokoju z Zakonem Krzy¿ackim (1248, 1253) rozpocz¹³
ksi¹¿ê pertraktacje z Lubek¹ (1251–1252) i wystawi³ przywileje przeciw prawu
nadbrze¿nemu (1248, 1253)160. Dnia 31 X 1253 r. Wolimir, biskup w³oc³awski,
okreœli³ granice parafii Rumia w dokumencie wystawionym „in Gdanensi civi-
tate”161. Miejsce wystawienia wskazuje, ¿e Œwiêtope³k zamierza³ „odmroziæ”
proces lokacji w Gdañsku miasta na prawie niemieckim.

W 1261 r. ksi¹¿ê pozwoli³ Gotfrydowi „de Wirceburk” (z Würzburga) i Ja-
nowi „de Rechiz” (?) na budowê dwóch m³ynów nad Strzy¿¹, w tym jednego
(po)ni¿ej m³yna Arnolda, najbli¿ej miasta („civitas”). W 1263 r. ksi¹¿ê potwier-
dzi³, ¿e „stary”, tzn. by³y so³tys Arnold i jego „gener” Apoloniusz sprzedali swój
m³yn we Wrzeszczu cystersom oliwskim. W tym¿e roku rada Lubeki na proœbê
ksiêcia i „civium de Danceke” przekaza³a kodeks prawa lubeckiego. Wnosiæ
wiêc mo¿na, ¿e w latach 1261–1263 dosz³o w Gdañsku do zakoñczenia proce-
su lokacji miasta na prawie niemieckim. Udzia³ lubeczan w powstaniu tego
miasta nie ulega w¹tpliwoœci162.
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te¿ B. Zientara, rec.: Historia Gdañska, t. I, ZH, 45, 1980, z. 3, s. 149: „Trzeba traktowaæ
lokacjê Gdañska jako d³ugofalowy proces dokonany miêdzy 1220 a 1263 r.”

163 Dopuszcza siê tak¿e, ¿e miasto pierwotnie znajduj¹ce siê na Starym Mieœcie, a póŸniej
zosta³o przeniesione na G³ówne Miasto. J. Spors, Jeszcze raz w sprawie lokalizacji miasta
lokacyjnego w Gdañsku w XIII i na pocz¹tku XIV w., „Rocznik S³upski”, 1988-1989, s. 194-
-198; por. B. Œliwiñski, Pomorze Wschodnie ..., s. 189-190.

164 PU nr 202: „dominus Liudgerus sacerdos ad sanctam Katerinam”. Zob. jednak J. Spors,
Lokalizacja..., s. 62, przyp. 132; ten¿e, Kwestia datowania lokacji ..., s. 68.

165 Zob. dyskusjê miêdzy K. Jasiñskim, Chronologia …, cz. II, s. 75-77, a H. Lingenbergiem,
Das topographische Problem ..., s. 30.

166 Dyskusje na ten temat podsumowa³ K. Jasiñski, Chronologia, cz. I-II..., , s. 55-75, 70-89.
167 PU nr 202, 235, 258. Pierwszy zwróci³ na to uwagê H. Frederichs, Die Gründung der Stadt

Danzig, „Hansische Geschichtsblätter”, 61, 1936, s. 165-167, nastêpnie zaœ K. Jasiñski, Chro-
nologia ...., cz. II, s. 75-77. Niektórzy badacze uwa¿aj¹, ¿e powsta³ on ju¿ w koñcu XII w.
(E. Keyser, Die Baugeschichte ...., s. 60-68; H. Lingenberg, Die Anfänge..., s. 315-317), inni
wi¹¿¹ jego powstanie dopiero z miastem lokacyjnym; K. Jasiñski, Chronologia ..., cz. II,
s. 69-75; J. Spors, Kwestia datowania lokacji ..., s. 68-69. Pogl¹d A. Zbierskiego, Gdañsk

Miasto samorz¹dowe sytuuje siê albo na obszarze Starego Miasta lub te¿
w centrum G³ównego Miasta163. Poniewa¿ w wyniku badañ archeologicznych
nigdzie dotychczas nie stwierdzono osadnictwa, które bez ¿adnych w¹tpli-
woœci powi¹zaæ mo¿na z chronologi¹ i charakterem miasta samorz¹dowego,
to g³ówn¹ rolê w dyskusji odgrywaj¹ argument historyczny – lokalizowanie go
ze wzglêdu na po³o¿enie fary, za któr¹ uznaje siê albo koœció³ œw. Katarzyny na
Starym Mieœcie, poœwiadczony bezpoœrednio dopiero w 1263 r.164, albo te¿
koœció³ Mariacki na G³ównym Mieœcie (filialny w stosunku do pierwszego),
którego istnienie w XIII w. jest jednak w¹tpliwe165.

Wszystkie one razem zosta³y wymienione w opisie pogrzebu Œwiêtope³ka
(1266), gdy jego cia³o przed pochówkiem w Oliwie przeniesiono „in ecclesiam
urbis Gdanenesis”, nastêpnie „ad fratres” i w koñcu „ad burgenses”. Natomiast
w liœcie Mœciwoja II do margrabiów brandenburskich (1271) wymienieni
zostali œwiêci („sancta Katharina matrona loci prenotati, sancta Maria Dei
genitrici, sanctus Nicolaus”), których nale¿y uznaæ za patronów tutejszych
œwi¹tyñ. W obu Ÿród³ach wymieniono trzy koœcio³y, przy czym dwa z nich po-
œwiadczone s¹ wprost przez inne Ÿród³a. Za trzeci koœció³ uznaje siê albo œwi¹-
tyniê grodow¹, albo œwi¹tyniê stoj¹c¹ w miejscu póŸniejszego koœcio³a Mariac-
kiego na G³ównym Mieœcie. Za trafny nale¿y uznaæ pogl¹d widz¹cy w koœciele
pw. NPM œwi¹tyniê w grodzie gdañskim166.

Koœció³ œw. Katarzyny dwukrotnie okreœlono jako po³o¿ony „in civitate”
Gdañsk (1268, 1273), próby zaœ podwa¿enia wymowy Ÿróde³ przez przyjêcie,
¿e owo okreœlenie odnosi siê tylko do proboszcza (Ludera), nie zaœ do koœcio³a,
czy te¿ za³o¿enie, ¿e termin „civitas” obejmuje w obu tych przypadkach ca³oœæ
zespo³u osadniczego s¹ nieuprawnione167.
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w okresie przybycia dominikanów w XIII w., w: Dominikanie Gdañsk-Polska-Europa,
Gdañsk-Pelplin 2003, s. 404, o odkryciu w koœciele œw. Katarzyny œladów œwi¹tyni wcze-
snoromañskiej nie przekonuje. Omówienie wyników badañ archeologicznych w koœciele
œw. Katarzyny zob. B. Lepówna, Urbs Gyddanyzc ..., s. 157-158.

168 W. D³ugokêcki, Zmiany w przestrzeni ..., s. 317. Tak te¿ pierwotnie J. Spors, Lokalizacja
miasta ..., s. 21, 28. Inaczej K. Jasiñski, Chronologia ..., cz. I, s. 68, który uwa¿a, ¿e rozsze-
rzenie okrêgu parafialnego koœcio³a œw. Katarzyny nast¹pi³o dopiero w czasach krzy¿ac-
kich, za nim zaœ J. Spors, Kwestia datowania lokacji ..., s. 68-69.

169 W. D³ugokêcki, Zmiany w przestrzeni …, s. 310-312. Nale¿y zauwa¿yæ, ¿e zarówno
W. Stephan, Die Strassenamen ..., s. 8-9, ten¿e, Danzig ..., s. 24, jak te¿ E. Keyser, Die Besie-
dlung ..., s. 155; ten¿e, Die Baugeschichte ..., s. 229, uwa¿ali mylnie, ¿e w Gdañsku to okre-
œlenie nie mo¿e odnosiæ siê do zniszczonego czy translokowanego miasta lokacyjnego,
a tylko do pomorskiego podgrodzia.

170 W. D³ugokêcki, Zmiany w przestrzeni …, s. 310, 326-327.

Nale¿y te¿ podkreœliæ, ¿e koœció³ pw. œw. Katarzyny by³ œwi¹tyni¹ parafialn¹
dla ca³ego gdañskiego zespo³u osadniczego, a tak¿e wsi podgdañskich. Chocia¿
brak dla tego pogl¹du bezpoœredniego poœwiadczenia (b¹dŸ zaprzeczenia)
w Ÿród³ach sprzed 1308 r., to wskazuj¹ na to wyraŸnie dane dotycz¹ce organizacji
parafialnej w Gdañsku w XIV w. Jeszcze w 1363 r. podporz¹dkowano mu, nie
zaœ koœcio³owi Mariackiemu, koœció³ œw. Jana po³o¿ony na terenie G³ównego
Miasta, w dzielnicy Œwiêtojañskiej, która w XIII w. do miasta samorz¹dowego
z pewnoœci¹ nie nale¿a³a. Tak¿e mieszkañcy £asztowni sprzeciwiali siê w tym
samym czasie uznaniu jurysdykcji plebana g³ównomiejskiego168.

4.5.  Po³o¿enie miasta samorz¹dowego na terenie Starego Miasta

Przy wyznaczaniu po³o¿enia miasta samorz¹dowego przy koœciele œw. Kata-
rzyny pomocna mo¿e byæ analiza zasiêgu przestrzennego terminu „stare
miasto”. Mo¿e on oznaczaæ osiedle przedlokacyjne, osiedle polokacyjne, które
utraci³o funkcje miejskie, jak te¿ osiedle lokacyjne, nazwane tak w opozycji
do lokowanego przy nim drugiego oœrodka miejskiego – „nowego miasta”169.

Termin ten w Gdañsku pojawi³ siê po raz pierwszy w dokumencie z lat 1329–
–1331 (kaplica œw. Katarzyny „uff der aldenstat Danczk”), ponownie w 1365 r.
Od lat 70. stosowano go przy okreœlaniu po³o¿enia ró¿nych obiektów przemy-
s³owych, instytucji, nieruchomoœci. Najdalej wysuniête punkty to: na pó³nocy
wapiennik na koñcu ul. Korzennej i ul. Podbielañskiej, na zachodzie szpital œw.
El¿biety, na po³udniu dwie slofarnie przy ul. Podwale Staromiejskie, na wscho-
dzie stara ³aŸnia krzy¿acka przy ul. Podwale Staromiejskie/Tartaczna170.

W XIV w. teren po obu stronach ul. Stolarskiej, jak te¿ o kwarta³ miêdzy
ul. Profesorsk¹ a Ma³e Mniszki z jednej strony, a Œw. Katarzyny i Brygidki
z drugiej strony nale¿a³ jeszcze do Osieka. W zwi¹zku z tym tak¿e plac zajmo-
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171 Taki pogl¹d, chocia¿ bez uzasadnienia, formu³owali ju¿ G. Köhler, Geschichte der Festun-
gen ..., s. 26, i E. Keyser, Die Besiedlung ..., s. 169.

172 E. Keyser, Die Besiedlung ..., s. 157.
173 Tam¿e, s. 158-161; W. Stephan, Danzig ..., s. 24; UBD nr 108.
174 Syntetycznie o tych odkryciach zob. H. Paner, Nowe Ÿród³a archeologiczne do dziejów

wczesnoœredniowiecznego Gdañska, w: Archeologia et historia urbana. Pamiêci Tadeusza
Nawrolskiego, Elbl¹g 2004, s. 166; Z. Polak, Historia poszukiwañ trzynastowiecznego Gdañ-
ska, w: Civitas Cholbergensis. Transformacja kulturowa w stref ie nadba³tyckiej w XIII w.,
pod red. L. Leciejewicza, M. Rêbkowskiego, Ko³obrzeg 2005, 137-139 i ryc. 1; H. Paner,
Archeologia Gdañska ..., s. 21, 4/91; s. 32, 5/96.

175 Zob. jednak H. Paner, Archeologia Gdañska ..., s. 32, 9/1996 (brak warstwy wczesnoœre-
dniowiecznej przy ul. Rajskiej).

wany przez koœció³ i klasztor œw. Brygidy musia³ znajdowaæ siê pierwotnie poza
Starym Miastem171. Pewn¹ wiedzê o przebiegu pó³nocnej granicy osadnictwa
wczesnoœredniowiecznego daj¹ te¿ omówione ju¿ Ÿród³a archeologiczne. Brak
jego œladów na pó³noc od ul. Heweliusza (Madison) i ul. Zamkowej-Obroñców
Poczty Polskiej.

S³usznie zauwa¿ono, ¿e w XIV w. Stare Miasto sk³ada³o siê z dwóch usta-
wionych do siebie prostopadle centrów: wzd³u¿ ul. Podwale Staromiejskie
z jednej i ul. Katarzynki-Œw. Katarzyny-Podzamcze drugiej strony, z krótkimi
bocznymi uliczkami, o orientacji wschód-zachód, oraz wzd³u¿ ul.ul. Kowal-
skiej-Korzennej, o orientacji pó³noc-po³udnie172.

Z regu³y przyjmowano, ¿e teren wzd³u¿ ul. Kowalskiej-Korzennej zosta³
zasiedlony dopiero w XIV w., w zwi¹zku z rozwojem zak³adów produkcyjnych,
poruszanych przez wody kana³u m³yñskiego (Raduni), wykopanego z inicja-
tywy Zakonu. Tê czêœæ Starego Miasta miano nawet nazywaæ „suburbium
prope sanctum Georgem”173.

Tymczasem obraz tej czêœci Starego Miasta zmieni³y wyniki badañ arche-
ologicznych. Jak ju¿ wspomniano, osadnictwo wczesnoœredniowieczne z XII-
-XIII w. odkryto miêdzy ul. Podwale Grodzkie-ul. Podbielañsk¹, ul. Heweliu-
sza i ul. Rajsk¹ (naprzeciw budynku NOTu), na zachód (miêdzy ramionami
Raduni) i na po³udnie (ul. Na Piaskach nr 10 i ul. M³yñska nr 21) od Wielkiego
M³yna. Charakterystyczne, ¿e osadnictwo to, inaczej ni¿ osada rzemieœlnicza,
nie przetrwa³o po zajêciu Gdañska przez Zakon. Teren ten zosta³ w XIV w.
zniwelowany. Likwidacja osadnictwa przy ul. Heweliusza-Rajskiej mog³a mieæ
charakter planowy (pale noœne uciêto na poziomie pod³óg). Stwierdzono tu
tak¿e œlady po¿aru174. Zapewne wiele mog³yby wyjaœniæ badania archeologi-
czne terenu miêdzy ul. Korzenn¹ a Rajsk¹, po³o¿onego centralnie miêdzy obu
wymienionymi stanowiskami175.

Twierdzenie, ¿e o odrêbnoœci przestrzennej terenu po obu stronach ul. Ko-
walskiej-Korzennej œwiadczy termin „przedmieœcie ko³o [koœcio³a i szpitala]
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176 UBD nr 108: „in suburbio dicti opiddi Gdanczk prope sanctum Georgium in quadam
curia” . Zawierzy³ interpretacji W. Stephana J. Spors, Lokalizacja…, s. 74.

177 W tzw. dzielnicy rzemieœlniczej miasto samorz¹dowe lokalizowa³ K. Ja¿d¿ewski, Gdañsk
X-XIII w. …, s. 108, i plan po s. 72; ten¿e, Gdañsk wczesnoœredniowieczny ..., s. 36-38, przy
czym mieliby tu mieszkaæ zarówno Niemcy, jak i ludnoœæ rodzima. Pierwotnie poszerza³ je
tak¿e na pó³nocn¹ czêœæ dzielnicy œwiêtojañskiej. Natomiast A. Zbierski, (Historia Gdañ-
ska, I, s. 95-102), wyodrêbnia miasto na prawie ksi¹¿êcym z³o¿one z dzielnicy rzemieœlni-
czej, portowo-rybackiej po po³udniowej stronie ul. Podwale Staromiejskie, i dzielnicy
w rejonie koœcio³a œw. Katarzyny.

178 J. Spors, Lokalizacja ..., s. 47-50, 63-64, oraz s. 54, ryc. 1.

œw. Jerzego” nie jest trafny. Zosta³o ono sztucznie utworzone przez W. Stephana,
przez wyjêcie z szerszego kontekstu. W dokumencie biskupa w³oc³awskiego
Henryka z 1391 r. chodzi³o bowiem o dwór („curia”), póŸniejszy dwór œw. El¿-
biety, po³o¿ony „na przedmieœciu miasta Gdañska, ko³o œw. Jerzego”176. Ponadto,
termin podany przez W. Stephana nie wystêpuje nigdy w Ÿród³ach krzy¿ackich
czy gdañskich.

Tak wiêc obszar objêty w XIV w. nazw¹ „Stare Miasto” by³ zasiedlony
zarówno wzd³u¿ ul. Kowalskiej-Korzennej, jak te¿ ul. Katarzynki-Œw. Kata-
rzyny-Podzamcze. Taki kszta³t przestrzenny miasta samorz¹dowego by³by
jednak nietypowy. Otoczenie go palisad¹ i fos¹ by³oby bardzo nieefektywne,
jeœli w ogóle mo¿liwe. Wiadomo, ¿e osiedle wzd³u¿ Podwala Staromiejskiego
powsta³o w koñcu XII w., a jego kultura materialna (budownictwo zrêbowe,
ceramika obtaczana) nie odpowiada kulturze materialnej miast lokacyjnych
z ludnoœci¹ niemieck¹ (domy szkieletowe, ceramika siwa). Ponadto wiadomo,
¿e miasto samorz¹dowe mia³o zostaæ zniszczone przez Zakon, a jego miesz-
kañcy musieli je opuœciæ. Tymczasem, jak ju¿ wspomniano, osadnictwo wzd³u¿
Podwala Staromiejskiego zachowa³o ci¹g³oœæ tak¿e w XIV w. i brak tu œladów
zniszczeñ.

Przyjmiemy zatem, ¿e centrum miasta samorz¹dowego znajdowa³o siê
w osi ul. Kowalskiej-Korzennej177, a dzielnica rzemieœlnicza nie by³a jego czêœci¹
sk³adow¹. W ci¹gu XIV w. oba te skupienia osadnicze, gdy ich sytuacja prawna
sta³a siê podobna, wobec powstania miasta lokacyjnego nad Mot³aw¹, zaczêto
nazywaæ „starym miastem” .

Inaczej problem po³o¿enia i kszta³tu miasta samorz¹dowego rozwi¹za³
w 1982 r. J. Spors, który si³¹ rzeczy nie móg³ znaæ wyników póŸniejszych badañ
archeologicznych na Starym Mieœcie. Przyj¹³ on, ¿e miasto lokacyjne, tak
jak lokacyjny Szczecin, sk³ada³o siê z s³owiañskiej (pomorskiej) dzielnicy rze-
mieœlniczej, której po³o¿enie okreœli³y badania archeologiczne, i dzielnicy
niemieckiej, która znajdowa³a siê miêdzy ul. Malarsk¹-Mniszki-M³yñsk¹178.
Tymczasem, jak wskazano wy¿ej, okolice koœcio³a œw. Brygidy do ul. Mniszki
nie by³y pierwotnie objête terminem „Stare Miasto”. Na lokalizacjê przez J. Sporsa
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179 Zob. przyp. 147.
180 Wskazuj¹ na to wzmianki Ÿród³owe sytuuj¹ce koœció³ i klasztor nie „w mieœcie Gdañsk”,

ale „w Gdañsku”; zob. PU nr 34 („ecclesia beati Nicolai in Gdancz”, 1227); nr 277-278
(„in Gdansk in ecclesia sancti Nicolay”, 1277); nr 315 („Gdancz ... in domo fratrum predic-
torum”, 1280); nr 420 („in Gdansk in domo fratrum Predicatorum”, 1287); nr 548 („Richardus
ordinis predicatorum prior in Gdanzk”, 1297). Zwraca na to uwagê J. Spors, Lokalizacja ...,
s. 30-31. Por. J.A. Spie¿ OP, Pocz¹tki klasztoru w Gdañsku na tle najstarszych fundacji
dominikañskich, w: Dominikanie Gdañsk-Polska-Europa, s. 183-184; Z. Go³ubiewowa,
Architektura dominikañska XIII wieku. Stan badañ, zagadnienia i potrzeby, „Nasza Prze-
sz³oœæ”, 39,1973, s. 202-203 i plan po s. 208; A. Buko, Najstarsze klasztory dominikañskie
w przestrzeni oœrodków wczesnomiejskich na ziemiach polskich, w: Dominikanie. Gdañsk-
-Polska-Europa..., s. 287-306.

181 A. Zbierski, Metody badañ ..., s. 306; J. Spors, Lokalizacja miasta lokacyjnego ..., s. 72-73:
plac przy koœciele od strony po³udniowej i zachodniej, przy skrzy¿owaniu „drogi kupców”
i drogi z Chmielna.

182 B. Lepówna, Urbs Gyddanyzc ..., s. 157-158.
183 J. Stankiewicz, „Pseudobazyliki” gdañskie, RG, 14,1955, s. 251-254, 264-267. Wed³ug E. Key-

sera, Die Baugeschichte ..., s. 242-243, w XIII w. by³a to ju¿ trójnawowa budowla ceglana na
planie kwadratu (25x23 m), dopiero w XIV w. rozbudowana od strony wschodniej.

184 Lites, s. 45: „campanile ecclesie”; tam¿e, s. 43: „de ecclesia ab altari abstrahentes”.
185 J. Spors, Lokalizacja ..., s. 63.

dzielnicy niemieckiej w tym rejonie wp³yw mia³o wyznaczenie przez niego gdañ-
skiego odcinka „drogi kupców” na wschód od ul. Kowalskiej-Korzennej179.

4.6. Topografia miasta samorz¹dowego

Centrum miasta samorz¹dowego tworzy³ rynek. Poniewa¿ klasztor domini-
kañski, tak¿e plac targowy (b³onie, równina) przy koœciele œw. Miko³aja znala-
z³y siê poza miastem180, nale¿a³o wytyczyæ nowy. Najpewniej, tak jak w innych
miastach lokacyjnych, umieszczono go przy farze, po jej stronie po³udniowej
lub po³udniowo-zachodniej181. Jednak w XV w. na po³udnie od koœcio³a œw.
Katarzyny znajdowa³ siê cmentarz. Poniewa¿ w prawej czêœci (obecnego,
tj. wzniesionego w XIV w. po stronie wschodniej) prezbiterium odkryto groby,
mo¿na by przypuszczaæ, ¿e cmentarz w XIII w. by³ od strony wschodniej182.

W XIII w. fara by³a najpewniej jeszcze budowl¹ jednonawow¹, a budowê
trójnawowego koœcio³a halowego rozpoczêto dopiero ko³o po³owy XIV w.,
gdy w œrodku mog³a byæ jeszcze œwi¹tynia z XIII w.183  Po stronie zachodniej,
przy g³ównym wejœciu do œwi¹tyni, znajdowa³a siê wie¿a, w koœciele zaœ przy-
najmniej jeden o³tarz184. Miejsce wybrane dla koœcio³a œw. Katarzyny nie by³o
przypadkowe, gdy¿ wzniesiono go przy drodze prowadz¹cej od (do) grodu185.

Od g³ównej arterii miejskiej – ul. Kowalska – Korzenna – odga³êzia³a siê
przy ul. Kowalskiej ul. M³yñska prowadz¹ca do rynku i powracaj¹ca nastêpnie
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186 Fragment drogi o orientacji pó³noc-po³udnie (podwalinowe legary i po³o¿one na nich bier-
wiona z odchyleniem w kierunku zachodnim. Mia³aby ona przebiegaæ w linii ul. M³yñskiej;
zob. M. Kochanowski, Z problematyki odkryæ archeologicznych w obrêbie Wielkiego M³yna
w Gdañsku, w: Gdañsk œredniowieczny ..., s. 88-89; ten¿e, Zagadnienie Wielkiego M³yna
w Gdañsku – stan badañ archeologicznych, PA, 21,2006, s. 352 i ryc. 7.

187 B. Ceynowa, E. Trawicka, O³owiana bulla papie¿a Grzegorza IX w gdañskich badaniach
archeologicznych, PA,21, 2006, s. 387-391. Znaleziono j¹ w materiale niwelacyjnym z XIII-
-XVI w., w warstwie utwierdzaj¹cej ulicê Rajsk¹. Odbiorc¹ mia³by byæ klasztor dominikañ-
ski. Inaczej B. Œliwiñski, Pocz¹tki Gdañska …, s. 157-158, który wysun¹³ nawet przypusz-
czenie, ¿e wspomniany budynek by³ ratuszem miasta samorz¹dowego.

188 Wed³ug H. Panera, Archeologia Gdañska …, s. 32, dom datowany na XIII w. sta³ po za-
chodniej stronie bitej drogi pod póŸniejsz¹ ul. Podbielañsk¹; ten¿e, Nowe Ÿród³a archeolo-
giczne do dziejów wczesnoœredniowiecznego Gdañska, s. 167, ul. Podbielañska bieg³a nad
starsz¹ drog¹ z XIII w., która przecina³a dwa domy z XII w. Natomiast zdaniem M. Ka-
sprzak, Wyniki badañ na stanowisku przy ulicy Podwale Grodzkie w Gdañsku, w: XIII
Sesja Pomorzoznawcza, vol. 2, s. 95, ul. Podbielañska nie istnia³a przed po³ow¹ XIV w.,
bowiem w XIII w. znajdowa³a siê na niej zabudowa wczesnoœredniowieczna.

189 Rocznik kapitu³y poznañskiej, wyd. B. Kürbis, MPH, s.n., t. IV, Warszawa 1962, s. 49: „civi-
tas ... fundata et plantata et fortissimis fossatis vallata”; Tabula prima fundatorum, wyd.
W. Kêtrzyñski, MPH, t. VI, Warszawa 1961 , s. 354; Chronica Olivenses, tam¿e, s. 315, 319.

do ul. Korzennej. Podstaw¹ do takiego przypuszczenia by³yby wyniki badañ
archeologicznych186.

Na specjaln¹ uwagê zas³uguje budynek wzniesiony na planie kwadratu
o boku 6,5 m, z oficyn¹ o d³ugoœci oko³o 9 m, po³o¿ony w linii ul. Rajskiej (sprzed
1945 r.). Zosta³ on zniszczony przez po¿ar. Zdarzenie to datowane jest na prze-
³om XIII/XIV w. Znaleziono tu tak¿e o³owian¹ pieczêæ z czasów pontyfikatu
Grzegorza IX (1227–1241). Niewykluczone, ¿e pe³ni³ on jak¹œ funkcjê publiczn¹,
jednak uznanie go za ratusz by³oby ze wzglêdu na peryferyjne po³o¿enie i oto-
czenie chyba zbyt ryzykowne187.

Badania archeologiczne przy ul. Rajskiej, miêdzy ul. Heweliusza i ul. Wodo-
pój (7220 m2), przynios³y odkrycie pozosta³oœci po osadzie z XII-XIII w.
Odkryto nieregularn¹ zabudowê (pó³ziemianki), jak te¿ materia³ wskazuj¹cy
na zajêcia mieszkañców (haczyki, p³ywaki, fragmenty sieci, wêdzarnie), które
nie pasuj¹ do obrazu zajêæ mieszkañców miasta samorz¹dowego.

W œwietle badañ archeologicznych nie jest jasne, czy obecna ul. Podbielañ-
ska, równoleg³a do ul. Korzennej, zosta³a wytyczona ju¿ w XIII, czy dopiero
w XIV w.188  Jednak niewielka odleg³oœæ miêdzy obiema ulicami (kilkanaœcie
metrów) przemawia za póŸnym powstaniem tej ulicy.

Siedlisko miejskie by³o otoczone obwa³owaniami (zapewne drewnianoziem-
nymi), które jednak czêœciowo (zapewne ok. 1272) zosta³y rozebrane, nastêp-
nie odbudowane (1294/5), po czym znowu ca³kowicie rozebrane (1309).
Wymieniono te¿ bramê, przez któr¹ kondukt z cia³em Œwiêtope³ka uda³ siê
z koœcio³a mieszczan (tj. œw. Katarzyny) do Oliwy (1266)189. Mog³a siê ona
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190 A. Zbierski, Port gdañski ..., s. 109 i przyp. 21; Historia Gdañska, t. I, s. 97: przy ul. Brygidki
2 bieg³a pó³nocna fosa podgrodzia dzielnicy rzemieœlniczej.

191 Zob. wy¿ej podrozdzia³ 2.3.1, 2.3.2. i 4.2.
192 PU nr 6, 18, 25, 51; H. Lingenberg, Die Anfänge ..., s. 155-156.
193 A. Zbierski, Port gdañski ..., s. 31-65, szczególnie s. 60-62. Jarzêcka-St¹porek, M.K. Kociñ-

ska, Gród i krzy¿acki zamek ..., s. 536-541; Zob. B. Koœciñski, Badania w obrêbie œrednio-
wiecznego portu gdañskiego (stanowisko 103- Zielona Brama w Gdañsku), w: XIII Sesja
Pomorzoznawcza, vol. 2, s. 359, 380. Zob. te¿ E. Keyser, Entstehung …, s. 33; ten¿e, Die
Baugeschichte ..., s. 73.

znajdowaæ w osi ul. Korzennej. Przeciwleg³¹ drug¹ bramê mo¿na by zlokalizo-
waæ przy ul. Kowalskiej, a zatem obie znajdowa³yby siê w linii „drogi kupców”.
Trzeci¹ bramê nale¿a³oby lokalizowaæ przy ulicy prowadz¹cej do i z grodu, ju¿
na wschód od koœcio³a œw. Katarzyny, mo¿e przy ul. Profesorskiej. Od zachodu
najpewniej bramy nie by³o.

Rocznik kapitu³y poznañskiej wspomina o fosach otaczaj¹cych miasto. Byæ
mo¿e ich œlady odkryto „pod jezdni¹ ul. Podm³yñskiej na zachód od koœcio³a
œw. Katarzyny” (nie wskazano dok³adniej tego miejsca), jak te¿ przy ul. Brygidki
nr 2190. Po³o¿enie tej ostatniej nie pasuje jednak do wytyczonych granic Starego
Miasta.

Zwrócono ju¿ wy¿ej uwagê, ¿e „most przed grodem gdañskim”, wzmianko-
wany by³ w ¯ywocie wiêkszym œw. Stanis³awa, a zatem oko³o po³owy XIII w.
W uk³adzie pokojowym z Krzy¿akami z 1248 r. ksi¹¿ê Œwiêtope³k zobowi¹za³
siê, ¿e nie bêdzie pobiera³ c³a na rzece Wiœle od mostu gdañskiego w górê.
Jednak wybudowaæ musiano go znacznie wczeœniej, skoro w tzw. dokumencie
fundacyjnym dla cystersów oliwskich ksi¹¿ê na³o¿y³ na ich poddanych obowi¹-
zek pracy przy odbudowie „mostu”, to znaczy nabrze¿a portowego w Gdañsku191.
Z rzekomego potwierdzenia przywilejów Oliwy przez ksiêcia Œwiêtope³ka da-
towanego na 1235 r. wynika, ¿e dochody (dziesiêcinê) z ce³, które nale¿a³y do
pierwotnego uposa¿enia Oliwy przejê³o miasto samorz¹dowe. Jednoczeœnie
w tym¿e falsyfikacie, tak samo jak w autentycznych konfirmacjach oliwskich
z ok. 1220 i 1224, nie wspomniano ju¿ o naprawie nabrze¿a, a tylko grodu.
Obowi¹zek ten nie musia³ jednak zostaæ zniesiony, ale wykonywano go dalej
w ramach naprawy grodu192.

Badania archeologiczne potwierdzi³y, ¿e znajdowa³o siê ono nad Mot³aw¹
w bezpoœredniej bliskoœci grodu (stanowisko 3 wykop I-VI, ul. Grodzka nr 3-4),
ale te¿ Grodzka nr 9-10 z bram¹ wychodz¹c¹ na pomost, jak te¿ stanowisko 3,
wykop VII Targ Rybny nr 43-44). Drugi pomost mia³by znajdowaæ siê nad
Mot³aw¹ przy D³ugim Targu i nale¿eæ do lokalizowanego tu miasta samorz¹-
dowego. Jednak badania archeologiczne pod Zielon¹ Bram¹ (250 m2), jak te¿
w jej bezpoœrednim s¹siedztwie (ul. PowroŸników), wskazuj¹ na brak mate-
ria³ów sprzed po³owy XIV w.193
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194 W. D³ugokêcki, Hanza a Gdañsk ..., s. 30-37; B. Œliwiñski, Najdawniejsze pieczêcie i herb
Gdañska, w: Gdañsk œredniowieczny ..., s. 210-213.

195 P. Simson, Geschichte der Stadt Danzig…, s. 26; E. Keyser, Rechtstadt und Altstadt Danzig.
Eine Entgegnung, Elbinger Jahrbuch, 5/6, 1927, s. 177.

196 E. Keyser, Die Baugeschichte ..., s. 72-73, dopuszcza³ mo¿liwoœæ korzystania z ksi¹¿êcej
przystani przez kupców niemieckich przed przeniesieniem siê ich nad Mot³awê.

197 Por. H. Matuszewska, Pocz¹tki Gdañska..., s. 94-95, 109-111.
198 W. D³ugokêcki, Zmiany w przestrzeni ..., s. 315.
199 Tam¿e, s. 312-314.

Przynajmniej czêœæ mieszkañców miasta samorz¹dowego zajmowa³o siê
handlem dalekosiê¿nym. Wskazuje na to ich pochodzenie z Lubeki, przynale¿-
noœæ Gdañska do Hanzy (1295), jak te¿ umieszczenie w polu pieczêci „miesz-
czan w Gdañsku” kogi – statku pe³nomorskiego (1299)194. Dlatego te¿ wa¿n¹
rolê w dyskusji nad lokalizacj¹ i topografi¹ miasta na prawie niemieckim od-
grywa³a sprawa dostêpu kupców gdañskich do portu (nabrze¿a). Zwolennicy
po³o¿enia miasta przy koœciele œw. Katarzyny uwa¿ali, ¿e by³o ono po³¹czone
z Mot³aw¹ ¿eglownym kana³em. Nie ma na to ¿adnych dowodów. Ze wzglêdu
na swój „górski” charakter w okresie silnych burz i deszczów roli takiej nie móg³
te¿ pe³niæ Potok Siedlecki195. W tej sytuacji mo¿liwym rozwi¹zaniem tego
problemu by³oby przyjêcie, ¿e miêdzy portem pod grodem a miastem towary
(g³ównie sukno i sól) transportowano wozami, a ruch ko³owy odbywa³ siê
pocz¹tkowo w linii Podwala Staromiejskiego, nastepnie zaœ po g³ównym trak-
cie z grodu do miasta196.

Z badañ archeologicznych wynika, ¿e w Gdañsku by³o tylko jedno wiêksze
nabrze¿e portowe wspólne dla miasta i grodu: wzd³u¿ ul. Grodzkiej. Urzêdnicy
ksiêcia mogli tu od razu pobraæ c³o od towarów. Nastêpnie by³y one prze³a-
dowywane na wozy i transportowane do miasta i dalej w g³¹b kraju przez ci¹g
ul. ul. Podzamcze-Œw. Katarzyna albo przez Podwale Staromiejskie. Ze wzglêdu
na ujœcie Potoku Siedleckiego do Mot³awy w rejonie Targu Rybnego, jak te¿
ewentualny przepust zachodniej fosy grodu rozbudowa pomostu w kierunku
po³udniowym jest w¹tpliwa. Nabrze¿e przy Targu Rybnym nr 43-44 by³o naj-
pewniej u¿ytkowane przez rybaków197.

Z nadania ksi¹¿êcego miasto samorz¹dowe posiada³o patrymonium ziem-
skie. Jego pó³nocna granica siêga³a najpewniej po potok Strzy¿a, i styka³a siê tu
z dobrami klasztoru oliwskiego. Nad Strzy¿¹ posiada³ m³yn Arnold, by³y so³tys
gdañski (1261,1263), a prawo za³o¿enia dwóch innych wraz z polem miêdzy
dwoma dop³ywami Strzy¿y (1261) otrzymali dwaj inni mieszczanie198. Po³u-
dniowa granica siêga³a po Biskupi¹ Górkê nale¿¹c¹ do biskupstwa w³oc³awskie-
go. W bli¿ej nieznanym czasie przed 1308 r. dosz³o do jej korekty na korzyœæ
biskupa, co potwierdzono w 1356 r.199  Jak daleko na zachód siêga³o patrymo-
nium, nie sposób orzec. Niewykluczone, ¿e wskazuje na to okreœlenie „stara
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200 Tam¿e, s. 315-316.
201 Zob. K. Bruski, Lokalne elity rycerstwa na Pomorzu Gdañskim w okresie panowania zako-

nu krzy¿ackiego, Studium prozopograf iczne, Gdañsk 2002, s. 64, 72, 77.
202 W. D³ugokêcki, Zmiany w przestrzeni ..., s. 318-319. Zgodnie z falsyfikatem mogileñskim

rzekomo z 1065 r. benedyktyni z Mogilna otrzymali przewozy przez Wis³ê a¿ do jej ujœcia
do morza. Jeden z nich mia³by znajdowaæ siê w Gdañsku lub pod Gdañskiem, gdy¿ jako
rekompensatê zañ mieliby otrzymaæ koœció³ w póŸniejszym Œwiêtym Wojciechu; zob.
J. Powierski, Prusowie …, s. 150-157; ten¿e, Co wiemy …, s. 52. Mog³a to byæ przeprawa
w Krakowcu.

203 S. Bobiñski, Gdañsk wczesnodziejowy ..., s. 119; M. Go³embnik, W³asnoœæ dominikañska...,
s. 446; B. Œliwiñski, Pocz¹tki Gdañska …, s. 168.

204 M. Kochanowski, Ze studiów nad osadnictwem œredniowiecznym ..., s. 13; Historia Gdañ-
ska, t. I, s. 108.

rola” („alder acker”), przyznana w 1342/1378 r. G³ównemu Miastu, która naj-
prawdopodobniej po³o¿ona by³a przy granicy wsi Siedlce200.

Ponadto miasto samorz¹dowe posiada³o do 1277 r., nale¿¹ce wczeœniej do
Oliwy ³¹ki miêdzy Wielkim a Ma³ym Warzywodem na Mierzei Wiœlanej.
Nasuwa siê pytanie, w jaki sposób odbywa³a siê komunikacja miêdzy owymi
³¹kami a miastem samorz¹dowym. Przeprawa przez Wis³ê znajdowa³a siê naj-
prawdopodobniej w Krakowcu. Szerokoœæ Wis³y by³a tu najmniejsza, gdy¿ by³
on wówczas wysp¹ wiœlan¹. St¹d do Mot³awy prowadzi³a zapewne droga
w linii póŸniejszych D³ugich Ogrodów z przepraw¹ na wysokoœci Zielonej Bra-
my. Za takim przebiegiem drogi przemawia po³o¿enie po jej pó³nocnej stronie
³¹ki kupionej przez miasto od rycerza Piotra z Kacka (1342), przekszta³conej
nastêpnie w g³ównomiejskie ogrody mieszczañskie, po stronie po³udniowej zaœ
„starych ogrodów” (pierwsza wzm. 1385). £¹ka ta by³a w posiadaniu rodziny
z Kacka zapewne ju¿ przed 1308 r.201  Nazwa „stare ogrody” sugeruje ich starsz¹
przedkrzy¿ack¹ (pomorsk¹) metrykê. Mog³y one nale¿eæ do patrymonium
miasta samorz¹dowego202.

Dla odtworzenia (wytyczenia) przebiegu traktu na terenie miasta brak prze-
s³anek. Niewykluczone, ¿e bieg³ on w linii ulic Grobla I-IV. Wyznaczano tê
drogê tak¿e w linii ul. ul. Kozia-Lektykarska-Z³otników-Szklary 203. W okolicy
ul. D³ugiej-D³ugiego Targu odkryto relikty drogi o orientacji wschód-zachód –
prowadz¹cej od ratusza do dzia³ki przy ul. Kaletniczej nr 14, jak te¿ drogê pod
ul. Kramarsk¹204. Jednak odtworzenie sieci ulic na podstawie tych szcz¹tko-
wych odkryæ nie jest mo¿liwe.

4.7.  Castrum gdañskie (gród i podgrodzie)

Zgodnie ze wzmiankami Ÿród³owymi (1271, 1301) drugi cz³on aglomeracji
gdañskiej to gród („castrum”), z³o¿ony z w³aœciwego grodu nad Mot³aw¹ oraz
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205 UBD nr 91; W. D³ugokêcki, Zmiany w przestrzeni ..., s. 319. Koœció³ szpitalny œw. Gertrudy
w³¹czono wówczas do g³ównomiejskiego koœcio³a Mariackiego, niewykluczone, ¿e kosz-
tem fary staromiejskiej.

206 B. Mo¿ejko, D. Kaczor, B. Œliwiñski, Zarys dziejów ..., s. 139-147. O planie nowej œwi¹tyni
zob. M. Szyszka, O reliktach ..., s. 443, 447-450.

207 M. Szyszka, O reliktach ..., s. 445-453.
208 A. Go³embnik, W³asnoœæ dominikañska ..., s. 441-442.
209 E. Wilczak-D¹browska, J. Dabrowski, Wstêpne wyniki badañ ..., s. 105, 119,120, 127, 129, 134;

A. Go³embnik, W³asnoœæ dominikañska ..., s. 441 (lejowaty rów w rejonie póŸniejszego
podwórza przy ul. Szerokiej 114, z materia³em zabytkowym datowanym na koniec XIII w.).

otwartego podgrodzia o zró¿nicowanym charakterze. Z miastem samorz¹do-
wym ³¹czy³a je wspólna organizacja parafialna. Jak ju¿ wspomniano, jeszcze
w 1363 r. koœció³ œw. Jana we w³¹czonym do G³ównego Miasta nowym mieœcie
(dzielnica Œwiêtojañska) by³ fili¹ œw. Katarzyny na Starym Mieœcie205.

Na zewn¹trz obwarowañ miasta lubeckiego pozostawa³ koœció³ œw. Miko-
³aja (zniszczony przez Prusów w 1226 r, odbudowany na planie krzy¿a, po-
wiêkszony i ponownie konsekrowany w 1235 r.)206. Na wschód od koœcio³a
znajdowa³ siê cmentarz. Zgodnie z wynikami badañ archeologicznych jedno-
skrzyd³owy klasztor (wzmiankowany w 1280 r.), sk³adaj¹cy siê z budynku bez
podpiwniczenia wraz ze stoj¹c¹ do niego poprzecznie podpiwniczon¹ budowl¹,
znajdowa³ siê na po³udnie od koœcio³a dominikanów207.

Po po³udniowej stronie obecnego koœcio³a œw. Miko³aja, od strony ul. Szklary,
stwierdzono niwelacjê terenu usuwaj¹c¹ najstarsze osadnictwo z drugiej po³owy
X w., datowan¹ na koniec XI w. , a tak¿e powoln¹ akumulacjê warstw z XII w.
Nie odkryto tu zabudowy, ale jamy dla odpadów konsumpcyjnych. W jednym
z takich do³ów zmagazynowano du¿e iloœci bursztynu. Te odkrycia mia³yby
przemawiaæ za powstaniem w tym miejscu placu targowego208. W tej sprawie
nale¿y jednak zachowaæ ostro¿noœæ. Okazuje siê bowiem, ¿e na s¹siednich
dzia³kach przy ul. Szerokiej nr 111-114 (strona po³udniowa) odkryto œlady osad-
nictwa wczesnoœredniowiecznego209. W takim razie wspomniany plac zajmo-
wa³by bardzo ma³¹ powierzchniê, co raczej wyklucza przez niego pe³nienie roli
miejsca wymiany.

W 1280 r. do nieruchomoœci zakonników nale¿a³a dzia³ka przez któr¹ prze-
p³ywa Potok Siedlecki, le¿¹ce naprzeciw siebie – ogród i ³¹ka (pomiêdzy dwo-
ma rowami lub bagnami) rozci¹gaj¹ca siê w kierunku wschodnim do Mot³awy,
z miejscem postojowym („accessus”), w którym mog³y cumowaæ ich statki.

£¹ka ta z pewnoœci¹ znajdowa³a siê w granicach póŸniejszego nowego
miasta (dzielnicy Œwiêtojañskiej), ale jej dok³adne po³o¿enie na podstawie
tylko tych elementów topograficznych nie jest mo¿liwe do ustalenia. Powtórz-
my tylko, ¿e jest nieprawdopodobne, jak siê niekiedy przyjmuje, aby zajmo-
wa³a ona powierzchniê ca³ej dzielnicy Œwiêtojañskiej (obszar ca³ego póŸniej-
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szego „nowego miasta”)210, skoro, jak wskazano ni¿ej, znajdowa³o siê tu rów-
nie¿ osiedle ksi¹¿êcych rybaków. Raczej by³a to najwy¿ej kilkudziesiêcioarowa
³¹ka koœna.

Przyznanie miejsca do cumowania wynika³o z nadania dominikanom bar-
dzo rozleg³ych (nie wprowadzono ¿adnych ograniczeñ co do liczby statków jak
te¿ sieci) uprawnieñ rybo³ówczych: toni na Wiœle, prawa do po³owu jesiotrów
i œledzi i innych ryb na Ba³tyku i na Zalewie Wiœlanym, jak te¿ innych wodach
ksiêstwa, jak du¿o chc¹ i mog¹211.

W przywileju brak wzmianki o rybakach, którzy mieliby na zlecenie klasz-
toru organizowaæ po³owy, wspomniano zaœ tylko o statkach nale¿¹cych do
klasztoru. Nasuwa siê przypuszczenie, ¿e do po³owów rekrutowano ich z naj-
bli¿szego s¹siedztwa klasztoru. Nie da siê te¿ precyzyjnie okreœliæ, co kryje siê
dok³adnie pod terminem „accessus”. Zapewne odnosi³ siê on tylko do prawnego
aspektu sprawy – oznacza³ prawo do przybicia do brzegu rzeki w wyznaczo-
nym miejscu, pomija³ zaœ aspekt techniczny. Tymczasem realizowanie tak sze-
rokiego uprawnienia rybo³ówczego wymaga³o infrastruktury: odpowiedniego
utwardzenia brzegu, zbudowania pomostu (pomostów) i wytyczenia drogi do
przewozu ryb wozami do klasztoru. Dlatego przyjmiemy, ¿e klasztor j¹ wybu-
dowa³ i utrzymywa³. Poniewa¿ jednak nie mo¿na dok³adnie okreœliæ, w którym
miejscu dominikañska ³¹ka graniczy³a z Mot³aw¹, to jednoczeœnie nie mo¿na
wskazaæ miejsca klasztornego nabrze¿a (mo¿e na terenie koœcio³a œw. Jana)212.
Z³owione ryby przeznaczone by³y zapewne nie tylko do konsumpcji w³asnej,
ale te¿ na sprzeda¿, np. w czasie dorocznego jarmarku.

Zagadkowo przedstawia siê interpretacja odkrycia, którego dokona³ A. Zbier-
ski w obecnym koœciele œw. Miko³aja: „fundamentu ³êkowego, ceglano-kamien-
nego z XIII w.” w prezbiterium, a który uzna³ obecnie, wobec odkrycia pierw-
szego koœcio³a œw. Miko³aja pod Hal¹ Targow¹, ju¿ nie za pierwszy, ale za drugi
koœció³ dominikañski, zbudowany w tym miejscu w drugiej po³owie XIII w.
Natomiast nie poruszy³ ju¿ sprawy „konstrukcji rusztowej i izbicowej wa³u
obronnego z X-XIII w.”, któr¹ odkryto w kaplicy œw. Jacka. Wczeœniej uznawa³,
¿e by³a to wewnêtrzna czêœæ wa³u obronnego, który otacza³ osiedle na Kêpie
Dominikañskiej od pó³nocy i sp³on¹³ w nieznanych okolicznoœciach213.

Drugim problemem zajê³a siê bli¿ej B. Lepówna. Warstwê kulturow¹ na calcu
zakwalifikowa³a ona jako pozosta³oœæ osady targowej. Fragment wa³u uzna³a

210 Zob. wy¿ej podrozdzia³ 2.3.2.1.
211 PU nr 350.
212 Por. A. Zbierski, Port gdañski ..., s. 344 i plan 13.
213 A. Zbierski, Gdañsk w okresie przybycia dominikanów w XIII w., w: Dominikanie. Gdañsk-

-Polska-Europa, s. 406-408; Historia Gdañska, t. I..., s. 93.
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za œlad niewielkiego gródka. U³amki ceramiki pozwalaj¹ na datowanie go na
koniec X – pocz¹tek XI w. Sta³ on na po³udniowym krañcu targu rozci¹gaj¹ce-
go siê kierunku koœcio³a œw. Katarzyny. Mia³by sp³on¹æ w koñcu XI w. w trakcie
walk Pomorzan z W³adys³awem Hermanem214.

Uwzglêdniaj¹c now¹ lokalizacjê pierwszego koœcio³a œw. Miko³aja, jak te¿
przebieg Potoku Siedleckiego, A. Go³embnik próbowa³ na nowo zinterpre-
towaæ odkrycia A. Zbierskiego. Przyj¹³ on, ¿e ciek odkryty pod kapitularzem,
to fragment fosy miejskiej, a wa³ by³ fragmentem umocnieñ miasta. Klasztor
dominikanów znalaz³by siê w ten sposób wewn¹trz siedliska miejskiego.
Rozbiórka wa³u nast¹pi³a w 1272 r. na rozkaz Mœciwoja II, a zasypanie fosy
(Potoku Siedleckiego) w 1280 r. Relikty budynku odkryte w obecnym koœciele
œw. Miko³aja nie mog¹ byæ zwi¹zane z dominikanami. Natomiast mog³yby
to byæ pozosta³oœci po budowli œwieckiej, ze wzglêdu na s¹siednie miejsce tar-
gowe zwi¹zanej byæ mo¿e z dzia³alnoœci¹ kupców lubeckich215.

Jak wskazano ju¿ wy¿ej, Potok Siedlecki nie móg³ zostaæ zasypany w 1280 r.,
plac targowy zaœ sytuowany przez A. Go³embnika na po³udnie od obecnego
koœcio³a œw. Miko³aja zbyt ma³y, aby mia³ charakter ogólnogdañski. Dlatego nie
przekonuje koncepcja o wybudowanej obok niego budowli œwieckiej, po³o¿onej
ju¿ poza dzia³k¹ dominikanów, tym bardziej wi¹zanie jej z lubeczanami. Natomiast
nale¿y siê zgodziæ, ¿e problem ten wymaga dalszych badañ archeologicznych.

Przyjmuje siê, ¿e od 1260 r. w Gdañsku odbywa³ siê coroczny (do 1481 r.
jedyny) jarmark w dniu œw. Dominika (5 sierpnia), poœwiadczony jednak bez-
poœrednio dopiero w 1399 r. Wiadomo, ¿e dopiero w 1473 r. przeniesiono go
na wspomniane ju¿ b³onie (równinê) na terenie Targu Wêglowego i Targu
Drzewnego. Zaczêto je wówczas nazywaæ „Dominiksplan”216. Mo¿na by wiêc
przyj¹æ, ¿e po 1308 r. jarmark odbywa³ siê wewn¹trz murów miejskich, zapew-
ne na D³ugim Targu, a wczeœniej albo na b³oniu, albo te¿ na nowym placu
targowym (rynku) przy koœciele œw. Katarzyny.

214 B. Lepówna, Urbs Gyddanyzc ..., s. 154-157. Por. A. Go³embnik, Wyniki prac wykopalisko-
wych w koœciele œw. Miko³aja i ich wartoœæ dla rozpoznania topograf ii najstarszych pozio-
mów osadniczych Gdañska, w: Stan badañ archeologicznych miast w Polsce, pod red.
H. Panera, M. Fudziñskiego, Z. Borcowskiego, Gdañsk 2009, s. 306-307.

215 A. Go³embnik, W³asnoœæ dominikañska ..., s. 443-446, 451-452; ten¿e, Miejsce i rola ...,
s. 303-310. Zob. te¿ M. Szyszka, O reliktach ..., s. 453, który uwa¿a, ¿e w wirydarzu na
terenie dzia³ki dominikañskiej odkryto pozosta³oœci po murowanych (?) obwarowaniach
miasta samorz¹dowego.

216 P. Simson, Geschichte der Stadt Danzig…, s. 21 i przyp. 29; T. Hirsch, Handels- und Gewer-
begeschichte Danzigs unter der Herrschaft des Deutschen Ordens, Leipzig 1858, s. 211-212.
W 1473 r. jarmark œw. Dominika przeniesiono przed miasto, nad fos¹ miejsk¹ ko³o „œw.
Gertrudy”; zob. Caspar Weinreich, Danziger Chronik, s. 737. Pocz¹tkowo plac targowy
znajdowa³ siê zatem wewn¹trz murów miejskich.
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Mimo niekorzystnego po³o¿enia w obni¿eniu po po³udniowej stronie grzbie-
tu staromiejskiego217, kilka faktów i przes³anek przemawia za zasiedleniem
w okresie pomorskim tak¿e wschodniego obszaru póŸniejszej dzielnicy Œwiê-
tojañskiej. Jak ju¿ zaznaczono, zdaniem S. Bobiñskiego otwarta przestrzeñ miê-
dzy ogrodem a ³¹k¹ dominikanów wskazuje na przebieg w tym miejscu drogi
w osi Grobla I-IV, jak te¿, ¿e obszar miêdzy ul. Grobla II-IV a ul. ul. Lawendo-
wa-Szklary by³ ju¿ zasiedlony218. To przypuszczenie potwierdza jednak tylko
warstwa wczesnoœredniowieczna o gruboœci 55-70 cm w otworze wiertniczym
przy ul. Lawendowej nr 6/8 (strona wschodnia)219, gdy¿ innych œladów osad-
nictwa wczesnoœredniowiecznego z tego obszaru na razie brak. Nale¿a³oby tu
lokalizowaæ ogród nadany dominikanom220.

Na stanowisku 4, wykop V (Podwale Staromiejskie 44b) na zasypisku
nabrze¿a (?) odkryto osadê, ale niewielka pow. wykopu (30 m2) nie pozwala
na wnioski dotycz¹ce jej zasiêgu. Natomiast odkryte kategorie zabytków (nie-
znakowane p³ywaki, ³odzie, liny) wskazuj¹, ¿e by³o to osiedle rybackie. Nieco
na zachód, przy ul. Podwale Staromiejskie nr 40 na g³êbokoœci 2,5 m od po-
wierzchni ulicy odkryto bierwiona dêbowe, których chronologii i funkcji
nie uda³o siê jednoznacznie ustaliæ. Na stanowisku 3 wykop VII (Targ Rybny
nr 43-44, pow. 12 m2) odkryto nabrze¿a (?) i fragment osiedla, a w pobli¿u
tak¿e warstwê wczesnoœredniowieczn¹ o gruboœci a¿ 182 cm221.

Natomiast na stanowisku 9 (wykop I i II), miêdzy ul. Szpitaln¹ a Tobiasza
(Targ Rybny nr 6 i 9, pow. 29 m2), i stanowisku 7 (wykop 1, Tobiasza nr 1-2,
pow. 6,25 m2), na rogu ul. Ró¿anej i ul. Straganiarskiej (Dom Aktora), a tak¿e
kilku odwiertach w kwartale ul. ul. Tobiasza, Straganiarska, Ró¿ana, Warzyw-
nicza, poza dzia³k¹ przy ul. Tobiasza nr 5, nie odkryto warstw wczesnoœrednio-
wiecznych. Nie stwierdzono ich tak¿e w koœciele œw. Jana i jego otoczeniu222.

217 A. Zbierski, Port gdañski ..., s. 343-344 i plan 13, traktuje ten obszar jako teren zalewowy,
co nie ma uzasadnienia.

218 S. Bobiñski, Gdañsk wczesnodziejowy ..., s. 95-96, 119.
219 J. Kamiñska, Metody badañ ..., s. 160.
220 Por. J. Gzowski, Analiza faz rozwojowych klasztoru dominikañskiego w Gdañsku na pod-

stawie planów i rycin, w: Dominikanie. Gdañsk-Polska-Europa..., s. 513.
221 R. Barnycz-Gupieniec, Wyniki nowych prac archeologicznych na stanowisku 4 (wykop V),

w: Gdañsk Wczesnoœredniowieczny, pod red. J. Kamiñskiej, t. VI, Gdañsk 1967, s. 299-305;
J. Kamiñska, A. Zbierski, Sprawozdanie ..., s. 110; A. Zbierski, Port gdañski ..., s. 85-91;
J. Kamiñska, Metody badañ ..., s. 159.

222 H. Paner, Archeologia Gdañska, s. 19, 2/89; s. 26-27, 8-9/94; s. 29,1/95; s. 34, 9/97 i 3/98;
s. 47, 8/05; ten¿e, Problematyka badañ ..., s. 199; R. Barnycz-Gupieniec, Badania nad wcze-
snoœredniowiecznym Gdañskiem ..., s. 8. A. Zbierski, Metody badañ …, s. 307, przyp. 28,
podaje brak warstwy wczesnoœredniowiecznej przy Targu Rybnym nr 6 i 10, ul. Straga-
niarskiej nr 9 (róg z Grobl¹ III) oraz ul. Grobla (I ?) nr 1, 4, 7 („wykopy systematyczne lub
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To zdaje siê wskazywaæ, ¿e osiedle rybackie znajdowa³o siê bezpoœrednio nad
Mot³aw¹, na zachód od niego zaœ rozci¹ga³y siê tereny ³¹kowe.

Taki obraz potwierdza³yby te¿ Ÿród³a z XIV w. W 1352 r. w bagnie miêdzy
grobl¹ (ul. Grobla) a Mot³aw¹ mieszkali jacyœ „homines”, pozostaj¹cy w sporze
z w³adzami miasta. Prawa w³asnoœciowe „an wysen, brucher unde ouch holtz
yn der stat vryheit”, wykupione w 1348 r. przez G³ówne Miasto, które posia-
dali m.in. polscy rybacy Osieka, mog³y czêœciowo odnosiæ siê tak¿e do tego
obszaru223. W zwi¹zku z nowym krzy¿ackim planem przestrzennym Gdañska
rybacy ci zostali przeniesieni w nowe miejsce – do Osieka, teren, który w okre-
sie pomorskim, jak wskazano wy¿ej, nie by³ zasiedlony.

Badania archeologiczne wskazuj¹, ¿e ju¿ w drugiej po³owie XIII w. zasiedlony
by³ równie¿ rejon Ratusza G³ównomiejskiego (ul. D³uga nr 46 – Ratusz G³ów-
nomiejski, D³ugi Targ – obok studni Neptuna, ul. Chlebnicka nr 48-50 – strona
pó³nocna, ul. Piwna nr 28-30 – róg ul. Kaletniczej 14-17, ul. Œw. Ducha nr 119-
-121, na rogu z ul. Kozi¹) 224.

Dyskusjê wywo³a³y odkrycia pod ratuszem i przy ul. Chlebnickiej nr 48-50
(budynki szkieletowe, znaczny procent ceramiki stalowoszarej) i ich interpre-
tacja jako argument za lokacj¹ miasta samorz¹dowego w dzielnicy Mariackiej
G³ównego Miasta w XIII w. Wskazano ju¿, ¿e jest on niewystarczaj¹cy, zwraca-
j¹c te¿ uwagê na niedostatki metodyczne tych badañ225.

Wyniki odkryæ archeologicznych wyraŸnie przecz¹ zasiêgowi przestrzen-
nemu, jaki wyznaczono miastu lokacyjnemu, które w pocz¹tkach XIV w. mia-
³oby obejmowaæ ca³¹ dzielnicê Mariack¹226. Brak znalezisk sprzed 1308 r.
w bezpoœrednim s¹siedztwie Mot³awy, co wyklucza raczej funkcjonowanie tu
w pierwszej-drugiej po³owie XIII w. jakiejœ infrastruktury portowej powi¹za-
nej z okolic¹ Ratusza G³ównomiejskiego227. Na rogu ul. Piwnej i ul. Kaletniczej
œlady osadnictwa starszego ni¿ po³owa XIV odkryto tylko przy ul. Piwnej nr 29.

rozpoznawcze”); ten¿e, Port gdañski ..., s. 343 („wiercenia rozpoznawcze ... przy ul. Tobia-
sza 5 odkry³y wyraŸne œlady warstwy osadniczej z okresu wczesnego œredniowiecza”).

223 UBD nr 85, 87; por. E. Keyser, Die Baugeschichte ..., s. 222.
224 Historia Gdañska, t. I, s. 106-110 (podsumowanie badañ w³asnych przez A. Zbierskiego);

H. Paner, Archeologia Gdañska ..., , s. 21, 5/1991; M. Kochanowski, Ze studiów nad osad-
nictwem œredniowiecznym ..., s. 125-126.

225 T. Jasiñski, Nowa synteza dziejów œredniowiecznego Gdañska, „Roczniki Historyczne”,
46, 1980, s. 188-189; J. Spors, Lokalizacja ..., s. 40-50; M. Maciakowska, Kszta³towanie...,
s. 24-25, 30; B. Œliwiñski, Pocz¹tki Gdañska ..., s. 154-155. Zwraca uwagê fakt, ¿e pocz¹tko-
wo tak¿e A. Zbierski, Archeologiczne badania ratownicze przy ul. Chlebnickiej 48-50
w Gdañsku, ZNPG, Architektura, IX, 1968, s. 197, datowa³ to stanowisko na drug¹ po³owê
XIII-XIV w.

226 E. Keyser, Die Baugeschichte ..., s. 78-83; Historia Gdañska, t. I, s. 115.
227 B. Œliwiñski, Pocz¹tki Gdañska ..., s. 156-158-159.
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Pochodzi³y z po³owy XIII w.228  Tak¿e doprowadzone do calca wykopy przy
ul. Koziej, ul. Grobla (? nie podano numeru) oraz ul. Szewskiej, po zachodniej
stronie fary, jak te¿ badania po stronie wschodniej, przy ul. Kleszej nr 4-8, oraz
po pó³nocnej stronie (³awy miêsne na powierzchni 932 m2) nie wykaza³y
œladów osadnictwa wczesnoœredniowiecznego229.

Relikty budynku szkieletowego nr 3 odkrytego pod Ratuszem G³ównomiej-
skim datowano na druga po³owê XIII w., nie wykluczaj¹c, ¿e mo¿e to byæ œlad
po palatium, na wzniesienie, którego przez Lubekê w 1298 r. zgodzi³ siê W³a-
dys³aw £okietek. Kupcy z Lubeki mieliby prawo przechowywaæ tu swoje dobra
i towary. Nadano im te¿ s¹downictwo mniejsze i wiêksze na terenie palacjum
z prawem azylu. S³usznie wskazano, ¿e chodzi³o o za³o¿enie kantoru, dzia³aj¹-
cego na takich samych zasadach jak tego typu placówka w Brugii. Najprawdo-
podobniej jednak do jego powstania nie dosz³o, a w zwi¹zku z tym problem
jego po³o¿enia (najczêœciej lokalizowano go w miejscu póŸniejszego Ratusza
G³ównomiejskiego) jest bezprzedmiotowy230.

W wykopie przy Bramie Rybackiej na granicy G³ównego Miasta i Starego
Przedmieœcia, na styku ul.ul. ¯abi Kruk i S³odowników, miano odkryæ pozo-
sta³oœci po drugim osiedlu rybackim. Odkrycie to jednak nie doczeka³o siê
szerszego omówienia231 . W takim razie musia³oby ono siêgaæ do Mot³awy na
wysokoœci £asztowni. Byæ mo¿e œladem po owym osiedlu s¹ wzmiankowane
w 1385 r. „stare budy” po³o¿one w jej czêœci pó³nocnej od strony zachodniej
(ul. £asztownia nr 1-19), jak te¿ skarga proboszcza g³ównomiejskiego na ludzi
mieszkaj¹cych na £asztowni, którzy nie respektuj¹ jego praw, czyli jego koœ-
cielnej jurysdykcji232.

Charakterystyczne, ¿e dotychczas nie odkryto œladów osadnictwa wczesno-
œredniowiecznego na po³udnie od D³ugiego Targu i ul. D³ugiej, jak te¿ na Sta-
rym Przedmieœciu. Tak¿e ze Ÿróde³ pisanych wynika³oby, ¿e zagospodarowa-
nie tej przestrzeni zaczê³o siê dopiero w XIV w.233

228 M. Kochanowski, Ze studiów nad osadnictwem œredniowiecznym ..., s. 125-126.
229 A. Zbierski, Metody badañ ..., s. 311; H. Paner, Archeologia Gdañska ..., s. 44, 9/2004; s. 47,

16/2005; K. Dyrda, F. Kuczma, Sprawozdanie z badañ archeologicznych prowadzonych
przy ul. Kleszej w Gdañsku w 2008-2009 roku, w: XVII Sesja Pomorzoznawcza, vol. II,
s. 488.

230 PU nr 565; Historia Gdañska, t. I, s. 109; E. Keyser, Die Baugeschichte ..., s. 134-137, przy-
puszcza, ¿e kantor lubecki pe³ni³ funkcjê najstarszego Ratusza G³ównego Miasta.
O kantorze zob. E. Rozenkranz, Dzieje kantoru hanzeatyckiego w Gdañsku (1298-1336)
(Modelowy status prawny kantoru), Studia i Materia³y do Dziejów Wielkopolski i Pomo-
rza, 13,1979, z. 1, s. 149-150, 156-157; B. Œliwiñski, Pomorze Wschodnie ..., s. 193-201;
W. D³ugokêcki, Hanza a Gdañsk ..., s. 38-42.

231 K. Ja¿dzewski, Gdañsk X-XIII w. ..., s. 115; A. Zbierski, Port gdañski …, s. 266-267.
232 W. D³ugokêcki, Zmiany w przestrzeni ….., s. 319.
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Ju¿ w okresie przedlokacyjnym na terenie póŸniejszego G³ównego Miasta
nieruchomoœci posiada³y instytucje koœcielne. W 1342 r. wielki mistrz potwier-
dzi³ klasztorowi oliwskiemu posiadanie dzia³ek (parcel, nieruchomoœci) w mie-
œcie Gdañsk, ze stoj¹cymi na nich teraz i w przysz³oœci domami, na takich
warunkach, jak je posiadali do tej pory. W 1437 r. Rada Gdañska potwierdzi³a,
¿e klasztor posiada³ nieruchomoœci w mieœcie, zanim mia³o ono pocz¹tek i prawa
miejskie, a w ci¹gu ostatnich 100 lat nie naby³o ¿adnych innych. Z ksi¹g
gruntowych wynika, ¿e chodzi o dzia³ki (parcele) przy Mariackiej nr 11/12
i Chlebnickiej nr 32/33. Poniewa¿ s¹ one po³o¿one naprzeciw siebie, to nie
ulega w¹tpliwoœci, ¿e pierwotnie tworzy³y jedn¹ ca³oœæ. Skoro nadanie to nie
pochodzi³o od Zakonu, nale¿y przyj¹æ, ¿e cystersi posiadali tê nieruchomoœæ
ju¿ przed 1308 r.234

Kilka instytucji koœcielnych otrzyma³o dochody z tabern (karczem) gdañ-
skich, b¹dŸ jako dziesiêcinê, b¹dŸ jako okreœlony dochód. Nie ulega w¹tpliwo-
œci, ¿e wp³ywy z tego Ÿród³a by³y czêœci¹ pierwotnego uposa¿enia klasztoru
oliwskiego. Z rzekomego potwierdzenia przywilejów Oliwy przez ksiêcia Œwiê-
tope³ka datowanego na 1235 r. wynika, ¿e dochody te przejê³o miasto samo-
rz¹dowe, cystersi zaœ w zamian otrzymali rozleg³e uprawnienia rybo³ówcze.
Nie wiadomo jednak, gdzie dok³adnie te karczmy siê znajdowa³y235.

Norbertanki ¿ukowskie 40 grzywien z karczem otrzyma³y ju¿ w 1209 r.,
a nadanie to zosta³o powtórzone oko³o 1224, 1283 i 1295 r., przy czym w 1283 r.
zaznaczono, ¿e chodzi o wp³ywy z tabern „in Gdanzc”, a zatem najpewniej na

233 H. Paner, Archeologia Gdañska..., s. 38, 3/2000 (356,24 m2 w kwartale miêdzy ul. ul. D³ug¹,
Ogarn¹ a Pocztow¹ i Garbary); s. 25, 21/1993 (w Domu Uphagena); s. 27, 13/1994
(ul. Garbary nr 1); s. 21, 6/1991 (Pocztowa nr 1); s. 31 4/1995 (ul. K³adki nr 24: 800 m2

materia³ póŸnoœredniowieczny); s. 43, 15/2003 i s. 45-46 20/2004 (ul. Lastadia nr 35 mate-
ria³ póŸnoœredniowieczny); s. 38, 14/2000, s. 41, 11/2001 (1250 m2 miêdzy Podwalem Przed-
miejskim a ul. Ogarn¹ – œciœlej ul. Za Murami, w miejscu Teatru Szekspirowskiego; s. 35,
8-9/1998 (ul. S³odowników i ul. S³u¿ebna); ten¿e, Problematyka badañ ..., s. 195; W. D³u-
gokêcki, Zmiany w przestrzeni ..., s. 319-320.

234 Preussisches Urkundenbuch Bd. III, 2, hg. von H. Koeppen, Marburg 1958, nr 490, s. 370:
„areas in civitate Danczc et domos in eis constructas vel construendas ..., sub tali conditione,
qua aes ... hactenus possederunt”. ......; APG, 300,27,2, k. 170v: wg Rady Gdañska cystersi
owe nieruchomoœci.” ee diese stat eyn anheben und statrecht gehat hat, ... ee diese stat
ufgegeben ist in besitzung und gebruch gehat haben, jak te¿ nach uswisungen unser alden
stadbucher und register in hundert jaren nykeyn erbe adder legende grundt binnen diesser
statfriheit en ist czugescreven”; E. Keyser, Neue Forschungen ..., s. 104-107; W. D³ugokêcki,
Zmiany w przestrzeni ..., s. 322-323. Por. J. Spors, Lokalizacja …, s. 34.

235 PU nr 6; nr 51: „Pro decima vero tabernarum et thelonei prefate civitatis Gdanenesis,
quam sibi iidem fratres ex primitivo dono domini Samborii patrui nostri iusto titulo
vendicabant”. Por. H. Lingenberg, Die Anfänge ..., s. 68, 156, 175, 238-239.
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terenie podgrodzia236. Tak¿e i w tym przypadku nic nie wiadomo o ich po³o¿e-
niu na terenie zespo³u osadniczego.

W 1236 r. ksi¹¿ê Œwiêtope³k potwierdzi³ benedyktynom z Mogilna 5 skoj-
ców tygodniowo przez ca³y rok z karczem „in civitate Danczik”. W jednym
z falsyfikatów obok wspomnianych dochodów, klasztor mogileñski mia³by te¿
otrzymaæ woln¹ (tzn. bez op³at na rzecz skarbu ksi¹¿êcego) karczmê („taberna
libera”) w mieœcie237.

Niew¹tpliwie na terenie Gdañska znajdowa³a siê znaczna liczba tabern.
Odszkodowanie w formie szerokich uprawnieñ rybo³ówczych, które uzyskali
cystersi za oddanie dziesiêciny z karczem miastu samorz¹dowemu mo¿e wska-
zywaæ, ¿e ju¿ w koñcu XII w. by³o ich na terenie Gdañska przynajmniej kilka.
Jeœli dochód roczny z jednej karczmy wynosi³ oko³o 10 grzywien, to norbertanki
mog³y dysponowaæ wp³ywami przynajmniej z 4 tabern. Natomiast nie daje
siê dok³adnie zlokalizowaæ ¿adnej z nich. Mo¿na tylko przypuszczaæ, ¿e zgru-
powano je przy targu, gdañskim odcinku „drogi kupców”, czy te¿ przy ulicy
prowadz¹cej do grodu.

Podsumowanie

Rozwój osadnictwa na terenie Gdañska we wczesnym œredniowieczu natrafia³
na znacz¹ce przeszkody, które wynika³y z okreœlonych warunków œrodowiska
naturalnego: znacznego wypiêtrzenia i nachylenia silnie zakrzewionych dwóch
wzgórz – Biskupiej Górki i Grodziska, aluwialnego gruntu (torfy, namu³y), ba-
gienno-³¹kowego pasa po obu brzegach Mot³awy, wysokiego poziomu wód
gruntowych. Korzystniejsze warunki panowa³y jedynie w w¹skiej strefie dylu-
wialnej, do wysokoœci 7-5 m n.p.m. Bezpoœredni dostêp do Mot³awy umo¿li-
wia³ tylko grzbiet staromiejski (4 m n.p.m.). Natomiast cypel g³ównomiejski
powsta³ prawdopodobnie nie w sposób naturalny, ale w wyniku wykonania
kilkumetrowych nasypów, g³ównie w dzielnicy Mariackiej, w mniejszym stop-
niu zaœ w dzielnicy Œwiêtojañskiej. Wysoki poziom wód gruntowych powodo-
wa³, ¿e ju¿ w okresie pomorskim przed osiedleniem siê na sta³e izolowano grunt
przy pomocy faszyny czy nasypów z piasku.

Wykluczyæ nale¿y hipotezê, ¿e we wczesnym œredniowieczu (do 1371 r.)
Wis³a otacza³a gród od wschodu, a Mot³awa od zachodu i pó³nocnego zacho-
du. Przemawiaj¹ przeciwko temu argumenty logiczne i historyczne, jak te¿ nie-
jednoznacznoœæ danych archeologicznych. Odtworzenie pierwotnych stosun-

236 PU nr 14, 26, 360, 530. A. Czacharowski, Uposa¿enie i organizacja klasztoru norbertanek
w ¯ukowie od XIII do po³owy XV wieku, Toruñ 1963, s. 53; H. Lingenberg, Die Anfänge..., s. 53.

237 PU nr 54; nr 55 i 56 (falsyfikaty z XIV w.).
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ków hydrograficznych w rejonie Zamczyska umo¿liwia mapa tej okolicy wyko-
nana przez F. Berndta na pocz¹tku XVII w. Z chwil¹ budowy grodu hydrogra-
fia wokó³ niego uleg³a zapewne zmianie. Gród by³ najpewniej otoczony fosami
od zachodu pó³nocnego zachodu i byæ mo¿e wschodu.

Trudnoœci sprawia wytyczenie koryta Potoku Siedleckiego. Wiadomo, ¿e
przep³ywa³ on przez dzia³kê dominikanów (1280), co potwierdzi³y badania
archeologiczne i paleobotaniczne. Natomiast nie odkryto jego jednoznacznych
œladów na wschód od tej nieruchomoœci. Istniej¹ jednak przes³anki przema-
wiaj¹ce za wytyczeniem jego biegu nieco na po³udnie od obecnego Podwala
Staromiejskiego.

Wiedza na temat rozwoju gdañskiego zespo³u osadniczego od IX-X do po-
cz¹tków XIV w. pe³na jest jeszcze luk i niewiadomych, co jest pochodn¹ niewiel-
kiej liczby Ÿróde³ pisanych i trudnoœci w interpretacji Ÿróde³ archeologicznych.

Obecnie wiadomo, ¿e gród na terenie Zamczyska wzniesiono w drugiej
po³owie XI w., lokalizacja zaœ pierwszego piastowskiego grodu z koñca X w.
pozostaje niewiadom¹. Najstarsze punkty osadnicze (z grodami?) odkryto w oko-
licy D³ugiego Targu-ul. D³ugiej (IX-X w.- XII w.), na tzw. Kêpie Dominikañskiej
(od drugiej po³owy X/XI w. osada z cmentarzem), byæ mo¿e w rejonie koœcio³a
œw. Katarzyny (datowanie na X-XIII w.).

Po zbudowaniu dwucz³onowego grodu nad Mot³aw¹ do znacz¹cego prze-
³omu w rozwoju osadnictwa dosz³o w koñcu XII w. Powsta³a wówczas tzw.
dzielnica rzemieœlnicza po po³udniowej stronie drogi prowadz¹cej do grodu
(ul. Katarzynki – Œw. Katarzyny –Podzamcze), zlikwidowana zosta³a dzielnica
rybacka w grodzie, na Kêpie Dominikañskiej zaœ wzniesiono koœció³ (odkryty
pod Hal¹ Targow¹). W tym najpóŸniej czasie Gdañsk zosta³ w³¹czony do strefy
handlu dalekosiê¿nego. W koñcu XII w. osiedlili siê w Gdañsku, w pobli¿u koœ-
cio³a œw. Miko³aja, kupcy niemieccy, pochodz¹cy najpewniej z Lubeki. Na terenie
obecnego Targu Wêglowego i Drzewnego le¿a³o b³onie – miejsce targowe.

W latach 20. XIII w. ksi¹¿ê Œwiêtope³k pog³êbi³ zwi¹zki gospodarcze i poli-
tyczne z Lubek¹, i zapewne wówczas pojawi³ siê zamys³ za³o¿enia w Gdañsku
miasta samorz¹dowego w oparciu o niemieck¹ gminê kupców. Podjêto nawet
pierwsze kroki, aby go zrealizowaæ. Jednak z powodu przymierza lubeczan
z Zakonem Krzy¿ackim, pozostaj¹cym w stanie wojny z ksiêciem, plany te zo-
sta³y od³o¿one. Wrócono do nich w koñcu lat 40., a zrealizowano ostatecznie
na pocz¹tku lat 60. XIII w.

Miasto, otoczone palisad¹ i fos¹ (such¹?), powsta³o przy koœciele œw. Katarzy-
ny, gdzie znajdowa³ siê rynek, i g³ównej drodze przelotowej („droga kupców”,
„droga królewska”) wzd³u¿ ul. ul. Kowalskiej-Korzennej. Kupcy korzystali
z nabrze¿a przy grodzie, skomunikowanego z miastem drog¹ w linii ul. ul. Pod-
zamcze – Œw. Katarzyny – Katarzynki i (lub) przez Podwale Staromiejskie.
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Patrymonium miejskie rozci¹ga³o siê na zachód od miasta, miêdzy Strzy¿¹
(dobrami klasztoru oliwskiego) i Biskupi¹ Górk¹ (posiad³oœci biskupa w³oc³aw-
skiego). Ponadto do 1277 r. miasto posiada³o ³¹ki na Mierzei Wiœlanej i byæ
mo¿e na ¯u³awach, po po³udniowej stronie drogi D³ugie Ogrody („orti antiqui”),
naprzeciw ³¹ki rycerzy z Kacka.

Drugi cz³on gdañskiego zespo³u osadniczego tworzy³o „castrum” – gród
w³aœciwy (od prze³omu XII/XIII w. bez dzielnicy rybackiej) i otwarte podgrodzie.
Przy grodzie od zachodu i od po³udnia, ju¿ na terenie póŸniejszej dzielnicy
Œwiêtojañskiej znajdowa³o siê rozproszone osiedle rybackie (po 1308 r. rybacy
zostali przesiedleni na teren Osieka). Nale¿y siê tez liczyæ z zasiedleniem
terenu miêdzy ul. Lawendow¹ a Grobl¹ III-IV.

Klasztor dominikanów z koœcio³em œw. Miko³aja znajdowa³ siê poza
miastem. Na wschód od dzia³ki znajdowa³ siê ich ogród, za nim ³¹ka z przysta-
ni¹ nad Mot³aw¹. Po po³udniowej stronie klasztoru osadnictwo siêga³o do
ul. Szerokiej.

W dzielnicy Mariackiej w drugiej po³owie XIII w. zasiedlone by³y okolice
ul. D³ugiej-D³ugiego Targu. Wiêksz¹ parcelê obejmuj¹ca kilka w XIV w. wyty-
czonych dzia³ek przy ul. ul. Mariackiej-Chlebnickiej posiadali cystersi oliwscy.
Byæ mo¿e jakieœ osiedle rybackie znajdowa³o siê na granicy póŸniejszego G³ów-
nego Miasta i Starego Przedmieœcia, w okolicach Bramy Rybackiej i £asztowni
(„stare budy”).

Ta struktura osadnicza przetrwa³a do 1308 r. i zosta³a gruntownie zmienio-
na po opanowaniu Gdañska przez Zakon Krzy¿acki.
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Wies³aw D³ugokêcki

Geographical Environment and Topography of the Gdañsk
Settlement Complex in the Early Middle Ages

(Until the Beginning of the 14th Century).
Selected Problems

SUMMARY

In the earliest period of Gdañsk’s history (10th – the beginning of the 14th century)
unfavorable natural conditions (waterlogged marshy area, significant upland slope)
limited its spatial development. The breakthrough came with the construction of
a stronghold in the Motlawa bend in the second half of the 11th century, not on the
Vistula as it was earlier assumed, and then the creation west of the castle no later
than end of the 12th century, of a craft district, a market and a church dedicated
to St. Nicholas on the so-called Kêpa Dominikañska. From the 20s to the early 60s,
of 13th century a local government city was established under the German law
in the area of  the Old Town. Until the beginning of the 14th century, the Gdañsk
settlement complex consisted of a town with annexes („castrum”) and a municipal
government with its landed estates („civitas”). Extensive changes in this spatial
arrangement took place only after 1308.
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Zygmunt Szultka
S³upsk

Inne ujęcie procesu reformacji
w Słupsku

Zaprowadzenie reformacji w S³upsku ju¿ nied³ugo po jej zwyciêstwie wzbu-
dzi³o zainteresowanie pomorskich kronikarzy1, nowo¿ytnych dziejopisów2  oraz
póŸniejszych badaczy3. Po 1945 r. wypowiedzieli siê w jej sprawie Peter Meier4

oraz polscy historycy5. Cel niniejszych rozwa¿añ i ich ramy objêtoœciowe nie
pozwalaj¹ na szersze omówienie pogl¹dów ka¿dego z nich. Upraszczaj¹c znacz-
nie sprawê, mo¿emy wyró¿niæ dwa pogl¹dy. £¹cz¹ one, wprawdzie w ró¿nym
zakresie, przebudowê stosunków religijnych i koœcielnych z uwarunkowaniami
spo³eczno-ekonomicznymi S³upska, podobnie, by nie powiedzieæ identycznie,
co nie znaczy i¿ zgodnie z rzeczywistoœci¹ rysuj¹ rozwój wydarzeñ religijnych
od koñca 1524 r. do koñca lat trzydziestych XVI w., ale powa¿nie ró¿ni¹ siê
w ujêciu najwiêkszych zaburzeñ religijnych i spo³ecznych, ich czasu i bezpo-

1 G. Lagus, Tractatus de Pomerania, VViteberge 1559, p. 33 n.; T. Kantzow, Pomerania. Kroni-
ka pomorska z XVI wieku, t. II, t³um. K. Go³da, przypisy i komentarze. T. Bia³ecki, K. Go³da,
E. Rymar, Szczecin 2005, s. 259; D. Chytraeus, Newe Sachsen Chronica. T. 1, Leipzig 1596,
s. 377.

2 Hakens Drei Beiträge zur Erläuterung der Stadtgeschichte von Stolp. Erster Teil. Neu hrsg.
von F.W. Feige, Stolp 1866.

3 W. Bartholdy, O Stolpa, du bist ehrenreich..., Stolp 1910; R. Bonin, Geschichte der Stadt
Stolp. Erster Teil. Bis zur Mitte des 16. Jahrhunderts, Stolp 1910; M. Wehrmann, Stolp zur
Zeit der Reformation, „Pommersche Heimatblätter“, 2:1909, 4; A. Uckeley, Der Werdegang
der kirchlichen Reformbewegung im Anfang des 16. Jahrhunderts in den Stadtgemeinden
Pommerns, „Pommersche Jahrbücher“, 18:1917; H. Heyden, Kirchengeschichte von Pommern.
Bd. 2, Köln-Braunsfeld 1957.

4 P. Meier, Johannes Amandi – volksreformatorischer Prediger an der Ostseeküste, „Wissen-
schaftliche Zeitschrift der Universität Greifswald“, 12:1963,s.525-532.

5 H. Kaczmarczyk, Próba przedstawienia wydarzeñ reformacyjnych w niektórych miastach
Pomorza Zachodniego, w: Szkice s³upskie, Poznañ-S³upsk 1960; B. Wachowiak, W zjednoczo-
nym Ksiêstwie Pomorskim (1478–1648), w: Historia S³upska, pod red. S. Gierszewskiego,
Poznañ 1981; J. Heidenreich, Pocz¹tki reformacji i tumult religijny w S³upsku w latach 1521–
–1525, „S³upskie Studia Historyczne”, 1993.
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œrednich skutków. Ró¿nice te wystêpowa³y ju¿ wœród XVI-wiecznych kroni-
karzy, co dostrzeg³ dziejopis S³upska, prepozyt Christian W. Haken (1723–1771–
–1791) ju¿ na pocz¹tku lat siedemdziesi¹tych XVIII w.6, który jako pierwszy
podj¹³ próbê – dodajmy udan¹ – zarysowania przebiegu upowszechniania
siê luteranizmu w S³upsku od jego narodzin do zwyciêstwa. Zwróci³ uwagê,
¿e s³upszczanin Gregorius Lagus (1586–1652) w swej kronice Tractatus de
Pomerania przemilcza³ skutki obrazoburczych tumultów spo³eczno-religijnych7,
w przeciwieñstwie do innego jakoby s³upszczanina Niclasa von Klemptzena
(1505–1552), zarz¹dcy domeny s³upskiej od 1547 r., faktycznie zaœ Thomasa
Kantzowa (ok. 1505–1542), który tumult koñca 1524 r. okreœli³ „fanatyzmem”8.
Podobnie realistyczny przebieg próbowa³ zarysowaæ inny kronikarz David
Chytraeus (1531–1600)9. Dziejopis Haken ró¿nic tych jednak nie wyekspono-
wa³. Za nim zaœ poszli inni badacze, którzy od czasu opublikowania w 1890 r.
skromnej dokumentacji przywódcy s³upskiego tumultu Johanna Amandusa (zm.
1530)10 na niej skupili sw¹ uwagê, nie poddaj¹c jej nale¿ytej krytyce. Skutkiem
tego oraz niedostatków Ÿród³owych jest, ¿e wiele kwestii nie zosta³o dot¹d
wyjaœnionych lub budzi kontrowersje.

Dostrzeg³ to Bogdan Wachowiak, którego wypowiedŸ w sprawie reformacji
w S³upsku w ostatnich latach jest zdecydowanie najwa¿niejsza, pisz¹cy: „Z wal-
kami spo³eczno-ustrojowymi tego okresu w wiêkszoœci miast pomorskich
powi¹zane by³y spory natury religijnej. Tak by³o ju¿ w roku 1524 równie¿
w S³upsku, trudno jednak rozstrzygn¹æ, w jakiej formie. Amandus wspomnia³
wprawdzie o przyjêciu ju¿ wtedy przez opozycjê mieszczañsk¹ kontroli nad
maj¹tkiem koœcio³ów i szpitali oraz o nadzorowaniu tych ostatnich przez cz³on-
ków kolegium 24 mê¿ów, ale informacje te nie zosta³y potwierdzone przez inne
Ÿród³a. W rezultacie ówczesny stosunek do nowinek religijnych cz³onków rady
miejskiej oraz dwudziestoczteroosobowego kolegium mieszczañskiego nie jest
nam dziœ znany i nie mo¿emy te¿ bli¿ej okreœliæ, w jakim stadium rozwoju
ruchu reformacyjnego w S³upsku podj¹³ dzia³alnoœæ Johannes Amandus. On

6 Ch.W. Haken, Zweiter Beitrag zur Erläuterung der Stadtgeschichte von Stolp, darin von
ihrer Raformationsgeschichte und derselben Folgen eine urkundliche Nachricht, Danzig
1775, s. 46, przypis 15.

7 G. Lagus, Tractatus de Pomerania, p. 33-41. Por. M. Wehrmann, Gregorius Lagus und seine
Schrift de Pomerania von 1559, „Monatsblätter der Gesellschaft für Pommersche Geschichte
und Altertumskunde“ (dalej Monatsblätter) 43:1929, s. 115-120.

8 T. Kantzow, Pomerania. Kronika pomorska..., s. 162.
9 D. Chyträus, Vandalia. Regionum ad mare Balticum. Mechelburgiae, Pomeraniae, Borus-

siae, Livoniae, Moscoviae, Poloniae et vicirarum aliquot gentium. Principes et statum Reip.
et Ecclesiae, partum et nostre memoria summatim exponens, Rostochii 1589, s. 36-38.

10 Urkundenbuch zum Reformationsgeschichte des Herzogtums Preussens. Hrsg. von P. Tschac-
kert Bd. II, Leipzig 1890, Nr. 295, s. 96-99 (dalej cyt. P. Tschackert, Urkundenbuch).
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sam ca³¹ zas³ugê za pozyskanie s³upszczan dla nowej wiary przypisa³ sobie.
Trudno jednak przyj¹æ, aby dzia³alnoœæ jego poprzedników – Ketelhuta,
Hecketa i Suawego by³a ca³kowicie bezowocna”11.

W cytacie tym ujêty zosta³ wêz³owy problem niejasnoœci zwi¹zanych z wy-
jaœnieniem przebiegu reformacji w S³upsku – niedostatków i krytyki Ÿróde³.
Od razu trzeba dodaæ, ¿e obecnie s¹ one jeszcze szczuplejsze ni¿ do wybuchu
drugiej wojny œwiatowej, poniewa¿ w czasie jej trwania zaginê³y materia³y ar-
chiwalne przechowywane w szczeciñskim Archiwum, które by³y podstaw¹ naj-
wa¿niejszych ustaleñ H. Heydena12. Wykorzystane przez nas materia³y archi-
walne, w czêœci niedostrze¿one przez poprzedników13, maj¹ tylko uzupe³nia-
j¹cy charakter, ale w parze z innym ni¿ wczeœniejszych badaczy ujêciem
metodologicznym, nabieraj¹ wiêkszego znaczenia. Chodzi o to, ¿e konstruk-
tywnym wydaje siê rozpatrywanie reformacji w S³upsku w powi¹zaniu z jej
rozwojem na jego zapleczu, a zw³aszcza kontaktów rady miejskiej, g³ównie
burmistrzów i rajców pochodzenia szlacheckiego ze szlacht¹ s³upsk¹ oraz
z cz³onkami kapitu³y kamieñskiej. Pobie¿ny nawet rzut oka na ten problem
pozwala stwierdziæ, ¿e wiêzy te by³y doprawdy liczne i g³êbokie. Pe³niejsze ich
poznanie i ukazanie znaczenia dla przebudowy stosunków koœcielnych w S³up-
sku i w ca³ym pañstwie zachodniopomorskim do czasu pe³niejszej charaktery-
styki kapitu³y kamieñskiej w okresie przejœcia od katolicyzmu do ewangelicy-
zmu pozostanie postulatem badawczym. Wymaga bowiem szerszej kwerendy
Ÿród³owej i porównawczych rozwa¿añ nieograniczaj¹cych siê do S³upska.

Najwczeœniej oddŸwiêków nauki Marcina Lutra w S³upsku dopatrzy³ siê nie
prepozyt Haken, ale pastor Walther Bartholdy, który stwierdzi³14, ¿e na tablicy
umieszczonej w koœciele Mariackim w S³upsku widnieje napis, i¿ „Roku 1519
wesz³o dla niego [miasta] na œwiat³o Ewangelii”15. Za nim wiêkszoœæ badaczy
przyjê³a, ¿e idee luteranizmu dotar³y do S³upska w 1519 r. Przyjmuj¹c, ¿e napis
by³ prawdziwy, to S³upsk by³by pierwszym miastem w Ksiêstwie Pomorskim,
które zetknê³o siê z nauk¹ Marcina Lutra. Fakt ten wzbudzi³ nieufnoœæ, gdy¿
powszechnie przyjmuje siê, ¿e pierwszym oœrodkiem luteranizmu na Pomorzu
Zachodnim od jesieni 1520 r. by³ klasztor premonstratensów w Bia³obokach
ko³o Trzebiatowa nad Reg¹. Dlatego t³umaczono go najró¿niej; i¿ by³ zas³ug¹

11 B. Wachowiak, W zjednoczonym Ksiêstwie Pomorskim..., s. 166.
12 Chodzi o jednostkê o sygnaturze: Rep. 4, P. I, Tit. 118, Nr. 5, której nie ma obecnie w zes-

pole Archiwum Ksi¹¿¹t Szczeciñskich (dalej AKS.), przechowywanym w Archiwum Pañ-
stwowym w Szczecinie (dalej AP Szczecin) oraz w zespole Staatskanzlei w Landesarchiv
Greifswald.

13 AP Szczecin, AKS., I/6194.
14 W. Bartholdy, „O Stolpa..., s. 99. „Anno 1519 ging ihr auf das Licht des Evangeliums”.
15 Tam¿e.
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ówczesnego proboszcza koœcio³a Mariackiego, norbertanina z Bia³oboków
Thomasa Hecketa16, s³upszczanina Petera Swavego17 czy anonimowego wê-
drownego kaznodziei, jakich wówczas nie brakowa³o18. Hellmuth Heyden uzna³,
¿e fakt ten nie zas³uguje na wiarê19 . Podobnie s³usznie post¹pi³ B. Wachowiak,
który go przemilcza³20. Stanowisko ostatnich dwóch badaczy w pe³ni podzie-
lam, poniewa¿ o napisie tym nie wspomnia³ pastor Haken, ani Ludwig Böttger
w 1894 r.21 Widaæ, ¿e nie mo¿e on byæ traktowany jako Ÿród³o historyczne,
gdy¿ powsta³ oko³o 1900 r., chocia¿ faktycznie wystêpowa³22.

Z ca³¹ pewnoœci¹ idee luteranizmu zaszczepi³ w S³upsku przyby³y tu wiosn¹
1521 r. bia³obocki zakonnik Christian Ketelhut (1493–1546), który w macie-
rzystym klasztorze tylko oko³o 16 tygodni móg³ uczestniczyæ w dyskusjach nad
publikacjami i nauczaniem M. Lutra. Mia³y one miejsce w Bia³obokach od póŸnej
jesieni 1520 r. za spraw¹ Johannesa Bugenhagena (1485–1558), ówczeœnie lek-
tora Kolegium Kap³añskiego i rektora trzebiatowskiej szko³y ³aciñskiej. Sprzyja³
im opat Johann Boldewan, który w latach 1511–1512 przebywa³ w S³upsku, zaœ
w marcu 1521 r. skierowa³ doñ 29-letniego, spokojnego, rozwa¿nego i wa¿¹cego
s³owa brata (nie wiadomo dlaczego w charakterze kap³ana diecezjalnego, a nie
zakonnika) Christiana Ketelhuta, by otoczy³ opiek¹ duszpastersk¹ s³upski klasz-
tor norbertanek, bêd¹cy fili¹ bia³obockiego klasztoru23. Nie znamy przyczyn
przybycia Ketelhuta do grodu nad S³upi¹, ani bli¿ej sprawowanej przez niego
funkcji. Przypuszczalnie jego wyjazd z Bia³oboków wi¹za³ siê z szybko pog³ê-
biaj¹cym siê kryzysem wewnêtrznym bia³obockiego klasztoru po wyjeŸdzie
z niego do Wittenbergi na pocz¹tku 1521 r. J. Bugenhagena. Skutkiem tego
ksi¹¿ê Bogus³aw X jesieni¹ 1521 r. najpierw og³osi³ antyluterañski edykt wor-
macki, zabraniaj¹cy m.in. publicznego g³oszenia kazañ w duchu nauki Lutra,

16 Tam¿e.
17 H.-G. Leder, N. Buske, Reform und Ordnung aus dem Wort. Johannes Bugenhagen und die

Reformation im Herzogtum Pommern, Berlin 1981, s. 75-76.
18 H. Kaczmarczyk, Próba przedstawienia wydarzeñ reformacyjnych..., s. 26.
19 H. Heyden, Kirchengeschichte Pommerns, Bd. I, Köln-Braunsfeld 1957, s. 204, ale na s. 218

pisze: „Jako reformatora na ziemi s³upskiej bêdziemy musieli uznaæ Jakoba Knabe. On by³
w 1517 r. kaznodziej¹ w Gdañsku i bardzo wczeœnie przy³¹czy³ siê do sprawy Lutra. W 1535 r.
by³ w Grabnie ko³o S³upska”.

20 B. Wachowiak, W zjednoczonym..., s. 164.
21 L. Böttger, Die Bau- und Kunstdenkmäler des Regierungs-Bezirks Köslin. Bd. II, H. 1, Kreis

Stolp, Stettin 1894, s. 57.
22 Archiwum Pañstwowe w S³upsku (dalej AP S³upsk), Koœció³ Mariacki w S³upsku (dalej

Makair. S³upsk), 2, s. 7. Napis brzmia³: „1519. Anfang der evangelischen Lehre”, a nie jak
podaje W. Bartholdy – por. przypis 13.

23 O pocz¹tkach s³upskiego klasztoru pisze B. Popielas-Szultka, Fundacja klasztoru norberta-
nek a pocz¹tki lokacyjnego S³upska, „Rocznik S³upski”, 1982/1983, s. 30 i n.
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zaœ w po³owie nastêpnego roku przej¹³ w swe w³adanie klasztor w Bia³obokach
i jego maj¹tek24.

Nie ma wiêkszego znaczenia, czy Ketelhut by³ w S³upsku prepozytem i pro-
boszczem koœcio³a Mariackiego lub proboszczem (plebanem) czy tylko kape-
lanem klasztornego koœcio³a norbertanek. Istotne jest, ¿e niebawem pozyska³
dla swych (i braci bia³obockich) przekonañ prepozyta i proboszcza koœcio³a
Mariackiego Thomasa Heketa (oraz byæ mo¿e pozosta³ych wikariuszy koœcio³a
Mariackiego, te¿ bia³obockich mnichów) i obaj do lata 1522 r. nauczali w duchu
luteranizmu, naruszaj¹c przez to edykt wormacki. Nic dziwnego, ¿e zostali
pozbawieni sprawowanych funkcji moc¹ mandatu ks. Bogus³awa X (1474–
–1523), wydanego za wiedz¹ biskupa 31 sierpnia 1522 r., mniej wa¿ne, czy
z inicjatywy biskupa kamieñskiego Erazma von Manteuffla (1522–1544),
czy ksiêcia. Decyzje ksiêcia biskup potwierdzi³ ju¿ 2 wrzeœnia. Na podstawie
tych dokumentów norbertanin T. Heket utraci³ funkcjê prepozyta i proboszcza
koœcio³a Mariackiego, zaœ Ch. Ketelhut plebana koœcio³a Œw. Miko³aja. Decyzj¹
biskupa odwo³ani zostali ze S³upska te¿ inni, nieokreœleni imiennie zakonnicy
z Bia³oboków25.

O ile dalsze losy Heketa nie s¹ znane, o tyle Ketelhuta znamy bardzo dobrze,
gdy¿ sam je opisa³. Ze S³upska wyjecha³ jesieni¹ 1522 r. i próbowa³ dotrzeæ do
ksiêcia, aby przedstawiæ mu swoj¹ sprawê. Uniemo¿liwiæ mu to mia³ biskup
kamieñski. Próbowa³ wiêc szukaæ sprawiedliwoœci przed sejmem, rozpoczyna-
j¹cym obrady w styczniu 1523 r. w Szczecinie. Jego sprawa te¿ nie trafi³a pod
obrady. Bez powodzenia stara³ siê – jak kilku innych zakonników z Bia³oboków
– wyjechaæ do Rygi, wiêc zrzuci³ habit i przyj¹³ na krótko s³u¿bê u Hansa von
Schwerina, by podj¹æ pracê u farbiarza sukiennego w Stralsundzie. Tu 10 maja
1523 r. wyg³osi³ kazanie na cmentarzu przy koœciele Œw. Jerzego, które otwo-
rzy³o mu drogê do najwy¿szej godnoœci w nowym Koœciele ewangelickim tego
miasta26.

24 J. Petersohn, Die römische Kurie und die Anfänge von Reformation und Säkularisation
in Pommern. Zwei unbekannte Breven Papst Clemens VII. vom Jahre 1524, „Baltische
Studien“, 97:2011, s. 35; A. Uckeley, Der Werdagang…, s. 8; M. Wehrmann, Christian Ketel-
hut, Pommersche Jahrbücher 28:1934, s. 31 n.; H.-G. Leder, N. Buske, Reform und Ord-
nung…, s. 74-75; Z. Szultka, Rola by³ych zakonników z Bia³oboków w rozwoju reformacji
w po³udniowej stref ie Morza Ba³tyckiego, w: Balticum. Studia z dziejów polityki, gospodarki
i kultury XII–XVII wieku, of iarowane Marianowi Biskupowi w siedemdziesi¹t¹ rocznicê
urodzin, pod red. Z. H. Nowaka, Toruñ 1992, s. 333 n.

25 AP Szczecin, AKS., I/6194, s. 21, 24; Ch.W. Haken, Erster Beitrag zur Erläuterung der Stadt-
geschichte von Stolp, darin von dem hieselbst bef indlichen Jungfernkloster, der Klosterkirche
und nunmehr dahin verlegten Armenschule eine historisch diplomatische Nachricht, Dan-
zig 1775, s. 9-10; R. Bonin, Geschichte…, s. 97; H.-G. Leder, N. Buske, Reform und Ord-
nung…, s. 76, 99, 136-137; M. Wehrmann, Christian Ketelhut…, s. 34 n.

26 G.Ch. Mohnike, E.H. Zober, Stralsundische Chroniken, Bd. I, Stralsund 1833, s. 255 n., 263 n.;
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Zwolnione przez bia³obockich zakonników urzêdy i funkcje koœcielne, moc¹
dokumentów z 31 sierpnia i 2 wrzeœnia 1522 r. zosta³y przekazane kamieñskiemu
kanonikowi Wilhelmowi von Natzmerowi, który zosta³ proboszczem koœcio-
³ów Mariackiego i Œw. Miko³aja, zaœ jako prepozyt sprawowa³ ponadto patro-
nat nad koœcio³em Œw. Stanis³awa w Gardnie Wielkiej i jego fili¹ – kaplic¹
pielgrzymkow¹ na Górze Rowokó³27. Powierzenie mu tak odpowiedzialnych
i trudnych w tym czasie zadañ œwiadczy, ¿e cieszy³ siê on du¿ym zaufaniem
biskupa i ksiêcia, co nie by³o dzie³em przypadku. Wilhelm von Natzmer uro-
dzi³ siê w Rzyszczewie ko³o Polanowa. Jego ojciec Heinrich (zm. po 1512 r.)
nale¿a³ do wp³ywowej szlachty pomorskiej, gdy¿ w 1493 r. podpisa³ w Py-
rzycach uk³ad pomorsko-brandenburski w sprawie sukcesji, zaœ od 1485 r. do
oko³o 1507 by³ landwójtem s³awieñsko-s³upskim, natomiast potem pozostawa³
w otoczeniu ks. Bogus³awa X, który w 1512 r. potwierdzi³ mu oraz jego piêciu
synom (Anton, Wilhelm, Joachim, Klaus i Hans) posiadane dobra ziemskie
na prawie lennym, z³o¿one z szeœciu ca³ych lub czêœci wsi, rozrzuconych po
ca³ej ziemi s³awieñskiej (Rzyszczewo, Bolszewo, Noskowo, Z³akowo, Bobrow-
niki, Wielin)28.

Heinrich von Natzmer wprowadzi³ ród na drogê s³u¿by dworskiej, która
trwa³a w g³¹b XIX stulecia, osi¹gaj¹c szczyt za króla pruskiego Fryderyka Wil-
helma I (1713–1740), gdy¿ feldmarsza³ek Dubislav G. von Natzmer (1654–1739)
nale¿a³ do jego najbardziej wp³ywowych postaci29. Zapewni³ przynajmniej
dwom synom uniwersyteckie wykszta³cenie. Anton, po studiach prawniczych
przeszed³ na s³u¿bê ksi¹¿¹t pomorskich. W 1524 r. towarzyszy³ ks. Jerzemu I
(1523–1531), synowi Bogus³awa X. w podró¿y na Sejm Rzeszy w Norymberdze.
Bra³ udzia³ równie¿ w obradach parlamentu Rzeszy w Spirze w 1529 r., ale
ju¿ jako marsza³ek nadworny, gdy¿ na urz¹d ten zosta³ powo³any w 1527 r. lub
wczeœniej i sprawowa³ go do 1537. Równoczeœnie od 1530 (lub wczeœniej)

H. Heyden, Kirchengeschichte, Bd. I, s. 211; Ch.W. Haken, Historische Nachrichten von der
Raths- und Stadtschule zu Stolpe in Hinterpommern und derselben Lehrern, „Pommersches
Archiv“, 1784, Stück 3, s. 291; M. Wehrmann, Christian Ketelhut…, s. 35 n.; A. Uckeley, Der
Werdegang…, s. 35-36; Z. Szultka, Rola…, s. 336 n.

27 H. Hoogeweg, Die Stifter und Klöster der Provinz Pommern, Bd. II, Stettin 1925, s. 642-644.
28 AP Szczecin, AKS., I/1752, f. 65; Rêkopisy i Spuœcizny (dalej RS.), 309, f. 16; R. Klempin,

Diplomatische Beiträge zur Geschichte Pommerns. Aus der Zeit Bogislafs X., Berlin 1859,
s. 484-485; R. Klempin, G. Kratz, Matrikeln und Verzeichnisse der pommerschen Ritter-
schaft vom XIV in das XIX Jahrhundert, Berlin 1863, s. 156, 168; M. v. Stojentin, Urkunden-
buch zur Geschichte des Geschlechts von Zitzewitz, Stettin 1900, s. 105-106; E. v. Glase-
napp, Vollständige Genealogie des alt-hinter pommerschen Geschlechts der Erb- Burg- und
Schlossgesessenen von Glasenapp, T. II, Berlin 1897, 103-104.

29 F. de Boor, Dubislav Gneomar von Natzmer (1654–1739) als Patronatsherr der Pfarre Groß
Jannewitz bei Lauenburg in Hinterpommern, w: Pietismus und Neuzeit, Ein Jahrbuch zur
Geschichte des Neueren Protestantismus. Sonderdruk 32:2006, s. 119 n. (tam¿e literatura).
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do 1537 r. (lub d³u¿ej) by³ s³upskim landwójtem oraz zarz¹dc¹ klasztoru s³up-
skich norbertanek (1530/31–1538). W 1537 r. zawar³ zwi¹zek ma³¿eñski z Do-
rot¹ v. Below. Zmar³ przed 1545 r. Dopatrywanie siê w nim przez Ellinor
v. Puttkamer zdeklarowanego luteranina, który po³o¿y³ du¿e zas³ugi na rzecz
rozwoju luteranizmu w landwójtostwie s³upskim jest bardzo dyskusyjne30.

Nieco wczeœniej podobnie œwietn¹ karierê rozpocz¹³ m³odszy brat Wilhelm
(ok. 1480–1546). Poniewa¿ w 1499 r. by³ wikariuszem koœcio³a katedralnego
w Kamieniu, przyjmujemy, ¿e mia³ œwiêcenie kap³añskie, ale studia filozoficzne
na Uniwersytecie w Rostocku odby³ dopiero w latach 1503–1506, zdobywaj¹c
w semestrze zimowym 1505/06 tytu³ baka³arza, póŸniej zaœ (1527) – byæ mo¿e
– równie¿ magistra. Od 1522 r. by³ urzêduj¹cym cz³onkiem kapitu³y kamieñ-
skiej, zaœ od 1534 r. do œmierci (1546) kantorem katedralnym. Sw¹ karierê wi¹-
za³ wiêc z biskupem Erazmem von Manteufflem (1522–1544), który w roku
objêcia sakry powo³a³ go na cz³onka kapitu³y i powierzy³ mu trudne s³upskie
zadania. Cieszy³ siê wiêc nie tylko zaufaniem ks. Bogus³awa X, ale przede wszy-
stkim biskupa Erazma, na pocz¹tku swych rz¹dów w diecezji zdecydowanie
zwalczaj¹cego wszelkie przejawy nurtu luterañskiego. Awans na kantora by³
pewnie rekompensat¹ za rezygnacjê z archidiakonatu dymiñskiego na rzecz
bratanka biskupa Markusa31. Powy¿sze przemawia za uznaniem kanonika Wil-
helma von Natzmera w 1522 r. za zdeklarowanego przeciwnika luteranizmu,
maj¹cego silne poparcie biskupa Erazma oraz przez brata Antona – ksiêcia
Bogus³awa X. Drugi brat Wilhelma – Joachim by³ dworzaninem króla polskiego

30 AP Szczecin, AKS., I/1752, f. 4-5; Pommersche Landtagsakten. Bd. I. Tb. 1: 1521–1535. Hg.
von W. Buchholz. Bearb. von A. Ritthaler, S. Teubner-Schoebel, Köln-Wien 2000, s. 141;
G.A.v. Mülverstadt, Sammlung von Ehestiftungen und Leibgedingbriefen ritterschaftlicher
Geschlechter der Provinzen Sachsen, Brandenburg, Pommern und Preußen. Nach archivali-
schen Quellen, Magdeburg 1863, s. 211; H. Hoogeweg, Die Stifter und Klöster der Provinz
Pommern, Bd. II, Stettin 1929, s. 617; T. Bagmihl, Pommersches Wappenbuch, Bd. II, Stettin
1846, s. 125. E. v. Puttkaner, Geschichte des Geschlechts v. Puttkamer, Neustadt a. A. 1984,s.
63, przypis 14; Podana przez S.v. Boehna i E.H. v. Michaelisa (Adelsfamilien im Kreise Schlawe,
w: Der Kreis Schlawe. Ein pommersches Heimatbuch. Bd. 1. Hrsg. von M. Vollack, Husum
1986, s. 570 ) data œmierci Antona w 1581 r. jest nieprawid³owa. Por. R. Pawlik, Testament
kantora kapitu³y kamieñskiej Wilhelma v. Natzmera (1544–1546), „Szczeciñski Informator
Archiwalny”, 24:2015. S. 23. Zmar³ przed 1545 r.

31 AP Szczecin, Regesten zu den Urkunden des Bistums Kammin, Bd. II, Nr. 1027, 1344, 1436;
H. Hoogeweg, Die Stifter und Klöster, Bd. II, s. 638-641, 648; R. Klempin, Diplomatische
Beiträge…, s. 416; R. Spuhrmann, Geschichte der Stadt Cammin in Pommern und des Cam-
miner Domkapitels, 2. Aufl., Cammin 1924, s. 86; H. Heyden, Von den bischöflichen Beamten
in Pommern, „Blätter für Kirchengeschichte Pommerns“, 19:1939, s. 30; Z. Szultka, Natzme-
rowie – z badañ nad zró¿nicowaniem politycznym, ekonomicznym i kulturowym przygra-
nicznej szlachty pomorskiej pierwszej po³owy XVI wieku, „S³upskie Studia Historyczne“,
19: 2013, s. 35 i n.; R. Pawlik, Testament kantora kapitu³y kamieñskiej Wilhelma v. Natzmera
(1534–1536), „Szczeciñski Informator Archiwalny” 24:2015, s. 9-15.
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Zygmunta Starego (1506–1548), a potem starost¹ drahimskim (1531–1553),
najm³odszy brat Hans – dworzaninem króla duñskiego Fryderyka I (1523–1533).
Jedynie jeden z piêciu braci – Klaus (Nikolaus) zadowoli³ siê ojcowizn¹ i o¿eni³
siê z Kaszubk¹ lub Wielkopolank¹ Urszul¹ Kuchowsk¹ (Kochowsk¹)32.

Kanonikowi Natzmerowi przysz³o w S³upsku dzia³aæ w bardzo trudnych
warunkach z wielu powodów. Jako rezyduj¹cy kanonik zobowi¹zany by³ do
sta³ego zamieszkania w Kamieniu Pomorskim, który móg³ opuszczaæ jedynie
za wiedz¹ i zgod¹ biskupa. Obowi¹zki kapitulne powa¿nie utrudnia³y mu pra-
wid³owe wykonywanie s³upskich zadañ, dodatkowo piêtrz¹ce siê zabiegami
Ketelhuta o satysfakcjê u ksiêcia i przed stanami. Wa¿niejsze by³o, ¿e z objê-
ciem przez niego s³upskich urzêdów zbiega³a siê w czasie ca³kowita wymiana
duchowieñstwa koœcio³ów Mariackiego i Œw. Miko³aja. Na miejsce odwo³anych
przez biskupa wszystkich zakonników bia³obockich powo³ani zostali nowi wi-
kariusze, prawdopodobnie starannie dobrani, ale trudno przyj¹æ, aby prezen-
towali podobnie wysok¹ duchowoœæ kap³añsk¹ i takie¿ umiejêtnoœci kazno-
dziejskie jak zakonnicy z Bia³oboków, którzy posiali wœród czêœci s³upszczan
niepokój religijny i z tego tytu³u zdobyli ich uznanie. Bardzo wa¿ne jest, ¿e
zainteresowanie nowinkami religijnymi ze strony niemo¿liwej do bli¿szego
okreœlenia iloœciowego czêœci s³upszczan wcale nie usta³o po sierpniu 1522 r.

Nowemu dostojnikowi koœcielnemu S³upska przysz³o te¿ dzia³aæ w coraz
niekorzystniejszych dla Koœcio³a warunkach z uwagi na pogarszaj¹ce siê sto-
sunki z w³adzami miasta, g³ównie na tle gospodarczym i finansowym. Od lat
ci¹gnê³y siê w S³upsku – podobnie jak w innych miastach pomorskich – spory
ekonomiczne i ustrojowo-prawne, które przybiera³y takie napiêcie, ¿e musia³
je ³agodziæ i rozs¹dzaæ ksi¹¿ê Bogus³aw X i jego nastêpcy. W³adca ten w 1517 r.
podtrzymywa³ wolnizny Koœcio³a od nieruchomoœci, z wyj¹tkiem od ostatnio
nabytych, od których mia³y byæ œwiadczone ciê¿ary w dotychczasowej wyso-
koœci, ale nabycie nowych nieruchomoœci przez Koœció³ wymaga³o zgody rady
miejskiej. Moc¹ tego aktu Koœció³ móg³ zachowaæ posiadane owce i ule psz-
czele, jednak¿e nie móg³ ich zwiêkszaæ i nimi handlowaæ. Zosta³ te¿ zobowi¹-
zany do œwiadczeñ na rzecz utrzymania studni i kanalizacji. W czasie pokoju
by³ zwolniony od s³u¿b wartowniczych za niewielk¹ roczn¹ op³atê, ale w czasie
wojny ci¹¿y³y na nim takie same powinnoœci jak na mieszkañcach miasta.

Wszystkie wymienione wolnoœci i ulgi zosta³y zniesione przez tego ksiêcia
moc¹ mandatu z 25 lutego 1522 r., a wiêc pó³ roku przed przybyciem Natzmera.
Dokument stanowi³, ¿e Koœció³ w S³upsku jest zobowi¹zany do p³acenia po-
datków i œwiadczenia szarwarków i innych s³u¿b na rzecz pañstwa i miasta od
wszystkich domów i dóbr ziemskich33. Oznacza³o to zniesienie przywilejów

32 Z. Szultka, Natzmerowie…, s. 39-41.
33 R. Bonin, Geschichte…, s. 79; H. Hoogeweg, Die Stifter und Klöster, Bd. II, s. 637-639;
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finansowych Koœcio³a i jego zrównanie w tym zakresie z ogó³em obywateli.
Jest zrozumia³e, ¿e odt¹d realne dochody koœcio³a Mariackiego i klasztorów
norbertanek oraz dominikanów uleg³y zmniejszeniu. W tym zakresie niczego
nie zmieni³a konfirmacja przywilejów S³upska przez ksiêcia Jerzego I i Bar-
nima IX (1523–1569) w styczniu 1524 r., zawieraj¹ca transumpt konfirmacyjny
ks. Bogus³awa X z 1476 r.34

Nieporównanie wiêcej problemów kanonikowi przysporzy³o nowe ognisko
luteranizmu w samym S³upsku, ukszta³towane przez s³upszczanina Petera
Swaue (1496–1552), maj¹cego ju¿ niema³e doœwiadczenie w walce o reformê
stosunków koœcielnych. Urodzi³ siê on w 1496 r. w rodzinie burmistrza miasta
S³upska (1507–1524) Georga, silnie powi¹zanej z okoliczn¹ szlacht¹. Kszta³ci³
siê w S³upsku i Szczecinie lub w Trzebiatowie. Studiowa³ w Lowanium, Münster,
Lipsku i Wittenberdze. W Lipsku by³ s³uchaczem s³ynnego holenderskiego
humanisty Johanna Petera Mosellanusa (1493–1524) i M.J. Cellariusa (ok. 1490–
–1548). W Wittenberdze zwi¹za³ siê g³ównie z Filipem Melanchtonem, ale
nale¿a³ te¿ do najbli¿szych i najbardziej zaufanych uczniów Lutra, któremu
towarzyszy³ na obrady Sejmu Rzeszy i w czasie dysputy w Worms, po której
Luter skry³ siê w Wartburgu, zaœ Swaue wróci³ do Wittenbergi. St¹d jesieni¹
1521 r. Bugenhagen skierowa³ go do Bia³oboków – gdzie mia³ przypuszczalnie
byæ lektorem – i dalej do S³upska. By³ wiêc œwiadkiem dzia³alnoœci Ketelhuta
i Hecketa oraz losu jaki ich spotka³, zaœ po pewnym czasie ich m¹drym konty-
nuatorem. Poniewa¿ edykt wormacki zabrania³ publicznego g³oszenia nauki
Lutra, Swaue, w celu unikniêcia ich losu, rozwin¹³ dzia³alnoœæ w mieszkaniu(ach)
prywatnym. Skoncentrowa³ siê na objaœnianiu listów œw. Paw³a do Rzymian
(wyk³adanych równie¿ przez Bugenhagena w Bia³obokach i w Wittenberdze).
Pocz¹tkowo jego s³uchaczami byli g³ównie nauczyciele miejscowej szko³y ³aciñ-
skiej. Z biegiem czasu kr¹g s³uchaczy systematycznie wzrasta³. Nie mog³o to
ujœæ uwadze kanonika Natzmera i osób wiernych Koœcio³owi katolickiemu.
Prawdopodobnie na pocz¹tku 1524 r. lub wczeœniej Peter Swaue zosta³ aresz-
towany. Dziêki wstawiennictwu przyjació³, radców ks. Barnima IX, Valentina
von Stojentina (zm. 1527), Jakoba von Wobesera (ok. 1490–1546) oraz ksiêcia
meklemburskiego niebawem odzyska³ wolnoœæ, ale musia³ opuœciæ S³upsk. Dnia
12 kwietnia 1524 r. zosta³ wpisany w rejestr s³uchaczy Uniwersytetu w Greifs-

B. Wachowiak, Ruchy spo³eczne na Pomorzu Zachodnim w XVI i pocz¹tku XVII wieku,
Szczecin 1962, 7-8, s. 5 i n.; ten¿e, Pomorze Zachodnie w pocz¹tkach czasów nowo¿ytnych
(1646–1648). Odrodzenie siê i upadek pañstwa pomorskiego, w: Historia Pomorza, t. II do
roku 1815 pod red. i ze wstêpem G. Labudy. Czêœæ I (1464/66–1648/57), oprac. M. Biskup,
M. Bogucka, A. M¹czak, B. Wachowiak, Poznañ 1976, s. 756-758, 960-961; ten¿e, W zjed-
noczonym..., s. 163-166.

34 AP Szczecin, RS., 209, s. 45, 79; R. Bonin, Geschichte…, s. 79; M. Wehrmann, Stolp zur Zeit
der Reformation…, s. 5-6.
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waldzie. St¹d – prawdopodobnie za spraw¹ kuzyna, szambelana dworu króla
duñskiego Fryderyka (1523–1533) wyjecha³ do Danii, gdzie odegra³ bardzo
wa¿n¹ rolê w zaprowadzeniu luteranizmu i w polityce zagranicznej35.

Dzia³alnoœæ osoby œwieckiej – P. Swauego nie by³a prost¹ kontynuacj¹ na-
uczania zakonników Heketa i Ketelhuta, chocia¿ zosta³a podobnie przerwana
pó³tora roku póŸniej. Ówczeœnie Swaue nie by³ jednak anonimowym mnichem.
Pochodzi³ z górnych warstw spo³ecznych, obcowa³ z przywódcami ruchu
reformacyjnego i sw¹ dzia³alnoœæ skierowa³ te¿ do „oœwieconych” grup spo³e-
czeñstwa s³upskiego. Skuteczna interwencja w sprawie uwiêzionego Swauego
najwy¿szych przedstawicieli szlachty s³upskiej w otoczeniu ksiêcia Barnima IX
nie by³a wiêc przypadkowa. Dzia³alnoœæ Swauego by³a z pewnoœci¹ obserwo-
wana nie tylko przez kanonika Natzmera, ale te¿ wittenberskie centrum lute-
ranizmu. Dowodem tego jest polecenie M. Lutra z 1524 r. dla s³upszczanina
Laurentiusa Morgensterna (zm. 1547), aby wyjecha³ ze S³upska do Prus Ksi¹-
¿êcych, gdzie zosta³ przyjêty przez pomezañskiego biskupa Paulusa Speratusa
(1489–1551)36. Czasu i dzia³alnoœci Morgensterna w S³upsku nie znamy, ale
póŸniej by³ pastorem i archiprezbiterem w Królewcu, Prabutach i Pas³êku.
Nale¿a³ do zwolenników radykalnego protestantyzmu37. Nie znamy bli¿ej czasu
przybycia i wyjazdu oraz celu pobytu Morgensterna w S³upsku. Jego tu obec-
noœæ œwiadczy jednak, ¿e Luter na bie¿¹co obserwowa³ rodz¹cy siê w S³upsku
nowy nurt religijno-koœcielny. Bli¿sze okreœlenie celu i czasu pobytu Morgen-
sterna w S³upsku pozostaje pilnym postulatem badawczym, gdy¿ – byæ mo¿e –
mia³o zwi¹zek z przyjazdem do grodu nad S³upi¹ z Królewca Johanna Aman-
dusa, organizatora tumultów religijnych w mieœcie. Tak¹ tezê ju¿ zg³osi³, ale

35 D. Chytraeus, Vandalia…, s. 37-38; Ch.W. Haken, Zweiter Beitrag…., s. 42-43, 63; ten¿e,
Kurze Lebensbeschreibungen einiger berühmten und gelehrten Stolper, „Pommersches Ar-
chiv“, 4, 1785, s. 215 i n.; ten¿e, Erste Fortsetzung der Nachrichten von berühmten und ge-
lehrten Stolpern, „Pommersches Archiv“, 3, 1785, s. 30 i n.; ten¿e, Zusätze zu Peter Suavens
Lebensbeschreibung, „Pommersches Archiv“, 4, 1786, s. 159 i n.; ten¿e, Historische Nachrich-
ten von der Raths – und Stadt – Schule zu Stolp, s. 291-292; M. Wehrmann, Swawe Peter,
„Allgemeine Deutsche Biographie“, 54:1908, 643-644; ten¿e, Von Luthers Beziehungen
zu Pommern, „Pommersche Jahrbücher“, 18:1917, s. 117-118; O. Vogt, Dr. Johannes Bugen-
hagen Briefwechsel, „Baltische Studien“, 38:1888, 1, s. 1 i n.; R. Bonin, Geschichte…, s. 97;
H. Bornkamm, Das Jahrhundert der Reformation. Gestalten und Kräfte, Göttingen 1966,
s. 154 i n.; Z. Szultka, Rola…, s. 334 i n.; A. Uckeley, Der Werdegang…, s. 7-8, 27.

36 P. Tschackert, Urkundenbuch, Nr. 1138, s. 378.
37 R. Schuppinus, Die Familiennamen von Stolp und Umgebung im 16. Jahrhundert, 2. Aufl.,

Stolp 1930, s. 42; D.H. Arnoldt, Kurzgefaßte Nachrichten von allen seit der Reformation an
den Lutherischen Kirch en in Ostpreußen gestandenen Predigern, hrsg. v. F. H. Benefeldt,
Königsberg 1777, s. 373, 40-405; R. Bonin, Geschichte der Stadt Stolp, Stolp 1910, s. 110;
H. Neumeyer, Kirchengeschichte von Danzig und Westpreußen in evangelischen Sicht, Bd. 1.
Leer 1971, s. 104-106.
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jej nie udokumentowa³ Ÿród³owo. H. Heyden, pisz¹c: „Wêdrowni kaznodzieje
jak Lorenz Morgenstern ju¿ jakiœ czas w S³upsku dzia³ali w tym kierunku [aby
reformacji nadaæ rewolucyjny bieg]”38.

Wszyscy badacze s¹ zgodni, ¿e najwiêksze zaburzenia spo³eczne w S³upsku
na tle gospodarczym (w uproszczeniu) i religijnym mia³y miejsce w latach 1524–
–1525. Wiêkszoœæ uwa¿a, ¿e w bli¿ej nieokreœlonym czasie w 1524 r. (przed
koñcem listopada) na tle nadu¿yæ i niegospodarnoœci ze strony rady miejskiej
w zakresie gospodarki i obronnoœci miasta mia³o dojœæ do niepokojów, których
wynikiem by³ wybór nowego organu w³adzy samorz¹dowej – dwudziestoczte-
roosobowego Komitetu Obywatelskiego, który przej¹³ te¿ sprawy koœcielne oraz
ograniczyæ mia³ dotychczasow¹ radê do s¹downictwa. Tumulty koœcielne zaœ,
wywo³ane przede wszystkim przez przyby³ego w ostatnich dniach listopada
1524 r. Johannesa Amandusa mia³y mieæ miejsce na pocz¹tku 1525 r. i g³ównym
ich pod³o¿em by³y sprawy religijno-koœcielne. Ustalenia te opieraj¹ siê zasadni-
czo na dwóch opublikowanych dokumentach: liœcie Amandusa z 29 grudnia
1524 r. do swych zwolenników w Królewcu39 oraz mandacie ksiêcia Georga
z 25 listopada 1525 r. reguluj¹cym ustrój, organizacjê w³adz, sprawy gospodar-
cze, obronne i religijne S³upska po wymienionych zajœciach, wydanym przez
dziejopisa Hakena40, który mia³ dostêp do bogatszych materia³ów ni¿ jego
nastêpcy. W ostatniej wojnie zginê³y te¿ archiwalia, na których opar³ sw¹ pre-
zentacjê tumultów religijnych H. Heyden41.

Nie jest dzie³em przypadku, ¿e w³aœnie ci dwaj badacze wydarzenia lat 1524–
–1525 traktowali jako jedn¹ ca³oœæ oraz wybór Komitetu Obywatelskiego przed-
stawili jako nastêpstwo tumultu, maj¹cego miejsce na pocz¹tku 1525 r. Haken
pisa³ w tej sprawie: „Tymczasem gmin z wielk¹ niecierpliwoœci¹ czeka³, jaki bê-
dzie bieg sprawy; [rezultat dysputy Amandusa z duchowieñstwem katolickim]
poniewa¿ ta tak sromotne znalaz³a rozwi¹zanie pobo¿na gorliwoœæ z g³upot¹
doprowadzi³a do zdro¿noœci ¿e on [gmin] uda³ siê do koœcio³a parafialnego,
rozbi³ g³ówny o³tarz, zrzuci³ obrazy i – jak ³atwo siê domyœleæ – dopuœci³ siê
wiele zuchwa³oœci, zw³aszcza przeciw duchowieñstwu. Dosz³o nawet do tego,
¿e on zrzuci³ magistrat [radê miejsk¹] i nowy wybra³ spoœród siebie, czego [na-
stêpstwem] nie mog³o byæ nic innego, jak zarówno ten [magistrat – rada miejska],
jak i duchowieñstwo zwrócili siê do w³adcy kraju, ksiêcia Jerzego i prosi³o
o jego obronê i wsparcie...”42.

38 H. Heyden, Kirchengeschichte…, Bd. I, s. 206.
39 P. Tschackert, Urkundenbuch…., Bd. II, nr 295, s. 96-99.
40 Ch.W. Haken, Zweiter Beitrag, Urkunde A zu S. 10, s. 60-64.
41 Por. przypis 11.
42 Ch.W. Haken, Zweiter Beitrag…, s. 45-46.
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H. Heyden, który zna³ pogl¹dy R. Bonina, W. Bartholdyego, H. Hoogewega
– by do nich siê ograniczyæ – mimo to sprawê przedstawi³ inaczej ni¿ wymie-
nieni badacze43. Pisa³: „Wybuch³y nawo³ywania przeciw radzie, rozniecane
przez Amandusa, który nawo³ywa³, aby ksi¹¿¹t i zwierzchnoœci »mit Lungen
zu werfen«. Zrzucono radê i utworzono Komitet [Obywatelski z³o¿ony] z 24 oby-
wateli. Teraz sprawy obywatelskie i koœcielne nak³ada³y siê silnie na siebie
i reformatorski ruch otrzyma³ rewolucyjny bieg”44. Badacz ten w innym miej-
scu stwierdza: „Jednak raz roznieconego ruchu reformatorskiego nie uda³o siê
ju¿ powstrzymaæ. On da³ o sobie znaæ w jeszcze silniejszym zakresie, gdy póŸn¹
jesieni¹ 1524 r. dr Johannes Amandus, który dot¹d g³osi³ Ewangeliê w Królewcu,
pojawi³ siê w S³upsku”45. Z przytoczonych cytatów wynika jednoznacznie, ¿e
Komitet Obywatelski wy³oniony zosta³ pod wp³ywem tumultu na tle politycz-
nym i religijnym, wywo³anym przez Amandusa. Oznacza to, ¿e do koñca listo-
pada 1524 r., tzn. jego przybycia do S³upska Komitetu Obywatelskiego,
a tym samym zaburzeñ, które doprowadzi³y do jego wy³onienia, nie by³o.

Tymczasem Amandus w liœcie do swych przyjació³ w Królewcu o podob-
nych jak on pogl¹dach, pisanym byæ mo¿e rzeczywiœcie od 27 listopada do
29 grudnia 1524 r. stwierdzi³: „Gdy tam [do S³upska] przyby³em dowiedzia³em
siê, ¿e ca³a gmina [spo³ecznoœæ miasta] zgodnie przysiêg³a i radzie wszystkie
dobra koœcio³ów i szpitale i dobra nale¿¹ce do miasta, których jest wielka licz-
ba, odebra³a i powo³a³a radê 24, która gminie we wszystkich sprawach przewo-
dzi i winna siê troszczyæ o jej dobra, budynki i pozosta³e w³asnoœci”, zaœ jedno
zdanie ni¿ej: „Jak siê jednak temu S³upskowi bêdzie wiod³o, to tylko Bóg mo¿e
wiedzieæ, poniewa¿ obawiam siê, ¿e nadejdzie na niego wielka kara Bo¿a.
Wszystkie miasta kraju przyjê³y Ewangeliê, tylko ten lud nie chce jej przyj¹æ.
Ju¿ przez trzy lata g³oszono mu kazania, ale bez jakiegokolwiek efektu; mówili
mi tutejsi bracia, ¿e im nikt tak klarownie jak ja kazañ nie g³osi³ i mniemaj¹, ¿e
przyniesie to owoce, gdy bêdê tu d³u¿ej naucza³”46.

Przytoczone fragmenty relacji Amandusa o pierwszym miesi¹cu tego pobytu
w S³upsku wzajemnie siê wykluczaj¹. Ten drugi zosta³ uznany przez R. Bonina
„za stawiaj¹cy fakty na g³owie”47, ale pierwszy za prawdziwy, tzn. i¿ w 1524 r.
(przed koñcem listopada) dosz³o w S³upsku do ukszta³towania siê dwuw³adzy

43 Podobnie rzecz uj¹³ B. Wachowiak, W zjednoczonym..., s. 165 pisz¹c „Bli¿sze okolicznoœci
jego [Amandusa] przyjazdu nie s¹ znane, wiadomo jednak, ¿e nast¹pi³ on ju¿ po zaburze-
niach spo³ecznych, które doprowadzi³y do czêœciowego ograniczenia w³adzy rady miejskiej
i utworzenie dwudziestoczteroosobowego kolegium mieszczañskiego”.

44 H. Heyden, Kirchengeschichte…, Bd. I, s. 305-306.
45 Tam¿e, s. 305.
46 P. Tschakert, Urkundenbuch…, Bd. II, Nr. 295, s. 97.
47 R. Bonin, Geschichte…, s. 103.
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wyra¿aj¹cej siê w ograniczeniu kompetencji rady miejskiej do s¹downictwa oraz
przejêciu od niej ca³okszta³tu spraw miasta przez wy³oniony z obywateli
24-osobowy Komitet Obywatelski. Najwa¿niejsze jest, ¿e ten mylny pogl¹d przy-
jêli za prawdziwy wszyscy póŸniejsi badacze (niemieccy i polscy) z wyj¹tkiem
H. Heydena. Ostatnio natomiast P. Meier, wczeœniej zaœ Alfred Uckeley pod-
dali wnikliwej analizie przekaz Amandusa z 29 grudnia 1524 r. oraz starali siê
na jego podstawie odtworzyæ s³upskie wydarzenia z udzia³em Amandusa od
jego przybycia do S³upska w dniu 26 listopada 1524 r., skupiaj¹c sw¹ krytykê
na podwa¿eniu informacji Amandusa kwestionuj¹cych zas³ugi poprzedników
w zakresie nauczania w duchu luteranizmu (Uckeley) do opuszczenia przez
niego miasta, prawdopodobnie latem 1525 (Meier)48.

Obaj badacze nie dostrzegli jednak, ¿e Amandus nie napisa³ wszystkiego
o wydarzeniach tych dni oraz sprzecznoœci zawartych w jego liœcie (g³ównie
Meier). Chodzi o to, i¿ Amandus napisa³, ¿e gdy przyby³ do S³upska, to ca³o-
kszta³t spraw koœcielnych w mieœcie nale¿a³ do dzia³aj¹cego ju¿ i wybranego
przez opozycjê mieszczañsk¹ 24-osobowego Komitetu Obywatelskiego, ale on
rozmowy w sprawie g³oszonych kazañ prowadzi³ wy³¹cznie ze star¹ rad¹
miejsk¹, która przys³uchiwa³a siê jego kazaniom i z nim na ich temat dyskuto-
wa³a. Stara rada – podobnie jak „najdostojniejsi gminy” – mia³a go nie tylko
popieraæ, ale nawet prosiæ Komitet Obywatelski, i¿by spowodowa³, aby nie
wyjecha³ on ze S³upska49. Z listu Amandusa wynika równie¿, ¿e to stara rada –
zdaniem Uckeleya 24 grudnia 1524 r. – po sprawdzeniu jego uprawnieñ w za-
kresie g³oszenia kazañ – wyrazi³a zgodê na wezwanie przez Amandusa na pu-
bliczn¹ dysputê katolickich duchownych. Zadeklarowa³, ¿e w przypadku jej
przegrania dobrowolnie spali siê na stosie. Nic dziwnego, i¿ dysputa przerodzi-
³a siê w tumult50.

Powstaje pytanie: kiedy dysputa mia³a miejsce? OdpowiedŸ jest bardzo
trudna, bo Amandus nie poda³ daty swej rozmowy za star¹ rad¹ ani dysputy
teologicznej. Nale¿y jednak zwróciæ uwagê, ¿e ju¿ w chwili jego przybycia
do S³upska w³adzê w mieœcie mia³ sprawowaæ Komitet Obywatelski, a nie rada.
S¹ to oczywiste sprzecznoœci, które usz³y uwadze wymienionych badaczy,
którzy – jak wszyscy inni – przyjêli, ¿e mia³a ona miejsce po 1 stycznia 1525 r.,
ale ¿aden nawet w przybli¿eniu nie okreœli³ jej terminu, gdy¿ nie pozwalaj¹
na to Ÿród³a51. Nale¿y zwróciæ szczególn¹ uwagê, ¿e Amandus 29 grudnia

48 A. Uckeley, Der Werdegang…, s. 29-30; P. Meier, Johannes Amandi…, s. 529-531.
49 P. Tschakert, Urkundenbuch…, I–II, Nr. 295, s. 97-98.
50 A. Uckeley, Der Werdegang…, s. 32.
51 Podjêta przez A. Uckeleya (Der Werdegang, s. 32) próba wykazania, ¿e tumult mia³ miejsce

w 1525 r. na podstawie Ÿróde³ historiograficznych (przekazy G. Lagusa i D. Chyträusa) jest
ca³kowicie nieudana, gdy¿ ¿aden z nich nawet nie sugeruje jego terminu.
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napisa³, i¿ dochodzi³o ju¿ na tle jego kazañ do tak powa¿nych „tumultów”, ¿e
nosi³ siê z zamiarem przejœcia do S³awna oraz „dat ych nyt alleß schryven kan”
co dzia³o siê po 24 grudnia i doda³ tylko, i¿ w nocy z 28 na 29 tego miesi¹ca jego
przeciwnicy „wolte[n] sy mych yn mynem bett by slovener zeyt morden [...].
Sy worffen myt grossen steynen dorch glasfynster al enzwey yn der stofen dar
ych slyf, Unde vyl ey grosß dick zegell duschen meyn vude meyner frawen
heuft”52. Na tej podstawie wnioskujemy, ¿e Amandus wezwa³ katolickich ksiê¿y
na dysputy na rynku miejskim w czasie œwi¹t Bo¿ego Narodzenia. Wówczas
dosz³o do tumultu, któremu wiêcej uwagi poœwiêcimy ni¿ej. 29 grudnia Aman-
dus zgodnie ze stanem faktycznym, nie by³ w stanie opisaæ jego skutków.
Wiedzia³ tylko, ¿e wzburzony t³um przypuszczalnie 26/28 grudnia wybra³
Komitet Obywatelski, który przej¹³ sprawy koœcielne, on zaœ do 24 grudnia móg³
prowadziæ rozmowy tyko z obalon¹ rad¹ miejsk¹, z któr¹ – w œwietle ustaleñ
Heydena – stosunki mia³ jak najgorsze, gdy¿ nawo³ywa³ do jej obalenia53.
G³osi³ i zamierza³ „ksi¹¿¹t i panów obrzuciæ koñskimi odchodami i wygnaæ
z kraju”54. Ponadto, wypêdzony z Królewca i Gdañska, stara³ siê za wszelk¹
cenê zaprezentowaæ swym królewieckim „braciom” z jak najlepszej strony.
Dlatego przypisa³ sobie tak wielkie zas³ugi w zakresie pozyskania s³upszczan
dla luteranizmu. Z tego samego powodu nie móg³ napisaæ, ¿e doprowadzi³
do kolejnego krwawego tumultu spo³ecznego, gwa³tu na duchowieñstwie ka-
tolickim, zniszczenia klasztoru dominikañskiego i obalenia rady miejskiej.

Nie dotarliœmy do Ÿróde³ rzucaj¹cych nowe œwiat³o na postaæ i dzia³alnoœæ
Johannesa Amandusa w S³upsku55 i dlatego rezygnujemy z jego charaktery-
styki56. Nieco miejsca nale¿y natomiast poœwiêciæ przebiegowi samego tumultu,
zw³aszcza jego przebiegowi w klasztorze dominikañskim.

Wszyscy badacze zgodnie stwierdzaj¹, ¿e wy³oniony Komitet Obywatelski
nie przejawia³ ¿adnej aktywnoœci, a w ka¿dym razie nie zachowa³y siê jakiekol-
wiek dowody jego dzia³alnoœci57. B. Wachowiak na podstawie uk³adu ks. Jerzego
z miastem S³upskiem doszed³ do wniosku, ¿e by³ on przedstawicielem opozycji

52 P. Tschakert, Urkundenbuch…, T. II, Nr. 295, s. 98.
53 H. Heyden, Kirchengeschichte…, Bd. I, s. 305-306.
54 H. Heyden, Kirchengeschichte von Pommern, Bd I, Stettin 1937, s. 285.
55 W rêkopisach dotycz¹cych rodu von Manteuffel (AP Szczecin, RS., 503) znajduj¹ siê zapi-

ski o Amandusie, gdy¿ ten po przybyciu do S³upska zatrzyma³ siê w domu rajcy Konrada
Manteuffla, ale nie wnosz¹ one nowych o nim informacji.

56 Trudno zrozumieæ, na jakiej podstawie P. Meier doszed³ do wniosku, ¿e kilkakrotne próby
zabójstwa Amandusa i jego ¿ony El¿biety przez jego przeciwników mia³y miejsce zaraz na
pocz¹tku ich pobytu w S³upsku. Pogl¹d ten bardzo niekorzystnie zaci¹¿y³ na odtwarzaniu
dalszej chronologii wydarzeñ. Por. P. Meier, Johannes Amandi..., s. 529-531.

57 Wywody J. Heidenreicha (Pocz¹tki, s. 96) o rozmowach Amandusa z kolegium wynikaj¹
z nieprawid³owej interpretacji Ÿród³a.
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mieszczañskiej, tj. œredniego stanu, reprezentuj¹cego g³ównie mistrzów cechów
rzemieœlniczych i œrednie kupiectwo58. H. Heyden59 i H. Hoogeweg60  pisali
o nim jako kolegium „24 obywateli”, R. Bonin o „Wydziale Obywatelskim [z³o-
¿onym] z 24 cz³onków jako przedstawicielach ca³ej gminy”61, natomiast
W. Bartholdy jako o „nowo wybranych 24 rajcach”62, ale on, ani pozostali bada-
cze nie wskazali kiedy, w jakich okolicznoœciach i przez kogo zostali oni wybrani
w sk³ad omawianego kolegium czy na rajców. Stwierdzaj¹ za Amandusem, ¿e
kolegium to zosta³o wy³onione w rezultacie bli¿ej nigdzie nieokreœlonych nie-
pokojów spo³ecznych przed jego przybyciem do S³upska. Poda³ on – i wszyscy
przyjêli to za prawdziwe – ¿e dwóch cz³onków kolegium zosta³o szafarzami,
zbieraj¹cymi œrodki na cele obronne, zaœ piêciu przejê³o sprawy portów i w³a-
œnie urz¹dzeñ obronnych miasta63. Byæ mo¿e tak by³o, ale pewnoœci nie ma.

Wydaje siê, ¿e na wiêksz¹ wiarê w tym zakresie zas³uguje przekaz Ch.W.
Hakena stwierdzaj¹cego, ¿e po tumulcie, wywo³anym przez Amandusa, w wy-
niku którego t³um dopuœci³ siê obrazoburstwa w koœciele Mariackim i spali³
koœció³ dominikañski, t³um: „zrzuci³ magistrat [radê miejsk¹] i nowy [magi-
strat – radê miejsk¹] spoœród swych cz³onków wybra³”64. Poniewa¿ o wspo-
mnianym kolegium 29 grudnia 1524 r. pisa³ Amandus wynika, ¿e zosta³o ono
wybrane przed t¹ dat¹ przez i spoœród nierozumnego w dzia³aniu „gminu” [mo-
t³ochu, Pöbel]. Jest zrozumia³e, ¿e wy³onione w trakcie zaburzeñ spo³ecznych i
rekrutuj¹ce siê z najbardziej ekstremalnego, rewolucyjnego œrodowiska, czyli
najni¿szych, niewykszta³conych grup spo³ecznych kolegium, w praktyce nie by³o
zdolne do jakiegokolwiek konstruktywnego dzia³ania. Spoœród jego cz³onków
znamy bli¿ej jednego, Hansa Wulfa, notowanego w aktach s³upskich w 1518 r.,
zmar³ego przed 1542, który w 1525 r. zapewnia³ ksiêcia, ¿e jako cz³onek Komi-
tetu nie podejmowa³ ¿adnych dzia³añ na szkodê miasta65.

Nieco miejsca nale¿y poœwiêciæ jeszcze klasztorowi dominikanów66, ponie-
wa¿ grudniowy tumult 1524 r. by³ jedynym powa¿nym i krwawym incydentem
zwi¹zanym z reformacj¹ na wschód od Odry, po³o¿y³ kres jego dzia³alnoœci,

58 B. Wachowiak, W zjednoczonym..., s. 160-161, 165.
59 H. Heyden, Kirchengeschichte…, Bd. I, s. 206.
60 H. Hoogeweg, Die Stifter und Klöster…, Bd. II, s. 638.
61 R. Bonin, Geschichte…, s. 97.
62 W. Bartholdy, O, Stolpa..., s. 105.
63 P. Tschakert, Urkundenbuch…., Bd. II, Nr. 295, s. 97.
64 Ch.W. Haken, Zweiter Beitrag…, s. 46.
65 Tam¿e; R. Schuppius, Die Familiennamen…, s. 83.
66 B. Popielas-Szultka, Na styku trzech kultur – polskiej, pomorskiej i niemieckiej. Dominikanie

s³upscy od schy³ku XIII w. do pocz¹tków XVI stulecia, w: IV Konferencja Kaszubsko-S³owiñska,
red. H. Rybicki. S³upsk 1996, s. 29-45.
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zaœ w literaturze jego likwidacji poœwiêcono wyj¹tkowo ma³o miejsca, g³ównie
z powodu niedostatków Ÿród³owych. Nasz¹ wiedzê na ten temat zasadniczo
zawdziêczamy Ch.W. Hakenowi, który stwierdzi³, ¿e spalenie i rabunek koœcio³a
klasztornego pozosta³y w œcis³ym zwi¹zku ze szturmem na koœció³ Mariacki,
opublikowa³ inwentarz kosztownoœci klasztoru z 1523 r. oraz fragment wspó³-
czesnej wydarzeniom informacji nieznanej proweniencji, która by³a i pozostaje
najwa¿niejszym Ÿród³em o likwidacji klasztoru67. R. Bonin i W. Bartholdy ogra-
niczyli siê do ich ogólnego powtórzenia, zaœ H. Hoogeweg dokona³ wspó³cze-
snej ich interpretacji68, powtórzonej przez H. Heydena69.

Z przekazu Hakena wynika, ¿e na terenie zabudowañ klasztornych i w ich
otoczeniu dosz³o do niezwykle zaciêtej i krwawej bijatyki, w wyniku której wiele
osób ponios³o œmieræ, czêœæ zosta³a stratowana. Inni wpadli do klasztornej piw-
nicy, wype³nionej nieczystoœciami, inni jeszcze zginêli przy zajmowaniu stajni.
Niektórzy utopili siê w stawie przylegaj¹cym do muru, inni zaœ utopili siê
w S³upi, bo wskakiwali do rzeki, w której woda siêga³a po szyjê70.

Bijatyka ta odbywa³a siê równolegle z rabunkiem i po¿arem koœcio³a oraz
zabudowañ klasztornych. St¹d du¿a liczba poparzonych i szukaj¹cych ratunku
w stawie, ale liczby ofiar ¿aden z badaczy nie podj¹³ siê okreœliæ. Przeprowa-
dzona kwerenda archiwalna w dokumentacji koœcio³a Mariackiego podstawy
Ÿród³owej w tym zakresie nie poszerzy³a71. Bardzo wa¿ne jednak jest, ¿e liczba
zabitych, stratowanych i spalonych by³a wysoka, gdy¿ klasztor podj¹³ próbê
obrony, któr¹ zorganizowali nie mnisi, ale rada miejska. Klasztor otrzyma³ te¿
wsparcie ze strony czêœci mieszkañców miasta72. By³a to wiêc bratobójcza walka
z udzia³em w³adz miejskich, potwierdzaj¹ca zró¿nicowany stosunek spo³eczeñ-
stwa do zachodz¹cych przemian religijnych i koœcielnych, w której pokonani
zostali obroñcy status quo. W œwietle powy¿szego ³atwo mog³o dojœæ do usuniê-
cia lub rezygnacji czêœci cz³onków rady z dalszego w niej udzia³u i wy³onienia
przez zwyciêzców dwudziestoczteroosobowego Komitetu Obywatelskiego.

W czasie tumultu koœció³ klasztorny zosta³ obrabowany i spalony. Po tych
tragicznych zajœciach niewiele uda³o siê uratowaæ z jego sprzêtów liturgicznych
i klejnotów, zinwentaryzowanych przez radê miejsk¹ w obecnoœci przeora

67 Ch. W. Haken, Zweiter Beitrag…, s. 46; ten¿e, Dritter Beitrag zur Erläuterung der Stadt-
geschichte von Stolp, darin von dem Mönchs-Kloster, der jetzigen Schloßkirche und dem ihr
zugelegten Filian Cublitz eine urkundliche Nachricht, Stolp 1866, s. 113-119.

68 H. Hoogeweg, Die Stifter und Klöster…, Bd. II, s. 639, 651.
69 H. Heyden, Kirchengeschichte…, Bd. I, s. 206.
70 Ch.W. Haken, Dritter Beitrag…, s. 113.
71 Chodzi o zespo³y archiwalne: Marienkirche in Stolp oraz Kirchenregister przechowywane

w Archiwum Pañstwowym w S³upsku.
72 H. Hoogeweg, Die Stifter und Klöster…, Bd. II, s. 639.
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w 1523 r. Kiedy w 1525 r. z nakazu ksiêcia dokonano ponownej inwentaryzacji
tego, co uda³o siê uratowaæ, okaza³o siê, ¿e ubytki by³y bardzo wielkie. Zgroma-
dzony sprzêt i klejnoty mia³y byæ zwrócone klasztorowi, który uleg³ likwidacji.
Wiêc przechowywa³a je rada miejska i systematycznie pomniejsza³a. Inwenta-
ryzacja 1535 r. wykaza³a, ¿e czêœæ sprzêtu przyw³aszczyli sobie rajcy, niektóre
klejnoty otrzyma³a ¿ona ksiêcia Barnima IX, inne jego radcy zwi¹zani ze S³up-
skiem – Jakob von Wobeser i Bart³omiej von Swaue. Kiedy wiêc prowincja³
polski zakonu dominikanów Martin Sporn, pod naciskiem ocala³ych s³upskich
braci zakonnych, w 1539 r. zwróci³ siê z proœb¹ do ksi¹¿¹t pomorskich Bar-
nima IX i Filipa (1532–1560) o zwrot sprzêtu liturgicznego i dewocjonaliów
ze S³upska, to nie otrzyma³ odpowiedzi oraz tych¿e73. Na dobr¹ sprawê nie
by³o wówczas ju¿ czego zwracaæ, bo ca³y ruchomy maj¹tek klasztorny by³ ju¿
przefrymarczony.

Moc¹ ksi¹¿êcego mandatu z 25 listopada 1525 r. w³adze miasta zosta³y zo-
bowi¹zane do zwrotu zrabowanego maj¹tku i przywrócenia ¿ycia koœcielnego,
co w przypadku klasztoru dominikañskiego by³o w praktyce niewykonalne. Nie
wiemy, kto zaj¹³ po grudniowym tumulcie 1524 r. ruiny poklasztorne i wypalony
koœció³. Obserwacja losów klasztoru s³upskich norbertanek wskazuje na wielkie
nimi zainteresowanie ksi¹¿êcych urzêdników domenialnych lub nawet radców
ksi¹¿êcych. Nie mo¿na wykluczyæ, ¿e przejê³a je pod sw¹ „opiekê” rada miejska,
która nader swobodnie zarz¹dza³a resztkami uratowanych sprzêtów liturgicz-
nych i klejnotów zakonnych, w czasie pierwszej wizytacji koœcielnej w styczniu
1535 r. reguluj¹cej stosunki koœcielne wed³ug nowych zasad, wynikaj¹cych
z proklamacji reformacji przez ksi¹¿¹t pomorskich w swym pañstwie, uzyska³a
formalne przyzwolenie na ich przejêcie i w³¹czenie dochodów z nich p³yn¹cych
do maj¹cej powstaæ kasy koœcielnej. Na to ksi¹¿ê Barnim IX jednak nie przysta³
i mimo ci¹gn¹cych siê latami ostrych protestów w³adz miejskich i s³upskich
pastorów w³¹czy³ je do w³asnych posiad³oœci. Ledwie wyjecha³a ze S³upska komi-
sja Bugenhagena, a ju¿ 2 lutego 1535 r. urzêdnicy domenialni, na rozkaz ksiêcia,
przyst¹pili do inwentaryzacji ruin klasztoru dominikañskiego, wœród których
jedynie browar stanowi³ wiêksz¹ wartoœæ. Niektóre obiekty, przypuszczalnie
wyremontowane, by³y wykorzystywane dla hodowli zwierz¹t, g³ównie owiec74.

73 Ch.W. Haken, Dritter Beitrag…, s. 115-118; H. Hoogeweg, Die Stifter und Klöster…, Bd. II,
s. 651; Źród³a do kaszubsko-polskich aspektów dziejów Pomorza Zachodniego do roku 1945,
pod red. B. Wachowiaka. Tom I: Pomorze Zachodnie pod rz¹dami ksi¹¿¹t plemiennych
i w³adców z dynastii Gryf itów (990–1121–1637–1648/1653), wyd. Z. Szultka, Poznañ-
-Gdañsk 2006, nr 339, s. 533-535.

74 Protokolle der pommerschen Kirchenvisitationen 1535–1539, bearb. von H. Heyden, H. 1,
Köln-Graz 1961, Nr. 2, s. 2-3; D. Chyträus, Newe Sachsen Chrnonica, Leipzig 1597, T. 1,
B. 10, s. 377 i n.; AP Szczecin, AKS., I/6194, s. 8-9; L. Böttger, Die Bau- und Kunst- denkmäler,
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Obiekty poklasztorne formalnie przej¹³ Paul von Wobeser, ówczeœnie za-
rz¹dca domeny dar³owskiej, póŸniej awansowany na radcê ksi¹¿êcego, brat
Jakuba, bardzo wp³ywowego radcy i marsza³ka nadwornego ksiêcia Barnima
(bêdzie o nim mowa), ale faktycznie dalszy zarz¹d nimi sprawowa³ Ambrosius
von Vormann (Fuhrmann) immatryku³owany w Wittenberdze w 1530 r., rent-
mistrz domeny s³upskiej, której by³ wiêcej zatroskany o w³asne interesy i – zda-
niem Hakena – doprowadzi³ poklasztorne obiekty do ca³kowitej ruiny. Przy-
w³aszczy³ sobie klasztorny staw rybny oraz poklasztorne ruchomoœci, zlikwi-
dowa³ klasztorny browar, ale jego wyposa¿enie przeniós³ do nowego, ksi¹¿êcego.
Zreszt¹ grabie¿ maj¹tku koœcielnego w tych i nastêpnych latach – g³ównie przez
szlachtê, jak zobaczymy – by³a zjawiskiem powszechnym. Ksi¹¿ê Barnim klasz-
torn¹ ³¹kê podarowa³ Jochemowi von Woytenowi i jego braciom czy te¿ Bene-
dyktowi von Woytenowi z pobliskiego Redzikowa czy Wieszyn. Okaza³y dom
z ogrodem i jakimiœ przy nim przynale¿noœciami przy ówczesnej ulicy „Papen-
straße” (obecnie jej fragment stanowi ul. Teatralna), zwany burs¹ lub burs¹
kartuzów, wartoœci oko³o 100 grzywien (sic!) by³ formalnie do 1535 r. w³asno-
œci¹ „przeora i konwentu kartuzów przed Dar³owem”. Dnia 28 paŸdziernika
tego roku ksi¹¿ê Barnim IX przekaza³ go swemu kanclerzowi, s³upszczaninowi
Bart³omiejowi Schwaue w zamian za pusty plac przed Bram¹ M³yñsk¹. Nie
wiemy, w jakich okolicznoœciach niebawem przejê³a go domena s³upska i urz¹-
dzi³a w nim kancelariê, a potem sprzeda³a75.

Po klasztorze pozosta³ wiêc wypalony koœció³, ruiny obiektu mieszkalnego
i innych zabudowañ gospodarczych oraz nieznana liczba zakonników, którym
uda³o siê zbiec do Gdañska i Tczewa. Przeor tczewskiego domu klasztornego
Nicolaus Went, wespó³ z trzema innymi braæmi – uciekinierami ze S³upska
czyni³ w drugiej po³owie lat trzydziestych bezowocne starania o odzyskanie
chocia¿by czêœci utraconego maj¹tku76. Dalszych ich losów nie znamy z powo-
du niedostatków Ÿród³owych. Trzeba jednak dodaæ, ¿e pod koniec XVIII w.
prepozyt Haken mia³ do dyspozycji znacznie bogatsze Ÿród³a ni¿ póŸniejsi
badacze, które byæ mo¿e oœwietla³y równie¿ losy braci kaznodziejów. Przeko-
nania religijne Hakena powodowa³y, ¿e sprawy katolickie traktowa³ on jako mniej
wa¿ne, zw³aszcza gdy nie prezentowa³y siê one w niekorzystnym œwietle.

Bd. II, H. 1, s. 82; Ch.W. Haken, Zweiter Beitrag…, s. 33 n., 49 n.; ten¿e, Dritter Beitrag…,
s. 77-78, H. Hoogeweg, Die Stifter und Klöster…, Bd. II, s. 651-652.

75 AP Szczecin, AKS., II/1629, s. 26-27; Ch.W. Haken, Zweiter Beitrag…, s. 50, 78; ten¿e, Dritter
Beitrag…, s. 72; Pommersche Landtagsakten, Bd. I, Hb. 1, s. 132; R. Bonin, Geschichte…, s. 32;
R. Schuppius, Die Familiennamen…, s. 16; O. Grotefend, Das Kartäuserkloster bei Rügen-
walde, „Unser Pommernland“, 9:1924, s. 161-166.

76 AP Szczecin, AKS., 5/6194, s. 8 i n. oraz jak przypis 67.
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Grudniowy tumult 1524 r. nie oznacza³ jeszcze zwyciêstwa reformacji. Nie
znamy bli¿ej reakcji na niego rady miejskiej i kanonika Natzmera. Wiadomo
tylko, ¿e o zajœciach w niewiadomym czasie zostali poinformowali ksi¹¿êta
i zapewne biskup kamieñski. Nie znamy jednak reakcji ksi¹¿¹t do lata 1525 r.
mocno zajêtych homagium i krwawymi zajœciami w Stralsundzie. Skoro jednak
je tylko pouk³adali, 13 lipca 1525 r. wydali mandat nie tylko zabraniaj¹cy g³o-
szenia kazañ w duchu luterañskim, ale zobowi¹zuj¹cy poddanych do areszto-
wania i wypêdzenia kaznodziejów akt ten naruszaj¹cych. M. Wehrmann wi¹-
za³ jego wydanie z uchwal¹ Sejmu Rzeszy w Norymberdze oraz wydarzeniami
na Pomorzu Zaodrzañskim i doda³, ¿e w jego duchu zosta³ rozwi¹zany konflikt
s³upski. Akt ten nie tylko zabrania³ g³oszenia kazañ w duchu luterañskim, ale
zobowi¹za³ poddanych do aresztowania i wypêdzenia kaznodziejów go naru-
szaj¹cych77. Warto dodaæ, ¿e na pocz¹tku marca 1525 r. jakiœ „rajca” s³upski,
traktuj¹cy przebywaj¹cego jeszcze w S³upsku Amandusa jako pastora Starego
Miasta w Królewcu, zwróci³ siê do jego przyjació³ w Królewcu z proœb¹, aby
zezwolili na dalszy jego pobyt w grodzie nad S³upi¹78. List ten jest dowodem
pewnego chaosu we w³adzach miejskich S³upska i œwiadczy, ¿e Amandus nosi³
siê w tym czasie z zamiarem opuszczenia S³upska.

Akt ten by³ faktycznie ksi¹¿êcym os¹dem s³upskich zajœæ religijnych i spo-
³ecznych. Wiele wskazuje na to, ¿e zwolennicy luteranizmu w S³upsku nie chcieli
mu siê podporz¹dkowaæ i reprezentuj¹cy ich Komitet Obywatelski wysun¹³
pod adresem rady, która okaza³a siê obroñc¹ Koœcio³a, bardzo wiele zarzutów
dotycz¹cych wszystkich problemów miasta, g³ównie ustrojowo-prawnych,
finansowych i gospodarczych. W tym stanie rzeczy ksi¹¿ê Jerzy czu³ siê zobo-
wi¹zany gruntownie rozpoznaæ uwarunkowania konfliktu i rozstrzygn¹æ go
na miejscu. W tym celu przyby³ do S³upska i 25 listopada 1525 r. wyda³ mandat,
przez Hakena mylnie okreœlony „uk³adem” (Vertragk) miêdzy rad¹ a gmin¹
miejsk¹79, gdy¿ faktycznie regulowa³ on sprawy miêdzy ksiêciem a miastem
oraz wewnêtrzne miasta, bêd¹ce aktualnie przedmiotem sporów i konfliktów
miêdzy rad¹ i opozycj¹.

Nas interesowaæ bêd¹ tylko decyzje dotycz¹ce spraw koœcielnych; ustrojo-
wo-prawne, finansowe i gospodarcze najtrafniej przedstawi³ B. Wachowiak80.
Sprawy koœcielne by³y najwa¿niejszym powodem przyjazdu ksiêcia i mandat
rozstrzyga³ je jako pierwsze po na³o¿eniu na miasto za „niepos³uszeñstwo”
grzywny 800 guldenów sundyjskich, p³aconych w trzech ratach na rzecz ksiê-

77 M. Wehrmann, Erlaß der Herzoge Georg und Barnim vom 13. Juli 1525, Monatsblätter,
1901, s. 161-166; B. Wachowiak, W zjednoczonym..., s. 167.

78 P. Tschakert, Urkundenbuch…, T. II, Nr. 333, s. 112.
79 Ch.W. Haken, Zweiter Beitrag…, s. 46.
80 B. Wachowiak, W zjednoczonym..., s. 165-167.
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cia. Prepozyt Haken uwa¿a³, ¿e ksi¹¿ê przyby³ w celu „po³o¿enia koñca ca³ej
luterañskiej sekcie”81, czego obawiaæ siê mia³ Komitet Obywatelski, którego
interesy wyra¿a³ g³ównie Hans Wulf. Ksi¹¿ê uregulowa³ je zaœ w duchu, ale nie
z liter¹ prawa mandatu z 15 lipca 1525 r. Nie powo³a³ siê na jakiekolwiek poro-
zumienia z biskupem kamieñskim, jak w 1522 r. ks. Bogus³aw X. Wprawdzie
biskup Erazm von Manteuffel zosta³ przywo³any, gdy¿ mia³ rozstrzygaæ sprawy
techniczne, tzn. termin odbudowy g³ównego o³tarza (zapewne równie¿ ca³ego
wystroju) koœcio³a Mariackiego.

Ksi¹¿ê zarz¹dzi³, ¿e miasto mia³o odbudowaæ zniszczone koœcio³y i ich wy-
strój wewnêtrzny, zinwentaryzowaæ oraz zwróciæ im i duchowieñstwu zagra-
biony sprzêt liturgiczny, klejnoty oraz dokumentacjê dotycz¹c¹ zobowi¹zañ
maj¹tkowych i finansowych mieszczan i szlachty wobec koœcio³ów, któr¹ rada
mia³a przechowywaæ pod nadzorem specjalnej komisji. Równie wa¿ne by³o,
¿e mia³ byæ przywrócony dotychczasowy ceremonia³ koœcielny, zaœ dotych-
czasowi kaznodzieje nie mieli prawa dalszego prowadzenia dzia³alnoœci.
Stwierdzenie to, przez sw¹ lakonicznoœæ, dotyczy³o wszystkich kaznodziejów,
ale w praktyce odnosi³o siê do luterañskich, gdy¿ dalej stwierdza siê, ¿e w celu
unikniêcia w przysz³oœci skarg zezwala siê na wybór jednego z kaznodziei, na-
uczaj¹cego „bez wymys³ów i plotek” wed³ug „wyk³adni doktorów Hieronima,
Augustyna, Ambro¿ego i Grzegorza”, czyli zgodnie z uchwa³¹ Sejmu Rzeszy
w Norymberdze z 1524 r. oraz mandatem ksi¹¿¹t pomorskich z 15 lipca 1525 r.82

Dla rozwoju luteranizmu decyzja ta mia³a podstawowe znaczenie, gdy¿ ksi¹¿ê
zniós³ od zaraz Komitet Obywatelski, zobowi¹za³ jego cz³onków do z³o¿enia
przysiêgi wiernoœci oraz przekaza³ pe³niê w³adzy starej radzie miejskiej, wyda-
j¹c d³ugi szereg przepisów maj¹cych na celu jej demokratyzacjê, usprawnienie
dzia³alnoœci, poddanie kontroli ze strony pospólstwa i zwiêkszenie efektywno-
œci zarz¹dzania. Wiêkszoœæ badaczy za Hakenem przyjmuje, ¿e s³upscy zwo-
lennicy luteranizmu z przyznanego prawa natychmiast skorzystali i jeszcze
w 1525 r. wybrali na swego kaznodziejê Jakoba Hogensee, który zdaniem Ha-
kena móg³ czekaæ na to przyzwolenie, gdy¿ najpewniej w S³upsku by³ ju¿ od
jakiegoœ czasu83. Hipotezy tej wykluczyæ nie mo¿na, bo pewnym jest, ¿e po
tumulcie Amandus opuœci³ S³upsk, uda³ siê do Szczecina, gdzie póŸnym latem
prowadzi³ rewolucyjn¹ dzia³alnoœæ kaznodziejsk¹, przez co narazi³ siê ca³emu
duchowieñstwu miasta, w tym ewangelickiemu, radzie miejskiej i ksiêciu.
Z tego powodu w styczniu 1526 r. wyjecha³ do Wittenbergi, gdzie spotka³ siê
z Lutrem. Wracaj¹c do Szczecina, zosta³ aresztowany i osadzony na dwa lata
we wie¿y w Gartz n.O. Za spraw¹ Lutra odzyska³ wolnoœæ w 1528 r. i zosta³

81 Ch.W. Haken, Zweiter Beitrag…, s. 46.
82 Tam¿e, s. 60-61.
83 Tam¿e, s. 47-48.



INNE UJÊCIE PROCESU REFORMACJI W S£UPSKU 93

superintendentem w Goslar, gdzie zmar³ w 1530 r.84. Odt¹d S³upsk by³ formal-
nie miastem dwuwyznaniowym, z niepisan¹ granic¹ dziel¹c¹ w najró¿niejsze
sposoby rodziny, domostwa, ulice itd. To stawia³o przed jego mieszkañcami
nowe wyzwania.

Jakob Hogensee urodzi³ siê 25 lipca 1495 r. w Prusach Ksi¹¿êcych. Studio-
wa³ w Wittenberdze, gdzie zdoby³ stopieñ magistra i zwi¹za³ siê z Melanchto-
nem i Lutrem, który w 1520 r. skierowa³ go do Gdañska, sk¹d zosta³ szybko
wypêdzony. Dotychczasowi badacze utrzymuj¹, ¿e z Gdañska przyby³ do S³up-
ska, ale fakt ten nie ma potwierdzenia Ÿród³owego, w ka¿dym razie nie wiado-
mo nawet, kiedy zosta³ legalnym kaznodziej¹ luterañskim nad S³upi¹. Mog³o
to nast¹piæ po 25 listopada 1525 r. Odt¹d do 1535 r. lub d³u¿ej by³ „tymczaso-
wym kaznodziej¹”, utrzymuj¹cym rodzinê ze sk³adek swych zwolenników
w wysokoœci zaledwie 20 guldenów rocznie. Historiografia niemiecka s³awi
jego postaæ oraz rozwa¿n¹, planow¹, spokojn¹ i ofiarn¹ dzia³alnoœæ kazno-
dziejsk¹ i duszpastersk¹, poniewa¿ mia³ mo¿liwoœæ przejœcia do Rygi, Królewca
i Ko³obrzegu, a nawet – dziêki zabiegom Melanchtona – na dwór saski do Dre-
zna, z której nie skorzysta³ oraz z uwagi na rych³e pozyskanie dla luteranizmu
spo³eczeñstwa miasta. Ten ostatni wniosek wyci¹gniêto z braku informacji
o szeroko pojêtym katolicyzmie po 1525 r., nie bacz¹c, ¿e Hogensee utrzymy-
wa³ siê z darów, a nie z dochodów miejskiego koœcio³a parafialnego, zaœ infor-
macje o charakterze religijnym wywiesza³ na drzwiach wypalonego koœcio³a
podominikañskiego85.

Akt z 25 listopada sta³ siê podstaw¹ prawn¹ formalnego zawi¹zania gminy
luterañskiej ze sta³ym pastorem, którym zosta³ Jakob Hogensee w 1526 r.,
z prawem korzystania z koœcio³a Mariackiego, który pozosta³ koœcio³em para-
fialnym gminy katolickiej. Dwuwyznaniowy charakter tej œwi¹tyni potwierdzi³
w 1527 r. kaznodzieja luterañski ze Szczecina, Paul von Rhode86.

84 Ch.W. Haken, Zweiter Beitrag…, s. 46; W. Bartholdy, O, Stolpa…, s. 104-105; Brecher,
Amandus Johannes, Allgemeine Deutsche Biographie, Bd. I, Leipzig 1875, s. 389; F. Bahlow,
Reformationsgeschichte der Stadt Stettin, Setttin 1920, s. 56-60; P. Tschackert, Urkunden-
buch…, T. 1, s. 87 i n.; P. Meier, Johannes Amandi…, s. 130-131. M. Ptaszyñski (Narodziny
zawodu. Duchowni luterañscy i proces budowania konfesji w Ksiêstwach Pomorskich w XVI/
XVII w., Warszawa 2011, s. 42, przypis 64 ) mylnie pisze, ¿e ze Szczecina „trafi³“ do Szcze-
cinka.

85 Ch.W. Haken, Zweiter Beitrag…, s. 47; W. Bartholdy, O Stolpa…, s. 106-107; H. Heyden,
Kirchengeschichte…, BD. I, s. 106-107; 119 i n.; E. Müller, Die evangelischen Geistlichen Pom-
merns von der Reformation bis zur Gegenwart. T. II. Der Regierungsbezirk Köslin. Stettin
1912, s. 560 i n.; H. Hoogeweg, Die Stifter und Klöster…, Bd. II, s. 639-640; J. Heidenreich,
Pocz¹tki…, s. 99.

86 A. Uckeley, Der Werdegang…, s. 34-35; M. Wehrmann, Ein rheinischer Humanist in Pom-
mern, Monatsblätter 1904, 12, przypis 1.
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Dostêpne dziœ Ÿród³a dotycz¹ce katolicyzmu w S³upsku od 1522 r., a zw³asz-
cza od 1525 r. s¹ szcz¹tkowe. Pozwalaj¹ jedynie na hipotetyczny jego zarys
i wi¹¿¹ siê z drugim s³upskim klasztorem norbertanek i ich koœcio³em pw.
Œw. Miko³aja. Inna sprawa, ¿e próba jego nawet fragmentarycznego przedsta-
wienia nie korespondowa³a z tez¹ o relatywnie bardzo wczesnym (od koñca
1525 r.) zwyciêstwie luteranizmu. Dlatego Haken tylko w jednym przypisie
i Hoogeweg, poœwiêcili mu nieco uwagi87.

Dopiero w listopadzie 1539 r., prawdopodobnie na ¿¹danie ksiêcia kanonik
i kantor kamieñski oraz s³upski proboszcz Wilhelm Natzmer, w obecnoœci swego
brata, marsza³ka dworu Antoniusa i landwójta s³upskiego Markusa von Putt-
kamera zda³ w Dar³owie na rêce ksiêcia Barnima IX i jego radców zarz¹d klasz-
torem norbertanek i jego maj¹tkiem. Oœwiadczy³ (i sw¹ wypowiedŸ udoku-
mentowa³ kopiami dyplomów), ¿e zarz¹dza³ nimi na mocy mandatu ks. Bogu-
s³awa X z 31 sierpnia 1522 r. oraz nominacji biskupa kamieñskiego z 2 wrzeœnia
tego roku. Poniewa¿ nie móg³ zamieszkaæ w S³upsku przez 3 lata obowi¹zki te
(oraz zapewne administracjê koœcio³em Mariackim) w jego imieniu sprawowa³
ksi¹dz Peter Bremsen. Wspólnie z przeorysz¹ i podprzeorysz¹ prowadzi³ za-
rz¹d maj¹tkiem i rachunki klasztorne, z czego siostry mia³y byæ zadowolone88.
Wynika³oby, ¿e ks. Bremsen pe³ni³ te¿ obowi¹zki proboszcza koœcio³a Mariac-
kiego do koñca 1525 lub pocz¹tku roku nastêpnego, czyli w czasie dzia³alnoœci
kaznodziejskiej P. Swauego, L. Morgensterna, J. Amandusa i byæ mo¿e jeszcze
innych zwolenników Lutra. Nie wiadomo, czy grudniowy tumult 1524 r.,
raczej ksi¹¿êcy mandat z 13 lipca 1525 r. spowodowa³, i¿ równie¿ on zaprzesta³
swej dzia³alnoœci w S³upsku.

Jego nastêpc¹ zosta³ ks. Martin Bilkemaker, który w czasie dwuletniego
(oko³o) pobytu w S³upsku zgodnie u³o¿y³ swe stosunki z klasztorem89. O jego
uk³adach z oficjalnie dzia³aj¹cym duszpasterzem gminy luterañskiej Hogensee
oraz o przyczynach jego odejœcia nie wiemy. Wiele wskazuje na to, ¿e po nim
zarz¹d klasztorem (i zapewne koœcio³em Mariackim) przej¹³ w swe rêce kano-
nik. Spowodowa³o to gwa³towne pogorszenie siê sytuacji gospodarczej zakon-
nic do tego stopnia, ¿e sk³ada³y one skargi i za¿¹da³y pisemnych gwarancji pod-
staw ekonomicznych funkcjonowania klasztoru. Twierdzi³y, ¿e ich dochody nie
przekraczaj¹ 50 guldenów, podczas gdy roczne dochody klasztoru kszta³tuj¹
siê w granicach 220 guldenów90. Kanonik poszed³ na ustêpstwa i zawar³ z prze-
ork¹ i konwentem pisemny uk³ad (przy udziale rady miejskiej), reguluj¹cy sprawy

87 Ch.W. Haken, Erster Beitrag…, s. 10, przypis 14; H. Hoogeweg, Die Stifter und Klöster…,
Bd. II, s. 646-648.

88 AP Szczecin, AKS., I/6194, s. 20-21.
89 Tam¿e, s. 21.
90 H. Hoogeweg, Die Stifter und Klöster…, Bd. II, s. 641.
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organizacyjne i gospodarcze w szerokim tego s³owa znaczeniu. Natzmer zobo-
wi¹za³ siê zapewniæ klasztorowi sta³ego kapelana (cappellana) oraz zabezpie-
czyæ go w opa³ na zimê i zadbaæ o poprawê gospodarki leœnej i eksploatacji
dóbr ziemskich, wreszcie uregulowaæ d³ugi klasztorne i na bie¿¹co pokrywaæ
jego zobowi¹zania finansowe. W myœl uk³adu mia³y byæ podjête równie¿ bli¿ej
nieokreœlone inwestycje budowlane91 . Z dokumentu wynika, ¿e klasztor ju¿
od pewnego czasu prze¿ywa³ powa¿ne trudnoœci gospodarcze, wynikaj¹ce po
czêœci z nieprawid³owej eksploatacji jego maj¹tku, gdy¿ dochody z polowañ
zosta³y utracone na rzecz ksiêcia, czyli zarz¹dcy domeny s³upskiej, zaœ trzy-
mane przez klasztor konie przynosi³y tylko straty.

Ten niedatowany kontrakt zawarty zosta³ prawdopodobnie w 1527/28 r.
i z nieznanych powodów wzbudzi³ zainteresowanie ksi¹¿¹t, którzy spowodo-
wali, ¿e zarz¹d maj¹tkiem klasztornym przej¹³ s³upski landwójt Markus Putt-
kamer, ale na niekorzystniejszych dla sióstr warunkach. Ich roczne dochody
zmniejszy³ do 30 guldenów oraz przej¹³ prowadzenie ca³ej dokumentacji go-
spodarczej92. Z tego nie by³y zadowolone siostry i kanonik, na którego proœbê
ksi¹¿êta w 1530 r. wyrazili zgodê, aby zarz¹d klasztorem i jego maj¹tkiem przej¹³
brat Antonius Natzmer, ówczeœnie marsza³ek nadworny ks. Barnima IX. Zwraca
uwagê, ¿e w mandacie ksi¹¿êcym, uwzglêdniaj¹cym proœbê kantora, s³upski
proboszcz zosta³ okreœlony „naszym radc¹ i ukochanym wiernym”93.

Antonius von Natzmer przej¹³ klasztor i jego dobra w bardzo trudnym
po³o¿eniu gospodarczym. Stan zabudowañ klasztornych by³ fatalny. Plebania
(proboszcza koœcio³a Mariackiego i kapelana klasztornego) by³a bez dachu,
„wal¹ce siê” by³y stajnie i stodo³y. Nie lepiej prezentowa³y siê wsie klasztorne.
Pustki ³anów ch³opskich wynosi³y w 1532 r. 20,5 proc., zagrodniczych 32 proc.,
cha³upniczych – 60 proc., budniczych – 50 proc. Nawet 6 ³anów so³tysich,
wolnych od ciê¿arów, nie by³o zagospodarowanych. Nowemu zarz¹dcy uda³o
siê nieco uzdrowiæ gospodarkê we wsiach klasztornych, ale roczne dochody
z nich w latach 1530–1537 by³y zbli¿one i kszta³towa³y siê wy¿ej ni¿ podaje
H. Hoogeweg94.

Marsza³ek von Natzmer zarz¹dza³ klasztorem najkrócej w latach 1531–1538.
Dnia 1 lipca 1538 r. s³upska przeorka Anna Roggenstam (czy Roggenspan, spra-
wuj¹ca tê funkcjê przynajmniej od 1516 r.)95  w imieniu w³asnym i konwentu,
w obecnoœci wspomnianego Markusa von Puttkamera i rentmistrza domeny
s³upskiej (?) Hansa von Tessena wystawi³a pisemne oœwiadczenie w sprawie

91 AP Szczecin, AKS., I/6194, s. 32-34.
92 Tam¿e, s. 35.
93 AP Szczecin, AKS., I/6194, s. 22-23.
94 Tam¿e, s. 120-133; H. Hoogeweg, Die Stifter und Klöster…, Bd. II, s. 646-647.
95 H. Hoogeweg, Die Stifter und Klöster…, Bd. II, s. 648.
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zarz¹du klasztorem przez Antoniusa von Natzmera. Stwierdzi³a, ¿e poniewa¿
nie móg³ zamieszkaæ w S³upsku kanonik Wilhelm Natzmer, zarz¹dzaj¹cy klasz-
torem i jego maj¹tkiem z polecenia ks. Bogus³awa X, to w jego imieniu – zgodnie
z zarz¹dzeniem ksi¹¿êcym – obowi¹zki te przekaza³ on swemu bratu Anto-
niusowi, dwukrotnie okreœlonemu „naszym przyjacielem”. Ten wybudowa³
szachulcowy dom mieszkalny pokryty trzcin¹, wyremontowa³ murowane
zabudowania klasztorne i pokry³ je dachówk¹, wyremontowa³ stajniê dla koni
i wybudowa³ stodo³ê, w du¿ej czêœci finansuj¹c inwestycje z w³asnych œrodków.
Oœwiadczy³a w imieniu w³asnym i konwentu oraz nastêpczyñ, ¿e pragnie,
aby Antonius von Natzmer i jego prawni dziedzice sprawowali zarz¹d klaszto-
rem i maj¹tkiem klasztornym równie¿ w przysz³oœci96. Dobry stan techniczny
klasztoru po 1534/35 r. potwierdzi³ Haken97, czyni¹c przy tym wyrzuty ksiêciu,
¿e „wójtami klasztornymi” z jego nominacji by³y osoby, które zaspokaja³y
wszystkie potrzeby sióstr.

Co siê tyczy klasztoru, to jego po³o¿enie od strony prawnej i organizacyjnej
po 1535 r. nie uleg³o wiêkszym zmianom w stosunku do lat wczeœniejszych.
Jego maj¹tkiem i substancj¹ budynkow¹ w praktyce zarz¹dzali ju¿ od dawna
urzêdnicy pañstwowi i rok 1534/35 (formalnie proklamowanie reformacji) nie
stanowi³ w tym zakresie w praktyce cezury. Wiêkszy wp³yw na zewnêtrzne
uwarunkowania jego funkcjonowania mia³a likwidacja jego macierzystej pla-
cówki – klasztoru premonstratensów w Bia³obokach w 1521 r., którego maj¹-
tek przej¹³ ksi¹¿ê Bogus³aw X, daj¹c w ten sposób – mimo woli – pocz¹tek
sekularyzacji dóbr koœcielnych. Z tego wzglêdu kolejni ksi¹¿êta bacznie obser-
wowali maj¹tek klasztoru s³upskiego, g³ównie najwa¿niejszy jego sk³adnik –
dobra ziemskie, licz¹ce 10 wsi i mniejsze lub wiêksze „przynale¿noœci” – w celu
sprawowania nad nim sta³ej kontroli przez swych wysokich urzêdników. Ci
pozostawali jednak w bliskich i dobrych stosunkach z prawnym koœcielnym
administratorem klasztoru s³upskiego Wilhelmem von Natzmerem, gdy¿ byli
jego bliskimi krewnymi98. Odt¹d kapelanami przestali byæ bia³oboccy mnisi
(od 1522 r.), których zast¹pili ksiê¿a diecezjalni, co dla ¿ycia wewnêtrznego
klasztoru nie by³o pewnie bez znaczenia. Prawdopodobnie Antonius von Natz-
mer po 1539 r. pozosta³ jeszcze krótko (teraz ju¿ wy³¹cznie ksi¹¿êcym) admini-
stratorem, ale niebawem na krótko zast¹pi³ go niejaki Jochim Kabull, tego zaœ
s³upski landwójt Jürgen von Ramel, który przysparza³ radzie i siostrom niema-
³o problemów do koñca sprawowania tego urzêdu (1568)99.

96 AP Szczecin, AKS., I/6194, s. 137-139.
97 Ch.W. Haken, Zweiter Beitrag…, s. 49.
98 Testament Wilhelma von Natzmera z 27 lutego 1545 r. nie pozostawia w tym zakresie

w¹tpliwoœci.
99 Tam¿e, s. 74-75, 77; W. Bartholdy, O, Stolpa..., s. 111-112.
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Brak Ÿróde³ uniemo¿liwia przedstawienie ¿ycia wewnêtrznego klasztoru;
zmiany po oficjalnym proklamowaniu reformacji w Ksiêstwie Pomorskim
w 1534/35 r. by³y nieuchronne i chocia¿ nie tak g³êbokie jak w mêskich kongre-
gacjach. Atmosfera wokó³ klasztoru uleg³a pogorszeniu. Prawdopodobnie
wstrzymano nabór do nowicjatu. Do po³owy lat czterdziestych dzia³a³a wci¹¿
funkcjonuj¹ca przy klasztorze zewnêtrzna, œwiecka szko³a dla dziewcz¹t szla-
checkiego i mieszczañskiego rodowodu. By³a ona jedn¹ z czterech tego typu
szkó³ na Pomorzu, przygotowuj¹c¹ dziewczêta do ¿ycia w rodzinie, tj. dobrego
spe³niania roli ¿ony, matki i pani domu i dlatego wiêksz¹ w niej rolê odgrywa³o
wychowanie ni¿ kszta³cenie. Próba zaœ uruchomienia podobnej szko³y przez
radê miejsk¹ od 1535 r. przy pomocy komisji wizytacyjnej Bugenhagena z 1535 r.
w praktyce sprowadza³a siê do próby przejêcia i zreformowania szko³y przy-
klasztornej zakoñczy³a siê niepowodzeniem, gdy¿ ksi¹¿ê nie zatwierdzi³ wnio-
sków komisji Bugenhagena dotycz¹cych klasztoru norbertanek100. Zarz¹dza³a
nim przynajmniej do 1544 r. wywodz¹ca siê ze s³upskiej szlachty przeorysza
Anna Roggenspan. Do tego czasu klasztorny koœció³ zachowywa³ wci¹¿ ka-
tolicki charakter. Klasztor posiada³ swego kapelana, który g³osi³ w koœciele
publiczne kazania. Znajduj¹ca siê w s¹siedztwie klasztoru plebania koœcio³a
Mariackiego znajdowa³a siê przynajmniej do listopada 1539 r. w rêkach jego
prawowitego katolickiego proboszcza, ks. Natzmera. By³a ona prawdziw¹
fortec¹ dla katolickiego duchowieñstwa nie tylko S³upska, które nie popar³o
ruchu reformacyjnego101.

Skoro ksi¹¿ê Barnim IX traktowa³ w 1539 r. kanonika Wilhelma von Natz-
mera jako zwierzchnika klasztoru i jego koœcio³a, przyj¹æ mo¿na, ¿e do tego
czasu sprawowa³ te¿ funkcjê proboszcza koœcio³a parafialnego w S³upsku, gdy¿
podstawê prawn¹ obu tych urzêdów stanowi³y te same dokumenty, mianowicie
ks. Bogus³awa X z 31 sierpnia oraz biskupa kamieñskiego z 2 wrzeœnia 1522 r.
Poniewa¿ ksi¹dz nie móg³ na sta³e zamieszkaæ w parafii, w latach 1522/23–
–1525/26 zastêpowa³ go jako administrator obu koœcio³ów (i klasztoru) ks.
Peter Bremsen, a przez nastêpne dwa lata ks. Martin Bilkemaker. Wiemy
równie¿, ¿e do 1522 r. opiekê duszpastersk¹ w parafii Mariackiej sprawowa³o
trzech bia³obockich mnichów, zaœ do 1535 r. trzech kap³anów diecezjalnych102.
Zawi¹zanie siê gminy luterañskiej z w³asnym sta³ym pastorem od 1526 r. nie
mog³o nie wywrzeæ znacz¹cego wp³ywu na stosunki wyznaniowe i koœcielne,

100 Szko³ê tê prezentujê w: Szkolnictwo s³upskie w okresie narastania i po proklamacji refor-
macji (w druku).

101 Ch.W. Haken, Erster Beitrag…, s. 9; ten¿e, Zweiter Beitrag…, s. 75-77. Plebania sta³a na
terenie póŸniejszego cmentarza przykoœcielnego.

102 Ch.W. Haken, Erster Beitrag…, s. 9; H. Hogeweg, Die Stifter und Klöster…, Bd. II, s. 642-
-644.
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w tym dzia³alnoœæ ksiê¿y wiernych katolicyzmowi. Odt¹d prawdopodobnie
koœció³ parafialny s³u¿y³ obu wyznaniom, ale pozostawa³ pod zarz¹dem pro-
boszcza Natzmera. W dalszym ci¹gu dzia³a³o mieszane, kap³añsko-œwieckie
bractwo kalendowe, które w 1532 r. wspar³o finansowo reformowan¹ przynaj-
mniej od dwóch lat miejsk¹ szko³ê ³aciñsk¹103.

O wiele donioœlejsze by³y skutki obrad sejmu trzebiatkowskiego 13(14) grud-
nia 1534 r. i proklamacji w Ksiêstwie Pomorskim reformacji, których skutkiem
by³a wizytacja koœcielna pañstwowo-koœcielnej komisji w dniach 10-13 stycznia
1535 r., która mia³a u³o¿yæ stosunki koœcielne w S³upsku wed³ug zasad nowego
Koœcio³a ewangelickiego, które w tej chwili nie by³y opublikowane i znane,
dlatego komisja dzia³a³a z mocy prawa ksi¹¿êcego jako g³owy pañstwa, na jej
czele formalnie sta³ dr Johannes Bugenhagen, a faktycznie ksi¹¿êcy kanclerz –
Bartholomeus Swaue. Czynniki te sprawi³y, ¿e w ci¹gu trzech dni przedmio-
tem rozwa¿añ komisji i rady miejskiej by³y przede wszystkim i tylko „sprawy
szkolnictwa, urzêdu parafialnego i opieki nad biednymi”104.

Gdy chodzi o sprawê najwa¿niejsz¹ – postanowienia komisji w zakresie spraw
koœcielnych, to sprawa jest z³o¿ona, gdy¿ nie zachowa³ siê i nie zosta³ opubliko-
wany oryginalny protokó³ wizytacyjny. Najwa¿niejsze jego fragmenty z zacho-
wanych Ÿróde³ (z odpisu z oko³o 1590 r.) archiwalnych i druków w 1961 r. opu-
blikowa³ H. Heyden105. Ró¿ne fragmenty tych dokumentów wydali wczeœniej
Haken106 i Bartholdy107, ca³kowicie pomijaj¹c warstwê heurystyczn¹. Jeszcze
wa¿niejsze jest, ¿e niekiedy odbiegaj¹ one od tekstu opublikowanego przez
Heydena. Skutkiem tego nie da³o siê ustrzec ró¿nic interpretacyjnych, zw³aszcza
¿e wiêkszoœæ badaczy, g³ównie regionalnych, analogicznie jak rada miejska S³up-
ska i wszystkie instytucje ewangelickie w latach 1535–1556, zalecenia komisji
Bugenhagena traktowali jako obowi¹zuj¹cy akt prawny, a nie jako jego projekt.

W œwietle protoko³u wizytacyjnego komisja moc¹ w³adzy ksi¹¿êcej powo-
³a³a Jakoba Hogensee na proboszcza i superintendenta. Jest to jedyna jej de-
cyzja niewymagaj¹ca zatwierdzenia przez ksiêcia108. Wszystkie pozosta³e jej
postanowienia odnosz¹ce siê do nowych stosunków koœcielnych, szkolnych
i opieki nad biednymi nie mia³y mocy prawnej przed konfirmacj¹ ksi¹¿êc¹.
Odnosi siê to do uzgodnionego z rad¹ miejsk¹ stanowiska, ¿e ewangelicki
proboszcz i jego kap³an mieli zamieszkaæ, otrzymaæ opa³ i wy¿ywienie w tzw.

103 Z. Szultka, Szkolnictwo s³upskie...
104 Protokolle, H. 1, Nr. 2a, s. 5.
105 H. Heyden, Protokolle, H. 1, Nr. 2-2a, s. 2-6. Wydawca podaje te¿ kto i gdzie wczeœniej je

opublikowa³, pomijaj¹c m.in. Hakena i Bartholdyego.
106 Ch.W. Haken, Zweiter Beitrag…, s. 85-86.
107 W. Bartholdy, O, Stolpa..., s. 113-115.
108 H. Heyden, Protokolle, H. 1, Nr. 2, s. 4.
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proboszczówce, czyli utrzymywanej i po³o¿onej na terenie klasztoru norberta-
nek plebanii, poniewa¿ dot¹d korzystali z niej katoliccy proboszcz i wikariusze,
zaœ klasztor posiada³ odpowiednie œrodki materialne na prowadzenie plebanii.
Ten¿e proboszcz, kap³an i inni cz³onkowie s³u¿by koœcielnej, a tak¿e nauczy-
ciele, syndyk miejski i inni ni¿si urzêdnicy mieli byæ wynagradzani w okreœlo-
nej wysokoœci z nowo utworzonej ogólnej kasy koœcielnej, zarz¹dzanej przez
5-osobowe kolegium, z³o¿one z dwóch rajców i trzech obywateli. Kasa mia³a
gromadziæ œrodki dotychczasowych Ÿróde³ dochodów wszystkich trzech koœ-
cio³ów s³upskich, tj. parafialnego i dwóch klasztornych, przytu³ków zwanych
szpitalami, domów biednych, bractw itd., z ich dóbr lennych, legacji, fundacji,
memoriów, po¿yczek udzielonych szlachcie i mieszczañstwu itd. Wszystkie te
Ÿród³a mia³y byæ szczegó³owo spisane i zinwentaryzowane w matrykule koœ-
cielnej, której komisja – z uwagi na brak czasu – nie zd¹¿y³a sporz¹dziæ109.

Wszystkie te decyzje – z wyj¹tkiem nominacji pastora Hogensee – wyma-
ga³y zatwierdzenia przez ksiêcia, który na podstawie przed³o¿onych przez
komisjê materia³ów podj¹³ stosown¹ decyzjê, ale jej treœci nie znamy. Nie opu-
blikowa³ jej Heyden, gdy¿ zapewne do niej nie dotar³, ani te¿ Haken, maj¹cy do
niej dostêp (te¿ nie wyda³) i pisz¹cy: „Gdy wiêc ukaza³a siê uchwa³a wizyta-
cyjna [decyzja ksiêcia], okaza³o siê ze zdumieniem, ¿e najwa¿niejsze jej czêœci
[postanowienia] s¹ wypuszczone i przekazane najwy¿szym urzêdnikom dwor-
skim albo zastrze¿one dla [póŸniejszej decyzji] w³adzy ksi¹¿êcej. Mo¿na sobie
³atwo wyobraziæ, jak bardzo magistrat [rada miejska] zasypywa³ w³adcê proœ-
bami i suplikami...”110. Z up³ywem czasu proœby nabiera³y coraz ostrzejsz¹
formê i przerodzi³y siê w oskar¿enia, doprowadzaj¹c na pocz¹tku lat czter-
dziestych do dzia³añ przed S¹dem Kameralnym Rzeszy i interwencji cesarza.
Paralelnie ksi¹¿ê podejmowa³ wobec rady miejskiej S³upska i osób j¹ popiera-
j¹cych coraz ostrzejsze formy represyjne (aresztowanie cz³onków rady miej-
skiej i pozbawianie ich sprawowanych urzêdów, wiêzienie innych osób). Jest to
oddzielny problem. Dla naszych rozwa¿añ najwa¿niejsze jest, ¿e do 25 marca
1544 r. wszystkie interesuj¹ce nas sprawy nie zosta³y zatwierdzone przez
ksiêcia111. Oznacza to, ¿e gmina ewangelicka w S³upsku, w 1535 r. podniesiona
do rangi parafii, mimo systematycznego wzrostu liczby wiernych, który sty-
mulowa³y ogólny rozwój stosunków koœcielnych w ca³ym Ksiêstwie i wymie-
nione spory z ksiêciem Barnimem IX, w praktyce mia³a wiele nieuregulowa-
nych spraw, utrudniaj¹cych jej normalne funkcjonowanie.

Nawet obsada pierwszego kap³ana (diakona) wywo³a³a wiele kontrowersji
i do dziœ nie jest klarown¹. Ksi¹¿ê, czy te¿ Hogensee jako superintendent powie-

109 Tam¿e, s. 2-6.
110 Ch.W. Haken, Zweiter Beitrag…, s. 50.
111 Tam¿e, s. 67-68.
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112 AP S³upsk, Makir., 31, s. 149; AP Szczecin, AKS, I/6195, s. 14; Ch.W. Haken, Zweiter
Beitrag…, s. 49; W. Bartholdy, O, Stolpa…, s. 403; E. Müller, Die evangelischen Geistli-
chen…, s. 451; R. Schuppius, Die Familiennamen…, s. 3.

113 Ch.W. Haken, Erster Beitrag…, s. 14.
114 Protokolle, H. 1, Nr. 2, s. 4; W. Bartholdy, O, Stolpa…, s. 110-111.
115 Protokolle, H. 1, Nr. 2b, s. 6.
116 R. Pawlik, Testament kantora..., s. 20 i n.

rzyæ mia³ tê funkcjê pierwszego duchownego pomocnika ewangelickiego pro-
boszcza S³upska w 1535 r. Antonowi Beckerowi, ale rada miejska – roszcz¹c
sobie prawo wokacji pastorów – odwo³a³a go z tego stanowiska. Pod wp³ywem
interwencji ksiêcia musia³a ust¹piæ i Becker mia³ byæ diakonem do 1561 r.
Jednak w 1537 r. nie on, ale Hogensee i Michel Moller reprezentowali s³upski
kler ewangelicki. E. Müller w³aœnie Mollera uwa¿a³ za pierwszego diakona ewan-
gelickiego. Wed³ug ksi¹g rachunkowych koœcio³a Mariackiego z lat 1544–1545
pastor Beker by³ pierwszym, zaœ Moller drugim jego „kapelanem”112. Podobnie
odmiennie naœwietlanych spraw pierwszych lat po proklamowaniu reformacji
jest wiêcej. Dziejopis Haken utrzymuje, ¿e komisja Bugenhagena zarz¹dzi³a,
¿e „tylko w tym [koœciele Mariackim] mia³y odbywaæ siê [ewangelickie] nabo-
¿eñstwa”113, czego w wymienionych ju¿ materia³ach tej¿e komisji wyczytaæ
niepodobna.

Z protoko³ów komisji Bugenhagena wynika, ¿e piêciu ksiê¿y s³upskich nie
popar³o ruchu reformacyjnego i dochowa³o wiernoœæ Koœcio³owi katolickiego.
Byli to: Johann Beneke, Gregorius Grunben (Grumben, Grumbyn), Jürgen
Steinvort (Steinort), Johann Stenfeld oraz Ewald Wyldestrige. Komisja uzgod-
ni³a z rad¹ miejsk¹ i postanowi³a, ¿e mogli oni do¿ywotnio przebywaæ w S³up-
sku (ale nie wiadomo gdzie), zaœ Ÿród³em ich utrzymania mia³y byæ dochody
z odprawianych mszy œw. i memoriów za zmar³ych w wysokoœci oko³o 100 gul-
denów rocznie, wyp³acanych z „probostwa” i przez „proboszcza” Wilhelma
Natzmera114. Oznacza to, ¿e kantor kamieñski Natzmer zachowa³ urz¹d pro-
boszcza koœcio³a Mariackiego w S³upsku, który pozostawa³ wci¹¿ koœcio³em
dwuwyznaniowym. Dodaæ warto, ¿e w œwietle przekazu Bugenhagena, który
rozmawia³ z Natzmerem wczesn¹ wiosn¹ 1535 r. w Wolinie, ten ostatni nie
poczuwa³ siê do odpowiedzialnoœci za ruch reformacyjny, gdy¿ naucza³ zgod-
nie z prawem Bo¿ym i œwieckim115. Na obecnym etapie badañ trudno okreœliæ
jego stosunek do rozwijaj¹cego siê ruchu reformacyjnego w ca³ym okresie
sprawowania przez niego urzêdu kanonika (od 1522 r.) i kantora (1534–1546)
kamieñskiego. Jego testament z 27 lutego 1545 r. jest utrzymany w duchu
tradycyjnym i na jego trudno jednoznacznie okreœliæ wyznanie testatora116.

Komisja w uzgodnieniu z rad¹ miejsk¹ wnioskowa³a, aby ksi¹¿ê przyzna³
plebaniê i wszystkie dochody proboszcza (parafii) katolickiego, powiêkszone
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o wszystkie dochody obu koœcio³ów klasztornych proboszczowi ewangelickie-
mu i maj¹cej powstaæ kasie koœcielnej, ale ksi¹¿ê na to nie przysta³. Ze strony
komisji by³y to sprzecznoœci, gdy¿ wed³ug niej proboszcz Natzmer do¿ywotnio
mia³ utrzymywaæ piêciu swych wikariuszy. Tych niejasnoœci na podstawie
dostêpnych Ÿróde³ rozstrzygn¹æ siê nie da. Dla naszych rozwa¿añ wa¿ne jest,
¿e zdaniem Hakena kanonik Natzmer z tej powinnoœci wywi¹zywa³ siê do koñca
sprawowania funkcji proboszcza koœcio³a Œw. Miko³aja (czego nie kontynuowa³
jego nastêpca), ale nie poda³ do którego roku117  i kiedy jego nastêpc¹ na tym
stanowisku zosta³ Joachim Kuball, o którym nic wiêcej powiedzieæ nie mo¿emy.

Stosunki koœcielne w S³upsku i okolicy dwa lata po proklamowaniu refor-
macji dobrze naœwietla 14-stronicowy memoria³, podpisany przez czterech „s³ug
koœcielnych i kapelana” S³upska i okolic, przemilczany dot¹d przez wszystkich
badaczy niemieckich, chocia¿ przynajmniej kilku z nich na treœci w nim za-
warte siê powo³ywa³o118. Rzeczywistym jego autorem by³ ówczesny pastor
i superintendent s³upski Jakob Hogensee. Opracowany on zosta³ krótko przed
(i w zwi¹zku) z obraduj¹cym w czerwcu 1537 r. w Szczecinie sejmem, przed-
miotem obrad którego by³y przede wszystkim sprawy wyznaniowe i koœcielne.
Autorzy skierowali go na rêce ksiêcia, kilkakrotnie podkreœlaj¹c, ¿e ich celem
nie jest pouczanie czy popêdzanie ksiêcia, który najlepiej wie i zna rzeczywist¹
sytuacjê w kraju i w Koœciele, ale pisz¹ go na chwa³ê Boga i w przekonaniu, ¿e
ich spostrze¿enia pomog¹ w rych³ym upowszechnieniu prawdziwego s³owa
Bo¿ego oraz umocnienia autorytetu ksiêcia jako jego szermierza. Wielokrot-
nie cytuj¹c listy œw. Paw³a do Tymoteusza i Stary Testament, starali siê prze-
konaæ ksiêcia do jak najgorliwszego wspierania protestantyzmu w zamian za
b³ogos³awieñstwo Bo¿e w sprawowaniu w³adzy na ziemi i szczêœcie po œmierci.

Utrzymywali, ¿e dla efektywnego upowszechniania S³owa Bo¿ego ksi¹¿ê
wyda³ ju¿ stosowne akty prawne, ale potrzebuje te¿ s³ug tego¿ s³owa, czyli pa-
storów. „Jeœli jednak kap³ani albo kaznodzieje maj¹ naukê [S³owo Bo¿e] broniæ
i ich urz¹d pilnie strzec, to musz¹ mieæ zapewnione konieczne ¿ywnoœæ i miesz-
kanie, w których bêd¹ mogli czytaæ i studiowaæ. I jedynie ich urzêdu pilnowaæ
i nie byæ lekcewa¿eni i naciskami. Anga¿owania siê w sprawy œwieckie i zanie-
dbywanie studiowania Biblii zabrania im. œw. Pawe³119, który nakazuje i mówi
[...]”. Wszystko to ksi¹¿ê prawnie ju¿ zapewni³ i by³oby to wystarczaj¹ce, gdyby
akty prawne zosta³y wprowadzone w ¿ycie. „Ale obecnie powszechnym jest, ¿e
dobra koœcielne siê pomniejsza, czynsze, ziemiê, ³¹ki, ogrody zabiera siê pro-
boszczom. Probostwa przez innych s¹ przejmowane i zamieszkane. Do tego
dochodzi, ¿e jeden tu, drugi tam z tych dóbr, mianowicie duchownych lenn

117 Ch.W. Haken, Zweiter Beitrag…, s. 75.
118 AP Szczecin, AKS, I/6195, s. 2-14.
119 Tam¿e, s. 6.
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i wikarii odrywaj¹ i innym w u¿ytkowanie przekazuj¹, albo ich dzieciom
i przyjacio³om oddaj¹, którzy przecie¿ absolutnie nic z tym [koœcielnymi spra-
wami] nie maj¹ i nie bêd¹ mieli do czynienia. Do tego nie chc¹ p³aciæ [sp³acaæ
kredytów] ci co s¹ d³u¿ni. Jeœli jakieœ probostwo wiejskie posiada jakiœ krzy¿
lub kielich, to siê mu je zabiera. Jeœli tak pójdzie dalej, to koœcio³y wnet upadn¹
i w krótkim czasie zabraknie proboszczów, co ju¿ na dniach siê zdarza. Dlatego
niech Wasza Ksi¹¿êca £askawoœæ zechce ³askawie zadbaæ o te wielkie, koniecz-
ne i po¿yteczne sprawy, aby koœcio³y zarówno w miastach i we wsiach zacho-
wa³y nieruchomoœci i ruchomoœci, które od dawna do nich nale¿a³y, jak to kla-
rownie stanowi¹ Waszej Ksi¹¿êcej £askawoœci zarz¹dzenia. Aby zabudowania
mog³y byæ utrzymane i na proboszczów powo³ywano osoby do tego wykszta³-
cone i odpowiednie [...]”120.

Dalej apelowali do ksiêcia, aby zwa¿y³ wielkie zas³ugi i szczodroœæ swych
przodków dla koœcio³ów, bogato uposa¿onych i ciesz¹cych siê wieloma wolno-
œciami. „Bo przecie¿ obecnie wiele miejscowoœci, zw³aszcza tu w S³upsku, nikt
nie ma niczego w³asnego”121. W ten sposób nawi¹zano do niezatwierdzonych
przez ksiêcia wniosków komisji wizytacyjnej Bugenhagena.

Pastor Hogensee jako superintendent bli¿ej nieokreœlonego terytorium Ksiê-
stwa Pomorskiego na wschód od Góry Che³mskiej mia³ doskona³¹ orientacjê
o rzeczywistym stanie Koœcio³a ewangelickiego na tym obszarze dwa lata po
og³oszeniu go Koœcio³em pañstwowym. Zarysowany przez niego obraz z pozoru
zdaje siê byæ przejaskrawiony, gdy¿ w memoriale zosta³y wykazane prawie
wszystkie najwa¿niejsze na tym etapie jego braki. Nie ma potrzeby ich ponownej
specyfikacji, widaæ bowiem wyraŸnie, ¿e przebudowa stosunków koœcielnych
zosta³a ledwie zapocz¹tkowana i od samego pocz¹tku napotka³a na tak wielkie
trudnoœci, ¿e Koœció³ bez poparcia w³adzy ksi¹¿êcej nie by³ w stanie ich prze-
zwyciê¿yæ; proklamacja Koœcio³a ewangelickiego sta³a siê okazj¹ dla powszech-

120 Aber es gehet ytzt yns gemeynn alßo zu, das die geistlichen gutter vorrucket, zinßer, acker,
wießen, gartenn, den pfarrhernn entwendt. Die pfarhoff von andern besessenn und be-
woneht worden. Dartzu [s. 8] vnderstehet sich, der eyne hie, der ander da, von solchen
guttern, nemlich geistlichen lehnen unnd vicarien abzubrechenn, und yn andern brauch
zu wenden oder yrenn kyndern und frundenn, die doch gar nichts darumbthuenn oder
thuen konnen zuzukerenn. Dartzu wollen die, schuldig sein nicht betzahenn. Hat eine
Dorff pharrhe ein creutzlein oder kelchlein, so nympt mans yhnen. Wens so solt zuge-
henn, ßo werden die pharkirchenn balde zur fallen und der pfarrhern ynn kurtzer Zeit gar
wenig bleyben, wie mans schon ytzt am hewtigen tage befindet. Darumb wollen E.F.G.
eyn gnedig auffßehen auff solche hohe, notige vnnd nutze sache habenn, das bey denn
Kirchenn mochte bleybenn was beweglich und unbeweglich, beyde ynn Stedtenn und
Dorffern von alters herr derbey gewest ist, wie es dan klerlich ynn F.F.G. ordinariat verfas-
set ist. Auff das die gebewte konnan gehaltenn werden, und solche personen zu pfarrhern
aufgekommenn, die dar gelert und geschickt seynn [...]. Tam¿e, s. 7-8.

121 Tam¿e, s. 7.
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nych niszczenia i grabie¿y maj¹tku zdelegalizowanego Koœcio³a katolickiego,
które z up³ywem czasu przybiera³y na sile.

Stan Koœcio³a katolickiego w tym samym czasie, tj. w 1537 r. w S³upsku przed-
stawia piêæ zachowanych z regu³y niedatowanych suplik duchowieñstwa ewan-
gelickiego, diakonów koœcielnych i prowizorów kasy koœcielnej oraz rady miej-
skiej, koresponduj¹ce z przedstawianym memoria³em, niekiedy bêd¹cych po-
wtórzeniem jego fragmentów. G³ównym ich celem by³o uzyskanie czy wrêcz
wymuszenie na ksiêciu i jego otoczeniu dworskim zatwierdzenia wniosków
powizytacyjnych komisji Bugenhagena z 10-13 stycznia 1535 r.

Z tego samego czasu co memoria³ pochodzi skarga „diakonów i prowizo-
rów kasy koœcielnej oraz parafii [ewangelickiej] S³upska” na niemo¿liwoœæ wy-
wi¹zania siê przez nich z obowi¹zków finansowych wobec duchowieñstwa
ewangelickiego i szko³y miejskiej, gdy¿ utracili dochody z dzier¿awy sprzeda-
nej ³¹ki122, nie przejêli zajmowanej przez katolickich ksiê¿y plebanii, skutkiem
czego „nasz proboszcz, kapelan, zakrystian, rektor szko³y i nauczyciele nie maj¹
mieszkania” oraz z powodu nieoddania przez norbertanki „niczego” i dlatego nie
mo¿na urz¹dziæ w ich koœciele szko³y dla dziewcz¹t123. Wszystko to 10 kwiet-
nia 1537 r. potwierdzi³a w skardze do ksiêcia rada miejska124. By³a to ju¿ druga
ich skarga z tego roku, bo we wczeœniejszej utyskiwali gównie na brak œrodków
na op³acenie nauczycieli szko³y miejskiej, w której ma siê w przysz³oœci uczyæ
250 ch³opców125.

Te same powody by³y przyczyn¹, ¿e „diakoni, prowizorzy kasy [koœcielnej]
i parafia [ewangelicka] S³upska” skierowali inn¹ skargê, w której podkreœlano,
¿e niesp³acanie kredytów zaci¹gniêtych przed 1535 r. przez szlachtê jest powo-
dem braków finansowych kasy koœcielnej. Przy sposobnoœci te¿ wymieniono
katolickiego proboszcza Wilhelma Natzmera jako pog³êbiaj¹cego deficyt kasy,
gdy¿ dot¹d nie przekaza³ plebanii126. W 1537 r. „prowizorzy i diakoni” skiero-
wali do ksiêcia jeszcze jedn¹ skargê podnosz¹c, ¿e nie mog¹ wykonaæ zarz¹-
dzenia komisji Bugenhagena z braku œrodków finansowych i postawy norber-
tanek, które nie chc¹ przekazaæ koœcio³a w celu urz¹dzenia w nim szko³y dla
dziewcz¹t i zapewnienia opieki nad biednymi. Podkreœlili równie¿, ¿e w klasz-
torze „s¹ jeszcze mnisi”127.

Widaæ, ¿e mimo proklamacji reformacji w Ksiêstwie Pomorskim i obecno-
œci w S³upsku komisji Bugenhagena, której celem by³o jak najszybsze wdro¿e-

122 Chodzi o ³¹kê klasztoru dominikanów, przekazan¹ przez ksiêcia rodowi von Woytenów.
123 AP Szczecin, AKS., I/6195, s. 19-20.
124 Tam¿e, s. 21-22.
125 Tam¿e, s. 16-18.
126 Tam¿e, s. 23-25.
127 Tam¿e, s. 29.
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nie w ¿ycie jej zasad, katolickie ¿ycie koœcielne do koñca 1537 r. funkcjonowa³o
bez wiêkszych wstrz¹sów. By³o to mo¿liwe na skutek s³aboœci w³adzy ksi¹¿êcej
i nowego Koœcio³a, w szczególnoœci zaœ ich oraz szlachty i bogatego mieszczañ-
stwa rywalizacji o sekularyzowany maj¹tek Koœcio³a katolickiego.

Nie uda³o siê dotrzeæ do archiwaliów z póŸniejszych lat naœwietlaj¹cych ¿ycie
katolickie jak w 1537 r. Nie ulega jednak w¹tpliwoœci, ¿e rok ten nie oznacza³
obumarcia katolicyzmu i braku katolickich kap³anów w S³upsku. Czterech
z piêciu wikariuszy s³upskich, którzy w 1535 r. nie przyst¹pili do ruchu refor-
macyjnego, nale¿a³o do notowanego w Ÿród³ach od 1507 r. mieszanego, tj. ka-
p³añsko-œwieckiego i mêsko-¿eñskiego bractwa kalendowego, którzy jako jego
cz³onkowie, dzia³aj¹c pod przewodnictwem jego by³ego (a nie aktualnego) dzie-
kana, w 1532 r. w specjalnym oœwiadczeniu, po porozumieniu siê z rada miejsk¹,
starszymi cechów i ca³¹ spo³ecznoœci¹ bractwa, wyrazili opiniê, ¿e nale¿y wiêk-
sze œrodki z dochodów bractwa przeznaczyæ na rzecz szkolnictwa i nauczy-
cieli. Oœwiadczyli ponadto, i¿ w zakresie s¹downictwa pragn¹ byæ traktowani
jak wszyscy „zwykli pos³uszni obywatele” miasta, czyli podlegaæ s¹downictwa
rady miejskiej. W dokumencie nie okreœlono jednak w jakich sprawach, czego
nie dostrzeg³ Bartholdy i akt ten mylnie interpretowa³ jako wyst¹pienie z Koœ-
cio³a katolickiego128. Obiektywnie trzeba jednak dodaæ, ¿e odpowiedŸ rady
miejskiej na te propozycje by³a utrzymana w duchu reformacji.

Propozycje s³upskich wikariuszy z 1532 r., którzy w 1535 r. nie przyst¹pili do
reformacji stan¹ siê bardziej zrozumia³e, ale te¿ zwracaj¹ tym wiêksz¹ uwagê,
jeœli zwa¿ymy, ¿e przynajmniej jeden z nich, mianowicie Jürgen Steinvort za-
siada³ w ³awach uniwersyteckich (Rostock, 1494), ale starszym by³ pewnie
Wyldestrige. Beneke by³ duszpasterzem w S³upsku przynajmniej od 1530 r.,
zaœ Steinfeld – 1532, najkrócej prawdopodobnie Grunden. Wœród katolickiego
ni¿szego kleru diecezjalnego okresu narastania idei reformacyjnych, zró¿ni-
cowanego pod wzglêdem wieku, nie brakowa³o wiêc ksiê¿y z uniwersyteckim
wykszta³ceniem, rozumiej¹cych potrzebê rozwoju szkolnictwa i otwartych na
zachodz¹ce zmiany w ¿yciu koœcielnym, ale w ramach istniej¹cych struktur.
Jeszcze wiêksz¹ uwagê zwraca, ¿e w 1538 r. odnotowanych zosta³o w S³upsku
a¿ czterech katolickich ksiê¿y diecezjalnych, mianowicie Beneke, Steinvort,
Steinfeld oraz Ewald Mildestrey, te¿ absolwent Uniwersytetu w Rostocku (1494),
zwi¹zany z miastem od 1517 r. oraz dwaj mnisi nieznanej regu³y – Johann Jorde
i Moritz das Werder, czyli razem szeœciu duchownych. Jeœli dodamy, ¿e jakiœ
czas w latach trzydziestych zatrzyma³ siê tutaj równie¿ mnich, s³upszczanin
z urodzenia Bartel Willner, który w 1522 r. zosta³ immatryku³owany do metryki
uniwersyteckiej we Frankfurcie n.O., to bez najmniejszej przesady mo¿na stwier-

128 Nie wyst¹pi³ Jürgen Steinvort.



INNE UJÊCIE PROCESU REFORMACJI W S£UPSKU 105

dziæ, ¿e S³upsk po proklamowaniu reformacji by³ prawdziw¹ baszt¹ obronn¹
katolicyzmu, skoro broni³o go w 1538 r. najmniej 6 kap³anów, zaœ doliczaj¹c
proboszcza Natzmera liczba ta wzroœnie do 7. znanych z nazwiska. Mo¿na
przyj¹æ bez ryzyka pope³nienia omy³ki, ¿e faktycznie liczba ta kszta³towa³a siê
w granicach 10129. Dodaæ nale¿y, ¿e niektórzy s³upscy wikariusze przyst¹pili
do ruchu reformacyjnego. Tak post¹pi³ Thomas Quatz, notowany w S³upsku
w latach 1531–1534 i w 1538 r., w 1561 r. proboszcz ewangelicki w S³awnie130.

Wszystko wskazuje na to, ¿e z³o¿enie przez proboszcza Wilhelma von Natz-
mera w listopadzie 1539 r. swych nominacji na probostwa s³upskich koœcio³ów
– Mariackiego i Œw. Miko³aja – na rêce ksiêcia Barnima IX by³o równoznaczne
z utrat¹ równie¿ probostwa s³upskiej fary. W 1540 r. rada miejska utworzy³a
przy koœciele Mariackim tzw. kolegium pamiêci (collegium memoriarum), na-
miastkê projektowanej przez komisjê Bugenhagena kasy koœcielnej, z którego
odt¹d mia³y byæ finansowane gmina (parafia) ewangelicka oraz szko³a. Źród³em
finansowym kolegium mia³y byæ memoria za zmar³ych, fundacje duchowne
i dochody bractwa kalendowego, z których – w myœl wniosków komisji Bugen-
hagena – katolicki proboszcz mia³ utrzymywaæ ksiê¿y (wikariuszy), którzy
dochowali wiernoœci katolicyzmowi. Od nastêpnego roku pastor Hogensee
otrzymywa³ pensjê z dochodów koœcio³a Mariackiego131.

Pozbawienie przez ksiêcia kanonika Natzmera probostwa s³upskiego w 1539 r.
w œwietle prawa kanonicznego nie oznacza³o, ¿e przesta³ on sprawowaæ tê
funkcjê. Jest ma³o prawdopodobne, aby œladem ksiêcia poszed³ biskup Erazm
von Manteuffel. Natzmer zmar³ 19 czerwca 1546 r.132  Dalsze losy katolicyzmu
w S³upsku i okolicy s¹ kwesti¹ przysz³ych badañ.

Czy w œwietle powy¿szego mo¿na mówiæ o rych³ym po 1525 r. obumarciu
katolicyzmu w S³upsku? Wydaje siê, ¿e duchowym i materialnym zabezpiecze-
niem duchowieñstwa katolickiego w S³upsku od 1535 r. by³ klasztor norberta-
nek ze swoj¹ proboszczówk¹, funkcjonuj¹cy pod duchow¹ opiek¹ kanonika
Wilhelma von Natzmera i zarz¹dem gospodarczym jego brata Antoniusa, którzy
stworzyli nad nim swego rodzaju parasol ochronny. Chocia¿ S³upsk – jak prawie
ka¿de miasto w œredniowieczu i okresie zacz¹tków czasów nowo¿ytnych – mia³
swoje specyficzne cechy i bez badañ porównawczych nie mo¿na snuæ daleko
id¹cych wniosków, to wydaje siê, ¿e reformacja to proces mierzony dziesi¹tkami

129 Opracowano g³ównie na podstawie pracy R. Schuppiusa, Die Familennamen..., s. 3, 28, 45,
70, 71, 79, 80.

130 R. Schuppius, Die Familennamen…, s. 56; E. Müller, Die evangelischen Geistlichen…,
s. 426.

131 Protokolle, T. I, s. 5-6; Ch.W. Haken, Erster Beitrag…, s. 11; W. Bartholdy, Aus der Ge-
schichte…, s. 17-18; M. Wehrmann, Die Begründung…, s. 59; G.v. Bülow, Beiträge…, s. 4.

132 AP Szczecin, Kapitu³a katedralna w Kamieniu, 231, s. 186.
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lat, zw³aszcza we wschodniej czêœci Pomorza Zachodniego, gdzie przebiega³
on wolniej ni¿ w zachodniej jego czêœci133, zarówno na wsi, jak i w miastach,
przy czym ze zmianami w stosunkach koœcielnych nie musia³y œciœle korespon-
dowaæ przemiany wyznaniowe. Gmina (parafia) ewangelicka w S³upsku w 1538 r.
liczy³a dwóch pastorów i mo¿na przyj¹æ z du¿ym prawdopodobieñstwem, ¿e
nie zachodzi³a potrzeba ich zwiêkszenia, gdy¿ jej proboszcz by³ jednoczeœnie
superintendentem.

133 Por. M. Ptaszyñski, Narodziny zawodu. Duchowni luterañscy i proces budowania konfesji
w Ksiêstwach Pomorskich XVI/XVII w., Warszawa 2011; Z. Szultka, Inne spojrzenie na lu-
terañskie duchowieñstwo Pomorza Zachodniego w drugiej po³owie XVI i na pocz¹tku XVII
wieku (na marginesie pracy Macieja Ptaszyñskiego Narodziny zawodu...), Odrodzenie
i Reformacja w Polsce 55:2011, s. 245-283.

Zygmunt Szultka

Another View of the Reformation Process in S³upsk

SUMMARY

The Reformation in S³upsk has an extensive written history because S³upsk and
neighboring Trzebiatów-Bia³oboki played a most important role in the dissemina-
tion of Lutheran ideas in the Duchy of Szczecin. It was the only city east of the Odra
River where a violent and bloody event occurred so early (December 25, 1524). This,
among others, was of interest already at the end of the 18th century.  It is not so
much its background, the socio-economic background on which religions trends
overlap, but tumultuous events that have led to the greatest controversy among
researchers. It is these problems that are at the center of the article's attention.  The
broader inclusion of sources showing the effects of the social tumult, and the terri-
torial and chronological extension of the research field until 1540 has made it possi-
ble to embrace the Reformation process not only in the city of S³upsk but also in its
hinterland.
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Andrzej Groth
Gdañsk

Kaszubskie dobra wojewody pomorskiego
Ignacego Przebendowskiego w świetle

katastru fryderycjańskiego
z lat 1772–1773

Przebendowscy pochodzili z ksiêstwa s³upskiego, gdzie wystêpowali od
schy³ku XIV wieku. Stamt¹d na prze³omie XVI i XVII w. przenieœli siê do Prus
Królewskich. U³atwi³y im to zwi¹zki familijne ze znanymi rodzinami z Prus
Królewskich – z Mortêskimi, a nastêpnie z Krokowskimi oraz przy³¹czenie
w 1637 r. Ziemi Bytowskiej i Lêborskiej, gdzie Przebendowscy mieli swe posia-
d³oœci, bezpoœrednio do Rzeczypospolitej1.

W³aœciwym twórc¹ potêgi rodu Przebendowskich by³ Jan Jerzy, syn Piotra
Przebendowskiego i Katarzyny z Krokowskich. Ten znakomity ¿o³nierz (odby³
wieloletni¹ s³u¿bê wojskow¹ pod wodz¹ Jana Sobieskiego, awansuj¹c do stop-
nia pu³kownika) i zdolny polityk ciesz¹cy siê popularnoœci¹ w Prusach Królew-
skich sta³ siê u schy³ku panowania Jana III Sobieskiego jednym z jego bli¿szych
wspó³pracowników. W 1677 r. otrzyma³ on dochodowe starostwo mirachow-
skie, a w 1693 r. awans senatorski jako kasztelan che³miñski2. Dochody ze sta-
rostwa mirachowskiego umo¿liwi³y mu znaczne powiêkszenie swych posia-
d³oœci. W 1687 r. kupi³ od ówczesnego referendarza koronnego Jana Kazimie-
rza Krasiñskiego dobra leŸnieñskie ko³o ¯ukowa obejmuj¹ce: LeŸno (LeŸno
Wielkie), Lezienko (Ma³e LeŸno), wieœ Strzelenko (póŸniejsze Lniska) i osiedle
Glasberg. Jak s¹dzi J. Dygda³a o kupnie tych dóbr zadecydowa³o zapewne

1 J. Dygda³a, Przebendowscy – osiemnastowieczni magnaci w Prusach Królewskich, w: Naj-
starsze dzieje Wejherowa (materia³y z sesji naukowej), Wejherowo 1988, s. 75.

2 Tam¿e, s. 77; zob. tak¿e: J. Dygda³a, Przebendowski Jan Jerzy, w: S³ownik biograf iczny Po-
morza Nadwiœlañskiego (cyt dalej SBPN), t. 3: L-P, s. 499-500; A. Klemp, Kaszubski patron
– Jan Jerzy Przebendowski (koniec XVII – pierwsza po³owa XVIII wieku), w: Kaszubi – Po-
morze – Gdañsk. W krêgu pytañ o kulturê, historiê i to¿samoœæ. Ksiêga jubileuszowa Profe-
sora Józefa Borzyszkowskiego z okazji 70. rocznicy urodzin, Gdañsk 2016, s. 549-565.
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po³o¿enie tych wsi blisko Gdañska, a tak¿e s¹siedztwo z innymi jego wsiami –
z Pêpowem i Miszewem i otrzymanymi w 1681 r. niewielkimi królewszczyznami
– Bysewem i Firog¹3.

W 1697 r. Jan Jerzy Przebendowski wspólnie z wp³ywowym politykiem
saskim Jakubem Henrykiem Flemmingiem doprowadzili do elekcji na tron polski
elektora saskiego, który przyj¹³ imiê Augusta II. Jan Jerzy szybko zosta³ najbli¿-
szym i wp³ywowym doradc¹ nowego w³adcy Rzeczypospolitej, co zaowocowa³o
nowymi awansami: w 1697 r. urzêdem wojewody malborskiego, a w 1703 r. –
podskarbiego wielkiego koronnego. Dochody z pe³nienia urzêdu podskarbiego
i z królewszczyzn pozwoli³y mu na pozyskanie kolejnych dóbr ziemskich.
W 1717 r. Jan Jerzy Przebendowski wykupi³ od królewicza Jakuba Sobieskiego
za 120 tys. z³p. starostwo puckie, które wkrótce przekaza³ swemu bratu stry-
jecznemu Piotrowi Przebendowskiemu. W 1720 r. przy poœrednictwie Jana
Jerzego Przebendowskiego Przebendowscy kupili tak¿e od Jakuba Sobieskiego
za 320 z³p. jego posiad³oœci w Prusach Królewskich. Dobra rzucewsko-wejhe-
rowskie (miasto Wejherowo, Rzucewo, Kruszwica, Sopieszyno, S³awutowo,
S³awutówko, Zelistrzewo, Œmiechowo, Nowy Dwór, Pêtkowice, Nanice, Czêst-
kowo, czêœæ Gowina, Reszki, Os³onino, Beka, so³ectwo w £ê¿ycach oraz osada
rybacka na Pó³wyspie Helskim – Ceynowo) przej¹³ Piotr Jerzy Przebendowski,
a Kolibki i Chwarzno jego brat Jakub kasztelan elbl¹ski.

Jan Jerzy oprócz posiad³oœci w Prusach Królewskich mia³ tak¿e dobra
w Wielkopolsce, Lêborskiem i Saksonii4.

Po œmierci jedynego syna Jan Jerzy zwróci³ uwagê na swych braci stryjecz-
nych, synów Joachima Przebendowskiego. Najwiêksze ambicje wœród nich prze-
jawia³ Piotr Jerzy Przebendowski, zwi¹zany z obozem saskim, od 1713 r. woje-
woda inflancki, zwi¹zany z Potockimi przez o¿enek z Urszul¹, córk¹ Stefana
Potockiego, marsza³ka nadwornego koronnego. ¯ona wnios³a mu w posagu
dobra w województwie ruskim. W 1745 r. Piotr Jerzy Przebendowski naby³
starostwo mirachowskie, a w 1748 r. dobra leŸnieñskie wraz z przyleg³ymi

3 J. Dygda³a, Pa³ac podskarbiego wielkiego koronnego Jan Jerzego Przebendowskiego w LeŸnie
ko³o Gdañska w pierwszej po³owie XVIII wieku, „Zapiski Historyczne”, t. 81, 2016, z. 1, s. 41;
Jedyn¹ spadkobierczyni¹ Jana Jerzego Przebendowskiego zmar³ego w 1729 r., by³a jego córka
Dorota Henrieta, wdowa po wojewodzie nowogródzkim J. M. Radziwille, zmar³ym tak¿e
w 1729 r. W 1730 r. zawar³a ona ponowny zwi¹zek ma³¿eñski z wojewod¹ che³miñskim
Franciszkiem Bieliñskim. W 1748 r. sprzedali oni zad³u¿one dobra leŸnieñskie, przyleg³e
królewszczyzny Bysewo i Firogê, a tak¿e odst¹pione w 1745 r. starostwo mirachowskie
za kwotê 600 tys. z³p. krewnemu Bieliñskiej wojewodzie malborskiemu Piotrowi Jerzemu
Przebendowskiemu – tam¿e, s. 45, 52.

4 J. Dygda³a, Przebendowscy – osiemnastowieczni..., s. 76; ten¿e, Pa³ac podskarbiego..., s. 39;
zob. tak¿e A. Perlakowski, Jan Jerzy Przebendowski podskarbi wielki koronny i dobrodziej
ostrowski. Szkic biograf iczny, Kraków-Ostrów 2014, s. 23-33, 72-73.
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do nich królewszczyznami Bysewem i Firog¹. W ten sposób sta³ siê on jednym
z najwiêkszych w³aœcicieli w Prusach Królewskich5.

Spadkobierc¹ ca³ego maj¹tku po œmierci w 1755 r. Piotra Jerzego Przeben-
dowskiego zosta³ jego syn Ignacy. W 1751 r. ojciec przekaza³ mu starostwo
puckie, a w 1752 r. obj¹³ po zmar³ym w 1751 r. bracie Jakubie starostwo mira-
chowskie. Po ojcu przej¹³ dobra rzucewsko-wejherowskie i dobra leŸnieñskie.
Ma³¿eñstwo z Felicyt¹ z Wielopolskich (1754) zbli¿y³o go do Czartoryskich
i przynios³o mu dobra w województwie krakowskim. Pod koniec epoki saskiej
dzia³a³ g³ównie w tej prowincji.

Po zgonie Augusta III (1763 r.) zosta³ wys³any przez Czartoryskich do Prus
Królewskich, gdzie obietnicami i pieniêdzmi pozyska³ tamtejsz¹ szlachtê i wiêk-
sze miasta – Gdañsk i Toruñ dla familii i jej kandydata na tron Stanis³awa
Augusta Poniatowskiego. Bra³ udzia³ w sejmie konwokacyjnym, uczestniczy³
w elekcji Stanis³awa Augusta i sejmie koronacyjnym. W nagrodê za swe za-
s³ugi dla familii i Stanis³awa Augusta otrzyma³ jako jeden z pierwszych order
œw. Stanis³awa oraz dwa starostwa – malborskie i koœcierskie. Mimo posiada-
nia znacznych maj¹tków ziemskich odczuwa³ k³opoty finansowe wynikaj¹ce
m.in. z koniecznoœci sp³aty d³ugów ojca. Dlatego w 1767 r. sprzeda³ klucz
leŸnieñski za 230 z³p. kasztelanowi elbl¹skiemu Janowi Micha³owi Grabow-
skiemu.

Podczas konfederacji barskiej wyraŸnie opowiedzia³ siê po stronie Stanis³awa
Augusta, co przynios³o mu w styczniu 1772 r. urz¹d wojewody pomorskiego.

W 1772 r. jego dobra na Kaszubach obejmowa³y: miasto Wejherowo, Rzu-
cewo, Kruszwicê, B³¹dzikowo, Bieszkowice, Sopieszyno, S³awutowo, S³awu-
tówko, Zelistrzewo, Œmiechowo, Zbychowo, Nowy Dwór, Pêtkowice, Ustar-
bowo, Nanice, Czêstkowo, czêœæ Gowina, Reszki, Os³onino, Leœniewo, Bekê,
Poczernino, gracjalne dobra Brzyno, Prusiewo i Celbowo, so³ectwo w £ê¿y-
cach oraz osadê ryback¹ na Pó³wyspie Helskim – Ceynowo6.

Posiada³ on ponadto dobra Falenty w ziemi warszawskiej, Czuszów w woje-
wództwie krakowskim i jurydykê Solec w Warszawie. Mia³ te¿ kamienicê
na D³ugim Targu w Gdañsku, pa³ac w Krakowie i rezydencjê w Warszawie
na Krakowskim Przedmieœciu7.

5 J. Dygda³a, Przebendowscy – osiemnastowieczni..., s. 81, ten¿e, SBPN, t. 3: L-P, s. 502-504.
6 Geheimes Staatsarchiv Preussischer Kulturbesitz Berlin (cyt. dakej GStAPK), II HA, Mate-

rien, Tit. 93, nr 26, vol. 1-4.
7 M. Dziêcielski, Przebendowscy. Szkic genealogiczno-historyczny, „Biuletyn Historyczny Lê-

borskiego Bractwa Historycznego i Muzeum w Lêborku”, 2001, z. 1, s. 34; SBPN, t. 3: L-P,
s. 497.
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Podstawa Ÿród³owa

Jednym z g³ównych zadañ administracji zajêtych przez Prusy terenów w wy-
niku I rozbioru Polski by³o w³¹czenie ich do systemu podatkowego obowi¹zuj¹-
cego w Prusach i objêcie nowym podatkiem gruntowym. W tym celu powo³ano
specjaln¹ Komisjê Klasyfikacyjn¹, której zadaniem by³o zebranie materia³u staty-
styczno-opisowego i klasyfikacyjnego oraz ustalenie podstawy opodatkowania.

Komisja Kwalifikacyjna pracowa³a w czterech grupach. Jedna pod kierow-
nictwem tajnego radcy finansowego Franza Remberta Rodena, stanowi³a g³ówn¹
kancelariê, a trzy komisje kierowane przez dyrektorów kamer wykonywa³y prace
opisowe, klasyfikacyjne i obliczeniowe w terenie.

W wyniku dzia³alnoœci Komisji Klasyfikacyjnej powsta³ urzêdowy opis gos-
podarstw z ich klasyfikacj¹ i oszacowaniem dochodów dla celów podatkowych
zwany katastrem kontrybucyjnym8. Oryginalny kataster zagin¹³ podczas
II wojny œwiatowej. Z oryginalnego katastru w latach 1776–1779 sporz¹dzono
urzêdowy odpis dla berliñskich w³adz centralnych, przechowywany obecnie
w Geheimes Staatsarchiv Preussischer Kulturbesitz w Berlinie.

Pracami na terenie okrêgu puckiego kierowa³ landrat v. Putkamer. Te od-
pisy dla okrêgu puckiego stanowi¹ podstawê niniejszego artyku³u9.

Centrum dóbr stanowi³o Rzucewo. W omawianym okresie znajdowa³y siê
tam pozosta³oœci po dawnej siedzibie Wejherów oraz zamek, którego budowê
przypisuje siê Sobieskim10, od 1769 r. przebudowywany przez Ignacego Prze-
bendowskiego11. Zamek otoczony by³ rozleg³ym ogrodem w stylu w³oskim.

W pobli¿u rezydencji znajdowa³y siê zabudowania folwarczne. Grunty
folwarczne liczy³y 16 w³ók12 ³¹k, pastwisk i pól ornych. W gospodarstwie
tym zaniechano powszechnie stosowany trójpolowy system uprawy roli. Pod
uprawê po uprzednim nawo¿eniu przeznaczano ca³oœæ pól ornych. Wysiewano

8 Obszernie kataster kontrybucyjny dla ziem pierwszego zaboru pruskiego omawia: S. Cac-
kowski, Z dziejów polityki ekonomicznej pruskiego absolutyzmu. Kataster podatkowy
z r. 1772/ 73 dla ziem pierwszego zaboru pruskiego, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Miko-
³aja Kopernika w Toruniu. Nauki Humanistyczno-Spo³eczne”, z. 24. Historia III, s. 41-76.

9 GStAPK, II HA, Materien, Tit. 93, nr 26, vol. 1-4.
10 F. Schultz, Geschichte der Kreise Neustadt und Putzig, Dantzig 1907, s. 324; Prowadzone

w 1987 r. badania archeologiczne odkry³y fragmenty murów datowane na koniec XVII w.,
zob. „Informator Archeologiczny. Badania za rok 1987”, Warszawa 1988, s. 237.

11 W 1767 r. Ignacy Przebendowski rozpocz¹³ budowê nowego pa³acu w Wejherowie, który
mia³ byæ jego g³ówn¹ siedzib¹. Zbudowano wówczas jedynie dwa skrzyd³a boczne, gdy¿
dalsze prace przerwa³ pierwszy rozbiór Polski, zob. J. Dygda³a, Przebendowscy – osiemna-
stowieczni..., s. 90.

12 W³óka = ³an = ok. 17 ha.
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¿yto (124 korce), jêczmieñ (90 korce), owies (132 korce) oraz groch (4 korce)13.
Trzymano 5 koni, 12 wo³ów, 15 krów i 12 wieprzy.

Folwarkiem zarz¹dza³ dwornik. Z tego tytu³u otrzymywa³ roczn¹ ordyna-
riê: 60 florenów14 gotówk¹ oraz deputat w naturaliach.

CzeladŸ dworsk¹ stanowili: parobek, wolarz, pastuch krów oraz dziewka.
Ka¿de z nich oprócz wy¿ywienia i miejsca do spania otrzymywa³o gotówkê:
parobek 42 floreny, wolarz – 40 florenów, pastuch – 30 florenów, dziewka
– 18 florenów. Zatrudniano tak¿e ogrodnika z pomocnikiem. Do jego obo-
wi¹zków nale¿a³o tak¿e utrzymanie ogrodu w Wejherowie. Jego roczne wyna-
grodzenie wynosi³o 150 florenów, pomocnika – 45 florenów.

Podstawow¹ si³¹ robocz¹ folwarku stanowi³o 7 gburów szarwarkowych z B³¹-
dzikowa, 12 gburów z Zelistrzewa i 9 zagrodników z pobliskiej Kruszwicy15.

Gburzy szarwarkowi œwiadczyli pañszczyznê sprzê¿ajn¹ dwie osoby z gos-
podarstwa od dnia œw. Jana (24 VI) do œw. Marcina (11 IX) we wszystkie robo-
cze dni tygodnia, od œw. Marcina do œw. Jana dwa dni w tygodniu.

Zagrodnicy wykonywali pañszczyznê piesz¹ codziennie przez ca³y rok16.
Na terenie rzucewskiego folwarku mieszka³ równie¿ stra¿nik leœny z roczn¹

pensj¹ 36 florenów oraz zarz¹dca ca³ego klucza rzucewskiego. Ten ostatni otrzy-
mywa³ roczne wynagrodzenie 200 florenów gotówk¹ oraz utrzymanie dla dwóch
koni i dwóch krów.

W pobli¿u brzegu Zatoki Puckiej zlokalizowana by³a cegielnia – jak odno-
towano w katastrze – do produkcji ceg³y przeznaczonej do budowy zamku.

Oprócz Rzucewa odnotowano 16 dalszych folwarków: 2 we wsiach gbur-
skich (Os³onino, Prusiewo), 12 we wsiach zagrodniczych (Bieszkowice, Sopie-
szyno, Œmiechowo, Zbychowo, Celbowo, Nowy Dwór, Pêtkowice, Ustarbowo,
Nanice, Gowino, Czêstkowo, Poczernino) oraz 1 w osadzie cha³upniczej Leœ-
niewo. Ich powierzchnia waha³a siê od 4 do 16 w³ók.

Folwarkami tymi zarz¹dza³ dwornik lub ich dzier¿awcy.
Plan zabudowy folwarków by³ zazwyczaj jednakowy: prostok¹tne podwórze

gospodarcze z trzech stron otoczone by³o zabudowaniami, czwarta zajmowa³a
brama wjazdowa. Znajdowa³ siê tu tak¿e budynek mieszkalny, zwany dworem,
zamieszka³y przez zarz¹dcê lub dzier¿awcê folwarku.

13 1 ³aszt = 60 korcy, 1 ³aszt ¿yta = 2190 kg, 1 ³aszt jêczmienia = 1780 kg, 1 ³aszt owsa = 140 kg,
1grochu = 2590 kg.

14 Na mocy uchwa³y sejmiku generalnego Prus Królewskich z 11 II 1669 r. wprowadzono
na terenie prowincji pruskiej jako monetê obrachunkow¹ floren (z³oty) pruski równaj¹cy
siê 2 z³otym polskim. Od tego czasu powszechnie na tym terenie przyjêto, ¿e podanie
jakiejœ wartoœci czy rzeczy w florenach (z³otych) oznacza, ¿e dotyczy to florenów (z³otych)
pruskich.

15 GStAPK, II HA, Materien, Tit. 93, nr 26, vol. 3, k. 85-91.
16 GStAPK, II HA, Materien, Tit. 93, nr 26, vol. 1, k. 92-97, vol. 3, k. 85-91.
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Folwarki w Os³oninie, S³awutówku, Celbowie, Poczerninie, Prusiewie, Leœ-
niewie, Sopieszynie, Zbychowie, Pêtkowicach, Czêstkowie, Bieszkowicach,
Nanicach, Gowinie i Ustarbowie posiada³y budynki przeznaczone na owczar-
nie; w Os³onine odnotowano browar, w S³awutówku, Œmiechowie, Nanicach
i Os³oninie – kuŸnie.

CzeladŸ dworska by³a nieliczna: 1–2 parobków i 1–2 dziewki. Wyj¹tkowo
w Nanicach odnotowano 4 parobków, a w Rzucewie ponadto wolarza i pastu-
cha krów. Niemal we wszystkich folwarkach zatrudniano owczarza.

Podstawow¹ si³¹ robocz¹ w omawianych folwarkach byli gburzy i zagrodnicy
œwiadcz¹cy pañszczyznê. Pañszczyzna gburów szarwarkowych obejmowa³a
szarwark sprzê¿ajny i pieszy. Z ka¿dego gospodarstwa obowi¹zywa³a roboci-
zna: od dnia œw. Jana do œw. Micha³a (29 IX) codziennie jedna osoba sprzê¿a-
jem i jedna pieszo, zaœ od œw. Micha³a do œw. Jana cztery dni w tygodniu –
jedna osoba sprzê¿ajem i jedna pieszo.

W rzucewskim folwarku pañszczyznê œwiadczy³o 7 gburów z B³¹dzikowa
i 12 gburów z Zelistrzewa oraz 8 zagrodników z Kruszwicy, w os³oniñskim –
7 gburów ze S³awutowa oraz 6 zagrodników i 9 cha³upników z Os³onina,
w S³awutówku – 4 gburów ze S³awutowa i 6 zagrodników z S³awutówka,
w Prusiewie – 2 gburów z Prusiewa i 4 gburów z Brzyna.

Aby zapobiec pustoszeniu gospodarstw ch³opskich oraz umo¿liwiæ gburom
odrabianie pañszczyzny i zapewniæ sobie sta³¹ si³ê robocz¹, dwór zaopatrywa³
ich w niezbêdny sprzêt i inwentarz, tzw. obsad lub za³oga. W omawianych latach

Tabela 1.
Charakter gospodarczy osiedli dóbr Ignacego Przebendowskiego

Charakter gospodarczy Nazwa osiedla
Miasto Wejherowo
Rezydencja z folwarkiem Rzucewo
Wieœ zagrodnicza Kruszwica
Wieœ zagrodnicza z folwarkiem Bieszkowice, Sopieszyno, S³awutówko,

Œmiechowo, Zbychowo, Celbowo, Nowy Dwór,
Pêtkowice, Ustarbowo, Nanice, czêœæ Gowina,
Czêstkowo, Poczernino

Wieœ gburska B³¹dzikowo, S³awutowo, Zelistrzewo, Reszki,
Brzyno

Wieœ gburska z folwarkiem Os³onino, Prusiewo
Osada cha³upnicza z folwarkiem Leœniewo
Zajazd, sk³ady drewna Beka
Osada rybacka Ceynowo
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sk³ada³a siê ona z 4 koni, 4 wo³ów, 1 krowy, 1 wieprza oraz sprzêtu: wide³, kosy,
rydla i p³uga.

Zagrodnicy szarwarkowi odrabiaj¹cy pañszczyznê piesz¹ w wymienionych
wy¿ej folwarkach zobowi¹zani byli do jej œwiadczenia przez 1 osobê z zagrody
przez ca³y rok, a w okresie ¿niw – przez 2 osoby. Z tego tytu³u otrzymywali
od dworu 4 korce ¿yta, 1 korzec jêczmienia, 1/4 korca grochu, 2 reichstalary17

gotówk¹, a w okresie ¿niw ponadto 1 1/2 beczki piwa. Zaopatrzeni byli oni tak¿e
w obsad: krowê i ziarno na zasiewy18.

Tabela 2.
Zasiewy i inwentarz ¿ywy w folwarkach dóbr Ignacego Przebendowskiego

17 1 reichstalar z lat 1772–1820 = 3 floreny.
18 GStAPK, Materien, II HA, Tit. 93, nr 26, vol. 1, k. 101.

Folwark Powierzchnia Zasiewy Inwentarz ¿ywy
(w³óki) (korce) (sztuki)

Rzucewo 16 124 90 132 4 – 5 12 15 – 12
Os³onino 16 134 90 150 6 – 9 12 15 60 12
S³awutówko 13 120 51 110 4 – 4 8 19 200 10
Celbowo 6 122 58  60 3 5 6 12 12 100 6
Poczernino 6  60 30  40 2 – 4 9 6 30 6
Prusiewo 12  90 60  80 – – 4 8 10 60 8
Leœniewo 4  40 20  40 – – 5 4 8 100 5
Sopieszyno 6  60 30  50 2 – 4 8 6 100 6
Zbychowo 7  45 13  45 3 – 4 8 6 50 –
Pêtkowice 8  80 30  65 1 1/2 – 4 8 8 38 6
Czêstkowo 8  70  20  60 4 – 4 8 7 66 8
Œmiechowo 7  50 15  50 – – 4 8 6 – 10
Bieszkowice 6  60 18  45  2 1/2 – 4 8 6 110 11
Nanice 6  60 30  50 – – 6 8 10 50 6
Gowino •  50 18  35 3 – 4 7 3 20 4
Nowy Dwór 4  44 10  25 – – 4 4 3 – 6
Ustarbowo 6  40 25  50 – – 4 8 6 40 6

Objaœnienie: kropka – brak informacji, kreska – zjawisko nie wystêpuje.
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Podstawow¹ ga³êzi¹ produkcji roœlinnej w wymienionych folwarkach by³a
uprawa zbó¿. Najwiêcej wysiewano ¿yta, nastêpnie owsa i jêczmienia oraz nie-
co grochu. Obok uprawy zbo¿a wa¿n¹ dziedzin¹ gospodarki folwarcznej by³a
hodowla. Jak wynika z tabeli 2 trzymano zwierzêta poci¹gowe oraz krowy mleczne,
owce i wieprze, bowiem miêso, przetwory mleczne i we³na znajdowa³y ³atwy
zbyt w pobliskim Gdañsku. Udojem i przetwórstwem mleka, jak równie¿ dro-
biem zajmowa³y siê ¿ony dworników czy zarz¹dców folwarku. Pog³owie zwie-
rz¹t poci¹gowych nie by³o zbyt liczne, bowiem upraw¹ folwarcznej roli zajmo-
wali siê w³asnym sprzê¿ajem gburzy szarwarkowi.

W wsiach gburskich folwarki funkcjonowa³y w Os³oninie i Prusiewie.
Folwark os³oniñski liczy³ 16 w³ók gruntów ornych, ³¹k pastwisk i nieu¿ytków.

Rola – czytamy w katastrze – by³a tam œrednio urodzajna . Z jednego wysianego
ziarna uzyskiwano 3–4 ziarna. W drugiej po³owie XVIII w. w os³oniñskim
folwarku nie stosowano ju¿ – powszechnego w tym czasie – trójpolowego sys-
temu uprawy. Nawo¿one grunty orne dzielono na dwie czêœci – jedn¹ obsie-
wano ozimin¹, drug¹ – zbo¿em jarym.

W folwarku zatrudniano czeladŸ – dwóch parobków oraz dziewkê. Dziewka
jako wynagrodzenie za wykonywan¹ pracê otrzymywa³a rocznie 18 florenów,
parobcy – jeden 42 floreny, drugi – 30 florenów. CzeladŸ dworska wykonywa³a
prace podwórzowe oraz zwi¹zane z utrzymaniem inwentarza ¿ywego.

G³ówn¹ si³¹ robocz¹ folwarku stanowili œwiadcz¹cy szarwark os³oniñscy
gburzy, zagrodnicy i mieszkañcy u¿ytkuj¹cy pañskie cha³upy.

Folwarcznymi owcami zajmowa³ siê owczarz. Oprócz bezp³atnego u¿ytko-
wania pañskiej zagrody i prawa wypasania na gruntach folwarcznych w³asnych
owiec otrzymywa³ on ordynariê w naturaliach oraz pod uprawê niewielki ka-
wa³ek folwarcznej roli.

Obok uprawy zbó¿ wa¿n¹ dziedzin¹ gospodarki folwarcznej stanowi³a
hodowla (zob. tab. 2).

£¹ki folwarczne, czêsto zalewane, po³o¿one by³y nad rzek¹ Reda. Zbierano
z nich w omawianym okresie przeciêtnie w roku 100 fur siana.

Przy folwarku funkcjonowa³ browar i gorzelnia. Warzono tu piwo, wytwarza-
no s³ód i palono gorza³kê. Wyprodukowany trunek dostarczano do wszystkich
karczem i szynków posiad³oœci. W os³oniñskim browarze warzono w latach
siedemdziesi¹tych XVIII stulecia przeciêtnie w roku 100 beczek piwa.

W pobli¿u zabudowañ folwarcznych funkcjonowa³a karczma i m³yn.
W karczmie szynkowano pañskie piwo i gorza³kê. Przypisanych by³o do niej

12 morgów roli. Karczmarz uiszcza³ dworowi czynsz dzier¿awny, a w okresie
¿niw zobowi¹zany by³ do pracy na roli folwarcznej – jeden dzieñ kos¹ i dzieñ
grabiami.

Do folwarku nale¿a³ równie¿ m³yn oraz wêgornia i jaz na ³ososie.
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Podstawow¹ i stabiln¹ gospodarczo grupê osady wiejskiej stanowili kmiecie
– zwani na Kaszubach gburami. W katastrze fryderycjañskim odnotowano
w Os³oninie 7 gburów. U¿ytkowali oni zagrodê oraz 24 morgi pañskiej roli;
z tego tytu³u zobowi¹zani byli do œwiadczenia pañszczyzny. W swym gospo-
darstwie zatrudniali parobka i dziewkê. Ich obsad (za³oga) stanowi³y 3 konie,
3 wo³y, krowa oraz 7 korców ¿yta, 6 korców jêczmienia, 8 korców owsa
i 1/2 korca grochu na siew.

Kolejn¹ grupê mieszkañców wsi stanowili zagrodnicy, w 1773 r. odnoto-
wano w Os³oninie 9 rodzin zagrodniczych.

Zagrodnicy os³oniñscy u¿ytkowali po dwie morgi pañskich gruntów oraz
zagrodê. Podobnie, jak gburzy otrzymywali od dworu obsad: krowê, wieprza,
siekierê, rydel i kosê. Z tytu³u u¿ytkowania pañskiej zagrody i roli œwiadczyli
w miejscowym folwarku pañszczyznê piesz¹ przez ca³y rok we wszystkie robo-
cze dni tygodnia, a w okresie ¿niw – dwie osoby z zagrody. Ka¿dy zagrodnik
otrzymywa³ ordynariê: 4 korce ¿yta, 1 korzec jêczmienia, czwart¹ czêœæ be-
czu³ki œledzi.

Grupa ta mimo stabilnych dochodów by³a wewnêtrznie zró¿nicowana. Nie
wszyscy posiadali krowê, owcê czy wieprza.

Podstawowym Ÿród³em utrzymania wy¿ej wymienionych grup spo³eczno-
œci Os³onina by³ fakt dysponowania ziemi¹ i praca na roli.

Kolejn¹ grupê spo³ecznoœci Os³onina stanowi³y rodziny, które nie dyspo-
nowa³y ziemi¹, a ich g³ównym Ÿród³em utrzymania nie by³a praca na roli. Byli
to ludzie wolni osobiœcie, u¿ytkuj¹cy lub posiadaj¹cy w³asn¹ cha³upê, wybu-
dowan¹ jednak na pañskim gruncie. Z tego tytu³u uiszczali dworowi czynsz,
a w okresie ¿niw zobowi¹zani byli do pracy na pañskiej roli: 3 dni kos¹ i 3 dni
grabiami19.

Prusiewo wraz z poblisk¹ gbursk¹ wsi¹ Brzyno stanowi³o dobro gracjalne
dzier¿awione dziedzicznie przez Ignaca Przebendowskiego.

W Prusiewie znajdowa³ siê folwark licz¹cy 12 w³ók. Grunty orne by³y tu
piaszczyste, daj¹ce zaledwie 21/2 ziarna od jednego wysianego. W uprawie
stosowano powszechny w omawianym okresie system trójpolowy. Wysiewano
tu ¿yto, jêczmieñ i groch; hodowano konie, wo³y, krowy, owce i wieprze (zob.
tab. 2).

CzeladŸ by³a nieliczna: jeden parobek i jedna dziewka.
G³ówn¹ si³ê robocz¹ w folwarku stanowi³o 2 gburów zamieszka³ych w Pru-

siewie oraz 4 gburów i 3 zagrodników z Brzyna.

19 GStAPK, II HA, Materien, Tit. 93, nr 26, vol. 3, k. 9-19; zob. tak¿e A. Groth, Nadmorskie
wsie Rzucewo, Kruszwica, Os³onino i Beka w œwietle inwentarza dóbr rzucewsko-wejherow-
skich z 1711 roku i katastru fryderycjañskiego z lat 1772–1773, „Nautologia”, 2015, nr 152,
s. 39-41.
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Gburzy za u¿ytkowanie pañskiej zagrody i jednej w³óki roli zobowi¹zani
byli œwiadczyæ pañszczyznê sprzê¿ajn¹ i piesz¹ od dnia œw. Jana do dnia
œw. Micha³a we wszystkie robocze dni tygodnia, zaœ od œw. Micha³a do œw. Jana
4 dni w tygodniu. Gburzy zaopatrzeni byli przez dwór w obsad: 4 konie, 4 wo³y,
2 krowy i 1 wieprza.

Zagrodnicy œwiadczyli pañszczyznê piesz¹ – od dnia œw. Jana do œw. Mi-
cha³a – 2 dni w tygodniu, od œw. Micha³a do œw. Jana – 1 dzieñ w tygodniu.
Zaopatrzeni byli oni tak¿e w obsad: 2 wo³y i krowê. Za pracê na roli pañskiej
otrzymywali niewielki deputat w naturaliach.

We wsi oprócz wspomnianych dwóch gburów mieszka³a tak¿e jedna ro-
dzina zagrodnicza.

W 1773 r. wieœ wraz z mieszkañcami folwarku (rodzina dzier¿awcy i cze-
ladŸ) liczy³a 26 osób20.

Folwarki zlokalizowane we wsiach zagrodniczych by³y znacznie mniejsze
– od 4 do 8 w³ók, co zwi¹zane by³o zapewne brakiem pañszczyzny sprzê¿ajnej.

CzeladŸ w tych folwarkach by³a nieliczna: 1–2 parobków i 1–2 dziewki.
Zatrudniano tak¿e owczarza.

Na gruntach folwarcznych uprawiano ¿yto, jêczmieñ i owies, na lepszych
kawa³kach nieco grochu. W uprawie roli stosowano system trójpolowy. Trzy-
mano konie, wo³y, krowy, owce i wieprze.

Podstawow¹ si³¹ robocz¹ w omawianych folwarkach stanowili zagrodnicy.
U¿ytkowali oni pañsk¹ zagrodê oraz 1–2 morgi roli, i z tego tytu³u œwiadczyli
pañszczyznê, czêœæ z nich uiszcza³a czynsz.

Zagrodnicy szarwarkowi zobowi¹zani byli do szarwarku pieszego od dnia
œw. Jana (w Ustarbowie, Sopieszynie, Bieszkowicach od Wielkanocy) do œw.
Micha³a po dwie osoby z zagrody, a od Micha³a do œw. Jana (Wielkanocy)
– jedna osoba z zagrody we wszystkie robocze dni tygodnia.

W Celbowie, Gowinie, Nowym Dworze i S³awutówku zagrodnicy œwiad-
czyli pañszczyznê piesz¹ w wymiarze: 1 osoba z zagrody, a w okresie ¿niw –
2 osoby.

Zagrodnicy zaopatrzeni byli w obsad: 2 wo³y i krowê oraz otrzymywali depu-
tat w naturaliach. Na roli zagrodniczej wysiewano ¿yto (zazwyczaj 1 korzec),
jêczmieñ (1/2 korca) i owies (1–2 korce) oraz nieco tatarki.

Zagrodnicy czynszowi uiszczali dworowi czynsz, nie œwiadczyli robocizny,
jedynie w okresie ¿niw zobowi¹zani byli do pracy na polu pañskim – tydzieñ
kos¹ i tydzieñ grabiami. Nie otrzymywali oni od dworu obsadu.

Warto kilka zdañ poœwiêciæ wsi Gowino. Ta szlachecka wieœ dzieli³a siê na
Wielkie i Ma³e Gowino. W katastrze fryderycjañskim odnotowano siedmiu

20 GStAPK, II HA, Materien, Tit. 93, nr 26, vol. 2, k. 50-54.
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cz¹stkowych w³aœcicieli wsi. Najwiêksz¹ czêœæ w Wielkim i Ma³ym Gowinie,
³¹cznie 10 w³ók, posiada³ Ignacy Przebendowski. W jego czêœci w Wielkim
Gowinie znajdowa³ siê folwark (dzier¿awiony przez Mathiasa Schenkbetta) oraz
mieszka³y 4 rodziny zagrodnicze i owczarz. Dzia³ Ma³ego Gowina nale¿¹cy do
Przebendowskiego by³ równie¿ wydzier¿awiony. Oprócz zabudowañ dwóch
dzier¿awców znajdowa³y siê tu cztery zagrody z niewielkim kawa³kiem roli,
u¿ytkowane przez cztery rodziny zobowi¹zane do pieszej pañszczyzny21.

Typow¹ wsi¹ zagrodnicz¹ by³a Kruszwica – stanowi¹ca dziœ czêœæ Rzucewa.
Wieœ po³o¿ona by³a bezpoœrednio nad brzegiem Zatoki Puckiej poni¿ej rzu-
cewskiego zamku. W 1773 r. znajdowa³o siê tam 9 obejœæ zagrodniczych oraz
4 rodziny tzw. mieszkañców (Einwohner). Ci ostatni wynajmowali izbê lub ko-
morê w cha³upach zagrodniczych i zatrudnieni byli w ogrodzie zamkowym.
Do ka¿dej zagrody przypisane by³y dwie morgi roli. Zagrodnicy byli poddany-
mi w³aœciciela dóbr. Z racji u¿ytkowania pañskiej zagrody i roli zobowi¹zani
byli do œwiadczenia pañszczyzny pieszej w rzucewskim folwarku przez ca³y rok
we wszystkie robocze dni tygodnia, a od œwi¹t Bo¿ego Narodzenia wykonywali
m³ockê. Za czynnoœæ tê otrzymywali 1 korzec od 11 wym³óconych korców ¿yta
i 1 korzec od 13 wym³óconych korców innych zbó¿ oraz raz w tygodniu wi¹zkê
s³omy. Oprócz wymienionych œwiadczeñ kruszwiccy zagrodnicy otrzymywali
ordynariê w naturaliach.

Zagrodnicy na u¿ytkowanej roli wysiewali ¿yto (2 korce) i jêczmieñ (1 ko-
rzec) oraz trzymali krowê i wo³a, niektórzy z nich owcê i wieprza.

W 1773 r. Kruszwica liczy³a 52 osoby22.
Leœniewo w omawianym okresie by³o osad¹ cha³upnicz¹. W 1773 r. miesz-

ka³ tu dzier¿awca folwarku z rodzin¹ oraz cha³upnik bez roli, zatrudniony
zapewne w miejscowym folwarku, ³¹cznie 10 osób.

Folwark ten liczy³ 4 w³óki roli – jak odnotowano w katastrze – œredniej jako-
œci. Wysiewano tu ¿yto, jêczmieñ i owies, trzymano konie (5), wo³y (4), krowy
(8), owce (10) i wieprze (5)23.

Wsiami gburskimi by³y: Zelistrzewo, B³¹dzikowo, S³awutowo, Reszki i Brzyno.
Najwiêksz¹ z nich – bior¹c pod uwagê liczbê kmieci – by³o Zelistrzewo.

W 1773 r. odnotowano tu dziedzicznego so³tysa zaopatrzonego w 4 w³óki
i 15 morgów roli, 12 gburów szarwarkowych, 3 gburów czynszowych oraz
6 cha³upników. Nadzia³ gburski wynosi³ jedn¹ w³ókê. Ka¿dy z nich zatrudnia³
parobka, dziewkê i ch³opca. Z tytu³u u¿ytkowania pañskiej zagrody i roli zobo-
wi¹zani byli œwiadczyæ robociznê w rzucewskim folwarku – od dnia œw. Jana

21 GStAPK, II HA, Materien, Tit. 93, nr 26, vol. 2, k. 190-196.
22 GStAPK, II HA, Materien, Tit. 93, nr 26, vol. 3, k. 85-91.
23 GStAPK, II HA, Materien, Tit. 93, nr 26, k. 250-255.
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Imiê i nazwisko Pozycja Nadzia³ Liczba osób w rodzinie Wysiew Inwentarz ¿ywy
g³owy rodziny spo³eczna gruntu (w korcach) (sztuki)

Johann Parchem so³tys 4 6 2 1 2 – 5 15 13 12 1/2 12 4 4 2 5 4
Martin Dlugi gbur szarw. 1 – 2 1 2 1 6 8 6 9 – 6 3 2 2 – 1
Matheus Dargi gbur szarw. 1 – 2 1 1 – 4 8 6 9 – 6 2 1 1 2 2
Jacob Karsznia gbur szarw. 1 – 3 – 2 – 5 8 6 9 – 6 2 2 2 2 2
Peter Korth gbur szarw. 1 – 3 – 2 1 6 8 6 9 – 6 3 2 2 1 2
Mattis Poncka gbur szarw. 1 – 3 1 2 2 8 8 6 9 – 6 2 2 2 1 2
Thomas Koss gbur szarw. 1 – 2 – 1 1 4 8 6 9 – 6 2 2 1 3 2
George Ratcke gbur szarw. 1 – 2 1 2 2 7 8 6 9 – 6 2 2 2 – 1
Albrecht Kustorsch gbur szarw. 1 – 2 1 1 2 6 8 6 9 – 6 2 2 2 – 2
Paul Kartsch gbur szarw. 1 – 2 1 2 – 5 8 6 9 – 6 2 2 1 – 4
Thomas Marzion gbur szarw. 1 – 3 1 2 1 7 8 6 9 – 6 2 2 1 – 1
Martin Bialk gbur szarw. 1 – 3 – 2 1 6 8 6 9 – 6 2 2 1 – 1
Johann Pesch gbur szarw. 1 – 2 1 2 1 6 8 6 9 – 6 2 2 1 2 1
Martin Grünwaldt gbur czynszowy 1 – 2 3 1 2 8 8 6 9 – 6 4 – 2 2 2
Jacob Ploming gbur czynszowy 1 – 2 1 1 2 6 8 6 9 – 6 2 2 1 1 1
Martin Kostrach gbur czynszowy – 15 1 2 1 1 5 4 3 4 – 3 2 – 1 – 1
Joseph Klette kowal – 15 2 2 1 1 6 4 3 4 – 3 – 2 1 – 1
Michel Korth karczmarz – – 1 – 2 – 3 – – – – – – – 2 2 1
Johann Koss cha³upnik – – 1 – 1 2 4 – – – – – – – – – –
Martin Kilowski cha³upnik – – 1 – 1 1 3 – – – – – – – – – –
Adam Koss cha³upnik – – 2 1 1 – 4 – – – – – – – 1 – –
Mathis Hirth cha³upnik – – 1 – 1 1 3 – – – – – – – – – –
Jacob Magrion cha³upnik – – 1 – 1 – 2 – – – – – – – – – –
Maria Kustorsch cha³upnik – – – 1 1 – 2 – – – – – – – – – –
Adam Korth krawiec – – 1 – 1 – 2 – – – – – – – – – –
Razem 15 6 46 19 36 22 123 135 103 146 1/2 102 38 31 28 21 31

Źród³o: GStAPK, II HA, Materien, Tit. 93, nr 26, vol. 3, k. 127-135.
Objaœnienie: kreska – zjawisko nie wystêpuje, pow. – powy¿ej, pon. – poni¿ej, szarw. – szarwarkowy.
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do dnia œw. Marcina sprzê¿ajem codziennie dwie osoby z zagrody, od Marcina
do Jana – dwa dni w tygodniu. Ponadto ka¿dy z nich zobowi¹zany by³ do wyrêbu
w pañskim lesie 12 fur drewna opa³owego i dostarczenia go do browaru w Os³o-
ninie. Zaopatrzeni byli w obsad: konie, wo³y, krowê i narzêdzia. W uprawie roli
stosowali system trójpolowy. Grunty – w ocenie komisarzy pruskich – by³y tu
dobre. Uzyskiwano 3–4 ziarna od jednego wysianego. Wysiewano ¿yto, jêcz-
mieñ i owies (so³tys nieco grochu). Trzymano konie, wo³y, krowy oraz owce
i wieprze.

Gburzy czynszowi uiszczali czynsz w gotówce, a w okresie ¿niw zobowi¹za-
ni byli do pracy w rzucewskim folwarku 3 dni kos¹ i 3 dni grabiami. Gburzy
czynszowi nie korzystali z obsadu.

Oprócz gburów we wsi mieszka³o 6 cha³upników, kowal, krawiec i karcz-
marz.

Mieszkañców Zelistrzewa obowi¹zywa³ przymus mlewny. Przemia³u swego
zbo¿a mogli dokonaæ wy³¹cznie w os³oniñskim m³ynie24.

W kluczu rzucewskim wsiami gburskimi ponadto by³y S³awutowo i B³¹-
dzikowo.

Nadzia³ gruntu gburskiego w S³awutowie podobnie jak w Zelistrzewie
wynosi³ jedn¹ w³ókê. W 1773 r. odnotowano tu 9 gburów szarwarkowych. Pañsz-
czyznê sprzê¿ajn¹ od dnia œw. Jana do œw. Marcina we wszystkie dni tygodnia
i od Marcina do Jana – piesz¹ 4 dni w tygodniu – œwiadczy³o w folwarku
w S³awutówku (czterech) i Nanicach (piêciu).

Grunty by³y tu piaszczyste, daj¹ce niewielkie plony – 2–3 ziarna od jednego
wysianego. S³awutowscy gburzy tak¿e zaopatrzeni byli w obsad; obowi¹zywa³
ich równie¿ przymus mlewny w S³awutówku25.

W B³¹dzikowie odnotowano wy³¹cznie gburów czynszowych. Za u¿ytko-
wanie pañskiej roli (1 w³óka) i zagrody uiszczali czynsz w gotówce oraz œwiad-
czyli robociznê w rzucewskim folwarku – 1 dzieñ w tygodniu, w okresie ¿niw –
2 dni – czêœæ sprzê¿ajem, czêœæ piesz¹. Swe zbo¿e mogli mleæ wy³¹cznie
w os³oniñskim m³ynie26.

W Reszkach, wsi w kluczu œmiechowskim, odnotowano równie¿ wy³¹cznie
gburów czynszowych: 4 gburów i 2 pó³gburów. Nadzia³ gburski wynosi³
25 morgów, pó³gburów – 7 1/2 morgi. Zwolnieni byli poza okresem ¿niw od
œwiadczenia robocizny27.

24 GStAPK, II HA, Materien, Tit. 93, nr 26, vol. 3, k. 127-135.
25 GStAPK, II HA, Materien, Tit. 93, nr 26, vol. 1, k. 92-97.
26 GStAPK, II HA, Materien, Tit. 93, nr 26, vol. 2, k. 99-105.
27 GStAPK, II HA, Materien, Tit. 93, nr 26, vol. 3, k. 65-69.



A
N

D
R

Z
EJ

 G
R

O
T

H
 (

G
D

A
Ñ

SK
)

12
0

Tabela 4.
Wieœ gburska S³awutowo w 1773 roku

Imiê i nazwisko Pozycja Nadzia³ Liczba osób w rodzinie Wysiew Inwentarz ¿ywy
g³owy rodziny spo³eczna gruntu (w korcach) (sztuki)

Johann Dargi so³tys 1 – 3 – 2 – 5 8 5 5 3 2 2 1 2 1

Baltasar Dargi gbur szarw. 1 – 1 1 1 – 3 8 5 5 3 2 2 1 2 1

Anton Kupski gbur szarw. 1 – 2 2 2 1 7 8 5 5 3 3 3 2 3 1

Jacob Kloska gbur szarw. 1 – 2 – 2 1 5 8 5 5 3 2 2 1 2 –

Adam Müler gbur szarw. 1 – 2 1 2 1 6 8 5 5 3 3 3 3 2 1

George Parchem gbur szarw. 1 – 3 – 1 1 5 8 5 5 3 2 2 2 2 1

Martin Grünwald gbur szarw. 1 – 2 2 2 2 8 8 5 5 3 1 3 1 – 1

Christian Dargi gbur szarw. 1 – 2 1 1 1 5 8 5 5 3 2 2 1 1 1

Michel Koss gbur szarw. 1 – 2 2 1 1 6 8 5 5 3 2 3 1 – –

Bartolom Koss gbur szarw. 1 – 2 1 2 1 6 8 5 5 3 2 2 2 2 –

Christian Tribul cha³upnik – – 1 – 1 – 2 – – – – – – 1 – –

Martin Dargi cha³upnik – – 1 – 2 – 3 – – – – – – 1 – –

Johann Kupski cha³upnik – – 1 1 1 2 5 – – – – – – 1 – –

Razem 10 – 24 11 20 11 66 80 50 50 30 21 24 18 15 6

Źród³o: GStAPK, II HA, Materien, Tit. 93, nr 26, vol. 1, k. 92-97.
Objaœnienie : kreska – zjawisko nie wystêpuje, pow. – powy¿ej, pon. – poni¿ej, szarw. – szarwarkowy.
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1 Tabela 5.
Wieœ gburska B³¹dzikowo w 1773 roku

Imiê i nazwisko Pozycja Nadzia³ Liczba osób w rodzinie Wysiew Inwentarz ¿ywy
g³owy rodziny spo³eczna gruntu (w korcach) (sztuki)

Thomas Hallmann gbur czynszowy 1 – 2 1 2 1 6 9 7 10 1/2 3 4 3 4 8 4

Joseph Karschner gbur czynszowy 1 – 3 1 2 – 6 9 7 10 1/2 3 3 3 2 8 4

Jacob Rantke gbur czynszowy 1 – 3 – 3 – 6 9 7 10 1/2 3 3 3 1 4 3

Peter Treboll gbur czynszowy 1 – 2 1 3 – 6 9 7 10 1/2 3 3 2 1 3 2

Albrecht Lübke gbur czynszowy 1 – 3 – 2 1 6 9 7 10 1/2 3 3 2 2 3 3

Andreas Taeske gbur czynszowy 1 – 3 1 2 – 6 9 7 10 1/2 3 3 2 2 3 3

Paul Klebbe gbur czynszowy 1 – 2 1 2 – 5 9 7 10 1/2 3 3 3 2 4 1

Adam Hintze gbur czynszowy 1 – 3 – 2 – 5 9 7 10 1/2 3 3 3 3 5 3

Paul Meyer gbur czynszowy 1 – 2 – 2 – 4 9 7 10 1/2 3 3 1 2 3 2

Martin Karschne cha³upnik – – 1 – 1 1 3 – – – – – – – – – –

Anton Bastubka cha³upnik – – 1 1 1 – 3 – – – – – – – – – –

Johann Schwiencka cha³upnik – – 1 – 1 1 3 – – – – – – – – – –

Michael Bastubka cha³upnik – – 1 1 1 1 4 – – – – – 2 – 1 2 2

Karschne pastuch – – 1 1 1 – 3 – – – – – – – – – –

Razem 9 – 28 8 25 5 66 81 63 90 4 1/2 27 30 22 20 43 27

Źród³o: GStAPK, II HA, Materien, Tit. 93, nr 26, vol. 2, k. 99-105.
Objaœnienie : kreska – zjawisko nie wystêpuje, pow. – powy¿ej, pon. – poni¿ej.

w
³ó

ki

m
or

gi

po
w

. 1
2 

la
t

po
n.

 1
2 

la
t

po
w

. 1
2 

la
t

po
n.

 1
2 

la
t

R
az

em

¿y
to

jê
cz

m
ie

ñ

ow
ie

s

gr
oc

h

si
an

o 
fu

ra
4-

ko
nn

a

ko
ni

e

w
o³

y

kr
ow

y

ow
ce

w
ie

pr
ze

mê¿czyŸni kobiety



ANDRZEJ GROTH (GDAÑSK)122

W Brzynie odno-
towano 4 gburów
szarwarkowych. Ich
nadzia³ wynosi³ 1 w³ó-
kê. Œwiadczyli oni
pañszczyznê sprzê-
¿ajn¹ w folwarku
w Prusiewie od dnia
œw. Jana do œw. Micha-
³a we wszystkie dni ty-
godnia oraz 1 dzieñ
w tygodniu piesz¹, od
œw. Micha³a do Jana
4 dni w tygodniu
sprzê¿ajn¹ i piesz¹.
Podobnie jak gburzy
szarwarkowi wymie-
nionych wy¿ej wsi za-
opatrzeni byli w obsad
(4 konie, 4 wo³y, 2 kro-
wy i 1 wieprz). Gburzy
zatrudniali parobka
i dziewkê. Grunty
ch³opskie by³y s³abe,
piaszczyste, czêœæ
z nich przez 3 lata
ugorowa³a. Plony by³y
niskie – 2 ziarna od
jednego wysianego.
Oprócz kmieci
we wsi mieszka³o
5 zagrodników, w tym
3 szarwarkowych
œwiadcz¹cych roboci-
znê i zaopatrzonych
w pañski obsad (2 wo-
³y, krowa)28.

28 GStAPK, II HA, Materien, Tit. 93, nr 26, vol. 2, k. 55.

T
abela 6.

W
ieœ gbu

rska R
eszki w

 1773 roku

Im
iê i nazw

isko
Pozycja

N
adzia³

Liczba osób w
 rodzinie

W
ysiew

Inw
entarz ¿yw

y
g³ow

y rodziny
spo³eczna

gruntu
(w

 korcach)
(sztuki)

M
artin H

irt
gbur czynszow

y
–

25
1

3
1

1
6

10
2

7
–

2
2

1
–

1

Jacob G
ersch

gbur czynszow
y

–
25

1
1

4
2

8
10

2
7

–
1

2
2

5
2

A
ndreas M

ross
gbur czynszow

y
–

25
2

–
2

–
4

10
2

6
–

1
2

1
–

1

Paul G
oyke

gbur czynszow
y

1
15

4
–

3
–

7
20

4
13

–
3

4
3

–
1

Johann H
oppe

pó³gbur
–

7 1/2
2

–
1

1
4

5
1

4
–

–
2

1
–

–

Johann H
oltza

pó³gbur
–

7 1/2
1

–
1

–
2

5
1

4
–

–
2

–
–

1

M
athias G

orski
leœny

•
•

2
3

1
1

7
3

1
2

1
2

2
2

–
2

R
azem

4
15

13
7

13
5

38
63

13
43

1
9

16
10

5
8

Ź
ród³o: G

StA
PK

, II H
A

, M
aterien, T

it. 93. nr 26, vol. 3, k. 65-69.
O

bjaœnienie: kropka –
 brak inform

acji, kreska –
 zjaw
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Tabela 7.
Wieœ gburska Brzyno

Imiê i nazwisko Pozycja Nadzia³ Liczba osób w rodzinie Wysiew Inwentarz ¿ywy
g³owy rodziny spo³eczna gruntu (w korcach) (sztuki)

Jacob Kaczor gbur szarw. 1 – 2 1 2 1 6 8 6 10 4 4 2 1

Johann Dargart gbur szarw. 1 – 2 2 2 – 6 8 6 10 4 4 2 1

Frantz Dehn gbur szarw 1 – 1 1 2 – 4 8 6 10 3 3 1 –

Jacob Srodt gbur szarw. 1 – 2 1 2 – 5 8 6 10 4 4 2 1

Matthies Kaczor zagrodnik szarw. • • 1 1 1 1 4 1 2 2 – 2 1 –

Christian Kaczor zagrodnik szarw. • • 1 2 1 – 4 2 2 3 – 2 1 –

Christian Kaczor zagrodnik szarw. • • 1 – 1 1 3 2 2 3 – 2 – –

Joachim Mane zagrodnik szarw. • • 1 – 1 1 3 6 3 4 2 2 – 2

Jacob Born zagrodnik szarw. • • 1 – 1 1 3 3 2 3 – 2 1 –

Razem • • 12 8 13 5 38 47 35 56 17 25 10 6

Źród³o: GStAPK, II HA, Materien, Tit.93, nr 26, vol. 2, k. 50-54.
Objaœnienie: kropka – brak informacji, kreska – zjawisko nie wystêpuje, szarw. – szarwarkowy, pow. – powy¿ej, pon. – poni¿ej.
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W szlacheckiej wsi £ê¿yce Ignacy Przebendowski posiada³ dwuw³ókowe
so³ectwo. W 1772 r. dzier¿awi³ je niejaki Micha³ Plotzke. Na roli tej wysiewa³
¿yto (2 korce), jêczmieñ (5 korcy) i owies (15 korcy) i trzyma³ konie (2), wo³y
(4), krowy (2) i wieprze (5)29.

Odmienny charakter od powy¿ej omawianych osiedli mia³a Beka i Ceynowo.
Beka to osada powsta³a w XVI w. przy ujœciu rzeki Redy do Zatoki Puckiej

dla obs³ugi sp³awu drewna. Sp³awiane drewno z Puszczy Darzlubskiej sk³adano
na wybrze¿u morskim (na pla¿y zwanej wówczas str¹dem) w Bece i Os³oninie.
Od sk³adanego tu drewna urzêdnik w s³u¿bie w³aœciciela dóbr – przysiê¿ny
str¹dowy – pobiera³ op³atê zwan¹ str¹dowym. Urzêdnik ten mia³ obowi¹zek
wyznaczenia miejsca sk³adowania, przemierzenia dostarczanego na str¹d drew-
na, pobrania op³aty str¹dowej, a pobrane pieni¹dze wraz z odpowiednim spi-
sem dostarczyæ zarz¹dcy dóbr. Str¹dowy za wykonywan¹ pracê otrzymywa³
wynagrodzenie w postaci wolnego od op³at mieszkania, prawo do u¿ytkowania
dwóch morgów pañskiej roli, prawo do po³owu ryb w Zatoce Puckiej oraz
ordynariê – 3 beczki piwa i 12 korcy owsa30.

W 1773 r. komisarze pruscy odnotowali w Bece karczmê oraz cztery chaty.
Mieszkañcy osady zatrudnieni byli na placu sk³adowym. Nie by³o tu ziemi
ornej, jedynie ma³o wydajne ³¹ki.

Na dochód z Beki sk³ada³y siê profity ze sprzedanego w karczmie piwa
(przeciêtnie w roku 6 beczek) i gorza³ki (2 achtle)31, czynsz za u¿ytkowanie
pañskich chat oraz op³aty za sk³adowane tu drewno.

Karczmarz zwolniony by³ z op³at na rzecz dworu, poniewa¿ sprawowa³ nad-
zór nad sk³adowanym tu drewnem.

W 1773 r. osada liczy³a 27 osób32.
Ceynowo to osada wchodz¹ca w sk³ad kompleksu rzucewsko-wejherow-

skiego, po³o¿ona na Pó³wyspie Helskim na terenie dawnej fortecy króla W³a-
dys³awa IV. W inwentarzu dóbr rzucewsko-wejherowskich z 1711 r. okreœlano
j¹ jako „rybacy miêdzy morzem”. Osada liczy³a wówczas 6 cha³up zamieszka-
³ych przez siedem rodzin rybackich. Ich wy³¹cznym zajêciem by³o rybo³ów-
stwo. Z racji u¿ytkowania pañskiej cha³upy uiszczali na rzecz w³aœciciela dóbr
czynsz w wymiarze 9 florenów rocznie. Osobn¹ op³atê zobowi¹zani byli wno-
siæ od u¿ywanych sieci – niewodów, ¿aków, p³awnic, a tak¿e za prawo ³owu
ptactwa wodnego. Dwóch rybaków sprawowa³o funkcjê przysiê¿nego str¹do-
wego. Do ich obowi¹zków nale¿a³o pilnowanie brzegu morskiego w granicach

29 GStAPK, II HA, Materien, Tit. 93, nr 26, vol. 4, k. 175.
30 Inwentarz dóbr rzucewsko-wejherowskich z roku 1711, wyd. A. Groth, Wejherowo 2011,

s. 30-31.
31 1 achtel gorza³ki = 9 garnców = ok. 30,6 litra.
32 GStAPK, II HA, Materien, Tit. 93, nr 26, vol. 2, k. 89.
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osady, organizowania akcji ratowniczych i udzielanie pomocy rozbitkom oraz
dostarczanie do zamku w Rzucewie przedmiotów wyrzuconych przez morze33.

W 1773 r. osadê nazywano Ceynowo. Komisarze pruscy odnotowali
tu 11 cha³up zamieszka³e przez 11 rodziny rybackie. Nie posiadali oni ziemi
i utrzymywali siê wy³¹cznie z po³owu ryb. Rybacy ci uiszczali dworowi czynsz
za u¿ytkowane cha³upy oraz op³atê od po³owów na Zatoce i otwartym morzu.
Ponadto w osadzie mieszka³y 3 rodziny komornicze, zatrudnione zapewnie
u miejscowych rybaków. W omawianym roku Ceynowo liczy³o 60 miesz-
kañców34.

Spore dochody w³aœcicielowi dóbr przynosi³y m³yny. Znajdowa³y siê one
w Os³oninie, S³awutówku, Œmiechowie i Ustarbowie. Op³ata dzier¿awcza prze-
kazywana przez m³ynarza wynosi³a odpowiednio: 500, 150, 600 i 240 florenów.
Ponadto ka¿dy m³ynarz zobowi¹zany by³ dostarczyæ dworowi dwa t³uste
wieprze.

W omawianych dobrach obowi¹zywa³ przymus mielenia zbo¿a w okreœlo-
nym m³ynie.

Mieszkañcy Zelistrzewa, B³¹dzikowa, Kruszwicy i Os³onina zobowi¹zani
byli mleæ swe zbo¿e wy³¹cznie w m³ynie os³oniñskim, Celbowa i S³awutowa –
w S³awutówku, mieszkañcy Wejherowa, Œmiechowa, Nanic i Pêtkowic –
w m³ynie œmiechowskim, w m³ynie ustarbowskim – mieszkañcy Sopieszyna,
Gowina, Zbychowa, Czêstkowa i Ustarbowa.

Znacznie ni¿sze dochody przynosi³y karczmy. W omawianym okresie znaj-
dowa³y siê one w S³awutowie, Zelistrzewie, Bieszkowicach, Bece, Os³oninie,
Kruszwicy, Œmiechowie i Nanicach.

Za u¿ytkowanie pañskiej karczmy karczmarz uiszcza³ czynsz dzier¿awny;
zobowi¹zany by³ on tak¿e do remontu budynków karczemnych na w³asny koszt,
a po zakoñczeniu arendy oddania jej w stanie, w jakim j¹ otrzyma³. Tylko czêœæ
karczmarzy utrzymywa³a siê wy³¹cznie z prowadzenia karczmy. Zwykle u¿yt-
kowali zwi¹zan¹ z karczm¹ rolê.

Karczmy le¿¹ce przy traktach nazywane by³y goœciñcami. Posiada³y one
oprócz w³aœciwej czêœci karczemnej jeszcze tzw. stan, czyli stajniê z wozowni¹,
w której podró¿ni mogli postawiæ swe konie i wozy. Takim goœciñcem by³a
karczma w Œmiechowie, po³o¿ona przy wa¿nym szlaku prowadz¹cym z Pomo-
rza Zachodniego do Gdañska i dalej przez Elbl¹g do Królewca oraz karczma
w Bece, po³o¿ona przy ujœciu do Zatoki Puckiej sp³awnej rzeki Reda.

Podstaw¹ konsumpcji w karczmach kaszubskich dóbr Ignacego Przeben-
dowskiego by³o piwo warzone i gorza³ka palona w Os³oninie.

33 Inwentarz dóbr…s. 54.
34 GStAPK, II HA, Materien, Tit. 93, nr 26, vol. 1, k. 137-138.
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Tabela 8.
Roczny przeciêtny wyszynk piwa i gorza³ki w pocz¹tkach lat siedemdzie-
si¹tych XVIII wieku

35 GStAPK, II HA, Materien, Tit. 93, nr 26, vol. 2, k. 95; vol. 1, k. 100.
36 Por. A. Groth, Osiemnastowieczne karczmy wiejskie na ziemi puckiej, „Zeszyty Gminy Puck”,

2016, nr 9, s. 43-53.

W omawianych dobrach obowi¹zywa³ przymus propinacyjny polegaj¹cy na
tym, ¿e tylko ich w³aœciciel mia³ prawo produkcji i sprzeda¿y trunków, a pod-
dani zobowi¹zani byli do konsumpcji wy³¹cznie trunków wyprodukowanych
w pañskim browarze i gorzelni.

Jak wynika z tabeli 8, wiêksze iloœci trunków sprzedawano jedynie w karcz-
mach po³o¿onych przy szlakach drogowych i w ludnych wsiach. W pozosta-
³ych konsumpcja trunków by³a niewielka, a prowadzenie karczmy nie zapew-
nia³o karczmarzowi utrzymania, co by³o powodem – wed³ug komisarzy pru-
skich – likwidacji karczmy w S³awutówku i ma³ej iloœci sprzedawanych trunków
w Bieszkowicach35. S¹dzê, ¿e brak gotówki nie pozwala³ mieszkañcom na czê-
ste zagl¹danie do kieliszka czy na kufel piwa36.

Przytoczone powy¿ej uwagi dotycz¹ce kaszubskich dóbr Ignacego Przeben-
dowskiego z pocz¹tku lat siedemdziesi¹tych XVIII wieku pozwalaj¹ na nastê-
puj¹ce uogólnienia:
– w latach 1772–1773 dobra te sk³ada³y siê z jednego miasta i 25 osiedli: piê-

ciu wsi gburskich, dwóch wsi gburskich z folwarkiem, jednej wsi zagrodni-
czej, trzynaœcie wsi zagrodniczych z folwarkiem, jednej rezydencji z folwar-
kiem, jednej osady cha³upniczej z folwarkiem, jednego so³ectwa, jednej osa-
dy rybackiej oraz zajazdu wraz z miejscem do sk³adowania drewna;

Karczma Piwo Gorza³ka
beczka litry achtel litry

S³awutowo • •
Zelistrzewo 6 756 2 61,2
Bieszkowice 1 126 1/2 15,3
Beka 6 756 2 61,2
Os³onino 12 1512 5 153,0
Kruszwica 5 630 2 61,2
Œmiechowo 25 3150 3 91 8
Nanice 3 378 1 30,6

Objaœnienie: kropka – brak informacji, 1 beczka = 126 litrów, 1 achtel = 30,6 litra
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– stan posiadania pozwala zaliczyæ Ignacego Przebendowskiego do grupy
magnaterii w Prusach Królewskich;

– w uprawie roli stosowano powszechny wówczas system trójpolowy, odno-
towano jednak w czêœci folwarków odejœcie od tego sposobu uprawy roli
i objêcie zasiewami ca³ego area³u;

– uprawiano g³ównie ¿yto, owies i jêczmieñ oraz hodowano krowy mleczne,
owce i wieprze;

– podstawow¹ si³¹ robocz¹ w folwarkach stanowili gburzy i zagrodnicy szar-
warkowi;

– czeladŸ folwarczna by³a nieliczna i wykonywa³a przede wszystkim prace
w gospodarstwie podwórzowym i zwi¹zane z hodowl¹ zwierz¹t;

– obserwujemy w tych dobrach w porównaniu z rokiem 1711 postêpuj¹cy
proces oczynszowania gburów i zagrodników.

Pierwszy rozbiór Polski, w wyniku którego Prusy Królewskie zosta³y w³¹-
czone do pañstwa pruskiego, oznacza³ dla Ignacego Przebendowskiego ruinê
finansow¹. Starostwa zosta³y skonfiskowane, a dobra ziemskie katolickiej szlach-
ty obci¹¿ono 25-procentowym podatkiem od dochodu. W tej sytuacji I. Prze-
bendowski podj¹³ decyzjê o sprzeda¿y swych dóbr w Prusach Królewskich
i przeniesienie siê na sta³e do Warszawy. W 1774 r. sprzeda³ swe w³oœci wejhe-
rowsko-rzucewskie swemu kuzynowi Józefowi Przebendowskiemu za sumê
przesz³o 1mln 20 tys. z³p. Po jego œmierci (1775) wdowa po nim sprzeda³a te
dobra kupcowi angielskiemu rezyduj¹cego w Gdañsku Aleksandrowi Gibso-
nowi za 400 tys. florenów37.

37 F. Schultz, Das Schloss Rutzau und seine Besitzer, „Zeitschrift des Westpreussischen
Geschchtsverein”, H. 45, 1903, s. 187-210; Historia Wejherowa, red. J. Borzyszkowski,
Wejherowo 1998, s. 105.

Andrzej Groth

Kashubian Land Goods of the Pomeranian Voivode
Ignacy Przebendowski in the Light of the Frederician

Cadastre from 1772-1773

SUMMARY

In the years 1772–1773, the property of Ignacy Przebendowski in Kashubia inclu-
ded one city (Wejherowo) and 25 settlements, including: five villages with a grange,
one farmstead, thirteen villages with a farm, a cottage settlement with a farm, one
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village council, a fishermen’s settlement on the Hel Peninsula and an inn with
a place for storing the wood floated by the river Reda. In addition, I. Przebendowski
possessed the properties of  Falenty in the Warsaw area, Czuszów in the Kraków
province and the privately owned land of Solec in Warsaw. He also had a tenement
at D³ugi Targ (eng. Long Market) in Gdañsk, a palace in Krakow and a residence
in Warsaw at Krakowskie Przedmieœcie. The possession status put him in the rank
of one of the largest owners in Royal Prussia. In the cultivation of land owned by
of I. Przebendowski, the then widely used three-field system was used. However,
on several occasions, crop coverage of the whole area was recorded with no land
being left fallow. Mainly rye, barley and oats were grown. Breeding was well deve-
loped, because meat, milk products and wool were easy to sell in nearby Gdansk.
The basic working force on the landlord farms were big and small farmers; however,
we observe a growing process of charging rent compared to that which was done
at the beginning of the 18th century. In 1774, I. Przebendowski sold his Kashubian
estate and moved permanently to Warsaw.
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Lidia Muszyñska
Gdañsk

Ks. Ambroży Wawrzyniec Lewalski
(1842–1924)

– kaszubski Skarga

Ks. Ambro¿ego Wawrzyñca Lewalskiego odnotowuje kilka s³owników bio-
graficznych, w tym Polski S³ownik Biograf iczny1, z innych mo¿na wymieniæ
S³ownik biograf iczny Pomorza Nadwiœlañskiego2 oraz S³ownik biograf iczny
kap³anów Diecezji Che³miñskiej3. Jego biogram znajduje siê równie¿ w Ency-
klopedii Katolickiej 4. Wzmiankowany jest w opracowaniach dotycz¹cych hi-
storii Koœcio³a katolickiego na Pomorzu5, nadto jego sylwetkê przybli¿aj¹ arty-
ku³y o charakterze popularnonaukowym6. We wszystkich tych publikacjach
podkreœlona jest rola, jak¹ w drugiej po³owie XIX w. odegra³, broni¹c polsko-
œci, budz¹c ducha patriotyzmu, umacniaj¹c przywi¹zanie do ziemi ojczystej
ludnoœci kaszubskiej. Pisz¹cy o nim autorzy podkreœlaj¹ wartoœæ jego wyj¹tko-
wych przemówieñ oraz kazañ, w których nawo³ywa³ ludnoœæ kaszubsk¹ do
walki o polskoœæ. Okreœlany by³ kaszubskim Skarg¹7.

Trzeba zaznaczyæ, ¿e wszystkie wspomniane publikacje przywo³uj¹ ksi¹¿kê
Nie rzucim ziemi (Warszawa 1969) kaszubskiego pisarza-marynisty, Augustyna
Necla (1902–1976). Okazuje siê, ¿e jest ona g³ównym Ÿród³em wiedzy na temat
¿ycia i dzia³alnoœci kaszubskiego zakonnika. Autor na przesz³o 200 stronach

1 G.A. Wiœniowski, Ambro¿y Wawrzyniec Lewalski, w: Polski S³ownik Biograficzny, t. XVII/1,
pod red. E. Rostworowskiego, Kraków 1972, s. 204.

2 G.A. Kustusz, O. Ambro¿y Lewalski, w: S³ownik biograf iczny Pomorza Nadwiœlañskiego,
t. 3, pod red. Z. Nowaka, Gdañsk 1997, s. 57.

3 H. Mross, S³ownik biograf iczny kap³anów Diecezji Che³miñskiej wyœwiêconych w latach
1821–1920, Pelplin 1995, s. 171.

4 O. B³aszczak, Lewalski Wawrzyniec, w: Encyklopedia Katolicka, t. X, Lublin 2004, s. 886.
5 J. Borzyszkowski, Z dziejów Koœcio³a katolickiego na Kaszubach i Pomorzu w XIX i XX

wieku, Gdañsk; Pelplin 2000, s. 265-266; Idem, Kaszubsko-pomorscy duszpasterze – wspó³-
twórcy dziejów regionu, Gdañsk-Pelplin, 2002, s. 63.

6 K. Ickiewicz, Z przesz³oœci Mechowej, „Pomerania”, 1978, nr 3, s. 37;
7 W. Wielgoszewski, Kaszubski Skarga, „G³os z Torunia”, 2008, nr 37, s. 1.
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przedstawi³ rolê, jak¹ mimo zagro¿eñ odegra³o
polskie duchowieñstwo w walce o polskoœæ Kaszub.
Przywo³a³ wiele postaci, ale jednego z duchownych,
wyró¿ni³ szczególnie, poœwiêcaj¹c jego ¿yciu i dzia-
³alnoœci ponad 130 stron ksi¹¿ki. Tym duchownym
by³ o. Ambro¿y Lewalski. Po lekturze odnosi siê
nieprzeparte wra¿enie, ¿e by³a to postaæ nietuzin-
kowa. Sam autor wspomina, ¿e jako ma³y ch³opiec
spotka³ go na swej drodze i zrobi³ on na nim du¿e
wra¿enie. Cytuje w pracy fragmenty kazañ i prze-
mówieñ o. Ambro¿ego, osobiœcie s³yszanych w la-
tach m³odzieñczych8. Pracê Augustyna Necla
mo¿na uznaæ za swoisty ho³d z³o¿ony temu kap³a-
nowi. Mo¿na zadaæ pytanie: ile w opisanych frag-
mentach ¿ycia zakonnika jest prawdy, a ile fikcji
literackiej? Sk¹d Necel czerpa³ swoj¹ wiedzê na te-
mat franciszkanina? Wprawdzie Andrzej Szomañ-
ski we wstêpie do ksi¹¿ki Necla pisze, ¿e opiera³
siê on poza w³asnymi wspomnieniami9 oraz opowieœciami znajomych i s¹sia-
dów, tak¿e na danych zaczerpniêtych z dokumentów, wspomnieñ oraz prasy10

to jednak wydaje siê, ¿e Necel by³ bezkrytyczny wobec swojego bohatera
i zapewne nie unika³ koloryzowania opisywanych przez siebie wydarzeñ.

Ojciec Ambro¿y zosta³ tak¿e jednym z bohaterów, niestety niezachowanego
do dziœ, utworu o charakterze misteryjno-widowiskowym autorstwa wówczas
jeszcze gimnazjalisty Bernarda Sychty zatytu³owanego „Szopka kaszubska”,
wystawionego w 1925 r. Pojawia siê tam w towarzystwie wybitnych historycz-
nych postaci, takich jak: za³o¿yciel miasta Wejherowa – Jakub Wejher, ksi¹¿ê
kaszubsko-pomorski Mœciwój II, poeta – Hieronim Derdowski i w³aœnie on
jako ostatni z wejherowskich zakonników. Fakt, ¿e znalaz³ siê w tym panteo-
nie postaci wskazuje, jak¹ wagê przywi¹zywano do jego roli i znaczenia w ¿yciu
ludnoœci kaszubskiej11.

8 A. Necel, Nie rzucim ziemi, Warszawa 1969, s. 107, 111.
9 Por. Polska Akademia Nauk. Biblioteka Gdañska, Dzia³ Rêkopisów, Ms 5074: A. Necel, Moje

wspomnienia, vol. 1, passim.
10 A. Szomañski, S³owo wstêpne, w: A. Necel, Nie rzucim…, s. 6-7. Warto dodaæ, ¿e w 1971 r.

papie¿ Pawe³ VI przyzna³ pisarzowi Order Œwiêtego Grzegorza Wielkiego za podjêcie
w swej ksi¹¿ce tematyki wiary i mêczeñstwa.

11 J. Walkusz, Twórczoœæ literacka duchowieñstwa polskiego na ziemiach zaboru pruskiego
w XIX–XX wieku (1848–1939), Lublin 2002, s. 281-282.

Il. 1. Ks. Ambro¿y Wawrzy-
niec Lewalski (1842–1924)

Źród³o: A. Necel, Nie rzucim
ziemi…, Warszawa 1969,

 il. po s. 16.
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Zwa¿ywszy na zas³ugi o. Ambro¿ego Lewalskiego, mo¿e wydawaæ siê po-
staci¹ nieco zapomnian¹ przez historiografiê. Na przyk³ad dziwi fakt pomi-
niêcia jego osoby w publikacji 150 lat historii Prowincji Wniebowziêcia NMP
Zakonu Braci Mniejszych w Polsce z 2008 r.12 czy w odpowiednich tomach
Historii Pomorza13. Nie wymienia go te¿ w swoim opracowaniu Ryszard Michal-
ski14, podobnie nie zosta³ uwzglêdniony w publikacji Zas³u¿eni ludzie Pomorza
Nadwiœlañskiego z okresu zaboru pruskiego. Szkice biograf iczne15. Wiêcej, nie
doczeka³ siê nawet upamiêtnienia w postaci placu czy ulicy. Z drugiej jednak
strony sprawy nie u³atwia fakt, ¿e Ambro¿y Lewalski nie pozostawi³ po sobie
spuœcizny w postaci listów, wspomnieñ, tekstów mów b¹dŸ kazañ, mog¹cych
rzuciæ wiêcej œwiat³a na jego osobê i dzia³alnoœæ. W roku 100. rocznicy odzy-
skania przez Polskê niepodleg³oœci warto tê postaæ przypomnieæ.

Wawrzyniec (w zakonie Ambro¿y) Lewalski, reformat, kaznodzieja, dzia-
³acz spo³eczno-narodowy na Kaszubach, obroñca polskoœci, urodzi³ siê 27 maja
1842 r. we wsi Ba³ówki Du¿e w ziemi lubawskiej. By³ synem Tomasza, urzêdni-
ka pocztowego i Katarzyny z Klarowskich. Edukacjê rozpocz¹³ w prywatnym
progimnazjum w Kurzêtniku, a nastêpnie przeniós³ siê do gimnazjum che³-
miñskiego, by tam przyst¹piæ do egzaminu dojrza³oœci16. W grudniu 1866 r.,
w wieku 24 lat, wst¹pi³ do zakonu Braci Mniejszych œciœlejszej obserwancji,
czyli Reformatów w Prowincji pw. Niepokalanego Poczêcia N.M.P., utworzo-
nej dekretem z 15 maja 1855 r.17 i rozpocz¹³ nowicjat w Ma³ym Bys³awku, przyj-
muj¹c imiê zakonne Ambro¿y. Studia filozoficzne odby³ w £¹kach Bratiañskich
ko³o Nowego Miasta Lubawskiego18 i teologiczne w klasztorze na Goruszkach

12 Zob. J. Szteinke, Reformackie korzenie Prowincji Wniebowziêcia NMP Zakonu Braci Mniej-
szych w Polsce, w: 150 lat historii Prowincji Wniebowziêcia NMP Zakonu Braci Mniejszych
w Polsce (Seria: Szko³a Seraf icka, nr 1), pod red. A. Barciaka i W.J. Sztyka, Katowice Panew-
niki 2008, s. 9-36.

13 Historia Pomorza, t. 4 (1850–1918), cz. 1: Ustrój, gospodarka, spo³eczeñstwo, oprac. S. Salmo-
nowicz [et al.], pod red. S. Salmonowicza, Toruñ 2000; Historia Pomorza, t. 4 (1850–1918),
cz. 2: Polityka i kultura, oprac. J. Borzyszkowski [et al.], pod red. S. Salmonowicza, Toruñ
2002; Historia Pomorza, t. 5 (1918–1939): Województwo pomorskie i Wolne Miasto Gdañsk,
cz. 1: Ustrój, spo³eczeñstwo i gospodarka, oprac. M. Andrzejewski [et al.], pod red. S. Wierz-
chos³awskiego i P. Olstowskiego, Toruñ 2015.

14 R. Michalski, Polskie duchowieñstwo katolickie pod panowaniem pruskim wobec sprawy
narodowej w latach 1870–1920, Toruñ 1998.

15 Seria: Pomorze Gdañskie, nr 12, Gdañsk 1979.
16 G.A. Wiœniowski, Ambro¿y Wawrzyniec …., s. 204.
17 Zakony œw. Franciszka w Polsce w latach 1772–1970, cz. 3: Zakon Braci Mniejszych – Fran-

ciszkanów, Praca zbiorowa, red. J.R. Bar, Warszawa 1978, s. 168; A. J. Szteinke, op. cit.,
s. 15; G.A. Kustusz, Nowe fundacje klasztorów mêskich na Pomorzu w XVII i XVIII w.,
„Studia Pelpliñskie”, 1987, s. 80-82.

18 A. Korecki, Sanktuarium Maryjne w £¹kach Bratiañskich, Pelplin 2002, s. 177-180.
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ko³o Rawicza19. W grudniu 1872 r. w £¹kach Bratiañskich z r¹k sufragana che³-
miñskiego Jerzego Jeschke otrzyma³ œwiêcenia kap³añskie. Po ich przyjêciu zo-
sta³ skierowany do pracy duszpasterskiej w Wejherowie, znanego miejsca piel-
grzymkowego20.

Polskie duchowieñstwo katolickie w zaborze pruskim stanowi³o istotny czyn-
nik wp³ywaj¹cy na kszta³towanie siê œwiadomoœci narodowej wœród ludnoœci
polskiej. By³o czynne na wielu polach, zw³aszcza oœwiatowym, gospodarczym
i politycznym21. Z szeregów duchowieñstwa rekrutowali siê przedstawiciele
nauki, ludzie pióra, twórcy polskiej oœwiaty22. W³adze zaborcze, zdaj¹c sobie
sprawê z identyfikacji polskoœci z katolicyzmem, próbowa³y uczyniæ z Koœcio³a
katolickiego instrument swojej polityki narodowoœciowej wobec Polaków.
Zamierzano w ten sposób zminimalizowaæ wp³yw Koœcio³a na spo³eczeñstwo
polskie jako oœrodka ideowego i intelektualnego23. By³ to czas szczególny.
Zjednoczenie Niemiec w 1871 r. rozpoczê³o nowy rozdzia³ w stosunkach pol-
sko-niemieckich, z jednej strony to zaostrzenie kursu antypolskiego, z drugiej
wzrost œwiadomoœci narodowej Polaków. Koœció³ katolicki by³ czêsto jedynym
miejscem, w którym mo¿na by³o manifestowaæ swoje przywi¹zanie do polsko-
œci i j¹ kultywowaæ24.

Gros dzia³alnoœci ks. Ambro¿ego Lewalskiego przypada na lata kultur-
kampfu, stanowi¹cego rezultat wysi³ków i inicjatyw si³ liberalnych w krajach
niemieckich zmierzaj¹cych w latach 1870–1887 do ograniczenia wp³ywów
si³ konserwatywnych, w tym przede wszystkim Koœcio³a rzymskokatolickiego

19 G.A. Wiœniowski, Dzia³acz patriotyczny na Kaszubach. Ambro¿y Wawrzyniec Lewalski OFM
(1842–1924), w: Niezwykli franciszkanie XX/XXI stulecia, cz. 2., zebr. i oprac. S.B. Tomczak,
Poznañ 2012, s. 330.

20 G.A. Kustusz, O. Ambro¿y Lewalski – duszpasterz i patriota, w: Wejherowo, dzieje, kultura,
œrodowisko, Wejherowo 1993, s. 181.

21 Wystarczy przywo³aæ stosown¹ dokumentacjê Ÿród³ow¹ wytworzon¹ przez administracjê
ogóln¹ i specjaln¹ w³adz zaborczych, zob. Archiwum Pañstwowe w Gdañsku, Rejencja
w Gdañsku, sygn. 2685 (Die polnische Agitationen, 1886–1897), s. 483-506, 543, 591-593,
603-609, 617-619, 635-638,655-656, 661-663; sygn. 2690 (Agitation der polnischen Geistli-
chen, 1913–1918), s. 1-32; Prezydium Policji w Gdañsku, sygn. 6955 (Polnische Bewegung
im Kreise Putzig, 1912-1919), s. 2-18. Materia³u dostarczaj¹ te¿ roczniki katolickiego dzien-
nika „Westpreussisches Volksblatt” (1873–1920).

22 J. Borzyszkowski, Z dziejów Koœcio³a katolickiego na Kaszubach i Pomorzu w XIX i XX
wieku, Gdañsk; Pelplin 2000, s. 95-96; idem, Inteligencja polska w Prusach Zachodnich 1884–
–1920, Gdañsk 1986, s. 102-108, 127-140; J. Walkusz, Twórczoœæ literacka duchowieñstwa
polskiego na ziemiach zaboru pruskiego w XIX–XX wieku (1848–1939), Lublin 2002, passim.

23 J. Krasuski, Kulturkampf. Katolicyzm i liberalizm w Niemczech XIX wieku, Poznañ 1963,
s. 181.

24 R. Michalski, Polskie duchowieñstwo katolickie pod panowaniem pruskim wobec sprawy
narodowej w latach 1870–1920, Toruñ 1998, s. 3-4, 94-95.
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na ¿ycie publiczne i w rezultacie podporz¹dkowanie go w³adzy pañstwowej25.
U Ÿróde³ kulturkampfu leg³o kilka czynników. Przede wszystkim nale¿a³y do nich
z jednej strony polityka centralizmu w³adz jako efekt zjednoczenia Niemiec,
z drugiej wzrost tendencji centralistycznych i antyliberalnych w Koœciele, dalej
rywalizacja o w³adzê w Niemczech obozu liberalnego i obozu katolicko-kon-
serwatywnego, maj¹ca silny wp³yw na relacje pañstwo – Koœció³, i wreszcie
obawy rz¹dz¹cych przed eskalacj¹ separatyzmów, zw³aszcza tych zwi¹zanych
z aspiracjami mniejszoœci narodowych26. Dla konserwatysty kanclerza Otto
von Bismarcka by³ on instrumentem polityki maj¹cym na celu os³abienie
w nowo utworzonej Rzeszy Niemieckiej si³ odœrodkowych, a za takie uwa¿a³
Koœció³ katolicki i m.in. Polaków27. Z tego powodu kulturkampf przybra³
szczególnie ostry przebieg na ziemiach polskich pod zaborem pruskim, przy-
czyniaj¹c siê do zaostrzenia polityki antypolskiej28.

W Wejherowie, do którego przyby³ o. Ambro¿y, reformaci prowadzili dusz-
pasterstwo w sanktuarium Mêki Pañskiej. W momencie gdy siê pojawi³, jego
wspó³bracia, na mocy nakazu wydanego przez w³adze pruskie w 1873 r., nie
mogli opuszczaæ klasztoru, a z czasem zakazano im równie¿ odprawiania
nabo¿eñstw w klasztornym koœciele i opuszczania Wejherowa29. Zakonnicy
zamieszkiwali ju¿ wówczas w tzw. Nowym Klasztorze, wybudowanym w 1872 r.
przy wspó³udziale okolicznego spo³eczeñstwa30, znanym te¿ pod nazw¹ Leoni-
no, tu bowiem w 1903 r. zorganizowano konwikt dla kandydatów do kap³añ-
stwa, nazwany „Collegium Leonium” na czeœæ ówczesnego papie¿a Leona XIII,
aby upamiêtniæ z³oty jubileusz jego kap³añstwa oraz biskupa che³miñskiego
Leona Rednera (1828–1898)31.

Instrumentem walki z Koœcio³em by³y ustawy majowe, uchwalone przez
sejm pruski w 1873 r., zmierzaj¹ce do ograniczenia roli Koœcio³a katolickiego,

25 Z. Zieliñski, Kulturkampf, w: Encyklopedia „Bia³ych Plam”, t. 10, red. nacz. A. Winiarczyk,
Radom 2003, s. 280.

26 Zob. L. Trzeciakowski, Pod pruskim zaborem 1850–1918, Warszawa 1973, s. 7-21; por.
te¿ W. Urban, Dzieje Koœcio³a w zaborze pruskim. Wielkopolska, Pomorze i Warmia. Œl¹sk,
w: Historia Koœcio³a w Polsce, t. II: 1764–1945, cz. I: 1764–1918, pod. red. B. Kumora,
Z. Obertyñskiego, Poznañ–Warszawa 1979, s. 519.

27 Z. Zieliñski, Kulturkampf, s. 280-281.
28 Tam¿e.
29 G.A. Kustusz, O. Ambro¿y Lewalski, w: S³ownik biograf iczny Pomorza …, s. 57.
30 E. Roszczynialski, Kalwaria Wejherowska – jej fundatorowie, duszpasterze i uroczystoœci,

Wejherowo 1928, s. 12-13; J. Walkusz, Collegium Leoninum w dziejach miasta i regionu,
w: Wejherowo, dzieje, kultura, œrodowisko, Wejherowo 1993, s. 153-154; L. Ja¿d¿ewski,
Collegium Leoninum 1872–1957. KuŸnia kaszubskiej inteligencji, Banino, b.r.w., s. 23.

31 J. Borzyszkowski, Wejherowo w pañstwie prusko-niemieckim, w: Historia Wejherowa, pod.
red. J. Borzyszkowskiego, Wejherowo 1998, s. 190.
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traktowane jako ochrona interesów pañstwowych przed szkodliw¹ dzia³alno-
œci¹ kleru32. Od tej pory urzêdy duchowne piastowaæ mogli tylko obywatele
niemieccy, legitymuj¹cy siê œwiadectwem dojrza³oœci niemieckiego gimnazjum,
z odbytymi trzyletnimi studiami teologicznymi w niemieckim uniwersytecie
i ze z³o¿onym tzw. pañstwowym egzaminem naukowym z filozofii, historii i lite-
ratury niemieckiej. Ustawy majowe da³y w³adzom prawo notyfikacji, czyli obo-
wi¹zek informowania w³adz o zamiarze obsadzenia placówki koœcielnej. Tym
samym pañstwo uzyska³o prawo ingerowania w obsadê stanowisk koœcielnych33.
Wskutek stosowanych represji oraz dodatkowego ustawodawstwa z 1874 r. liczba
osieroconych parafii z ka¿dym rokiem wzrasta³a34.

Ojcowie reformaci prowadzili swoj¹ dzia³alnoœæ, g³ównie w tych w³aœnie
parafiach, które pozbawione by³y swych duszpasterzy na skutek wspomnia-
nych ustaw. Tam, nara¿aj¹c siê w³adzy, odprawiali nabo¿eñstwa, g³osili s³owo
Bo¿e, wyg³aszali kazania oraz s³uchali spowiedzi. Równie¿ o. Ambro¿y dziêki
swym patriotycznym i narodowym kazaniom sta³ siê znany na nadmorskich
Kaszubach35. Jego aresztowanie, a nastêpnie koniecznoœæ codziennych wizyt
na posterunku ¿andarmerii nie sprawi³y, ¿e zaniecha³ czy ograniczy³ swoj¹ dzia-
³alnoœæ, przeciwnie odprawia³ w ¯arnowcu msze œw. oraz przyst¹pi³ tam do
zorganizowania polskiej szko³y, w której sam uczy³ historii, geografii i religii.
Zachêca³ do otwierania podobnych szkó³ w prywatnych domach. Uda³o siê
to w Odargowie, Wierzchucinie i Kartoszynie36. Mobilizowa³ ludnoœæ do
czytania i pisania, bo jak twierdzi³: „Bismarck chce nam odebraæ ojczysty jêzyk,
którego nas matka nauczy³a, w którym odmawia³a pacierz. Gdy bêdziemy
w³adaæ naszym jêzykiem, Niemcy nie bêd¹ wstanie nas zniewoliæ”37.

Zakony, staj¹ce w poprzek polityce germanizacyjnej, oskar¿ano o dzia³ania
antypañstwowe, o destrukcyjny wp³yw na spo³eczeñstwo, a nawet o przygoto-
wywanie spisku. Zarzuty te odnosi³y siê g³ównie do jezuitów, ale da³y podstawê
do zwalczania pozosta³ych zakonów i zgromadzeñ38. 31 maja 1875 r. og³oszo-
no ustawê o zakonach, nakazuj¹c¹ likwidacjê wszystkich na obszarze Króle-

32 Z. Zieliñski, Kulturkampf w archidiecezji GnieŸnieñskiej i Poznañskiej w latach 1873–1887,
Poznañ 2011, s. 59.

33 Tam¿e, s. 58-59; L. Trzeciakowski, op. cit., s. 88; J. Krasuski, op. cit., s. 175; A. Korecki,
Sanktuarium Maryjne w £¹kach Bratiañskich, Pelplin 2002, s. 72-73.

34 A. Korecki, Sanktuarium Maryjne…, s. 73; L. Trzeciakowski, op. cit., s. 90, 125.
35 W. Szulist, Przesz³oœæ obecnych obszarów diecezji pelpliñskiej, t. II: 1772–1920, Pelplin 2006,

s. 164.
36 A. Necel, Nie rzucim …, s. 17-19.
37 Tam¿e, s. 19.
38 Z. Zieliñski, op. cit., s. 252-253; G. Kucharczyk, Kulturkampf. Walka Berlina z katolicyzmem

1848–1918, Warszawa 2009, s. 110-111; W. Urban, op. cit., s. 521.
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stwa Pruskiego z wyj¹tkiem tych, które zajmowa³y siê chorymi39. W Nowym
Klasztorze przebywa³o w tym czasie 10 zakonników, 10 braci i 2 aspirantów.
Wspólnotê zakonn¹ tworzyli wówczas ojcowie: Justus Waœniewski (gwardian),
Hipolit Górski, Florjan Klonowski, Feliks Krause, Paulinus Lozeree, Ambro¿y
Lewalski, Jakób Raszka, Onufry Strzelka, Wawrzyniec Zawacki, January Ziar-
nowski40. 1 paŸdziernika 1875 r. wejherowscy reformaci zostali zmuszeni do
opuszczenia swojej siedziby. Po kasacie zakonu jego mieszkañcy zostali roz-
proszeni, wiêkszoœæ z nich wyemigrowa³a do Ameryki41, tylko dwóch o. Justus
Waœniewski i o. Ambro¿y Lewalski, pozostali na miejscu42. Ju¿ w listopadzie
1875 r. o. Ambro¿y w wyniku nieprzestrzegania ustaw majowych otrzyma³
urzêdowy zakaz wykonywania wszelkich czynnoœci duchownych43.

Ukrywa³ siê na terenie kalwarii wejherowskiej w kaplicy Kajfasza, nie za-
przestaj¹c swojej dzia³alnoœci44. Donosy spowodowa³y, ¿e miejsce kryjówki
zosta³o odkryte. Musia³ uciekaæ. Jak podaje Augustyn Necel, schroni³ siê na
strychu w magazynie nale¿¹cym do Niemca Gerenta, w którym, dziêki przy-
chylnoœci magazyniera, uda³o mu siê ukrywaæ od listopada 1876 do kwietnia
1877 r.45 Nastêpne schronienie znalaz³ w maj¹tku Marii Wiœniewskiej w Ra-
doszewie. Duchowny razem z Janem Licowem, woŸnic¹ w³aœcicielki maj¹tku,
który zawsze mu towarzyszy³, przemierza³ wsie, gdzie prowadzi³ swoj¹ patrio-
tyczn¹ dzia³alnoœæ. Przybywa³ do Karwi, Ch³apowa, Tupade³, Wielkiej Wsi,
Swarzewa, Jastarni. W jednych udziela³ lekcji jêzyka polskiego i egzaminowa³
dzieci, w innych wyg³asza³ kazania „przepojone wiar¹ w lepsze jutro, a lud
wychodzi³ pokrzepiony na duchu”46.

21 wrzeœnia 1877 r. s¹d wejherowski uzna³ go za niewinnego w sprawie nie-
przestrzegania ustaw majowych, poniewa¿, jak donosi³ „Pielgrzym”, „do wyko-
nywania czynnoœci duchownych jeszcze przed wydaniem ustaw majowych by³
uprawniony”47. Ale ju¿ w listopadzie tego roku ten sam „Pielgrzym” informo-
wa³, ¿e o. Ambro¿y przez ten¿e s¹d wejherowski zosta³ „skazany na 50 grzy-
wien za kazanie, jakie mia³ w ostatni wielki czwartek przy odwiedzaniu kaplic
kalwaryjskich do zebranych pielgrzymów. Œwiadectwo W³adzy Biskupiej, ¿e

39 G.A. Wiœniowski, Dzia³acz patriotyczny..., s. 331.
40 E. Roszczynialski, op. cit., s. 13.
41 J. Rook, Kronika koœcio³a, paraf ii, klasztoru, Kalwarii oraz Miasta Wejherowa 1633–1887,

t³um. z niem. F. Müller, Pelplin 2000, s. 72; W. Wielgoszewski, op. cit., s. 1.
42 E. Roszczynialski, op. cit., s. 13.
43 „Pielgrzym”, 1875, nr 47, s. 382.
44 A. Necel, Nie rzucim …, s. 26.
45 Tam¿e, s. 29-30.
46 Tam¿e, s. 33-38.
47 „Pielgrzym”, 1877, nr 111, s. 3; „Goniec Wielkopolski”, 1877, nr 176, s. [4].



LIDIA MUSZYÑSKA (GDAÑSK)136

ju¿ od grudnia r. 1872 by³ upowa¿nionym do wykonywania czynnoœci du-
chownych w koœciele parafialnym i klasztornym w Wejherowie jak i filialnym
w Górze, t³umaczy³ rz¹dowy prokurator tak, jak ¿eby z niego wynika³o, ¿e poza
tymi koœcio³ami jemu nie wolno by³o czynnoœci duchownych wykonywaæ,
a wiêc ani w kaplicach kalwaryjnych miewaæ kazañ, ani opatrywaæ chorych”48.

W styczniu 1878 r. uzyska³ sekularyzacjê, a rok póŸniej zosta³ przyjêty
w poczet duchowieñstwa œwieckiego diecezji che³miñskiej. Pracowa³ w koœciele
poklasztornym w Wejherowie, otrzymuj¹c od biskupa 300 marek rocznego
wsparcia49. W latach 1884–1889 jako wikariusz opiekowa³ siê kaplicami kal-
warii wejherowskiej50. W 1887 r. jego staraniem odnowiono przydro¿n¹ kaplicê,
pod wezwaniem Ukrzy¿owanego Pana Jezusa w Zagórzu, któr¹ postawili
hr. Przebendowscy (1748) dla kalwaryjskich pielgrzymów51. Kaplica ta wraz
z Bram¹ Oliwsk¹ i koœcio³em w Kolibkach zaczyna³a „prastary” trakt pielgrzym-
kowy z Gdañska52. Z wielkim uznaniem i wdziêcznoœci¹ ks. Ambro¿ego Le-
walskiego wspomina³ ks. Jan Rook (1830–1899), proboszcz parafii wejherow-
skiej w latach 1861–1887. W prowadzonej przez siebie kronice pod rokiem
1878 zapisa³ o nim: „przy u¿yciu wszystkich swych si³ psychicznych i moral-
nych wspiera³ proboszcza w tym tak bardzo utrudnionym duszpasterstwie”53.
Podkreœla³ te¿ jego pracê i zaanga¿owanie w utrzymaniu zabudowañ w obrêbie
parafii Wejherowo – Góra, w tym koœcio³a klasztornego i kaplic kalwaryjskich54.

 Nastêpnie 10 kwietnia 1889 r. zosta³ powo³any na stanowisko wikariusza
przy koœciele farnym w Wejherowie i filii w Górze55, pobiera³ tam nale¿n¹

48 „Pielgrzym”, 1877, nr 132, s. 2.
49 Archiwum Pañstwowe w Bydgoszczy, nr zespo³u 4 Urz¹d Województwa Pomorskiego

w Toruniu, sygn. 3199, Akta w sprawie wymiaru uposa¿enia emerytalnego dla ks. wikarego
Ambro¿ego Lewalskiego w Swarzewie, pow. Puck. (dalej: APB, UWPwT, 3199), k. 12: odpis
pisma Biskupiego Generalnego Wikariatu Che³miñskiego do ks. A. Lewalskiego z 14.05.1889.

50 Conisgnatio totius cleri saecularis et regularis, sororum piarum congregationum ecclesiarum
parochialium cum f ilialibus aut adjunctis et capellis publicis ad illas pertinentibus, dioece-
sis culmensis […], 1885–1889.

51 E. Roszczynialski, op. cit., s. 5.
52 S. Klein, O. Ambro¿y Lewalski, „Pomerania”, 1985, nr 1, s. 33.
53 J. Rook, op. cit., s. 74.
54 Tam¿e. Z korespondencji Biskupiego Generalnego Wikariatu Che³miñskiego z probosz-

czem wejherowskim ks. Janem Rookiem z maja 1885 r. wynika, ¿e ks. A. Lewalski przecho-
dzi³ k³opoty zdrowotne zwi¹zane byæ mo¿e z rozstrojem nerwowym, spowodowanym
wczeœniejszymi sytuacjami stresowymi, zob. Archiwum Parafii pw. Trójcy Przenajœwiêtszej
w Wejherowie (dalej APW), sygn. B 76 (Akta koœcio³a f ilialnego w Górze Pomorskiej. Powo³a-
nie ksiêdza wikarego do Góry Pomorskiej 1862–1888), k. 40-40v, 43-43v. Za pomoc w t³u-
maczeniu rzeczonej korespondencji dziêkujê Panu prof. Dariuszowi Kaczorowi.

55 APW, sygn. B 77, Akta f ilialnego koœcio³a w Górze Pomorskiej (1851–1892, 1893–1900),
k. 74: pismo Biskupiego Generalnego Wikariatu w Che³mnie w sprawie powo³ania



 KS. AMBRO¯Y WAWRZYNIEC LEWALSKI (1842–1924) – KASZUBSKI SKARGA 137

pensjê z kasy rz¹dowej w wysokoœci 650 marek rocznie56, pracowa³ na tym
stanowisku zaledwie 9 miesiêcy, do 13 stycznia 1890 r. Wówczas, jak pisa³, „ró¿ne
procesy s¹dowe i ciê¿kie prace” nadwyrê¿y³y jego si³y, wiêc w³adza biskupia
chcia³a go pos³aæ do Brus, ale ze wzglêdu na stan zdrowia „nie mog³em tam iœæ,
lecz prosi³em o trzymiesiêczny urlop”. Po up³ywie tego czasu, zaproponowano
mu miejsce w Bys³awku, gdzie „jednak Siostry biedne, nie mog³y mi daæ utrzy-
mania. Prosi³em o inne miejsce, niestety do dziœ [tj. 1921 r. – L.M.] ¿adnego
nie otrzyma³em, ani emerytury”57.

1 lipca 1890 r. zosta³ zwolniony z czynnej s³u¿by w diecezji che³miñskiej
i przesta³ nale¿eæ do jej kleru diecezjalnego58. Od sierpnia do listopada 1890 r.
ukrywa³ siê w Wielkiej Piaœnicy59. Jak relacjonowa³, musia³ radziæ sobie sam,
wiêc osiedli³ siê w Swarzewie60, gdzie ¿yczliwi ludzie, pomogli mu zbudowaæ,
usytuowany w niewielkiej odleg³oœci od Koœcio³a, dom z czerwonej ceg³y61.
Kupi³ równie¿ kilka morgów ziemi, które mia³y s³u¿yæ jego utrzymaniu62.

Sanktuarium Matki Bo¿ej w Swarzewie by³o kolejnym miejscem pielgrzym-
kowym, do którego przyby³ i w dzia³alnoœæ którego bardzo siê anga¿owa³.
W okresie zaboru pruskiego Matka Boska Swarzewska stanowi³a przedmiot
kultu religijnego, zw³aszcza dla rybaków i ¿eglarzy63. Ks. Hieronim Go³êbiewski,
m.in. proboszcz w Jastarni, wspomina³: „W wigili¹ Matki Boskiej Szkaplerznej

ks. Ambro¿ego Lewalskiego na stanowisko wikariusza przy koœciele farnym w Wejherowie
i filii w Górze z dnia 10.04.1889. Œlady jego dzia³alnoœci duszpasterskiej zob. Archiwum
Archidiecezji Gdañskiej (dalej: AAG), Ksiêga chrztów par. Góra 1859–1899, Ksiêga zgonów
par. Góra 1859–1913.

56 APB, UWPwT, 3199, k. 13-14: odpis pisma Wydzia³u ds. Koœcielnych i Szkolnych Rejencji
Gdañskiej do proboszcza parafii Trójcy Przenajœwiêtszej w Wejherowie ks. Walentego
D¹browskiego z 23.06.1889 oraz pismo ks. A. Lewalskiego do Biskupiego Generalnego
Wikariatu Che³miñskiego z 4.07.1922.

57 Tam¿e, Proœba ks. A. Lewalskiego do wojewody pomorskiego z 11.08.1921, k. 4-6; zob.
te¿ APW, sygn. B 77, Akta f ilialnego koœcio³a…, k. 73, 74, 77.

58 APB, UWPwT, 3199, Kwestionariusz zaœwiadczony przez W³adzê Biskupi¹, s³u¿¹cy za pod-
stawê do wymiaru poborów emerytalnych w miejsce oryginalnych dokumentów, s. 17.

59 A. Necel, Nie rzucim …, s. 52-57.
60 W. Szulist, op. cit., s. 164.
61 M. Pliñski, Koronacja. Metadialog z ks. radc¹ Wojciechem Pronobisem proboszczem Swa-

rzewskim, Pelplin 2016, s. 57. Budynek, w którym o. Ambro¿y spêdzi³ ponad 30 lat swojego
¿ycia, stoi do dziœ w Swarzewie przy ulicy Szkolnej.

62 APB, UWPwT, 3199, Proœba ks. A. Lewalskiego do wojewody pomorskiego z 11.08.1921,
s. 6. Augustyn Necel pisze, ¿e otrzyma³ tu dwa hektary ziemi, jeden od miejscowego gospo-
darza Pipera, drugi od puckiego kupca, ¯yda, a miejscowi gospodarze zbudowali mu dom
z czerwonej ceg³y, A. Necel, Nie rzucim …, s. 66.

63 L. Ja¿d¿ewski, Ruch pielgrzymkowy na Pomorzu w okresie zaboru pruskiego, w: 1050. Rocz-
nica Chrztu Polski, pod. red. K. Lewalskiego, Gdañsk 2017, s. 272.
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(15 lipca) wychodzi z Jastarni kompania Swarzewska tj. przynajmniej po³owa
parafii odprawia z krzy¿em, obrazem, wszystkimi chor¹gwiami i bêbnem
w towarzystwie ksiêdza pielgrzymkê do cudownego obrazu Matki B. Swarzew-
skiej, […] Nie dziw, i¿ rybacy do tej swej dawniejszej patronki maj¹c wielkie
nabo¿eñstwo w jej uroczystoœci j¹ odwiedzaj¹. […] Pielgrzymka ta jest uroczy-
stoœci¹, na któr¹ starzy i m³odzi siê ciesz¹”64. O. Ambro¿y by³ gor¹cym czcicie-
lem Matki Boskiej Swarzewskiej i na swarzewskich odpustach rybaków by³
sta³ym bywalcem65 (niedziela po 16 lipca – odpust Matki Bo¿ej Szkaplerznej
i niedziela po 8 wrzeœnia – odpust Narodzenia NMP66).

Wprawdzie mieszka³ i s³u¿y³ w Swarzewie, ale pomaga³ w duszpasterstwie
przy ró¿nych koœcio³ach w diecezji. Zastêpowa³ chorych oraz represjonowanych
przez w³adze proboszczów, jak to na przyk³ad by³o w przypadku ks. Teofila
B¹czkowskiego z parafii Mechowa67. W swojej dzia³alnoœci zachêca³ do czyta-
nia i prenumerowania ksi¹¿ek i czasopism m.in. „Pielgrzyma”; wa¿n¹ te¿ jej
czêœci¹ by³o obchodzenie jubileuszy z okazji rocznic patriotycznych (odsiecz
Wiednia, sprowadzenie zw³ok Mickiewicza do Krakowa, powstanie listopado-
we, styczniowe, obchody grunwaldzkie, rocznica œmierci Koœciuszki). Mia³ swój
udzia³ w za³o¿eniu Banku Ludowego w Pucku. Z uwagi ¿e by³ to czas wzmo¿o-
nej emigracji ludnoœci kaszubskiej do Ameryki, o. Ambro¿y przestrzega³ przed
opuszczaniem w³asnej ziemi, która zajêta przez niemieckich osadników, tym
samym bêdzie stracona dla Polaków. Swoj¹ dzia³alnoœæ w tym zakresie wspo-
maga³ rozdawnictwem ksi¹¿eczki Henryka Sienkiewicza Za chlebem. U bogat-
szych gospodarzy zak³ada³ biblioteki, na przyk³ad w Swarzewie u Pomieczyñ-
skiego i Piliñskiego, w Wielkiej Wsi u Kortasa, Torliñskiego, P³omienia i Kar-
cza. Ksi¹¿ki dla nich sprowadza³ z Poznania i Krakowa68. O. Ambro¿y anga¿owa³
siê równie¿ w ruch pielgrzymkowy. Potrafi³ wykorzystaæ ka¿d¹ okazjê, by prze-
mawiaæ w duchu narodowym i zapewne dlatego czêsto zapraszany by³ na Kal-
wariê Wejherowsk¹ jako kaznodzieja69 i bra³ udzia³ w pielgrzymkach, podczas
których wyg³asza³ d³ugie patriotyczne przemówienia70.

64 H. Go³êbiewski, Obrazki rybackie skreœli³ ksi¹dz ongi rybacki Hieronim Go³êbiewski, oprac.
do druku, przyp. i koment. opatrzy³ J. Borzyszkowski, Gdañsk 1975, s. 31.

65 S. Klein, O. Ambro¿y Lewalski, „Pomerania”, 1985, nr 1, s. 33.
66 J. Wiêckowiak, Królowa Polskiego Morza, Gdynia 1992, s. 80.
67 Œlady jego wpisów mo¿na odnaleŸæ poza Swarzewem (AAG, Ksiêga chrztów par. Swarzewo

1892–1906), m.in. w Mechowie (AAG, Ksiêga chrztów par. Mechowo 1870–1907) czy
Jastarni (AAG, Ksiêga chrztów par. Jastarnia 1911–1928).

68 A. Necel, Nie rzucim …, s. 39.
69 J. Walkusz, Koœció³ na drogach pomorskiej przesz³oœci. Studia i szkice z XIX i XX wieku ,

Lublin 2014, s. 67.
70 Tam¿e, s. 39, 51.
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Dzia³alnoœæ o. Ambro¿ego Lewalskiego nie umknê³a uwadze Antoniego
Abrahama (1869–1923), kaszubskiego dzia³acza spo³ecznego, orêdownika
polskoœci Pomorza, o którym mówiono, ¿e by³ aposto³em sprawy polskiej71.
Oboje, zarówno o. Ambro¿y, jak i Antoni Abraham, popierali dzia³alnoœæ to-
warzystw ludowych i mieli swój wk³ad w ich organizacjê. By³y to placówki,
w których krzewiono ducha religijnego i narodowego, uœwiadamiano polityczne
i zawodowo, szerzono oœwiatê oraz rozwijano ¿ycie kulturalne72. Na spotka-
niach towarzystw wyg³aszano odczyty, urz¹dzano pogadanki, œpiewano pieœni
koœcielne i narodowe73.

Ich drogi krzy¿owa³y siê w trakcie pielgrzymek do Kalwarii Wejherowskiej74.
O ich przebiegu pisa³ i o o. Ambro¿ym wspomina³ Antoni Abraham w swoich
felietonach zamieszczanych na ³amach „Gazety Gdañskiej”. Opisuj¹c pielgrzym-
kê z Oliwy do Wejherowa, pisa³: „Nauki wypowiedzieli ojciec Ambro¿y i ks.
Wikary z Koœcierzyny”, „Ojciec Ambro¿y w serdecznych s³owach jeszcze do
wszystkich przemówi³”75. Innym razem w nawi¹zaniu do pielgrzymki z Jastarni
relacjonowa³: „Przy kaplicy przywita³ pielgrzymkê ryback¹ Ojciec Ambro¿y,
œliczn¹ wyg³osiwszy przemowê. S³owa jego p³ynê³y z serca, to te¿ pobo¿na gro-
madka rybacka do ³ez by³a wzruszona”76. Drogi obu dzia³aczy styka³y siê równie¿
w trakcie organizowanych przez o. Ambro¿ego uroczystoœci upamiêtniaj¹cych
wa¿ne wydarzenia historyczne. Na przyk³ad w 1893 r. przypad³a trzydziesta
rocznica powstania styczniowego. Uroczystoœci odby³y siê w koœciele w Oksy-
wiu. Kolejno przemawiali ks. Antoni Muchowski, proboszcz parafii oksywskiej,
o. Ambro¿y, który równie¿ odprawi³ mszê ¿a³obn¹, oraz Antoni Abraham77.

Ten ostatni, przed wyruszeniem w czerwcu 1919 r. do Pary¿a, gdzie prze-
d³u¿a³y siê rokowania pokojowe koñcz¹ce I wojnê œwiatow¹, podczas których
zapaœæ mia³y m.in. decyzje w sprawie przy³¹czenia ziem kaszubskich do odra-
dzaj¹cej siê Polski, mia³ wys³uchaæ rad i wskazówek o. Ambro¿ego78. Z kolei
jesieni¹ 1919 r., kiedy traktat zosta³ ratyfikowany i ziemie kaszubskie zosta³y
przy³¹czone do Polski, a Gdañsk zosta³ Wolnym Miastem, o. Ambro¿y na

71 W. Pniewski, Antoni Abraham (1869–1923). Wielki patriota z ludu kaszubskiego, Warszawa
1936, s. 8; T. Bolduan, Aposto³ narodowej sprawy. O Antonim Abrahamie, Gdañsk 1974,
s. 7-10.

72 W. Pniewski, op. cit., s. 10; T. Bolduan, op. cit., s. 22-23.
73 W. Pniewski, op. cit., s. 10.
74 Tam¿e; A. Necel, Nie rzucim …, s. 39, 51.
75 [A. Abraham] Antek z pod Gór Kalwaryjskich, Listy ludu polskiego, „Gazeta Gdañska”, 1914,

nr 64, s. 3.
76 [A. Abraham] Antek z nad Ba³tyku, Listy ludu polskiego, „Gazeta Gdañska”, 1914, nr 89, s. 3.
77 A. Necel, Nie rzucim …, s. 89-90.
78 Tam¿e, s. 129.
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zebraniu Towarzystwa Ludowego w Pucku mówi³, ¿e: „Nadejdzie chwila, gdy
Gdañsk stanie siê dzieckiem swej ojczyzny”79. Potem, gdy polska armia pod
dowództwem gen. Józefa Hallera zbli¿a³a siê do Wybrze¿a i utworzono komi-
tet powitalny, jednym z jego cz³onków by³ o. Ambro¿y80. Wiek i zmêczenie
spowodowa³y jednak, ¿e kiedy 10 lutego 1920 r. witano armiê gen. Hallera
i odby³a siê uroczystoœæ zaœlubin Polski z morzem, ks. Ambro¿y nie wzi¹³
w niej udzia³u. W tym czasie odprawi³ mszê dziêkczynn¹, podczas której pod-
kreœli³ „¿e warto by³o walczyæ o polskoœæ naszego ludu”81, a nastêpnie uczestni-
czy³ w uroczystoœciach powitalnych w puckim Domu K¹pielowym (Kurhauzie),
zasiadaj¹c za sto³em prezydialnym82. Pomaga³ te¿ przy s³uchaniu spowiedzi
¿o³nierzy w Pucku i wojsk kolejowych, które przebywa³y w 1920 i 1921 r.
na terenie parafii swarzewskiej83.

79 Tam¿e, s. 130.
80 Tam¿e, s. 131.
81 Tam¿e, s. 133.
82 A. Necel, Nie rzucim…, s. 133; H. Kroczyñski, Zaœlubiny Polski z morzem, Ko³obrzeg, 1999,

s. 70-72.
83 APB, UWPwT, 3199, Kwestionariusz zaœwiadczony przez W³adzê Biskupi¹, s³u¿¹cy za pod-

stawê do wymiaru poborów emerytalnych w miejsce oryginalnych dokumentów, s. 17.

Il. 2. Dom mieszkalny o. Ambro¿ego Lewalskiego, ul. Szkolna, Swarzewo,
stan z 2017 r. (fot. L. Muszyñska)
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Podesz³y wiek, dro¿yzna oraz fakt, ¿e korzysta³ g³ównie ze wsparcia oko-
licznych proboszczów i ludnoœci, sk³oni³y go w 1921 r. do zwrócenia siê do
wojewody pomorskiego Jana Brejskiego (1863–1934) z proœb¹ o udzielenie mu
finansowego wsparcia. W piœmie z dnia 11 sierpnia 1921 r. stwierdza³ „dziœ
przy tej dro¿yŸnie nie maj¹c nic jak stypendia mszalne i czasem jaki ma³y po-
bo¿ny zarobek, nie podobno staremu ksiêdzu siê utrzymaæ. Nie mogê sam tych
kilku morgów obrobiæ, muszê naj¹æ robotników i gorzko zarobiony grosz na
nich ³o¿yæ przy obecnej drogoœci robotnika. Dodajê, ¿e z tych kilku morgów
roli, któr¹ posiadam, nic sprzedaæ nie mogê, bo to potrzebujê na swoje utrzy-
manie”84, dlatego jak pisa³ „udajê siê do jaœnie Wielmo¿nego Pana Wojewody
z proœb¹, by raczy³ ³askawie udzieliæ mi wsparcia z funduszów danych mu
do dyspozycji, bym choæ cokolwiek swobodniej i ³atwiej móg³ spêdziæ te kilka
dni ¿ycia mojego”85.

84 APB, UWPwT, 3199, Proœba ks. A. Lewalskiego do wojewody pomorskiego z 11.08.1921,
s. 6.

85 Tam¿e.

Il. 3. Koœció³ parafii Narodzenia Najœwiêtszej Marii Panny Królowej Polskiego Morza
w Swarzewie, do której o. Lewalski przyby³ w 1890 roku i pozosta³ ju¿ do koñca

swojego ¿ycia (fot. L. Muszyñska).
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Jak wynika z korespondencji, otrzyma³ nadzwyczajny dodatek dro¿yŸniany
pañstwowy w wysokoœci 6000 marek, który by³ wyp³acany ksiê¿om przez
w³adze koœcielne z polecenia ministerstwa86, otrzyma³ równie¿ jednorazowy
dodatek dro¿yŸniany wynosz¹cy 4950 marek87. 4 lipca 1922 r. skierowa³ do
Biskupiego Generalnego Wikariatu Che³miñskiego proœbê o emeryturê, prosz¹c
jednoczeœnie o wsparcie jego proœby u w³adz Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie
udzielenia mu emerytury pañstwowej88. Wniosek ks. Lewalskiego w sprawie
uzyskania prawa do emerytury pañstwowej trafia do wojewody 10 lipca 1922 r.
W kwestionariuszu sk³adanym na potrzeby uzyskania emerytury z lutego 1923 r.
czas swojej czynnej s³u¿by duszpasterskiej okreœli³ na okres od 1 grudnia 1872
do 8 stycznia 1923 r., dodaj¹c, ¿e „Ostatnio zastêpowa³em przez 10 dni chorego
ks. proboszcza w Jastarni na pocz¹tku b.r., sk¹d powróci³em równie¿ chory
i do dziœ domu jeszcze opuszczaæ nie mogê”89.

Biskupi Generalny Wikariat Che³miñski w korespondencji z wojewod¹
z lutego i sierpnia 1923 r. informowa³, ¿e ks. Lewalski „nie nale¿y do kleru

86 Tam¿e, Pismo ks. A. Lewalskiego do wojewody pomorskiego z 30.08.1921, s. 7.
87 Tam¿e, Pismo wojewody pomorskiego do Kasy Skarbowej w Toruniu z 5.11.1921, s. 8.
88 Tam¿e, Pismo ks. A. Lewalskiego do Generalnego Biskupiego Wikariatu Che³miñskiego

w Pelplinie z 4.07.1922, s. 14-14v.
89 Tam¿e, Kwestionariusz zaœwiadczony …, s. 17.

Il. 4. Przykoœcielny cmentarz w Swarzewie, na którym spoczywa o. Ambro¿y Lewalski
(fot. L. Muszyñska).
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diecezjalnego” oraz ¿e „nie zosta³ emerytowany”90. Jeszcze w 1923 r. otrzyma³
wsparcie w postaci subwencji pañstwowej za paŸdziernik, listopad i grudzieñ
w wysokoœci 23 558 876 marek91. Pismem z dnia 3 czerwca 1924 r. wojewoda
pomorski zawiadomi³ ks. Ambro¿ego, ¿e po konsultacjach z Pomorsk¹ Izb¹ Skar-
bow¹92 oraz na podstawie art. 3, 11 i 54 Ustawy emerytalnej funkcjonariuszów
pañstwowych z dnia 28 lipca 1921 r.
„odmawia Wiel. Ksiêdzu prawa do
pobierania emerytury pañstwowej
ze wzglêdu na zbyt krótki czas czynnej
s³u¿by duszpasterskiej”93. Na tym koñ-
czy siê korespondencja.

Ojciec Ambro¿y, ostatni z konwen-
tu wejherowskiego oo. reformatów,
schorowany, zmêczony walk¹ i ciê¿kim
¿yciem zmar³ 23 grudnia 1924 r. o go-
dzinie 11 w nocy94. Jego pogrzeb odby³
siê 29 grudnia 1924 r.95 „Spocz¹³ na
cmentarzu Swarzewskim u stóp Matki
Boskiej, Królowej Polskiego Morza,
w której Imieniu walczy³ ze strasznym
Bismarckiem i zwyciê¿y³”96. Na przy-
koœcielnym cmentarzu spoczywa miê-
dzy innymi obok proboszczów parafii.

90 Tam¿e, Pismo z 21.02.1923 oraz z 11.08.1923, s. 23, 32.
91 Tam¿e, Pismo ks. A. Lewalskiego do wojewody pomorskiego z 16.01.1924, s. 30.
92 APB, UWPwT, 3199, Pismo wojewody pomorskiego do Pomorskiej Izby Skarbowej

z 28.4.1924 oraz pismo Pomorskiej Izby Skarbowej w Grudzi¹dzu do Pomorskiego Urzêdu
Wojewódzkiego w Toruniu z 21.5.1924, s. 41-42.

93 Tam¿e, Pismo wojewody pomorskiego do ks. A. Lewalskiego z 3.06.1924, s. 43; Dziennik
Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej 1921, nr 70, poz. 466, s. 1232, 1234, 1241.

94 „Pielgrzym”, 1924, nr 156, s. 4.
95 Archiwum parafii Narodzenia Najœwiêtszej Marii Panny w Swarzewie, Liber Mortuorum

ab anno 1902, s. 114.
96 A. Necel, Nie rzucim…, s. 135; G.A. Wiœniowski, Ambro¿y Wawrzyniec…, s. 204; G.A.

Kustusz, O. Ambro¿y Lewalski, w: S³ownik biograf iczny Pomorza…, s. 57; O. B³aszczak,
op. cit., s. 886; H. Mross, op. cit., s. 171.

Il. 5. Grób ks. Ambro¿ego Wawrzyñca
Lewalskiego w Swarzewie

(fot. L. Muszyñska)
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Napis na pomniku nieco straci³ na wyrazistoœci, przez co jest ma³o czytelny.
Grób nie wygl¹da jednak na zapomniany, œwie¿e kwiaty i pal¹cy siê znicz
œwiadcz¹ o pamiêci.

ANEKS97

Personalia
O. Lewalski Ambro¿y (Wawrzyniec, Antoni)

Urodzony 25.05.1852 w Ba³ówki, pow. Lubawa
Wst¹pi³ do zakonu 12.12.1866
Zwyk³e œluby 12.12.1867
Uroczyste œluby 13.12.1870 w Goruszkach
Wyœwiêcony 1.12.1872

1867 26.10. 1867: s³uchacz retoryki w rezydencji Bys³awek
13.12.1867: kleryk, s³uchacz retoryki w Konwencie w Bys³awku

1868 16.12.1868: kleryk, s³uchacz filozofii i historii Koœcio³a
w Konwencie £¹kowskim

1870 18.08.1870: proœba prowincja³a o. Justusa Waœniewskiego
do Prokuratora Generalnego o dopuszczenie kleryka
Lewalskiego do subdiakonatu bez uroczystych œlubów,
poniewa¿ zagro¿ony jest s³u¿b¹ wojskow¹.

26.08.1870: Congregatio Episcoporum et Regularium:
Breve dopuszczaj¹ce do subdiakonatu

05.09.1870: Kapitu³a £¹ki: subdiakon, s³uchacz teologii moralnej,
dogmatycznej i prawa kanonicznego w Goruszkach

27.09.1870: proœba prowincja³a o. Justusa Waœniewskiego
do biskupa che³miñskiego o udzielenie Ordines
minores i subdiakonatu klerykowi Lewalskiemu
(bez podania miejsca pobytu)

97 Opracowano na podstawie materia³ów (odpisów w formie maszynopisu wykonanych
w l. 70. XX w. przez o.Paw³a Kurka) uzyskanych w formie skanów 17.08.2017 r. dziêki uprzej-
moœci Pani mgr Herminy Œwiêch z Archiwum Prowincji Matki Bo¿ej Anielskiej Zakonu
Braci Mniejszych w Krakowie.
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1872 21.02.1872: subdiakon, s³uchacz teologii dogmatycznej, moralnej
i prawa kanonicznego w Konwencie £¹kowskim

1873 28.08.1873: Kapitu³a £¹ki: ustanowiony IV kaznodziej¹ hospicjum
wejherowskiego

1874 02.05.1874: Definitorium £¹ki: ustanowiony III kaznodziej¹
hospicjum wejherowskiego, pod nieobecnoœæ
superiora jest wikarym – spirytua³ laików

1875 14.09.1875: list prowincja³a o. Rogeriusza Binkowskiego z £¹k
do Krakowa donosz¹cy, ¿e zamiast wyznaczonego
na lektora w Krakowie o. Lewalskiego, który musi
zostaæ na swej placówce, przybêdzie równie zdolny
o. Mateusz Jêdrzejewski.

15.10.1875: po zniesieniu klasztorów nadal pozostaje w prowincji
Niepokalanego Poczêcia NMP.

25.11.1875: na polecenie nadprezydenta zawieszono o. Lewalskiego,
który dot¹d a¿ do wy¿szego rozstrzygniêcia pe³ni³
funkcje w koœciele klasztornym w Wejherowie.

1876–1882 Przebywa w prowincji Niepokalanego Poczêcia NMP
(bez podania miejsca pobytu).

1877 10.10.1877: przebywa w Konwencie Wejherowo.

1878 16.10.1878: proœba prowincja³a o. Regeriusza Binkowskiego
do Prokuratora Generalnego o faultas benedicendi
cruces…… et impertiendi indulgentias….
dla o. Lewalskiego
(bez podania miejsca pobytu)

1884 14.06.1884: Prowincja³ Binkowski prosi Prokuratora Generalnego
o przed³u¿enie dla o. Lewalskiego, wikarego
w Wejherowie, facultas benedicendi cruces….,
poniewa¿ quinquennium, poprzednio udzielone,
koñczy siê.

1890–1896 Przebywa w prowincji Niepokalanego Poczêcia NMP
(bez podania miejsca pobytu).
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1914 Consignatio cleri dioecesis Culmensis pro 1915:
,,Ambros. Lewalski …. presb. emer. extra Domum degens”98

1924 †23.12.1924: umiera w Swarzewie w 83. roku ¿ycia, a 53. kap³añstwa,
tam¿e pochowany, rak w¹troby.

98 W schematyzmach diecezji che³miñskiej obejmuj¹cych okres od 1873 do 1924 jest wymie-
niany kolejno jako cz³onek Conventus Vejheropoliensis (1873–1875), presbyter Ord. s. Fr.
Ref. strict. obs. ex suppresso Conventu Wejheropoliensis (1875–1878), presbyter commo-
rans (1878–1884), vicarius ad Eccl. st. Annae cum 24 capellis viae calvariae, Neustadt (1884–
–1889), vicarius Neustadt (1889–1890), presbyter Ord. s. Fr. Ref. strict. obs. ex suppresso
Conventu Wejheropoliensis (1890–1896), nastêpnie do 1913 schematyzmy go nie wymie-
niaj¹, potem jako presbyter emeritus extra Domum degentes (1914–1920). W 1921 r. sche-
matyzm nie by³ drukowany, i wreszcie jako sacerdos emeritus (1922–1924), zob. Conisgna-
tio totius cleri saecularis et regularis, sororum piarum congregationum ecclesiarum paro-
chialium cum f ilialibus aut adjunctis et capellis publicis ad illas pertinentibus, dioecesis
culmensis […], 1874–1924.

Lidia Muszyñska

Priest Ambro¿y Wawrzyniec Lewalski (1842–1924)
– Kashubian Skarga

SUMMARY

The article introduces the figure of Fr. Ambro¿e Lewalski (1842-1924) referred to
as the Kashubian Skarga. He belonged to a whole range of Polish Catholic clerics
in the Prussian Partition defending Polishness, inspiring the spirit of patriotism
and strengthening the attachment of the Polish population, in particular Kashubian,
to the native land. He seems to be a figure somewhat forgotten by historiography.
Probably one of the reasons is the fact that Father Ambrose did not leave a legacy
in the form of letters, memoirs, or speeches and homilies by him that could shed
more light on his person and activities. The author of the text recognized that
the 100th anniversary of regaining independence by Poland is a good opportunity
to recall his character.
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Micha³ T.W. von Grabowski*
Gleiszellen/Pfalz, Niemcy

Medycyna w Gdańsku w okresie
II wojny światowej (1939–1945)

Wprowadzenie

Wybuch II wojny œwiatowej, zapocz¹tkowany wczesnym rankiem 1 wrzeœnia
1939 r. w Gdañsku ostrza³em polskiej sk³adnicy wojskowej na Westerplatte przez
niemiecki kr¹¿ownik „Schleswig-Holstein”, oraz aneksja terytorium Wolnego
Miasta Gdañska (WMG) na rzecz Trzeciej Rzeszy, spowodowa³y wielkie
zmiany we wszystkich dziedzinach ¿ycia jego mieszkañców, tak¿e w zakresie
medycyny. Faszyzacja miasta wcielana by³a w ¿ycie ju¿ od po³owy 1933 r., gdy
niemiecka partia hitlerowska NSDAP wygra³a wolne wybory i przejê³a w³adzê
w Gdañsku. Od pocz¹tku jej rz¹dów prowadzona by³a nie tylko intensywna
dzia³alnoœæ antypolska, ale tak¿e narastaj¹ca dyskryminacja i szykanowanie
ludnoœci ¿ydowskiego pochodzenia, w tym licznych w mieœcie ¿ydowskich
lekarzy. Od jesieni 1938 r. uniemo¿liwiono im dalsz¹ pracê w WMG. Polskim
lekarzom pozwolono wykonywaæ swoje obowi¹zki zawodowe jeszcze do
wrzeœnia 1939 r. Od momentu wybuchu wojny wszystkie dziedziny ¿ycia
w Niemczech i w Gdañsku by³y podporz¹dkowane potrzebom wojennym oraz
wprowadzaniu w ¿ycie zbrodniczych zasad ideologii narodowo-socjalistycz-
nej. W jej ramach stworzono tzw. Nowy System Opieki Zdrowotnej („Neue
Deutsche Heilkunde”), polegaj¹cy na odejœciu od tradycyjnej, humanistycznej
i indywidualnej medycyny do masowo traktowanej tzw. higieny rasowej, lega-
lizuj¹cej eutanazjê i ludobójstwo. W tej misji „oczyszczania i wzmacniania”
germañskiej rasy szczególn¹ rolê do spe³nienia wyznaczono lekarzom, których
ponad 45 proc. by³o cz³onkami NSDAP. Medycyna sta³a siê wa¿nym spo³ecz-
no-politycznym instrumentem dzia³alnoœci narodowych socjalistów.

* Dr. med., emer. ordynator (ltd. OA), Klinika Ortopedii, Edith-Stein-Fachklinik, Bad Berg-
zabern/Pfalz, Niemcy. Adres do koresp.: D-76889 Gleiszellen/Pfalz, Schulstr. 11.
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Sytuacja w medycynie w koñcowym okresie istnienia
Wolnego Miasta Gdañska

Utworzone na mocy traktatu wersalskiego (1919 r.) Wolne Miasto Gdañsk
(WMG) od pocz¹tku swego istnienia boryka³o siê z licznymi problemami
natury politycznej, narodowoœciowej i gospodarczej. Zdecydowana przewaga
ludnoœci niemieckiej w Gdañsku, pragn¹cej zachowaæ swoj¹ tam dominacjê,
prowadzi³a do licznych konfliktów w stosunkach polsko-gdañskich. Z regu³y
nie dotyczy³y one jednak systemu opieki zdrowotnej w mieœcie . W gdañskich
szpitalach, przynajmniej do 1938 r., leczono na równi Niemców, Polaków, ̄ ydów
i obywateli ró¿nych krajów1.

Demokratyczny okres istnienia WMG zakoñczy³ siê najpóŸniej w maju
1933 r., gdy tamtejsi narodowi socjaliœci wygrali wolne wybory i przejêli w³adzê
w mieœcie. Od tego momentu szczególnej dyskryminacji poddana zosta³a
¿ydowska ludnoœæ Gdañska, w tym stosunkowo liczni tam lekarze ¿ydowscy2.
Zarz¹dzeniem w³adz s³u¿by zdrowia w Gdañsku z dnia 23 sierpnia 1938 roku,
wzorowanym na antysemickich ustawach Trzeciej Rzeszy, odebrano im prawo
wykonywania zawodu. Pozbawieni zostali te¿ wszystkich zawodowych, nauko-
wych i honorowych tytu³ów i stanowisk. Do stycznia 1939 r. wszyscy ¯ydzi
musieli zamkn¹æ swoje lekarskie praktyki i kliniki w mieœcie , co zrujnowa³o ich
egzystencjê i zmusi³o wiêkszoœæ z nich do emigracji.

Liczba polskich lekarzy pracuj¹cych publicznie w WMG nie by³a nigdy du¿a.
W koñcu 1938 r. Zawodowe Zjednoczenie Lekarzy Wolnego Miasta Gdañska
(Berufsvereinigung der Ärzte der Freien Stadt Danzig) liczy³o 190 lekarzy,
w tym 185 Niemców i tylko 5 Polaków. ¯ydów przedtem z niego wykluczono.
Do wrzeœnia 1939 r. mogli byæ Polacy tak¿e cz³onkami Kasy Chorych w mie-
œcie. Wiêkszoœæ polskich lekarzy w WMG, szczególnie tych dzia³aj¹cych w pol-
skich organizacjach politycznych, spo³ecznych i kulturalnych, aresztowano
na pocz¹tku wojny, ale urzêdowy zakaz pracy dla nich opublikowano dopiero
27.09.1939. Wybitni polscy lekarze i patrioci: dr med. Stefan Mirau (1901–1942),
dr med. dent. Bernard Filarski (1880–1940), dr med. Antoni £angowski (1886–
–1939) i dentysta dr Wiktor Hirsch (1886–1940) zginêli w KZ Stutthof ko³o
Gdañska lub zostali zamordowani w innych okolicznoœciach. Dr med. Witold
Kopczyñski oraz dr med. Aleksander Witkowski prze¿yli obozy koncentracyjne

1 M.T.W. von Grabowski, Ärzte und medizinische Versorgung in Danzig in den Jahren 1920–
–1945, „Westpr.-Jahrbuch”, 2012, 62, s. 111-134.

2 M.T.W. von Grabowski, V. von Grabowski, Jüdische Ärzte in Danzig bis zum Zweiten
Weltkrieg, „Westpr.-Jahrbuch”, 2016, 66, s. 81-91.
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ze zrujnowanym zdrowiem3. Od jesieni 1939 r. pozosta³a w Gdañsku ludnoœæ
polska zdana by³a tylko na ograniczon¹, niemieck¹ pomoc lekarsk¹4, 5.

„Nowy Niemiecki System Opieki Zdrowotnej”
(„Neue Deutsche Heilkunde”)

Ju¿ na prze³omie XIX i XX wieku mno¿y³y siê w Niemczech g³osy nawo³uj¹ce
do uzupe³niania zdobyczy nowoczesnej medycyny metodami naturalnymi
(Naturheilkunde), tak¿e tymi znanymi jeszcze z epoki starogermañskiej.
Tendecje te chêtnie podchwycili narodowi socjaliœci. W 1935 r. powsta³
„Zespó³ Roboczy dla Nowego Niemieckiego Systemu Opieki Zdrowotnej”
(Arbeitsgemeinschaft für eine Neue Deutsche Heilkunde”), którego program
spotka³ siê jednak z oporem wiêkszoœci spo³ecznoœci lekarskiej. W konsekwen-
cji zgodzono siê na kompromisow¹ koncepcjê tzw. medycyny ca³oœciowej
(ganzheitliche Medizin), dopasowan¹ przez narodowych socjalistów do ich
rasistowskich celów. Wed³ug nich naród niemiecki powinien zostaæ genetycz-
nie „oczyszczony” z obcych rasowo elementów (¯ydzi, Cyganie, S³owianie).
Osoby obarczone dziedzicznie psychicznymi i fizycznymi chorobami skazane
zosta³y na przymusow¹ sterylizacjê lub zag³adê (eutanazja). W interesie przy-
sz³oœci germañskiej rasy i ca³ego niemieckiego narodu („Volskörper”), interes
jednostki przesta³ odgrywaæ jak¹kolwiek rolê. Du¿¹ wagê po³o¿ono na pro-
filaktykê zachorowalnoœci oraz rozwój medycyny pracy (Arbeitsmedizin).
Uprawianie sportu, w³aœciwe od¿ywianie i zdrowy tryb ¿ycia, sta³y siê „patrio-
tycznym obowi¹zkiem” ka¿dego Niemca, który powinien byæ w ka¿dej chwili
gotowy do intensywnej pracy i spe³nienia swojego wojskowego obowi¹zku6.
Lekarze mieli byæ bardziej doradcami ni¿ zajmowaæ siê czasoch³onnym i kosz-
townym leczeniem ma³o rokuj¹cych wyzdrowienie i rasowo „mniej wartoœcio-
wych” pacjentów.

3 M.T.W. von Grabowski, Ärzte und medizinische Versorgung in Danzig..., s. 111-134; ten¿e,
Losy polskich lekarzy Wolnego Miasta Gdañska. „Ped. Pol.”, 2015, 90, 6, s. 527-531.

4 Semków P., Polityka Trzeciej Rzeszy wobec ludnoœci polskiej na terenie by³ego Wolnego
Miasta w latach 1939–1945, Toruñ 2001.

5 Z. Jezierski, Lekarze polscy na Pomorzu w okresie okupacji hitlerowskiej (1939–1945), Ann.
Acad. Med. Gedan., 2008, 38, s. 9-24.

6 W. Süß, Der „Volkskörper” im Krieg. Gesundheitspolitik, Gesundheitsverhältnisse und Kran-
kenmord in nazionalsozialistischen Deutschland 1939–1945, München 2003.
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W³adze s³u¿by zdrowia w Okrêgu Rzeszy
Danzig-Westpreussen

Zaraz po rozpoczêciu dzia³añ wojennych przeciw Polsce, 1 wrzeœnia 1939 r.,
obszar Wolnego Miasta Gdañska (WMG), licz¹cego 408.000 mieszkañców,
w³¹czony zosta³ do Rzeszy Niemieckiej. W dniu 2 listopada 1939 r. utworzony
zosta³ Okrêg Rzeszy Gdañsk-Prusy Zachodnie (Reichgau Danzig-Westpreus-
sen), którego zarz¹d (Gauleitung i Reichsstatthaltung) powierzy³ Hitler Alber-
towi Forsterowi7. Okrêg obejmowa³ swoim zasiêgiem g³ównie terytorium
by³ego WMG oraz zaanektowane pó³nocne tereny Polski, dziel¹c siê na trzy
rz¹dowe obwody (Regierungsbezirke): Bydgoszcz (Bromberg), Gdañsk (Dan-
zig) i Kwidzyñ (Marienwerder). Okrêg ten liczy³ w grudniu 1939 r. 2.287.000
mieszkañców, w tym liczn¹ ludnoœæ polsk¹, która od samego pocz¹tku pod-
dana zosta³a brutalnym przeœladowaniom, eksterminacji, masowym wysiedla-
niom do tzw. Guberni Generalnej i germanizacji8, 9. Albert Forster (1902–1952),
ulubieniec Hitlera, od 1923 r. cz³onek NSDAP (od 1930 r. jej gauleiter w Gdañ-
sku) i od 1926 r. cz³onek SS (od grudnia 1941 r. SS-Obergruppenführer = gene-
ra³), sta³ siê na swoim terenie panem ¿ycia i œmierci podw³adnych.

Pod patronatem Forstera du¿¹ karierê zawodow¹ zrobi³ dr med. Erich
Großmann (1902–1948). Urodzony w Gdañsku, po studiach medycznych
i obronie doktoratu w Würzburgu (1925) szkoli³ siê w zakresie higieny, medy-
cyny socjalnej i ginekologii. Pocz¹tkowo pe³ni³ obowi¹zki urzêdnicze jako
rz¹dowy radca medyczny (Oberregierungsmedizinalrat). W 1936 r. zosta³
gdañskim senatorem, przejmuj¹c prowadzenie Wydzia³u Spraw Zdrowotnych
i Polityki Ludnoœciowej (Abteilung für Gesundheitswesen und Bevölkerungs-
politik). W 1937 r. mianowany dyrektorem powsta³ej w 1935 r. Pañstwowej
Akademii Medycyny Praktycznej (Staatliche Akademie für Praktische Medi-
zin) w Gdañsku, prowadzi³ tam, jako honorowy profesor, wyk³ady z zakresu
nauki o dziedzicznoœci i tzw. higieny rasowej. W okresie II wojny œwiatowej by³
Großmann naczelnym dyrektorem (leitender Regierungsdirektor) Wydzia³u ds.
Spraw Zdrowotnych i Opieki Spo³ecznej (Gesundheitswesen und Volkspflege)
Okrêgu Gdañsk-Prusy Zachodnie. Podlega³y mu m.in. sprawy organizacji s³u¿by
zdrowia, prowadzenie polityki personalnej w obrêbie instytucji medycznych,

7 D. Schenk, Hitlers Mann in Danzig. Gauleiter Forster und die NS-Verbrechen in Danzig-
Westpreussen, Bonn 2000,

8 A. Meier, Die Intelligenzaktion: Die Vernichtung der polnischen Oberschicht im Gau Danzig
– Westpressen, Verl. Müller, 2008.

9 D. Drywa, Säuberungsaktion na Pomorzu Gdañskim w œwietle dokumentów KL Stutthof
(1939–1942), Sztutowo 2015.
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kontrola szpitali, aptek i stanu zdrowotnego ludnoœci, nadzór nad prowadze-
niem kontroli urodzin na podleg³ym mu terenie itp. Po powstaniu w 1940 r.
pe³noprawnej Akademii Medycznej (Medizinische Akademie Danzig, MAD)
zosta³ Großmann jej rektorem. W 1941 r., w ramach MAD, utworzy³ Insty-
tut ds. Nauki o Dziedziczeniu i Rasach (Institut für Vererbungslehre und
Rassenkunde), któremu przewodzi³. Erich Großmann by³ cz³onkiem NSDAP
i SS-Oberführerem (ranga odpowiadaj¹ca pu³kownikowi). Pe³ni³ te¿ obowi¹z-
ki osobistego lekarza gauleitera Alberta Forstera. W grudniu 1948 r., interno-
wany w jenieckim obozie angielskim, pope³ni³ samobójstwo, unikaj¹c tym
samym ekstradycji do Polski, gdzie mia³ byæ s¹dzony m.in. za planowanie i re-
alizacjê eutanazji tysiêcy chorych psychicznie z terenu Gdañska i ca³ych Prus
Zachodnich.

Pañstwowym Wydzia³em Zdrowia w mieœcie Gdañsku (Staatliches Gesund-
heitsamt Danzig-Land), maj¹cym swoj¹ siedzibê przy Hundegasse 106 (obec-
nie ul. Ogarna) i przy ulicy Am Jakobstor 19 (obecnie ul. Wa³owa), kierowa³
w okresie wojny radca medycyny dr Sander. Podlega³a mu m.in. organizacja
i prowadzenie licznych poradni zdrowotnych na terenie Gdañska.

Organizacje lekarskie w Gdañsku do 1945 r.

Powsta³y w 1876 r. Zwi¹zek Lekarski w Gdañsku (Ärztlicher Verein zu Danzig)
bêd¹cy sekcj¹ starego i zas³u¿onego Gdañskiego Towarzystwa Przyrodniczego
(Danziger Naturforschende Gesellschaft), istnia³ w WMG nadal. Utworzona
w 1887 r. Gdañska Izba Lekarska nie znalaz³a jednak w 1920 r. miejsca w no-
wych strukturach organizacyjnych s³u¿by zdrowia. W styczniu 1920 r. pow-
sta³o na jej miejsce Zawodowe Zjednoczenie Lekarzy Wolnego Miasta Gdañska
(Die Berufsvereinigung der Ärzte der Freien Stadt Danzig). Od jego cz³onków
wymagano posiadanie niemieckiego prawa wykonywania zawodu (Appro-
bation). WMG pocz¹tkowo ich nie wystawia³o. Reaktywowana ponownie
w 1926 r. Izba Lekarska w Gdañsku posiada³a status wzorowany na przepisach
Rzeszy Niemieckiej. Zarz¹dzeniem Rzeszy z 13 grudnia 1935 r., które wesz³o
w ¿ycie 1 kwietnia 1936 r., rozwi¹zano istniej¹ce dotychczas organizacje lekar-
skie. Ich miejsce zajê³y nowo ukonstytuowane Narodowo-Socjalistyczne Izby
Lekarskie Rzeszy (NS-Reichsärztekammer, RÄK) i Zjednoczenie Lekarzy Ubez-
pieczalni Spo³ecznej (NS-Kassenärztliche Vereinigung, KÄV). Od momentu
wcielenia Gdañska do Rzeszy (1939) zaczê³y obowi¹zywaæ tam wszystkie ogól-
noniemieckie zarz¹dzenia dotycz¹ce s³u¿by zdrowia. Pierwszym prezesem RÄK
w Gdañsku zosta³ dr Norbert Apaly, cz³onek NSDAP. KÄV przewodniczy³
dr Gustav Fröhnel. Obydwaj urzêdowali w Gdañsku, w „Ärztehaus”, w by³ym
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domu dr. Lieka przy Sandgrube 38/39 (obecnie ul. Rogaczewskiego). Swoje
ostatnie, urzêdowe posiedzenie odbyli w dniu 26 marca 1945 r.10

Szpitale w Gdañsku w latach 1939–1945

W okresie Wolnego Miasta i II wojny œwiatowej najwiêkszym szpitalem w Gdañ-
sku by³, powsta³y w 1911 r. we Wrzeszczu (Danzig-Langfuhr), nowy Szpital
Miejski usytuowany przy Delbrückallee11. Na jego bazie powsta³a w 1935 r.
Pañstwowa Akademia Medycyny Praktycznej (Staatliche Akademie für Prakti-
sche Medizin), rozbudowana i przemianowana w 1940 r. na pe³noprawn¹, nie-
mieck¹ Medizinische Akademie zu Danzig12. Poza szkoleniem zawodowym,
uczelnia ta mia³a za zadanie wychowywanie m³odych lekarzy w duchu narodo-
wo-socjalistycznym oraz pog³êbianie zwi¹zków ³¹cz¹cych Gdañsk z Rzesz¹ Nie-
mieck¹. Przyby³o wtedy do miasta z g³êbi Niemiec wielu nowych profesorów
i docentów. Prawie wszyscy z nich byli cz³onkami NSDAP, a niektórzy tak¿e
SS. To, ¿e prawie 50 proc. lekarzy w Gdañsku nale¿a³o w latach 1939–1945
do NSDAP, podyktowane by³o niew¹tpliwie wzglêdami koniunkturalnymi.

Przynale¿noœæ do partii by³a nieodzownym warunkiem zrobienia zawodo-
wej lub naukowej kariery. MAD pe³ni³a rolê nadrzêdnej jednostki medycznej
dla ca³ego Okrêgu Rzeszy Gdañsk-Prusy Zachodnie. W latach 1942–1945 rekto-
rem MAD by³ prof. Erich Großmann urzêduj¹cy w Gdañsku przy Wallgasse 14
(obecnie ul. Wa³owa), a prorektorem pediatra, prof. Hugo Meyer.

W ramach MAD istnia³y: Instytut Anatomii przy Hindenburgallee 41/42
(prof. Rudolf Maria Spanner), Instytut Higieny przy Hindenburgallee 41/42
(prof. Gerhard Wagner), Instytut Biologii Dziedziczenia i Higieny Rasowej przy
Wallgasse 14 (prof. Erich Großmann), Instytut Medycyny S¹dowej i Krymina-
listyki przy Schwarzes Meer 7 (prof. Otto Schmidt), Instytut Patologii przy Del-
brückallee 7 (prof. August Terbrüggen), Instytut Farmakologii przy Delbrüc-
kallee 7 (prof. Werner Koll), Instytut Fizjologii przy Delbrückallee 7 (prof. Max
Schneider), Instytut Radiologii przy Delbrückallee 7 (prof. Hermann Albrecht)
oraz Klinika Okulistyczna przy Delbrückallee 7 (prof. Rudolf Helmbold), Klinika
Chirurgiczna przy Delbrückallee 7 (prof. Hermann Klose), Klinika Chorób
Kobiecych przy Schellmühler Weg 1 (prof. Joachim Granzow), Klinika Chorób

10 Z. Machaliñski, M.T.W. Grabowski, Izba Lekarska i inne organizacje lekarskie w Gdañsku
do 1945 r., „Studia Gdañskie. Wizje i rzeczywistoœæ”. t. IX, 2012, s. 313-319.

11 M.T.W. von Grabowski, Szpital Miejski w Gdañsku i jego ordynatorzy w latach 1911–1935,
Arch. Hist. Filoz. Med., 2016, 79, s. 53-70.

12 M.T.W. von Grabowski, Biograf ie profesorów Medizinische Akademie Danzig (MAD), Arch.
Hist. Filoz. Med., 2015, 78, s. 57-74.
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Skórnych przy Delbrückallee 7 (prof. Otto Nast), Klinika Otolaryngologii
przy Delbrückallee 7 (prof. Herbert Schmidt), Klinika Chorób Dzieciêcych
przy Delbrückallee 7 (prof. Hugo Meyer), Klinika Chorób Wewnêtrznych przy
Delbrückallee 7 (prof. Hans Bohn), Klinika Ortopedyczna przy Silberhammer-
weg 1 w Gdañsku-Brêtowie (prof. Hermann Watermann), Klinika Psychiatry-
czna przy Delbrückallee 7 (prof. Franz Kauffmann).

Podczas gdy wiele medycznych uczelni niemieckich musia³o, z racji wojny,
ograniczyæ lub wrêcz zawiesiæ swoj¹ dzia³alnoœæ, w Gdañsku panowa³y, prawie
do koñca 1944 r., optymalne warunki do studiowania i pracy13.

W 1944 r. MAD zatrudnia³a 15 profesorów, 11 docentów i 92 innych lekarzy
(Oberärzte i asystenci). Wielu lekarzy powo³ywano okresowo do s³u¿by woj-
skowej w Wehrmachcie, co powodowa³o luki w lekarskiej opiece nad cywiln¹
ludnoœci¹ Gdañska, czêœciowo kompensowane przez lekarzy wojskowych.

Poza tym w mieœcie dzia³a³y:
– Ewangelicki Szpital Diakonisek (Diakonissen Krankenhaus) przy Neugar-

ten 3/6 (obecnie ul. Nowe Ogrody), gdzie ordynatorem Oddzia³u Chorób
Wewnêtrznych by³ prof. Paul Schenk, a Oddzia³u Chirurgicznego prof.
Georg Büttner.

– Katolicki Szpital Najœw. Maryi Panny (St. Marien Krankenhaus), na Dolnym
Mieœcie przy Schleusengasse 9/10 (obecnie ul. Kieturakisa), gdzie Oddzia³
Chorób Wewnêtrznych prowadzi³ dr F.J. Cramer, a Oddzia³ Chirurgii
dr Bernhard Neukirch. Obydwaj byli cz³onkami NSDAP14.

– Klinika Chorób Kobiecych i Po³o¿nictwa (Gaufrauenklinik) przy Schell-
mühler Weg 1 (obecnie ul. Kliniczna) w Gdañsku-Wrzeszczu (Danzig-Lang-
fuhr).

W okresie Wolnego Miasta Gdañska (1920–1939) istnia³a w Gdañsku tylko
jedna specjalistyczna Klinika Ortopedii i Zak³ad Szkoleniowy dla Fizycznie
Upoœledzonych (Orthopädische Klinik und Schulungsanstalt für Körperbe-
hinderte) w Szpitalu Wessel-Storp-Heim zlokalizowana w dzielnicy Schidlitz
(Siedlce) przy Weinbergstr. 51 (obecnie ul. Zakopiañska), któr¹ prowadzi³ do
1945 r. dr Alfred Schulz. W 1942 r. w ramach MAD utworzono now¹ Klinikê
Ortopedyczn¹ na 220, a potem 350 ³ó¿ek, której prowadzenie przej¹³ docent
(wkrótce potem profesor) dr med. Hermann Watermann15, przyby³y z From-

13 H. Wolter, Aus dem Danziger Ärzteleben. Die Medizinische Akademie, „Rundbriefe der
Ostpreußischen Arztfamilie”, 1963, s. 19-21 i 30-31.

14 M.T.W. von Grabowski, Okolicznoœci powstania i dzia³alnoœæ Szpitala Najœwiêtszej Maryi
Panny Sióstr Boromeuszek w Gdañsku w latach 1852–1945, Arch. Hist. Filoz. Med., 2018,
w druku.

15 M.T.W. von Grabowski, Professor Dr. Hermann Watermann (1898–1963). Ein vergessener
deutscher Orthopäde, „Westpr.-Jahrbuch“, 2014, 64, s. 140-146.
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borka (Frauenburg/Ostpreussen), gdzie od 1927 r. prowadzi³ du¿y, nowocze-
sny Oddzia³ Ortopedii w szpitalu „Coppernicus-Haus”. Klinika powsta³a w dziel-
nicy Gdañsk-Brêtowo (Danzig-Brentau), w by³ym szpitalu psychiatrycznym
Siberhammer (dzisiaj Srebrzysko), po uprzedniej ewakuacji do Saksonii i euta-
nazji jego pacjentów16. Prof. Watermann potrafi³ w krótkim czasie utworzyæ
wzorowy oœrodek ortopedyczno-traumatologiczno-rehabilitacyjny, gdzie poza
szerok¹ dzia³alnoœci¹ us³ugow¹, prowadzona by³a intensywna praca naukowa
i szkoleniowa. W pocz¹tkach 1945 r. Klinikê (sprzêt, pacjenci, czêœæ personelu)
ewakuowano drog¹ morsk¹ do miejscowoœci Eddelak/Schleswig-Holstein, gdzie
istnia³a jeszcze formalnie do koñca grudnia 1946 r. W okresie II wojny œwiato-
wej dzia³a³y w Gdañsku tak¿e prywatna Klinika Chirurgiczno-Ortopedyczna
przy Halbengasse 1 (obecnie ul. Rogaczewskiego), któr¹ prowadzi³ dr Max Teu-
scher oraz prywatna Klinika Chirurgiczno-Ortopedyczna prowadzona przez
dr. Karla Goeritza przy Sandgrube 23 (obecnie ul. Rogaczewskiego).

Prywatne kliniki okulistyczne prowadzili: dr Fritz Beckershaus przy Langer
Markt 6 (obecnie D³ugi Targ), prof. Rudolf Helmbold przy Rennerstiftgasse 1
(obecnie ul. Kosynierów Gdyñskich), dr Arnold Jaeschke przy Olivaer Tor 1,
oraz dr Cornelia Penner w Szpitalu Diakonisek przy Neugarten 3/6.

Prywatne kliniki ginekologiczne prowadzili: dr Erich Dowig Am Olivaer
Tor 1, dr Kurt Schulemann przy Heinrich-Scholtz-Weg 1 (obecnie ul. Pow-
stañców Warszawskich) oraz dr Fritz Sieber przy Hansaplatz 14 (obecnie nie
istnieje).

Poradnie i praktyki lekarskie w Gdañsku w latach 1939–1945

Pañstwowemu Wydzia³owi Zdrowia w Gdañsku podlega³y liczne poradnie zaj-
muj¹ce siê przede wszystkim lekarsk¹ i spo³eczn¹ opiek¹ nad chorymi na gruŸ-
licê i choroby weneryczne. Leczenie tam by³o bezp³atne. Szczególn¹ opiek¹
otoczone by³y kobiety ciê¿arne, niemowlêta, ma³e dzieci i m³odzie¿ szkolna.
Mogli oni korzystaæ z licznych poradni, znajduj¹cych siê w ka¿dej dzielnicy
Gdañska17. Nadzór ginekologiczny nad poradniami dla kobiet pe³ni³a dr med.
Maria Luisa Golombek, Oberärztin Kliniki Chorób Kobiecych i Po³o¿nictwa
MAD. W okresie II wojny œwiatowej prywatne praktyki chirurgiczne prowa-

16 M.T.W. von Grabowski, Zur Geschichte der Medizin, der Orthopädie und der Medizini-
schen Akademie in Danzig/Gdañsk, „Orthopädie-Mitteilungen”, 1995, 1, 30-35; ten¿e,
Z dziejów chirurgii i ortopedii w Gdañsku do 1945 r., Ortop. Traumat. Rehab., 2011, s. 409-
-419.

17 Danziger Einwohnerbuch 1942, Teil III, Danzig 1942, s. 14-15.
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dzili w Gdañsku: dr Wilhelm Arnold przy Stadtgraben 10 (obecnie ul. Podwale
Grodzkie), dr Paul Ehmke przy Brotbänkengasse 39 (obecnie ul. Chlebnicka)
i dr Hans-Heinrich Haeser w Gdañsku-Oliwie przy Georgstr. 33 (obecnie
ul. Obroñców Westerplatte). Odpowiedzialnymi za opiekê nad inwalidami na
terenie Gdañska byli dr Gustav Fröhnel i dr Karl Goeritz, a od 1942 r. tak¿e
prof. Hermann Watermann, cz³onkowie Zwi¹zku Opieki nad Fizycznie Upo-
œledzonymi na terenie Gdañska i Prus Zachodnich (Fürsorgeverein für Körper-
behinderte in Danzig-Westpreußen e.V.) z siedzib¹ w szpitalu „Wessel-Storp-
-Heim” na Siedlcach. Dr K. Goeritz by³ ponadto kierownikiem Poradni Urzêdu
Zdrowia ds. Osób Kalekich (Gesundheitsamt, Beratungsstelle für Körperbe-
hinderte) przy Jakobstor 19 (ulica obecnie nieistniej¹ca) . W Gdañsku przy
Schüsseldamm 62 (obecnie ul. £agiewniki) i przy Jopengasse 31 (obecnie
ul. Piwna), mia³ swoje warsztaty technik ortopeda i banda¿ysta, Arthur Malitz.
Przy Pfefferstadtstr. 41/42 (obecnie ul. Korzenna), znajdowa³y siê warsztaty
ortopedyczne „Inwalidenheil”, a przy Langgasse 72 (obecnie ul. D³uga) sklep
sprzêtu ortopedycznego firmy Hahn § Loechel. Jednym z najlepszych w mie-
œcie szewców i przyuczonym „technikiem ortopedycznym” w Gdañsku by³
Boles³aw Gdaniec/Gdanietz (1876–1947), polski dzia³acz narodowo-spo³eczny.
Za odmowê podpisania niemieckiej listy narodowej (DVL) grozi³y mu powa¿ne
konsekwencje. Uratowa³ go fakt, ¿e jako doskona³y fachowiec od wyrobu pro-
tez dla inwalidów by³ Niemcom bardzo potrzebny.

Medyczne stowarzyszenia dobroczynne i u¿ytecznoœci publicznej

W okresie II wojny œwiatowej istnia³y w Gdañsku:
1. Poradnia dla Alkoholików i ich Rodzin (Beratungsstelle für Alkoholkranke

und deren Angehörige) przy Brotbänkengasse 2 (obecnie ul. Chlebnicka).
2. Niemiecki Zwi¹zek do Zwalczania Niebezpieczeñstwa Alkoholizmu. Wspól-

nota do Walki z Na³ogiem Alkoholowym (Deutscher Bund zur Bekämpfung
der Alkoholgefahren. Kampfgemeinschaft gegen den Rauschtrank) An der
Großen Mühle 14 (obecnie ul. Wielkie M³yny).

3. Placówka Rzeszy Przeciwko Szkodliwoœci Alkoholu i Tytoniu. Okrêg Gdañsk-
-Prusy Zachodnie (Reichsstelle gegen die Alkohol- und Tabakgefahren. Gau
Danzig-Westpreußen) przy Hundegasse 94 (obecnie ul. Ogarna).

4. Stowarzyszenie Opieki nad Niewidomymi dla Okrêgu Gdañsk-Prusy
Zachodnie (Blindenfürsorgeverein für den Reichgau Danzig-Westpreußen
e.V.) przy Am Heiligenbrunn 1 (obecnie ul. Romualda Traugutta).
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Sytuacja ¿ywnoœciowa i zdrowotna ludnoœci polskiej w Gdañsku

We wrzeœniu 1939 r. w³adze niemieckie przeprowadzi³y rejestracjê ludnoœci
polskiej w mieœcie pod k¹tem przydatnoœci do pracy. Podlega³y jej osoby od
14. do 65. roku ¿ycia. Od samego pocz¹tku niemieckiej okupacji obywatele
polscy w Gdañsku byli wszechstronnie dyskryminowani. Wynagrodzenie
za pracê dla polskiego robotnika by³o o ok. 30 proc. ni¿sze ni¿ dla Niemca.
System kartkowy na artyku³y ¿ywnoœciowe obowi¹zywa³ w Gdañsku ju¿
od wrzeœnia 1939 r. Polacy i Niemcy otrzymywali odrêbne kartki z liter¹ „P”
lub „D”. Przydzia³y by³y iloœciowo i jakoœciowo bardzo zró¿nicowane, oczywi-
œcie na niekorzyœæ Polaków18. Podobnie by³o z odzie¿¹, obuwiem, materia³ami
przemys³owymi czy wêglem. Z braku mieszkañ, nierzadko rekwirowano je Po-
lakom na rzecz Niemców. Wszystkie te fizyczne i psychiczne restrykcje bardzo
os³abia³y zdrowie polskiej ludnoœci. W pocz¹tkowym okresie okupacji Polacy
i Niemcy w Gdañsku mieli prawo korzystaæ z tych samych œwiadczeñ lekar-
skich i ubezpieczeniowych, ale Niemcom przys³ugiwa³o pierwszeñstwo przy-
jêæ i obs³ugi w gabinetach lekarskich, aptekach i szpitalach. Po eliminacji
we wrzeœniu 1939 lekarzy polskich, gdañscy Polacy mogli leczyæ siê tylko
u lekarzy niemieckich. Od 1943 r., z powodu ogólnego braku lekarzy, miejsc
w szpitalach i leków, sytuacja Polaków uleg³a dalszemu pogorszeniu. Od
sierpnia 1942 r. ludnoœæ polska nie otrzymywa³a ¿adnych œwiadczeñ z tytu³u
ubezpieczeñ spo³ecznych, choæ musia³a dalej op³acaæ sk³adki. We wrzeœniu
1943 r. Izba Lekarska w Gdañsku nakaza³a lekarzom stosowanie wobec Polaków
przy orzekaniu o niezdolnoœci do pracy najostrzejszych kryterii. Wœród ludno-
œci polskiej na Pomorzu Gdañskim najczêœciej szerzy³y siê: gruŸlica, tyfus, dy-
fteryt i szkarlatyna, choroby œciœle zwi¹zane z niedo¿ywieniem, z³ymi warun-
kami lokalowymi i higienicznymi. Polaków chorych na gruŸlicê nie leczono,
tylko izolowano, wysy³aj¹c do Szpitala Psychiatrycznego w Kocborowie (Kon-
radsstein) ko³o Starogardu Gdañskiego, gdzie zazwyczaj szybko umierali.

Koñcowy okres wojny w Gdañsku

W pocz¹tkach 1945 r. wszystkie szpitale i w Gdañsku, a tak¿e Politechnikê
Gdañsk¹ (Technische Hochschule Danzig, THD) i wiêksze hotele przekszta³-
cono w lazarety wojskowe. Od lutego/marca 1945 r. akcja ewakuacyjna ludno-
œci cywilnej, pacjentów i wszelkiego rodzaju sprzêtu medycznego mo¿liwa by³a

18 W. Jastrzêbski, J. Sziling, Okupacja hitlerowska na Pomorzu Gdañskim w latach 1939–
–1945. Warunki ¿ycia ludnoœci polskiej, Gdañsk 1979, s. 215-236.
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tylko trudn¹ i niebezpieczn¹ drog¹ morsk¹. Obowi¹zywa³ wtedy zakaz samo-
wolnego opuszczania miasta. Jego przekroczenie grozi³o kar¹ œmierci, podob-
nie jak dezercja z wojska lub publiczne antynazistowskie czy antywojenne wy-
powiedzi19. Rezultatem ograniczonej mo¿liwoœci ucieczki z Gdañska by³a wielka
œmiertelnoœæ cywilnej ludnoœci miasta w koñcowej fazie wojny. W po³owie marca
1945 r. przebywa³o w Gdañsku, wraz z uciekinerami ze Wschodu, ok. 1 miliona
ludzi. Wkraczaj¹ce w koñcu marca 1945 r. oddzia³y sowieckie rabowa³y i mor-
dowa³y mieszkañców, kobiety by³y masowo gwa³cone. Zdobyte budynki, tak¿e
lazarety, podpalano, nie pozwalaj¹c na gaszenie po¿arów i ratowanie ludzi20.
Liczba œmiertelnych ofiar wojny w Gdañsku mo¿liwa jest do ustalenia tylko
z du¿ym przybli¿eniem. Szacuje siê j¹ na minimum 250.000 osób. Wiêkszoœæ
gdañskich lekarzy zdo³a³o uratowaæ siê ucieczk¹ na Zachód. Kilkunastu, wraz
z rodzinami, pope³ni³o samobójstwo. Na pocz¹tku kwietnia 1945 r. na terenie
MAD znajdowa³o siê jeszcze 630 osób niemieckiego personelu medycznego,
w tym trzech profesorów (H. Klose, O. Nast i F. Kauffmann), jeden docent
(dr R. Johannsen) i 26 lekarzy21, którzy dobrowolnie pozostali przy swoich pa-
cjentach. Ich pomoc by³a bardzo cenna. We wrzeœniu 1945 roku praktykowali
jeszcze w Gdañsku nastêpuj¹cy lekarze niemieccy: dr Ludwig Burkholder,
dr Charlotte Grundmann, dr Josef Korte, dr Jutta Loevens, dr Luzia Rixner,
dr Erna Schramm, dr Alois Swierzewski, dr Agnes Woelke, dr Otto Zilles
i dr Leonard Mangold. Wszyscy oni, tylko z politycznych wzglêdów, zmuszeni
zostali jesieni¹ 1945 r. do opuszczenia Polski.

Omówienie

Wraz z przejêciem w³adzy w Niemczech i Gdañsku przez narodowych socja-
listów, a tym bardziej po wybuchu wojny, ca³a niemiecka organizacja s³u¿by
zdrowia s³u¿y³a realizacji celów hitlerowskiego re¿imu i prowadzeniu wojny,
co zwi¹zane by³o z wielkimi wydatkami i zmusi³o to rz¹d do wprowadzenia
kolosalnej redukcji œrodków przeznaczonych na opiekê spo³eczn¹ i zdrowotn¹.
Celowi temu s³u¿y³y te¿ akcje eutanazji chorych oraz fizyczna eliminacja kry-
minalnych przestêpców, na³ogowych alkoholików, prostytutek czy chorych
wenerycznie. Intensywnie popierana by³a wielodzietnoœæ, ale tylko w obrêbie
zdrowych, „rasowo czystych” niemieckich rodzin. „Obowi¹zkiem” ka¿dego
Niemca by³o zachowanie dobrego zdrowia, umo¿liwiaj¹ce jego pe³n¹ wydaj-

19 M. ¯akiewicz, Gdañsk 1945. Kronika wojennej burzy 1945–1950, Gdañsk 2008.
20 M.T.W. von Grabowski, Ärzte und medizinische Versorgung in Danzig..., s. 111-134; H. Wolf,

Ich sage die Wahrheit oder ich schweige, Verl. Leer 1983.
21 Z. Machaliñski, Wokó³ genezy i pocz¹tków Akademii Medycznej w Gdañsku, Gdañsk 1998.
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noœæ zawodow¹ oraz zdolnoœæ do s³u¿by wojskowej. Wraz z pogarszaniem siê
sytuacji na frontach i rosn¹cych brakach w zaopatrzeniu morale ludnoœci nie-
mieckiej, w tym ¿o³nierzy, podupada³o. Niedostatki ¿ywnoœciowe dotyczy³y
tak¿e ludnoœci polskiej, która by³a pod tym wzglêdem w Gdañsku dotkliwie
dyskryminowana przez w³adze. Z braku mê¿czyzn, przebywaj¹cych na fron-
cie, w wielu dziedzinach gospodarki i przemys³u konieczne by³o zatrudnianie
kobiet, jeñców wojennych, ochotniczych lub przymusowych robotników z wielu
krajów oraz wiêŸniów obozów koncentracyjnych. Ci ostatni nie mogli w ¿ad-
nym przypadku liczyæ na pomoc lekarsk¹, szczególnie je¿eli byli ¯ydami.
Bardzo wielu z nich nie prze¿y³o szykan, morderczej pracy i sta³ego niedo¿y-
wienia, co by³o zreszt¹ przez w³adze celowo planowane.

Pomimo tego, ¿e prawie wszyscy ówczeœni kierownicy instytutów, klinik
i oddzia³ów gdañskich szpitali byli cz³onkami NSDAP, a kilku tak¿e SS, tylko
niewielu, jak prof. Großmann, splami³o siê czynami kryminalnymi.

Dyskusyjn¹ pozostaje ocena dzia³alnoœci prof. Rudolfa Spannera, (1895–
–1960), kierownika Instytutu Anatomii MAD w latach 1940–1945, który mia³
rzekomo czyniæ próby z produkcj¹ myd³a z ludzkiego t³uszczu. Sprawa ta na-
bra³a du¿ego rozg³osu dziêki ksi¹¿ce Zofii Na³kowskiej Medaliony. Chemiczna
analiza próbek myd³a, wys³anych do zbadania w Instytucie Yad Vashem w Izra-
elu, nie wykaza³a jednak obecnoœci w nich ludzkiego bia³ka22.

Mniej znana jest postaæ prof. Rudolfa Thauera (1906–1986), w latach 1943–
–1945 dyrektora Instytutu Fizjologii MAD, który prowadzi³ badania w za-
kresie medycyny lotniczej. Jest wiadomym, ¿e w paŸdzierniku 1942 r. by³ on
uczestnikiem konferencji poœwiêconej m.in. problematyce œmierci z oziêbienia
w wodzie i powietrzu, gdzie referowane by³y równie¿ wyniki zbrodniczych
eksperymentów na wiêŸniach w KL Dachau. Po wojnie (od 1947 r.) pracowa³
on naukowo, podobnie jak wielu innych nazistowskich lekarzy, w Departamen-
cie Marynarki Wojennej w USA.

Kontrowersyjn¹ pozostaje rola prof. Franza Kauffmanna (1889–1945),
w latach 1935–1945 dyrektora Kliniki Psychiatrycznej Akademii Medycznej
w Gdañsku i kierownika Oddzia³u Chorób Psychicznych „Silberhamnner”
(Srebrzysko) w Brêtowie (Danzig-Brentau), którego pacjentów wywieziono
w 1941 r. do Saksoni i tam zamordowano w ramach akcji eutanazji. W Woje-
wódzkim Archiwum Pañstwowym w Gdañsku oraz w archiwach berliñskich
nie znalaz³ autor ¿adnych dowodów cz³onkostwa prof. Kaufmanna w NSDAP
i SS albo wspó³pracy z personelem obozu koncentracyjnego w Stutthofie ko³o
Gdañska. Kauffmann pozosta³ do koñca wojny w Gdañsku, gdzie w czerwcu
1945 r. pope³ni³ samobójstwo23.

22 M.T.W. von Grabowski, Biograf ie profesorów Medizinische Akademie Danzig..., s. 57-74.
23 Tam¿e.
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1. Fr.* Dr. Achenbach Hildegard, Pfefferstadt 1
2. Prof. Adam Alfred, pediatra, Langer Markt 33/34
3. Dr. Arnold Wilhelm, chirurg, Stadtgraben 10
4. Dr. Backe Hermann, lek. ogólny, Heidseestr. 24
5. Fr. Dr. Basler Anna, asystent, Szpital Miejski we Wrzeszczu
6. Dr. Basler Reiner, asystent, Szpital Miejski we Wrzeszczu
7. Fr. Dr. Barthoff Erika, asystent, Szpital Miejski we Wrzeszczu
8. Dr. med. Becker Wolfgang, OA, MAD, Delbrückallee 6
9. Dr. Beckershaus Fritz, okulista, Langer Markt 6 i Klinika Am Olivaer Tor

10. Dr. Bergengruen, Steffensweg 49
11. Dr. Berthold I.H., asystent, Kl. Ginekol., Schellmühler Weg 1
12. Dr. Betlewski Teophil, lek. ogólny, Adolf-Hitler-Str. 99
13. Dr. Beutter Wolfgang, internista, Szpital Miejski we Wrzeszczu
14. Fr. Dr. Bieber Lilly, Adolf-Hitler-Str. 55
15. Dr. Boecker Reinhold, lek. ogólny, Schichaugasse 8
16. Dr. Boecker Willibald, lek. ogólny, Am Schlossgarten 20
17. Prof. Dr. med. Dr. phil. Bohn Hans, dyr. Oddz. Chorób Wewn. MAD
18. Dr. Borowski Anton, lek. ogólny, Langgarten 28
19. Dr. Borowski Wilhelm, lek. ogólny, Langgarten 28
20. Dr. Brauer Augustin, dermatolog, Stadtgraben 8
21. Dr. Brausewein Heinrich, asystent, Szpital Miejski we Wrzeszczu
22. Dr. Brutzer Johann, asystent, Szpital Miejski we Wrzeszczu
23. Dr. Bukowski Rudolf, asystent, Kl. Ginekol., Schellmühler Weg 1a
24. Dr. Busch Günther, OA, Szipital. Diakonisek, Neugarten 8
25. Dr. Büchert Kurt, rz¹dowy radca med., Breitgasse 121/122
26. Dr. Bülow Wolfgang, lek. ogólny, Breitgasse 120
27. Dr Bünger Joseph, lek. ogólny, Schwarzer Weg 1
28. Dr. Burkhard Hans, rz¹dowy radca med., radca miejski, Hansaplatz 12
29. Prof. Büttner Georg, chirurg, ordynator Oddz. Chir., Szp. Diakonisek,

Neugarten 2
30. Dr. Cramer F.J., internista, ordyn. Oddz. Wewn., Marien-KH.,

Schleusengasse

ANEKS

Imienny spis gdañskich lekarzy z 1942 r.
(w porz¹dku alfabetycznym)

* Fr. = Frau
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31. Dr. Dackau Rudolf, internista, Adolf-Hitler-Str. 45
32. Dr. Doerffer Karl, ginekolog, Adolf-Hitler-Str. 4
33. Dr. Dobe Alfons, lek. ogólny, Geburtshelfer, Thornscher Weg 11
34. Dr. Dowig Erich, ginekolog, Stadtgraben 10, pryw. Klinika Am Olivaer

Tor 1
35. Dr. Dowig Paul-August, dermatolog, Große Wollwebergasse 28
36. Dr. Dultz Oskar, dermatolog, Langgasse 9
37. Dr. Dütschke Martin, lek. ogólny, Schleusenstr. 31
38. Dr. Dymmel Erich, lek. ogólny, Stadtgebiet 12
39. Dr. Ehmke Paul, chirurg, Brotbänkengasse 39, CA, priv. Klinika

Sandgrube 40
40. Dr. Eltze Hermann, ginekolog-po³o¿nik, Theaterplatz 31
41. Dr. Erichsen Franz, ginekolog, OA Ginekol. Kl. MAD, Posadowskyweg 13
42. Fr. Dr. med. Erichsen Traute, Posadowskyweg. 13, Langfuhr (Lgf.)
43. Dr. Fabricius Artur, Stabsarzt der Polizei, Brunshoferweg 46, Lgf.
44. Dr. Faltin Ernst, lek. ogólny, Heidseestr. 40, Heubude
45. Dr. Fangerau Wolfgang, asystent, Neugarten 2/6
46. Dr. Feldmann Johannes, asystent, Szpital Miejski we Wrzeszczu
47. Fr. Dr. Frey Ellen, Adolf-Hitler-Str. 44
48. Dr. Frick Egbert, lek. ogólny, Milchkannengasse 27
49. Fr. Dr. Fritzler Gertrud, Jäschkentaler Weg 30, Lgf.
50. Dr. Fröhlich Karl, asystent, Hopfengasse 89
51. Dr. med. Fröhnel Gustav, lek. ogólny, dyrektor Waldsanatorium Oliva,

Kurheim der Reichsversicherungsanstalt,Danzig- Oliva, Pelonkerstr. 117
52. Dr. Frowein, Oberbahnarzt, Langgasse 21
53. Fr. Dr Fuast Cläre, Baumbachallee 3b, Lgf.
54. Prof. Fuchs Hans, CA, ginekolog, Vorstädtischer Graben 39/40

(1942-Poznan)
55. Dr. med. Gattig Wolfgang, Szpital Miejski we Wrzeszczu
56. Dr. Gehrke Friedrich, lek. ogólny, Baumbachallee 11
57. Dr. Gengelmann Nora, Kl. Gyn., Schellmühlerweg 1a
58. Dr. med. Geschke Bruno, lek.ogólny i po³o¿nik, Hundegasse 56/57
59. Dr. med. Giebler Gerhard, Städt. KH
60. Dr. med. Giesenbauer Heinz, Kl. Ginekol. MAD, Schellmühlerweg 1a
61. Fr. Dr. Giesenbauer Lieselotte, Oliva, Kronprinzenallee 5
62. Dr. Giesenbauer Wilhelm, Dominikswall 8
63. Dr. Goeritz Karl, ortopeda, Sandgrube 23
64. Dr. Götting Artur, Szpital Miejski we Wrzeszczu
65. Dr. Goetz Martin, lek. ogólny, Adolf-Hitler-Str. 143
66. Fr. Dr. med. Golombek Maria-Luisa, OÄ, ginekologin,

Am Heitzkeberg 44, Lgf.
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67. Prof. Granzow Joachim, ordyn. Kl. Ginekol,, Schellmühler Weg 1
68. Prof. Großmann Erich, senator, Gaugesundheitsfuhrer, internista,

Große Gerbergasse 13
69. Dr. Groth Siegfried, Mirchauer Weg 5
70. Fr. Dr. Grundmann Charlotte, Pelonkerstr. 62 i Baumbachallee 10
71. Dr. Grützmacher Theodor, Szpital Miejski we Wrzeszczu
72. Dr. Haeser Hans-Heinrich, San.-Rat., chirurg i ginekolog, Georgstr. 33
73. Dr. Hahn Hans, Langgasse 72
74. Dr. Hahne Hermann, Hundegasse 31
75. Fr. Dr. Hamm Lena, asystent, Diakonisen-KH, Neugarten 2/6
76. Fr. Dr. Hanz Ursula, Lawendelgasse 5
77. Fr. Dr. Hardt Christel, asystent, Szpital Miejski we Wrzeszczu
78. Dr. Heidemann Adolf, lek. ogólny, Heilige-Geist-Gasse 87/89
79. Fr. Dr. Heidtkamp Eleonore, Szpital Miejski we Wrzeszczu
80. Dr. Heise Ekhardt, Dominikswall 4
81. Dr. Heiwinkel Hermann, internista, Adolf-Hitler-Str. 81
82. Prof. Helmbold Rudolf, okulista, Holzmarkt 7, priv. Augenklinik

am Olivaer Tor 7
83. Dr Hempel Werner, asystent, Diakonisen KH, Neugarten 2/6
84. Dr. Hennig Hans, lek. ogólny, Horst-Wessel-Str. 11
85. Fr. Dr. Herwig Inge, Baumbachallee 16
86. Dr med. Hevelke Theodor, okulista, Langgasse 9
87. Dr. Hilsinger Wilhelm, radca med., Steffensweg 14
88. Dr. Hoffmann Willy, lek. ogólny, Adolf-Hitler-Str. 130
89. Dr. Hollatz Otmar, lek. ogólny i po³o¿nik, Labesweg 35
90. Dr. med. Hollatz Willi, lek. ogólny, Labesweg 35
91. Dr. Holmichel E., med. naturalna, Breitgasse 82
92. Dr. von Holst, Walter, neurolog, Langgasse 30
93. Fr. Dr. Huhn Elisabeth, asystent, MAD, Dellbrückallee 1a
94. Dr. Huhn Otto, asystent, MAD, Delbrückallee 1a
95. Dr. Huschke Ernst, Am Schlossgarten 20
96. Dr. Jacoby Max, San.-Rat i. R., Hindenburgallee 9
97. Dr. Jaeschke Arnold, okulista , Langer Markt 33/34, Klinika Am Olivaer

Tor 1
98. Dr med. Jenssen Walter, otolaryngolog, Langgasse 14
99. Doc. Dr. med. Johannsen Rudolf, OA, chirurg, MAD

100. Fr. Dr. Johannsen Sigrid, Szpital Miejski we Wrzeszczu
102. Dr. van de Kamp, lek. ogólny, Holzmarkt 15
103. Dr. Karehnke Gerhard, Polizei-Medizinrat, A. Hitler-Str. 149
104. Dr. Kasper Fritz, dermatolog, Stadtgraben 12
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105. Prof. Kauffmann Franz, dyr. Kl. Psych., MAD, Delbrückallee 6
106. Dr med. Kielinger Joseph, lek. ogólny, Langer Markt 39
107. Dr. Kieninger Georg, dermatolog, Holzmarkt 16
108. Dr. Klan Hermann, Ass.-Arzt, MAD, Dellbrückallee 1a
109. Dr. Klein Bruno, ortopeda, Jäschkentaler Weg 23
110. Dr. Klinge Herbert, lek. ogólny, Am Schlossgarten 22
111. Prof. Klose Heinrich, chirurg, dyr. Chir. Klinik, MAD, Dellbruckallee 7
112. Fr. Dr. Knitter, Melzergasse 9
113. Dr. Kochs Heinrich, OA, Gralathstr. 5b
114. Fr. Dr. Koebke Herta, Kl. Gyn. MAD, Schellmühlerweg 1a
115. Prof. Koll Werner, farmakolog, dyr. Inst. Farmakologii MAD
116. Dr. Korte Josef, otolaryngolog, Langgasse 68
117. Dr. Köttewitz Hasso, Große Bäckerstr, 1
118. Dr. Kriebs Robert, Foersterstr. 9, Oliwa
119. Fr. Dr. Kuhnert Johanna, asystent, Szpital Miejski we Wrzeszczu
120. Dr. Kulcke Fritz, otolaryngolog, Vorstädtischer Graben 1, Klinika

Diakonisek, Neugarten 6
121. Dr. Kunst Johannes, asystent, Sandgrube 44
122. Dr. Lambrecht Karl, asystent, Szpital Miejski we Wrzeszczu
123. Dr. Lamey Hans, pulmonolog, Heilige-Geist-Gasse 25
124. Dr. Langhof Fritz, asystent, Kl. Ginekol. MAD, Posadowsky Weg 3
125. Dr. Lecon Ernst, asystent, Szpital Miejski we Wrzeszczu
126. Fr. Dr med. Leipner Ursula, Trojangasse 17
127. Dr. Lenz Erich, lek. ogólny, Heilige-Geist-Gasse 103
128. Dr. List, pulmonolog, prowadzi³ poradniê w koszarach Wieben
129. Fr. Dr. Loeffke Christa, asystent w Szpitalu Miejskim we Wrzeszczu
130. Dr Machwitz Hermann, internista, Stadtgraben 6
131. Dr. Mangold Leonard, radca med., Am Johannisberg 8
132. Dr. Marotzki Fritz, lek. ogólny, Brandgasse 13
133. Prof. Meyer Hugo, pediatra, dyr. Kl. Ped., MAD, Delbrückallee 6
134. Dr. Meyer Hugo-Eberhard, asystent, Szpital Miejski we Wrzeszczu
135. Dr. Meyer Werner, asystent, Szpital Miejski we Wrzeszczu
136. Dr. Moebius, miejski radca med., Am Jakobstor 19
137. Doc. Dr. Mont du Hans, lekarz i chemik, p.o. dyr. Inst. Chemii Fizj.

MAD
138. Prof. Nast Otto, dermatolog , dyr. Kl. Dermatolog. MAD
139. Dr. Neukirch Bernhard, chirurg, ordynator, St. Marien-Kh,

Schleusengasse
140. Dr. Neumann Eugen, lek. ogólny. Kassub. Markt 11
141. Dr. Neumann Johannes, dermatolog, Adolf-Hitler-Str. 94
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142. Dr med. Neumann Paul, lek. ogólny, Olivaer Str. 33a
143. Dr. med. Neumeyer Gerhard, MAD, Delbrückallee 6
144. Dr. Nowak Anton, Sandgrube 37
145. Dr. Omansen Fritz, lek. ogólny, Strandgasse 4
146. Dr. Oppenheimer Walter, lek. ogólny, Fischerstr. 9
147. Dr. Paarmann Richard, lek. ogólny, Altstädt. Graben 4
148. Dr.med. et phil. Panzer Werner. Am Waechterberg 19
149. Dr. Penner Cornelius, okulista, Langgasse 11, Klinika-Diakonisek,

Neugarten
150. Fr. Dr. Perscheid Elisabeth, internista, Jäschkentaler Weg 47b
151. Dr. Plath Herbert, internista i neurolog, Langer Markt 33/34
152. Dr. Pohl Eberhard, asystent, Diakonisen KH, Neugarten 2/6
153. Fr. Dr. Preuß Gertrud, pediatra, Holzmarkt 18
154. Dr. Preuß Walter, internista, Holzmarkt 18
155. Dr. Rauch Eberhard, asystent, Szpital Miejski we Wrzeszczu
156. Dr. Rausch Reinhard, Jachmannstr. 17
157. Dr. Reinke Werner, radca san., lek. ogólny, Hl.-Geist-Gasse 87/89
158. Fr. Dr. med. Renner Gisela, Szpital Miejski we Wrzeszczu
159. Dr. Retschmann Rudolf, Bahnplatz 5, Ohra (Orunia)
160. Dr. Richterfeld, asystent, Szpital Miejski we Wrzeszczu
161. Dr. Röskau (wczeœniej Roszkowski) Albin, pediatra, Holzmarkt 15
162. Dr. Rudolph Friedrich, radca san,. Vorstädtischer Graben 41
163. Fr. Dr. Rudolph Ursula, Vorstädtischer Graben 41
164. Dr. Rumfelder Hans, pulmonolog, Dominikswall 8
165. Dr. Scharphuis Janno, Reg.-Med.-Rat, Baumbachallee 16a
167. Dr. Sachleben Heinrich, asystent, Szpital Miejski we Wrzeszczu
168. Fr. Dr. Sahring Elisabeth, asystent, Szpital Miejski we Wrzeszczu
169. Dr. Schenck Werner, Lindenstr. 26
170. Prof. Schenk Paul, internista, ordyn. Oddz. Int., Szp. Diakonisek,

Neugarten 2/6
171. Dr. Schenke Dietrich, Althoffweg 5, Lgf.
172. Dr. Schirmacher Max, Oberfeldarzt, Fischerstr. 8
173. Fr. Dr. Schmidt Eva, ginekolog-po³o¿nik, Holzmarkt 3
174. Dr. Schmidt Gerhard, Oberarzt, Adolf-Hitler-Str. 134
175. Fr. Dr. Schmidt-Gerhardt Adele, laryngolog, Adolf-Hitler-Str. 7
176. Fr. Dr. Schmidt-Hein Michaela, Milchkannengasse 22
177. Prof. Schmidt Herbert, otolaryngolog, dyr. HNO-Klinik, MAD
178. Dr. Schmidt Peter, lek. ogólny, Adolf-Hitler-Str. 92
179. Prof. Schneider Max, fizjolog, dyr. Inst. Fizjologii MAD
180. Dr. Schneider Paul, dermatolog, Langgasse 73
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181. Dr. Schöpfer Otto, okulista, Hl.-Geist-Gasse 10
182. Fr. Dr. Schramm Erna, lek. ogólny, Damm III nr. 1
183. Dr. Schulemann Kurt, ginekolog, Heinr. Scholtz-Weg 1, priv. Klinik

Sandgrube 23
184. Fr. Dr. Schüler Eva, ginekolog, Holzmarkt 3
185. Dr. Schulz Adolf, laryngolog, Langer Markt 11 i Marien-KH
186. Dr. Schulz Alfred, ortopeda, Große Wollwebergasse 28
187. Dr Schulz Anton, radca san. a.D., Adolf-Hitler-Str. 154
188. Fr. Dr. Schulz Elise, Szpital Miejski we Wrzeszczu
189. Dr. Schulz Paul, lek. ogólny, Adolf-Hitler-Str. 78
190. Prof. Schulz Willi, ginekolog, z-ca dyr. Kl. Ginekol. MAD
191. Dr. Schuster Hans, rz¹dowy radca med., Hansaplatz 8
192. Fr. Dr. Schwartz-Arnyasy Mathilde, asystent, Szpital Miejski

we Wrzeszczu
193. Dr. Schweikert Kurt, Pelonkerstr. 79
194. Dr. Semrau Franz, Lgf., lek. ogólny, Adolf-Hitler-Str. 47
195. Fr. Dr. Senf - Brouer Maria, Georgstr. 36
196. Fr. Dr. Siebeck Maria, Städt. Szpital Miejski we Wrzeszczu
197. Dr. Sieber Fritz, ginekolog, Hansaplatz 14
198. Dr. Siebert Paul, internista, Große Wollwebergasse 28
199. Dr. Siegmund Gerhard, lek. ogólny, Elisabethwall 5
200. Dr. Siemens (wczeœniej Schimanski) Waldemar, psychiatra,

Stadtgraben 8
201. Dr. Sigmuntowski Emil, lek. ogólny, Pfefferstadt 42
202. Dr. Simon Edgar, lek. ogólny, Archenholzweg 27
203. Prof. Spanner Rudolf, anatom, dyr. Inst. Anatomii MAD
204. Dr. Speiswinkel Friedrich-Karl, lek. ogólny i po³o¿nik,

Adolf-Hitler-Str. 204
205. Dr. Spernau Herbert, Lindenstr. 26
206. Dr. Stecher Ottfried, dermatolog, Breitgasse 15
207. Fr. Dr. Steffens Margot, Langgasse 56
208. Fr. Dr. Steinbrück Gerda, Kl. Gyn., Schellmühlerweg 1a
209. Dr. Steiner Otto, lek. ogólny, Adolf-Hitler-Str. 27
210. Dr. Steinhoff Franz, internista, Langgasse 35
211. Dr. Stelter Roland, Kirchenweg 4, Siedlce
212. Dr. Sturmhöfel Otto, lek. ogólny, Adolf-Hitler-Str. 101
213. Dr. Susewand Rudolf, Milchkannengasse 27
214. Dr. Swierzewski Alois, radca san., lek. ogólny, Brunshoferweg 1
215. Prof. Terbrüggen August, patolog, dyr. Inst. Patologii MAD,

Delbrückallee 6
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216. Dr. Teuscher Max. ortopeda, Halbengasse 1/2
217. Dr. Unrau Kurt, ginekolog-po³o¿nik, Adolf-Hitler-Str. 30
218. Dr. Wachenfeld Bruno, asystent, Szpital Miejski we Wrzeszczu
219. Prof. Wagner Gerhard, bakteriolog, dyr. Inst. Higieny i Bakteriologii

MAD
220. Dr. Wagner-Manslau Willy, radca san., lek. ogólny, Adolf-Hitler-Str. 51
221. Prof. Watermann Hermann, ortopeda, dyr. Kl. Ortop. MAD,

Silberhammerweg 1
222. Dr. Weise Rudolf, asystent, Kl. Ginekol., Schellmühlerweg 1a
223. Dr. Weiß Alfons, otolaryngolog, Theaterplatz 8, Klinika Sandgrube 40
224. Dr. Wendt Friedrich, okulista, Adolf-Hitler-Str. 63
225. Dr. Werner Hans, asystent, Szpital Miejski we Wrzeszczu
226. Dr. Werth Hans, pediatra, Silberhütte 1
227. Dr. Wiebe Ernst, lek. ogólny, Karthäuserstr. 36
228. Dr. Wiek (wczeœniej Wieczorek) Georg, pediatra, Lgf.,

Jäschkentalerweg 47
229. Fr. Dr. Wiesner Dorothea, Hansaplatz 12
230. Dr. Will Helmut, Hundegasse 99
231. Dr. Winne Friedrich, chirurg, priv. Chir. Klinik, Karthäuserstr. 2/4
232. Dr. Wittenberg Siegfried, Jahnstr. 20
233. Dr. Wittig Albert, radca san., dermatolog, Matzkausche Gasse 2
234. Dr. Wobbe Paul, lek. ogólny, Sasperstr. 10
235. Fr. Dr. Woelke Agnes, lek. ogólny, Holzmarkt 27/28
236. Dr. Wolff Rudolf, lek. ogólny, Karthäuserstr. 112
237. Dr. Wolter Horst, lek. ogólny, Stadtgraben 15
238. Dr. Wronski Max, ginekolog, Holzmarkt 15
239. Dr Voigt Johannes, MAD, Delbrückallee 1a
240. Dr Zabel B., internista, Reitbahn 2
241. Dr. Zamek Hans, lek. ogólny, Theaterplatz 14/16
242. Fr. Dr. Zenker Ursula
243. Dr. Zemitzsch Wilhelm, Lindenstr. 26
244. Dr. Ziegenhagen Paul, radca med. a. D., Am Johannisberg 8
245. Fr. Dr. Zilles Gertrud, Waldstr. 1
246. Dr. Zilles Otto, Waldstr. 1

(Źród³o: Danziger Einwohnerbuch 1942. Danziger Verlagsgesellschaft Paul Rosenberg,
Danzig 1942).
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Micha³ T.W. von Grabowski

Medizin in Danzig während des II. Weltkrieges
(1939–1945)

ZUSAMMENFASSUNG

In der Arbeit wird die Situation in der Danziger Medizin in den letzten Jahren des
Bestehens der Freien Stadt dargestellt. Das Programm des nationalsozialistischen
Systems der „Neuen Deutschen Heilkunde” und die Organisation der Verwaltung
des Gesundheitswesens im Gau Danzig-Westpreussen während des II. Weltkrieges
werden erörtert. Es werden die ärztlichen Berufsorganisationen, Krankenhäuser,
privaten Kliniken und Praxen sowie medizinische Beratungsstellen und Wohltätig-
keitsvereine, die in den Jahren 1939–1945 in Danzig bestanden haben, aufgeführt.
An die Situation in Danzig am Ende des Krieges und unmittelbar danach wird
erinnert. Als Anex für diese Arbeit wird die namentliche Liste aller Ärzte, die
1942 in Danzig öffentlich tätig waren, beigefügt.
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Zenon Romanow
S³upsk

Inwigilacja środowiska literatów
Pomorza Środkowego przez Służbę
Bezpieczeństwa w latach 1960–1979

Próby zorganizowania siê pisarzy Pomorza Œrodkowego1, którzy osiedlali
siê w tym regionie po drugiej wojnie œwiatowej by³y podejmowane dopiero po
1956 r. W czerwcu 1958 r. powsta³o stowarzyszenie „Grupa Literacka <Medu-
za> w Koszalinie”, której prezesem zosta³ s³upski poeta Anatoliusz Jureñ2.
W grudniu 1959 r. przekszta³cono „Meduzê” w Koszaliñski Klub Literatów
Polskich (KKLP), któremu przewodniczy³ poeta Tadeusz Sokó³ (1920–1991).
Patronat nad Klubem obj¹³ poznañski oddzia³ Zwi¹zku Literatów Polskich
(ZLP)3. Œrodowisko pisarzy województwa koszaliñskiego rozwija³o siê w pierw-
szej po³owie lat 60. doœæ dynamicznie. W latach 1961–1965 debiutowali:
Czes³aw Kuriata, Gracjan Bojar-Fija³kowski, Zbigniew Kiwka, Henryk Livor-
-Piotrowski, Stanis³aw Misakowski, Tadeusz Pawlak, Stanis³aw Wasyl i Zyg-
munt Zelwan. Niektórzy debiutowali wczeœniej: Marta Aluchna-Emelianow
w 1929 r., Tadeusz Sokó³ w 1947 r., a Zbys³aw Górecki w 1955 r. Pierwszy alma-
nach miejscowych literatów pt. Naszyjnik morski ukaza³ siê w 1960 r., kolejny
pt. Próba liryki – w roku nastêpnym4.

Koszaliñski oddzia³ ZLP powsta³ we wrzeœniu 1965 r. Utworzy³o go szeœciu
pisarzy, którzy ju¿ wczeœniej posiadali legitymacje zwi¹zku: Czes³aw Kuriata –

1 Termin „Pomorze Œrodkowe” oznacza teren województwa koszaliñskiego w latach 1950–
–1975 oraz województwa koszaliñskiego i s³upskiego w latach 1975–1998.

2 B. Czy¿ak, Koszalin kulturalny 1945–1975, Koszalin 1977, s. 76. Anatoliusz Jureñ (1927–
–1978), urodzi³ siê 3 VII 1927 r. w Wilnie. W 1946 r. na sta³e zwi¹za³ siê ze S³upskiem.
Absolwent Liceum Pedagogicznego. Od 1959 r. pracownik Stowarzyszenia „Pax”. Debiuto-
wa³ na ³amach prasy w 1947 r. Opublikowa³ dwa tomiki poezji: W sprawie ³opianu, Poznañ
1963 i Kwiaty zmieniaj¹ g³owy, Poznañ 1967 (L.M. Bartelski, Polscy pisarze wspó³czeœni
1939–1991, Warszawa 1995, s. 163; A. Œwietlicka, E. Wis³awska, Znani S³upszczanie.
Szkice biograf iczne z powojennych dziejów miasta, S³upsk 2003, s. 40-41).

3 B. Czy¿ak, op. cit., s. 76.
4 Tam¿e, s. 77.
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prezes oddzia³u5, Marta Aluchna-Emelianow6, Gracjan Bojar-Fija³kowski7,
Zbigniew Kiwka8, Henryk Livor-Piotrowski9  i Stanis³aw Misakowski10. W 1965

5 Czes³aw Kuriata urodzi³ siê 29 IV 1938 r. w Marcelówce na Wo³yniu. W 1945 r. osiedli³ siê
wraz z rodzicami na Pomorzu Œrodkowym. Ukoñczy³ filologiê polsk¹ na Uniwersytecie im.
Adama Mickiewicza. W 1960 r. zamieszka³ w Koszalinie i zosta³ redaktorem w Rozg³oœni
Polskiego Radia. W latach 1964–1969 by³ zastêpc¹ cz³onka Komitetu Wojewódzkiego PZPR,
w latach 1969–1971 cz³onkiem KW. Do 1979 r. opublikowa³: Niebo zrównane z ziemi¹
(poezje), Warszawa 1961; Dziewczyna pod kwiatami (opowiadania), Warszawa 1962;
Galop do wielkiego lasu (powieœæ), Warszawa 1965; Powrót ksiêcia Eryka (poemat), Poznañ
1965; W ka¿d¹ podró¿ (poezje), Warszawa 1966; Upominek jubileuszowy (opowiadania),
Warszawa 1968; Jeœli mi³oœæ nazwaæ (poezje), Poznañ 1970; Cz³owiek z ryb¹ (opowiadania),
Poznañ 1971; Mi³oœæ legend¹ innych (opowiadania), Warszawa 1972; Wino pestkowe (opo-
wiadania), Warszawa 1974; Miara d³oni (poezje), Poznañ 1977; Naprawdê ju¿ po wojnie
(powieœæ), Poznañ 1978 (L.M. Bartelski, op. cit., s. 220; T. Matejko, Biobibliograf ia,
w: Pisarze Pomorza Œrodkowego, Koszalin 1980, s. 74-76.

6 Marta Aluchna-Emelianow (1906–1991), urodzi³a siê 29 III 1906 r. w Koralówce ko³o W³o-
dawy. Po uzyskaniu matury w 1923 r. w Gimnazjum im. Klaudyny Potockiej w Pu³tusku,
przenios³a siê do Wilna, gdzie pracowa³a, jako nauczycielka i studiowa³a filologiê polsk¹ na
Uniwersytecie im. Stefana Batorego. Nale¿a³a do wileñskiej grupy „¯agary”. W 1941 r. prze-
nios³a siê do Warszawy i bra³a udzia³ w Powstaniu Warszawskim. Po jego upadku zosta³a
wywieziona na roboty przymusowe do Niemiec. W 1945 r. wróci³a do Warszawy, sk¹d
w nastêpnym roku wyjecha³a do Olsztyna. W 1946 r. osiad³a na sta³e w S³upsku. Pracowa³a
jako nauczycielka do emerytury w 1962 r. Do 1979 r. opublikowa³a zbiory poezji: Szukanie
kszta³tu, Warszawa 1962; Popió³ i proch, Poznañ 1963; Wiem i nie wiem, Poznañ 1968;
Œwita dzieñ, Poznañ 1975; Wiersze wybrane 1929–1975, Warszawa 1978 (A. Œwietlicka,
E. Wis³awska, op. cit., s. 9-11).

7 Gracjan Bojar-Fija³kowski (1912–1984), urodzi³ siê 21 X 1912 r. w Bobrownikach ko³o
Lipna. Ukoñczy³ Szko³ê Podchor¹¿ych Kawalerii. Uczestnik kampanii wrzeœniowej 1939 r.
W latach 1940–1943 oficer ZWZ/AK. W latach 1943–1945 wiêzieñ niemieckich obozów
koncentracyjnych. W Koszalinie osiad³ w 1957 r. i podj¹³ pracê dziennikarsk¹ w „S³owie
Powszechnym”. Od 1965 r. pracownik Okrêgowej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich
w Koszalinie. W 1977 r. uzyska³ stopieñ doktora nauk humanistycznych na Uniwersytecie
im. Adama Mickiewicza. Do 1979 r. opublikowa³: Morze szumi jak dawniej (opowiadania),
Poznañ 1961; Pieœñ Swantibora (baœnie i podania Pomorza Zachodniego), Poznañ 1964;
Powilcze (opowiadania), Olsztyn 1971; Legendy koszaliñskiego grodu, Koszalin 1972; Legendy
znad drawskich jezior, Koszalin 1974; Obóz jeniecki w Czarnem. Stalag II B Hammerstein,
Koszalin 1975 (wspólnie z Andrzejem Zientarskim); Legendy ze s³owiñskiej checzy, Kosza-
lin 1976; Wró¿ba Swantewita (baœnie i podania), Koszalin 1977; Œladami ¿o³nierskiej drogi,
Warszawa 1977 (wspólnie z Mieczys³awem Prokopem); Losy jeñców wojennych na Pomo-
rzu Zachodnim i w Meklemburgii 1939–1945, Warszawa 1979 (T. Matejko, op. cit., 60-61;
L.M. Bartelski, op. cit., s. 32).

8 Zbigniew Kiwka (1932–2014), urodzi³ siê 28 I 1932 r. we wsi S³owita w powiecie Z³oczów
w województwie lwowskim. Do 1939 r. mieszka³ wraz z rodzicami w miasteczku Gliniany
w powiecie Przemyœlany w województwie tarnopolskim, gdzie jego ojciec pracowa³ w Za-
rz¹dzie Miejskim. We wrzeœniu 1939 r. ojciec dosta³ siê do niewoli sowieckiej i w 1943 r.
wst¹pi³ do 1. Dywizji Piechoty im. Tadeusza Koœciuszki. Pod koniec wojny w obawie przed
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do oddzia³u ZLP w Koszalinie zosta³ przyjêty Zbigniew Jankowski, który
wraz z ¿on¹, poetk¹ Teres¹ Ferenc przyjecha³ z Rybnika i zamieszka³ w Ko³o-
brzegu11, nastêpnie Tadeusz Pawlak12, a w 1968 r. Waldemar Kotowicz, który

Ukraiñsk¹ Powstañcz¹ Armi¹ Zbigniew Kiwka przeniós³ siê wraz z matk¹ do Lwowa,
a nastêpnie do Przeworska. Po zakoñczeniu wojny ca³a rodzina osiedli³a siê najpierw
w Nowogardzie, a od 1946 r. w S³upsku, gdzie jego rodzice otrzymali gospodarstwo rolne.
Chodzi³ tam do Liceum Ogólnokszta³c¹cego, którego jednak nie skoñczy³, gdy¿ po œmierci
ojca musia³ podj¹æ pracê zawodow¹. By³ protokolantem w S¹dzie Grodzkim, nastêpnie
sekretarzem w Prokuraturze Powiatowej i pracownikiem w Fabryce Cukrów „Pomorzan-
ka”. Pe³ni³ tam funkcjê przewodnicz¹cego ko³a Zwi¹zku M³odzie¿y Polskiej. Po odbyciu
obowi¹zkowej s³u¿by w organizacji S³u¿ba Polsce, od 1953 r. pracowa³ w Wojewódzkim
Przedsiêbiorstwie Handlu Artyku³ami Gospodarstwa Domowego w S³upsku, jako starszy
referent transportu. Bezpartyjny. Do 1979 r. opublikowa³ powieœci i opowiadania: Na po-
cz¹tku by³ front, Poznañ 1963; Œmieræ przychodzi noc¹, Poznañ 1963; Dwie barwy jednej
wiosny, Warszawa 1966; Araukarie pana Crolla, Poznañ 1970; Carina, Warszawa 1971;
Ostatni krok w chmurach, Poznañ 1972; Dzwony nad Lubian¹, Poznañ 1979 (T. Matejko,
op. cit., 69-72; L.M. Bartelski, op. cit., s. 179; Instytut Pamiêci Narodowej Oddzia³ w Gdañ-
sku (dalej: IPN Gd), 008/76/1, raport z 16 III 1960 r. o podjêciu na kontakt wyeliminowane-
go inf. ps. „Robert”).

9 Henryk Livor-Piotrowski (1925–2006), urodzi³ siê 14 IX 1925 r. w Wilnie. Od 1947 r. mieszka³
na Pomorzu Zachodnim. W latach 1950–1962 redaktor literacki Rozg³oœni Polskiego Ra-
dia w Szczecinie. Od 1963 r. mieszka³ w Koszalinie i pracowa³ jako redaktor literacki
w Rozg³oœni Polskiego Radia w Koszalinie. Opublikowa³ zbiór poezji Czas poznawania,
Poznañ 1961 (T. Matejko, op. cit., s. 81-82).

10 Stanis³aw Misakowski (1917–1996), w³. W³adimir Fieofanowicz Diemianok. Urodzi³ siê
5 V 1917 r. we wsi Nowowozniesienskoje w guberni chersoñskiej na Ukrainie. Do 1941 r.
mieszka³ w ZSRR. W okresie wielkiego g³odu jego rodzina zosta³a „rozku³aczona” i zes³ana
na Kaukaz. W latach 1933–1937 studiowa³ w Sielskochozjajstwiennym Institucie w Staw-
ropolu. W 1941 r. dosta³ siê do niewoli niemieckiej i pracowa³ do wyzwolenia przez Ame-
rykanów, jako robotnik przymusowy. W 1946 r. osiedli³ siê w Ko³aczu ko³o Po³czyna-Zdro-
ju, gdzie zajmowa³ siê krawiectwem. W 1960 r. podejmuje pracê jako zastêpca kierownika
Wydzia³u Kultury i Sztuki Prezydium PRN w Œwidwinie. W 1961 r. zostaje kierownikiem
tego wydzia³u, a nastêpnie kierownikiem kina. Cz³onek PZPR od 1962 r. W latach 1977–
–1986 mieszka³ w S³upsku, nastêpnie w ¯yrardowie, gdzie zmar³. Do 1979 r. opublikowa³
zbiory poezji: Kiedy nadchodzi noc, Poznañ 1963; Jest taki œwiat, Warszawa 1964; Sydonia
(poemat historyczny), Poznañ 1970; Do utraty snu, Poznañ 1972; Dwa okna, Poznañ 1972;
Mój stary, dobry œwiat (opowiadania), Poznañ 1973; List, Warszawa 1975; Gdziekolwiek
z dala od œwiata, Poznañ 1976; Ho³oble, Warszawa 1978 (Zajrzyj w siebie, rozmowa
R. Mielhorskiego z S. Misakowskim, „Fraza: pismo literacko-spo³eczne”, Rzeszów 1995,
nr 9, s. 9-19; Poezja rodzi siê sama, rozmowa M. Wittbrota z S. Misakowskim, „Tytu³: pismo
literacko-artystyczne”, Gdañsk 1996, nr 1-2, s. 128-135; S. Misakowski, Korzenie, „Nowa
Okolica Poetów”, 1998, nr 1, s. 140-150).

11 Zbigniew Jankowski urodzi³ siê 26 XII 1931 r. w Bydgoszczy. Ukoñczy³ Wy¿sz¹ Szko³ê Pe-
dagogiczn¹ w Katowicach (filologia polska). W latach 1958–1965 mieszka³ w Rybniku, gdzie
pracowa³, jako dziennikarz tygodnika „Nowiny” (1959–1963), kierownik klubu MPiK (1963–
–1964) i kierownik Domu Kultury kopalni „Knurów” (1964–1965). W latach 1965–1972
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przyjecha³ do Koszalina z Wroc³awia13. Do po³owy 1969 r. koszaliñski oddzia³
ZLP powiêkszy³ siê o troje nastêpnych literatów: Teresê Ferenc14, Zygmunta
Zelwana15  i Anatoliusza Jurenia i liczy³ 12 cz³onków. W 1969 r. wyjecha³
do Warszawy Zygmunt Zelwan, w 1972 r. wyjechali do Wroc³awia Zbigniew

mieszka³ w Ko³obrzegu, a nastêpnie we Wroc³awiu. W Ko³obrzegu pracowa³, jako instruk-
tor w Garnizonowym Klubie Oficerskim. Zosta³ zwolniony w lipcu 1968 r. z powodu po-
sy³ania dzieci na lekcje religii. By³ kierownikiem Domu Rybaka, a nastêpnie kierownikiem
Wydzia³u Kultury i Sztuki Prezydium PRN w Ko³obrzegu. Od 1962 r. cz³onek PZPR. Do
1972 r. opublikowa³: Wejœcie w las (proza poetycka), Katowice 1964; Rozmowa z ogniem
(poezje), Katowice 1965; ¯ar (poezje), Lublin 1966; Dotyk popio³u. Miniatury liryczne, Kato-
wice 1969; Ci¹¿enie morza (poezje), Kraków 1970; Wysokie ³owisko (poezje), Wroc³aw 1972
(L. M. Bartelski, op. cit., s. 151; Instytut Pamiêci Narodowej Oddzia³ w Szczecinie (dalej:
IPN Sz), sygn. 00107/74, notatka s³u¿bowa dotycz¹ca literata Z. Jankowskiego z 11 X 1969 r.).

12 Tadeusz Pawlak urodzi³ siê 21 III 1927 r. w Milejowie w powiecie tureckim. W czasie
okupacji robotnik przymusowy. W latach 1945–1951 mieszka³ w Choszcznie, nastêpnie
pracowa³ jako funkcjonariusz WUBP w Koszalinie. Do 1979 r. pracowa³ jako plastyk
w Muzeum w Koszalinie, w klubie MPiK oraz w Biurze Wystaw Artystycznych. Do 1979 r.
opublikowa³ zbiory poezji: Miejsce po liœciu, Poznañ 1963; Cz³owiek najdalszy, Gdynia 1966;
Korzenie, Poznañ 1966; Dwie strony darni, Poznañ 1972; Wniebog³os topoli, Koszalin 1977
(L.M. Bartelski, op. cit., s. 317; IPN Sz, sygn. 00107/74, charakterystyka operacyjna Kosza-
liñskiego Oddzia³u ZLP z 10 II 1972 r.).

13 Waldemar Kotowicz urodzi³ siê 17 X 1925 r. w Czeremsze w powiecie hajnowskim.
W czasie wojny w Batalionach Ch³opskich na LubelszczyŸnie. W latach 1944–1950 oficer
LWP. W latach 1951–1968 mieszka³ we Wroc³awiu, w latach 1968–1972 w Koszalinie,
nastêpnie ponownie we Wroc³awiu. Cz³onek PZPR od 1948 r. W latach 1952–1955 infor-
mator o pseudonimie „Wyrwa”, zarejestrowany przez Zarz¹d Informacji Œl¹skiego Okrêgu
Wojskowego. Do 1972 r. opublikowa³ powieœci: Frontowe drogi, Wroc³aw 1958; Za piêæ
dwunasta, Warszawa 1961; Godzina przed œwitem, Warszawa 1963; Przez Nysê £u¿yck¹,
Warszawa 1969; Wojna i wojenka, £ódŸ 1972 (L. M. Bartelski, op. cit., s. 196-197;
„Twórczoœæ obca nam klasowo”. Aparat represji wobec œrodowiska literackiego 1956–1990,
red. A. Chojnowski, S. Ligarski, Warszawa 2009, s. 794).

14 Teresa Ferenc urodzi³a siê 27 IV 1934 r. w Ruszowie w powiecie zamojskim. Ukoñczy³a
Studium Nauczycielskie w Katowicach. Poetka, plastyczka, dekoratorka. W latach 1956–
–1965 mieszka³a w Rybniku, gdzie pracowa³a jako nauczycielka (1956–1961) i kierowniczka
radiowêz³a w Rybnickiej Fabryce Maszyn (1961–1963). W latach 1965–1972 mieszka³a
w Ko³obrzegu i pracowa³a jako instruktor w Garnizonowym Klubie Oficerskim. W 1972 r.
Jankowscy przenieœli siê do Wroc³awia. Do 1972 r. opublikowa³a zbiory poezji: Moje ry-
¿owe poletko, Katowice 1964; Zal¹¿nia, Lublin 1968 (L. M. Bartelski, op. cit., s. 95; IPN Sz,
sygn. 00107/74, charakterystyka T. Ferenc z 11 X 1969 r.)

15 Zygmunt Zelwan (1932–2009). Urodzi³ siê 17 I 1932 r. we wsi Œlemieñ w powiecie ¿ywiec-
kim. Ukoñczy³ Wy¿sz¹ Szko³ê Pedagogiczn¹ w Krakowie. W latach 1965–1969 mieszka³
w Koszalinie. By³ kierownikiem oddzia³u redakcji „Ilustrowanego Kuriera Polskiego”.
W 1969 r. wyjecha³ do Warszawy. Do 1969 r. opublikowa³ powieœci i opowiadania: Wieczór
z Antonim, Poznañ 1965; Punkt widzenia, Poznañ 1968; G³owy w piasku, Poznañ 1969
(L.M. Bartelski, op. cit., s. 485; IPN Sz, sygn. 00107/74, informacja dotycz¹ca Z. Zelwana
z 16 XII 1969 r.).
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Jankowski i jego ¿ona Teresa Ferenc, a tak¿e Waldemar Kotowicz. W latach
1969–1971 do oddzia³u koszaliñskiego ZLP przyjêto dwóch nowych cz³onków:
Zbys³awa Góreckiego z Dar³owa, który w grudniu 1971 r. zosta³ nowym preze-
sem oddzia³u16  i Leszka Baku³ê z Ustki17. W 1974 r. przyjêto dwóch kolejnych
literatów: Zygmunta Flisa ze Szczecinka18 i Zbigniewa Zielonkê ze S³upska19.
W latach 1976–1979 do koszaliñskiego oddzia³u ZLP przyjêto: Zbigniewa Bieñ-
kowskiego, poetê z Warszawy, który w latach 1976–1980 mieszka³ w S³upsku20,

16 Zbys³aw Górecki (1926–1991). Urodzi³ siê w Boles³awiu w powiecie olkuskim. Ukoñczy³
studia prawnicze. Od 1953 r. mieszkaniec Dar³owa. Pracowa³ jako radca prawny w Zak³a-
dach Przemys³u Zapa³czanego w Sianowie i w Przedsiêbiorstwie Po³owów i Us³ug Rybac-
kich „Kuter” w Dar³owie. W latach 1968–1970 by³ prezesem dar³owskiego ko³a Koszaliñ-
skiego Towarzystwa Spo³eczno-Kulturalnego. Do 1979 r. opublikowa³ powieœci i opowia-
dania dla m³odzie¿y: Ekspedycja, Warszawa 1955; Przygody nad Rio Negro, Warszawa 1957;
¯elazna œciana, Poznañ 1970; Pierwsza ksiêga moich przygód, Warszawa 1971; Delta po-
wraca na ziemiê, Warszawa 1971 (T. Matejko, op. cit., s. 64-65; IPN Sz, sygn. 00107/74,
charakterystyka operacyjna Koszaliñskiego Oddzia³u ZLP z 10 II 1972 r.).

17 Leszek Baku³a (1930–1997). Urodzi³ siê 4 XII 1930 r. w Ostro³êce. Ukoñczy³ filologiê polsk¹
na Uniwersytecie Warszawskim. W latach 1955–1958 by³ nauczycielem w £opusznie
w powiecie kieleckim. Od 1958 r. mieszka³ w Ustce, gdzie do 1962 r. by³ kierownikiem
szko³y podstawowej. W latach 1962–1965 by³ nauczycielem Studium Nauczycielskiego
w S³upsku, a nastêpnie do emerytury w 1987 r. – Technikum Mechanicznego w S³upsku.
Dzia³acz Towarzystwa Szkó³ Œwieckich, Towarzystwa Rozwoju Ziem Zachodnich i Zwi¹zku
Nauczycielstwa Polskiego. W latach 1961–1968 cz³onek PZPR. W latach 1962–1965 prze-
wodnicz¹cy Komisji Kultury i Oœwiaty PMRN w Ustce. W 1959 r. zosta³ odznaczony Z³otym
Krzy¿em Zas³ugi. Do 1979 r. opublikowa³: Leluje (poezje), Poznañ 1968; Czerwony bór (po-
wieœæ), Warszawa 1971; Wydmuchrzyca (opowiadania), Warszawa 1971; Po³ów horyzontu
(poezje), £ódŸ 1972; Czarny bór (powieœæ), Warszawa 1974; Bia³y bór (powieœæ), Warszawa
1977; Kontrapunkt (poezje), Poznañ 1977 (Sylwetki pisarzy s³upskich. Leszek Baku³a. Bio-
bibliograf ia, opr. A. Œwietlicka, S³upsk 1996, s. 5-9).

18 Zygmunt Flis urodzi³ siê 5 IX 1937 r. w D¹brówce na LubelszczyŸnie. W latach 1945–1975
mieszka³ w Szczecinku i pracowa³ na stanowisku zastêpcy dyrektora oddzia³u powiatowego
RSW „Prasa, Ksi¹¿ka, Ruch”. W 1975 r. przeniós³ siê do S³upska. W 1963 r. ukoñczy³ filolo-
giê polsk¹ na Uniwersytecie im. Miko³aja Kopernika w Toruniu. Od 1967 r. cz³onek PZPR.
Do 1979 r. opublikowa³ zbiory wierszy: £amanie psalmów, Gdynia 1962; Przynoszê ziemiê,
Poznañ 1972; Wybór twarzy, Toruñ 1975; Chodzenie po linie, Poznañ 1978 (L.M. Bartelski,
op. cit., s. 101; Sylwetki pisarzy s³upskich. Zygmunt Flis. Bio-bibliograf ia, opr. A. Œwietlicka,
S³upsk 1996, s. 10-14; „Twórczoœæ obca nam klasowo”…, s. 778).

19 Zbigniew Zielonka urodzi³ siê 12 VIII 1929 r. w Poznaniu. Ukoñczy³ filologiê polsk¹ na
Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W latach 1954–1974 by³ nauczycielem
w Opolu, nastêpnie osiedli³ siê w S³upsku i podj¹³ pracê nauczyciela akademickiego w Wy¿-
szej Szkole Pedagogicznej. W Opolu pe³ni³ funkcjê prezesa oddzia³u ZLP. Do 1979 r. opu-
blikowa³: W Jemielnicy s¹dny dzieñ, Warszawa 1956; Jakub Kania, Katowice 1961; Or³y na
sarkofagu, Katowice 1964; Klucz ziemi, Katowice 1965; Ziemia wschodz¹ca, Warszawa 1973;
Ksiêga Henrykowska, Warszawa 1979 (L.M. Bartelski, op. cit., s. 487).

20 Zbigniew Bieñkowski (1913–1994). Urodzi³ siê 31 VIII 1913 r. w Warszawie. Studiowa³
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Piotra Bednarskiego z Ko³obrzegu21, Annê £ajming ze S³upska22, Józefa Nar-
kowicza z Koszalina23, Andrzeja Turczyñskiego24  i Stanis³awa Wasyla z Ko³o-
brzegu25. W 1979 r. koszaliñski oddzia³ ZLP liczy³ 17 cz³onków. Od kwietnia
1975 r. prezesem oddzia³u zosta³ ponownie Czes³aw Kuriata.

Œrodowiskiem literackim na Pomorzu Œrodkowym Wydzia³ III Komendy
Wojewódzkiej Milicji Obywatelskiej (KW MO) w Koszalinie, który zajmowa³ siê
zwalczaniem dzia³alnoœci antykomunistycznej i podlega³ Departamentowi III
Ministerstwa Spraw Wewnêtrznych (MSW), zainteresowa³ siê w marcu 1960 r.,
po powstaniu KKLP. Wœród jego cz³onków znajdowa³y siê osoby, które wed³ug
S³u¿by Bezpieczeñstwa (SB), mia³y „negatywny stosunek do obecnej rzeczy-
wistoœci”, a nawet zajmowa³y „wrog¹ postawê wobec polityki partii i rz¹du”,
natomiast informacje SB o nich by³y ogólnikowe, jednoŸród³owe, a wiêc nie-
sprawdzone. Kontrola tego œrodowiska by³a z punktu widzenia tajnych s³u¿b

romanistykê na Uniwersytecie Warszawskim oraz na Sorbonie w Pary¿u. W latach 1940–
–1944 pracownik Delegatury Rz¹du na Kraj, w latach 1946–1948 wicedyrektor Muzeum
w Rapperswilu, nastêpnie redaktor czasopisma „Polska i Œwiat” (1948–1949), wychodz¹cego
w Pary¿u. Do 1979 r. wyda³: Kryszta³y cienia, Warszawa 1938; Sprawa wyobraŸni, Kraków
1945; Trzy poematy, Warszawa 1959; Piek³a i Orfeusze. Szkice z literatury zachodniej,
Warszawa 1960; Modelunki. Szkice literackie, Warszawa 1966; Poezja i niepoezja. Szkice,
Warszawa 1967; Nieskoñczonoœæ. Poezja, Warszawa 1973; Liryki i poematy, Warszawa 1975;
Poezje wybrane, Warszawa 1979 (L.M. Bartelski, op. cit., s. 26; T. Matejko, op. cit., s. 56-57).

21 Piotr Bednarski urodzi³ siê 12 XII 1938 r. w Oryszkowcach w województwie tarnopolskim,
marynarz. Od 1963 r. mieszkaniec Ko³obrzegu. Do 1979 r. opublikowa³: Arka przymierza
(poezje), Warszawa 1972; Krople soli (opowiadania), Poznañ 1976; Czarcie nasienie (opo-
wiadania), Poznañ 1978; Pieœni ¿eglarzy (poezje), Gdañsk 1978 (T. Matejko, op. cit., s. 54-55).

22 Anna £ajming (1904–2003). Urodzi³a siê 24 VII 1904 r. w Przymuszewie w powiecie choj-
nickim. Od 1945 r. by³a mieszkank¹ S³upska. Do 1979 r. opublikowa³a utwory sceniczne,
opowiadania i wspomnienia: Symbol szczêœcia. Opowiastki kaszubskie, Gdañsk 1973; Gdzie
jest Balbina?, Gdañsk 1974; Od dziœ do jutra, Gdynia 1976; Dzieciñstwo, Gdynia 1978
(L.M. Bartelski, op. cit., s. 238).

23 Józef Narkowicz (1936–2009). Urodzi³ siê 3 IV 1936 r. we wsi Kudzikonie w powiecie
oszmiañskim w województwie wileñskim. Dziennikarz i reporta¿ysta. Ukoñczy³ polonistykê
na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W latach 1969–1974 by³ redakto-
rem naczelnym miesiêcznika „Pobrze¿e”. Do 1979 r. opublikowa³: Powrót na sobotê, Poznañ
1968; Rejsy bez po¿egnañ, Gdañsk 1977 (L.M. Bartelski, op. cit., s. 280-281).

24 Andrzej Turczyñski urodzi³ siê 28 II 1938 r. w Lublinie. Dziennikarz, poeta i dramaturg.
W latach 1970–1978 mieszka³ w Koszalinie, nastêpnie w S³upsku. Do 1979 r. opublikowa³:
ŹdŸb³o morza (poezje), Gdañsk 1971; G³owa zwierzêcia (poezje), Gdañsk 1977; Wyp³uczysko
(powieœæ), Warszawa 1977 (L.M. Bartelski, op. cit., s. 434).

25 Stanis³aw Wasyl urodzi³ siê 13 II 1939 r. w Krakowie. Ukoñczy³ Studium Nauczycielskie
w Ko³obrzegu. W latach 1959–1963 mieszka³ w Szczecinie, od 1963 r. mieszka w Ko³obrzegu.
Do 1979 r. opublikowa³ zbiory poezji: Gasn¹ce wzgórza, Poznañ 1965; Gamy, Gdañsk 1969,
Drzazga s³oñca, Poznañ 1970; Obwód zamkniêty, Poznañ 1974; Ponad wêz³em krwi, Poznañ
1978 (L.M. Bartelski, op. cit., s. 449; T. Matejko, op. cit., s. 99).
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niezbêdna, gdy¿ literaci znani byli z „tendencji proklerykalnych” i „antypartyj-
nego nastawienia w ogóle”. W tym celu funkcjonariusz Wydzia³u III por. Zyg-
fryd Dolewka w raporcie z 16 marca 1960 r. do zastêpcy komendanta woje-
wódzkiego MO ds. SB w Koszalinie, zaproponowa³ wznowienie wspó³pracy
(„podjêcie na kontakt”) z by³ym tajnym informatorem pseudonim „Robert”,
czyli Zbigniewem Kiwk¹26.

Zbigniew Kiwka zosta³ zwerbowany po raz pierwszy 17 czerwca 1956 r. na
podstawie bardzo s³abych materia³ów kompromituj¹cych („komprmateria³ów”)
przez funkcjonariuszy Wydzia³u IV KW MO w Koszalinie, który zajmowa³ siê
„ochron¹” gospodarki narodowej. Przyj¹³ pseudonim „Robert” i mia³ rozpra-
cowywaæ nadu¿ycia w swoim miejscu pracy, czyli w Wojewódzkim Przedsiê-
biorstwie Handlu Artyku³ami Gospodarstwa Domowego „Arged” w S³upsku.
SB by³a bardzo zadowolona z jego pracy. Powierzone mu zadania wykonywa³
sumiennie i dok³adnie, za co dwukrotnie by³ wynagradzany. Na podstawie jego
informacji zlikwidowano kradzie¿e na stacji kolejowej. Jednak tajna wspó³pra-
ca z SB musia³a mu ci¹¿yæ, gdy¿ 12 lutego 1959 r. napisa³ list do komendanta
wojewódzkiego MO z proœb¹ o zwolnienie z tego obowi¹zku. Uzasadnia³ to
brakiem czasu, gdy¿ oprócz pracy zawodowej zajmowa³ siê twórczoœci¹ pisar-
sk¹. Ca³y wolny czas zajmowa³y mu spotkania autorskie, wyjazdy na konferen-
cje, zjazdy i spotkania literackie oraz utrzymywanie kontaktów z redakcjami
czasopism. Komendant przychyli³ siê do proœby Kiwki i zosta³ on wówczas
wyeliminowany z czynnej siatki agenturalnej27.

Por. Dolewka w swoim raporcie z 16 marca 1960 r. argumentowa³, ¿e Zbigniew
Kiwka nadaje siê do rozpracowywania koszaliñskiego œrodowiska literackiego,
„jako jeden z pocz¹tkuj¹cych, lecz i dobrze zapowiadaj¹cych siê literatów”.
Po uzyskaniu zgody mjr. Igora Burdzieja, naczelnika Wydzia³u III KW MO,
por. Dolewka przeprowadzi³ ze Zbigniewem Kiwk¹ dwie rozmowy: pierwsz¹
18 lutego i drug¹ 27 lutego 1960 r. Druga rozmowa trwa³a ponad piêæ godzin,
w trakcie której Kiwka opowiada³ o swojej twórczoœci literackiej. W wyniku tych
rozmów Kiwka zgodzi³ siê na wznowienie, tym razem dobrowolnej, wspó³pracy
z SB z zastrze¿eniem, ¿e nie bêdzie sporz¹dza³ pisemnych raportów. Po uzyska-
niu zgody prze³o¿onych por. Dolewka móg³ 6 kwietnia 1960 r. ponownie zareje-
strowaæ tajnego informatora ps. „Robert”, jako wspó³pracownika Wydzia³u III28.

Nastêpne spotkanie por. Dolewki z inf. „Robertem” odby³o siê ju¿ 26 marca
1960 r. i od tego czasu obaj panowie rozmawiali ze sob¹ czêsto. Do koñca maja
1961 r. spotykali siê 9 razy, czyli œrednio, co 6 tygodni. Spotkania odbywa³y siê

26 IPN Gd, sygn. 008/76/1, raport por. Z. Dolewki do zastêpcy komendanta wojewódzkiego
MO ds. SB w Koszalinie z 16 III 1960 r.

27 Tam¿e.
28 Tam¿e.
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w s³upskich kawiarniach i hotelach, sporadycznie w mieszkaniu „Roberta”.
W ich trakcie „Robert” przekazywa³ informacje o dzia³alnoœci KKLP, relacje
z III Zjazdu Pisarzy Ziem Zachodnich i Pó³nocnych we Wroc³awiu, Zjazdu
M³odych Pisarzy Ziem Zachodnich i Pó³nocnych w Pile oraz festiwalu poezji
wspó³czesnej w Warszawie. Przygotowywa³ tak¿e charakterystyki Tadeusza
Pawlaka i Marty Aluchny-Emelianow oraz informowa³ o dzia³alnoœci s³upskie-
go klubu dyskusyjnego „Kierunki”, za³o¿onego przez znanego adwokata i dzien-
nikarza Jerzego Milewskiego29. Gorliwie informowa³ oficera prowadz¹cego
o „wrogich wypowiedziach” osób ze swojego otoczenia30. Na spotkaniu w stycz-
niu 1961 r. „Robert” poprosi³ por. Dolewkê o pomoc. ¯ali³ siê, ¿e kierownictwo
„Argedu” niechêtnie zwalnia go z pracy na literackie konferencje, zjazdy i inne
spotkania. Chcia³by zmieniæ pracê, ale pojawi³y siê trudnoœci. Stara³ siê o posadê
w s³upskiej placówce G³ównego Urzêdu Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk,
jednak jego kandydatura zosta³a odrzucona, gdy¿ by³ katolikiem. Rozgoryczo-
ny wyjaœni³ funkcjonariuszowi, ¿e wprawdzie jest osob¹ wierz¹c¹, jednak nie
praktykuje, a jego stosunek do duchowieñstwa jest wrogi. Poprosi³ SB o inter-
wencjê, jednak jego proœba nie zosta³a spe³niona. Wyjaœniono mu, ¿e taka
interwencja mog³aby doprowadziæ do dekonspiracji31 . Ten etap wspó³pracy
Zbigniewa Kiwki z SB trwa³ do koñca maja 1961 r. W tym czasie by³ trzykrot-
nie wynagradzany – otrzyma³ ³¹cznie 1100 z³.

Podsumowuj¹c ten okres wspó³pracy „Roberta” z SB, por. Zygfryd Dolewka
oceni³ go, jako jednostkê przeciêtn¹ bez wiêkszych perspektyw wykorzystania
poza œrodowiskiem literackim. Informacje przekazywane przez niego, mimo
¿e mia³y wartoœæ operacyjn¹, to jednak by³y uzyskiwane przypadkowo. Zapro-
ponowa³ swoim prze³o¿onym wyeliminowanie „Roberta” z czynnej sieci agen-
turalnej, jednak bez zrywania z nim kontaktu. Mia³ byæ w dalszym ci¹gu wyko-
rzystywany dla zdobywania informacji o KKLP i œrodowisku s³upskiej inteli-
gencji32. Taka te¿ by³a decyzja kierownictwa Wydzia³u III KW MO z 28 lipca
1961 r.33

29 Jerzy Milewski (1929–1978). Urodzi³ siê w Wilnie. W 1945 r. zamieszka³ z rodzin¹ w S³up-
sku. W 1951 r. ukoñczy³ prawo na Uniwersytecie Warszawskim. Pracownik naukowy UW
do 1955 r. Zaanga¿owany w tworzenie konstytucji z 1952 r. W 1955 r. wróci³ do S³upska.
Pracowa³ jako adwokat i dziennikarz. By³ sta³ym wspó³pracownikiem „WTK”, „Kierunków”,
„Pobrze¿a”, „S³owa Powszechnego”, „¯ycia Literackiego” (A. Œwietlicka, E. Wis³awska,
op. cit., s. 88-90).

30 IPN Gd, sygn. 008/76/2, raport por. Z. Dolewki z 1 IV 1960 r. ze spotkania z inf. „Robertem”
26 III 1960 r., raport por. Z. Dolewki z 31 V 1960 r. ze spotkania z inf. „Robert” 28 V 1960 r.;
raporty por. Z. Dolewki z 5 X, 21 XI i 20 XII ze spotkañ z inf. „Robertem” z 27 IX, 19 XI
i 17 XII 1960 r.

31 Tam¿e, raport por. Z. Dolewki z 29 I 1961 r. ze spotkania z inf. „Robertem” 28 I 1961 r.
32 IPN Gd, sygn. 008/76/1, charakterystyka tw. „Robert” z 27 VII 1961 r.
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Przez dwa lata SB nie zwraca³a siê do tw. „Robert” o ¿adne informacje.
Kontakt nawi¹zano dopiero w 1963 r.34, co mia³o zapewne zwi¹zek z powsta-
niem Klubu Literatów Polskich w S³upsku w maju tego roku. Zosta³ on za³o¿o-
ny staraniem znanego dzia³acza Towarzystwa Rozwoju Ziem Zachodnich i dy-
rektora Fabryki Cukrów „Pomorzanka”, Kazimierza Kwietnia oraz adwokata
Jerzego Milewskiego. Do Klubu nale¿eli tak¿e Marta Aluchna-Emelianow,
Anatoliusz Jureñ, Zbigniew Kiwka, który zosta³ prezesem, oraz grupa przed-
stawicieli inteligencji s³upskiej. Tw. „Robert” spotka³ siê z funkcjonariuszami SB
w 1963 r. trzykrotnie i z³o¿y³ szczegó³ow¹ relacjê z zebrania za³o¿ycielskiego
Klubu. Dosz³o na nim do incydentu z udzia³em Hieronima Dobrowolskiego,
znanego z pogl¹dów antykomunistycznych35 . Mia³ on nazwaæ system polityczny
PRL „czerwon¹ dyktatur¹”, niczym nieró¿ni¹c¹ siê od „brunatnej dyktatury”
oraz porównaæ Chruszczowa do Hitlera. Dobrowolski próbowa³ tak¿e swoich
si³ w literaturze i poprosi³ Kiwkê o ocenê swoich wierszy i prozy. Zeszyt z jego
opowiadaniami tw. „Robert” przekaza³ funkcjonariuszom SB, natomiast po-
ezjê scharakteryzowa³, jako „wierszówki o treœci wrogiej ustrojowi i stosunkom
spo³eczno-politycznym w Polsce”36.

W trakcie spotkañ z funkcjonariuszami SB tw. „Robert” z³o¿y³ donos na
Tadeusza Pawlaka, który w towarzystwie Czes³awa Kuriaty oraz innych litera-
tów mia³ w kawiarni w Koszalinie wznosiæ okrzyki antykomunistyczne. Uwa¿a³,
¿e jest on „negatywnie nastawiony do obecnej rzeczywistoœci i w swojej twór-
czoœci preferuje katastrofizm”. Bardzo pozytywnie natomiast scharakteryzowa³
Tadeusza Soko³a, jako „pozytywn¹ jednostkê, literata mocno stoj¹cego na po-
zycjach naszego ustroju”. Zachêceni tymi szczerymi wypowiedziami funkcjo-
nariusze SB zapytali „Roberta” wprost o nazwiska osób, u których „wystêpuj¹
antypartyjne tendencje”. Jego odpowiedŸ by³a bardzo ostro¿na. Odpowiedzia³,
¿e „gdyby kogokolwiek wskaza³, jako wyraziciela i nosiciela tego rodzaju pogl¹-
dów, post¹pi³by pochopnie i byæ mo¿e krzywdz¹co w stosunku do kolegów.
Przy ró¿nych okazjach spotyka³ siê z wypowiedziami, ¿e znów nak³ada siê

33 Tam¿e, postanowienie o przekazaniu teczki personalnej tw. „Robert” do archiwum z 28 VII
1961 r.

34 Formalnie wspó³praca SB z tw. „Robertem” zosta³a wznowiona dopiero 25 VII 1969 r.
35 Hieronim Dobrowolski urodzi³ siê 30 IX 1938 r. w Warszawie. Mieszkaniec S³upska.

W latach 1952–1953 za³o¿y³ konspiracyjn¹ organizacjê m³odzie¿ow¹ Podziemna Orga-
nizacja S³upska, a w 1958 r. organizacjê Bia³e Or³y. Kilkakrotnie karany przez s¹dy PRL.
Skoñczy³ filologiê polsk¹ w Studium Nauczycielskim i pracowa³, jako instruktor kultu-
ralno-oœwiatowy w domach kultury.

36 IPN Gd, sygn. 008/76/2, raport kpt. W. Pienzina z 26 VIII 1963 r. ze spotkania z tw.
„Robert” 22 VIII 1963 r.; raport kpt. W. Martelusa z 5 IX 1963 r. z przyjêcia na kontakt
tw. „Robert” 4 IX 1963 r.
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na twórczoœæ partyjny kaganiec, lecz nie jest w stanie przypisaæ komuœ imien-
nie, ¿e ho³duje tym przekonaniom”37.

W 1963 r. „Robert” trzykrotnie spotka³ siê z funkcjonariuszami SB, po czym
jego wspó³praca zosta³a przerwana na trzy lata. Dopiero na pocz¹tku paŸdzier-
nika 1967 r. zosta³a nawi¹zana na nowo, co nale¿a³oby zapewne wi¹zaæ z nara-
staj¹cym ogólnopolskim konfliktem miêdzy w³adz¹ ludow¹ a literatami. Miêdzy
4 paŸdziernika 1967 a 14 marca 1979 r. Zbigniew Kiwka spotyka³ siê ze swoimi
oficerami prowadz¹cymi, co najmniej 52 razy, otrzymuj¹c za œwiadczone us³ugi
20 300 z³. Spotkania odbywa³y siê w S³upsku lub Koszalinie w hotelach, kawiar-
niach, w mieszkaniu Kiwki, a nawet w mieszkaniach oficerów prowadz¹cych.
Tw. „Robert” relacjonowa³ przebieg zebrañ zarz¹du oddzia³u ZLP, spotkañ
autorskich, festiwali literackich i ró¿nych imprez kulturalnych, sporz¹dza³
charakterystyki literatów, przekazywa³ wiele informacji na temat ¿ycia prywat-
nego pisarzy, opowiada³ o konfliktach i animozjach miêdzy nimi, tropi³ tzw.
wrogie wypowiedzi, informowa³ funkcjonariuszy SB, kto z jego znajomych mo¿e
mieæ kontakty z opozycj¹ polityczn¹, a kto czyta zakazan¹ literaturê.

Tw. „Robert” relacjonowa³ tak¿e przebieg Zjazdów Pisarzy Ziem Zachod-
nich i Pó³nocnych oraz Zjazdów Delegatów ZLP. W listopadzie 1968 r. zosta³
wybrany delegatem koszaliñskiego oddzia³u ZLP na XVII zjazd tej organizacji,
który odby³ siê 7-9 lutego 1969 r. w Bydgoszczy. W zwi¹zku z tym wydarze-
niem tw. „Robert” otrzyma³ powa¿ne zadania: 1/ obserwowaæ zachowanie osób
lub grup nastawionych opozycyjnie w stosunku do w³adz, 2/ przechwytywaæ
dokumenty „o wrogim wydŸwiêku” (petycje, wnioski, propozycje sk³adu zarz¹-
du itp.), 3/ popieraæ rezolucje i zmiany w statucie zg³oszone przez Podstawow¹
Organizacjê Partyjn¹ PZPR przy ZG ZLP oraz wszelkie „postêpowe wnioski
i postulaty”, 4/ wykonywaæ zadania wyznaczone przez funkcjonariuszy Wydzia-
³u III KW MO w Bydgoszczy38. Podobne zadania wykonywa³ w trakcie XVIII
Zjazdu Delegatów ZLP w £odzi 4-5 lutego 1972 r. oraz XIX Zjazdu Delegatów
ZLP w Poznaniu 21-23 II 1975 r.39  W czasie dwóch ostatnich zjazdów, oprócz
zadañ wyznaczonych mu przez Wydzia³ III KW MO w Koszalinie, wykonywa³
tak¿e zadania zlecane mu przez p³k. Krzysztofa Majchrowskiego, funkcjonariu-
sza Wydzia³u IV Departamentu III MSW, g³ównego specjalistê od rozpracowy-
wania œrodowiska literackiego w Polsce, z którym by³ w sta³ym kontakcie40.

37 Tam¿e, raport kpt. W. Martelusa z 5 IX 1963 r. z przyjêcia na kontakt tw. „Robert” 4 IX
1963 r.; raport kpt. W. Martelusa z 4 XI 1963 r. ze spotkania z tw. „Robert” 23 X 1963 r.

38 IPN Gd, sygn. 008/76/2, notatka s³u¿bowa ppor. I. Jakubowskiego z 6 II 1969 r. ze spotkania
z tw. „Robert” 5 II 1969 r.

39 IPN Sz, sygn. 00107/74, informacja ppor. B. Ma³eckiego z 10 II 1972 r. ze spotkania z tw.
„Robert” 8 II 1972 r.; informacja tw. „Robert” dotycz¹ca XIX Zjazdu Delegatów ZLP w Poz-
naniu z 25 II 1975 r.
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Na pocz¹tku wspó³pracy z SB Zbigniew Kiwka by³ dobrze oceniany przez
funkcjonariuszy. Naczelnik Wydzia³u III KW MO w Koszalinie pp³k Marian
Œroñ w piœmie do naczelnika Wydzia³u IV Departamentu III MSW wystawi³
„Robertowi” znakomit¹ opiniê: „jest pisarzem zaanga¿owanym, szczerym
patriot¹, w ca³ej rozci¹g³oœci uznaje i popiera liniê partii, mimo ¿e jest cz³o-
wiekiem wierz¹cym. Do wspó³pracy chêtny, przydatny w rozpoznawaniu
œrodowiska literackiego”41. Tak¿e tw. „Robert” by³ usatysfakcjonowany tym,
¿e SB darzy go zaufaniem. Na spotkaniu z oficerem prowadz¹cym 25 lipca
1969 r. oœwiadczy³: „cz³owiek siê lepiej czuje, gdy jest komuœ potrzebny”42. Nie
wiedzia³, ¿e to zaufanie by³o bardzo ograniczone. Ju¿ od 1 sierpnia 1969 r. jego
korespondencja by³a perlustrowana43.

Mniej entuzjastycznie o tw. „Robert” wypowiada³ siê jego oficer prowadz¹-
cy por. Izydor Jakubowski w styczniu 1970 r.: „mimo deklarowanych szczerych
chêci, to jednak informacje tw. »Robert« nie s¹ pe³ne. Charakteryzuj¹c intere-
suj¹ce nas osoby tw. »Robert« podaje ca³y szereg mniej istotnych szczegó³ów
z postêpowania tych osób, ich ¿ycia i zachowania, ale jest bardzo ostro¿ny
w omawianiu stosunku tych osób do obecnej rzeczywistoœci, w³adzy ludowej
itp. Jakkolwiek nie stwierdzono faktów dezinformacji lub dwulicowoœci, to jed-
nak s¹ podstawy do przypuszczeñ, ¿e tw. »Robert« posiada o interesuj¹cym nas
œrodowisku du¿o wiêcej informacji, ni¿ nam przekazuje. Wi¹¿e siê to na pewno
z du¿ym z¿yciem tw. z tymi osobami. (…) Wartoœæ »Roberta«, jako tajnego
wspó³pracownika nie jest zbyt wysoka. Wynika to z niektórych cech charakteru.
»Robert«, znajduj¹c siê w jakimkolwiek towarzystwie – narzuca ton rozmowy,
lubi by go s³uchano, a tym samym ogranicza sobie mo¿liwoœci sonda¿u opinii
o ró¿nych sprawach u osób, w towarzystwie których przebywa. Poza tym wszyst-
kie rozmowy i spotkania ze znajomymi »Robert« prowadzi przy kieliszku, przy
czym nie zna umiaru w piciu alkoholu. Wypowiedzi tw. »Robert« s¹ chaotycz-
ne, tak jak tok myœlenia. W rozmowie tw. przeskakuje z tematu na temat, wtr¹-
ca niezliczon¹ iloœæ dygresji, tak ¿e trudno kierowaæ rozmow¹ z nim w sposób
rozs¹dny, aby uzyskaæ zamierzony cel. Zalet¹ tw. »Robert« jest jego pozytywny
stosunek do PRL, przemian zachodz¹cych w Polsce, jak równie¿ polityki partii
i rz¹du”. Mimo ¿e wady przewa¿a³y nad zaletami, por. Jakubowski proponowa³
utrzymaæ wspó³pracê ze Zbigniewem Kiwk¹ „z powodu braku innych lepszych
kandydatów”44.

40 „Twórczoœæ obca nam klasowo”… s. 63.
41 IPN Sz, sygn. 00107/74, pismo pp³k M. Œronia do naczelnika Wydz. IV Dep. III MSW z 14 XII

1968 r.
42 IPN Gd, sygn. 008/76/2, raport por. I. Jakubowskiego z 28 VII 1969 r. ze spotkania z tw.

„Robert” 25 VII 1969 r.
43 IPN Gd, sygn. 008/76/1, notatka s³u¿bowa por. I. Jakubowskiego z 31 VII 1969 r.
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Mimo ¿e inwigilacja œrodowiska literatów Pomorza Œrodkowego trwa³a od
1960 r., dopiero w styczniu 1972 r. Wydzia³ III KW MO w Koszalinie postano-
wi³ wszcz¹æ sprawê obiektow¹ na oddzia³ ZLP w Koszalinie pod kryptonimem
„Parnasik”. W uzasadnieniu wniosku naczelnik Wydzia³u III pp³k Marian Œroñ
napisa³: „koszaliñskie œrodowisko literackie jest bardzo zró¿nicowane. Kilku
literatów, w tym cz³onkowie ZLP, reprezentuj¹ pogl¹dy obce socjalizmowi.
Œrodowisko to, poprzez najprzeró¿niejsze kontakty z wiêkszymi œrodowiskami
literackimi w kraju, w tym z osobami z grup opozycyjnych, nara¿one jest na
oddzia³ywanie w duchu antysocjalistycznym, jak równie¿ na infiltracjê wro-
gich oœrodków zagranicznych. Celem prowadzenia pracy w sprawie jest za-
pewnienie ci¹g³ego dop³ywu pe³nej informacji o aktualnej sytuacji operacyjnej
w œrodowisku oraz zapobie¿enie powstawaniu ewentualnych grup opozycyj-
nych i innych zjawisk negatywnych”45.

W praktyce niewiele siê zmieni³o. W dalszym ci¹gu podstawowym Ÿród³em
informacji by³ jedyny tajny wspó³pracownik SB w tym œrodowisku, czyli „Ro-
bert”. Dodatkowo funkcjonariusze czerpali informacje od sekretarki oddzia³u
ZLP, która by³a ¿on¹ oficera Komendy Miasta i Powiatu MO w Koszalinie46

oraz sporadycznie od prezesa oddzia³u Czes³awa Kuriaty, który z racji piasto-
wanej funkcji by³ zobowi¹zany, jako tzw. kontakt s³u¿bowy, przekazywaæ funk-
cjonariuszom interesuj¹ce ich informacje. Nie by³a to jednak wspó³praca tajna47.
Dopiero w 1975 r. s³upska SB pozyska³a do wspó³pracy Zygmunta Flisa, który
w tym roku przeniós³ siê ze Szczecinka do S³upska i zosta³ tzw. kontaktem ope-
racyjnym o pseudonimie „Leszek”48.

W marcu 1972 r. zosta³ opracowany plan wykorzystania tw. „Robert”. Do
jego zadañ nale¿a³o „zabezpieczanie” œrodowiska literatów skupionych w oddziale
ZLP w Koszalinie poprzez: 1/ sporz¹dzanie ich charakterystyk; 2/ dostarczanie
informacji z przebiegu zebrañ oddzia³u ZLP, ze szczególnym uwzglêdnieniem
wyst¹pieñ i wypowiedzi „o zabarwieniu wrogim politycznie”; 3/ informowanie
o nastrojach i reakcjach œrodowiska literackiego i innych œrodowisk kultu-
ralnych na wa¿niejsze przemiany w ¿yciu polityczno-gospodarczym regionu
i kraju oraz wa¿niejsze akcje polityczne (wybory, uroczystoœci rocznicowe itp.);
4/ informowanie o wszystkich przypadkach docierania do œrodowisk kultural-
nych „wrogiej literatury” z pañstw kapitalistycznych oraz o zamiarach i próbach

44 Tam¿e, charakterystyka tw. „Robert” z 12 I 1970 r.
45 IPN Sz, sygn. 00107/74, wniosek o wszczêcie sprawy obiektowej kryptonim „Parnasik”

z 27 I 1972 r.
46 Tam¿e, notatka s³u¿bowa por. I. Jakubowskiego z 11 I 1971 r.
47 Tam¿e, pismo pp³k. M. Œronia do naczelnika Wydzia³u III KW MO w Gdañsku z 9 V 1968 r.
48 IPN Gd., sygn. 0026/57/DVD, raport ze spotkania z ko. „Leszek” z 6 I 1977 r.; wyci¹g

z raportu tw. „Robert” dotycz¹cego Zygmunta Flisa z 6 I 1977 r.
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wysy³ania przez literatów lub inne osoby utworów b¹dŸ opracowañ do pañstw
zachodnich; 5/ informowanie o wszelkich innych „nieprawid³owoœciach” wy-
stêpuj¹cych w œrodowiskach kulturalnych; 6/ informowanie o wspó³pracy
oddzia³u ZLP z instytucjami kulturalno-oœwiatowymi; 7/ „zabezpieczanie” re-
gionalnych oraz walnych zjazdów ZLP poprzez osobiste w nich uczestnictwo;
8/ informowanie o literatach zarówno regionalnych, jak i z ca³ego kraju, pisz¹-
cych „paszkwile” na w³adze PRL49.

Do 1975 r. Zbigniew Kiwka lojalnie wspó³pracowa³ z SB, dostarczaj¹c jej
funkcjonariuszom wielu cennych informacji. Jednak pod wp³ywem kontaktów
z pisarzami bêd¹cymi w opozycji, stopniowo zacz¹³ zmieniaæ swój stosunek do
systemu politycznego PRL, a zw³aszcza do polityki kulturalnej PZPR. Nie bez
znaczenia by³a trudna sytuacja materialna pisarza, który nie pracowa³ zawo-
dowo i ju¿ od pocz¹tku lat 60. utrzymywa³ siê z honorariów autorskich, sty-
pendiów Zarz¹du G³ównego ZLP i Ministerstwa Kultury i Sztuki, nagród, no
i oczywiœcie z honorariów wyp³acanych przez SB. Kilkakrotnie prosi³ swoich
oficerów prowadz¹cych o pomoc materialn¹ i w znalezieniu odpowiedniej pracy.
Pomoc pieniê¿n¹ otrzymywa³, jednak pracy mu nie znaleziono; g³ówn¹ prze-
szkod¹ by³ brak wykszta³cenia wy¿szego. Z tego powodu narasta³o w nim
rozgoryczenie i poczucie krzywdy.

Du¿y wp³yw na zmianê stosunku Zbigniewa Kiwki do polityki kulturalnej
PZPR mia³ XIX Zjazd Delegatów ZLP w Poznaniu w lutym 1975 r. Tw. „Ro-
bert” sporz¹dzi³ z jego przebiegu obszerny i szczegó³owy raport, w którym
znalaz³y siê niespotykane dot¹d krytyczne uwagi pod adresem polityki pañ-
stwa wobec œrodowiska literackiego. Napisa³ m.in.: „w sprawie ci¹g³ego t³uma-
czenia niskich nak³adów brakiem papieru, powo³ywania siê na przestarza³¹ bazê
poligraficzn¹, w ¿¹daniu stopniowego ograniczenia ingerencji cenzury w warsz-
tat twórczy pisarza, w kwestii uregulowania sytuacji presti¿owej i bytowej
pisarza, solidaryzuje siê ze swoimi kolegami zwi¹zkowymi ni¿ej podpisany”.
A na zakoñczenie swojego sprawozdania doda³: „lekcewa¿enie œrodowisk twór-
czych sta³o siê ostatnio tak modne, ¿e budzi to zrozumia³y niepokój twórców;
koñcowym wynikiem lekcewa¿enia to ogólnokrajowa histeria likwidacji pism.
Mówili o tym wszyscy mówcy-delegaci i wszyscy oni maj¹ niezaprzeczaln¹
racjê50. Do ostrego protestu przy³¹cza siê ni¿ej podpisany”51.

49 Tam¿e, sygn. 008/76/1, kierunkowy plan wykorzystania tw. „Robert” z 15 III 1972 r.
50 W czasie obrad plenarnych zjazdu literat szczeciñski Ryszard Liskowacki (1932–2006) ostro

skrytykowa³ likwidacjê w grudniu 1974 r. szczeciñskiego miesiêcznika „Spojrzenia” oraz
koszaliñskiego miesiêcznika „Pobrze¿e” (IPN Sz, sygn. 00107/74, informacja tw. „Robert”
z 25 II 1975 r. dotycz¹ca XIX Zjazdu ZLP w Poznaniu).

51 IPN Sz, sygn. 00107/74, informacja tw. „Robert” z 25 II 1975 r. dotycz¹ca XIX Zjazdu ZLP
w Poznaniu.
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Jego oficer prowadz¹cy por. Tadeusz Sowicz t³umaczy³ zmianê nastawienia
Zbigniewa Kiwki do w³adz PRL kontaktami z literatami zaliczanymi do opo-
zycji, a tak¿e wp³ywem Zbigniewa Zielonki, który wed³ug SB „znany jest z wro-
gich pogl¹dów o zapatrywaniach klerykalnych”. W raporcie dla swoich prze³o-
¿onych por. Sowicz zwraca³ uwagê na to, ¿e tw. „Robert”, relacjonuj¹c obrady
zjazdu poznañskiego, uchyla³ siê od cytowania wypowiedzi literatów z opozy-
cji, nie chcia³ ujawniaæ ¿adnych nazwisk, ograniczaj¹c siê do stwierdzenia, ¿e
by³y to osoby z Warszawy i Krakowa. Kategorycznie odmówi³ przyjêcia 1 tys.
z³, jako dodatkowego wynagrodzenia za informacje ze zjazdu, twierdz¹c, ¿e
„to jest dla niego ¿enuj¹ce przyjmowanie pieniêdzy”, choæ przed wyjazdem do
Poznania tak¹ sam¹ kwotê przyj¹³. Tak¿e na nastêpnym spotkaniu pod koniec
marca 1975 r. por. Sowicz usi³owa³ wrêczyæ mu 1 tys. z³ jako prezent imienino-
wy, jednak i tym razem tw. „Robert” odmówi³. Mimo to oficer prowadz¹cy
zaproponowa³ swoim prze³o¿onym kontynuowanie wspó³pracy, zwiêkszaj¹c
czêstotliwoœæ spotkañ i stopieñ kontroli wspó³pracownika52.

Mimo wahañ Zbigniew Kiwka nie zdoby³ siê na zerwanie wspó³pracy z SB.
Trwa³a ona nadal. Przesta³ tak¿e odmawiaæ przyjmowania pieniêdzy. Tylko od
listopada 1975 do po³owy grudnia 1976 r. otrzyma³ 4500 z³. Nie przerwa³o tej
wspó³pracy zaniechanie 8 kwietnia 1976 r. przez Wydzia³ III KW MO w Ko-
szalinie prowadzenia sprawy obiektowej na oddzia³ ZLP w Koszalinie krypto-
nim „Parnasik”, poniewa¿ w toku rozpracowywania œrodowiska literatów Po-
morza Œrodkowego nie stwierdzono wystêpowania „ewidentnych zagro¿eñ”.
Wprawdzie kilkoro literatów by³o rozpracowywanych w ramach odrêbnych
spraw operacyjnych, gdy¿ byli podejrzewani o „szkodliwe oddzia³ywanie na
œrodowisko”, jednak SB nie zdo³a³a potwierdziæ tych podejrzeñ i sprawy zosta³y
zamkniête. Poza tym na podstawie decyzji Departamentu III MSW, koszaliñ-
ski oddzia³ ZLP zosta³ wy³¹czony z indeksu obiektów podleg³ych operacyjnej
„ochronie” Wydzia³u III KW MO w Koszalinie53.

Mimo zakoñczenia sprawy o kryptonimie „Parnasik” tw. „Robert” w dalszym
ci¹gu spotyka³ siê z oficerami SB, informuj¹c ich o sytuacji w œrodowisku pisarzy
Pomorza Œrodkowego i otrzymuj¹c za to pieni¹dze. Ostatnia informacja o takim
spotkaniu pochodzi z 17 marca 1979 r. Wszystko wskazuje na to, ¿e by³ to ostatni
kontakt Zbigniewa Kiwki z SB, choæ nie mo¿na wykluczyæ, ¿e wspó³praca by³a
kontynuowana po utworzeniu w 1980 r. s³upskiego oddzia³u ZLP. Jednak przy
obecnym stanie badañ brak na to dowodów. Jego udokumentowana wspó³praca
z SB trwa³a bardzo d³ugo – od 1956 do 1979 r., czyli uwzglêdniaj¹c przerwy –

52 Tam¿e, raport por. T. Sowicza z 10 III 1975 r. ze spotkania z tw. „Robert” 5 i 6 III 1975 r.;
raport por. T. Sowicza z 27 III 1975 r. ze spotkania z tw. „Robert” z 26 III 1975 r.

53 Tam¿e, wniosek z 8 IV 1976 r. o zaniechanie prowadzenia sprawy obiektowej kryptonim
„Parnasik”.
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19 lat. Tylko w latach 1960–1979 spotka³ siê, co najmniej 69 razy z oficerami
prowadz¹cymi i otrzyma³ za swoje us³ugi ³¹cznie 21 400 z³. By³ bardzo wa¿nym,
bo jedynym tajnym wspó³pracownikiem SB dla rozpracowywania œrodowiska
pisarzy Pomorza Œrodkowego. Jego informacje i oceny wp³ywa³y w sposób
decyduj¹cy na postrzeganie tego œrodowiska przez Wydzia³ III KW MO w Ko-
szalinie.

Jednym z pierwszych literatów rozpracowywanych w ramach odrêbnych
spraw operacyjnych by³ Leszek Baku³a. SB zainteresowa³a siê tym pisarzem
w 1968 r., gdy w kwietniu tego roku zosta³ usuniêty z PZPR przez Podstawow¹
Organizacjê Partyjn¹ przy Technikum Mechanicznym w S³upsku, gdzie praco-
wa³. Powodem wydalenia by³o stanowisko, jakie zaj¹³ w czasie kryzysu marco-
wego. W uzasadnieniu decyzji napisano, ¿e popiera³ „wichrzycieli” i potêpia³
politykê partii w sprawie demonstracji na Uniwersytecie Warszawskim i w in-
nych oœrodkach akademickich. Ponadto krytykowa³ w pokoju nauczycielskim
w obecnoœci uczniów u¿ycie si³y wobec studentów przez MO, twierdz¹c ¿e
postawa studentów by³a wyrazem buntu wobec przemocy, a wobec „grupy
pisarzy szkaluj¹cych Polskê” zaj¹³ stanowisko pojednawcze, twierdz¹c, ¿e nie
nale¿y ich nazywaæ wrogami socjalizmu54.

W paŸdzierniku tego roku funkcjonariusze SB przyst¹pili do zbierania in-
formacji o Bakule, a w po³owie tego miesi¹ca przeprowadzili z nim rozmowê,
pytaj¹c o ró¿ne szczegó³y z jego ¿ycia i powody usuniêcia z PZPR55. Nastêpn¹
rozmowê przeprowadzono z Baku³¹ 8 kwietnia 1971 r. w celu wysondowania,
czy istnieje mo¿liwoœæ sk³onienia go do podjêcia tajnej wspó³pracy z SB.
Na propozycjê nastêpnych spotkañ Baku³a wyrazi³ zgodê, zastrzegaj¹c jednak,
¿e rozmowy mog¹ byæ prowadzone wy³¹cznie na p³aszczyŸnie kole¿eñskiej.
Termin nastêpnego spotkania wyznaczono na 16 kwietnia. Na spotkanie to
Baku³a nie przyszed³, a gdy funkcjonariusz SB zatelefonowa³ do niego, prosz¹c
o wyjaœnienie, odmówi³ dalszych spotkañ56.

Wobec tego s³upska SB postanowi³a obj¹æ perlustracj¹ korespondencjê Ba-
ku³y. Od lipca 1971 do marca 1979 r. skontrolowano 49 listów57. Na podstawie
analizy tych listów w listopadzie 1972 r. stwierdzono, ¿e Baku³a utrzymuje kon-
takt z Hieronimem Dobrowolskim, który w tym czasie mieszka³ w Gdañsku.
Dlatego SB Komendy Miasta i Powiatu MO w S³upsku postanowi³a w lutym
1973 r. obj¹æ Leszka Baku³ê kontrol¹ operacyjn¹ w ramach kwestionariusza

54 IPN Gd, sygn. 0026/103, wyci¹g z protoko³u zebrania POP przy Technikum Mechanicz-
nym i Zasadniczej Szkole Zawodowej nr 1 w S³upsku z 22 IV 1968 r.

55 Tam¿e, notatka s³u¿bowa ppor. E. Marchwickiego z 18 X 1968 r.
56 Tam¿e, raport por. T. Sowicza z 9 IV 1971 r. z rozmowy z L. Baku³¹ 8 IV 1971 r.; notatka

s³u¿bowa por. T. Sowicza z 19 IV 1971 r.
57 Tam¿e, analiza dokumentów „W” w SOS krypt. „Poeta” z 21 IV 1976 r. i 24 III 1979 r.
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ewidencyjnego kryptonim „Poeta”58. Na polecenie SB znajomoœæ z poet¹ na-
wi¹za³ tw. „Madziar”59, otrzymuj¹c zadanie wysondowania jego stosunku do
„obecnej rzeczywistoœci”. Z jego sprawozdañ wynika³o, ¿e nastawienie Baku³y
do PRL by³o bardzo krytyczne. Podczas spotkañ autorskich czêsto odwo³ywa³
siê do opinii prezentowanych na ³amach paryskiej „Kultury” oraz solidaryzo-
wa³ siê z opini¹ Aleksandra So³¿enicyna, ¿e „odchylenia od norm ustroju
socjalistycznego nie s¹ naruszeniem praworz¹dnoœci, tylko wynikaj¹ z samego
systemu socjalizmu”60.

W marcu 1976 r. Wydzia³ III KW MO w S³upsku postanowi³ przekwalifiko-
waæ kwestionariusz ewidencyjny kryptonim „Poeta” na sprawê operacyjnego
sprawdzenia pod tym samym kryptonimem. Od tej pory Leszek Baku³a by³
inwigilowany pod k¹tem: 1/ ustalenia jego powi¹zañ z cz³onkami opozycji
w Poznaniu i Gdañsku, 2/ sprawdzenia, jakie pisze utwory i o jakim charakte-
rze, 3/ zabezpieczania jego spotkañ autorskich przed ewentualnymi „wrogimi
wyst¹pieniami”61. Rozpracowywanie poety nie przynios³o SB ¿adnych korzy-
œci operacyjnych, gdy¿ w drugiej po³owie lat 70. zajmowa³ siê on wy³¹cznie
prac¹ zawodow¹ i twórcz¹, a z innymi pisarzami utrzymywa³ jedynie spora-
dyczne kontakty. Sta³o siê to po rozmowie, jak¹ przeprowadzi³ z nim w 1978 r.
I sekretarz KW PZPR w S³upsku Zbigniew G³owacki. Kilka miesiêcy póŸniej –
w marcu 1979 r. – rozmowê profilaktyczn¹ z poet¹ przeprowadzili funkcjona-
riusze SB. Zosta³ ostrze¿ony, aby nie próbowa³ podejmowaæ „wrogiej dzia³al-
noœci”. Leszek Baku³a zobowi¹za³ siê powiadomiæ SB w przypadku zetkniêcia
siê z kolporta¿em „literatury antysocjalistycznej”. Wobec tego postanowiono
zaniechaæ dalszego prowadzenia sprawy operacyjnego sprawdzenia62.

Kolejnymi literatami rozpracowywanymi przez SB by³o ma³¿eñstwo Zbi-
gniewa Jankowskiego i Teresy Ferenc, którzy w 1965 r. przenieœli siê z Rybnika
do Ko³obrzegu. W 1969 r. Wydzia³ III KW MO w Katowicach poinformowa³
Wydzia³ III KW MO w Koszalinie, ¿e w sierpniu tego roku Radio Wolna Europa
nada³o pó³godzinn¹ audycjê o dzia³alnoœci Klubu Literatów „Kontakty”, dzia³a-
j¹cego przy Domu Kultury Rybnickiej Fabryki Maszyn. Za³o¿ycielami tego klu-
bu byli Jankowscy. W audycji bardzo pochlebnie wyra¿ano siê o Jankowskich,
czytano ich utwory poetyckie zatrzymane w Polsce przez cenzurê, przedsta-
wiaj¹c je, jako wyraz „poezji buntowniczej”. SB podejrzewa³a, ¿e materia³y do

58 Tam¿e, streszczenie materia³ów dotycz¹cych L. Baku³y z 27 XI 1972 r.; wniosek o za³o¿enie
kwestionariusza ewidencyjnego na L. Baku³ê z 7 II 1973 r.

59 Nie uda³o siê ustaliæ danych osobowych tw. „Madziar”.
60 IPN Gd, sygn. 0026/103, meldunki tw. „Madziar” z 23 I, 3 II i 3 IV 1974 r.; meldunek opera-

cyjny pp³k. J. Rutkowskiego z 13 XI 1974 r.
61 Tam¿e, meldunek operacyjny pp³k. J. Rutkowskiego z 24 III 1976 r.
62 Tam¿e, meldunek operacyjny mjr. S. Kwiatkowskiego z 12 III 1979 r.
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audycji zosta³y przekazane przez Jankowskich. W zwi¹zku z tym naczelnik
Wydzia³u III KW MO w Koszalinie pp³k Marian Œroñ poleci³ 16 grudnia 1969 r.
Referatowi SB Komendy Powiatowej MO w Ko³obrzegu za³o¿yæ na ma³¿on-
ków kwestionariusz ewidencyjny. Poniewa¿ Zbigniew Jankowski by³ cz³onkiem
PZPR, zgodê na rozpracowywanie wyrazi³ I sekretarz KW PZPR w Koszalinie
Stanis³aw Kujda63.

Kwestionariusz ewidencyjny kryptonim „Twórcy” zosta³ za³o¿ony 19 stycz-
nia 1970 r. Wed³ug planu przedsiêwziêæ operacyjnych SB mia³a d¹¿yæ do usta-
lenia, czy Jankowscy prowadz¹ wrog¹ dzia³alnoœæ w œrodowisku literackim
i utrzymuj¹ kontakt z Radiem Wolna Europa oraz do rozeznania ko³obrzeskie-
go œrodowiska twórczego, a przede wszystkim do ustalenia pozycji i roli Zbi-
gniewa Jankowskiego i Teresy Ferenc64.

Nie uda³o siê stwierdziæ, jak zakoñczy³o siê rozpracowywanie. Prawdopo-
dobnie zosta³o ono zaniechane z powodu wyjazdu Jankowskich do Wroc³awia
w 1972 r., lub materia³y zosta³y przes³ane do Wydzia³u III tamtejszej KW MO.
Bior¹c jednak pod uwagê fakt, ¿e w³adze partyjne Koszalina zabiega³y po 1972 r.
o powrót Jankowskich do Ko³obrzegu, sprawa zosta³a zakoñczona, poniewa¿
poetom niczego nie udowodniono.

Kolejnym cz³onkiem ZLP rozpracowywanym przez Wydzia³ III KW MO
w Koszalinie by³ Andrzej Turczyñski, na którego 5 sierpnia 1975 r. za³o¿ono
kwestionariusz ewidencyjny o kryptonimie „Dramaturg”65. Turczyñski przy-
by³ do Koszalina w 1970 r. i pracowa³, jako „wolny strzelec”, pisz¹c reporta¿e,
felietony i recenzje teatralne do „G³osu Koszaliñskiego”, poznañskiego tygodnika
„Tydzieñ”, gdañskiego tygodnika „Czas” i warszawskiego czasopisma „Teatr”.
Wspó³pracowa³ te¿ z Koszaliñsk¹ Rozg³oœni¹ Polskiego Radia i Ba³tyckim Te-
atrem Dramatycznym, który wystawi³ jego sztukê Ogród o poranku. W Kosza-
linie Turczyñski szybko zrazi³ do siebie œrodowisko dziennikarskie i literackie
z powodu niechêci do sp³acania zaci¹gniêtych prywatnie po¿yczek. Mia³ opiniê
cz³owieka niepowa¿nego, blagiera i megalomana66. W przesz³oœci Turczyñski
by³ siedmiokrotnie rejestrowany przez ró¿ne jednostki milicji i szeœciokrotnie
skazany przez s¹dy na ³¹czn¹ karê 3 lat i 7 miesiêcy wiêzienia (uchylanie siê
od s³u¿by wojskowej, niep³acenie alimentów, fa³szerstwa i kradzie¿e)67.

63 IPN Sz, sygn. 00107/74, pismo pp³k. M. Œronia z 16 XII 1969 r. do I zastêpcy KP MO ds. SB
w Ko³obrzegu

64 Tam¿e, pismo pp³k. M. Œronia ze stycznia 1970 r. do naczelnika Wydzia³u Inspekcji Dep. III
MSW; plan przedsiêwziêæ operacyjnych w sprawie o krypt. „Twórcy” z 13 I 1970 r.

65 IPN Gd, sygn. 0026/256, meldunek operacyjny Wydz. III KW MO w Koszalinie z 5 VIII
1975 r.

66 Tam¿e, notatka s³u¿bowa ppor. A. Zegarka z 10 II 1975 r.; streszczenie materia³ów doty-
cz¹cych A. Turczyñskiego z 30 VII 1975 r.; informacja tw. „Robert” z 27 VII 1975 r.
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Powodem rozpracowywania Andrzeja Turczyñskiego by³a jego burzliwa
przesz³oœæ i z³a sytuacja materialna, co zdaniem funkcjonariuszy SB stwarza³o
zagro¿enie „wykorzystywania go przez ugrupowania rewizjonistyczne za gra-
nic¹ i osoby o takich pogl¹dach w kraju”. Ponadto SB mia³a informacje, ¿e gdy
Turczyñski mieszka³ w Warszawie, to gromadzi³ informacje o cz³onkach Ko-
mitetu Centralnego PZPR i „negowa³ zdobycze ustroju socjalistycznego”68.
Ju¿ w grudniu 1975 r. SB zakoñczy³a rozpracowywanie Turczyñskiego. Nie po-
twierdzi³y siê donosy o zbieraniu przez niego informacji o cz³onkach KC PZPR,
nie stwierdzono te¿, aby prezentowa³ „szkodliwe politycznie pogl¹dy”69.

Jednym z kilkorga rozpracowywanych literatów by³ Stanis³aw Misakowski,
jednak jego sprawa by³a nietypowa. We wrzeœniu 1969 r. Referat SB KP MO
w Œwidwinie przyst¹pi³ do sprawdzania poety, poniewa¿ planowano wykorzy-
staæ jego mieszkanie, jako lokal kontaktowy. ¯yciorysy Misakowskiego wzbu-
dzi³y podejrzenia funkcjonariuszy, gdy¿ by³y ogólnikowe, schematyczne i za-
wiera³y informacje fa³szywe lub niemo¿liwe do sprawdzenia. W jednym z ¿ycio-
rysów napisa³, ze urodzi³ siê 8 maja 1910 r. w Kopaczówce, w gminie Ro¿yszcze,
w powiecie ³uckim na Wo³yniu, jest Polakiem i obywatelem polskim, ojciec
zgin¹³ w czasie drugiej wojny œwiatowej, matka zmar³a w 1940 r., nie ma ¿adnej
rodziny ani w Polsce, ani w ZSRR. Po skoñczeniu szko³y podstawowej uzyska³
zawód krawca, póŸniej skoñczy³ szko³ê œredni¹ dla pracuj¹cych (tzw. robotni-
czy fakultet) i nastêpnie w latach 1932–1937 studiowa³ w Wy¿szej Szkole Rol-
niczej (Sielskochozjajstwiennyj Institut) w Stawropolu (ZSRR). Nie wyjaœni³,
kiedy uzyska³ polskie obywatelstwo. W innym ¿yciorysie napisa³, ¿e do 1939 r.
mieszka³ w Kopaczówce, a wiêc w Polsce i utrzymywa³ siê z krawiectwa.

W celu wyjaœnienia tych sprzecznoœci SB w Œwidwinie, po uzyskaniu zgody
I sekretarza KW PZPR Stanis³awa Kujdy, gdy¿ Misakowski by³ cz³onkiem PZPR,
przyst¹pi³a w lutym 1972 r. do jego rozpracowywania w ramach kwestionariu-
sza ewidencyjnego. W wyniku czynnoœci operacyjnych ustalono, ¿e w lipcu
lub sierpniu 1944 r. do ma³ej wsi Janowiec w gminie Wiszniewice (obecnie
Cyców) w powiecie che³mskim przyby³ nieznany mê¿czyzna bez ¿adnych do-
kumentów o imieniu Miko³aj. Pracowa³, jako robotnik najemny u pewnego
ch³opa. Rozpytywani przez funkcjonariuszy SB mieszkañcy wsi opowiadali,
¿e Miko³aj pochodzi³ z sowieckiej Ukrainy i posiada³ obywatelstwo ZSRR,
a w Janowcu ukrywa³ siê przed Niemcami. W tej samej wsi mieszka³a Stanis³a-
wa Misakowska, od której Miko³aj wzi¹³ zaœwiadczenie to¿samoœci, sfa³szowa³

67 Tam¿e, szyfrogram do zastêpcy naczelnika Wydz. III KW MO w Koszalinie z 1 VIII 1974 r.;
meldunek operacyjny Wydz. III KW MO w Koszalinie z 5 VIII 1975 r.

68 Tam¿e, meldunek operacyjny Wydz. III KW MO w Koszalinie z 5 VIII 1975 r.
69 Tam¿e, meldunek operacyjny Wydz. III KW MO w Koszalinie z 5 XII 1975 r.
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70 IPN Sz, sygn. 00107/74, analiza materia³ów dotycz¹cych figuranta kwestionariusza ewi-
dencyjnego nr 6754/71 z 12 XII 1972 r.; pismo pp³k. M. Œronia do I zastêpcy komendanta
powiatowego MO ds. SB w Œwidwinie z 8 II 1972 r.

71 Tam¿e, notatka s³u¿bowa por. H. Rosiñskiego i ppor. T. Paszkiewicza z 10 I 1974 r.

je i na tej podstawie uzyska³ w urzêdzie gminy dokumenty na nazwisko Stani-
s³awa Misakowskiego.

Mieszkañcem Janowca by³ równie¿ Miko³aj Strumecki, zaprzyjaŸniony
z Miko³ajem, który po wojnie osiad³ w Legnicy. W czasie przes³uchania zezna³,
¿e Miko³aj po pewnym czasie wystêpowa³, jako Stanis³aw Misakowski. Od nie-
go dowiedzia³ siê, ¿e Miko³aj by³ ¿o³nierzem Armii Czerwonej i dosta³ siê do
niewoli niemieckiej, z której uciek³. Zmieni³ to¿samoœæ, poniewa¿ nie chcia³
ponownie trafiæ do AC i wróciæ do ZSRR. SB postanowi³a zwróciæ siê do w³adz
ZSRR z proœb¹ o sprawdzenie podawanych przez Misakowskiego informacji.
Otrzymano odpowiedŸ, ¿e osoba o nazwisku Stanis³aw Misakowski nie jest
znana w³adzom sowieckim. A zatem nie móg³ on studiowaæ w Stawropolu,
przynajmniej pod tym nazwiskiem. Odszukano tak¿e Stanis³awê Misakowsk¹,
ale nie przes³uchano jej z uwagi na chorobê psychiczn¹.

W sierpniu 1972 r. funkcjonariusze SB przeprowadzili tajn¹ penetracjê miesz-
kania poety w Œwidwinie, przejmuj¹c kilka listów i zdjêæ. Na jednym z nich
mieszkañcy Janowca rozpoznali mê¿czyznê, wystêpuj¹cego w 1944 r. jako
Miko³aj. Na podstawie informacji uzyskanych w trakcie rozpracowywania
funkcjonariusze SB doszli do wniosku, ¿e Stanis³aw Misakowski jest osob¹
o bli¿ej nieznanej przesz³oœci, a nazwisko, jakim siê pos³uguje nie jest jego
prawdziwym nazwiskiem70.

W lutym 1973 r. Referat SB w Œwidwinie postanowi³ zintensyfikowaæ roz-
pracowywanie Misakowskiego i za³o¿y³ sprawê operacyjnego sprawdzenia
kryptonim „Literat”. Poniewa¿ dotychczasowe œledztwo utknê³o w martwym
punkcie, postanowiono przeprowadziæ z poet¹ rozmowê operacyjn¹. Odby³a
siê ona 4 grudnia 1973 r. w gmachu KW MO w Koszalinie i trwa³a osiem go-
dzin. Misakowski nie przyzna³ siê do zmiany nazwiska i potwierdzi³ wszystkie
fakty ze swoich oficjalnych ¿yciorysów. Przyzna³ tylko, ¿e w 1944 r. mieszkañcy
Janowca nazywali go Miko³ajem. 12 grudnia odby³a siê druga rozmowa i tak¿e
ona zakoñczy³a siê tak, jak pierwsza. Nie przyznanie siê Misakowskiego
do zmiany nazwiska zamyka³o SB drogê do ustalenia jego ¿yciorysu do 1944 r.
W tej sytuacji w styczniu 1974 r. przekazano sprawê operacyjnego sprawdze-
nia kryptonim „Literat” do archiwum71.

Dopiero w latach 90. Misakowski zacz¹³ stopniowo ujawniaæ fakty ze swojej
przesz³oœci. Urodzi³ siê 5 maja 1917 r. we wsi Nowowozniesienskoje w guberni
chersoñskiej na Ukrainie, jako W³adimir Fieofanowicz Diemianok, w rodzinie
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bogatego ch³opa72. W latach kolektywizacji i wielkiego g³odu jego rodzina
zosta³a „rozku³aczona” i zes³ana na Kaukaz. W³adimir na pocz¹tku lat 30. prze-
bywa³ u swojej siostry w miasteczku Gudermes ko³o Groznego, gdzie chodzi³
do szko³y. W 1932 r. zamieszka³ z ojcem w Stawropolu i uda³o mu siê dostaæ
do studia w Sielskochozjastwiennym Instytucie, który ukoñczy³ w 1937 r. Po
krótkim okresie pracy zosta³ powo³any do Armii Czerwonej i w 1941 r. dosta³
siê do niewoli niemieckiej. Pracowa³ w kopalni saletry, a nastêpnie w cukrowni
w zachodnich Niemczech. Uda³o mu siê uciec i doczekaæ wyzwolenia przez
Amerykanów. Przyjecha³ do Polski, gdzie zosta³ aresztowany przez NKWD.
Uda³o mu siê ponownie uciec i od tej pory zamieszka³ na Pomorzu Zachod-
nim73. W wywiadach, jakich udziela³ Misakowski, nie brakuje sprzecznoœci.
W 1996 r. powiedzia³, ¿e s³u¿y³ tak¿e w armii polskiej74, a w 1995 r. przyzna³,
¿e w czasie wojny przebywa³ na LubelszczyŸnie75. Jak to pogodziæ z informa-
cj¹, ¿e do 1945 r. przebywa³ w niewoli niemieckiej w zachodnich Niemczech?
Nie wyjaœni³ te¿, w jakich okolicznoœciach wszed³ w posiadanie dokumentów
na nazwisko Stanis³awa Misakowskiego.

W 1976 r. SB rozpracowywa³a dwóch m³odych s³upskich poetów, cz³onków
Korespondencyjnego Klubu M³odych Pisarzy (KKMP): Miros³awa Koœcieñ-
skiego76  i Waldemara Mystkowskiego77. Opiekunem KKMP z ramienia od-
dzia³u ZLP by³ Leszek Baku³a. 15 marca tego roku w Domu Kultury w Bia³o-
gardzie odby³y siê uroczystoœci 10-lecia KKMP, które zorganizowa³a Rada
Wojewódzka Federacji Socjalistycznych Zwi¹zków M³odzie¿y Polskiej w Ko-
szalinie. Wziê³o w nich udzia³ wielu pisarzy z Pomorza Œrodkowego, a tak¿e
przedstawiciele w³adz miejskich i wojewódzkich, w tym sekretarz ds. propa-

72 S. Misakowski, Korzenie…, s. 140-150.
73 Zajrzyj w siebie…, s. 9-19.
74 Poezja rodzi siê sama…, s. 128-135.
75 Zajrzyj w siebie…, s. 12.
76 Miros³aw Koœcieñski urodzi³ siê 28 VII 1955 r. w S³upsku. Po skoñczeniu Technikum

Mechanicznego w 1975 r. (by³ uczniem Leszka Baku³y) podj¹³ studia w Wy¿szej Szkole
Pedagogicznej (WSP) w S³upsku na Wydziale Pedagogicznym na kierunku pedagogika, spe-
cjalnoœæ praca kulturalno-oœwiatowa, które skoñczy³ w 1979 r. debiutowa³ w 1973 r. w mie-
siêczniku „Radar”. Do 1979 r. opublikowa³ tomik poezji Mo¿liwe ¿e siê obudzimy, Warszawa
1978 (Archiwum Akademii Pomorskiej w S³upsku, sygn. 5/19; Sylwetki pisarzy s³upskich.
Miros³aw Koœcieñski. Bio-bibliograf ia, opr. A. Œwietlicka, S³upsk 2005, s. 5).

77 Waldemar Mystkowski urodzi³ siê 27 II 1954 r. w S³upsku. Po skoñczeniu Technikum Me-
chanicznego w 1974 r. (by³ uczniem Leszka Baku³y) podj¹³ studia w WSP w S³upsku na
Wydziale Pedagogicznym na kierunku pedagogika szkolna, które przerwa³ ju¿ w lutym
1975 r. W póŸniejszych latach skoñczy³ filologiê polsk¹ na Uniwersytecie Gdañskim.
Debiutowa³ w 1972 r. na ³amach miesiêcznika „Pobrze¿e”. Do 1979 r. wyda³ tomik poezji
S³owa do fabu³y, Warszawa 1979 (Archiwum Akademii Pomorskiej w S³upsku, sygn. 1/19;
L.M. Bartelski, op. cit., s. 277).
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gandy KW PZPR w Koszalinie Barbara Polak. Wystêpowa³a ona w podwójnej
roli: „uœwietnia³a” uroczystoœci oraz odbywa³a zebranie wyborcze, poniewa¿
kandydowa³a do Wojewódzkiej Rady Narodowej w wyborach, które odby³y siê
21 marca 1976 r.

W trakcie spotkania komentowa³a m.in. zmiany w konstytucji PRL przyjête
przez Sejm 10 lutego tego roku. Sprawa ta bulwersowa³a œrodowiska inteligen-
cji twórczej ju¿ od wrzeœnia ubieg³ego roku, kiedy w wytycznych na VII zjazd
PZPR napisano o planowanych zmianach w konstytucji. Zamierzano m.in.
wprowadziæ zapis o kierowniczej roli PZPR w pañstwie, „braterskich wiêziach
z ZSRR” i uzale¿nieniu praw obywatelskich od wype³niania obowi¹zków
wobec pañstwa. Ostatnia propozycja zmian by³a niezgodna z podpisanym
przez w³adze w sierpniu 1975 r. w Helsinkach Aktem Koñcowym Konferencji
Bezpieczeñstwa i Wspó³pracy w Europie. Pierwsz¹ akcj¹ sprzeciwu by³ tzw.
List 59 przedstawicieli œwiata kultury i nauki, w tym wielu literatów, z³o¿ony
w kancelarii Sejmu 5 grudnia 1975 r. Podobne petycje z³o¿yli nastêpnie przed-
stawiciele „Znaku”, Episkopatu Polski i studenci. 31 stycznia 1976 r. Jerzy An-
drzejewski przekaza³ sejmowej komisji konstytucyjnej kolejny memoria³ œro-
dowiska twórców kultury, tzw. List 101. Wobec tych protestów w³adze z³ago-
dzi³y zapis o roli PZPR w pañstwie i wycofa³y siê z projektowanego zapisu
o powi¹zaniu praw obywatelskich z wykonywaniem obowi¹zków wobec PRL78.

W trakcie wyst¹pienia Barbary Polak Mystkowski i Koœcieñski, bêd¹c pod
wp³ywem alkoholu, przerywali kilka razy jej wypowiedŸ s³owem „charaszo”,
zarzucali jej demagogiê, a gdy prowadz¹cy spotkanie próbowa³ zabraæ im g³os,
powo³ywali siê na wolnoœæ s³owa, zagwarantowan¹ w konstytucji. Poza tym
„G³os Pomorza” – organ KW PZPR w Koszalinie i S³upsku nazwali „szmat¹”79.
Po nieudanych próbach uspokojenia m³odych poetów zosta³a wezwana mili-
cja. Koœcieñski, Mystkowski i ich kolega Andrzej Kirko zostali osadzeni w aresz-
cie komisariatu MO do wytrzeŸwienia. Po przerwie uroczystoœci by³y konty-
nuowane. Wed³ug oœwiadczenia Koœcieñskiego, w komisariacie za³o¿ono mu
kaftan bezpieczeñstwa i uderzono pa³k¹ gumow¹. Nastêpnego dnia wczesnym
rankiem wszyscy zostali zwolnieni80 .

Ju¿ 17 marca funkcjonariusze Wydzia³u III KW MO w S³upsku przyst¹pili
do operacyjnego rozpracowania Koœcieñskiego i Mystkowskiego, nadaj¹c spra-

78 J. Autuchiewicz, M. Filip, Przebudzenie, w: „Twórczoœæ obca nam klasowo”…, s. 328-329.
79 Mimo to Mystkowski opublikowa³ w kwietniu tego roku w tej gazecie swój wiersz Erotyk

(„G³os Pomorza”, 10-11 IV 1976, nr 83).
80 IPN Gd, sygn. 0026/95, pismo kierownika Komisariatu MO w Bia³ogardzie mjr. S. Walczaka

do naczelnika Wydz. III KW MO w S³upsku z 16 III 1976 r.; wyci¹g z protoko³u uroczysto-
œci X-lecia Koszaliñskiego Oœrodka KKMP w Bia³ogardzie 15 III 1976 r.; notatka s³u¿bowa
z rozmowy z M. Koœcieñskim z 16 III 1976 r.
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wie kryptonim „M³odzi”. Celem rozpracowania by³o rozpoznanie œrodowiska
KKMP, ustalenie kontaktów obu poetów z opozycj¹ polityczn¹, a tak¿e ewen-
tualnych inspiratorów zajœcia w Bia³ogardzie, bowiem nowo pozyskany tw.
„Guru”81  doniós³, ¿e przed tym spotkaniem Leszek Baku³a rozmawia³ z obu
poetami na temat Listu 59. W sprawie wykorzystywany by³ tak¿e tw. „Robert”
i kontakt operacyjny „Leszek”. Przeciwko Koœcieñskiemu i Mystkowskiemu ko-
misariat MO w Bia³ogardzie skierowa³ wniosek do Kolegium ds. Wykroczeñ
przy naczelniku miasta i gminy Bia³ogard za zak³ócanie porz¹dku w miejscu
publicznym pod wp³ywem alkoholu. Ponadto o zachowaniu Koœcieñskiego
postanowiono poinformowaæ w³adze WSP w S³upsku, a Mystkowskiego za-
mierzano powo³aæ do zasadniczej s³u¿by wojskowej. Korespondencjê obu po-
etów, a tak¿e Andrzeja Kirko objêto perlustracj¹82.

Wkrótce podjête zosta³y dzia³ania zmierzaj¹ce do relegowania Miros³awa
Koœcieñskiego ze studiów. 5 kwietnia funkcjonariusz SB ppor. Andrzej Zegarek
spotka³ siê w tej sprawie z prorektorem WSP doc. dr. hab. Eugeniuszem Œpie-
wakowskim. Dowiedzia³ siê od niego, ¿e w obronie Koœcieñskiego interwenio-
wa³ Leszek Baku³a u rektora WSP doc. dr. hab. Zbigniewa Antoniego ¯echowskie-
go oraz u zastêpcy kierownika Wydzia³u Pracy Ideologiczno-Wychowawczej
KW PZPR w S³upsku Jerzego Lissowskiego. Nastêpnie ten ostatni interwenio-
wa³ u prorektora. Baku³a prosi³ równie¿ Lissowskiego o wyreklamowanie Myst-
kowskiego z wojska. Wobec tych komplikacji zastêpca komendanta wojewódz-
kiego MO ds. SB w S³upsku p³k. Stanis³aw £ukasiak spotka³ siê 10 kwietnia
dwukrotnie z sekretarzem ds. propagandy KW PZPR w S³upsku Zbigniewem
G³owackim. W drugiej rozmowie bra³ udzia³ Jerzy Lissowski. P³k £ukasiak ¿ali³
siê G³owackiemu na „wyhamowywanie” kroków dyscyplinarnych na WSP wo-
bec Koœcieñskiego. Ustalono, ¿e obaj poeci zostan¹ ukarani w trybie admini-
stracyjnym, a dodatkowo Mystkowski zostanie wcielony do wojska83.

Ostatecznie Miros³aw Koœcieñski nie zosta³ relegowany z uczelni i skoñczy³
studia w terminie. Skoñczy³o siê na rozmowie dyscyplinuj¹cej z rektorem doc.
Zbigniewem Antonim ¯echowskim i dziekanem Wydzia³u Pedagogicznego
dr. Jerzym Szmieliñskim. Nie mia³ tyle szczêœcia Waldemar Mystkowski, którego
w lipcu 1976 r. wcielono do 26. Brygady Artylerii Obrony Powietrznej Kraju

81 Cz³onek KKMP, student WSP w S³upsku. Do wspó³pracy z SB zosta³ zmuszony szanta¿em,
dlatego nie publikuje siê jego danych osobowych.

82 IPN Gd, sygn. 0026/95, plan czynnoœci operacyjnych w sprawie operacyjnego rozpoznania
kryptonim „M³odzi” z 17 III 1976 r.; meldunki operacyjne naczelnika Wydz. III KW MO
w S³upsku z 17 III, 24 III i 14 IV 1976 r.; IPN Gd, sygn. 0026/96, zamówienie na korespon-
dencjê krajow¹ z 19 III 1976 r.

83 IPN Gd, sygn. 0026/95, notatka s³u¿bowa ppor. A. Zegarka z 5 IV 1976 r.; wyci¹g z raportu
ppor. A. Zegarka ze spotkania z ko „Leszek” 7 IV 1976 r.; notatka p³k. S. £ukasiaka z 10 IV
1976 r.
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w Gryficach. W œlad za nim naczelnik Wydzia³u III KW MO w S³upsku kpt.
Stanis³aw Kwiatkowski skierowa³ pismo do szefa Wydzia³u Wojskowej S³u¿by
Wewnêtrznej tej jednostki, sugeruj¹c objêcie Mystkowskiego kontrol¹ ope-
racyjn¹84.

Wcielenie Mystkowskiego do wojska koñczy³o sprawê operacyjnego roz-
pracowania „M³odzi”, zw³aszcza, ¿e nie stwierdzono, aby obaj poeci rozpo-
wszechniali List 59 i utrzymywali kontakty z opozycj¹ polityczn¹. Jednak na
wszelki wypadek postanowiono okresowo sprawdzaæ Koœcieñskiego w ramach
kwestionariusza ewidencyjnego kryptonim „Pedagog”85. W dalszym ci¹gu kon-
trolowano korespondencjê jego, Mystkowskiego i Kirko (do marca 1979 r.)86.
7 lipca 1977 r. Koœcieñski i Mystkowski usi³owali dostaæ siê do gabinetu Jerzego
Lissowskiego. Poniewa¿ byli nietrzeŸwi, nie zostali przyjêci. Wobec tego pod-
jêli próbê dostania siê do gabinetu I sekretarza KW Stanis³awa Macha – rów-
nie¿ bez powodzenia. Zostali zatrzymani przez ochronê, a wezwany patrol MO
zamkn¹³ Koœcieñskiego w areszcie, sk¹d zosta³ zwolniony po kilku godzinach87.
Mystkowski zosta³ zapewne oddany w rêce WSW. Nie wiadomo, w jakim celu
poeci chcieli spotkaæ siê z Lissowskim. Trudno tak¿e ustaliæ, jak ta sprawa za-
koñczy³a siê dla Mystkowskiego. W przypadku jego kolegi incydent nie mia³
dalszych konsekwencji. W listopadzie 1978 r. SB dosz³a do wniosku, ¿e Koœ-
cieñski ju¿ siê ustatkowa³, a poniewa¿ nie stwierdzono „oznak wrogich wyst¹-
pieñ politycznych”, postanowiono sprawê o kryptonimie „Pedagog” przekazaæ
do archiwum88.

6 grudnia 1976 r. s³upska SB otrzyma³a niesprawdzon¹ informacjê, ¿e
w Zak³adzie Filologii Polskiej WSP w S³upsku nieustalona osoba zbiera³a pod-
pisy wœród nauczycieli akademickich pod petycj¹ Komitetu Obrony Robotni-
ków89 . Prawdopodobnie chodzi³o o apel KOR do spo³eczeñstwa z 29 listopada
1976 r., w którym wzywano obywateli do pisania listów do Sejmu, w których
mieli domagaæ siê powo³ania specjalnej komisji sejmowej dla wyjaœnienia wy-
darzeñ z 25 czerwca tego roku. Apel ten w œrodowiskach naukowych i literac-
kich spotka³ siê z du¿ym odzewem90.

84 Tam¿e, pismo kpt. S. Kwiatkowskiego do szefa Wydz. WSW 26. Brygady OPK z 8 VII 1976 r.
85 Tam¿e, meldunek operacyjny naczelnika Wydz. III KW MO w S³upsku kpt. S. Kwiatkow-

skiego z 13 VII 1976 r.
86 IPN Gd, sygn. 0026/96, notatka por. A. Zegarka z 11 IX 1978 r.
87 Tam¿e, informacja por. T. Sowicza dotycz¹ca M. Koœcieñskiego z 8 VII 1977 r.
88 Tam¿e, analiza materia³ów kwestionariusz ewidencyjnego kryp. „Pedagog” z 22 XI 1978 r.
89 IPN Gd, sygn. 0026/57/DVD, wniosek o wszczêcie sprawy operacyjnego sprawdzenia kryp.

„Gracze” z 7 XII 1976 r.
90 J. J. Lipski, Komitet Obrony Robotników KOR. Komitet Samoobrony Spo³ecznej, Gliwice 1988,

s. 92-93.
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Ju¿ nastêpnego dnia za³o¿ono sprawê operacyjnego sprawdzenia pod kryp-
tonimem „Gracze”. Funkcjonariusze SB przypuszczali, ¿e petycja KOR mog³a
byæ dostarczona przez literatów s³upskich maj¹cych kontakty z warszawskim
œrodowiskiem literackim (Leszek Baku³a, Zbigniew Zielonka i Zbigniew Bieñ-
kowski), lub osoby z wiêkszych oœrodków twórczych, przyje¿d¿aj¹ce do S³up-
ska na ró¿nego rodzaju spotkania i prelekcje. Za pierwsz¹ hipotez¹ przemawia³
fakt, ¿e w Zak³adzie Filologii Polskiej pracowa³ Zbigniew Zielonka i ¿ona Zbi-
gniewa Bieñkowskiego, poetka Adriana Szymañska.

W grudniu 1976 r. i nastêpnych miesi¹cach prowadzona by³a intensywna
inwigilacja tych osób, a tak¿e kilku nauczycieli akademickich WSP. Wobec lite-
ratów zastosowano perlustacjê ich korespondencji, Bieñkowskich, którzy w tym
czasie mieszkali w hotelu „Zamkowy” w S³upsku, objêto pods³uchem pokojo-
wym i telefonicznym, a Zbigniewa Zielonkê – kontrol¹ w ramach sprawy ope-
racyjnego sprawdzenia91. Uruchomiono tw. „Robert”, ko. „Leszek” oraz agen-
turê SB zatrudnion¹ w WSP. Funkcjonariusze przeprowadzili tak¿e rozmowy
z w³adzami uczelni. Nikt nie s³ysza³ o tym, jakoby petycja KOR by³a rozpow-
szechniana na tej uczelni. Tak¿e rezultaty inwigilacji nie potwierdzi³y tej infor-
macji. Wobec tego w grudniu 1977 r. materia³y sprawy operacyjnego spraw-
dzenia kryptonim „Gracze” zosta³y z³o¿one w archiwum92.

Sytuacja nielicznego œrodowiska pisarzy Pomorza Œrodkowego by³a znacz-
nie trudniejsza, ani¿eli literatów z du¿ych oœrodków miejskich. Infrastruktura
kulturalna regionu by³a niezwykle uboga. Nie by³o tu wydawnictw, du¿ych
teatrów, redakcji telewizyjnych, ani czasopism literackich, z wyj¹tkiem mie-
siêcznika „Pobrze¿e”, zlikwidowanego w 1974 r. Miejscowi pisarze byli ca³ko-
wicie uzale¿nieni od miejscowych w³adz partyjnych i administracyjnych. To
urzêdnicy decydowali o etatach, stypendiach, nagrodach, publikacjach i spo-
tkaniach autorskich. Sytuacja bytowa pisarzy w znacznie wiêkszym stopniu,
ani¿eli w du¿ych œrodowiskach twórczych zale¿a³a od uk³adów z KW PZPR
i Wydzia³u Kultury Prezydium WRN. Podobna sytuacja istnia³a w oddzia³ach
ZLP w Opolu, Zielonej Górze, Olsztynie, Rzeszowie czy Bia³ymstoku. Dlatego
te¿ gesty opozycyjne by³y w tych oœrodkach o wiele rzadsze ni¿ w du¿ych mia-
stach i znacznie kosztowniejsze93.

91 IPN Gd, sygn. 0026/57/DVD, plan operacyjnych czynnoœci do sprawy operacyjnego spraw-
dzenia kryptonim „Gracze” z 4 I 1977 r.; meldunek operacyjny Wydz. III KW MO w S³up-
sku z 28 I 1977 r.

92 Tam¿e, meldunek operacyjny Wydz. III KW MO w S³upsku dla Wydz. I Dep. III MSW
z 21 XII 1977 r.

93 K. Rokicki, Literaci. Relacje miêdzy literatami a w³adzami PRL w latach 1956–1970,
Warszawa 2011, s. 27.
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Mimo to literaci na Pomorzu Œrodkowym objêci zostali œcis³¹ inwigilacj¹
przez S³u¿bê Bezpieczeñstwa ju¿ od pocz¹tku lat 60., gdy¿ wed³ug funkcjona-
riuszy ka¿dy literat podejrzewany by³ o „wrogi stosunek do obecnej rzeczywi-
stoœci”. Zapewne w przypadku niektórych pisarzy ocena ta by³a prawdziwa,
choæ nie mo¿na zaprzeczyæ, ¿e w œrodowisku tym nie brakowa³o osób popiera-
j¹cych ówczesn¹ w³adzê. Mo¿e w³aœnie dlatego by³o ono przez nich lekcewa-
¿one, bowiem do rozpracowywania tego „Parnasika” wystarczy³ im tylko jeden
tajny wspó³pracownik, a od 1975 r. dodatkowo jeden kontakt operacyjny. Lata
inwigilacji wykaza³y, ¿e œrodowisko literackie tego regionu nie mia³o œcis³ych
zwi¹zków z opozycj¹ polityczn¹ warszawsko-krakowsk¹ i unika³o na ogó³
jawnych gestów antypartyjnych, pomijaj¹c tzw. wrogie wypowiedzi w ma³ym
gronie przyjació³ i znajomych. Nie wyró¿nia³o siê zatem w tym zakresie od
pozosta³ej czêœci spo³eczeñstwa.

Zenon Romanow

Surveillance of the Environment of the Writers
of Central Pomerania by the Security Service

during the Years 1960–1979

SUMMARY

The Koszalin Branch of the Polish Writers
,
 Union was established in September

1965.  However, the environment of the writers of Central Pomerania was under
surveillance by the Security Service (SB) from March 1960. The authorities believed
that the writers should be controlled since most of them were anti-Communist. The
SB secret collaborator, writer Zbigniew Kiwka, using the nickname „Robert” and
from 1975 the operational contact of the SB, the writer Zygmunt Flis, using the
pseudonym „Leszek”, worked in this environment. They were the only SB secreta-
ries in this environment. Communist secret services were interested in every writer,
but under special supervision were Leszek Baku³a, Zbigniew Jankowski and Teresa
Ferenc, Andrzej Turczyñski, Stanis³aw Misakowski, Miros³aw Koœcieñski, Walde-
mar Mystkowski, Zbigniew Bieñkowski and Zbigniew Zielonka. The surveillance
of the writers of Central Pomerania was ended in 1979, when the authorities reco-
gnized that they pose no threat to the political system of People

,
s Poland.



TOMASZ REMBALSKI (GDAÑSK)192

Tomasz Rembalski
Gdañsk

Predykaty „nobilis”, „de” i „von”
w pisowni kaszubskich nazwisk szlacheckich

w kontekście historycznym

W potocznym mniemaniu Kaszubi byli i s¹ postrzegani jako spo³ecznoœæ
ch³opska, lecz ju¿ od œredniowiecza wœród nich mo¿na by³o dostrzec przedsta-
wicieli innych warstw spo³ecznych, w tym rycerzy (szlachty). Tradycja szla-
checkoœci w jednych zak¹tkach Kaszub ¿yje do dziœ mocniej, w innych s³abiej.
Przyk³adowo w Ziemi Bytowskiej jeszcze do niedawna mo¿na by³o us³yszeæ
z ust niektórych potomków szlachty, i¿: „Za Miemca më sã piselë von”. Potwier-
dzeniem tego by³y pieczo³owicie przechowywane w domach œwiadectwa uro-
dzeñ (chrztów), œlubów czy zgonów wystawione w jêzyku niemieckim przed
1945 r. Rzadziej œwiadectwem „znakomitej” przesz³oœci rodzin by³y szczêœliwie
zachowane napisy na starych nagrobkach ich przodków. Wœród osób deklaru-
j¹cych siê jako szlachta czêsto dominowa³o przekonanie, i¿ ich nazwisko mia³o
tak¹ formê „od zawsze”, czyli od czasów narodzin szlachty na Kaszubach.
A w opowieœciach Kaszubów takim „pocz¹tkiem” szlachty by³a wyprawa króla
polskiego Jana III Sobieskiego przeciw Turkom pod Wiedeñ w 1683 r., w której
udzia³ wziêli kaszubscy ochotnicy. Najkrócej ujmuj¹c, podczas owej wyprawy
„dobry król” Jan III, za zas³ugi wojenne mia³ jakoby nobilitowaæ wielu „ch³op-
skich ochotników z Kaszub” oraz nadaæ im herby z wyobra¿eniem gwiazd
i pó³ksiê¿yców „nawi¹zuj¹cych do symboliki tureckiej”. Dziœ wiemy, ¿e ów mit
narodzi³ siê w XIX stuleciu, kiedy szlachta powoli traci³a swoje dawne znacze-
nie, a jednoczeœnie by³ to okres, w którym na Kaszubach nast¹pi³o odrodzenie
pewnych szlacheckich tradycji, w du¿ej czêœci ba³amutnych1.

1 O szlacheckich mitach na Kaszubach: T. Rembalski, Tradycje stanowe i narodowe w œwia-
domoœci przedstawicieli drobnej szlachty na Kaszubach oraz w ocenie pruskiej administra-
cji w XIX wieku i na pocz. XX wieku (zarys problematyki), w: Modernizacja – polskoœæ –
trwanie. Spo³eczne, kulturowe i polityczne aspekty aktywnoœci Polaków na prze³omie XIX
i XX wieku, red. Sz. Wierzchos³awski, Toruñ 2015, s. 46–70, tu s. 47, 51–53; ten¿e, Szla-
checki rodowód w pamiêci wybranych rodzin kaszubskich w okresie zaboru pruskiego,
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Nazwiska szlachty kaszubskiej jako obiekt badañ naukowych

Nazwiska szlachty kaszubskiej ju¿ od dawna s¹ obiektem zainteresowañ ba-
daczy. Przez d³ugie dziesiêciolecia wa¿ne miejsce w tym temacie odgrywa³
niewielki artyku³ Wojciecha Kêtrzyñskiego Przydomki szlachty pomorskiej.
W zasadzie by³ to tylko ich spis z niewielkim wstêpem, w którym autor stara³
siê podaæ ich ogóln¹ genezê i klasyfikacjê. Dzieli³ je na polskie i niemieckie,
przy czym udowadnia³, ¿e czêœæ tych drugich by³a kalk¹ wczeœniejszych polskich
nazw2. Artyku³ Kêtrzyñskiego wykorzysta³ Jan Stanis³aw Bystroñ w swojej pracy
Nazwiska polskie z 1927 r. (wydanie pierwsze). Napisa³ w niej, i¿ nazwiska drob-
nej szlachty kaszubskiej bior¹ siê od nazwy wsi (np. Lipiñscy z Lipienic), lecz
wskaza³, ¿e nazwiska te „okreœlaj¹ ich tylko na zewn¹trz, gdy¿ w obrêbie wsi,
skoro wszyscy s¹ jednego nazwiska, musz¹ byæ oznaczeni przezwiskami, które
zmieniaj¹ siê w dziedziczne przydomki”. I jako jeden z przyk³adów poda³
„przydomki” m.in. Pob³ockich: „Bach, Delk, Ka³drow, Ko³dras, Mach, Witk…”
Nadmieni³, ¿e przydomków jest bardzo du¿o i ¿e powstaj¹ jak „nazwiska prze-
zwiskowe”. Zwróci³ te¿ uwagê, i¿ w powiatach lêborskim i bytowskim drobna
szlachta podlega³a germanizacji, co wi¹za³o siê z zarzucaniem nazwiska od-
miejscowego i pozostawiania przydomka, jako nazwiska g³ównego. Jako przy-
k³ad poda³ Jark Gostkowskich (w tekœcie b³êdnie Jork-Gostkowski) z Gostkowa
ko³o Bytowa, których potomek „zosta³ hrabi¹ pruskim Yorck i wywiód³ sobie
angielskie parantele”3.

Nieco o kaszubskich nazwiskach z partyku³¹ „von” (i bez niej) pisa³ w swojej
znakomitej pracy poœwiêconej polskim nazwiskom szlacheckim z 1975 r.
³ódzki uczony Józef Matuszewski4. Najwiêcej dokonañ na polu jêzykoznaw-
czym posiada³ jednak gdañski badacz Edward Breza, który na temat przydom-
ków szlachty pomorskiej opublikowa³ dwie monografie5  i kilka artyku³ów6.

w: Kulturowe konteksty pamiêci Pomorzan. XIII Konferencja Kaszubsko-Pomorska, red.
C. Obracht-Prondzyñski, S³upsk–Gdañsk 2016, s. 81–102; ten¿e, O szlacheckim rodowo-
dzie w pamiêci wybranych rodzin kaszubskich w okresie zaboru pruskiego raz jeszcze, „Nasze
Pomorze. Rocznik Muzeum Zachodniokaszubskiego w Bytowie”, 2018 – w druku. W arty-
ku³ach tych przywo³ano wczeœniejsz¹ literaturê.

2 W. Kêtrzyñski, Przydomki szlachty pomorskiej, „Roczniki Towarzystwa Naukowego w To-
runiu”, 1902, s. 150–165 oraz uzupe³nienie pod tym samym tytu³em: tam¿e, 1903, s. 245–
–248. Spis przydomków: Kêtrzyñski, Przydomki szlachty pomorskiej, Odbitka ze Sprawoz-
dania Zak³adu Narodowego im Ossoliñskich, Lwów 1905.

3 J.S. Bystroñ, Nazwiska polskie, wyd. II, Lwów–Warszawa 1936 (reprint Warszawa 1993), s. 55.
4 J. Matuszewski, Polskie nazwisko szlacheckie, £ódŸ 1975.
5 E. Breza, Pochodzenie przydomków szlachty Pomorza Gdañskiego, Gdañsk 1978 oraz

wersja poprawiona ten¿e, Pochodzenie przydomków szlachty pomorskiej, Gdañsk 1986.
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Kontynuatork¹ badañ Brezy by³a do niedawna Ma³gorzata Klinkosz, która
w swoim dorobku posiada dwa artyku³y o kaszubskich nazwiskach szlachec-
kich7. Podwójne nazwiska szlachty kaszubskiej sta³y siê te¿ przedmiotem zain-
teresowania niemieckich badaczy, najczêœciej genealogów8.

Podsumowuj¹c, nale¿y podkreœliæ, i¿ wymienione prace Kêtrzyñskiego i By-
stronia, obfituj¹ w wiele uproszczeñ, spowodowanych wzorowaniem na procesie
kszta³towania siê nazwisk drobnej szlachty na Mazowszu i Podlasiu, jak¿e odmien-
nym od tego na Kaszubach. W pewnym stopniu ich sugestiom uleg³ w swych
badaniach Breza, okreœlaj¹c wspólnym mianem przydomków: stare nazwiska
szlacheckie, przezwiska i rzeczywiste przydomki. Przy czym nale¿y przypusz-
czaæ, i¿ dla jêzykoznawstwa nie przedstawia to pierwszorzêdnego znaczenia.

Geneza pojêcia „szlachta kaszubska”

Termin „szlachta kaszubska” i wystêpuj¹cy z nim zamiennie „szlachta pomor-
ska” maj¹ najprawdopodobniej XVI-wieczne korzenie. Ich upowszechnienie
nast¹pi³o zapewne w nastêpnym stuleciu i dotyczy³o pod wzglêdem prawnym
polskiej szlachty w Prusach Królewskich mówi¹cej w jêzyku kaszubskim. Ju¿
w najstarszym polskim herbarzu Bartosza Paprockiego z 1584 r. znalaz³ siê
zapis: „Mœciszewscy w Kaszubach dom znaczny, nosz¹ bez strza³y pó³ mie-
si¹ca, trzy gwiazdy nad nim”9. Wiêcej o szlachcie „na Pomorzu w Kaszubiech”
pisa³ autor pruskiego rêkopiœmiennego herbarza Jan Karol Dachnowski10.

6 Ten¿e, Kaszubskie patronimika w ksiêgach paraf ii Brusy i Borzyszkowy w XVII–XIX w.,
„Jêzyk Polski”. Organ Towarzystwa Mi³oœników Jêzyka Polskiego, 1978, nr 58, s. 42–48;
ten¿e, Nazwiska podwójne na Pomorzu Gdañskim (na podstawie rêkopiœmiennych ksi¹g
s¹dowych koœcierskich z XVI–XVIII w.), „Onomastica”, t. 24, 1979, s. 143–160.

7 M. Klinkosz, Funkcjonowanie pomorskich przydomków szlacheckich we wspó³czesnej polsz-
czyŸnie, „Rocznik Gdañski”, t. 59, 1999, z. 2, s. 87–118; ta¿, Pomorskie odmiejscowe nazwi-
ska na –ski pochodz¹ce od nazw miejscowoœci bêd¹cych w posiadaniu szlachty pomorskiej,
w: Nasz jêzyk w przesz³oœci – nasza przesz³oœæ w jêzyku, 1, red. I. Kêpka, L. Wardy-Radys,
Gdañsk–Pelplin 2011, s. 73–80.

8 Tytu³em przyk³adu: H.H. von Chamier Glisczinski, Über Adelsnamen aus zwei Wörtern im
Königlichen Preußen, „Altpreußische Geschlechterkunde” NF, 36 Jg., 1988, Bd. 18, s. 143–
–145. Zagadnienie podwójnych nazwisk wystêpuje równie¿ w szkicu dotycz¹cym „poloni-
zacji” nazwisk w Poznañskiem i w Prusach Zachodnich. B. Koerner, Polonisierte Familien-
Namen, „Der Deutsche Herold”, Jg. 36, 1905, Nr. 4, s. 71–72.

9 Herby rycerstwa polskiego przez Bartosza Paprockiego zebrane i wydane r. p. 1584, wyd.
K.J. Turowski, Kraków 1858, s. 697. Za wskazanie tego przyk³adu dziêkujê Przemys³awowi
Pragertowi.

10 K. Bruski, Nazwa Kaszuby w Kronice Pelpliñskiej i w innych Ÿród³ach wschodniopomorskich
z XVI i XVII wieku, w: Antropologia Kaszub i Pomorza, red. J. Borzyszkowski, Gdañsk
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Upowszechnienie pojêcia „szlachty kaszubskiej” nast¹pi³o znacznie póŸniej,
bo dopiero w XIX w., zarówno w literaturze niemieckiej, jak i polskiej11.

Genezy licznej ju¿ w czasach nowo¿ytnych drobnej szlachty kaszubskiej,
nale¿y upatrywaæ w odmiennej, w stosunku do wiêkszej czêœci ziem polskich,
œredniowiecznej strukturze spo³eczeñstwa pomorskiego. Z pewnoœci¹ w XIII
stuleciu jego liczn¹ warstwê stanowili ludzie wolni12. Źród³a z czasów krzy¿ac-
kich równie¿ wymieniaj¹ wolnych, zwanych wówczas pankami13, których
w du¿ej czêœci w prawach ze szlacht¹ polsk¹ zrównano dopiero po wojnie
trzynastoletniej (1454–1466). Uzyskanie pe³ni praw przez szlachtê w Prusach
Królewskich (w tym kaszubsk¹) by³o d³ugim procesem. Na pocz¹tek wszystkie
dobra ziemskie znajduj¹ce siê dot¹d na prawie pomorskim, pruskim lub mag-
deburskim, na ¿yczenie stanów pruskich, król Kazimierz Jagielloñczyk prze-
niós³ na prawo che³miñskie w 1476 r. Du¿e znaczenie polityczne dla szlachty
mia³o wydanie przez króla Zygmunta I Starego konstytucji (ustawy) w 1526 r.14

Ta i kolejne konstytucje by³y pocz¹tkiem udzielania potwierdzeñ praw do po-
siadanych maj¹tków, które by³y kontynuowane w nastêpnych latach, zw³aszcza
przez króla Zygmunta Augusta w 1548 i 1552 r.15  Toruñski historyk Micha³
Targowski, który ostatnio bada³ to zagadnienie jest zdania, i¿:

Przeprowadzona z tak wielkim rozmachem akcja potwierdzeñ w³asnoœciowych
musia³a mieæ konkretny cel. Mog³o nim byæ w³aœnie zatwierdzenie dopiero co

1991, s. 110–111. Rêkopiœmienny herbarz ukaza³ siê drukiem cztery lata po wydaniu arty-
ku³u Bruskiego. Vide: Jan Karol Dachnowski, Herbarz szlachty Prus Królewskich z XVII
wieku, wyd. Z. Pentek, Kórnik 1995, gdzie informacje o szlachcie kaszubskiej znajduj¹ siê
na s. 226, 278, 307, 311–313 i 320. Krytyczne uwagi na temat edycji herbarza przedstawi³
J. Kowalkowski, Kórnicka edycja herbarza J.K. Dachnowskiego, „Genealogia. Studia i Mate-
ria³y Historyczne”, t. 8, 1996, s. 91–136.

11 Zagadnienie zosta³o omówione w osobnym artykule: T. Rembalski, O drobnej szlachcie
kaszubskiej w piœmiennictwie historycznym, w: Od Zjazdu w £odzi do Zjazdu w Szczecinie.
Bilans badañ nad dziejami szlachty i ziemiañstwa na ziemiach polskich w XIX wieku, red.
K.A. Makowski i K. Karolczak, Warszawa 2017, s. 155–191.

12 O licznej warstwie ch³opów-wojowników w XIII wieku na Pomorzu pisze: B. Œliwiñski,
Pomorze Wschodnie w okresie rz¹dów ksiêcia polskiego W³adys³awa £okietka w latach 1306–
–1309, Gdañsk 2003, s. 86.

13 Przyk³adowo tzw. „Panen gutter” – dobra drobnego rycerstwa – wymienia ksiêga czynszo-
wa: Das Grosse Zinsbuch des Deutschen Ritterorden (1414–1438), hrsg. von P.G. Thielen,
Marburg 1958, passim.

14 M. Biskup, Prusy Królewskie w latach 1466–1526, w: Historia Pomorza, t. II, red. G. Labuda,
cz. 1, oprac. M. Biskup, M. Bogucka, A. M¹czak, B. Wachowiak, Poznañ 1976, s. 51–52;
A. M¹czak, Prusy w dobie rozkwitu gospodarczego i w okresie walk o zjednoczenie z Koron¹,
w: tam¿e, s. 355–356; M. Dziêcielski, Dzieje ziemi mirachowskiej od XII do XVIII wieku,
Gdañsk 2000, s. 131.

15 M. Targowski, Na prawie polskim i niemieckim. Kszta³towanie siê ziemskiej w³asnoœci szla-
checkiej na Pomorzu Gdañskim w XIII–XVI wieku, Warszawa 2014, s. 169.
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ukszta³towanego alodialnego charakteru w³asnoœci szlacheckiej. Do 1526 r. ³atwo
mo¿na by³o go zakwestionowaæ korzystaj¹c z krzy¿ackich przywilejów nadaw-
czych czy zapisów w dawnych ksiêgach komturstw, które czêsto znajdowa³y siê
w rêkach administratorów królewszczyzn. Przychodzi³o to tym ³atwiej, ¿e s³aba
ekonomicznie szlachta by³a zmuszona poddawaæ siê naciskom starostów. […]
Istotnym skutkiem akcji wydawania przywilejów dla pomorskiej szlachty w la-
tach 1526, 1548 i 1553 by³o równie¿ uzyskanie dokumentowego potwierdzenia
w³asnoœci przez szlachciców, którzy nigdy wczeœniej nie otrzymali indywidual-
nych przywilejów poœwiadczaj¹cych zarówno ich przynale¿noœæ stanow¹, jak
i granice posiadanych maj¹tków16.

Wœród obdarowanych przywilejami znaleŸli siê nie tylko œredniozamo¿ni
rycerze (szlachta), ale te¿ liczni wolni, zwani równie¿ lemanami lub pankami,
którzy z czasem przekszta³cili siê w drobn¹ szlachtê. Z XVI-wiecznej akcji alo-
dializacji wy³¹czeni byli lemani zamieszkuj¹cy królewszczyzny oraz pankowie
z Ziemi Lêborsko-Bytowskiej. Ci ostatni za przyczyn¹ swej przynale¿noœci do
ksiêstwa zachodniopomorskich Gryfitów. Zrównanie w prawach ze szlacht¹
polsk¹ otrzymali oni moc¹ konstytucji sejmowej z 20 sierpnia 1641 r., co by³o
mo¿liwe dopiero po œmierci ostatniego ksiêcia z dynastii Gryfitów, Bogus³a-
wa XIV (zm. 1637 r.) i przy³¹czeniu tej ziemi do Prus Królewskich17.

Szlachtê kaszubsk¹ cechowa³o znaczne rozdrobnienie maj¹tkowe. Zgodnie
z ustaleniami Krzysztofa Mikulskiego, ogó³ drobnej szlachty województwa
pomorskiego na pocz¹tku XVIII w. zamieszkiwa³ w 101 osadach wiejskich,
spoœród których 78 (77,23%) po³o¿onych by³o na Kaszubach18.

Sytuacja szlachty kaszubskiej po 1772 r.

Po pierwszym rozbiorze Polski i przy³¹czeniu Prus Królewskich do monarchii
Hohenzollernów szlachta województwa pomorskiego, w znacznej mierze pol-
ska, znalaz³a siê w ca³kowicie nowej dla siebie sytuacji prawnej19. Na 27 wrzeœnia

16 Tam¿e, s. 170–171.
17 A. Kamiñska-Linderska, Miêdzy Polsk¹ a Brandenburgi¹. Sprawa lenna lêborsko-bytow-

skiego w drugiej po³owie XVII w., Wroc³aw–Warszawa–Kraków 1966, s. 11. Ostatnio na ten
temat szczegó³owo wypowiedzia³ siê Z. Szultka, Wokó³ losów szlachty lêborsko-bytowskiej
w XVI –XX wieku, „Zapiski Historyczne”, t. 76, 2011, z. 4, s. 145.

18 K. Mikulski, Osadnictwo wiejskie województwa pomorskiego od po³owy XVI do koñca XVII
wieku, Toruñ 1994, passim. Strukturê i rozmieszczenie dóbr szlacheckich w województwie
pomorskim w po³owie XVI wieku przedstawili: M. Biskup, A. Tomczak, Mapy wojewódz-
twa pomorskiego w drugiej po³owie XVI w., Toruñ 1955, s. 81?129.

19 Sytuacja prawna szlachty w czasie zaboru pruskiego zosta³a omówiona w osobnej publika-
cji: T. Rembalski, W³adza pruska wobec drobnej szlachty kaszubskiej w œwietle wybranych
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1772 r. Prusacy wyznaczyli dzieñ z³o¿enia ho³du nowemu w³adcy przez posia-
daczy i niektórych u¿ytkowników gruntowych z województwa pomorskiego.
Kto nie móg³ stawiæ siê osobiœcie w Malborku, gdzie mia³ siê dokonaæ ten akt
wiernoœci pruskiemu monarsze, musia³ wyznaczyæ zastêpcê20. Z³o¿enie ho³du
przez szlachciców mia³o daleko id¹ce konsekwencje dla ich potomków, o czym
ni¿ej.

Du¿e znaczenie w nowej prowincji Prusy Zachodnie, powsta³ej po likwida-
cji Prus Królewskich, mia³o uchylenie prawa polskiego i wprowadzenie wschod-
niopruskiego Landrechtu z 1721 r. z póŸniejszymi zmianami i uzupe³nie-
niami21. Powsta³o w ten sposób specjalne prawo prowincjonalne (Provinzial-
recht der Provinz Westpreußen). W tytule dziewi¹tym okreœla³o ono obowi¹zki
i prawa stanu szlacheckiego. Ju¿ na wstêpie (§ 1000) stwierdzono, i¿ wszelkie
w¹tpliwoœci wzglêdem rdzennej szlachty Prus Zachodnich mia³ rozwi¹zywaæ
Wy¿szy S¹d Krajowy (Oberlandesgericht) na podstawie opinii szlachty danego
powiatu, z którego pochodzi³ zainteresowany lub jego przodkowie, co wyma-
ga³o dowodów i sprawdzenia. Wed³ug kolejnego paragrafu (1001) za szlachci-
ca uznawano osobê, która po pierwsze, dostarczy³a odpowiednie oœwiadczenia
polskich konstytucji lub dyplomy szlacheckie, albo po drugie, jeœli zaintereso-
wany lub jego przodkowie nabyli indygenat w Prusach Zachodnich (!). Po trze-
cie, jeœli zainteresowany lub któryœ z jego przodków pe³ni³ urz¹d wojewody,
pos³a na sejm lub sejmik i po czwarte, jeœli on lub jego przodkowie w aktach
s¹dów grodzkich lub ziemskich otrzymali przed nazwiskami predykaty „Gene-
rosus, Magnifcus oder Urodzoni”22.

W celu uporz¹dkowania wszelkich spraw szlacheckich w Prusach, zwi¹za-
nych z prawem do tytu³ów i rang szlacheckich oraz oczywiœcie herbów, w 1855 r.
w Berlinie powo³ano do ¿ycia Królewski Urz¹d Heraldyczny (Königliches He-
roldsamt)23. Urz¹d ten podj¹³ siê te¿ rozpatrzenia sytuacji, jak to ujêto, „by³ej
polskiej szlachty”. Zezwala³ on, jak nakreœli³ to Harald v. Kalm, „na u¿ywanie

akt urzêdowych (1772–1918), w: Szlachta i ziemiañstwo na pograniczach kulturowych
dawnej Rzeczypospolitej od XVI do XX wieku, red. D. Michaluk i K. Mikulski, Warszawa
2015, s. 193–211.

20 M. Bär, Westpreussen unter Friedrich dem Grossen, Bd. 1, Leipzig 1909 [reprint Osnabrück
1965], s. 38–39.

21 J. W¹sicki, Zabór pruski 1772–1806, w: Historia pañstwa i prawa Polski, t. III. Od rozbio-
rów do uw³aszczenia, red. J. Bardach i M. Senkowska-Gluck, Warszawa 1981, s. 31.

22 Provinzialrecht der Provinz Westpreußen, I Bd. Provinzialrecht der Districte des Preuß.
Landrecht von 1721, von Leman, Königl. Preußischem Oberlandesgerichts-Rath, hrsg. v. F.H.
von Strombeck, Leipzig 1830, s. 260–261.

23 Szczegó³owo na temat urzêdu pisze H. v. Kalm, Das preußische Heroldsamt (1855–1920).
Adelsbehörde und Adelsrecht in der preußischen Verfassungsentwicklung, Berlin 1994,
s. 57–58.
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niemieckiego predykatu szlacheckiego tylko tym Polakom, którzy ju¿ wczeœniej
z³o¿yli ho³d królowi pruskiemu [tj. w 1772 r. – T.R.], b¹dŸ ju¿ w 1815 r. za-
mieszkiwali w pruskich czêœciach Polski”24. Wszystkim pozosta³ym nie pozwa-
lano nawet na u¿ywanie takich polskich okreœleñ szlacheckich jak „wielmo¿ny”
lub „urodzony”25. Tê zasadê urz¹d heraldyczny ustanowi³ pocz¹tkowo bez apro-
baty króla i przy sprzeciwie ministerstwa dworu (Hausministerium). Powo³y-
wa³ siê przy tym na odpowiednie paragrafy z Powszechnego Prawa Krajowego
(§§ 13, za³¹cznik 118 II 9 ALR), wed³ug którego ¿aden obywatel pruski bez
zezwolenia w³adcy nie móg³ u¿ywaæ nadanych za granic¹ tytu³ów szlachec-
kich. Po przyjêciu przez Polaków pruskiego obywatelstwa by³y „polski tytu³ szla-
checki” („polnische Adelstitel”) stawa³ siê tytu³em zagranicznym, którego mo¿na
by³o u¿ywaæ wy³¹cznie po akceptacji przez króla26. Takie postêpowanie urzêdu
heraldycznego zosta³o w 1893 r. zasadniczo zatwierdzone przez zarz¹dzenie
ministerstwa spraw wewnêtrznych, w którym administracji nakazano, aby oso-
bom, którym nadano obywatelstwo pruskie zakazaæ w Prusach u¿ywania pre-
dykatów szlacheckich („Adelsprädikate”) uzyskanych za granic¹ w innej formie
ni¿ nadanej, zw³aszcza w t³umaczeniu na niemiecki, bez zezwolenia w³adcy.
Tym samym zakazano wprawdzie ich u¿ywania w wersji niemieckich predyka-
tów szlacheckich, dopuszczono jednak ich stosowanie w polskiej formie27.

Analiza zachowanego materia³u Ÿród³owego pozwala stwierdziæ, i¿ problem
t³umaczenia czy u¿ywania polskich tytu³ów nie dotyczy³ jednak¿e szlachty ka-
szubskiej. Wiêkszy wp³yw mia³o na ni¹ rozporz¹dzenie gabinetowe z 13 sierp-
nia 1910 r., które zaleca³o urzêdowi heraldycznemu nie kwestionowaæ ju¿ wiêcej
prawa do u¿ywania predykatu „von”, a w przypadku w¹tpliwoœci, informowaæ
króla. Jak stwierdzi³ v. Kalm; „Przypieczêtowa³o to zmianê polityki szlacheckiej
w stosunku do obywateli pochodzenia polskiego, której celem by³o niestoso-
wanie sankcji w stosunku do szlachty o nastawieniu narodowo-polskim, lecz
zdobycie tych rodzin dla Prus. Sta³a ona w sprzecznoœci do wyobra¿eñ urzêdu
heraldycznego, który o d r z u c a ³  n o b i l i t a c j ê  j a k o  i n s t r u m e n t  p o -
l i t y c z n y  i  c h c i a ³  u z n a n i a  s z l a c h t y  j e d y n i e  w  p r z y p a d k a c h ,
w  k t ó r y c h  o s o b i s t e  c e c h y  c h a r a k t e r u  t y c h  o s ó b  o d p o w i a -
d a ³ y  w y m a g a n i o m  s t a w i a n y m  e l i t o m”  [podkreœlenie – T.R.]28. Taka
postawa urzêdu heraldycznego przyczyni³a siê do tego, i¿ du¿a grupa przedsta-

24 Tam¿e, s. 194.
25 Na temat polskich tytu³ów szlacheckich pisa³ w swej znakomitej pracy J. Tazbir, Kultura

szlachecka w Polsce. Rozkwit – upadek – relikty, wyd. II uzup., Warszawa 1979, s. 32.
26 H. v. Kalm, op. cit.
27 Tam¿e, s. 194–195.
28 Tam¿e, s. 195. W tym miejscu dziêkujê p. Josefowi v. Rymon Lipinskiemu za pomoc

w t³umaczeniu tekstu v. Kalma.
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wicieli drobnej szlachty kaszubskiej mia³a problem z uzyskaniem atestu (po-
twierdzenia) szlachectwa.

Lektura nagromadzonych przez urz¹d heraldyczny, a obecnie przechowy-
wanych w berliñskim archiwum, materia³ów, pozwala na zapoznanie siê z funk-
cjonuj¹c¹ w tej instytucji procedur¹. Jednym z pierwszych i podstawowych za-
biegów by³o za ka¿dym razem przestudiowanie dostêpnych ówczeœnie polskich
herbarzy lub publikacji historyka Wojciecha Kêtrzyñskiego, bêd¹cego niekwe-
stionowanym autorytetem w tej dziedzinie29. Jednak¿e, jak by³a ju¿ o tym mowa,
punktem wyjœcia do uznania b¹dŸ nieuznania kogoœ za szlachcica w prowincji
Prusy Zachodnie, by³o z³o¿enie przez przodka szlachcica (posiadacza dóbr ziem-
skich) ho³du Fryderykowi II w Malborku w 1772 r. Legitymacja szlachectwa
w kolejnych pokoleniach, a tym samym prawo do u¿ywania predykatu „von”
przez zainteresowanych, polega³a na genealogicznym udowodnieniu pocho-
dzenia w linii mêskiej od przodka, który ów ho³d z³o¿y³. Nastêpnie badano
ksiêgi hipoteczne i s¹dowe, wszelkiego typu katastry lub inne spisy podatkowe
oraz matryku³y, tabele wasali itd., aby wykazaæ posiadanie ziemi na prawie ry-
cerskim. Na koñcu dokonywano przegl¹du metryk koœcielnych lub akt stanu
cywilnego dla poszczególnych potencjalnych szlachciców, gdzie spodziewano
siê zapisów nazwisk z odpowiednimi predykatami szlacheckimi. Przy czym
nale¿y zaznaczyæ, i¿ pruscy urzêdnicy orientowali siê w „tradycji” niekonse-
kwencji zapisywania polskich, a tym samym kaszubskich nazwisk szlacheckich.
Oczywiœcie urz¹d heraldyczny nie dysponowa³ tymi wszystkimi danymi. Z tej
przyczyny niemal zalewa³ poszczególne kancelarie parafialne i urzêdy ró¿nego
szczebla pismami z ¿¹daniem przes³ania odpowiednich wypisów z akt. Wobec
takich procedur odzwierciedlenie spraw szlacheckich znajdujemy równie¿
w aktach poszczególnych landratur, czêsto z tymi samymi w treœci dokumentami
co w aktach regencji, prowincji i teczkach urzêdu heraldycznego w Berlinie30.

„Szlachta zwyczajowa” na Kaszubach

Wbrew powszechnym opiniom nie wszyscy szlachcice bez maj¹tku ziem-
skiego wstêpowali do armii, zasilali stan duchowny, obejmowali dzier¿awy fol-
warków lub posady dworskiej czy pa³acowej s³u¿by, zachowuj¹c resztki swo-
jego statusu. Wcale niema³a grupa synów szlachty kaszubskiej, wychodz¹cych
ze wsi na prawie rycerskim, a tak¿e ich potomków, z braku innych perspektyw
obejmowa³a gospodarstwa gburskie czy zagrodnicze lub spada³a do roli

29 J. Kowalkowski, Badania genealogiczne Wojciecha Kêtrzyñskiego (1838–1918), Poznañ–
–Wroc³aw 2002.

30 T. Rembalski, W³adza pruska wobec drobnej szlachty…, s. 205–211.
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cha³upników, komorników czy parobków we wsiach szlacheckich, królewskich,
a tak¿e koœcielnych. Niejednokrotnie byli oni równie¿ tzw. pustkowianami
zasiedlaj¹cymi na podstawie przywilejów starostów (dzier¿awców dóbr koron-
nych) pustkowia w królewskich puszczach. W œwietle prawa, tak polskiego, jak
i pruskiego, nie byli oni szlacht¹. Formalnie byli wiêc ch³opami, lecz kulturowo
nale¿y uznaæ ich za „szlachtê zwyczajow¹”31. Mo¿na bowiem przypuszczaæ,
i¿ gburzy, cha³upnicy, czy nawet komornicy i parobcy nosz¹cy powszechnie
znane nazwiska szlacheckie (czêsto typowe dla Kaszub dwucz³onowe), kulty-
wowali w domach w jakiejœ nieznanej nam formie szlacheck¹ tradycjê swego
pochodzenia. Po uw³aszczeniu ch³opów, które w zaborze pruskim nast¹pi³o
w okresie wojen napoleoñskich, zarówno ch³opi, jak i potomkowie szlachty
osiadli w gminach wiejskich lub królewskich pustkowiach, otrzymali pe³ne
prawo w³asnoœci do uprawianej ziemi. U wielu spoœród nich spowodowa³o to
swojego rodzaju nawrót do pewnych tradycji szlacheckich, objawiaj¹cy siê przy-
k³adowo dodawaniem predykatu „von” przed nazwiskiem, na który wczeœniej
im nie zezwalano. Oczywiœcie zjawisko to wystêpowa³o na poziomie parafial-
nym czy gminnym, gdy¿ w praktyce czêsto ksi¹dz lub urzêdnik stanu cywil-
nego decydowa³ czyje nazwisko mo¿na by³o „udostojniæ”. Ten oddolny „proce-
der”, odbywa³ siê poza prawem, co powodowa³o – najdelikatniej rzecz ujmuj¹c
– dezaprobatê wielu pruskich urzêdników z berliñskim urzêdem heraldycznym
w³¹cznie32. Przy czym niechêci¹ pa³ali oni równie¿ wobec kaszubskich szlach-
ciców siedz¹cych od pokoleñ w swoich wsiach na prawie rycerskim, co znaj-
dowa³o odbicie w k¹œliwych tekstach publikowanych w niemieckiej prasie33.
Równie¿ ich s¹siedzi, kaszubscy ch³opi, czêsto kpili sobie ze swych „szlachet-
nych” ziomków. Kilka takich okreœleñ, facecji, zebra³ w swym s³owniku ks. Ber-
nard Sychta, jak przyk³adowo: „Szlachtã kòt zjôd³”, „Wjôlgô szlachta a p³ótno
mô w czeszeni”. Sychta zanotowa³ równie¿, ¿e szlachtê na Kaszubach czêsto
przezywano „fonowie”, pojedynczego szlachcica „fon”, „fona”, „fonówc” lub „je-
den z fonóv”, co by³o aluzj¹ do stosowanej przed nazwiskiem partyku³y „von”34.

31 Historycznie termin „szlachty zwyczajowej” nie funkcjonowa³ na Kaszubach, ale wydaje siê
byæ jak najbardziej uzasadniony. W literaturze stosowany jest on wobec szlachciców, którzy
mieli œwiadomoœæ pochodzenia, lecz nie zdo³ali przeprowadziæ legitymacji przed heroldi¹
Królestwa Polskiego. H. Chamerska, Drobna szlachta w Królestwie Polskim (1832–1864),
Warszawa 1974, s. 42.

32 T. Rembalski, Szlachecki rodowód w pamiêci wybranych rodzin…, s. 81–82; ten¿e, Analiza
spo³eczno-demograf iczna wykazów szlachty z powiatu chojnickiego z lat 1893–1903 w kon-
tekœcie polityki w³adz pruskich wobec szlachty polsko-kaszubskiej w Prusach Zachodnich ,
„Zeszyty Chojnickie”, 2016, z. 32, s. 78.

33 Wspomina o tym K. Je¿owa, Przyczynek do historii szlachty kaszubskiej, w: Sprawozdanie
Dyrektora Gimnazjum Polskiego w Gdañsku za rok szkolny 1928/29, Gdañsk 1929, s. 27.

34 B. Sychta, S³ownik gwar kaszubskich na tle kultury ludowej, t. V, Wroc³aw–Warszawa–
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Nazwy osobowe kaszubskich rycerzy i panków w œredniowieczu

Przez setki lat ludziom wystarczy³o jedno imiê do identyfikacji. W œrednio-
wieczu narodzi³ siê zwyczaj nadawania przydomków lub dookreœlania osoby
poprzez dodawanie nazwy miejscowoœci z której pochodzi³a. Z czasem ten
drugi sposób nabra³ szczególnego znaczenia wobec rycerzy. Wed³ug Matuszew-
skiego w œredniowieczu nast¹pi³o bowiem przesuniêcie znaczenia przyimka
„z” (franc. „de”, niem. „von”) z odmiejscowego do posesjonatywnego35.

Zjawisko takie wystêpowa³o równie¿ na Kaszubach w odniesieniu do mo¿-
nych rycerzy. Przyk³adem mo¿e byæ przedstawiciel rodu Œwiêców „pan Choci-
mir rycerz z Tuchomia”36, który w dokumencie z 25 czerwca 1335 r. zosta³
zapisany jako „dominus Coccimerus miles de Tuchom”. W wystawionym
przez siebie dokumencie z 8 maja 1345 r. wyst¹pi³ jako „Casimirus miles de
Tuchom”37. Podobne na pó³nocy Kaszub w Ma³ym Kacku rycerz zwa³ siê
„panem Piotrem z Kacka”, w dokumencie z 9 stycznia 1363 r. zapisany „her
Peter von der Kacze”38. Niekiedy rycerze posiadali przydomki, które z czasem
sta³y siê rodowymi nazwiskami. Przyk³adem mo¿e byæ rycerz, który 2 grudnia
1375 r. z r¹k wielkiego mistrza Winrycha von Kniprode otrzyma³ wsie Puz-
drowo i Niebêdzino z okreœleniem: „naszemu wiernemu panu Jaœkowi Pir-
chowi”39. Zaszczytne tytu³y „pan” (³ac. „dominus”, niem. „her”) wskazuj¹, i¿
wszyscy byli rycerzami pasowanymi, stoj¹cymi na szczycie ówczesnej drabiny
spo³ecznej40.

Stoj¹cy ni¿ej w hierarchii drobni rycerze (pankowie) posiadali odmienn¹
tytulaturê. W dokumencie Chocimira z Tuchomia z 19 kwietnia 1345 r. wyst¹-

–Kraków–Gdañsk 1972, s. 263, 265. Za uwspó³czeœnienie pisowni kaszubskiej dziêkujê
red. Piotrowi Dziekanowskiemu.

35 J. Matuszewski, op. cit., s. 57.
36 W starszej literaturze rycerz ów okreœlany by³ jako „Kazimierz z Tuchomia” (niem. „Ritter

Casimir von Tuchen”). Nowsze badania dowiod³y, i¿ jego imiê brzmia³o Chocimir. K. Bruski,
Lokalne elity rycerstwa na Pomorzu Gdañskim w okresie panowania zakonu krzy¿ackiego,
Gdañsk 2002, s. 80–84.

37 R. Cramer, Geschichte der Lande Lauenburg und Bütow, II Theil. Urkundenbuch, Königs-
berg 1858, s. 172.

38 Ksiêga komturstwa gdañskiego, wyd. K. Ciesielska, I. Janosz-Biskupowa, Warszawa–Poz-
nañ–Toruñ 1985, s. 62. Wczeœniejsze Ÿród³owe poœwiadczenia Piotra z Kacka omówili:
K. Bruski, op. cit., s. 77–78; T. Rembalski, Dzieje osadnictwa na terenie wspó³czesnych gmin
Gdynia i Kosakowo od XIII do XV wieku, Gdynia 2006, s. 101–103.

39 „Unserm getruwen hern Jesken Pirich”. Ksiêga komturstwa…, s. 78–79. W okresie nowo-
¿ytnym nazwisko Pirch (von Pirch) lub w spolszczonej wersji Pierzcha by³o stosunkowo
popularnym nazwiskiem szlacheckim na Pomorzu.

40 K. Bruski, op. cit., s. 76.
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pi³ jego „wierny s³uga Henryk Rozen”41, który otrzyma³ od niego wieœ Modrze-
jewo. Pankowie: Niepocza³, Jarogniew, Micha³, Piotr, Marcin i Miko³aj, którzy
3 maja 1368 r. otrzymali od wielkiego mistrza Konrada Zollnera von Rotenste-
ina potwierdzenie zakupu wsi Niepoczo³owice, okreœleni zostali jako „opatrzni
mê¿owie”42. Wreszcie wiek póŸniej, œciganego przez gdañszczan za kradzie¿,
drobnego rycerza „Paw³a z Wiczlina”, o którego 2 czerwca 1485 r. upomnia³ siê
wojewoda pomorski Miko³aj Wulkowski, nazwano „wiernym mê¿em”43.

Pojawienie siê i upowszechnienie nazwisk panków kaszubskich
(koniec XV – pocz¹tek XVII w.)

Sporadyczne w œredniowieczu przydomki z czasem siê upowszechni³y, staj¹c
siê dziedzicznymi nazwiskami. Od XVI w. mieli je najpewniej wszyscy panko-
wie w Ziemi Bytowskiej bêd¹cej czêœci¹ Ksiêstwa Pomorskiego. Przyk³adem
mog¹ byæ odbiorcy przywileju ksiêcia Bogus³awa X z 10 stycznia 1515 r. dla wsi
Trzebiatkowa: „wierni Szymon Jutrzenka, Balcer Zmuda, Grzegorz Malotka,
Szymon Reszka, Wojciech Pank i Grzegorz Chamier”44. Poniewa¿ ksi¹¿êta
pomorscy konsekwentnie nie uznawali bytowskich panków za szlachtê, rów-
nie¿ sto lat póŸniej posiadali oni jednocz³onowe nazwiska. Jako przyk³ad mo¿e
pos³u¿yæ wieœ Studzienice, w której wed³ug listu lennego z 15 maja 1607 r.
mieszkali: „wierni Tomasz Cyrson (Cyrzan), Micha³ Kupin, Krzysztof i Pawe³
Kujkowie, Grzegorz i Stanis³aw K³opotkowie oraz Jan Szpot”45.

W tym samym czasie kaszubscy pankowie w Prusach Królewskich stopnio-
wo, w wyniku otrzymywanych przywilejów, przekszta³cali siê w pe³noprawn¹
szlachtê. Niew¹tpliwie te¿ pod wp³ywem polskiej kultury szlacheckiej46 ci

41 „Famulo fideli Henrico Rosen”. R. Cramer, op. cit., II Th., s. 174.
42 „Providis viris Nepuczal, Girogniefe, Michaeli, Petro, Martino et Nicolao”. Ksiêga komtur-

stwa…, s. 71.
43 „Paszken von Witzlynn des getruwen mannes”. Akta Stanów Prus Królewskich, t. I (1479–

–1488), wyd. K. Górski i M. Biskup, Toruñ 1955, nr 202, s. 366.
44 „Getreuen Simon Genzdrecka, Baltzer Smude, Greger Mlotk, Simon Recka, Albrecht Pancke

und Greger Chammer”. Regest wyda³: R. Cramer, op. cit., II Th., s. 188. „Rekonstrukcjê”
dokumentu we wspó³czesnym jêzyku niemieckim wraz z t³umaczeniem na jêzyk polski
podaje: K.-D. Kreplin, Die suche nach der Verleihungsurkunde für Tschebiatkow von 1515 /
Poszukiwanie dokumentu nadania Trzebiatkowej w 1515 roku, w: Pommern gestern und
heute. Von den Ordensrittern zum geeinten Europa / Pomorze wczoraj i dziœ. Od Krzy¿aków
do zjednoczonej Europy, hrsg. T. Schmude, übersetzt aus dem Deutschen A. Paszkiewicz
unter Mitwirkung von D. Matelski / przek³. z niem. A. Paszkiewicz, wspó³praca translator-
ska D. Matelski, Rostock 2016, s. 253–255.

45 „Getreuwen Tomas Zirson, Michael Kupyn, Christoff und Paul den Kuiken, Greger und
Stenzel, den Klopottken und Hans Spotten”. R. Cramer, op. cit., II Th., s. 191.
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kaszubscy ju¿ drobni szlachcice (dawni pankowie) zaczêli przyjmowaæ nazwi-
ska przymiotnikowe (odmiejscowe od wsi, w której posiadali maj¹tki) zakoñ-
czone na „–ski” lub „–cki”. Dosyæ czêsto nazwisko odmiejscowe wspó³istnia³o
jako drugi cz³on wraz z pierwotnym nazwiskiem rodowym, dziedziczonym
niekiedy po œredniowiecznym przodku. Jednoczeœnie te¿ powstawa³y rzeczy-
wiste przydomki, co prowadzi³o do wystêpowania ró¿nych kombinacji nazw
osobowych ówczesnej szlachty kaszubskiej47.

Przyk³adowo w rejestrze kontrybucyjnym z 1570 r. dla wsi Choœnica wymie-
niono nastêpuj¹cych mieszkañców: „szlachetny Adam Kêtrzyñski, szlachetny
Maciej M¹dry, szlachetny Mateusz Witek, szlachetny Wawrzyniec Mach, szla-
chetny Szymon Pa³ubicki”48. W protokole wizytacyjnym parafii w Borzyszko-
wach z 1653 r. wymieniono kilku szlachciców, wœród nich znaleŸli siê: „…Jan
Lipiñski alias ¯o³na, Micha³ Borzyszkowski alias Gabrych, Wojciech Pr¹dzyñ-
ski alias Pluto”49. W tym czasie nazwiska odmiejscowe zaczê³y pojawiaæ siê
równie¿ wœród szlachty na Ziemi Lêborsko-Bytowskiej. Przyk³adowo w reje-
strze poborowym z 1731 r. szlachtê z Pó³czna zapisano w sposób nastêpuj¹cy:
„pan Jakub Kiedrowski, pan Kukowski, pan Zuchta Pa³ubicki, pan Maciej Janta,
pan Jakub Czarnowski…”50.

Zwraca uwagê fakt, i¿ na po³udniu Kaszub, zw³aszcza w parafii borzyszkow-
skiej zwanej Gochami, wszyscy szlachcice posiadali nazwiska dwucz³onowe,
z których jedno by³o zakoñczone na „–ski”. W Gostkowie w pow. bytowskim nie
by³o to norm¹, natomiast w Choœnicy w powiecie kartuskim szlachcice wystêpo-
wali pod nazwiskami jednocz³onowymi odmiejscowymi lub przezwiskowymi.

46 Na ten temat pisz¹ m.in.: J. Tazbir, op. cit.; J. Maciszewski, Szlachta polska i jej pañstwo,
wyd. II uzup., Warszawa 1986; A. Zaj¹czkowski, Szlachta polska. Kultura i struktura,
Warszawa 1993.

47 Nie sposób w artykule omówiæ dok³adnie to trudne zagadnienie. W nied³ugim czasie po-
winna ukazaæ siê na ten temat osobna praca: P. Pragert, Nieznane nazwiska i przydomki
w³aœcicieli ziemskich (szlachty, panków, lemanów) na Kaszubach i po³udniu województwa
pomorskiego w XVI–XVIII wieku (w opracowaniu).

48 „Nobilis Adamus Kentszinski, Nobilis Matthias Mandry, Nobilis Mattheus Witek, Nobilis
Laurentius Mach, Nobilis Simon Pallabeczki”. Źród³a dziejowe, t. Polska XVI wieku pod
wzglêdem geograf iczno-statystycznym, t. XII. Prusy Królewskie, cz. I, wyd. I.T. Baranowski,
Warszawa 1911, s. 264.

49 „Joannem Lipinski alias Zo³na, Michaelem Borzyszkowski alias Gabrych, Albertum Pr¹-
dzinski alias Pluto”. Visitatio Archidiaconatus Camenensis Andrea de Leszno Leszczyñski
Archiepiscopo A. 1652 et 1653 facta, curavit P. Panske, „Fontes Towarzystwa Naukowego
w Toruniu”, nr XI, 1907, s. 122.

50 „H[errn] Jacob Kiedrowski, H. Kukowski, H. Suchta Palbicki, H. Mathis Jant, H. Jacob Czar-
noskien…” Vorpommersches Landesarchiv Greifswald, Rep.13a Nr.149. Poboren register
1722–1748, brak paginacji. Za udostêpnienie kopii Ÿród³a dziêkujê p. Siegfriedowi J. v. Ja-
nowskiemu.
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Kaszubskie nazwiska szlacheckie w ksiêgach metrykalnych
z koñca XVII i XVIII w.

Znakomitymi Ÿród³ami historycznymi, w których mo¿na œledziæ zmiany lub
trwanie nazwisk s¹ ksiêgi metrykalne. Jak wykaza³y pobie¿ne badania, w XVII
i XVIII stuleciu typowe nazwisko szlacheckie na Kaszubach by³o najczêœciej
jednocz³onowe51, poprzedzone predykatem „nobilis” – szlachetny. Przyk³adem
mog¹ byæ zapisy w ksiêgach metrykalnych parafii Brusy i Chmielno. W tej pierw-
szej, 15 grudnia 1682 r. ochrzczono Tomasza z Czapiewic syna „szlachetnego
Jana Che³mowskiego i szlachetnej Katarzyny Renoch Czapiewskiej”52. Rodzi-
cami chrzestnymi dziecka byli: „szlachetny Marcin Renoch Czapiewski i szla-
chetna Anna ¯uroch, oboje ze wsi Czapiewice”53. W tym przypadku tylko jedna
rodzina u¿ywa³a nazwiska dwucz³onowego: Renoch Czapiewscy. W dwa lata
m³odszym wpisie z parafii Chmielno z 5 listopada 1684 r. zapisano chrzest
Wawrzyñca (Laurentius) z Ko¿yczkowa syna „szlachetnego Benedykta Ko¿ycz-
kowskiego i matki Katarzyny”54. Jego rodzicami chrzestnymi byli „szlachetny
Jakub £ebiñski i panna Zuzanna córka pana Stanis³awa Cieszyñskiego z Ko-
¿yczkowa”55. Ponad pó³ wieku póŸniej w tej parafii wœród szlachty nadal domi-
nowa³y nazwiska jednocz³onowe. Przyk³adowo 10 stycznia 1746 r. ochrzczono
Mariannê Agnieszkê z Ko¿yczkowa, córkê „szlachetnego Franciszka Krêckiego
i Marianny”56, chrzestnymi dziecka byli „szlachetna Konstancja Ko¿yczkow-
ska i szlachetny Maciej P³achecki”57.

Najciekawsze jednak wpisy mo¿na spotkaæ w ksiêgach metrykalnych parafii
w Borzyszkowach. Dnia 30 stycznia 1723 r. odnotowano chrzest Paw³a z BrzeŸna

51 Potwierdzaj¹ to równie¿ wyniki badañ metryk parafii luziñskiej A. Stachowskiej-Krzy¿an-
kowskiej, Chrzty szlacheckie w paraf ii Luzino w drugiej po³owie XVIII wieku, „Zapiski Hi-
storyczne”, t. 80, 2015, z. 3, s. 138–149. Wyj¹tkowo, lecz bardzo nielicznie, nazwiska dwu-
cz³onowe pojawiaj¹ siê w tej parafii w ksiêgach œlubów. Ta¿, Ma³¿eñstwa szlacheckie
w paraf ii Luzino w latach 1670–1797 w œwietle ksi¹g metrykalnych (przyczynek do dziejów
szlachty kaszubskiej), „Zapiski Historyczne”, t. 79, 2014, z. 3, s. 132–138.

52 „Nobilis Joannis Che³mowski et Nobilis Catharina Renochowa Czapiewska”. Archiwum
Diecezjalne w Pelplinie (dalej cyt.: ADP), sygn. W 165, s. 184.

53 „Nobilis Martinus Renoch Czapiewski et Nobilis Anna Zuroszka ambo de villa Czapiewice”.
Tam¿e.

54 „Nobilis Benedictus Kozyczkowski et Mater Catharina”. ADP, sygn. W 182, k. 55v, 66v.
55 „Nobilis Jakobus Lebienski et virgo Zuzanna Domini Stanislai [Cieszyñski] de Kozyczkowo

filia”. Tam¿e.
56 „Nobilis Francisci Krêcki et Marianae”. ADP, sygn. W 184, k. 11v–12.
57 „Nobilis Constantia Kozyczkowska et Nobilis Mathias Plachecki”. Tam¿e.
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Szlacheckiego syna „szlachetnego Krzysztofa Trzebiatowskiego Zmudy alias
Knypca i Zuzanny”58. Rodzicami chrzestnymi ch³opca byli „szlachetny Jakub
Ciemiñski Zmuda i szlachetna Julianna Gostomska”59. Ojciec dziecka posiada³
nazwisko trójcz³onowe, z których Zmuda by³o nazwiskiem rodowym, Trze-
biatowski odmiejscowym, natomiast Knypc dziedziczonym przez ponad 100
lat przydomkiem w tej rodzinie60. Z kolei 31 maja 1736 r. w tym samym koœcie-
le ochrzczono Magdalenê z Lipnicy, której rodzicami byli „urodzeni Kazimierz
i Marianna z d. Wolszlegierów Lipiñscy Pychowie”61. Rodzicami chrzestnymi
dziewczynki byli mieszkañcy Lipnicy „urodzeni Kazimierz Wysocki i Marianna
z d. Wysockich Pa¿¹tka Lipiñska”62. W tym wpisie zwraca uwagê u¿yty wobec
rodziców predykat „urodzony”, który stawia³ ich wy¿ej w lokalnej hierarchii
spo³ecznej.

W tej samej parafii spotykane by³y równie¿ zapisy metrykalne, które œwiad-
czy³y o degradacji spo³ecznej szlachty. Przyk³adowo 10 maja 1722 r. œlub
w miejscowym koœciele zawar³ „uczciwy Kazimierz Aubrachczyk z Pr¹dzony
z uczciw¹ Katarzyn¹ Labunczykow¹”63, którym œwiadkowali „szlachetny Woj-
ciech Gostomski Babka i szlachetny Krzysztof Lipiñski”64. Nupturient Kazi-
mierz Aubrachczyk wywodzi³ siê z rodziny szlacheckiej Aubracht (Obracht)
Pr¹dzyñskich z Pr¹dzony. Jego nazwisko zakoñczone na „–czyk” œwiadczy³o
o sch³opieniu, degradacji spo³ecznej, co z pewnoœci¹ wi¹za³o siê z utrat¹ ziemi
na prawie szlacheckim. Takich „uszczerbionych” nazwisk w parafii Borzysz-
kowy by³o ca³kiem sporo, przyk³adowo: z Lipiñskich wywodzi³ siê Lipinczyk,
z Pr¹dzyñskich – Pr¹dzyñczyk, z Kiedrowskich – Kiedrowczyk i Kiedrowicz,
z Gostomskich – Gostomczyk, z Tyborców – Tyborczyk itd.

Do 1772 r. w znakomitej wiêkszoœci szlachta kaszubska nie stosowa³a w pi-
sowni swych nazwisk, niemieckiej partyku³y „von”. Wyj¹tkiem by³ „szlachetny
pan Œwiêtos³aw von Gleisen Dorêgowski opiekun”65  z £¹czyna, który 14 lutego

58 „Nobilem Christophori Trzebiatowski Zmuda alias Knypc et Zuzanna”. ADP, Borzyszkowy.
Ksiêga chrztów 1721–1767, brak sygn., s. 16.

59 „Nobilis Jacobus Cieminski Zmuda et Nobilis Julianna Gostomska”. Tam¿e.
60 Szerzej na temat tej rodziny: T. Rembalski, „Rebelianci” z BrzeŸna. Gochy w czasie wielkiej

wojny pó³nocnej, w: Trzebiatowscy, cz. X, red. Z. Zmuda-Trzebiatowski, Koœcierzyna–Wdzy-
dze Kiszewskie 2010, s. 42–47.

61 „Generosorum Casimiri et Mariannae de Wollszlegrów Lipinskich Pychów”. ADP, Borzysz-
kowy. Ksiêga chrztów 1721–1767, brak sygn., s. 102.

62 „Generosi Casimirus Wysocki et Anna de Wysockie Lipinska Paz¹tczyna”. Tam¿e.
63 „Honestum Casimirum Aubrachczyk de Pr¹dzona cum Honesta Catharina Labunczykowa”.

ADP, Borzyszkowy. Ksiêga ma³¿eñstw 1721–1764, brak sygn., s. 261.
64 „Nobile Albertus Gostomski Babka, Nobile Christophoro Lipinski”. Tam¿e.
65 „Nobilis Dominus Swientoslaus von Gleisow Dorengowski manutenuarius”. ADP, sygn.

W 182, k. 21v–22.
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1661 r. w Chmielnie wraz z ¿on¹ El¿biet¹ Putkamerówn¹66  przynieœli do chrztu
swoj¹ córkê Sabinê. Rodzicami chrzestnymi dziecka byli „szlachetni Krzysztof
Sikorski, Ma³gorzata Sejtonówna Sikorska i szlachetna panna Bogumi³a ̄ urom-
ska z Przewoza”67 . Œredniozamo¿na rodzina Gleisen Dorêgowskich wywo-
dzi³a siê przypuszczalnie z miejscowoœci Gleissen68, która w póŸnym œrednio-
wieczu osiada³a w Dorêgowicach. Œwiêtos³aw Gleisen Dorêgowski by³ te¿
prawdopodobnie wspó³w³aœcicielem Szenfeldu69  w powiecie cz³uchowskim70,
w którym dobra szlacheckie mia³o sporo szlachty pochodzenia niemieckiego.
Przypuszczalnie z tej przyczyny u¿ywa³ on predykatu „von”.

Potwierdzeniem tego, i¿ szlachta pochodzenia niemieckiego w polskich Pru-
sach Królewskich stosowa³a predykat „von” mog¹ byæ wpisy do ksi¹g parafii
luterañskiej w Ma³ym Kacku. Przyk³adowo 31 marca 1736 r. ochrzczono
dziewczynkê, której nadano imiona Sophia Louisa Henrietta. Jej rodzicami
byli „Ernestus Boguslaus von Krockow”, sêdzia ziemski pucki, dziedzic Ma³ego
Kacka i Sulicic, patron miejscowego koœcio³a i szko³y71  oraz „Johanna Louisa
geb. von Völkersamb”. Œwiadkami chrztu byli: pruski kapitan Reinhold von Kroc-
kow, pruski rotmistrz Heinrich von Natzmer, Ernst George von Krockow,
staroœcina rajgrodzka Clara Louisa von Völkersamb z d. von Weyer – babcia
ochrzczonej, Barbara Louise von Krockow oraz Alith von Swietlicki z d. von
Hülsen72.

Wspomniany ju¿ Matuszewski uwa¿a³, i¿ ³aciñski „nobilis”, bêd¹cy wy-
k³adnikiem szlachectwa, by³ równowa¿ny z francuskim „de” i niemieckim
„von”73. Przy czym niemiecki przyimek „von” i francuski „de” zaczê³y byæ od-
czuwane powszechnie jako partyku³a wskazuj¹ca na szlachectwo dopiero
od XVII w.74

66 „Elizabeth Putkomorowna”. Tam¿e.
67 „Nobiles Christophorus Szikorski, Margaretha Seytonowna Sikorska et nobilis virgo Bogu-

mila Zoromska de Przewos”. Tam¿e.
68 Obecnie Glisno, wieœ ko³o Torzymia (niem. Sternberg) w woj. lubuskim.
69 Niem. Schönfeld, obecnie Nie¿ychowice w pow. chojnickim.
70 P. Pragert, Herbarz szlachty kaszubskiej, t. IV, Gdañsk 2015, s. 78.
71 „…Land-Richter des Putziger Gerichts, Erb-Herr von Klein-Katz, Sollitz etc. wie auch Pa-

tronns dieser Kircher und Schule”. Evangelisches Zentralarchiv Berlin, sign. EZA 7040, bez
paginacji. Dostêp on-line wykupiony w czerwcu 2017 r. przez Muzeum Miasta Gdyni.

72 Tam¿e.
73 J. Matuszewski, op. cit., s. 67.
74 Tam¿e, s. 64. Autor powo³ywa³ siê w tej kwestii na ustalenia badaczy: M. Gottschald, Deut-

sche Namenkunde, 3. Aufl. Besorgt. v. Eduard Brodführer, Berlin 1954, s. 92; A. Dauzat, Les
noms de personnes. Origine et evolution. Prénoms – noms de famille – surnoms – pseudony-
mes, Paris 1925, s. 158.
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Kaszubskie nazwisko szlacheckie w okresie pruskim
i niemieckim (1772–1920/1945)

Po I rozbiorze Polski i likwidacji Prus Królewskich (1772 r.) hohenzollernow-
scy urzêdnicy zaczêli niejako automatycznie dopisywaæ do nazwisk szlachty
kaszubskiej predykat „von”. Choæ nale¿y podkreœliæ, i¿ pocz¹tkowo nie we wszy-
stkich dokumentach szlachcie kaszubskiej dopisano do nazwisk ów niemiecki
predykat. Przyk³adowo w katastrze kontrybucyjnym Gostomia z 1773 r. ani
jeden szlachcic nie posiada³ przed nazwiskiem predykatu75. W opublikowanej
przez Maxa Bära liœcie wasali (Vasallenlisten) z 1774 r. w tej samej wsi, spoœród
czternastu szlachciców, predykatem zosta³ udostojniony tylko jeden z nich:
„v. Zabinski Stanislaus”76. Z kolei w wydanych w tej samej publikacji wypisach
z ksi¹g hipotecznych (od 1776 r.) ju¿ wszyscy w³aœciciele dzia³ów w Gostomiu
posiadali przed nazwiskiem predykat „v.”, czyli von77. Ciekawie przedstawiaj¹
siê dwujêzyczne wezwania szlachty do przed³o¿enia odpowiednich dokumen-
tów celem za³o¿enia owych ksi¹g hipotecznych. W wersji niemieckiej nazwi-
sko poprzedza³a partyku³a „von”, w wersji polskiej „de”, przyk³adowo dla szlach-
cica z G³ówczewic: „Entbieten Euch dem Ignaz von Wysocki… / Nasze ³askawe
zdrowie Wam Ignacemu de Wysocki…”78

Od koñca XVIII w. temu samemu procesowi podlega³y równie¿ nazwiska
drobnej szlachty na Ziemi Lêborsko-Bytowskiej. Jest to zaskakuj¹ce, gdy¿
owe terytorium ju¿ od 1657 r. podlega³o jako lenno Brandenburgii79. W opu-
blikowanych przez Hermanna Gribla wypisach z ksi¹g hipotecznych dla wsi
Gostkowo wœród w³aœcicieli dzia³ów szlacheckich widzimy m.in. takie osoby,
jak: Franciszek Maciej Jerzy von Malotka, major Leopold Wawrzyniec v. Gost-
kowski, Jan August von Jutrzenka, Henrieta von Zmuda z d. von Ma³szycka
itd.80

75 „Stanislaus Zabinsky, Peter Niesolowsky, Andreas Kostka, Paul Kistowski…” Kataster fry-
derycjañski okrêgu koœcierskiego 1772/1773, cz. A–L, wyd. A. Groth, Koœcierzyna 2015,
s. 121–127.

76 M. Bär, Der Adel und der Adlige Grundbesitz in polnisch-preussen zur Zeit der preussischen
Besitzergreifung nach Auszügen aus den Vasallenlisten und Grundbüchern, Leipzig 1911,
s. 8.

77 Tam¿e, s. 67–69.
78 Archiwum Pañstwowe w Bydgoszczy, sygn. 2424/3705, k. 40v.
79 R. Cramer, op. cit., I Th., s. 284; W. Kostuœ, W³adztwo Polski nad Lêborkiem i Bytowem.

Studium historyczno-prawne, Wroc³aw 1954, s. 105.
80 „Franz Matthias George von Malottki, Major Leopold Lorenz v. Gostkowski, Johann August

von Jutrzenka, Henriette von Schmudde geb. von Malschitzka…” H. Gribel, Statistik des
Bütower Kreises, Bütow 1858, s. 104–105.
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Upowszechnienie siê partyku³y „von” w kancelarii koœcielnej

Za przyk³adem kancelarii pañstwowej, równie¿ w kancelarii koœcielnej zacz¹³
siê przyjmowaæ i nastêpnie utrwalaæ zwyczaj poprzedzania nazwisk szlachec-
kich odpowiedni¹ partyku³¹. W protokole wizytacji generalnej archidiakonatu
pomorskiego diecezji w³oc³awskiej z 1780 r. w wiêkszoœci parafii szlachtê okre-
œlono jeszcze wed³ug polskiego zwyczaju, jedynie nazwiska wszystkich szlach-
ciców w parafiach Luzino i Lêbork poprzedzono partyku³¹ „de”81. Wyj¹tkowo
te¿ z t¹ partyku³¹ zapisano zamo¿nych szlachciców „de Lewaldt Jezierski” i „de
£ukowicz” w parafiach Brusy, Wiele i Stê¿yca82  oraz Dorotê de Kêtrzyñsk¹
z parafii Parchowo83. Jedynie dziedzic wsi Stare Prusy w parafii Czersk zosta³
zanotowany jako „von der Linde”84.

Niewykluczone, i¿ drobna szlachta kaszubska wyznania ewangelickiego
szybciej zaczê³a stosowaæ w pisowni swych nazwisk partyku³ê „von”. Na przy-
k³adzie omówionego wczeœniej Ma³ego Kacka widaæ, i¿ zamo¿nej szlachcie
taka pisownia nie by³a obca. Proces ten trudno jednak przeœledziæ w parafiach
ewangelickich na Kaszubach, gdy¿ w wiêkszej czêœci nie zachowa³y one do na-
szych czasów swych ksi¹g metrykalnych. Szczególnie dotkliwa jest utrata ksi¹g
z Bytowa i Tuchomia z XVIII w. W najstarszej zachowanej ksiêdze chrztów
parafii ewangelickiej w Tuchomiu, ju¿ od jej pierwszych wpisów mo¿na do-
strzec partyku³ê „von”. Przyk³adowo w akcie chrztu z 26 kwietnia 1807 r. Doro-
thei Henrietty, córki papiernika Johanna Gottloba Wohlgeschaffen z Ciemna,
jej matk¹ by³a „Anna Maria v. Chamier”, zaœ ojcem chrzestnym „Carl Wilhelm
von Wnuck syn dziedzicznego posiadacza Ludwiga Ernsta v. Wnuck”85.

Id¹c od pó³nocy Kaszub, w parafii Chwaszczyno zapis szlacheckiej party-
ku³y „von” pierwszy raz i tylko w stosunku do jednej osoby wyst¹pi³ 15 kwie-
tnia 1781 r. przy chrzcie Franciszka Tadeusza, syna „szlachetnych Franciszka
i Konstancji ¯elewskich”86  z Karczemek. Rodzicami chrzestnymi dziecka byli

81 ADP, sygn. G 69, k. 98v, 187v, 195.
82 ADP, sygn. G 69, k. 67v, 80v, 144v.
83 ADP, sygn. G 69, k. 41v.
84 ADP, sygn. G 70, k. 380v.
85 „Carl Wilhelm von Wnuck […] Sohn des Erbsaaß Ludwig Ernst v. Wnuck”. Archiwum

Parafii Rzymskokatolickiej w Tuchomiu, Tauf-Buch des Groß Tuchenschen Kirchspiels
mit dem 1ten Januar 1807 angefangen von David Friedrich Theodor Starckow Prediger
[opisana na ok³adce jako: Ksiêga chrztów parafii ewangelickiej pw. œw. Wojciecha w Tucho-
miu…], k. 1v–2.

86 „Nobilis Francisci et Constantiae Zalewski”. Sächsisches Staatsarchiv Leipzig, sign. AS 3080,
k. 12v. Za udostêpnienie kopii dziêkujê Siegfriedowi J. v. Janowskiemu.
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„Joannes v. Zelewski et Zuzanna Malotki ex Witzlin…”87  Zaskakuje brak tej
partyku³y przed nazwiskiem Zuzanny, pochodz¹cej ze szlacheckiej rodziny
Malotków.

Na œrodkowych Kaszubach w pierwszych latach po likwidacji Prus Królew-
skich w ksiêgach metrykalnych przy nazwiskach szlachty dominowa³a party-
ku³a „nobilis”. Inne zdarza³y siê incydentalnie, jak „von” w nazwisku Tr¹bski
z Gostomia w parafii Stê¿yca przy chrzcie dziecka z 1775 r.88  W ksiêgach pa-
rafii Koœcierzyna od 1777 r. jedynie nazwisko zamo¿nej rodziny szlacheckiej
Lewald Jezierskich by³o poprzedzane partyku³¹ „de”89. Niemiecka partyku³a
w tych ksiêgach zaczê³a pojawiaæ siê stopniowo od 1801 r., by w ci¹gu kilku lat
wyprzeæ ca³kowicie partyku³ê „nobilis”. Pierwszy taki zapis dotyczy³ rodziny
mieszczañskiej pochodzenia szlacheckiego: „s³awetnych Miko³aja i Marianny
v. Lipiñskich”90.

W tym samym czasie, takim sposobem zaczêto zapisywaæ nazwiska szlach-
ty na po³udniu Kaszub. W parafii Borzyszkowy w 1802 r. pojawi³y siê dwa
charakterystyczne zapisy, które ³¹czy³y predykat „nobilis” z francuskim „de”
lub niemieckim „von”. I tak 15 maja 1802 r. ojciec ochrzczonej Marianny Heleny
z Borzyszków zosta³ zapisany jako „szlachetny Micha³ de Dorzyn Cieminski
dziedzic”91. W tym samym roku, ojciec ochrzczonego 4 czerwca Jana z Pr¹-
dzony zosta³ zapisany jako „szlachetny Maciej v. Trzebiatowski posiadacz”92.
Równie¿ w tej parafii w nastêpnych latach partyku³a „von” sta³a siê wy³¹czna
w okreœlaniu statusu szlachty.

W nieodleg³ej parafii Ugoszcz, lecz po³o¿onej ju¿ za granic¹, w prowincji
pomorskiej, niemiecka partyku³a „von” równie¿ zaczê³a pojawiaæ w ksiêgach
metrykalnych dopiero na pocz¹tku XIX w. Pierwszy zapis pochodzi z 22 stycz-
nia 1804 r. i dotyczy chrztu Marianny Ludwiki, córki Tomasza von Sikorskiego
i Marianny z d. von Pirch93  z Pó³czna. Rodzicami chrzestnymi byli: „Martin de
Tempski, Eva von Czapiewski”. Poniewa¿ parafia znajdowa³a siê w granicach

87 Tam¿e.
88 Wpis w du¿ej czêœci nieczytelny: „[…] Mariannam Josephi v. Tr¹bski et Brigittae […] Patrini

[…] P³achecki et Lauretia P³achecka”. ADP, sygn. W 1589, k. 13v–14.
89 „Magnifici Caroli de Lewaldt Jezierski”. ADP, sygn. W 50, k. 141.
90 Pe³en zapis: „73. Koscierzyna 30 Augusti [1801]. Baptizans: idem Infans Michael Mathaeus

Parentes: Fam. Nicolaus et Marianna v. Lipinski. Patrini: Nikolaus Kurkowski et Barbara
Wierzbowska”. ADP, sygn. W 51, s. 46.

91 „Nob. Michaeli de Dorzyn Cieminski Heredit”. ADP, sygn. W 111, s. 365.
92 „Nobili Matthiae v. Trzebiatowski possessori”. ADP, sygn. W 111, s. 365.
93 „Infans: Marianna Ludovica, Parentes: Thomas von Sykorski, Marianna von Pirch”. Archi-

wum Parafii Rzymskokatolickiej w Ugoszczy, Liber primus Ecclesiae Ugoscensis seu
Metrica Baptizatorum in eadem Ecclesia et affiliata ei Studzienensi… [1770–1846], s. 138.
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pañstwa niemieckiego do koñca II wojny œwiatowej, do tego te¿ czasu w tutej-
szych metrykach w pisowni nazwisk szlacheckich stosowano konsekwentnie
partyku³ê „von”. Nale¿y te¿ podkreœliæ, i¿ mimo dominacji partyku³y „von”, do
pocz¹tków XX w. wci¹¿ zdarza³y siê przypadki stosowania jej odpowiednika
„de”, co niekiedy mo¿na by³o odbieraæ jako jedn¹ z form antypruskiej postawy
ksiê¿y katolickich94.

Wraz z uw³aszczeniem ch³opów, które nast¹pi³o w czasie wojen napoleoñ-
skich, czêœæ z potomków szlachty osiad³ej wczeœniej na gospodarstwach ch³op-
skich („szlachta zwyczajowa”) zaczê³a do swych nazwisk dodawaæ partyku³ê
„von”. Przyk³adem mog¹ tu byæ dwie takie rodziny z Os³awy D¹browy w parafii
Ugoszcz, Cysewscy i Pa³ubiccy, które dopiero wiele lat po uw³aszczeniu zosta³y
„udostojnione” przez proboszcza partyku³¹ „von”95.

Partyku³a „von” w XIX i pierwszej po³owie XX w.

Wolno s¹dziæ, i¿ takie lub podobne przypadki nieprawnego u¿ywania predykatu
by³y czêste, zw³aszcza na po³udniu Kaszub. Dochodzi³o równie¿ do uzurpacji
predykatu szlacheckiego przez rodziny ch³opskie96. Natomiast s¹dowo-urzê-
dowe pozbawianie prawa do predykatów by³y raczej incydentalne. W aktach
regencji kwidzyñskiej (Regierug zu Marienwerder) spoœród ponad setki teczek
jedynie w czterech znalaz³y siê sprawy dotycz¹ce odebrania prawa do predyka-
tu „von” z powodu ubóstwa. W 1838 r. szlachectwo utraci³ parobek Szymon
Zamek Gliszczyñski z Czapiewic, zaœ trzy lata póŸniej szlachectwo odebrano
Szymonowi Kiedrowskiemu – parobkowi z Nakli, w 1836 r. robotnikowi dniów-
kowemu Franciszkowi Henrykowi Kossowi z Wyszecina i w tym samym roku
gburowi Wojciechowi Prondzyñskiemu z Karpna97.

94 Tytu³em przyk³adu, praktykê tak¹ stosowa³ znany ze swych propolskich pogl¹dów ks. Mak-
symilian Wierzbicki z Niezabyszewa w latach 1893–1899. Archiwum Parafii Rzymskoka-
tolickiej w Niezabyszewie, Taufregister für Damsdorf und Gr. Tuchen von 1882–1905, brak
paginacji. Na ten temat pisze te¿ W. Wach, Na kaszubskim szañcu, Warszawa 1968, s. 43–46.

95 T. Rembalski, Cysewscy z Os³awy D¹browy. Rodzina – dzia³alnoœæ narodowa i oœwiatowa –
wojenne losy, w: Dzia³alnoœæ narodowa Polaków na pó³nocnym pograniczu polsko-niemiec-
kim w dwudziestoleciu miêdzywojennym, red. Z. Romanow, Bytów–Pruszcz Gdañski 2010,
s. 94 ; ten¿e, Szlachecki rodowód w pamiêci wybranych rodzin…, s. 87–89.

96 Przyk³adowo Jan Pepliñski, w³aœciciel pustkowia Peplin w parafii Leœno, przypuszczalnie
pod wp³ywem drugiej ¿ony Magdaleny z d. Borzyszkowskiej, w 1802 r. zosta³ zapisany
jako: „nobilium Joannis Pepliñski, zaœ rok póŸniej „Nobilium Joannis de Szada Peplinski”.
T. Rembalski, Zarys dziejów rodu Pepliñskich z Peplina (po³owa XVII–pocz¹tek XIX wieku),
w: Trzebiatowscy, cz. VI, red. Z. Zmuda-Trzebiatowski, Przechlewo 2006, s. 260.

97 T. Rembalski, Tradycje stanowe i narodowe…, s. 56.
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Wiele czynników wskazuje na to, i¿ w XIX w. partyku³a „von” sta³a siê nie-
od³¹cznym elementem kaszubskiego nazwiska szlacheckiego. Nie bez przesa-
dy bêdzie stwierdzenie, i¿ na Kaszubach j¹ „polubili”. Chocia¿ w Warszawie ju¿
w 1878 r. Zygmunt Gloger pisa³ z nieukrywanym ¿alem, ¿e pod obcym wp³ywem
powszechnie zarzucano polsk¹ pisowniê nazwisk oraz, ¿e: „Za tak zwanych
czasów pruskich chêtnie a œmiesznie dodawano do nazwisk polskich niemiec-
kie von, a i dziœ mo¿na spotkaæ jeszcze francuskie de”. Mia³ tu oczywiœcie na
myœli okres przynale¿noœci Podlasia i Mazowsza z Warszaw¹ do ziem trzeciego
zaboru pruskiego (przed 1807 r.)98.

Z kolei dzia³acz i pisarz kaszubski Jan Karnowski na pocz¹tku XX w. zaob-
serwowa³ ca³kowity upadek tradycji szlacheckich na Kaszubach. Dla tej sch³o-
pia³ej warstwy stworzy³ nawet nowe okreœlenie „gbura-szlachcica”. Zauwa¿y³
jednak, ¿e ów „gbur-szlachcic” „…jedynie przy niektórych ceremoniach koœ-
cielnych szlacheckoœæ sw¹ zaznacza³...”, przyk³adowo poprzez poprzedzanie
nazwiska, charakterystyczn¹ dla niemieckiego obszaru jêzykowego, szlacheck¹
partyku³¹ „von”99.

Do podobnych wniosków doszed³ równie¿ Stanis³aw Szyd³owski, pracow-
nik Konsulatu RP w Pile, który w swym raporcie Ludnoœæ polska (kaszubska)
na wschodnim Pomorzu pruskim z 1930 r. pisa³ m.in.: „Wœród Polaków bytow-
skich jest wiele szlachty kaszubskiej (legitymowanej)100, która jednak dziœ ni-
czem nie wyró¿nia siê, chyba tylko dodatkiem »von« do nazwiska”101.

Tak wiêc partyku³a „von” sta³a siê swego rodzaju „klejnotem rodowym” dla
szlachty kaszubskiej, która od wieków mniejsz¹ rolê przywi¹zywa³a do swych
herbów, czêsto je zmieniaj¹c lub ca³kowicie zatracaj¹c. Poza oficjalnymi doku-
mentami widaæ to w prasie czy na cmentarnych nagrobkach.

W „Westpreussisches Volksblatt”, jednej z poczytniejszych wœród zachod-
niopruskich katolików gazecie, tylko w dwóch rocznikach (1904–1905) mo¿na
doszukaæ siê kilkudziesiêciu anonsów lub najczêœciej nekrologów, w których
przed nazwiskiem pojawia³a siê partyku³a „von”. Tytu³em przyk³adu, 5 stycznia
1904 r. opublikowano dwa nekrologi zmar³ego dzieñ wczeœniej nauczyciela
z Domatówka „Karola v. Jakusz Gostomskiego”102. W innym numerze tej gazety

98 Z. Gloger, Imiona starodawne polskie, „Biblioteka Warszawska”, 2/1878, s. 222–223. Wcze-
œniej fragment, lecz z b³êdnym przywo³aniem strony cyt.: J. Matuszewski, op. cit., s. 79.

99 J. Cz...ski [J. Karnowski], Ludnoœæ kaszubska w ubieg³ym stuleciu (Szkic spo³eczno-kultu-
ralny), Koœcierzyna 1911, s. 10–11.

100 Oczywiœcie autor sprawozdania by³ w b³êdzie, gdy¿ potwierdzone przez urz¹d heraldyczny
w Berlinie szlachectwo posiada³y nieliczne rodziny.

101 Źród³a do kaszubsko-pomorskich aspektów dziejów Pomorza Zachodniego do roku 1945,
red. B. Wachowiak, t. IV. Pomorze Zachodnie w okresie od traktatu wersalskiego po klêskê
III Rzeszy w 1945 r. wyd. E. W³odarczyk, Poznañ–Gdañsk 2006, s. 249.

102 W nekrologu zamówionym przez ¿onê zapisano: „…der Lehrer Karl v. Jakusch-Gostomski
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z 16 kwietnia 1904 r., Klara v. Robakowska ze Œwiecina informowa³a: „Zarêczyny
mojej córki Marii z kupcem panem Edmundem Roszkowskim z Kartuz zosta³y
z szacunkiem przyjête”103. W kolejnym, z 8 czerwca 1904 r., pediatra dr v. Wy-
bicki informowa³ o swoim powrocie do Gdañska104. Numer gazety z 29 wrze-
œnia 1905 r. donosi³, i¿ od 1 paŸdziernika, po przejœciu na emeryturê poprzed-
nika, nowym nauczycielem w Sianowie mia³ zostaæ pan v. Domarus z Borze-
stowa105. Wkrótce decyzjê tê jednak odwo³ano i na nauczyciela w Sianowie
w miejsce von Domarusa powo³ano von Sikorskiego z Zaworów, o czym infor-
mowa³a gazeta z 2 paŸdziernika 1905 r.106  I jako ostatni przyk³ad mo¿na przy-
wo³aæ nekrolog 78-letniego ziemianina Józefa von Piechowskiego, którego
œmieræ pogr¹¿y³a w ¿a³obie krewnych w Piechowicach, Gorêczynie, Malborku,
Grudzi¹dzu, Królewcu, Berlinie (Edmunda), Schönberg i Schwarzau107.

Od oko³o po³owy XIX w. na kaszubskich wiejskich i ma³omiasteczkowych
cmentarzach zaczê³y pojawiaæ siê nagrobki z trwa³ych materia³ów (¿eliwo, stal,
kamieñ, beton itp.) posiadaj¹ce inskrypcje108, w tym równie¿ „szlacheckie”.
Celem zapoznania siê z ich stanem zachowania, a przede wszystkim z treœci¹

im vollendeten 38. Lebensjahre”, natomiast w nekrologu katolickiego zwi¹zku nauczycieli
powiatu puckiego (Der kathol. Lehrerverein des Kreises Putzig): „…der Lehrer Herr Karl
v. Jakusch zu Kl. Dommatau…”. „Westpreussische Volksblatt”, Jg. 32, Nr. 3, 1904.

103 „Die Verlobung meiner Tochter Maria mit dem Kaufmann Hrn. Edmund Roszkowski aus
Carthaus beehrt sich hiermit ergebenst anzuzeigen. Schwetzin per Krockow, im April 1904.
Clara v. Robakowski geb. Goerendt”. Tam¿e, Nr. 86, 1904.

104 „Zurückgekehrt. Dr. v. Wybicki, Kinderarzt, Danzig, Langgasse 39”. Tam¿e, Nr. 128, 1904.
105 „Karthaus, 28. Sept. Herr Lehrer Nötzel aus Sianowo ist mit dem 1. Oktober cr. in den

wohlverdienten Ruhestand getreten und nach Oliva übergefiedelt. Zu seinem Nachfolger
ist der Lehrer Herr v. Domarus aus Borschestowo von der der königl. Regierung zu Dan-
zig berufen worden”. Tam¿e, Jg. 33, Nr. 224, 1905.

106 „Aus dem Kreise Karthaus, 1. Okt. Anstelle des des Lehrers Herrn von Domarus in Borze-
stowo, welcher mit dem 1. Oktober nach Sianowo versetzt worden ist, tritt Herr Lehrer
von Sikorski aus Saworry”. Tam¿e, Nr. 226, 1905.

107 „Heute abend 8 Uhr starb nach langem schweren Leiden mein innigst geliebter Mann,
unser treu folgender Vater, unser lieber Schwiegervater, Großvater und Onkel, der Guts-
besitzer Josef von Piechowski im 78. Lebensjahre, was hiermit tiefbetrübt anzeigen Pie-
chowitz, Gorrenschin, Marienburg, Graudenz, Königsberg, Berlin (Edmund), Schönberg
und Schwarzau, den 8. Oktober 1905. Die trauernden Hinterbleiben. Die Beerdigung
findet am Donnerstag, den 12. Oktober cr., vormittags ca. 11 Uhr vom Trauerhause aus
statt im Anschluß an das um 10 Uhr in der Pfarrkirche zu Wielle beginnende Totenamt”.
Tam¿e, Nr. 234, 1905.

108 Brak na ten temat szczegó³owych badañ, ale mo¿na to wywnioskowaæ na podstawie nastê-
puj¹cych studiów: T. Rembalski, Nekropolie „gdyñskie” przed 1926 rokiem, w: Nekropolie
Pomorza, red. Borzyszkowski, Gdañsk 2011, s. 265–298; V. Tkacz-Laskowska, Cmentarze
ziemi s³owiñskiej, w: tam¿e, s. 443–455; M. Fryda, Przewodnik po zabytkowych cmentarzach
ziemi cz³uchowskiej, w: tam¿e, s. 470–496; A. Czapczyk, Analiza i stan cmentarzy powiatu
chojnickiego, w: tam¿e, s. 512–535.
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109 Badaniem objêto cmentarze katolickie w nastêpuj¹cych miejscowoœciach pow. bytow-
skiego: Borzyszkowy, Bytów, Niezabyszewo, Parchowo, Piaszno, P³otówko, Rekowo, Stu-
dzienice, Trzebiatkowa, Tuchomie, Ugoszcz; pow. kartuskiego: Chmielno, Sulêczyno, ̄ uko-
wo; pow. koœcierskiego: Koœcierzyna, Lipusz, Wiele; pow. chojnickiego: Brusy, Leœno; pow.
puckiego: ¯arnowiec; pow. wejherowskiego: Kielno, pow. starogardzkiego: Pogódki.

110 Dawne cmentarze ewangelickie na Kaszubach mo¿na uznaæ za jedne z najbardziej znisz-
czonych. Najczêœciej nie zachowa³y one prawie ¿adnych nagrobków. Na niektórych doli-
czono siê jedynie kilku, czasami kilkunastu. Kwerend¹ objêto nastêpuj¹ce nekropolie
w pow. bytowskim: D¹brówka Bytowska, Chotkowo, Modrzejewo, Niezabyszewo, Pó³czno,
Pyszno, Sierzno, Tuchomie, Trzebiatkowa, Ugoszcz; pow. kartuskim: Sulêczyno; pow. koœ-
cierskim: K³obuczyno.

111 Na cmentarzu w Trzebiatkowej zachowa³ siê nagrobek z napisem: „Œ P / BERTA / v MA-
LOTTKI / * 14.9.1885 / + 24.8.1926”.

112 Tytu³em przyk³adu, na ¿eliwnym krzy¿u w Leœnie napis g³osi: „Micha³ Ludwik G³ówczew-
ski / ur. 2. PaŸdŸ. 1807 r. umar³ 15 Maja 1887 r. / prosi o naboŸne westchnienie. // Wieczny
odpoczynek racz mu daæ Panie.” Natomiast w ksiêdze zgonów zapisano: „Michael v. G³ów-
czewski, Kaszuba”. Archiwum Parafii Rzymskokatolickiej w Leœnie, Liber mortuorum 1862–
–1915, nr 19/1887.

umieszczanych na nich epigrafów szlacheckich, przeprowadzano rekonesans
na 22 nekropoliach katolickich109  oraz 12 poewangelickich110. Szlacheckich
epigrafów doszukano siê na 18 cmentarzach katolickich i zaledwie na jednym
poewangelickim. Penetracja cmentarzy po³¹czona z kwerend¹ archiwaln¹ (która
pomog³a w identyfikacji „szlacheckoœci” pochówku) z pewnoœci¹ nie wyczer-
pa³a zagadnienia, ale pozwoli³a na wysnucie pewnych wniosków. £¹cznie usta-
lono 78 napisów nagrobkowych sprzed 1945 r., które uznano za szlacheckie.
Spoœród nich 49 posiada³o partyku³ê „von”, z których tylko jeden znajduje siê
na cmentarzu poewangelickim111. Wyniki poszukiwañ zosta³y umieszczone
w tabeli 1, w której osobno wydzielono kaszubskie miejscowoœci, przynale¿¹ce
w czasach niemieckich do prowincji pomorskiej oraz zachodniopruskiej. Taki
uk³ad pozwoli³ na dostrze¿enie istotnych ró¿nic wystêpuj¹cych na etnicznym
obszarze Kaszub. Szlacheckie epigrafy z partyku³¹ „von” w prowincji pomor-
skiej (w tym wypadku wy³¹cznie w pow. bytowskim) stanowi³y dominantê,
natomiast w zachodniopruskiej by³y rzadkoœci¹. Epigrafy „pomorskie” wystê-
puj¹ g³ównie na pochówkach XX-wiecznych, natomiast „zachodniopruskie”
w du¿ej mierze s¹ XIX-wieczne. Jedn¹ z przyczyn by³o tu zapewne d³u¿sze
pozostawanie wsi kaszubskich z prowincji pomorskiej w granicach pañstwa
niemieckiego (do 1945 r.). Niemniej w czasie badañ zauwa¿ono, i¿ rodziny szla-
checkie w Prusach Zachodnich, które nie umieszcza³y na nagrobkach party-
ku³y „von”, posiada³y j¹ w ksiêgach zgonów112.

Najstarszy odkryty nagrobek z „zachodniopruskiej” czêœci Kaszub pochodzi
z pochówku z 1849 r. i znajduje siê na cmentarzu przykoœcielnym w Chmielnie.
Posiada dwujêzyczny polsko-niemiecki napis. Co charakterystyczne, w wersji
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113 „Tu spoczywaj¹ / Zw³oki œ.p. WIMci Pani / BARBARY MARWICZ / Z DOMU £ASZEW-
SKIEJ / ur. dnia 10 Kwietnia 1803 r., a um. Dnia 8 Czerwca 1849 r. / „OTO. JA UMIERAM,
A BÊDZIE / BÓZ WAMI.” / 1 MojŸ.48,21. // HIER / RUHEN DIE / IRDISCHEN / UEBER-
RESTE / DER FRAU / BARBARA v. der MARWITS / GEB: v. LASZEWSKA / GEB:

Źród³o: Opracowanie w³asne na podstawie badañ terenowych.

Tabela 1.
Zachowane epigrafy szlacheckie na nagrobkach sprzed 1945 r. na wybra-
nych cmentarzach Kaszub

cmentarz liczba inskrypcji lata liczba inskrypcji lata
z partyku³¹ pochówków bez partyku³y pochówków

„von” „von”
– miejscowoœci przynale¿ne do prowincji pomorskiej do 1945 r.
Bytów 3 1915–1923
Niezabyszewo 3 1914–1942
Piaszno 6 1907–1939 1 1926
P³otówko 1 1936
Rekowo 1 1937
Studzienice 7 1917–1939
Trzebiatkowa 7 1886–1938
Tuchomie 4 1931–1941
Ugoszcz 11 1910–1939 2 1908–1909
razem 43 3
– miejscowoœci przynale¿ne do prowincji zachodniopruskiej do 1920 r.
Borzyszkowy 1 1903 5 1874–1904
Chmielno 2 1849–1890 4 1850–1911
Koœcierzyna 3 1884–1895
Leœno 7 1856–1916
Lipusz 2 1867–1908
Pogódki 2 1894–1895
Sulêczyno 2 1865–1899
¯arnowiec 1 1890
¯ukowo 2 1882–1889
razem 5 26
suma 48 29

polskiej napisu nie pojawia siê partyku³a „von”113. Najm³odszy pochówek z tej
czêœci Kaszub z 1899 r., na którego nagrobku widnieje partyku³a „von” odnale-
ziono w Sulêczynie114.
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d: 10 APR: 1803 GES: d: 8 JUN.1849 / SIEHE ICH STERBE, ABER GOTT / WIRD MIT
EUCH / SEIN.‘ / 1 Mos. 48,21.”

114 „Hier ruhet / in Gott / Kasimir / von Zelberschwecht £aszewski, / letzter Patron hiesiger
Kirche / gb. 3 Jan 1833, gst. 5 Dec. 1899.”

115 „Hier ruhet / in Gott / Katharina von Lonska, / geb. von Mrozek Gliszczynski, / geb. 9. Febr.
1832, gest. 29. März 1886. // Geliebt, beweint, / den Ihren unvergessen.”

116 „Hier ruth in Gott / unsere liebe Mutter / die Kriegerwitwe / Anna Stoltmann / geb.
v. Sikorski / * 11.7.1882 + 20.3.1942 / Unvergeßlich bleibst du in den / Herzen deiner
Kinder”.

117 Cyt. za: C. Obracht-Prondzyñski, Kaszubi. Miêdzy dyskryminacj¹ a regionaln¹ podmioto-
woœci¹, Gdañsk 2002, s. 217.

W „pomorskiej” czêœci Kaszub na Ziemi Bytowskiej, najstarszy zachowany
szlachecki nagrobek (pochówek z 1886 r.) znajduje siê w Trzebiatkowej115.
Z kolei najm³odszy oryginalny nagrobek z epoki na pochówku z 1942 r. usytu-
owany jest na cmentarzu w Niezabyszewie116.

(Nie)funkcjonowanie partyku³y „von” po 1945 r.

Oficjalnie po 1945 r. na terytorium Polski – podobnie jak mia³o to miejsce ju¿
poprzednio na czêœci ziemi kaszubskiej w 1920 r. – zosta³y zniesione wszelkie
tytu³y i „prze¿ytki” szlacheckie, a zw³aszcza niemiecka partyku³a „von”. Niemniej
jak wspomniano na wstêpie, pamiêæ o predykacie „von” ¿y³a „po cichu” w wielu
kaszubskich rodzinach. Niew¹tpliwie temat „von” o¿ywa³, kiedy rodziny, które
wczeœniej posiada³y predykat, postanawia³y wyjechaæ na sta³e do Niemiec.
Wówczas zaczyna³y siê gor¹czkowe poszukiwania dokumentów, które mog³y
ten fakt poœwiadczyæ. Zjawisko to komentowane by³o w rodzinach, wœród
s¹siadów i na ³amach lokalnej prasy pomorskiej na prze³omie lat osiemdzie-
si¹tych i dziewiêædziesi¹tych XX w. W jednej z ówczesnych wypowiedzi
kierowniczka USC w Bytowie stwierdzi³a: „Ludzie chc¹, ¿eby wyszukiwaæ
im niemieckie nazwiska. Niektórzy upominaj¹ siê o dawne tytu³y szlacheckie,
bo spodziewaj¹ siê dostaæ za nie w RFN dodatkowe marki”117.

Znamiennym jest fakt, i¿ mimo oficjalnego niefunkcjonowania predykatu
„von” z powodzeniem by³ on umieszczany na fundowanych w okresie powo-
jennym nagrobkach. Œwiadczy to albo o nieudolnoœci S³u¿by Bezpieczeñstwa
i Milicji Obywatelskiej okresu Polski Ludowej, przeczulonych na tego typu
„przestêpstwa o charakterze antypañstwowym”, albo niezwracaniu na takie
„drobiazgi” uwagi. Piszê o tym nie bez przyczyny w kontekœcie masowego
niszczenia w tamtych czasach wszelkich œladów niemczyzny w postaci napi-
sów w miejscach publicznych.
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118 Cezurê wyznaczono na podstawie stosowanych materia³ów do wykonania nagrobków.
W okresie Polski Ludowej stosowano materia³ gorszej jakoœci, najczêœciej beton (w ró¿nej
formie). Po 1989 na rynku kamieniarskim zaczê³y pojawiaæ siê materia³y lepszej jakoœci,
najczêœciej ró¿nej odmiany granity.

£¹cznie zdo³ano ustaliæ 72 szlacheckie epigrafy na wybranych cmentarzach,
które powsta³y na ufundowanych po 1945 r. nagrobkach. W szczegó³ach ilu-
struje to zagadnienie tabela 2, w której wydzielono osobno nagrobki z okresu
Polski Ludowej (1945–1989) i z czasów najnowszych, po przemianach ustro-
jowych (po 1989 r.)118.

Tabela 2.
Epigrafy szlacheckie z partyku³¹ „von” na nagrobkach powsta³ych po 1945 r.
na wybranych cmentarzach Kaszub

Źród³o: Opracowanie w³asne na podstawie badañ terenowych.

Nagrobków powsta³ych w nied³ugim czasie po pochówku doliczono siê 31,
przy czym a¿ 21 pochodzi z lat 1945–1989, a wiêc z okresu niezbyt sprzyjaj¹cego
tego typu zabiegom. Znaczna czêœæ z 72 epigrafów pochodzi z nagrobków od-
nowionych, w tym z 13 na pochówkach przedwojennych oraz 26 z nagrobków

cmentarz lata 1945–1989 po 1989 r. razem
liczba odnowienia liczba odnowienia odnowienia

pochówków nagrobków pochówków nagrobków nagrobków
sprzed sprzed z lat
1945 r. 1945 r.  1945–1989

Bytów 1 1
Niezabyszewo 4 2 1 7
Piaszno 6 4 3 6 19
P³otówko 3 3
Rekowo 8 1 2 1 3 15
Studzienice 1 2 3
Trzebiatkowa 2 1 1 1 3 8
Tuchomie 1 1 1 3
Ugoszcz 1 1 6 8
Borzyszkowy 2 2
Chwaszczyno 1 1
Gdañsk-Srebrzysko 1 1
Gdynia-Witomino 1 1
razem 21 3 13 10 26 72
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na pochówkach z lat 1945–1989. Wiêkszoœæ odnowieñ (36) zosta³a dokonana
po 1989 r., co zapewne mo¿na ³¹czyæ z celow¹ dzia³alnoœci¹ krewnych osób
tam pochowanych obecnie ¿yj¹cych na sta³e w Niemczech. Przemawia rów-
nie¿ za tym fakt, i¿ najwiêcej nagrobków z partyku³¹ „von” znajduje siê w po-
wiecie bytowskim, szczególnie we wsiach Piaszno i Rekowo, sk¹d w powojen-
nych latach wyjecha³ du¿y odsetek Kaszubów do Niemiec. O ile historycznie
szlachecka wieœ Rekowo w tej materii nie powoduje jakiegoœ zaskoczenia,
o tyle dawna królewska wieœ Piaszno stanowi niew¹tpliwy paradoks. To zaiste
przyk³ad wci¹¿ ¿ywych tradycji poœród „szlachty zwyczajowej”. Zreszt¹ mo¿na
tu zauwa¿yæ pewn¹ liczbê przypadków niew³aœciwego stosowania partyku³y
szlacheckiej, np. „Emilie Zmuda von Trzebiatowski”, „Boles³aw Chamier v Gli-
szynski” itd. Na stawianie partyku³y „von” miêdzy pierwszym a drugim cz³o-
nem nazwiska, jako formê niew³aœciw¹, zwraca³ uwagê w swym artykule Hans
Hary von Chamier Glisczinski119.

Przemiany ustrojowe, jakie nast¹pi³y w Polsce po 1989 r., sprzyja³y nie tylko
sprawianiu na nagrobkach odpowiednich napisów, pozwoli³y równie¿ na s¹do-
we zmiany lub korekty nazwisk, dziêki którym zainteresowani mogli je odt¹d
pisaæ z partyku³¹ „von” lub „de”. Nie zawsze by³a to sprawa prosta, gdy¿ polskie
ustawodawstwo dopuszcza do dziœ noszenie jedynie dwucz³onowych na-
zwisk120, choæ to wed³ug Tadeusza Kisa³y „tr¹ci niekiedy swoist¹ megaloma-
ni¹”. Badacz ten, w 1996 r. pisa³ z przek¹sem o „szczêœciu”, ograniczaj¹cym praw-
nie liczbê cz³onów nazwiska do dwóch, gdy¿ w przeciwnym razie mielibyœmy
w Polsce do czynienia z nazwiskami wielocz³onowymi. Dowodziæ tego mog³o,
jak twierdzi³, „jedno z podañ, skierowanych do Urzêdu Miejskiego w Gdañsku
(rozpatrzone oczywiœcie odmownie), o dodanie trzeciego cz³onu nazwiska”121.
Byæ mo¿e autor móg³ mieæ tu na uwadze dodanie do ju¿ dwucz³onowego na-
zwiska partyku³y „von”. Wydaje siê, i¿ problem ów przez osoby zainteresowane
zosta³ pokonany dziêki ustawowej mo¿liwoœci powrotu do „nazwiska histo-
rycznego”122. Poza tym znane s¹ przypadki, kiedy urzêdnicy nie traktuj¹ pre-
dykatu jako trzeciego cz³onu nazwiska123.

119 H.H. von Chamier Glisczinski, op. cit., s. 143–145, tu s. 144.
120 Dz.U. 2008 nr 220 poz. 1414, Ustawa z dnia 17 paŸdziernika 2008 r. o zmianie imienia

i nazwiska, Art. 6. 1.
121 T. Kisa³a, Nasze nazwiska, Warszawa 1996, s. 89.
122 Dz.U. 1963 nr 59 poz. 328, Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnêtrznych z dnia 11 grud-

nia 1963 r. w sprawie og³oszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 15 listopada 1956 r.
o zmianie imion i nazwisk, Art. 3, p. 2; Dz.U. 2008 nr 220 poz. 1414, Ustawa z dnia
17 paŸdziernika 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska, Art. 5.

123 Platforma Us³ug Stanu Cywilnego. Forum dla urzêdników, http://www.usc.pl/viewtopic.-
php?f=24&t=9421&sid=be2ec5d6bdece3b2111219d086a7ba4f, Zmiana na nazwisko pol-
skie trójcz³onowe, [dostêp: 7.01.2018 r.].
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W tym miejscu warto jeszcze przytoczyæ s³owa Matuszewskiego, który do-
pisywanie przez Polaków do swych nazwisk predykatu „von” uznawa³ za „völlig
sprachwidrig”. Natomiast postêpowanie takie, pisa³ dalej:

„U Niemca da siê […] ³atwo wyt³umaczyæ chêci¹ przystosowania do jêzykowych
zwyczajów niemieckich przy zupe³nej zatracie wyczucia znaczenia polskiego for-
matu –ski. W takiej sytuacji dodanie niemieckiej partyku³y nobiliarnej z naszego
punktu widzenia pleonastyczne, wydawa³o siê Niemcowi, nosicielowi polskiego
nazwiska, niezbêdne”124.

Na podstawie opracowanego na pocz¹tku XXI w. s³ownika nazwisk ustalo-
no, i¿ w Polsce kilkanaœcie lat temu predykat „von” lub „de” przed nazwiskiem,
które mo¿na uznaæ za kaszubskie, stosowa³o 120 osób. Spoœród nich 56 za-
mieszkiwa³o województwo pomorskie, a najwiêcej takich osób (16) mieszka³o
w powiecie bytowskim. Zagadnienie w szczegó³ach ilustruje tabela 3125.

Tabela 3.
Liczba osób pos³uguj¹ca siê partyku³¹ „von” lub „de” przy „kaszubskich”
nazwiskach szlacheckich na terenie Polski na pocz. XXI w.

124 J. Matuszewski, op. cit., s. 79.
125 Do nazwisk tych zaliczono: Babka Von Gostomski, De Grabla Mœciszewski, De Grabla-

-Mœciszewski, De Jakusz, De Jakusz-Gostomski, Janta Von Lipinski(a), Janta Von Lipiñski,
Mrozek Von Gliszczynski, Parzutka Von Lipiñski, P³achecki(a) Von Falken, Schada Von

Źród³o: S³ownik nazwisk u¿ywanych w Polsce na pocz¹tku XXI wieku, oprac. K. Rymut, Kraków
2003, s. 1919, 12035–12038.

powiaty województwa pomorskiego liczba osób
Bytów 16
Chojnice 7
Cz³uchów 4
Gdañsk 8
Gdynia 1
Koœcierzyna 6
Lêbork 7
Pruszcz Gdañski 2
S³upsk 1
Tczew 4
razem (w woj. pomorskim) 56
w pozosta³ych województwach 64
razem (w ca³ej Polsce) 120
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Podsumowanie

Pierwsze nazwiska typu przezwiskowego u szlachty kaszubskiej pojawi³y siê
w XIV i XV w., a w stuleciu nastêpnym zaczê³y siê upowszechniaæ (np. Cha-
mier, Jutrzenka, Zmuda). Od koñca XVI i w XVII w. szlachta kaszubska zaczê³a
do swych nazwisk rodowych dodawaæ nazwisko odmiejscowe, utworzone od
dóbr, które posiada³a, zakoñczone na –ski lub –cki, co by³o równoznaczne
ze œredniowiecznym „z” (niemieckie „von”). Przyk³adowo rodzina Chamier
z Gliœna Wielkiego zaczê³a siê pisaæ Chamier Gliszczyñski, z Ciemna – Cha-
mier Ciemiñski, z Borzyszków – Chamier Borzyszkowski, zaœ z Trzebiatek
– Chamier Trzebiatowski. Zgodnie z polskimi zasadami, owych szlachciców
okreœlano predykatami: „szlachetny” („nobilis”) czy „urodzony” („generosus”).
Z powodu rozrodzenia w tym te¿ czasie szlachta przyjmowa³a przydomki,
które stanowi³y niekiedy trzeci cz³on nazwiska, np. Knypc Zmuda Trzebiatow-
ski czy Ocisk Zmuda Trzebiatowski (kolejnoœæ cz³onów nazwiska nie zawsze
by³a taka sama). Ze wzglêdu na wygodê, z czasem zredukowano je do dwóch
cz³onów lub jednego, np. niektórzy potomkowie Knypców zostali jedynie przy
nazwisku Trzebiatowski.

W wyniku zetkniêcia siê szlachty kaszubskiej z prusk¹ administracj¹, po
pierwszym rozbiorze Polski (1772 r.), przy ich nazwiskach stopniowo zaczê³a
pojawiaæ siê francuska partyku³a „de” lub niemiecka „von”. Przy czym ta ostat-
nia od pocz¹tku XIX w. zaczê³a byæ dominuj¹c¹ i z czasem bardzo ho³ubion¹
przez kaszubskich szlachciców. Zamo¿ny gbur kaszubski, który nierzadko bywa³
zamo¿niejszy od szlachcica, nosi³ równie¿ nazwisko zakoñczone na –ski lub
–cki, np. Bruski, Drzewicki czy Chrapkowski. Nigdy jednak nie nazywa³ siê tak
jak kaszubski szlachcic: von Bach ¯elewski, von Esden Tempski, von Rymon
Lipiñski lub von Robakowski, von Wyczliñski itd.

Polska administracja (zarówno z okresu miêdzywojennego, jak i po II wojnie
œwiatowej), nie pozwala³a na stosowanie partyku³y „von”. Z czasem ta zasada
zosta³a z³amana i kilkadziesi¹t osób od pewnego czasu znów jej u¿ywa. Nale¿y

Borzyskowski, Schmuda Von Trzebiatowski, Styp Von Rekowska, Von Babka Gostomska,
Von Bronk, Von Chamier, Von Chamier Gliszczinski, Von Lewiñski(a), Von Lonski, Von
Mach, Von Mallek, Von Ossowski(a), Von Palubicki, Von Palubitzka, Von Piechowski(a),
Von Poblotzki, Von Prondzinski, Von Rekowski(a), Von Spiczak, Von Spiczak-Brezinski,
Von Spiczak-Breziñski, Von Studziñski(a), Von Swiontek Brzezinski(a), Von Tempski, Von
Tesmar, Von Wika, Von Wika-Czarnowski, Von Wnuck, Von Wnuck Lipinski, Von Writz-
-Rekowski, Von Wysiecki(a), Von Zmuda, Von Zmuda-Trzebiatowski, Von ¯muda Trze-
biatowska, Von-Ganski, Writsch Von Rekowski(a), Zmuda Von Trzebiatowski(a). Zob.
S³ownik nazwisk u¿ywanych w Polsce na pocz¹tku XXI wieku, oprac. K. Rymut, Kraków
2003, s. 1919, 12035–12038.
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Tomasz Rembalski

Predicates „nobilis”, „de” and „von” in the Spelling of Kashubian
Noblemen's Surnames in the Historical Context

SUMMARY

Kashubian nobility in a legal sense was part of Polish nobility. As early as the Middle
Ages it was under the cultural influence of German (Prussian) nobility. However,
depending on the political situation, at times it was under Polish influence and at
times under Prussian-German influence. When the Polish Republic was stronger,
the Kashubian nobility, as a consequence of Polish customs, began to add to their
original surnames a second part which was location related. For example the Cha-
mier family from Gliœno Wielkie began to use Chamier Gliszczyñski, the Chamier
family from Ciemno used Chamier Ciemiñski, the Chamier family from Borzyszkowy
used Chamier Borzyszkowski and the Chamier family from Trzebiatkowa used
Chamier Trzebiatowski. According to Polish rules, those nobles were referred to as
“szlachetny” (noble), or “urodzony” (born). In 1657 part of the Kashubian nobility
from Lêbork-Bytów Land came under the Brandenburg Administration. Then in
1772, as a result of the first Polish Partition, the entire Kashubian nobility came
under the influence of the Hohenzollern family. The connection between the
Kashubian nobility and the Prussian administration resulted in the particle “von”
appearing at the beginning of surnames. In a larger perspective, it appears that
Kashubian nobles very willingly started to use what became three part surnames
(for example, von Chamier Gliszczyñski). The Polish administration in the time
between World War I and World War II and also after World War II did not use the
Prussian particle “von” for Kashubian nobility since in Poland, for many years, there
was a law which allowed only double surnames. Finally, after the political changes in
1989, some people in Poland (not only in Kashubia) returned to writing the surname
as it previously was used during the Prussian partition (with the particle “von”) which
is commonly viewed as peculiar. The purpose of the article is a detailed explanation
of the above usage.

jednak pamiêtaæ, i¿ najwa¿niejszym wyró¿nikiem szlacheckoœci na Kaszubach
jest nazwisko dwucz³onowe w formie: Aubracht Pr¹dzyñski, Chamier Ciemiñ-
ski, Wnuk Lipiñski, Wyszk Borzyszkowski itd.
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El¿bieta Bugajna
Gdañsk

Gdańskie i kaszubskie motywy
w poezji Zbigniewa Szymańskiego

Zbigniew Szymañski nale¿y do grona najd³u¿ej tworz¹cych pomorskich
literatów. Jego twórczoœæ spina jakby klamr¹ lata po drugiej wojnie œwiatowej,
lata naznaczone pojawianiem siê nowych pokoleñ twórców oraz zmieniaj¹cy-
mi siê trendami w poezji1. Œmia³o mo¿na nazwaæ go nestorem trójmiejskich
poetów. Doœwiadczenia szeœædziesiêciu lat twórczoœci poety w œrodowisku
trójmiejskim ujête w jego poezji mog¹ stanowiæ bazê wyjœciow¹ do ró¿nego
rodzaju rozwa¿añ i opracowañ.

Niniejsza próba analizy sk³adaæ siê bêdzie z kilku czêœci: wstêpu, analizy
gdañskich motywów w twórczoœci poety na przyk³adzie debiutanckich Wierszy
gdañskich2 i poematu Gdañsk. Fragment poliptyku3, kaszubskich motywów
poprzez analizê tomików Erotyki kaszubskie 4, Pieœñ o ziemi kaszubskiej 5

i wybranych utworów oraz podsumowania. Kryterium wyboru powy¿szych
tekstów stanowi¹ tytu³y opublikowanych zbiorków, które sugeruj¹ odniesie-
nie treœciowe do wskazanego w tytule zakresu oraz tematyka stricte gdañska
i kaszubska.

Poni¿szy artyku³ nie roœci sobie prawa do ca³kowitej syntezy twórczoœci
Zbigniewa Szymañskiego. Stanowi zarys, próbê wydobycia z tej twórczoœci
w¹tków zwi¹zanych z Gdañskiem oraz Kaszubami.

1 Na temat literatury Pomorza po II wojnie œwiatowej zob. m.in.: Literatura gdañska i ziemi
gdañskiej w latach 1945–1975, red. A. Bukowski, Gdañsk 1979; Literatura gdañska i ziemi
gdañskiej po roku 1945, t. II, red. A. Bukowski, Gdañsk 1986; Literatura Wybrze¿a po 1980
roku. Materia³y z sesji naukowej, Gdynia, 3-4 grudnia 2003, red. T. Arendt i K. Turo, Pelplin
2004.

2 Z. Szymañski, Wiersze gdañskie, Warszawa 1954.
3 Ten¿e, Gdañsk. Fragment poliptyku, Gdañsk 1988.
4 Ten¿e, Erotyki kaszubskie, Gdañsk 1973.
5 Ten¿e, Pieœñ o ziemi kaszubskiej, Gdañsk 1981.
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Przegl¹d badañ

Twórczoœæ Zbigniewa Szymañskiego doczeka³a siê pewnej liczby opracowañ
i analiz w ró¿nego rodzaju pozycjach. S¹ to przewa¿nie biogramy, recenzje oraz
próby analizy. Nale¿y wskazaæ na doœæ ogólnikowy biogram w Encyklopedii
Gdañska – Gedanopedii6, szersze biobibliografie w s³ownikach pisarzy pol-
skich pod red. J. Czachowskiej7, wzmianki w publikacji Gdañsk literacki. Od
kontrolowanego do wolnego s³owa (1945–2005) A. Flisikowskiej8 oraz kilkana-
œcie artyku³ów i recenzji9. Wymieniê tutaj opracowanie Andrzeja Mestwina
Faca z lutego 2014 roku W cieniu mitu „Szko³y Grafomanów” czyli wycieczka
przez ¿ycie poetyckie w Trójmieœcie, w którym postaæ Szymañskiego doczeka³a
siê kilku zdañ10 oraz fragment rozdzia³u „Z³ota Starówka – strategie ornamen-
tatorów” z publikacji Artura Nowaczewskiego Trzy miasta trzy pokolenia11.
Sporo informacji i listów Poety badacz znajdzie w serii Pro memoria redago-
wanej przez prof. Józefa Borzyszkowskiego, której kolejne tomy poœwiêcone
zosta³y osobom zwi¹zanym z ruchem kaszubsko-pomorskim12. Mo¿na zapo-
znaæ siê tak¿e z reporta¿em Tadeusza Skutnika Tango z Ró¿¹ w tle z 2003 roku13

oraz artyku³em dotycz¹cym spotkania ze Zbigniewem Szymañskim w Przystani
Poetyckiej „Cafe Strych” w lutym 2011 roku14. Ciekawym Ÿród³em informacji

6 Encyklopedia Gdañska, red. B. Œliwiñski, J. Mykowski, Gdañsk 2012, s. 1014.
7 S³ownik wspó³czesnych pisarzy polskich, seria II, t. 2, red. J. Czachowska, Warszawa-£ódŸ

1978, s. 533-534; Wspó³czeœni polscy pisarze i badacze literatury. S³ownik biobibliograf iczny,
t. 8, red. J. Czachowska i A. Sza³agan, Warszawa 2003, s. 232-233.

8 A. Flisikowska, Gdañsk literacki. Od kontrolowanego do wolnego s³owa (1945–2005), Gdañsk
2011, ss. 25, 32, 37, 48, 53, 68, 99, 117, 118, 131, 140.

9 Zob. recenzje: A. Kamieñska, Wiersze gdañskie. Wœród debiutów poetyckich, „Nowa Kul-
tura”, 1954, nr 15, s. 6; J. Ryszkowski, „Chcia³oby siê zagêgaæ”, „Nowe Ksi¹¿ki”, 1978, nr 11,
s. 70; K. K. Stolz, O jedno k³amstwo wiêcej… A mo¿e o dziesiêæ?, „Litery”, 1973, nr 12, s. 36;
E. Moskalówna, Blask legendy, „G³os Wybrze¿a”, 1988, nr 179.

10 A.M. Fac, W cieniu mitu „Szko³y Grafomanów”, czyli wycieczka przez ¿ycie poetyckie w Trój-
mieœcie, http://salonliteracki.pl/portal/publicystyka/5-swiata-widzenie/861-w-cieniu-mitu-
szkoly-grafomanow-czyli-wycieczka-przez-zycie-poetyckie-w-trojmiescie, dostêp 12.11.2015.

11 A. Nowaczewski, Trzy miasta trzy pokolenia, Gdañsk 2006, s. 9-16.
12 M. in. listy poety do przyjació³, które stanowi¹ wa¿ne Ÿród³o informacji na temat jego twór-

czoœci oraz ¿ycia osobistego w serii Pro memoria, m.in.: Ró¿a Ostrowska (1926–1975),
Gdañsk-Wejherowo 2003; Lech B¹dkowski (1920–1984), Gdañsk 2004; Maria Kowalewska
(1921–2004), Gdañsk 2005.

13 Zob. T. Skutnik, Tango z Ró¿¹ w tle. Jubilat Zbigniew Szymañski: 75 lat ¿ycia, 50 twórczoœci,
„Dziennik Ba³tycki”, 2003, nr 62, s. 18-19.

14 Zbigniew Szymañski na „Strychu”, http://www.pomyslodalnia.pl/literatura/zbigniew-szy-
manski-na-strychu/, dostêp 12.11.2015.
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na temat ¿yciorysu poety jest te¿ zamieszczony w miesiêczniku „Pomerania”
wywiad, którego Poeta udzieli³ S³awinie i Mi³os³awie Kosmulskim15. Przydatnym
Ÿród³em informacji dla badacza na temat motywu Gdañska w twórczoœci Poety
jest publikacja Gdañsk w literaturze. Bibliograf ia od roku 997 do dzisiaj16 pod
red. Leszka Rybickiego. Tymczasem Szymañski jest pisarzem p³odnym, nie-
ustaj¹cym w ci¹g³ym odkrywaniu piêkna przemijaj¹cych obrazów œwiata.

Biografia

Siêgaj¹c do krótkich wzmianek zawartych w Internecie, a zw³aszcza w notat-
kach biograficznych zamieszczonych w kolejnych tomikach, napotykamy sporo
nieœcis³oœci. Dotycz¹ one choæby tak istotnej sprawy jak dok³adna data uro-
dzenia. B³êdne s¹ tak¿e imiona i iloœæ dzieci, genealogia ¿ony i inne pomy³ki.
Rozmowa z poet¹ pozwoli³a mi uœciœliæ te dane. Zbigniew Szymañski urodzi³
siê 21 sierpnia 1927 roku w Wilnie. Kilka lat temu zmar³a jego ¿ona Zofia Ste-
fania. Ma dwoje dzieci: córkê Ma³gorzatê oraz syna Zbigniewa Rados³awa, który
równie¿ jest poet¹. Ukoñczy³ w Gdañsku przeniesion¹ tu wileñsk¹ szko³ê tech-
niczn¹, w 1948 otrzyma³ dyplom technika architektury i budownictwa, przez
wiele lat prowadzi³ w³asne biuro projektowo-kosztorysowe17. Nies³usznie
oskar¿ony w latach siedemdziesi¹tych ubieg³ego wieku (zafundowano mu kil-
kuletni pobyt w domu pracy twórczej za kratami) przebywa³ bez procesu kilka
lat w wiêzieniu w Katowicach (1973-1976)18.

Droga Poety do Polski by³a d³uga. Jako siedemnastolatek walczy³ w oddzia-
³ach wileñskiej AK, potem zosta³ zes³any do obozu w Ka³udze. Wcielony do
Armii Czerwonej, od lutego 1945 s³u¿y³ jako ¿o³nierz LWP w armii Z. Berlinga.
Po wojnie krótko przebywa³ w Warszawie, nastêpnie osiedli³ siê w Gdañsku,
a od 1952 roku mieszka nieprzerwanie w Gdyni. Zadebiutowa³ pod pseudo-
nimem Witold Tarasiewicz w 1950 roku wierszem Wie¿a Jacek w Gdañsku
zamieszczonym w „Tygodniku Powszechnym”. Pierwszy tomik poetycki Wiersze
gdañskie ukaza³ siê nak³adem wydawnictwa Czytelnik w 1954 roku. W tym te¿

15 Z Wilna na Kaszuby. Ze Zbigniewem Szymañskim rozmawiaj¹ Mi³os³awa i S³awina Kos-
mulskie, „Pomerania” 2014, nr 1, s. 32-34.

16 Gdañsk w literaturze. Bibliograf ia od roku 997 do dzisiaj, red. L. Rybicki, t. V: 1845–1979,
Gdañsk 2007, t. 6: 1980–1989, Gdañsk 2010.

17 Prowadzi³ m. in. budowê koœcio³a Najœwiêtszej Marii Panny w Gdyni.
18 „W miejscu rozmyœlañ wielkiego Cypriana” – tak¹ dedykacjê wpisa³a mu wilnianka Ró¿a

Ostrowska w ofiarowanej koledze powieœci Wyspa. Ma³o kto wie, ¿e przez krótki czas w tym
samym areszcie przebywa³ te¿ C.K. Norwid. Szerzej na temat aresztu Poety zob. A. Flisi-
kowska, Nieliteracki w¹tek w biograf ii gdañskiego literata, http://www.biblioteka.wejhero-
wo.pl/dlibra/Content/767/2.pdf, dostêp 10.11.2015.
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roku Szymañski zosta³ cz³onkiem Zwi¹zku Literatów Polskich w Gdañsku19.
Wyda³ w sumie 14 zbiorków poezji20 oraz utwór proz¹ dla dzieci. Jego wiersze
ukazywa³y siê te¿ w publikacjach zbiorowych21 i s¹ rozproszone w licznych cza-
sopismach22. Para³ siê równie¿ przek³adami poezji rosyjskiej Piotra Kotowa23,
który z kolei przet³umaczy³ kilka jego wierszy na jêzyk rosyjski24. Na podstawie
utworów Szymañskiego powstawa³y s³uchowiska radiowe25. W 1997 za twór-
czoœæ literack¹, w której stale obecny by³ Gdañsk, autor otrzyma³ Medal Ksiêcia
Mœciwoja II, honorowe wyró¿nienie Rady Miasta Gdañska, zaœ w 90-lecie uro-
dzin w 2017 roku Nagrodê Prezydenta Miasta Gdañska w Dziedzinie Kultury.

Gdañskie motywy

Istotnym wyró¿nikiem twórczoœci Szymañskiego jest nasycenie tej¿e poezji
motywami gdañskimi. Tematyka zwi¹zana z nadba³tyckim miastem odzwier-
ciedla zainteresowania Autora, jego pierwsze zetkniêcie siê z Gdañskiem, do

19 A¿ do jego rozwi¹zania w 1983. Z ZLP zwi¹za³ siê wczeœniej jako kandydat (1952). Od 1989
roku nale¿y do Stowarzyszenia Pisarzy Polskich.

20 Wiersze gdañskie (1954), Dnie niepokoju (1959), Wygasanie form (1967), Erotyki kaszubskie
(1973), Przeciêcie (1977), Pieœñ o ziemi kaszubskiej (1978, 1981), Nios¹cy œwiat³o (1979),
Œwiat³o, które chroniê (1982), Opowieœci gdañskich zegarów (1984), Gdañsk. Fragment po-
liptyku (1988), Nam nie uj¹æ Ciebie poematem (1997), Taka mi siê przyœni³aœ (2004), Wilno,
miasto za mg³¹ (2005), Drogi wy moje. Wiersze wybrane 1950–2010 (2010) oraz proza Przy-
gody Piotrusia na pirackiej Wyspie Skarbów (1988). W 2017 roku ukaza³a siê ksi¹¿ka wspom-
nieniowa Od Ka³ugi do Gdañska.

21 M. in. Morze. Wybór poezji i prozy, Warszawa 1954; Poezja Polski Ludowej. Antologia, opr.
R. Matuszewski, R. Pollak, Warszawa 1955; Nike znad Oki, Warszawa 1958; Poeci pomor-
scy. Almanach 2. Wybór tekstów J. Kwiatkowski, Gdynia 1964; Budujemy drug¹ Polskê.
Materia³y repertuarowe. Wybór poezji R. Matuszewski. Wybór materia³ów publicystycz-
nych S. Marat, Warszawa 1974; Strofy gdañskie. Danziger Verse, wybór i opr. B. Fac, Gdañsk
1992; Podró¿ do Gdañska. Jubileuszowa antologia wierszy, wstêp, wybór, redakcja Krzysz-
tof Kuczkowski, Gdañsk 2009; W cieniu morza i czasu. Literackie obrazy Kaszub i Gdañ-
ska, red. Mi³os³awa Borzyszkowska-Szewczyk, Gdañsk 2013.

22 M. in. w periodykach „Twórczoœæ” (1952, 1956), „Nowa Kultura” (1951–54), „Kaszëbë” (1959),
„Litery” (1964–66), „¯ycie Literackie” (1952), w lokalnych dziennikach: „Dziennik Ba³tyc-
ki” (od 1952) i „G³os Wybrze¿a” (1953, 1958, 1963–67) . Czêsto te¿ wiersze Szymañskiego
pojawia³y siê na antenie radiowej.

23 P. Kotow, Widzia³em Kot³as i Workutê, Gdynia 1994 (wyd. I, Gdañsk 1989).
24 Na ustach. Dwujêzyczny tom wierszy poetów gdañskich, wyboru dokona³ i prze³o¿y³ z jêzyka

polskiego na jêzyk rosyjski Piotr Kotow, Gdañsk 2000. Kotow przet³umaczy³ 8 wierszy Szy-
mañskiego, m.in. Takie utrwaliæ chcia³bym moje miasto.

25 Np. s³uchowisko Sta³o siê miasto, opis audycji: II, 13 III 1997, 35’, Polska bibliografia literacka,
http://pbl.ibl.poznan.pl/dostep/index.php?s=d_biezacy&f=zapisy_szczeg&p_zapis=379338,
dostêp 12.10.2017.
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którego przyby³ po II wojnie œwiatowej jako przesiedleniec z rodzinnego Wilna
oraz fascynacjê histori¹ i architektur¹ gdañsk¹. Motywy gdañskie wystêpuj¹
w lirykach rozsianych w ró¿nych zbiorkach, stanowi¹ te¿ odrêbne ca³oœci wy-
dawnicze. Autor czêsto zmienia³ kolejne wersje swoich liryków, dopracowywa³
je, umieszcza³ w ró¿nych tomikach.

Debiutancki tomik pod tytu³em Wiersze gdañskie ukaza³ siê w 1954 roku
nak³adem Spó³dzielni Wydawniczej „Czytelnik”26. Nie by³y mu obce wp³ywy
socrealizmu. O swoim debiucie poeta tak mówi³: „(…) w swoim debiutanckim
tomiku oprócz – jak w tytule – »wierszy o Gdañsku« da³em te¿ kilka tzw. w³¹-
czaj¹cych siê, aby przepchn¹æ resztê. O Dzier¿yñskim, Moskwie, towarzyszach
niemieckich. (…) My (…) œpieszyliœmy siê, zadebiutowaliœmy w latach najgor-
szych, stalinowskich. (…) A nasze tomiki w sumie niez³e, ale z obolami, wier-
szami, którymi p³aciliœmy za pozosta³e”27. Zbiorek sk³ada siê z dwóch czêœci:
pierwsza zgodnie z tytu³em zawiera utwory poœwiêcone miastu Gdañsk oraz
ziemi kaszubskiej, druga zaœ zatytu³owana Prof il œwitu odnosi siê do aktualnej
tematyki politycznej, owych „oboli”, jak Poeta sam stwierdzi³. Czêœæ prezento-
wanych w nim liryków znalaz³a siê w póŸniejszych tomikach, np. wiersz pod
tytu³em Gdañsk ukaza³ siê w tomie Przeciêcie z 1977 roku.

Jeden ze wspó³czesnych badaczy literatury Artur Nowaczewski w pracy Trzy
miasta trzy pokolenia, odnosz¹c siê do zbiorku Wiersze gdañskie, stwierdzi³, ¿e
dziœ jest to tylko ciekawy dokument z epoki stalinowskiej28, co stanowi uprosz-
czenie i nie jest zbyt trafne. W czasach, kiedy Poeta zaczyna³ swoj¹ drogê
twórcz¹, literatura, chc¹c nie chc¹c, pozostawa³a na us³ugach komunistycznej
w³adzy. Swoisty maria¿ z w³adz¹ to zreszt¹ zjawisko charakterystyczne nie tyl-
ko dla epoki socrealizmu. Aktualna w³adza wywiera niew¹tpliwy wp³yw czy
nacisk, nawet nieuœwiadamiany, na twórców swojej epoki. Czy na tej podsta-
wie mo¿na Szymañskiego uznaæ za poetê socrealistycznego? Takie stwierdze-
nie by³oby krzywdz¹ce dla twórcy. Myœl¹c w ten sposób, nale¿a³oby stwierdziæ,
¿e wiêkszoœæ twórców zaczynaj¹cych swoj¹ przygodê z literatur¹ w okresie
PRL-u si³¹ rzeczy musia³a zetkn¹æ siê wytycznymi realizmu socjalistycznego,
zredagowanymi na ZjeŸdzie Szczeciñskim ZZLP w 1949 roku29. Do tego nurtu

26 Anna Kamieñska w swojej recenzji podkreœli³a opisywanie œwiata przez poetê. Wed³ug niej
Szymañski jest kronikarzem odbudowy i piêkna Gdañska. Zob. A. Kamieñska, Wiersze
gdañskie. Wœród debiutów poetyckich, „Nowa Kultura”, 1954, nr 15, s. 6. Na zaciêcie publi-
cystyczne i opisow¹ ilustracyjnoœæ wskaza³a te¿ Ma³gorzata Czermiñska w artykule Rozwój
gdañskiego œrodowiska poetyckiego, „Gdañski Rocznik Kulturalny”, 1969, nr 4, s. 56-57.
W pierwszym tomiku Szymañskiego znajdziemy „odbicie pejza¿y kaszubskich, morza i gdañ-
skiego gotyku” – tam¿e.

27 Cytat za: A. Flisikowska, Gdañsk literacki…, s. 32.
28 A. Nowaczewski, Trzy miasta…, s. 12.
29 Zgodnie z postulatami realizmu socjalistycznego warunkiem twórczoœci mia³o staæ siê:
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nale¿¹ wiêc w pewnym sensie tak¿e pierwsze próby literackie pomorskich
twórców tamtych czasów, którym nieobce by³o uk¹szenie socrealizmu: Franci-
szek Fenikowski30, Irena Przew³ocka, Maria Szpyrkówna, Ró¿a Ostrowska, Lech
B¹dkowski31, W³odzimierz Wnuk czy W³adys³aw Szremowicz32.

Na podstawie fragmentu przywo³anego wczeœniej wiersza Gdañsk: „Ruiny,
jeszcze kto pamiêta?/ Dziœ domy w z³otych ornamentach,/ ulice gwarne w s³oñ-
cu, w kwiatach” Nowaczewski zaklasyfikowa³ Szymañskiego, podobnie jak
Franciszka Fenikowskiego, do tzw. poetów „ornamentatorów”. Nazwa tyle¿ efek-
towna, co nieadekwatna. Zdaniem badacza zjawisko to wynika³o z polityki lo-
kalnej w³adzy, która chcia³a nadaæ odzyskanemu Gdañskowi polsk¹ to¿samoœæ.
Poprzez odbudowanie G³ównego Miasta powsta³a zupe³nie nowa przestrzeñ.
Ktoœ musia³ siê tym miastem zachwyciæ. I to, zdaniem Nowaczewskiego, by³o
rol¹ literatów33, zaœ w wykonaniu Szymañskiego bezkrytyczny zachwyt nad
odbudowanym centrum, podobnie jak u Fenikowskiego, ociera siê o kicz34.
Boles³aw Fac pisa³ o lirykach obu wymienionych twórców jako „z³otej tan-
decie”35. Nowaczewski podsumowa³ swoj¹ opiniê stwierdzeniem: „Gdañscy
ornamentatorzy przedstawiaj¹ nieprawdziw¹, uschematyzowan¹ wspó³cze-
snoœæ”36. Z kolei Piotr Kuncewicz pisze o czasie „poetyckich cegie³”37. Czy tak
rzeczywiœcie by³o? W ujêciu Nowaczewskiego i Kuncewicza odnajdujemy
pewne uproszczenia, które buduj¹ negatywny odbiór twórczoœci Szymañskiego.

1) pe³ne zaanga¿owanie w sprawy socjalistycznego budownictwa, 2) ukazywanie w litera-
turze awansu nowego bohatera poprzez przemiany ludzi, rosn¹cych wraz z ogólna prze-
budow¹, 3) przyswojenie sobie marksistowskiej wiedzy o rozwoju spo³eczeñstwa. Zob.
A. Flisikowska, Gdañsk literacki…, s. 24. Zmieniono wówczas nazwê Zwi¹zku Zawodo-
wego Literatów Polski na Zwi¹zek Literatów Polski.

30 O poezji socrealistycznej Fenikowskiego zob. E. Foltyn, Brzeg jutra a wspó³czesne Inferno.
Realizm socjalistyczny a wczesna twórczoœæ Franciszka Fenikowskiego, w: Franciszek Feni-
kowski. Kaszuby na nowo opisane, red. D. Kalinowski, S³upsk-Gdañsk 2012, s. 91-108.

31 O literackim debiucie B¹dkowskiego w latach 50. w kontekœcie ideologiczno-estetycznych
ram obowi¹zuj¹cych w powojennej literaturze krajowej pisa³a K. Turo, Dzia³alnoœæ pisar-
ska Lecha Badkowskiego w latach piêædziesi¹tych XX wieku, w: Lech B¹dkowski. Literatura
i wartoœci, red. D. Kalinowski, Bytów-S³upsk-Gdañsk 2009, s. 93-104.

32 Zob. A. Flisikowska, Gdañsk literacki…, s. 25-29. Autorka omawia przyk³ady utworów,
w których wymienieni pisarze stosuj¹ siê do wytycznych socrealizmu.

33 Zob. A. Nowaczewski, Trzy miasta…, s. 9.
34 Tam¿e, s. 12.
35 Tam¿e, s. 13.
36 Tam¿e.
37 Kuncewicz, analizuj¹c poezjê F. Fenikowskiego, uku³ termin „poetyckie ceg³y” na podsta-

wie fragmentu wiersza Lewy brzeg: „Bo poeta jak spawacz dziœ lub budowniczy/ zamienia
swoje s³owo w ceg³ê albo w mit”. Zob. P. Kuncewicz, Agonia i nadzieja. Literatura polska od
1939 roku, t. II, Warszawa 1993, s. 220. Poezji Z. Szymañskiego badacz nie zauwa¿y³.
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Nie mo¿na go uznaæ za Nowczewskim za ornamentatora, gdy¿ nie by³ on na
us³ugach Partii, lecz m³odym, entuzjastycznie nastawionym do rzeczywistoœci
cz³owiekiem, który pisze o odbudowie Gdañska nie znad biurka, ale z doœwiad-
czenia. Warto przypomnieæ, ¿e Poeta zawodowo zajmowa³ siê z odbudow¹
grodu nad Mot³aw¹. Obrazy Gdañska Szymañskiego gloryfikuj¹ prace nad od-
budow¹ miasta. By³y to klimaty bardzo mu bliskie, które sprawi³y, ¿e zwi¹za³
siê z tym miastem uczuciowo. Ju¿ Anna Kamieñska w recenzji debiutanckiego
tomiku podkreœli³a fakt, ¿e Szymañski by³ jednym z autentycznych budowni-
czych Gdañska38, co niew¹tpliwie mia³o wp³yw na jego poezjê. Daje siê zauwa-
¿yæ pewn¹ nieporadnoœæ pierwszego tomiku, skrêcaj¹c¹ w stronê ideologizacji,
w stronê wszechobecnego wówczas realnego socjalizmu. Tomik pozostanie
œwiadectwem epoki.

Zatrzymajmy siê na d³u¿ej przy tomiku pt. Gdañsk. Fragment poliptyku,
który zosta³ wydany nak³adem Wydawnictwa Morskiego w Gdañsku w 1988
roku39. Wiêkszoœæ tekstów zamieszczonych w tym zbiorze ukaza³a siê powtór-
nie w serii Gdañska kolekcja 1000-lecia w 1997 roku pod tytu³em Nam nie uj¹æ
Ciebie poematem w zmienionym uk³adzie i objêtoœci. W swoich rozwa¿aniach
oprê siê na wydaniu z 1988 roku. Analizowany poemat nale¿y bezsprzecznie
do najwartoœciowszych dzie³ pisarza.

Ju¿ pierwsze s³owa omawianego tomiku zawarte w tytule pierwszego wiersza:
Takie utrwaliæ chcia³bym moje miasto, wskazuj¹ na niezwyk³y zwi¹zek emo-
cjonalny autora z Gdañskiem. Mimo ¿e od 1952 roku Szymañski mieszka
w Gdyni, zawsze wraca do miasta, do którego przyby³ po II wojnie œwiatowej
i w którym zamieszka³, z którym zwi¹za³ siê poprzez uczelniê oraz pierwsze
lata odbudowy zniszczonego miasta. Poprzez dookreœlenie „moje miasto”
Autor przyznaje Gdañskowi szczególne miejsce w swoim ¿yciorysie, w swoim
wewnêtrznym œwiecie. Nale¿y wskazaæ, ¿e czêœæ liryków zamieszczonych
w cytowanym zbiorku ukaza³a siê wczeœniej, m.in. w publikacjach: Wiersze
gdañskie (1954), Dnie niepokoju (1959), Wygasanie form (1967) czy Nios¹cy
œwiat³o (1979), jednak dopiero w tomiku, który bêdê omawiaæ, teksty te nabra-
³y patyny i wpisa³y siê w historiê miasta.

Tomik Gdañsk. Fragment poliptyku budow¹ i treœci¹ przypomina przy-
toczony w tytule poliptyk. Zosta³ podzielony na siedem czêœci, poprzedzo-
nych wspomnianym wy¿ej wierszem Takie utrwaliæ chcia³bym moje miasto
oraz swoistym wprowadzeniem podmiotu lirycznego. Podmiotem lirycznym
Szymañski czyni skrybê Mieczys³awa40, zarazem astrologa i mistrza nauk

38 A. Kamieñska, Wiersze gdañskie. Wœród debiutów poetyckich, „Nowa Kultura”, 1954, nr 15,
s. 6.

39 Zob. E. Moskalówna, Blask legendy, „G³os Wybrze¿a”, 1988, nr 179.
40 A. Nowaczewski nazywa poemat apokryfem napisanym przez niezidentyfikowanego
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tajemnych, mieszkañca O³owianej Wie¿y, wygnañca gdzieœ na obczyŸnie. Mistrz
pisze z oddalenia, bêd¹c daleko, ogarniêty nostalgi¹. Jednoczeœnie dowiadu-
jemy siê, ¿e bohaterami kolejnych tekstów bêd¹ nie burmistrzowie czy rajco-
wie ani ksi¹¿êta, ale proœci rzemieœlnicy: snycerz Jan, koŸlarz Pawe³ i œwi¹tkarz
Szymon, za których zreszt¹ namow¹ podmiot liryczny postanowi³ tê ksiêgê
spisaæ. Ka¿dy rozdzia³ poprzedzony zosta³ ilustracjami z historii dawnego Gdañ-
ska, autorstwa Jana Miœka, które przybli¿aj¹ zajêcia mieszkañców nadba³tyc-
kiego grodu, zw³aszcza zwi¹zane z rzemios³em.

Czytaj¹c, zanurzamy siê w atmosferê œredniowiecznego Gdañska. Sama
nazwa poliptyk41, która znalaz³a siê w podtytule utworu, odsy³a odbiorcê dzie-
³a do wieloczêœciowej kompozycji przyjêtej przez autora. Dodatkowo po³¹-
czenie tekstu pisanego oraz obrazu wp³ywa na wieloaspektowe mo¿liwoœci
odczytania przes³ania poematu. Szymañski wi¹¿e wiele elementów w harmo-
nijn¹ ca³oœæ wed³ug w³asnej koncepcji artystycznej, wykorzystuj¹c wybrany pro-
gram ikonograficzny. Poliptyk jako przyk³ad nastawy o³tarzowej charaktery-
stycznej dla póŸnego gotyku na trwa³e zapisa³ siê w historii sztuki gdañskiej;
wystarczy przypomnieæ choæby poliptyk z o³tarza g³ównego w Bazylice Ma-
riackiej w Gdañsku; podobny charakter ma te¿ zbiorek liryków Szymañskiego.

Poemat Szymañskiego o Gdañsku mo¿na nazwaæ wierszowanym rysem hi-
storycznym miasta nad Mot³aw¹. Poznajemy dzieje grodu i jego mieszkañców
od jego powstania a¿ do „nocy pruskiej”, czyli zaborów. Pierwsz¹ czêœæ poematu
autor poœwiêca bezimiennym budowniczym: „Tobie, który tu ka¿dy u³o¿y³eœ
wêgie³/ i te g³azy z granitu, jakie widzê w dole,/ lecz ciebie nie ma na ¿adnym
cokole/ i nikt ciê nie malowa³, nikt nie zakl¹³ w ksiêgi” (s. 9)42. Szacunek dla
pracy zwyk³ego murarza, budowniczego, rzemieœlnika przebija siê przez wszyst-
kie karty poematu: „Uœmiech twój widzê smutny, kiedy po miedziaki/ t³oczysz
siê w poszarpanej p³óciennej odzie¿y/ i odchodzisz nieznany, gdy dzie³o ukoñ-
czysz,/ a nad g³ow¹ stadami kr¹¿¹ czarne ptaki” (s. 9). W wielu tekstach
Szymañskiego przebija podobny ton: wspó³czucie dla trudnej, niedocenionej
pracy budowniczych.

Poczynaj¹c od rozdzia³u Miasto, ka¿dy kolejny rozpoczyna siê utworem pod
wspólnym tytu³em: Mistrz pisze poemat o Gdañsku (s. 31, 41, 53, 63). Zgodnie
z poetyck¹ manier¹ w pierwszym z nich podmiot liryczny zwraca siê do Boga
z proœb¹, aby jego wiersz dŸwiêcza³ jak bas gdañskich organów.

„mistrza” (Trzy miasta…, s. 13), tymczasem ju¿ w drugim tekœcie poematu poznajemy jego
imiê i profesjê: skryba Mieczys³aw.

41 Wyraz poliptyk pochodzi z jêzyka greckiego: polyptychos – wielokrotnie z³o¿ony.
42 Obok tego i nastêpnych cytatów podajê w nawiasie strony tomiku Z. Szymañskiego Gdañsk.

Fragment poliptyku, 1988.
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Zamieszczony w tym rozdziale utwór pod tytu³em Gdañsk jest podzielony
na siedem mniejszych czêœci, ka¿da z oddzielnym podtytu³em. Jego bohate-
rami s¹ skryba i snycerz. Podmiot liryczny otwiera przed czytelnikiem kolejne
skrzyd³a poliptyku, na których przeplataj¹ siê barwy i kolory miasta w ró¿nych
porach roku: od wczesnego lata po srog¹ zimê. Skryba nie ma ³atwego ¿ycia,
nie pisze do gustu rady miejskiej. Grzebie w starych szparga³ach, patrzy rajcom
na rêce, potrafi powiedzieæ coœ do s³uchu, niepoprawnie, niepolitycznie; nikomu
nie s³u¿y. Kolejne poetyckie obrazy ukazuj¹ panoramê miasta, przed oczami
czytelnika pojawiaj¹ siê ulica Ogarna, Baszta £abêdŸ, S³omiana, dwie St¹gwie
Mleczne, D³ugie Pobrze¿e, Targ Rybny, ̄ uraw, Mot³awa, Radunia, Wis³a, Osiek.
W dalszej czêœci wystêpuj¹ nazwy: Piwna, Chlebnicka, D³ugi Targ, Targ Rybny.

Autor poematu niczym artysta malarz oddzia³uje na czytelnika bogactwem
obrazów poetyckich, roztacza przed nim swoje marzenie: „…chcia³bym (…)
oddaæ go w takim mgnieniu, ¿e staniesz w zachwycie/ i powiesz: „To Gdañsk
w³aœnie” (s. 41); „Bezb³êdnie niech wiêc oddam te jaœniejsze plamy/ bram, bo
w przeœwicie – ciemniejszy kamieñ/ spichrzów w zielonej pleœni i ostre ich
szczyty,/ dalekie, ciê¿kie wie¿e, na ulicê widok/ w¹sk¹ z przedpro¿ami i lwami
z kamienia./ Oto smu¿y siê wszystko w ostrych œwiat³ocieniach/ i naraz bia³y
statek na tle ciemnych brzegów,/ i chmury spiête z³otym, pulsuj¹cym œciegiem”
(s. 41-42).

Z poetyckiego opisu Gdañska wy³ania siê obraz portowego miasta, miasta
nie patrycjuszy, ale zwyk³ych mieszkañców: „¿ebraka, który siad³, aby odpo-
cz¹æ,/ kaszubskich drwali, flisaków z Krakowa,/ kupca, gdy z³oto w rdzawej
skrzyni chowa,/ cieœlê przy pracy nad sosnow¹ krokwi¹/ (…) wêglarzy czar-
nych, gdy ³aduj¹ szkutê,/ i kamieniarza, jak wykuwa z trudem/ or³a w kamie-
niu. (…)/ drukarza, kiedy schyla siê nad kaszt¹ (…) malarza uj¹æ w ³atanej opoñ-
czy, (…) starego kapra, co kogoœ potr¹ci³”. Jarmark Dominikañski sta³ siê okazj¹
do ukazania wieloœci i ró¿norodnoœci smaków i barw: „Œliwy w wysokich wikli-
nowych koszach (…). Ró¿owy ³osoœ i wianuszki ziela/ (…) garnki z polew¹,
a i kufle z cyny,/ obok korale z toczonych bursztynów,/ kute topory i paœcie
na wilka/ (…) i skóry rysie, beczki z miodem têgim./ Tu w porcie jeszcze
cumuj¹ komiêgi,/ kupiec z retmanem wylewnie siê wita,/ szufl¹ drewnian¹
wysypuj¹ ¿yto” (s. 43-44). Podany cytat wyraŸnie ukazuje dba³oœæ Szymañskiego
o szczegó³y w przedstawianiu ukochanego Gdañska.

Szczególn¹ sympati¹ podmiot liryczny darzy ludzi stoj¹cych na dole dra-
biny spo³ecznej: starych, ubogich, opuszczonych, chorych, skrzywdzonych
przez los. To oni buduj¹ miasto, dziêki ich wysi³kowi i trudowi ono powsta³o
i istnieje. O starym szewcu ³aciarzu tak pisze: „Nie przyjêli ciê do bractwa –
rzecz zwyk³a,/ bo co masz, mistrzu, ot, zydel i ig³ê,/ parê skórek i zniszczone
kopyto,/ ³azisz boso po mieœcie i biedy napytasz./ (…) i s³ychaæ tylko m³otek
do póŸnego zmierzchu,/ w budzie starej na Osieku mieszkasz,/ ³atasz buty
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ubrudzone wapnem”. Czêsto nawet stra¿nicy miejscy wpadn¹ „wydr¹ resztki,
a nawet okradn¹/ z ostatniego grosza”. Szewc nie ulega jednak zw¹tpieniu,
pociechê znajdzie u przyjació³, którzy te¿ nie maj¹ lepiej: „Có¿ mi trzeba,
oprócz kwarty piwa,/ zim¹ paru brzozowych polan?/ przyjdzie do mnie kula-
wy Olaf,/ wyrzuci³o go kiedyœ morze./ Przyjdzie koŸlarz, jeszcze nie najgorzej/
¿yæ mo¿na…” (s. 48). Samotny pozostaje jedynie kat, zwany ma³odobrym,
którego wszyscy unikaj¹.

Ostatni rozdzia³ otwiera obraz czarnego or³a nad Gdañskiem, czarny orze³
pruski oraz dzia³a i ciemne chmury nad miastem. Koñcowy wiersz nie napawa
optymizmem, nie daje nadziei: „Dziœ z uœmiechem patrzê/ na trudy moje,
na trudy daremne./ Patrzcie, jak naraz zrobi³o siê ciemno” (s. 69). Pojawia siê
w nim dwukrotnie motyw z powieœci Aleksandra Majkowskiego: najgorszy
z wrogów, co szepta³ „Nie warto”. Skryba Mateusz nie ma po co wracaæ do
miasta, podobnie jak Dante Alighieri, wygnaniec z ojczystej Florencji. Podmiot
liryczny kilkakrotnie odwo³uje siê do tego w³oskiego liryka, widzi swój Gdañsk
w z³otym pyle, têskni tak jak Dante têskni³ za Firenz¹. Symptomatyczne jest
zestawienie obok siebie obu postaci: skryby – podmiotu lirycznego i Dantego
Alighieri, autora Boskiej komedii, a w³aœciwie ich wspólnego losu, wygnania
i têsknoty za ojczyzn¹.

Poemat o Gdañsku mo¿na nazwaæ za Nowaczewskim apokryfem43. Codzien-
noœæ miasta w czasach dawnej œwietnoœci, przeciwstawienie ¿ycia ubogich
mieszkañców i patrycjuszy, przedmieœcia i G³ównego Miasta badacz ukazuje
jako lansowany po wojnie schemat44, powrót do czasów wspania³oœci Gdañska
za czasów I Rzeczypospolitej. Podobnie jednak œwietnoœæ Rzeczypospolitej, co
prawda w innych uwarunkowaniach historycznych, opisywa³ H. Sienkiewicz,
zgodnie z has³em „ku pokrzepieniu serc”. Jak natomiast dzia³o siê to u Szymañ-
skiego? Temat historyczny wydaje siê bezpieczny w czasach cenzury. Niew¹t-
pliwie jednak fascynacja dawnymi budowniczymi jest u poety szczera, co wy-
nika z jego doœwiadczenia zawodowego, liryka zaœ oddzia³uje emocjonalnie na
czytelnika.

W omawianych utworach Szymañski najchêtniej pos³uguje siê wierszem
stroficznym, zaœ w poemacie o Gdañsku wykorzystuje tak¿e stychiczny wzorzec
wersyfikacyjny. Jego utwory charakteryzuj¹ siê regularnoœci¹, powtarzalnoœci¹
ekwiwalentnych segmentów wypowiedzi. Budowa wierszy jest tradycyjna, stro-
ficzna, z kunsztownymi rymami, zdarzaj¹ siê przerzutnie. Ka¿dy z wierszy ce-
chuje siê rytmicznoœci¹, jednakow¹ liczb¹ wersów, z tym, ¿e niektóre utwory
pisane s¹ siedmio-, dziewiêciozg³oskowcem, inne jedenasto-, trzynastozg³os-
kowcem, trafiaj¹ siê te¿ fragmenty pisane proz¹. Styl wiersza nacechowany jest

43 Zob. A. Nowaczewski, Trzy miasta…, s. 13.
44 Wszystko w za³o¿onym przez w³adzê celu. Tam¿e.
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malarsk¹ wra¿liwoœci¹ na barwê i kszta³t, dba³oœci¹ o detale. Podmiot liryczny
patrzy okiem artysty malarza, architekta i poety. Kolory sepii, miedzi, karminu,
fioletu z domieszk¹ ugru, zieleni, szkar³atu buduj¹ klimat Gdañska, jego koloryt
jak na poliptyku.

Kaszubskie motywy

O ile w stosunku do Gdañska Szymañski pos³uguje siê epitetem „moje miasto”,
o tyle w stosunku do Kaszubów i Kaszub u¿ywa zaimka: wasza, wasze. Sk¹d
u poety, który ma korzenie wileñskie, a do Gdañska trafi³ jako przesiedleniec
po II wojnie œwiatowej, wziê³o siê zainteresowanie regionem? Poeta nie jest
w tym dzia³aniu odosobniony. Przybysze z Kresów wykorzystywali literacko
motywy zwi¹zane z Kaszubami, dokonuj¹c z ten sposób nobilitacji regionu45.
Szymañski sam przyznaje, ¿e do Kaszubów zbli¿y³a go praca zawodowa oraz
kontakty ze œrodowiskiem literackim Pomorza, zw³aszcza z krêgiem znajomych
zaanga¿owanych w dzia³alnoœæ na niwie kaszubsko-pomorskiej. Wymieniæ
tu trzeba przede wszystkim takie postacie, jak: Lech B¹dkowski46, Ró¿a Ostrow-
ska47, Franciszek Fenikowski48. Nale¿y podkreœliæ fakt, ¿e czêœæ z nich nie
mia³a korzeni kaszubskich, choæby wilnianka jak i on Ró¿a Ostrowska. Lech
B¹dkowski pochodzi³ z Torunia. Ewenementem jest fakt, ¿e dla sprawy Kaszub
wielkie zas³ugi ponieœli nie-Kaszubi. Nie jest to ca³a lista znajomych poety
z krêgu kaszubsko-pomorskiego, nie sposób zreszt¹ w tak krótkim tekœcie siê
do nich odnieœæ. Nie le¿y to zreszt¹ w zamyœle autorki niniejszego tekstu.

Jako podstawê rozwa¿añ przyjê³am dwa opublikowane zbiorki dotycz¹ce
tematyki kaszubskiej. Pierwszym z nich jest tomik pod znamiennym tytu³em

45 Zob. E. Nawrocka, Literatura Wybrze¿a gdañskiego w latach 1989–1999, w: Literatura
Wybrze¿a po 1980 roku. Materia³y z sesji naukowej Gdynia 3-4 grudnia 2003, red. T. Arendt
i K. Turo, Pelplin 2004, s. 30.

46 Zob. Pro memoria. Lech B¹dkowski (1920–1984), red. J. Borzyszkowski, Gdañsk 2004;
J. Samp, Lecha B¹dkowskiego dzieje bajeczne Pomorza, w: Lech B¹dkowski. Literatura i war-
toœci..., s. 55-65. Do badañ nad twórczoœci¹ B¹dkowskiego przydatna jest pozycja T. Bedyñ-
skiego, Lech B¹dkowski – znany i nieznany. Monograf ia bibliograf iczna za lata 1941–2009,
Gdañsk 2010.

47 Zob. Pro memoria. Ró¿a Ostrowska (1926–1975), red. J. Borzyszkowski, Gdañsk 2003. Warto
te¿ siêgn¹æ po materia³y z XIV Konferencji Kaszuboznawczej Ró¿a Ostrowska i Natalia
Go³êbska w ¿yciu artystycznym Kaszub, zamieszczone w: „Nasze Pomorze. Rocznik Muzeum
Zachodniokaszubskiego w Bytowie”, 2015, nr 17, s. 81-136.

48 Zob. monografia zbiorowa pod red. D. Kalinowskiego, Franciszek Fenikowski. Kaszuby na
nowo opisane...; J. Bachórz, O poezji Franciszka Fenikowskiego uwag kilka, [w:] Literatura
gdañska i ziemi gdañskiej… s. 198-230.
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Erotyki kaszubskie49, który ukaza³ siê w 1973 roku nak³adem Zrzeszenia
Kaszubsko-Pomorskiego oddzia³ w Gdañsku w iloœci 300 numerowanych
egzemplarzy. Sk³ada siê nañ dziesiêæ wierszy. Oprócz tytu³u trudno wskazaæ
fakt, ¿e odnosz¹ siê one do kaszubszczyzny, kaszubskoœci. Mo¿na by jedynie
wskazaæ odniesienia do przyrody, która towarzyszy wyznaniom poetyckim,
owych krzaków ¿arnowca czy huku morza, nie s¹ one jednak wyznacznikiem
jedynie kaszubszczyzny. Erotyki trudno jest w nich siê tak¿e doszukaæ. Mimo
wszystko wiersze Szymañskiego nale¿y zakwalifikowaæ do utworów o tematyce
mi³osnej. Nie jest to jednak poezja wysokich lotów, przedstawia stereotypowy
obraz mi³oœci. W swojej wymowie s¹ one bardzo delikatne, subtelne. Widaæ
w nich uwielbienie kobiety, stawianie jej na piedestale. Przenikniête romantycz-
nym odniesieniem do p³ci piêknej, podkreœlaj¹ wiarê w si³ê uczucia. Chocia¿
mi³oœæ nie zawsze jest dobra: „Ty jesteœ z³¹ mi³oœci¹” (s. 6)50, ukochana odchodzi
„zimna i nieczu³a” (s. 6), „senna i fa³szywa” (s. 7), dla podmiotu lirycznego
zawsze jednak pozostanie „œwiêta” (s. 8). Podmiot liryczny ujawnia siê jako bez-
imienny poeta, jako twórca, który poprzez swoje tworzenie pragnie oczyœciæ
sw¹ mi³oœæ. Imiê adresatki poznajemy ju¿ w pierwszym tekœcie: Nie œpij, Ewo
(s. 5), Ewo, podobnie jak pramatka Ewa, alegoria wszystkich kobiet. Cykl
koñczy siê pesymistycznym odczytaniem roli poezji: „I po co trud poety kiedy
w swoich ³apkach/ obracasz wiersz jak kulê jak pust¹ zabawkê” (s. 14).

Drugi z omawianych tomików Pieœñ o ziemi kaszubskiej wydany równie¿
przez gdañski oddzia³ ZKP w 1981 roku rzeczywiœcie odnosi siê do tematyki
kaszubskiej, zarówno w wymiarze treœciowym, jak i tytu³em. Czêœæ z zamiesz-
czonych w tomiku tekstów by³a drukowana wczeœniej. Tytu³owy utwór Wiersz
o ziemi kaszubskiej zosta³ zamieszczony w zbiorku Dnie niepokoju z 1959 roku,
gdzie znalaz³ siê równie¿ wiersz Poetom kaszubskim, zaœ koñcowy liryk Do mowy
kaszubskiej pochodzi z tomu Przeciêcie (1977). W tomiku Przeciêcie znajduje
siê cykl szesnastu utworów pod wspólnym tytu³em Pieœñ o ziemi kaszubskiej 51,

49 Zob. K. K. Stolz, O jedno k³amstwo wiêcej… A mo¿e o dziesiêæ?, „Litery”, 1973, nr 12, s. 36.
Autor recenzji konstatuje, ¿e Erotyki Szymañskiego nic wspólnego nie maj¹ ani z erotyk¹,
ani z tradycj¹ kaszubsk¹.

50 Ten i nastêpne cytaty pochodz¹ z tomiku Z. Szymañskiego Erotyki kaszubskie, Gdañsk 1973.
51 Autor tworzy³ do niego teksty znacznie wczeœniej, w latach 1973–1974, w czasie pobytu

w areszcie œledczym w Katowicach. Czteroletni pobyt w odosobnieniu zaowocowa³ po
20-letniej przerwie w pisaniu nowymi utworami. By³ to te¿ sposób na radzenie sobie
z niesprawiedliwymi oskar¿eniami. Warto przytoczyæ fragment recenzji Ró¿y Ostrowskiej
z 1974 roku dotycz¹cy cyklu wierszy Pieœni o ziemi kaszubskiej, który znalaz³ siê w tomie
Przeciêcie, wydanym w 1977 roku: „Niektóre wiersze s¹ piêkne, po prostu – piêkne. Dla
mnie nale¿y do nich prolog (…). Dalej z tych, które preferujê – »Œwit«, »Dzieñ», œliczna
»Droga« – nie skuta w ¿a³obny asfalt, »Noc nad wielk¹ wod¹« (mi³o, ¿e inspiracj¹ by³a tu
»Wyspa«), dalej piêkny wiersz »Matka«, na ci¹g³ym motywie czekania, up³ywania czasu,



    GDAÑSKIE I KASZUBSKIE MOTYWY W POEZJI ZBIGNIEWA SZYMAÑSKIEGO 233

z których dwanaœcie potem wesz³o w sk³ad osobnej publikacji, wydanej w³a-
œnie w 1981 roku w wydawnictwie Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego.

Jako motto zbiorku z 1981 roku Szymañski zamieœci³ fragment powieœci
swojej „duchowej siostry”, jak sam o niej mówi³, równie¿ wilnianki z pochodze-
nia, Ró¿y Ostrowskiej. Warto przytoczyæ cytowany fragment, pochodz¹cy
z powieœci Wyspa: „Mówili swoim dziwnym jêzykiem pozornie twardym i ³am-
liwym, ale gdy siê go s³ucha³o d³u¿ej, zupe³nie innym, naje¿onym jak wzgórza,
ale nie kanciastym, pe³nym zapadlisk, g³êbokoœci, wzniesieñ, i nieoczekiwa-
nych zmiêkczeñ, podobnych temu krajobrazowi, gdy go nagle ociepli œwiat³o
na wpó³ rozchmurzonego nieba” (s. 5)52. Kaszubi i ich jêzyk dla przybyszów
spoza regionu jawili siê jako coœ odmiennego, ale zakorzenionego w tej ziemi.

Tomik sk³ada siê z dwóch czêœci: A w Ba³tyku jantar krwawy z 15 lirykami
oraz Drogami Kaszub z 21 wierszami. Obie czêœci poprzedza wiersz bez tytu³u
zaczynaj¹cy siê od s³ów: „Pióra lekkoœæ niech t¹ noc¹ przyjdzie,/ gdy w ¿arnow-
cach poz³acanych widzê/ ziemiê wasz¹ kaszubsk¹ szerok¹,/ srebrny œmiech s³yszê
piêknej Damroki/ bór ko³ysze siê, a w leœnych duktach/ pajêczynê œwietln¹ ksiê-
¿yc utka³”. Pierwsza zwrotka powtarza siê w zakoñczeniu utworu, tworz¹c klamrê
kompozycyjn¹ charakterystyczn¹ dla liryków Szymañskiego. Proœba poety o lek-
koœæ pióra sytuuje go w gronie literatów siêgaj¹cych po ten œrodek poetycki.

Gdybyœmy chcieli pokusiæ siê o geografiê literack¹ Kaszub, wy³aniaj¹c¹ siê
z omawianych wierszy, wskazalibyœmy miejsca charakterystyczne dla tego re-
gionu, rozmieszczone w ró¿nych jego stronach. Czêsto s¹ to nazwy zwi¹zane
z miejscami pobytu autora: Wie¿yca, Go³ubie, Szymbark, Ostrzyce, Jezioro
Ostrzyckie, gdzie poeta ma swój domek nad jeziorem, Wdzydze i wielkie jezioro,
gdzie autor spotyka³ Ró¿ê Ostrowsk¹, nieod³¹czny Ba³tyk z Jastarni¹, stary
koœció³ w Swarzewie, Hel. Pojawia siê sto³eczny Gdañsk z Jarmarkiem Dominikañ-
skim i rzezi¹ Gdañska z 1308 roku53. Tematy historyczne dotycz¹ przewa¿nie

»Zima«, jak równie¿ wiersz »Do mowy kaszubskiej« i przes³anie – epilog. Mam drobne
uwagi do kilku wierszy. £adny ale konwencjonalny wydaje mi siê ten »Po nocy œwiêtojañ-
skiej«, czegoœ mi tu brakuje, mo¿e szczypty goryczy, mo¿e wiêcej wspó³czesnoœci w obrazie
(te warkocze dziewczyny, ta bia³a bluzka, wst¹¿ka…œliczne, ale jakie niedzisiejsze akce-
soria…). Trochê to sielankowe jak na œwiat nam towarzysz¹cy, nie s¹dzisz? Podobne od-
czucie towarzyszy³o mi przy czytaniu »Po³owu«, a tak¿e wspominkowego »Gdañska«. Jest
w nich pewna idealizacja (mo¿e to sprawia odleg³oœæ i te inne elementy Twojej egzystencji)
i wychodzi trochê lukrowato”. Zob. list Ró¿y do poety z dnia 29.04.1974, [w:] Pro memoria.
Ró¿a Ostrowska…, s. 143.

52 Ten i nastêpne cytaty pochodz¹ z tomiku Z. Szymañskiego Pieœñ o ziemi kaszubskiej, 1981.
53 Autor wykorzysta³ w nich legendê (któr¹ sam stworzy³) „o piêknej Kaszubce zbieraj¹cej

bursztyn w tym czasie, gdy jej ojciec i narzeczony byli na targu, i jej ukaza³ siê czarny okrêt
o czarnych ¿aglach pêdz¹cy do brzegu na spienionej krwawej fali, który znik³ na brzegu,
a na piasku zosta³o parê krwawych bursztynów (które teraz morze co roku wyrzuca na
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œw. Dominika)” – zob. list Z. Szymañskiego do L. B¹dkowskiego z dnia 23.07.1974, w: Pro
memoria. Lech B¹dkowski..., s. 411-412.

54 Zdaniem Janusza Ryszkowskiego, który recenzowa³ tomik Przeciêcie, na wierszach Szy-
mañskiego zaci¹¿y³a zbytnia tendencja do opisowoœci. Opisy krajobrazu kaszubskiego przy-
pominaj¹ kolorowe widokówki przysy³ane z wakacji (schematyczne i okazjonalne). Ekwili-
brystyka obrazowa tr¹ci sztucznoœci¹. Zob. J. Ryszkowski, „Chcia³oby siê zagêgaæ”, „Nowe
Ksi¹¿ki”, 1978, nr 11, s. 70.

krwawej napaœci krzy¿ackiej na mieszkañców miasta na pocz¹tku XIV wieku
oraz emigracji Kaszubów za chlebem w drugiej po³owie XIX wieku do Ameryki.

Jaki obraz Kaszub i Kaszubów wy³ania siê ze strof poety? Zamieszkuj¹ go
ludzie proœci, pracowici: rybacy, rolnicy, oracze, kowal, prz¹dki, pracownicy
stoczni (trymer – zajmuje siê rozmieszczaniem ³adunków okrêtowych). Miesz-
kañcy pos³uguj¹ siê swoim rodzimym jêzykiem, rodn¹ mow¹: w tekstach poja-
wiaj¹ siê wplecione wypowiedzi stylizowane na jêzyk kaszubski, przynajmniej
w sferze fonetycznej: „No i co, dziadku, ryba bandze?” (s. 16) czy wypowiedŸ
podmiotu lirycznego skierowana do mowy kaszubskiej: „Bandz zdrowa” (s. 52).
W wierszach wystêpuj¹ te¿ pojedyncze s³owa, które nawi¹zuj¹ do leksyki
kaszubskiej, m.in. forma imienia Antón (s. 29), dytków srebrnych (s. 23), presk,
bliza, lisa (s. 32), str¹d (s. 40), stegna (s. 43).

Nieod³¹cznym elementem poezji Szymañskiego s¹ poetyckie próby odda-
nia piêkna tej ziemi, jej krajobrazu w ró¿nych porach roku. Wieczorne wypra-
wy na po³ów, p³ywanie ³ódk¹ po jeziorze, wiejska droga, œwi¹tek przy drodze,
„soœniak niewielki i bia³e brzozy/ pola po bokach w chabrach i makach” (s. 30).
S¹ to tylko wybrane przyk³ady dotycz¹ce krajobrazu i przyrody. Ziemiê kaszub-
sk¹ widaæ te¿ z okien poci¹gu, którym wracaj¹ mieszkañcy regionu z pracy.
Autor osobiœcie przemierza³ poci¹giem trasê Gdynia – Koœcierzyna, gdy¿ zawo-
dowo zajmowa³ siê budownictwem, wznosi³ te¿ kilka budynków w Koœcierzynie.
Pozna³ wielu Kaszubów; jak sam mówi, nauczy³ siê ceniæ ich za ciê¿k¹ pracê.
Sceny z poci¹gu utrwalone w wierszu Dzieñ odzwierciedlaj¹ rzeczywiste kon-
takty poety. Obrazy poetyckie w tej poezji s¹ bardzo realistyczne, podobnie jak
jêzyk: prosty, niewyszukany54.

Powsta³y tak¿e utwory dotycz¹ce tematyki kaszubskiej zamieszczone w innych
zbiorach. W¹tki kaszubskie obecne s¹ wiêc w ró¿nych okresach twórczoœci poety
i niezwykle wa¿ne. W tomiku Dnie niepokoju (1959) znajduje siê wspomniany
wczeœniej wiersz pt. Poetom kaszubskim, którego autor nie zamieœci³ w zbiorku
Pieœñ o ziemi kaszubskiej. Wbrew sugestii zawartej w tytule tekst dotyczy mowy
kaszubskiej, jej rodowodu. Rodzi³a siê „w wioskach nadmorskich, poœród lasów”,
prze¿y³a trudne chwile, a dziœ odradza siê na nowo. Innym tekstem o podobnej
tematyce jest utwór Do mowy kaszubskiej zawarty pierwotnie w tomie Prze-
ciêcie (1977). Warto zacytowaæ fragment: „Z³ocisz siê, srebrzysz, ¿ywa i giêtka,/
¿ar ognisk leœnych w tobie nie ostyg³,/ mowo tej ziemi – dêbie wynios³y!”55.



    GDAÑSKIE I KASZUBSKIE MOTYWY W POEZJI ZBIGNIEWA SZYMAÑSKIEGO 235

Wa¿nym elementem twórczoœci Szymañskiego s¹ te¿ utwory poœwiêcone
dzia³aczom kaszubskim, zw³aszcza Ró¿y Ostrowskiej i Lechowi B¹dkowskiemu,
z którymi siê przyjaŸni³56. Do Ró¿y tak pisze: „Ty mnie ju¿ nigdy nie zaprosisz
w goœci,/ nie pójdê z Tob¹ po kaszubskiej drodze”57. Ró¿a Ostrowska, wilnian-
ka, wspólnie z Izabell¹ Trojanowsk¹58  napisa³a Bedeker kaszubski. Pracowa³a
w gdañskiej rozg³oœni polskiego radia, potem zosta³a kierownikiem literackim
w teatrze „Wybrze¿e” (1962, 1963–1969). W marcu 1968 roku razem z Lechem
B¹dkowskim zaprotestowa³a otwartym listem przeciw antysemickiej akcji Go-
mu³ki. Z kolei Lech B¹dkowski, dzia³acz spo³eczny i dziennikarz, pisarz, t³u-
macz epokowego dzie³a ¯ëcé i przigòdë Remùsa Aleksandra Majkowskiego na
jêzyk polski to kolejna nietuzinkowa postaæ. Szymañski uwieczni³ go w postaci
skryby z Targu Rybnego. Wiersz Skryba z Targu Rybnego znajduje siê w tomie
Gdañsk. Fragment poliptyku z 1988 roku jako jeden z obrazów Gdañska59  oraz
w tomie Nam nie uj¹æ Ciebie poematem z 1997 roku, gdzie znajduje siê stosowna
dedykacja: Lechowi B¹dkowskiemu. Niepokorny pisarz, dziennikarz, dzia³acz
„Solidarnoœci” w trudnych latach osiemdziesi¹tych, wspó³za³o¿yciel Zrzesze-
nia Kaszubskiego w 1956 roku (które potem zmieni³o nazwê na Zrzeszenie
Kaszubsko-Pomorskie), wielki propagator kaszubszczyzny i pomorskoœci. Jego
z³o¿ony ¿yciorys znalaz³ swoje odbicie w losach skryby utrwalonego przez Szy-
mañskiego. ¯y³ sprawami Pomorza, nikomu nie s³u¿¹c; swoj¹ prac¹, dzia³alno-
œci¹ i postaw¹ zdoby³ szacunek Kaszubów: „I mir ma, trzeba przyznaæ, u twar-
dych Kaszubów” (s. 13).

Podsumowanie

Zbigniewa Szymañskiego mo¿na nazwaæ nestorem wybrze¿owych poetów,
ostatnim z grona tzw. Kaszubów wileñskich60. Od swojego przyjazdu do Gdañ-

55 Z. Szymañski, Przeciêcie, Gdañsk 1977, s. 77.
56 Zob. listy poety do Ró¿y Ostrowskiej oraz Ró¿y do Zbyszka, w: Pro memoria. Ró¿a Ostrow-

ska…, s. 113-150 oraz listy do Lecha B¹dkowskiego w: Pro memoria. Lech B¹dkowski…,
s. 391-448.

57 Z. Szymañski, Przeciêcie, Gdañsk 1977, s. 118. Wiersz ten znajduje siê tak¿e w cytowanym
wy¿ej opracowaniu Pro memoria. Ró¿a Ostrowska…, s. 246-247, gdzie Szymañski dzieli siê
swoimi wspomnieniami o Ró¿y: Parê s³ów o Ró¿y..., s. 193-196.

58 Zob. Z. Szymañski, Jak dziêki Izie sta³em siê Kaszub¹ w: Pro memoria. Izabela Trojanowska
(1929–1995), red. J. Borzyszkowski, Gdañsk-Wejherowo 2015, s. 539-543.

59 Z. Szymañski, Gdañsk. Fragment poliptyku, Gdañsk 1988, s. 33.
60 Zob. J. Borzyszkowski, O Jasiu P. i Zbyszku Sz. zdañ kilka… oraz fragmenty naszej kore-

spondencji z roku 2000…, w: Pro memoria. Jan Piepka (1926–2001), red. J. Borzyszkowski,
Gdañsk 2013, s. 653.
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ska w 1945 roku nieprzerwanie wpisuje siê w panteon trójmiejskich literatów.
Ten nietuzinkowy poeta znalaz³ sposób na uzewnêtrznienie swego „ja” w lite-
raturze. Wyra¿a³ w niej stosunek do zastanej rzeczywistoœci, swoje przemyœle-
nia, uczucia, emocje. Jak w lustrze odbijaj¹ siê w niej wszystkie wa¿niejsze chwile
w jego ¿yciu. Ukocha³ Gdañsk, który odbudowywa³ ze zniszczeñ w trudnych
latach powojennych. W Gdañsku zda³ maturê, zdoby³ wykszta³cenie techniczne.
¯ycie zwi¹za³o go z gronem podobnych jak on Polaków z Kresów, którzy t³um-
nie œci¹gnêli do Gdañska61. Zwi¹za³o go równie¿ z mi³oœnikami nowej dla niego
„ma³ej Ojczyzny” – Kaszub oraz jej mieszkañcami. Wspólnie kszta³towali ¿ycie
literacko-kulturalne Trójmiasta.

Si³¹ poezji Szymañskiego jest wiarygodnoœæ (to okreœlenie podajê za auto-
rem relacji ze spotkania z Poet¹ w Przystani Poetyckiej „Cafe Strych” w Gdyni
w lutym 2011 roku). Pos³uguje siê realizmem w obrazowaniu, odtwarza mijane
krajobrazy, miejsca, wspomina ludzi, którzy s¹ dla niego wa¿ni. Wykorzystuje
tradycyjn¹ wersyfikacjê, A.M. Fac nazwa³ go klasycyzuj¹cym tradycjonalist¹62.
Szczególnym wyró¿nikiem tej twórczoœci jest fascynacja Gdañskiem, umi³o-
wanie miasta, do którego rzuci³ go los. Nowaczewski, nawi¹zuj¹c do czasów,
w których przysz³o Szymañskiemu tworzyæ, zaliczy³ go do tzw. ornamenta-
torów tworz¹cych w latach piêædziesi¹tych i szeœædziesi¹tych XX wieku, agita-
torów bezkrytycznie s³awi¹cych Gdañsk63. Sk³adniki ideologizacji i dekory-
zacji obrazów poetyckich s¹ widoczne szczególnie w debiutanckim zbiorku
poety. Debiuty lat piêædziesi¹tych XX wieku nie by³y wolne od wp³ywów
socrealizmu, jednak jak autor Wierszy gdañskich sam stwierdzi³, kilka z liryków
by³o obolami, którymi p³aci³o siê za resztê. Nale¿y polemizowaæ ze stwierdze-
niem Nowaczewskiego zaliczaj¹cym Szymañskiego do „ornamentatorów”, gdy¿
widaæ w jego lirykach autentyczn¹ fascynacjê architektur¹ miasta, które autor
odbudowywa³ ze zniszczeñ wojennych. Jednoznaczne zaklasyfikowanie Poety
budzi negatywne konotacje i jest krzywdz¹ce dla Szymañskiego. Przepiêkny
poemat zatytu³owany Gdañsk. Fragment poliptyku sytuuje autora wœród piewców
trudnej historii miasta. Wra¿liwoœæ autora poematu na losy ludzi nieznanych,
zapomnianych, bezimiennych budowniczych i mieszkañców grodu podnosi
wartoœæ jego poezji. Œredniowieczna atmosfera, plastycznoœæ opisu, nasycenie
kolorami ubogacaj¹ kolejne liryki tego tomiku.

61 Wymieniæ tu nale¿y m.in. wspomnian¹ wy¿ej Ró¿ê Ostrowsk¹, Zbigniewa ¯akiewicza,
Jerzego Afanasjewa, Bogdana Justynowicza, Andrzeja Perepeczko czy starsze pokolenie,
do którego nale¿eli Irena Przew³ocka, Maria Horska Szpyrkówna i Eugenia Kobyliñska-
-Masiejewska.

62 Zob. A.M. Fac, W cieniu mitu...
63 A. Nowaczewski, Trzy miasta...
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Drugim analizowanym w¹tkiem by³y motywy kaszubskie w twórczoœci Szy-
mañskiego. Ziemia kaszubska przypomina³a twórcy ziemiê wileñsk¹, do której
têskni³. Szuka³ jej najpierw na Mazurach, które le¿a³y najbli¿ej utraconych stron,
dopiero póŸniej odkry³ Kaszuby. Nazywa³ je swoj¹ drug¹ Ojczyzn¹64. Fascyna-
cja regionem u poety jest szczera, uczy³ siê Kaszub i Kaszubów od swoich
przyjació³ oraz od ludzi, z którymi spotyka³ siê w pracy zawodowej. Obrazy,
które ods³aniaj¹ siê przed oczami czytelnika, œwiadcz¹ nie tylko o urodzie
regionu, ale ucz¹ szacunku dla jej mieszkañców.

Oba badane w¹tki: gdañski i kaszubski wzajemnie siê uzupe³niaj¹ i dope³-
niaj¹ w poezji Poety z Wilna. Pierwotnymi mieszkañcami Gdañska, budowni-
czymi miasta byli okoliczni mieszkañcy, Kaszubi. Ich jêzyk rozbrzmiewa³ na
przedmieœciach. W Oliwie znajduj¹ siê groby ksi¹¿¹t kaszubskich, do Oliwy
kieruj¹ swe kroki bohaterowie najbardziej znanych utworów kaszubskich:
Remus i pan Czarliñski, tutaj mieszcz¹ siê wa¿ne instytucje kaszubskie, w Domu
Kaszubskim siedzibê ma ZKP, redakcja miesiêcznika spo³eczno-kulturalnego
„Pomerania” oraz Instytut Kaszubski zrzeszaj¹cy badaczy i naukowców zajmu-
j¹cych siê szeroko pojêt¹ tematyk¹ kaszubsko-pomorsk¹. Widaæ, ¿e wzajemne
zwi¹zki Gdañska i Kaszub trwaj¹ od dawna i ci¹gle siê rozwijaj¹, wzbogacaj¹,
mimo, a zw³aszcza dziêki ogromnej ró¿norodnoœci samego miasta i jego miesz-
kañców. Poezja Szymañskiego doskonale wpisuje siê w ten klimat.

64 Zob. list do L. B¹dkowskiego z dnia 13.10.1974, w: Pro memoria. Lech B¹dkowski…, s. 418.

El¿bieta Bugajna

Gdañsk and Kashubian Motifs in Poetry
of Zbigniew Szymañski

SUMMARY

Zbigniew Szymañski is one of the most prominent writers of the Tri-city of Poland.
He is the author of numerous lyric pieces, including poems for children and me-
moirs. Szymañski's poetic works, including Gdañsk and Kashubian motifs, has
been analyzed. The saturation of his poetry with Gdañsk motifs is one of the most
important topics of this paper. The themes related to the Baltic city reflect the
author's interests, his first encounter with Gdañsk which occurred after World
War II as a resettler from his native Vilnius, and fascination with history and archi-
tecture in Gdañsk. A beautiful poem entitled Gdañsk. A Fragment of a Polyptych
(pol. Gdañsk. Fragment poliptyku), places the author among the eulogists of the
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difficult history of the city. No less important, though discussed to a lesser extent,
are Kashubian motifs.  Szymañski uses the epithet "my city" in relation to Gdañsk,
but he uses the pronouns “your” and “yours” in relation to Kashubians and Kashu-
bia. The place where the author came to live and create reminded him of his home-
land. Both investigated motifs, Gdañsk and Kashubian, mutually compliment each
other and add to each other in the poetry of the poet from Vilnius.
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Marcin Szumny
Gdañsk

Opis Gdańska i Prus Królewskich
w relacji kupca lewantyńskiego

Roberta Bargrave’a

„Przejechaliœmy przez kilka wiosek i lasów do Torunia…”. Tymi s³owami roz-
poczyna siê relacja pochodz¹cego z Anglii kupca lewantyñskiego Roberta Bar-
grave’a, dotycz¹ca jego podró¿y przez terytorium Prus Królewskich, któr¹ odby³
on w po³owie XVII wieku. Obraz tej ziemi, a przede wszystkim opis Gdañska,
który wyszed³ spod jego pióra, stanowiæ bêd¹ przedmiot analizy w niniejszym
artykule1.

Relacje cudzoziemców przybywaj¹cych do Rzeczypospolitej w XVII wieku
to problematyka poruszana w wielu dotychczasowych opracowaniach z zakresu
historiografii2. Nap³yw cudzoziemców w owym czasie by³ efektem o¿ywionych

1 Oryginalny rêkopis dziennika podró¿y Roberta Bargrave’a znajduje siê obecnie w Bibliote-
ce Bodlejañskiej Uniwersytetu Oksfordzkiego (Bodleian Library MS Rawlinson C 799).
W edycji Ÿród³owej wydany zosta³ dopiero w 1999 r. nak³adem the Hakluyt Society. Do dziœ
publikacja ta nie doczeka³a siê pe³nego t³umaczenia na jêzyk polski i jest dostêpna tylko
w wersji angielskiej. Zob. The Travel Diary of Robert Bargrave, Levant Merchant (1647-
-1656), edited by M.G. Brennan, London 1999.

2 Zob.: F. Zawadzki, Podró¿e cudzoziemców po Polsce w XVI i XVII w., „Dziennik Literacki”,
t. II, 1852, s. 102-107; K. Liske, Cudzoziemcy w Polsce, Lwów 1876; M. Smolarski, Dawna
Polska w opisach podró¿ników, Wroc³aw-Warszawa 1946; Z. Wolf, Podró¿nicy w³oscy o Pol-
sce XVII wieku, [w:] Studia z dziejów kultury polskiej, red. H. Barycz, J. Hulewicz, Warszawa
1949, s. 286-288; M. Smolarski, Dawna Polska w opisach cudzoziemców, Warszawa 1958;
Z. Libiszowska, Zainteresowanie Polsk¹ w historiograf ii francuskiej XVI-XVII wieku, „Ze-
szyty Naukowe Uniwersytetu £ódzkiego”, Seria 1, 1959,z. 12, s. 70-75; J.A. Wilder, Okiem
cudzoziemca. Ze wspomnieñ cudzoziemców w dawnej Polsce, Warszawa 1959; A. M¹czak,
¯ycie codzienne w podró¿ach po Europie w XVI-XVII wieku, Warszawa 1978; T. Chynczew-
ska-Hennel, Rzeczpospolita XVII wieku w oczach cudzoziemców, Wroc³aw 1993; H. Dziech-
ciñska, Œwiat i cz³owiek w pamiêtnikach trzech stuleci: XVI-XVII-XVIII, Warszawa 2003;
W. Girys-Czagowiec, Obraz siedemnastowiecznej Polski i jej mieszkañców w oczach cudzo-
ziemców, „Napis. Pismo poœwiêcone literaturze okolicznoœciowej i u¿ytkowej”, Seria XI, 2005,
s. 9-20; Rzeczpospolita w oczach podró¿ników z Francji i Niemiec, red. A. Miko³ajewska,
W. Zientara, Warszawa 2014.
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kontaktów politycznych, gospodarczych i kulturalnych. Polskê odwiedzali przy-
bysze z wielu pañstw, g³ównie zachodniej i po³udniowej Europy, a wœród nich
wymieniæ mo¿na dyplomatów, kupców, artystów czy studentów.

We wspomnieniach zagranicznych goœci utrwalony zosta³ m.in. obraz ziem
pruskich wchodz¹cych w sk³ad ówczesnej Rzeczypospolitej3. Szczególne zain-
teresowanie podró¿nych skupia³o siê na Toruniu4, a zw³aszcza Gdañsku – po-
tê¿nym i bogatym mieœcie portowym. Jak podkreœla T. Chynczewska-Hennel:
„Gdañsk widziany oczami cudzoziemców w XVII wieku to temat, który wype³-
niæ móg³by obszern¹ ksi¹¿kê. ¯adne bowiem inne miasto Rzeczypospolitej nie
doczeka³o siê w XVII stuleciu tylu opisów”5.

Swoje wra¿enia z pobytu w Gdañsku spisa³ pochodz¹cy z Wêgier nauczy-
ciel szkó³ reformackich Marton Csombor, w latach 1616–1618 odbywaj¹cy pod-
ró¿ po Europie6. Z zamiarem osiedlenia siê na sta³e w 1629 roku do Gdañska
przyby³ Wac³aw Klemens ¯ebracki, uchodŸca religijny z Czech, który w³adzom
miasta zadedykowa³ poemat opiewaj¹cy urodê i zalety grodu nad Mot³aw¹7.
Obszerny dziennik z podró¿y dyplomatycznej z lat 1635–1636 pozostawi³
po sobie Charles Ogier, sekretarz pos³a francuskiego i mediatora rokowañ
pokojowych miêdzy Polsk¹ a Szwecj¹8. Trzy lata póŸniej w Gdañsku goœci³

3 Zob.: W. Zientara, Obraz miast pruskich w XVII wieku, [w:] Prusy i Inflanty miêdzy œre-
dniowieczem a nowo¿ytnoœci¹. Pañstwo – spo³eczeñstwo – kultura, red. B. Dybaœ, D. Ma-
ki³³a, Toruñ 2003, s. 97-104; B.M. Puchalska-D¹browska, Literacki obraz ziem pruskich
w angielskich relacjach z podró¿y z XVI-XVIII wieku, „Komunikaty Mazursko-Warmiñskie,
2005, nr 4, s. 493-505; A. Kucharski, Prusy Królewskie w œwietle wybranych relacji z podró¿y
(1600-1772). Przyczynek do dziejów regionu, „Komunikaty Mazursko-Warmiñskie”, 2007,
nr 4 (258), s. 471-490; ten¿e, Pomorze Nadwiœlañskie w œwietle wybranych pamiêtników
podró¿y (1600-1772), [w:] Miscellanea pomorskie. Studia z dziejów Pomorza Zachodniego
i Nadwiœlañskiego, red. W. Skóra, S³upsk 2008, s. 24-32.

4 Zob. S. Salmonowicz, Opisy i pochwa³y Torunia w XVII-XVIII w., „Rocznik Toruñski”, t. 20,
1991, s. 253-263.

5 T. Chynczewska-Hennel, op. cit., s. 94.
6 Zob.: Mártona Csombora podró¿ po Polsce, t³. J. Œlaski, Warszawa 1961; Mártona Csombora

podró¿ do Gdañska, t³. J. Œlaski, Gdañsk 2013.
7 Zob.: B. Nadolski, Piewca Gdañska – poeta czeski Wac³aw Klement ¯ebracki, [w:] Poezja

renesansowa na Pomorzu, wybór, wstêp i objaœ. B. Nadolski, Gdañsk 1976, s. 38-40;
A. Witczak, Opis Gdañska w poemacie Wac³awa Klemensa ¯ebrackiego „Gedanumsive
Dantiscum”, „Studia Classica et Neolatina”, t. 8, 2006, s. 151-161.

8 Zob.: K. Ogier, Dziennik Podró¿y do Polski 1635-1636, t. 1, t³. E. Jêdrkiewicz, wstêp
W. Czapliñski, M. Pelczar, Gdañsk 1953; ten¿e, Dziennik Podró¿y do Polski 1635-1636, t. 2,
t³. E. Jêdrkiewicz, wstêp M. Pelczar, objaœ. hist. I. Fabiani-Madeyska, Gdañsk 1953; ten¿e,
Dziennik Podró¿y do Polski 1635-1636, prze³. i oprac. Z. Go³aszewski, Gdañsk 2010; Charles’a
Ogiera Dziennik gdañski. Kartki z dziennika podró¿y do Polski 1635-1636, prze³. i oprac.
Z. Go³aszewski, Gdañsk 2015.
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arcybiskup Mario Filonardi, nuncjusz Stolicy Apostolskiej w Polsce9. Natomiast
jako cz³onek orszaku przysz³ej polskiej królowej Marii Ludwiki Gonzagi w 1646
roku do miasta zawita³ dworzanin francuski Jean de Laboureur10.

W 1652 roku w Gdañsku przebywa³ Giacomo Fantuzzi, sekretarz nuncju-
sza papieskiego, który wracaj¹c do Rzymu, sporz¹dzi³ diariusz podró¿y ze swo-
jego pobytu w Polsce11. Po pochodz¹cym z Fryzji Ulryku Werdum zachowa³
siê dziennik z lat 1670–1672 zawieraj¹cy opisy miasta widzianego z perspektywy
uczestnika wyprawy szpiegowskiej12. S³awn¹ w Europie postaci¹, która w 1682
roku odwiedzi³a Gdañsk, by³ z pewnoœci¹ Jean-François Regnard. Ten francu-
ski komediopisarz i dramaturg na kartach swych wspomnieñ nie ukrywa³,
¿e pozostawa³ pod niezwyk³ym urokiem tego miasta13. Ponadto Gdañskowi
sporo uwagi poœwiêci³ Gaspard de Tende (pisz¹cy pod pseudonimem Sieur
d’ Hauteville), twórca Relacji historycznej o Polsce – jednej z najbardziej po-
czytnych w XVII-wiecznej Francji ksi¹¿ek, szeroko opisuj¹cej kwestie polityczne
i obyczajowe ówczesnej Rzeczypospolitej14.

W XVII wieku nast¹pi³o tak¿e o¿ywienie w kontaktach politycznych oraz
gospodarczych z Angli¹, co znalaz³o swoje odbicie w tamtejszej literaturze.
Pierwsze oryginalne Ÿród³o wiedzy o Polsce, jakie opinia angielska otrzyma³a
w pocz¹tkach tego stulecia, stanowi³ opis podró¿y Fynesa Morysona15. Z kolei
pierwsz¹ prac¹ w jêzyku angielskim zawieraj¹c¹ szczegó³owe informacje na
temat Rzeczypospolitej i jej mieszkañców by³a dwutomowa Historia Polski,
spisana przez irlandzkiego lekarza Bernarda O’Connora i opublikowana w 1698
roku16. W tym miejscu warto ponownie wspomnieæ o powsta³ym w po³owie

9 Zob. T. Chynczewska-Hennel, Mario Filonardi – nuncjusz Stolicy Apostolskiej w Rzeczpo-
spolitej w latach 1636-1643. Rys biograf iczny, „Odrodzenie i Reformacja w Polsce”, t. XLIII,
1999, s. 151-162.

10 Zob. Zbiór pamiêtników historycznych o dawney Polszcze, wyd. przez J.U. Niemcewicza,
t. IV, Warszawa 1822, s. 149-268; por. Cudzoziemcy w Polsce. Relacje i opinie, t. 1: Wiek
X-XVII, wybra³ i oprac. J. Gintel, Kraków 1971, s. 239-259.

11 Zob. G. Fantuzzi, Diariusz podró¿y po Europie (1652), z rêkopisu prze³o¿y³, wstêpem i przy-
pisami opatrzy³ W. Tygielski, Warszawa 1990.

12 Zob. U. Werdum, Dziennik podró¿y 1670-1672. Dziennik Wyprawy polowej 1671, oprac.
D. Milewski, Warszawa 2012.

13 Zob. M. Matwiejczuk, Jean-François Regnard – podró¿nik nieznany?, „Czasy Nowo¿ytne”,
t. 28, 2015, s. 73-93.

14 Zob. G. de Tende, Relacja historyczna o Polsce, t³. i red. nauk. T. Falkowski, Warszawa 2013.
15 Opis podró¿y F. Morysona (An Itinerary Containing His Ten Years’ Travell) wydany zosta³

w Londynie w 1617 r. Wprawdzie przebywa³ on w Polsce w 1593 r., ale ze wzglêdu na datê
og³oszenia drukiem jego dzie³o zalicza siê do literatury XVII w. Zob. E.A. Mierzwa, Polska
a Anglia w XVII wieku, Toruñ 2003, s. 170.

16 Zob. B. O’Connor, Historia Polski, t³. W. Du¿y, T. Falkowski, P. Hanczewski, K. Pêkacka-
-Falkowska, Warszawa 2012.
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XVII wieku dzienniku Roberta Bargrave’a – angielskiego kupca, a zarazem
uczestnika podró¿y handlowych po Europie.

Robert Bargrave17 urodzi³ siê 25 marca 1628 roku w hrabstwie Kentu,
w rodzinie o znacz¹cej pozycji zarówno na dworze królewskim, jak i w hierarchii
koœcio³a anglikañskiego. Jego ojciec, Isaac Bargrave, w latach 1616–1618 by³
kapelanem angielskiego ambasadora w Wenecji, a nastêpnie w latach 1622–1625
pe³ni³ funkcjê osobistego kapelana ksiêcia Karola, póŸniejszego króla Karola I
Stuarta. Po jego wst¹pieniu na tron Isaac Bargrave w nagrodê za lojaln¹ s³u¿bê
wobec monarchy zosta³ nominowany na dziekana katedry w Canterbury.

W 1642 roku Robert Bargrave zosta³ wys³any na edukacjê do Clare Hall
w Cambridge, ale po roku przeniós³ siê do Corpus Christi College w Oxfordzie.
Od kwietnia 1647 do marca 1656 roku, ju¿ jako kupiec, odby³ cztery podró¿e
po Europie, przede wszystkim do krajów œródziemnomorskich. Pomiêdzy tymi
wyprawami, w marcu 1653 roku poœlubi³ Elizabeth Turner, córkê i dziedziczkê
zamo¿nego szlachcica z Canterbury. Z tego zwi¹zku w listopadzie 1654 roku
jako pierwszy przyszed³ na œwiat syn, nazwany po ojcu Robertem. Nastêpnie,
w 1658 roku urodzi³a siê córka Hester, w 1659 roku – Elizabeth, a rok póŸniej
kolejny syn, Isaac. Tylko dziewczynki do¿y³y wieku dojrza³ego, natomiast obaj
ch³opcy niespodziewanie zmarli jeszcze w wieku dzieciêcym.

Bêd¹c nowym sekretarzem Kompani Lewantyñskiej, w paŸdzierniku 1660
roku Robert Bargrave po raz kolejny wyruszy³ do Konstantynopola. Na tê
wyprawê uda³ siê wraz ze swoj¹ ¿on¹ oraz dzieæmi, maj¹c nadziejê na d³ug¹
i pomyœln¹ karierê w handlu i s³u¿bie publicznej. W grudniu statek, którym
¿eglowali, zatrzyma³ siê w porcie w tureckiej Smyrnie (obecny Izmir), gdzie
za³oga planowa³a œwiêtowaæ Bo¿e Narodzenie i nadejœcie nowego roku. W tym
czasie Bargrave nagle zachorowa³ i z³o¿ony wysok¹ gor¹czk¹ nie móg³ konty-
nuowaæ podró¿y. Pozosta³ w Smyrnie, gdzie niespodziewanie zmar³ i zosta³
pochowany na miejscowym cmentarzu. Jego œmieræ zosta³a zg³oszona angiel-
skiemu ambasadorowi 9 lutego 1661 roku.

W trakcie swoich czterech wypraw po Europie Robert Bargrave naby³
przydatn¹ wiedzê w zakresie miêdzynarodowego handlu, dyplomacji i polityki,
jak równie¿ zag³êbi³ siê w historiê, sprawy spo³eczne i kulturowe odwiedzanych
pañstw. Jego druga podró¿, obejmuj¹ca powrót z Konstantynopola do rodzinnej
Anglii, trwa³a od wrzeœnia 1652 do marca 1653 roku. Trasa wêdrówki przebie-
ga³ przez tereny dzisiejszej Turcji, Bu³garii, Rumunii, Mo³dawii, Polski, Nie-
miec i Niderlandów. Pojawiaj¹c siê w granicach ówczesnej Rzeczpospolitej,
Bargrave przeje¿d¿a³ równie¿ przez terytorium Prus Królewskich, dziêki
czemu w swoim dzienniku zawar³ krótk¹ charakterystykê wybranych miast tej

17 ¯yciorys Roberta Bargrave’a oraz informacje na temat cz³onków jego najbli¿szej rodziny
zosta³y przedstawione we wstêpie do edycji Ÿród³owej. Zob. The Travel Diary…, s. 1-14.
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prowincji. W g³ównej jednak mierze skupi³ siê na osobistych obserwacjach
poczynionych w Toruniu, a przede wszystkim w Gdañsku18.

Podró¿ Bargrave’a przez Prusy Królewskie rozpoczê³a siê 2 grudnia 1652
roku od pokonania mostu na Wiœle prowadz¹cego do Torunia (Torne). Ze wzglêdu
na oszczêdnoœci nie zatrzyma³ siê on w Toruniu, ale w oddalonej od niego
o 10 mil Che³m¿y (Culmzé). Stamt¹d kontynuowa³ swój przejazd do Grudzi¹-
dza (Grudèns), w którym pojawi³ siê 3 grudnia. Po pokonaniu zamarzniêtej
Wis³y, 4 grudnia dotar³ do Nowego (Novemaists). Nastêpnie trafi³ do Gdañska
(Dantsick), do którego przyjecha³ 6 grudnia. W mieœcie tym spêdzi³ ponad
miesi¹c, w tym Bo¿e Narodzenie i Nowy Rok, a opuœci³ je 18 stycznia 1653
roku, udaj¹c siê do Sopotu (Sapporth). Po drodze, 19 stycznia zawita³ jeszcze
do Wejherowa (Newstadt) oraz Lêborka (Lowenburgh), natomiast po 20 stycz-
nia przekroczy³ granicê Prus i opuœci³ terytorium Rzeczypospolitej. Nastêpnie
przeje¿d¿aj¹c przez S³upsk, Koszalin oraz Szczecin, obra³ kierunek na port
w Hamburgu.

Sta³y motyw w narracji Bargrave’a stanowi wyszczególnienie konkretnych
dat oraz nazw odwiedzanych miast, co pozwala zrekonstruowaæ trasê jego pod-
ró¿y. W tekœcie wskazywane s¹ tak¿e miejsca, w których wraz ze wspó³towa-
rzyszami zatrzymywa³ siê na nocleg. Najczêœciej by³y to przydro¿ne karczmy
i zajazdy, wœród których mo¿na wymieniæ obiekty znajduj¹ce siê przy drodze
z Nowego, w Sopocie19  czy we wsi za Lêborkiem. W samym Gdañsku, ze wzglê-
du na d³u¿szy pobyt wynaj¹³ mieszkanie, w którym spêdzi³ kilka tygodni „bar-
dzo przystojnie zakwaterowany”.

We wspomnieniach Bargrave’a pojawiaj¹ siê tak¿e wspomnienia o trudach
podró¿owania, zw³aszcza w kontekœcie warunków pogodowych, bowiem
wêdrówka prowadzona by³a w miesi¹cach zimowych. Przyk³adowo, w Gru-
dzi¹dzu kupcy zostali zmuszeni do zatrzymania siê na noc w mieœcie z powodu
silnych mrozów i zatorów lodowych, które uniemo¿liwia³y im bezpieczne prze-
kroczenie Wis³y.

Wis³a opisana zosta³a jako „okaza³a rzeka, która wyp³ywa za Krakowem,
przy granicy z Wêgrami, i p³ynie silnym pr¹dem […] na odleg³oœæ oko³o 500
mil, a¿ do miasta Gdañska, gdzie uchodzi do Ba³tyku”20. Z racji swojej profesji
kupieckiej Bargrave k³adzie akcent na jej walory komunikacyjne, podkreœlaj¹c,
¿e rzeka ta posiada odpowiedni¹ szerokoœci i g³êbokoœæ do transportu ³odzi
z wielkimi ³adunkami. Z kolei wœród opisów pozosta³ych elementów pruskiego

18 Tam¿e, s. 149-155.
19 Na temat karczmy sopockiej zob.: M. Gawlicki, Sopocka karczma „Przyl¹dek Dobrej

Nadziei”, „Rocznik Sopocki 1977”, 1977, s. 63-72; red. B. Œliwiñski, Dzieje Sopotu do roku
1945, Sopot 1998, s. 90-91.

20 The Travel Diary…, s. 148.
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krajobrazu pojawiaj¹ siê stwierdzenia, ¿e jest to „szeroka równina” (large
Plaine) i „nadzwyczaj ¿yzny kraj”, co odnotowane zosta³o mimo panuj¹cej
wtedy niezwykle ostrej zimy. Po drodze podró¿ni mijali te¿ „ró¿ne zadbane
wioski”, w tym wieœ w okolicy Nowego, d³ug¹ na oko³o 6 mil, zamieszka³¹ przez
Olêdrów (Hollanders)21.

W swojej relacji Bargrave skupi³ siê przede wszystkim na wyszczególnieniu
miast pruskich, przez które przebiega³a trasa jego podró¿y. W kontekœcie mniej-
szych miejscowoœci s¹ to jednak wy³¹cznie lakoniczne wzmianki, którew du¿ej
mierze ograniczone zosta³y do opisów miejskich umocnieñ. I tak, Che³m¿a jest
„ma³ym starym miastem”, Grudzi¹dz jest „porz¹dnym miastem strze¿onym
przez mocne mury i fosê”, Nowe to miasto „elegancko otoczone murami oraz
fos¹”, natomiast Lêbork jest „starym miastem otoczonym murami”22. Krótki
pobyt w tych miejscowoœciach, niestety, nie pozwoli³ autorowi na ich dok³ad-
niejsze zwiedzenie i poznanie wa¿niejszych obiektów.

Tak¿e w Toruniu zbyt krótka obecnoœæ uniemo¿liwi³a mu „sporz¹dzenie
dok³adnego opisu tego miejsca tak, jakby tego pragn¹³”. Aczkolwiek w swojej
relacji Bargrave wyró¿ni³ kilka ciekawych obiektów, które zd¹¿y³ jednak zoba-
czyæ. Do miasta zaprowadzi³ go wielki drewniany most na Wiœle23, którego
naprawy, jak wyszczególni³, mia³y kosztowaæ miasto oko³o 30 tysiêcy talarów
rocznie. Mimo to obiekt ten by³ w owym czasie tak zniszczony, ¿e Bargrave
ledwo unikn¹³ k¹pieli w lodowatej rzece, gdy podczas przejazdu jego koñ wy³a-
ma³ dziurê w desce, która stanowi³a poszycie konstrukcji mostu24.

21 Osadnicy olêderscy pojawili siê w Prusach Królewskich w po³owie XVI wieku, pocz¹tkowo
zasiedlaj¹c ¯u³awy Gdañskie. Wkrótce ich kolonizacja objê³a te¿ Dolinê Dolnej Wis³y,
w tym m.in. okolice Nowego, Grudzi¹dza i Œwiecia. Zob.: K. Ciesielska, Osadnictwo „olê-
derskie” w Prusach Królewskich i na Kujawach w œwietle kontraktów osadniczych, w: Studia
i materia³y do dziejów Wielkopolski i Pomorza, t. IV, z. 2, 1958, s. 217-256; Olêdrzy – osad-
nicy znad Wis³y. S¹siedzi i bliscy obcy, red. A. Pabian, M. Targowski, Toruñ 2016.

22 Na temat fortyfikacji Prus Królewskich zob.: R. WoŸniak, Fortyf ikacje w dawnych Prusach
Królewskich w pierwszej po³owie XVII wieku, Warszawa 1974; G. Bukal, Fortyf ikacje na
obszarze Prus Królewskich i Warmii (1454-1772), w: Prusy Królewskie, Spo³eczeñstwo, kul-
tura, gospodarka 1454-1772, red. E. Kizik, Gdañsk 2012, s. 432-465; B. Dybaœ, Fortece
Rzeczypospolitej. Studium z dziejów budowy fortyf ikacji sta³ych w pañstwie polsko-litewskim
w XVII wieku, Toruñ 2018.

23 Drewniany most toruñski zbudowany zosta³ w latach 1497-1500. By³ drugim, po krakow-
skim, sta³ym mostem na Wiœle, a zarazem najd³u¿szym w ówczesnej Polsce. Zob. S. Cac-
kowski, W czasach Rzeczypospolitej szlacheckiej (1454-1793), w: Toruñ dawny i dzisiejszy.
Zarys dziejów, red. M. Biskup, Warszawa-Poznañ-Toruñ 1983, s. 152-153.

24 Ów most czêsto by³ niszczony przez wiosenne sp³ywy kry lodowej i letnie wysokie fale
powodziowe. Na jego odbudowê i utrzymanie miastu nie zawsze wystarcza³y œrodki
pochodz¹ce z op³at mostowych. Zob. ten¿e, Terytorium, ludnoœæ, w³adze miejskie, w: Histo-
ria Torunia, t. II, cz. II, W czasach renesansu, reformacji i wczesnego baroku (1548-1660),
red. M. Biskup, Toruñ 1994, s. 14.
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Toruñ zosta³ przez Bargrave’a nazwany „stolic¹ Prus” (Metrapolis of Prus-
sia)25, któr¹ to krainê wspomniany most mia³ oddzielaæ od Polski. Autor za-
znaczy³, ¿e Prusy znajduj¹ siê „pod w³adz¹ Polski” i wspomnienie o tym umiesz-
czone jest „w królewskiej tytulaturze”. Samo miasto okreœli³ jako „porz¹dne
i zwarte” w swej zabudowie, a zarazem „otoczone mocnym murem, szañcami
oraz fos¹”. Odnotowa³, ¿e budynki w nim siê znajduj¹ce posiadaj¹ jednolit¹
wysokoœæ czterech lub piêciu piêter. W centrum miasta stoi zaœ ratusz (Stadt-
house), który jest tak rozleg³y, ¿e w swoim obszernym wnêtrzu móg³by pomie-
œciæ „czterech ksi¹¿¹t wraz z ich dworami”26. Na koniec zaznaczy³, ¿e Toruñ
jest nadzwyczaj ³adny, a zarazem „obficie zaopatrzony w wodê oraz ¿ywnoœæ”.

Najwiêcej miejsca w swoich wspomnieniach Bargrave poœwiêci³ opisowi
Gdañska, w którym mia³ „sposobnoœæ zobaczyæ, jakie niezwyk³oœci zapewnia
to miasto”. Szczególn¹ jego uwagê zwróci³y znajduj¹ce siê tu obiekty architek-
toniczne. Mia³ równie¿ okazjê poznaæ specyfikê ustrojow¹ Gdañska oraz
zetkn¹æ siê z niektórymi formami rozrywek ówczesnych mieszczan.

Wœród „niezwyk³oœci” architektonicznych na pierwszym miejscu Bargrave
wymieni³ koœció³ farny (Par Church)27. W jego wnêtrzu podziwia³ okaza³y o³tarz
ze scenami z Pisma Œwiêtego wykonanymi z bogato z³oconych z figurek28,
jak równie¿ organy, o których wspomnia³, ¿e s¹ jednymi z najwiêkszych, jakie

25 Wœród trzech tzw. wielkich miast pruskich pierwszeñstwo tradycyjnie nale¿a³o do Toru-
nia. W mieœcie znajdowa³o siê tak¿e Archiwum Ziem Pruskich, znajduj¹ce siê pod opiek¹
tutejszej Rady Miejskiej. Zob. S. Salmonowicz, Toruñ w czasach baroku i oœwiecenia. Szkice
z dziejów kultury Torunia XVII-XVIII wieku, Warszawa-Poznañ-Toruñ 1982, s. 8.

26 Ratusz Staromiejski stanowi³ najbardziej reprezentacyjny œwiecki gmach w Toruniu. By³
nie tylko siedzib¹ w³adz miejskich, ale s³u¿y³ te¿ jako rezydencja królów Polski. W latach
1602-1603 obiekt zosta³ rozbudowany wed³ug projektu niderlandzkiego architekta Antona
van Obberghena. Zob.: S. Cackowski, W czasach Rzeczypospolitej szlacheckiej (1454-1793),
w: Toruñ dawny i dzisiejszy..., s. 153-154; ten¿e, Terytorium, ludnoœæ…, s. 8-9; E. G¹siorow-
ski, Ratusz Staromiejski w Toruniu, Toruñ 2004.

27 Wybudowany w latach 1343-1502 koœció³ pw. Wniebowziêcia Najœwiêtszej Marii Panny
zwany jest czêsto „koron¹ Gdañska”. Do dziœ jest to najwiêksza budowla œredniowiecznego
Gdañska, najwiêkszy zabytkowy koœció³ w Polsce i najwiêksza ceglana œwi¹tynia na œwiecie.
Zob.: S. Bogdanowicz, Bazylika Mariacka w Gdañsku, Gdañsk 1986; J. Friedrich, Gdañskie
zabytki architektury do koñca XVIII wieku, Gdañsk 1997, s. 77-93; S. Bogdanowicz, M. Klat,
J. Mykowski, Bazylika Mariacka w Gdañsku, Gdañsk 2002; B. Œliwiñski, J. Mykowski,
S. Koœcielak, Koœció³ Wniebowziêcia Najœwiêtszej Marii Panny, w: Encyklopedia Gdañska,
red. B. Œliwiñski, Gdañsk 2012, s. 528-532; Koœció³ Mariacki w Gdañsku. Architektura, red.
J. Friedrich, Gdañsk 2017; J. Trupinda, Bazylika Mariacka. Korona Gdañska, Gdañsk 2018.

28 Zapewne Bargrave podziwia³ ustawiony w prezbiterium o³tarz g³ówny, czyli o³tarz Koro-
nacji Najœwiêtszej Marii Panny, wykonany w latach 1510-1517 przez Mistrza Micha³a
z Augsburga. By³ on najwiêkszym i najkosztowniejszym tego typu dzie³em w Prusach. Zob.:
S. Bogdanowicz, Dzie³a sztuki sakralnej Bazyliki Mariackiej w Gdañsku, Gdañsk 1990,
s. 100-108; A. Woziñski, O³tarze, w: Encyklopedia…, s. 736.
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kiedykolwiek widzia³. Za wielk¹ osobliwoœæ tej œwi¹tyni uzna³ jednak obraz
przedstawiaj¹cy s¹d ostateczny (picture of the day of Judgment)29. Zachwyci³y
go przede wszystkim ¿ywe ujêcia poszczególnych scen oraz przedstawienia
konkretnych postaci: „p³acz¹cych dzieci, mêczonych rodziców, diab³ów o ró¿-
nych kszta³tach i pozach”.

Podczas zwiedzania œwi¹tyni Bargrave skorzysta³ równie¿ z okazji wejœcia
na jej wie¿ê. Wêdruj¹c ku górze, obserwowa³ mechanizm poruszaj¹cy zawie-
szone tam dzwony, w które uderza³y zamocowane przy nich m³oteczki i tym
sposobem „wygrywa³y 104 melodie ka¿dego roku, po dwie w ka¿dym tygo-
dniu”. Ze szczytu owej wie¿y roztoczy³ siê przed nim widok na Gdañsk i naj-
bli¿sz¹ jego okolicê, w tym „piêkne budynki, przestronne ulice, rzekê Wis³ê
op³ywaj¹c¹ miasto, morze oddalone o trzy mile oraz zachwycaj¹ce przestrze-
nie wokó³”.

Podobnie jak w innych odwiedzanych miastach Bargrave bacznym okiem
obserwatora przygl¹da³ siê lokalnym fortyfikacjom. W trakcie pobytu w Gdañ-
sku uda³ siê m.in. do nadmorskiej twierdzy (the Minn’d, a Seae Fort) po³o¿onej
przy ujœciu Wis³y do Ba³tyku. Tworzy³ j¹ fort sk³adaj¹cy siêz czterech bastio-
nów, otoczonych fos¹ i uzbrojonych w 40 armat. W œrodku tego za³o¿enia sta³a
wysoka wie¿a, na szczycie której umieszczona zosta³a latarnia (Lanthorne) jako
nocny punkt orientacyjny dla statków pojawiaj¹cych siê na morzu. Znajdowa³y
siê tam te¿ domy mieszkalne dla oko³o 1000 osób, którzy mieli sta³y ¿o³d oraz
dniami i nocami pe³nili „nadzwyczajn¹ wartê”. Fort by³ dodatkowo chroniony
przez zewnêtrzny szaniec równie¿ otoczony fos¹ i wyposa¿ony w kolejne
40 armat30. Natomiast pomiêdzy Gdañskiem a twierdz¹ rozci¹ga³a siê rozleg³a
równina, na powierzchni której ¿aden wróg nie móg³by siê pojawiæ, poniewa¿
znajdowa³by siê pod ostrza³em artylerii albo miejskiej, albo fortecznej.

29 Owym obrazem by³ s³ynny tryptyk Hansa Memlinga „S¹d Ostateczny”, który do 1807 roku
wisia³ na filarze transeptu, naprzeciw kaplicy Bractwa œw. Jerzego. Zob.: S. Bogdanowicz,
op. cit., s. 81-95; ten¿e, S¹d Ostateczny Hansa Memlinga, Gdañsk-Pelplin 2001; A. Woziñski,
S¹d Ostateczny, w: Encyklopedia…, s. 902-903; A. Andrzejewska-Zaj¹c, M. Podgórzak, Hans
Memling. S¹d Ostateczny z Muzeum Narodowego w Gdañsku, Gdañsk 2015.

30 Twierdza Wis³oujœcie powsta³a jako zabezpieczenie wejœcia do gdañskiego portu. Zgodnie
ze stanem faktycznym Bargrave wskaza³, ¿e sk³ada³a siê ona z wie¿y pe³ni¹cej funkcjê latarni
morskiej, fortu Carré, zewnêtrznych szañców oraz obiektów mieszkalnych. Jednak podana
przez niego liczba stacjonuj¹cej w twierdzy za³ogi zosta³a w sposób znacz¹cy zawy¿ona.
Zob.: J. Stankiewicz, Nadmorska Twierdza w Wis³oujœciu, „Kwartalnik Architektury i Urba-
nistyki”, t. 1, z. 2, 1956, s. 115-156; J. Friedrich, Gdañskie zabytki…, s. 72-76; red. J. Stece-
wicz, Twierdza Wis³oujœcie. Historia, teraŸniejszoœæ, przysz³oœæ, Gdañsk 2000; Fortyf ikacje
Gdañska, red. G. Bukal, Gdañsk 2006; ten¿e, Fortyf ikacje Gdañsk i ujœcia Wis³y 1454-1793.
Studium z dziejów nowo¿ytnej architektury militarnej, Sopot 2012; ten¿e, Z. Balewski,
M. Gliñski, Wis³oujœcie, w: Encyklopedia…, s. 1097-1100.
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Interesuj¹c siê sprawami militarnymi, Bargrave odwiedzi³ te¿ Zbrojowniê
(the Amunition house)31, „budynek szlachetny sam w sobie”, podzielony na trzy
kondygnacje s³u¿¹ce do sk³adowania broni i amunicji. Na najni¿szym pozio-
mie mieœci³o siê 130 wielkich armat, oprócz tego wiele moŸdzierzy oraz inne
rodzaje broni palnej. Przechowywano tam równie¿ ogromne iloœci pocisków,
granatów i fajerwerków, starannie wykonanych i przygotowanych „na ka¿d¹
okazjê”. W pomieszczeniach górnej kondygnacji umieszczono m.in. piki, musz-
kiety, szable, halabardy oraz wszystkie inne rodzaje broni potrzebne na wojnie,
w tym narzêdzia do prowadzenia robót ziemnych i tworzenia podkopów. Broñ
i narzêdzie nagromadzone tam by³y w zdumiewaj¹cych iloœciach, w podziale
na cztery sekcje miêdzy którymi, jak zaznaczy³ Bargrave, „bez ¿adnych niedo-
godnoœci mog¹ przechodziæ trzej mê¿czyŸni id¹cy ramiê przy ramieniu”.

W czêœci œrodkowej Zbrojowni znajdowa³y siê pozosta³e piki i muszkiety,
a tak¿e cztery okaza³e i bogato uzbrojone pos¹gi jeŸdŸców, ustawione w naro¿-
nikach pomieszczenia. Najwiêksze zaciekawienie u Bargrave’a wzbudzi³y jed-
nak dwa pos¹gi mê¿czyzn, ubranych na niemieck¹ mod³ê, którzy stali tam jak
odŸwierni: jeden przy wejœciu, a drugi przy wyjœciu. Na ich brodatych obli-
czach namalowano srogie miny, przystrojono w peruki, natomiast ich g³owy
i oczy porusza³ specjalny mechanizm. Pierwsza z figur by³a uzbrojona w miecz
i puklerz, a tym mieczem uderza³a czêstokroæ w ¿elazn¹ kartê, w której sta³a.
Druga posiada³a muszkiet, z którego wystrzeli³a na po¿egnanie goœci opusz-
czaj¹cych Zbrojowniê.

Miejskie wa³y Bargrave oceni³ jako „bardzo wysokie i niezmiernie grube”.
Ponadto by³y one starannie utrzymywane i strzy¿one, a ze wzglêdu na zielon¹
trawê je porastaj¹c¹ trudnym by³o „odró¿niæ maj od grudnia”. W sposób doœæ
obrazowy przedstawi³ te¿ architektoniczn¹ precyzjê budowniczych bastionów,
które „na d³ugoœæ wystrza³u z muszkietu s¹ ustawione wzglêdem siebie tak
doskonale, ¿e mysz z trudem ucieknie dobremu strzelcowi”32. Fosy miejskie
opisa³ natomiast jako „bardzo g³êbokie i szerokie”, wzmocnione podwójn¹ si³¹
przez wartkie nurty Wis³y oraz rzeki, któr¹ prawdopodobnie mo¿na identy-
fikowaæ z Kana³em Raduni (the river Done).

We wspomnianych umocnieniach znajdowa³a siê „brama ku Polsce” (the
Gate towards Poland)33, posiadaj¹ca trzy mosty zwodzone, których przês³a

31 Wielka Zbrojownia wzniesiona zosta³a w latach 1600-1605 wed³ug projektu niderlandz-
kiego architekta Antona van Obberghena. U¿ytkowana jako sk³ad broni i amunicji, by³a
jedn¹ z najwiêkszych tego typu budowli w Europie. Zob.: J. Friedrich, Gdañskie zabytki…,
s. 62-69; T. Duchnowski, Wielka Zbrojownia, w: Encyklopedia…, s. 1089-1091.

32 Na temat fortyfikacji Gdañska zob.: Fortyf ikacje Gdañska, red. G. Bukal...,; ten¿e, Fortyf i-
kacje Gdañska i ujœcia…, ten¿e, Fortyf ikacje. Charakterystyka, w: Encyklopedia…, s. 290-292;
ten¿e, Fortyf ikacje. Proces budowy do 1793, w: Encyklopedia…, s. 292-298.

33 Obiektem tym najpewniej by³a Brama Wy¿ynna, zwana niegdyœ te¿ Wysok¹, czyli g³ówna
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codziennie po zachodzie s³oñca by³y podnoszone do góry. Wtedy te¿ zamykano
wrota i rozstawiano wartowników. W sk³ad miejskiej stra¿y wchodziæ mia³o
300 ¿o³nierzy, a wszyscy oni stali na wa³ach, prezentuj¹c broñ i trzymaj¹c zapa-
lone pochodnie, aby „król Polski wiedzia³, ¿e nie ma nad nimi ¿adnej przewagi”.
Na zakoñczenie charakterystyki gdañskich fortyfikacji Bargrave wprost stwier-
dzi³, ¿e „od strony Polski miasto wydaje siê ca³kowicie nie do zdobycia”. W ten
sposób ukaza³ nie tyle potencja³ obronny Gdañska, ale przede wszystkim pod-
kreœli³ jego szczególn¹ pozycjê w ramach ówczesnej Rzeczypospolitej, czy wrêcz
niezale¿noœæ wzglêdem polskiej Korony.

O samodzielnoœci politycznej Gdañska œwiadczyæ te¿ mia³o istnienie lokalne-
go „rz¹du” (Government). Wed³ug zapisków Beragrave’a organ ten mia³ siê sk³a-
daæ z czterech lordów i dwunastu burmistrzów, zorganizowanych na wzór angiel-
skiej Izby Lordów, oraz zgromadzenia zwanego Ordynkiem, czyli stu mê¿ów,
którzy byli odpowiednikiem angielskiej Izby Gmin34. Ponadto zasiada³ tam pre-
zydent, którego stanowisko mia³o stanowiæ odwzorowanie pozycji króla w Pol-
sce35. Przy procedowaniu spraw lordowie nie mogli nic wykonywaæ bez Ordyn-
ku, a Ordynek bez lordów. W przypadkach zaistnia³ych ró¿nic, odwo³ywano siê
do prezydenta, który przekazywa³ sprawê królowi. W posiedzeniach gdañskiego
„rz¹du” brali równie¿ udzia³ czterej rzemieœlnicy, reprezentuj¹cy cechy rzemieœl-
nicze, których zgoda by³a czêsto wymagana w dzia³aniach urzêdowych36.

Co zaskakuj¹ce, specyfika Gdañska jako znacz¹cego oœrodka gospodarcze-
go epoki nowo¿ytnej w relacji Bargrave’a nie znalaz³a swojego odbicia. Brak
jest informacji o kontaktach handlowych miejscowych kupców czy wymianie

i najbardziej reprezentacyjna brama wjazdowa, przed któr¹ uroczyœcie witano polskich
królów przybywaj¹cych do miasta. Wybudowana ona zosta³a w latach 1574-1575, a w 1588
roku ozdobiona ciosami kamiennymi oraz herbami Polski, Prus Królewskich i Gdañska.
Zob.: J. Friedrich, Gdañskie zabytki…, s. 53-55; J. Za³êska, Brama Wy¿ynna, w: Encyklope-
dia…, s. 121-122.

34 Ówczesne w³adze miasta Gdañska, zwane przez Bargrave’a „rz¹dem”, tworzy³y: rada miej-
ska, w której zasiada³o czterech burmistrzów, 14 rajców z G³ównego Miasta oraz piêciu
rajców ze Starego Miasta (dysponuj¹cych tylko jednym g³osem), ³awa licz¹ca 12 ³awników,
a tak¿e Trzeci Ordynek, sk³adaj¹cy siê ze 100 mieszczan, po 25 osób z ka¿dego z czterech
miejskich kwarta³ów. Zob.: Cz. Biernat, Recesy gdañskich ordynków 1545-1814, Gdañsk
1958; J. Zdrenka, Ordynki, w: Encyklopedia…, s. 740; ten¿e, Rada Miejska, w: Encyklope-
dia…, s. 858-859; ten¿e, Burmistrzowie Miast Gdañskich, w: Encyklopedia…, s. 144; £awa
Miejska, w: Encyklopedia…, s. 595; ten¿e, Trzeci Ordynek, w: Encyklopedia…, s. 1060.

35 Zapewne Bargrave mia³ tutaj na myœli urz¹d burgrabiego królewskiego, do którego g³ów-
nych kompetencji nale¿a³o reprezentowanie interesów króla polskiego w Gdañsku, orzekanie
w sprawach zastrze¿onych dla w³adcy, przyjmowanie przysi¹g od sêdziów oraz nadzór nad
wykonywaniem wyroków œmierci. Zob. J. Zdrenka, Burgrabiowie, w: Encyklopedia…, s. 144.

36 Reprezentanci najwa¿niejszych czterech cechów rzemieœlniczych: rzeŸnicy, piekarze, szewcy
i kowale z urzêdu wchodzili w sk³ad Trzeciego Ordynku. Por. przypis 34.
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37 Bargrave mylnie wskaza³ lokalizacjê spichlerzy. Dzielnica magazynów portowych po³o¿ona
by³a nie nad brzegiem Wis³y, ale na wyspie pomiêdzy Star¹ a Now¹ Mot³aw¹. Por. J. Friedrich,
Gdañskie zabytki…, s. 210-219; A. Januszajtis, Spichlerze, w: Encyklopedia…, s. 941-942.

38 Mowa jest tutaj o szkole jazdy konnej znajduj¹cej siê przy Dworze Miejskim. Zob. A. Mas³ow-
ski, Zapomniana uje¿d¿alnia, http://ibedeker.pl/obiekty/zapomniana-ujezdzalnia/ (dostêp:
20.11.2018). Por.: J. Friedrich, Gdañskie zabytki…, s. 23-25; Dwór Miejski, w: Encyklope-
dia…, s. 256.

39 Na temat osady podmiejskiej Œwiêta Studzienka zob. K. Rozmarynowska, Œwiêta Studzienka,
w: Encyklopedia…, s. 1018-1019.

40 Ogród Strzelecki na Grodzisku „s³u¿y³ nie tylko do æwiczeñ doskonal¹cych kunszt strzelecki,
ale tak¿e (…) zamienia³ siê w miejsce spotkañ. Odwiedzano go chêtnie, aby odpocz¹æ,
podyskutowaæ, pos³uchaæ muzyki lub zjeœæ posi³ek w doborowym towarzystwie”. Zob.
K. Rozmarynowska, Zapomniany gdañski Ogród Strzelecki, „Wiadomoœci Konserwator-
skie”, 2007, nr 22, s. 19-30. Por. ten¿e, Ogród Strzelecki i Dom Strzelecki im. Friedricha
Wilhelma, w: Encyklopedia…, s. 724-725.

41 Prawdopodobnym jest, ¿e Bargrave tak naprawdê uczestniczy³ w ceremonii zaœlubin córki
jednego z rajców. Por. przypis 34. Szerzej o uroczystoœciach rodzinnych w dawnym Gdañ-
sku zob.: M. Bogucka, Kultura materialna i obyczajowoœæ, w: Historia Gdañska, t. II, 1454-
-1655, red. E. Cieœlak, Gdañsk 1982, s. 668-671; ten¿e, ¯yæ w dawnym Gdañsku, Warszawa
1997; E. Kizik, Wesele, kilka chrztów i pogrzebów. Uroczystoœci rodzinne w mieœcie hanzea-
tyckim od XVI do XVIII wieku, Gdañsk 2001, s. 49-138.

towarowej prowadzonej w gdañskim porcie. Autor ogranicza siê tylko do jednej
wzmianki o „ulokowanych nad Wis³¹” spichlerzach (Magazenes for Corne)37,
które s¹ „okaza³ymi budynkami z kamienia, bardzo chronionymi przed ogniem”.
Posiadaj¹ one ogromne powierzchnie magazynowe, a ich lokalizacja bezpo-
œrednio nad wod¹ ma stanowiæ udogodnienie dla przyp³ywaj¹cych tu statków.

W trakcie swojego pobytu w Gdañsku Bargrave nie stroni³ od zabawy.
Przyk³adowo, odwiedzi³ tutejsz¹ uje¿d¿alniê (the Cavalritsi)38, w której mia³
okazjê podziwiaæ „konie dostojne, dumne oraz bardzo ros³e, pe³ne odwagi
i wielkiej si³y, znacznie przewy¿szaj¹ce najlepsze konie flandryjskie”. Z kolei na
zaproszenie angielskiego kupca Christophera Huttona uda³ siê do jednej z pod-
miejskich rezydencji w Œwiêtej Studzience (Hyleghebrànd)39. Wracaj¹c na kwa-
terê, zatrzyma³ siê w ogrodzie strzeleckim (the Nations Guardenhouse)40,
w którym korzysta³ z „angielskich rozrywek”, takich jak gra w krêgle czy strze-
lanie do celu, po³¹czonych z poczêstunkiem. Wspomnia³ tak¿e, ¿e w œnie¿ne
dni patrycjusze wraz ze swoimi damami udawali siê do Œwiêtej Studzienki
saniami. Ich pojazdy mia³y byæ wyposa¿one w dwie w¹skie, drewniane p³ozy,
dodatkowo okute stal¹, a ci¹gniête przez pojedyncze konie. Miejscowym zwy-
czajem by³o urz¹dzanie w drodze powrotnej wyœcigów do bram miasta.

Bargrave mia³ tak¿e sposobnoœæ uczestniczenia w zaœlubinach jednej z córek
burmistrza41. Podczas tej uroczystoœci przygl¹da³ siê „gdañskim piêknoœciom”,
ale ich uroda nie przypad³a mu do gustu. Napisa³ wprost, ¿e „wœród nich piêæ
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42 Zazwyczaj na weselach najpierw grywano utwory spokojne („chodzone”), a nastêpnie
szybkie („gonione”). Mieszczanie chêtnie pl¹sali w rytm polskich tañców. Jednak wszelkie
nieprzyzwoite i dzikie podskoki czy te¿ frywolne gesty by³y surowo zakazane. Zob. tam¿e,
s. 111-126.

43 W czasie wesel raczono siê przede wszystkim miêsem oraz rybami, na deser podawano
ciasta i owoce, a zapijano to wszystko piwem i winem. „Mimo obfitoœci gdañskie jedzenie
ceremonialne obywa³o siê raczej bez wiêkszych ekstrawagancji”. Zob. tam¿e, s. 99-111.

44 Generalnie ubiory noszone w du¿ych miastach pruskich wygl¹dem nie odbiega³y od nie-
mieckich strojów mieszczañskich znanych z innych oœrodków hanzeatyckich. W XVII
wieku w mieszczañskiej modzie pojawi³y siê te¿ wp³ywy polskie. Zob. ten¿e, ¯ycie codzienne
w miastach i na wsi Prus Królewskich. Wybrane problemy, w: Prusy Królewskie…, s. 488-
-499.

45 Zgodnie z przywilejem z 1650 r. miasto otrzyma³o nazwê Wejheropolis (Wejherowo),
ale od samego pocz¹tku u¿ywano te¿ nazwy niemieckiej – Neustadt, czyli „Nowe Miasto”,
dla odró¿nienia od „starego miasta”, czyli Pucka. Zob. A. Klemp, Wejherowo w latach 1643-
-1772, w: Historia Wejherowa, red.J. Borzyszkowski, Wejherowo 1998, s. 59.

46 Wspomnianym w tekœcie „wojewod¹” by³ ówczesny wojewoda malborski Jakub Wejher
(1609-1657), za³o¿yciel miasta Wejherowa i fundator Kalwarii Wejherowskiej. Zob. S. Ciara,
Wejherowie, magnacki ród Prus Królewskich, w:, Najstarsze dzieje Wejherowa (Materia³y
z sesji naukowej), red. S. Gierszewski, G. Labuda, K. Makowska, J. Wêsierski, Wejherowo
1988, s. 42-63.

czy szeœæ by³o wprawdzie nadzwyczajnych, ale nie wiêcej”. Bawi¹cy siê na
weselu, tañczyli na sposób polski, w oko³o 20 parach, i tym samym – jak pod-
sumowa³ autor – do rana drêcz¹c nowo¿eñców42. Natomiast weselny obiad
zwi¹zany by³ z d³u¿sz¹ konsumpcj¹, która trwa³a od po³udnia a¿ do póŸnego
wieczoru43.

Oprócz prywatnej opinii na temat urody gdañszczanek jeszcze tylko w jed-
nym miejscu Bargrave skupi³ siê na wygl¹dzie mieszkañców Prus Królewskich.
Z pobytu w Toruniu zapamiêta³ bowiem, ¿e wszyscy obywatele tego miasta s¹
Holendrami (Dutch), u¿ywaj¹cymi na co dzieñ niemieckiego jêzyka i ¿yj¹cymi
wed³ug niemieckich zwyczajów. Zaznaczy³ przy tym, ¿e jednak jest tam noszo-
ny strój polski, który nieznacznie ró¿ni siê od tureckiego, a jego cech¹ charak-
terystyczn¹ jest futrzane nakrycie g³owy noszone zamiast turbanu44.

Równie interesuj¹ca, jak opisy Torunia czy Gdañska, jest wzmianka dotycz¹-
ca Wejherowa, które Bargrave ocenia jako „ca³kiem ³adne” miasto. Zaznacza,
¿e nazywa siê je „Nowym miastem”45, a po³o¿one jest na Kaszubach (in Causu-
bia), w prowincji dowodzonej przez wojewodê46, nad którym zwierzchnoœæ
sprawuje król Polski. Warto w tym miejscu dodaæ, ¿e fragment dalej termin
„Kaszuby” pojawia siê w kontekœcie przebiegu ówczesnej granicy pañstwowej.
Bargrave wspomina³, ¿e za Lêborkiem przekracza³ ma³¹ rzekê, która rozdzie-
la³a owe Kaszuby (znajduj¹ce siê na terytorium Rzeczypospolitej) od Pomorza.
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Wskaza³ zarazem, ¿e to w³aœnie w tym miejscu „król Polski wita³ swoj¹ królow¹
przybywaj¹c¹ z Francji do jego kraju”47.

Jak widaæ, zapiski poczynione przez Bargrave’a zawieraj¹ informacje nie tylko
odnosz¹ce siê do okreœlonej przestrzeni geograficznej, ale tak¿e odwo³uj¹ce siê
do pewnych wydarzeñ historycznych. Stworzony przez niego dziennik podró¿y
nie stanowi jednak kompendium wiedzy na temat geografii czy historii odwie-
dzanych przez niego miejsc. Podczas swojej wêdrówki Bargrave spisywa³ prze-
cie¿ tylko to, co w jego prywatnej opinii godne by³o odnotowania. „Nikt nie
czu³ bowiem potrzeby pisania o rzeczach dla siebie oczywistych, z którymi
styka³ siê na co dzieñ”48. St¹d te¿ jego relacja mo¿e siê niekiedy wydawaæ
nazbyt powierzchowna. Mimo to pozostaje ciekawym materia³em Ÿród³owym
oraz œwiadectwem minionej epoki.

47 W miejscu, w którym Bargrave przekracza³ granicê Rzeczypospolitej, na pocz¹tku 1646
roku przyby³ orszak z przysz³¹ polsk¹ królow¹ Mari¹ Ludwik¹ Gonzag¹, która drog¹ z Francji,
przez Niderlandy i Niemcy, zmierza³a do Warszawy na œlub z królem W³adys³awem IV
Waz¹. Zob. B. Fabiani, Warszawski dwór Ludwiki Marii, Warszawa 1976, s. 14. Por. przy-
pis 10.

48 T. Chynczewska-Hennel, Rzeczpospolita XVII wieku…, s. 8.

Marcin Szumny

Description of Gdañsk and Royal Prussia in the account
of Robert Bargrave, a Levant merchant

SUMMARY

The diary of Robert Bargrave, a Levant merchant, includes the eyewitness account
of the four commercial journeys he had made in the years 1647–1656. During his
second journey, while returning from Constantinople to his native England, Bar-
grave crossed the borders of the Polish-Lithuanian Commonwealth. At the turn
of 1652 and 1653, he passed through the territory of Royal Prussia and included
in his notes a brief description of the selected towns of this province. His personal
observations focussed mainly on Toruñ and, above all, on Gdañsk. Among the
„Remarkables” in Gdañsk, he mentioned the St. Mary’s Church, the Granary Island,
the Armoury and the Wis³oujœcie fortress. Apart from information about the ar-
chitectural objects he visited and fortifications he admired, the author also had
the opportunity to learn about the political constitution of Gdañsk and the customs
of its townsmen. The manuscript of the travel diary of Robert Bargrave, currently
in the Bodleian Library of the University of Oxford, was only issued in print in 1999
and, to this day, this document has not been fully translated into Polish.
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Część II

Pomorskie syntezy
i refleksje uczonych





Wies³aw Boryœ
Kraków

Moja droga do kaszubszczyzny

Po opublikowaniu pierwszego tomu S³ownika etymologicznego kaszubszczy-
zny, którego by³em wspó³autorem z prof. Hann¹ Popowsk¹-Taborsk¹, kilka osób
pyta³o mnie, sk¹d moje zainteresowanie dialektem kaszubskim. Wiedzieli bo-
wiem, ¿e zajmujê siê g³ównie jêzykiem serbskochorwackim i problematyk¹ pra-
s³owiañsk¹. Odpowiadaj¹c, wykpiwa³em siê nawi¹zaniem do przeczytanej gdzieœ
wypowiedzi pewnego alpinisty, który pytany dlaczego wci¹¿ wspina siê na nie-
bezpieczne góry, odrzek³ „bo s¹”. Mówi³em wiêc, ¿e istnieje interesuj¹cy dialekt
z godn¹ zbadania etymologicznego niezwyk³¹ leksyk¹, dostêpn¹ obecnie dziê-
ki znakomitym s³ownikom. Dodawa³em chyba przy tym, ¿e pewn¹ rolê ode-
gra³a moja m³odzieñcza fascynacja „wielkimi wodami”, Adriatykiem i póŸniej
poznanym Ba³tykiem, zrozumia³a u osoby wyros³ej w doœæ suchej ma³opolskiej
okolicy, gdzie jedynymi wodami by³o kilka stawów rybnych i niezbyt imponu-
j¹ca rzeka Mierzawa. Jako jêzykoznawca zainteresowa³em siê wiêc tak¿e dia-
lektami rozci¹gaj¹cymi siê nad tymi morzami, na dwu krañcach S³owiañszczy-
zny, czyli chorwackim dialektem czakawskim i dialektem kaszubskim.

W rzeczywistoœci dialektem kaszubskim zainteresowa³em siê ju¿ w czasie
studiów slawistycznych na Uniwersytecie Jagielloñskim w latach 1956–1961.
Specjalnoœci¹ moj¹ by³o jêzykoznawstwo po³udniowos³owiañskie, serbokroaty-
styka, ale wówczas dbano, by studenci slawistyki zdobywali g³êbsz¹ wiedzê
równie¿ o jêzyku polskim i wszystkich innych jêzykach s³owiañskich oraz ich
dialektach. Do kaszubszczyzny nawi¹zywano zw³aszcza na seminarium magi-
sterskim, które prowadzili profesorowie Tadeusz Lehr-Sp³awiñski (który w prze-
sz³oœci zajmowa³ siê wymar³ymi s³owiañskimi dialektami Pomorza i kaszubsz-
czyzn¹) i Franciszek S³awski (wówczas wspó³pracowa³ przy opracowywaniu
Atlasu jêzykowego kaszubszczyzny i dialektów s¹siednich). Materialnym dowo-
dem moich ówczesnych zainteresowañ kaszubszczyzn¹ s¹ trzy tomy Grama-
tyki pomorskiej Friedricha Lorentza otrzymane w darze (chyba na imieniny) od
uniwersyteckich kolegów wkrótce po skoñczeniu studiów. Kilka miesiêcy przed
koñcem studiów mia³em okazjê poznania ówczesnych aktywnych badaczy
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dialektu kaszubskiego. Koñczy³em wtedy pracê magistersk¹ (Nazwy pliszki
siwej (Motacilla alba L.) w jêzykach s³owiañskich)1  i chc¹c dope³niæ materia³
kaszubski, pojecha³em do warszawskiej pracowni przygotowuj¹cej wymie-
niony wy¿ej Atlas jêzykowy. Dwie zastane tam m³ode uczone udostêpni³y mi
uprzejmie odpowiednie cenne materia³y. Po kilku latach przekona³em siê,
¿e jedn¹ z tych uprzejmych uczonych by³a prof. Hanna Popowska-Taborska,
która jednak póŸniej nie pamiêta³a wizyty nieznanego m³okosa.

Bezpoœrednio po studiach prof. Stanis³aw Urbañczyk, jeden z moich nau-
czycieli akademickich, zaproponowa³ mi pracê w Pracowni S³ownika Staro-
polskiego Zak³adu Jêzykoznawstwa PAN (obecnym kontynuantem tego Zak³a-
du jest Instytut Jêzyka Polskiego PAN). Lata 1961–1968, spêdzone na pracy
nad S³ownikiem staropolskim (najpierw na ekscerpcji nowo wydanych tekstów
staropolskich, a potem na opracowywaniu artyku³ów s³ownikowych do czwar-
tego i pi¹tego tomu S³ownika), by³y okresem dog³êbnego poznawania nie tylko
staropolszczyzny oraz historii polskiego s³ownictwa literackiego i gwarowego,
ale te¿ leksykografii, leksykologii, metodologii badañ lingwistycznych. W tym
czasie napisa³em równie¿ pracê doktorsk¹, poœwiêcon¹ historycznemu s³owo-
twórstwu dialektu czakawskiego (obronion¹ i opublikowan¹ przez Ossolineum
w r. 1969), a tak¿e wyda³em pierwsze swoje artyku³y. Jeden z nich (Czy okrêt
jest kaszubizmem?) uznajê dziœ za zapowiedŸ dalszych studiów nad leksyk¹
kaszubsk¹.

W roku 1968 prof. Franciszek S³awski zaproponowa³ mi przejœcie do Pra-
cowni S³ownika Pras³owiañskiego Zak³adu S³owianoznawstwa PAN (obecnie
to Instytut Slawistyki PAN), gdzie pracowa³em do przejœcia na emeryturê
w 2009 roku. Prace nad rekonstrukcj¹ pras³owiañskiej warstwy leksyki, wyma-
gaj¹ce znajomoœci wszystkich jêzyków s³owiañskich, ich historii i ich dialektów,
wszelkich odmian s³ownictwa tych jêzyków, s³owiañskiej gramatyki porównaw-
czej, historii s³owiañskiej kultury i s³owiañskiej etnologii, wiedzy o jêzykach
indoeuropejskich i ich leksyce, bardzo mi odpowiada³y. Mog³em siê zaj¹æ w szer-
szym zakresie pasjonuj¹c¹ mnie od czasów licealnych etymologi¹. Wszystko to
u³atwia³a œwietnie zaopatrzona (i ci¹gle wzbogacana) biblioteka Pracowni, za-
wieraj¹ca równie¿ bogaty zbiór odpowiednich s³owiañskich i nies³owiañskich
s³owników. Oczywiœcie dostrzeg³em równie¿ wiele bardzo interesuj¹cych lek-
semów kaszubskich (niektóre zanotowa³em ju¿ wczeœniej ze znanych wówczas
s³owników Friedricha Lorentza i Stefana Ramu³ta oraz ze wspomnianego Atlasu),
ich etymologizowanie bardzo u³atwia³ ukazuj¹cy siê od roku 1967 znakomity
S³ownik gwar kaszubskich na tle kultury ludowej ks. Bernarda Sychty. Zacz¹³em
publikowaæ seriê artyku³ów poœwiêconych etymologii poszczególnych specy-

1 Praca opublikowana w Zeszytach Naukowych UJ. Prace Jêzykoznawcze 5, 1963, s. 57-85.
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êficznych wyrazów kaszubskich, np. rzeczowników ga³o.nk ‘skowronek’, gøod³o
‘stado’, nav́e.l ‘lenistwo’, na°varpë ‘kaprys’, skv́ega ‘szpara’, sla°z / sva°z ‘naczynko
drewniane’, so.v ‘obrzêk wymienia’, spo.lk, špo.l ‘szufla do wylewania wody z ³odzi’,
støe.c, ostøe.c ‘pod³oga w izbie ubita z gliny; pod³oga z gliny w piecu chlebowym’,
za³¹ga ‘goœæ, który nie wie, kiedy pójœæ do domu’, przymiotników dr¹ǵi ‘trudny,
nie³atwy; leniwy, powolny; cierpki, kwaœny, gorzki; przykry, niemi³y’, r¹di ‘zwinny,
¿ywy, zdrowy, weso³y, krewki, dziarski’, czasowników ga³ovac ‘krzyczeæ, wo³aæ’,
gle.goñic ‘gadaæ, pleœæ’, naèëc ‘raczyæ, czêstowaæ’, nav́elëc s¹ ‘sprzykrzyæ siê’, plo.sac
‘pieniæ siê, toczyæ pianê, œlinê’, rozχolëc s¹ ‘poodpinaæ siê’, sëjac ‘pa³aæ ciep³em’,
sk¹èëc ‘jêczeæ, skar¿yæ siê, kaprysiæ’, š¹tac s¹ ‘krêciæ siê, wierciæ siê’, tarèëc s¹
‘w³óczyæ siê’, tuøëc ‘pêdziæ na koniu’, va°rpac ‘biegaæ, spieszyæ siê’, zagatac
‘zarzuciæ, zagubiæ’, zibac ‘ko³ysaæ’, zñic ‘szumieæ’, žužñic ‘szumieæ’. Interesowa³o
miê równie¿ s³ownictwo S³owiñców. Poœwiêci³em mu referat Archaiczna war-
stwa rodzimej leksyki s³owiñskiej wyg³oszony na konferencji w £ebie w 1992
roku, w którym rozpatrywa³em ró¿nego rodzaju wyrazy uznane za archaiczne
(czêœæ z nich nie ma odpowiedników na reszcie obszaru kaszubskiego): ?egno
‘mleczko ryby’, dv́igo ‘jarzmo dla pary wo³ów’, pøiti / pøitḱi ‘spadzisty, stromy’,
pliti ‘cienki i ca³kiem p³aski’, tarèec ‘tkwiæ, siedzieæ, sterczeæ’, bardo ‘deski two-
rz¹ce wierzchni¹ górn¹ czêœæ kad³uba czó³nowego’, χobot ‘sieæ wiêcierzowata
do przechowywania ryb’, sl¹ka ‘pêtla, sid³a’, šèava ‘serwatka’, seza ‘sieæ do ³owie-
nia stynek’, kosco.l ‘stos drewna opa³owego’ oraz przyk³ady wczesnych innowa-
cji s³owiñskiej: jazda ‘ko³ek, o który siê opiera wios³o’, jem ‘wielki po³ów ryb’,
sluka ‘korzyœæ, po¿ytek, zysk’, za³oga ‘pró¿niak, wa³koñ’.

PóŸniej, ju¿ w trakcie pracy nad S³ownikiem etymologicznym kaszubszczy-
zny, opublikowa³em dalsze szczegó³owe studia etymologiczne kaszubologiczne,
np. o polisemantycznym rzeczowniku skøëp, o rzeczownikach χarbot ‘znisz-
czony, ma³owartoœciowy przedmiot, grat’, pøitka ‘rózga, ga³¹Ÿ, tyczka’, o wybra-
nych wyrazach topograficznych, o czasownikach përlëc, përpolëc i wyrazach
pokrewnych, o s³owiñskim l¹b’ic ‘³amaæ’ i obëèe.j ‘kobiece okrycie g³owy’.
Pisa³em tak¿e o budowie kaszubskich czasowników ekspresywnych, o konta-
minacji i ludowej etymologii w kaszubskiej leksyce. Zwraca³em te¿ uwagê
na pewne, mylne slawistyczne etymologie wyrazów niew¹tpliwie bêd¹cych
niemieckimi zapo¿yczeniami. Ponadto zwiêŸle omówi³em dziedzictwo pras³o-
wiañskie w s³ownictwie kaszubskim, szerzej przedstawione tak¿e w moim roz-
dziale ksi¹¿ki H. Popowskiej-Taborskiej i W. Borysia Leksyka kaszubska na tle
s³owiañskim.

Wielkim zaszczytem by³o dostrze¿enie moich pierwszych skromnych arty-
ku³ów dotycz¹cych etymologii kaszubskiej przez wybitn¹ slawistkê, wszech-
stronn¹ badaczkê (tak¿e terenow¹) i znakomit¹ znawczyniê gwar kaszubskich
wspó³czesnych i dawnych, zabytków kaszubskich, z wielkim dorobkiem nauko-
wym (równie¿ z zakresu leksykologii i etymologii s³owiañskiej i kaszubskiej)
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prof. Hannê Popowsk¹-Taborsk¹. O zamiarze opracowania przez Pani¹ Profe-
sor dzie³a Etymologia kaszubska dowiedzia³em siê na konferencji slawistycznej
w Lipsku (bodaj w roku 1978), gdzie to zapowiedzia³a w referacie2. Z czasem
Pani Profesor zaproponowa³a mi wspó³udzia³ w realizacji tego przedsiêwziê-
cia. Po dyskusji (jak zwykle listownej) przysta³a na propozycjê, byœmy jednak
napisali s³ownik etymologiczny ludowej leksyki kaszubskiej, który po ró¿nych
dyskusjach otrzyma³ tytu³ S³ownik etymologiczny kaszubszczyzny3. Ustaliliœmy
zakres etymologizowanej leksyki: postanowiliœmy opracowywaæ tylko te wyra-
zy pospolite, które s¹ poœwiadczone w ludowych gwarach kaszubskich, pomi-
n¹æ natomiast ró¿nego rodzaju innowacje leksykalne pisanej kaszubszczyzny,
neologizmy tworzone przez pisarzy, autorów jakichœ tekstów, leksykografów,
gdy¿ objaœnienie ich pochodzenia to osobny, odmienny problem. Postanowi-
liœmy w miarê mo¿liwoœci okreœlaæ geograficzny zasiêg etymologizowanego
wyrazu, a tak¿e jego historiê, jeœli pojawia³ siê w dawnych tekstach b¹dŸ by³
poœwiadczony we wczeœniejszych s³ownikach kaszubskich. Zdecydowaliœmy,
¿e s³ownik bêdzie dyferencjalny w stosunku do standardowego jêzyka polskie-
go, czyli nie bêdziemy uwzglêdniaæ tych samych wyrazów w tych samych zna-
czeniach w polskim i kaszubskim, natomiast analizujemy wyrazy kaszubskie,
których odpowiedniki wystêpowa³y tylko w dawnej polszczyŸnie i/lub we wspó³-
czesnych gwarach polskich. Wstêpnie ustaliliœmy metody analizy etymologicz-
nej, strukturê artyku³ów s³ownikowych, sposoby podawania wariantów fone-
tycznych i morfologicznych wyrazów has³owych i derywatów od tych wyra-
zów, zakres przytaczanych innos³owiañskich odpowiedników b¹dŸ wyrazów
pokrewnych analizowanym wyrazom kaszubskim, sposoby w³aœciwego objaœnie-
nia etymologicznego i przytaczania odpowiedniej literatury etymologicznej.
Dok³adne informacje o wszelkich Ÿród³ach leksyki kaszubskiej wykorzystywa-
nych w s³owniku, o zastosowanych metodach analizy etymologicznej (zasad-
niczo zgodnych z metodami tzw. krakowskiej szko³y etymologicznej) wraz
z bibliografi¹ odpowiedniej literatury naukowej zosta³y potem zamieszczone
we Wstêpie do pierwszego tomu s³ownika, którego wiêksz¹ czêœæ napisa³a prof.
H. Popowska-Taborska, ja tylko fragment odnosz¹cy siê do metodologii badañ
etymologicznych.

2 H. Popowska-Taborska, Die Bedeutung peripher Sprachgebiete für die etymologische For-
schung (im Zusammen mit dem Projekt der Erarbeitung der „Kaschubischer Etymologien”,
„Zeitschrift für Slavistik”, XXIV/1, 1979, s. 100-104.

3 Szczegó³owo o perypetiach z rozpoczêtym s³ownikiem i o pracach nad nim zob. H. Po-
powska-Taborska, Miêdzy nami etymologami. Opowieœæ o narodzinach „S³ownika etymo-
logicznego kaszubszczyzny”, Studia Borysiana. Etymologica. Diachronica. Slavica. W 75.
rocznicê urodzin profesora Wies³awa Borysia, red. M. Jakubowicz i B. Raszewska-¯urek,
Warszawa 2014, s. 35-42.
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Intensywne prace nad S³ownikiem etymologicznym kaszubszczyzny roz-
poczêliœmy bodaj w 1991 roku. W tym samym roku na miêdzynarodowej
konferencji naukowej w Wiedniu poœwiêconej setnej rocznicy œmierci twórcy
s³owiañskiej etymologii, autorowi pierwszego s³owiañskiego s³ownika ety-
mologicznego Franzowi Miklosichowi wyg³osi³em referat Projekt Etymologicz-
nego s³ownika kaszubszczyzny, informuj¹cy o bogactwie leksyki kaszubskiej,
o wa¿nych archaizmach i interesuj¹cych wczesnych innowacjach leksykalnych
(np. skrotva / skrotev, sparχa / sparχ, ubëtk, besṕek ‘spokój wewnêtrzny’) i uza-
sadniaj¹cy opracowywanie pierwszego s³owiañskiego dialektalnego s³ownika
etymologicznego. W dyskusji pozytywnie wypowiadano siê o potrzebie takiego
s³ownika.

Przed rozpoczêciem prac nad s³ownikiem uda³o siê zgromadziæ liczne od-
powiednie Ÿród³a, w tym starsze s³owniki i s³owniczki kaszubskie oraz potrzebn¹
literaturê dialektologiczn¹ i etymologiczn¹. Ustaliliœmy wstêpnie, ¿e s³ownik
powinien mieæ 5 tomów zawieraj¹cych artyku³y s³ownikowe i dodatkowo tom
szósty z indeksami wyrazowymi. Podzieliliœmy te¿ pracê miêdzy siebie na mniej
wiêcej równe po³owy, np. w tomie pierwszym prof. H. Popowska-Taborska
opracowa³a has³a na litery a, b, ja zaœ na litery b’, c.

Zdecydowaliœmy, ¿e poszczególne artyku³y s³ownikowe bêd¹ podpisane
inicja³ami autora (czyli H. P.-T. lub W. B.) i ¿e nawzajem bêdziemy czytaæ
artyku³y wspó³autora, by w miarê mo¿liwoœci ujednolicaæ ich strukturê oraz
przekazywaæ sobie uwagi umo¿liwiaj¹ce ich poprawê b¹dŸ udoskonalenie.

Po tych ustaleniach zabraliœmy siê do intensywnej pracy nad tomem pierw-
szym, do zestawienia listy wyrazów wymagaj¹cych objaœnienia etymologicz-
nego, oczywiœcie ka¿dy wspó³autor w zakresie przydzielonych mu liter i do
opracowywania artyku³ów s³ownikowych. Dla mnie by³ to przede wszystkim
okres intensywnego uczenia siê, zag³êbiania siê we wszelak¹ jêzykow¹ proble-
matykê kaszubszczyzny, w historiê i etnologiê Kaszubów. Jako „dialektolog ga-
binetowy” (jak mnie zjadliwie okreœli³a pewna krakowska dialektolo¿ka) by³em
œwiadom, ¿e pod wzglêdem tej wiedzy nie dorastam do piêt mojej wspó³autor-
ce, która jako badaczka terenowa wiedzia³a wszystko o Kaszubach, zna³a chyba
wiêkszoœæ gwar kaszubskich i zabytków kaszubskich oraz mia³a ogromny,
wszechstronny naukowy dorobek kaszubologiczny. Dziêki jej pomocy, wska-
zówkom i swoim studiom odpowiedniej literatury naukowej stopniowo wzbo-
gaca³em sw¹ wiedzê kaszubologiczn¹, stara³em siê rzecz jasna samodzielnie
rozwi¹zywaæ szczegó³owe problemy etymologiczne, a z czasem nabra³em
w tym wprawy.

Napotka³em jeszcze jedn¹ trudnoœæ. Dotychczas zajmowa³em siê prawie
wy³¹cznie badaniem rodzimego s³owiañskiego s³ownictwa, rzadko leksyk¹ ob-
cego pochodzenia i to g³ównie zapo¿yczeniami romañskimi w s³ownictwie
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po³udniowos³owiañskim. Tymczasem leksyka kaszubska zawiera du¿o zapo-
¿yczeñ germañskich, koniecznie wymagaj¹cych uwzglêdnienia w s³owniku ety-
mologicznym wyrazów przejêtych z niemieckich gwar pruskich, z gwar dolno-
niemieckich, z wczeœniejszych faz rozwojowych jêzyka niemieckiego. Oczywi-
œcie bardzo pomocna okaza³a siê ksi¹¿ka F. Hinzego Wörterbuch und Lautlehre
der deutschen Lehnwörter im Pomoranischen (Kaschubischen), ale nie zawiera-
³a ona wielu germanizmów odnotowanych dopiero w s³owniku ks. B. Sychty
lub w Atlasie jêzykowym kaszubszczyzny i dialektów s¹siednich. Staraniem oboj-
ga wspó³autorów uda³o siê zgromadziæ odpowiedni¹ literaturê germanistyczn¹,
zw³aszcza dialektalne s³owniki niemieckie. Zapoznanie siê z takimi pracami
umo¿liwi³o odpowiednie wykorzystywanie niemieckiej leksyki z gwar Pomorza
i Prus Wschodnich oraz z wczeœniej mi nieznanego dolnoniemieckiego. Dziêki
temu uda³o siê w sposób przekonuj¹cy objaœniæ pochodzenie wielu wyrazów
kaszubskich, w tym udowodniæ, ¿e pewne wyrazy, uznawane przez niektórych
slawistów za rodzime, s¹ w rzeczywistoœci niemieckimi zapo¿yczeniami i od-
wrotnie, ¿e inne wyrazy, objaœniane jako germanizmy, s¹ wyrazami rodzimymi,
s³owiañskimi.

Nasze prace nad S³ownikiem etymologicznym kaszubszczyzny trwa³y oko³o
20 lat (poszczególne tomy ukazywa³y siê w latach 1994, 1997, 1999, 2003, 2006,
2010), w tym czasie ka¿de z nas pracowa³o równie¿ nad innymi zagadnieniami
i publikowaliœmy inne ksi¹¿ki i artyku³y. Intensywne prace zaowocowa³y ety-
mologiczn¹ obróbk¹ kilku tysiêcy kaszubskich leksemów, z których wiêkszoœæ
nie mia³o dotychczas ¿adnych objaœnieñ etymologicznych. Opracowane wyrazy
przynale¿¹ do wszystkich warstw leksyki kaszubskiej, do s³ownictwa odziedzi-
czonego z epoki pras³owiañskiej, do pras³owiañskich i wczesnos³owiañskich
dialektyzmów, do wczesnych zachodnios³owiañskich, lechickich innowacji
i kaszubskich innowacji z ró¿nych czasów i nierzadko ograniczonych do ró¿-
nych czêœci kaszubskiego obszaru jêzykowego, a tak¿e do zapo¿yczeñ, przede
wszystkim niemieckich (zw³aszcza dolnoniemieckich) i rzadziej z innych jêzy-
ków. Naturalnie etymologizowane wyrazy reprezentuj¹ wszystkie czêœci mowy
i wszelkie grupy semantyczne s³ownictwa kaszubskiego. Rzecz jasna pocho-
dzenie nie wszystkich rozpatrywanych wyrazów uda³o siê przekonuj¹co obja-
œniæ, pewne wyrazy lub ich osobliwe znaczenia zosta³y uznane za niejasne
lub wymagaj¹ce dalszych badañ, lecz taka jest zawi³oœæ trudnych badañ etymo-
logicznych i specyfika dostêpnych materia³ów leksykalnych. Zreszt¹ to samo
zjawisko wystêpuje we wszystkich sumiennych s³ownikach etymologicznych
ró¿nych jêzyków.

O ile wiem, s³ownik zosta³ ¿yczliwie przyjêty na Kaszubach, przychylnie go
równie¿ ocenili fachowi recenzenci z kilku krajów, omawiaj¹cy (nieraz kilka-
krotnie) poszczególne tomy b¹dŸ jego ca³oœæ: J. Treder, F. Hinze, Ž.Ž. Varbot,
¼. Králik, M. Bjeletiæ, L. Bednarczuk.
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S³ownik etymologiczny kaszubszczyzny sprawi³, ¿e ten jêzyk nale¿y do jêzy-
ków s³owiañskich maj¹cych swój s³ownik etymologiczny i to wczeœniej ni¿ taki
s³ownik otrzyma³y wiêksze narody, S³owacy, których s³ownik etymologiczny
ukaza³ siê w 2015 r. czy Macedoñczycy niemaj¹cy dotychczas odpowiedniego
s³ownika.

Jestem dumny, ¿e dziêki uprzejmoœci i wspania³omyœlnoœci prof. Hanny Po-
powskiej-Taborskiej mog³em byæ wspó³autorem dzie³a tak wa¿nego nie tylko
dla Kaszubów, tak¿e istotny dla polskich i ogólnos³owiañskich badañ leksyki.
Warto mo¿e dodaæ, ¿e w innej swojej pracy, mianowicie w S³owniku etymo-
logicznym jêzyka polskiego (Kraków 2005) obficie uwzglêdni³em kaszubskie
odpowiedniki etymologizowanych polskich wyrazów. Prof. Jerzy Treder uzna³,
¿e ten s³ownik najpe³niej ze wszystkich polskich s³owników etymologicznych
wykorzystuje kaszubski materia³ leksykalny.

Mam nadziejê, ¿e w miarê mo¿liwoœci obiektywnie przedstawi³em swoj¹
nieco ciernist¹ i doœæ d³ugotrwa³¹ drogê do poznania kaszubszczyzny i do pew-
nego pog³êbienia wiedzy o niej.
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Jacek Kowalkowski
Poznañ

Archiwum Heidensteinów z Sulęczyna
(1571–1753) w zbiorach rodziny

Skórzewskich z Czerniejewa.

Cz. 1. Dokumenty z czasów
„przedheidensteinowskich” 1571–1591

Na temat historii tak zwanego Archiwum Heidensteinów z Sulêczyna
na Kaszubach – nazwa pochodzi ode mnie – wzmiankowa³em bardzo krótko
ju¿ kilkanaœcie lat wczeœniej w wstêpie do edycji kontraktu œlubnego Reinholda
Heidensteina, sekretarza królów Stefana Batorego i Zygmunta III Wazy1. Osobno
doda³em te¿ wtedy nowe informacje zwi¹zane z rodzinami Heidensteinów
i jego ¿ony, Ertmundy z Konarskich2. Artyku³y pozosta³y w³aœciwie niezauwa-
¿one, skoro publikowany ¿yciorys czy Pos³owia do nowych wydañ prac tego¿
Reinholda Heidensteina nie znaj¹ nowych faktów z ¿ycia tego pisarza3. Obecnie
rozwinê historiê tego zbioru akt, dodaj¹c nowe fakty, dotycz¹ce zarówno ich
pochodzenia i treœci, jak i ci¹g dalszy historii tej teczki.

 Zacznê od momentu, kiedy doc. dr hab. Janina Bielecka4, w latach 1949–
–1980 kustosz Poznañskiego Archiwum Pañstwowego, porz¹dkowa³a zespo³y

1 J. Kowalkowski, Kontrakt œlubny Reinholda Heidensteina i Ertmundy Konarskiej z 1597 roku,
„Genealogia. Studia i Materia³y Historyczne”, 19, 2007, s. 141–147, zw³aszcza s. 141–144.

2 Ten¿e, Krêgi rodzinne Reinholda Heidensteina i Ertmundy Konarskiej, poœlubionych w 1597
roku. Przyczynek do dziejów szlachty pomorskiej na prze³omie XVI i XVII wieku, tam¿e,
s. 17–46.

3 J. Byliñski, W. Kaczorowski, Reinhold Heidenstein – kodyf ikator, dyplomata, dziejopis,
„Opolskie Studia Administracyjno-Prawne”, 13, 2015, nr 3, s. 39–63; ci¿, Pos³owie, w:
R. Heidenstein, Dzieje Polski od œmierci Zygmunta Augusta do roku 1594. Ksi¹g XII, prze³.
M. Gliszczyñski, oprac. i wyd. J. Byliñski i W. Kaczorowski, Opole 2015, s. 779–805; ci¿,
Pos³owie, w: R. Heidenstein, Pamiêtniki wojny moskiewskiej w 6 ksiêgach, prze³. J. Czubek,
oprac. i wyd. J. Byliñski i W. Kaczorowski, Opole 2017, s. 229–255.

4 Biogram zas³u¿onej pracownicy, zob. K. Górska-Go³aska, Janina Bielecka 1912–2006,
„Archeion”, t. 109, 2006, s. 391–394; H. Krystek, Janina El¿bieta Bielecka (1912–2006),
„Archiwista Polski”, 11, 2006, nr 4, s. 94–95.
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archiwalne ksi¹g grodzkich i ziemskich z terenu Wielkopolski, czêœci Kujaw
(inowroc³awskie) i województwa pomorskiego (Bydgoszczy)5, jednoczeœnie
tak¿e archiwa podworskie, wœród nich akta maj¹tku Czerniejewo Skórzewskich,
przejête w czasie II wojny œwiatowej przez niemiecki zarz¹d tego maj¹tku
i przekazane do Archiwum Pañstwowego, wówczas Archiwum Rzeszy w Poz-
naniu. Segregowanie akt, konieczne wobec ich przemieszania wskutek ewaku-
acji i spalenia budynku Archiwum, nie obejmowa³o przewa¿nie rozsypanych
akt luŸnych, których opracowanie jest czasoch³onne. Z tych to akt luŸnych
w tym samym czasie utworzono zespó³ archiwalny nr 978 Ekstrakty i wyci¹gi
z przedrozbiorowych ksi¹g s¹dowych dla rodzin szlacheckich. Zapewne zabra-
k³o czasu na ich opracowanie, gdy¿ w roku 1976 roku zbiór ten zosta³ przenie-
siony do zasobu nieewidencjonowanego. Jednak zawartoœæ tego zbioru musia³a
zainspirowaæ kustosz Bieleck¹ do podjêcia siê naukowego opracowania dziejów
i dzia³alnoœci s¹dów ziemskich i grodzkich z terenu Pomorza, maj¹c na uwadze
prawie ca³kowite zniszczenie akt grodzkich i ziemskich w czasie zaborów,
jeszcze w XVIII wieku. Pisz¹c dwa znane artyku³y na temat dzia³alnoœci s¹dów
ziemskich i grodzkich z tego terenu, autorka doœæ dowolnie cytowa³a teczki
z ekstraktami dokumentów, wtedy jeszcze nieudostêpnianych, jak: Akta maj¹t-
kowe Potulickich, ekstrakty z XVII w.; Akta maj¹tkowe Potulickich, ekstrakty
z w. XVIII; Akta maj¹tkowe i procesowe Dzia³yñskich, ekstrakty XVII i XVIII
wieku; Akta procesowe i maj¹tkowe Potulickich, ekstrakty XVII i XVIII wieku;
Akta procesowe Czapskich, ekstrakty z XVII i XVIII wieku6. Przechodz¹c na
emeryturê w roku 1980, kustosz Bielecka pozostawi³a te akta bez jakiejkolwiek
ewidencji. Dopiero w 1994 roku opracowanie dawnego zbioru nr 978 roz-
poczê³a archiwistka Zofia Wojciechowska z zadaniem przy³¹czenia tych akt
do zespo³u nr 1138 – spuœciŸny po Józefie Szaniawskim7.

Józef Szaniawski by³ archiwist¹ i historykiem, w latach 1840–1842 pracowa³
w Archiwum G³ównym Akt Dawnych Królestwa Polskiego w Warszawie,
w latach 1843–1850 w archiwum akt staropolskich w Sieradzu, od roku 1851 –
w archiwum kaliskim8. Pierwsza czêœæ jego zbioru, na któr¹ sk³ada siê 21 teczek

5 J. Bielecka, Inwentarze ksi¹g archiwów grodzkich i ziemskich Wielkopolski XIV–XVIII wieku.
Województwo poznañskie, kaliskie, gnieŸnieñskie, inowroc³awskie, Poznañ 1965.

6 Ta¿, Organizacja i dzia³alnoœæ s¹dów ziemskich w Prusach Królewskich od wieku XV do XVIII
w³¹cznie, „Archeion”, 63, 1975, s. 145–164, cytowane tytu³y akt, s. 157–158.; ta¿, Organiza-
cja i dzia³alnoœæ s¹dów grodzkich w Prusach Królewskich w XV-XVIII wieku, „Archeion”, 65,
1977, s. 155–174.

7 Archiwum Pañstwowe w Poznaniu (dalej: APP), zespó³ 1138 Józef Szaniawski – spuœcizna.
8 Z. Chody³a , Józef Szaniawski (1805–1879), w: Wielkopolski s³ownik biograf iczny, Warszawa-

-Poznañ 1981, s. 729–730; Z. Wojciechowska, Archiwista Józef Szaniawski i jego spuœcizna
aktowa, „Archeion”, 99, 1998, s. 93–106. Z. Chody³a, Józef Gabriel Szaniawski (1805–1879),
w: Polski s³ownik biograf iczny (dalej: PSB), t. 47, 2010–2011, s. 9–11.
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z materia³ami genealogicznymi dla ponad 200 rodzin, pragn¹cych udowodniæ
swoje szlachectwo przed urzêdem Heroldii Królestwa Polskiego, by³a znana
ju¿ w latach 60. Akta, które mia³y byæ do³¹czone do spuœcizny archiwisty
Szaniawskiego mia³y rozmiar oko³o 3 m.b. i sk³ada³y siê g³ównie z luŸnych kart,
w wiêkszoœci posegregowanych przez kustosz Bieleck¹ wed³ug nazw siedzib
s¹dów grodzkich w Prusach Królewskich. Prace nad ich porz¹dkowaniem trwa³y
z przerwami do 1998 roku. Po bli¿szym zapoznaniu siê z nimi, ju¿ w 1996 roku
wy³¹czono z tego zbioru ok. 1 m.b. akt na podstawie widniej¹cych na ich ok³ad-
kach niemieckich znaków archiwalnych, œwiadcz¹cych o ich przynale¿noœci,
do utworzonego w XIX wieku w Królewsko-Pruskim Archiwum Pañstwowym
w Poznaniu zbioru o nazwie Manuskrypty. Natomiast akta luŸne, nieposia-
daj¹ce ¿adnych znaków kancelaryjnych czy archiwalnych, które umo¿liwia-
³yby rozpoznanie ich proweniencji, po uporz¹dkowaniu ich w miarê mo¿noœci
chronologicznie, przy³¹czono do wspomnianego wy¿ej zespo³u nr 1138 Józef
Szaniawski – spuœcizna. Ogó³em do³¹czono 78 jednostek akt (2 m.b.).

Akta udostêpnione w 1998 roku zawieraj¹ w mniejszym lub wiêkszym stop-
niu zachowane archiwa maj¹tkowe kilkudziesiêciu rodzin wielkopolskich i po-
morskich. Ich zawartoœæ stanowi¹ oryginalne ekstrakty kontraktów sporz¹dzone
w najró¿niejszych s¹dach Rzeczypospolitej, g³ównie wielkopolskich i pomorskich,
tak¿e prywatne zapisy i kwity9 . Jeœli chodzi o maj¹tki szlacheckie na Pomorzu,
których zachowane archiwa rodzinne zosta³y ostatnio bli¿ej opisane10, to zna-
leŸæ tu jeszcze mo¿na wcale niema³e zasoby archiwów, zw³aszcza Dzia³yñskich
i Potulickich, a tak¿e Garczyñskich, Tucho³ków, Przebendowskich, Czapskich,
¯aliñskich, Konarskich i Heidensteinów. Czêœæ akt stanowi¹ luzy, czêœæ to zszyte
fragmenty dawnych ksi¹g. Zw³aszcza cenne jest prawie kompletne archiwum
rodzinne Heidensteinów z Sulêczyna, gromadzone przez cztery pokolenia,
od momentu kupna przez Reinholda tych dóbr w 1592 do 1753 roku. Chyba
nie ma tu wiêkszoœci akt z lat 1726–1751, kiedy dobrami zarz¹dza³a Barbara
(zm. 1751), ostatnia z tego rodu i jej trzej mê¿owie, Stanis³aw Ludwik Dzia³yñ-
ski, Maurycy Adolf Marwicz (von der Marwitz) i Jakub Wolski – widocznie
posz³y za jej dzieæmi. Byæ mo¿e, ¿e i brak pocz¹tkowych, sprzed 1571 roku,
kiedy Sulêczyno nale¿a³o do poprzedniego w³aœciciela.

Na zbiór ten natrafi³em przypadkowo. Podczas przegl¹dania spuœcizny po
Józefie Szaniawskim przed 1998 rokiem, tych nowych teczek tam nie by³o
i tylko proœba dr Marii Czeppe, zastêpczyni redaktora g³ównego Polskiego
s³ownika biograf icznego o kwerendê w tym zbiorze do któregoœ z biogramów,
pozwoli³a znaleŸæ owe 78 nowych teczek, dobrze opisanych w katalogu, jeœli

9 Szerszy opis zbioru, zob. Z. Wojciechowska, Archiwista Józef Szaniawski…
10 W. Nowosad, Archiwa szlachty Prus Królewskich, Toruñ 2005.
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chodzi o nazwiska w nich wystêpuj¹ce. Ze zdumieniem patrza³em na przewi-
jaj¹ce siê nazwy osobowe z Kaszub i ca³ego Pomorza. By³o jasne, i¿ teczki te nie
mog³y pozostaæ po archiwiœcie Szaniawskim. Tak zakoñczy³em ich opis
w pierwszym z artyku³ów na ten temat z 2007 roku, bowiem w³aœciwej prowe-
niencji ich nie zna³em11.

W miêdzyczasie do takiego samego wniosku dosz³a tak¿e mgr Zofia Woj-
ciechowska, która, wed³ug jej relacji, po wnikliwej analizie wewnêtrznej i zew-
nêtrznej tych akt, odkry³a ich to¿samoœæ z podobnymi materia³ami archiwal-
nymi, zawartymi we wspomnianym na pocz¹tku zespole nr 931 Maj¹tek Czer-
niejewo – Skórzewscy. Efektem badañ porównawczych, maj¹cych na celu
ustalenie proweniencji tych akt by³o przeniesienie w 2008 roku 51 jednostek
akt (1,17 m.b.) z lat 1560–1894 do zespo³u nr 931, w którym nadano im sygna-
tury 2361–2411. W nastêpnych latach do³¹czono do tego zespo³u dalsze akta
wielkopolskie i pomorskie rodziny Skórzewskich i rodzin z nimi spokrewnio-
nych oraz spowinowaconych, wyselekcjonowane podczas porz¹dkowania zbio-
ru archiwalnego nr 976 Miscellanea i z nieopracowanej czêœci zbioru nr 974
Dokumenty i akta osób i rodzin, i nadano im sygnatury 2412–241912. W opra-
cowanej czêœci zespo³u nr 974, który zosta³ utworzony jako zbiór archiwalny
w latach 60. XX wieku, a w 2004 roku podzielony na ponad 200 odrêbnych
zespo³ów archiwalnych, znalaz³a siê kolejna cz¹stka akt pomorskich, nale¿¹-
cych do archiwum podworskiego Skórzewskich z Czerniejewa, to jest zespó³
nazwany jako Solikowscy z Kux 1607–1661. Wybra³em go do omówienia pod-
czas konferencji w Gdañsku (13–14 XII 2018 r.)13. Zespó³ ten zosta³ w 2018
roku tak¿e przeniesiony do archiwum podworskiego Skórzewskich z Czernie-
jewa, w którym otrzyma³ sygnaturê 2420.

Wracaj¹c do Archiwum Heidensteinów, trzeba zaznaczyæ, i¿ badania rodzin
pomorskich utrudnia brak ksi¹g grodzkich i ziemskich województw pomorskie-
go, a tu zamieszkiwa³ Reinhold Heidenstein, a tak¿e województwa che³miñ-
skiego, gdzie poœlubi³ Ertmundê Teresê Konarsk¹. Jedynie dla najmniejszego
z nich, województwa malborskiego, zachowa³y siê ksiêgi s¹dowe, choæ nie
w pe³nym sk³adzie. Wp³ywa to niekorzystnie na jakoœæ biografistyki pomor-
skiej, w tym rodzin obecnie omawianych, Heidensteinów i Konarskich14.

11 J. Kowalkowski, Kontrakt œlubny…, s. 141–144.
12 APP, zespó³ nr 931 Maj¹tek Czerniejewo – Skórzewscy.
13 APP, zespó³ nr 5221, sygn. 1. Uniwersytet Gdañski, Wydzia³ Historyczny, konferencja:

Genealogia, prozopograf ia i dzieje spo³eczeñstw na historycznych obszarach Pomorza
w okresie przedindustrialnym (od œredniowiecza po wiek XIX)

14 J. Borzyszkowski, Biograf istyka historyczna na Pomorzu i jej rola w umacnianiu to¿samoœci
regionalnej, w: Region i ludzie a historiograf ia i to¿samoœæ, pod red. J. Borzyszkowskiego,
Gdañsk–Ciechanów 1999, s. 73–88.
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Odkrycie w ostatnim czasie tych nowych Ÿróde³, w tym domowego archi-
wum Heidensteinów z Sulêczyna, daje pogl¹d nie tylko na sprawy gospodarcze
Heidensteinów. Zachowana w Archiwum Pañstwowym w Poznaniu teczka
zawiera ekstrakty dokumentów z lat 1571–1753; to ponad 125 aktów, nawet
kilka z czasów „przedheidensteinowskich”, co zreszt¹ jest tematem Aneksów
do niniejszego artyku³u. Oddaj¹ one co prawda w minimalnym stopniu ¿ycie
rodzinne, mianowicie jedynie przechowuj¹ kontrakt œlubny Reinholda15. Ju¿
to pozwoli³o ustaliæ nie tylko dok³adn¹ datê œlubu, ale i fakt, ¿e pochodzenie
jego ¿ony jest inne ni¿ to przedstawiaj¹ biogramy w Polskim s³owniku biogra-
f icznym, czy to przy Heidensteinie, czy Konarskich16. Brak jest jednak takich
wa¿nych dokumentów jak testamenty czy inne kontrakty œlubne. Te zachowane
dokumenty s¹ jednak kopalni¹ wiedzy w sprawach gospodarczych tej rodziny.
Mo¿na i trzeba dodaæ, ¿e akta te dotycz¹ ró¿nych rodzin, w wiêkszoœci kaszub-
skich, maj¹cych na przestrzeni 150 lat kontakty z Heidensteinami, takich jak:
Grabowskich, Belowów, Sadkowskich, Rybiñskich, Wêsierskich, P³acheckich,
Wieckich, Werdów, Sp³awskich, Smoszewskich, Garczyñskich, Raczyñskich,
Dogielów, Kalksteinów, Chrz¹stowskich, Pl¹skowskich, Domarosów, Ustarbow-
skich, Kostka Podjaskich, Wysockich, B³eszyñskich, Potulickich, Lipiñskich,
Trembiñskich, Moszczyñskich, Dorêgowskich, Komorskich, Grabskich, Kro-
kowskich, Witków. Poza tym zachodz¹ relacje pomiêdzy rodami Krokowskich
i ¯abiñskich z Grabowskimi, Szczawiñskich z Zdunowskimi, Belowami i Gra-
bowskimi, Janitzów z ¯abiñskimi, Trêbiñskich z Rowiñskimi, Gostomskich
z Kostka Wêsierskimi, Tokarskich z Kostka Mœciszewskimi, Machów z Grabla
Mœciszewskimi, Che³mowskich z Wieckimi, Wêsierskich z Kiedrowskimi, Trze-
biatowskich z Wolskimi, Wolskich z Tucho³kami, przede wszystkim jednak
Heidensteinów z s¹siadami.

S¹ to dokumenty takie jak: manifestacje, protestacje, relacje, apelacje, pozwy,
zapisy sum, kontrakty kupna-sprzeda¿y dóbr, opisy granic przy przekazaniu
dóbr, wyznaczanie granic przez komisje – w przypadku sporu granicznego,
zeznania œwiadków, intromisje w dobra, zrzeczenie siê dóbr, zobowi¹zania,
relacje ze z³o¿enia pozwów, aresztowania winnych przy obdukcji ran, kary,
banicje, kwity ze zwróconych po¿yczek, zap³aconych rat i kontrybucji (grodu
rawskiego), dekrety. Cenne s¹ zw³aszcza opisy granic Sulêczyna z okolicznymi
miejscowoœciami i przede wszystkim te zostan¹ opublikowane.

Ekstrakty, czêœciowo zszyte, pochodz¹ g³ównie z nieistniej¹cych ju¿ ksi¹g
s¹dowych, a wiêc ziemskich tucholskich, œwieckich, mirachowskich, tczewskich,
sztumskich i cz³uchowskich, grodzkich skarszewskich (30), miejskich Gdañska,

15 J. Kowalkowski, Kontrakt œlubny…, s. 146–147. APP, zespó³ nr 931 Maj¹tek Czerniejewo –
Skórzewscy, sygn. 2373, s. 41–43.

16 J. Kowalkowski, Krêgi rodzinne..., s. 28–29.
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Koœcierzyny, Tucholi, Chojnic, Sztumu, Skarszew, Starogardu i Bytowa, z Wiel-
kopolski, g³ównie z grodu w Nakle, pojedyncze trybuna³u w Piotrkowie i grodu
warszawskiego, z lat 1571–1753, w du¿ej czêœci oryginalne, z podpisami i pie-
czêciami17.

Wybrane z nich poka¿emy na ilustracjach18, tak¿e niektóre publikowane
bêd¹ w dalszym ci¹gu w czasopiœmie Instytutu Kaszubskiego w Gdañsku „Acta
Cassubiana”19. Wszak rzecz dotyczy Kaszub.

Wiele innych dokumentów dotycz¹cych Heidensteinów, które tu ujmiemy,
znajduj¹ siê w kolejnych teczkach20. Historia akurat tej jednej, i zapewne pozo-
sta³ych, jest niezwykle ciekawa. Uda³o mi siê bowiem odnaleŸæ w innej z teczek
dokument i tym samym ustaliæ, ¿e bia³¹ skrzyniê z aktami dotycz¹cymi Sulê-
czyna, wed³ug oblaty dekretu s¹du ziemskiego tczewskiego w aktach s¹du ³aw-
niczego Starogardu, 10 lat po œmierci Barbary, to jest w 1761 roku przekaza³
Potulicki Czapskiemu. Wszystko siê zgadza, pierwszy z nich to Aleksander
Hilary Potulicki, m¹¿ Zofii Dzia³yñskiej, córki Barbary i jej pierwszego mê¿a
Stanis³awa Dzia³yñskiego21, drugi natomiast to Micha³ Augustyn Czapski, któ-
ry ju¿ w 1752 naby³ dobra po Barbarze i 10 lat czeka³ na dokumenty22.

Dziœ teczka ta, oraz ponad 50 innych, udostêpnionych badaczom dopiero
w 1998 roku, pocz¹tkowo do³¹czona, jak i pozosta³e do tzw. Archiwum
Szaniawskiego, archiwisty z Kalisza, po ¿mudnych poszukiwaniach archiwistki
Zofii Wojciechowskiej znalaz³y ostatecznie swoje miejsce w Archiwum Skó-
rzewskich z Czerniejewa23. Trzeba pamiêtaæ , i¿ bracia Stanis³aw i Micha³
Skórzewscy z Wielkopolski poœlubili ¿onê i córkê zmar³ego kasztelana gdañ-
skiego Franciszka Czapskiego, Katarzynê z Iwanickich i Ludwikê Czapsk¹24,
tym samym przejêli ok. 40 wsi na Pomorzu, a z nimi odpowiednie dokumenty.

17 J. Kowalkowski, Kontrakt œlubny…, s. 143–144. Kierowa³em siê tu w³asnym ogl¹dem,
przede wszystkim opisem archiwalnym sporz¹dzonym w APP przez st. kustosz mgr Zofiê
Wojciechowsk¹.

18 W³odzimierz Kaczorowski, Jacek Kowalkowski, Reinhold Heidenstein (1553–1620). Histo-
riograf, dyplomata, prawnik, Opole [w przygotowaniu].

19 J. Kowalkowski, Archiwum Heidensteinów z Sulêczyna. Cz. II. Akty od kupna Sulêczyna
przez Reinholda Heidensteina do œmierci jego ¿ony 1592–1658, „Acta Cassubiana” [w przy-
gotowaniu].

20 Zob. APP, Maj¹tek Czerniejewo – Skórzewscy, nr 931, sygn. 2365, 2370, 2371, 2377, 2379
(tu archiwum Kostków Podjaskich), 2396, 2401.

21 Szerzej, zob. J. Kowalkowski, Kontrakt œlubny…, s. 143.
22 Tam¿e.
23 Od 1998 roku, APP, zespó³ nr 1138 Józef Szaniawski – spuœcizna, sygn. 63; potem zespó³

nr 931 Maj¹tek Czerniejewo – Skórzewscy, sygn. 2373.
24 Zob. J. Dygda³a, Stanis³aw Skórzewski h. Drogos³aw (1700–1761), oraz ten¿e, Micha³ Skó-

rzewski h. Drogos³aw (1707–1789), w: PSB, Warszawa – Kraków, 1997–1998, s. 378–379
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Obecnie wymieniam jedynie 6 aktów z czasów „przedheidensteinowskich”,
a trzy z nich wydajê w Aneksach. W³aœcicielem Sulêczyna i czêœci Zdunowic
by³ wtedy Joachim Below25, starosta Ba³gi (dzisiejsze Weso³yje) pod Królew-
cem (Kaliningradem) nad Zalewem Wiœlanym. Spisy podatków z 1570 roku
wymieniaj¹ w Sulêczynie niejakiego Ottona Bielaw, który p³aci³ podatek od
25 ³anów i nie zosta³ rozpoznany w edycji tych podatków26. By³ to Otto Below,
najpewniej ojciec Joachima27. Nie wiadomo od kiedy rodzina ta posiada³a Sulê-
czyno, natomiast Joachim i jego ¿ona Anna z domu Kreytzen sprzedali maj¹tek
na Kaszubach Reinholdowi Heidensteinowi (zm. 1620) w 1592 roku. S¹ niepo-
twierdzone przes³anki, i¿ Heidenstein móg³ tu mieszkaæ wczeœniej (dzier¿a-
wiæ?), bowiem ju¿ w 1585 roku móg³ byæ nazywany jako Sulecki (Solecki). Ale
o nim i oko³o trzydziestu dokumentach z czasów jego i jego ¿ony (zm. 1658)
bêdzie mowa w czêœci II Archiwum Heidensteinów, z edycj¹ niektórych z nich.

Dodam tylko, i¿ o Sulêczynie, wsi w pow. kartuskim, województwie pomor-
skim ukaza³o siê wspó³czeœnie kilka popularnych publikacji, jednak ¿adna nie
zna³a Joachima Belowa jako poprzedniego w³aœciciela Sulêczyna, nie mówi¹c
ju¿ o wydanych ni¿ej aktach28. Nie ma co siê dziwiæ, bowiem nie znaj¹ historii
tej miejscowoœci przez co najmniej wiek, od nadañ krzy¿ackich do kupna przez
Reinholda Heidensteina, naukowe opisy Willy Heidna29, tym bardziej najnow-
sza praca Maksymiliana Grzegorza30. Wartoœæ tego zbioru akt, a tak¿e ok.
50 innych teczek, jest nie do przecenienia.

i 371–373; ten¿e, Stanis³aw Skórzewski h. Ogoñczyk (1700-1761), w: S³ownik biograf iczny
Pomorza Nadwiœlañskiego, t. 4, Gdañsk 1997, s. 227–228; zob. te¿ Z. Kratochwil, Wielko-
polscy Skórzewscy w Prusach Królewskich w XVIII wieku, „Rocznik Gdañski”, t. 51, 1991,
z. 1, s. 74–88.

25 Joachim von Below, starosta w Ba³dze 1585–1595, http://mitglieder.ostpreussen.de/balga/
index.php?id=620 [dostêp 1 XII 2018].

26 Polska XVI wieku pod wzglêdem geograf iczno-statystycznym, t. 12. Prusy Królewskie, wyd.
I. T. Baranowski, Warszawa 1911 (= „Źród³a Dziejowe” 23), s. 264; M. Biskup, A. Tomczak,
Mapy województwa pomorskiego w drugiej po³owie XVI w., Toruñ 1955 (= „Roczniki Towa-
rzystwa Naukowego w Toruniu”, 58, 1953, z. 1), s. 96.

27 Zob. https://jrklatt.files.wordpress.com/2017/09/aljk40gnach-feye22.pdf, nr 55426 [dostêp:
1 XII 2018]. Genealogiê Belowów podaje Gothaisches genealogisches Taschenbuch der
adeligen Hauser, t. 3, 1902, s. 70 nn., lecz nie ma tu Ottona i Joachima w Sulêczynie.

28 B. G³odowski, Sulêczyno. Szkice z dziejów wsi, Gdañsk 1995; ten¿e, Sulêczyno. Z dziejów
paraf ii i gminy, Z³ota Karczma 2009; ten¿e, 400 lat paraf ii Œwiêtej Trójcy w Sulêczynie
(1616-2016), Pelplin 2016. Rec. ostatniej ksi¹¿ki, zob. J. Kowalkowski, „Acta Cassubiana”,
t. 19, 2017, s. 449–452.

29 W. Heidn, Die Ortschaften des Kreises Karthaus/ Westpreuss. In der Vergangenheit. Mar-
burg/Lahn 1965(=Wissenschaftliche Beiträge zur Geschichte und Landeskunde Ost-Mittel-
europas, Nr. 73), s. 608–609.

30 M. Grzegorz, S³ownik historyczno-geograf iczny okrêgu mirachowskiego komturstwa gdañ-
skiego w œredniowieczu, Bydgoszcz 2014, s. 68.
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Obecnie przedstawiam tylko krótki opis czterech pierwszych aktów, jeszcze
zanim Reinhold Heidenstein kupi³ dobra sulêczyñskie, przy czym pierwszy
i trzeci s¹ opublikowane w Aneksach. Tam te¿, w przypisach bli¿szy opis nazw
miejscowych i osobowych. Dodajê te¿ niechronologicznie dwie kopie akt
lat 1578 i 1586, w³o¿one do teczki dalej, przy czym drugi z nich wspó³czeœnie
jest b³êdnie datowany na rok 1686 zamiast 1586 i tylko ten jest publikowany
w Aneksie 3. Stara³em siê zachowaæ oryginalne tytu³y, umieszczone na ostat-
niej stronie danego dokumentu. Pisowniê polskich dokumentów zmoderni-
zowano z zasadami instrukcji dla tego typu tekstów, zachowuj¹c charaktery-
styczne zwroty31.

1. [Koœcierzyna miejskie], 31 XII 1571. O ³¹ki w Parchowie do Grabowa nale-
¿¹ce, s. 2–4 [orygina³?]32.

2. 15 VII 1579. Dwa dekrety króla Stefana Batorego, pierwszy zwo³uj¹cy ko-
misjê w sprawie królewskiej wsi Parchowo – spór braci Jakuba, £ukasza
i Grzegorza Grabowskich ze starost¹ mirachowskim Jakubem Sczawiñ-
skim (s. 5–6), drugi dla Jakuba Sczawiñskiego w tej samej sprawie [kopia?]
(s. 7–10).

3. Koœcierzyna ziemskie, 29 X 1586. Gruchalken Zdunowsken accusatores.
Joachim Below, Gregorius Grabowski et iis de Venser accusati. Remissum
(s. 11–11a).

4. 1591Venditio iugeris agri in Zdunowicz [sprzeda¿ czêœci Zdunowic – 1 ³an
i 30 mórg przez Joachima Belowa starosty Ba³gi i dziedzica Sulêczyna Pio-
trowi Pretzken] (s. 12–13).

5. Kopia polska poprawienia granic miêdzy dobrami królewskimi starostwa
Mirachowskiego wsi ¯akowa i dobrami dziedzicznymi wsi Kistowa [Kistowo
1578] (s. 295-301).

6. Granice Solleskie [Sulêczyno 1586, kopia nieuwierzytelniona] (s. 302–309).

Serdecznie dziêkujê Pani mgr Zofii Wojciechowskiej, starszej kustosz
w Archiwum Pañstwowym w Poznaniu, za rady i wskazówki, bez których hi-
storia interesuj¹cych nas akt nie by³aby ani dok³adna, ani w miarê pe³na.

31 Instrukcja wydawnicza dla Ÿróde³ historycznych od XVI do po³owy XIX w., pod red. K. Lep-
szego, Wroc³aw 1953.

32 Dokument znajduje siê tak¿e w najstarszej zachowanej ksiêdze miejskiej Koœcierzyny,
Archiwum Pañstwowe w Gdañsku (dalej: APG), sygn. 506/1, k. 336–336v.
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ANEKS 1

Źród³o: APP, zespó³ 931 Maj¹tek Czerniejewo – Skórzewscy, sygn. 2373, s. 2–4.

[s. 2 na lewym marginesie] Œwiadectwo o ³¹ki grabowskie.

Acta Nobilis Domini Alberti Grabowsky Kiemlada anno Domini MDLXXI
die ultima Decembris [31 XII 1571].

Stan¹³ szlachetny Pan Wojciech Grabowsky przezwiskiem Kiemlada33  jako
w domu Bartosza Zwarki a so³tysa miasteczka Koœcierzyny34  s¹dz¹c ze wszyst-
kiemi przysiê¿nemi w prawie i gaj(o)nym wiecu.

I¿ szlachetny Pan Wojciech Grabowsky przyzwa³ œwiadki przed nasze pra-
wo a w gajony wiec, którzy œwia(d)czyli o te ³¹ki, które szlachetny Pan Wo(j)ciech
Grabowski z wieka trzyma³ na Parchowie35, którzy ci œwiadkowie stanêli
za mandatami.

Jako pierwszy stan¹³ za mandatem JMP starosty golubskiego36  jako uczciwy
m¹¿ Jan Wielgusz, lat mu bêd¹c 90 i zezna³ pod swem dusznem zbawieniem,
palce swoje podnió(s³)wszy ku Panu Bogu, i¿ te ³¹ki, które s¹ na Parchowie
z wieka do Grabowa37  jako 4 morgi, które s¹ z jednej strony okopane, a z dru-
giej strony jest zdrój, aby pokój mia³y te ³¹ki od Parchowianów. Gdzie i jes(z)c(z)e
na tych ³¹kach mia³ Pan Grabowski chmielnik i ozdowniczê38, gdzie i ja tam
chmiel skuba³ i trawê sieka³, gdzie pamiêtam pierwszego Pana Jaktora, wtórego

33 Wojciech Grabowski herbu Kemlada (przed 1557 – po 1571), ¿ona Jadwiga, dzieci £ukasz,
Apolonia, Grzegorz i Anna, APG, Akta miasta Koœcierzyny 506/1, s. 111, 171, 264, 395;
506/2, s. 243; Biblioteka Zak³adu Narodowego im. Ossoliñskich (dalej BZNiO), rkps 4412
(Akta miasta Koœcierzyny), k. 102v.

34 Bart³omiej Zwarka (Szczodrowski), syn Paw³a, so³tys w Koœcierzynie w latach co najmniej
1569–1603, APG, 506/1, s. 231, 235, 417.

35 Parchowo, wieœ w pow. kartuskim, woj. pomorskim, starostwo wydzielone z mirachowskigo
w 1624 roku, P. Czaplewski, Senatorowie, podskarbiowie i starostowie Prus Królewskich
1454–1772, Toruñ 1921, s. 154.

36 Starost¹ golubskim by³ wtedy (1559–1594) Krzysztof Kostka (zm. 1594), syn Stanis³awa,
tak¿e starosta koœcierski (1555–1594), przysz³y wojewoda pomorski (1576–1594), P. Cza-
plewski, Senatorowie…, s. 86 i 111; Urzêdnicy Prus Królewskich XV–XVIII wieku. Spisy,
oprac. K. Mikulski, Wroc³aw 1990, nr 916.

37 Grabowo Koœcierskie, wieœ w pow. koœcierskim, woj. pomorskim.
38 Ozdownia (ozdnica) – suszarnia s³odu, zob. S. B. Linde, S³ownik jêzyka polskiego, t. 2, cz. 1,

Warszawa 1809, s. 597; S³ownik jêzyka polskiego, pod red. J. Kar³owicza, A. Kryñskiego
i W. NiedŸwiedzkiego, t. 3, Warszawa 1902, s. 924.
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Harnesta, trzeciego Stanis³awa Sczawiñskiego, czwartego Miko³aja Sczawiñ-
skiego39, gdzie ci tego nie bronili tych ³¹k, a w pokoju u¿ywa³ tych ³¹k Pan
Grabowski.

Wtóry œwiadek, jako szlachetny Pan Jan Kistowski40, lat mu bêd¹c 80,
zezna³ pod swem dusznem zbawieniem, palce swoje podnió(s³)wszy. I¿ te ³¹ki
z wieka by³y do Grabowa i s¹ z jednej strony okopane, a z drugiej strony jest
zdrój i by³ tam chmielnik i oz(d)nicza, i u¿ywali tych ³¹k Panowie Grabowscy
w pokoju od tych Panów wy¿ej opisanych, którem zna³ dobrze.

Trzeci œwiadek stan¹³ za mandatem Pani wojewodziny41  jako i wtóre i ze-
zna³ ten trzeci, jako szlachetny Pan Andrzej Nies(i)o³owski Gawin42  lat mu
bêd¹c 60 pod swem dusznem zbawieniem, palce swoje podnió(s³)wszy ku Panu
Bogu tak zezna³. I¿ gdy moj¹ siostrê43  wydano do Grabowa i tam grabi³ z moj¹
siostr¹ na tych ³¹kach siano, i by³ tam chmielnik i swojemi rêkami zdziera³em
tam chmiel i wozi³em do Grabowa. Gdzie w³asny mój ojciec stary Gawin44,
bêd¹c mu 100 lat, i powiada³ mi jako synowi swemu, przyje¿d¿aj¹c od córki
swojej z Grabowa, i¿ te ³¹ki s¹ z wieka do Grabowa.

Czwarty œwiadek stan¹³ za mandatem JM Ksi¹¿êcia Pomorskiego45  jako szla-
chetny Pan Wojciech Jeleñski Bogusz46, lat mu bêd¹c 60 i zezna³ pod swem
dusznem zbawieniem, palce swoje podnió(s³)wszy ku Panu Bogu, i¿ mój ojciec
powiada³, i¿ te ³¹ki z wieka s¹ do Grabowa i ja sam na nich grabi³ i sieka³,
a w pokoju te ³¹ki by³y od wieka od Panów. Gdy¿ ja te¿ ju¿ pamiêtam trzech
Panów.
[Pieczêæ op³atkowa miasta Koœcierzyny]

39 Hektor, Ernest, Stanis³aw i Miko³aj Sczawiñscy, z których dwaj ostatni, ojciec i syn byli
starostami mirachowskimi, Stanis³aw 1515–1526, Miko³aj 1535–1569, P. Czaplewski,
Senatorowie…, s. 139.

40 Jan Kistowski, bli¿ej nieznany.
41 Nie bardzo wiadomo o kim mowa, bowiem Krzysztof Kostka wojewod¹ pomorskim zosta³

dopiero w 1576 roku, a ¿on¹ jego by³a Anna Pilecka, zapewne jednak chodzi o ¿onê
poprzednika, Achacego Cemy wojewody 1566–1576 i starosty kiszporskiego 1572–1576,
Annê Zofiê Radziwi³³ównê, Urzêdnicy Prus Królewskich…, nr 915; P. Czaplewski, Senato-
rowie…, s. 108 i 111.

42 Andrzej Niesio³owski Gawin, bli¿ej nieznany.
43 Konstancja Niesio³owska (zm. po 1609), przed 1602 rokiem ¿ona Grzegorza Grabowskie-

go, APG, 506/1, k. 395; 506/2, k. 118
44 Niesio³owski Gawin, ojciec Andrzeja, bli¿ej nieznany.
45 Mo¿e Jan Fryderyk ksi¹¿ê szczeciñski 1569–1600, mo¿e ksi¹¿ê dar³owski 1569–1603

Barmin X M³odszy, mo¿e Ernest Ludwik ksi¹¿ê wo³ogowsko-s³upski 1569–1592, mo¿e
Bogus³aw XIII ksi¹¿ê bardowski 1569–1606, zob. E. Rymar, Rodowód ksi¹¿¹t pomorskich,
t. 1–2, Szczecin 1995, wg indeksu.

46 Wojciech Jeleñski Bogusz, bli¿ej nieznany.
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Extractum ex libris causarum scabinalium civitatis Bernesis et in maiorem
fidem sigillum eiusdem civitatis sub impressum.
[s. 3 pusta]
[s. 4] £¹ki nale¿¹ce do Grabowa.

O ³¹ki w Parchowie do Grabowa nale¿¹ce.

ANEKS 2

Źród³o: APP, zespó³ 931 Maj¹tek Czerniejewo – Skórzewscy, sygn. 2373, s. 11–12.

[s. 11] Jacob Kentrzinski47  Iudex Terrestris et Scabini Terrestres di(stric)tionis
Mirochoviensis, notum facimus ac facemur coram universis, in primis quorum
interest scire, quod nos sequens scriptum nostro libro Terrestri insertum
invenerimus, eo tenore ut sequitur:

Actum Berni Iudicio bannito Terrestri
29 mensis Octobris, anno 1586 [29 X 1586]

Gruchalken Sdunowsken Accusatores,
Joachim Belaw, Gregorius Grabowski48  et ijs de Venser Accusati.

47 Jakub Kêtrzyñski (zm. przed 29 IX 1592), sêdzia ziemski mirachowski 1564–1585 (1586),
Urzêdnicy Prus Królewskich XV–XVIII wieku. Spisy, oprac. K. Mikulski, Wroc³aw 1990,
nr 809.

48 Grzegorz Grabowski (zm. po 1619), syn Wojciecha (zob. wy¿ej, przypis 33 i 43), BZNiO,
rkps 4212 (Akta miasta Koœcierzyny), k. 102v.

49 Król Stefan Batory (zm. 12 XII 1586).
50 Zdunowice, wieœ w pow. kartuskim, woj. pomorskim, gminie Sulêczyno.

Accusatores exquisita citatione, accusatos ad quoddam privilegium ab ispsa
Regia M(aiesta)te49  confirmatum, citarunt, quod coram spectabili Iudicio Ter-
restri est productum ad videndum et audiendum, quo pacto, adque cuius
sequelam Spectabile Iudicium sese ad bona Sdunowski50  percunetandi gratia
recipiat, an Accusatores vigore istius privilegii bona sua plenarie haberent.
Sin minus ut, illa quae ab iis ab alienata et translata, quo restituerentur, suppli-
caretur, quem admedum et Accusatores a Spectabili Iudicio Terrestri ex
instanti petierunt. Accusati ad haec inferentes. Esti confirmationi ipsius Regia
M(aiesta)tis sese non posse refragari, rogatum tamen velint, ut Specta(bi)le
Iudicium accusatores eo redigere velit, ut illud Privilegium, cuius confirmatio-
nem obtinuissent in Originali producerent ac proponerent, quod sibi aliquid
contra illud esset dicendum. Hoc cum per Interlocutorium Spectabilis Iudicii



JACEK KOWALKOWSKI (POZNAÑ)278

ANEKS 3

Źród³o: APP, zespó³ 931 Maj¹tek Czerniejewo – Skórzewscy, sygn. 2373, s. 302–309.

[s. 302] Od Jego Królewskiej Moœci Pana Naszego Mi³oœciwego nastêpuj¹ce
sprawy zjednani Commisarze.

My, Krystof Jaczkowski51  z Bankowa52  wójt na Laudowie53 , Jan Garcziñ-
ski54  tczewskiego, £ukasz Wolff55 i Wawrzyniec Przewoski56 mirachowskiego

51 Krzysztof B¹kowski (Jackowski z B¹kowa) starosta laudoñski 1568–1590, Urzêdnicy inf-
lanccy XVI–XVIII wieku. Spisy, oprac. K. Mikulski i A. Rachuba, Kórnik 1994, nr 2019.

52 B¹kowo, wieœ w pow. gdañskim, woj. pomorskim.
53 Laudohn (pol.: Lauda, ³ot. Laudona) starostwo w Inflantach, Urzêdnicy inflanccy…, s. 34 i 187.
54 Jan Garczyñski (zapewne Kliñski z Garczyna, zob. ni¿ej przypis 80), ³awnik ziemski tczew-

ski 1578–1594, Urzêdnicy Prus Królewskich…, nr 1199.
55 £ukasz Wolff (-Zakrzewski), ³awnik ziemski mirachowski przed 1585, potem sêdzia ziem-

ski mirachowski 1596–1603, tam¿e, nr 749 i 811.

accusatis adiudicatum est, eam coram Spectabili Iudicio produxerunt, cum
solenni tamen protestatione, ne ea mente, ut iudicium de ipsa ferresit facultas
permissa, se facere, aut fecisse, acciperetur, siquidem nemini alii quam ipsi
Regiae M(aiesta)ti in comitiis, de privilegiis iudicandi esset potestas. Saltem ne
reformidarent eam demonstrare.

His ex adverso, accusati replicando intulerunt, et si ista confirmatio ipsius
Regiae M(aiesta)tis ad id privilegium confirmandum sit subsecuta, tamen in
conclusione haec posita esse verba in quantum legitime et iuri consentaneae
dignoscantur, unde causas habererit, id privilegium ex certis fundamentis scripti
Iuris, utpote speculi Saxonum lib. 2 Articulo 48, impugnandi, insuper aliis alle-
gationibus permoti, ac petierunt illud privilegium pro irrito cognosci. Ad quae
Accusatores in sua priori intentione perseveraverunt, nec ulterius quicquam
largiri voluerunt. Post cuius utriusque partis prolixe habitas controversias pro
et contra, Spectabile Iudicium recognovit, quod sibi non competat de privile-
giis decernere. Qua propter utramque se partem ad proxima comitia Regni
generalia quandocunque celebrata fuerit hisce de Iure remiserunt.

Postquam igitur nos hanc supra exaratam scripturam in nostro libro Terre-
stri, ut pote ex Originali, collatione eius ad id habita, eodem tenore invenimus,
testatum id ulterius facimus coram universis vigore praesentium, quas ad noti-
tiam veritatis, cum Domini Iudicis terrestris Sigillo obsignavimus.

Actum et datum ut supra.



ARCHIWUM HEIDENSTEINÓW Z SULÊCZYNA (1571–1753)... 279

56 Wawrzyniec Przewoski ³awnik ziemski mirachowski 1583–1608, tam¿e, nr 751.
57 Josua Janowski ³awnik ziemski pucki 1576–1578), sêdzia ziemski pucki 1578–1599, tam¿e,

nr 1024 i 1075.
58 Adam W¹glikowski ³awnik ziemski tczewski 1586–1594, tam¿e, nr 1200.
59 Micha³ Sikorski z Sikorzyna (przed 1562– przed 1596), APG, Akta miasta Koœcierzyny,

506/1, s. 158; BZNiO, rkps 4441 (Akta miasta Koœcierzyny), k. 44v–45; w 1570 roku p³aci³
podatek ³anowy z ca³ego Sikorzyna, M. Biskup, A Tomczak, Mapy województwa pomor-
skiego…, s. 117; o jego rodzinie, zob. J. Kowalkowski, Wybiccy herbu Rogala od XVI–XX
wieku. Studium genealogiczno-maj¹tkowe, Warszawa 2015, s. 28–29.

60 ¯akowo, wieœ w pow. kartuskim, woj. pomorskim, w gminie Sulêczyno.
61 Jakub Sczawiñski, syn Miko³aja (zob. te¿ wy¿ej przypis 40), starosta mirachowski 1570–

–przed 1594, P. Czaplewski, Senatorowie œwieccy…, s. 140.

powiatu ³awnicy, dajemy wiadomoœæ ka¿demu, komu na tym nale¿y. ¯eœmy
wy¿ej pomieniony królewscy commisarze, imieniem s(z)lachetnie urodzonego
Pana Joachima z Belowa ksi¹¿êciego pruskiego wójta zamkowskiego na Ba³dzie,
i na Szulecinie dziedzicznego Pana, byli uproszeni z powolnoœci naszej, i wziê-
liœmy to przed siê, od s³owa do s³owa ni¿ej opisane.

Stephanus, Dei Gratia , Rex Poloniae, Magnus Dux Lithuaniae, Russiae, Prus-
siae, Masoviae, Samogitiae, Princeps T(r)ansylvaniae.

Generosis, Christophoro Jaczkowski de Bancowo Capitaneo nostro Lau-
densis, Josuae Janowski Iudicii Pucensis57, Joanni Garczinsky et Adriano [sic]
W¹glikowski58  Dirschoviensi, Lucae Wolff, Laurentio Przeworski Miracho-
viensis scabinus, et Michaeli Sikorski59, fidelibus Nobis dilectis.
[s. 303] Gratiam nostram Regiam. Generosi fideles, Nobis dilecti.

Intercedunt quaedam de limitibus differentiae inter bona nostra Regalia Villas
scilicent Parchowo et Zakowo60, ad capitanei nostri Mirachowiensis pertinentes
tenutarum Jacobi Sczawiñski61  capitaneis Mirachoviensis ex una, et bona ha-
ereditaria Suleczino et deserta Zdunowice, Nobilis Joachimi Belaw ex altera
partibus. Quas controversias.  Nos sopire volens negotium hoc totum defi-
niendarum et sapiendarum controversiarum earundem. Fidelis vestris, quorum
perspecta  est nobis integritas atque fides committendum esse duximus. Com-
mittimusque literis hisce nostris. Mandanus et captato tempore aliquo, fidelis
vestris oportuno, ad locum seu loca differentiarum inter eadem super expressa
bona, conveniat, vocatisque, toties quoties videtur, reique necessitas exegerit,
ad sui presentiam partibus quarum interest propositiones, responsiones et con-
troversias illarum diligenter exaudiant. Situm loci illis lustrent et videant testi-
moniaque, senum fide dignorum, interposita prius, ab ipsis religione iuris
iurandi accipiant. Atque ubi omnia exacte et probe cognoverint et prospexerint,
neutri partium faventer, sed Dei tantum et equitatis solis ratione praehabita
(in quo conscientias illarum oneramque) bona praefata ad invicem distinguant
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et terminos illorum constituant positas et erectis scopulis, aggeribus et aliis
signis opportunis in similibus negotiis usurpari solitis, atque ita [s. 304] totam
eam cum decidant et definiant, ne deinceps unquam contentiones et lites
limitum eorum gratia exoriri possint.

Quicquid vero eo in negotio decreverint et constituerint, id a partibus utrus-
que et aliis omnibus quorum interest, ut ratum habeatur ac semper servetur,
efficient. Appellationem quoque non nisi a sententia deffinitiva ad nos advit-
tant. Veniens duorum vel trium vestrum etiam priamariorum absentia, in pra-
emissis exequentes, non obstantes. Secus prio Gratia Nostra et debito officii
sui fide vestrae non facturam.

Datum Niepolonnciis62  die XVIIII mensis Julii, anno Domini MDLXXX
quinto [19 VII 1585]. Regni vero Nostri anno decimo.

Locus Regii sigilli
Ex commissione Sacrae Regiae Maiestatis propria
Christophorus Idmanowski63

[s. 305] Poniewa¿ my, wy¿ej pomienioni Commisarze z powolnoœci naszej winni
siê najdujemy od Jego Królewskiej Moœci od pos³uszeñstwa. A poniewa¿ mamy
moc i uwagê, na tego pomienionego Pana Joachima Belowa wójta zamkowskie-
go na pilne uproszenie. ¯eœmy nasze pozwy wydali na urodzonego Pana Jakuba
Sczawiñskiego64  na Tarnowie65  starosty mierachowskiego i z obudwu stron
na czwartek po Bo¿ym Ciele, który dzieñ by³ 12 Junii [12 VI 1685] na przeczne
granice ustanowiliœmy, na drodze która idzie od Szulecina do Silczny66, na
jednej górze Sbita67  pomieniona praesenti¹ swoj¹ stawiliœmy siê. Na co my
na JKM Pana naszego Mi³oœciwego Commissj¹ i nasz¹ Iurisdicti¹ ustanowiliœmy
na obie stronie, jako mianowicie na urodzonego Pana Stanis³awa Sczawiñskiego
dzier¿awcy królewskiego dobra Silczny i Pana Joachima z Belowa dziedzicznego
Pana Zdunowicz mianowane praw¹ granicê ustanowiliœmy.

A potym, stamt¹d, wiedliœmy granicê t¹ drog¹, która idzie do Szulecina,
a¿ do jednego zamierzonego kopca, który na prawej rêce przeciwko jednej
granice le¿y, a pomieniony urodzony Pan Jakub Sczawiñski z Tarnowa staro-
sta mierachowski nie tylko z JKM poddanego, ale te¿ z pocz(c)iwemi ludŸmi
i s(z)lachetnie urodzonemi do siê pokazaliœmy, ¿e tam jest prawe miejsce gra-
nicy miedzy dobrami Parchowa, Silczny i Zdunowicz, które Zdunowicze Panu

62 Niepo³omice, obecnie miasto w pow. wielickim, woj. ma³opolskim. Zbudowany tam przez
króla Kazimierza Wielkiego zamek by³ rezydencj¹ królewsk¹.

63 Bli¿ej nieznany.
64 Jakub Sczawiñski, zob. wy¿ej przypis 61.
65 Tarnów, pow. ostro³êcki?
66 Sylczno, wieœ w pow. bytowskim, woj. pomorskim, w gminie Parchowo.
67 Góra Sbita, niezidentyfikowana, dot¹d brak drukowanej Toponimii pow. kartuskiego.
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wójtowi Joachimowi z Belowa i PP. Grabowskim przynale¿¹. I poniewa¿ ten
Pan wójt Joachim z Belowa wed³ug swoich poddanych insz¹ granicê prowa-
dzi³, my zaœ ¿adnej gruntowej granicy i ¿adnego znaku nie widzieliœmy. [s. 306]
A zatym my Panu dzier¿awcy Mierachowskiemu wiernym œwiadkom jego wiê-
cej wiary daliœmy, ni¿eli Panu dzier¿awcy Jakubowi z Belewa68  i takieœmy gra-
nice prowadzili, i utwierdzili, od miejsca do miejsca, jako siê œci¹gaj¹.
1. A naprzód. Od pomienionego miejsca granicy miêdzy Parchowem, Silczn¹

i Szulecinem na ukos(i)e drogi, t¹ star¹ drog¹ w górê do dêbu, przy którym
jest kopiec usypany.

2. Od tego dêbu i kopca usypanego do drugiego dêbu, przy którym tak¿e
kopiec usypany.

3. Od tego kopca do jednego kamienia wielkiego, przy którym tak¿e kopiec
usypany.

4. Od tego wielkiego kamienia na drugi kopiec prosto na jeden d¹b, który
przy niwach stoi, tak¿e kopiec przy nim usypany.

5. Od tego¿ dêbu i kopca prosto do parchowskiej drogi, do kamienia, który
prawie przy parchowskiej drodze le¿y, pode którego kopiec tak¿e usypany.

6. Od tego kamienia i kopca, prawie przez drogê, do jednego dêbu, który
na koñcu niw stoi i kopiec przy nim usypany.

7. Tam st¹d do drugiego dêbu, który te¿ na koñcu niw stoi i kopiec przy nim
usypany.

8. Od tego¿ dêbu do drugiego dêbu i kopca prosto na drugi d¹b, przy którym
kopiec usypany, który d¹b niedaleko rowu stoi, nad rzek¹69.

9. Tam st¹d dalej przez rzekê do drugiego dêbu, przy którym kopiec usypany.
10. Tam st¹d prosto na koniec niw, na sosnow¹ górê przy bytowskiej drodze,

na której górze kopiec usypany.
11. Od którego kopca prosto przez drogê do drugiego kopca, który tak¿e na

górze usypany.
12. Tam st¹d dalej do drugiego kopca, niedaleko od tego przy s³upskiej drodze.
[s. 307]
13. Tam st¹d dalej do drugiego kopca na rzeczk¹ Sucha70  mianowan¹, t¹ rzek¹

prosto do góry na staje71, na czworo, potym dalej przez rzekê na praw¹
rêkê, i prawie nad t¹ rzeczk¹ kopiec usypany.

14. Od tego kopca na parow¹ wzgórê72, a¿ na sam¹ górê, tam¿e kopiec usypany.

68 Pomy³ka w kopii, chodzi o Jakuba Sczawiñskiego, zob. wy¿ej przypis 61.
69 Rzeka S³upia, miêdzy drog¹ s³upsk¹ a bytowsk¹, jak wynika z opisu.
70 Rzeczka Sucha d³ugoœci 6,7 km w pow. kartuskim, ujœcie w Jeziorze Du¿y Guœcierz i dalej

w Wêgorzynie.
71 Staje – skrzy¿owanie.
72 Tzn. w górê.
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15. Tam¿e od tego kopca prosto do drugiego kopca.
16. Tam st¹d do drugiego kopca na jednê górê.
17. Od tego kopca dalej do drugiego kopca na jednej górze przy starym dêbie.
18. Tam st¹d dalej do kopców, których piêæ jest usypanych, a¿ na Koz³ow¹

Górê73  mianowan¹, na której górze tak¿e kopiec usypany.
19. Od tego¿ kopca do drugiego kopca nad b³otem jednym74 .
20. Od tego kopca b³otowego, do drugiego kopca przy drodze, która od Szule-

cina idzie do Kistowa75.
21. Od tego kopca prosto przez drogê, z góry prosto na dó³, do jednego jeziorka

Skar¿ynko76  mianowane, i tak¿e przez koniec tego jeziorka do jednego
kamienia, który w tym¿e jeziorku na drugiej stronie le¿y.

22. Od tego¿ kamienia prosto na jedn¹ górê, do której góry kilka szytek77  usy-
panych, potym na lew¹ rêkê na ukoœæ [sic] przez drogê, która idzie od
Szulecina do jeziora Wêgorzyna78  mianowanego, prosto na drug¹ stronê
tego¿ mianowanego jeziora, a¿ do miejsca granicznego miêdzy Szuleci-
nem a Mœciszewicami79.

Potym z JKM Pana naszego Mi³oœciwego my pomienioni Commissarze tych
granic ogl¹daliœmy (z?) starymi, wierz¹cymi ludŸmi œwiadectwo przyjêliœmy.
A przysiêgê i wykazanie tych granic od miejsca do miejsca jak wy¿ej naznaczono,
na te graniczne sprawy, jako jest opisane. Na coœmy pieczê swojê przycisnêli.

Dano w Szulecinie XIII Junii, anno Domini MDLXXX sexto [13 VI 1586]
za poprawianiem kalendarza nowego.

Locus sigilli [4 miejsca i podpisy tylko przy dwóch pierwszych]
(–) Krystof Jaczkowski mppa
(–) Jan Klinski80  z Garczyna mppa

[s. 309] Granice Solleskie81

73 Koz³owa Góra, niezidentyfikowana.
74 Wzmiankowane s¹ bagna P³esno i b³ota Œwinie, S³ownik Geograf iczny Królestwa Polskiego

i innych krajów S³owiañskich, pod red. B. Chlebowskiego, F. Sulimierskiego i W. Walew-
skiego, Warszawa 1890, s. 562.

75 Kistowo, wieœ w pow. kartuskim, woj. pomorskim, gmina Sulêczyno.
76 Jezioro Skarsino, na pó³noc od Sulêczyna.
77 Szytki – wa³y, kopce ziemne?
78 Jezioro przy Sulêczynie, na pó³nocny wschód.
79 Mœciszewice, wieœ w pow. kartuskim, woj. pomorskim, w gminie Sulêczyno.
80 Jan Kliñski z Garczyna, zapewne identyczny z Janem Garczyñskim, zob. wy¿ej przypis 54.

Potwierdza to P. Pragert, Herbarz szlachty kaszubskiej, t. 5, Gdañsk 2018, s. 263.
81 Ca³oœæ jest nieuwierzytelnionym odpisem, pieczêci nie ma.
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Krzysztof R. Prokop
(Gliwice)

Przemysław Pragert,
Herbarz szlachty kaszubskiej,

t. 1, Wydawnictwo BiT, Gdańsk [2005], ss. 232;
t. 2, Wydawnictwo BiT, Gdańsk 2007, ss. 376;
t. 3, Wydawnictwo BiT, Gdańsk 2009, ss. 352;

t. 4, Wydawnictwo Oskar (w koedycji z Wydawnictwem BiT),
Gdańsk 2015, ss. 548

Pomimo przemian, jakie dokona³y siê w ci¹gu ostatnich stu kilkudziesiêciu
lat w modelu europejskich spo³eczeñstw, prowadz¹c w praktyce do niemal ca³-
kowitego zaniku grup uprzywilejowanych (w perspektywie tzw. d³ugiego trwa-
nia) ze wzglêdu na ich pochodzenie, tworzone niegdyœ na u¿ytek tych ostat-
nich herbarze nadal ciesz¹ siê niegasn¹cym powodzeniem, czego doskona³y
probierz stanowi fakt, i¿ zdecydowana wiêkszoœæ tego rodzaju wydawnictw
dawniejszej daty (w przypadku nowszych „przeszkodê” stanowi¹ prawa autor-
skie) doczeka³a siê digitalizacji i udostêpnienia ogó³owi zainteresowanych
on-line. Przez historyków postrzegane z du¿¹ rezerw¹, niemniej tak czy inaczej
wykorzystywane w opisie przesz³oœci, dla osób pragn¹cych koniecznie doszu-
kaæ siê herbowych przodków stanowi¹ one niejako „œwiête ksiêgi”, a ich za-
wartoœæ bywa traktowana przez tê kategoriê kwerendzistów w sposób zgo³a
bezkrytyczny. W okresie tzw. Polski Ludowej tego rodzaju wielotomowe dzie³a
genealogiczno-heraldyczne z oczywistych wzglêdów nie powstawa³y (choæ pod
koniec owej epoki przyst¹piono do reprintów niektórych starszej daty herba-
rzy), przy czym dla porz¹dku nale¿y przypomnieæ, ¿e i dwudziestolecie miê-
dzywojenne okaza³o siê pod tym wzglêdem okresem „posuchy” (jeœli nie liczyæ
w¹tpliwej wartoœci Polskiej encyklopedii szlacheckiej z lat 1935–1938, ukoñ-
czonej krótko przed wybuchem II wojny œwiatowej). Pracuj¹cy naukowo gene-
alodzy kierowali wówczas swe zainteresowania albo ku dynastiom panuj¹cym,
co ostatecznie by³o tolerowane przez decydentów (mowa o czasach PRL-u),
albo te¿ ku rodzinom mieszczañskim, jakkolwiek byli i tacy, którzy pozostali
wierni tematyce rodów herbowych, przy czym na wspomnienie nominatim
niew¹tpliwie zas³uguje W³odzimierz Dworzaczek (autor m.in. monumentalnej
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Genealogii), który pracowa³ nad nigdy ostatecznie niezrealizowanym „dziel-
nicowym” herbarzem Wielkopolski, czego pok³osiem udostêpnione ogó³owi
zainteresowanych w wersji elektronicznej Teki Dworzaczka (opatrzone pod-
tytu³em: Materia³y historyczno-genealogiczne do dziejów szlachty wielkopolskiej
XV–XX wieku).

Zachodz¹ce po roku 1989 przemiany w rzeczywistoœci ¿ycia spo³eczno-po-
litycznego zaowocowa³y z jednej strony „wysypem” reprintów dawniejszych
kompendiów genealogiczno-heraldycznych (równie¿ tych w¹tpliwej wartoœci,
niemniej po okresie „posuchy” zainteresowani t¹ tematyk¹ potencjalni odbior-
cy w praktyce chêtnie nabywali – mimo wygórowanych cen owych wydañ, które
i dziœ nie nale¿¹ do tanich – ka¿d¹ kolejn¹ pozycjê z tego zakresu), z drugiej zaœ
pojawieniem siê rozmaitych nowoœci. Trudno dokonywaæ w ramach obecnego
tekstu jakiejkolwiek enumeracji tych¿e – wystarczy poprzestaæ na konstatacji,
i¿ do wyj¹tków nale¿¹ sytuacje, a¿eby dzie³a takie powstawa³y w akademickich
gabinetach, a ich twórcami byli legitymuj¹cy siê stopniami naukowymi zawo-
dowi historycy (do owych nielicznych nale¿y obejmuj¹cy póki co szeœæ tomów
Herbarz szlachty ¿mudzkiej profesora Grzegorza B³aszczyka z Poznania, który
to badacz zapowiada kontynuacjê podjêtych prac), o wiele czêœciej natomiast
chodzi o dokonania rozmaitej profesji entuzjastów – ze wszystkimi tego pozy-
tywnymi i negatywnymi skutkami. Pozytywnymi, gdy¿ brak „uwik³ania” w plany
badawcze instytucji, obci¹¿enia dydaktyk¹ uczelnian¹, koniecznoœci¹ „udziela-
nia siê” na forum naukowym, pozwala osobom pracuj¹cym na w³asny rachunek
i bez jakichkolwiek uwarunkowañ natury administracyjno-instytucjonalnej re-
alizowaæ powziête zamys³y w sposób zgodny z pierwotnymi zamierzeniami
i wedle przystaj¹cego do realiów ¿yciowych harmonogramu. Negatywnymi, jako
¿e pasja towarzysz¹ca zg³êbianiu ulubionej tematyki zwykle okazuje siê nie-
wystarczaj¹cym narzêdziem po temu, aby przezwyciê¿yæ wszystkie trudnoœci,
na jakie napotykamy w procesie poznawczym, lecz konieczne jest doœwiadcze-
nie badawcze.

Nie oznacza to bynajmniej, i¿ podejmowanie tematów z przesz³oœci stanowi
p³aszczyznê w jakiœ sposób zastrze¿on¹ dla zawodowych historyków. Zg³êbia-
nie dziejów nie stanowi wszak jakiejkolwiek hermetycznej wiedzy, wymagaj¹-
cej wysokiego stopnia specjalizacji, st¹d po prawdzie studia historyczne same
w sobie nie daj¹ jakiejkolwiek „mierzalnej” kompetencji, co dostrzegaj¹ równie¿
organy stanowi¹ce prawo (st¹d ciekawie brzmi¹ca formu³a legislacyjna, i¿ od-
tajnione zbiory archiwalne z niedawno minionej epoki maj¹ byæ dostêpne dla –
wymienionych w takiej, a nie odwrotnej kolejnoœci – dziennikarzy i historyków,
którzy to pierwsi legitymowaæ siê mog¹ jakimkolwiek b¹dŸ wykszta³ceniem
wy¿szym, stawiaj¹cym ich tu na równi z osobami po studiach na kierunku histo-
ria). O wartoœci opracowañ na temat przesz³oœci decyduje zatem z jednej strony
nabyte doœwiadczenie badawcze i ³¹cz¹ca siê z tym erudycja, z drugiej zaœ solid-
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noœæ w postêpowaniu heurystycznym, te zaœ cechowaæ mog¹ (ale bynajmniej
nie musz¹) zarówno pracownika akademickiego, jak i reprezentanta jakiejkol-
wiek innej profesji, którego d³ugoletni trud poznawczy uzdolni³ do podjêcia
ambitnych wyzwañ, a ich finalny rezultat s³u¿yæ bêdzie kolejnym generacjom.

Na ten w³aœnie brak koniecznego (zdaniem wielu) iunctim pomiêdzy legity-
mowaniem siê kompetencjami dla podjêcia merytorycznie wartoœciowego opisu
wydarzeñ z czasów minionych, a posiadaniem naukowych stopni w ma³o wszak
odleg³ej od realiów ¿ycia codziennego dziedzinie nauk historycznych, wielo-
krotnie zwraca³ uwagê – równie¿ w rozmowach z kreœl¹cym niniejsze s³owa –
profesor Gerard Labuda, przywo³uj¹c w owym kontekœcie anegdotyczn¹ sytu-
acjê, kiedy to (wydarzenie z lat trzydziestych XX w.) goszcz¹cy któregoœ dnia
w Poznaniu z referatem na seminarium naukowym ówczesnego docenta
Leona Koczego pracownik akademicki z Uniwersytetu Warszawskiego poczu³
siê g³êboko ura¿ony (daj¹c te¿ temu wyraz), i¿ na merytoryczn¹ krytykê tego,
co wyg³osi³, pozwalaj¹ sobie uczestnicz¹cy w owym seminarium studenci
(w tej liczbie póŸniejszy rektor Uniwersytetu Adama Mickiewicza i zarazem
pierwszy prezes odrodzonej w roku 1989 Polskiej Akademii Umiejêtnoœci).

Uczony rodem z Kaszub wspomniany tu zosta³ nie przypadkiem, gdy¿ od
razu na pierwszej stronie wstêpu do inauguracyjnego tomu Herbarza szlachty
kaszubskiej powo³uje siê nañ Przemys³aw Pragert przy doprecyzowaniu ram
tematycznego swego dzie³a, w którym „nazwy «szlachta kaszubska» Autor u¿y-
wa w szerszym znaczeniu [i] nie odnosi siê ona tylko do przynale¿noœci pewnej
grupy etnicznej do okreœlonego stanu. Ma znaczenie bardziej terytorialne
i dotyczy zarówno rdzennej szlachty, od wielu pokoleñ osiad³ej na Kaszubach,
wywodz¹cej siê z miejscowego, pomorskiego, drobnego rycerstwa wieków œred-
nich, jak i nap³ywowej szlachty: polskiej, niemieckiej, zachodniopomorskiej,
która na Kaszuby przyby³a po inkorporacji tych ziem do Polski (XV wiek),
naby³a tu dobra i w pe³ni siê zasymilowa³a” (t. 1, s. 5). Owo doprecyzowanie
wydaje siê jednak zawieraæ pewn¹ niekonsekwencjê, skoro bowiem w nastêp-
nym akapicie – w œlad w³aœnie za Gerardem Labud¹ – P. Pragert wskazuje,
i¿ „dawne siedziby Kaszubów siêgaæ mia³y a¿ po Odrê” (tam¿e), to i owa
„nap³ywowa szlachta zachodniopomorska” by³aby – w œwietle tej definicji –
przynajmniej w jakiejœ czêœci kaszubsk¹. Co siê tyczy z kolei ram czasowych
Herbarza…, „chronologicznie praca obejmuje okres przynale¿noœci Kaszub
do Polski przedrozbiorowej, st¹d te¿ nie ujêto w tym opracowaniu herbów
szlachty (g³ównie niemieckiej) osiedlaj¹cej siê lub maj¹cej maj¹tki na Kaszu-
bach w okresie przynale¿noœci tych ziem do pañstwa pruskiego, a tak¿e rodzin
nobilitowanych przez króla pruskiego” (t. 1, s. 6). Tak samo „nie uwzglêdniono
rodzin zamieszka³ych na tym terenie krótko, bo przez jedno pokolenie, a tak¿e
tych, które nale¿¹c do szlachty pomorskiej, posiada³y dobra na Kaszubach
tylko przejœciowo” (tam¿e).
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Zapewne zwróci³o uwagê czytelnika, i¿ w przytoczonym powy¿ej cytacie
mowa jest o uwzglêdnieniu (lub te¿ nieuwzglêdnieniu) w prezentowanym dziele
„herbów szlachty”, a nie rodów herbowych, co dla kogoœ niezainteresowanego
odnoœn¹ problematyk¹ stanowiæ mo¿e niewiele znacz¹cy niuans, niemniej rzecz
ta ma jednak donioœlejsz¹ wymowê. Przyjê³o siê bowiem uwa¿aæ za coœ ponie-
k¹d oczywistego, i¿ nazwa „herbarz” (pomijaj¹c jej dwuznacznoœæ, skoro tytu³
taki nosi³y równie¿ staropolskie zielniki) oznacza dzie³a o tematyce przede
wszystkim genealogicznej, nie zaœ heraldycznej. Rzecz oczywista, i¿ chodzi
o genealogie rodzin legitymuj¹cych siê posiadaniem herbów, opisu których
to wizerunków brakn¹æ w takiej edycji nie mo¿e, niemniej spogl¹daj¹c na pro-
porcje podanego materia³u, w publikacjach tych relatywnie niewiele jest mowy
o heraldyce, zaœ wiêkszoœæ objêtoœci dzie³ zajmuj¹ wywody genealogiczne ko-
lejnych generacji danego rodu. W naszym rodzimym piœmiennictwie zgo³a do
wyj¹tkowych nale¿¹ edycje w rodzaju Herbarza œredniowiecznego rycerstwa
polskiego (1993) czy Herbarza rycerstwa polskiego z XVI wieku (2001) – oba
autorstwa profesora Józefa Szymañskiego z Lublina, gdzie w ogóle nie widniej¹
informacje o powi¹zaniach rodowych, lecz s¹ to dzie³a traktuj¹ce o sensu stricto
heraldyce.

Trzymaj¹c siê tego, o czym P. Pragert pisze we wstêpach do poszczególnych
tomów swego Herbarza, mo¿na by wywnioskowaæ, ¿e równie¿ dlañ najistot-
niejsze by³o spojrzenie na nowo¿ytn¹ szlachtê kaszubsk¹ z perspektywy jej zna-
ków herbowych. Dowiadujemy siê m.in., i¿ „przedstawione herby nale¿¹
do ponad 200 rodzin szlacheckich wystêpuj¹cych na Kaszubach od XVI do
XIX, a nawet do XX wieku” (t. 1, s. 6), jak i o tym, ¿e „w trakcie prac […]
potwierdzi³y siê wczeœniejsze spostrze¿enia, dotycz¹ce charakterystycznych cech
kaszubskiej heraldyki, przede wszystkim teza o niesta³oœci herbu w obrêbie tej
samej rodziny lub ga³êzi rodziny nale¿¹cej do drobnej szlachty kaszubskiej”
(t. 3, s. 5). Podobnie¿ najobszerniejsz¹ czêœæ w ramach wstêpu do inauguracyj-
nego woluminu prezentowanego Herbarza… stanowi wprowadzenie do ogól-
nej natury zagadnieñ heraldycznych (t. 1, s. 7-10 Herby i jego elementy sk³adowe,
s. 10-12 Źród³a heraldyki kaszubskiej, s. 13-18 Heraldyka kaszubska), nigdzie
natomiast nie ma mowy o kwestiach metodologicznych, zwi¹zanych z odtwa-
rzaniem filiacji czy problematyk¹ osadnictwa. W tomie drugim autor wprost
stwierdza: „Pragnê podkreœliæ, ¿e publikacja [ta] ma na celu ukazanie mo¿liwie
najpe³niejszego zestawu kaszubskich herbów szlacheckich, […] nie jest nato-
miast zbiorem monografii poszczególnych kaszubskich rodzin, nie prezentuje
te¿ wszystkich rodzin szlacheckich na Kaszubach” (t. 2, s. 5), z czym koresponduje
konstatacja z tomu czwartego: „Za³o¿eniem moim by³o zebranie wszystkich
u¿ywanych przez szlachtê na Kaszubach herbów, znajduj¹cych siê w Ÿród³ach
i opracowaniach, wzbogaconych o herby znane mi z zabytków materialnych:
koœcio³ów, cmentarzy, innych budowli i zachowanych pieczêci” (t. 4, s. 5).
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Przyznaæ nale¿y, i¿ w rzeczy samej ka¿dy spoœród czterech tomów Herbarza
szlachty kaszubskiej zawiera obszerny blok z barwnymi reprodukcjami herbów
(na papierze kredowym, na którym zreszt¹ wydrukowana zosta³a równie¿ czêœæ
tekstowa), wykonanych przez samego P. Pragerta i opatrzonych przezeñ sto-
sownymi opisami (blazonowanie), których nie brak tak¿e i przy poszczegól-
nych rodzinach. Nie zmienia to jednak faktu, ¿e spogl¹daj¹c na prezentowane
dzie³o, jako na ca³oœæ, zdecydowanie bli¿sze jest ono „typowym” polskim her-
barzom, ani¿eli wspomnianym wy¿ej edycjom J. Szymañskiego, przewa¿aj¹
w nim bowiem wiadomoœci w³aœnie na temat rodowodów tudzie¿ rozsiedlenia
(mo¿e z wiêkszym nawet naciskiem na to drugie) poszczególnych spoœród
uwzglêdnionych rodzin, dominuj¹c nad informacjami stricte heraldycznymi.
W ¿adnym razie nie stanowi to zarzutu pod adresem autora, który niepotrzeb-
nie dystansuje siê od ewentualnoœci postrzegania tej publikacji w kategoriach
„zbioru monografii poszczególnych kaszubskich rodzin”, byæ mo¿e chc¹c w ten
sposób wytr¹ciæ ostrze krytykom, gotowym podnieœæ zarzut dalece cz¹stko-
wego wykorzystania podstawy Ÿród³owej (archiwaliów) i oparcia siê w g³ównej
mierze na literaturze przedmiotu. Tyle tylko, ¿e w zasadzie ¿aden herbarz nie
stanowi zarazem kompletnego dyplomatariusza do dziejów poszczególnych
uwzglêdnionych w nim rodów (najbli¿ej tego idea³u by³ wspomniany wy¿ej
W. Dworzaczek, gdy chodzi o nowo¿ytn¹ szlachtê Wielkopolski), dostarczaj¹c
jedynie cz¹stkowej wiedzy na temat nastêpstwa pokoleñ i posiadanych w³oœci,
co – rzecz oczywista – stanowi przedmiot utyskiwania ze strony osób korzy-
staj¹cych z tego rodzaju publikacji, do których jednak siêga siê o wiele chêtniej
ani¿eli do wydawanych stopniowo dla poszczególnych ziem dawnego Króle-
stwa Polskiego ich s³owników historyczno-geograficznych, pomieszczony
w których materia³ przyt³acza sw¹ szczegó³owoœci¹ (a zarazem unaocznia, jak
przypadkowe s¹ to przekazy, rzadko kiedy sk³adaj¹ce siê na spójn¹ ca³oœæ).
Wbrew tedy zastrze¿eniom poczynionym przez P. Pragerta, na jego publikacjê
nie sposób spogl¹daæ w pierwszej kolejnoœci (tym bardziej zaœ wy³¹cznie) po-
przez pryzmat zawartego w niej materia³u heraldycznego, skoro du¿o obszer-
niej potraktowana tam zosta³a problematyka genealogiczna, tudzie¿ osadnicza,
podobnie jak niema³o uwagi autor poœwiêca zagadnieniom z zakresu onoma-
styki i toponimii.

Jak sam zreszt¹ przyznaje w punkcie Zasady budowy hase³ (t. 1, s. 18),
„w publikacji przyjêto zasadê przedstawiania w uk³adzie alfabetycznym wybra-
nych rodzin kaszubskich, a nie herbów, poniewa¿ tylko w nielicznych przy-
padkach do jednego herbu przynale¿y wiêcej ani¿eli jedna rodzina, natomiast
jedna lub kilka rodzin kaszubskich, maj¹cych to samo nazwisko, pieczêtowa³o
siê zazwyczaj znaczn¹ liczb¹ herbów. Wymusi³o to w sposób niejako naturalny
przestawienie w uk³adzie alfabetycznym nazwisk rodzin kaszubskich, a przy
nich wszystkich u¿ywanych herbów” (tam¿e). Co siê tyczy sposobu podania
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materia³u w Herbarzu…, obowi¹zuje w nim tzw. system holenderski, czyli ka¿dy
tom obejmuje nazwiska od A do Z, co równie¿ jest czymœ nietypowym,
gdy spojrzeæ na ogó³ rodzimych dzie³ heraldycznych (o ile tylko s¹ one wieloto-
mowe). Na szczêœcie nie utrudnia to poruszania siê po materiale, bowiem
w ka¿dym woluminie Herbarza… umieszczony zosta³ w pocz¹tkowej czêœci
skorowidz zatytu³owany Rodziny szlacheckie na Kaszubach (t. 1, s. 21-23 – 226
pozycji; t. 2, s. 8-10 – 240 pozycji; t. 3, s. 10-13 – 248 pozycji; t. 4, s. 14-17 –
brak numeracji przy nazwiskach rodów), przy czym z oczywistych wzglêdów
najpe³niejszy obraz daje ów z tomu ostatniego. Tak¿e w indeksach osobowych
wyró¿niono pogrubieniem nazwiska tych rodzin, które doczeka³y siê omówie-
nia w ramach owego dzie³a (tak samo wyt³uszczono numeracjê stron, gdzie wid-
niej¹ stosowne prezentacje), przy czym zastosowano doœæ skrupulatny system
odsy³aczy od obocznych form nazwisk, wymienionych w nag³ówkach „hase³”.
Co siê tyczy struktury tych ostatnich, „opracowano [je] wed³ug ogólnej zasady
przedstawienia w nastêpuj¹cym porz¹dku: nazwisko w formie najczêœciej sto-
sowanej wraz z wariantami wystêpuj¹cymi w Ÿród³ach i herbarzach; informa-
cje o historii rodziny, pochodzeniu nazwiska, wsi gniazdowej, pe³nionych urzê-
dach na Pomorzu, przydomkach; podzia³ na ga³êzie; maj¹tki posiadane w ko-
lejnych okresach. Nastêpnie omówiono herb lub herby i ich odmiany u¿ywane
w poszczególnych ga³êziach, u¿ytkowane przez dan¹ rodzinê” (t. 1, s. 18).

Nim przejdziemy do zagadnieñ szczegó³owych, podkreœliæ jeszcze nale¿y
godn¹ uznania starannoœæ edytorsk¹ w przypadku przygotowania prezento-
wanej publikacji, wydanej – o czym by³a ju¿ wzmianka – w ca³oœci na papierze
kredowym, w twardej oprawie z barwn¹ wyklejk¹ (na niej mapy tudzie¿ przed-
stawienia heraldyczne), z tekstem o czytelnej czcionce i nale¿ytej interlinii
(choæ marginesy jawi¹ siê doœæ znikome), co mo¿liwe by³o dziêki licznym me-
cenasom, ka¿dorazowo wyszczególnionym na stronie redakcyjnej poszczegól-
nych tomów. Wielkim te¿ plusem jest – rzecz niezwykle rzadka w odniesieniu
do herbarzy (co najwy¿ej po latach dope³nianych o tego rodzaju cenn¹ pomoc
ju¿ przez innych badaczy) – obecnoœæ na koñcu ka¿dego woluminu nie tylko
Indeksu wizerunków herbowych, ale przede wszystkim wspomnianego Indeksu
nazw osobowych tudzie¿ Indeksu nazw geograf icznych. Poniewa¿ nigdzie nie
zaznaczono, a¿eby sporz¹dzi³ je ktokolwiek inny, nale¿y zak³adaæ, ¿e s¹ one
owocem trudu samego autora, co tym bardziej zas³uguje na uznanie, zwa¿yw-
szy, jak w ogólnoœci niewdziêcznym (i zarazem czasoch³onnym) zadaniem jawi
siê wykonywanie indeksów, st¹d dziœ ju¿ ma³o które opracowania naukowe s¹
w takowe zaopatrzone (ze szkod¹ dla osób korzystaj¹cych).

Przed opublikowaniem Herbarza szlachty kaszubskiej Przemys³aw Pragert
nie by³ szerzej znany w krêgu historyków zajmuj¹cych siê problematyk¹ heral-
dyczn¹, jakkolwiek z bibliografii wynika, i¿ jeszcze w roku 2001 og³osi³ przy-
czynek z owej dziedziny na ³amach gdañskiego „Kwartalnika Genealogicznego”
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(artyku³y o herbach publikowa³ te¿ w miesiêczniku „Pomerania”). Sam we wstê-
pie do tomu drugiego omawianego obecnie dzie³a nadmienia, i¿ „cenne uwagi
i przychyln¹ ocenê [podjêtej] pracy” uzyska³ od profesora Stefana Krzysztofa
Kuczyñskiego z Warszawy, pierwszego prezesa odnowionego w roku 1987/88
Polskiego Towarzystwa Heraldycznego (t. 2, s. 6), ze strony którego to towa-
rzystwa Herbarz… (a precyzyjniej jego pierwsze dwa tomy) otrzyma³ w 2008 r.
Nagrodê im. Adama Heymowskiego, „przyznawan¹ za najlepsze prace z zakre-
su heraldyki, genealogii i dziedzin pokrewnych” (t. 3, s. 8). Rzecz¹ wart¹ pod-
kreœlenia jawi siê przy tym okolicznoœæ, ¿e zajêcie siê tytu³ow¹ problematyk¹
nie by³o warunkowane w przypadku P. Pragerta ani zawodow¹ profesj¹, jako ¿e
nie jest z wykszta³cenia historykiem, ani te¿ – co wszak ma miejsce relatywnie
czêsto w przypadku opracowañ o tematyce regionalistycznej (ze wszystkimi
pozytywnymi, ale tej ujemnymi konsekwencjami takiego stanu rzeczy) – umi-
³owaniem „ma³ej ojczyzny”, jako ¿e nie legitymuje siê on kaszubskimi korze-
niami, dziêki czemu do tematu móg³ podejœæ z po¿¹danym w przypadku dzie³
o ambicjach naukowych dystansem.

W owym kontekœcie zwraca te¿ uwagê spora doza krytycyzmu autora
(niew¹tpliwie doceniona przez jury wspomnianej wy¿ej nagrody), który stara
siê domyœleæ mo¿liwych „zakulisowych” Ÿróde³ stwierdzanych odmiennoœci czy
„nieprawid³owoœci” (wzglêdem tego, czego mo¿na by siê spodziewaæ), co sta-
nowi jeden z istotniejszych elementów sk³adowych profesjonalnego podejœcia
do badañ historycznych (ka¿dy wszak mo¿e zajmowaæ siê opisem przesz³oœci,
wielu jednak czyni to – zwykle nieœwiadomie – w sposób dalece naiwny). Tak
np. w objaœnieniu faktu, i¿ „w jednym pokoleniu ka¿dy z cz³onków [tej samej]
rodziny u¿ywa³ rodowego herbu maj¹cego niewielkie ró¿nice w u³o¿eniu figur
herbowych na tarczy”, nie ogranicza siê do wyjaœnienia, i¿ „wp³ywa³a na to chêæ
odró¿nienia w³asnej pieczêci do pieczêci brata”, ale zarazem dodaje, ¿e równie
dobrze móg³ to byæ „skutek dzia³añ lokalnych rzemieœlników, rytowników lub
grawerów, którzy zarówno kszta³t figur herbowych, jak i u³o¿enie na tarczy
mogli kszta³towaæ wed³ug w³asnych upodobañ” (t. 3, s. 5). W analogicznym
duchu zwraca uwagê, i¿ „na Kaszubach du¿a czêœæ drobnej szlachty z biedy nie
posiada³a sygnetu szlacheckiego, pos³uguj¹c siê w przypadkach koniecznych
tzw. pieczêci¹ przyjacielsk¹, czyli sygnetem s¹siada lub przyjaciela, […] dlatego
póŸniejsi badacze przypisywaæ mogli okreœlone herby rodzinom, które nigdy
do nich nie nale¿a³y” (t. 1, s. 16); dalsze jeszcze nieporozumienia w owej materii
wynik³y z trudnoœci w zapisywaniu nazw polskich przez niemieckich (pruskich)
urzêdników czy te¿ w zrozumieniu specyfiki rodzimej heraldyki po stronie
historyków (heraldyków) z Niemiec (t. 1, s. 17).

To, czym z pewnoœci¹ Herbarz szlachty kaszubskiej móg³ naraziæ jego twórcê
na krytykê ze strony profesjonalnych badaczy przesz³oœci, by³o powziête przezeñ
pierwotnie za³o¿enie, aby oprzeæ siê wy³¹cznie na opracowaniach i Ÿród³ach
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wydanych drukiem, dope³nionych kwerend¹ „terenow¹” (zabytki epigraficzne),
ca³kowicie natomiast pomin¹æ materia³y archiwalne, co te¿ znajduje odzwier-
ciedlenie w bibliografii do dwóch pierwszych tomów prezentowanego dzie³a,
jakkolwiek w drugim pojawiaj¹ siê ju¿ odwo³ania do niepublikowanych kolek-
cji, w rodzaju „Materia³y i dokumenty ze zbiorów Uwe von Kiedrowski z Dort-
mundu”, „Materia³y z archiwum rodziny Korzbok £¹ckich z Bergisch Gladbach”
czy „Materia³y i rêkopisy ze zbiorów prywatnych Urszuli Mach-Komorniczak”.
W taki te¿ poœredni (niejako zatem „z drugiej rêki”) sposób P. Pragert zacz¹³
uwzglêdniaæ w swej pracy œwiadectwa pochodz¹ce ju¿ nie tylko z rodzinnych
zasobów rozproszonych po œwiecie potomków dawnej szlachty kaszubskiej,
ale równie¿ z archiwów instytucjonalnych, o czym œwiadcz¹ wskazania typu
„Metryka Koronna z lat 1505–1507, 1509, 1523, 1526 i inne materia³y doty-
cz¹ce rodziny ze zbiorów prywatnych Jana Pruszaka z Warszawy” czy podziê-
kowania pod adresem badaczy za udostêpnienie zgromadzonych przez nich
wypisów archiwalnych. W koñcu te¿ i sam autor uzna³ za nieodzowne zag³êbiæ
siê w archiwalia, st¹d w tomie trzecim – obok (niejako ju¿ „tradycyjnie”)
rodzinnych kolekcji – mamy bezpoœrednie wskazania na materia³y z Archi-
wum Diecezjalnego w Pelplinie, Archiwum Pañstwowego w Koszalinie, Biblio-
teki Zak³adu Narodowego im. Ossoliñskich we Wroc³awiu i Vorpommersches
Landesarchiv Greifswald (tj. niegdysiejszej Gryfii), zaœ w tomie czwartym
dochodz¹ ponadto Archiwum G³ówne Akt Dawnych, Archiwa Pañstwowe
w Gdañsku i Bydgoszczy oraz Biblioteka Gdañska PAN (poniek¹d te¿ Muzeum
Archeologiczno-Historyczne w Elbl¹gu), od których w zasadzie nale¿a³o roz-
pocz¹æ zamierzon¹ kwerendê Ÿród³ow¹ (po – rzecz oczywista – rozeznaniu
dotychczasowego stanu badañ, nie ma bowiem sensu zag³êbiaæ siê w archi-
waliach bez jakiejkolwiek wstêpnej orientacji o wymagaj¹cych przejrzenia
zespo³ach).

W sytuacji kiedy koniec koñców podjêta przez P. Pragerta kwerenda archi-
walna tak czy inaczej mia³a charakter li tylko cz¹stkowy (trudno zreszt¹ w ogóle
sobie wyobraziæ „pe³n¹” kwerendê, która by objê³a ca³oœæ zachowanego mate-
ria³u do tytu³owej tematyki – i to jeszcze w wykonaniu pojedynczej osoby),
niecelowa wydaje siê jakakolwiek enumeracja w tym miejscu zbiorów i instytu-
cji, w których – w razie kontynuowania w przysz³oœci podjêtego dzie³a – nale-
¿a³oby kontynuowaæ rozpoczête przed laty poszukiwania. Do pojedynczego
w¹tku pisz¹cy te s³owa pozwoli sobie niemniej w owym kontekœcie nawi¹zaæ –
zw³aszcza, ¿e jest on bliski jego w³asnym eksploracjom Ÿród³owym, zwi¹za-
nym ze staropolsk¹ hierarchi¹ koœcieln¹. W tomie trzecim Herbarza…, poœród
pomieszczonych we wstêpie podziêkowañ, autor nadmienia, i¿ „dziêki uprzej-
moœci dr. Jacka Kowalkowskiego z Poznania [móg³] zapoznaæ siê z czêœci¹ przy-
gotowywanej do druku jego pracy o kanonikach w³oc³awskich pochodzenia
pomorskiego” (t. 3, s. 7), w wykazie skrótów bibliograficznych opisanej jako
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Kanonicy w³oc³awscy pochodzenia pomorskiego. Przyczynek do genealogii i he-
raldyki Prus Królewskich (t. 3, s. 21). Widniej¹cy w przyporz¹dkowaniu do niej
rok 2008 oraz adnotacja „w przygotowaniu” powtórzone zosta³y równie¿
w tomie czwartym Herbarza… (t. 4, s. 29), w momencie publikacji którego
zamierzone opracowanie J. Kowalkowskiego pozostawa³o zatem nadal niewy-
dane, tym niemniej sam fakt znajdowania siê tego rodzaju dzie³a in statu na-
scendi sk³oni³ autor obecnej recenzji do poniechania (a przynajmniej od³o¿e-
nia w czasie) zamys³u przygotowania do druku na ³amach „Acta Cassubiana”
stosownych biogramów zwi¹zanych z Pomorzem Gdañskim cz³onków dawne-
go kolegium kanoników katedralnych z W³oc³awka, zaczerpniêtych z licz¹cego
sobie ju¿ przesz³o sto lat, a wci¹¿ pozostaj¹cego w rêkopisie Katalogu pra³atów
i kanoników w³oc³awskich ksiêdza Stanis³awa Chodyñskiego (1914).

Rzecz owa mia³a ukazaæ siê – jeszcze w okresie miêdzywojennym – pod
szyldem Polskiej Akademii Umiejêtnoœci (PAU) w Krakowie, jednak¿e do pu-
blikacji nie dosz³o, zaœ podstawa wydawnicza zosta³a odzyskana w roku 1949
do zbiorów Archiwum Diecezjalnego we W³oc³awku, gdzie znajduje siê po dziœ
dzieñ. Próby pisz¹cego te s³owa zainteresowania poprzednich w³adz PAU ewen-
tualnoœci¹ powrotu do tamtych niezrealizowanych niegdyœ planów wydaw-
niczych, z pocz¹tku powitane z pewnym zainteresowaniem, nieoczekiwanie
napotka³y na dalece wstrzemiêŸliwe stanowisko ze strony zwierzchnoœci w³o-
c³awskiego Archiwum Diecezjalnego, motywowane formalnie ogromem
pracy, jaki by nale¿a³o wykonaæ, aby powsta³e przesz³o wiek temu opracowanie
dostosowaæ do dzisiejszych wymogów i oczekiwañ badaczy. W odczuciu
kreœl¹cego obecne zdania takie spojrzeniu na sprawê jawi siê z gruntu b³êdne,
bowiem dziœ ukazuje siê wiele czy to wznowieñ, czy te¿ w³aœnie pierwszych
wydañ opracowañ powsta³ych sporo dekad temu, które to edycje zarówno s³u¿¹
pomoc¹ w prowadzonych aktualnie poszukiwaniach, jak te¿ same w sobie sta-
nowi¹ „œwiadectwo” w perspektywie z kolei historiograficznej. Rzecz oczywi-
sta, i¿ nie wszystkie spoœród archiwaliów cytowanych w tego rodzaju dziele
sprzed ponad wieku zachowa³y siê do dziœ dnia, inne znów maj¹ ju¿ zmienione
sygnatury (albo wrêcz samo miejsce przechowywania), tym bardziej zaœ nie
znajduj¹ siê tam odwo³ania do nowszej literatury przedmiotu, wszystko to jed-
nak nie sprawia, i¿ utraci³o ono pierwotn¹ wartoœæ (a wrêcz przeciwnie, jeœli
przechowa³o coœ ze Ÿróde³, które póŸniej uleg³y zniszczeniu lub zaginiêciu).

W œwietle powy¿szego nietrudno siê domyœleæ, i¿ wobec na ten moment
braku perspektyw wydania Katalogu pra³atów i kanoników w³oc³awskich
S. Chodyñskiego in extenso, po¿yteczn¹ rzecz¹ by³oby udostêpniæ przynajmniej
takie w³aœnie, ujête w jak¹œ logicznie uzasadnion¹ ca³oœæ partie biogramów
z owego dzie³a, jak to ma miejsce w przypadku rozwa¿anego bloku duchow-
nych wpisanych w dzieje Pomorza Gdañskiego, które to ziemie obejmowa³o
przedrozbiorowe biskupstwo ze stolic¹ we W³oc³awku (st¹d te¿ zwane diecezj¹
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kujawsko-pomorsk¹). Zyskawszy wgl¹d w przywo³ane wy¿ej opracowanie
autorstwa J. Kowalkowskiego, znanego m.in. z publikacji na ³amach poznañ-
sko-wroc³awskiej „Genealogii”, P. Pragert zapewne nie siêga³ ju¿ do wspomnia-
nego tu, niepublikowanego dzie³a ksiêdza Stanis³awa Chodyñskiego, a przy-
najmniej nie widnieje ono w bibliografii do Herbarza…, choæ niew¹tpliwie
w niejednym punkcie by³oby ono przydatne w podjêtym opisie. Autor Kata-
logu pra³atów i kanoników w³oc³awskich zwyk³ bowiem przytaczaæ w sposób
szczegó³owy informacje zaczerpniête z obligatoryjnie dokonywanego w zwi¹zku
z przyjêciem do grona owej kapitu³y katedralnej ka¿dego nowego cz³onka
(choæby od razu na któr¹œ spoœród pra³atur kapitulnych) wywodu jego przod-
ków, wskazuj¹c zarówno na filiacjê, jak i na herby (niekiedy z ich opisem),
tudzie¿ wspominaj¹c o dokumentach, jakie staj¹cy do instalacji na kanonika
duchowny przed³o¿y³ osobom oddelegowanym do zbadania jego rodowodu.

Aby nie pozostaæ go³os³ownym, poni¿ej trzy – podane w porz¹dku chrono-
logicznym – przyk³ady z opracowania S. Chodyñskiego, zwi¹zane z treœci¹
obecn¹ na kartach Herbarza szlachty kaszubskiej. Mianowicie w odniesieniu
do Joachima (vel Jana Henryka) Przebendowskiego, w³¹czonego do grona ka-
pitu³y katedralnej we W³oc³awku w roku 1709, czytamy: „Szlacheckie jego po-
chodzenie zaprzysiêgli sufragan [Wojciech Ignacy] Bardziñski oraz szlachta:
Franciszek Mostowski, Andrzej Broniewski i N. Rojewski. Ojciec jego Joachim
Przebendowski, syn Jana, herbu w³asnego (trzy jab³ka z koron¹); matka El¿bieta
Emerencyanna Chinowska, herbu trzy gwiazdy i trzy minogi; babka z ojca
Katarzyna Gromakowska, herbu Fogidwander [sic!] (trzy gwiazdy, pó³ ksiê¿yca
i strza³a); babka z matki Urszula Jackowska, herbu Ryœ. Dostawi³ i reformatio-
nes, z których znowu widaæ, ¿e El¿bieta Emerencyanna Chinowska (Chynow-
ska) by³a córk¹ Krzysztofa i Urszuli z Jackowskich; Jan z Przebêdowa Przeben-
dowski, dziadek installata, by³ «consiliarius status ducis Pomeraniae» i mia³
za ¿onê Katarzynê Grabkowsk¹ (wy¿ej podano Gromikowsk¹), [którzy oboje]
pochodzili z ksiêstwa lêborgskiego [sic!] i bytowskiego, bo tam zapisy poczy-
nione; Urszula Jackowska by³a ¿on¹ Krzysztofa Chinowskiego, syna Macieja
i Anny Folsztynowej”. Natomiast w roku 1765 „do instalacji zg³osi³ siê na kapi-
tule generalnej w sierpniu Ignacy Lniski, [zaœ] dowody szlacheckiego jego rodu
przegl¹dali kustosz Zboiñski i kanonicy Soko³owski oraz Chyczewski, a znaleŸli
je na zupe³n¹ wiarê zas³uguj¹ce. Ojcem jego by³ Jan Lniski, asesor ziemski
mirachowski, herbu Ostoja, matk¹ Katarzyna £ebiñska, herbu Wolko (opisany
w s³owach: «luna una posita, facie sursum prospiciens, duabus sagittis desuper
transverberata, stellis binis sub corona adaucta, in campo rubeo, hoc insigne et
super coronam repraesentatur”); babk¹ z ojca Teresa Jezierska, herbu Lewart,
babk¹ z matki Konstancja Lerchenfeldówna, herbu Gawroniec (herby [Ÿród³o
to] opisuje). Pochodzi³ z województwa pomorskiego, powiatu mirachowskiego
– ojciec jego mia³ tam dobra Brodnicê Górn¹ i Grzebiniec”.
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Z kolei w roku 1779 cz³onkiem w³oc³awskiej kapitu³y katedralnej zosta³
Wojciech Józef Skarszewski, o którym S. Chodyñski pisze w swoim Katalog…,
i¿ „metrykê mia³ z koœcio³a janowskiego, »e Prussia oriundus«, dlatego gdy
ta prowincja ju¿ wtedy odpad³a by³a 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 malborskie-
go, zaœwiadczone urzêdowo w s¹dzie powiatu stargardzkiego. Ojcem jego by³
Marcin Skarszewski, herbu Leszczyc; matk¹ Marianna Szymborska, herbu
Œlepowron. Kapitu³a przyjê³a to œwiadectwo – przez wzgl¹d, ¿e trudno «extra
Regnum» poszukiwaæ dowodów”. O ile jednak zarówno Przebendowscy, jak
te¿ Lniscy, doczekali siê poœwiêconych im hase³ w ramach Herbarza szlachty
kaszubskiej, o tyle o Skarszewskich herbu Leszczyc, którzy w rzeczy samej wy-
wodzili siê z ziemi kaliskiej (a wiêc z Wielkopolski), a tylko na krótko zwi¹zali
swe losy z Pomorzem Nadwiœlañskim, w ogóle nie ma – s¹dz¹c po nieobecno-
œci tego nazwiska w indeksach osobowych do poszczególnych tomów prezen-
towanego dzie³a – mowy na jego kartach. Widocznie nie spe³niali oni kry-
terium, jakie autor przyj¹³ po temu, aby móc kogoœ uznaæ za reprezentanta
szlachty kaszubskiej, wyartyku³owane we wstêpie do tomu pierwszego (t. 1,
s. 6, gdzie – przypomnijmy – widnieje zastrze¿enie, i¿ „nie uwzglêdniono ro-
dzin zamieszka³ych na tym terenie krótko, bo przez jedno pokolenie, a tak¿e
tych, które nale¿¹c do szlachty pomorskiej, posiada³y dobra na Kaszubach tylko
przejœciowo”), jakkolwiek z drugiej strony mieszane odczucia budzi uznanie
za ród kaszubski np. Heidensteinów.

Nie od rzeczy bêdzie zauwa¿yæ, i¿ pisz¹c o wspomnianym tu wy¿ej asesorze
ziemskim (nazwanym przezeñ ³awnikiem) mirachowskim Janie Lniskim i jego
dzieciach, wœród których by³ zarówno póŸniejszy archidiakon pomorski Igna-
cy, jak i zamê¿na za Piotrem Wybickiem córka Konstancja, matka „twórcy hym-
nu narodowego Józefa Wybickiego” (t. 4, s. 160; por. t. 1, s. 107), P. Pragert nie
wskazuje na ich z kolei matkê, a wiêc Katarzynê z £ebiñskich, której ród jest
mu znany i pisa³ o nim wczeœniej w tomie trzecim, zwracaj¹c tam¿e uwagê, i¿
„z nazwiskiem £ebiñski zwi¹zane s¹ dwa zupe³nie ró¿ne herby” (t. 3, s. 114).
Niew¹tpliwie to¿samy z tym, którego opis pomieszczony zosta³ w cytowanym
dziele S. Chodyñskiego, ów „drugi herb £ebiñskich, wymieniony ju¿ przez Dach-
nowskiego [mowa o autorze XVII-wiecznego herbarza szlachty Prus Królew-
skich], ale bez ¿adnych dodatkowych informacji, przedstawia w polu barwy
niewiadomej pó³ksiê¿yc, w którym utkwione jakby dwa kwiaty (lilie?) lub mo¿e
strza³y w wachlarz, a w klejnocie trzy pióra strusie. Zamieszczam go jako £ebiñ-
ski IIb. W póŸniejszym okresie herb ten ukazuj¹ herbarze jako pó³ksiê¿yc prze-
szyty dwoma strza³ami na opak [tak w³aœnie w cytowanym wczeœniej opisie],
z gwiazd¹ u góry przy ka¿dej strzale, maj¹cy w klejnocie pó³ksiê¿yc z gwiazd¹
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na ka¿dym rogu. Taki herb o barwach nieznanych – jako £ebiñski II wymienia
Ostrowski [w Ksiêdze herbowej rodów polskich]” (t. 3, s. 115).

W kolejnym z akapitów P. Pragert dopowiada, i¿ „z niepublikowanej jeszcze
pracy o kanonikach w³oc³awskich, przygotowanej przez J. Kowalkowskiego,
[uzyska³] dwa opisy tego herbu – [wœród nich] zapisany w roku 1760 podczas
instalacji na kanonika w³oc³awskiego Ignacego Lniskiego (zm. 1794), a doty-
cz¹cy matki kanonika – Katarzyny £ebiñskiej, córki Wojciecha Bogus³awa,
poborcy mirachowskiego, [który to opis] znakomicie rozszerza informacje he-
raldyczne. Wynika z niego, ¿e w herbie o nazwie Wotko[!], w polu czerwonym
jest ksiê¿yc z twarz¹ [sic!], przeszyty dwoma strza³ami zwieñczonymi gwiazda-
mi, a w klejnocie god³o powtórzone. Niestety, nie podano barwy pozosta³ych
elementów herbu, a i zdumiewaj¹ca nazwa Wotko budzi wiele w¹tpliwoœci”
(t. 4, s. 115). Zastanawia fakt, ¿e w tomie trzecim Herbarza…, gdzie mowa
o £ebiñskich, autor zna³ imiê matki archidiakona I. Lniskiego oraz jej przyna-
le¿noœæ rodow¹, natomiast w tomie czwartym, gdzie mowa z kolei o Lniskich,
ju¿ stosown¹ wiadomoœæ zagubi³ (co innego, gdyby by³o na odwrót, wówczas
mo¿na by mniemaæ, ¿e w trakcie kwerend odnalaz³ coœ, czego wczeœniej nie by³
œwiadom, tu zaœ wprost przeciwnie – niew¹tpliwie trudno jest zapanowaæ nad
tak obfitym materia³em faktograficznym).

Dziwi P. Pragerta nazwa herbu Wotko, która w Katalogu pra³atów i kanoni-
ków w³oc³awskich ma wszak¿e brzmienie Wolko i w tej postaci niedwuznacz-
nie nasuwa skojarzenie z przydomkiem rodu £abuñskich, mianowicie Halk vel
Holk, sk¹d blisko do Wolk lub Wo³k (trzeba wszak pamiêtaæ, ¿e w ³aciñskich
zapiskach „³” oddawano zazwyczaj jako „l”). Autor Herbarza… wiele pisze
o tym przydomku (odnosz¹c go nawet do przydomka Holko vel Halko, zwi¹za-
nego z rodem Halka-Ledóchowskich), a nawet wskazuje, ¿e niektórzy £ebiñscy
u¿ywali dawniej drugiego nazwiska, mianowicie Wo³owy (w ³aciñskim zapisie
„Wolowi”), co jedno i drugie le¿y zapewne u podstaw takiego w³aœnie przezwa-
nia owego herbu (Wo³k/Wolk vel Wo³ko/Wolko). Skoro zaœ pojawi³y siê tu
nawi¹zania do ³aciny, to w cytowanym opisie odnoœnego przedstawienia heral-
dycznego z akt instalacji I. Lniskiego nigdzie nie ma mowy o „ksiê¿ycu z twarz¹”
(jak chce P. Pragert), lecz tycz¹ce siê owego cia³a niebieskiego s³owa facie sur-
sum prospiciens oznaczaj¹, i¿ swym obliczem (facies) zwraca siê on ku górze
(dos³ownie: „o obliczu spogl¹daj¹cym w dal ku górze”), co stanowi wszak typo-
wy element okreœlenia po³o¿enia figury w kompozycji herbu, a nie samego jej
wygl¹du.

Przywo³ane tu wczeœniej imiona i nazwiska Joachima (Jana Henryka) Prze-
bendowskiego oraz Wojciecha Jana Skarszewskiego sk³aniaj¹ do wzmianki
o rodach, z których wywodzili siê póŸniejsi hierarchowie Koœcio³a. Spoœród
dwóch wy¿ej wymienionych duchownych ów pierwszy by³ mianowicie w latach
1716–1721 ordynariuszem ³uckim (zaœ jego krewny Piotr Teodozjusz Przeben-
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dowski opatem cystersów w podkrakowskiej Mogile – t. 4, s. 237-238), nato-
miast drugi – poprzez stolice biskupie w Che³mie (Krasnymstawie) i Lublinie –
doszed³ u schy³ku ¿ycia na arcybiskupstwo warszawskie (z czym wi¹za³ siê tytu³
prymasa Królestwa Kongresowego), a jego ¿ycie dobieg³o kresu w roku 1827.
Pod¹¿aj¹c w porz¹dku alfabetycznym, z rodu Dziêcielskich wywodzi³ siê bêd¹cy
wpierw sufraganem kujawsko-kaliskim (1819–1825), a nastêpnie ordynariuszem
lubelskim (1825–1839) Józef Marcelin Dziêcielski (t. 4, s. 85), z rodziny Konar-
skich opaci oliwscy Dawid (lata 1589–1616) i Micha³ (lata 1639–1641) (t. 4,
s. 131), przy czym do pocztu cysterskich opatów Oliwy nale¿eli równie¿ Feliks
Kos i Jan Kostka, z których pierwszy by³ ju¿ wczeœniej opatem pelpliñskim,
gdzie zosta³ nastêpc¹ z kolei Miko³aja Kostki (t. 2, s. 99 i 103). Ten ostatni zmar³
w roku 1610 jako nominat na biskupstwo che³miñskie, na którym w ró¿nym czasie
zasiadali równie¿ Piotr Kostka (lata 1575–1595) i Adam Kos (lata 1657–1661),
przy czym nominatem na stolicê biskupi¹ w Che³m¿y w chwili œmierci mia³ byæ
równie¿ – w roku 1717– Józef Kos, uprzednio wojewoda inflancki (j.w.).

Dwaj biskupi wywodzili siê z rodziny Lewiñskich, mianowicie Feliks £ukasz
(wpierw sufragan w³oc³awski 1795–1819, nastêpnie pierwszy ordynariusz
janowski vel podlaski 1819–1825), oraz jego przyrodni, du¿o m³odszy brat Fran-
ciszek (sufragan podlaski 1826–1854) (t. 4, s. 153), gdy znów ród £aszewskich
wyda³ ze swego grona sufragana warmiñskiego (z lat 1730–1746) Micha³a Re-
migiusza £aszewskiego (t. 4, s. 163), zaœ spoœród Piechowskich wyszed³ czynny
w zgo³a innym regionie ówczesnej Rzeczypospolitej Obojga Narodów Micha³
Stanis³aw Piechowski, w latach 1721–1723 sufragan przemyski (t. 2, s. 146).
Przy Rybiñskich herbu Wydra autor Herbarza… zaznacza, i¿ – mimo tego ro-
dzaju informacji w niektórych starszych kompendiach staropolskiej genealogii
– nie wywodzi³ siê spoœród nich opat oliwski z lat 1740–1782 Jacek Józef Rybiñ-
ski (t. 3, s. 162), nie wzmiankuj¹c jednak, i¿ bratankiem tego by³ ordynariusz
w³oc³awski z lat 1777–1806, jako ostatni tytu³uj¹cy siê biskupem kujawskim
i pomorskim. Natomiast przy mo¿now³adczym rodzie Wejherów nie omieszka³
przywo³aæ postaci zmar³ego w roku 1556 Marcina Wejhera, o którym pisze,
i¿ by³ „w latach 1550–1556 ostatnim katolickim biskupem kamieñskim” (t. 4,
s. 323). Niestety, w tym przypadku P. Pragert powtórzy³ nieodpowiadaj¹c¹
realiom dziejowym informacjê, która powtarzana jest w rozmaitych publika-
cjach, a opiera siê na wyci¹gniêciu nazbyt daleko id¹cych wniosków z faktu, i¿
M. Wejherowi, jako w rzeczy samej ostatniemu, udzielona zosta³a przez Rzym
(konkretnie przez papie¿a Juliusza III) prowizja na stolicê biskupi¹ w Kamieniu
Pomorskim. Tyle tylko, ¿e ów cz³onek rodu Wejherów ju¿ wczeœniej opowiedzia³
siê po stronie reformacji, zaœ koniecznoœæ ubiegania siê o kanoniczn¹ sankcjê
ze strony Stolicy Apostolskiej uwarunkowana by³a naciskiem w owym kierunku
ze strony dworu cesarskiego, podczas gdy do cesarza nale¿a³o udzielenie inwe-
stytury nowemu „biskupowi” na posiadanie w³adztwa terytorialnego (dominium),



KRZYSZTOF R. PROKOP (GLIWICE)298

przynale¿¹cego ordynariuszom kamieñskim (tzw. ksiêstwo biskupie). Kiedy
zatem to w³aœnie osi¹gn¹³, Marcin Wejher „ods³oni³ przy³bicê” i jawnie zacz¹³
wspieraæ postêpy reformacji na terytorium powierzonej mu diecezji, rych³o
zerwawszy jakiekolwiek kontakty z Rzymem. Bez w¹tpienia zatem „ostatnim
katolickim biskupem kamieñskim” by³ zmar³y w roku 1544 Erazm Manteuffel
(ród Manteufflów w Herbarzu… nie zosta³ uwzglêdniony), a nie Marcin Wejher,
który zarówno opowiedzia³ siê po stronie protestantyzmu (na d³ugo przed uzy-
skaniem prowizji papieskiej, choæ przy prezentacji jego kandydatury w Wiecz-
nym Mieœcie fakt ów przemilczano), jak te¿ nigdy nie przyj¹³ sakry biskupiej,
a zatem de facto by³ tylko administratorem in spiritualibus et temporalibus
znajduj¹cej siê ju¿ wówczas w stanie stopniowej likwidacji (sekularyzacji)
diecezji kamieñskiej.

Podane tu uwagi polemiczne to – rzecz oczywista – li tylko exempla, nie
jest bowiem celem obecnej recenzji jakikolwiek „rozbiór krytyczny” tak ob-
szernego dzie³a, jakim jawi siê czterotomowy Herbarz szlachty kaszubskiej, si³¹
rzeczy zawieraj¹cy – przy iloœci pomieszczonej w nim faktografii – rozmaite
nieœcis³oœci czy wrêcz pomy³ki. Cokolwiek zagadkowo dla pisz¹cego te zdania
przedstawia siê niemniej kwestia suplementu do Herbarza…, nad czym trudno
przejœæ do porz¹dku dziennego. Jak mianowicie czytamy w jego tomie drugim,
„pe³ny zestaw korekt i zmian do wydanych ju¿ herbów i informacji o rodzinach
uka¿e siê w Suplemencie w III tomie Herbarza” (t. 2, s. 5), wszak¿e ów takowego
nie zawiera. Temat ten ponownie pojawia siê we wstêpie do ostatniego z wolu-
minów, gdzie autor 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 bêd¹-
cym czêœci¹ 2. niniejszego tomu Suplemencie, w czêœci Uzupe³nienia i sprosto-
wania” (t. 4, s. 11). Co wiêcej, na koñcu stosownego skorowidzu Rodziny szla-
checkie na Kaszubach widniej¹ „nazwiska i herby zamieszczone w Suplemen-
cie, w czêœci Uzupe³nienia i sprostowania” (t. 4, s. 17), gdzie wyliczonych zosta³o
w sumie 36 rodów (od Bolszewskiego po ¯elewskiego). Tymczasem spisy treœci
w tomach zarówno trzecim, jak i czwartym, nie wskazuj¹ na obecnoœæ w nich
jakiegokolwiek Suplementu do poprzednich woluminów (podobnie¿ zapowia-
danego dzia³u Uzupe³nienia i sprostowania), na który te¿ nie udaje siê natrafiæ
przy wertowaniu obu woluminów herbarza Herbarza… Trudno zak³adaæ re-
cenzentowi, ¿e ma nieszczêœcie dysponowaæ egzemplarzami zdefektowanymi,
st¹d rodzi siê pytanie, co sta³o siê z anonsowan¹ czêœci¹ suplementow¹?

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 (przed ilu laty dok³adnie, trudno
okreœliæ, bowiem autor niczego na ten temat nie wzmiankuje w adresowanym
do czytelników wprowadzeniu, a nawet w tomie pierwszym nigdzie nie widnieje
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rok wydania, w nag³ówku obecnej recenzji podany w œlad za bibliografiami).
Przeciwnie, dziœ ukazuj¹ce siê tego rodzaju kompendia genealogiczno-heral-
dyczne (czy te¿ na odwrót: heraldyczno-genealogiczne) zazwyczaj s¹ wieloto-
mowe (wspomniany wy¿ej Herbarz szlachty ¿mudzkiej Grzegorza B³aszczyka
liczy sobie póki co szeœæ woluminów, tak samo do tomu szóstego doszed³
niedokoñczony Herbarz szlachty œl¹skiej Romana Sêkowskiego, gdy znów na
czterech woluminach – a wiêc tylu, co Herbarz szlachty kaszubskiej – „urwa³
siê” równie¿ tylko w czêœci zrealizowany Herbarz szlachty mazowieckiej Józefa
£empickiego, skonstruowany w sposób zupe³nie odmienny, bowiem pod³ug
ziem i powiatów). Wraz z postêpem podjêtych niegdyœ prac autorowi niew¹t-
pliwie przybywa nieodzownych kompetencji (co w zupe³noœci naturalne),
a i kolejne ukazuj¹ce siê publikacje z owej tematyki dostarczaj¹ nowych mate-
ria³ów. Warto w tym kontekœcie odnotowaæ, ¿e œwie¿o wydane w roku 2017
kompendium Heraldyka i weksykologia Alfreda Znamierowskiego nie zawiera
has³a „kaszubska heraldyka” (podobnie zreszt¹, jak analogicznych o heraldyce
pomorskiej czy œl¹skiej), zaœ wiadomoœci o jej odmiennoœciach, na które wska-
zuje P. Pragert, pró¿no poszukiwaæ w has³ach „polska heraldyka” czy „niemiec-
ka heraldyka”.

Notabene i to sztandarowe dzie³o autora uwa¿anego za znawcê tematu za-
wiera b³êdy tam, gdzie A. Znamierowskiemu przysz³o wkroczyæ na pola odle-
g³e od jego zainteresowañ (przyk³adowo w haœle „prowincja³” informuje on
czytelnika, ¿e „u paulinów prowincja³em jest korektor prowincjalny”, nie maj¹c
œwiadomoœci, ¿e pomyli³ w owym przypadku szeroko znany w Polsce i siêga-
j¹cy swymi pocz¹tkami jeszcze pocz¹tków XIII w. Zakon œw. Paw³a Pierwszego
Pustelnika, czyli paulinów, u których prowincja³ – sk¹din¹d w naszym kraju,
gdzie znajduje siê siedziba zarz¹du generalnego, paulini nie posiadaj¹ prowin-
cji zakonnych – zwie siê zwyczajnie prowincja³em, z istniej¹cym od roku 1474
Zakonem Braci Najmniejszych, czyli minimitów, zwanych równie¿ – od ich
za³o¿yciela, œw. Franciszka z Paoli – paulanami, u których prze³o¿eni generalny
oraz prowincjalni w rzeczy samej nosz¹ miano korektorów). Inna rzecz, ¿e przy
tak szerokich ramach tematycznych, przy próbie ca³oœciowego ujêcia jakieœ
p³aszczyzny problemowej, trudno ustrzec siê tego rodzaju omy³ek, które dla
osoby kompetentnej w danej dziedzinie zdadz¹ siê czymœ zgo³a oczywistym,
w rzeczywistoœci jednak dla ich unikniêcia konieczna jest rozleg³a erudycja,
oparta na rzetelnej wiedzy, które to czynniki s¹ tym w³aœnie, co w humanistyce
odró¿nia znawcê zagadnienia od kogoœ maj¹cego z ow¹ p³aszczyzn¹ do czynie-
nia li tylko przygodnie.

Koñcz¹c owe wywody, wypada wyraziæ nadziejê na zaistnienie w druku
kolejnych tomów Herbarza szlachty kaszubskiej.
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Krzysztof R. Prokop
(Gliwice)

Trzy książki z roku 2015 o średniowiecznym
biskupstwie kamieńskim

Jürgen Petersohn, Die Kamminer Bischöfe des Mittelalters.
Amtsbiographien und Bistumsstrukturen vom 12. bis 16. Jahrhundert

(Beiträge zur Kirchen-, Kunst- und Landgeschichte Pommerns, Band 19),
Thomas Helms Verlag, Schwerin 2015, ss. 160;

Piotr Piętkowski, Biskupstwo pomorskie jako początek
biskupstwa kamieńskiego (Scripta historica medievalia, t. 4),

Wydawnictwo „Chronicon”, Wrocław 2015, ss. 188;

Michał Franiak, Dzieje opactwa cystersów w Kołbaczu (1173–1535),
Wydawnictwo i Agencja Informacyjna WAW, Racibórz 2015, ss. 278

Problematyka dziejów funkcjonuj¹cej w stuleciach XII–XVI diecezji pomor-
skiej vel kamieñskiej, obejmuj¹ce Pomorze Œrodkowe, Zachodnie oraz Przed-
nie (Vorpommern), nie nale¿y do intensywnie eksplorowanych, st¹d fakt, i¿
w jednym roku ukaza³y siê trzy samoistne publikacje, poœwiêcone rozmaitym
aspektom dziejów tego Koœcio³a partykularnego, mo¿na postrzegaæ jako po-
niek¹d ewenement. S¹ one tematycznie doœæ zró¿nicowane, bowiem jedna
z nich dotyczy zasadniczo pasterzy tego biskupstwa, druga samych jego po-
cz¹tków, zaœ trzecia najznaczniejszej spoœród fundacji klasztornych (mona-
stycznych) na owym terytorium, niemniej uprawnione wydaje siê spojrzenie
na wszystkie te trzy edycje w sposób ³¹czny. Pisz¹cemu te s³owa nie chodzi
bowiem o szczegó³owy „rozbiór krytyczny” ka¿dej spoœród nich, lecz bardziej
o pewne ogólniejszej natury refleksje, zwi¹zane ze stanem badañ nad tytu³ow¹
diecezj¹, której zwi¹zki z polsk¹ organizacj¹ koœcieln¹, na wczesnym etapie
doœæ bliskie, z czasem (podobnie, jak w przypadku s¹siedniego biskupstwa lu-
buskiego) uleg³y rozluŸnieniu, co nie pozosta³o bez wp³ywu na taki, a nie inny
kres jej dziejów, warunkowany tryumfem reformacji protestanckiej.

Dziœ wiêkszoœæ terytorium dawnego biskupstwa kamieñskiego znajduje siê
w granicach wspó³czesnej Polski, zaœ mniejsza czêœæ na terenie Niemiec, który
to stan rzeczy (a nie mniej uwarunkowania historyczne) decyduje o tym,
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¿e odnoœn¹ problematyk¹ interesuj¹ siê badacze zarówno polscy, jak te¿
niemieccy, który to „dwug³os” prowadzony jest wszak¿e na nie do koñca jed-
nakowych zasadach. O ile bowiem nasi rodzimi historycy, nad t¹ tematyk¹ siê
pochylaj¹cy, postrzegaj¹ jako coœ ze wszech miar oczywistego, i¿ przy rozezna-
waniu stanu badañ trzeba im uwzglêdniæ efekty pracy autorów z Niemiec
(w takiej samej mierze, jak krajowe piœmiennictwo), zaœ niedomogi w tej materii
stanowiæ bêd¹ powa¿ny mankament, o tyle w drug¹ stronê rzecz ta bynajmniej
nie przedstawia siê „symetrycznie”, na czym zapewne wa¿y bariera jêzykowa,
ale chyba nie tylko ona.

Tego w³aœnie przyk³adem jest ksi¹¿ka Die Kamminer Bischöfe des Mittel-
alters. Amtsbiographien und Bistumsstrukturen vom 12. bis 16. Jahrhundert
Jürgena Petersohna, sk¹din¹d autora zas³u¿onego na polu badañ nad dziejami
tytu³owej diecezji, spod którego pióra wysz³a m.in. monografia Der südliche
Ostseeraum im kirchlich-politischen Kräftspiel des Reichs, Polens und Däne-
marks vom 10. bis 13. Jarhundert (1979), gdzie nie brak³o rozdzia³u Das pom-
mersche Bistum. Geschichtliche Entwicklung und Sakralstruktur (s. 262-341),
czy równie¿ ksi¹¿kowa biografia jednego z dwóch W³ochów na stolicy bisku-
piej w Kamieniu Pomorskim w XV stuleciu: Ein Diplomat des Quattrocento:
Angelo Geraldini (1422–1486) (1985), o pokaŸnej liczbie artyku³ów tudzie¿
przyczynków nie wspominaj¹c. On te¿ zaproszony zosta³ do opracowania ¿ycio-
rysów pasterzy Koœcio³a kamieñskiego do dwóch najwczeœniejszych chronolo-
gicznie – spoœród w sumie piêciu – tomów s³ownika biograficznego biskupów
niemieckich (pod redakcj¹ nie¿yj¹cego ju¿ ks. Erwina Gatza), mianowicie
Die Bischöfe des Heiligen Römischen Reiches 1448 bis 1648. Ein biographisches
Lexikon (1996) oraz Die Bischöfe des Heiligen Römischen Reiches 1198 bis 1448.
Ein biographisches Lexikon (2001), uznany widaæ za osobê szczególnie po temu
kompetentn¹.

Rzeczony leksykon wspomniany tu zosta³ nieprzypadkowo, jako ¿e pomiesz-
czone w nim has³a biograficznego autorstwa J. Petersohna, poœwiêcone hierar-
chom zasiadaj¹cym na stolicy biskupiej w Kamieniu Pomorskim, pos³u¿y³y
w³aœnie za fundament dla prezentowanej obecnie publikacji Die Kamminer
Bischöfe des Mittelalters, która tedy nie stanowi czegoœ ca³kowicie nowego,
lecz bazuje na wczeœniej ju¿ drukowanych tekstach (notabene w podobny spo-
sób post¹pi³ zwi¹zany z Wydzia³em Teologii Uniwersytetu Warmiñsko-Ma-
zurskiego w Olsztynie ks. Jan Wiœniewski, wydaj¹c w roku 2014 opracowane
niegdyœ przezeñ do tego¿ s³ownika pod redakcj¹ E. Gatza biogramy biskupów
pomezañskich – w przek³adzie na jêzyk polski – w formie ksi¹¿kowej).
Niemiecki badacz wprost zreszt¹ pisze o tym we wstêpie, stwierdzaj¹c: „Die
Kurzbiographien der Kamminer Bischöfe beruhen auf den ursprünglichen
Ausarbeitungen des Autors für das von Erwin Gatz und seinen Mitarbeitern
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konzipierte und herausgegebene Biographische Lexikon der Bischöfe des Heiligen
Römischen Reiches von 1198 bis 1448 und 1448 bis 1648 sowie den ergänzenden
Band über die Bistümer des Heiligen Römischen Reiches. Sie sind jetzt aller-
dings erheblich erweitert und überarbeitet und vor allem über das dort vorge-
gebene Stichjahr 1198 zurück bis in die Anfänge des Bistums ergänzt worden.
Damit liegt nunmehr eine lückenlose Bischofsfolge von der Gründung der Diö-
zese Kammin bis zu ihrer Auflösung im Zeitalter der Reformation vor” (s. 8–9).

Deklaracja autora ksi¹¿ki, i¿ w prezentowanej publikacji nie tylko dodano
¿yciorysy hierarchów sprzed roku 1198, czyli Wojciecha-Adalberta, Konrada
[I] i Zygfryda [I], ale te¿ sylwetki pozosta³ych biskupów pomorskich vel
kamieñskich zosta³y „erheblich erweitert und überarbeitet”, pozwala osobie
korzystaj¹cej z tej edycji ¿ywiæ nadziejê, i¿ nie ma do czynienia z prostym prze-
drukiem biogramów opracowanych 15–20 lat wczeœniej. W tym wzglêdzie
czeka nas jednak pewne rozczarowanie, jakkolwiek bowiem w rzeczy samej nie
jest to mechaniczne powtórzenie tego wszystkiego, co widnia³o w obu wy¿ej
wspomnianych leksykonach biograficznych pod redakcj¹ E. Gatza, to jednak
w praktyce owe zmiany i uzupe³nienia zdaj¹ siê nie siêgaæ g³êboko. Nie chodzi
ju¿ nawet o to, i¿ znaczne partie tekstu s¹ identyczne tam i tu, trudno bowiem
wymagaæ od autora, aby dla nadania swej ksi¹¿ce pozoru „œwie¿oœci” te same
treœci podawa³ w innych s³owach, czy przynajmniej zmienia³ szyk zdañ, z me-
rytorycznego punktu widzenia s¹ to bowiem zabiegi stosunkowo ma³o istotne.
Wa¿niejsze jawi siê to, ¿e poza dodaniem niekiedy na pocz¹tku ¿yciorysu aka-
pitu informuj¹cego o okolicznoœciach, w jakich dany hierarcha obj¹³ stolicê
biskupi¹ w Kamieniu Pomorskim (od czego nie sposób by³o zaczynaæ curricu-
lum vitae w s³owniku biograficznym, gdzie obowi¹zuje wszak œcis³y porz¹dek
chronologiczny), J. Petersohn niewiele wzbogaci³ w warstwie faktograficznej
niegdyœ ju¿ opracowane przezeñ biogramy. Dopisa³ wprawdzie trzy wy¿ej wspo-
mniane (tj. biskupów sprzed roku 1198, a œciœlej 1191), podobnie jak i Magnusa
sasko-lauenburskiego (ordynariusz kamieñski z lat 1410–1424), którego ¿ycio-
rys do Die Bischöfe des Heiligen Römischen Reiches 1198 bis 1448 opracowa³
kto inny (jako – nastêpnie – biskupa Hildesheim), dodawszy równie¿ rozdzia³
o pierwszym ustanowionym dla ziem pomorskich – jeszcze w roku 1000 –
biskupie Reinbernie z Ko³obrzegu (Ein „Vorgänger”? Reinbern, Bischof von Salz-
-Kolberg (999? bis 1013/1015 – s. 13-15), poza tym jednak niewiele tu nowego
(to samo zreszt¹ dotyczy bloku Das Bistum Kammin. Entwicklung und Struktu-
ren, przejêtego z pracy zbiorowej Die Bistümer des Heiligen Römischen Reiches.
Von ihren Anfängen bis zur Säkularisation. Ein historisches Lexikon – z roku
2003).

Zdarzaj¹ siê nawet wprost przeciwne przypadki „zubo¿enia” treœci, przy-
k³adowo bowiem ¿yciorys zasiadaj¹cego na stolicy biskupiej w Kamieniu
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Pomorskim w latach 1394–1398 Jana z ksi¹¿¹t opolskich, zwanego Kropid³o,
pomieszczony niegdyœ w Die Bischöfe des Heiligen Römischen Reiches 1198
bis 1448, gdzie mia³ on dwóch autorów (drugim by³ ks. Anastazy Nadolny –
z racji objêcia przez wy¿ej wspomnianego hierarchy, w trakcie jego burzliwej
kariery koœcielnej, równie¿ biskupstwa che³miñskiego), zosta³ przez J. Peter-
sohna „zredukowany” zasadniczo do tego, co odnosi siê do rz¹dów owego Pia-
stowicza w diecezji kamieñskiej. Rzecz oczywista, ¿e w tym przypadku jest
to jak najbardziej zasadne – pytanie tylko, dlaczego ów „przesiew” faktografii
poskutkowa³ równie¿ pominiêciem tego rodzaju danych, jak np. imiê matki
Jana „Kropid³y” (Anna), w biogramie wspó³autorstwa A. Nadolnego obecne, tu
natomiast – nie wiedzieæ dlaczego – opuszczone. In plus odnotowaæ nale¿y
fakt, ¿e w Die Kamminer Bischöfe des Mittelalters przy ka¿dej jednej postaci
wskazano z osobna na drukowane (a w pojedynczych przypadkach tak¿e
niedrukowane) Ÿród³a, które w Die Bischöfe des Heiligen Römischen Reiches…
„gin¹” poœród literatury przedmiotu, podczas gdy tu zosta³y w sposób czytelny
wyodrêbnione.

Wspomniawszy o literaturze przedmiotu, dochodzimy do zasygnalizowa-
nego ju¿ na wstêpie tematu „asymetrii”, jaka daje znaæ o sobie w podejœciu do
tego wszak pierwszorzêdnej wagi zagadnienia po stronie historyków polskich
oraz niemieckich, z których ci pierwsi staraj¹ siê wykazaæ znajomoœci¹ stanu
badañ „zza Odry”, czêsto jednak bez wzajemnoœci. Tak jest – niestety – i w tym
przypadku, podczas gdy tematyka dziejów diecezji kamieñskiej nie stanowi
przecie¿ bia³ej plamy w dorobku rodzimej historiografii. Jeœli spojrzeæ na ze-
stawienie bibliograficzne na koñcu ksi¹¿ki Die Kamminer Bischöfe des Mittel-
alters (s. 129–142), podobnie jak i na stosowne noty pod ka¿dym spoœród bio-
gramów, nie pojawia siê tam ani razu nazwisko Gerarda Labudy, Edwarda
Rymara, W³odzimierza Stêpiñskiego (autora m.in. monografii Kamieñ Pomor-
ski w XII i XIII wieku z roku 1975) czy Zygmunta Szultki, i ¿adne z ich (tak¿e
licznych dalszych autorów polskich) opracowañ z tej tematyki nie zosta³o przy-
wo³ane przez J. Petersohna. Nie jest mu znana publikacja (z roku 1960!) Jana
Walickiego Przynale¿noœæ metropolitalna biskupstwa kamieñskiego i lubuskiego
na tle rywalizacji Magdeburga i Gniezna czy Kazimierza Bobowskiego Kance-
laria oraz dokumenty biskupów i kapitu³y w Kamieniu (do koñca XIII w.)
(z roku 1990), przy czym wskazano tu na publikacje nieco starsze, bo wszak
mog³o zdarzyæ siê, i¿ z jakichœ wzglêdów ów niemiecki badacz poniecha³ œle-
dzenia w póŸniejszych latach polskiego rynku wydawniczego i przeoczy³ no-
woœci, które siê tu ukazywa³y. WyraŸnie jednak widaæ, ¿e i starsze piœmiennic-
two z naszego kraju w zasadzie nie jest mu znane, a w ka¿dym razie go nie
przywo³uje.
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Fa³szywe by³oby niemniej stwierdzenie, ¿e w bibliografii do publikacji Die
Kamminer Bischöfe des Mittelalters nie pojawia siê ani jedna pozycja polska.
Edycje Ÿród³owe z tekstami po ³acinie, pojedyncze artyku³y w jêzykach kon-
gresowych Lecha Leciejewicza czy Jerzego Wyrozumskiego, dwa biogramy
autorstwa Benedykta Zientary z Polskiego s³ownika biograf icznego (nie wia-
domo, dlaczego akurat tylko te dwa, mianowicie biskupów Jaromara i Piotra),
wreszcie mo¿liwe do policzenia na placach jednej rêki artyku³y w jêzyku pol-
skim (Zofii Krzymuskiej-Fafius, której imiê zosta³o tu zapisane w formie „So-
fia”, Lecha Leciejewicza, Stanis³awa Rosika, oraz ksi¹¿ka Ryszarda Walczaka
„Protocollum” augustianina-eremity zwanego Angelusem ze Stargardu), zapewne
zaczerpniête w jakichœ opisów bibliograficznych – wszystko to w ³¹cznym
ujêciu prowadzi do wniosku, ¿e do piœmiennictwa polskojêzycznego Jürgen Pe-
tersohn nie siêga³ zgo³a „programowo”, a to przez wzgl¹d na nieznajomoœæ mowy
mieszkañców kraju, w którego granicach znajduje siê dziœ Kamieñ Pomorski,
Ko³obrzeg czy Wolin. Nawet jednak jeœli taki w³aœnie jest powód pominiêcia
przezeñ w zasadzie ca³oœci literatury przedmiotu w jêzyku polskim, to uczci-
woœæ wymaga³a odnotowania przynajmniej, ¿e „na wschód od Odry” ukaza³y
siê w poprzednich latach, wnet po opublikowaniu przez J. Petersohna w ra-
mach wskazanych tomów leksykonu Die Bischöfe des Heiligen Römischen
Reiches owych biogramów, dwie pozycje ksi¹¿kowe w sposób ca³oœciowy ujmu-
j¹ce (w rozumieniu pe³nego spektrum chronologicznego, nie zaœ dog³êbnego
wyczerpania tematu) poczet pasterzy diecezji kamieñskiej.

Uwaga powy¿sza dotyczy mianowicie ksi¹¿ki wspomnianego tu ju¿ Edwarda
Rymara Biskupi – mnisi – reformatorzy. Studia z dziejów diecezji kamieñskiej
(Szczecin 2002), oraz tak samo samoistnej pozycji autorstwa pisz¹cego te s³owa,
zatytu³owanej Biskupi zachodniopomorscy (X–XX w.) (Koszalin 2003) – obu
dostrze¿onych w œrodowisku naukowym, o czym œwiadczy chocia¿by poœwiê-
cona im obu ³¹cznie (sk¹din¹d krytyczna w swej wymowie) recenzja tak¿e
wy¿ej wzmiankowanego Zygmunta Szultki na ³amach „Przegl¹du Zachodnio-
pomorskiego” (2005). Przypuszczenie, i¿ historyk z Niemiec móg³ ewentualnie
mieæ trudnoœci z dotarciem do tych pozycji, nie wydaje siê trafne, bowiem nie-
mieckie ksi¹¿nice naukowe i oœrodki badawcze zwyk³y dbaæ o to, aby obcojê-
zyczna literatura, dotycz¹ca ich historii, trafia³a tam mo¿liwie w komplecie.
Nie doœwiadczaj¹ przy tym w owej materii trudnoœci natury finansowej (jak to
ma miejsce w przypadku polskich bibliotek, staraj¹cych siê dokonywaæ zaku-
pów ksi¹¿kowych za granic¹), a w razie potrzeby potrafi¹ dotrzeæ nawet do
samego autora, odwo³uj¹c siê do jego „poczucia odpowiedzialnoœci” za postêp
badañ. I nie jest to bynajmniej jakaœ wykoncypowana wizja, jako ¿e przed laty
pisz¹cy te zdania nieoczekiwanie otrzyma³ na adres prywatny, którego uzyska-
nie wymaga³o zadania sobie pewnego jednak trudu, oficjalne pismo z niemiec-
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kiej Biblioteki Narodowej w Lipsku (Deutsche Nationalbibliothek in Leipzig)
z proœb¹ o zasilenie jej zbiorów w³aœnie wspomnian¹ tu pozycj¹ ksi¹¿kow¹
Biskupi zachodniopomorscy (X–XX w.). Dysponuj¹c ostatnim „nadliczbowym”
egzemplarzem, autor rzeczonej publikacji do petycji w owej materii odniós³ siê
w sposób konstruktywny, przesy³aj¹c w darze ¿¹dan¹ pozycjê, a przy sposob-
noœci zapytuj¹c o mo¿liwoœæ pozyskania czegoœ na drodze wymiany z zasobu
dubletów lipskiej Deutsche Nationalbibliothek. Niestety, ca³oœæ zakoñczy³a siê
na wy³¹cznie jednostronnej wymianie darów (ponawiaj¹c bowiem po jakimœ
czasie odnoœne zapytanie, kreœl¹cy te s³owa przes³a³ do Lipska kolejne pozycje
w³asnego autorstwa), co samo w sobie stanowi ciekawy przyczynek do tematu
wzajemnego „zasilania” fachow¹ literatur¹ ksiêgozbiorów po jednej i drugiej
stronie Odry.

Powracaj¹c do prezentacji wydanych w roku 2015 ksi¹¿ek z dziejów œrednio-
wiecznego biskupstwa kamieñskiego, dwie pozosta³e, ju¿ z rodzimego rynku
wydawniczego, ukaza³y siê (w obu przypadkach) na Œl¹sku – jedna we Wroc³a-
wiu, druga w Raciborzu. W odniesieniu do stolicy niegdyœ ca³ej prowincji œl¹-
skiej, dziœ zaœ województwa dolnoœl¹skiego, nie powinno to dziwiæ, jako ¿e
w tamtejszym œrodowisku historycznym tematyka œredniowiecznego Pomorza
Zachodniego od dawna cieszy siê zainteresowaniem, o czym œwiadcz¹ publika-
cje przywo³anych tu ju¿ wczeœniej Lecha Leciejewicza, Kazimierza Bobowskiego
czy Stanis³awa Rosika, który to ostatni by³ – wespó³ z Mateuszem Goliñskim –
recenzentem ksi¹¿ki Biskupstwo pomorskiego jako pocz¹tek biskupstwa kamieñ-
skiego Piotra Piêtkowskiego z Instytutu Historycznego Uniwersytetu Wroc³aw-
skiego. W jej przypadku terminus a quo stanowi moment utworzenia tytu³owej
diecezji (1140), gdy z kolei „górny zakres chronologiczny pracy, czyli koniec
pontyfikatu Zygfryda (zm. 1191), wyznaczono w odniesieniu do uchwytnego
na podstawie Ÿróde³ pisanych procesu zanikania pomorskiej tytulatury, która
za czasów tego¿ biskupa ustêpuje na rzecz kamieñskiej, a w dokumentach jego
nastêpcy Sygwina (zm. 1219) pojawia siê ju¿ tylko sporadycznie” (s. 9). Co
warto podkreœliæ, w publikacji tej nie brak³o rozdzia³u poœwiêconego hierar-
chom stoj¹cym w ci¹gu owego pó³wiecza na czele tytu³owej diecezji, czyli Woj-
ciechowi-Adalbertowi, Konradowi [I] i Zygfrydowi [I] (s. 53-91 Pasterze bi-
skupstwa pomorskiego), a wiêc tym trzem w³aœnie, których ¿yciorysów brako-
wa³o w przywo³ywanym wczeœniej s³owniku biograficznym niemieckich
biskupów (pod redakcj¹ E. Gatza) i których biogramy Jürgen Petersohn dopi-
sa³, przygotowuj¹c do druku pozycjê Die Kamminer Bischöfe des Mittelalters.
Tu s¹ one du¿o szczegó³owsze ani¿eli w owej niemieckiej edycji, zarazem te¿
P. Piêtkowski zna ksi¹¿ki Biskupi – mnisi – reformatorzy E. Rymara oraz Biskupi
zachodniopomorscy ni¿ej podpisanego i do ich treœci siê odnosi, przywo³uj¹c
równie¿ niektóre spoœród prac J. Petersohna. W ogólnoœci w ksi¹¿ce Biskup-
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stwo pomorskiego jako pocz¹tek biskupstwa kamieñskiego widaæ (sk¹din¹d chwa-
lebn¹) d¹¿noœæ autora do sta³ego nawi¹zywania do stanu badañ i w konsekwencji
wskazywania – zarówno w tekœcie zasadniczym, jak bardziej jeszcze w przy-
pisach – na stanowisko zajmowane w danym temacie przez poprzedników
w naukowym trudzie.

Takie postêpowanie w procesie twórczym winno byæ zreszt¹ postrzegane
jako coœ ze wszach miar naturalnego, jednak¿e doœwiadczenie wskazuje, i¿ coraz
wiêcej ubiegaj¹cych siê o stopnie naukowe adeptów Klio tworzy dysertacje na
zasadzie: „ja i Ÿród³o”. Ich „tytu³em do chwa³y” ma byæ jakoby to, ¿e ze Ÿróde³
korzystaj¹ w oryginale, nie zadowalaj¹c siê istniej¹cymi wydaniami (na có¿
zatem takowe przygotowywaæ?), za to nie zaprz¹taj¹ sobie g³owy literatur¹
przedmiotu, chc¹c nad analizowan¹ problematyk¹ pochyliæ siê ze œwie¿ym spoj-
rzeniem, bez uprzednich sugestii czy tropów wskazanych przez kogoœ innego.
Nie bior¹ przy tym pod uwagê, ¿e przy takim podejœciu do sprawy równie¿ ich
praca nijak nie pos³u¿y postêpowi badañ, bowiem kolejna osoba, która danym
tematem siê zainteresuje, tak samo nie bêdzie uwa¿a³a za celowe rozeznaæ,
czy ktoœ ju¿ o tym niegdyœ pisa³ i do jakich wniosków doszed³, lecz podobnie
ograniczy siê do w³asnych przemyœleñ wynik³ych z lektury œwiadectw Ÿród³o-
wych. Z drugiej strony trudno nie zauwa¿yæ, i¿ wobec mnogoœci og³aszanych
drukiem przyczynków, wype³niaj¹cych czasopisma i rozmaite prace zbiorowe,
lecz niewiod¹cych do ich podsumowania przez autora ca³oœciow¹ monografi¹,
doprawdy nie³atwo ogarn¹æ stan badañ, st¹d bardzo czêsto mamy do czynienia
z wywa¿aniem otwartych drzwi, kiedy autor obszernie i szczegó³owo ustala
coœ, co ju¿ dawniej zosta³o rozwik³ane i wyjaœnione. Równie¿ i w tej perspekty-
wie ksi¹¿ka P. Piêtkowskiego wzbudziæ mo¿e przychylnoœæ recenzenta, bowiem
w pomieszczonej na koñcu bibliografii (s. 168-183) widniej¹ raptem dwa arty-
ku³y jego autorstwa, zwi¹zane z tytu³ow¹ problematyk¹, rych³o zatem podsu-
mowan¹ samoistn¹ publikacj¹ (w dwa lata póŸniej historyk ten og³osi³ przyna-
le¿¹cy do owej tematyki artyku³ Pocz¹tki biskupstwa kamieñskiego w œwietle
materia³ów archiwalnych z XII i pocz¹tku XIII wieku w pracy zbiorowej
Rola Koœcio³a w dziejach Polski • Koœcio³y w Rzeczypospolitej, Warszawa 2017,
s. 46–55). Szkoda, ¿e tego rodzaju „autodyscyplinê” udaje siê zachowaæ zwykle
tylko do doktoratu, na którym to etapie m³ody pracownik nauki zazwyczaj nie
ma nazbyt wielu okazji do og³aszania drukiem swych przemyœleñ, póŸniej
natomiast d¹¿y do wydatnego pomno¿enia w³asnego dorobku, czêsto koncen-
truj¹c siê bardziej na iloœci, ani¿eli jakoœci.

Ostatni z czterech rozdzia³ów ksi¹¿ki Biskupstwo pomorskiego jako pocz¹-
tek biskupstwa kamieñskiego, zatytu³owany Biskupstwo pomorskie do czasów
egzempcji (trzy poprzednie to: Źród³a i stan badañ, Pocz¹tki organizacji diece-
zjalnej na Pomorzu Zachodnim oraz – wspomniany ju¿ – Pasterze biskupstwa
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pomorskiego), obejmuje równie¿ blok Sieæ klasztorna na terenie diecezji pomor-
skiej w XII wieku, gdzie zaprezentowano – kolejno – Klasztor benedyktynów
w Sto³piu nad Pian¹ (s. 107-109), Klasztor premonstratensów w Grobe (s. 109-
-113), Klasztor premonstratensów w Brodzie (s. 113-114), Klasztor premonstra-
tensów w Bia³obokach (s. 115-116) oraz Klasztor cystersów w Ko³baczu (s. 116-
-121), której to ostatniej fundacji P. Piêtkowski poœwiêci³ najwiêcej miejsca spo-
œród wszystkich tu wyliczonych. Z osobna traktuje o niej monografia Dzieje
opactwa cystersów w Ko³baczu (1173–1535) Micha³a Franiaka, która jakkolwiek
wydana drukiem w Raciborzu, a wiêc na przeciwleg³ym krañcu wspó³czesnej
Polski, powsta³a w Szczecinie, przygotowana zatem przez autora bêd¹cego na
miejscu. W pomieszczonej na koñcu bibliografii (s. 252-269) uwidoczni³ on
trzy swojego autorstwa drobne teksty z tematyki cysterskiej, og³oszone w latach
2009–2010 na ³amach lokalnego czasopisma „Poszukiwania” w Nowogardzie,
których tytu³y wskazuj¹ na fascynacjê bardziej duchowoœci¹ ani¿eli histori¹,
z czym te¿ koresponduje podziêkowanie we Wstêpie „o. Eugeniuszowi Augu-
stynowi, opatowi klasztoru w¹chockiego, za tematyczne rozmowy i korespon-
dencjê” (nie jest on historykiem Koœcio³a).

Abstrahuj¹c od zagadnienia, co w istocie leg³o u podstaw zainteresowania
siê autora najwiêksz¹ fundacj¹ cystersów na Pomorzu Zachodnim, stwierdziæ
nale¿y, i¿ spora czêœæ ksi¹¿ki Dzieje opactwa cystersów w Ko³baczu wype³niona
zosta³a treœciami mo¿e nie tyle dalekimi wzglêdem tematu wskazanego w jej
tytule, ile nasuwaj¹cymi w¹tpliwoœæ, do kogo jest ona adresowana. W bez ma³a
szeœædziesiêciostronicowym rozdziale Cystersi na Pomorzu Zachodnim do po-
³owy XVI wieku (s. 9-65) znajdujemy zarówno Zarys dziejów Zakonu Cyster-
sów (s. 9-11), jak i Zarys dziejów Pomorza Zachodniego (s. 15-24), rozpoczyna-
j¹cy siê od rozwa¿añ nad sam¹ genez¹ nazwy „Pomorze” (s. 15-16)! Po tym
nastêpuje podrozdzia³ Placówki cysterskie na Pomorzu Zachodnim (s. 26-62),
gdzie autor pisze o fundacjach w – kolejno – Bukowie, Cedyni, Koszalinie,
Marianowie, Pe³czycach, Reczu, Szczecinie, Wolinie oraz Trzciñsku-Zdroju,
przy tym ostatnim, którego istnienie wzbudza zreszt¹ kontrowersje w litera-
turze, przechodz¹c nieoczekiwanie do rozwa¿añ nad „jednym z kluczowych
w¹tków, [jakim] jest proweniencja kandydatów i kandydatek do omawianych
klasztorów cysterskich”, o czym rozwodzi siê na s. 61-62 – bez jakiegokolwiek
poprzedzaj¹cego owe wywody nag³ówka. Nie jedyne to zreszt¹ miejsce w ob-
rêbie tej ksi¹¿ki, gdzie pojawiaj¹ siê w¹tki, o których pró¿no wnioskowaæ,
kieruj¹c siê samym spisem treœci. Zarazem jest ona wzbogacona pokaŸn¹ liczb¹
tabel (w sumie 22), których wykazu korzystaj¹cy nigdzie nie znajdzie, podczas
gdy dotycz¹ one zagadnieñ tak niezwi¹zanych wprost z zasadniczym tematem
publikacji, jak chocia¿by wykazy chronologiczne opatek i prepozytów klasztoru
cysterek w Koszalinie (s. 36-37), przeorysz i prepozytów klasztoru cysterek
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w Marianowie (s. 40), opatek i przeorysz klasztoru w Reczu (s. 46), opatek
i przeorysz klasztoru w Szczecinie, tudzie¿ duchownych tam pos³uguj¹cych
(s. 49-51), opatek i prepozytów klasztoru w Wolinie (s. 57-58), przy czym owych
prepozytów M. Franiak konsekwentnie zwie proboszczami.

Wykazu tabel, podobnie jak indeksu nazw osobowych oraz geograficznych,
w prezentowanej publikacji brak, za to znaleŸæ w niej mo¿na S³owniczek wa¿-
niejszych terminów (s. 270-275). Gwoli œcis³oœci nale¿y zauwa¿yæ, ¿e i w ksi¹¿ce
J. Petersohna Die Kamminer Bischöfe des Mittelalters pomieszczony zosta³ Glos-
sar kirchlicher und kirchenrechtlicher Fachbegriffe (s. 143-144), zawieraj¹cy
objaœnienie w sumie 21 terminów (takich jak np. ekskomunika, interdykt,
koadiutor, mensa episcopalis, obediencja, penitencjarz, pontyfikalia, prebenda,
prowizja, subsidium charitativum czy suplika), podczas gdy u M. Franiaka „s³ow-
niczek” ten obejmuje ponad 120 hase³, których spora czêœæ przynale¿y do dzie-
dziny historii sztuki (terminologia architektoniczna). Obecnoœæ niektórych
zastanawia, do kogó¿ bowiem adresowane jest objaœnienie takich pojêæ, jak
chocia¿by: czynsz, dzier¿awa, o³tarz czy przês³o (w s³owniczku pojawia siê
te¿ pojedyncze has³o geograficzne: jezioro Sowno – s. 272), przy czym taka
sama uwaga odnosi siê i do Wykazu skrótów na s. 5-6, gdzie widnieje chocia¿by:
„dr – doktor”, „ha – hektar”, „hab. – habilitacja, tu na oznaczenie stopnia na-
ukowego razem z dr – dr hab.”, „m.in. – miêdzy innymi”, „np. – na przyk³ad”,
„rozdz. – rozdzia³”, „zob. – zobacz”.

Pewn¹ osobliwoœci¹ jest równie¿ stanowi¹cy czeœæ Bibliograf ii wykaz spo-
¿ytkowanych Ÿróde³ (s. 252–257), gdzie nie tylko, ¿e ³¹cznie podano archiwalia
i edycje Ÿród³owe, ale przede wszystkim pe³ne cztery strony zajmuje tam deta-
liczne wyliczenie kart ewidencyjnych zabytków architektury i budownictwa
z zasobów Oœrodka Dokumentacji Zabytków w Warszawie (ODZ). Podobnej
precyzji autor nie wykaza³ w odniesieniu do tego rodzaju opisów bibliograficz-
nych, jak np. „Patrologia Latina, XXV, 6, w: Patrologia Latina 183, c. 901” albo
„Instrukcja Kongregacji do Spraw Zakonów Renovationis causarum, nr 4”, nie
wspominaj¹c ju¿ o zapisie w rodzaju „Exordium parvum. Dostêp elektronicz-
ny” czy „Summa Cartae Caritatis. Dostêp elektroniczny”. Wszak zestawienia
bibliografii maj¹ na celu nie tylko umo¿liwienie rozeznania, na jakim funda-
mencie opiera siê konkretne dzie³o, ale równie¿ ewentualne pod¹¿enie œladem
autora i siêgniêcie do opracowañ (tak samo Ÿróde³), z których on korzysta³,
podczas gdy tego rodzaju zapis, jak wskazany powy¿ej (z wyj¹tkiem Patrologia
Latina), nie daje takiej mo¿liwoœci. W ogólnoœci publikacja Dzieje opactwa
cystersów w Ko³baczu sprawia wra¿enie, ¿e przygotowana zosta³a przez kogoœ,
dla kogo jest to dopiero pocz¹tek „przygody” z refleksj¹ nad przesz³oœci¹ dzie-
jow¹, na co wskazuje równie¿ brak powa¿niejszego „kalibru” tekstów autor-
stwa M. Franiaka w owym zestawieniu bibliograficznym.
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Nie od rzeczy bêdzie dodaæ, i¿ uwadze tego¿ zainteresowanego w ogólnoœci
problematyk¹ cystersk¹ autora usz³o, ¿e sui generis „przed³u¿eniem” koœciel-
nych dziejów opactwa ko³backiego – ju¿ po jego kasacie – by³o nadawanie
przez Stolicê Apostolsk¹ w czasach nowo¿ytnych tytularnej godnoœci opata
Ko³bacza (abbatia in partibus inf idelium). Skoro zaœ mowa o Pomorzu, tytu³
ten nosi³ w drugiej po³owie XVII stulecia wywodz¹cy siê z mieszczañskiej ro-
dziny z Chojnic Micha³ Antoni Hacki jako opat-koadiutor oliwski u boku Krzysz-
tofa Karola £oknickiego. W stosownej suplice, znanej nam z niedatowanego
odpisu, znalaz³o siê zreszt¹ interesuj¹ce sformu³owanie, wskazuj¹ce na to,
¿e liczono wówczas (o ile nie jest to standardowy zwrot w tego rodzaju supli-
kach), i¿ w przysz³oœci ko³backa wspólnota monastyczna na nowo zaistnieje.
Czytamy tam mianowicie: „Beatissime Pater! Michael Antonius Hacki, abbas
titularis Colbacensis in partibus, Ordinis Cisterciensis, et secretarius serenissimi
regis Poloniae, […] exponit humiliter […], qualiter ipse orator fuerit authoritate
apostolica promotus in coadiutorem abbatis Olivensis dicti Ordinis, ut in lite-
ris apostolicis expeditis de mense Aprili praeterito, verum quia in iisdem literis
apostolicis appositum est decretum vocationis abbatiae Colbacensis in partibus
inter haereticos sitae. Ideo humiliter supplicatur Sanctitati Vestrae, quatenus
eidem oratori dignetur concedere retentionem tituli abbatialis Colbacensis, una
cum ordinaria obtentorum, que una lega inter se distant, et prope dictum
monasterium Olivensem sita sunt, idque ad tempus quousque duraverit dicta
coadiutoria, ut interim cum authoritate serenissimi regis et dicta abbatia Col-
bacensi ex manibus haereticorum in Prussia duci Brandenburgensi vindicare
possit, et dictas ecclesias parochiales sitas inter haereticos in Prussia […] recu-
perare et vindicare possit”.

Zwrócono ju¿ wczeœniej uwagê na fakt, ¿e obie zaprezentowane tu pokrótce
publikacje ksi¹¿kowe polskich autorów ukaza³y siê nie na Pomorzu Zachodnim,
którego koœcielnej historii dotycz¹, lecz na po³udniu Polski, w ma³o znanych
oficynach wydawniczych, których dziœ funkcjonuje wszak mnóstwo. W sumie
to dobrze, ¿e „ryzykuj¹” one wypuszczenie na rynek ksiêgarski tego rodzaju
tytu³ów, które przecie¿ nie stan¹ siê czytelniczymi bestsellerami, lecz grono ich
nabywców bêdzie znikome. W edycjach poœwiêconej opactwu w Ko³baczu nie
ma zreszt¹ gdziekolwiek mowy o tym, czy uda³o siê pozyskaæ dla jej wydania
jakieœ zewnêtrzne fundusze, gdy z kolei w odniesieniu do pracy P. Piêtkowskiego
czytamy w zakoñczeniu wstêpu, i¿ „realizacja ca³ego zamierzenia w formie
ksi¹¿kowej sta³a siê mo¿liwa dziêki grantowi wewnêtrznemu Uniwersytetu
Wroc³awskiego, a tak¿e œrodkom unijnym pozyskanym w ramach programu
»Rozwój potencja³u i oferty edukacyjnej Uniwersytetu Wroc³awskiego szans¹
zwiêkszenia konkurencyjnoœci Uczelni«” (s. 10). Nic to jednak w porówna-
niu z list¹ „dobroczyñców”, uwidocznion¹ na stronie redakcyjnej niepokaŸnej
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sk¹din¹d ksi¹¿ki J. Petersohna, gdzie stwierdzone zosta³o: „Die Drucklegung
erfolgte mit freundlicher Unterstützung: des Erzbistums Bamberg, des Erzbi-
stums Berlin, der Historischen Kommission für Pommern, der Stiftung Mittel-
deutscher Kulturrat, der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Norddeutschland,
von Dr. Hans-Jürgen Abromeit, Bischof im Sprengel Mecklenburg und Pom-
mern, sowie der Arbeitsgemeinschaft für pommersche Kirchengeschichte e.V.”.
Pisz¹cy te s³owa, zyskawszy rozliczne doœwiadczenia w materii publikowania
w³asnym sumptem i w zwi¹zku z tym orientuj¹c siê, jaki rz¹d kosztów wchodzi
w rachubê w takich przypadkach, zawsze z pewn¹ zadum¹ pochyla siê nad
tego rodzaju informacjami o ró¿norodnych Ÿród³ach funduszy, dziêki którym
mog³a ujrzeæ œwiat³o dzienne w druku dana pozycja, ta zaœ okazuje siê nie-
wielka objêtoœciowo, bez barwnego materia³u ilustracyjnego (na koñcu ksi¹¿ki
J. Petersohna raptem dwie kolorowe reprodukcje – obok trzech czarno-bia³ych
– i cztery takie¿ mapy), do tego jeszcze w oprawie broszurowej (jak publikacja
P. Piêtkowskiego, natomiast pozosta³e dwie s¹ w rzeczy samej s¹ w twardej
oprawie), a i nak³ad, którego wielkoœci¹ dziœ ju¿ ma³o który spoœród wydawców
chwali siê przed ogó³em, z pewnoœci¹ jawi siê znikomy.

Co siê tyczy ilustracji, ka¿da z omówionych tu pokrótce edycji takowe za-
wiera, co samo w sobie stanowi swoiste signum temporis. Najmniej obfite s¹
one w Die Kamminer Bischöfe des Mittelalters, gdzie tworz¹ wyodrêbniony
blok po ca³oœci tekstu (zosta³y tam ukazane trzy biskupie p³yty nagrobne, mia-
nowicie Jana sasko-lauenburskiego w Kamieniu Pomorskim, przy czym rysu-
nek obrazuje jej stan sprzed zaginiêcia metalowych aplikacji, dalej Angelusa
Geraldiniego z koœcio³a franciszkanów we w³oskiej Amelia, wreszcie Erazma
Manteuffla ze œwi¹tyni parafialnej w Po³czynie-Zdroju, a obok nich przedsta-
wienie nadania lenna biskupowi Magnusowi sasko-lauenburskiemu z Kroniki
Soboru w Konstancji Ulryka Richentala oraz herb biskupa Marcina Karitha
z druku Ordinarius Ecclesiae Caminensis; po tym wspomniane ju¿ cztery
mapy – wszystkie zreszt¹ stanowi¹ce przedruk z wczeœniejszych publikacji).
W Biskupstwie pomorskim jako pocz¹tku biskupstwa kamieñskiego oraz Dzie-
jach opactwa cystersów w Ko³baczu ilustracje (w przypadku tej pierwszej ksi¹¿-
ki równie¿ mapy, sk¹din¹d niezbyt starannie wykonane i przede wszystkim ma³o
czytelne – s. 35, 39, 46, 49, 57, 124, 131, 133) w³amane s¹ bezpoœrednio przy
tekœcie, jakkolwiek w jednej i drugiej edycji dodano te¿ na koñcu osobny ich
blok z czarno-bia³ymi reprodukcjami, których jakoœæ te¿ pozostawia cokolwiek
do ¿yczenia. W ksi¹¿ce P. Piêtkowskiego s¹ to Dokumenty z Landesarchiv
Greifswald (s. 153-159), mianowicie siedem dotycz¹cych ówczesnych dziejów
Koœcio³a na Pomorzu Zachodnim pergaminów z lat 1140–1188 (m.in. bulle
Innocentego II z 14 X 1140 r. i Klemensa III z 25 II 1188 r. w kopii z oko³o roku
1370, czy dokument pierwszego biskupa pomorskiego Wojciecha-Adalberta
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datowany na 8 VI 1159 r.), natomiast w ksi¹¿ce M. Franiaka – Ko³bacz na starej
pocztówce (s. 276-278), przy czym chodzi o osiem reprodukcji ze zbiorów
Doriana Wintera, ukazuj¹cych stan zachowania opactwa w czasach przed
kataklizmami dziejowymi XX stulecia.

Skoro wspomniano powy¿ej o zreprodukowanych w publikacji J. Petersohna
trzech p³ytach nagrobnych œredniowiecznych biskupów kamieñskich (notabene
w Kamieniu Pomorskim zachowana jest jeszcze jedna nadto, wszak¿e aktual-
nie nie sposób przypisaæ jej bez jakiejkolwiek w¹tpliwoœci do postaci konkret-
nego hierarchy; z kolei monument nagrobny Magnusa sasko-lauenburskiego
znajduje siê w katedrze w Hildesheim), nie od rzeczy bêdzie nadmieniæ, i¿
w pracy o dziejach cysterskiego opactwa w Ko³baczu, przy katalogu ko³backich
opatów (s. 151-177), zreprodukowana zosta³a na s. 166 „rycina przedstawiaj¹ca
opata Jana Jordani [rz¹dzi³ w latach – zapewne – 1377–1395] oraz fotografia
oryginalnej p³yty nagrobnej”. W odniesieniu do niej autor zauwa¿a, i¿ „znajdu-
j¹ca siê w koœciele w Ko³owie, jest ona bardzo cenna, [gdy¿] przedstawia jeden
jedyny zachowany do dziœ wizerunek opata ko³backiego. […] Dziœ niestety p³yta
ma od³amany, ale zabezpieczony lewy róg. Wiele do ¿yczenia pozostawia tak¿e
sposób jej zachowania [sic!] – górna czêœæ p³yty (pas bordiury a¿ po górn¹ czêœæ
g³owy) pozostaje zas³oniêta dostawionym przed prezbiterium stopniem wyko-
nanym z drewna, co uniemo¿liwia – bez jego odsuniêcia – ogl¹danie p³yty
w ca³oœci” (s. 166-167). Sk¹din¹d nie jest to rzadka sytuacja, i¿ tego rodzaju
wyj¹tkowe z jakichœ wzglêdów pami¹tki przesz³oœci traktowane s¹ przez
gospodarzy miejsca w sposób – oglêdnie rzecz okreœlaj¹c – ma³o troskliwy,
doœwiadczaj¹c uszczerbku przy okazji kolejnych remontów, malowañ wnêtrza
czy wszelkich innego rodzaju reorganizacji przestrzeni danego obiektu. Z kolei
ilustracja z ksi¹¿ki P. Piêtkowskiego, zamieszczona na s. 29, przypomina o jed-
nym z najcenniejszych artefaktów z niegdysiejszego skarbca katedry w Kamieniu
Pomorskim, a wiêc tak zwanym relikwiarzu œw. Korduli (jakkolwiek na fotogra-
fii widnieje jedynie jego kopia z Dzia³u Archeologii Muzeum Narodowego
w Szczecinie), uwa¿anym za zaginiony (bezpowrotnie?) od koñca II wojny
œwiatowej.

Niniejszy tekst recenzyjny móg³by w nadanym mu zbiorczym tytule zawie-
raæ liczebnik cztery, a nie trzy, gdy¿ w tym¿e samym roku 2015 ukaza³a siê
równie¿ praca zbiorowa Klasztor premonstratensów w Bia³obokach. Archeolo-
gia i historia – pod redakcj¹ Mariana Rêbkowskiego i Felixa Biermanna (Szczecin
2015). Dotyczy ona ma³o dziœ pamiêtanego (poza krêgiem specjalistów) opac-
twa norbertañskiego, fundowanego w latach 1176–1182 (o jego dziejach pisze
w tej publikacji R. Simiñski: Zarys dziejów klasztoru premonstratensów w Bia-
³obokach – s. 157–196), niemniej przewa¿aj¹ w niej teksty przygotowane przez
archeologów i stanowi¹ce podsumowanie prowadzonych in situ badañ tereno-
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wych. Ma ona zatem zupe³nie inny profil ani¿eli trzy wy¿ej zaprezentowane
tytu³y (choæ i u M. Franiaka w¹tki archeologiczne s¹ obecne), od których ró¿ni
siê równie¿ tym, ¿e jest dzie³em wieloautorskim, podczas gdy tu mamy do czy-
nienia z owocem pracy twórczej pojedynczych autorów. Wszystkie one – na-
wet przy daj¹cych siê dostrzec (jakkolwiek powy¿ej wyartyku³owanych w bar-
dzo znikomym zakresie) mankamentach – stanowi¹ godny odnotowania krok
naprzód w niezbyt wszak imponuj¹cych, gdy chodzi o dotychczasowy zakres
dokonañ, badaniach nad dziejami koœcielnymi Pomorza Zachodniego i Œrod-
kowego, które oby doczeka³y siê wydatniejszego zintensyfikowania po obu stro-
nach dziœ niedziel¹cej ju¿ w takim stopniu, co jeszcze nie tak dawno, Odry.
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Janusz Jasiñski
Olsztyn

Biografia Wojciecha Kętrzyńskiego
w opracowaniu

Stanisława Achremczyka

Historyk okresu nowo¿ytnego profesor Stanis³aw Achremczyk zaj¹³ siê
w ostatnich latach postaci¹ Wojciecha Kêtrzyñskiego niew¹tpliwie dopingo-
wany d³ugoletni¹ funkcj¹ dyrektora Oœrodka Badañ Naukowych im. Wojciecha
Kêtrzyñskiego. Przed 10 laty wydrukowa³ o patronie tej¿e instytucji ksi¹¿kê
pt. Wojciech Kêtrzyñski. Historyk – bibliotekarz – poeta1. Druga ksi¹¿ka, o któ-
rej obecnie piszê, nosi zgo³a inny podtytu³: Wojciech Kêtrzyñski. Kustosz naro-
dowej pamiêci 2. Ponadto Achremczyk zamieœci³ obszerny artyku³ w zbiorowej
monografii Kêtrzyna, tym razem bez podtytu³u jedynie z zaznaczeniem lat ¿ycia:
Wojciech Kêtrzyñski (1838–1918)3. Co ³¹czy wszystkie te publikacje, pomimo
ró¿nych podtytu³ów? Otó¿ maj¹ one jednakow¹ konstrukcjê tematyczn¹, która
odzwierciedla siê w tytu³ach rozdzia³ów. Mo¿na zatem stwierdziæ, ¿e s¹ to
3 wydania tej samej ksi¹¿ki, a ró¿ni¹ siê g³ównie ilustracjami. Tymczasem
autor w wykazie bibliografii z 2018 roku wpisa³ swoj¹ pozycjê z 2008, co czyni
wra¿enie, ¿e jest to inna ksi¹¿ka o Kêtrzyñskim. Objêtoœæ wydania z 2018 roku
jest ponad dwukrotnie wiêksza od wydania z 2008, co wynika z wiêkszej czcionki
i wspomnianej du¿ej liczby ilustracji.

1 S. Achremczyk, Wojciech Kêtrzyñski. Historyk–bibliotekarz–poeta, Kêtrzyn 2008, ss. 125.
Wydawca Muzeum im. Wojciecha Kêtrzyñskiego.

2 Ten¿e, Wojciech Kêtrzyñski. Kustosz narodowej pamiêci, Kêtrzyn 2018, ss. 320. Fundator
wydania Gmina Miejska Kêtrzyn. Wydano przy udziale Miejskiej Biblioteki Publicznej im.
Wojciecha Kêtrzyñskiego w Kêtrzynie, Oœrodka Badañ Naukowych im. Wojciecha Kêtrzyñ-
skiego w Olsztynie.

3 Ten¿e, Wojciech Kêtrzyñski (1838–1918), w: Kêtrzyn. Dzieje miasta, pod red. S. Achrem-
czyka, Kêtrzyn 2016, s. 723-768. Fundator wydania Gmina Miejska Kêtrzyn. Wydano przy
udziale Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Wojciecha Kêtrzyñskiego w Kêtrzynie, Oœrodka
Badañ Naukowych im. Wojciecha Kêtrzyñskiego w Olsztynie.
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Przypuszczam, ¿e profesor Achremczyk traktuje swoj¹ pozycjê (I i III wyd.)
jako dzie³o naukowe, na co wskazuj¹ wzglêdnie szeroki wybór bibliografii,
indeksy osobowy i miejscowoœci, jak i recenzja profesor Uniwersytetu War-
miñsko-Mazurskiego. Jednak w bibliografii z nieznanych mi powodów zosta³a
opuszczona wa¿na pozycja Tomasza Chrzanowskiego, b. pracownika Oœrodka
Kêtrzyñskiego. Otó¿ Chrzanowski zaj¹³ siê w zbiorowej monografii miasta
Kêtrzyn dziewiêtnastym stuleciem, m.in. œrodowiskiem profesorskim gimna-
zjum, czyli nauczycielami Wojciecha Kêtrzyñskiego4. Z jego ustaleñ czerpa³
obficie Achremczyk, czasem powtarzaj¹c b³êdy (które u Chrzanowskiego tra-
fi³y siê wyj¹tkowo), jak to, ¿e profesor Claussen by³ w czasie Wiosny Ludów
pos³em do Parlamentu Niemieckiego we Frankfurcie, zamiast pos³em do Zgro-
madzenia Narodowego w Berlinie5. Brakuje mi równie¿ w bibliografii istot-
nego tekstu Ÿród³owego Henryka Barycza o studiach Kêtrzyñskiego na Alber-
tynie6. Natomiast zbyteczna jest pozycja o pobycie Wojciecha Kêtrzyñskiego
w K³odzku, poniewa¿ autor Dionizy Gamalczyk nie wniós³ w niej nic nowego,
w dodatku zawar³ zaraz na pocz¹tku informacjê, ¿e Kêtrzyñski urodzi³ siê
w E³ku!7  Mo¿e dziwiæ w bibliografii umieszczenie dwukrotnie tej samej publi-
kacji: Chojnacki W., Wojciech Kêtrzyñski a Mazury, Wroc³aw 1948 jako osob-
nej pozycji i tego¿ artyku³ w „Roczniku Zak³adu Narodowego im. Ossoliñskich”,
t. 3, 1948. Wygl¹da na to, ¿e autor któregoœ tekstu nie mia³ w rêku, pierwszy by³
po prostu odbitk¹ z czasopisma.

Historycy pisz¹cy o miejscowoœciach na b. Ziemiach Odzyskanych (póŸniej
Ziemie Zachodnie i Pó³nocne) stosuj¹ zazwyczaj aktualne ich nazwy, a przy
mniej znanych, gdy wymieniaj¹ je po raz pierwszy, dodaj¹ niemieckie. Sprawa
siê nieco komplikuje przy miejscowoœciach z ludnoœci¹ etnicznie polsk¹,
o  i l e  f u n k c j o n o w a ³ y  t a m  n a z w y  g w a r o w e .  Problem ten jak
najbardziej dotyczy i Gi¿ycka, i Kêtrzyna. Zobaczmy, jak go rozwi¹za³ Achrem-
czyk. Dzisiejsze Gi¿ycko to w jêzyku niemieckim Lötzen, a w gwarze mazur-
skiej Lec. Autor ju¿ w zdaniach wstêpnych s³usznie zaznacza, ¿e dawny Lec to
dzisiejsze Gi¿ycko (s. 9). Niepotrzebnie powtarza powy¿sz¹ informacjê na
str. 31. Natomiast nie dostrzega nazwy Lötzen, któr¹ podaje jedynie w tekœcie

4 T. Chrzanowski, Kêtrzyn w XIX wieku, w: Kêtrzyn. Dzieje miasta, pod red. S, Achremczyka,
Kêtrzyn 2016, s. 315-317.

5 S. Achremczyk, Wojciech Kêtrzyñski (2018), s. 58: „Pos³em do Zgromadzenia Narodowego
we Frankfurcie zosta³ jednak nauczyciel Karol Wilhelm Claussen…”.

6 H. Barycz, Studia historyczne Wojciecha Kêtrzyñskiego w œwietle urzêdowych Ÿróde³ Uni-
wersytetu Królewieckiego, w: Ossolineum. Ksiêga pami¹tkowa. W 150 lecie Zak³adu Naro-
dowego imienia Ossoliñskich, Wroc³aw 1967, s. 215-218.

7 D. Gamalczyk, Wojciech Kêtrzyñski i jego pobyt w twierdzy k³odzkiej, „Roczniki Ziemi K³odz-
kiej”, 1997/1999, t. 22-24, s. 113-118.
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Kêtrzyñskiego (s. 31). W osobliwy sposób pos³uguje siê nazwami Lec i Gi¿ycko,
stosuj¹c je wymiennie, niejednokrotnie w jednym zdaniu lub akapicie. Oto
kilka przyk³adów.
– „W latach 1843–1871 landratem w Gi¿ycku by³ August Otto Bielitz. Gdy

sprowadzili siê do Leca Winklerowie, by³a to miejscowoœæ, której miesz-
kañcy bardziej zajmowali siê rolnictwem ni¿ handlem czy rzemios³em. Lec
w roku 1840 liczy³ 2146 mieszkañców, a w po³owie stulecia 2258” (s. 31).

– „Lec siê zmienia³. Za ka¿dym razem, gdy Kêtrzyñski pojawia³ siê w rodzin-
nym mieœcie, móg³ zobaczyæ owe zmiany. Mieczys³aw Or³owicz, który
w 1913 roku podró¿owa³ po Mazurach, taki da³ opis Gi¿ycka” (s. 38).

– Podpis pod ilustracj¹. (s. 47) „Lec po zbudowaniu twierdzy Boyen, dopro-
wadzeniu kolei i rozbudowie dróg stawa³ siê powoli atrakcyjnym miastem…”
Na tej samej stronie: „…jego szko³a [Ebla] w Gi¿ycku zosta³a podniesiona
do rangi progimnazujm”, itd. w ca³ej ksi¹¿ce.

Problem z Kêtrzynem jest jeszcze mniej zrozumia³y. Niemiecki Rastenburg
zosta³ przemianowany w 1946 roku na Kêtrzyn. Obie nazwy przeplataj¹ siê
w ksi¹¿ce Achremczyka, podobnie jak Gi¿ycko z Lecem. Jednak jest tu powa¿na
ró¿nica. Gi¿ycko wystêpuje przemiennie z nazw¹ gwarow¹ Lec, tymczasem
Kêtrzyn z nazw¹ niemieck¹ Rastenburg. Achremczyk próbuje zagadkê wyja-
œniæ. Oto sam Kêtrzyñski nazywa³ miasto, nie wiadomo z jakiego powodu, Ra-
œciborzem. Jednak Kêtrzyñski u¿y³ tej nazwy tylko dwukrotnie (1868, 1872)8.
Ale ju¿ w 1876 roku napisa³ Rastembork, nastêpnie w 1880 roku t³umaczy³ siê
z b³êdnie stosowanego wczeœniej nazewnictwa: „… to samo miejsce z nazw¹
Raœciborz, która jest wybrykiem fantazji m³odzieñczej, gdym w Rastemborku
chodzi³ do szkó³”. Powy¿sz¹ uwagê zamieœci³ w tygodniku „Wêdrowiec”9  (1880).
Wyjaœni³ te¿, w jaki sposób dochodzi³ do ustalenia w³aœciwych nazw: „Wydaj¹c
Nazwy miejscowe [1879] pruskie trzyma³em siê form Ÿród³ami przekazywa-
nych lub w ustach ludu przechowywanych, chodzi³o wiêc o formy rzeczywiste
nie wymyœlone”10. Widocznie Raœciborz mylnie funkcjonowa³ w nauce pol-
skiej, skoro pos³ugiwa³ siê nim i Wincenty Pol11, który przej¹³ go niew¹tpliwie
z wczeœniejszej literatury polskiej. Kiedy wiêc przyjê³a siê gwarowa forma Ra-
stembork, trudno powiedzieæ, zapewne w okresie najwiêkszego osadnictwa
mazurskiego, czyli w XVII wieku. Kêtrzyñski wprowadzi³ j¹ do s³ownika z 1879

8 W. Kêtrzyñski, O Mazurach, „Dziennik Poznañski”, 1868, nr 236; ten¿e, O Mazurach,
opracowa³ i wstêpem poprzedzi³ J. Jasiñski, Olsztyn 1988, s. 4-5: „Poci¹gnij sobie ³askawy
czytelniku liniê od Go³dapi pocz¹wszy, w prostym kierunku na Wegoborek, Raœciborz
(Rastenburg)…”.

9 W. Kêtrzyñski, List do „Wêdrowca”, 1880, nr 167.
10 Tam¿e.
11 W. Pol, Historyczny obraz Polski, Kraków 1869, s. 47-48.
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roku dziêki œwie¿ej pamiêci z lat gimnazjalnych. W skali ogólnopolskiej zosta³a
upowszechniona za poœrednictwem S³ownika geograf icznego Królestwa Polskie-
go i innych krajów s³owiañskich (t. IX, 1888). W haœle g³ównym wydrukowano
tam Rastembork, a w nawiasach (Rastenburg). Próby wprowadzenia po roku
1945 Raœciborza czy innych pochodnych nazw nie mia³y ¿adnych szans, zw³asz-
cza ¿e nie zapomniano o Rastemborku. Chocia¿ istnia³a ju¿ nowa urzêdowa
nazwa Kêtrzyn, na stacji kolejowej nadal widnia³ napis Rastembork12. Gustaw
Leyding przez wiele lat w funkcjonuj¹cym s³owniku Okrêgu Mazurskiego (1947)
umieœci³: „Powiat kêtrzyñski (rastemborski)”. Jak zaœ radzi³ sobie najwybit-
niejszy znawca Mazur, profesor W³adys³aw Chojnacki? Na pierwszym miejscu
wymienia³ Rastembork, w nawiasach Kêtrzyn13. Gdyby nie zwyciê¿y³ Kêtrzyn
dla uczczenia Kêtrzyñskiego, pozostawiono by Rastembork, jak Frombork,
Malbork i inne. Gniewa³ siê krakowski jêzykoznawca profesor Kazimierz Nitsch
na to, ¿e nie utrzymano Niborka, a przemianowano go na Nidzicê. Profesor
Stanis³aw Achremczyk, chocia¿ udowodni³, ¿e zna ten wa¿ny problem, prefe-
ruje termin Rastenburg, wprowadza nawet neologizm, przymiotnik rastenburski
kosztem rastemborski. Powtarzam, w ten sposób postêpuje niekonsekwentnie
wobec s³usznie przez siebie stosowanego terminu Lec, a w obu przypadkach
bezzasadnie pos³uguje siê w ca³ej ksi¹¿ce dwoma terminami.

Sprawa profesorów Kêtrzyñskiego w Rastemborku. Autor zgodnie ze wspo-
mnieniami Kêtrzyñskiego widzi w Brylowskim Polaka, niemniej id¹c za innymi
Ÿród³ami pisze jego nazwisko ortografi¹ niemieck¹ (Brillowski). W rzeczywi-
stoœci bêd¹c profesorem gimnazjum rastemborskiego, od wielu lat czu³ siê
Niemcem, co najpierw dostrzeg³ Andrzej Bukowski, a co powtarzali za nim
Tadeusz Oracki, Janusz Jasiñski i Tomasz Chrzanowski. Wbrew Kêtrzyñskiemu
i Achremczykowi (s. 66), równie¿ profesor Kühnast nie by³ Polakiem, chocia¿
zajmowa³ siê mazurskimi pieœniami ludowymi. Natomiast i Kêtrzyñski, i wszy-
scy jego biografowie s³usznie traktuj¹ jako Polaka profesora K³upsza, ale nie
wszyscy dostrzegaj¹, ¿e to on rozbudzi³ w swoim uczniu mi³oœæ do polskiej
historii i do Polski.

Oto kilka b³êdów, uchybieñ rzeczowych, nieœcis³ych okreœleñ i uzupe³nieñ.
Jeœli stosujemy termin poddani pruscy i austriaccy (s. 11), to analogicznie

nale¿y pisaæ rosyjscy, a nie carscy. – Prusy Górne, nie górne Prusy (s. 27). –
Autor dostrzega w Lecu w po³owie XIX wieku symetryczne dwa œwiaty – nie-
miecki i polski (s. 39). Nie by³a to jednak symetria, przewa¿a³ w tym czasie
element mazurski, czyli polski. Autor pomin¹³ monografiê o Lecu E. Trinckera

12 R. Tomkiewicz, Rok 1945 – nowa rzeczywistoœæ, w: Kêtrzyn. Dzieje miasta, pod red.
S. Achremczyka, Kêtrzyn 2016, s. 423-424.

13 Mazury i Warmia 1800–1870. Wybór Ÿróde³, opracowa³ W. Chojnacki, Wroc³aw 1959,
passim.
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z 1912 roku (polskie wydanie 1997) i R. Petonga z 1919 r. (polskie wydanie
1998). Nie dostrzeg³ tak¿e wa¿nej pracy L. Belzyta z 2013 r. Wszystkie one po-
mog³yby ustaliæ autorowi relacje jêzykowe w po³owie XIX wieku. – „Preussi-
scher Volksfreund” i polskie jego t³umaczenie „Pruski Przyjaciel Ludu” by³y
gazetami konserwatywnymi, przeto nie wydawa³a je Partia Postêpowa – jak
pisze Achremczyk – która zamierza³a drukowaæ gazetê dla Mazurów, ale o cha-
rakterze demokratycznym. W drugim miejscu czytam: „Pruski Przyjaciel Ludu”
by³ pismem konserwatywnym (s. 212-213). Wiêc jak? – Pieœni mazurskie zbie-
ra³ Kêtrzyñski ju¿ w latach gimnazjalnych, a nie dopiero od 1866 roku (s. 215).
– Trudno mi przyj¹æ tytu³ rozdzia³u Powstañczy epizod. To nie by³o drobne
wydarzenie, odwrotnie, udzia³ w powstaniu bardzo mocno zawa¿y³ na ¿yciu
Kêtrzyñskiego. – Czytam: „… a w maju komisarzem zosta³ mianowany Kazi-
mierz Szulc, bliski znajomy Kêtrzyñskiego” (s. 98). Nie by³ on „bliskim znajo-
mym”, wczeœniej siê nie spotykali, poznali siê, a nawet zaprzyjaŸnili siê dopiero
w Królewcu w 1863 roku. Szulc nie zamieszka³ u Kêtrzyñskiego „pod pozorem
wspólnych zainteresowañ” (s. 100). Ujawni³y siê one póŸniej w nastêpstwie roz-
mów na tematy historyczne Prus Wschodnich. – Kêtrzyñski „Nie musia³ zdo-
byæ patent na Polaka” (s. 99), napisa³ inaczej „Otrzyma³em zatem i rz¹dowy
patent na Polaka”. – Kazimierza Szulca aresztowano dopiero na pocz¹tku 1864
roku, zatem po zatrzymaniu Kêtrzyñskiego (a nie wczeœniej (s. 107). Kêtrzyñ-
ski t³umaczy³ siê przed s¹dem w Olsztynie, ¿e przyjecha³ tu w celach turystycz-
nych, aby zwiedziæ Olsztyn, a nie jak podaje Achremczyk, Olsztynek (s. 104).
W³aœnie prokurator zapyta³ go, jeœli chcia³ zwiedziæ Olsztyn, to dlaczego nie
zatrzyma³ siê w nim i jecha³ dalej ku polskiej granicy. – Autor nie wyjaœni³,
z jakiego powodu proces berliñski skierowany by³ przeciwko 149 oskar¿onym
(s. 109), skoro aresztowano tylko 139 (s. 108). Kêtrzyñski zosta³ przes³uchany
po raz pierwszy 25 maja 1864 roku, a nie 25 marca (s. 108). – Boles³aw Cho-
tomski i Kazimierz Szulc odsiedzieli karê w Magdeburgu, nie w K³odzku
(s. 111). A oto kwestia przek³adu Pieœni o ziemi naszej Wincentego Pola przez
Kêtrzyñskiego. Profesor Achremczyk przypuszcza, ¿e uczyni³ to z uwagi na
siostrê Wilhelminê, która nie zna³a jêzyka polskiego (s. 112), ale na stronie 248
ju¿ nie przypuszcza, jest pewny: „Dla siostry Wilhelminy prze³o¿y³ Pieœñ ziemi
naszej Wincentego Pola” (b³¹d w tytule). Kêtrzyñski dokona³ przek³adu dla
Niemców z dwóch powodów, o czym sam pisze w przedmowie. Po pierwsze
chcia³ im udostêpniæ „piêkny, jedyny w swoim rodzaju utwór polskiej poezji”;
a po drugie, zamierza³ zapoznaæ „Niemców z polskim ludem i krajem”14.
Niew¹tpliwie przek³ad podarowa³ i siostrze. – Autorem 20 sonetów, które
przepisa³ w Warszawie, by³ W³adys³aw Chotomski, brat Boles³awa. W³aœnie

14 J. Jasiñski, Przedmowa Wojciecha Kêtrzyñskiego do niemieckiego przek³adu „Pieœni o ziemi
naszej”, „Komunikaty Mazursko-Warmiñskie”, 1978, nr 2, s. 302-303.
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Chotomski, rzecz zrozumia³a, zatytu³owa³ swój tomik Czarny motyl, a nie
Kêtrzyñski (s. 94). – Pisze autor, ¿e Jan Karol Sembrzycki uwa¿a³ siê za Niemca
(s. 223-224). Jest to okreœlenie nader jednoznaczne. Tymczasem Sembrzycki
zmienia³ swoj¹ œwiadomoœæ narodow¹, i to trzykrotnie. Ale gdy wspó³praco-
wa³ z Kêtrzyñskim i redagowa³ „Mazura” oraz ostródzkie kalendarze, czu³ siê
autentycznym Polakiem. Jego przemiany narodowe i wyznaniowe dok³adnie
przeanalizowa³a Danuta Kasparek15.

Pracuj¹c nad biografi¹ Kêtrzyñskiego, autor s³usznie, ¿yczliwie odnosi siê
do promotora jego dysertacji doktorskiej, Friedricha Wilhelma Schuberta, za-
mieszcza te¿ fotografiê profesora, któr¹ – dodajê z satysfakcj¹ – jako pierwszy
zacz¹³em upowszechniaæ w polskiej literaturze historycznej (Historia Pomorza,
t. III, cz. 2, Poznañ 1996). Stosunek Schuberta do polskich studentów by³
niezwyk³y. Docenia³ zdolnoœci literackie podporucznika Wincentego Pola
internowanego w 1831 roku w Prusach Wschodnich, a immatrykulowanego
na Albertynie, broni³ go przed wydaleniem (z przyczyn politycznych) z uczelni.
Gustawa Gizewiusza nazywa³ „gruntownym znawc¹ literatury polskiej”.
Wreszcie Julianowi Klaczce przyœpieszy³ egzamin doktorski (1847), dziêki
czemu uratowa³ go przed ekstradycj¹ w rêce rosyjskie. Klaczko pochodzi³
z Wilna, nale¿a³ w Królewcu do tajnej organizacji przygotowuj¹cej powstanie
w 1846 roku16. W sumie profesorowi Schubertowi nale¿y siê z naszej strony
specjalna uwaga, by³ autentycznym, chocia¿ zapomnianym przyjacielem
Polaków.

Na temat obudzenia polskoœci Kêtrzyñskiego pisa³em kilkakrotnie. Dowio-
d³em, ¿e doszed³ do niej drog¹ ewolucyjn¹. Achremczyk odœwie¿a star¹ opo-
wieœæ, jakoby przed listem siostry wci¹¿ czu³ siê Niemcem (s. 70, 244). Nie
wracam obecnie do tej sprawy, odpowiadam w „Komunikatach Mazursko-
-Warmiñskich” (2018, nr 4).

Problemem starañ Wojciecha Kêtrzyñskiego o katedrê na Uniwersytecie
Krakowskim najdok³adniej zajêli siê Henryk Barycz i W³adys³aw Chojnacki.
Nie móg³ pomin¹æ go i Stanis³aw Achremczyk. Niepowodzenie Kêtrzyñskiego
w objêciu stanowiska krakowskiego profesora widzi autor w postanowieniu
rz¹du austriackiego. Formalnie ma racjê. Jednak na decyzjê Wiednia wp³yn¹³
Berlin, co ostatecznie udowodni³ historyk medycyny, dr Andrzej Skrobacki17.

15 D. Kasparek, Jan Karol Sembrzycki 1856–1919. Mazur na rozdro¿u narodowym, Olsztyn
1988.

16 S. Augusiewicz, J. Jasiñski, T. Oracki, Wybitni Polacy w Królewcu. XVI–XX wiek, wstêp
i redakcja J. Jasiñski, Olsztyn 2005, zob. tam ¿yciorys Wincentego Pola, Gustawa Gize-
wiusza, Juliana Klaczki i Wojciecha Kêtrzyñskiego.

17 A. Skrobacki, Dlaczego Wojciech Kêtrzyñski nie otrzyma³ katedry na Uniwersytecie Kra-
kowskim w 1869 roku?, „Komunikaty Mazursko-Warmiñskie”, 1973, nr 3, s. 209-211.
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(Dodam, ¿e autor uwzglêdnia jego artyku³ w bibliografii). Jak zwykle w rywali-
zacji o wa¿ne stanowiska dochodzi do ró¿nych podchodów, wykazywania s³a-
bych stron konkurentów itd. Mo¿na za³o¿yæ, ¿e w kuluarowych rozmowach
krytykowano Kêtrzyñskiego równie¿ za jêzykowe mankamenty. Ju¿ jego poda-
nie mog³o budziæ tego typu zastrze¿enia: np.: „S¹dz¹c, ¿e nie bêdzie to bez
interesu wymieniê…”. Do koñca ¿ycia mówi³ ksz¹¿ka, ksz¹dz, co potwierdzaj¹
stypendyœci lwowskiego Ossolineum18. Sam pamiêtam opowiadanie kustosza
Muzeum Mazurskiego w Olsztynie, Micha³a Chomina (1885–1969), który
pochodzi³ ze Lwowa. W Ossolineum czyta³ Ogniem i mieczem. Przyszed³
dyrektor Kêtrzyñski, zatrzyma³ siê przy nim i zapyta³: „Jak¹ ksz¹¿kê czytasz
ch³opcze?”. W póŸniejszych latach traktowano to jako swoisty folklor, ale na
prze³omie lat 60/70., gdy ubiega³ siê o stanowisko profesora w Krakowie, braki
w jêzyku polskim stanowi³y niebagateln¹ przeszkodê. Pamiêtajmy, ¿e w ramach
poszerzania autonomii Galicji w³aœnie w tym czasie przyst¹piono do repoloni-
zacji Uniwersytetu Krakowskiego, m.in. postanowiono oddaliæ austriackich
wyk³adowców. A tu akurat zg³asza siê „Prusak”, wprawdzie z patriotyczn¹ kart¹,
ale niemówi¹cy poprawnie po polsku. Powo³uje siê na 10 prac naukowych, ale
czêœæ drukowana by³a po niemiecku. To dzisiaj za pozycje w jêzyku angielskim
czy niemieckim dostaje siê bonusy, inaczej by³o wówczas w Krakowie. Czy prze-
sadzam? Wspó³wiêzieñ w twierdzy K³odzko W³odzimierz Wolniewicz, a wiêc
doskonale oceniaj¹cy znajomoœæ jêzyka polskiego Kêtrzyñskiego, powiedzia³
¿e absolutnie nie nadaje siê na nauczyciela polskiego dziecka, poniewa¿ nie
posiada ku temu odpowiednich kwalifikacji jêzykowych19. Zanim Kêtrzyñski
wydrukowa³ ksi¹¿eczkê O Mazurach (1872), usterki jêzykowe poprawi³ jego
przyjaciel Hieronim Feldmanowski20. Nic dziwnego, ¿e braki jêzykowe wypunk-
towa³ konkurent Kêtrzyñskiego, Ksawery Liske: „w jêzyku tym [polskim], ani
nawet niemieckim brakuje mu s³ów i wyra¿eñ”. Zarzucenie Kêtrzyñskiemu
wadliwoœci w jêzyku niemieckim, jak s³usznie konstatuje Krystyna Korzon,
dowodzi, ¿e Ksawery Liske kierowa³ siê tu „zacietrzewieniem”21. Niemniej ¿ycz-
liwy dla niego profesor Alfred Brandowski wytkn¹³ mu z kolei „wymowê ka-
szubsk¹”22. Pomijaj¹c osobiste motywy, jak mi siê wydaje, nie mo¿na obiekcji
œrodowiska nie tylko krakowskiego traktowaæ jako przesadne. Wszak Kêtrzyñ-
ski mia³ byæ równie¿ dydaktykiem polskiej m³odzie¿y. Myœlê te¿, ¿e dzisiejsza
ujemna ocena Krakowa za stosunek do Kêtrzyñskiego, przybysza z pó³nocy,

18 S. £empicki, Wspomnienia ossoliñskie, Wroc³aw 1948, passim.
19 K. Korzon, op. cit., s. 112: „Otwarcie muszê to Panu, jako przyjacielowi powiedzieæ, ¿e Pan

ani nie mówisz, ani nie piszesz poprawnie w jêzyku polskim” (list z 1867 r.)
20 K. Korzon, op. cit., s. 136.
21 Tam¿e, s. 141.
22 Tam¿e, s. 120.
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bierze pod uwagê jego zas³ugi dla nauki polskiej ju¿ po jego œmierci, czyli wów-
czas, kiedy cieszy³ siê wielkim autorytetem w Polsce i w œrodowiskach zagra-
nicznych. Natomiast dwa pokolenia wczeœniej jeszcze siê na tyle nie ws³awi³,
aby mo¿na mu by³o przyznaæ bezapelacyjn¹ przewagê nad konkurentami.
Dodam, ¿e w sumie nic nie straci³ z powodu krakowskich niepowodzeñ, odna-
laz³ siebie ca³kowicie – albo mówi¹c wspó³czesnym jêzykiem – realizowa³ siê
w Ossolineum jako badacz, bibliotekarz i rzecznik sprawy mazurskiej.

Niezmiernie wa¿ny temat dla Warmii i Mazur Achremczyk kwituje zaled-
wie jednym zdaniem: „Kêtrzyñski jako dyrektor Ossolineum gromadzi³ prasê
z Prus Wschodnich, zw³aszcza wydawnictwa polskojêzyczne” (s. 230). Szkoda,
¿e tego w¹tku nie rozwin¹³. Oto „Komunikaty Mazursko-Warmiñskie” opubli-
kowa³y Wykaz czasopism i kalendarzy polskich z lat 1718–1939 na Mazurach
i Warmii znajduj¹cych siê w bibliotekach krajowych i zagranicznych (1961,
nr 2, s. 274-287). W wykazie tym znajduj¹ siê zarówno czasopisma i kalendarze
ossoliñskie, które po roku 1945 trafi³y do Wroc³awia, jak równie¿ i te, które
pozosta³y we Lwowie. We Lwowie przechowywane s¹: „Gazeta Ludowa”,
„Gazeta Lecka”, „Goniec Mazurski”, „Mazur” (Ostróda 1883–1884); „Mazur”
(Szczytno 1906–1907); „Gazeta Olsztyñska” (1886–1913). Do Wroc³awia
zosta³y przeniesione: „Gazeta Lecka” (1875–1890, 1892 (czyli Kêtrzyñski gro-
madzi³ j¹ w dwóch egzemplarzach); „Goœæ Niedzielny”, dodatek do „Gazety
Olsztyñskiej (1893–1914); „Mazur Wschodniopruski” (1885); „Przyjaciel Ludu
£ecki” (1842) oraz jego „Przydatek”.

Wspomnia³em na pocz¹tku recenzji, ¿e ksi¹¿ka zosta³a zaopatrzona w po-
dwójny indeks, co nale¿y jak najbardziej pochwaliæ, zw³aszcza ¿e obecnie
nawet naukowe, uniwersyteckie pozycje czyni¹ to raczej rzadko. Jednak w in-
deksie osobowym znalaz³em sporo mankamentów. Podane s¹ w nim w zdecy-
dowanej wiêkszoœci tylko nazwiska i imiona. Natomiast z niezrozumia³ego dla
mnie klucza przy kilkudziesiêciu nazwiskach na blisko 800, pojawi³y siê wyja-
œnienia (zawody, zajêcia) np. proboszcz, aptekarz, student. Niektóre formy
nazwisk zosta³y sporz¹dzone bezmyœlnie, np. w indeksie czytamy „Krönke Jó-
zefiny”, a w tekœcie g³ównym: „na zaproszenie ciotki Józefiny Krönke” (s. 93).
Kolejne pytanie. Dlaczego w indeksach wprowadzono niezmiernie drobn¹
czcionkê, tym bardziej ¿e w ca³ej biografii oprócz podpisów ilustracji, pos³u¿o-
no siê czcionk¹ wiêksz¹ ni¿ w wydaniu z 2008 roku. Nie ka¿dy czytelnik ma
sokole oczy.

Z uwagi na powtórzenia, uchybienia jêzykowe czy liczne b³êdy korektorskie,
trzeba oceniæ, ¿e pod wzglêdem redakcyjnym ksi¹¿ka jest niedopracowana,
widaæ poœpiech przypuszczalnie spowodowany zbli¿aj¹c¹ siê jubileuszow¹ dat¹
œmierci Wojciecha Kêtrzyñskiego.

Pozytywn¹ stronê biografii dostrzegam w charakterystyce spo³ecznych
i gospodarczych œrodowisk, w których przysz³o Kêtrzyñskiemu mieszkaæ
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(Lec, Rastembork, Lwów), chocia¿ niektóre statystyki s¹ zgo³a zbyteczne (licz-
ba ulic, placów, studzieñ, d³ugoœæ sieci wodoci¹gowej, kawalerów, wdowców,
rozwiedzionych, krawców, kapeluszników, szewców itd.). Walorem ksi¹¿ki jest
równie¿ bogaty zestaw fotografii postaci maj¹cych ró¿ne powi¹zania z Kêtrzyñ-
skim, nie tylko naukowe.

Autor szeroko uwzglêdni³ kaszubski rodowód oraz zwi¹zki rodzinne, po-
cz¹wszy od ¿ony Wincentyny Kliñskiej z Koœcierzyny (której fotografii, nieste-
ty, nikomu nie uda³o siê odszukaæ), a skoñczywszy na dzieciach i poniek¹d
wnukach.

Dyrektor Achremczyk najchêtniej opisuje dzieje kultu swojego bohatera,
szczególnie po roku 1945, której w ostatnich dziesiêcioleciach jest wspó³twórc¹
(rozdzia³ Kêtrzyñski niezapomniany). Czytelnik z ciekawoœci¹ czyta stronice
o kontaktach ze Lwowem, a zw³aszcza o wspó³pracy ze œrodowiskiem ukraiñ-
skim, w których po stronie polskiej uczestniczyli nie tylko przedstawiciele Olsz-
tyna, ale i Kêtrzyna na czele z burmistrzem Krzysztofem Heæmanem. Du¿¹
rolê w szerzeniu estymy, któr¹ cieszy siê Kêtrzyñski, odgrywaj¹ pomniki,
pami¹tkowe tablice, patroni ulic oraz ró¿nych instytucji nosz¹cych jego imiê.
W tym zakresie Olsztyñskie mo¿e siê rzeczywiœcie pochwaliæ, co ksi¹¿ka
dokumentuje wyczerpuj¹co kolorowymi ilustracjami.

Inaczej problem wygl¹da z omówieniem dorobku wydawniczego w tym
samym rozdziale Kêtrzyñski niezapomniany. Przyznajê, ¿e w sposób w³aœciwy
nie by³o ³atwo go zrekonstruowaæ. A wiêc, czy przyj¹æ tu zasadê chrono-
logiczn¹, czy braæ pod uwagê merytoryczn¹ treœæ poszczególnych ksi¹¿ek,
artyku³ów i zwi¹zanych z nimi autorów. Wydaje siê, ¿e profesor Achremczyk
jednak siê pogubi³. Pewnych wa¿nych pozycji w ogóle nie dostrzeg³, notabene,
z których obficie korzysta³, a inne wymienia³ zaledwie zdawkowo, np. pisze:
„Niestrudzenie do Kêtrzyñskiego powraca³ W³adys³aw Chojnacki. W roku 1948
[…] ukaza³ siê jego artyku³ pod tytu³em Wojciech Kêtrzyñski a Mazury”. To
za ma³o, artyku³ ten sta³ siê kanonem dla nastêpnych pokoleñ badaczy i popu-
laryzatorów zajmuj¹cych siê „rewindykatorem polskoœci Mazur”. W 1952 roku
opublikowa³ on równie¿ cenne dzie³o, wybór Ÿróde³ Sprawy Mazur i Warmii
w korespondencji Wojciecha Kêtrzyñskiego, nadzwyczaj starannie edytorsko
wydane, do którego wci¹¿ siêgaj¹ historycy starsi i m³odsi. – Tylko grzeczno-
œciowo jako uczony zosta³ wymieniony pierwszy dyrektor OBN: „Nie pomin¹³
Kêtrzyñskiego W³adys³aw Ogrodziñski, wydaj¹c w 1966 roku Mazury Pruskie
Oskara Kolberga”. Wszak jest to monumentalny opus wpisuj¹cy siê w ogólno-
polsk¹ seriê Oskara Kolberga Dzie³a wszystkie. ¯aden etnograf zajmuj¹cy siê
historyczn¹ kultur¹ ludow¹ Mazurów nie mo¿e zbagatelizowaæ tego naukowego
wysi³ku Ogrodziñskiego. – Zapomniany zosta³ pierwszy syntetyczny ¿yciorys
pióra Karola Maleczyñskiego, chocia¿ widnieje w wykazie bibliograficznym.
Opracowanie tak bogatego i d³ugiego ¿ycia naukowego, spo³ecznego i poli-
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tycznego nie by³o ³atwym zadaniem (Polski s³ownik biograf iczny, t. 12, 1966/
1967). Od strony regionalnej uwzglêdni³ go Tadeusz Oracki (1983), równie¿
niedostrze¿ony przez autora. – Z mieszanymi uczuciami przeczyta³em zdanie:
„Wreszcie w 1993 roku doczekaliœmy siê zarysu biograficznego Wojciecha Kê-
trzyñskiego autorstwa Krystyny Korzon wydanego staraniem Polskiej Akade-
mii Nauk i Zak³adu Narodowego im. Ossoliñskich we Wroc³awiu” (s. 300).
Autorka w swojej skromnoœci nazwa³a swoje dzie³o Zarysem biograf icznym,
ale dla nas, czytelników, jest to pomnikowa biografia, nad któr¹ autorka pra-
cowa³a przynajmniej 20 lat. Ujmuje ona ca³okszta³t jego ¿ycia narodowego,
spo³eczno-politycznego (sprawy mazurskie), zawodowego (historia œrednio-
wiecza, okresu nowo¿ytnego, wieku XIX; bibliotekarstwo, edytorstwo, Ÿród³o-
znawstwo, genealogia pruska i w³asna) i wreszcie sprawy rodzinne. Jest to
najpe³niejsza biografia. Autor czerpa³ z niej pe³nymi garœciami, st¹d trudno
mi zrozumieæ jego powœci¹gliwoœæ wobec wroc³awskiej autorki. – Autor nie
zauwa¿y³ równie¿ drugiego wa¿nego dzie³a z niedawnych lat (2002), Jacka
Kowalkowskiego Badania genealogiczne Wojciecha Kêtrzyñskiego (1838–1918),
podobnie jak socjologa z Warszawy, Antoniny K³osowskiej, Konwersje narodo-
we jako zjawisko pogranicza (1996). Ba, nie uwzglêdni³ w rozdziale Kêtrzyñski
niezapomniany tych autorów, którzy wyg³aszali referaty w OBN i nastêpnie dru-
kowali je w „Komunikatach Mazursko-Warmiñskich” (W³adys³aw Chojnacki
– osobiste wspomnienia o badaniach nad Kêtrzyñskim, Józef Du¿yk, Grzegorz
Jasiñski, Varoslav Senyk – Biblioteka Akademii Nauk we Lwowie, Andrzej Sta-
niszewski, Wojciech Wrzesiñski).

Jako uzupe³nienie do tematu Lwów – Kêtrzyñski dorzucê kilka moich oso-
bistych wspomnieñ. Bibliotekarz i historyk polskiego bibliotekarstwa w naszym
regionie i ca³ych Niemczech Jan Wróblewski przygotowa³ rozprawê doktorsk¹
pt. Biblioteki polskie na Warmii, Mazurach i Powiœlu w latach 1881–1939.
Jednak nie móg³ jej opublikowaæ, poniewa¿ nie dotar³ do wa¿nego Ÿród³a,
„Gazety Olsztyñskiej”, któr¹ skrupulatnie prenumerowa³ Wojciech Kêtrzyñski,
a której roczniki z lat 1886–1913 – jak wspomnia³em – pozosta³y we Lwowie.
Pokonawszy trudnoœci, uda³o mu siê doñ wyjechaæ, maszynopis uzupe³ni³ i wy-
drukowa³. Po powrocie ze Lwowa poinformowa³ nas w OBN, ¿e Lwów gotów
jest Olsztynowi odsprzedaæ mikrofilmy czasopisma za 7 tysiêcy z³otych.
Ówczesny szef OBN, W³adys³aw Ogrodziñski, nie waha³ siê ani chwili, dziêki
czemu mikrofilmy od 1967 roku znajduj¹ siê w olsztyñskich zbiorach. Ile¿ prac
magisterskich, artyku³ów, a nawet doktorska (Andrzej Wakar) powsta³o od tego
czasu w oparciu o ów cenny nabytek. Równie¿ dla mnie okaza³ siê przydatny
przy zbieraniu materia³ów do pracy habilitacyjnej. Jan Wróblewski pozna³
we Lwowie polonusa Wac³awa Olszewicza, historyka kultury, bibliotekarza,
który pracowa³ w b. Ossolineum, ale nie chcia³ opuœciæ placówki i przyjechaæ
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do Polski, poniewa¿ czu³ siê potrzebny na miejscu, pomaga³ zw³aszcza przy-
je¿d¿aj¹cym Polakom. Z inicjatywy Wróblewskiego w 1967 roku przyznano
mu zaocznie Honorow¹ Odznakê Bibliotekarzy Polskich23.

Oto drugie wspomnienie zwi¹zane poœrednio ze Lwowem. Dyrektor
Achremczyk szczegó³owo opisuje wyprawê polskiej delegacji do Lwowa w 1969
roku. Nikt mu jednak nie powiedzia³, ani nawet sam Ogrodziñski, ¿e w³aœnie
on w czasie odwiedzin w dawnym Ossolineum dostrzeg³ orygina³ fotografii
Kêtrzyñskiego, któr¹ otrzyma³ w darze dla OBN. Fotografia jako cenna pami¹t-
ka od tego czasu przechowywana jest w magazynie biblioteki OBN. Okazuje
siê, ¿e zapomnieli o niej wszyscy nastêpni dyrektorzy. Czym siê ona ró¿ni od
identycznego zdjêcia, powszechnie znanego? Tym, ¿e u do³u fotografii widnieje
autograf Dr. Wojciech Kêtrzyñski. Fotografiê spopularyzowa³ Tadeusz Czapel-
ski w 1938 roku w tomiku Aus dem Liederbuch eines Germanisierten, ale z nie-
znanych powodów odci¹³ autograf. Tak wiêc, fotografia, poniek¹d okaleczona,
upowszechniana by³a przez ca³e dziesiêciolecia, nawet wówczas, gdy orygina³
z autografem uczonego spokojnie odpoczywa³ w magazynie biblioteki OBN.
Nic o niej nie wiedzia³ tak¿e dyrektor Achremczyk, skoro nawet w ostatnim
wydaniu biografii Kêtrzyñskiego opublikowa³ fotografiê za Czapelskim z 1938
roku (s. 184). Edward Serwañski, sk¹din¹d w wartoœciowej biografii równie¿
poszed³ za Czapelskim (1955)24. Dopiero wznawiaj¹c ksi¹¿kê w 1989 roku, po-
wa¿nie j¹ uzupe³ni³, korzystaj¹c ze zbiorów OBN i w³aœnie on po raz pierwszy
zamieœci³ fotografiê z podpisem Kêtrzyñskiego25. Po raz drugi zosta³a opubli-
kowana w moich wspomnieniach (2017)26.

Wreszcie trzecie wspomnienie o Lwowie kojarzy mi siê z profesorem Bi-
blioteki Ukraiñskiej Akademii Nauk, Varoslavem Senykiem. W 80. rocznicê
œmierci Wojciecha Kêtrzyñskiego (1998) odby³a siê kolejna sesja naukowa,
w czasie której referat wyg³osi³ m.in. profesor Senyk. Wówczas postanowi³em
wykorzystaæ goœcia w prywatnej sprawie. Mój wuj, brat Matki, ppor. Stanis³aw
Paczos zgin¹³ w 1920 roku pod Lwowem, pochowany zosta³ niedaleko Lwowa,
w pobliskiej miejscowoœci Kupcze. Nie mia³em nadziei, ¿e grób ocala³, ale na
wszelki wypadek poprosi³em profesora Senyka o sprawdzenie. I rzeczywiœcie,
po dwóch tygodniach otrzyma³em odpowiedŸ, niestety, negatywn¹, ale z do³¹-
czonymi fotografiami cmentarza w Kupczem i cerkwi. Przyznajê, by³em wzru-
szony, tak szybko i dok³adnie spe³ni³ proœbê kolegi historyka, którego pozna³
zaledwie przed kilkoma godzinami.

23 J. Jasiñski, Jan Wróblewski – organizator i historyk bibliotekarstwa na Warmii i Mazurach,
„Komunikaty Mazursko-Warmiñskie”, 2013, nr 2, s. 236-238.

24 E. Serwañski, Syn odzyskanej ziemi. Wojciech Kêtrzyñski, Warszawa 1955.
25 E. Serwañski, op. cit., wyd. II poprawione i uzupe³nione, fot. z OBN, s. 6.
26 J. Jasiñski, Migawki z ¿ycia mojego, D¹brówno 2017, s. 61.
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Poniewa¿ w kszta³towaniu pamiêci, mo¿e lepiej powiedzieæ legendy (w po-
zytywnym znaczeniu) biorê udzia³ od przesz³o pó³ wieku, swoje trzy grosze
dorzucê do omawianego rozdzia³u Kêtrzyñski niezapomniany. Profesor Achrem-
czyk, rzecz zrozumia³a, koncentruje siê na Olsztynie, Kêtrzynie, Gi¿ycku i Lwo-
wie. Zgrzeszy³bym, gdybym siê ¿ali³, ¿e Achremczyk moich badañ nie dostrzeg³,
odwrotnie, szereg razy odwo³uje siê do nich, przyj¹³em je z pewnym za¿eno-
waniem, ale dziêkujê.

W Roku Kêtrzyñskiego 1968 anga¿owa³o siê w tê akcjê wiele innych miej-
scowoœci. Przypomnê kilka, w których uczestniczy³em. W Pasymiu zorganizo-
wa³ sesjê naukow¹ aptekarz Marian Stopa; w W¹brzeŸnie Towarzystwo Kultu-
ralne im. Miko³aja z Ryñska zaprosi³o z bardzo ciekawym referatem profesora
Karola Górskiego z Torunia (Kêtrzyñski na tle swej epoki). Mia³em satysfakcjê
mówiæ o Kêtrzyñskim do Polonii w Londynie, przysz³o oko³o 40 osób. Gospo-
darzem by³o tamtejsze Towarzystwo Przyjació³ Warmii i Mazur. W czasie rocz-
nic powstania styczniowego i jego oddŸwiêków w naszym regionie wprost nie
sposób by³o pomijaæ w³aœnie Kêtrzyñskiego.

Jeszcze dwa s³owa o odbiorze spo³ecznym badañ. W 1968 roku wyda³em
ksi¹¿eczkê Kêtrzyñskiego z 1872 roku O Mazurach (o dziwo, znalaz³em j¹
w Wojewódzkiej Bibliotece Pedagogicznej). Wówczas znany pisarz Antoni Go-
³ubiew poœwiêci³ jej i sprawie mazurskiej ca³¹, du¿¹ kolumnê w „Tygodniku
Powszechnym”, w ten sposób popularyzuj¹c nasz¹ problematykê w ca³ej Pol-
sce. Rok wczeœniej og³osi³em naukowy, oparty na nowych materia³ach archi-
walnych artyku³ Wojciech Kêtrzyñski w powstaniu styczniowym. Profesor Ste-
fan Kieniewicz uwzglêdni³ go w II wydaniu (1983) swojego monumentalnego
dzie³a Powstanie styczniowe z odsy³aczem do artyku³u. Po moim pierwszym
tekœcie o Kêtrzyñskim i po Ÿród³owym wydaniu dzie³a przygotowanego przez
W³adys³awa Ogrodziñskiego (O. Kolberg, Mazury Pruskie, 1966) zastana-
wiano siê w Olsztynie, czy nie nale¿a³oby ufundowaæ tablicy pami¹tkowej Kê-
trzyñskiego równie¿ w Or³owie, pow. gi¿ycki, gdzie zbiera³ pieœni mazurskie
i gdzie pastorem by³ August Kiehl, który stan¹³ w obronie Wojciecha Kêtrzyñ-
skiemu w czasie jego procesu s¹dowego (S³owo na Warmii i Mazurach, 1967,
nr 47). Wœród olsztyñskich literatów (Erwin Kruk, Edward Martuszewski) du¿e
wra¿enie wywo³a³y znalezione przeze mnie we wroc³awskim Ossolineum nie-
znane rêkopisy m³odzieñczych wierszy Kêtrzyñskiego, a nastêpnie wydane
wspólnie z Antonim £ukaszewskim (1973). Nie twierdzê, ¿e ich Achremczyk
nie zauwa¿y³, ale nie zaakcentowa³, ¿e do badañ nad jego m³odzieñcz¹ litera-
tur¹ dostarczyliœmy nowe Ÿród³a.

Jakie wnioski nasuwaj¹ siê przy lekturze biografii Kêtrzyñskiego pióra pro-
fesora Achremczyka i nad jubileuszem patrona OBN anno 2018. Raczej niewe-
so³e. W porównaniu do jubileuszu 50. rocznicy œmierci nast¹pi³o zahamowanie
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badañ w Olsztyñskiem nad jego ¿yciem i naukow¹ twórczoœci¹. Odbywaj¹ siê
lokalne uroczystoœci, ale nie zorganizowano centralnej konferencji naukowej;
na wystawie pami¹tek w Kêtrzynie (15 stycznia 2018) nie zaprezentowano na-
wet rêkopisów Kêtrzyñskiego i o Kêtrzyñskim, które przechowywane s¹
w olsztyñskim Archiwum Pañstwowym. Novum w ksi¹¿ce – to w³aœciwie ostatni
rozdzia³, ale równie¿ z niema³ymi zastrze¿eniami.

Biografia Wojciecha Kêtrzyñskiego, autorstwa Stanis³awa Achremczyka,
moim zdaniem, nie spe³nia oczekiwañ nauki, co stwierdzam z du¿¹ przy-
kroœci¹.
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Cezary Obracht-Prondzyñski
Gdañsk

O Gnieźnie, Kościele
i trudnych polskich sprawach

Pos³uga S³owu w prymasowskim GnieŸnie to druga ksi¹¿ka wywiad-rzeka
z Prymasem-Seniorem ks. Henrykiem Muszyñskim. Rozmowê przeprowadzili
Lidia Ciecierska – teolog, publicystka i redaktorka oraz o. Tomasz Dostatni –
dominikanin, przez kilka lat dyrektor Wydawnictwa „W drodze”. Moda na ksi¹¿-
kowe wywiady nie mija, daj¹ one bowiem mo¿liwoœæ spojrzenia na historiê
z podmiotowej, jednostkowej perspektywy, a poprzez konwersacyjny charak-
ter stanowi¹ zaproszenie czytelnika do wspólnej rozmowy. I z ca³¹ pewnoœci¹
ta ksi¹¿ka jest zachêt¹ do powa¿nego namys³u nad najnowszymi dziejami
Koœcio³a, jego rol¹, sposobem funkcjonowania w nowych realiach, ale te¿
szerzej – do zastanowienia nad ¿yciem spo³ecznym w Polsce.

Zawartoœæ ksi¹¿ki dobrze oddaj¹ tytu³y piêciu rozdzia³ów, poprzedzonych
wstêpem o. Dostatniego oraz swego rodzaju pos³aniem nastêpcy w prymasow-
skiej stolicy ks. apba Wojciecha Polaka: Kap³añstwo – czas dojrzewania i ³aski;
Metropolita i arcybiskup gnieŸnieñski; Orêdownik prymasostwa; Pos³uga Ko-
œcio³owi powszechnemu; W instytucjach Stolicy Apostolskiej. Kluczowa jest tu
opowieœæ o trudnej i doœæ skomplikowanej drodze do „przywrócenia” pryma-
sostwa w GnieŸnie oraz okolicznoœci „powrotu” arcybiskupa gnieŸnieñskiego
„na miejsce”.

Ksi¹¿ka w swojej warstwie informacyjnej stanowi przede wszystkim opo-
wieœæ biograficzn¹. Zaczyna siê od wspomnienia wyboru kap³añstwa jako dro-
gi ¿ycia przysz³ego Prymasa, który jednoczeœnie dodaje – „nie mia³em pewno-
œci”, a czasy by³y trudne – sam œrodek okresu stalinowskiego. Nale¿y przy tym
podkreœliæ, ¿e jest to opowieœæ szczera. Abp Muszyñski podkreœla, ¿e udziela
ostatniego takiego wywiadu, co sk³ania do podsumowania, które jednak jest
wolne od sentymentalizmu, ¿alu, ¿egnania siê. Raczej jest tu powa¿na refleksja
nad ¿yciem, nad tym, co siê uda³o, co siê wydarzy³o… Szczeroœæ tej rozmowy
widaæ choæby w punktach, gdzie mowa o ¿yciu Koœcio³a, o sytuacji w Polsce,
ale te¿ o problemach ksiê¿owskiego ¿ycia (celibat, samotnoœæ, staroœæ, kryzys
wiary, kwestia pos³uszeñstwa…).
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Warstwa biograficzna nierozerwalnie wi¹¿e siê z informacjami o ró¿nych
wydarzeniach i procesach, których ksi¹dz Prymas by³ œwiadkiem, uczestnikiem
czy te¿ niekiedy sprawc¹. W tym sensie ta rozmowa nie jest egocentryczna
(„gwiazdorska”), skupiona na „w³asnym wk³adzie w historiê”. Raczej przywo-
³ane wydarzenia, doœwiadczane i prze¿ywane indywidualnie s³u¿¹ jako pretekst
do mówienia o istotnych faktach i ich wp³ywie na ¿ycie rozmówcy (np. Sobór
Watykañski II, który ksi¹dz Prymas okreœli³ najwa¿niejszym wydarzeniem
w ¿yciu).

Przede wszystkim jest to opowieœæ o ludziach. W swoich wspomnieniach,
niekiedy anegdotycznych, Prymas przywo³uje mnóstwo osób zwi¹zanych
z Koœcio³em (a raczej koœcio³ami, bo nie tylko o katolickim tu mowa), w tym
trzech kolejnych papie¿y, ale te¿ wybitne postaci ze œwiata dyplomacji, polityki,
kultury, nauki, samorz¹dów, organizacji pozarz¹dowych… Szkoda, ¿e w ksi¹¿ce
nie zawarto indeksu osobowego, bo on dopiero zrobi³by wra¿enie. Te relacje
by³y niezwykle wa¿ne, bowiem w jednym miejscu ksi¹dz Prymas stwierdza:
„wszystkie wspania³e dary otrzymywa³em za poœrednictwem ludzi” (s. 21).
W jakiejœ mierze ta rozmowa jest te¿ form¹ podziêkowania i zaœwiadczenia
o tych niezwyk³ych niekiedy darach.

Myli³by siê jednak ten, kto spodziewa³by siê tu wy³¹cznie „rozmowy fakto-
graficznej”. Znajdziemy tu równie¿ elementy rozprawy etycznej (np. tam, gdzie
mowa o eutanazji), traktatu teologicznego, wskazañ duszpasterskich, podrêcz-
nika dyplomacji, wyk³adu o historii oraz funkcjonowaniu struktur Koœcio³a,
a tak¿e niema³o refleksji spo³ecznej (dotycz¹cej choæby komunikacji i stosun-
ków miêdzykulturowych) oraz politycznej. Wieloœæ typów i sposobów narracji
jednak nie mêczy. A wrêcz przeciwnie – u³atwia odbiór i czyni tê rozmowê
jeszcze ciekawsz¹, nigdy bowiem nie wiemy, co w nastêpnym akapicie nas
spotka: opowieœæ o wydarzeniu, wspomnienie osoby, miniwyk³ad teologiczny,
krytyka spo³eczna…?

Przy tym nie jest to te¿ rozmowa zorientowana wy³¹cznie na œwiat zewnê-
trzny – opis wydarzeñ, procesów, dzia³añ osób etc. Ona ma bardzo osobisty
i refleksyjny charakter. Ksi¹dz Prymas nie ucieka od formu³owania w³asnych
s¹dów i opinii, ale te¿ ujawniania uczuæ. W ró¿nych miejscach nie waha siê
i nie wstydzi mówiæ o tym, co go poruszy³o, co prze¿y³, gdzie pojawi³y siê ³zy
(np. w Miednoje).

Z ca³¹ pewnoœci¹ kluczow¹ dla publicznej dzia³alnoœci ksiêdza Prymasa jest
idea dialogu. O tym, ¿e jego inicjowanie, budowanie i podtrzymywanie nie
nale¿y do ³atwych, przekonuje obserwacja wspó³czesnych realiów, które coraz
mniej sprzyjaj¹ porozumieniu. W sferze publicznej dominuje raczej walka –
tak¿e na s³owa (albo – na szczêœcie póki co „tylko” na s³owa). Widaæ to tak¿e
ze strony Koœcio³a i w samym Koœciele. Walkê: na s³owa, o s³owa i ze s³owami.
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Przyk³ad – choæby blokowanie „prawa do s³owa” wypowiadanego publicznie
przez ks. Adama Bonieckiego.

Mówi¹c o znaczeniu dialogu w tej opowieœci, chcê równoczeœnie podkre-
œliæ wieloœæ ról spo³ecznych, w jakich wystêpuje ksi¹dz Prymas (poza oczy-
wiœcie ksiêdzem, biskupem i Prymasem). Otó¿ H. Muszyñski objawia siê nam
jako: dyplomata, negocjator, mediator, inspirator, animator, mentor, wycho-
wawca, nauczyciel akademicki, uczony i badacz, dokumentalista… Po³¹czenie
tych wszystkich ról nie by³o ³atwe, ale gwarantuje nam, ¿e ani przez chwilê nie
bêdziemy siê nudziæ, czytaj¹c o tak ró¿norodnych doœwiadczeniach.

Te role sprawi³y równie¿, ¿e ksi¹dz Prymas „obraca³ siê” w bardzo ró¿nych
sferach. Ujmuje, jak swobodna jest tu opowieœæ o „przechodzeniu” miêdzy spra-
wami œciœle lokalnymi, parafialnymi czy te¿ miejskimi, a wymiarem diecezjal-
nym, ogólnopolskim i miêdzynarodowym, wrêcz globalnym. Mimo funkcjo-
nowania w watykañskim centrum, ksi¹dz Prymas nie utraci³ wiêzi z lokalnymi
wspólnotami i wra¿liwoœci dla ich potrzeb. To nie zdarza zbyt czêsto. Tego siê
nie da zadekretowaæ – to zale¿y od osobowoœci.

Z kluczowych kwestii, które zosta³y poruszone w wywiadzie – poza obszer-
nie relacjonowanymi staraniami o przywrócenie prymasostwa w GnieŸnie, zna-
czeniu œw. Wojciecha etc. – zwracaj¹ uwagê „trudne” tematy, które niekiedy
dziel¹ Polaków, a na pewno nie pozostawiaj¹ ich obojêtnymi. Choæby Europa
i nasze miejsce w niej, o której mowa tu szczególnie w kontekœcie kolejnych
Zjazdów GnieŸnieñskich. Ksi¹dz Prymas mówi m.in.: „Europa jest dzisiaj – po-
dobnie jak Polska – zantagonizowana i podzielona. Źród³em tych podzia³ów
jest w gruncie rzeczy brak duchowej jednoœci, rozbie¿noœæ interesów gospo-
darczych i politycznych, a tak¿e brak respektowania fundamentalnych zasad
solidarnoœci europejskiej. Równie dobitnie doœwiadczamy dzisiaj dominacji
partykularnych i narodowych interesów nad trosk¹ o wspólny dom europejski”
(s. 93).

Trudno siê z tym nie zgodziæ, zw³aszcza przygl¹daj¹c siê podejœciu do Euro-
py i Unii naszych politycznych liderów, którym na poczuciu partykularnoœci
nie zbywa... W dalszej czêœci ksi¹dz Prymas, w œlad za Franciszkiem, mówi
o „globalizacji obojêtnoœci” i nieuzasadnionych lêkach Europejczyków przed
Innym. I dodaje: „Obrona istotnych wartoœci, stanowi¹cych czêœæ niezbywaln¹
naszej narodowej to¿samoœci, nie mo¿e byæ prowadzona bez gotowoœci i szu-
kania kompromisów i w walce z innymi, w przeciwnym wypadku powiêksza
siê izolacjê Polski we wspólnocie europejskiej, rujnuje zaufanie, powiêksza
podzia³y i utrudnia budowê pokoju spo³ecznego” (s. 101-102).

Trudno o bardziej jednoznaczne stwierdzenie. Zastanawiam siê jednak nad
tym, sk¹d taki stan i jak z niego wyjœæ? Ksi¹dz Prymas mówi: „Krótkowzrocz-
noœæ, partykularne interesy zdominowa³y ogólny, solidarny wysi³ek budowania
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wspólnoty” (s. 96). Trudno i z tym siê nie zgodziæ. Jaka wiêc na to rada? „Trzeba
budowaæ Europê na »wspólnocie ducha«, wspólnocie to¿samoœci” (s. 96). Co j¹
gwarantuje? Gdzie jej szukaæ? Otó¿, co dziwiæ nie powinno, ksi¹dz Prymas
(przywo³uj¹c tak¿e JPII) odwo³uje siê do za³o¿ycieli Wspólnoty Europejskiej:
„Ojcowie-za³o¿yciele, wybitni chrzeœcijanie, dziœ kandydaci na o³tarze, byli
przekonani, ¿e jeœli nieludzka ideologia skaza³a Europê w czasie wojny na uni-
cestwienie, to mo¿e j¹ odbudowaæ i ocaliæ wy³¹cznie powrót do tradycji i ko-
rzeni chrzeœcijañskich, stanowi¹cych istotny element jej to¿samoœci” (s. 93).
Tymczasem takiego powrotu nie by³o i nie ma: „W miejsce Europy zwi¹zanej
z chrzeœcijañstwem powsta³o nowoczesne, pluralistyczne spo³eczeñstwo” (s. 94).
A skutkiem tego jest „kryzys cywilizacyjny w Europie”, czy wrêcz „rozwój
nihilizmu”.

Diagnoza ta nie zaskakuje, ale czy jest wystarczaj¹ca, a tym bardziej trafna?
Z jednej strony to oczywiste, ¿e duchowym dziedzictwem europejskim jest

chrzeœcijañstwo, ale czy tylko? I czy kiedykolwiek rzeczywiœcie mieliœmy w Eu-
ropie do czynienia ze „wspólnot¹ ducha” zasadzon¹ na chrzeœcijañstwie i tylko
na nim? I czy to dziedzictwo oraz ta wspólnota chrzeœcijañskich wartoœci ochro-
ni³a nas kiedyœ przed wynaturzeniami prowadz¹cymi do ludzkich tragedii?

Mo¿na oczywiœcie twierdziæ, ¿e w XX wieku na skraj katastrofy przywiod³o
Europejczyków zaprzeczenie chrzeœcijañstwu i jego odrzucenie, ale… czy nie
jest to pójœcie na skróty? Bo czy na pewno re¿imy autorytarne i europejskie
totalitaryzmy da siê oddzieliæ od chrzeœcijañstwa i od roli Koœcio³a (koœcio³ów
– nie tylko katolickiego)? Czy wreszcie „ratunkiem” dla Europy by³o po II wojnie
œwiatowej i jest dzisiaj powrót do chrzeœcijañskiej wspólnoty? Jak ten powrót
mia³by wygl¹daæ i co mia³by oznaczaæ? Czy odbywaæ siê bêdzie w duchu Fran-
ciszkowego mi³osierdzia, do którego ksiêdzu Prymasowi blisko, o czym zdecy-
dowanie i wprost mówi (nie tylko w tej ksi¹¿ce). Pytanie tylko, czy ten wa¿ny
g³os ksiêdza Prymasa nie jest aby nazbyt samotny w naszym Koœciele?

Nie dotyczy to zreszt¹ tylko kwestii Europy, lecz tak¿e innych problemów,
o których mowa w wywiadzie, choæby laicyzmu i sekularyzacji, perspektyw
pluralistycznego spo³eczeñstwa, nacjonalizmu i pokusy „deifikacji” narodu,
a zw³aszcza relacji z innymi spo³ecznoœciami i koœcio³ami. W tym kontekœcie
ciekawe i wa¿ne s¹ opisy dzia³añ na rzecz pojednania polsko-niemieckiego,
polsko-¿ydowskiego i polsko-rosyjskiego, a tak¿e dialogu ekumenicznego
(z protestantami, prawos³awnymi, nawet ¯ydami…). We wszystkich tych kwe-
stiach uda³o siê bardzo wiele osi¹gn¹æ i niew¹tpliwie istotna by³a w tym rola
Koœcio³a, tak¿e ksiêdza Prymasa. Dziœ jednak rzeczywistoœæ niepokoj¹co
„trzeszczy” i „skrzeczy”. G³os ksiêdza Prymasa w tej ksi¹¿ce brzmi jednoznacz-
nie (i nie tylko w tej publikacji). Jest pe³en troski, niekiedy – takie mam wra¿e-
nie – ¿alu, ¿e wysi³ki te mog¹ zostaæ tak ³atwo przekreœlone. Pobrzmiewa to
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choæby w takiej wypowiedzi, odnosz¹cej siê do kryzysu w polsko-niemieckich
stosunkach i dialogu w 2017 roku. Ksi¹dz Prymas mówi, ¿e jest on „czêœci¹
ogólnoœwiatowego kryzysu humanitarnego, postawienia pod znakiem zapyta-
nia podstawowych wartoœci chrzeœcijañskich – godnoœci cz³owieka, jego nie-
zbywalnej wartoœci, ma³¿eñstwa i rodziny jako trwa³ego zwi¹zku mê¿czyzny
i kobiety” (s. 272).

Tyle tylko, ¿e ten g³êboki kryzys, który zachwia³ polsko-niemieckim zaufa-
niem, zosta³ wywo³any przez polityków (a tak¿e intelektualistów, publicystów
etc.), którym chrzeœcijañstwo z ust nie schodzi. Którzy – z³oœliwie mówi¹c –
wrêcz z kruchty nie wychodz¹.

W tym kontekœcie musi siê pojawiæ pytanie o rodzaj wra¿liwoœci i postrze-
gania roli Koœcio³a przez ks. abp Muszyñskiego. Bardzo daleki jest on tonów
triumfu i dominacji. Nad ksi¹¿k¹ unosi siê duch Franciszkowego przes³ania
s³u¿by i pokory. A tak¿e uznania w³asnych s³aboœci i win. Warto przywo³aæ tu
choæby wymowny fakt z roku 2000 i wyznanie win w œlad za Janem Paw³em II:
„Bardzo mi zale¿a³o, by Koœció³ zgromadzony w GnieŸnie w³¹czy³ siê w ten akt
pokutny Ojca Œwiêtego, nie pozosta³ obojêtny na tak wa¿ny gest jego serca –
g³êboki rachunek sumienia, pe³ne ¿alu wyznanie win chrzeœcijañstwa, zakoñ-
czone modlitw¹ i kilkakrotnie powtórzonym »Nigdy wiêcej!«. Papie¿ dokona³
wielkiego przeproszenia w imieniu ca³ego chrzeœcijañstwa, my w GnieŸnie
w imieniu naszych koœcio³ów w Polsce” (s. 98). No có¿, jak¿e to odleg³e o wy-
szydzania – haniebnej dla wielu dzisiejszych polityków, intelektualistów, ale
i duchownych – „pedagogiki wstydu”. Wyznanie win i uznanie w³asnej grzesz-
noœci wobec Innego jest przecie¿ podstawowym aktem chrzeœcijañskim. Ksi¹dz
Prymas mówi, abyœmy w imiê racji politycznych czy ideologicznych o tym nie
zapominali. I zastanawia siê, co z tego ducha pokornych przeprosin i wyznania
win pozosta³o nam dzisiaj? Co pozosta³o w naszym stosunku do ¯ydów, Niem-
ców, Ukraiñców, Rosjan, ubogich, niepe³nosprawnych itd.?

Niestety, niewiele. I w³aœnie dlatego g³os i postawa ksiêdza Prymasa s¹ tak
wa¿ne. Pozwalaj¹ wielu z nas wierzyæ, ¿e duch otwartoœci i dialogu ca³y czas
jest obecny w ¿yciu Polaków i polskiego Koœcio³a. ¯e skromnoœæ i powœci¹gli-
woœæ maj¹ sens. ¯e empatia i zrozumienie dla wra¿liwoœci „innych” s¹ pod-
staw¹ budowania relacji. ¯e mo¿na zachowaæ krytyczny i zdrowy os¹d proce-
sów i zjawisk, jakie zachodz¹ w naszym kraju i nie baæ siê ryzyka mówienia
wprost (np. o Trybunale, s¹dach, uwi¹dzie obywatelstwa…). Ksi¹¿ka wywiad-
-rzeka z abp. H. Muszyñskim jest nie tylko zbiorem opowieœci, przywo³aniem
faktów, osób, opinii. Jest te¿ pocieszeniem, Ÿród³em nadziei i mobilizacji.
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Badania nad literatur¹ Serbo³u¿yczan maj¹ ju¿ swoj¹ wieloletni¹ tradycjê
i pewne osi¹gniêcia w postaci sporego zestawu opracowañ naukowych rozrzu-
conych w wielu miejscach publikacji. Pojawiaj¹ siê one w ró¿nych jêzykach
(w rodzimych jêzykach Serbo³u¿yczan, ale tak¿e w polskim, czeskim oraz nie-
mieckim). Realizowane s¹ w ró¿nych oœrodkach akademickich czy centrach
kultury (na terytorium trzech pañstw: Niemcy, Polska, Czechy). Piœmiennic-
two sformu³owane w jêzyku dolno³u¿yckim lub górno³u¿yckim odnajduje
zatem swoje wa¿ne miejsce w ramach slawistyki zorientowanej literaturoznaw-
czo, dowodz¹c, ¿e jest jednym z fenomenów wspó³czesnej humanistyki euro-
pejskiej. Piszê „fenomenów”, poniewa¿ ta twórczoœæ nie jest przecie¿ wytwo-
rem du¿ej liczebnie grupy etnicznej, czy te¿ nie ma za sob¹ szczególnie silnego
zaplecza organizacyjnego, co wydaje siê byæ w aktualnej sytuacji cywilizacyjnej
Europy warunkiem koniecznym do kulturowego istnienia i rozwoju1.

Na gruncie literaturoznawstwa polskojêzycznego trudno dziœ odnaleŸæ
badaczy literatury, którzy konsekwentnie zajmuj¹ siê tematyk¹ Serbo³u¿yczan,
publikuj¹c efekty swoich badañ na ³amach czasopism bran¿owych oraz w ksi¹¿-
kach zbiorowych2. Tym bardziej wyró¿nia siê dzia³alnoœæ Tomasza Derlatki,
który od pocz¹tku swojej kariery akademickiej konsekwentnie realizowa³

Daniel Kalinowski
S³upsk

Wielkość i szczegóły. Lektura pracy
Tomasza Derlatki Powieść z Górnych Łużyc.

Historia. Poetyka. Ideologia
(Praga 2015)

1 Patrz np. W. Koschmal, Grundzüge sorbischer Kultur. Eine typologische Betrachtung, Baut-
zen 1995; D. Scholze, Stawizny serbskeho pismowstwa 1918–1945, Budyšin 1998; Ch. Pru-
nitsch, Sorbische Lyrik des 20. Jahrhunderts. Untersuchungen zur Evolution der Gattung,
Bautzen 2001, P. Kaleta, Cesta do Halièe. František Øehoø a poznání života východní Halièe
ve druhé polovinì 19. století, Olomouc 2004; H. Ulbrechtová, Lužickosrbská literatura. Její
vývoj a pozice mezi støedoevropskými literaturami, Praha 2009.

2 Jako punkty odniesienia mo¿na przywo³aæ kilka pozycji ksi¹¿kowych wywo³uj¹cych niejako
tradycje piœmiennicze £u¿yc; patrz np.: Ludowe pieœni, bajki i podania £u¿yczan, wybór
i opracowanie J. Magnuszewski, Warszawa 1965; H. Janaszek-Ivanièková, Misjonarze
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namys³ literaturoznawczy w zakresie sorabistycznym w ró¿nych centrach nau-
kowych: zarówno w Polsce, jak i w Niemczech czy Czechach. Obserwuj¹c
od wielu lat jego aktywnoœæ naukow¹ prezentowan¹ na miêdzynarodowych
konferencjach naukowych, w drukowaniu artyku³ów zawartych w ksi¹¿kach
zbiorowych oraz ksi¹¿ek autorskich istniej¹cych w obiegu akademickim sla-
wistyki3 oraz mo¿na by³o siê spodziewaæ, ¿e kiedyœ wyst¹pi z ca³oœciow¹ pro-
pozycj¹ omówienia piœmiennictwa serbo³u¿yckiego, której brak odczuwa siê
w œwiecie badañ sorabistycznych.

I tak oto w 2015 roku nak³adem Instytutu Slawistyki Czeskiej Akademii Nauk
w Pradze (Slovanský ústav Èeské Akademii Vìd v Praze) zosta³a opublikowana
praca Tomasza Derlatki Powieœæ z Górnych £u¿yc. Historia. Poetyka. Ideologia.
To imponuj¹ca doborem materia³u, konsekwencj¹ metodologiczn¹ oraz zamy-
s³em interpretacyjno-syntezuj¹cym pozycja mieszcz¹ca siê na… 1120 stronach
sformatowanego tekstu formatu B5. Monografia owa zosta³a podzielona na
szeœæ g³ównych rozdzia³ów, które najpierw w porz¹dku historycznym, a na-
stêpnie w porz¹dku tematycznym opowiadaj¹ o œwiecie wartoœci (ideologii)
i o œwiecie przedstawionym powieœci, ukazuj¹c bardzo szeroki zestaw nazwisk
i utworów prozatorskich napisanych w jêzyku górno³u¿yckim. Ca³oœæ pracy
zaopatrzona zosta³a jeszcze w S³owo wstêpne oraz Bibliograf ie, a tak¿e podsu-
mowanie oraz indeksy. Wszystkie wymienione elementy tworz¹ przejrzyst¹
kompozycjê pracy naukowej w gatunku syntezy genologicznej, która zosta³a
napisana z merytorycznym znawstwem oraz stylistycznym porz¹dkiem. Jej
wielkoœæ onieœmiela czytelnika. Tego typu praca wydaje siê niemo¿liwa do
wykonania przez jednego cz³owieka, jednak¿e rzeczowa lektura przekszta³ca
zaskoczenie w podziw dla wnikliwoœci oraz pracowitoœci autora. Syntezy
powieœci górno³u¿yckiej w dotychczasowej sorabistyce nie by³o, a zatem to
Derlatce przysz³o byæ badaczem zarysowuj¹cym problematykê periodyzacji,
tematyki i autorów jednego z najmniej licznie reprezentowanych narodów
s³owiañskich.

Pierwszy rozdzia³ syntezy Powieœæ z Górnych £u¿yc dotyczy sproblematy-
zowanego przegl¹du narodzin i rozwoju epiki górno³u¿yckiej od dziewiêtna-
stego wieku do 1945 roku. Omówione tutaj utwory: J. Wa³tara Timotheus, trzy

i konsumenci. Literatura i wartoœci w krajach s³owiañskich, Katowice 1987; Z. Gajewski,
Niektóre sprawy s³owiañskie. £u¿yckie oraz bia³oruskie i bu³garskie, Paprotnia 2009.

3 Myœlê tutaj nade wszystko o jego dwóch ksi¹¿kach autorskich: T. Derlatka, Kategoria „prze-
strzeñ w dziele narracyjnym”. Elementy, morfologia, systematyka wraz z zarysem problema-
tyki spacjalnej i narratologicznej w serbo³u¿yckiej twórczoœci narracyjnej, Warszawa 2007
oraz tego¿, Sorabistyczne studia literaturoznawcze. Ser. 1, Prace z lat 2002–2007, Warszawa
2009 oraz ciekawym zbiorze Ciê¿ar bytu. Próby literackie m³odych autorów z Polski i £u¿yc
= Æežkosæ byæa. Literarne pospyty m³odych awtorow z Pólskeje a £užicy, red. W. Kostrzew-
ski, T. Derlatka, prze³. M. Abdel-al et al., Warszawa 2000.
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powieœci R. Domaškiego oraz dwie J. Lorenca-Zalìskiego stanowi¹ estetyczne
akty za³o¿ycielskie dla póŸniejszej tradycji górno³u¿yckiej prozy. Pojawiaj¹ce
siê w nich refleksy i konteksty europejskich pr¹dów modernistycznych, a po-
tem miêdzywojennych ustanowi³y pewien zakres tematyczny i stylistyczny
dla kolejnych pokoleñ £u¿yczan tworz¹cych swoje utwory ju¿ w odmiennych
warunkach kulturowych. W tej partii rozwa¿añ pojawia siê tak¿e rozwa¿anie
dotycz¹ce terminologii, gdy¿ Derlatka bardzo szeroko rozumie okreœlenie
„literatura górno³u¿ycka”4. Nie skupia siê jedynie na kryterium jêzykowym,
poniewa¿ uwa¿a je za niewystarczaj¹ce. Oto bowiem ten sam utwór literat
serbo³u¿ycki pisze np. w dwóch jêzykach (górno³u¿yckim i niemieckim), albo
wy³¹cznie w niemieckim. W tym drugim przypadku, jeœli sztywno trzymaæ siê
warunku pisania w jêzyku górno³u¿yckim, nale¿a³oby utwór pomin¹æ w roz-
wa¿aniach. Mo¿na by tak uczyniæ, ale wedle Derlatki, ze szkod¹ dla przedmio-
tu sprawy. Dlatego te¿ badacz wprowadza kryterium tematyczne, czyli za lite-
raturê górno³u¿yck¹ uznaje powieœæ o temacie serbo³u¿yckim pisan¹ przez
prozaików okreœlaj¹cych siê jako £u¿yczanie, bez wzglêdu na to, w jakim jê-
zyku napisali swój utwór. Specyfik¹ bowiem twórców literatury górno³u¿yckiej
jest ich polilingwizm, zdolnoœæ tworzenia w ró¿nych jêzykach narodowych.
Trzecim wreszcie kryterium wyboru utworów do analizy w ksi¹¿ce Derlatki
jest kryterium geograficzne, a zatem autorami powieœci górno³u¿yckiej mog¹
byæ równie¿ twórcy niemieccy, którzy wywodz¹ siê lub mieszkaj¹ w regionie
£u¿yc. W takim ujêciu terminu „literatura górno³u¿ycka” nie ma siê co dziwiæ,
¿e monografia Tomasza Derlatki uzyskuje tak wielkie iloœciowo rozmiary.

Odmiennoœæ sytuacji kulturowej Serbo³u¿yczan próbuj¹cych siê to¿samo-
œciowo odnaleŸæ poœród dominuj¹cej kultury germañskiej i œwiatowej sprawi³a,
¿e literatura górno³u¿ycka stawa³a przed nie tylko mo¿liwoœci¹, ale równie¿
koniecznoœci¹ rozszerzenia swoich propozycji ideowo-stylistycznych ju¿ w dzie-
wiêtnastym wieku wœród za³o¿ycieli ich piœmiennictwa. Po kataklizmach
I i II wojny w wieku XX sta³o siê to jeszcze bardziej pilnym zadaniem identy-
fikacyjnym. Kwestie owe przedstawia Tomasz Derlatka w rozbudowanym i zna-
cz¹co zatytu³owanym rozdziale Wiek z³oty (1945–1989). Pojawiaj¹ siê tutaj omó-
wienia i interpretacje powieœci socrealistycznej i socjalistycznej (z tematem
ideologiczno-ustrojowym, motywem kolektywizacji, obrazem rozwoju œwiado-
moœci klasowej, powieœci¹ satyryczn¹)5 oraz powieœci realistyczno-obyczajowych,

4 Dyskusjê nad statusem tego typu literatury przedstawia Autor w osobnym artykule: T. Der-
latka, Jedna, dwie, a mo¿e kilka „literatur (serbo-)³u¿yckich”? Raz jeszcze o podstawowym
problemie literaturoznawstwa sorabistycznego, „Zeszyty £u¿yckie”, 2010, s. 185-215.

5 Czêœciowo odpowiada to opisom dokonywanym na gruncie polskim: E. Mo¿ejko, Realizm
socjalistyczny. Teoria. Rozwój. Upadek, Kraków 2001 albo J. £ukasiewicz, Jeden dzieñ
w socrealizmie i inne szkice, Katowice 2006.
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które badacz nazwa³ „neutralnymi” (powieœæ wojenna, proza kobieca/dziew-
czêca, powieœæ m³odzie¿owa, proekologiczna, moralnoœciowo-fundacyjna
i wreszcie powieœæ rozrachunkowa)6. Ten okres literatury górno³u¿yckiej koñcz¹
rozwa¿ania Derlatki o prozie A. Nawki i M. Kubaseca, które rozpatruje jako
akty sprzeciwu wobec obowi¹zuj¹cych w NRD poetyk powieœciowych i jedno-
czeœnie jako zamanifestowanie siê serbo³u¿yckiego poczucia dumy i podmio-
towoœci7. Ów przegl¹d technik powieœciowych uprawomocnia badacz wnikliw¹,
strukturalistyczn¹ analiz¹ powieœci J. Brìzana, Èorny m³yn, Krabat oraz Kra-
bat: druha kniha, co jest bardzo dobrym pomys³em na skonkretyzowanie oraz
uszczegó³owienie tych partii wczeœniejszego wywodu, które czasami poda-
wane s¹ z abstrakcyjnym i nieco arbitralnym nastawieniem teoretyzuj¹cym8.
Derlatka w tym miejscu swej pracy trafnie zauwa¿a specyfikê literatury górno-
³u¿yckiej, która mia³a inny stosunek do okresu socjalizmu w Europie Œrodko-
wej, ani¿eli literatura polska lub kaszubska. Oto Serbo³u¿yczanie-literaci po
zakoñczeniu II wojny œwiatowej mogli prawdziwie poczuæ siê wolni od ucisku
germanizacyjnego i w³¹czali siê w nurt estetyczny socrealizmu dla zachowania
w³asnego jêzyka i kultury. A zatem to, co dla np. literatury polskiej lub kaszub-
skiej wi¹za³o siê z barier¹ tematyczn¹, stylistyczn¹ i ideow¹, dla literatury
górno³u¿yckiej by³o szans¹ na rozwój9.

Trzeci rozdzia³ pracy Tomasza Derlatki o prozie górno³u¿yckiej dotyczy
krótkiego stosunkowo czasu, lecz bardzo wa¿nego ze wzglêdu na przemiany
polityczne w Europie Œrodkowej i serbo³u¿yckie poczucie samoœwiadomoœci.
Chodzi tutaj o prze³om lat 1989–1990 i powstaj¹ce w tym czasie trzy ró¿nego
typu akty literackie: powieœæ C. Kola, Puæe z doliny, spóŸniona wobec dominu-
j¹cych modeli estetycznych o dziesiêciolecia powieœæ produkcyjna K. Krawca
oraz napisany du¿o wczeœniej ni¿ w 1989 r. utwór J. Krawžy. Owe trzy powieœci,

6 Patrz systematyka zawarta w opracowaniach typu: S. Burkot, Upolitycznienie literatury.
Powieœæ realizmu socjalistycznego, w: tego¿, Proza powojenna (1945–1980), Warszawa 1982;
W. Tomasik, Polska powieœæ tendencyjna 1949–1955. Problemy perswazji literackiej, Wro-
c³aw 1988; M. Piekara, Bohater powieœci socrealistycznej, Katowice 2001.

7 Z szerszej perspektywy moment manifestowania siê podmiotowoœci w latach osiemdzie-
si¹tych opisywa³a np. J. Kurczewska w artykule Nowoczesne doœwiadczenie narodowe
(z ró¿norodnoœci¹ teraŸniejszoœci w tle), w: Nowoczesnoœæ jako doœwiadczenie, red. R. Nycz,
A. Zeidler-Janiszewska, Kraków 2006, s. 221-248.

8 O twórcy tym rok po ksi¹¿ce Derlatki pojawi³a siê praca: M. Blidy, Das Hügelchen, fünf
Kornhalme hoch. Realität – Fiktion – Imagination in Jurij Brìzans reifer Schaffensphase,
Warszawa 2016. O najbardziej znanym literacie serbo³u¿yckim pisa³ Derlatka tak¿e w in-
nym miejscu, np. O zmianie „antropologicznego punktu widzenia” w prozie Jurija Brìzana,
„Studia Slavica”, 2015, z. 2, s. 61-72.

9 Patrz ujêcia: (Nie)ciekawa epoka? Literatura i PRL, red. H. Gosk, Warszawa 2008 albo Lite-
ratura czasów PRL-u o PRL-u, red. M. Karwala i B. Serwatka, Kraków 2011.
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choæ wysz³y w znamiennym okresie historycznym, przemian dziejowych jednak
nie odnotowa³y, bêd¹c raczej przyk³adem estetycznego bezw³adu dawnych
nurtów narracyjnych10. Ponadto pokazuj¹ specyfikê recepcji kultury niemiec-
kiej w literaturze górno³u¿yckiej, która nie jest typowym mechanizmem reje-
strowanym w innych literaturach11.

Dopiero powieœci powstaj¹ce po roku 1990 przynosz¹ rzeczywist¹ odmianê
tematyczn¹, gatunkow¹ i stylistyczn¹. Badacz okreœli³ owe propozycje wspól-
nym mianem „œmieræ gatunku”, co bynajmniej nie oznacza zaniku twórczoœci
w literaturze górno³u¿yckiej. Chodzi tutaj raczej o ogólnoeuropejskie przewar-
toœciowania dotycz¹ce celów istnienia literatury piêknej, zasadnoœci kreowa-
nia przez ni¹ okreœlonego porz¹dku ideologicznego lub szerzej – œwiatopogl¹-
dowego12. Derlatka przystêpuje zatem do przedstawienia powieœci J. Brìzana,
Salowèenjo jako odzwierciedlenia zmian spo³ecznych i mentalnoœciowych lat
dziewiêædziesi¹tych, potem kolejn¹ powieœæ tego autora pt. Die grüne Eidechse,
któr¹ interpretuje jako otwarcie siê na odmienn¹, innonarodow¹ perspektywê
oceny kultury serbo³u¿yckiej. Wreszcie trzecia powieœæ K. Krawca, Paradiz.
Roman serbskeje swójby interpretowana jest jako opis zanikania wiêzi rodzinnych
w typowej rodzinie serbo³u¿yckiej wspó³czesnoœci. W taki sposób Derlatka
doprowadza sw¹ narracjê do koñca analiz utworów górno³u¿yckich wydanych
dot¹d drukiem (do koñca 2014 r.)13.

Bardzo ciekawym i specyficznym, jeœli chodzi o materia³ analityczny, roz-
dzia³em pracy Derlatki jest kolejna cz¹stka o górno³u¿yckich powieœciach,
z ró¿nych powodów nieopublikowanych lub te¿ artystycznie i kompozycyjnie
nieukoñczonych. To chyba najcenniejsza czêœæ opracowania, œwiadcz¹ca o tym,

10 Ciekawe w kontekœcie poza³u¿yckim wygl¹daj¹ rozwa¿ania H. Duæ-Fajfer, w których przed-
stawiana jest sytuacja innych „ma³ych literatury” Europy maj¹cych swoje kulturowe ambi-
cje i d¹¿enia rozwojowe: tej¿e, Etnicznoœæ a literatura, w: Kulturowa teoria literatury
2. Poetyki, problematyki, interpretacje, red. T. Walas, R. Nycz, Kraków 2012, s. 433-450.

11 O tego typu mechanizmach literatur s³owiañskich (w tym i serbo³u¿yckiej) pisa³ w najnow-
szym ujêciu i w odniesieniu do wczeœniejszych czasów P. Drews, Die slavische Rezeption
deutscher Literatur. Die Aufnahme deutscher Belletristik in den slavischen Literaturen von
den Anfängen bis 1945, Berlin 2017.

12 Autor wyzyska³ tutaj koncepcjê przedstawian¹ przez A. Greimsa, Semiotyczne olœnienia.
Szkice o teorii A.J. Greimasa, red. A. Grzegorczyk, Poznañ 1997. Wczeœniej zaznacza³ tê
kwestiê w artykule: T. Derlatka, Ontologia powieœci Górno³u¿yczan. Wybrane zagadnienia
ze szczególnym uwzglêdnieniem utworów niemieckojêzycznych, „Studia Slavica”, 2014, z. 2,
s. 59-75.

13 Owa data nie jest u Derlatki naznaczona dodatkowym czynnikiem znaczeniowym. Jest to
czysto chronologiczna cezura, która informuje o fakcie, i¿ autor zdecydowa³ siê na opis
zjawisk w literaturze górno³u¿yckiej najnowszych, a wiêc czasami trudnych do opisu z racji
braku dystansu czasowego.



DANIEL KALINOWSKI (S£UPSK)336

¿e autor rozprawy dotar³ do nieobecnych w obiegu powieœci, siêgaj¹c po nie do
bibliotek i archiwów14. Przynios³o to œwietne efekty poznawcze, choæ zawsze
mo¿na powiedzieæ, ¿e interpretator nadbudowa³ swe konstatacje, bazuj¹c na
tekstach, które nie zosta³y przecie¿ upublicznione. Owe serbo³u¿yckie próby
pisarskie uk³ada badacz w trzy grupy chronologiczne, z których najliczniejsza
i najg³êbiej opisana zosta³a cz¹stka utworów z lat 1945–1989 (m.in. J. Brìzan,
B. Budar, J. Mìræink, J. Wuješ, J. Suchi). Derlatka trafnie zauwa¿a w tym roz-
dziale, i¿ nie zawsze akty zaniechania powieœci wynika³y z czynników twórczej
niemocy, czêstokroæ niemoc ow¹ powodowa³y czynniki zewnêtrzne, tak losowe,
jak i kulturowe (np. kwestia autocenzury czy te¿ zewnêtrznych nacisków lub
oczekiwañ œrodowiskowych).

Ostatni rozdzia³ ksi¹¿ki Tomasza Derlatki dotyczy zwi¹zków literatury Gór-
nych £u¿yc z ideologi¹. To niew¹tpliwie najtrudniejsza w snuciu ocen oraz
interpretacji czêœæ ksi¹¿ki. Dotyka siê tutaj bowiem kwestii zale¿noœci pomiêdzy
œwiatem fikcjonalnym a œwiatem wartoœci istniej¹cym w wyobraŸni twórców
lub w zewnêtrznych uwarunkowaniach sytuacji politycznej £u¿yc, Niemiec
i Europy Œrodkowej15. Jak stara siê tê kwestiê ukazaæ autor recenzowanej tutaj
monografii zasadniczym problemem w powieœci górno³u¿yckiej jest tematyka
i poetyka socrealizmu. Z jednej strony pozwala³a ona wyra¿aæ siê publicznie
w s³owiañskim jêzyku na terytorium niemieckojêzycznym, z drugiej jednak zmu-
sza³a ona pisarzy do opiewania okreœlonych postaw spo³ecznych czy œwiatopo-
gl¹dowych. Skutkowa³o to specyficznym rozwojem powieœci górno³u¿yckiej,
która nie w ka¿dym wymiarze tematycznym czy stylistycznym mog³a odpo-
wiadaæ tendencjom realizowanym w literaturze niemieckiej, polskiej czy cze-
skiej. Kwestia relacji literatura-ideologia jest zreszt¹ przez Derlatkê pog³êbiona
analiz¹ takich kategorii jak mniejszoœæ/innoœæ, odmienne wersje jêzykowe wy-
dawanych utworów, czy style recepcji artystycznej. Poza tym rozró¿nia badacz
dwie strony ideologii: narodow¹ oraz miêdzynarodow¹. Pierwsza jest czyn-
nikiem czêœciowo tylko twórczym, czêœciowo zaœ prowadzi ku literackiemu
rytualizmowi. Z kolei ideologia miêdzynarodowa, skupiona w poetyce socre-
alizmu tak¿e nie wychodzi poza akceptowany przez kolektyw partyjny i ró¿nych

14 Z tekstu g³ównego i przypisów dowiadujemy siê, ¿e Derlatka w poszukiwaniu górno³u¿yc-
kich „literackich artefaktów niezaistnia³ych” dotar³ do bibliotek uniwersyteckich (co oczy-
wiste), do archiwów organizacji spo³ecznych i czasopism (co ju¿ trudniejsze), a tak¿e
poszukiwa³ materia³ów w zbiorach prywatnych (co wymaga najwiêkszego poœwiêcenia
i wytrwa³oœci).

15 Patrz opis problemu z rozleg³ej perspektywy zjawisk œrodkowoeuropejskich B. Baku³a,
Europa Œrodkowo-wschodnia i jej (post)kolonialny œwiat, w: Dyskurs postkolonialny we wspó³-
czesnej literaturze i kulturze Europy œrodkowo-wschodniej. Polska, Ukraina, Wêgry, S³owacja,
red. B. Baku³a, Poznañ 2015, s. 13-100.
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„in¿ynierów dusz” zestaw nakazów tematycznych oraz stylistycznych. Oznacza
to w bardziej d³ugofalowej perspektywie przerost w ¿yciu literackim powieœci
rozwojowej, historycznej lub spo³eczno-politycznej. Za tym zaœ idzie domi-
nacja materialistycznego realizmu kosztem fantazji, literatury tendencyjnej
zamiast psychologicznej, realizacja prostych wzorców fabularnych nie zaœ po-
mys³ów awangardowych. Wszystkie te problemy ukazuj¹ wa¿koœæ omawiania
œwiata wartoœci (w tym szczególnie ideologii politycznej), silnie motywuj¹cych
powieœciopisarstwo górno³u¿yckie16.

Praca Derlatki zaopatrzona zosta³a w szeroki zestaw pozycji bibliografii, co
œwiadczy o rozmachu pracy, która notuje potê¿ny zestaw tekstów literackich
oraz równie imponuj¹cy zestaw opracowañ naukowych. Tak pomyœlane ujêcie
œwiadczy o erudycji autora, jego wnikliwoœci interpretacyjnej oraz logicznym,
formalnie realizowanym dyskursie naukowym. Na docenienie zas³uguj¹ równie¿
kompetencje jêzykowe Derlatki, objawiaj¹ce siê przede wszystkim znajomo-
œci¹ jêzyka górno³u¿yckiego, niemieckiego i polskiego. Z kart jego monografii
widaæ równie¿ znajomoœæ jêzyka angielskiego czy czeskiego. Pozwala to auto-
rowi swobodnie poruszaæ siê po zagadnieniach tak ³u¿yckich, jak i œrodkowo-
europejskich17.

Wszystkie skrótowo zaznaczone tutaj czynniki pracy Powieœæ z Górnych
£u¿yc. Historia. Poetyka. Ideologia Tomasza Derlatki stawiaj¹ j¹ wœród mono-
grafii niezwykle potrzebnych wspó³czesnej sorabistyce i slawistyce. Publikacja
jest ksi¹¿k¹ wartoœciow¹ z racji ca³oœciowego opisu literatury Górnych £u¿yc.
W polskiej tradycji sorabistycznej tego typu prac jak dot¹d nie by³o. S¹dziæ
mo¿na, ¿e dokonane przez autora charakterystyki i uszeregowania w procesie
historyczno-literackim wywo³uj¹ twórczy ferment w œrodowisku literaturo-
znawczym18. Na pewno bowiem znajd¹ siê czytelnicy lub badacze, którzy ina-
czej postawiliby akcenty w omawianiu podejmowanych przez Derlatkê zagad-
nieñ. Niedowierzanie mo¿e równie¿ wywo³aæ poststrukturalistyczny dyskurs
ca³ej pracy i wiara w to, ¿e ca³¹ tradycjê powieœciow¹ mo¿na opisaæ w jednej
pracy. Istotnie kwestia dominuj¹cego dyskursu teoretyczno-literackiego staje

16 Opisuje dyskursy ideowo-to¿samoœciowe w szerokim ujêciu N. Do³owy-Rybiñska, Jêzyki
i kultury mniejszoœciowe w Europie: Bretoñczycy, £u¿yczanie, Kaszubi, Warszawa 2011 albo
w swojej najnowszej pracy „Nikt za nas tego nie zrobi”. Praktyki jêzykowe i kulturowe
m³odych aktywistów mniejszoœci jêzykowych Europy, Toruñ 2017.

17 W opracowaniu Derlatki w ca³oœci napisanym w jêzyku polskim konsekwentnie pojawiaj¹
siê cytaty w jêzyku górno³u¿yckim, niemieckim i rosyjskim. Badacz udowodnia tak¿e zna-
jomoœæ zagadnieñ literatury macedoñskiej i ukraiñskiej czy kaszubskiej. Jeszcze raz mo¿na
w tym miejscu odes³aæ czytelnika do ponad osiemdziesiêciostronicowej Bibliografii, któr¹
zamieœci³ Derlatka.

18 Patrz pozytywna recenzja pracy Derlatki: B. Baku³a, Synteza dziejów literatury serbo³u¿yc-
kiej, „Slavia Occidentalis”, 2016, nr 73/2, s. 197.
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siê pewnego typu „trudnym” akademickim dziedzictwem. Akcentowanie
formalistycznych aspektów literatury, drobiazgowe analizy kategorii narratora
albo dociekania edytorsko-komunikacyjne, rzeczywiœcie wywo³aæ mog¹ pewne
znu¿enie lub bezradnoœæ u kogoœ, kto omawianych przyk³adów prozy nie zna.
To jednak nie mo¿e rzutowaæ na pozytywn¹ ocenê ca³ej ksi¹¿ki Derlatki. Jego
praca powinna na sta³e wejœæ w sk³ad korpusu prac analitycznych i interpreta-
torskich dotycz¹cych kultury intelektualnej Górnych £u¿yc. Tak tytanicznego
wysi³ku nie mo¿na przemilczeæ.
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Daniel Kalinowski
S³upsk

O edukacji okiem socjologa
(Cezary Obracht-Prondzyński, Dylematy edukacyjne.

Z Kaszubami i Pomorzem na pierwszym planie,
Gdańsk 2017)

Jedna z najnowszych prac Cezarego Obracht-Prondzyñskiego jest wypowie-
dzi¹ autora okreœlaj¹cego siê doœæ nietypowo. W swej ksi¹¿ce zatytu³owanej
Dylematy edukacyjne. Z Kaszubami i Pomorzem na pierwszym planie ukazuje
bowiem sytuacjê metodologicznej niekonsekwencji. Z jednej strony – jak sam
przyznaje – nie jest pedagogiem, filozofem wychowania, czy nawet socjolo-
giem edukacji. Z drugiej jednak strony jako akademicki socjolog i historyk stale
dotyka w swoich zainteresowaniach problematyki edukacji kaszubskiej, jej
celów, kondycji, wizji przysz³oœci, a zatem jest bardzo dobrze zorientowany
w problematyce, co pozwala mu w niektórych sferach teoretyzowaæ, czy te¿
wypowiadaæ siê w zakresie rozwi¹zañ praktycznych. Pewna sprzecznoœæ za-
warta jest równie¿ w samym tytule, o ile bowiem kwestia istnienia dylematów
edukacyjno-regionalnych nie wywo³uje zaskoczenia i jest ci¹gle przez ró¿nych
autorów tego nurtu rozwa¿añ naukowo-praktycznych rozpatrywana1, o tyle
okreœlenie podtytu³owe wzbudza ciekawoœæ. Jak bowiem z logicznego punktu
widzenia mo¿liwe jest umieszczenie na „pierwszym planie Kaszub i Pomorza”,
skoro to dwie konstrukcje geograficzne, mentalne, a nawet jêzykowe? Mo¿na
sobie przecie¿ wyobraziæ osobne prace skupione nade wszystko na perspekty-
wie kaszubskiej2, b¹dŸ te¿ dotycz¹ce g³ównie edukacji pomorskiej3. Obracht-

1 Warto w tym miejscu wspomnieæ np.: P. Petrykowski, Edukacja regionalna. Problemy pod-
stawowe i otwarte, Toruñ 2003; Edukacja regionalna, red. A. W. Brzeziñska, A. Hulewska,
J. S³omska, Warszawa 2006 i bardziej w odniesieniu do spraw pomorskich Problemy i wy-
zwania edukacji miêdzykulturowej. Doœwiadczenia polskie i niemieckie, red. C. Obracht-
-Prondzyñski, Gdañsk 2007.

2 Patrz: Edukacja kaszubska. Tradycje, aktualnoœæ, perspektywy, red. D. Kalinowski, A. Kuik-
-Kalinowska, S³upsk-Gdañsk 2012.

3 WeŸmy choæby: Dziecko w zbiorowoœciach regionalnych na przyk³adzie Kaszub, red. H. Galus
i K. Kossak-G³ówczewski, „Zeszyty Naukowe UG. Pedagogika. Historia Wychowania”, 1992,
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Prondzyñski zapowiada jednak, ¿e w jego rozwa¿aniach liczy siê pierwszopla-
nowoœæ zarówno Kaszub, jak i Pomorza, a zatem mo¿na s¹dziæ, ¿e podkreœla
on wspólnotê i nieroz³¹cznoœæ tych dwóch przestrzeni kulturowych. Nie jest to
zatem przypadkowa decyzja, a raczej strategia narracyjna, choæ pomorskoœæ
i kaszubskoœæ mimo po³¹czeñ niekoniecznie maj¹ identyczne aspiracje, cele
czy metody pracy. Mimo wszystko warto o nich myœleæ w kategoriach kore-
spondencji, wspó³pracy i synergii.

Przy takim za³o¿eniu merytoryczno-metodologicznego „rozdarcia” autor
zebra³ spory zestaw tekstów zwi¹zanych z szeroko rozumian¹ edukacj¹, które
przygotowywane wczeœniej, w ró¿nych kontekstach komunikacyjnych (kon-
ferencje, dyskusje panelowe, opinie i rekomendacje), teraz zosta³y na nowo prze-
myœlane, przerobione i opublikowane w ca³oœci kompozycyjnej jako praca mo-
nograficzna. Ju¿ w tym momencie warto doceniæ ten wysi³ek, w konsekwencji
uzyskujemy bowiem artyku³y, które przekazuj¹ treœci wa¿ne nie tylko z punktu
widzenia aktualnych teorii pedagogicznych, nie tylko w optyce ¿ywo toczo-
nych dyskusji nad technikami nauczania, ale równie¿ pokazuj¹ one problema-
tykê edukacji kaszubskiej w szerszym kontekœcie spo³ecznym. Choæ wiêc wy-
powiedzi Cezarego Obracht-Prondzyñskiego naznaczone s¹ du¿ym ³adunkiem
indywidualizmu i szar¿uj¹ czasami stwierdzeniami dyskusyjnymi, nie mo¿na
im odebraæ chêci wnikliwego oraz operatywnego ukazywania zagadnieñ. To
bardzo ciekawe i na swój sposób odwa¿ne akty ukazania swojego stanowiska
intelektualnego w dyskusjach tak pedagogicznych, jak i to¿samoœciowych, któ-
rych nie mo¿na bagatelizowaæ czy przemilczaæ. Autor ma w tym œwiadomoœæ,
¿e nawet jeœli porusza siê po pe³nym zestawie kwestii edukacyjnych, to jednak
ma nadziejê, ¿e jego uwagi stan¹ siê punktem odniesienia do póŸniejszych roz-
wi¹zañ w ¿yciu wspó³czesnej szko³y kaszubskiej i pomorskiej ró¿nych etapów
edukacyjnych.

Pierwsza czêœæ ksi¹¿ki Dylematy edukacyjne. Z Kaszubami i Pomorzem na
pierwszym planie zwi¹zana jest z edukacj¹ kaszubsk¹ postrzegan¹ od strony
spo³eczeñstwa obywatelskiego. Nie jest to zatem analiza metod nauczania, kom-
petencji jêzykowych nauczycieli i uczniów, rozwi¹zañ procesu edukowania, lecz
nade wszystko uwypuklenie spo³eczno-to¿samoœciowego kontekstu dzia³añ
wewn¹trz rodzin, w szko³ach, oœrodkach i jednostkach pañstwowych. W tej
czêœci rozwa¿añ Obracht-Prondzyñskiego odnajdujemy kilka rozdzia³ów,
w których za pomoc¹ eseistycznej formy wypowiedzi pojawia siê garœæ wa¿-
nych spostrze¿eñ.

WeŸmy choæby inicjalny tekst Edukacja a rosn¹ca z³o¿onoœæ œwiata spo³ecz-
nego (s. 15-22), który przyjmuje formê wypunktowania czterech czynników

nr 20; Jana Drze¿d¿ona nie dokoñczony tryptyk spo³eczny a edukacja regionalna, pod red.
K. Kossak-G³ówczewskiego, Gdañsk 1995.
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dobrej i skutecznej edukacji: stabilnoœci (regu³, procedur postêpowania);
odkrywczoœci (pasja, innowacja lidera), ró¿norodnoœci metodologicznej (in-
dywidualna i grupowa) oraz kontroli (nadzoru merytorycznego). W teoretycz-
nym modelu edukacyjnym wszystkie z czterech elementów powinny ze sob¹
wspó³graæ, bez sytuacji dominowania którejkolwiek z nich. Jest to wszak¿e
postulowana tylko, idealna sytuacja „odszkolenia spo³eczeñstwa”4, do której
najczêœciej nie dochodzi w praktyce publicznej.

Drugi z tekstów zatytu³owany Poszerzone pole edukacji (s. 23-30) to cenne
spostrze¿enia wychodz¹ce od zjawisk poszerzonego pola kultury, a tutaj doty-
cz¹ce oceny zjawisk zauwa¿anych tak¿e w sferze edukacji. Autor zasadnie opi-
suje „pole kultury” jako nie tylko tradycyjn¹ przestrzeñ realizacji dzia³añ kul-
turalnych typu domy kultury, teatry czy muzea, ale jako szeroko rozumian¹
przestrzeñ ¿ycia publicznego5. Obracht-Prondzyñski trafnie wiêc ods³ania po-
dobieñstwa zjawisk zachodz¹cych w przestrzeni kultury i edukacji w zmienia-
j¹cej siê roli czynników: strukturalnych (odchodzenie do modelu hierarchicz-
nego kultury w stronê modelu sieciowego), sektorowych (zacieranie siê granic
strukturalno-administracyjnych instytucji kultury), praktycznych (nowe, nie-
obecne wczeœniej praktyki kultury i tym samym nowe przestrzenie edukacji),
misyjnych (instytucje generalnie spoza sfery edukacji realizuj¹ miêdzy innymi
dzia³ania edukacyjne), ofertowych (transformacjê jednoogniskowej oferty kultu-
ralnej ku formom wielop³aszczyznowym) i wreszcie spo³ecznych (coraz wiêksza
aktywnoœæ jednostkowo-spo³eczna w tworzeniu edukacji).

PóŸniejsza wypowiedŸ pt. Wokó³ edukacji kulturalnej: animacja – twórczoœæ
– u¿ytecznoœæ (s. 31-38) dotyka problematyki indywidualizacji kulturowej, któr¹
mo¿na zaobserwowaæ tak¿e wœród dzia³añ edukacyjnych. Obracht-Prondzyñ-
ski rozumie j¹ jako subiektywn¹, jednostkow¹ postawê i wi¹¿e z formami par-
tycypacji kulturowej, a wiêc aktywnym podejœciem do dóbr kultury/edukacji,
nie zaœ tylko biernoœci¹, bezw³adem i konsumenckim wygodnictwem6. Taka
definicja niew¹tpliwie jest trafna, lecz bardziej problematyczn¹ kwesti¹ jest to,
¿e partycypacja kulturowa wcale nie jest tak powszechna, jak sugeruje autor.
Jest to bowiem bardziej postulat, ani¿eli fakt, ¿e dzisiejszy cz³owiek edukowany
i edukuj¹cy potrafi prze³o¿yæ wielokontekstow¹ ró¿norodnoœæ cywilizacji zachod-
nioeuropejskiej na swoje w³asne œwiadome decyzje kulturowe. Oczywiœcie

4 Odwo³ujê siê tutaj do kontrowersyjnej pracy: I. Illich, Odszkoliæ spo³eczeñstwo, Warszawa
2010.

5 Siêgaj¹ do takiego ujêcia autorzy opracowania: Poszerzenie pola kultury. Diagnoza poten-
cja³u sektora kultury w Gdañsku, Gdañsk 2012; Punkty styczne. Miêdzy kultur¹ a praktyk¹
(nie)uczestnictwa, Gdañsk 2014.

6 Wykazywa³ takie mo¿liwoœci np. J. Treder, Formy kultywowania i aktywizacji kaszubszczy-
zny, w: tego¿, Historia kaszubszczyzny literackiej. Studia, Gdañsk 2005, s. 328–344.



DANIEL KALINOWSKI (S£UPSK)342

idealna by³aby sytuacja, gdyby ambitny edukuj¹cy siê podmiot móg³ samodziel-
nie wybieraæ modele edukacyjnie dostêpne na rynku kszta³cenia na równych
prawach. Bardziej typow¹ jest natomiast sytuacja, ¿e to raczej samorz¹dy ró¿-
nego szczebla, czy te¿ agendy rz¹dowe dominuj¹ w poda¿y produktów kultu-
rowych, nie zaœ organizacje œrodowiskowe, oddolne czy wrêcz prywatne.

Edukacja mo¿e równie¿ dotyczyæ problemów migracyjnych, jak pokazuje
to Obracht-Prondzyñski w artykule Spo³eczne konteksty migracji z edukacj¹
w tle (s. 39-46). Jest to nie tylko kwestia obecnoœci innych narodowoœci na
Kaszubach i Pomorzu, ale tak¿e zjawisko powracaj¹cych do ojczystego kraju
Kaszubów i Polaków7. Dla autora pracy dobre rozwi¹zania edukacyjne rozpo-
czynaj¹ siê od wymiaru jêzykowego kszta³cenia, uœwiadomienia sobie, w jakim
jêzyku najpe³niej siê myœli i mówi. Nastêpnie warto zadbaæ o jakoœæ szerzej
ani¿eli tylko jêzykowo rozumianej edukacji miêdzykulturowej, poniewa¿ bez
niej nie nast¹pi pog³êbiona ocena tego, co moje, a tego, co inne. Dobry model
edukacyjny pozwala wypracowaæ postawy spo³ecznego otwarcia, w których
brak miejsca na tak negatywne zjawiska, jak: szowinizm, ksenofobia czy
rasizm.

Jeszcze inne zestawienie edukacji ze sfer¹ spo³eczn¹ pokazuje Obracht-Pron-
dzyñski w tekœcie Czego chce rynek – co mo¿e daæ szko³a. Czy siê rozumiemy
i mówimy o tym samym? (s. 47-56). Trafnie zosta³y tutaj wypunktowane
kwestie napiêcia miêdzy szybkoœci¹ zmian na rynku pracy a d³ugofalowoœci¹
procesu edukacji8. Poza tym mo¿na dziœ dostrzec na rynku zatrudnienia sprzecz-
noœæ ¿¹dañ wysuwanych wobec szkó³ przygotowuj¹cych przysz³ych pracowni-
ków, z jednej bowiem strony oczekuje siê edukacji na wskroœ praktycznej,
z drugiej jednak wci¹¿ cenione jest wykszta³cenie ogólne. Jeszcze inn¹ kwesti¹
jest rozziew pomiêdzy celem istnienia pañstwowych szkó³ a oczekiwaniem
wysuwanym przez prywatnych w³aœcicieli zak³adów zatrudniaj¹cych pra-
cowników.

Zadowolenie edukowanego i zadowolenie œrodowiska, do jakiego on trafia,
to kwestie bardzo wa¿ne w kontekœcie wzajemnie siê warunkuj¹cego orga-
nizmu. Opowiada o tym Obracht-Prondzyñski w artykule W poszukiwaniu
aktywnoœci spo³ecznie po¿ytecznej (s. 57-64). Tekst zosta³ w tym przypadku
napisany w stylistyce doradczo-perswazyjnej. Propaguje siê tutaj aktywn¹
postawê spo³eczn¹, która ma powstrzymaæ przyjmowanie roszczeniowego
lub biernego stanowisko w ¿yciu wspólnotowym. Aby odpowiednio zachêciæ

7 Patrz np. W. Szulist, Diaspora kaszubska, w: Diaspora polska, red. A. Walaszko, Kraków
2001.

8 Tego typu dociekania pojawiaj¹ siê tak¿e w innych pracach: C. Obracht-Prondzyñski,
Pomorski ruch regionalny. Szkic do portretu, Gdañsk 1999 albo Problemy animacji kultury
na Pomorzu, red. C. Obracht-Prondzyñski, Gdañsk 2000.
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przeciêtnych obywateli do postaw aktywistycznych, nale¿y mieæ wiedzê, do ja-
kiego przedmiotu aktywnoœci nale¿y d¹¿yæ (np. do wspólnoty obywatelskiej),
trzeba równie¿ wykazaæ siê wiedz¹ o mechanizmach organizacyjnych grupy
spo³ecznej, aby zachêciæ j¹ do zmiany swojego zachowania, powinno siê mieæ
zdolnoœci praktyczne, które umo¿liwiaj¹ np. zorganizowanie i poprowadzenie
zebrania czy dyskusji spo³ecznej) i wreszcie nale¿y wyrobiæ odpowiednie na-
wyki, zadbaæ o w³asn¹ mentalnoœæ, która objawia siê postaw¹ honoruj¹c¹ spo-
³eczne wartoœci. Kolejny wiêc raz autor artyku³ów stawia czytelnikom maksy-
malistyczne cele.

Ostatni esej pierwszej czêœci pracy Obrachta-Prondzyñskiego zosta³ zaty-
tu³owany jako Refleksje o etosie stanu nauczycielskiego (s. 65-70). To artyku³,
który dotyka wra¿liwej spo³ecznie kwestii autorytetu, dok³adniej zaœ etosu na-
uczyciela. Wed³ug autora wspó³czesny pedagog-nauczyciel jeœli zamierza re-
alizowaæ wy¿sze cele edukacji i byæ reprezentantem etosu i misji edukacyjnej,
winien u³atwiaæ dostêp osobom edukowanym do zasobów wiedzy; uczyæ ko-
rzystania z nich, samemu przyjmuj¹c rolê mentora; umo¿liwiaæ rozwijanie oraz
wykorzystywanie dobrych stron ucznia i – co bardzo wa¿ne – tak¿e jego ro-
dziny; zachêcaæ do budowania kultury partnerstwa, nie zaœ sytuacji formal-
nych; samemu siê edukowaæ i mieæ wra¿liwoœæ na zmieniaj¹cy siê œwiat; dbaæ
o w³asne zachowania, gdy¿ one pe³ni¹ dla edukowanych przyk³ad realizacji
zg³aszanych przecie¿ postulatów; wyró¿niaæ siê zasadami etycznymi, nie pro-
muj¹c zachowañ anarchistycznych, ale i uleg³ych wobec w³adzy i wreszcie
stale zachowywaæ samokrytycyzm. Podane postulaty wygl¹daj¹ na piêkny
wzorzec, do którego niew¹tpliwie mo¿na d¹¿yæ, jego wszak¿e idealizm nara¿a
realizatora tego typu celów na ci¹g³e niezadowolenie, co mo¿e dzia³aæ nie tyle
inspiruj¹co, co frustruj¹co…

Druga czêœæ pracy Cezarego Obracht-Prondzyñskiego zawiera szeœæ roz-
dzia³ów i ³¹cznie zatytu³owana zosta³a Wokó³ edukacji kaszubskiej i pomor-
skiej. Wielokulturowoœæ Pomorza i jej konsekwencje dla edukacji (s. 73-98).
Temat wielokulturowoœci jest w sferze prac o to¿samoœci i edukacji tematem
obecnym od przynajmniej dwudziestu lat9. Tutaj wszak¿e zjawia siê on z po-
stawionym akcentem na sprawy kaszubskie. Pozwala to na zdecydowanie
g³êbsze rozeznanie problematyki, ani¿eli tylko teoretyzowanie.

Jako pierwszy w tej grupie pojawia siê artyku³ pt. Nieco o doœwiadczeniach
edukacyjnych Kaszubów (s. 99-114). Tekst napisany w dyskursie akademickim
dotyczy tzw. rewolucji edukacyjnych, które odnotowaæ mo¿na od czasów za-
borów w po³owie XIX wieku do ostatnich lat XX wieku. Obracht-Prondzyñski

9 Patrz np. praca zbiorowa: U progu wielokulturowoœci, red. A. Kempny, A. Kapciak, S. £o-
dziñski, Warszawa 2007; M. Zió³kowski, Przemiany interesów i wartoœci spo³eczeñstwa
polskiego, Poznañ 2000.
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najbardziej wszak¿e jest zainteresowany zmianami w kaszubskiej edukacji, które
rozgrywa³y siê po 1989 r., kiedy w szkolnictwie wprowadzano coraz to nowe
reformy (wœród zasad dzia³ania instytucji szko³y, w ramach programu naucza-
nia, podrêczników, czy modelu kszta³cenia nauczycieli)10, poprawiano infra-
strukturê oœwiaty, zw³aszcza w œrodowisku szkolnictwa na wsi i kiedy nast¹pi³a
zmiana zdobywania wiedzy za spraw¹ informatyzacji. To wówczas – jak trafnie
zauwa¿y³ autor pracy – wydatnie wzrós³ poziom wykszta³cenia kadry nauczy-
cielskiej oraz pojawi³y siê zmiany w spo³ecznym otoczeniu szko³y wynikaj¹ce
z ni¿u demograficznego. W³aœnie ten ostatni czynnik jest trudny do oceny
i jeszcze trudniejszy do opanowania, co mo¿e niepokoiæ wiele osób dzia³aj¹-
cych w œrodowisku edukacyjnym.

Nieco bardziej klarowna sytuacja wystêpuje w zakresie dzia³añ, które zwiêk-
szaj¹ kompetencje systemu edukacyjnego na Kaszubach i Pomorzu. Przedsta-
wia te kwestie Obracht-Prondzyñski w artykule Spo³ecznoœæ kaszubska – po-
ziom wykszta³cenia a to¿samoœæ (s. 115-130). Tekst poparty jest danymi staty-
stycznymi, logik¹ dowodzenia, szkoda tylko, ¿e bior¹c pod uwagê spo³ecznoœæ
kaszubsk¹ autor nie uwzglêdni³ wszystkich powiatów województwa pomor-
skiego, w których spo³ecznoœæ kaszubska znacz¹co dzia³a. Z artyku³u wynika,
¿e powiat s³upski jest niekaszubski, a to nietrafne za³o¿enie, patrz¹c na struk-
turê to¿samoœciow¹ tego regionu Pomorza. Natomiast wyeksplikowane w ar-
tykule zjawiska s¹ nazwane trafnie: z jednej strony roœnie wœród Kaszubów
œwiadomoœæ jêzykowa, ale z drugiej jednoczeœnie s³abnie u¿ywalnoœæ tego jê-
zyka. Kolejna sprawa to zale¿noœæ miêdzy wykszta³ceniem a poziomem dekla-
racji etnicznych i zakresem u¿ywalnoœci jêzyka kaszubskiego w ró¿nych sytu-
acjach ¿yciowych i publicznych. Postulatem zg³aszanym przez badacza jest to,
aby aspiracje spo³eczno-kulturowe Kaszubów by³y po³¹czone z rzeteln¹ ka-
szubsk¹ edukacj¹ etniczn¹.

Kolejny rozdzia³ ksi¹¿ki Obrachta-Prondzyñskiego ³¹czy partie teoretyzu-
j¹ce z pragmatycznymi. Oto w tekœcie pt. Edukacja kaszubska – emancypacja,
etnicyzacja i dylematy to¿samoœciowe Kaszubów. Kontekst teoretyczny i dzia³a-
nia praktyczne (s. 131-154) autor, wychodz¹c z zakresu problematyki pedago-
giki emancypacyjnej, stawia pytania o sprawczoœæ i podmiotowoœæ edukacji
kaszubskiej. Zauwa¿a bowiem, ¿e wspó³czeœnie dochodzi do wzmocnienia
mniejszoœci regionalnej czy etnicznej, co poci¹ga za sob¹ coraz wiêksz¹ zdol-
noœæ do samodzielnego okreœlania celów grupowych dzia³añ, które s¹ w opozy-
cji wobec dominuj¹cego dyskursu narodowego. Tworzy siê zatem „kaszubska
sieæ edukacyjna”, która jest efektem antydyskryminacyjnym, wyra¿aj¹cym

10 Patrz has³o: Kaszubszczyzna w szkole, w: Jêzyk kaszubski. Poradnik encyklopedyczny,
red. J. Treder, wyd. II rozszerzone, Gdañsk 2006, s. 119-124.
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tendencje zmian w szkolnictwie i ¿yciu publicznym ostatnich trzech dekad11.
Pomog³y w czêœciowo spontanicznym, czêœciowo zaœ programowanym,
tworzeniu siê sieci edukacyjnej regulacje prawne (jêzyk kaszubski jako jêzyk
spo³ecznoœci regionalnej jest przecie¿ chroniony prawem w Rzeczypospolitej
Polskiej) oraz zmiany mechanizmu finansowania szkolnictwa (dotacje na pro-
wadzenie edukacji w zakresie nauki jêzyka kaszubskiego). Istotne znaczenie
mia³y równie¿ g³êbokie zmiany pokoleniowe, ukszta³towanie siê nowego kli-
matu spo³eczno-kulturowego (demokratyzacja, upodmiotowienie spo³eczno-
œci etnicznych i regionalnych), nawet swoista moda na odmiennoœæ kulturow¹,
autopromocja to¿samoœci wynikaj¹ca z aktywnoœci kaszubsko-pomorskiego
ruchu regionalnego.

Edukacja kaszubska mo¿e byæ dzisiaj traktowana jako wype³nianie i rozsze-
rzanie dziedzictwa kulturowego, co pokazuje autor recenzowanego tutaj opra-
cowania w tekœcie pt. Edukacja kaszubska jako projekt kulturowy (s. 155-166).
Przedstawia siê tutaj te z czynników tradycyjnej edukacji, które ³¹cz¹ siê z kszta³-
towaniem to¿samoœci indywidualnej albo zbiorowej. Pozwalaj¹ one na to,
¿e tworzy siê socjalizacja etniczna, przynosz¹ca ze sob¹ poprawê wizerunku
Kaszubów. Dziêki nowoczesnej, a przy tym sformalizowanej edukacji czêsto
mo¿na na nowo zbudowaæ swoje kaszubskie korzenie. Skoro w domu rodzin-
nym kondycja to¿samoœci kaszubskiej pozostawia wiele do ¿yczenia, to za spraw¹
szkolnej nauki jêzyka, historii i literatury kaszubskiej œrodowisko rodzinne
ucznia tak¿e siê wzbogaci12. Nieco paradoksalnie to uczeñ mo¿e staæ siê
za spraw¹ systemowo prowadzonej edukacji najbardziej kompetentnym
noœnikiem kaszubskoœci we w³asnej rodzinie.

Bardziej wszak¿e typow¹ sytuacj¹ jest to, ¿e œrodowiska intelektualistów nios¹
ze sob¹ uwewnêtrznione czynniki identyfikacyjne, staj¹c siê sugestywnymi
przyk³adami, czy te¿ punktami odniesienia dla innych cz³onków spo³ecznoœci.
Obracht-Prondzyñski w artykule Uczeni a sprawa kaszubska – rola Akademii
(s. 167-194) dowodzi, jak bardzo wa¿ne zadanie spe³nia kaszubska inteligen-
cja13. Autor ukazuje kilka etapów udzia³u intelektualistów w tworzeniu siê
rzeczywistoœci kulturowej Kaszub, przy czym najbardziej interesuj¹ce s¹ efekty

11 Oprócz Cezarego Obracht-Prondzyñskiego i jego pracy Kaszubi. Miêdzy dyskryminacj¹
a regionaln¹ podmiotowoœci¹, Gdañsk 2002, zauwa¿y³ te procesy wczeœniej B. Synak,
Kaszubska to¿samoœæ. Ci¹g³oœæ i zmiana. Studium socjologiczne, Gdañsk 1990.

12 M. Mazurek, Jêzyk kaszubski w komunikowaniu siê i opiniach Kaszubów (œwiadectwa
badañ socjologicznych), w: Literatura kaszubska w nauce – edukacji – ¿yciu publicznym,
red. Z. Zielonka, Gdañsk 2007, s. 87-101.

13 Tego typu badania realizowa³ np. J. Borzyszkowski, Inteligencja polska w Prusach Zachodnich
1848–1920, Gdañsk 1986 albo K. Trzebiatowski, Szkolnictwo w województwie pomorskim
w latach 1920–1939, Gdañsk 1986.
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emancypacji œrodowiska, co objawi³o siê przesuniêciem punktu ciê¿koœci
z badañ realizowanych przez osoby spoza œrodowiska kaszubskiego w stronê
samego rdzenia etnicznego tego œrodowiska. Konsekwencj¹ takiego zjawiska
by³o przejœcie do ujmowania kultury kaszubskiej poprzez kategorie wytworzo-
ne w obrêbie tej w³aœnie tradycji, a zatem na sposób podmiotowy. Badacze
podejmowali wówczas do analizy kwestie nie tylko czynników obiektywnych
(jêzyk, kultura materialna), ale i przesuwali siê w stronê badañ kwestii mental-
nych. W ten sposób pe³niej doceniona by zosta³a historyczna, lokalna, œrodo-
wiskowa i to¿samoœciowa specyfika Kaszub. W ostatnich latach proces etnicy-
zacji badañ kaszubskich polega tak¿e na kszta³towaniu siê kaszubskiego jêzyka
naukowego. Coraz wiêksz¹ rolê pe³ni¹ w badaniach i wœród badaczy nie insty-
tucje (korporacyjne uniwersytety), lecz osadzenie w mniejszych gremiach spo-
³ecznych (autonomiczne zrzeszenia). Akademicy staj¹ siê zatem spo³ecznie od-
powiedzialni za swoje prace, nie tkwi¹ w wysubtelnionym œwiecie idei filozo-
ficznych czy naukowych, ale staraj¹ siê w³¹czaæ w dzia³ania praktyczne, st¹d
ich odpowiedzialnoœæ za edukacjê kaszubsk¹. Oczywiœcie wywo³uje to problem
natury etycznej, na ile uczony mo¿e byæ równie¿ liderem, politykiem i decy-
dentem spo³ecznym.

Drug¹ czêœæ tej partii rozwa¿añ Obracht-Prondzyñskiego koñczy artyku³
Pomorskie idea³y obywatelskie – inspiracje nie tylko dla edukacji (s. 195-210).
WypowiedŸ wi¹¿e zagadnienia edukacji z postaw¹ obywatelsk¹ danego miesz-
kañca regionu. Wyraziœcie wypunktowane zosta³y przez autora pomorskie idea³y
obywatelskie, które mo¿na osadziæ w kilku punktach: po pierwsze, w ideale
niezale¿noœci i odwadze krytycznego myœlenia, po drugie, w aktywnym dzia³a-
niu przekraczaj¹cym przyzwyczajenia w³asnej grupy, po trzecie, w otwartoœci
wobec innych, ale i stabilnoœci w³asnego systemu wartoœci14 . Na koñcu swo-
istych rekomendacji zaznacza Obracht-Prondzyñski generalne nastawienie
odpowiedzialnego obywatela-Pomorzanina, które zarówno w aspekcie ideowo-
teoretycznym, jak i dzia³aniach praktyczno-pragmatycznych powinno obracaæ
siê ku lepszej przysz³oœci.

Na ostatnim miejscu ksi¹¿ki O edukacji okiem socjologa pojawia siê artyku³
podsumowuj¹cy pt. Edukacja w warunkach niepewnoœci – ryzyka, wyzwania,
odpowiedzialnoœæ (nie tylko na przyk³adzie kaszubskim) (s. 211-220), z reto-
ryczn¹ emfaz¹ og³aszaj¹cy przes³anie o koniecznoœci utrzymania dobrej edu-
kacji na Kaszubach. Autor widzi zagro¿enia w zachowaniu takiego modelu
w tym, i¿ o edukacji myœli siê niekiedy w kategoriach „op³acalnoœci”, które
niweluj¹ wartoœci obywatelskie, kulturowe, estetyczne i etyczne. Obracht-Pron-

14 K. Kossak-G³ówczewski, Pytania i niektóre aspekty niezale¿nej edukacji regionalnej,
w: Edukacja alternatywna. Dylematy teorii i praktyki, red. B. Œliwerski, Kraków 1992,
s. 163-164.
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dzyñski domaga siê równie¿ holistycznego spojrzenia na edukacjê, nie zaœ wy-
³¹cznie z perspektywy jednej tylko wsi lub miasta. Edukacja nie dotyczy zreszt¹
tylko uczniów, lecz obejmuje tak¿e doros³ych, a wœród nich wystêpuj¹ wszak
bardzo ró¿ne potrzeby kszta³cenia. Autor dystansuje siê wobec „z³otych regu³”,
wypowiadanych przez kogoœ zorientowanego w temacie jednowymiarowo,
np. teoretyzuj¹cego profesora, albo widz¹cego jedynie aspekt finansowy samo-
rz¹dowca, czy wreszcie poszukuj¹cego sensacji spo³ecznej patologii dzien-
nikarza. Wa¿niejszy w takich przypadkach jest dialog, nie zaœ monolog. To
z niego wynika rozwój, wymiana myœli, mo¿liwoœæ naœladowania dobrej prak-
tyki edukacyjnej15.

W ca³oœciowej ocenie ksi¹¿ki Cezarego Obracht-Prondzyñskiego nale¿y
doceniæ wysi³ki, aby temat edukacji na Kaszubach przedstawiæ zarówno w dys-
kursie akademickim, jak i w wymiarze bardziej popularnym. Jest to tym bar-
dziej wa¿ne, ¿e edukacja kaszubska nie jest przecie¿ problemem wy³¹cznie teo-
retycznym, dyskutowanym na uczelniach wy¿szych, lecz wydarza siê przecie¿
w aktualnej rzeczywistoœci szko³y, nawet szko³y wiejskiej. Autor jako socjolog,
historyk, samorz¹dowiec, czy animator ma zarówno kompetencje, jak i doœ-
wiadczenia, aby w tej materii przekonywaæ do swoich racji, choæ retoryczne
czy te¿ stylistyczne nadu¿ywanie formy „my” mo¿e czytelnika raziæ. Warto jed-
nak popatrzyæ na owo „my” jako formê podkreœlenia wspólnoty ludzi, którym
na jakoœci edukacji kaszubskiej i pomorskiej bardzo zale¿y.

15 Mo¿na przywo³aæ w tym zakresie opracowania typu: J. Nikitorowicz, Edukacja regionalna
i miêdzykulturowa, Warszawa 2009; Uczenie siê miêdzykulturowe, red. S. Martinelli
i M. Taylor, Warszawa 2002.
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Z Kaszub do Austrii. Korespondencja literatów
kaszubskich do Ferdinanda Neureitera.

Materiały przygotowała, opracowała oraz wstępem opatrzyła:
Adela Kuik-Kalinowska. Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie,

Gdańsk – Słupsk 2017, ss. 508

Zainteresowany Kaszubami i ich kultur¹, salzburczyk Ferdinand Neureiter
w latach 60., 70. i 80. XX wieku cierpliwie zbiera³ materia³y, które pos³u¿y³y mu
– najpierw w 1978 r. – do wydania w Monachium Historii literatury kaszub-
skiej (Geschichte der kaschubische Literatur. Versuch einer zusammenfassenden
Darstellung)1, póŸniej – w 1991 roku – do poszerzonej edycji tej pracy.
PokaŸn¹ czêœæ piœmienniczej dokumentacji stanowi³y listy, docieraj¹ce do Salz-
burga z Pomorza, których nadawcami byli kaszubscy ludzie pióra. W 2014 roku
profesor Akademii Pomorskiej w S³upsku, dr hab. Adela Kuik-Kalinowska, znaw-
czyni teoretycznej i historycznoliterackiej problematyki kaszubskiej, podjê³a
badania nad korespondencyjn¹ parti¹ Neureiterowych cassubianów. Dziêki stu-
diom prowadzonym w latach 2014–2015 w Instytucie Slawistyki Uniwersytetu
Koloñskiego, gdzie przechowywane s¹ archiwalia austriackiego kaszubologa,
zebra³a materia³ unaoczniaj¹cy kr¹g twórców i znawców kaszubskiej literatury,
z którymi Ferdinand Neureiter utrzymywa³ kontakty, pracuj¹c nad Histori¹
literatury kaszubskiej. Listy, których adresatem by³ Austriak, opublikowa³a
w recenzowanej ksi¹¿ce. Czytelnik ma wgl¹d w treœæ sporej iloœci pism, z któ-
rych jedne s¹ odpowiedzi¹ na wys³any przez F. Neureitera kwestionariusz, inne
dostarczaj¹ dok³adniejszych objaœnieñ biograficzno-literackich, jeszcze inne
uchylaj¹ r¹bka prywatnoœci, co przydaje lekturze aury familiarnoœci. Szkoda,
¿e sposób zaprezentowania materia³ów, jak i zamieszczone w ksi¹¿ce rozwa-
¿ania na temat istoty rzeczy, rozczarowuj¹. Sprawiaj¹ zawód tym bardziej,
¿e nazwisko autorki opracowania oraz oficyna, w której ksi¹¿ka siê ukaza³a, s¹

1 F. Neureiter, Historia literatury kaszubskiej. Próba zarysu. Prze³o¿y³a Maria Boduszyñska-
-Borowikowa. Wstêpem opatrzy³ Tadeusz Bolduan. Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie,
Gdañsk 1982.
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– jak dot¹d – gwarantami dobrej jakoœci. Czy¿by „wypadek przy pracy”? Ponoæ
ka¿dy w swojej karierze musi coœ takiego zaliczyæ (firma równie¿). Ale ad rem.

Zacznê od g³ównej, drugiej czêœci pracy, gdy¿ tam znajduj¹ siê teksty, dla
których przede wszystkim ta ksi¹¿ka powsta³a. Pisali do Neureitera – z jego
inspiracji – ludzie bogatych talentów, niekoniecznie poetyckich (np. Józef Cey-
nowa, Eugeniusz Go³¹bek, Stanis³aw Janke, Aleksander Labuda, Anna £ajming,
Alojzy Nagel, Antoni Pepliñski, Stanis³aw Pestka, Jan Piepka, Leon Roppel, Jan
Trepczyk), jaki ci, dla których pegaz by³/jest mniej ³askawy. Szczególnie intere-
suj¹ca jest korespondencja Edmunda Kamiñskiego: informacyjna skrupulat-
noœæ, piêkna kaszubszczyzna, przyjazna serdecznoœæ. To, ¿e co jakiœ czas re-
cenzowana ksi¹¿ka wzbudza zaciekawienie, jest zas³ug¹ zamieszczonego w niej
materia³u, a nie sztuki edytorskiej. Adela Kuik-Kalinowska ma œwiadomoœæ
wymagañ, jakie stawia przed badaczem ta dziedzina wiedzy; w tekœcie wstêpnym
przytacza wskazówkê specjalisty: „Praca edytora dotyczy w zasadzie tekstu
utrwalonego w piœmie i nastawiona jest na celowe dzia³anie w dwu kierunkach:
wewn¹trztekstowym – dla nadania zapisowi po¿¹danej postaci z uwagi na sty-
listyczno-znaczeniowy kszta³t zapisu (utrwalaj¹cego okreœlon¹ ca³oœæ – dzie³o)
oraz pozatekstowym – dla stworzenia u¿ytkownikowi (czytelnikowi) optymal-
nych warunków odbioru”2. ¯adna z tych perspektyw nie zosta³a w opiniowanej
ksi¹¿ce w dostateczny sposób uwzglêdniona. Jakoœæ pracy wewn¹trztekstowej
bêdziemy mieli okazjê oceniæ, przygl¹daj¹c siê konkretnym fragmentom listow-
nych wypowiedzi, natomiast zbagatelizowanie w znacznym stopniu aspektu
pozatekstowego jest – mo¿na powiedzieæ – „systemow¹” u³omnoœci¹ ksi¹¿ki.
Stworzyæ optymalne warunki odbioru tekstu to sprawiæ, by czytelnik mia³ mo¿-
liwie pe³ne rozeznanie w okolicznoœciach powstania danego utworu (listu),
w warunkach towarzysz¹cych (ujawniaj¹cych siê w tekœcie lub koniecznych do
ujawnienia), wreszcie w przywo³ywanych (nawet marginalnie) wydarzeniach
oraz ludziach i ich dzie³ach; jednym s³owem – w konsytuacji. Niestety, g³ówna
czêœæ ksi¹¿ki jest bardzo uboga w przypisy, co pozbawia czytelnika „optymal-
nych warunków odbioru”. Wa¿n¹ czêœci¹ œwiata ludzi pióra s¹ czasopisma.
We wszystkich interesuj¹cych nas listach i biogramach nades³anych do F. Neu-
reitera i opublikowanych w pracy Adeli Kuik-Kalinowskiej znalaz³o siê bez ma³a
40 tytu³ów czasopism. ¯aden tytu³ nie ma odsy³acza, a wiedza o profilu po-
szczególnych pism jest niezbêdna dla dostrze¿enia wagi publikowanych tam
utworów, co pomaga w umiejscowieniu ich autorów w hierarchii pomorskiego
¿ycia literackiego. Wiedza ta jest nieodzowna wspó³czesnemu jak i przysz³e-
mu czytelnikowi Z Kaszub do Austrii, gdy¿ powoli gaœnie pamiêæ o niedalekiej

2 J. Trzynadlowski, Edytorstwo. Tekst, jêzyk, opracowanie, Warszawa 1976, s. 11, cyt. za:
Z Kaszub do Austrii, s. 41.
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(dla mojego pokolenia) i zamierzch³ej (dla ludzi m³odych) przesz³oœci. Jeœli wiêc
czytamy, ¿e wiersze Józefa Ceynowy i Alojzego Nagla by³y publikowane w „Ka-
menie”, to powinniœmy otrzymaæ informacjê, i¿ pismo to, poœwiêcone litera-
turze, wydawane w Lublinie, mia³o zasiêg ogólnopolski i utrzymywa³o równie
wysoki poziom jak w okresie miêdzywojennym, gdy na jego ³amach pisali –
m³odzi wówczas – Czechowicz, Mi³osz, Wa¿yk czy Broniewski. Tak wiêc fakt,
o którym dowiadujemy siê z ksi¹¿ki A. Kuik-Kalinowskiej, by³ nobilitacj¹ pióra
Ceynowy i Nagla, czego – nie maj¹c informacji o „Kamenie” – nie bêdziemy
œwiadomi. Jeszcze dwa przyk³ady „czasopiœmiennicze”, ilustruj¹ce potrzebê
dostarczania przez prace naukowe rzetelnej, szczegó³owej wiedzy. Tu zastrze-
¿enie: recenzowana ksi¹¿ka nie jest powodem zaprezentowanej ni¿ej niewiedzy,
ale powinna uprzedzaj¹co dyletanctwu zapobiegaæ. W Z Kaszub do Austrii
czytamy (trzykrotnie, o czym dalej) ¿yciorys Stanis³awa Pestki, w którym autor
pisze o sobie: „… wróci³em do Bydgoszczy w 1967 roku, otrzyma³em anga¿ do
redakcji dwutygodnika »Fakty i Myœli«. Jako publicysta dzia³u spo³eczno-m³o-
dzie¿owego pracowa³em tam do po³owy 1968 roku…”. Teraz zaczyna siê zabawa
w „g³uchy telefon”. W Historii literatury kaszubskiej, przynajmniej w polskim
przek³adzie, Neureiter pisze o S. Pestce: „W roku 1967 powróci³ do Bydgoszczy
i pracowa³ tam w redakcji m³odzie¿owej pisma »Fakty i Myœli«”3. W 2015 roku,
w tekœcie poœwiêconym Zbrzycy po jego œmierci, portal kaszubi.pl informuje:
„… znalaz³ zajêcie w czasopiœmie m³odzie¿owym »Fakty i Myœli«”4. „Fakty i My-
œli” by³y dwutygodnikiem Stowarzyszenia Ateistów i Wolnomyœlicieli. Jego re-
daktorem by³ bydgoski poeta Jan Górec-Rosiñski. Pismo by³o dalekie od ate-
istycznej propagandy, preferowa³o tematykê filozoficzn¹ i literack¹. Wydawa³o
dodatek poetycki „Wiatraki”. Tak nazywa³a siê te¿ skupiona wokó³ pisma grupa
poetycka, wa¿ne – obok toruñskiego „Kadyka” – kujawsko-pomorskie œrodo-
wisko literackie w latach 50. i 60. XX wieku. Taki jest kontekst obecnoœci Stani-
s³awa Pestki w redakcji bydgoskiego pisma. W opracowaniu naukowym tekstu
nie mo¿na pozostawiæ bez komentarza zapisu Józefa Ceynowy ze strony 68:
„We wroc³awsko-krakowskim katolickim czasopiœmie »Kierunki«… Pismo
o tym tytule wydawane by³o w Warszawie, w Krakowie by³ oddzia³ redakcji”.
(Dlaczego? Tu k³ania siê historia „Tygodnika Powszechnego”). Autor listu „po-
¿eni³” dwa czasopisma: „Kierunki” i „WTK”, czyli „Wroc³awski Tygodnik Kato-
lików”, oba wydawane przez Stowarzyszenie PAX. Nale¿y te¿ zwróciæ uwagê,
¿e „Kierunki” nie okreœla³y siê mianem tygodnika „katolickiego”, lecz ich podty-
tu³ brzmia³: „Tygodnik katolików”. Okreœlenie „katolickie” przys³ugiwa³o pismu,
które decyzj¹ miejscowego biskupa mia³o asystenta koœcielnego. „Kierunki”

3 F. Neureiter, op. cit., s. 262.
4 www.kaszubi.pl/aktualnosci/aktualnosc/id/1041
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takowego nie mia³y. W potocznej wypowiedzi obecnoœæ tego przymiotnika jest
do przyjêcia, ale naukowe podejœcie winno tego rodzaju niuanse uwzglêdniaæ.
Spoœród oko³o 30 nazwisk, które pojawiaj¹ siê w korespondencji i w tekstach jej
towarzysz¹cych, tylko 4 zosta³y obdarzone krótk¹ not¹ biograficzn¹: Jan Szcza-
wiej, Arno Seifert (dwukrotnie), Frido Metšk i Fridhelm Hinze. Na s. 102 czy-
tamy fragment listu E. Go³¹bka: „Ca³y NT jest przygotowywany do druku przez
pani¹ M. Kowalewsk¹ z Gdyni (…). Opinie o moim kaszubskim przek³adzie –
adaptacji s¹ pozytywne (wypowiadali siê doc. E.Breza, doc. J. Treder i poeta
Jan Trepczyk oraz ustnie biskup (obecnie kujawsko-w³oc³awski) Henryk Mu-
szyñski)”. Maria Kowalewska jest zbyt znacz¹c¹ postaci¹ w kilkudziesiêciolet-
niej historii kultury kaszubskiej, by nie poœwiêciæ jej notki biograficznej; obec-
noœæ w liœcie nazwisk E. Brezy i J. Tredera jest dla nas oczywistoœci¹, ale czy jest
i bêdzie dla ka¿dego czytelnika? Dlaczego w kontekœcie kaszubskiego przek³adu
Biblii wspomniany jest bp Henryk Muszyñski? Kiedy istnia³a diecezja kujaw-
sko-w³oc³awska? Czy ka¿dy czytelnik Z Kaszub do Austrii bêdzie wiedzia³
o kim mowa, gdy napotka nazwiska Wojciecha Kiedrowskiego, Ró¿y Ostrow-
skiej, W³adys³awa Szulista i wielu innych? Coraz wiêcej wydarzeñ dzia³o siê
dawno, z ka¿dym rokiem coraz dawniej. Co powinniœmy pamiêtaæ/wiedzieæ
o obozie w Potulicach, co o tzw. Ziemiach Odzyskanych? Autorka ksi¹¿ki nie
znajduje (nie szuka?) wyjaœnienia kwestii odnotowanej w liœcie J. Ceynowy
(s. 69): „Nowelek »Mi³osc i tôbaka« oraz »Gdze je trup?« nie napisa³em. Nie
znam te¿ ich autora”. Powa¿nym b³êdem jest przypisanie ks. Antoniemu Pe-
pliñskiemu listu autorstwa Leona Roppla (ss. 255-257). O tym, ¿e tekst wyszed³
spod jego pióra œwiadcz¹ m.in: miejsce powstania listu (Gdynia – Or³owo),
opis czynnoœci (w 1. osobie liczby pojedynczej), charakterystycznych dla osoby
zajmuj¹cej siê edytorstwem, informacja o pracy nad antologi¹ poezji. Chodzi
niew¹tpliwie o Modr¹ strunê, któr¹ wspó³tworzy³ Roppel; list jest datowany na
7.10.1971, a antologia ukaza³a siê w 1973 roku. W liœcie pisanym po niemiecku
(L. Roppel by³ lektorem jêzyka niemieckiego na WSP/UG), autor przytacza
po polsku treœæ wypowiedzi ks. A. Pepliñskiego – tyle ten dokument ma zwi¹zku
z ks. Pepliñskim. Pozostaje do wyjaœnienia odczyt „Ihre Pepliñski” na koñcu
listu. Prawdopodobnie jest to zadekretowanie pisma do materia³ów o Antonim
Pepliñskim. Jeszcze jedna konieczna korekta: Listowi Florence Zimniewicz
towarzyszy zdjêcie jej matki, Heleny, stoj¹cej przy wielewskim pomniku ojca,
Hieronima Derdowskiego (s. 348). Brak wyjaœnienia sugeruje, ¿e jest to nadaw-
czyni listu. Rzetelnych, sprowadzaj¹cych czytelnika na ziemiê, komentarzy
wymagaj¹ te¿ korespondencje Brunona Richerta (ss. 283-291).

Aby omówiæ problemy, zwi¹zane z nadaniem „zapisowi po¿¹danej postaci”,
trzeba równolegle wchodziæ w szczegó³y drugiej (g³ównej) i trzeciej czêœci ksi¹-
¿ki. Ten ostatni rozdzia³ to „Aneks”, w którego zawartoœci nie dostrzegam
zrozumia³ego intencjonalnego zamys³u. Autorka dwukrotnie informuje nas
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o zawartoœci aneksu. We wstêpie, na str. 42, pisze: „Ostatni¹ czêœæ ksi¹¿ki sta-
nowi aneks, zawieraj¹cy te listy i do³¹czone do nich materia³y, których nie mo¿na,
ze wzglêdu na ich s³ab¹ jakoœæ, odczytaæ. Niemniej one równie¿ stanowi¹ ma-
teria³ Ÿród³owy”. W spisie treœci na 508. stronie tak okreœlona jest zawartoœæ
aneksu: „Materia³y ró¿ne (fotografie, kopie rêkopisów poezji, prozy i drama-
tów, listów, nekrologi, fragmenty recenzji)”. W rezultacie takiego niezdecydo-
wania co do g³ównej funkcji aneksu, materia³y czasem przypadkowo trafiaj¹
nie do tej czêœci ksi¹¿ki, w której byæ powinny, a te¿ zdarza siê, ¿e znajduj¹ siê
w obu. W czêœci g³ównej na stronach 269 i 270 znajduje siê spisany z maszyno-
pisu ¿yciorys Stanis³awa Pestki (w tekœcie tym „wypad³a” zamieszczona w ma-
szynopisie wzmianka, ¿e „Litery” wychodzi³y w Gdañsku). Obok, na stronie
271, jest odbitka owego maszynopisu. Ten sam dokument umieszczony jest
w aneksie na str. 452. W aneksie, a nie w czêœci g³ównej, powinien siê znaleŸæ
list Feliksa Marsza³kowskiego do Jana Trepczyka (ss. 233-235). Tam te¿ jest
miejsce dla pism Zdzis³awa Mrozka i Florence Zimniewicz, których nie mo¿na
nazwaæ kaszubskimi literatami. Z aneksu nale¿a³oby przenieœæ do czêœci g³ów-
nej sporo listów, co do których nie przekonuj¹ mnie s³owa autorki o niemo¿-
noœci ich odczytania. Myœlê tu przede wszystkim o tekstach Alojzego Nagla,
ale te¿ o listach ks. Franciszka Gruczy, których uwa¿na lektura pozwoli roz-
szyfrowaæ wiêkszoœæ tekstu. Widaæ, ¿e wczytywanie siê w materia³y Ÿród³owe
by³o nad wyraz niedba³e. Na 109. stronie znajduje siê tekst nadanej 10 X 1082 r.
przez ks. Gruczê kartki z Rzymu do Ferdinanda Neureitera. Kartka towarzyszy
wys³anemu do Austrii polskiemu przek³adowi Historii literatury kaszubskiej
(1982 to rok wydania). Na koñcu ks. Grucza prosi, by adresat nie potwierdza³
listownie, ¿e przesy³kê dosta³, „bo – jak czytamy – w maju je gor¹c”. Bezsen-
sownoœæ tego zwrotu jest oczywista. Na 418. stronie – w autografie tej pocz-
tówki – bez trudu odczytujemy: „bo u naju je gor¹c”. Tu jest miejsce na przypis
na temat najnowszej historii Polski. W aneksie na stronach 425-426 umiesz-
czony jest manuskrypt opisany jako „rêkopis ks. Franciszka Gruczy”. Nie je-
stem przekonany do tego autorstwa. Ju¿ sam charakter pisma ka¿e postawiæ
znak zapytania. S¹ to niewyraŸne notatki, pisane po niemiecku; po kaszubsku
zapisywane s¹ tylko tytu³y utworów. Kartka zawiera informacje o twórczoœci
i dzia³alnoœci ks. Gruczy, wykorzystane w Historii literatury kaszubskiej –
w polskim przek³adzie przede wszystkim na stronie 194. Kilka linijek autografu
to notka na temat Stefana Bieszka. Czy nie jest to rêkopis Neureitera? Równie¿
t³umaczenie z jêzyka niemieckiego budzi czasem w¹tpliwoœci, np. w liœcie
Roppla na s. 256 jest wyra¿enie „mit der grossen Bennderung”. W t³umaczeniu
zapisano: [„s³owo niewyjaœnione”]. Z kontekstu wynika, ¿e powinno tam byæ
s³owo „Bewertung”, wtedy wypowiedŸ zabrzmia³aby sensownie: „…z wysok¹
ocen¹ pañskich cassubianów”. Podobnych dowodów edytorskiej niestarannoœci
jest wiêcej. To s¹ tylko przyk³ady. Pod wiêkszoœci¹ przepisanych listów znaj-
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duj¹ siê faksymilia podpisów nadawców. Zapewne maj¹ uatrakcyjniæ ksi¹¿kê,
tymczasem – moim zdaniem – ich obecnoœæ jest bezprzedmiotowa; s¹ zwy-
czajnie nieprawdziwe. Dla ka¿dego z autorów jest jeden wzór jego podpisu,
nieautentycznoœæ rzuca siê w oczy.

Poznawszy tytu³owego „bohatera” (korespondencjê literatów kaszubskich
do F. Neureitera) ksi¹¿ki, przyjrzyjmy siê nazbyt – jak na pracê naukow¹ –
ekspresywnemu s³owu wstêpnemu, zatytu³owanemu Ferdinand Neureiter jako
propagator kultury i literatury kaszubskiej. Tytu³ wstêpu sugeruje przenie-
sienie akcentu z meritum pracy na adresata listów. Taka idea zosta³a zreszt¹
wyra¿ona dos³ownie: „W niniejszej pracy chcia³abym odpowiedzieæ na zasad-
nicze pytanie, które pojawi³o siê w korespondencji œrodowiska kaszubskiego
adresowanej do F. Neureitera: Sk¹d u Pana – Austryjaka takie zainteresowanie
literatur¹ i pisarzami kaszubskimi? (s. 6). (Inaczej zosta³y uwydatnione pre-
ferencje autorki w Zusammenfassung. Tutaj sylwetka Neureitera znalaz³a siê
na trzecim, ostatnim, miejscu wyartyku³owanych celów ksi¹¿ki). Odpowiedzi
na to pytanie nie trzeba by szukaæ daleko, bo w przywo³ywanym przez A. Kuik-
-Kalinowsk¹ wstêpie Tadeusza Bolduana do Historii literatury kaszubskiej:
„Kaszubami zainteresowa³ siê przypadkowo, bez inspiracji kogokolwiek”5.
Autorka Z Kaszub do Austrii internalizuje dalsze refleksje T. Bolduana, czê-
œciowo je streszczaj¹c, czêœciowo cytuj¹c. Oto owe deliberacje: „Pierwszym kro-
kiem poczynionym w kierunku poznania Kaszubów by³o wiêc kompletowanie
i studiowanie literatury w jêzyku niemieckim i angielskim. S¹dzê jednak, ¿e
i sama biografia Neureitera z kilku co najmniej wzglêdów predestynowa³a go
do studiów nad s³owiañszczyzn¹; jego ¿ycie nie by³o dot¹d ustabilizowane,
brakowa³o mu konkretnych zainteresowañ pozazawodowych, które by skie-
rowa³y jego pasjê poznawania œwiata we w³aœciwe koleiny wiod¹ce do celu po-
wszechniej u¿ytecznego. W jego charakterze zakodowane by³o coœ z charakte-
ru s³owiañskiego: wieczny niepokój, sk³onnoœæ do gwa³townych i ryzykownych
decyzji, g³ód poszukiwania swojego miejsca w duchowej strukturze kulturo-
wej, wreszcie odwa¿ne skierowanie twórczych ambicji w jednym kierunku,
w jakim – w jego krêgu kulturowym – nikt dot¹d nie próbowa³ pod¹¿yæ”6. Nie
pojmujê, dlaczego brak ¿yciowej stabilizacji i pozazawodowych zainteresowañ
maj¹ usposabiaæ kogoœ do studiów nad s³owiañszczyzn¹. Nie s³ysza³em o ba-
daniach naukowych , które pozwoli³yby na uznanie pewnych cech osobowoœci
za specyficznie s³owiañskie. Przytoczone w³aœciwoœci charakterologiczne z ca³¹
pewnoœci¹ le¿¹ w naturze takich nie – S³owian jak np. Walter Benjamin, Oriana

5 T. Bolduan, Ferdinand Neureiter – badacz literatury kaszubskiej. Wstêp do: F. Neureiter,
op. cit., s. 6.

6 Tam¿e, s. 6-7.
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Fallaci czy Thomas Merton. S³owiañskoœæ nie jest powodem do podbijania
sobie bêbenka. Inkryminowany cytat jest autorstwa Tadeusza Bolduana, tylko
¿e jest fragmentem wypowiedzi publicysty, a konstatacja publicystyczna, jeœli
ma pos³u¿yæ za wywód w pracy naukowej, winna byæ wczeœniej zweryfikowana
pod k¹tem jej przydatnoœci heurystycznej. Partie wstêpu, poœwiêcone istotnemu
tematowi ksi¹¿ki, te¿ nie s¹ wolne od niedopatrzeñ. Na stronie 6. A. Kuik-Kali-
nowska zapowiada: „Niniejsze opracowanie zawiera zachowan¹ czêœæ spuœcizny
Neureitera, stanowi¹cej owoc kontaktów, jakie »mi³oœnik Kaszub i Kaszubów«
nawi¹za³ i ¿ywo rozwija³ z literackim œrodowiskiem kaszubskim”. Autorka wy-
mienia 42 nazwiska korespondentów kaszubskich. Wed³ug Zusammenfassung
jest tych pisz¹cych 48 (dochodz¹ m.in. T. Bolduan, J. Drze¿d¿on, F. Sêdzicki,
ale znikaj¹ nazwiska B. Labudy i F. Zimniewicz), a w spisie treœci figuruje
39 korespondentów. W dwóch pierwszych wykazach zamieszczone jest na-
zwisko Jana Rompskiego, we wstêpie na 23. stronie odnotowujemy nawet
wzmiankê: „Mamy tak¿e przyk³ady trójjêzycznej – w jêzykach kaszubskim,
polskim i niemieckim – korespondencji Jana Rompskiego”. Pró¿no jej szukaæ,
jedynie w aneksie znajduj¹ siê, pisane w jêzyku niemieckim, fragmenty drama-
tu i jeden wiersz. W rozwa¿aniach autorki dostrzegam te¿ formu³owanie zbyt
daleko id¹cych wniosków, np. o nici „intelektualnego i emocjonalnego porozu-
mienia” miêdzy Neureiterem a Ann¹ £ajming, czy o nadziei Kaszubów na uzy-
skanie – za przyczyn¹ Sierpnia 

,
80 – etnicznej podmiotowoœci. I w tej czêœci

recenzji – jak poprzednio – ograniczam siê do zaawizowania tylko wybranych
przyk³adów s³aboœci Z Kaszub do Austrii.

Na koniec sprawa z mojego, czytelniczego punktu widzenia najbardziej nie-
chwalebna: nieporadnoœæ jêzykowa wstêpnej czêœci ksi¹¿ki. Przypatrzmy siê
fragmentowi zdania ze strony 15: „Jako rozbudzony intelektualn¹ pasj¹ huma-
nista, przyci¹gany nieznajom¹ si³¹ ku s³owiañszczyŸnie…” Mam w¹tpliwoœci,
czy frazeologicznie poprawny jest zwrot „rozbudzony pasj¹ humanista”, nato-
miast na pewno wystêpuje tu b³¹d s³ownikowy: zamiast „nieznajom¹” winno
byæ „nieznan¹”. Wyraz „nieznajomy” tak w znaczeniu przymiotnikowym jak
i rzeczownikowym stosuje siê tylko do istot ¿yj¹cych. Zanalizujmy pod wzglê-
dem jêzykowym akapit ze strony 39: „W³aœnie wiernoœæ duchowi kaszubskie-
mu to, wed³ug Neureitera, w pisaniu o literaturze kwestia najwa¿niejsza.
Austriak poczu³ twórcz¹ inspiracjê p³yn¹c¹ do niego znad Ba³tyku i opisa³ j¹
jak najlepiej umia³. Nastêpne pokolenia maj¹ dziêki temu wa¿ny punkt odnie-
sienia do w³asnych wyborów to¿samoœciowych i pracy nad œwiadomym ich
pog³êbianiem”. Sk³adniowy ba³agan powoduje, ¿e na pierwszy plan wybija siê
zdanie z³o¿one wspó³rzêdnie z informacj¹, ¿e Austriak opisa³ inspiracjê, któr¹
poczu³, gdy p³ynê³a do niego znad Ba³tyku. Opisa³ j¹ – oczywiœcie – jak naj-
lepiej umia³, czyli niekoniecznie dobrze. W trzecim zdaniu dowiadujemy siê
o mo¿liwoœci „pog³êbiania wyborów”. Takiego wyra¿enia jêzyk literacki nie zna.
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Za spraw¹ autorki i korekty (?) na stronie 14. Czytamy: „Pierwsze przek³ady
poezji ukaza³y siê na ³amach »Kaszëb« za spraw¹ Tadeusza Bolduana. S¹ to
przek³ady wierszy Leona Heyke [! – T.L.] (Stanis³awa Czernickiego) Bruder-
schaft i Jana Piepki (Staszków Jana) Mariechen, Mariechen…”. Za spraw¹ Tade-
usza Bolduana ukaza³y siê one na ³amach „Kaszëb”. Repetitio est mater stu-
diorum? Czytaj¹c wstêp, odnoszê wra¿enie ubóstwa jêzykowego. Czy wynika-
j¹cego z poœpiechu? Sk¹d bior¹ siê wskazane i niewskazane b³êdy oraz jêzy-
kowa niesprawnoœæ?

W pracy jest sporo zdjêæ i kolorowych reprodukcji. Uderza piêkne opraco-
wanie graficzne ksi¹¿ki (Damian Chrul). Jednak to, czego by siê od niej oczeki-
wa³o, sformu³owane jest w… Zusammenfassung. Tylko ¿e owo podsumowanie
nie we wszystkich stwierdzeniach jest œciœle zgodne z treœci¹ opracowania. Mo¿e
warto by³o poczekaæ i odtworzyæ dwustronn¹ korespondencjê, wszak autorka
informuje w przypisie na stronie 41. o swojej pracy nad listami Ferdinanda
Neureitera do pisarzy kaszubskich. Oby nie by³ to powrót do naukowej nie-
frasobliwoœci Z Kaszub do Austrii, bo Adela Kuik-Kalinowska proponuje
– szczególnie m³odemu i przysz³emu czytelnikowi – lekturê ja³ow¹, która,
s¹dzê, nie znajdzie siê na liœcie pozycji koniecznych do przestudiowania; ewen-
tualnie mo¿na zaleciæ jej przekartkowanie.

Jest we wstêpie jeszcze jedno zdanie, które – w œwietle powy¿szych wywo-
dów – intryguje. Na stronie 43. Adela Kuik-Kalinowska pisze: „…chcia³abym
wyraziæ s³owa wdziêcznoœci osobom i instytucjom, dziêki którym prezento-
wana ksi¹¿ka mog³a przyj¹æ tak¹ a nie inn¹ formê”. Tu rodzi siê pytanie m.in.
o rolê recenzenta wydawniczego w procesie powstawania dzie³a. A¿ strach
pytaæ dziœ o to w „Acta Cassubiana”…
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Tadeusz Lipski
Wiele

Eugeniusz Pryczkowski, Swiónowskô
nasza Matinkò. Dzieje parafii i sanktuarium

oraz cuda Królowej Kaszub.
Wydawnictwo Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego,

Oddział w Baninie oraz Pryczkowscy. Akademia Kaszubska,
Banino 2016, ss. 472

Do lektury ksi¹¿ki Eugeniusza Pryczkowskiego sk³oni³y mnie zamieszczone
na ok³adkach informacje, i¿ jest to dysertacja doktorska, która w pewnej swej
czêœci opisuje miêdzy innymi „cuda Królowej Kaszub”. Jako ¿e rozprawa –
ze swej istoty – o wybranym zagadnieniu traktuje w sposób naukowy, intere-
suj¹ca wydaje siê próba z³o¿enia puzzli z kawa³ków, pochodz¹cych z dwóch
ró¿nych pude³ek. Ciekawoœæ moja wzmog³a siê po przeczytaniu koñcowego
zdania „Wstêpu”, zawieraj¹cego autorskie podziêkowanie „promotorowi ks.
prof. Zdzis³awowi Kropid³owskiemu za wielki trud w³o¿ony w powstanie
i kszta³t dzie³a” (s. 15)1. Publikacja sk³ada siê z 6 rozdzia³ów: pierwszy daje
rys historyczny parafii, drugi, trzeci i czwarty poœwiêcone s¹ problematyce
duszpasterskiej, dwa ostatnie rozwa¿aj¹ wzajemne przenikanie wartoœci reli-
gijnych i regionalnych. Na koñcu znajduje siê aneks z tekstami tematycznie
zwi¹zanymi z sianowskim sanktuarium. Pracê zamyka bibliografia.

W jêzyku religijnym „cud” jest wyrazem jednoznacznym: bêd¹ce znakiem
od Boga zjawisko, ³ami¹ce prawa przyrody. Nauki historyczno-opisowe, a do
tej kategorii zdaje siê pretendowaæ omawiana ksi¹¿ka, „w zgodzie z przyjêtymi
kryteriami prawdziwoœci ustalaj¹, opisuj¹ i wyjaœniaj¹ konkretne zjawiska
i procesy zachodz¹ce w okreœlonym miejscu i czasie”2. Zapytajmy, czy autor
– po zweryfikowaniu Ÿróde³ – ustali³, ¿e „cuda Królowej Kaszub” by³y/s¹
wydarzeniami rzeczywistymi? S¹ one przedmiotem jego wiedzy czy wiary?

1 W nawiasach podane s¹ strony cytatów zaczerpniêtych z omawianej pozycji.
2 Encyklopedia, t. 11, has³a encyklopedyczne opracowane przez Wydawnictwo Naukowe

PWN. Encyklopedia Gazety Wyborczej, Warszawa, b.r.w., s. 525.
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Etykietowanie przedmiotu wiary naukowoœci¹, a tym jest uczynienie „cudów
Królowej Kaszub” jednym z zagadnieñ dysertacji doktorskiej, jest nieuczciwe
tak z naukowego, jak i religijnego punktu widzenia. Opisy pozbawione daleko
id¹cego krytycyzmu s¹ pozorowaniem nauki; skupianie uwagi w rozprawie
doktorskiej na „cudownej mocy figury”(s. 113) prowadzi na ma³o istotne obrze¿a
wiary. Warto dodaæ, ¿e nawet uznane przez Koœció³ prywatne objawienia (np.
w Lourdes czy w Fatimie) i wi¹zane z nimi osobliwe zdarzenia nie nale¿¹ do
depozytu wiary i najbardziej pryncypialny katolik nie ma obowi¹zku w nie
wierzyæ. Dlatego – s¹dzê – trzeba byæ nad wyraz ostro¿nym w przedstawianiu
lokalnych „cudownoœci”; przede wszystkim nie nale¿y sprawiaæ wra¿enia,
¿e nauka zajmuje jakiekolwiek stanowisko w tej materii. W rozdziale Kult
maryjny w latach 1445–1864 Eugeniusz Pryczkowski podaje, ¿e ju¿ w XVII
wieku za³o¿ono ksiêgê Cudów Matki Boskiej Sianowskiej. Autor pisze te¿
o nielicznych œwiadectwach „cudownych ³ask otrzymywanych za przyczyn¹
sianowskiej figury” (s. 109), które odnotowywano w dokumentach wizyta-
cyjnych. Wiêcej przyk³adów dostarcza cytowany przez E. Pryczkowskiego
ks. Jakub Fankidejski w pracy Obrazy cudowne i miejsca w dzisiejszej diecezji
che³miñskiej z 1880 roku. Relacje z bli¿szych nam czasów dotycz¹ przede wszyst-
kim okresu II wojny œwiatowej. Odnosz¹c siê z szacunkiem do obozowych cier-
pieñ ksiê¿y Józefa Bigusa i Stanis³awa Gronowskiego, traktuj¹c z respektem ich
przekonania o zawdziêczeniu ocalenia ¿ycia Matce Boskiej Sianowskiej, nie
mogê nie zg³osiæ pretensji do autora omawianej pozycji, ¿e w pracy, która
w za³o¿eniu mia³a byæ rozpraw¹ naukow¹, zdarzenia okreœlane jako „cudowne”
omawia na jednej p³aszczyŸnie z faktami historycznymi. Takie samo stanowi-
sko zajmuje Eugeniusz Pryczkowski w umieszczonym w przypisach krótkim
biogramie ks. Józefa Bystronia: „Matce Boskiej Sianowskiej zawdziêcza³ ura-
towanie z wypadku samochodowego, któremu uleg³ ko³o Sianowa”(s. 213).
Korzystaj¹c z Ma³ego s³ownika jêzyka polskiego, wyjaœnijmy znaczenie dwóch
wyrazów, których zamienne u¿ycie niejednakowo sytuuje narratora wobec prze-
kazywanej treœci:

– „zawdziêczaæ” – „mieæ co dziêki komu lub czemu”3;
– „wdziêczny” – „poczuwaj¹cy siê do zobowi¹zañ za zaznane od kogo

dobro, pragn¹cy to dobro odwzajemniæ”4.

Zastosowanie s³owa „zawdziêcza³” zamiast „by³ wdziêczny” obiektywizuje
treœæ cytowanego zdania, nadaj¹c ca³emu przekazowi status faktu historycz-
nego. Ks. Franciszek Grucza opowiada³ „historiê o jej [figurki – T.L.] odna-
lezieniu w czasie wojny i wielu innych cudach” (s. 199). Wiele „cudownych

3 Ma³y s³ownik jêzyka polskiego, red. E. Sobol, Warszawa 1996, s. 1130.
4 Tam¿e, s. 1007.
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dzia³añ”(s. 199) widzia³, ukrywaj¹cy siê podczas wojny w Mirachowskich
Lasach, A. Kowalewski z Kartuz. Zamieszczone w aneksie „Œwiadectwa ³ask
Królowej Kaszub” (oko³o 20 wpisów z obecnego wieku) dotycz¹ w znacznej
czêœci „cudownych uzdrowieñ”. W ksi¹¿ce Eugeniusza Pryczkowskiego „cuda
Królowej Kaszub” wpisane s¹ w dzieje sianowskiego sanktuarium, w którym –
wed³ug autora – praktykowany jest konkretny typ pobo¿noœci maryjnej. Zosta³
on opisany, ale autor dysertacji doktorskiej uchyli³ siê od jego analizy. E. Prycz-
kowski w sposób emocjonalny pisze przede wszystkim o uczuciach, ¿ywionych
przez czcicieli Matki Boskiej Sianowskiej. Na prze³omie XIX i XX wieku para-
fianie sianowscy remontowali koœció³, budowali plebaniê i inne zabudowania
parafialne. „Mimo pomocy finansowej pañstwa by³ to du¿y wysi³ek parafian,
który œwiadczy³ o ich umi³owaniu Matki Boskiej” (s. 121). W okresie miêdzy-
wojennym… „Mieszkañcy (…) wyró¿niali siê wielk¹ pobo¿noœci¹. Œwiadczy³y
o tym odpusty parafialne, które zawsze gromadzi³y du¿e liczby wiernych…”
(s. 140). Podczas II wojny œwiatowej ¿o³nierze, wiêŸniowie, partyzanci „… i ich
rodziny ¿arliwie modlili siê, doznaj¹c wielu ³ask”(s. 181). W 1966 roku podczas
koronacji figury przemawia³ Jan Trepczyk, który… „Zarêczy³, ¿e Kaszubi przy-
lgnêli ca³ym sercem do swej Królowej” (s. 220). Sam Eugeniusz Pryczkowski
twierdzi, ¿e uroczystoœæ koronacyjna… „Nape³ni³a radoœci¹ ca³y lud kaszub-
ski, a szczególnie tych, którzy doznali ³ask od swojej Matki” (s. 223). Mi³oœæ,
¿arliwoœæ, przylgniêcie sercem, radoœæ – to okreœlenia, maj¹ce charakteryzo-
waæ maryjn¹ pobo¿noœæ sianowian i pielgrzymów. Zdaniem autora ksi¹¿ki…
„Najwiêkszym wyzwaniem duszpasterskim [w Sianowie – T.L.] by³a zawsze
organizacja odpustów parafialnych, na które przybywa³a coraz to wiêksza liczba
wiernych” (s. 234). Wy¿ej wyszczególnione przejawy religijnoœci nale¿a³o
chocia¿by skonfrontowaæ z wymogami Koœcio³a, zagl¹daj¹c do niektórych
dokumentów. W rozdziale III dzia³u II Katechizmu dla doros³ych czytamy
miêdzy innymi: „… kult Maryi wyra¿a siê zarówno w nabo¿eñstwach maryj-
nych, jak te¿ i w modlitwie ró¿añcowej (…) Nie mo¿e siê ów kult ograniczaæ
do dewocji i uczucia, ale ma siê ujawniaæ w naœladowaniu Maryi, w realizacji
¿ycia z wiary”5. Soborowa Konstytucja dogmatyczna o Koœciele mówi miêdzy
innymi: „Sobór œwiêty (…) g³osicieli s³owa Bo¿ego gor¹co zachêca, aby w roz-
wa¿aniu szczególnej godnoœci Bogarodzicielki wystrzegali siê pilnie zarówno
wszelkiej fa³szywej przesady, jak i zbytniej ciasnoty umys³u. (…) Niechaj
nastêpnie wierni pamiêtaj¹ o tym, ¿e prawdziwa pobo¿noœæ nie polega ani
na czczym i przemijaj¹cym uczuciu, ani na jakiejœ pró¿nej ³atwowiernoœci,
lecz pochodzi z wiary prawdziwej, która (…) pobudza do synowskiej mi³oœci

5 Katechizm dla doros³ych. Polska adaptacja Katechizmu Koœcio³a Katolickiego opracowana
na zlecenie i zatwierdzona przez Komisjê Episkopatu Polski ds. Wychowania Katolickiego,
Kraków 2001, s. 86.
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ku Matce naszej oraz do naœladowania Jej cnót”6. Religijnoœæ indywidualna
i grupy spo³ecznej jest faktem, który mo¿e podlegaæ naukowemu wyjaœnianiu.
Brak takowego, ograniczenie siê do opisu zewnêtrznych przejawów religijno-
œci, pozbawia ksi¹¿kê atrybutu naukowoœci. Autor pozostawia czytelnika z ob-
razem maryjnego œwiêta: „… liczne orkiestry, wozy drabiniaste, œpiewy piel-
grzymkowe, a tak¿e stragany” (s. 305). S¹ te¿ grupy pielgrzymów w strojach
regionalnych. „Ten wyj¹tkowy nastrój dumy z tradycji kaszubskiej przenosi siê
do domów” (s. 305). Nie dla zam¹cenia nastroju „dumy”, ale dla pokazania,
¿e powierzchowny ogl¹d ró¿nych wydarzeñ i postaw mo¿e prowadziæ na
manowce ignorancji, proponujê zadumê, jak¹ powinno – myœlê – wywo³aæ
zderzenie dwóch relacji:

Jedna z p¹tniczek tak miêdzy innymi opisuje swoje prze¿ycia: „Odpust
w Sianowie jest dla mnie za ka¿dym razem ogromnym prze¿yciem. Rozmo-
dlone t³umy, pielgrzymki, sztandary, feretrony, grupy w strojach regionalnych
– to wszystko robi wra¿enie. (…) Myœmy szli pieszo z Lêborka (…) Przywitali
nas [zespó³ „Lewino” – T.L.] œpiewem w podsianowskim Staniszewie. Miesz-
kañcy wsi owacyjnie nas wszystkich przyjêli”(s. 305). Zanim wrócimy do Stani-
szewa i Sianowa, cofnijmy siê w czasie. W 1632 roku we Lwowie ukazuje siê
piêkna kolêda pt. Kolebka Jezusowa, której autorem jest poeta Kasper Twar-
dowski. W czwartej zwrotce tego utworu czytamy:

„¯ydóweczka Bogu mi³a
Hebrajczyka nam powi³a.

Imiê Jezus mu nada³a,
Jako wieczna m¹droœæ chcia³a”7.

W tym czasie na Pomorzu ¯ydówka z Nazaretu jest czczona w sianowskiej
figurze. Kilkadziesi¹t lat póŸniej, w 1702 roku, wizytuj¹cy parafiê bp Szembek
zapisze, ¿e w tej okolicy Maryja jest „powszechnie czczona i doznaje wielkiej
chwa³y” (s. 109). W 2014 roku Muzeum II Wojny Œwiatowej w Gdañsku wy-
da³o ksi¹¿kê Wojna na Kaszubach. Pamiêæ polskich i niemieckich œwiadków.
Przytoczone s¹ w niej ustne (zachowany zosta³ jêzyk mówiony) relacje œwiad-
ków wydarzeñ. Mówi Helena Kwidziñska (1923–2013): „Sz³am do domu.
To by³o w Sianowie, a Staniszewo to z kilometr dalej. I tam mieszka³ ¯yd.
On mia³ du¿y dom. Sala, restauracja, wesela tam by³y robione. Wszystko
on tam mia³, ten ¯yd. A ten Hitler to wygoni³ wszystkich ¯ydów. Z Gdañska
to on ju¿ wczeœniej wygoni³ wszystkich ¯ydów. Antler nazywa³ siê ten ¯yd.

6 Konstytucja dogmatyczna o Koœciele, w: Sobór Watykañski II. Konstytucje, dekrety, deklara-
cje. Tekst polski, Poznañ, wyd. III, b.r.w., ss. 164-165.

7 K. Twardowski, Kolebka Jezusowa, w: Poeci polskiego baroku, t. I, opracowa³y Jadwiga
Soko³owska, Kazimiera ¯ukowska, Warszawa 1965, s. 414.
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Te jego córki z Gdañska, one mia³y sk³ady i wszystkie przenios³y siê do Stani-
szewa, do ojca. Tam mia³y rozmaite rzeczy. […] Ja patrzê, a ci wszyscy Polacy,
[niemieckie] wojsko, zwyczajni ¿o³nierze, wyrzucali to wszystko. Te wszystkie
materia³y ci Niemcy wyrzucili na ulicê, ¿e ludzie mieli sobie zbieraæ. Wszyscy
siê dowiedzieli i tam by³o ludzi i oni zbierali te firany. Biegali z tym ca³¹ drogê,
to siê rozkrêca³o… Z tym uciekali do domu. Wkrótce byli tam wszyscy. Tam
by³a tylko ta ¯ydówka, panna. Taka fajna baba to by³a. I ona na to patrzy³a, nie
wiedzia³a, ¿e takie [wesz³o rozporz¹dzenie] i zaczê³a szkalowaæ tych Polaków,
¿e oni jej to rozkradaj¹. Ona mówi³a dobrze po niemiecku i oni [Niemcy]
myœleli, ¿e to by³a Niemka. Skar¿y³a siê do takiego wy¿szego [oficera]. I on siê
rozgniewa³ na tych Polaków i zebra³ oœmiu mê¿czyzn i wziêli ich na samochód
i jechali do Sianowa. Postawili ich pod koœcielny mur i chcieli ich rozstrzelaæ.
Tych Polaków, cywilów. Tam by³ taki starszy mê¿czyzna, umia³ po niemiecku.
Z pierwszej wojny œwiatowej. Jak oni mieli ich tak ustawionych, to on mówi³:
»To jak to jest, ¿e Hitler ¯ydów gnêbi i ich wysiedla, a jak od ¯ydów braliœmy,
to wy nas, Polaków, chcecie rozstrzelaæ? My jesteœmy Polacy, a to s¹ ¯ydzi«. To
on [wy¿szy rang¹ oficer] siê [zdenerwowa³]. Dowiedzia³ siê, ¿e to s¹ ¯ydzi.
Kaza³ im siê rozejœæ. Do domu poszli. Nie rozstrzelali ich. A tych ¯ydów to oni
zabrali. Wszystkich. Ca³¹ tê rodzinê. Podobno wziêli ich do lasu i rozstrzelali
od razu. Na Koloniê, dalej z nimi nie jechali. I tam ich rozstrzelali podobno”8.

Eugeniusz Pryczkowski pisze, ¿e w sanktuarium sianowskim kult Matki
Boskiej „rós³ nieustannie a¿ do czasów wspó³czesnych” (s. 230). A ¿e „wypo-
wiadanie siê w jêzyku kaszubskim powoduje pog³êbienie religijnoœci…” (s. 295),
to ju¿ w ogóle piêknie jest…

Odnoszê wra¿enie, ¿e omawiana ksi¹¿ka jest niezakamuflowan¹ autopro-
mocj¹. W przypisach Eugeniusz Pryczkowski wielokrotnie odwo³uje siê do
swoich tekstów, czasem otaczaj¹c siê znakomitymi nazwiskami: W przypisie
184. rozdzia³u pierwszego przywo³any jest jeden tekst Gerarda Labudy i dwa
teksty autora. W przypisie 187. tego¿ rozdzia³u pojawiaj¹ siê trzy nazwiska:
Edward Breza, Eugeniusz Pryczkowski i Kazimierz Nitsch (regularnie, równie¿
w bibliografii i w indeksie nazwisk wystêpuj¹cy jako „Nitch”). W przypisie 33.
rozdzia³u V autor przytacza s³owa z listu jednej z korespondentek: „Najbar-
dziej zakodowa³o siê w mej pamiêci to, jak wierni pielgrzymi oczekiwali czyta-
nia lekcji tego znajomego g³osu z Rodnej Ziemi…” (s. 304-305). Wiadomo,
o czyj g³os chodzi. Ju¿ bez czekania na czyj¹œ kadzidlan¹ pomoc, autor ksi¹¿ki,
wspominaj¹c o popularnoœci telewizyjnego programu „Rodnô Zemia”, pisze:

8 Wojna na Kaszubach. Pamiêæ polskich i niemieckich œwiadków, opracowanie Roland Bor-
chers, Katarzyna Madoñ-Mitzner, Gdañsk 2014, s. 154. Inne szczegó³y tego wydarzenia
znajduj¹ siê w kolejnej wypowiedzi na stronach 154 i 155.
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„Wynika³o to g³ównie z postawy jego redaktora E. Pryczkowskiego urodzonego
w sianowskiej parafii” (s. 299). Umknê³o za to autorowi inne nazwisko – na 131.
stronie informuje, ¿e pisana po niemiecku kronika szko³y w Kolonii „… z ini-
cjatywy (…) Benedykta Karczewskiego z Koœcierzyny (…) zosta³a przet³uma-
czona na jêzyk polski”. Na stronach 184 i 185 otrzymujemy, dziêki temu prze-
k³adowi, informacje o wsi. Nie wiemy tylko, kto podj¹³ siê translatorskiego
trudu. Podpowiadam: t³umaczem jest Jacek Kin, nauczyciel jêzyka niemieckie-
go w koœcierskim liceum.

Jeœli przyjêta i obroniona praca doktorska budzi wiele zastrze¿eñ, to nie tylko
autor jest za ten fakt odpowiedzialny. Ktoœ promowa³, ktoœ recenzowa³…
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Barbara Chojnacka, Stanisław Brzęczkowski
1897–1955. Monografia. Katalog zbiorów,

Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy,
Bydgoszcz 2017, ss. 520

Dawno, bardzo dawno, nie zosta³em uszczêœliwiony tak¹ ciekaw¹ ksiêg¹, jak
ta monografia – obraz ¿ycia i dokonañ jednego z najbardziej oryginalnych
artystów pomorskich, tak bardzo zwi¹zanego z Kaszubami w trzech epokach
naszych dziejów w I po³owie XX wieku. Trzeba bowiem pamiêtaæ, i¿ St. Brzêcz-
kowski wspó³tworzy³ nasz kaszubsko-pomorski dorobek kultury, tak¿e s³owem,
ju¿ w schy³kowym okresie zaboru pruskiego, bêd¹c w gronie poci¹gniêtych
przyk³adem M³odokaszubów spod znaku „Gryfa” i przyjació³ Aleksandra
Majkowskiego oraz Teodory i Izydora Gulgowskich. Z miesiêcznikiem „Gryf”
i kilkoma innymi podmiotami kaszubsko-pomorskiego ruchu regionalnego
by³ dobitnie zwi¹zany w okresie miêdzywojennym. Nale¿a³ bowiem m.in. do
cz³onków Zrzeszenia Regionalnego Kaszubów w Kartuzach i najbli¿szych
wspó³pracowników dr. W³adys³awa Pniewskiego, wydawcy m.in. IV serii „Gryfa”,
nazwanej gdañsk¹, zwi¹zanej z Towarzystwem Przyjació³ Nauki i Sztuki
w Gdañsku, którego by³ równie¿ cz³onkiem. Dziêki niemu – jego grafikom
i rysunkom – strona ilustracyjno-graficzna IV serii „Gryfa” uznana zosta³a
za najciekawsz¹.

Urodzony w Koronowie Stanis³aw Brzêczkowski, syn krawca, by³ uczniem
szkó³ œrednich w Bydgoszczy i Gdañsku, gdzie pozna³ lokalne œrodowisko arty-
styczne i podj¹³ studia w zakresie sztuki wydawniczej. Kontynuowa³ je w Berli-
nie, Lipsku i Krakowie, ³¹cz¹c najczêœciej z prac¹ zarobkow¹. Pod koniec I wojny
œwiatowej odby³ s³u¿bê w wojsku pruskim. W latach 1919–1921 pracowa³ jako
dekorator i b³awatnik w Tucholi i Chojnicach, gdzie zapozna³ siê z Julianem
Rydzkowskim, póŸniejszym wielbicielem i propagatorem jego sztuki.

W 1921 r. zamieszka³ ponownie w Wolnym Mieœcie Gdañsku, pracuj¹c
w Dyrekcji Gdañskiej PKP, studiuj¹c w Szkole Rzemios³a Artystycznego, wspó³-
pracuj¹c, dzia³aj¹c m.in. w TPNiSz. Porusza³ siê swobodnie w œwiecie kultury



363

polskiej i niemieckiej. Szczególny nañ i jego sztukê wp³yw wywarli: Stanis³aw
Przybyszewski, Aleksander Majkowski i W³adys³aw Pniewski. W 1921 r. jego
prace znalaz³y siê na Wystawie Sztuk Piêknych Artystów Pomorskich w Gru-
dzi¹dzu, zorganizowanej pod auspicjami Rady Pomorskiej i A. Majkowskiego.
W Gdañsku obok Mariana Mokwy i Stanis³awa Chlebowskiego, na wystawach
lokalnego œrodowiska artystycznego, reprezentowa³ mniejszoœæ polsk¹, wzmoc-
nion¹ z czasem m.in. przez Wac³awa Szczeblewskiego z Gdyni.

O tych kontaktach, obejmuj¹cych twórców obecnych tak¿e we Wdzydzach,
jak i w krainie S³owiñców (kr¹g Maxa Pechsteina), wiele interesuj¹cych infor-
macji dowiadujemy siê z czêœci I omawianego dzie³a, zatytu³owanej ¯ycie
i twórczoœæ – zarys monograf iczny. Obejmuje ona poza gdañskim dwa kolejne
etapy jego ¿ycia – miêdzywojenny bydgosko-warszawski (1935–1944) i powtór-
nie bydgoski (1945–1955), w których problematyka kaszubsko-pomorska
w ró¿norodnej twórczoœci artysty by³a nieustannie obecna. S¹dzê, i¿ ten zarys
bibliograficzny móg³by i winien ukazaæ siê w postaci odrêbnej publikacji,
dostêpnej dla szerszego odbiorcy, wzbogaconej o Kalendarium i z cz. III – Ka-
talogu z ilustracjami.

Postaæ prezentowanego tu dzie³a, jego ogromna objêtoœæ i waga (kusi, by
po³o¿yæ je na wadze), decyduj¹, i¿ siêgaæ bêd¹ po nie raczej nieliczni. Niemniej,
dla wielu najwa¿niejsz¹ mo¿e byæ cz. III dzie³a, czyli katalog jego twórczoœci,
obejmuj¹cej przede wszystkim grafikê – artystyczn¹ i u¿ytkow¹. W tej drugiej,
w której Brzêczkowski by³ szczególnym mistrzem – artyst¹ i nauczycielem –
znalaz³y siê osobno prezentowane jej rodzaje: plakaty i afisze, grafika okolicz-
noœciowa, grafika wydawnicza, liternictwo i pocztówki. W dalszej kolejnoœci
autorka katalogu prezentuje rysunek, wzory kaszubskie, ekslibrisy, projekty
realizacji przestrzennych i akwarele. Zawartoœæ ca³oœci dzie³a zamykaj¹:
Wystawy, Bibliografia i Indeks nazwisk.

Niemal ka¿dy fragment tego dzie³a kusi, by poœwiêciæ mu nieco wiêcej uwagi,
zaprezentowaæ jego zawartoœæ, a tym samym po czêœci tak¿e wielobarwn¹
twórczoœæ artysty.

Dominowa³y w niej jednak dwie barwy – czarna i bia³a, co sygnalizuje ju¿
ok³adka, na której znalaz³ siê autoportret St. Brzêczkowskiego, wzbogacony
w oryginale s³owami: „Poznaj samego siebie”. To jeden z jego licznych drzewo-
rytów, które przypominaj¹ twórczoœæ innego mistrza – W³adys³awa Skoczy-
lasa. Wœród drzeworytów Brzêczkowskiego, jak wiadomo z dziejów regiona-
lizmu kaszubskiego, dwa, a nawet trzy, cztery, artysta poœwiêci³ Florianowi
Ceynowie…

Wspania³e i potê¿ne dzie³o Barbary Chojnackiej, której imienia i nazwiska
nie znajdujemy na ok³adce, wbrew wspó³czesnej praktyce, gdzie i redaktor nie-
raz siê znajdzie, jego zawartoœæ zas³uguje na spopularyzowanie pod wieloma
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postaciami. Mo¿e byæ punktem wyjœcia do kilku popularnonaukowych mono-
grafii, nie tylko biografii tego twórcy, bardzo potrzebnych. Byæ mo¿e jedna
z nich winna byæ poœwiêcona jego kaszubskiej drodze i twórczoœci. Zawdziê-
czamy mu bowiem, jako Kaszubi, szczególnie wiele. W tej cz¹stce jego doko-
nañ obok wzbogaconych przezeñ ilustracjami wielu ksi¹¿ek i czasopism,
a tak¿e kolorami, oryginalnych pozycji, dziœ bibliofilskich (choæby opraco-
wanej przez W³. Pniewskiego antologii Morze polskie i Pomorze w pieœni, czy
te¿ teki jego w³asnych drzeworytów, np. Przy koœciele), na szczególn¹ uwagê
kaszubologów zas³uguj¹ nieliczne exlibrisy, na które swego czasu zwróci³
uwagê jeden z popularyzatorów twórczoœci Brzêczkowskiego, Edmund Puz-
drowski. Wœród nich najciekawsze wydaj¹ siê exlibrisy w³asne – samego Brzêcz-
kowksiego (nie tylko drzeworyty), czciciela Œwiatowida, a tak¿e W³. Pniew-
skiego oraz Jana Piechockiego i Edwarda Fethkego.

W przypadku czêœci katalogu, poœwiêconego odrêcznym rysunkom wielce
oryginalnych Wzorów kaszubskich, moja ciekawoœæ dotycz¹ca ich Ÿród³a,
pozostaje niezaspokojona. Podejrzewam, i¿ XVIII-wieczne krzes³a, które one
zdobi³y mog³y kiedyœ stanowiæ czêœæ zbiorów gdañskiego muzeum, a mo¿e
kolekcji Gulgowskich we Wdzydzach?! Podobnie nurtuje mnie, kim byli biblio-
file, dla których St. Brzêczkowski stworzy³ exlibrisy, a tak¿e jakie – czyje eksli-
brisy znalaz³y siê w jego kolekcji (w kontekœcie og³oszenia na ³amach czasopi-
sma „Fale”, 1927, nr 4). Podobnych pytañ – laika w dziedzinie dokumentacji
dzie³ sztuki – w trakcie studiowania katalogu zrodzi³o siê wiêcej. A dotycz¹
one okolicznoœci ich powstania i przeznaczenia, dalszych losów wielu rysun-
ków, drzeworytów – ilustracji. Niektóre opisy – objaœnienia ju¿ dziœ mo¿na by
wzbogaciæ, skonkretyzowaæ, np. poz. 172, s. 160 drzeworyt zatytu³owany „Brama
mostowa”, to stanowi¹cy jeden z etapów drogi kalwaryjskiej we Wielu – most
nad Cedronem. Byæ mo¿e, ¿e poza dzie³ami odnotowanymi w katalogu, gdzieœ
w zbiorach prywatnych czekaj¹ na odkrycie jeszcze inne ekslibrisy, rysunki,
grafiki St. Brzêczkowskiego, na co zapewne liczy tak¿e wydawca i zarazem
posiadacz najbogatszej kolekcji dzie³ tego artysty. S¹dzê, ¿e nie jestem w b³ê-
dzie, twierdz¹c, i¿ twórczoœæ ¿adnego z najwybitniejszych artystów kaszubsko-
-pomorskich nie zosta³a odkryta i upamiêtniona w postaci podobnie warto-
œciowego dzie³a. Nie doczeka³ siê takowego nawet czo³owy marynista Marian
Mokwa, któremu poœwiêcono m.in. swoist¹ niby naukow¹ hagiografiê…

Jako odbiorca dzie³a Barbary Chojnackiej i Muzeum Okrêgowego w Byd-
goszczy, poza s³owami uznania i wdziêcznoœci, mam równie¿ odrobinê ¿alu.
Nie s¹dzê bowiem, by zdominowanie ok³adki przez czarny kolor, mimo jego
symbolicznego i tu znaczenia, by³o najlepszym rozwi¹zaniem. Rozumiem te¿,
i¿ wspomniany ciê¿ar jednostkowy egzemplarza warunkowany jest jakoœci¹
papieru, a ta zwi¹zana z charakterem dzie³a. Znam jednak podobne, równie
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bogate w ilustracje, które podnosi siê bez nadwyrê¿ania si³ cia³a. Nie podoba
mi siê i to, ¿e „Indeks obejmuje [tylko] rozdzia³y I-II”; dlaczego? Dlaczego
paginacja stron w czêœci obejmuj¹cej arcyciekawe i wspaniale wzbogacone
fotografiami i dokumentami z spuœcizny „Kalendarium”, (s. 70-97), jest…
niewidoczna?!?

Niemniej powsta³e w Muzeum Okrêgowym w Bydgoszczy im. Leona Wy-
czó³kowskiego dzie³o Barbary Chojnackiej dobitnie wzbogaca nie tylko doro-
bek wydawniczy tej instytucji, kierowanej od lat przez Micha³a F. WoŸniaka.
Stanowi ono wspania³e udokumentowanie Wystawy, jaka mia³a w niej miejsce
w okresie 15 marca – kwietnia 2018 roku, przygotowanej, podobnie jak kata-
log, przy znacznym udziale rodziny Mistrza. St¹d raz jeszcze B. Chojnowskiej,
Muzeum i Familii St. Brzêczkowskiego gratulujê i dziêkujê.
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Tadeusz Lipski, Gmina Karsin. Opowieści
dawnych fotografii,

Publikacja Wydawnictwa Region na zlecenie
Urzędu Gminu Karsin, Gdynia 2018, ss. 110

Na pierwszej stronie ok³adki widnieje fotografia utrwalaj¹ca obraz rybaków
wyci¹gaj¹cych na brzegu jeziora sieæ z obfitym po³owem. Na ostatniej szeœæ
minifotografii, sygnalizuj¹cych istotne elementy ¿ycia spo³ecznoœci wielewsko-
-karsiñskich stron. Wœród nich widzimy zdjêcie dziecka, kotka z pieskiem
w przyjaŸni, Wicka Rogalê graj¹cego na cytrze, orkiestrê stra¿ack¹ z Osowa,
grono obywateli Borska przed œwie¿o poœwiêcon¹ figur¹ Serca Jezusowego
i kolumnê wozów na drodze do koœcio³a we Wielu. – Ta ostatnia fotografia
byæ mo¿e dokumentuje nieznany bli¿ej orszak œlubno-weselny, co sugeruje
towarzysz¹cy jej wewn¹trz albumu komentarz autora, bazuj¹cego na S³owniku
gwar kaszubskich na tle kultury ludowej ks. Bernarda Sychty. Podobny nieco
orszak móg³ stanowiæ tak¿e kondukt pogrzebowy, zmierzaj¹cy z daleka do
koœcio³a i – po drodze z domu na cmentarz… – Ju¿ to, co na ok³adkach zapo-
wiada wa¿ne spotkanie z przesz³oœci¹ – nie tylko Wiela, choæ ono najstarsze
w gminie i… najwa¿niejsze!?

Zaprezentowane w albumie 200 fotografii mo¿na potraktowaæ jako opo-
wieœæ o krajobrazie i ¿yciu wiejskiej spo³ecznoœci gminno-parafialnej na co dzieñ
i od œwiêta, g³ównie w I po³owie XX wieku. Wiêcej w niej udokumentowanych
faktów nadzwyczajnych, najwa¿niejszych w ¿yciu rodzinnym i codziennym,
obejmuj¹cych obok chrzcin, I Komunii Œw., œlubu – wesela i pogrzebu, tak¿e
obrazy z ¿ycia szko³y, parafii, szeroko rozumianej dzia³alnoœci spo³eczno-kul-
turalnej. Najwa¿niejsi s¹ ludzie – indywidualne, mniej lub wiêcej czy szerzej
znane postacie, ale tak¿e wielopokoleniowe nieraz rodziny, stowarzyszenia
i zgromadzenia. Sporo fotografii i starych i nowych domów, nawet w budowie
i rozbiórce, budynków szkolnych i koœcielnych, kapliczek i krzy¿y – tak¿e
nieistniej¹cych ju¿ nieraz Bo¿ych M¹k.
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Dla ludzi zwi¹zanych rodzinnie lub inaczej z t¹ czêœci¹ po³udniowych
Kaszub – Ziemi¹ Zaborsk¹, studiowanie albumu, kontemplowanie kolejnych
fotografii, to wspania³a wycieczka w przesz³oœæ, to spotkanie z wieloma oso-
bami z innego ju¿ œwiata, czêsto w trakcie pracy, wpisanymi nie tylko dziêki
lokalnym fotografiom w nasze dzieje, ¿ywymi w pamiêci wielu z nas.

Integraln¹ czêœci¹ opowieœci zawartej w albumie – obok prezentowanych
w nim fotografii, s¹ lakoniczne podpisy, informacje, rzadziej komentarze
g³ównego twórcy dzie³a, a nierzadko wspaniale dobrane fragmenty œwiatowej
prozy i najczêœciej poezji, wierszy, nie tylko miejscowych czy najwybitniejszych
kaszubskich i polskich poetów. Œwiadcz¹ one o humanistycznej wiedzy i duszy
Tadeusza Lipskiego, cz³owieka z tej ziemi, wspó³tworz¹cego jej dzieje, nie-
kiedy uczestnika udokumentowanych na zdjêciach wydarzeñ, a przynajmniej
osoby dobrze znaj¹cej opowiadany – raczej sygnalizowany œwiat i dzieje ¿yj¹-
cych w karsiñskim zak¹tku ludzi.

Tadeusz Lipski we wstêpie sygnalizuje wartoœæ fotografii i kraju dzieciñ-
stwa, stron rodzinnych, ich zmiennego krajobrazu kulturowego. Przywo³uje
s³owa Jana Kochanowskiego:

„Nic wiecznego na œwiecie:
Radoœæ siê z trosk¹ plecie”…

W Zakoñczeniu zaœ przywo³uje okolicznoœci narodzin albumu, uczestni-
ków akcji zbierania fotografii, zaprezentowanych pierwotnie na wystawie
w Domu Kultury im. H. Derdowskiego we Wielu, w tym uczniów i nauczycieli,
g³ównie wielewskiej szko³y. Wspomina te¿ postacie dwóch, a w³aœciwie trzech
fotografów – twórców dla nas unikatowych dokumentów – Anzelma i Tade-
usza (ojca i syna) Lorków z Wiela oraz Leona Ki¿ewskiego z Karsina. – ¯a³ujê,
¿e nie poœwiêci³ im osobnego fragmentu w tym albumie, jako ¿e byli oni nie
tylko dokumentalistami ale i wspó³twórcami wielu wa¿nych wydarzeñ w dzie-
jach naszych wsi. ¯a³ujê, ¿e nieco sk¹pi³ z bogactwa swojej wiedzy o utrwalo-
nych na fotografiach ludziach, obiektach i wydarzeniach, jakie s¹ bliskie i znane
mojemu – naszemu – najstarszemu pokoleniu (babæ i dziadków), a niewiele
mo¿e mówi¹ m³odszym, zw³aszcza tym, którzy dot¹d nie siêgali i ju¿ mo¿e nie
siêgn¹ do licznych publikacji, z jakich korzysta³ i które przywo³a³ na samym
koñcu albumu jego autor. Strona graficzna albumu nie straci³aby nic a nic,
gdyby obok zdjêæ by³o nieco wiêcej s³ów Tadeusza Lipskiego, przybli¿aj¹cych
czytelnikom zaklête w fotografiach, a niewypowiedziane opowieœci, których
odczytanie dla wielu, zw³aszcza w przysz³oœci, mo¿e byæ niemo¿liwe.

Kontempluj¹c zawartoœæ tego albumu, utwierdzam siê raz jeszcze w prze-
konaniu, i¿ jego autor winien spisaæ swoje (i nasze) wspomnienia, w³asn¹ ory-
ginaln¹ opowieœæ o niedawnej i dawnej przesz³oœci wsi i mieszkañcach gminy
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Karsin. Oby nie ¿a³owa³ przy tym tego, co u niejednego z bohaterów albumu
najbardziej cenimy – poczucia humoru, autoironii, dystansu do… zasz³oœci!
– Panie Tadeuszu! Poloneza czas zacz¹æ…, choæby na melodiê z ducha Win-
centego Rogali… Nikt bowiem tak wspaniale jak Wick Rogala nie reprezentuje
dot¹d najciekawszych i najpiêkniejszych i najbardziej ludzkich wartoœci i opo-
wieœci œwiata kaszubskiego, zaklêtych w zaprezentowanych i innych foto-
grafiach. Nikt bardziej nie zas³uguje na nieustann¹ pamiêæ w kontekœcie tych
szarych a zas³u¿onych postaci, którym zawdziêczamy… m.in. 100-lecie powrotu
Pomorza do Polski.
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Noty wydawnicze 2018

Cezary Obracht-Prondzyñski, Wielokulturowe Pomorze. Wielokulturo-
wy Gdañsk, Szkice z pogranicza, wyd. Instytut Kaszubski, Gdañsk 2017,
ss. 355

Jak stwierdza autor publikacji w Uwagach wstêpnych, czyli o motywach oso-
bistych i celach naukowych, jest ona przeznaczona dla liderów œrodowiska
migracyjnego, potrzebuj¹cych rzetelnej wiedzy o dawniejszej i wspó³czesnej
sytuacji kulturowej regionu. Dotyczy równie¿ nauczycieli zajmuj¹cych siê edu-
kacj¹ kaszubsk¹, dzia³aczy spo³ecznych w lokalnych œrodowiskach, samorz¹-
dowców, urzêdników, badaczy akademickich i ludzi mediów. Nadrzêdnym
celem poznawczym jest opis i interpretacja zjawisk zwi¹zanych z pomorsk¹
wielokulturowoœci¹. To forma podrêcznej bibliografii do tego¿ zagadnienia,
która sk³ada siê z kilku czêœci. Autor przybli¿a teoriê wielokulturowoœci i kon-
trowersje zwi¹zane z tym zjawiskiem, wypowiada siê te¿ o pomorskim zró¿ni-
cowaniu i jego Ÿród³ach historycznych oraz o poszczególnych wspólnotach
etnicznych i kulturowych Pomorza i o pomorskich regionach. Sporo miejsca
poœwiêca rodzinnej Ziemi Bytowskiej, pokazuj¹c jej specyfikê historyczn¹
i wspó³czesny fenomen jako swego rodzaju laboratorium pomorskiej wielokul-
turowoœci. Snuje te¿ wizjê przysz³oœci i mo¿liwe scenariusze dla rozwoju tego¿
zjawiska.

Cezary Obracht-Prondzyñski, Dylematy edukacyjne. Z Kaszubami i Po-
morzem na pierwszym planie, wyd. Instytut Kaszubski, Zrzeszenie Ka-
szubsko-Pomorskie, Gdañsk 2017, ss. 221 + 1 nlb

To zbiór tekstów zebranych o ró¿nym charakterze, poœwiêconych zagadnieniu
edukacji, od referatów i artyku³ów naukowych po refleksje obywatelskie, wy-
g³oszone w trakcie spotkañ i debat. Ich autor od lat uczestniczy w dzia³aniach
edukacyjnych, tak¿e pozasystemowych i nieformalnych, oraz w projektach
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dotycz¹cych edukacji obywatelskiej i kulturalnej, jak równie¿ etnicznej i miê-
dzykulturowej. Czêœæ pierwsza Edukacja jest najwa¿niejsza! ma charakter ogólny
i prezentuje stosunek autora do omawianej problematyki, wagi i znaczenia edu-
kacji jako takiej. Czêœæ druga zawiera teksty dotycz¹ce szeroko rozumianej edu-
kacji kaszubskiej i pomorskiej, z wielu perspektyw: historycznej, kulturowej,
spo³ecznej i etycznej. Maj¹ one charakter dyskusyjny, raczej stawiaj¹ pytania,
ni¿ prezentuj¹ jednoznaczne konkluzje i ustalenia. Ksi¹¿ka jest zadedykowana
pamiêci Mamy jej autora – Teresy, wspania³ej szkólnej i nauczycielki ¿ycia.

Zygmunt Szultka, Szkolnictwo wiejskie na Pomorzu Zachodnim od re-
formacji do pocz¹tku XIX wieku, Wydawnictwo Naukowe Akademii Po-
morskiej w S³upsku, S³upsk 2017, ss. 240 + 5 nlb

Autor w nastêpuj¹cych po sobie trzech rozdzia³ach omawia: I. Reformacjê
a szkolnictwo wiejskie do po³owy XVII w., II. Kryzys szkolnictwa wiejskiego i jego
prze³amanie, III. Wzrost roli absolutnego pañstwa w przemianach szkolnictwa
wiejskiego do wojny siedmioletniej do pocz¹tku XIX w. Jak g³osi streszczenie
na ok³adce: „…proces rozwojowy [szkolnictwa wiejskiego na Pomorzu Zachod-
nim – T.R.] warunkowa³y nie tylko obiektywne stosunki spo³eczno-ekonomicz-
ne, polityczne i kulturalne, ale równie¿ struktura rodziny, jej warunki bytowe,
rytm dnia, tradycja, religia i s¹siedzi. Nie na ostatnim miejscu zwierzchnoœæ
feudalna, czyli patron koœcio³a i szko³y, który anga¿owa³ pastora i nauczyciela”.

Daniel Kalinowski, Adela Kuik-Kalinowska, Vademecum. Literatura Ka-
szubska. Rekonesans / Kaszëbskô Lëteratura. Wëzdrzënë, t³ómaczenié
na kaszëbsczi jãzëk Dariusz Majkòwsczi, wyd. Zrzeszenie Kaszubsko-Po-
morskie, Instytut Kaszubski, Gdañsk 2017, ss. 384

Kolejny tom z serii kaszubskiego Vademecum. W Rozwa¿aniach wstêpnych
Daniel Kalinowski napisa³: „Literatura kaszubska jest silnym wyró¿nikiem to¿-
samoœci Kaszubów. Mo¿liwoœæ pisania w jêzyku kaszubskim, wyra¿ania swojej
emocji, ale i mitów spo³ecznych, to wielka sprawa, o któr¹ literaci z Kaszub
stale dbali. Dzia³o siê tak, poniewa¿ opisy przesz³oœci, konstatacje o teraŸniej-
szoœci oraz wizje przysz³oœci zawsze s¹ wa¿nym czynnikiem wyra¿ania w³asnej
podmiotowoœci. Literatura kaszubska rozwinê³a siê zasadniczo od po³owy XIX
wieku, lecz jej pocz¹tków mo¿na upatrywaæ ju¿ w wieku XVI i ruchu reforma-
cji. (…) Za termin literatura kaszubska trzeba uwa¿aæ to, co zosta³o sformu³o-
wane w jêzyku kaszubskim”. W ksi¹¿ce czytelnik znajdzie m.in. Adeli Kuik-
-Kalinowskiej: Królewianka i zapad³y zamek. M³odokaszubi i literatura; Wia-
domoœæ znad morza. „Kleka” i jej œrodowisko literackie – Józef Ceynowa, Leon
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Roppel, Klemens Derc, Pawe³ Szefka, Jan Bianga; Troska i radoœæ. Anna £aj-
ming oraz Daniela Kalinowskiego: Literatura protokaszubska; Akty oddania,
Franciszek Sêdzicki; Projekt wspólnoty. Literacki kr¹g zrzeszyñców – Aleksander
Labuda, Jan Trepczyk, Jan Rompski, Stefan Bieszk, Franciszek Grucza, Feliks
Marsza³kowski; Myœl o ca³oœci. Stanis³aw Pestka; Kobiety na literackich bie-
gunach i … pomiêdzy nimi – Ida Czaja, Hanna Makurat, Krystyna Lewna;
Literaci spo³ecznicy – Jerzy Stachurski, Witold Bobrowski, Piotr Dziekanowski,
Janusz Mamelski, Eugeniusz Pryczkowski, Robert Zmuda Trzebiatowski.

Edward Rymar, S³ownik historyczny Nowej Marchii w œredniowieczu,
t. I. Wprowadzenie, Terra Incognita, t. 12, z. 1. Seria wydawnictw Stowa-
rzyszenia Historyczno-Kulturalnego „Terra Incognita” w Chojnie, pod
red. Paw³a Migdalskiego, wyd. Stowarzyszenie Historyczno-Kulturalne
„Terra Incognita”, Wydawnictwo Templum, Chojna–Wodzis³aw Œl¹ski
2016, ss. 120 + 10 nlb

Edward Rymar, S³ownik historyczny Nowej Marchii w œredniowieczu,
t. II. Ziemie chojeñska, mieszkowicka, trzciñska i kostrzyñska, Terra In-
cognita, t. 12, z. 2. Seria wydawnictw Stowarzyszenia Historyczno-Kul-
turalnego „Terra Incognita” w Chojnie, pod red. Paw³a Migdalskiego, wyd.
Stowarzyszenie Historyczno-Kulturalne „Terra Incognita”, Wydawnictwo
Templum, Chojna–Wodzis³aw Œl¹ski 2016, ss. 231 + 10 nlb

Edward Rymar, S³ownik historyczny Nowej Marchii w œredniowieczu,
t. V. Ziemie drawska, œwidwiñska, z³ocieniecka, kaliska, „du¿y i ma³y pa-
zur” (ziemia iñska), Terra Incognita, t. 12, z. 5. Seria wydawnictw Stowa-
rzyszenia Historyczno-Kulturalnego „Terra Incognita” w Chojnie, pod
red. Paw³a Migdalskiego, wyd. Stowarzyszenie Historyczno-Kulturalne
„Terra Incognita”, Wydawnictwo Templum, Stowarzyszenie Przyjació³
Drawska „Meander”, Chojna–Wodzis³aw Œl¹ski–Drawsko Pomorskie
2017, ss. 182 + 5 nlb

Pierwsze trzy z piêciu zeszytów s³ownika historycznego Nowej Marchii w œre-
dniowieczu, których autorem jest profesor Edward Rymar, historyk, medie-
wista, absolwent Uniwersytetu Jagielloñskiego, specjalista œredniowiecznych
dziejów Pomorza Zachodniego i Nowej Marchii. Jego s³ownik jest owocem
indywidualnej pasji i pracowitoœci, erudycji, œwietnej znajomoœci Ÿróde³, ludzi
i realiów. Zeszyt pierwszy stanowi Wprowadzenie, drugi dotyczy ziem chojeñ-
skiej, mieszkowickiej, trzciñskiej i kostrzyñskiej, pi¹ty drawskiej, œwidwiñskiej,
z³ocienieckiej, kaliskiej i iñskiej.
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Przemys³aw Pragert, Herbarz szlachty kaszubskiej, t. IV, Wydawnictwo
Oskar & BiT, Gdañsk 2015, ss. 545 + 2 nlb

We Wstêpie autor napisa³: „Czwarty tom Herbarza szlachty kaszubskiej jest
ostatni¹ czêœci¹ pracy bêd¹cej w miarê pe³nym kompendium wiedzy o wszyst-
kich znanych herbach szlachty kaszubskiej i zarazem porz¹dkuj¹cym w nie-
wielkim stopniu opisan¹ heraldykê tej szlachty”. W tomie tym autor opisa³
70 rodzin i ich herby. Zapowiedzia³ te¿ wydanie suplementu oraz uzupe³nieñ
do wszystkich czterech tomów, które powinny ukazaæ siê w sprzeda¿y na
pocz¹tku 2019 roku.

Krzysztof Ja¿d¿ewski, Nadleœnictwo Koœcierzyna. Dzieje leœnictwa w sercu
Kaszub, wyd. Fundacja Oko-lice Kultury na zlecenie Nadleœnictwa Koœ-
cierzyna, Koœcierzyna 2017, ss. 252 + 3 nlb

To druga publikacja opisuj¹ca dzieje Nadleœnictwa Koœcierzyna autorstwa
Krzysztofa Ja¿d¿ewskiego. Pierwsza o historii tego najpiêkniejszego leœnictwa
w sercu Kaszub, ukaza³a siê w 2006 roku dziêki staraniom nadleœniczego
Jerzego Borzyszkowskiego. Inicjatorem kolejnej jest nadleœniczy Krzysztof
Frydel, który podobnie jak jego poprzednik, od wielu lat pasjonuje siê histori¹
koœcierskich lasów. Jej celem jest ukazanie we wzajemnym powi¹zaniu zmian
politycznych, administracyjnych i w³asnoœciowych, a tak¿e rozwoju i organiza-
cji gospodarki leœnej na obecnym obszarze. Praca powsta³a w oparciu o cenne,
czêsto trudno dostêpne Ÿród³a (np. przechowywane w Nadleœnictwie).

Grzegorz Labuda, ̄ ycie codzienne na pomorskiej kolei (1950–1957), wyd.
„Fidelis” Agnieszka Keller, Pszów 2017, ss. 143

Z recenzji wydawniczej: „Praca Grzegorza Labudy (...) w sposób wywa¿ony
zaspokaja ciekawoœæ tych u¿ytkowników, którzy oczekuj¹ danych technicznych,
jak i organizacyjnych podmiotów, które do 1957 roku wspó³tworzy³y specy-
ficzny w ówczesnej aglomeracji gdañsko-gdyñskiej œrodek transportu publicz-
nego. Mocnym walorem pracy jest wykorzystanie Ÿróde³ archiwalnych, które
w konfrontacji z dostêpnymi, licznymi materia³ami prasowymi umo¿liwiaj¹
neutralizacjê, czasem tendencyjnych opinii zawartych w prasie”.

Tadeusz Oracki, Studenci i profesorowie z Prus Krzy¿ackich, Ksi¹¿êcych
i Warmii na Uniwersytecie Krakowskim od XIV do XVIII wieku (Diece-
zje: pomezañska, sambijska i warmiñska), w: Seria Wydawnicza Scientia
et Veritas, nr 6, wyd. Scientia et Veritas, Gdañsk 2018, ss. 294 + 1 nlb
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Jak napisano we Wstêpie, „Metryki uniwersyteckie s¹ wa¿nym Ÿród³em histo-
rycznym dla ró¿nych dyscyplin naukowych, a szczególnie dla badaczy zajmu-
j¹cych siê biografistyk¹ oraz dziejami oœwiaty i kultury. Znajdujemy w nich
ró¿nego rodzaju informacje, które dla biografistyki mog¹ okazaæ siê wa¿ne.
Publikacja to s³ownik studentów i profesorów Uniwersytetu Krakowskiego
pochodz¹cych z Prus Krzy¿ackich, Ksi¹¿êcych i Warmii, ograniczona pod wzglê-
dem terytorialnym do trzech, wymienionych w tytule, biskupstw. Jak stwierdza
autor, niezwykle interesuj¹ca jest analiza biografii studentów oraz ich losy po
zakoñczeniu studiów, czêœæ wst¹piwszy do stanu duchownego, osi¹gnê³a wy-
sokie stanowiska w Koœciele katolickim lub ewangelickim, spora zaœ grupa, która,
byæ mo¿e na skutek kontaktów z Polakami i polsk¹ kultur¹, wstêpowa³a w s³u¿-
bê pañstwa polskiego. Wœród nich jedenastu zosta³o potem wyk³adowcami
(mistrzami) w Uniwersytecie Krakowskim, m.in: filozof i teolog Andrzej z Mal-
borka, teolog Jan Willisch z D¹brówna, matematyk i astronom Marcin z Jezio-
ran oraz astronom £ukasz Caldeoff z Elbl¹ga”.

Kazimierz Ickiewicz, Tczew. Historia – Zabytki – Ludzie, wyd. Kociewski
Kantor Edytorski, Sekcja Wydawnicza Miejskiej Biblioteki Publicznej
im. A. Skulteta w Tczewie, Tczew 2018, ss. 119

Kazimierz Ickiewicz jest nauczycielem, profesorem oœwiaty, historykiem, poli-
tologiem i regionalist¹, od dzieciñstwa mieszkaj¹cym w Tczewie, autorem
i wspó³autorem ksi¹¿ek oraz artyku³ów o historii regionalnej. Jak napisano
w biogramie autora, publikacja jest przeznaczona dla m³odzie¿y szkolnej i miesz-
kañców miasta, a jej celem jest promowanie Tczewa. Sk³ada siê ona z trzech
g³ównych rozdzia³ów podzielonych na podrozdzia³y: Historia miasta (Po³o¿e-
nie, Nazwa Tczewa, Herb w legendzie i historii), Zabytki Tczewa (Miejsca walki
mêczeñstwa i pamiêci, Wêdrówki po Tczewie) oraz Znani tczewianie dawniej
i dziœ.

Jan Perszon, Vir Fidelis. Ksi¹dz Mieczys³aw Sumiñski proboszcz w Luzinie
i dziekan wejherowski, Wydawnictwo „Bernardinum” Sp. z o.o., Pelplin
2017, ss. 436

Ze Wstêpu autora: „W dziejach spo³ecznoœci, ma³ych i wielkich, kluczow¹ rolê
odgrywaj¹ konkretne osoby. Liderzy, ludzie obdarzeni autorytetem lub spra-
wuj¹cy w³adzê. Nie ulega w¹tpliwoœci, ¿e w najnowszych dziejach Luzina i oko-
licy postaci¹ wybitn¹ by³ ksi¹dz Mieczys³aw Sumiñski. Duszpasterz ten, bêd¹c
niemal 40 lat proboszczem parafii Luzino, odcisn¹³ na jej mieszkañcach nieza-
tarte znamiê. I – jak to w ¿yciu bywa – jego dokonania i znaczenie dobrze
mo¿na oceniæ dopiero z perspektywy czasu, który min¹³ od jego œmierci”.
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Jowita Kêciñska-Kaczmarek, Ma³y s³ownik gwary krajeñskiej, wyd. In-
stytut Kaszubski w Gdañsku, Oddzia³ Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskie-
go w Wielkim Buczku, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Dzia³ania „Krajna
Z³otowska” w Z³otowie, wyd. II, Z³otów–Wielki Buczek 2017, ss. 142

Wydany po raz pierwszy w 2004 roku Ma³y s³ownik gwary krajeñskiej, zosta³
uzupe³niony i wzbogacony przez jego autorkê o uwagi i nowy materia³ jêzyko-
wy dostarczony przez, podzielaj¹cych pasjê i rozumiej¹cych wartoœæ gwary,
mieszkañców Krajny – £ob¿enicy, Œwiêtej i Z³otowa. Efektem jej pracy jest
wydanie drugie, poszerzone i urozmaicone, m.in. fotografiami starych przed-
miotów u¿ywanych na Krajnie, a znajduj¹cych siê w Muzeum Ziemi Z³otow-
skiej w Z³otowie. W Pos³owiu zawarte zosta³o wiele mówi¹ce przes³anie autorki
S³ownika, swoisty apel do nastêpnych pokoleñ: „Rzecz w tym, by dzisiejsi miesz-
kañcy tej ziemi czuli siê zobowi¹zani do obrony jej dobrego imienia, kontynu-
uj¹c tradycje i wspominaj¹c dzieje, które tak¿e zamkniête s¹ w mowie ojców”.

Bogdan Wiœniewski, Ja – Biblioteka, Jubileusz 70-lecia Miejskiej Biblio-
teki Publicznej im. ks. Bernarda Sychty w Pelplinie, wyd. Miejska Biblio-
teka Publiczna im. ks. Bernarda Sychty w Pelplinie, Pelplin 2017, ss. 120

Ksi¹¿ka jubileuszowa, monograficzna, poœwiêcona pelpliñskiej ksi¹¿nicy i jej
patronowi ksiêdzu Bernardowi Sychcie w 70-lecie jej istnienia. Za³¹czone zdjêcia
prezentuj¹ ró¿ne oblicza dzia³alnoœci tej wa¿nej dla Pelplina placówki kultural-
nej. Ja – Biblioteka – taki tytu³ dyrektor Dorota Sakowska nada³a jubileuszowej
wystawie i zosta³ on przejêty przez autora, jako tytu³ opracowania. Personali-
zuje on instytucjê i miejsce. To œwi¹tynia myœli z najlepszymi przyjació³mi
cz³owieka – ksi¹¿kami. I na pewno spotkamy tam kogoœ, kto na nas czeka.
Dla Pelpina i jego mieszkañców to wartoœciowe i wa¿ne miejsce.

Stanis³aw Majkowski, Swarzewo. Sanktuarium Matki Bo¿ej Królowej Pol-
skiego Morza, fotografie Rafa³ Monita, Wydawnictwo Astraia, Parafia
Narodzenia NMP w Swarzewie Królowej Polskiego Morza, Kraków 2017,
ss. 56 + 1 nlb

Z ok³adki: „Pierwsza monografia swarzewskiego Sanktuarium, z tekstem au-
torstwa tutejszego proboszcza, ksiêdza Stanis³awa Majkowskiego oraz fotogra-
fiami Rafa³a Monity (...). Tekst przybli¿a historiê parafii, a tak¿e przybycie tutaj
figury Matki Bo¿ej i jej burzliwe dzieje w czasie dawniejszej i nowszej historii.
Ksi¹¿ka jest równie¿ przewodnikiem, który pomo¿e odbyæ wêdrówkê po sank-
tuarium, poznaj¹c jego wyposa¿enie i dowiaduj¹c siê wiêcej o jego wartoœci
historycznej i artystycznej”.
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Konrad Kaczmarek, Z dziejów bartnictwa na Pomorzu, wyd. Stowarzy-
szenie Lokalna Grupa Dzia³ania Krajna Z³otowska, Z³otów 2018, ss. 184

Z recenzji Mariana Frydy: „…ksi¹¿ka Konrada Kaczmarka jest doskonale skon-
struowan¹ opowieœci¹ zarówno o dawnych pszczelarzach, jak i opowieœci¹
o pszczo³ach. Czytaj¹c j¹, czuje siê nie tylko ogromn¹ znajomoœæ tematu, ale
przede wszystkim nieskrywan¹ mi³oœæ do ma³ych, jak¿e pracowitych, a czasem
k¹œliwych owadów. […] Poznajemy dziêki niej dawne, zapomniane czêsto oby-
czaje pszczelarskie, narzêdzia, a nade wszystko zapomniane, oryginalne s³ow-
nictwo, które poznajemy dziêki umieszczonemu w ksi¹¿ce s³owniczkowi.
Ogromnym walorem, obok napisanego z du¿¹ lekkoœci¹ tekstu, s¹ liczne
rysunki i ilustracje”.

Adela Ko¿yczkowska, Tomasz Rembalski, Literatura kaszubska. Kaszubi
w dziejach Pomorza. Konteksty edukacyjne, Wydawnictwo Region –
Jaros³aw Ellwart, Gdynia 2018, ss. 191

Ksi¹¿ka poœwiêcona literaturze i historii Kaszubów, które stanowi¹ wa¿ne
segmenty procesu edukacji kulturowej oraz pozwalaj¹ konstruowaæ w³asn¹
œwiadomoœæ kulturow¹ i to¿samoœciow¹. Tom prezentuje wybrane aspekty
z zakresu literatury i historii, które mog¹ byæ pomocne m.in. badaczom
dziejów i kultury Kaszub i Pomorza, jak równie¿ studiuj¹cym etnofilologiê
kaszubsk¹, slawistykê i polonistykê oraz nauczycielom edukacji kaszubskiej.

Tomasz Rembalski, 625 lat parafii œw. Miko³aja w Niezabyszewie (zarys
dziejów 1393–2018), wyd. Instytut Kaszubski, Gdañsk 2018, ss. 431 +
1 nlb

W piêciu rozdzia³ach przedstawiono: 1. Po³o¿enie i za³o¿enie paraf ii oraz
jej wczesne dzieje, w tym w ramach Pomorskiego Koœcio³a Ewangelickiego
(ok. 1570–1637), 2. Funkcjonowanie paraf ii w strukturze Koœcio³a rzymsko-
katolickiego od XVII do XXI w., 3. Budynki koœcielne i paraf ialne, zabytki ru-
chome oraz cmentarze, 4. Duchowieñstwo, dozór (rada) i s³u¿ba koœcielna oraz
5. Mieszkañcy paraf ii w spisach urzêdowych i rejestrach paraf ialnych. Praca
zawiera ok. 300 ilustracji, w tym du¿a czêœæ zosta³a zamieszczona w dodatku
zatytu³owanym ¯ycie paraf ii utrwalone na fotograf iach i w dokumentach.
Istotn¹ czêœci¹ pracy s¹ równie¿ cztery aneksy, w tym dokument lokacyjny wsi
z 1393 roku oraz spisy katolików zamieszkuj¹cych parafiê niezabyszewsk¹
w latach 1842–1846.
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Günter Grass Odpominania w 90. rocznicê urodzin / Günter Grass En-
tinnerungen zum 90. Geburtstagsjubiläum, red. / hrsg. von Mi³os³awa
Borzyszkowska-Szewczyk, Projekt zrealizowany we wspó³pracy stowa-
rzyszeñ i instytucji / Das Projekt wurde in Kooperation mit folgenden
Vereinen und Institutionen durchgeführt: Instytut Kaszubski w Gdañ-
sku, Stowarzyszenie Güntera Grassa w Gdañsku, Pracownia Badañ nad
Narracjami Pamiêci Pogranicza Uniwersytet Gdañski, Gdañska Galeria
Miejska / Gdañska Galeria Güntera Grassa / 4G, Nadba³tyckie Centrum
Kultury, Gdañsk 2017, ss. 287 + 1 nlb

W S³owie wstêpu redaktorki tomu Mi³os³awy Borzyszkowskiej-Szewczyk czy-
tamy: „Minê³y dwa lata od œmierci Güntera Grassa – artysty, niemieckiego
noblisty, gdañszczanina z kaszubsko-niemieckiej rodziny i obywatela Lubeki
z wyboru. Zwolennik trzeciej drogi, obdarzony spojrzeniem z ukosa, wierz¹c
w si³ê literatury, mia³ odwagê po kataklizmie II Wojny Œwiatowej zmieniaæ œwiat.
Jego odejœcie poruszy³o niejednego z nas. Co nam pozostawi³? Czy coœ mu
zawdziêczamy? Kogo i czego nam brakuje? (...) Niejeden z nas przechowuje
w pamiêci »swojego Grassa«”. Wspomnienia w konwencji mikrohistorii o spo-
tkaniu z artyst¹ i/lub jego dzie³em zawieraj¹ teksty zgromadzone w tomie. Wœród
nich autorstwa m.in: Mieczys³awa Abramowicza Szalom, Herr Grass, Paw³a
Adamowicza ..., Józefa Borzyszkowskiego Günter Grass a nasze kaszubskie ko-
rzenie i nasz Gdañsk, Anny Czekanowicz O pewnej rozmowie, Ewy Graczyk
Odszczepieñcy, jest jeszcze tyle do zrobienia!, Cezarego Obracht-Prondzyñskiego
Grass w Gdañsku – jedno wspomnienie, jedna refleksja, dwa dokumenty, Petera
Olivera Loewa Grass – prawie jak ¿ubr, Ewy Rachoñ ..., Dietera Stolza ..., Leszka
¯yliñskiego Moje spotkanie z GG oraz Mi³os³awy Borzyszkowskiej-Szewczyk
„Mój” Grass.

W krêgu dwóch kultur. Spo³eczeñstwo polskich ziem zachodnich w XIX
i XX stuleciu, pod red. Szczepana Wierzchos³awskiego, Anety Niewêg³ow-
skiej, Tomasza Krzemiñskiego, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu
Miko³aja Kopernika, Toruñ 2017, ss. 296

Ze Wstêpu: „Treœæ publikacji jest kontynuacj¹ rozwa¿añ zamieszczonych w zbio-
rze studiów wydanych w 2015 roku, dotycz¹cych aspektów spo³ecznej, kul-
turowej i politycznej aktywnoœci Polaków na prze³omie XIX i XX wieku.
Obydwie s¹ efektem spotkañ specjalistów od dziejów tego okresu, zainicjowa-
nych i zorganizowanych przez pracowników Zak³adu Historii XIX wieku
w Instytucie Historii i Archiwistyki UMK w Toruniu i toruñskiej Pracowni
Dziejów Pomorza i Krajów Ba³tyckich Instytutu Historii PAN w Warszawie.
Spotkaniom towarzyszy³o przekonanie o koniecznoœci szerszego spojrzenia



NOTY WYDAWNICZE 2018 377

na okres kszta³towania siê nowoczesnych spo³eczeñstw i nowo¿ytnych narodów,
bez powielania mitów, stereotypów i nie tylko poprzez pryzmat polskich elit,
ale wszystkich warstw spo³ecznych, grup narodowoœciowych i wyznaniowych”.
W tomie znajdziemy m.in. takie teksty jak: Andrzej Romanow Œrodowisko dzien-
nikarzy i wspó³pracowników prasy polskiej w Gdañsku w latach 1891–1918,
Sylwia Bykowska Miêdzy nacjonalizmem a komunizmem. Obchody 950-lecia
Gdañska z 1947 roku, Tomasz Krzemiñski Codzienne relacje Polaków i Niem-
ców na Pomorzu w okresie wojny œwiatowej 1914–1918, Edmund Kizik Bieda
i kaszubska sztuka ludowa. Pocz¹tki dzia³alnoœci Izydora i Teodory Gulgow-
skich do 1914, Janusz Dargacz Polskie pensjonaty w Sopocie do 1939 roku.

Gedania Cassubia – kaszubskoœæ Gdañska, red. Mi³os³awa Borzyszkowska-
-Szewczyk, Cezary Obracht-Prondzyñski, wyd. Instytut Kaszubski, Gdañsk
2018, ss. 217 + 1 nlb

Ksi¹¿ka jest owocem konferencji naukowej pod tym samym tytu³em, która
odby³a siê 17 listopada 2017 roku w Oœrodku Kultury Morskiej w Gdañsku.
Zawiera teksty nastêpuj¹cych autorów: Józefa Borzyszkowskiego Kaszubi
w Gdañsku. Gdañsk stolic¹ Kaszub? Raz jeszcze, Daniela Kalinowskiego Ka-
szubski Gdañsk w œwietle wspomnieñ, pamiêtników, relacji z podró¿y i reporta-
¿y, Mi³os³awy Borzyszkowskiej-Szewczyk Gdañsk a Kaszuby w twórczoœci
Güntera Grassa, Anny Kwaœniewskiej Gdañsk w kulturze tradycyjnej Kaszub,
Cezarego Obracht-Prondzyñskiego Znaki i symbole kaszubskiej pamiêci w kra-
jobrazie Gdañska, Miros³awa Kuklika Morze – handel – obcoœæ. O obecnoœci
kaszubskich rybaków w Gdañsku, Sylwii Bykowskiej Gdañszczanie – autochtoni
i Kaszubi w latach 1945–1959. Od weryf ikacji narodowoœciowej do emigracji,
Magdaleny Lemañczyk Kaszubska obecnoœæ we wspó³czesnym Gdañsku: formy
aktywnoœci, instytucje, animatorzy, Magdaleny Izabelli Sachy Gduñsk – „œrodek
w³aœciwy”. Medialny spór o stolice Kaszub oraz Jana Frankowskiego i W³odzi-
mierza Kuczabskiego Przestrzenny rozwój Gdañska a Kaszuby.

Wdzydzanie, oprac. i wstêp Katarzyna Kulikowska, wyd. Muzeum – Ka-
szubski Park Etnograficzny im. Teodory i Izydora Gulgowskich we Wdzy-
dzach Kiszewskich, Wdzydze 2017, ss. 204 + 1 nlb

Fotograficzna relacja o niezwyk³ym miejscu i niezwyk³ych ludziach z domo-
wych archiwów i pamiêci œwiadków dziej¹cej siê historii. Wœród nich: Cecylia
Jaszewska, Helena Brzeziñska, Andrzej Grulkowski, Maria £angowska, El¿bieta
Mi³osz i wielu innych mieszkañców lokalnej spo³ecznoœci. Wdzydze jako mi-
tyczna kraina, pierwotna, oddalona od œwiata, zanurzona w naturze i tak dla
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tego œwiata wa¿na, wci¹¿ odtwarzana, konfrontowana z rzeczywistoœci¹ i pamiê-
ci¹ o niej, opowiedziana z perspektywy jej mieszkañców, ich relacji i doœwiad-
czeñ. Zdjêcia ukazuj¹ proces modernizacji i wynikaj¹ce z niego przekszta³ce-
nia wsi, wybranych gospodarstw, mody oraz historiê poszczególnych rodzin.
Oœ czasu i obiektywny bieg rzeczy zast¹pione s¹ osi¹ pamiêci, ulotn¹, omyln¹,
pe³n¹ niezawinionych mistyfikacji, dlatego te¿ projekt/album – jak napisano
we Wstêpie – jest struktur¹ otwart¹, negocjowaln¹, wystawion¹ na rewizjê
i domagaj¹c¹ siê dalszego ci¹gu. Autork¹ projektu, jego koordynatork¹ jest dy-
rektor Kaszubskiego Parku Etnograficznego im. Teodory i Izydora Gulgowskich
– Katarzyna Kulikowska. Pisze ona: „Nale¿y wci¹¿ opieraæ siê na dziedzictwie
Gulgowskich, przez które rozumiem przede wszystkim integralne i wielokon-
tekstowe podejœcie do poznawania i upowszechniania wiedzy o kulturze Ka-
szub i Pomorza. Spuœcizna Gulgowskich obejmuje równie¿ wartoœci i umiejêt-
noœci. (...) To konsekwencja, refleksja, wyobraŸnia, inicjatywa, samodzielnoœæ,
odwaga, szacunek i troska o innych, zaciekawienie drugim cz³owiekiem”.

Niematerialne dziedzictwo kulturowe Pomorza Wschodniego. Monogra-
fia, praca zbiorowa pod red. Anny Kwaœniewskiej, wyd. Uniwersytet Gdañ-
ski, Gdañsk 2017, ss. 544

Niematerialne dziedzictwo kulturowe Pomorza Wschodniego. Katalog,
cz. I, praca zbiorowa pod red. Anny Kwaœniewskiej, wyd. Uniwersytet
Gdañski, Gdañsk 2017, ss. 832

Niematerialne dziedzictwo kulturowe Pomorza Wschodniego. Katalog,
cz. II, praca zbiorowa pod red. Anny Kwaœniewskiej, wyd. Uniwersytet
Gdañski, Gdañsk 2017, ss. 735

Jak czytamy we Wstêpie do katalogu ogromnego trzytomowego dzie³a, bêd¹cego
efektem kilkuletniego projektu badawczego: „Dziedzictwo kulturowe oznacza,
najogólniej ujmuj¹c, wartoœæ materialn¹ i niematerialn¹, przekazywana przez
przodków i okreœlaj¹c¹ nasz¹ kulturê. Jego integraln¹ czêœæ stanowi¹ obrzêdy,
zwyczaje, wiedza i wszelkie zachowania kulturowe wa¿ne dla narodu, grup et-
nicznych i regionalnych, przekazywane przede wszystkim drog¹ miêdzygene-
racyjnego przekazu bezpoœredniego. Tworz¹ one dziedzictwo niematerialne,
nazywane wczeœniej przez etnologów kultur¹ duchow¹ i spo³eczn¹. Znaczenie
niematerialnego dziedzictwa wynika z tego, i¿ obejmuje ono podstawowe kody
i wartoœci istotne dla spo³ecznoœci regionalnych i ca³ego narodu, którego spo-
³ecznoœci te s¹ czêœci¹”.
W monografii znalaz³y siê nastêpuj¹ce artyku³y: Anny Kwaœniewskiej Pamiêæ
zbiorowa mieszkañców Pomorza Wschodniego, Soni Klein-Wroñskiej Wspó³-
czesny krajobraz kulturowy Pomorza Wschodniego a „zapisany w pamiêci”,
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Katarzyny Kulikowskiej Obrzêdowoœæ doroczna i negocjowanie tradycji, Alicji
Janiak Zwyczaje i obrzêdy rodzinne, s¹siedzkie i zawodowe, Andrzeja Stacho-
wiaka Wspó³czesne zwyczaje religijne i miejsca kultu na Pomorzu Wschodnim,
Krzysztofa Zamoœciñskiego Wiedza ludowa o œwiecie na Pomorzu Wschodnim,
Ewy Gilewskiej Tradycyjne umiejêtnoœci rêkodzielnicze – kontynuacja, zanika-
nie, kreacja oraz Dawida Gonciarza Wiejscy muzykanci, instrumenty muzyczne,
zespo³y folklorystyczne.
W czêœci pierwszej katalogu zebrano dziedzictwo niematerialne z powiatów:
bytowskiego, chojnickiego, cz³uchowskiego, gdañskiego, kartuskiego, koœcier-
skiego, kwidzyñskiego, lêborskiego i malborskiego, natomiast w czêœci drugiej
z: nowodworskiego, puckiego, starogardzkiego, s³upskiego, œwieckiego, sztum-
skiego, tczewskiego, tucholskiego i wejherowskiego.

Katarzyna Kulikowska, Piotr Zatoñ, Znaki to¿samoœci. Wzór haftu
kaszubskiego w przestrzeni publicznej, wyd. Muzeum – Kaszubski Park
Etnograficzny im. Teodory i Izydora Gulgowskich we Wdzydzach Kiszew-
skich, Wdzydze 2017, ss. 406 + 2 nlb

Ze Wstêpu: „Obecnie niemal ka¿da spo³ecznoœæ ma œwiadomoœæ posiadania
kultury i jest w stanie wypowiadaæ siê o niej bez poœrednictwa »profesjonal-
nych badaczy«. […] Obserwuj¹c teraŸniejsz¹ rzeczywistoœæ Kaszub, mo¿na
odnieœæ wra¿enie, ¿e kultura etniczna rozwija siê nie jedynie poprzez celowe
instytucjonalne dzia³ania kaszubskich elit, ale oddolnie, czerpi¹c natchnienie
z kultury popularnej i z tego, co w wyobraŸni wspó³czesnych uchodzi za »kul-
turê tradycyjn¹«. Powstaj¹ wiêc, miedzy innymi, kolejne materialne emblematy
Kaszub, tak¿e te, którym przypisuje siê dawny rodowód. Kluczowym przyk³a-
dem jest wzór haftu kaszubskiego […], który – po kolejnych przekszta³ceniach
dokonanych zarówno w warstwie plastycznej, jak i narracyjnej – wspó³czeœnie
sta³ siê niejako symbolem sygnuj¹cym obszar kaszubszczyzny. Podobnymi
w charakterze emblematami – chocia¿ mniej rozpowszechnionymi – s¹: znak
gryfa, abecad³o kaszubskie, tabakiera, diabelskie skrzypce”. W albumie znala-
z³o siê 197 miejsc i przedmiotów z ca³ych Kaszub, w których pojawia siê haft
kaszubski w ró¿nych kontekstach.

Miasto jak wspólny pokój Gdañskie modi co-vivendi, pod red. Marii Men-
del, wyd. Gdañskie Towarzystwo Naukowe, Instytut Kultury Miejskiej,
Gdañsk 2015, ss. 428 + 35 nlb

Wies³aw Theiss, recenzent monografii napisa³, i¿ „…jest ona – w najlepszym
tego s³owa znaczeniu – lekcj¹ pedagogiki spo³ecznej. Mówi o ludziach, którzy
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w³asnymi si³ami, poznaj¹c historiê i kulturê swojego miejsca, twórczo przetwa-
rzaj¹ to miejsce w imiê idea³ów (...)”. Opracowanie pod redakcj¹ Marii Mendel
jest rezultatem projektu naukowo-badawczego, artystycznego i edukacyjnego
z lat 2013–2015 „Wspólny Pokój Gdañsk”, realizowanego w Gdañskim Towa-
rzystwie Naukowym we wspó³pracy z Uniwersytetem Gdañskim, gdañsk¹ Aka-
demi¹ Sztuk Piêknych oraz Muzeum Historycznym Miasta Gdañska przy dofi-
nansowaniu Prezydenta Miasta Gdañska. Ludzie nauki, dzia³acze spo³eczni
i animatorzy lokalnych spo³ecznoœci prowadzili badania nad fenomenem
co-vivendi w ramach ró¿norodnych form spo³ecznej aktywizacji i budzenia
potencja³ów drzemi¹cych w mieszkañcach i u¿ytkownikach miasta. W ksi¹¿ce
teksty m.in. Mi³os³awy Borzyszkowskiej-Szewczyk (Re)konstrukcje gdañskich
modi co-vivendi w tekstach autobiograf icznych autorów pochodzenia ¿ydow-
skiego. Motyw bramy/drzwi, Marii Mendel Wspólny Pokój Gdañsk. Miejsce modi
co-vicendi w badaniu metod¹ krytycznej historii miasta, Les³awa Micha³ow-
skiego Wêdrówki po mieœcie w kontekœcie o¿ywiania pamiêci lokalnej i budowa-
nia wiêzi z miejscem, Jolanty Soko³owskiej Miasto jako przestrzeñ potencjalna
kultury. Czas wolny w narracjach m³odych gdañszczan.

Pomorze i archiwa. Ksiêga pami¹tkowa z okazji 75. urodzin Profesora
Kazimierza Koz³owskiego, pod red. Marii Frankel i Rados³awa Gaziñ-
skiego, Seria: Uniwersytet Szczeciñski. Rozprawy i Studia, t. (MLXV) 991,
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczeciñskiego przy wspó³pracy
Wydawnictwa i Drukarni Kadruk oraz Stowarzyszenia Archiwistów Pol-
skich, Szczecin 2017, ss. 567 + 24 nlb

Ksi¹¿ka poœwiêcona profesorowi Kazimierzowi Koz³owskiemu, zas³u¿onemu
pracownikowi Archiwum Pañstwowego w Szczecinie, cz³owiekowi z dusz¹
spo³ecznika i patrioty Pomorza Zachodniego. Profesor dzia³a³ w wielu instytu-
cjach, miêdzy innymi w Szczeciñskim Towarzystwie Naukowym, w Szczeciñ-
skim Towarzystwie Kultury, Polskim Towarzystwie Historycznym, Stowarzy-
szeniu Archiwistów Polskich, Zrzeszeniu Kaszubsko-Pomorskim i Instytucie
Kaszubskim. Swoimi refleksjami zwi¹zanymi z Jubilatem dziel¹ siê z czytelni-
kami: rektor Uniwersytetu Szczeciñskiego Edward W³odarczyk, redaktorzy
tomu Maria Frankel i Rados³aw Gaziñski, Józef Borzyszkowski, Zygmunt Szultka
oraz wielu innych w rozdzia³ach: W krêgu osi¹gniêæ badawczych i zawodowych,
O archiwistyce i archiwach, Meandry historii. W opracowaniu znalaz³ siê
wykaz wa¿niejszych publikacji Jubilata dotycz¹cych Pomorza i spraw archi-
wów oraz fotografie.
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Pomorze Zachodnie z Polsk¹, praca zbiorowa pod red. Kazimierza Ko-
z³owskiego, Naczelna Dyrekcja Archiwów Pañstwowych w Warszawie,
Wydawnictwo Archiwum Pañstwowego w Szczecinie „Dokument”, War-
szawa–Szczecin 2015, ss. 552

Praca zbiorowa, przedstawiaj¹ca genezê, jak pisze jej redaktor, ponownego ufor-
mowania zachodniej granicy Polski ze Szczecinem, spolonizowania w sensie
ludnoœciowym i pañstwowym zgermanizowanego niemal w ca³oœci regionu
zachodniopomorskiego, tak¿e o procesach cywilizacyjnych w tym rejonie
zachodz¹cych w kontekœcie uwarunkowañ geopolitycznych, polityki wewnêtrz-
nej pañstwa, realiów gospodarczych i mentalnych. Swoje pogl¹dy na ten temat
wyrazili ludzie, naukowcy maj¹cy du¿¹ wiedzê, doœwiadczenie i wyobraŸniê,
poczucie patriotyzmu niezaœciankowego, chocia¿ czasem lokalnego – to
sposób myœlenia czêœci elit odnosz¹cy siê do kondycji duchowej i materialnej
Pomorza Zachodniego po 70. latach polskiej tu obecnoœci. Wœród zabiera-
j¹cych g³os znaleŸli siê: Józef Borzyszkowski, bp Henryk Wejman, Zygmunt
Szultka, Edward W³odarczyk, Jerzy Marek Olech, Katarzyna Gruda, Wies³aw
F. Skrzypczak.

Wielkie Pomorze. Spo³ecznoœci i narody, praca monograficzna pod red.
Daniela Kalinowskiego i Adeli Kuik-Kalinowskiej, wyd. Instytut Kaszub-
ski, Akademia Pomorska w S³upsku, Gdañsk–S³upsk 2017, ss. 417 + 3 nlb

Pi¹ty tom Wielkiego Pomorza odpowiada m.in. na pytanie o to, jak wygl¹da³a
struktura spo³eczna Pomorza na przestrzeni wieków? Czy istnia³a odrêbna sztu-
ka poszczególnych wspólnot spo³ecznych Pomorza? Jakie elity istnia³y na Po-
morzu i w jakim stopniu mia³y wp³yw na pozosta³ych cz³onków spo³ecznoœci?
Artyku³y, które odpowiadaj¹ na te i inne pytania podzielone zosta³y na trzy
grupy, z których pierwsza dotyczy wspólnot etnicznych, druga – wspólnot
religijnych, a trzecia zyska³a nazwê wspólnot miejsc i zwi¹zana jest z opisem
zagadnieñ kulturowych, w których myœlenie w kategoriach przyporz¹dkowa-
nia do miejsca egzystencji stanowi podstawê. Spoœród zgromadzonych artyku-
³ów przebijaj¹ polski, niemiecki i kaszubski punkt widzenia, ich celem zaœ jest
ukazanie skomplikowanych relacji spo³eczno-etnicznych Pomorza, dostrzega-
nych g³ównie w zjawiskach literackich i historycznych. Wœród autorów i ich
tekstów w tomie znajdziemy: Daniela Kalinowskiego Kaszubi mityczni – Flo-
riana Ceynowy dyskurs narodowotwórczy, Míloša Øezníka Œredniowieczna iko-
na nowoczesnej to¿samoœci? „Testament Mestwina” w kaszubskich reprezenta-
cjach literackich od Aleksandra Majkowskiego do Lecha B¹dkowskiego, £ukasza
Zo³tkowskiego Pijak, rozrabiaka, awanturnik… Gocha obraz (nie)prawdziwy?
Literackie ujêcie mieszkañców Gochów, Christopha Erichta Ró¿norodnoœæ
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etniczna i kulturowa Pomorza w kronice historycznej Johannesa Bugenhagena
„Pomerania”, Hansa-Udo Voglera Ludwig Gotthard Kosegarten – pastor, twórca,
profesor…, Cezarego Obracht-Prondzyñskiego Pomorska hybris, czyli o regio-
nie jako federacji lokalnych wspólnot czy Joanny Flinik Obraz mieszczanina
pomorskiego w niemieckiej prozie po 1945.

Pomorskie poszerzenie pola kultury: dylematy-konteksty-dzia³ania, red.
naukowa Cezary Obracht-Prondzyñski, Piotr Zbieranek, wyd. Nadba³-
tyckie Centrum Kultury, Uniwersytet Gdañski, Pomorskie Centrum Ba-
dañ nad Kultur¹, Gdañsk 2017, ss. 315 + 2 nlb

Interdyscyplinarny wielog³os socjologów, historyków, antropologów, ekonomi-
stów, a tak¿e animatorów kultury, przedsiêbiorców, inwestorów, samorz¹dow-
ców i dziennikarzy na temat stanu kultury jako dŸwigni rozwoju, wynikaj¹cy
z wymiany doœwiadczeñ i kompetencji. Autorom opracowania towarzyszy
przekonanie, i¿ to w³aœnie kultura jest obecnie najlepszym narzêdziem zapo-
biegaj¹cym nierównoœciom, wspomagaj¹cym lokalnoœæ, ducha obywatelskoœci
i spo³ecznikostwa, na co zwróci³ uwagê jego recenzent Waldemar Kuligowski.
Ca³oœæ podzielono na trzy czêœci, skupione wokó³ zagadnieñ: 1. Kultura i oto-
czenie: porz¹dkowanie pola, 2. Zjawiska i dzia³ania: przejawy poszerzania pola,
3. Dylematy i pytania: refleksyjnoœæ w dzia³aniu. Na koñcu znalaz³y siê noty
o autorach artyku³ów. Partnerem projektu by³ m.in. Instytut Kaszubski w Gdañ-
sku, Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Oddzia³ w Bytowie oraz Akademia
Pomorska w S³upsku.

Agata Bachórz, Karolina Ciechorska-Kulesza, Tomasz Grabowski, Les³aw
Micha³owski, Cezary Obracht-Prondzyñski, Krzysztof Stachura, Piotr
Zbieranek, Przemiany pomorskiego sektora kultury 2012–2017, wyd.
Nadba³tyckie Centrum Kultury, Uniwersytet Gdañski, Pomorskie Cen-
trum Badañ nad Kultur¹, Gdañsk 2017, ss. 221 + 1 nlb

Publikacja jest rezultatem interdyscyplinarnych dzia³añ badawczych, realizo-
wanych w latach 2012–2016, umo¿liwiaj¹cych charakterystykê zachodz¹cych
przemian kultury. Ich celem by³o wypracowanie nowych pojêæ analitycznych
do opisu wspó³czesnych zjawisk kulturowych oraz wprowadzenie do dyskursu
badañ nad kultur¹ nowej terminologii, pojêæ takich jak: poszerzanie pola kul-
tury, (nie)uczestnictwo w kulturze, nowy model powinnoœciowy, nowy kapita³
kulturowy. Przeprowadzone przez badaczy wielu dziedzin i profesji analizy
umo¿liwi³y opisanie przemian wspó³czesnej kultury w dwóch podstawowych
wymiarach: instytucjonalnym i podmiotowym. Koniecznoœæ wprowadzenia
tych¿e pojêæ wynika³a bezpoœrednio z pojawienia siê nowych zasad funkcjo-
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nowania podmiotów kulturalnych, które wychodz¹ poza w¹skie dziedziny i po-
dejmuj¹ niestandardowe formy i cele dzia³alnoœci (poszerzanie pola kultury)
oraz ze zmian w postawach samych uczestników kultury i wzorów ich aktyw-
noœci w szeroko pojêtym czasie wolnym. W spisie treœci m.in. rozdzia³y: Naj-
wa¿niejsze wnioski analityczne: Pod presj¹ poszerzania? O wyzwaniach i para-
doksach nowych zjawisk w kulturze, Zasoby w instytucjach kultury w regionie,
Charakterystyka dzia³alnoœci instytucjonalnej, Instytucje ikony. Poszerzanie czy
zawê¿enie pola kultury?, Wspó³praca wewn¹trz- i miêdzysektorowa, Otoczenie
instytucji i jej strukturalne problemy, Pomorskie instytucje a (nie)uczestnicy
w perspektywie poszerzeniowej, Wymiary poszerzania pola kultury, Poszerzanie
pola kultury w warunkach regionalnego zró¿nicowania: pêkniêcia, niedoci¹gniê-
cia i zaskoczenia. Publikacjê zrealizowano w ramach projektu „Pomorskie Po-
szerzanie Pola Kultury”, którego partnerem by³ Instytut Kaszubski w Gdañsku,
a jednym z badaczy i autorów jego prezes Cezary Obracht-Prondzyñski.

Gdañska Encyklopedia Güntera Grassa, redakcja naukowa Marek Jaro-
szewski, Miros³aw Ossowski, wyd. Oficyna Gdañska, Gdañsk 2017, ss. 285
+ 3 nlb

Z ok³adki: „Gdañska encyklopedia Güntera Grassa w syntetycznej formie pre-
zentuje najwa¿niejsze fakty dotycz¹ce biografii i dorobku artystycznego twórcy
Blaszanego bêbenka. Podkreœla jego zwi¹zki z Polsk¹, z jego miastem rodzin-
nym oraz z Kaszubami. Miêdzynarodowy zespó³ autorów opracowa³ zwiêz³e
charakterystyki utworów literackich i dzie³ plastycznych Grassa, przedstawi³
sylwetki osób zwi¹zanych z Noblist¹, postaci z jego powieœci, opowiadañ, no-
wel, dramatów oraz miejsca w nich wspomniane. Zosta³y tu równie¿ opisane
rozmaite aspekty dzia³alnoœci publicznej pisarza. Osobny kr¹g hase³ stanowi¹
wyobra¿enia symboliczne i zagadnienia recepcji. Ich opracowania powsta³y
m.in. w oparciu o dokumentacjê Ÿród³ow¹ zebran¹ w archiwach. Encyklopedia
ma charakter popularyzatorski i przeznaczona jest dla wszystkich zaintereso-
wanych dokonaniami urodzonego w Gdañsku laureata Literackiej Nagrody
Nobla”. Wœród autorów znalaz³a siê Mi³os³awa Borzyszkowska-Szewczyk i opra-
cowane przez ni¹ has³o: Recepcja Grassa w ruchu kaszubsko-pomorskim.

Regionalne towarzystwa historyczne w Polsce w epoce globalizacji, red.
Pawe³ Migdalski i Wojciech Iwañczak, Terra Incognita, t. 13. Seria wy-
dawnictw Stowarzyszenia Historyczno-Kulturalnego „Terra Incognita”
w Chojnie pod red. Paw³a Migdalskiego, wyd. Wydawnictwo Templum,
Stowarzyszenie Historyczno-Kulturalne „Terra Incognita” Chojna 2017,
Chojna–Wodzis³aw Œl¹ski 2017, ss. 220 + 3 nlb
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Z recenzji prof. Dariusza A. Rymara: „(...) interesuj¹ca ksi¹¿ka, zawieraj¹ca prze-
gl¹d wspó³czesnych towarzystw regionalnych, których doœwiadczenia i dzia-
³alnoœæ z powodzeniem mo¿e byæ reprezentatywna dla wszystkich podobnych
œrodowisk. Jest to obraz z jednej strony pokazuj¹cy erupcjê aktywnoœci lokalnych
œrodowisk historycznych po roku 1989, a z drugiej towarzysz¹cych im proble-
mów”. To 12 artyku³ów dzia³aczy regionalnych, pracowników instytucji nauko-
wych i muzealnych, skupiaj¹cych siê w swoich dociekaniach wokó³ roli i znacze-
nia towarzystw regionalnych oraz przegl¹du ich organizacji. Wœród nich arty-
ku³ Józefa Borzyszkowskiego Dwadzieœcia lat dzia³alnoœci Instytutu Kaszubskiego
– stowarzyszenia ludzi nauki z siedzib¹ w Gdañsku – jego dzieje i dokonania.

Tczew miastem kolejarzy. 165 lat kolei w Tczewie (1852–2017), pod re-
dakcj¹ Kazimierza Ickiewicza, przy wspó³pracy Adama Murawskiego
i Leszka Muszczyñskiego, Wydawnictwo „Bernarinum” Sp. z o.o., wyd. II
rozszerzone, [Pelplin] 2017, ss. 263

Przypadaj¹ca w 2017 roku 165. rocznica pojawienia siê Tczewie kolei ¿elaznej
sta³a siê przyczynkiem dla drugiego, rozszerzonego wydania ksi¹¿ki upamiêt-
niaj¹cej ten fakt. Zamiarem autorów by³o przypomnienie œwietnoœci tczew-
skiego wêz³a kolejowego oraz przypomnienie jego historii. Zatem opisuj¹ dzieje
stacji, pocz¹wszy od II po³owy XIX wieku, kiedy to datuj¹ siê pocz¹tki kolejnic-
twa na Pomorzu. Przedstawiaj¹ jej szczególn¹ rolê w Tczewie jako mieœcie przy-
granicznym w okresie miêdzywojennym (1918–1939) oraz w PRL-u (1945–1989),
kiedy to wêze³ tczewski otrzyma³ nieformalne miano „miasto kolejarzy”.

„Studia Elbl¹skie”, t. XVIII, red. nacz. Piotr Towarek, wyd. Wy¿sze Semi-
narium Duchowne Diecezji Elbl¹skiej, Elbl¹g 2017, ss. 623

Tom otwiera dekret Kongregacji Kultu Bo¿ego i Dyscyplin Sakramentów dla
Diecezji Elbl¹skiej z dnia 12 paŸdziernika 2016 roku uznaj¹cy œw. biskupa Mi-
ko³aja œwiêtym patronem Elbl¹ga. Zaœ w rozdzia³ach poœwiêconych historii, teo-
logii i filozofii zawarte zosta³y Ÿród³a, artyku³y i materia³y poœwiêcone Koœcio-
³owi na terenie tej diecezji, dawnej Pomezanii. Na uwagê historyków zas³uguje
Translacja bulii „De salute animarum” i dokumentów koryguj¹cych granice die-
cezji warmiñskiej w 1861 i 1922 roku w t³umaczeniu Mieczys³awa Józefczyka.

„Akademia w Mieœcie”. (Pó³)rocznik Akademii Sztuk Piêknych w Gdañ-
sku, 2017, nr 1, zespó³ redakcyjny: Anna Polañska, Monika Scharmach,
Mariusz Wrona (redaktor prowadz¹cy), wyd. Akademia Sztuk Piêknych
w Gdañsku, ss. 94 + 2 nlb
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Niniejsze wydawnictwo to, jak napisa³ rektor Akademii Sztuk Piêknych, Krzysz-
tof Polkowski, pierwsza z planowanej serii publikacja, która ma na celu dawaæ
œwiadectwo ciekawych postaw twórczych, zaanga¿owania studentów i kadry
akademickiej oraz artystycznej atmosfery w uczelni i z jej udzia³em. Wewn¹trz,
do przeczytania: Jacka Dominiczaka Akademia w mieœcie, Paw³a Ge³esza Statek
miejski. Nowy prom dla Narodowego Muzeum Morskiego w Gdañsk oraz S³a-
womira Witkowskiego System identyf ikacji wizualnej – o mieœcie, jako ogrom-
nych bazach danych, organizmie bez przerwy ze sob¹ komunikuj¹cym, bêd¹cym
wyzwaniem dla projektantów tworz¹cych wspó³czesny jêzyk skrótów obraz-
kowych, logotypów umo¿liwiaj¹cych poruszanie siê po jego g¹szczu. Badacze
podjêli siê analizy najczêœciej stosowanych znaków i odnalezienia ich wspólnego
elementu s³owno-graficznego, buduj¹cego markê. Wed³ug nich wszystko, co
kojarzy siê z mark¹ Gdañsk, jest bezpieczne, solidne, nowoczesne, przyjazne
i niezawodne, a owym elementem wizualnym powtarzaj¹cym siê na przestrzeni
wieków jest herb – dwa srebrne krzy¿e zwieñczone z³ot¹ koron¹ na czerwo-
nym tle – trzymane przez dwa królewskie lwy. Prócz tego Anny Zelmañskiej-
-Lipnickiej ***Dla Ciebie... z okazji promocji tomiku wierszy Franciszka Feni-
kowskiego wydanego przez Instytut Kaszubski przy wspó³pracy Muzeum Piœ-
miennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie z inicjatywy prof.
Józefa Borzyszkowskiego.

„Zeszyty Kulickie” / „Külzer Hefte”, nr 12. Pomorze Wschodnie za cza-
sów panowania Gryfitów / Ostpommern zur Zeit der Greifenherrschaft,
red. / hrsg. von Lisaweta von Zitzewitz, t³um. / Übersetzung Ma³gorzata
A. Korzeb, Kornelia Witz, wyd. Fundacja Akademia Europejska Kulice–
–Külz / Verlag Stiftung Europäische Akademie Külz–Kulice, Szczecin
2017, ss. 307 + 5 nlb

Kolejne „Zeszyty Kulickie” zawieraj¹ materia³y z konferencji Pomorze Wschod-
nie za czasów panowania Gryf itów. Wœród artyku³ów m.in.: Ralfa-Gunnara
Werlicha Die Herrschaft der Greifen im östlichen Pommern und ihre Beziehungen
zu den umliegenden Mächten (Gryf ici na wschodnim Pomorzu i ich kontakty
z s¹siednimi w³adcami), Bronis³awa Nowaka W stref ie napiêæ miêdzy ksi¹¿êtami
pomorskimi, margrabiami brandenburskimi, zakonem rycerskim i Królestwem
Polskim. Losy S³upska na prze³omie XIII i XIV wieku (Im Spannungsfeld zwischen
den pomerschen Herzögen, den brandenburgischen Markgrafen, dem Deutschen
Ritterorden und dem Königreich Polen. Die Geschicke der Stadt Stolp an der
Wende vom 13. zum 14. Jahrhundert) czy Jörga Riecke Deutsch im Kreis der
Sprachen zwischen Oder und Weichsel (Jêzyk niemiecki w krêgu jêzyków pomiê-
dzy Odr¹ a Wis³¹).
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„Kluka”. Biuletyn Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego w Chojnicach, [nr]
10, red. Kazimierz I. Ostrowski, wyd. Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie
Oddzia³ Miejski w Chojnicach, Chojnice 2017, ss. 77

Dziesi¹ty numer biuletynu chojnickiego oddzia³u Zrzeszenia Kaszubsko-Pomor-
skiego poœwiêcony jest m.in. wspomnieniom o znanym kaszubskim artyœcie
i filozofie Józefie Che³mowskim z Brus i jego twórczoœci w zbiorach Muzeum
Historyczno-Etnograficznego w Chojnicach; poetyce utworów Jana Sabiniarza;
Florianowi Ceynowie w Polskim s³owniku biograf icznym. Prócz tego znalaz³y
siê tu teksty: Stanis³awa Pestki (Jana Zbrzycy) Sztandar prezentowa³ siê wspa-
niale, Eugenii ¯y³owej Kartki z ¿yciorysu, Kazimierza Ostrowskiego Charzykowy
sprzed lat, Marzeny Borzyszkowskiej Wychowujemy m³odych Kaszubów,
czy Kazimierza Jaruszewskiego Z kaszubskiego pitawala.

„Kartuskie Zeszyty Muzealne”, 2017, nr 2, pod red. Barbary K¹kol, wyd.
Muzeum Kaszubskie im. Franciszka Tredera w Kartuzach, Towarzystwo
Przyjació³ Muzeum Kaszubskiego im. Franciszka Brzeziñskiego w Kar-
tuzach, ss. 182

W drugim numerze kartuskiego periodyku znalaz³y siê dwa artyku³y, Barbary
K¹kol Kaszubi w Polskich Si³ach Zbrojnych na Zachodzie w latach 1939–1945
i Ryszarda Leszkowskiego Pamiêci kartuskich ¯ydów. W materia³ach Ÿród³o-
wych znalaz³y siê m.in. Wspomnienia Marii Szymichowskiej – kaszubsko-
-pomorskiej konspiratorki z okresu II wojny œwiatowej.

Ignatius Przebendowski, Wilkierz, przet³umaczy³ z j. niemieckiego, oprac.
i wstêpem oraz przypisami opatrzy³ prof. Andrzej Groth, wyd. Muzeum
Piœmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie, Wejhe-
rowo 2018, ss. 63 + 1 nlb

Publikacja zawiera Wilkierz dla mieszkañców Wejherowa wydany pierwotnie
w 1769 r. przez w³aœciciela miasta Ignacego Przebendowskiego w jêzyku nie-
mieckim. Andrzej Groth, emerytowany profesor Uniwersytetu Gdañskiego,
przet³umaczy³ go na jêzyk polski oraz dokona³ ponownej edycji tekstu niemiec-
kiego, które poprzedzi³ niewielkim Wstêpem. Wilkierz, czyli zbiór przepisów
prawnych, sk³ada siê z 55 artyku³ów, które dotycz¹ postanowieñ o charakterze
administracyjno-porz¹dkowym, zabezpieczeniu po¿arowym, obyczajowoœci
i przestrzeganiu zasad wiary katolickiej. Uzupe³niaj¹ je artyku³y z dziedziny
prawa karnego, normuj¹ce przestêpstwa przeciwko miastu i jego w³adzom.
Wiele przepisów dotyczy równie¿ handlu i zwi¹zanego z tym obrotu towarowo-
-pieniê¿nego.
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Mieczys³aw Józefczyk, Koœció³ i spo³eczeñstwo w Prusach Krzy¿ackich.
Teksty Ÿród³owe do dziejów chrzeœcijañstwa w Pomezanii i Pogezanii,
Warmiñskie Wydawnictwo Diecezjalne, Elbl¹g 2017, ss. 646 + 1 nlb

Ks. dr Mieczys³aw Józefczyk przet³umaczy³ na jêzyk polski i opracowa³ teksty
Ÿród³owe do dziejów chrzeœcijañstwa diecezji elbl¹skiej, dzia³aj¹cej na obszarze
dawnych krain pruskich: Pomezanii i Pogezanii, z okazji jej srebrnego jubile-
uszu. Zakres czasowy opracowania obejmuje lata 1206–1527.

Dziennik Polskiego Sejmu Dzielnicowego w Poznaniu w grudniu 1918 r.,
wyd. Andrzej Gulczyñski, seria „Wielkopolska dawniej i dziœ. Studia, Ÿró-
d³a i materia³y” [nr 6], pod red. Andrzeja Gulczyñskiego, Wydawnictwo
Poznañskiego Towarzystwa Przyjació³ Nauk, Poznañ 2018, ss. 214 + 1 nlb

Z ok³adki: „Polski Sejm Dzielnicowy w Poznaniu w grudniu 1918 r. by³ wielk¹
manifestacj¹ patriotyczn¹, a jednoczeœnie wyrazem legalizmu oraz kultywowa-
nia demokratycznego sposobu obejmowania i sprawowania w³adzy. W czasie
obrad powtórzono oczywisty postulat utworzenia zjednoczonej, wolnej Polski,
z dostêpem do morza, wskazano na koniecznoœæ podjêcia decyzji przez konfe-
rencjê pokojow¹ oraz podjêto szereg istotnych uchwa³, m.in. w sprawach so-
cjalnych i oœwiatowych, a tak¿e utworzenia w Poznaniu uniwersytetu. Po raz
pierwszy w historii Polski w sejmie wziê³y udzia³ kobiety. Edycja Dziennika
powsta³a w ramach przygotowañ do obchodów setnej rocznicy obrad Sejmu
oraz wydania s³ownika delegatów. Ma umo¿liwiæ zapoznanie siê z istot¹ Sejmu
i wprowadzenie uzupe³nieñ na liœcie delegatów oraz zbieranie o nich informa-
cji biograficznych”. Wœród uczestników Sejmu znaleŸli siê tacy Kaszubi, jak m.in.:
Antoni Abraham, Aleksander Majkowski, Leon Jasiñski, Witold Kukowski,
Marian Mokwa, Bernard Werra, Tomasz Rogala.

Janusz Jasiñski, Janusz Ma³³ek, Kancjona³ Mazurski. Przedwczoraj, wczo-
raj, obecnie, Pracownia Wydawnicza ELSet, Olsztyn 2017, ss. 141 + 3 nlb
+ CD

Kancjona³ Pruski (vel Wasiañskiego lub Mazurski) z perspektywy historycznej
w opracowaniu o charakterze popularnonaukowym. Jak napisali jego autorzy:
„Wbrew niejednokrotnie wypowiadanym pogl¹dom kancjona³ nie jest bynaj-
mniej niemieckim œpiewnikiem przet³umaczonym na polski. Pod wzglêdem
treœci i rodowodu ma charakter uniwersalny, jak uniwersalne jest chrzeœcijañ-
stwo. Oto znajduj¹ siê w nim psalmy pochodzenia judeochrzeœcijañskiego, spe-
cjalne Psalmy Dawidowe, pieœni nowotestamentowe (Magnifikat), pieœni z póŸ-
nej staro¿ytnoœci (Ciebie Boga chwalemy) liczne œredniowieczne t³umaczenia
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z ³aciny, renesansowe – protestanckie i katolickie – na czele z Kochanowskim,
tak¿e barokowe, wœród nich o rodowodzie katolickim, jak Jezu Chryste Panie
mi³y”.

Kronika Biblioteki Gdañskiej 1596–2016, pod red. Aleksandra Baliñskiego,
Anny Fr¹ckowskiej, Marii Otto, wyd. Polska Akademia Nauk Biblioteka
Gdañska, Gdañsk 2017, ss. 297 + 2 nlb

Z ok³adki: „Kronika Biblioteki Gdañskiej 1596–2016 przedstawia w 138 notach
wybrane lata i wydarzenia z dziejów jednej z najstarszych ksi¹¿nic w Polsce
[…]. Ka¿da z opatrzonych w³asnymi tytu³ami not stanowi studium na okreœlony
temat, zazwyczaj opatrzone podstawow¹ literatur¹ przedmiotu. Powstanie i dzia-
³alnoœæ Biblioteki Gdañskiej przedstawiono na tle ró¿norodnego œrodowiska
kulturalnego i naukowego. Kalendarium jest w du¿ej czêœci zbiorem biogramów
osób odgrywaj¹cych wybitn¹ rolê w dziejach Gdañska, wskazuj¹cym na œcis³e
zwi¹zki w³adz miasta z Bibliotek¹, zw³aszcza w XVII i XVIII wieku. Równocze-
œnie stanowi zapis ¿ycia kulturalnego Gdañska na przestrzeni ponad czterech
stuleci”.
Nale¿y dodaæ, i¿ ksi¹¿kê cechuje wysoka jakoœæ merytoryczna i wydawnicza.

Józef Krêcki, Zapiski wojenne, oprac. i komentarze Jerzy Szwankowski,
wyd. Stowarzyszenie Rozwoju So³ectwa Raci¹¿, Raci¹¿ 2018, ss. 47 + 1 nlb

Znakomicie opracowana i wydana publikacja na podstawie kronikarskich za-
pisków, odrêcznie spisanych o³ówkiem w niewielkim zeszyciku, przez m³odego
cz³owieka – Józefa Krêckiego, który doœwiadczy³ skomplikowanych losów na
obszarach wcielonych w 1939 roku do Rzeszy Niemieckiej, poddanego bez-
wzglêdnemu naciskowi germanizacyjnemu, który z³o¿y³ swoje ¿ycie w ofierze.
Okazj¹ do ich wydania by³a wystawa archiwaliów, fotografii i dokumentów
obrazuj¹cych ¿ycie mieszkañców so³ectwa i parafii Raci¹¿ oraz wa¿na rocznica
100-lecia odzyskania przez Polskê niepodleg³oœci. Ca³oœæ w opracowaniu
i z komentarzem Jerzego Szwankowskiego, geodety i historyka, autora nagra-
dzanych opracowañ naukowych dotycz¹cych Pomorza.

Dzieje porozbiorowe Narodu Polskiego w ¿ywem s³owie. Pamiêtniki Jó-
zefa Wybickiego senatora wojewody Królestwa Polskiego, z przedmow¹
Henryka Moœcickiego. Wydanie okolicznoœciowe z okazji 100-lecia od-
zyskania przez Polskê Niepodleg³oœci, [wyd. Kuria Archidiecezji Gdañ-
skiej?], Gdañsk 2018, ss. 288+ 4 nlb
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Przedruk Pamiêtników Józefa Wybickiego wydanych pierwotnie w 1905 roku
z zachowan¹ oryginaln¹ pisowni¹, poprzedzony S³owem Ksiêdza Arcybiskupa
S³awoja Leszka G³ódzia Metropolity Gdañskiego. Wydanie Pamiêtników…, które
ukaza³y siê w luksusowej wersji na papierze kredowym, lecz w niechlujnym
sk³adzie z licznymi „przestawieniami” wierszy, zasponsorowa³a Energa.
Wartoœæ merytoryczna takiego wydania tego ciekawego Ÿród³a, bez aktualnych
komentarzy naukowych wydaje siê wielce w¹tpliwa.

Anna Mikulska, Joanna Mikulska, Katalog muzealiów ze zbiorów Funda-
cji Genera³ El¿biety Zawackiej. Archiwum i Muzeum Pomorskie Armii
Krajowej oraz Wojskowej S³u¿by Polek / Catalogue of the collections of
the Foundation of General El¿bieta Zawacka. The Pomeranian Archive
and Museum of the Home Army and the Military Service of Polish Women,
pod red. Katarzyny Minczykowskiej / edited by Katarzyna Minczykow-
ska, t³um. / translation Agnieszka Chabros, seria: Biblioteka Fundacji
„Archiwum Pomorskie Armii Krajowej” w Toruniu, t. LXIX / The Libra-
ry of the Fundation „Pomeranian Archives of the Home Army” in Toruñ,
vol. LXIX, wyd. Fundacja Genera³ El¿biety Zawackiej, Toruñ 2017, ss. 256

Genera³ El¿bieta Zawacka „Zo” – urodzona w Toruniu w 1909 roku, kurierka
komendy g³ównej Armii Krajowej, powstaniec warszawski, jedyna kobieta wœród
cichociemnych, matematyczka, profesor nauk humanistycznych, dama Orde-
ru Or³a Bia³ego oraz laureatka Medalu Stolema. Muzealia gromadzone w Fun-
dacji jej imienia nie s¹ wy³¹cznie zwi¹zane z Armi¹ Krajow¹, lecz pochodz¹
tak¿e od kobiet ¿o³nierzy, które s³u¿y³y w Polskich Si³ach Zbrojnych na Zacho-
dzie oraz w I i II Armii Wojska Polskiego, gdy¿ El¿bieta Zawacka uwa¿a³a,
¿e nale¿y ³¹czyæ œrodowiska kombatanckie i gromadziæ materia³y dokumen-
tuj¹ce wojenn¹ s³u¿bê wszystkich Polek. Katalog przedstawia zdjêcia mundu-
rów, orderów, odznaczeñ, dokumentów i wielu innych eksponatów maj¹cych
zw³aszcza dla ich w³aœcicieli du¿¹ wartoœæ emocjonaln¹.

Informator o zbiorach archiwalnych Fundacji Genera³ El¿biety Zawac-
kiej. Archiwum i Muzeum Pomorskie Armii Krajowej oraz Wojskowej
S³u¿by Polek / Guide to the collections of the Archive of The Foundation
of General El¿bieta Zawacka. Pomeranian Archives and Museum of the
Home Army and the Military Service of Polish Women, pod red. Kata-
rzyny Minczykowskiej, translated by Agnieszka Chabros, wyd. Fundacja
Genera³ El¿biety Zawackiej, Toruñ 2017, ss. 249
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Ze Wstêpu: „Fundacja Genera³ El¿biety Zawackiej. Archiwum i Muzeum Po-
morskie AK oraz Wojskowej S³u¿by Polek w Toruniu od 1990 roku gromadzi
materia³y Ÿród³owe do dziejów konspiracji na terenie Pomorskiego Okrêgu AK,
a od 1993 roku równie¿ do dziejów wojennej s³u¿by kobiet na frontach II wojny
œwiatowej. Najwiêksz¹ czêœæ zbiorów stanowi¹ materia³y zgromadzone w tecz-
kach osobowych. Ich zawartoœæ jest od lat przedmiotem zainteresowañ
naukowców, dziennikarzy i rodzin kombatantów II wojny œwiatowej. Dlatego
te¿ na karatach Informatora zaprezentowano materia³y o charakterze aktowym
i podzielone z uwzglêdnieniem zagadnieñ, jakimi od blisko 30 lat zajmuje siê
Fundacja, co odzwierciedla uk³ad zgromadzonych przez ni¹ zbiorów”.

Helena Kowalska, Straty wojenne Muzeum Miejskiego (Stadtmuseum)
w Gdañsku, Seria Nowa, t. 1. Malarstwo, wyd. Muzeum Narodowe w Gdañ-
sku, Gdañsk 2017, ss. 388

Ksi¹¿ka prezentuj¹ca straty wojenne Muzeum Miejskiego (Stadtmuseum)
w Gdañsku w zakresie malarstwa, przeznaczona g³ównie dla szerokiego grona
muzealników i badaczy poszukuj¹cych informacji o zaginionych obrazach oraz
w szerszym aspekcie upowszechniaj¹ca wiedzê o utraconym dziedzictwie kul-
turowym, która dziêki opracowaniu umo¿liwia odnalezienie, zidentyfikowanie
i odzyskanie utraconej spuœcizny. Autorka opisa³a: „Dzieje zbiorów malarstwa
Muzeum Miejskiego w Gdañsku (Stadtmuseum) w latach 1870–1945, Straty
wojenne w zbiorach malarstwa Muzeum Miejskiego w Gdañsku”, mapy ewa-
kuacyjne oraz w postaci aneksu Katalog strat malarstwa znajduj¹cego siê
w depozycie Muzeum Miejskiego w Gdañsku wraz z Bibliograf i¹. W postaci
do³¹czonego do publikacji skoroszytu znalaz³ siê Indeks nazwisk z Planami
rozmieszczenia obrazów na wystawach sta³ych w XIX wieku pod tym samym
tytu³em co ca³e opracowanie.

Polacy w kanadyjskiej mozaice. 150 lat historii / Poles in the Canadian
Mosaic. 150 Years of History / Les Polonais dans la mosaique canadienne.
150 ans d’historie, katalog wystawy, teksty: Anna Reczyñska, Dagmara
Drewniak, Michalina Petelska, wyd. Muzeum Emigracji w Gdyni, Gdynia
2017, ss.

Jak czytamy w s³owie wstêpnym dyrekcji muzeum, napisanym do elegancko
wydanego katalogu: „Niniejszy katalog to podsumowanie historii emigracji
z Polski do Kanady na przestrzeni wieków, do którego bezpoœredni¹ inspiracj¹
by³a wystawa Polacy w kanadyjskiej mozaice. 150 lat historii, przygotowana
wspólnie z Ambasad¹ Kanady w Warszawie z okazji 150. rocznicy pañstwowo-
œci kanadyjskiej”.
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Marian Fryda („Maryœ”), Maryœ, ch³opcze, co z ciebie wyroœnie?, nak³a-
dem autora, Cz³uchów–NiedŸwiady 2017, ss. 243

Wspomnienia dr. Mariana Frydy, historyka z Cz³uchowa, prezesa tamtejszego
oddzia³u ZKP, urodzonego w Borowym M³ynie, dorastaj¹cego w NiedŸwia-
dach (w nadleœnictwie NiedŸwiady ko³o Przechlewa), pisarza…
Rozdzia³ pierwszy Fotograf ie i obrazy to pierwsze wspomnienia, tak¿e o rodzi-
cach oraz domu, zw³aszcza tym najukochañszym – w NiedŸwiadach. Autor
wspomina najbli¿szych, szko³ê… Jak sam pisze: „Dopiero po wielu latach przy-
sz³a refleksja, ¿e czas to nie tylko to »teraz«, ale i to, co »by³o«. Do tego jednak
trzeba dojrzeæ, nabraæ do ¿ycia dystansu; prosto mówi¹c: trzeba siê zestarzeæ!”

Edmund Szczesiak, Drog¹ do nieba. Œladami Remusa. Ma³a odyseja ka-
szubska, wyd. Wydawnictwo Region – Jaros³aw Ellwart, Muzeum Piœmien-
nictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie, Gdynia–Wejhe-
rowo 2017, ss. 333 + 1 nlb

Z ok³adki: „W tomie Drog¹ do nieba autor pod¹¿a œladami kolejnej Remusowej
odysei – tras¹ pielgrzymki z Koœcierzyny do Wejherowa, swoj¹ wczeœniejsz¹,
po po³udniowych Kaszubach, opisa³ w ksi¹¿ce Ma³a odyseja. Œladami Remusa.
Opowiada o intryguj¹cych miejscach, ziemi wielkiej urody, tajemnic i cudów.
Konfrontuje wspó³czesne Kaszuby z tymi z powieœci osadzonej w drugiej po³o-
wie XIX wieku, przygl¹daj¹c siê, na ile ta kraina zachowuje swoje wyj¹tkowe
oblicze”.

Janusz Jasiñski, Migawki z ¿ycia mojego, Oficyna Wydawnicza „Retman”,
D¹brówno 2017, ss. 127 + 1 nlb

Migawki z ¿ycia... tak nazywa swoje autobiograficzne wspomnienia profesor
Janusz Jasiñski, Cz³onek Honorowy Instytutu Kaszubskiego oraz Polskiego
Towarzystwa Historycznego, historyk, autor ponad 800 prac naukowych
i popularnonaukowych, w tym 30 ksi¹¿ek, zajmuj¹cy siê g³ównie dziewiêtna-
stowieczn¹ histori¹ Warmii i Mazur. Niemal przez æwieræ wieku by³ sekreta-
rzem i naczelnym redaktorem „Komunikatów Mazursko-Warmiñskich”, a tak¿e
wieloletnim prezesem Olsztyñskiego Oddzia³u Polskiego Towarzystwa Nauko-
wego oraz Spo³ecznego Komitetu Ratowania Dawnych Cmentarzy na Warmii
i Mazurach. Autor wspomina miejsca, wydarzenia, wspó³pracowników i przy-
jació³, kontakty z ró¿nymi œrodowiskami naukowymi.
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Zbigniew Szymañski, Od Ka³ugi do Gdañska. Wspomnienia, Wydawnic-
two „Marpress”, Gdañsk 2017, ss. 130

Autor urodzi³ siê w 1927 roku, z wykszta³cenia jest architektem, jako poeta
zadebiutowa³ w 1954 roku tomem Wiersze gdañskie; jest cz³onkiem Stowarzy-
szenia Pisarzy Polskich.
Z ok³adki: „Od Ka³ugi do Gdañska to ksi¹¿ka wspomnieniowa, w której autor,
na podstawie zachowanych dawnych notatek, opisa³ swoje losy pod koniec
wojny: najpierw jako jeñca-partyzanta w Armii Czerwonej, do której zosta³
wcielony po upadku akcji „Burza” w 1944 roku, a nastêpnie jako ¿o³nierz Armii
Berlinga. Wspomina równie¿ lata powojenne pocz¹tkowo w Warszawie, a na-
stêpnie na Wybrze¿u Gdañskim, gdzie osiedli³ siê wraz z rodzin¹ na sta³e”.

Józef Franciszek Wójcik, Kaszubskie losy, cz. II. Powstanie miasta z ma-
rzeñ i morza, nak³adem autora przy wsparciu Urzêdu Miasta Gdynia
i Urzêdu Miasta Rumia, Gdynia 2017, ss. 203

Autor urodzi³ siê na Podkarpaciu i jest wieloletnim wyk³adowc¹ Akademii
Marynarki Wojennej w Gdyni, nawigatorem, oficerem i kapitanem, podró¿nikiem
i dziennikarzem, maj¹cym w swoim dorobku literackim równie¿ opowiadania,
powieœci i reporta¿e marynistyczne. W Kaszubskich losach sk³ada ho³d i szacu-
nek ludziom, wœród których od wielu lat, ¿yje – Kaszubom. Odwo³uje siê tu do
czasów powstawania miasta, realizacji marzeñ o wielkiej i wspania³ej Gdyni.

Szko³a nowoczesnego rzemios³a 2006–2016. Publikacja z okazji 10-lecia
Niepublicznej Szko³y Rzemios³a w Wejherowie, zespó³ autorów: Walde-
mar Bargañski, Karol Bronk, Marcin Lewiñski, Waldemar Skar¿yñski,
Monika Za³uska, El¿bieta Kwidziñska, wyd. Powiatowy Cech Rzemios³
Ma³ych i Œrednich Przedsiêbiorstw – Zwi¹zek Pracodawców w Wejhero-
wie, Wejherowo 2016, ss. 112 + 2 nlb

Ksi¹¿ka wydana z okazji 10-lecia istnienia Niepublicznej Szko³y Rzemios³a
w Wejherowie, ze wstêpem Brunona Gajewskiego, z rozdzia³ami poœwiêconymi
historii szko³y, kadrze nauczycielskiej i pracownikom, absolwentom, kierun-
kom i metodom kszta³cenia.

Czytanie Pomorza. Literacki przewodnik po regionie #2, red. Katarzyna
Banucha, Bartosz Filip, wyd. Nadba³tycie Centrum Kultury w Gdañsku,
Gdañsk 2017, ss. 132 + 2 nlb

Publikacja poœwiêcona literaturze Pomorza, której kuratorami s¹ Katarzyna
Banucha i Bartosz Filip, bêd¹ca kontynuacj¹ projektu Czytanie Pomorza, zaini-
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cjowanego w 2014 roku przez Nadba³tyckie Centrum Kultury. To wyprawy pod
przewodnictwem pomorskich pisarzy, tworz¹ce swoist¹ mapê miejsc wartych
odwiedzenia i tekstów godnych poznania. Zosta³y one udokumentowane z myœl¹
o stworzeniu serii literackich przewodników po Pomorzu. Czytelnik pod¹¿a
z Bo¿en¹ Ptak przez Trójmiasto œladem literatury dla dzieci i m³odzie¿y, z Bar-
bar¹ Piórkowsk¹ tropem literatury stworzonej przez kobiety, z Paw³em Huelle
i Adamem Kamiñskim wystêpuj¹cymi w roli przewodników po literackiej Gdyni
oraz z Jaros³awem Ellwartem przez Kaszuby œladami Remusa – bohatera epopei
Aleksandra Majkowskiego.

Edmund Zieliñski, Drogi Krzy¿owe Kaszub i Kociewia. Sianowo – Hopowo
– Bytonia, nak³adem autora przy wsparciu finansowym Województwa
Pomorskiego, Gdañsk 2017, ss. 170

Jak napisano we Wstêpie do lektury: „Region, twórczoœæ, pamiêæ i krzy¿, to
w najwiêkszym skrócie treœæ niniejszego zbioru. Kaszuby i Kociewie to jego
geograficzne przestrzenie, a konkretnie Sianowo, Hopowo i Bytonia. Spraw¹
kluczow¹ jest tu praca twórcza – g³ównie rzeŸbiarzy, ale te¿ malarzy, hafciarek,
poetów i innych regionalnych twórców (…) wydobywaj¹cych dobro i piêkno
z materii. Ow¹ treœci¹ s¹ drogi krzy¿owe, nazywane przez autora, religijnymi
etykietami lokalnej kultury Kaszub i Kociewia, miejscami ¿ywej wiary otacza-
j¹cych ich ludzi”. Ksi¹¿ka jest kronik¹ prac rzeŸbiarza i malarza Edmunda Zie-
liñskiego – ojca autora Wstêpu, swoistym zapisem jego obserwacji i refleksji.
Jest on projektantem p³askorzeŸb do Drogi Krzy¿owej w Sianowie oraz w By-
toni, wspó³twórc¹ o³tarza papieskiego w Sopocie, przy którym œw. Jan Pawe³ II
sprawowa³ mszê œwiêta 5 czerwca 1999 roku, twórc¹ przydro¿nych kapliczek,
laureatem konkursów, którego prace znajduj¹ siê w wielu muzeach. Dzie³a te,
o których opowiada ksi¹¿ka to, jak napisa³a w jej zakoñczeniu, wnuczka rzeŸ-
biarza – Monika Pawelec, lekcje pisane prac¹ twórców ludowych: cierpliwoœci,
celowoœci, uwa¿noœci, nieanimowoœci i mi³oœci.

Jaromir Szroeder, Tomasz Fopke, ̄ eby wraca³ ten czas. O ¿yciu, pieœniach
i poezji ks. Antoniego Pepliñskiego, wyd. Muzeum Zachodniokaszubskie
w Bytowie, Muzeum Piœmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej
w Wejherowie, Bytów–Wejherowo–Gdañsk 2017, ss. 98

Kolejne opracowanie poœwiêcone kaszubskiemu bardowi, pieœniarzowi i poecie
– ksiêdzu Antoniemu Pepliñskiemu, autorowi Kaszëbe wo³aj¹ nas, powsta³e
ze wspó³pracy bytowskiego Muzeum Zachodniokaszubskiego i Muzeum Piœ-
miennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie w 100-lecie jego
urodzin. Zosta³o ono poszerzone o nowe, nieznane dot¹d materia³y zwi¹zane
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z osob¹ ksiêdza Pepliñskiego i ciekaw¹ analizê funkcjonowania we wspó³cze-
snym obiegu kulturowym jednej z najpopularniejszych pieœni kompozytora
w opracowaniu Tomasza Fopke oraz wykaz jej publikacji w ró¿nych wydaw-
nictwach na przestrzeni ostatnich lat. Ksi¹¿kê uzupe³niaj¹ dwie p³yty CD, pierw-
sza z nich zawiera szesnaœcie wersji Kaszëbsczich jezor, a druga to zdigitalizo-
wany materia³ z kasety magnetofonowej z piosenkami poety w jego autorskim
wykonaniu wraz ze œpiewnikiem.

Jan Mordawski, Atlas dziejów Pomorza i jego mieszkañców – Kaszubów,
wyd. Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie, Gdañsk 2017, ss. 104

Atlas dziejów Pomorza i jego mieszkañców – Kaszubów to vademecum wydarzeñ
geologicznych, historycznych i geograficznych z licznymi, sporz¹dzonymi przez
autora, mapami, diagramami i tabelami obrazuj¹cymi poruszane zagadnienia
zwi¹zane z Pomorzem i Kaszubami a¿ do 2017 roku. Atlas, jak napisa³ jego recen-
zent, prof. Tadeusz Palmowski, „jest nie tylko bardzo dobrym materia³em dy-
daktycznym do edukacji regionalnej w szkole, ale tak¿e cennym opracowaniem
dla wspó³czesnych i przysz³ych pokoleñ mi³oœników kaszubskiej ma³ej ojczyzny”.

Adam Wêsierski, Studia z dziejów Tucholi i powiatu, t. V, wyd. Machina
Druku, Toruñ 2017, ss. 120 + 12 nlb

Podstawê Ÿród³ow¹ tomu pi¹tego Studiów z dziejów Tucholi i powiatu stano-
wi¹ materia³y archiwalne zgromadzone w bydgoskim oddziale Archiwum In-
stytutu Pamiêci Narodowej, Archiwum Pañstwowym w Bydgoszczy w zespole
akt z lat 1920–1939 wypracowanym przez Starostwo Powiatowe w Tucholi,
Urz¹d Wojewódzki Pomorski w Toruniu, Komendê Powiatow¹ Policji Pañstwo-
wej w Tucholi oraz w zespo³ach akt Wojewódzkiego Komitetu Opieki Spo³ecz-
nej w Bydgoszczy (1945–1949), Starostwa Powiatowego w Tucholi (1945–1972)
i prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Tucholi. W oparciu o bazê Ÿró-
d³ow¹, a tak¿e prasê, literaturê oraz kroniki i dokumenty ze zbiorów prywat-
nych autor skonstruowa³ pracê sk³adaj¹c¹ siê z czterech g³ównych rozdzia³ów
zatytu³owanych: Emigracja z paraf ii œw. Katarzyny w Œliwicach w czasach
zaboru pruskiego, Stronnictwo Narodowe w powiecie tucholskim w latach 1920–
–1935, Stowarzyszenie £owieckie „Kotlina” w Œliwicach, Zarys dziejów Domu
Dziecka w Tucholi w latach 1945–2015.

Adam Wêsierski, Œliwicki S³ownik Biograficzny, t. III, wyd. Machina
Druku, Toruñ 2017, ss. 132

Zafascynowany histori¹ ziemi œliwickiej w Borach Tucholskich regionalista
i historyk Adam Wêsierski napisa³ trzeci ju¿ tom Œliwickiego S³ownika Biogra-
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f icznego z 74 biogramami zas³u¿onych dla tej ziemi dzia³aczy, patriotów, miesz-
kañców – pocz¹wszy od czasów zaboru pruskiego. Publikacja powsta³a w wy-
niku przeprowadzonej kwerendy, analizy Ÿróde³ i materia³ów dostêpnych
w archiwach pañstwowych oraz rodzinnych.

Adam Wêsierski, Przesz³oœæ œliwickich wsi w faktach i fotografii, t. IV.
Oœwiata, Wydawnictwo Tekst Sp. z o.o., Bydgoszcz 2016, ss. 128

Gmina Œliwice zajmuje obszar kompleksu leœnego w Borach Tucholskich, to
21 miejscowoœci wchodz¹cych w sk³ad 17 so³ectw. 70 procent jej terenów sta-
nowi¹ lasy, zamieszkuje j¹ 5600 osób. Autor opracowania przedstawia g³ównie
historiê placówek oœwiatowych w BrzeŸnie, Krêgu, Laskach, Linówku, Liñsku,
Lipowej, Lisinach, osadzie Lubocieñ, £¹skim Piecu, Okoninach Nadjeziornych,
Okoninach Polskich, Rosochatce, Œliwicach na przestrzeni dziejów.

Adam Wêsierski, Dawna i wspó³czesna rodzina œliwicka w fotografii,
t. IV, wyd. Machina Druku, Toruñ 2017, ss. 96
Adam Wêsierski, Za mundurem panny sznurem, wyd. Machina Druku,
Toruñ 2017, ss. 96

Dwa albumy ukazuj¹ce zdjêcia pochodz¹ce ze zbiorów parafii rzymskokatolic-
kiej w Œliwicach oraz osób prywatnych. Pierwszy przedstawia ¿ycie codzienne
i niecodzienne rodzin z gminy Œliwice, w tym przebywaj¹cych równie¿ na emi-
gracji (osada Parisville w USA, Brazylia, Francja). S¹ to zarówno fotografie oko-
licznoœciowe: œlubne, z I Komunii Œw., chrzcin oraz pami¹tkowe, przy pracy,
w domu – obrazuj¹ce ¿ycie rodzinne od pocz¹tku XX wieku a¿ do wspó³cze-
snoœci. Drugi album prezentuje wojskowych i ¿o³nierzy pochodz¹cych z para-
fii i gminy œliwickiej i z ni¹ zwi¹zanych, podzielony na cztery czêœci tematycz-
ne: 1. Czasy niewoli narodowej, 2. Dwudziestolecie miêdzywojenne, 3. Zakrêty
historii 1939–1945, 4. S³u¿ba w Ludowym Wojsku Polskim.

Józef Golicki, Album Tczewski. Tczewski most przez Wis³ê – 160 lat hi-
storii / The Vistula Bridge in Tczew – 160 years of history, t³um. na jêzyk
angielski Anna Szulc, wyd. Gazeta Reklamowa Agencja Impresaryjna
„Pop&Art”, [Tczew] 2017, ss. 95 + 1 nlb

W S³owie wstêpnym napisano, i¿ 160. rocznica powstania pierwszego tczew-
skiego mostu przez Wis³ê jest dobr¹ okazj¹ do przypomnienia dziejów najstar-
szego na œwiecie kratownicowego mostu ¿elaznego, zabytku techniki, wartego
ocalenia, co pobudzi³o aktywnoœæ wielu ludzi z Tczewa i z zagranicy. Publikacja
jest kolejn¹ z cyklu Album Tczewski, który to ukazuje siê od blisko 20 lat,
a którego celem jest chronienie przed niepamiêci¹ i zapomnieniem tego, co
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œwiadczy o to¿samoœci Tczewa, jego tradycji i niepowtarzalnoœci. Ca³oœæ bo-
gato ilustrowana dawnymi i wspó³czesnymi fotografiami miasta ze zbiorów
jej autora oraz Archiwum Starostwa Powiatowego w Tczewie.

Trzebiatowscy, cz. XVII. XIX Zjazd Rodzin Trzebiatowskich 15–17 czerwca
2018 Gdañsk–Wyspa Sobieszewska, praca zbiorowa pod red. Zdzis³awa
Zmuda Trzebiatowskiego, wyd. Rada Rodzin Trzebiatowskich, [Gdañsk]
2018, ss. 272 + 2 nlb

Publikacja powsta³a z okazji XIX zjazdu cz³onków i sympatyków rodów z Trze-
biatkowej, upamiêtniaj¹ca to wydarzenie z tekstami wyst¹pieñ i laudacji tych¿e
goœci, m.in. Marianny Chamier Gliszczyñskiej, Doroty Trzebiatowskiej, Zdzi-
s³awa Zmuda Trzebiatowskiego, Andrzeja Szutowicza.

W³adys³aw Szulist, Niedawna topografia okolic Lipusza a tak¿e kaszubskie
wyprawy kajakowe Karola Wojty³y, nak³adem autora, Lipusz 2018, ss. 200

W³adys³aw Szulist, Tornado na Kaszubach. Przemyœlenia, nak³adem
autora, Lipusz 2018, ss. 182

Pierwsz¹ publikacjê rozpoczyna rozdzia³ poœwiêcony Niedawnej topograf ii
Lipusza i okolicy, kolejne to Z przesz³oœci chóru paraf ialnego w Lipuszu do 2017
roku; Eugenia Landowska, ur. w 1935 r.; Ks. dr Miros³aw Gawron – kap³an
i dzia³acz spo³eczny. W dalszej czêœci znalaz³y siê recenzje wybranych ksi¹¿ek
i artyku³ów, m.in. tekstu pt. Günter Grass w 90. rocznicê urodzin Mi³os³awy
Borzyszkowskiej-Szewczyk z tomu Odpominania/Entinnerungen pod redakcj¹
tej¿e autorki, a tak¿e Krzysztofa Ja¿d¿ewskiego Nadleœnictwo Koœcierzyna. Dzieje
leœnictwa w sercu Kaszub.
Druga z ksi¹¿ek poœwiêcona jest tytu³owej nawa³nicy, która przesz³a nad kilko-
ma regionami Polski, w tym nad Kaszubami w nocy z 11 na 12 sierpnia 2017
roku, wyrz¹dzaj¹c wielkie szkody, zw³aszcza na terenach leœnych. W Przemy-
œleniach o Kaszubach przywo³uje opinie m.in.: ks. prof. Zygmunta Zieliñskiego,
Janusza Tazbira, abpa Henryka Muszyñskiego, abpa Tadeusza Goc³owskiego,
abpa Józefa ¯yciñskiego, Wies³awa Chrzanowskiego, ks. dr. Bernarda Sychty
czy prof. Gerarda Labudy. W obu ksi¹¿kach ca³oœæ dope³niaj¹ ilustracje oraz
odautorskie Postscriptum.

Co najmniej 32 powody, aby pokochaæ Niemcy, red. Andrzej Chludziñ-
ski, Wydawnictwo Jasne, Pruszcz Gdañski 2018, ss. 194

W 2017 roku ukaza³a siê przet³umaczona na jêzyk polski ksi¹¿ka Matthiasa
Kneipa pt. 111 powodów, by kochaæ Polskê. Wyznanie niemieckiego pisarza. Sta³a
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siê ona inspiracj¹ do stworzenia relacji odwrotnej – o powodach kochania Niem-
ców przez Polaków, o naszych wzajemnych doœwiadczeniach, spotkaniach
z s¹siadami zza Odry, zw³aszcza w kontekœcie historii i czasów wspó³czesnych.
Redaktor zaprosi³ i sk³oni³ do wspomnieñ i refleksji wielu ludzi, dziel¹cych siê
swoimi spostrze¿eniami w 32 tekstach, m.in. Daniela Kalinowskiego Mamy
wspólne losy, Cezarego Obracht-Prondzyñskiego Œwiat spo³eczny mocno zró¿-
nicowany, Andrzeja Lama Wypada znaæ tê poezjê oraz Magdalenê Piekarsk¹-
-Borówkê Szczeroœæ.

65 lat dzia³alnoœci S³upskiej Placówki Archiwalnej/65 jahrige Tatigkeit
der Archivstelle in Slupsk, red. i oprac. oraz t³um. na jêzyk niemiecki
Krzysztof Skrzypiec, wyd. Archiwum Pañstwowe w Koszalinie, Koszalin
2017, ss. 28 + 2 nlb

W 2017 roku s³upskie archiwum obchodzi³o 65-lecie swojej dzia³alnoœci.
Powo³ane zosta³o zarz¹dzeniem Naczelnego Dyrektora Archiwów Pañstwowych
28 lipca 1952 roku. Pocz¹tkowo podleg³e by³o Wojewódzkiemu Archiwum
Pañstwowemu w Gdañsku, póŸniej w Szczecinie, a nastêpnie w Koszalinie.
Samodzielnoœæ organizacyjn¹ posiada³o od 1 stycznia 1979 do 1994 roku, kiedy
ponownie w³¹czono je w struktury WAP w Koszalinie, jako oddzia³ zamiej-
scowy. Zasób s³upskiego oddzia³u Archiwum obejmuje 838 zespo³ów archiwal-
nych, zaœ najstarsze dokumenty pochodz¹ z koñca XV i XVI wieku. Najwiêk-
szym zainteresowaniem badaczy, zw³aszcza genealogów ciesz¹ siê ksiêgi uro-
dzeñ, zapowiedzi, ma³¿eñstw i zgonów z lat 1874–1935 dawnych urzêdów stanu
cywilnego.

Ga³¹zka miodu... czyli pszczo³y i miód w jêzyku, prozie literackiej i po-
ezji. Konradowi Kaczmarkowi, pszczelarzowi nad pszczelarze z okazji Ju-
bileuszu, 22 kwietnia 2017 roku, zebra³y i oprac. Narcyza Cichorzewska,
Jowita Kêciñska-Kaczmarek, wstêpem opatrzy³a Jowita Kêciñska-Kacz-
marek, nak³adem autorów, Dzier¿¹¿enko 2017, ss. 102

Obelnik, bartnik, pszczelarz i œwiêta mucha, czyli pszczo³a, obiekt jego fascy-
nacji s¹ bohaterami tej opowieœci, najpierw w jêzyku, a tak¿e w poezji i prozie.
Okazj¹ do jej snucia jest jubileusz Konrada Kaczmarka, który pszczo³ami inte-
resowa³ siê od lat wczesnej m³odoœci i owady te uczyni³ jednymi z bohaterek
swej powieœci Obelnik. Powieœæ z pradziejów Krajny. Czytelnik dostaje spory
wybór zarówno rozwa¿añ jêzykowych, fragmentów prozy literackiej oraz po-
ezji, która, jak napisano we wstêpie, od czasów s³ynnego Jana z Czarnolasu,
karmi³a nas modem. Zatem, na zdrowie!
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Ewelina Marciniak, Gdynia. Spacery po dawnym letnisku, Wydawnictwo
Region – Jaros³aw Ellwart, Gdynia 2018, ss. 144

Ksi¹¿ka Eweliny Marciniak to, jak napisano w jej recenzji, popularnonaukowa
monografia rodz¹cego siê w okresie miêdzywojennym miasta Gdyni i niezwy-
kle wci¹gaj¹cy przewodnik po nim, oparty zarówno na solidnych studiach oraz
bogatym doœwiadczeniu autorki, jako licencjonowanej przewodniczki po Trój-
mieœcie. Tekst napisany piêknym jêzykiem, lekko, z licznymi anegdotami, które
stanowi¹ jego dodatkow¹ zaletê.

Jaros³aw Ellwart, Danuta Król, Tomasz Rembalski, Gdynia. Przewodnik,
Wydawnictwo Region – Jaros³aw Ellwart, Gdynia 2018, ss. 191

Ksi¹¿ka zawiera podstawowe informacje o mieœcie, prezentuje dzieje poszcze-
gólnych jego dzielnic oraz atrakcje i ciekawostki krajoznawcze, których w „mie-
œcie z morza i marzeñ”, jak czêsto mawia siê o Gdyni, nie brakuje. Opisanych
zosta³o ³¹cznie ponad 150 obiektów. Przewodnik jest pok³osiem, organizowanych
w latach 2016–2017, otwartych wyk³adów i spacerów zorganizowanych przez
Kaszubskie Forum Kultury w ramach projektu „Kaszubska Gdynia”. Mecenat
nad publikacj¹ sprawowa³ Urz¹d Miasta Gdyni i prezydent Wojciech Szczurek,
który s³owem wstêpu odniós³ siê do kaszubskiej historii miasta i zas³ug, jakie
spo³ecznoœæ kaszubska wnios³a w jego rozwój, jej szczególnych przymiotów oby-
watelskich, przywi¹zania do regionu, tradycji, obyczajów i jêzyka kaszubskiego.

Tomasz Kot, Spacerownik sopocki. Piêæ tras po magicznych zak¹tkach
Sopotu, Wydawnictwo Smak S³owa, Sopot 2017, ss. 264

Sopot, tym razem opowiedziany z perspektywy Tomasza Kota, dziennikarza,
fotografa, pasjonata historii i ¿ycia codziennego Trójmiasta. Pokazany jako
kameralne i urokliwe miasto, które kryje w sobie wiele zagadkowych historii
i tajemniczych, magicznych zak¹tków. Dla ciekawych kurortu z dala od „Mon-
ciaka” autor przewodnika zaproponowa³ piêæ tras: sportow¹, w sercu Sopotu,
festiwalow¹, artystyczn¹ i leœn¹.

Czes³awa D³ugoszek, Jeœli bêdziemy jak kamienie. (Reporta¿e z Objazdy
i okolic), wyd. Starostwo Powiatowe w S³upsku, S³upsk 2018, ss. 398

Z ok³adki: „Poetka, polonistka, mi³oœniczka historii, d³ugoletnia nauczycielka
i dyrektorka miejscowej szko³y podjê³a siê trudu przywrócenia ObjeŸdzie zbio-
rowej pamiêci i osadzenia jej we wspó³czesnoœci, jej publikacja jest owocem wiel-
kiej pracy i pasji, ogromnej, encyklopedycznej wiedzy o lokalnych faktach i spra-
wach, erudycji i talentu literackiego. To zbiór poruszaj¹cych dokumentów – spisa-



NOTY WYDAWNICZE 2018 399

nych przez pierwszych osadników wspomnieñ, opracowanych przez autorkê lub
relacje rozmów z nimi przeprowadzonych oraz kilkadziesi¹t niewielkich repor-
ta¿y, ³¹cz¹cych poetyckie impresje z publicystyk¹ i faktograficzn¹ sumiennoœci¹”.

Roman Drze¿d¿on, Mariolka i ji przigòdë, wyd. Zrzeszenie Kaszubsko-
-Pomorskie, Gdañsk 2017, ss. 87

Co robiæ, kiedy dokucza nuda? Zw³aszcza zim¹. Mo¿na na przyk³ad napisaæ
ksi¹¿kê, choæby „o krôsniãtach, stolemach, ò królewiónce i ji ricerzu, ò czarow-
nicach, zapad³im zómkù, królu mórza Gòskù, wieso³im Pùrtkù, Bòrowi Cotce
z lasu...” Tak¹ radê dosta³a tytu³owa Mariolka od swojej mamy. M¹dra i ciep³a
opowieœæ, piêknie zilustrowana przez Joannê KoŸlarsk¹, wydana przez Zrze-
szenie Kaszubsko-Pomorskie w Gdañsku. Ksi¹¿ka zawiera s³owniczek kaszub-
sko-polski oraz do³¹czon¹ na p³ycie cd wersjê elektroniczn¹.

English Polish Kashub Dictionary by Stanis³aw Frymark, w³asnym nak³a-
dem, ss. 16 + 2 nlb.

S³owniczek angielsko–polsko–kaszubski autorstwa, urodzonego w Brusach
i zamieszka³ego w Zamku Zaborskim przy Kaszubie opodal Leœna, Stanis³awa
Frymarka. Autor od lat bada lokaln¹ historiê, ³¹cz¹c swoje zainteresowanie ka-
szubszczyzn¹ i jej zwi¹zki z kaszubsk¹ diaspor¹ w Ameryce Pó³nocnej, Nowej
Zelandii i Australii.

Stanis³aw Janke, Wiérztë dlô dzecy. ¯u¿ónka jak mrzónka. Ko³ysanka
z marzeñ. Krôjczki pôjczi, wyd. Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie, Gdañsk
2017, ss. 78 + 2 nlb

Wiersze Stanis³awa Janke, wydane po raz pierwszy w 1984 roku w tomiku
Zu¿onka jak mrzonka. Ko³ysanka z marzeñ oraz 10 lat póŸniej Krôjczi pôjczi,
zebrane razem i zaprezentowane w nowej szacie graficznej z piêknymi ilustra-
cjami Joanny KoŸlarskiej.

Emilia Jastrz¹bek-Zimnicka, Na ostatniej drodze, wyd. Starostwo Powia-
towe w S³upsku, S³upsk 2017, ss. 87

Recenzentka tomiku, Czes³awa D³ugoszek pisze o wierszach poetki Emili
Jastrz¹bek Zimnickiej z Izbicy, i¿ s¹ proste i szczere. W zamierzeniu autorki,
œwiadomej ograniczeñ i up³ywu czasu, s¹ po¿egnaniem z czytelnikiem, prób¹
ocalenia dawnych wartoœci, bez których nasze cz³owieczeñstwo mo¿e okazaæ
siê u³omne.
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Janusz Trzebiatowski, Dziedzictwo Pomorza w sztuce. Malarstwo. Album
nr 31 z serii 4A – Trzebiatowski, wyd. BiT Beata i Tomasz ¯muda-Trze-
biatowscy, Gdañsk–Wejherowo–Chojnice 2018, ss. 62 + 2 nlb

Janusz Jutrzenka Trzebiatowski to wybitny polski artysta mieszkaj¹cy w Kra-
kowie, urodzony w Chojnicach, gdzie w œredniowiecznej baszcie przy ulicy
Sukienników 16 mieœci siê Muzeum Janusza Trzebiatowskiego. Album prezen-
tuje prace z cyklu „Cztery ¿ywio³y”, bêd¹ce studium ognia, powietrza, wody
i ziemi, dla których inspiracj¹ jest dziedzictwo Pomorza, jego ró¿norodnoœæ
kulturowa, etniczna, narodowa i religijna. Natchnieniem jest œwiat przyrody,
lasy, morze, jeziora, ³¹ki i pola, niepowtarzalny klimat kaszubskiego pejza¿u.

Felix Cassubia! Nôsnô¿niészé kaszëbsczé gòdowé spiéwë / Najpiêkniejsze
kolêdy kaszubskie, wybór kolêd Maria Kleina, Monika Zytke, koordyna-
cja Tomasz Fopke, wyd. Polskie Radio Koszalin, Radio Gdañsk, Fundacja
Instytut Balticum, Muzeum Piœmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomor-
skiej w Wejherowie, [Wejherowo 2017], 15 nlb + CD

Œpiewnik kolêd w jêzyku kaszubskim wraz z p³yt¹ CD, na której znalaz³y siê
utwory w wykonaniu wyk³adowców, absolwentów i studentów Instytutu Mu-
zyki Akademii Pomorskiej pod kierownictwem muzycznym Moniki Zytke,
opatrzony komentarzem: „kolêdy w naszych aran¿acjach s¹ takie, jak sami
Kaszubi: trochê tradycyjne, trochê nowoczesne, trochê zamyœlone, trochê za-
dziorne...” Chór przygotowa³ Tadeusz Formela. Zbiór zawiera 15 utworów,
wœród nich: Nad Betlejem, Òwce blecz¹, Szëmi mòrze; Bibi, Synkù, bi..., Dobëcé,
Swiat przed Tob¹ klãk³, Zagrzmnia³o, Anio³ów bal.

Bursztynowy o³tarz Ojczyzny na 100-lecie odzyskania niepodleg³oœci,
wyd. Bazylika œw. Brygidy w Gdañsku, Wydawnictwo „Bernardinum” Sp.
z o.o., [Gdañsk] 2018, ss. 246 + 1 nlb

Album zdjêæ z okazji 100-lecia odzyskania niepodleg³oœci ze s³owem wstêpu
arcybiskupa, metropolity gdañskiego S³awoja Leszka G³ódzia, ukazuj¹cy dzieje
Bazyliki œw. Brygidy w Gdañsku oraz idee powstania i budowy Bursztynowego
O³tarza Ojczyzny. Wewn¹trz równie¿ rozdzia³y poœwiêcone b³. ks. Jerzemu
Popie³uszce, ks. pra³atowi Henrykowi Jankowskiemu, prezydentom Lechowi
Wa³êsie, Lechowi Kaczyñskiemu i Andrzejowi Dudzie.
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Część V

Kronika naukowa





Józef Borzyszkowski

Mistrz Nauki – profesor Janusz Małłek
Członkiem Honorowym Instytutu Kaszubskiego

15 listopada 2018 r. w Domu Kaszubskim – w Tawernie „Mestwin”, podczas
kolejnego „Spotkania z Mistrzem Nauki”, zorganizowanego przez Stacjê Pol-
skiej Akademii Umiejêtnoœci w Gdañsku, po³¹czonego z posiedzeniem jej Ko-
misji Kaszubskiej, Prezes Instytutu Kaszubskiego prof. Cezary Obracht-Pron-
dzyñski wrêczy³ bohaterowi tego wieczoru Profesorowi Januszowi Ma³³kowi
z Torunia dyplom Cz³onka Honorowego Instytutu Kaszubskiego. By³a to reali-
zacja jednomyœlnej decyzji Walnego Zgromadzenia Instytutu Kaszubskiego,
podjêtej w dniu 20 kwietnia bie¿¹cego roku. To najwy¿sze uhonorowanie
ze strony naszej Kaszubskiej Akademii Nauk przyznane zosta³o Prof. Janu-
szowi Ma³³kowi za ca³okszta³t jego dorobku naukowego jako wyœmienitego
badacza dziejów Prus Królewskich i Ksi¹¿êcych oraz Skandynawii.

Prezentuj¹c sylwetkê Laureata, przypomnia³em zebranym, i¿ Janusz Ma³³ek
urodzi³ siê 24 maja 1937 r. w Dzia³dowie na Mazurach w mazurskiej rodzinie
nauczycielskiej. Jego ojciec Karol (1898–1969) by³ znanym pisarzem, nauczy-
cielem, dzia³aczem, prezesem Zwi¹zku Mazurów. W czasie wojny ukrywa³ siê
w Warszawie, dzia³aj¹c na rzecz powrotu Warmii i Mazur do Polski. Po wojnie
pracowa³ na Mazurach m.in. jako za³o¿yciel i kierownik Mazurskiego Uniwer-
sytetu Ludowego w Rudziskach k. Pasymia.

¯ycie i dorobek naukowy Profesora Janusza Ma³³ka udokumentowany
zosta³ w poœwiêconych mu ksiêgach pami¹tkowych, opublikowanych z okazji
70- i 75-lecia urodzin. Druga z nich stanowi³a równie¿ upamiêtnienie 50-lecia
jego pracy naukowej. Poznajemy dziêki nim bli¿ej postaæ Profesora jako historyka
– nauczyciela akademickiego – humanistê. My mówimy Mistrza Nauki – dla
nastêpców – nie tylko dla jego licznych wychowanków – magistrów, doktorów
i profesorów, wœród których jest tak¿e jeden… Polak – na dodatek Wojciech,
nie prymas, ale profesor – redaktor naukowy obu ww. ksi¹g pami¹tkowych.

Janusz Ma³³ek swoj¹ podstawow¹ edukacjê rozpocz¹³ w czasie wojny w Ra-
doœci k. Warszawy, kontynuuj¹c j¹ w Pasymiu i Olsztynie. PóŸniej by³ uczniem
Liceum Pedagogicznego w Mr¹gowie. Po maturze w 1955 r. rozpocz¹³ studia
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historyczne na UMK w Toruniu. Jego mistrzem by³ profesor Karol Górski. Obok
studiów J. Ma³³ka pasjonowa³o ¿ycie studenckie. By³ m.in. redaktorem akade-
mickiego czasopisma naukowego „M³oda Myœl”, na ³amach którego w 1958 r.
debiutowa³ jako historyk artyku³em Poczta Królewiecka 1718–1720.

Jako magister historii w 1960 r. zosta³ na krótko pracownikiem Towarzy-
stwa Rozwoju Ziem Zachodnich, a w nastêpnym asystentem prof. K. Górskiego
na UMK. Bêd¹c pracownikiem naukowo-dydaktycznym tej uczelni, odby³ wiele
podró¿y badawczych i sta¿y naukowych w Norwegii, Szwecji, Danii, Niemczech,
Francji, Italii, poszerzaj¹c kr¹g swoich badañ, bêd¹c tak¿e uczestnikiem nau-
kowych konferencji. – W jednym z wywiadów Profesor powiedzia³: „Konfe-
rencje daj¹ satysfakcjê, zw³aszcza te zagraniczne. Uczestniczy³em w wielu. Dziêki
nim dowiedzia³em siê, nad czym ludzie pracuj¹, odby³em ciekawe rozmowy,
poszerzy³em horyzonty (…)”.

Na UMK Profesor przeszed³ wszystkie szczeble kariery naukowej, osi¹gaj¹c
stopieñ naukowy profesora w 1988 roku na podstawie ksi¹¿ki Dwie czêœci Prus.
Jego dorobek naukowy obejmuje ponad pó³ tysi¹ca pozycji bibliograficznych
– monografii, tomów Ÿróde³, artyku³ów, recenzji – tak¿e w jêzykach obcych.
Profesor J. Ma³³ek jest cz³onkiem kilku towarzystw naukowych w Polsce i za
granic¹; w 1993 r. zosta³ cz³onkiem Polskiej Akademii Umiejêtnoœci. Jako na-
uczyciel akademicki zyska³ opiniê wyœmienitego dydaktyka – wyk³adowcy i mi-
strza. Pe³ni³ funkcjê kierownika Zak³adu Historii Polski i Krajów Skandynaw-
skich, wicedyrektora Instytutu Historii i Archiwistyki, Dziekana Wydzia³u Nauk
Historycznych i prorektora UMK. Przechodz¹c w 2007 r. na emeryturê, konty-
nuowa³ pracê dydaktyczn¹ w Toruniu i Olsztynie. W 2008 r. Uniwersytet War-
miñsko-Mazurski uhonorowa³ go tytu³em doktora honoris causa. Od lat wspó³-
pracuje jako autor z unikatow¹ Oficyn¹ Wydawnicz¹ „Retman” Waldemara
Mierzwy w D¹brównie. W ramach serii „Moja Biblioteka Mazurska” jako jej
nr 28. przed dwoma laty ukaza³a siê ksi¹¿ka pt. Od Prus do Mazur. Szkice z dziejów
Prus, Pomorza, Warmii i Mazur. – Polecam! Otwiera j¹ autorskie wspomnienie
pt. Moje toruñskie lata. Polecam te¿ eseje Waldemara Mierzwy publikowane
od lat na ³amach „Pomeranii”.

Profesor Janusz Ma³³ek kontynuuje rodzinn¹ tradycjê pracy spo³ecznej na
rzecz Mazurów, dzia³aj¹c m.in. w krêgu ludzi nauki, skupionych w sopockiej
stolicy diecezji pomorsko-wielkopolskiej Koœcio³a ewangelicko-augsburskiego.
W ubieg³ym roku by³ referentem na gdañskiej konferencji poœwiêconej 500-
-leciu reformacji i postaci Doktora Pomeranusa – Johannesa Bugenhagena.

Podczas spotkania w „Mestwinie” podzieli³ siê swoimi refleksjami dotycz¹cy-
mi dziejów i losów spo³ecznoœci mazurskiej, odwo³uj¹c siê do pomyœlniejszej
historii Kaszubów w dziejach najnowszych Wielkiego Pomorza. Mam nadzie-
jê, ¿e przybior¹ one postaæ artyku³u, jaki uka¿e siê na ³amach t. XXI „Acta
Cassubiana”.



Karolina Ciechorska-Kulesza

„Tradycja dla rozwoju.
W poszukiwaniu pomorskich kultur regionalnych”

– główne informacje o projekcie

Nadba³tyckie Centrum Kultury oraz Pomorskie Centrum Badañ nad Kul-
tur¹ przy Uniwersytecie Gdañskim we wspó³pracy z Instytutem Kaszubskim
realizuj¹ projekt pn. „Tradycja dla rozwoju. W poszukiwaniu pomorskich kul-
tur regionalnych”. Przedsiêwziêcie, kierowane przez Cezarego Obracht-Pron-
dzyñskiego, odbywa siê w ramach dofinansowania Ministerstwa Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego w komponencie „Kultura ludowa i tradycyjna”, a jego g³ów-
nym celem jest dokumentacja zmiany kulturowej w obszarze kultury tradycyjnej
i ludowej w województwie pomorskim oraz wypracowanie teoretycznego mo-
delu obserwowanych przemian. W tym celu zostan¹ zrealizowane badania
empiryczne o zró¿nicowanym, interdyscyplinarnym charakterze (socjologicz-
nym, antropologicznym, etnograficznym) w szeœciu ró¿norodnych pomorskich
spo³ecznoœciach o charakterze peryferyjnym. Projekt zak³ada realizacjê przy
bliskiej wspó³pracy z partnerami lokalnymi zró¿nicowanych dzia³añ o charak-
terze: badawczo-dokumentacyjnym, animacyjnym oraz upowszechniaj¹cym,
skupionych wokó³ zjawisk i praktyk w obrêbie kultury i ich kontekstu spo³ecz-
nego. Dzia³ania projektowe zaplanowane s¹ na lata 2018–2020.

„Tradycja dla rozwoju…” stanowi kontynuacjê  studiów realizowanych przy
udziale Pomorskiego Centrum Badañ nad Kultur¹ UG w obszarze kultury
i praktyk kulturowych, w latach 2012–2016 w ramach programu Ministerstwa
Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Obserwatorium Kultury”. Punktem wyj-
œcia do badañ w ramach „Tradycji dla rozwoju…” jest przede wszystkim rozwi-
niêty w poprzednich studiach „poszerzeniowy” paradygmat w badaniach nad
kultur¹. Pobudk¹ do badañ nad zmianami w obrêbie kultury tradycyjnej i jej
zró¿nicowaniem jest tak¿e projekt o charakterze etnograficznym „Niemate-
rialne dziedzictwo kulturowe Pomorza Wschodniego”, realizowany przez Za-
k³ad Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Gdañskiego przy udziale
Instytutu Kaszubskiego, pod kierownictwem Anny Kwaœniewskiej.
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W tym roku zespó³ realizuje dzia³ania przygotowawcze, czyli cztery spotka-
nia warsztatowe z ekspertami zewnêtrznymi oraz wywiady indywidualne z li-
derami i ludŸmi kultury z ró¿nych obszarów województwa pomorskiego.
Dzia³aniom tym towarzyszy analiza danych zastanych, czyli przegl¹d literatury
przede wszystkim socjologicznej i antropologicznej, dotycz¹cej przede wszyst-
kim powi¹zañ pomiêdzy kultur¹ ludow¹ i tradycyjn¹ a regionaln¹ i narodow¹
oraz zwi¹zkami miêdzy obszarem kultury a rozwojem spo³eczno-gospodar-
czym. Dodatkowo analiza dotyka kwestii zró¿nicowañ w obrêbie wojewódz-
twa s³u¿¹cych wy³onieniu studiów przypadku. Etap przygotowawczy zakoñczy
wypracowanie narzêdzi badawczych s³u¿¹cych do dokumentacji zebranych
materia³ów oraz wy³onienie szeœciu spo³ecznoœci (rozumianych jako gminna
wspólnota samorz¹dowa) znajduj¹cych siê poza obszarem metropolitalnym.

Wybór spo³ecznoœci i zjawisk w nich zachodz¹cych, w których bêd¹ reali-
zowane dzia³ania projektowe, nast¹pi na podstawie zró¿nicowanych kryteriów,
przede wszystkim: historycznych, kulturowych, spo³ecznych, ekonomicznych
i fizjograficznych. Kryteria te odzwierciedlaj¹ zró¿nicowanie spo³ecznoœci po-
morskich. Dlatego te¿ do pog³êbionych studiów wybrane zostan¹ spo³eczno-
œci, które reprezentuj¹ pewne „typy idealne” pomorskich spo³ecznoœci. Przy
tak zró¿nicowanym podziale badania terenowe przeprowadzone zostan¹
w gminach wchodz¹cych w sk³ad ziem tzw. dawnych, ale jednak o zró¿nicowa-
nym typie kulturowym i etnicznym oraz gminach znajduj¹cych siê na terenie
Ziem Odzyskanych i równie¿ zró¿nicowanym profilu spo³eczno-kulturalnym
oraz odmiennych to¿samoœciach.

Celem etapu g³ównych badañ w terenie, które planowane s¹ na 2019 rok,
jest zebranie i uporz¹dkowanie materia³ów dokumentuj¹cych zjawiska i dzia³a-
nia 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. Przeprowa-
dzenie badañ w zró¿nicowanych œrodowiskach województwa pomorskiego
pomo¿e w wyodrêbnieniu i opisie elementów wspólnych dla przemian kultury
tradycyjnej i ludowej, a tak¿e odmiennoœci kulturowych, spo³ecznych i to¿sa-
moœciowych spo³ecznoœci, w tym ich stopnia zakorzenienia, integracji i roli
zasobów kulturowych.

Rok 2020 poœwiêcony bêdzie dzia³aniom upowszechniaj¹cym i animacyj-
nym. Ich efektem bêdzie miêdzy innymi publikacja naukowa podsumowuj¹ca
g³ówne prace projektowe. W jej ramach oprócz opisu szeœciu studiów przy-
padków oraz syntetyzuj¹cych wniosków dotycz¹cych zmian w obszarze kultu-
ry ludowej, tradycyjnej i regionalnej, znajd¹ siê tak¿e rekomendacje dla zainte-
resowanych interesariuszy na poziomie regionalnym i lokalnym. Projekt popu-
laryzowany bêdzie tak¿e w mediach regionalnych, w postaci esejów, wywiadów
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czy reporta¿y. Podsumowaniem ca³ego przedsiêwziêcia bêdzie dwudniowa
konferencja, która oprócz prezentacji wyników badañ oraz ca³ego projektu da
mo¿liwoœæ spotkañ i dyskusji osób zainteresowanych przemianami i spo³eczn¹
rol¹ kultury tradycyjnej, ludowej oraz regionalnej. Ponadto w spo³ecznoœciach,
w których zrealizowane zostan¹ badania terenowe, odbêd¹ siê otwarte spotka-
nia o charakterze prezentacyjno-dyskusyjnym.

Udokumentowanie ró¿norodnoœci i przemian w obrêbie kultury na Pomo-
rzu oraz stworzenie empirycznego modelu tych zmian w kontekœcie rozwoju
spo³ecznego, a nastêpnie upowszechnienie dobrych praktyk w tym zakresie
ma istotny wymiar praktyczny. Dzia³ania projektowe wydaj¹ siê znacz¹ce
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 na poziomie regionalnym i lokalnym
w kontekœcie bogactwa i ró¿norodnoœci kulturowej Pomorza wydaje siê wa¿-
nym, o ile nie najwa¿niejszym celem tego trzyletniego projektu.

      „TRADYCJA DLA ROZWOJU. W POSZUKIWANIU POMORSKICH KULTUR...
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Piotr Zbieranek

Gdańszczanie A.D. 2018
– pomiędzy tradycją a nowoczesnością

Kim s¹ wspó³czeœni gdañszczanie? Co ich ³¹czy, a co dzieli? Jak widz¹ siebie
we wspólnocie osób o ró¿nych to¿samoœciach? Odpowiedzi miêdzy innymi na
te pytania stanowi³y oœ projektu badawczego realizowanego przez Pomorskie
Centrum Badañ nad Kultur¹ UG oraz Instytut Kaszubski wraz z partnerami
i ze wsparciem Urzêdu Miasta Gdañska. W ramach projektu zrealizowano
miêdzy innymi badania ankietowe na reprezentatywnej próbie 1000 mieszkañ-
ców Gdañska, a tak¿e przeprowadzono analizê danych zastanych oraz indywi-
dualne wywiady pog³êbione z dobran¹ celowo grup¹ mieszkañców. Projekt
wpisywa³ siê w szersze obchody V Œwiatowego Zjazdu Gdañszczan, który odby³
siê 6-8 lipca 2018 roku (za wyk³ad inauguracyjny i moderacjê panelu rozpoczy-
naj¹cego Zjazd odpowiada³ kierownik projektu – prof. Cezary Obracht-Pron-
dzyñski).

Wstêpne wyniki badañ zaprezentowano i poddano pog³êbionej refleksji
w ramach konferencji „Oblicza gdañskich to¿samoœci. Jakie by³y, jakie s¹, jakie
mog¹ byæ?”, która odby³a siê 27 wrzeœnia 2018 r. na Wydziale Nauk Spo³ecz-
nych Uniwersytetu Gdañskiego. Jej partnerem by³ Instytut Kultury Miejskiej,
a patronami medialnym „Gazeta Wyborcza Trójmiasto”, Radio Gdañsk i Radio
MORS. Wziê³o w niej udzia³ oko³o 100 osób – zarówno badaczy, jak i prakty-
ków sfery kultury, polityki, mediów i dzia³aczy obywatelskich. Wyniki projektu
przedstawili badacze Pomorskiego Centrum Badañ nad Kultur¹ UG pod kie-
runkiem prof. Cezarego Obracht-Prondzyñskiego. O wyzwaniach zwi¹zanych
z badaniem to¿samoœci mieszkañców polskich miast opowiedzia³ prof. Marek
Szczepañski z Uniwersytetu Œl¹skiego, a w panelach dyskusyjnych poœwiêco-
nych dyskursowi i animacji to¿samoœci oraz przysz³oœci Gdañska udzia³ wziêli
m.in. Pawe³ Adamowicz, Prezydent Miasta Gdañska, redaktor Dorota Karaœ
z „Gazety Wyborczej Trójmiasto”, Olga Dêbicka, pisarka, prof. Jakub Szczepañ-
ski i prof. Ma³gorzata Dymnicka z Politechniki Gdañskiej, prof. Maria Mendel
i prof. Jaros³aw Za³êcki z Uniwersytetu Gdañskiego oraz dr Mi³os³awa Borzysz-
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kowska-Szewczyk z Pracowni Badañ nad Narracjami Pamiêci Pogranicza UG.
Uzupe³nieniem konferencji by³ – odbywaj¹cy siê 28 wrzeœnia 2018 r. – spacer
œladami wielokulturowoœci Gdañska. Poprowadzi³ go prof. Cezary Obracht-
-Prondzyñski przy udziale Anny Miler ze Stowarzyszenia Arterie. Wziê³o
w nim udzia³ oko³o 40 osób. Wyniki badañ spotka³y siê równoczeœnie z ¿ywym
zainteresowaniem mediów. Publikacje prasowe nimi inspirowane ukaza³y siê
miêdzy innymi w „Gazecie Wyborczej Trójmiasto” i „Dzienniku Ba³tyckim”.

Projekt zostanie zwieñczony publikacj¹ ksi¹¿kow¹ kompleksowo prezentu-
j¹c¹ materia³ badawczy z uwzglêdnieniem dyskusji podczas wrzeœniowej kon-
ferencji. Inspirowane wynikami badañ refleksje uczestników konferencji stan¹
siê równoczeœnie kanw¹ numeru tematycznego Miscellanea Anthropologica
et Sociologica poœwiêconego problematyce to¿samoœci wspó³czesnych gdañsz-
czan. Ich wydanie planowane jest w 2019 roku.
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Cezary Obracht-Prondzyñski

Granty NPRH Historia Kaszubów
oraz Gniazdo Gryfa – rok 2018

Od 2014 roku Instytut Kaszubski realizuje grant Narodowego programu
Rozwoju Humanistyki Historia Kaszubów w dziejach Pomorza (umowa nr 0059/
NPRH3/H11/82/2014). Celem podstawowym projektu jest napisanie i wyda-
nie 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 ten sposób ma powstaæ wielotomowe opracowanie, bêd¹ce realizacj¹ kon-
cepcji prof. Gerarda Labudy, który jest autorem pierwszego tomu Historii
Kaszubów (wydanego w 2006 roku), a przede wszystkim autorem koncepcji
metodologicznej, bêd¹cej podstaw¹ niniejszego projektu.

Projekt ma charakter wieloletni. W ci¹gu kolejnego roku realizacji projektu
(styczeñ – grudzieñ 2018) zadaniem zespo³u autorskiego, w sk³adzie prof.
J. Borzyszkowski – kierownik naukowy projektu, prof. Z. Szultka oraz prof.
C. Obracht-Prondzyñski, by³o, w oparciu o zgromadzony materia³ Ÿród³owy
oraz analizê literatury, napisanie kolejnych tomów Historii Kaszubów. W za³o-
¿onym terminie powsta³y trzy tomy, które zosta³y poddane recenzjom (recen-
zentami s¹ prof. prof.: Szczepan Wierzchos³awski, Leszek Belzyt, Andrzej G¹-
siorowski, Janusz Kutta, Grzegorz Berendt oraz Wojciech Skóra). Ze wzglêdu
na d³u¿szy proces pisania tomu drugiego pod koniec 2018 r. umowa na realiza-
cjê projektu zosta³a aneksowana. Tym razem ostateczny termin wydania wszyst-
kich czterech tomów zosta³ okreœlony na grudzieñ 2019 roku.

Rok 2018 by³ równie¿ trzecim rokiem realizacji drugiego grantu w ramach
Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki, jaki realizuje Instytut Kaszub-
ski pt. Gniazdo gryfa. S³ownik kaszubskich symboli, pamiêci i tradycji kultury.
Podstawowym celem projektu jest stworzenie kompendium wiedzy o kaszub-
skich symbolach, mitach, tradycjach kulturowych, pamiêci, œwiecie wyobra¿o-
nym i narracjach to¿samoœciowych, przekonaniach i stereotypach (jako wa¿nym
atrybucie okreœlania granic grupowych: co jest w³asne, co jest obce). Prowa-
dzone w trakcie badañ prace dokumentacyjne oraz analizy uwzglêdniaæ maj¹
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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 wielopo-
ziomowy 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-Pron-
dzyñskiego do po³owy 2018 r. zajmowa³ siê gromadzeniem literatury, bada-
niami bibliotecznymi, netografi¹ etc. Jednoczeœnie od prze³omu 2017/18 trwa
proces pisania hase³, których lista zosta³a ustalona i przyporz¹dkowana po-
szczególnym autorom. Do koñca 2018 r. powsta³a blisko setka hase³, które
zosta³y poddane wstêpnej redakcji naukowej. Pisanie hase³ bêdzie to trwa³o
do koñca maja 2019 r., a nastêpnie rozpocznie siê proces recenzowania oraz
opracowywania redakcyjnego. Wydanie S³ownika zaplanowano na pocz¹tek
2020 roku.
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Tomasz Rembalski

Sprawozdanie z działalności
Instytutu Kaszubskiego w 2018 roku

W kwietniu 2018 roku zakoñczy³a siê siódma kadencja Zarz¹du Instytutu
Kaszubskiego w sk³adzie:
– prof. dr hab. Cezary Obracht-Prondzyñski – prezes
– dr Mi³os³awa Borzyszkowska-Szewczyk – wiceprezes
– dr Katarzyna Kulikowska – skarbnik
– dr Tomasz Rembalski – sekretarz
– prof. dr hab. Józef Borzyszkowski
– prof. AP dr hab. Daniel Kalinowski
– dr Justyna Pomierska

W tym samym czasie kadencjê zakoñczy³a równie¿ Komisja Rewizyjna, któr¹
tworzyli:
– prof. dr hab. Mieczys³aw Nurek – przewodnicz¹cy
– prof. dr hab. Andrzej Romanow
– prof. UG dr hab. Anna Kwaœniewska.

20 kwietnia 2018 r. w Domu Kaszubskim w Gdañsku odby³o siê zebranie
sprawozdawczo-wyborcze cz³onków Instytutu Kaszubskiego. Spoœród 149
cz³onków Instytutu wziê³o w nim udzia³ 38 osób. W czêœci organizacyjnej ze-
brania przyjêto porz¹dek obrad, wybrano prezydium na czele z dr Mi³os³aw¹
Borzyszkowsk¹-Szewczyk, komisjê wnioskow¹ i skrutacyjn¹ oraz przyjêto pro-
tokó³ z poprzedniego zebrania. Nastêpnie prof. Cezary Obracht-Prondzyñski
skomentowa³ sprawozdania z dzia³alnoœci merytorycznej oraz finansowe. Oba
sprawozdania ka¿dy z zebranych otrzyma³ przed zebraniem. Prezes w swoim
komentarzu najwiêkszy nacisk po³o¿y³ na omówienie grantów NPHR: „Historia
Kaszubów”, „Gniazdo Gryfa”, projektu „Gedania Cassubia” oraz sta³ych cyklicz-
nych konferencji. Nastêpnie scharakteryzowa³ dzia³alnoœæ wydawnicz¹ Insty-
tutu. Podkreœli³ równie¿, ¿e sytuacja finansowa Instytutu Kaszubskiego jest
dobra, dziêki realizowanym projektom grantowym. Zwróci³ uwagê na pewne
problemy w op³acaniu sk³adek cz³onkowskich. Opiniê Komisji Rewizyjnej
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za mijaj¹cy rok przedstawi³ jej przewodnicz¹cy prof. Mieczys³aw Nurek. Ustê-
puj¹cemu Zarz¹dowi siódmej kadencji udzielono absolutorium, a nastêpnie
dokonano wyboru nowych w³adz. Do sk³adu Zarz¹du ósmej kadencji w wyniku
g³osowania powo³ano nastêpuj¹ce osoby:
– 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 trakcie zebrania powo³ano równie¿ nowych cz³onków Komisji Rewizyjnej:
– prof. dr hab. Mieczys³aw Nurek – przewodnicz¹cy
– prof. UG dr hab. Anna Kwaœniewska
– prof. dr hab. in¿. Mieczys³aw Ronkowski.

Podczas zebrania, wybrany po raz drugi na funkcjê prezesa, prof. Cezary
Obracht-Prondzyñski przedstawi³ zadania Instytutu Kaszubskiego na now¹
ósm¹ kadencjê w latach 2018–2021. Za najwa¿niejsz¹ uzna³ sprawê wydania
czterech tomów Historii Kaszubów w 2019 r. W nastêpnym roku (2020) bêdzie
nim opublikowanie ksi¹¿ki Gniazdo gryfa. S³ownik kaszubskich symboli, pa-
miêci i tradycji kultury. Trzecim wa¿nym zagadnieniem jest projekt Gedania
Cassubia, który ma byæ zwieñczony dwiema publikacjami. Prezes wspomnia³
te¿ o zaanga¿owaniu Instytutu w badania nad to¿samoœci¹ gdañszczan oraz
kilkuletni projekt „Pomorskie drogi do Niepodleg³oœci”, w którym kluczowym
dla Pomorza bêdzie 2020 r. W przemówieniu Prezesa znalaz³o siê te¿ miejsce
na omówienie problemów zwi¹zanych z finansowaniem rocznika „Acta Cas-
subiana”, które wyniknê³y wskutek wprowadzenia reformy szkolnictwa wy¿-
szego i nauki. Podkreœli³, i¿ „Instytut stoi w tym wzglêdzie przed wyzwaniami
finansowymi i personalnym. Dotychczas odpowiedzialnym za rocznik pozo-
staje prof. Józef Borzyszkowski, lecz w najbli¿szym czasie nale¿y wypracowaæ
sposób na w³¹czenie w to innych osób”. W dalszej kolejnoœci Prezes omówi³
zadania zwi¹zane z kontynuowaniem wydawania serii „Biblioteka Pisarzy Ka-
szubskich”, serii „Stegnami pomorskiego pogranicza” oraz serii kaszubskiego
„Vademecum”, którego wspó³wydawc¹ jest Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie.
Na koniec podkreœli³, i¿ w najbli¿szej przysz³oœci wa¿ne bêdzie pog³êbianie
wspó³pracy miêdzynarodowej. Szczególnie istotne powinno byæ wydanie na
rynku amerykañskim publikacji w jêzyku angielskim na temat Kaszubów.

Podczas spotkania prof. Józef Borzyszkowski przedstawi³ kandydaturê prof.
dr. hab. Janusza Ma³³ka, jednego z najwybitniejszych wspó³czesnych badaczy
historii Prus Ksi¹¿êcych i Królewskich, na Cz³onka Honorowego Instytutu
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Kaszubskiego. Wniosek Prezesa Honorowego przyjêto jednomyœlnie. Natomiast
w trakcie dyskusji g³os zabra³ m.in. prof. Zdzis³aw Aleksander, który w nawi¹-
zaniu do sprawozdania z dzia³alnoœci Instytutu, podkreœli³, i¿ obecny prezes,
prof. Cezary Obracht-Prondzyñski w bie¿¹cym roku zosta³ laureatem presti-
¿owej Nagrody im. Jana Heweliusza, przyznawanej przez Miasto Gdañsk.
Stwierdzi³, i¿ jest to zarazem wielkie docenienie Instytutu Kaszubskiego i nale-
¿a³oby to umieœciæ w sprawozdaniu. Co niniejszym uczyniono. Zebrani dysku-
towali równie¿ na temat powstaj¹cego filmu „Kamerdyner” w re¿yserii Filipa
Bajona, który to temat wywo³a³a dr Magdalena Sacha. Zastanawiali siê nad
tym, na ile oddaje on rzeczywisty obraz Pomorza i Kaszubów w pierwszej po-
³owie XX w. W konkluzji wyrazili zadowolenie, i¿ powstaje film dotykaj¹cy
problematyki kaszubskiej. Z kolei prof. Józef Borzyszkowski nawi¹za³ do
„Spotkania z Mistrzem Nauki” z dnia poprzedniego, którego bohaterem by³
prof. Kazimierz Koz³owski. Wspomniano wówczas, i¿ Instytut Kaszubski powi-
nien byæ oparciem dla profesorów emerytów, ale i te¿ dla m³odych. Podkreœli³
wielk¹ rolê prof. Koz³owskiego w reprezentowaniu Instytutu w Szczecinie.
Podobn¹ rolê odgrywaj¹ cz³onkowie Instytutu w Wielkim Buczku na Krajnie
oraz w S³upsku na Pomorzu Œrodkowym. Na koniec Przewodnicz¹ca podziê-
kowa³a za obecnoœæ, za pracê Komisji Skrutacyjnej i Komisji Wnioskowej.

* * *
W minionym roku w poczet cz³onków Instytutu Kaszubskiego przyjêto

2 osoby: prof. dr. hab. Stanis³awa Wryczê, ekonomistê z Katedry Informatyki
Ekonomicznej (Wydzia³ Zarz¹dzania, Uniwersytet Gdañski) oraz dr Agnieszkê
Bednarek-Bohdziewicz, kulturoznawcê i etnologa rodem z Kartuz. Aktualnie
Instytut Kaszubski liczy 150 cz³onków, w tym 9 zagranicznych. Zebrania Za-
rz¹du w 2018 r. odby³y siê trzykrotnie, w dniach: 1 marca, 17 maja i 26 wrze-
œnia. Od sierpnia 2014 r. sta³¹ pracownic¹ Sekretariatu Instytutu Kaszubskiego
jest Karolina Konkol-Skowroñska, która obecnie przebywa na urlopie wycho-
wawczym. Od 21 marca 2017 r. w sekretariacie Instytutu na stanowisku asy-
stenta zarz¹du na czas nieokreœlony pracuje Sandra Lademann.

* * *
Jednym z priorytetów dzia³alnoœci Instytutu Kaszubskiego jest organizowa-

nie konferencji i seminariów. W dniach 27–28 wrzeœnia 2018 r. na Wydziale
Nauk Spo³ecznych Uniwersytetu Gdañskiego odby³a siê konferencja badaczy
i praktyków „Oblicza gdañskich to¿samoœci. Jakie by³y, jakie s¹, jakie mog¹ byæ?”,
której uczestnicy starali siê odpowiedzieæ na pytania: Kim s¹ wspó³czeœni



    SPRAWOZDANIE Z DZIA£ALNOŒCI INSTYTUTU KASZUBSKIEGO W 2018 R. 415

gdañszczanie? Co ich ³¹czy, a co dzieli? Jak widz¹ siebie we wspólnocie osób
o ró¿nych to¿samoœciach? Organizatorem konferencji by³ Instytut Kaszubski,
zaœ wspó³organizatorami Pomorskie Centrum Badañ nad Kultur¹ i Instytut Kul-
tury Miejskiej. Wyst¹pienia wprowadzaj¹ce do konferencji wyg³osili prof.
Marek Szczepañski z Uniwersytetu Œl¹skiego To¿samoœæ mieszkañców pol-
skich miast jako wyzwanie badawcze oraz prof. Cezary Obracht-Prondzyñski
Oblicza to¿samoœci gdañszczan. Wyniki badañ empirycznych zaprezentowali:
dr Krzysztof Stachura i Piotr Zbieranek. Nastêpnie odby³y siê trzy panele dys-
kusyjne pt. To¿samoœæ jako obszar dyskursu, To¿samoœæ jako obszar animacji
oraz Jakie wnioski dla przysz³oœci? W panelach dyskusyjnych udzia³ wziêli m.in.
prof. Maria Mendel z Uniwersytetu Gdañskiego, Miko³aj Chrzan, redaktor na-
czelny „Gazety Wyborczej Trójmiasto”, Olga Dêbicka, autorka ksi¹¿ki Fotogra-
f ie z t³em. Gdañszczanie po 1945 roku oraz prof. Jakub Szczepañski z Politechniki
Gdañskiej, dr Mi³os³awa Borzyszkowska-Szewczyk z UG i IK. Konferencji
towarzyszy³y dwa spacery po Gdañsku, pierwszy szlakiem wielokulturowoœci
Gdañska poprowadzony przez prof. Cezarego Obracht-Prondzyñskiego oraz
drugi szlakiem gdañskich kobiet poprowadzony przez Annê Miler ze Stowa-
rzyszenia Arteria i Metropolitanki.

Konferencja stanowi³a zwieñczenie szerszego projektu badawczego pt.
„Gdañszczanie A.D. 2018: pomiêdzy tradycj¹ a nowoczesnoœci¹”, realizowa-
nego przez Pomorskie Centrum Badañ nad Kultur¹ UG wraz z partnerami
i ze wsparciem Urzêdu Miasta Gdañska.

W Wielkim Buczku na Krajnie w dniu 6 paŸdziernika 2018 r. odby³a siê XXI
Buczkowska Konferencja Naukowa pt. Kobiety Krajny. W stulecie odzyskania
niepodleg³oœci, której organizatorami by³y Oddzia³ Zrzeszenia Kaszubsko-Po-
morskiego w Wielkim Buczku oraz Instytut Kaszubski. Wyg³oszono nastêpu-
j¹ce referaty: prof. Józef Borzyszkowski Kobiety ksiêdza Patrona Domañskiego,
Aldona Rybka Józefa Rybka – Krajnianka z Podró¿nej, dr Marian Fryda Œpie-
waj¹ce Krajnianki z Kantyleny, prof. Jowita Kêciñska-Kaczmarek Wybitne
Krajnianki – z perspektywy zespo³u folklorystycznego „Krajniacy”.

W Muzeum Zachodniokaszubskim w Bytowie 20 listopada 2018 r. po raz
siedemnasty odby³a siê Konferencja Kaszuboznawcza organizowana wspólnie
z Akademi¹ Pomorsk¹ w S³upsku oraz Instytutem Kaszubskim, która poœwiê-
cona by³a Alojzemu Naglowi. W programie konferencji znalaz³y siê m.in. wy-
st¹pienia: prof. Adeli Kuik-Kalinowskiej (AP w S³upsku) Alojzy Nagel i Ferdi-
nand Neureiter w œwietle ich korespondencji, dr El¿biety Bugajnej (Instytut Ka-
szubski) Motywy biblijne w twórczoœci Alojzego Nagla oraz prof. Daniela
Kalinowskiego (AP w S³upsku) Nieopublikowana autobiograf ia Alojzego Nagla
„Mòje ¿ëcé”. Materia³y wyg³oszone na konferencji bêd¹ w poszerzonych wer-
sjach opublikowane w bytowskim roczniku muzealnym „Nasze Pomorze”.
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* * *
Instytut organizowa³ lub wspó³organizowa³ kilka istotnych przedsiêwziêæ,

które ³¹czy³y w sobie elementy animacji kulturalnej z prezentacj¹ naukow¹.
Jednym z takich projektów by³o VI Bytowskie Forum Animatorów Kultury,
którego tematem by³o Dziedzictwo kulturowe w spo³ecznoœciach lokalnych na
historycznym pograniczu. Odby³o siê ono w dniach 5–6 paŸdziernika 2018 r.
tradycyjnie ju¿ w Centrum Miêdzynarodowych Spotkañ w Tuchomiu. Organi-
zatorami obok Instytutu byli: Instytut Kultury Miejskiej w Gdañsku oraz Od-
dzia³ Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego w Bytowie, a partnerami Pomorskie
Centrum Badañ nad Kultur¹ – Uniwersytet Gdañski, Centrum Miêdzyna-
rodowych Spotkañ w Tuchomiu i Gminny Oœrodek Kultury w Tuchomiu.
W ramach Forum wyg³oszono dwa referaty: dr Karolina Ciechorska-Kulesza
(PCBnK UG) Tradycja dla rozwoju – za³o¿enia projektu i refleksje z pierwszych
badañ i prof. Cezary Obracht-Prondzyñski O problematycznoœci dziedzictwa
na kulturowym pograniczu. Doœwiadczenia nie tylko bytowskie. Po referatach
i dyskusji by³ czas na spotkanie wokó³ „dziedzictwa sto³u”, czyli ukraiñska
animacja kulinarna przygotowana przez Miros³awê Hanasko i Iwonê Hrycynê.
Po kolacji mia³a miejsce prezentacja trzech projektów: „Gród Rummela” – Jerzy
Przyby³owski, „Kolej Drezynowa w Bytowie” – Marek Czerlik oraz „Schodzili
siê i œpiewali” – Ewa Orzechowska. Ta ostatnia prezentacja mia³a te¿ formê
œpiewan¹ przy akompaniamencie Tomasza Dr¹¿kowskiego. Uczestnicy Forum
mogli równie¿ obejrzeæ wystawê malarsk¹ Soni Tybory z BrzeŸna Szlacheckiego.
Drugiego dnia ju¿ tradycyjnie uczestnicy ruszyli w teren. W ramach objazdu
studyjnego po Gochach odwiedzili gospodarstwo ¯muda-Trzebiatowskich
w Wielkim Gliœnie nad dawn¹ granic¹, zobaczyli w Ostrowitem pomnik pole-
g³ych podczas II wojny œwiatowej oraz krzy¿ pami¹tkowy na Górze Piszczatej
w Borzyszkowach. W Lipnicy najpierw zatrzymali siê pod pomnikiem dr. Józefa
Bruskiego oraz tablic¹ Józefa S³omiñskiego, a nastêpnie w szkole zobaczyli
tablicê pami¹tkow¹ Boles³awa Machuta, o którym opowiedzia³ prof. Cezary
Obracht-Prondzyñski. Goœcinê z poczêstunkiem przygotowa³a dyrektor szko³y
Lucyna Adamczyk, a by³a to te¿ okazja aby zapoznaæ siê z unikatow¹ kronik¹
szkoln¹ prowadzon¹ dawniej przez B. Machuta. Z Lipnicy uczestnicy pojechali
do Zapcenia, gdzie w kaszubskiej œwietlicy wiejskiej zapoznali siê z dzia³alno-
œci¹ Orkiestry Dêtej, która da³a krótki koncert, oraz tradycjami teatralnymi,
o których opowiedzia³a Joanna Gil-Œleboda. Wspó³czesn¹ dzia³alnoœæ kultu-
raln¹ we wsi przedstawi³a Irena Lew Kiedrowska.

Kolejnym przedsiêwziêciem by³a Pomorska debata o kulturze 2018: Pomiêdzy /
Between / Midzë. Pomiêdzy kultur¹ jedzenia a konsumowaniem kultury, któr¹
obok Instytutu wspó³organizowa³ Instytut Kultury Miejskiej oraz Pomorskie



    SPRAWOZDANIE Z DZIA£ALNOŒCI INSTYTUTU KASZUBSKIEGO W 2018 R. 417

Centrum Badañ nad Kultur¹ UG. Pierwsze spotkanie w jej ramach odby³o siê
16 paŸdziernika 2018 r., a tematem by³a kultura jedzenia. Organizatorzy i ze-
brani starali siê odpowiedzieæ na pytania: Sk¹d siê wzi¹³ wspó³czesny boom na
gotowanie? Czym ró¿ni siê „domowe gotowanie” od takiego, które staje siê
rozrywk¹ lub pasj¹? Dlaczego niektórzy uwa¿aj¹, ¿e jedzenie powinno byæ
przede wszystkim piêkne, a inni traktuj¹ je jak lekarstwo? W debacie udzia³
wziê³y socjolo¿ki i badaczki praktyk ¿ywieniowych dr Ewa Kopczyñska (Uni-
wersytet Jagielloñski) i dr Justyna Straczuk (Instytut Filozofii i Socjologii PAN),
a rozmowê poprowadzi³a dr Agata Bachórz (Uniwersytet Gdañski).

Drugie spotkanie w ramach debaty odby³o siê 13 listopada 2018 r. Tym ra-
zem by³o ono poœwiêcone analizie relacji miêdzy dwoma polami aktywnoœci
spo³ecznej: praktyk kulturalnych i œwiata nowych technologii komunikacyjnych.
Poniewa¿ w ostatnich kilkunastu latach dosz³o do spo³ecznej rewolucji w rozu-
mieniu zarówno sposobów uczestnictwa w kulturze, jak i formu³ korzystania
z nowych mediów, uczestnicy postawili pytanie o to, jakie s¹ konsekwencje
tych prze³omów i jak pod ich wp³ywem zmieni³a siê logika kulturalnych prak-
tyk i interfejsy œwiatów zapoœredniczonych? Goœæmi debaty byli dr Rados³aw
Bomba z Uniwersytetu Marii Curie-Sk³odowskiej oraz dr Grzegorz Stun¿a
z Uniwersytetu Gdañskiego. Moderatorem by³ dr Krzysztof Stachura z Pomor-
skiego Centrum Badañ nad Kultur¹.

Trzecim wa¿nym projektem, wspó³realizowanym przez Instytut Kaszubski
by³ jubileuszowy spektakl literacko-kulinarny XV Teatr Gotowania. Smaki Pa-
miêci – Pamiêæ Smaków, który odby³ siê 16 paŸdziernika 2018 r. w Domu Ka-
szubskim w Gdañsku. Jego g³ównym organizatorem by³o Stowarzyszenie Günte-
ra Grassa w Gdañsku. Autorem scenariusza by³ Maciej Kraiñski, wyst¹pili: Je-
rzy Kiszkis, Maciej Kraiñski, Florian Staniewski, za kompozycje smaków
odpowiedzialna by³a Kazimiera Zaj¹czkowska, na akordeonie gra³ Cezary Pa-
ciorek, a prowadz¹c¹ by³a Mi³os³awa Borzyszkowska-Szewczyk.

* * *
Prócz wymienionych g³ównych przedsiêwziêæ, cz³onkowie Instytutu w 2018 r.

zorganizowali b¹dŸ wziêli udzia³ równie¿ w innych konferencjach, seminariach
naukowych oraz wydarzeniach naukowych b¹dŸ kulturalnych.

W 2018 r. Muzeum Zachodniokaszubskie w Bytowie zorganizowa³o cykl
wydarzeñ pt. „Granica” niepodleg³oœci, W ramach tego projektu 27 marca
w auli Liceum Ogólnokszta³c¹cego w Bytowie odby³y siê dwa spotkania z dr
Tomaszem Rembalskim, reprezentuj¹cym Instytut Kaszubski oraz Pracowniê
Historii Pomorza i Krajów Nadba³tyckich Uniwersytetu Gdañskiego. Wyk³adów
wys³ucha³o ponad 200 bytowskich uczniów klas VII szkó³ podstawowych,
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gimnazjów oraz szkó³ œrednich. M³odzie¿ dowiedzia³a siê, jak prowadziæ bada-
nia terenowe dotycz¹ce dawnych dziejów swojego regionu, swoich przodków,
a tak¿e czego mo¿na spodziewaæ siê po takich poszukiwaniach.

W Muzeum Piœmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie
w dniu 1 paŸdziernika 2018 r. odby³ siê wernisa¿ wystawy Më trzimómë z Bògã!
Druki sakralne z kolekcji prof. Józefa Borzyszkowskiego. Kolekcja ta zawiera m.in.
œpiewniki, katechizmy, ksiêgi liturgiczne. Najstarsze egzemplarze pochodz¹
z po³owy XVII w. Czêœæ z nich wydano na Pomorzu, np. w Gdañsku, Pelplinie,
Grudzi¹dzu czy Che³mnie, ale wa¿n¹ czêœci¹ kolekcji s¹ równie¿ modlitewniki
wydane w ró¿nych miejscach Polski i Europy, które s³u¿y³y przez wieki miesz-
kañcom Kaszub i innych czêœci Pomorza. S¹ one œwiadectwem pobo¿noœci tego
regionu (zarówno katolików, jak i protestantów), zw³aszcza za spraw¹ licznych
odrêcznych dopisków, aktów strzelistych itp. Szczególnie cenne dla Muzeum
s¹ druki sakralne, które nale¿a³y do znanych dzia³aczy i literatów kaszubskich,
jak: Anna £ajming, Józef Ceynowa czy Stanis³aw Pestka. Prof. Józef Borzysz-
kowski wyg³osi³ obszerny referat na temat swoich zbiorów. Du¿o miejsca po-
œwiêci³ opowieœciom o ludziach, od których uzyska³ niedu¿¹ czêœæ swoich
zbiorów oraz okolicznoœciom ich pozyskiwania.

W dniu 23 listopada 2018 r. w Ratuszu Staromiejskim mia³o miejsce spotka-
nie z prof. Cezarym Obracht-Prondzyñskim Laureatem Nagrody Naukowej
Miasta Gdañska im. Jana Heweliusza za rok 2017, w kategorii nauk humani-
stycznych i spo³ecznych, który wyg³osi³ wyk³ad nt. Publiczna rola nauk spo-
³ecznych: autonomia – zaanga¿owanie – u¿ytecznoœæ. Kilka refleksji osobistych.
Organizatorami spotkania by³y Nadba³tyckie Centrum Kultury oraz Gdañskie
Towarzystwo Naukowe. Ca³oœæ prowadzili dr Agata Bachórz i dr Krzysztof
Stachura, sylwetkê Laureata przedstawi³a dr Mi³os³awa Borzyszkowska-Szew-
czyk, a w czêœci artystycznej wyst¹pili Ewa i Tomasz Dr¹¿kowscy z £¹kiego
na Gochach, przedstawiaj¹c aran¿acje pieœni kaszubskich z po³udnia Kaszub,
zapisanych w zbiorze wydanym przez £ucjana Kamieñskiego przed wojn¹.

* * *
Podobnie jak w poprzednim roku Instytut Kaszubski wraz ze Stacj¹ Nau-

kow¹ i Komisj¹ Kaszubsk¹ Polskiej Akademii Umiejêtnoœci w Gdañsku zorga-
nizowali dwa spotkania z „Mistrzem Nauki”. Pierwsze spotkanie odby³o siê
19 kwietnia 2018 r., a jego goœciem by³ prof. dr hab. Kazimierz Koz³owski, histo-
ryk, archiwista i politolog, wieloletni dyrektor Archiwum Pañstwowego w Szcze-
cinie, pracownik Uniwersytetu Szczeciñskiego, wybitny znawca najnowszych
dziejów Pomorza oraz Cz³onek Honorowy Instytutu Kaszubskiego. W swoim
wyst¹pieniu Profesor poruszy³ zagadnienia zwi¹zane z przejêciem Pomorza
Zachodniego przez Polskê po 1945 r. Wielokrotnie przywo³ywa³ wydarzenia



    SPRAWOZDANIE Z DZIA£ALNOŒCI INSTYTUTU KASZUBSKIEGO W 2018 R. 419

ze swojego ¿ycia oraz osoby, które odegra³y w tej czêœci Pomorza wa¿n¹ rolê
historyczn¹, a które Profesor mia³ okazjê osobiœcie poznaæ.

Goœciem drugiego spotkania, które mia³o miejsce 15 listopada 2018 r., by³
prof. dr hab. Janusz Ma³³ek, wybitny badacz historii nowo¿ytnej Prus Ksi¹-
¿êcych i Prus Królewskich, absolwent i wieloletni pracownik Uniwersytetu
Miko³aja Kopernika w Toruniu, w latach 1999–2002 prorektor tej uczelni,
cz³onek czynny Polskiej Akademii Umiejêtnoœci oraz cz³onek Towarzystwa
Naukowego im. Wojciecha Kêtrzyñskiego, doktor honoris causa Uniwersytetu
Warmiñsko-Mazurskiego. Z racji swojego pochodzenia Profesor swoje wyst¹-
pienie poœwiêci³ dziejom Mazurów oraz luteranom w Prusach Ksi¹¿êcych
(Wschodnich). Nawi¹za³ równie¿ do dziejów swojej rodziny, zw³aszcza ojca
Karola, i jej losów w czasie II wojny œwiatowej i po jej zakoñczeniu. W trakcie
spotkania prof. Januszowi Ma³³kowi zosta³a nadana godnoœæ Cz³onka Honoro-
wego Instytutu Kaszubskiego.

* * *
W 2018 r. Instytut Kaszubski, samodzielnie lub we wspó³pracy z ró¿nymi

instytucjami, wyda³ 12 pozycji ksi¹¿kowych. S¹ to:
• Cezary Obracht-Prondzyñski, Wielokulturowe Pomorze. Wielokulturowy

Gdañsk, Szkice z pogranicza, wyd. Instytut Kaszubski, Gdañsk 2017
• Stanis³aw Salmonowicz, Polnische Preussen oder Westpreussen. Ausgewählte

Studien, wyd. Instytut Kaszubski i Stacja Polskiej Akademii Umiejêtnoœci
w Gdañsku, Gdañsk 2018

• 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 oraz Instytut Kaszubski,
Wdzydze Kiszewskie–Gdañsk 2018

• Tomasz Rembalski, 625 lat paraf ii œw. Miko³aja w Niezabyszewie (zarys
dziejów 1393–2018), wyd. Instytut Kaszubski, Gdañsk 2018

• Tomasz Fopke, Katarzyna Kulikowska, Cezary Obracht-Prondzyñski, Wspó³-
czesna kultura kaszubska, t³óm. na kaszëbsczi jãzëk Dariusz Majkòwsczi,
wyd. Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie, Instytut Kaszubski, Gdañsk 2018

• Gedania Cassubia – kaszubskoœæ Gdañska, red. Mi³os³awa Borzyszkowska-
Szewczyk, Cezary Obracht-Prondzyñski, wyd. Instytut Kaszubski, Gdañsk
2018

• Wojciech Kêtrzyñski (1838–1918) w œwietle ¿yciorysów, recenzji i nekro-
logów, wybra³ i wstêpnym rozdzia³em poprzedzi³ Janusz Jasiñski, Józef
Borzyszkowski, Zamiast Przedmowy, wyd. Instytut Kaszubski, Polska
Akademia Umiejêtnoœci, Gdañsk 2018
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• Anna £ajming, Kindheit. Erinnerungen, Teil I, übersetzt von Sabine Gra-
bowski, mit einem Nachwort von Józef Borzyszkowski, wyd. Instytut
Kaszubski i Muzeum Piœmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wej-
herowie, Gdañsk 2018

• Mi³os³awa Borzyszkowska-Szewczyk, Bogumi³a Cirocka, Cezary Obracht-
-Prondzyñski, Kaszubski wano¿nik po Gdañsku, wyd. Instytut Kaszubski,
Gdañsk 2018

• Jan Piepka, Twórczoœæ liryczna, oprac. Hanna Makurat-Snuzik, Adela Kuik-
-Kalinowska, Józef Borzyszkowski, seria „Biblioteka Pisarzy Kaszubskich”,
t. XII, wyd. Instytut Kaszubski, Gdañsk 2018

• „Acta Cassubiana”, t. 20, 2018, red. Józef Borzyszkowski, wyd. Instytut
Kaszubski.

• Jowita Kêciñska-Kaczmarek, By³ z nami i dla nas... Ksi¹dz arcybiskup Tade-
usz Goc³owski (1831–2016), wyd. Instytut Kaszubski, Wielki Buczek 2018.

* * *
Okazj¹ do prezentacji wydawnictw i pracy Instytutu by³y ich promocje.

W Bibliotece Europejskiego Centrum Solidarnoœci 8 maja 2018 r. odby³o siê
spotkanie promocyjne ksi¹¿ki wywiadu-rzeki z Prymasem Seniorem – Ksiê-
dzem Profesorem Arcybiskupem Henrykiem Józefem Muszyñskim Pos³uga
S³owu w prymasowskim GnieŸnie. Spotkanie poprowadzi³ prof. Józef Borzysz-
kowski, a ksi¹¿kê zaprezentowa³ prof. Cezary Obracht-Prondzyñski.

Dnia 17 maja 2018 r. w Ratuszu Staromiejskim odby³o siê spotkanie pro-
mocyjne ksi¹¿ki prof. Cezarego Obracht-Prondzyñskiego pt. Wielokulturowe
Pomorze. Wielokulturowy Gdañsk. Organizatorem wydarzenia by³o Nadba³-
tyckie Centrum Kultury w Gdañsku. W Bibliotece Miejskiej w Bytowie w dniu
22 maja 2018 r. mia³a miejsce promocja ksi¹¿ek prof. Cezarego Obracht-Pron-
dzyñskiego Dylematy edukacyjne. Z Kaszubami i Pomorzem na pierwszym
planie oraz Wielokulturowe Pomorze – wielokulturowy Gdañsk. Szkice pogra-
nicza. Organizatorami by³y Bytowski Oddzia³ Zrzeszenia Kaszubsko-Pomor-
skiego oraz Instytut Kaszubski, a ksi¹¿ki zaprezentowali Hanna Finster-Wir-
kus oraz Piotr Dziekanowski.

Zarz¹d G³ówny Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego oraz Muzeum Piœmien-
nictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie by³y organizatorami
spotkanie autorskiego pt. Historia literatury kaszubskiej wed³ug Adeli i Daniela
Kalinowskich, które odby³o siê 29 maja 2018 r. i poprowadzi³ je Dariusz Maj-
kowski. Spotkanie by³o okazj¹ do promocji publikacji Z Kaszub do Austrii.
Korespondencja literatów kaszubskich do Ferdinanda Neureitera oraz Vade-
mecum kaszubskie. Literatura kaszubska. Rekonesans, wydawcy: Zrzeszenie
Kaszubsko-Pomorskie i Instytut Kaszubski.
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W dniu 29 wrzeœnia 2018 r. w Niezabyszewie ko³o Bytowa odby³a siê promo-
cja ksi¹¿ki Tomasza Rembalskiego 625 lat paraf ii œw. Miko³aja w Niezabyszewie
(zarys dziejów 1393–2018), której wydawc¹ jest Instytut Kaszubski. Promocjê
poprzedzi³a uroczysta msza œw. z okazji jubileuszu parafii w miejscowym
koœciele, koncelebrowana pod przewodnictwem ks. proboszcza Tadeusza £uka-
szewicza. Po mszy, autor ksi¹¿ki wyg³osi³ krótki referat na temat dziejów parafii,
a nastêpnie licznie zebrani udali siê na salê wiejsk¹. Tam odby³a siê w³aœciwa
promocja ksi¹¿ki oraz otwarcie wystawy starych fotografii Niezabyszewa,
do której materia³y przygotowa³ by³y mieszkaniec wsi Josef von Rymon Lipinski
z Bad Honnef w Niemczech. Ta czêœæ uroczystoœci mog³a siê odbyæ dziêki du-
¿emu zaanga¿owaniu Rady So³eckiej w Niezabyszewie na czele z so³tys Halin¹
Styp-Rekowsk¹ oraz cz³onkiniami Stowarzyszenia „Sploty” z Niezabyszewa pod
przewodnictwem Magdaleny Daroszewskiej. W ci¹gu dwóch dni nak³ad ksi¹¿ki
zosta³ wyczerpany i konieczny sta³ siê jej dodruk. Mog³a siê ona ukazaæ dziêki
dofinansowaniu Starosty Powiatu Bytowskiego, Burmistrza Miasta Bytowa,
Petera von Pazatka-Lipinskyego z Edmonton w Kanadzie oraz ks. Tadeusza
£ukaszewicza proboszcza z Niezabyszewa.

* * *
Instytut Kaszubski u progu nowego roku akademickiego 2018/19 zaanga-

¿owa³ siê – wspólnie z ca³ym œrodowiskiem kaszubskim – w ratowanie kierun-
ku etnofilologia kaszubska na Uniwersytecie Gdañskim. Wydano stosowne
oœwiadczenie. 17 wrzeœnia 2018 r. Mi³os³awa Borzyszkowska-Szewczyk, Ma-
rek Cybulski, Ewa Rogowska-Cybulska, Justyna Pomierska wspó³uczestniczyli
w proteœcie œrodowiska kaszubskiego przed rektoratem (z udzia³em prorektora
Arnolda K³onczyñskiego), nastêpnie zredagowano dwa wnioski do Senatu UG,
które podpisa³ Prezes Instytutu Kaszubskiego: 1) o obni¿enie limitu w rekrutacji,
2) o wpisanie troski o zachowanie i rozwój jêzyka kaszubskiego do Strategii UG.
30 listopada zapad³a decyzja o przywróceniu kierunku (nie specjalnoœci na filo-
logii polskiej) w roku akademickim 2019/20 bez rozstrzygniêæ dotycz¹cych
minimalnej liczby studiuj¹cych na kierunku.

* * *
Tak ró¿norodna, rozbudowana i bogata dzia³alnoœæ wymaga odpowiedniego

wsparcia finansowego. Zapewnienie œrodków na dzia³alnoœæ Instytutu Kaszub-
skiego zwi¹zane jest m.in. ze sk³adaniem i rozliczaniem wielu wniosków kiero-
wanych do ró¿nych organizacji i instytucji o sfinansowanie pojedynczych przed-
siêwziêæ, za które odpowiedzialni s¹ w g³ównej mierze cz³onkowie Zarz¹du.
Bardzo wa¿nymi partnerami finansowymi i mecenasami Instytutu by³y w 2018 r.
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Ministerstwo Spraw Wewnêtrznych i Administracji, Ministerstwo Nauki
i Szkolnictwa Wy¿szego, Samorz¹d Województwa Pomorskiego oraz w³adze
Miasta Gdañska.

Równie istotna jest wspó³praca z organizacjami pozarz¹dowymi, przede
wszystkim Zrzeszeniem Kaszubsko-Pomorskim oraz jego licznymi oddzia³ami
terenowymi, czy Kaszubskim Uniwersytetem Ludowym, tak¿e z uczelniami,
przede wszystkim z Uniwersytetem Gdañskim i Akademi¹ Pomorsk¹ w S³upsku.
Z licznymi muzeami, przede wszystkim z Muzeum Piœmiennictwa i Muzyki
Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie, Muzeum Pomorza Œrodkowego w S³up-
sku, Muzeum Zachodniokaszubskim w Bytowie. Z bibliotekami (np. Biblio-
tek¹ Gdañsk¹ PAN, Wojewódzk¹ i Miejsk¹ Bibliotek¹ Publiczn¹ w Gdañsku,
Bibliotek¹ G³ówn¹ Uniwersytetu Gdañskiego), z archiwami, instytucjami kul-
tury (np. Instytutem Kultury Miejskiej w Gdañsku, Nadba³tyckim Centrum
Kultury, lokalnymi oœrodkami kultury).

W tym miejscu podziêkowaæ nale¿y wszystkim instytucjom i osobom pry-
watnym, które w jakikolwiek sposób, materialnie, rad¹ czy prac¹ wolontariack¹
wspomog³y dzia³ania Instytutu Kaszubskiego w roku 2018. Podkreœliæ te¿
trzeba, ¿e osi¹gniêcia i sukcesy Instytutu s¹ efektem zaanga¿owania i oddania
pracowników oraz cz³onków stowarzyszenia.
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Pro memoria
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Józef Borzyszkowski

Ks. infułat STANISŁAW BOGDANOWICZ
(1939–2017) – proboszcz parafii przy konkatedralnej
Bazylice Mariackiej w Gdańsku, wikariusz generalny,

kapelan „Solidarności”, duszpasterz m.in.
nauczycieli, opiekun zabytków, miłośnik muzyki

oraz badacz historii Gdańska i Kościoła gdańskiego,
Wilniuk zakorzeniony na Kaszubach

Postaæ ks. infu³ata Stanis³awa Bogdanowicza, zmar³ego przedwczeœnie
w ubieg³ym roku, nale¿y bez w¹tpienia do najbardziej znanych i zas³u¿onych –
nie tylko dla Gdañska – w prze³omowych latach PRL i III RP! Napisano o nim
sporo – o jego ¿yciu i dokonaniach – za ¿ycia i po œmierci w niejednej publi-
kacji. Jego biogramy przed laty znalaz³y siê w takich wydawnictwach jak:
Grzegorz Polak, Kto jest kim w Koœciele katolickim. Stan na dzieñ 1 stycznia
1996 r., Warszawa 1996, s. 30, gdzie niezrozumia³y jest brak fotografii; Kto jest
kim w województwie pomorskim, Oficyna Pomorska, Gdañsk 2000, s. 21-22;
Encyklopedia Gdañska, Gdañsk 2012, s. 100.

Przysz³y biografista ks. Stanis³awa ma przed sob¹ przeogromne bogactwo
dokonanych przezeñ dzie³, wypowiedzianych czy napisanych i przypisanych
mu s³ów i opinii, nie tylko przez wspó³twórców zasobów archiwalnych IPN, jak
te¿ innych najnowszych Ÿróde³. Ka¿dy z dotychczas opublikowanych biogra-
mów ks. Stanis³awa, czy innych tekstów o nim, nie wykluczaj¹c licznych wspo-
mnieñ mu poœwiêconych, budzi ró¿nego stopnia niedosyt. St¹d wa¿ne, byœmy
pro memoria uzupe³niali i wzbogacali owe portrety, nie uciekaj¹c od faktów,
co do których nie wszyscy jesteœmy zgodni.

Ks. Stanis³aw Bogdanowicz mia³ bowiem swoje w³asne, ukszta³towane
za m³odu pogl¹dy, tak¿e polityczne, a nie stroni³ równie¿ od polityki. Przede
wszystkim jednak w swoim pos³ugiwaniu by³ duszpasterzem – cz³owiekiem
³¹cz¹cym nie tylko w parafii ludzi ró¿nych œrodowisk i œwiatów. Mo¿na nawet
rzec, i¿ jako ksi¹dz katolicki by³ tradycyjnym katolikiem i sympatykiem prawicy
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w jej nowym narodowo-katolickim wydaniu, ale przede wszystkim by³ chrze-
œcijaninem, otwartym na innych, ekumenist¹, cz³owiekiem gotowym do wspó³-
pracy na rzecz wspólnego dobra – tak¿e z ludŸmi, od których wiele go ró¿ni³o.
Nieprzypadkowo lubi³ poezjê ks. Jana Twardowskiego i Zbigniewa Herberta.

Wbrew temu, co przypisane by³o do „piastowanych” przezeñ stanowisk
i godnoœci, nie przepada³ za nadmiarem oficjalnych celebracji i manifestacji.
Ceni³ czas i mo¿liwoœci codziennej twórczej pracy indywidualnej i wspó³pracy
z innymi. By³ cz³owiekiem, duchownym, który ³¹czy³ niekiedy ró¿ne œrodo-
wiska i œwiaty niczym ogieñ z wod¹.

Gwoli przypomnienia przywo³aæ trzeba arcywa¿ny fakt, i¿ urodzi³ siê 6 listo-
pada 1939 roku w rodzinie rolniczej na Litwie w ¯wirnii – zaœcianku polskim.
Rodzina jego przyby³a stamt¹d do Gdañska w 1946 roku i osiad³a na Krakowcu
w s¹siedztwie Stogów, gdzie w szkole powszechnej nauczycielk¹ jêzyka pol-
skiego by³a p. Mi³oszowa, z rodziny noblisty Czes³awa. Wspomina o tym
ks. Stanis³aw zaraz na pocz¹tku dokumentalnego filmu pt. „Solidarni w niepo-
korze. Ks. Stanis³aw Bogdanowicz”, zrealizowanego przez Video-Studio Gdañsk
w 2010 roku. Tu w Gdañsku ukoñczy³ szko³ê podstawow¹ i œredni¹ oraz Wy¿-
sze Seminarium Duchowne, bêd¹c wœród kleryków I rocznika i pierwszych
neoprezbiterów wykszta³conych w Oliwie, wyœwiêconych przez ks. bpa Edmun-
da Nowickiego w Bazylice Mariackiej.

Pierwszym miejscem jego pracy by³ Pruszcz Gdañski – wówczas w jednej
parafii (dziœ piêæ, a wœród nich Straszyn).

Podpadaj¹c w³adzy ludowej, ¿¹daj¹cej dlañ kary ze strony w³adzy duchow-
nej, zosta³ przez ks. bpa skierowany na studia do Rzymu. Nie uzyskawszy pasz-
portu (nie podpisa³ lojalki), zosta³ studentem KUL-u. Swoje kolejne i nastêpne
doœwiadczenia solidarnego w niepokorze, m.in. areszt lubelsko-mokotowski
i wyrok warszawski, opowiedzia³ w ww. filmie. Szkoda, ¿e jego twórcy przy oka-
zji nie utrwalili innych, pozaopozycyjnych prze¿yæ swego rozmówcy, a choæby
krêgu jego przyjació³ i wikariuszy, licznych wspó³pracowników z najbli¿szej
rodziny, w których owa solidarnoœæ praktykowana by³a na co dzieñ.

Jako mgr pedagogiki ks. Stanis³aw wróci³ do diecezji. Pracuj¹c od 1968 roku
w Kurii, w nastêpnym zosta³ równie¿ rektorem koœcio³a œw. Andrzeja Boboli
w Sopocie, gdzie – jak wspomina³ – spotka³ wielu przedwojennych Kaszubów
i Polonusów. W 1975 roku otrzyma³ nominacjê na proboszcza parafii pw.
Niepokalanego Poczêcia NMP z koœcio³em przy ul. £¹kowej, gdzie powierzono
mu obowi¹zki kapelana tamtejszego szpitala. Dziêki temu zaprzyjaŸni³ siê m.in.
z œrodowiskiem medyków – nie tylko pracowników tamtejszej kliniki AMG,
kierowanej przez prof. Zdzis³awa Kieturakisa, jej póŸniejszego patrona1.

1 Sam prof. Z. Kieturakis i kilkoro innych wybitnych chirurgów by³o zwi¹zanych równie¿
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W 1979 roku, po œmierci ks. pra³. Józefa Zator-Przetockiego, zosta³ pro-
boszczem parafii G³ównego Miasta w Gdañsku – pod wezwaniem Wniebo-
wziêcia NMP przy Bazylice Mariackiej gdzie mieszka³ i pracowa³ do koñca ¿ycia.
Ostatnie lata spêdzi³ u boku swoich nastêpców – ks. Zygmunta Zieliñskiego
i ks. Ireneusza Bradtkego…

Jako proboszcz Bazyliki Mariackiej – „Korony Miasta Gdañska” – wpisa³ siê
w 1980 r. w dzieje Gdañska min. jako promotor Ruchu M³odej Polski i kapelan
„Solidarnoœci”2.

By³ ju¿ wówczas diecezjalnym duszpasterzem rzemios³a, kombatantów
i nauczycieli. Rola jego i Bazyliki Mariackiej wœród solidarnych w niepokorze
wzros³a w stanie wojennym. Wówczas to m.in. rodzi³ siê tam na dobre gdañski
Klub Inteligencji Katolickiej. Plebania Mariacka sta³a siê centrum politycznej
edukacji obywatelskiej dla samego Lecha Wa³êsy i jego otoczenia. Wyk³adow-
cami i goœæmi byli m.in. póŸniejsi politycy polscy z prof. Bronis³awem Gerem-
kiem na czele, pozostaj¹cy pod sta³¹ „opiek¹” UB i MO. Koœció³ Mariacki
i Kaplica Królewska by³y równie¿ miejscem koncertów i wieczorów poezji
w wykonaniu najbardziej znanych artystów gdañskich i z innych oœrodków
Polski3. Tu równie¿ spotkali siê wspó³twórcy niezale¿nych mediów zwi¹zani
z „Gwiazd¹ Morza” i Video Studio Gdañsk. Ks. Stanis³aw jako jeden z duszpa-
sterzy stoczniowców i „Solidarnoœci”, by³ tym, który w stanie wojennym 3.12.
1984 r. b³ogos³awi³ w mieszkaniu brata Antoniego w Nowym Porcie, za zgod¹
ks. bpa Tadeusza, œlub Aliny Pieñkowskiej i ukrywaj¹cego siê Bogdana Boruse-
wicza, a bratowa przygotowa³a równie¿ przyjêcie œlubno-weselne. (Wczeœniej
dwóch jego konfratrów odmówi³o…)4.

W III RP Bazylika Mariacka to jeden z sta³ych punktów, programu zwiedza-
nia Gdañska przez goœci kolejnych Prezydentów – Gdañska i Rzeczypospolitej.

z Wilnem. Jeden z nich, póŸniejszy rektor AMG, bêd¹c na emeryturze – prof. Zdzis³aw
Wajda – napisa³ wspomnienia pt. Chirurgia ¿yciowym wyborem, fascynacj¹, Gdañsk-Pel-
plin 2014. Jest w nich dedykacja: „Ksi¹¿kê tê poœwiêcam moim Najbli¿szym i Wszystkim,
którzy wspó³uczestniczyli w mojej ¿yciowej drodze. – Autor na pocz¹tku dziêkuje ks. inf.
Stanis³awowi Bogdanowiczowi za inspiracjê i pomoc…”.

2 Zob. M. Wyrwicki, Kapelani Solidarnoœci 1980–1989, t. II, Warszawa 2007, s. 45-47-61
(„Nieperowa³, niczego nie narzuca³!”).

3 W 1989 r. odby³a siê w Kaplicy Królewskiej, uroczystoœæ przygotowana przez Zrzeszenie
Kaszubsko-Pomorskie wrêczenia ks. prof. J. Pasierbowi Medalu im. Bernarda Chrzanow-
skiego „Poruszy³ wiatr od morza”, przyznanego mu przez Kapitu³ê pod przewodnictwem
prof. Gerarda Labudy. Wówczas to ks. Pasierb wyg³osi³ niezapomniane refleksje na temat
Gdañska i Kaszub. Zob. Pomorskie drogi ks. Janusza Pasierba, red. Bogdan Wiœniewski,
Pelplin 1994, s. 25-39, 301-305.

4 Zob. B. Szczepu³a, A. Pieñkowska, Mi³oœæ w cieniu polityki, Warszawa 2013; M. Pawlak,
Radio „Solidarnoœæ” w Trójmieœcie, Gdañsk 2014, s. 110-111.
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Najwiêkszym jednak wydarzeniem by³o spotkanie w Bazylice Papie¿a Jana
Paw³a II w 1987 r. z chorymi i s³u¿b¹ zdrowia.

Jednoczeœnie z parafialnym i œrodowiskowym duszpasterstwem, ks. pra³at
Stanis³aw prowadzi³ wyk³ady w Wy¿szym Seminarium Duchownym w Oliwie,
a przede wszystkim kontynuowa³ wielkie dzie³o przywrócenia œwietnoœci wnê-
trzu Bazyliki, w tym jej przedwojennego wyposa¿enia. Przy wsparciu I sekreta-
rza KW PZPR w Gdañsku Tadeusza Fiszbacha5 odzyska³ wiele zabytkowych
zespo³ów z Muzeum Narodowego w Gdañsku, a w II RP dziêki prezydentowi
Lechowi Wa³êsie z Muzeum Narodowego w Warszawie. W zabiegach o odzy-
skanie pozosta³ych wspiera³ go równie¿ pose³, senator prof. Longin Pastusiak.

Mocnym argumentem ks. Pra³ata w rozmowach z w³adzami polskimi by³y
jego dobre relacje z ró¿nymi œrodowiskami mi³oœników Gdañska z RFN. Przy
ich zaanga¿owaniu z inicjatywy b. gdañszczanina dr. med. Otto Kulckego,
lekarza w Frankfurcie nad Menem, jego w³asnych œrodków i zebranych przez
powo³ane stowarzyszenie z udzia³em Krystyny Koschnik – ¿ony Hansa, b. bur-
mistrza Bremy o kaszubskim rodowodzie, nast¹pi³a odbudowa wspania³ych
organów z koœcio³a œw. Jana w Bazylice Mariackiej, poœwiêconych w 1985 roku6.
Trwaj¹ca kilka lat odbudowa instrumentu i nasza przyjaŸñ z Otto Kulcke oraz
ekip¹ firmy organowej „Harry i Guntram Hillebrand z Iserhagen k. Hannoweru”,
zbli¿y³a ks. Stanis³awa równie¿ mocniej z Kaszubami. Wczeœniej sta³o siê to za
przyczyn¹ jego wikariusza, ks. Ryszarda Kasyny, który organizowa³ oazy, letnie
obozy harcerskie, dla m³odzie¿y w Jab³uszku Du¿ym nad Jeziorem Wieckim,
parafia Lipusz, w odwiecznym gnieŸdzie Borzyszkowskich, a nastêpnie w Ha-
mer M³ynie na Gochach. W Jab³uszku w latach 80. ks. inf. Stanis³aw Bogdano-
wicz z ks. Stanis³awem Borzyszkowskim z Nowej Cerkwi k. Pelpina poœwiecili
now¹ Bo¿¹ Mêkê, krzy¿ wyrzeŸbiony przez mistrza œp. Józefa Che³mowskiego
z Brus-Jagli7, wspó³twórcy O³tarza Papieskiego w Sopocie.

Spotkania nasze na rodzinnym czy plebañskim gruncie by³y nie mniej,
a mo¿e i wiêcej znacz¹ce ni¿ te oficjalne, których tak w PRL, jak zw³aszcza
w III RP nie brakowa³o. Zbli¿y³y nas m.in. Kolokwia Gdañskie i dzia³ania
ks. abpa Tadeusza Goc³owskiego, jego otwartoœæ na kaszubszczyznê w Koœciele.
Na terenie Gdañska do jej promotorów nale¿a³ równie¿ ks. Stanis³aw, który

5 Z czasem zrodzi³a siê miêdzy nimi szczególna niæ przyjaŸni, w której T. Fiszbach pozosta³
wierny ks. Stanis³awowi do jego ostatnich dni.

6 Zob. has³o Otto Kulcke w Encyklopedii Gdañska w postaci intenetowej „Gedanopedia”.
Po œmierci Otta K. w 2005 r. urna z jego prochami z³o¿ona zosta³a w kaplicy Bazyliki Ma-
riackiej w trakcie ekumenicznej uroczystoœci ¿a³obnej, w której ceremoniom pogrzebo-
wym przewodniczy³ ks. Stanis³aw.

7 Zob. Borzyszkowy i Borzyszkowscy. Tuchomie. Studia i materia³y do dziejów wsi i rodzin,
red. J. Borzyszkowski, t. VI, Gdañsk-Lipusz 1999, s. 193.
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wczeœniej zadba³ o to, by stroje kaszubskie zaistnia³y wœród barwnych uczest-
ników procesji nosz¹cych mariackie feretrony.

W bie¿¹cym roku w koœciele œw. Jana celebrowano 25-lecie pierwszej mszy
œw. z liturgi¹ s³owa w jêzyku kaszubskim, ods³aniaj¹c przy okazji stosown¹ ta-
blicê8. Przypomnieæ i podkreœliæ wypada, i¿ kilka lat wczeœniej kaszubszczyzna
zabrzmia³a w Bazylice Mariackiej przy okazji uroczystej mszy œw., koncelebro-
wanej pod przewodnictwem ks. abpa Tadeusza Goc³owskiego. To ks. Stani-
s³aw zaproponowa³ – podpowiedzia³ mi swego czasu, by Zrzeszenie Kaszub-
sko-Pomorskie zadba³o o umieszczenie w Jerozolimie w koœciele Pater Noster
tablicy z tekstem Ojcze Nasz w jêzyku kaszubskim. Sta³o siê to w 2000 roku),
przy okazji pielgrzymki kaszubskiej z udzia³em ks. abpa T. Goc³owskiego
i marsza³ka Sejmu Macieja P³a¿yñskiego oraz innych polityków9, bez naszego
udzia³u…!

Z naszym te¿ wspólnym udzia³em kilkanaœcie lat wczeœniej zosta³ zrealizo-
wany wspania³y projekt wielkiego Mariana Ko³odzieja – o³tarz papieski w So-
pocie z okazji wizyty Jana Paw³a II w 1999 roku. Wykonawcami tego projektu
byli rzeŸbiarze ludowi z Kaszub, Krajny i Kociewia, którym swój pomys³ po raz
pierwszy M. Ko³odziej zaprezentowa³ na XX Seminarium Kaszubskim 9.09.1998
roku w £¹czyñskiej Hucie10. Po raz drugi spotkaliœmy siê wtedy z twórcami
w plebanii mariackiej, gdzie mistrzowie d³uta wybierali projekty konkretnych
rzeŸb do wykonania w zaciszu domowych pracowni, a koñczyli wspólne dzie³o

8 J. Nacel, Srebrny jubileusz mszy œwiêtych w jêzyku kaszubskim w œródmieœciu Gdañska,
„Pomerania”, 2018, nr 5, s. 15. Ta niby pierwsza taka msza œw. w œródmieœciu odprawiona
zosta³a pod przewodnictwem ks. abpa T. Goc³owskiego w koncelebrze z ks. inf. Stanis³awem
i ksiê¿mi Kaszubami – W³adys³awem Szulistem i Markiem Adamczykiem. Przy okazji trzeba
przywo³aæ rolê i zas³ugi ks. Stanis³awa jako pierwszego gospodarza Koœcio³a œw. Jana, od-
nowiciela pierwszej kaplicy oraz wspó³za³o¿yciela Stowarzyszenia Odbudowy Gotyckiego
Koœcio³a œw. Jana, w którym dzia³aliœmy razem m.in. z ks. Markiem Adamczykiem,
wówczas wikariuszem przy Bazylice Mariackiej, a od lat proboszczem w Gdyni! – zob.
„Stowarzyszenie Odbudowy Gotyckiego Koœcio³a œw. Jana w Gdañsku (1992–2001). Wstêp
i wybór dokumentów z archiwum Stowarzyszenia J. Borzyszkowski, Gdañsk 2010.

9 Ta i inne pielgrzymki zosta³y udokumentowane w postaci szczególnie bogatych albumów,
podobnie jak Zjazdy Kaszubów, z których X w 2008 r. odby³ siê w Gdañsku, a wa¿nym
punktem jego programu by³a msza œw. w Bazylice Mariackiej i kazanie ks. abp T. Goc³ow-
skiego, którego nagrania szukam. Poza tym kazaniem szczególnie mi³o wspominam
ówczesne spotkanie na plebanii… Zob. J. Borzyszkowski, Nad Raduni¹…, Gdañsk 2016,
s. 199-204, 537-542. – Przypomnieliœmy wówczas projekt M. Ko³odzieja 4 bram powital-
nych Jana Paw³a II, w tym Kaszubskiej, w 1987 r., których nie pozwalano zbudowaæ.

10 W 1999 r. podczas indywidualnej ceremonii ks. Stanis³aw by³ chrzcicielem, ks. Marek Adam-
czyk asystentem, a ja z Mari¹ Romañczuk rodzicami chrzestnymi Jaros³awa Stryjca, syna
mistrza Ryszarda pochodz¹cego spod Lidy, którego pochowaliœmy kilka miesiêcy wcze-
œniej na Cmentarzu Srebrzysko. – Zob. Pro memoria Ryszard Stryjec (1932–1997). Zebr.
i oprac. J. Borzyszkowski, Gdañsk-Wejherowo 2017, s. 640-642.
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pod okiem Mistrza Ko³odzieja ju¿ w Sopocie11. Jeszcze dziœ ¿a³ujê, i¿ nie zosta-
³a zrealizowana II czêœæ tego wielkiego projektu – Droga Krzy¿owa nad Jezio-
rem Raduñskim miêdzy Chmielnem a Wygod¹, co sta³o siê dlatego, i¿… takich
duchownych jak ks. Stanis³aw Bogdanowicz zawsze by³o i jest za ma³o…

Codziennoœci¹ jego pos³ugi duszpasterskiej by³a m.in. dzia³alnoœæ chary-
tatywna i kulturalna. By³ mi³oœnikiem muzyki, historii i literatury. By³ blisko
spo³ecznoœci zrzeszonej – jednym z tych, którzy tworzyli œrodowisko tzw. Ka-
szubów wileñskich, gdañszczan urodzonych na pó³nocno-wschodnich kresach
II RP, zakorzenionych równie¿ w ziemi i kulturze kaszubsko-pomorskiego kraju
nad Ba³tykiem. – Zbigniew ¯akiewicz wspominaj¹c to kiedyœ we Wdzydzach
Kiszewskich, na zjeŸdzie Twórców Literatury Kaszubsko-Pomorskiej mówi³
o kulturze ba³to-s³owiañskiej, któr¹ sam, podobnie jak pisarka œp. Ró¿a Ostrow-
ska12, czy ¿yj¹cy poeta Zbigniew Szymañski13  wzbogaca³.

Ks. Stanis³aw Bogdanowicz Ró¿ê Ostrowsk¹ zapamiêta³ z paŸdziernika 1956
roku, kiedy to m.in. przemawia³a z wielkim zaanga¿owaniem do manifestuj¹-
cych wówczas studentów. Wtedy te¿ po raz pierwszy spotka³ Lecha B¹dkow-
skiego, Kaszubê z Gdañska, pochodz¹cego z Torunia, ideologa i lidera ruchu
kaszubsko-pomorskiego, póŸniejszego swojego parafianina, I rzecznika NSZZ
„Solidarnoœæ”. Lechowi B¹dkowskiemu ks. Stanis³aw w szczególny sposób to-
warzyszy³ w ostatnim etapie jego ¿ycia – w ciê¿kiej chorobie i na drodze do
wiecznoœci, wspó³przewodnicz¹c uroczystoœciom ¿a³obnym w Bazylice Ma-
riackiej i na Cmentarzu Srebrzysko oraz jako wspó³gospodarz niezwyk³ej
stypy, jak¹ wspólnie przygotowaliœmy w im. ZK-P na plebanii mariackiej, która
przybra³a postaæ wieczoru wspomnieñ z udzia³em wielu przyjació³ Zmar³ego
z ró¿nych œrodowisk i zak¹tków Gdañska i Pomorza14. A by³o to w stanie
wojennym w lutym 1984 roku.

11 Dzieje tego o³tarza i postacie jego wspó³twórców upamiêtni³ m.in. Edmund Zieliñski
w ksi¹¿ce O³tarz papieski d³utem stworzony, Gdañsk 2010 (E. Zieliñski, wówczas prezes
Gdañskiego Oddzia³u Stowarzyszenia Twórców Ludowych, by³ tym, z którym zapraszaliœmy
do wspó³pracy uczestników XX Seminarium Kaszubskiego w £¹czyñskiej Hucie w 1998
roku, a potem w plebanii mariackiej razem z ks. Stanis³awem, abp T. Goc³owskim oraz
prezydentami Gdañska i Sopotu). Poza tym nie zabrak³o innych publikacji na ten temat,
w tym dostojnego albumu…

12 Ks. Stanis³aw by³ jednym ze sponsorów najnowszego wydania najs³ynniejszej powieœci
Ró¿y Ostrowskiej pt. Wyspa, jak¹ Instytut Kaszubski opublikowa³ w roku 2005 z okazji
ods³oniêcia we Wdzydzach przed star¹ bram¹ do Muzeum – Kaszubskiego Parku Etno-
graficznego Obelisku ku pamiêci Ró¿y, ufundowanego przez Nadleœnictwo Koœcierzyna
i Instytut Kaszubski.

13 Zob. Zbigniew Jaros³aw Szymañski, „Od nastolatka do mastolatka”. O seniorze – junior,
„Pomerania”, 2018, nr 6, s. 11-14 i nr 7-8, s. 32-37.

14 Zob. Pro memoria Lech B¹dkowski (1920–1984). Zebr. i oprac. Józef Borzyszkowski, Gdañsk
2004, s. 33, 459-469.
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S¹dzê, ¿e mo¿na powiedzieæ, i¿ ks. Stanis³aw, zas³u¿ony dla opozycji demo-
kratycznej w PRL, daleki od pokusy ugody czy jakiejkolwiek godnej dystansu
wspó³pracy z dalek¹ od ludu tzw. w³adz¹ ludow¹, by³ jednak w rzeczywistoœci
rzecznikiem tradycyjnej nieco mo¿e, ale rzeczywistej wspó³pracy w³adzy du-
chowej i œwieckiej. Wyra¿a³o siê to w stworzeniu w okresie PRL-u przestrzeni
w Bazylice Mariackiej dla obchodów nieistniej¹cych wówczas w pañstwowym
kalendarzu œwi¹t – 3 Maja, 15 sierpnia czy 11 listopada, jak i w satysfakcji z ich
oficjalnego powrotu – wraz z przedstawicielami w³adzy wszelkiej i licznych
kombatantów – nie tylko AK – do Koœcio³a Mariackiego po 1990 roku.
Ks. Stanis³aw cieszy³ siê z bezkrwawej rewolucji i jej fina³u przy Okr¹g³ym
Stole. By³ razem z innymi dumny z faktu, i¿ wœród towarzysz¹cych stronom
obrad w Magdalence œwiadków, by³ bliski nam ks. bp dr Tadeusz Goc³owski,
dla którego ks. Stanis³aw jako gospodarz konkatedry i póŸniejszy wikariusz
generalny, pozostawa³ do koñca jednym z najbli¿szych przyjació³ i wspó³pra-
cowników!

Gdy wspominam troskê o zabytki Bazyliki Mariackiej, nie mogê pomin¹æ
ówczesnej, ale nie³atwej wspó³pracy ks. Stanis³awa z kolejnymi Wojewódzkimi
Konserwatorami Zabytków w latach PRL i III RP – od Miros³awa Zeidlera
zaczynaj¹c, a na œp. Tadeuszu Chrzanowskim nie koñcz¹c… Wspierali go oni
w przywracaniu Bazylice dawnej dostojnoœci i piêkna; z¿ymali siê jednak nie-
raz na nadmiar pami¹tkowych – wa¿nych dla ró¿nych œrodowisk – komba-
tanckich itp. tablic, ra¿¹cych niekiedy dusze i oczy wielbicieli prawdziwej sztuki,
unikaj¹cych sakralnego czy historycznego itp. kiczu… Ks. Stanis³aw œwiadom
by³ potrzeby takich znaków, jak i tego, ¿e kiedyœ ktoœ z nastêpców mo¿e zechce
os³abiæ negatywny odbiór tego rodzaju dzie³ i skupiæ je w jednej z kaplic,
a stanie siê to z po¿ytkiem dla wspó³czesnych i przysz³ych pokoleñ mieszkañ-
ców miasta nad Raduni¹ i Mot³aw¹ oraz Wis³¹ – nad Ba³tykiem sk¹d powia³
w Polskê wiatr od morza.

Trzeba te¿ powiedzieæ, i¿ ks. Stanis³aw nie mia³ w sobie nienawiœci do rzecz-
ników i sprawców tego, czego osobiœcie nie znosi³ i nie lubi³… Jako duszpasterz
i obywatel – zwolennik prawdy – nie by³ pamiêtliwy. Rozumia³ ludzkie s³aboœci
i ka¿demu przyznawa³ i stwarza³, gdy móg³, szansê naprawy b³êdów; cieszy³ siê
z ka¿dego, nie tylko religijnego nawrócenia. By³ przede wszystkim duszpaste-
rzem, choæ innych zainteresowañ, a nawet pasji mia³ sporo.

Najwiêksz¹ jego pasj¹ jako pedagoga by³a wspomniana historia, pisanie
o historii Bazyliki Mariackiej i Koœcio³a gdañskiego. W Solidarni w niepokorze
wspomina³, i¿ napisa³ 52 ksi¹¿ki i oko³o 300 artyku³ów. (Liczba ksi¹¿ek wzro-
s³a do 61)15. Oprócz tych œciœle historycznych, z których by³ dumny, m.in.

15 W twórczoœci historycznej i popularyzacji dziejów Gdañska przypomina³ nieco prof.
Andrzeja Januszajtisa, z którym wspó³pracowa³ m.in. przy odbudowie s³ynnego zegara
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z biografii kontrowersyjnego biskupa ks. Carla Marii Spletta, która spotka³a siê
z ¿yczliwym przyjêciem w RFN (t³umaczona na j. niemiecki), a i krytyk¹ w
RP… By³ œwiadom jej szczególnego rodzaju innowacyjnoœci na gruncie swego
kap³añskiego podejœcia do badañ ¿ycia i dokonañ biskupa, nazbyt uleg³ego w³a-
dzy œwieckiej, dalekiej od chrzeœcijañstwa, do czego z pewnym trudem musia³
siê niekiedy przyznaæ. Szczególnie cieszy³ siê ze swoich ksi¹¿ek dla dzieci,
które przybli¿aj¹ najm³odszemu pokoleniu legendy dawnego Gdañska, w tym
te wybitnie mariackie. W tej dziedzinie jakby nawet mimo woli nieco konku-
rowa³ ze œp. Jerzym Sampem16. Z wielkim powodzeniem dba³ o ich stronê
graficzn¹, bogactwo ilustracji. Publikowa³ je pod pseudonimem – Stan Bogdan
– bliskim swojemu nazwisku. Zadba³ te¿ o ich t³umaczenie na inne jêzyki
– bia³oruski, ruski, i ukraiñski, a tak¿e kaszubski. By³ tak¿e bibliofilem – mi³o-
œnikiem piêknych ksi¹¿ek, st¹d chcia³, by i jego do nich nale¿a³y. Niejedna
z nich dotar³a z dedykacj¹ lub bez tak¿e do mego ksiêgozbioru, przy czym
stara³em siê nie pozostawaæ niewdziêcznikiem.

W domowym ksiêgozbiorze znalaz³em m.in. jego Pòwiôstczi gduñsczé,
które skaszëbi³ Zbigniew M. Jankówsczi, a zòbrôzkòwa³a Ewa Pòklewskô-Kòzie³³o,
póprawienié pisënkù Eugeniusz Prëczkówsczi, Pelplin 2002. - Wszystkie udzia³y
innych osób odnotowane tu zosta³y nie jak zwykle na stronie redakcyjnej, lecz
na stronie tytu³owej.

Wœród pasji ks. Stanis³awa, zawartych w biogramach ze s³owników biogra-
ficznych, widniej¹ obok siebie turystyka piesza, bibliofilstwo, wêdkarstwo
sportowe, muzyka, J.S. Bacha i przedbachowska. – Zaczynaj¹c od koñca tego
wykazu, trzeba przypomnieæ jego blisk¹ wspó³pracê z kolejnymi organistami
Bazyliki Mariackiej, wœród których by³ nawet przedwojenny Franz Kesler,
zaprzyjaŸniony tak¿e z dr. Otto Kulcke. Obaj – ks. Stanis³aw i Otto przyjaŸnili
siê i cenili wysoko kunszt muzyków organowych – organistów mariackich
œp. Romana Siemienieckiego i jego nastêpcy Bogus³awa Grabowskiego, przy
udziale których zaistnia³y w Bazylice Mariackiej organy œwiêtojañskie i letnie
festiwale – koncerty muzyki organowej w wykonaniu wielu mistrzów z ró¿-
nych krajów œwiata. Dziêki Otto Kulcke mieliœmy szczêœcie niektórych z nich
goœciæ nad Raduni¹ w £¹czyñskiej Hucie, gdzie wra¿enia z tych koncertów i ich
programu by³y najwa¿niejszym elementem wieczornych rozmów.

s³onecznego w Bazylice. RzeŸby do tego, unikatowego zabytku restaurowa³, rekonstruowa³
wybitny rzeŸbiarz, wychowanek zakopiañskiej szko³y Kemara i gdañskiej ASP, Stanis³aw
Wyrostek, którego ks. Stanis³aw Bogdanowicz bardzo ceni³. Opiekê nad zabytkami Bazyliki
powierzy³ fachowemu konserwatorowi sztuki – Tomaszowi Korzeniowskiemu. Mia³ te¿
kompetentn¹ Radê Parafialn¹, w której zasiad³ lekarz wojewódzki, dr Jerzy Karpiñski, prze-
wodnicz¹cy KiK w diecezji.

16 Spodziewam siê w przysz³oœci monografii poœwiêconej analizie historyczno-literackiej,
porównuj¹cej tak¿e twórczoœæ literack¹ dla dzieci obu tych autorów.
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Wêdkarstwo sportowe – to mo¿e najmniej znana pasja ks. Stanis³awa, któr¹
wraz z pierwsz¹ (i niewymienion¹ turystyk¹ rowerow¹) uprawia³ szczególnie
w wolne dni czy godziny od wiosny do jesieni. I tu, niejako na koniec, trzeba
przywo³aæ to, co mo¿e najwa¿niejsze w ¿yciu ks. Stanis³awa.

Mam na myœli jego najbli¿sz¹ rodzinê. Podkreœliæ trzeba jego bliskie kontakty
z gdañskim rodzeñstwem, z którego Witold to lekarz dentysta, a najm³odszy
brat Antoni sta³ siê z czasem, tak w konspiracji, jak i w administracji i pracy
parafialnej, jego przys³owiow¹ praw¹ rêk¹. Nierzadko z tej rêki korzysta³ œp.
ks. abp Tadeusz Goc³owski, chc¹cy mieæ Pana Tolka, jako mistrza kierownicy,
za przewodnika i towarzysza dalekich podró¿y po Polsce. Ks. Stanis³aw sam
by³ równie¿ bardzo dobrym... rowerzyst¹. (Jest jeszcze trzeci brat Jan z ¿on¹
Teres¹, nauczyciele w LO w Malborku, z którymi ks. Stanis³aw mia³ bardzo
bliskie kontakty). Zwi¹zany najbardziej z rodzin¹ brata Antoniego i jego ¿ony
Mieczys³awy z d. Kuœ, z roweru korzysta³ szczególnie od 1998 roku, gdy nabyli
oni dzia³kê na Kaszubach w Nowym Bukowcu nad Wierzyc¹. Zbudowali tam
dom, szklarniê, za³o¿yli ogród, dwa stawy, sad, postawili ogrodow¹ werandê,
a nad rzek¹ pomoœcik. Tam na poddaszu mia³ swój pokój z widokiem na zielone
pola, ³¹ki i drzewa ks. Stanis³aw. Tam odpoczywa³, pisz¹c ostatnio wiêkszoœæ
swoich ksi¹¿ek, zw³aszcza te dla dzieci17. Stamt¹d rusza³ rowerem na dalekie
spacery, na grzyby i ryby, doje¿d¿aj¹c nawet do odleg³ego kilkadziesi¹t km
Jab³uszka. Szczególnie wiele czasu spêdza³ tam na zbyt krótkiej emeryturze
od 2015 roku…18

Tam te¿ po jego œmierci znalaz³y siê najwa¿niejsze dla rodziny nieliczne
pami¹tki: napisane przezeñ ksi¹¿ki, rodzinne fotografie, portrety rodziców
i obrazy… (Tak¿e jego w³asne portrety, niepowtarzalne, bo samego Mistrza
Mariana Ko³odzieja, eksponowane przed laty na wystawach w Ratuszu Staro-
miejskim, obecne w albumie)19.

17 Tam te¿ powsta³a m.in. jego ksi¹¿ka pt. Czas burzenia – czas budowania. Koœció³ Gdañski
w spo³eczeñstwie odzyskuj¹cym wolnoœæ 1984–1992. Na jej stronie tytu³owej na dole znaj-
dziemy znamienn¹ informacjê: „Nowy Bukowiec 2004”. Podobna informacja w ksi¹¿ce
pt. Na Wojciechowym szlaku. Pierwsze lata archidiecezji gdañskiej, Nowy Bukowiec-
-Gdañsk 2007.

18 Nowy Bukowiec nale¿y do parafii Stara Kiszewa, a w³aœciwie do jej filii w Starym Bukowcu,
gdzie Bogdanowicze w tamtejszym koœció³ku ufundowali o³tarz poœwiêcony w 2014 roku.
W tym roku ukaza³a siê ksi¹¿ka Agnieszki Kotus, pt. Rz¹dcy placówek duszpasterskich
Archidiecezji Gdañskiej, Gdañsk-Pelpin 2014 z Przedmow¹ ks. Stanis³awa Bogdanowicza.

19 Zob. album pt. Pod kresk¹ Mariana Ko³odzieja Portret w³asny, Gdañsk 2005. (W „S³owie
od Wydawcy” czytamy na pocz¹tku „Rysunki satyryczne Mariana Ko³odzieja zosta³y
zaprezentowane w Ratuszu Staromiejskim, siedzibie Nadba³tyckiego Centrum Kultury,
dwukrotnie. W roku 1997 na wystawie pt. »Kto jest kim w teatrze Mariana Ko³odzieja«
i w 2004 – »A to Polska w³aœnie…« (…)”).
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Gdy pytam wœród kap³anów, jakim by³ ks. Stanis³aw proboszczem dla swoich
wikariuszy, s³yszê: „Wszystkich wsadzi³ na dobre stanowiska. Przyk³adowo
zadba³ o to, ¿e R. Kasynê ks. bp pos³a³ na studia do Rzymu… Muzyk jest
w Szemudzie; Kowalski w œw. Brygidzie. – A przecie¿ Goc³owski nie da³ sobie
w kaszê dmuchaæ…” – Wiemy, ¿e tak¿e ks. Stanis³awa widziano raz i drugi jako
kandydata na biskupa. On sam cieszy³ siê bardzo, gdy ta godnoœæ trafi³a na jego
dawnego ulubionego wikariusza ks. Ryszarda Kasynê oraz po latach na I na-
stêpcê, ks. Zbigniewa Zieliñskiego. – By³o to dla niego nie mniej wa¿ne, jak
liczne wyró¿nienia i odznaczenia, którymi zosta³ uhonorowany przez w³adze
Koœcio³a, Miasta i Pañstwa. A by³y to m.in. Nagroda im. Brata Alberta, Medal
œw. Wojciecha, Honorowe Obywatelstwo Miasta Gdañska i Krzy¿ Komandor-
ski z Gwiazd¹ Orderu Odrodzenia Polski, Order RFN Verdienst Kreutz I Kl.,
a tak¿e poœmiertnie zosta³ odznaczony Krzy¿em Wielkim Orderu Odrodze-
nia Polski – R.I.P!



KS. INFU£AT STANIS£AW BOGDANOWICZ (1939–2017)... 435

Józef Borzyszkowski

BERNARD DAMASZK (1947–2018)
– kaszubski szkólny na Kociewiu, naczelnik

gminy i społecznik; w III RP działacz Zrzeszenia
Kaszubsko-Pomorskiego i Stowarzyszenia

Kociewskiego w Zblewie

Szczêœliwe Kociewie, szczêœliwe Kaszuby, bo mia³y i maj¹ ludzi, którzy tworz¹
swoist¹ tkankê ³¹cz¹c¹ miêdzy naszymi najbardziej odrêbnymi i niejednokrot-
nie nazbyt ambitnymi spo³ecznoœciami regionalnymi Pomorza Nadwiœlañskiego.
Na sztandarze Zarz¹du G³ównego Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego wyhaf-
towano has³o, kiedyœ groŸnie brzmi¹ce dla w³adzy, „Zrzeszónëch naju nicht
nie z³ômie” – „Zjednoczonych nas nikt nie z³amie”. Wziêto je za spraw¹ Lecha
B¹dkowskiego z powieœci Aleksandra Majkowskiego ¯ëcé i przigodë Remusa.
A wiadomo, i¿ w II po³owie XX wieku, w latach PRL-u, nikt wiêcej mo¿e ni¿
L. B¹dkowski nie zabiega³ o obywatelsk¹ aktywnoœæ i wspó³pracê Kaszubów
i Kociewiaków, ciesz¹c siê, gdy potrafili razem lub osobno coœ dobrego zrobiæ,
wywalczyæ dla ogó³u mieszkañców ziemi kaszubsko-pomorskiej, a dla Kocie-
wiaków w szczególnoœci. Nieprzypadkowo L. B¹dkowski nale¿a³ do najwiêk-
szych wielbicieli dorobku wielkiego Kaszuby ks. Bernarda Sychty, pracuj¹cego
i tworz¹cego ca³e doros³e ¿ycie na Kociewiu. Bêd¹c Kaszub¹, mieszkaj¹cym na
Kociewiu, potrafi³ on obok pracy duszpasterskiej stworzyæ niepowtarzalne dzie³a
literackie w jêzyku kaszubskim i pierwsze w dialekcie kociewskim. Przede
wszystkim stworzy³ pomnikowe s³owniki – kaszubszczyzny 1  i kociewszczy-
zny2, ciesz¹c jednych i drugich, zachêcaj¹c do pielêgnowania i wzbogacenia
rodzimego jêzyka i kultury3.

1 7-tomowy S³ownik gwar kaszubskich na tle kultury ludowej, nazywany te¿ niekiedy ency-
klopedi¹ Kaszub.

2 Trzytomowe dzie³o S³ownictwo kociewskie.
3 Oba s³owniki zosta³y wydane przez Polsk¹ Akademiê Nauk w Warszawie (w jej wydawnic-

twie Ossolineum we Wroc³awiu, zainspirowan¹ przez Gdañskie Towarzystwo Naukowe,
którego autor by³ honorowym i rzeczywistym cz³onkiem.
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Oba dzie³a powsta³y w zaciszu pelpliñskiej kanonii ks. Bernarda Sychty, który
urodzi³ siê w 1907 roku w kaszubskiej wsi Puzdrowo, parafia Sierakowice, pow.
Kartuzy.

Tak siê z³o¿y³o, ¿e 40 lat póŸniej w tej¿e wsi, 17 maja 1947 roku urodzi³ siê
bohater niniejszego wspomnienia, równie¿ Bernard, syn Bronis³awy z Dawi-
dowskich i Franciszka Damaszków, w³aœcicieli sporego gburstwa. Jako dziecko
i uczeñ tamtejszej Szko³y Podstawowej (dziœ im. X. B. Sychty), zna³ rodzinê
najwybitniejszego syna sierakowickiej parafii i jego samego – rówieœnika i szkol-
nego kolegê ojca, podzielaj¹c dumê ziomków z jego osi¹gniêæ na polu literatury
kaszubskiej jako autora dramatów, wystawianych na scenie, z których najbar-
dziej znany to Hanka sã ¿eni. Wesele kaszubskie.

Bernard Sychta, po nauce w gimnazjach w Gdañsku i Wejherowie wybra³
drogê do Pelplina – ku kap³añstwu. Bernard Damaszk, ukoñczywszy szko³ê
podstawow¹, postanowi³ zostaæ nauczycielem. W tej intencji zg³osi³ siê do Li-
ceum Pedagogicznego w Lêborku. Niestety, w czasie egzaminów wstêpnych
odkryto, i¿ Bernard nie ma muzycznego s³uchu, co dyskwalifikowa³o go jako
kandydata do zawodu nauczycielskiego. Okaza³o siê jednak, ¿e tylko czasowo,
bo zawód nauczyciela nadal go poci¹ga³.

Tymczasem rozpocz¹³ naukê w Zasadniczej Szkole Mechanicznej Rolnic-
twa w Lêborku, doje¿d¿aj¹c do miasta kolej¹. W drugim pó³roczu zg³osi³ siê
jednak do Liceum Ogólnokszta³c¹cego w Kartuzach, gdzie widzia³ mo¿liwoœæ
póŸniejszej realizacji nowego marzenia – o… kap³añstwie. Po dwóch latach
doje¿d¿ania do Kartuz, B. Damaszk przez dwa kolejne mieszka³ w internacie.
Jego katechet¹ by³ ks. Edward Kupper, póŸniejszy franciszkanin, O. Jacek.
Kierownikiem internatu i nauczycielem historii by³ ojca Jacka kuzyn – Raj-
mund Kupper; zdawa³o siê, ¿e o ca³kiem innym œwiatopogl¹dzie.

Œwiatopogl¹dem uczniów, a zw³aszcza tych zbli¿aj¹cych siê do matury,
interesowa³o siê wówczas w Kartuzach tak¿e UB. Przed „przyjacielskimi”
spotkaniami z jego pracownikami ostrzega³a uczniów wspania³a nauczycielka
– wychowawczyni Bernarda, œp. Regina ¯ukowska, pochodz¹ca z Wileñszczy-
zny. Równie¿ inni nauczyciele czuwali nad m³odzie¿¹ i ich krêgos³upem mo-
ralnym, o czym z wdziêcznoœci¹ po latach wspomina³ Bernard.

Po maturze, z myœl¹ o seminarium duchownym, Bernard Damaszk poje-
cha³ z dokumentami do Pelplina, udaj¹c siê najpierw do ks. kan. Bernarda Sychty,
przyjaciela ojca i rodziny. Ten ucieszy³ siê z jego decyzji, ale wys³uchawszy opo-
wieœci o zainteresowaniu m³odym Bernardem policji, poradzi³ mu, po konsul-
tacjach z rektorem, dla unikniêcia w przysz³oœci kleryckiej s³u¿by wojskowej,
podjêcie studiów nauczycielskich, przydatnych w duszpasterstwie i zaliczenie
przy okazji s³u¿by wojskowej. I tak B. Damaszk zosta³ studentem kierunku
wychowanie techniczne z plastyk¹ i nauczanie pocz¹tkowe Studium Nauczy-
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cielskiego w Gdañsku przy ul. K³adki. Zamieszka³ w akademiku we Wrzeszczu
przy ul. Topolowej, a pod koniec studiów w nowo wybudowanym przy ul. Le-
ningradzkiej 20. (Niemal równoczeœnie w tych samych obiektach studiowa-
³em, pracowa³em i mieszka³em).

Po studiach, w doœæ niecodziennych okolicznoœciach, Bernard zamiast do
seminarium w Pelplinie, trafi³ 1 marca 1968 roku jako nauczyciel do Zblewa.
Zamieszka³ w tamtejszej plebanii u swego kolegi-przyjaciela wikariusza
ks. Edmunda Grzenkowicza. I tak siê zaczê³o jego twórcze ¿ycie na Kociewiu.
Po drodze ukoñczy³ studia rolnicze w ATR w Olsztynie. (I rok odbywa³y siê
w Starym Polu). W 1980 roku zosta³ magistrem rolnictwa i rozpocz¹³ studia
doktorskie, przerwane z powodu choroby. Po latach ukoñczy³ podyplomowe
studia pedagogiczne w Gdañsku.

Jego zamieszkiwanie na pocz¹tku pracy nauczycielskiej w plebanii zaniepo-
koi³o prze³o¿onych, przyczyni³o siê do tego, ¿e z czasem szybciej otrzyma³
mieszkanie w domu nauczycielskim. PrzyjaŸni¹c siê nadal z ks. Edkiem,
uczestnicz¹c w ¿yciu m³odzie¿y aktywnej we wsi i w parafii, tak¿e w pielgrzym-
kach, pozna³ bli¿ej kole¿ankê z pracy Reniê – Teresê Gilla, która ju¿ w wielka-
nocne œwiêta 1969 roku zosta³a jego ¿on¹. Ich szczêœliwe ma³¿eñstwo mocno
zawa¿y³o na jego dalszej drodze ¿yciowej.

M³ody, aktywny nauczyciel zwróci³ na siebie uwagê prze³o¿onych i w³adzy.
Wkrótce zaproponowano mu funkcjê radnego gminy – Gromadzkiej Rady
Narodowej, a po wyborze – bêd¹c najm³odszym – zosta³ przewodnicz¹cym
Komisji Oœwiaty i Kultury oraz Spraw Spo³ecznych. Jeszcze tego samego 1970
roku przekonano go, by przyj¹³ funkcjê przewodnicz¹cego GRN. – By³a to funk-
cja etatowa! By zabezpieczyæ siê przed naciskami ze strony PZPR, zosta³ cz³on-
kiem ZSL. … I tak siê zaczê³a jego niezwyk³a kariera jako szefa w³adzy gminnej
w PRL, od 1 stycznia 1973 roku naczelnika gminy w Zblewie, jedynego w woje-
wództwie gdañskim sprawuj¹cego ten urz¹d do koñca ludowej w³adzy – po-
cz¹tku nowego samorz¹du w 1990 roku.

¯ycie i dokonania Bernarda Damaszka na tym stanowisku stanowi¹ rzadki,
ale nie jedyny przyk³ad, ¿e tak¿e w PRL mo¿na by³o s³u¿yæ lokalnej spo³eczno-
œci; przyczyniæ siê do wyj¹tkowego rozwoju spo³eczno-gospodarczego gminy;
mieæ autorytet i przyjació³ wœród œwieckich i duchownych; wspó³pracowaæ
z ró¿nymi œrodowiskami spo³eczników, jakich i wówczas nie brakowa³o, mimo
dominacji w³adzy Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej.

Przyjaciel Bernarda Damaszka (i mój tak¿e), pochodz¹cy ze Zblewa lider
œrodowiska twórców ludowych Pomorza Gdañskiego Edmund Zieliñski, wspó³-
tworz¹cy równie¿ od lat wspomnian¹ tkankê ³¹cz¹c¹ miêdzy Kociewiakami
a Kaszubami, wspominaj¹c latoœ pocz¹tki w³odarzenia drëcha Bernarda,
zauwa¿y³, i¿ w 1970 roku mia³ on zaledwie 23 lata – by³ najm³odszym szefem
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tego rodzaju w³adzy w Polsce. Dalej napisa³: „Zapewne mieszkañcy Zblewa za-
stanawiali siê, jak sobie poradzi na tym stanowisku „szkólny” z miejscowej szko³y,
zw³aszcza „obcy”, bo z Kaszub. Poradzi³ sobie i to doskonale, jeœli do przejœcia
na rentê zwi¹zany by³ z tym urzêdem”4.

Od 22 lipca 1970 do koñca 1972 roku by³ Przewodnicz¹cym Prezydium
Gromadzkiej Rady Narodowej. W styczniu 1973 roku powierzono mu funkcjê
Naczelnika Gminy, któr¹ jako jedyny w Zblewie, pe³ni³ do paŸdziernika 1990.
W II kadencji w latach 1994–1998 by³ przewodnicz¹cym Rady Gminy.

Podczas jego w³odarzenia gmin¹, Zblewo i poszczególne wsie doczeka³y siê
wiele po¿ytecznych dla spo³eczeñstwa inicjatyw przekutych w czyn. Ukoñczony
zosta³ budynek Urzêdu Gminy, wybudowano Gminny Oœrodek Kultury, po-
wsta³y nowe osiedla mieszkaniowe, sieæ wodoci¹gowa, oczyszczalnia œcieków,
nowe remizy stra¿ackie. Zmodernizowano wiele ulic z oœwietleniem w³¹cznie.
W Zblewie powsta³a nowa poczta z central¹ telefoniczn¹ – telefony na korbkê
posz³y do lamusa. W Bytoni powsta³ przystanek PKP. Rozwiniêta zosta³a sieæ
budownictwa letniskowego z oœrodkami wczasowymi.

Dobrze zapisa³ siê równie¿ pan Damaszk na „podwórku” sakralnym. Przy
ogromnych trudnoœciach z nabywaniem materia³ów budowlanych i uzyskaniu
pozwolenia na budowê, powsta³y z jego dzie³em dwie nowe kaplice – w Ra-
dziejewie i Bytoni. W Zblewie wybudowano now¹ plebaniê z salkami kate-
chetycznymi, a podobny obiekt powsta³ równie¿ w Kleszczewie. Poszerzony
zosta³ teren cmentarza parafialnego w Zblewie i wybudowany zosta³ dom
pogrzebowy.

Bernard Damaszk, bêd¹c ju¿ na rencie, by³ przewodnicz¹cym Spo³ecznego
Komitetu Remontu Dachu Koœcio³a w Zblewie. Wymienione zosta³o pokrycie
z ³upkowego na blachê miedzian¹. „(…) W inteligentny sposób kojarzy³ sw¹
w³adzê z nie¿yczliwym ówczesnym systemem politycznym dla tego rodzaju
inwestycji poszczególnych parafii. (…)”5.

Edmund Zieliñski w dalszej czêœci swego po¿egnania Przyjaciela przywo-
³uje fakty, w których i mnie niejednokrotnie przysz³o uczestniczyæ. To jego
dzia³alnoœæ w ramach Kociewskiego Oddzia³u ZK-P, powo³anego na pocz¹tku
III RP, w ramach którego m.in. zorganizowano 15 „bia³ych sobót” dziêki
wspó³pracy z pracownikami AMG w Gdañsku, której pacjentem by³ Bernard,
zmagaj¹cy siê 16 lat z chorob¹ nerek (dializy w Gdañsku, przeszczepy w Wied-

4 E. Zieliñski, Wspomnienie o Bernardzie Damaszku, „Kurier Zblewski. Biuletyn Informacyj-
ny Gminy-Zblewo”, 2018, nr 3, s. 2-3. – Redakcja pisma w nag³ówku nad tym wspomnie-
niem, ¿egnaj¹c B. Damaszka, nazwa³a go „wspania³ym cz³owiekiem”! Tekst E. Zieliñskiego
zosta³ wzbogacony kilkoma fotografiami, a na ok³adce zamieszczono ca³ostronicowy por-
tret Zmar³ego, autorstwa Krzysztofa Bagorskiego.

5 Tam¿e.
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niu i Warszawie). Wielkim wydarzeniem by³o ufundowanie i poœwiêcenie
na koœciele zblewskim w 1995 roku tablicy ku pamiêci ks. Józefa Wryczy i zor-
ganizowanie nadzwyczajnej sesji Rady Gminy – swoistej konferencji naukowej
w GDK, towarzysz¹cej uroczystoœci koœcielnej, w której mia³em przyjemnoœæ
uczestniczyæ jako referent, obok œp. Józefa Milewskiego. Spotykaliœmy siê wów-
czas tak¿e w Urzêdzie Wojewódzkim, gdzie Bernard najczêœciej odwiedza³
zaprzyjaŸnionego dyrektora Wydzia³u Spraw Obywatelskich – Jerzego Kiedrow-
skiego, przyje¿d¿aj¹c na dializy do Gdañska. Potem z pani¹ kurator Danut¹
Kledzik uczestniczyliœmy w zorganizowanej tego¿ roku z jego inicjatywy I Kon-
ferencji Nauczycieli – Regionalistów z Kociewia w Twardym Dole, gdzie spo-
tka³o siê bardzo liczne grono nauczycieli i urzêdników systemu oœwiaty, mi³o-
œników i propagatorów kultury i tradycji Kociewia i Kaszub, przekazuj¹cych
wiedzê i mi³oœæ do rodzimej ziemi i tradycjê najm³odszemu pokoleniu.

Bernard Damaszk, bêd¹c prezesem oddzia³u ZK-P, a z czasem tak¿e preze-
sem Oddzia³u Stowarzyszenia Kociewskiego w Zblewie, promowa³ ze szcze-
gólnym umi³owaniem sztukê ludow¹ i jej twórców, wspó³pracuj¹c z Edmun-
dem Zieliñskim. Owocem tej wspó³pracy by³y plenery z udzia³em twórców tak¿e
z Kaszub (m.in. – malarzy Leona Bieszkego i Alego Zwarry z Rumi) oraz kilka
kapliczek, z których jedna stoi w zagrodzie Damaszków. W 1996 roku za jego
przyczyn¹ przyst¹piono do rekonstrukcji Pomnika NMP z 1932 roku, upamiêt-
niaj¹cego zblewskich wojaków, poleg³ych w I œwiatowej i wojnie polsko-bol-
szewickiej, zniszczonego przez hitlerowców. Uroczystoœæ poœwiêcenia nowego
dzie³a, „zaprojektowanego” przez Wawrzyñca Sampa, wspartego finansowo
przez WSO UW w Gdañsku, mia³a miejsce 16 sierpnia 1998 roku.

Bernard do koñca ¿ycia nie zapomnia³ rodzimego jêzyka kaszubskiego, cie-
sz¹c siê z jego rzeczywistego rozwoju i urzêdowego statusu. By³ szczêœliwym
cz³owiekiem, mimo doœwiadczenia chorob¹, z któr¹ – mo¿na rzec bohatersko
– zmaga³ siê przez tyle lat. Cieszy³ siê owocami pracy zawodowej i spo³ecznej,
a przede wszystkim szczêœliw¹ rodzin¹, któr¹ stworzy³ z ¿on¹ Teres¹. Cieszy³
siê, ¿e ich syn Tomasz poszed³ w œlady rodziców, zostawszy nauczycielem – od
lat jest dyrektorem Publicznej Szko³y Podstawowej im. Edmunda Dywelskiego
w Bytoni i liderem zblewskiego oddzia³u Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego.
By³ dumny z ¿yciowego dorobku i wspólnoty ¿ycia swojej wielopokoleniowej
rodziny, w której obok ¿ony Reni i synowej Ani w centrum uwagi znaleŸli siê
bliŸniacy – Franek i Maksio.

Najtrwalszym dzie³em Bernarda Damaszka pozostan¹ byæ mo¿e na wieki
jego wspomnienia – Wspomnienia Naczelnika, opublikowane w³asnym nak³a-
dem przy wsparciu Banku Spó³dzielczego w Skórczu – Zblewo 2015. Stanowi¹
one unikatowy dokument naszych dziejów w dwóch ju¿ epokach – PRL i III
RP. Zawieraj¹ te¿ obrazy z dawniejszej przesz³oœci rodzinnego dla Damaszków
i Sychtów Puzdrowa.
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Dziadkowie Bernarda Damaszka – Paulina i Piotr w 1911 roku kupili w Puz-
drowie 17,5 ha gospodarstwo od ojca ks. Bernarda Sychty – Jana, które w 1941
roku po œmierci Piotra przejêli jego rodzice, a po nich najm³odszy brat Kazi-
mierz – ka¿dy unowoczeœniaj¹c gospodarkê i buduj¹c nowy dom – zagrodê.
Po zaprezentowaniu swoich korzeni i ¿ycia w rodzinnym Puzdrowie, autor
Wspomnieñ Naczelnika zrelacjonowa³ swoje ¿ycie – w³asne, rodziny i gminy
doœwiadczenia i dokonania. To dzie³o godne szerokiej popularyzacji, choæ mo¿e
nieco spóŸnionego, ale powszechnego uznania. Nie znam podobnego wœród
ksi¹¿ek na pó³kach bibliotecznych. Znam i mam jedynie w domowym archi-
wum podobne wspomnienia przewodnicz¹cego GRN w Karsinie Franciszka
Studziñskiego z Wiela, Kaszuby urodzonego w Przytarni, zwi¹zanego z Robacz-
kowem – dr. Józefa Bruskiego, przedstawiciela starszego od nas pokolenia, opu-
blikowane jedynie we fragmentach. Lektura Wspomnieñ Naczelnika Bernarda
Damaszka przypomnia³a mi postacie kliku innych naczelników z Kaszub,
o których nie³atwym ¿yciu i dokonaniach równie¿ warto pamiêtaæ.

Bernard Damaszk zmar³ 3 kwietnia 2018 roku. Pochowany zosta³ na zblew-
skim cmentarzu, po¿egnany uroczyœcie przez lokaln¹ spo³ecznoœæ gminno-
-parafialn¹ i jej w³adze duchowne i œwieckie oraz rodzinê i przyjació³.
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Józef Borzyszkowski

BRUNON ZWARRA (1919–2018)
– „gdański bówka”, uosobienie trwania

i losów Kaszubów w Gdańsku w XX wieku,
wspaniały dokumentalista i pisarz,

zastanawiający krytyk Güntera Grassa…

W moim doœæ d³ugim ju¿ ¿yciu Pana Brunona Zwarrê spotka³em zaledwie
kilka razy. Nie pamiêtam, czy by³o to ju¿ w latach PRL-u, a tym bardziej
w Zrzeszeniu Kaszubsko-Pomorskim. Z minionej epoki wpisana jest w moj¹
pamiêæ ogromna dlañ wdziêcznoœæ za jego historyczno-pisarskie dokonania
z lat 80. ubieg³ego wieku, zw³aszcza za nie do przecenienia tom zebranych prze-
zeñ refleksji pt. Gdañsk 1939. Wspomnienia Polaków gdañszczan. S¹dzê, i¿ dzie³o
to wówczas zosta³o za ma³o spopularyzowane, a dziœ za nadto jest zapomnia-
ne. Wed³ug mnie winno byæ obowi¹zkow¹ lektur¹ ka¿dego gdañszczanina,
nie tylko ucznia szko³y œredniej, a przynajmniej studenta historii…

Wspania³ym uzupe³nieniem tego¿ s¹ jego w³asne kilkutomowe Wspomnie-
nia gdañskiego bówki; pierwsze tomy opublikowane przez zas³u¿one Wydaw-
nictwo Morskie, ca³oœæ w latach 1984–1997. – Jak widaæ z tych dat, powsta³y
one w dwóch epokach dziejów naszego miasta i Polski – PRL i III RP, co mia³o
ogromny wp³yw na charakter zawartych w kolejnych tomach wspomnieñ
refleksji i ocen autora, godnych analizy historyków i historyków literatury.

Lata 70. i 80. ubieg³ego wieku i nastêpne, to okres rosn¹cych naszych ¿ywych
kontaktów z niemieckimi Gdañszczanami, wœród których wyró¿nia³ siê m.in.
dr med. Otto Kulcke z Oberursel i Frankfurtu nad Menem, g³ówny fundator
odbudowy organów œw. Jana w Bazylice Mariackiej. W rozmowach z nim kon-
frontowa³em niejednokrotnie ró¿ne obrazy dziejów i spo³ecznoœci Wolnego
Miasta Gdañska zawarte w literaturze historycznej, piêknej i wspomnie-
niowej… Z satysfakcj¹ przyjmowa³em opiniê Otta o wiarygodnoœci i wartoœci
wspomnieñ B. Zwarry, czyli niejako potwierdzenie zawartego w nich obrazu
miêdzywojennego Gdañska, autorstwa Kaszuby – Polaka, niewiele m³odszego
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od obrazu kreœlonego przez bliskiego mi Gdañszczanina – Niemca. To nie by³
przypadek, ¿e Wspomnienia gdañskiego bówki, t. 1, zosta³y rych³o przet³uma-
czone i wydane w jêzyku niemieckim w RFN.

W przypadku takich czytelników jak Otto Kulcke i ja sam ju¿ wtedy postaæ
i twórczoœæ B. Zwarry ze strony polskiej stawialiœmy obok osobowoœci i doko-
nañ literackich, ale i deklaracji publicystyczno-politycznych Güntera Grassa
po stronie niemieckiej – przede wszystkim Blaszanego bêbenka. By³a jednak
miêdzy nimi zasadnicza ró¿nica. – O ile G. Grass by³ wspania³ym artyst¹, o tyle
B. Zwarra dokumentalist¹. Na dodatek takim, który nie potrafi³ pogodziæ siê
z faktem, i¿ obrazy Gdañska z dzie³ literackich G. Grassa nie musz¹ w szczegó-
³ach pokrywaæ siê z opisywan¹, bêd¹c¹ pretekstem do wyobraŸni pisarza rze-
czywistoœci¹. – Do dziœ nie znam odpowiedzi na pytanie, dlaczego B. Zwarra,
w przeciwieñstwie do olbrzymiej wiêkszoœci Kaszubów, Polaków – wspó³cze-
snych gdañszczan, nie zaakceptowa³ i nie doceni³ twórczoœci niemieckiego
noblisty rodem z bliskiego im obu œwiata. S¹dzê, i¿ znalezienie odpowiedzi
na to pytanie nale¿y nie tylko do Grassologów.

Pisz¹c dziœ to skromne wspomnienie o B. Zwarrze, który doczeka³ tak sê-
dziwego wieku i ¿y³ d³u¿ej ni¿ G. Grass, nie mogê od¿a³owaæ tego, ¿e w minio-
nych latach nie podj¹³em na nowo przerwanych kiedyœ kontaktów, by samemu
znaleŸæ odpowiedŸ na ww. i inne pytania, zwi¹zane z przesz³oœci¹ i wspó³cze-
snoœci¹ grodu nad Mot³aw¹, jak i dotycz¹c¹ kaszubskich relacji polsko-niemiec-
kich w naszej gdañskiej stolicy – metropolii.

Cieszê siê, ¿e po œmierci Brunona Zwarry ukaza³o siê sporo wspomnieñ.
¯a³ujê, ¿e za ¿ycia nie dano mu wiêcej satysfakcji, nie okazano wiêcej wyrazów
wdziêcznoœci i uznania, zw³aszcza w III RP „– na stare lata” i nie doprowadzono
do jego zbli¿enia z nasz¹ pamiêci¹ i wyobraŸni¹ o specyfice Gdañska, a tym
samym o roli w niej takich twórców jak Grass i Zwarra.

Zrozumia³e, ¿e portrety obu dziœ ju¿ œp. pisarzy znajdujemy na kartach
Encyklopedii Gdañska. Ten B. Zwarry stanowczo zbyt skromny, wiêcej ni¿
encyklopedycznie lakoniczny, ale mieszcz¹cy siê w zastanawiaj¹cych niekiedy
schematach. Na szczêœcie dowiadujemy siê, i¿ jego Bohater (tam tylko literat)
– urodzi³ siê 18 paŸdziernika 1919 r. (czy w Gdañsku?)1. W Starej Sikorskiej
Hucie k. Koœcierzyny urodzi³ siê jego ojciec, z czego wielu czytelników domyœli
siê, i¿ na Kaszubach, ale czy wiêkszoœæ? Nie dowiemy siê, ¿e rodzice Zwarry
przenieœli siê do Gdañska jeszcze w pruskiej rzeczywistoœci, który dopiero

1 Warto zwróciæ uwagê na za³¹czone do t. 1 Wspomnieñ gdañskiego bówki fotografie i ilu-
stracje dokumentów ojca Wojciecha i jego syna Brunona, zapisywanego np. w dokumen-
tach gimnazjalnych jako Bronis³aw!? Zastanawia te¿ fakt, i¿ w legitymacji urzêdnika Brunona
Zwarry jako cz³onka œwietlicy i biblioteki w Gdañsku z 1938 r. jako data jego urodzenia
figuruje 18 X 1920 r.!?
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potem zaistnia³ jako Wolne Miasto Gdañsk. W tym¿e mieœcie ojciec Brunona,
rocznik 1890, jeden z licznej rzeszy robotników pochodz¹cych z Kaszub czy
Kociewia, dzia³a³ w organizacjach Polonii Gdañskiej, za co zap³aci³ œmierci¹
w KL Sachsenhausen ju¿ w 1940 roku, co na szczêœcie odnotowano w biogramie
syna. Brunon, bêd¹c uczniem Gimnazjum Polskiego w W.M. Gdañsku, poszed³
rych³o w œlady ojca. Pracuj¹c w Emalierni Johannesa Segora we Wrzeszczu,
koñczy³ szko³ê zawodow¹ i kursy; by³ aktywnym cz³onkiem KSM-M i Zjedno-
czenia Zawodowego Polaków, a przede wszystkim Klubu Sportowego „Geda-
nia”. Na co dzieñ jako dziecko, m³odzieniec obraca³ siê w zró¿nicowanym jêzy-
kowo i narodowo, wielokulturowym spo³eczeñstwie rodzinnej dzielnicy Che³m
i ca³ego miasta przy bliskich kontaktach z kaszubskim zapleczem. Od pocz¹tku
by³ œwiadkiem i uczestnikiem zarówno pokojowych relacji, jak i zmagañ mniej-
szoœci polskiej o zachowanie przys³uguj¹cych jej praw ze strony niemieckiej
wiêkszoœci.

Si³¹ rzeczy najbardziej „kaszubski” w twórczoœci B. Zwary jest t. I wspo-
mnieñ, zw³aszcza jego pocz¹tek, gdzie przywo³uje korzenie rodziny i jej zado-
mowienie siê w Gdañsku. Dowiadujemy siê, ¿e przez pierwsze lata pobytu
w Gdañsku rodzice pracowali najpierw w fabryce cukierków œmietankowych
„Kanold” przy ul. £¹kowej. Pomyœla³em, i¿ wielka szkoda, ¿e Barbara Kanold
przed laty nie wybra³a Brunona Zwarry do grona swoich wybitnych gdañskich
postaci, z którymi rozmowy – rzeki zaowocowa³y ciekawymi ksi¹¿kami.
Cieszê siê, ¿e o Brunonie Zwarrze pamiêta³o i pamiêta Stowarzyszenie Bisku-
pia Górka, w którym to zak¹tku Gdañska spêdzi³ on tak ciekawe lata. Warto
pamiêtaæ, i¿ Zwarrowie zamieszkali w domu wdowy Julianny Kreft, pochodz¹-
cej równie¿ Kaszub, prowadz¹cej skromny sklepik opa³owo-warzywny, znaj¹-
cej nieŸle jêzyk polski. S¹siadami by³o starsze ma³¿eñstwo niemieckie – zacni
Schwabowie, a miêdzy innymi kolejna rodzina polska (kaszubska) Turzyñskich,
której ojciec Augustyn by³ pracownikiem PKP. B. Zwarra, tak krytyczny wobec
ró¿nych œwiadectw wspomnieniowych i opinii historyków, jednoznacznie
stwierdzi³, i¿ w latach 20. nie wystêpowa³y na ogó³ pomiêdzy Polakami a Niem-
cami w W.M. Gdañsku gwa³towne antagonizmy, które decydowa³y o obrazie
relacji polsko-niemieckich w latach 30. po zdobyciu w³adzy przez hitlerowców.
Obraz ¿ycia codziennego mieszkañców Gdañska, utrwalony przez B. Zwarrê,
wspaniale uzupe³nia ten, jaki znamy z fotografii z albumów By³ sobie Gdañsk…,
zwi¹zanych z dzia³alnoœci¹ autorsko-wydawnicz¹ Donalda Tuska.

Dotyczy to równie¿ okresu II wojny œwiatowej, której gdañski pocz¹tek
zwi¹zany jest z aresztowaniem m.in. B. Zwarry 14 wrzeœnia 1939 roku i uwiê-
zieniem w Nowym Porcie, Stutthofie i Sachsenhausen, gdzie zgin¹³ jego ojciec
Wojciech, a on uwolniony zosta³ w 1942 roku dziêki staraniom swego praco-
dawcy. – Polecam lekturê tych wspomnieñ!
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W dalszym opisie ¿ycia B. Zwarry z lat wojny dostrzec mo¿na jego wydawaæ
siê mo¿e niestereotypowe zachowania w relacjach z Niemcami, charakte-
rystyczne dla wielu Kaszubów i Polonusów ¿yj¹cych od pokoleñ w œwiecie
polsko-niemieckim, w którym liczy³o siê przede wszystkim cz³owieczeñstwo.
B. Zwarra, pozostaj¹c Polakiem, pracuj¹c w zak³adzie niemieckim, okazywa³
swoje i innych cz³owieczeñstwo m.in. w relacjach z Rosjanami – jeñcami,
robotnikami, traktowanymi gorzej ni¿ Polacy przez wiêkszoœæ przedstawicieli
Herrenvolku. Anga¿uj¹c siê w os³abianie potêgi militarnej Niemców, ceni³ ¿ycie
– w³asne, bliskich i innych ludzi, pomagaj¹c trwaæ, przetrwaæ.

Po wojnie w³¹czy³ siê w odbudowê ¿ycia i gospodarki miasta, doœwiadczaj¹c
radoœci i smutków, rozczarowañ i bólu, tak charakterystycznych przez wiele
powojennych lat dla ludnoœci autochtonicznej Gdañska, Kaszub i Pomorza.
Poza prac¹, ¿yciem zawodowym, obraca³ siê g³ównie w œrodowisku przedwo-
jennych gdañszczan – Polonii gdañskiej, zabiegaj¹c o przynale¿ne jej prawa,
naprawienie krzywd, pamiêæ o ich losie u w³adz. St¹d bliski kontakt m.in.
z dr. Marianem Pelczarem, dyrektorem Biblioteki Gdañskiej PAN. Obaj stano-
wili o ci¹g³oœci tradycji i pamiêci o dawnym Gdañsku, o ³¹cznoœci z by³ymi
gdañszczanami – Niemcami i Polonusami, którzy, doœwiadczywszy krzywd,
tak¿e od rodaków, znaleŸli siê po 1956 i 1970 roku w RFN. Byli wœród nich
przyjaciele z m³odoœci B. Zwarry, który nigdy nie wybaczy³ ludowej w³adzy
tego, co ich spotka³o. S¹dzê, i¿ da³ im nale¿n¹ satysfakcjê w swoich ksi¹¿kach,
a przede wszystkim we wspomnieniach.

Do pisania, dokumentowania dziejów Polaków w W.M. Gdañsku B. Zwarrê
namówi³ dr M. Pelczar. Obaj byli przedwojennymi gdañszczanami, a po wojnie
mieszkañcami Oliwy. W domu B. Zwarry przy ul. Spacerowej, stoj¹cym w g³êbi
ogrodu, spêdzi³em kiedyœ kilka godzin na rozmowie o przesz³oœci i teraŸniej-
szoœci, która dla gospodarza by³a zawsze najwa¿niejsza. Wspominaliœmy te¿
innych powojennych mieszkañców tej ulicy – np. Bernarda Kulê, dzia³acza
Towarzystwa Rozwoju Ziem Zachodnich i Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego.
– Wobec wielu ówczesnych liderów ¿ycia publicznego B. Zwarra by³ bardzo
krytyczny, nie tylko wobec G. Grassa, któremu nie móg³ darowaæ w jego mnie-
maniu szkaluj¹cego dobre imiê Polaków obrazu pocztowców polskich w Blasza-
nym bêbenku. Ten problem stanowi³ treœæ naszego ostatniego spotkania w latach
90. w Urzêdzie Wojewódzkim, dok¹d potrudzi³ siê sêdziwy ju¿ B. Zwarra, by
zaprotestowaæ przeciwko wyró¿nieniu, honorowaniu G. Grassa przez w³adze
i ró¿ne œrodowiska wspó³czesnych obywateli miasta. Niestety, mimo starañ
z mojej strony nie uda³o siê zbli¿enie naszych ocen roli dzie³ G. Grassa w dzie-
jach Kaszubów i Gdañska. B. Zwarra mia³ te¿ ¿al, pretensje do spo³ecznoœci
zrzeszonej – Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego – za uhonorowanie G. Grassa
m.in. Medalem Stolema i Medalem im. Bernarda Chrzanowskiego „Poruszy³
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wiatr od morza”. Nie podzielaj¹c jego oburzenia, dziœ ¿a³ujê, i¿ nie doceniono
i nie uhonorowano dostatecznie B. Zwarry równie¿ w œrodowisku kaszubsko-
-pomorskim, choæby Medalem Stolema. By³ on bowiem w dziejach powojen-
nych Gdañska Stolemem bliskim roli G. Grassa. Niemniej pamiêtam, i¿ w roku
milenijnym, kiedy to mia³a miejsce szczególnie bliska wspó³praca w³adz miasta
i województwa, w³aœnie Brunon Zwarra otrzyma³ Nagrodê Miasta Gdañska
w dziedzinie kultury. Jednak – powtórzê – towarzyszy mi za¿enowanie, ¿e
dopiero poœmiertnie otrzyma³ Krzy¿ Oficerski Orderu Odrodzenia Polski.
Pamiêtam jednak równie¿, ¿e ze wzglêdu na G. Grassa odrzuci³ propozycjê
przyznania i jemu Honorowego Obywatelstwa Gdañska. By³ a¿ nadto przy-
wi¹zany wy³¹cznie do w³asnej wizji dziejów Gdañska i tego, jakie winny byæ
w nim rz¹dy… Zadecydowa³a o tym bez w¹tpienia jego postawa – wymagaj¹-
cego i krytycznego wobec ka¿dej w³adzy, nawet muzealnej, obywatela (tak¿e
tej przedwojennej RP) – postawa, której politycy na ogó³ nie lubi¹. Wiemy te¿,
¿e B. Zwarra na równi droczy³ siê z w³adz¹ œwieck¹, jak i duchown¹. Do tej
drugiej mia³ szczególnie blisko, mieszkaj¹c w Oliwie, a mimo to odszed³, nie
¿ycz¹c sobie jej towarzystwa na ostatniej drodze na cmentarzu oliwskim, co jak
na Kaszubê, tak bardzo blisko zwi¹zanego w m³odoœci z Koœcio³em, jest przy-
padkiem unikatowym. – Taki by³!

Brunon Zwarra zmar³ 14 sierpnia 2018 roku w wieku 99 lat. Pochowano go
tydzieñ póŸniej na cmentarzu oliwskim, gdzie spoczywa wielu jego przyjació³
i cz³onków ich rodzin – tych z Gdañska, jak i od lat z RFN, z którymi do koñca
utrzymywa³ przyjacielskie kontakty. Wœród ¿egnaj¹cych go by³ obecny pre-
zydent Gdañska, Pawe³ Adamowicz, który zapowiedzia³ fakt ponownej publi-
kacji dzie³ wszystkich B. Zwarry! Oby za ich wydaniem posz³a solidna i pow-
szechna promocja, nie tylko w bliskich mu œrodowiskach, do których nale¿y
kr¹g przewodników po Gdañsku.

Biblioteka Gdañska PAN przygotowuje na 100-lecie urodzin B. Zwarry
wystawê poœwiêcon¹ jego ¿yciu, dzia³alnoœci i twórczoœci.
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Józef Borzyszkowski

Mistrz WIESŁAW GRUSZKOWSKI z Sopotu,
profesor Politechniki Gdańskiej,

wybitny architekt i urbanista polski
– „Splendor Splendorów Gedanensis”

– (1920–2018)

7 wrzeœnia 2018 roku w wieku 98 lat zmar³ Profesor Wies³aw Gruszkowski
– senior architektów i urbanistów gdañskich, zamieszka³y w Sopocie.

Urodzi³ siê 15 lutego 1920 roku we Lwowie, gdzie przed wojn¹ rozpocz¹³
studia architektoniczne. Dokoñczy³ je po przerwie wojennej w 1947 roku
na Politechnice Gdañskiej, znalaz³szy siê z rodzin¹ w mieœcie nad Mot³aw¹
w po³owie 1945 roku.

Z Politechnik¹ Gdañsk¹ by³ zwi¹zany przez wszystkie lata zawodowej –
naukowo-dydaktycznej pracy. W latach 1985–1990 by³ dziekanem jej Wydzia³u
Architektury. Tam te¿ przeszed³ kolejne etapy kariery naukowej, zwieñczone
uzyskaniem w 1989 r. tytu³u profesora, przechodz¹c w nastêpnym na emeryturê.
Nie oznacza³o to ani na moment przerwania pracy twórczej, g³ównie w cha-
rakterze powszechnie szanowanego eksperta, specjalisty od odbudowy Gdañ-
ska, która po czêœci trwa nadal. Jego rad w ostatnich latach s³uchali m.in.
ci, którzy zabudowuj¹ na nowo Wyspê Spichrzów.

Profesor Wies³aw Gruszkowski nale¿a³ do ludzi, którzy odbudowywali
stary Gdañsk tu¿ po wojnie. Jego ostatnim wielkim dzie³em, jakie da³o mu
wiele satysfakcji, jest album, zatytu³owany Ruiny. Fotograf ie Wies³awa Grusz-
kowskiego, Gdañsk 2012.

Profesor, nie zapominaj¹c pionierskich lat odbudowy Gdañska, dba³ o pamiêæ
o tych, którzy tego wielkiego dzie³a dokonali i o rozwój nowoczesnej architek-
tury zharmonizowanej z miejscow¹ tradycj¹. Swoimi m³odzieñczymi foto-
grafiami, wspomnianym albumem uœwiadomi³ nam, jak wielkim dokonaniem
by³a rekonstrukcja nie tylko G³ównego Miasta Gdañska; ile trudu wymaga³o
odgruzowanie i odbudowa. A dokonali tego in¿ynierowie – tak¿e tak m³odzi
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wówczas jak on, jak i ich mistrzowie oraz fachowcy, rzemieœlnicy i robotnicy,
rekrutuj¹cy siê z powojennych przybyszy, ale te¿ Polonusów i Kaszubów
z b. Wolnego Miasta Gdañska i jego zaplecza, którzy przetrwali gehenn¹
II wojny œwiatowej. Mówi¹ o tym jego i innych Wspomnienia z odbudowy
G³ównego Miasta, opracowane przez Izabellê Trojanowsk¹, opublikowane
przez Wydawnictwo Morskie, Gdañsk 1978.

Jego w³asny album, Ruiny. Fotograf ie Wies³awa Gruszkowskiego, by³ no-
minowany do Nagrody Miasta Gdañska w Dziedzinie Kultury „Splendor
Gedanensis”. Kapitu³a tego wyró¿nienia przyzna³a mu „Splendor Splendorów”,
co sta³o siê w 40. rocznicê istnienia tej nagrody.

Pamiêtamy, i¿ w latach 1949–1955 Wies³aw Gruszkowski by³ projektantem
i g³ównym urbanist¹ w Biurze Projektowo-Badawczym Budownictwa „Mia-
stoprojekt”, zajmuj¹cym siê odbudow¹ Gdañska, a przez trzy kolejne lata g³ów-
nym architektem województwa gdañskiego, zwolnionym z tego stanowiska
za nadmierne zaanga¿owanie siê w odbudowê starych i popieranie budowy
nowych koœcio³ów. W latach 1959–1973 kierowa³ Wojewódzk¹ Pracowni¹
Urbanistyczn¹ w Gdañsku, a póŸniej do 1978 roku by³ generalnym projektan-
tem planu rozwoju aglomeracji gdañskiej. – Wyrazem uznania dlañ ze strony
œrodowiska by³o przyznanie mu przed laty honorowego cz³onkostwa Towa-
rzystwa Urbanistów Polskich i Stowarzyszenia Architektów Polskich.

Dorobek naukowy i obywatelski Profesora Wies³awa Gruszkowskiego
mo¿na poznaæ, studiuj¹c Encyklopediê Gdañska, czy choæby Wikipediê, ale
zw³aszcza dzie³a poœwiêcone dziejom Politechniki Gdañskiej, gdzie wyró¿nia³
siê pod niejednym wzglêdem.

Wa¿n¹ cech¹ jego osobowoœci by³a fascynacja piêknem tego œwiata, nie
tylko architektury. By³ bowiem architektem – humanist¹, a tak¿e bibliofilem.
St¹d m.in. zaanga¿owanie w dzia³alnoœæ powo³anej z jego udzia³em Fundacji
Biblioteki Gdañskiej PAN, pod firm¹ której spotykaliœmy siê przez b³ogos³a-
wione lata naszej III RP. Spotykaliœmy siê równie¿ na niejednej konferencji
i debatach o historii i przysz³oœci, miêdzy innymi w œrodowisku by³ych Gdañsz-
czan. Szczególnie mi³o wspominaliœmy wspólny udzia³ w konferencjach orga-
nizowanych przez Akademiê Baltica w Lubece – Trawemünde, poœwiêconych
m.in. dziejom i wspó³czesnoœci Gdañska, Kaszubów i Wielkiego Pomorza.
Profesor, dumny ze swego lwowskiego rodowodu, w równej mierze jak inni,
czu³ siê gdañszczaninem, uto¿samiaj¹cym siê z ca³ym dziedzictwem kulturo-
wym tysi¹cletniego Gdañska, podkreœlaj¹cym tak¿e jego s³owiañskie, kaszub-
skie korzenie. Czuj¹c siê i deklaruj¹c tak¿e Kaszub¹ z wyboru – podkreœla³,
i¿ jego synowie i wnuki mog¹ byæ i s¹ w pe³ni Kaszubami. Z myœl¹ o nich lato-
siego roku poprosi³ mnie o egzemplarz kaszubskiej Biblii. – Z satysfakcj¹ prze-
s³a³em mu Nowy Testament, skaszubiony przez Eugeniusza Go³¹bka, wydany
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przed æwieræwieczem przez Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie i Bernardinum
z aprobat¹ Konferencji Episkopatu Polski. Podziêkowanie w postaci albumu
Ruiny… z piêkn¹ dedykacj¹ i póŸniejsza d³uga telefoniczna rozmowa na wa¿ne
dla nas tematy – z rodzin¹ w centrum – stanowi o ostatnich w mojej pamiêci
obrazach tego wspania³ego mistrza – cz³owieka. Towarzyszy temu inny obraz
– ostatniego udzia³u Profesora w posiedzeniu Fundacji Biblioteki Gdañskiej
PAN, na które przywióz³ go wnuk, którego wówczas i dziœ – podobnie jak
Rodziny – serdecznie Profesorowi gratulujê. Mam nadziejê, mówi³ Profesor,
a ja jestem przekonany, ¿e Synowie i Wnuki nie zawiod¹ jego oczekiwañ, co
do ich obywatelskiego zaanga¿owania na rzecz dalszego rozwoju naszej ma³ej
a wielkiej kaszubsko-gdañskiej i pomorsko-polskiej ojczyzny w rodzinie Europy
i œwiata.

W roku 1000-lecia Gdañska Profesor Wies³aw Gruszkowski odznaczony
zosta³ Medalem Ksiêcia Mœciwoja II, które to wyró¿nienie szczególnie sobie
ceni³. By³ bowiem wybitnym gdañszczaninem, rodem ze Lwowa i… mieszkañ-
cem Sopotu. Profesor ¿y³ i dzia³a³ w œwiecie ducha – bez granic; spocz¹³
na Cmentarzu Komunalnym w Sopocie.



MISTRZ NAUKI, JERZY LES£AW WYROZUMSKI (1930–2018)... 449

Józef Borzyszkowski

Mistrz nauki, JERZY LESŁAW WYROZUMSKI
(1930–2018), wybitny badacz dziejów
średniowiecza, profesor Uniwersytetu

Jagiellońskiego, współodnowiciel z prof. Gerardem
Labudą Polskiej Akademii Umiejętności

w Krakowie, jej wieloletni sekretarz generalny
i patron Stacji PAU w Gdańsku

Profesor Jerzy Wyrozumski – wspania³y uczony, nauczyciel akademicki,
wychowawca i przyjaciel wielu, cz³owiek – instytucja, krystalicznej uczciwoœci
i niezwyk³ej skromnoœci, badacz dziejów i mi³oœnik Krakowa, urodzi³ siê
na Kresach – 7 marca 1930 roku w Trembowli. Po wojnie rodzina znalaz³a siê
na Œl¹sku, gdzie Jerzy ukoñczy³ Liceum Ogólnokszta³c¹ce im. H. Sienkiewicza
w KoŸlu.

Po maturze podj¹³ studia historyczne na Uniwersytecie Jagielloñskim, gdzie
po ich ukoñczeniu w 1955 r. osi¹gn¹³ kolejne stopnie i szczeble kariery nauko-
wej – od doktora w 1963 do profesora nauk humanistycznych w 1991 roku;
wypromowa³ wielu magistrów i doktorów.

Jako krakowski mediewista przyjaŸni³ siê i wspó³pracowa³ z mediewist¹
Gerardem Labud¹. W jego bogatym dorobku, podkreœla siê wagê publikacji
poœwiêconych œw. Jadwidze, dobrodziejce Akademii Krakowskiej, jakie przy-
czyni³y siê do jej kanonizacji, a za które w 1999 r. Jan Pawe³ II uhonorowa³
Profesora najwy¿szym odznaczeniem przyznawanym katolikom œwieckim –
Komandori¹ Orderu Œw. Sylwestra.

Badania Profesora Polski Piastów objê³y m.in. problematykê Zjazdu GnieŸ-
nieñskiego, biografii œw. Wojciecha i œw. Kingi, biskupstwa krakowskiego, za-
gadnienia gospodarczo-spo³eczne i religijno-ustrojowe w œredniowiecznym
Krakowie, Polsce i Europie. Szczególn¹ estym¹ Profesor traktowa³ historyczne
relacje polsko-wêgierskie, a i polsko-austriackie. Niemniej Kraków – jego dzieje,
kultura, wspó³czesnoœæ – by³ najwa¿niejszy. Profesor by³ m.in. dzia³aczem
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i prezesem Towarzystwa Mi³oœników Historii i Zabytków Krakowa; wspó³two-
rzy³ Europejskie Centrum Kultury w Krakowie, kierowane przez prof. Jacka
Purchlê. Nale¿a³ do Kasy im. Józefa Mianowskiego – Fundacji Popierania
Nauki. W latach 1994–2015 by³ sekretarzem generalnym Polskiej Akademii
Umiejêtnoœci, trudz¹c siê na co dzieñ renesansem i rozwojem tej instytucji.
Jemu w g³ównej mierze zawdziêczamy powo³anie Stacji PAU w Gdañsku.
By³ te¿ referentem zorganizowanych w Gdañsku i Wejherowie konferencji,
m.in. poœwiêconych relacjom krakowsko-gdañskim oraz ¿yciu i dorobkowi
Profesora Gerarda Labudy. (Zob. J. Wyrozumski, Gerard Labuda – pierwszy
prezes odrodzonej PAU. Kraków a Gdañsk, w: Kaszubi i Pomorze a Kraków.
O zainteresowaniach sprawami kaszubsko-pomorskimi w krêgu Polskiej Aka-
demii Umiejêtnoœci, red. J. Borzyszkowski, Kraków 2016, s. 19-33). Jego ¿yczli-
woœæ, otwartoœæ i skromnoœæ, gotowoœæ s³u¿enia innym, wspieranie cudzych
inicjatyw, zw³aszcza m³odszych kolegów, by³a zjawiskiem nader wyj¹tkowym.
Mówi³ o tym podczas uroczystoœci pogrzebowych prof. Jacek Purchla.

Profesor zmar³ 2 listopada 2018 roku. Pochowany zosta³ tydzieñ póŸniej
na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie w Alei Zas³u¿onych. W³adze wawel-
skiego grodu za ¿ycia uhonorowa³y Profesora m.in. Nagrod¹ Miasta Krakowa
w 2010 roku za wybitne osi¹gniêcia w dziedzinie badañ œredniowiecznego
miasta; wczeœniej srebrnym medalem Cracovia Merenti.

Szczególne dlañ znaczenie mia³ fakt uhonorowania go w 2011 roku Nagrod¹
im. Ks. Stanis³awa Musia³a za badania nad dziejami ¯ydów w Polsce, zw³aszcza
w Krakowie i promowanie studiów ¿ydowskich oraz budowanie dobrych
relacji polsko-izraelskich.

Przed laty, bo ju¿ w 2005 roku, Akademia Bydgoska im. Kazimierza Wiel-
kiego uhonorowa³a Profesora J. Wyrozumskiego doktoratem honoris causa,
uwzglêdniaj¹c m.in. jego dorobek dotycz¹cy patrona tej uczelni. W 1998 roku
Profesor zosta³ odznaczony Krzy¿em Komandorskim Orderu Odrodzenia
Polski, a w 2011 wêgierskim Krzy¿em Oficerskim Orderu Zas³ugi. W 2014 roku
Profesor otrzyma³ estoñski Order Krzy¿a Ziemi Maryjnej, bêd¹cy œwiadectwem
jego twórczej obecnoœci w œwiecie nadba³tyckim. Pamiêtamy, i¿ w jego dorobku
jest m.in. Legenda pruska o œwiêtym Wojciechu. Ten¿e œwiêty zbli¿y³ równie¿
Profesora do Gdañska, gdzie goœciliœmy go przed laty w Instytucie i Domu
Kaszubskim razem z dyr. Biura PAU Ann¹ Michalewicz, uczestnikami jednej
z naszych konferencji i wiosennej wanogi studyjnej po Kaszubach, zatrzymu-
j¹cej siê nieco d³u¿ej we Wdzydzach. By³a to okazja do arcywa¿nej wymiany
refleksji na temat i naszej kresowej specyfiki – œwiata kaszubsko-pomorskiego,
krainy wielu etni, religii i kultur, daj¹cej mo¿liwoœæ kszta³towania cz³owie-
czeñstwa jego kolejnych pokoleñ mieszkañców – obywateli wolnych od szowi-
nizmu i nacjonalizmu, wspó³twórców zjednoczonej Europy.
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Pamiêtaj¹c o pocz¹tkach naszej przyjaŸni, mam na uwadze m.in. drugie imiê
prof. J. Wyrozumskiego – Les³aw. Wiele lat przed naszym spotkaniem ¿y³
w Krakowie inny Les³aw – £ukaszewicz (1809–1855), wielki demokrata,
humanista i wydawca. Dziêki niemu ukaza³y siê w tym mieœcie podstawowe
publikacje Floriana Ceynowy – Kile s³ov wo Kaszebach e jich zemi przez Wój-
kasena i Trzë rozprave…, obie z przedmow¹ Les³awa £ukaszewicza. – W jak¿e
innych warunkach rozwija³y siê nasze kontakty, wspó³praca, nie tylko z pamiê-
ci¹ o ma³ej i wielkiej ojczyŸnie… Dziœ Profesor jest ju¿ w tej wiecznej. Niemniej
nadal pozostaje wœród nas.
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Józef Borzyszkowski

HALINA SŁOJEWSKA-KOŁODZIEJOWA
(1933–2018) – wybitna aktorka Teatru Wybrzeże,

działaczka opozycji demokratycznej w PRL,
żona Mariana Kołodzieja, twórcy ołtarzy

papieskich w Gdańsku i Sopocie oraz wielkiego
dzieła „Labirynt – Klisze pamięci” – eksponowa-

nego w Oświęcimiu – Harmężach

Wspominaj¹c Halinê S³ojewsk¹-Ko³odziej, wielk¹ damê Teatru Wybrze¿e,
w którym zaczê³a pracowaæ w 1967 roku, widzimy j¹ zwykle w towarzystwie
mê¿a – wybitnego scenografa i artysty sztuk wielu Mariana Ko³odzieja (1921–
–2009).

Nasze pierwsze spotkanie to moje studenckie lata i… wielkie premierowe
przedstawienie w Teatrze Wybrze¿e w 1967 r. anonimowej gdañskiej sztuki
„Tragedia o bogaczu i £azarzu” z XVIII wieku, w której Halina gra³a rolê Œmierci,
a Marian by³ twórc¹ niepowtarzalnej, barokowej scenografii. Z przedstawie-
niem tym teatr gdañski goœci³ na innych scenach w Polsce. – Klub „Pomorania”
g³ównych twórców tego przedstawienia – Ró¿ê Ostrowsk¹ – kierownika lite-
rackiego, Jerzego Minca – dyrektora i scenografa Mariana Ko³odzieja wyró¿ni³
Medalem Stolema. Po wielu latach w III RP sztuka ta zosta³a wystawiona
ponownie w koœciele œw. Jana.

Halina dla Mariana by³a nie tylko ¿on¹, ale i wspó³pracownic¹, a w latach
choroby troskliw¹ opiekunk¹, mo¿na rzecz tak¿e po czêœci wspó³autork¹ jego
wielkich dzie³. Po œmierci Mariana niezmordowanie dba³a o realizacjê jego
artystycznych projektów zwi¹zanych z franciszkañskim centrum pamiêci
o Oœwiêcimiu w Harmê¿ach.

Razem z Marianem przed laty, wêdruj¹c per pedes i autobusami PKS, po-
znawa³a Kaszuby, odkrywaj¹c ludzi, zdobywaj¹c nowych przyjació³. Da³a temu
œwiadectwo w swoich wspomnieniowych refleksjach, opublikowanych pier-
wotnie na ³amach „Pomeranii” oraz w przygotowanym przy jej udziale tomie
Pro memoria Marian Ko³odziej (1921–2009), Gdañsk 2015. Ich tytu³ Nasza
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symfonia kaszubska. (Okruchy urodzinowego tortu) jakby darowanego Maria-
nowi, zdradza jej i ich artystyczn¹ naturê. Wœród przywo³anych w nich osób,
które niejako wprowadzi³y Ko³odziejów w œwiat kaszubski, jest obok Ró¿y
Ostrowskiej Boles³aw Fac, poeta i pisarz gdañski, przyjaciel Lecha B¹dkow-
skiego i Güntera Grassa. On te¿ w latach stanu wojennego, kiedy ucieka³o siê
odeñ ze sto³ecznego Gdañska w g³¹b kaszubskiego raju, napisa³ wiersz O mo-
dlitwie dedykowany Halinie S³ojewskiej. Oto jego s³owa:

„Kiedy wybi³a godzina nienawiœci
kiedy nadesz³a chwila zemsty i odwetu
kiedy okazano pogardê dla naszych marzeñ
kiedy wystawiono na poœmiewisko ¿arliwoœæ s³ów

w strachu i bezradnoœci
padaliœmy na kolana
przekonani, ¿e tylko modlitwa
ocaleje z pogromu

Bo nie mo¿na
zabroniæ

skazaæ zamkn¹æ
zabiæ
tej mi³oœci serca”1

– Majka i Antek Facowie byli dziedzicami kaszubskiej chaty w Starej Hucie,
goszcz¹cej nie tylko Ko³odziejów. Ze Starej Huty Ko³odzieje trafili nad Jezioro
Raduñskie do £¹czyñskiej Huty, gdzie na dobre, dziêki miejscowym szkólnym
– Danusi i Alemu Byczkowskim oraz ich krewnym i przyjacio³om zapuœcili
korzenie. Tam w centrum Szwajcarii Kaszubskiej, nad Raduni¹, mieli Ko³o-
dziejowie swoje ulubione spacerowe trasy, miejsca odpoczynku i… kamieñ,
utrwalony w wierszu Halinki:

„Ta chwila jedyna,
Któr¹ dzielê z Tob¹ i kamieniem.
Jest ciep³y, jak Twoje serce.
Na nim utrwalam swoje szczêœcie,
W cieniu koœcielnej wie¿y
Zapatrzona w zielon¹ ³¹kê
Liczê ob³oki.
Stêskniona, by Ci to wszystko opowiedzieæ
Ju¿ biegnê…”.

1 B. Fac, Sztuka przemilczeñ, Gdañsk [1988], s. [15]; to¿ w: Tylko modlitwa ocaleje. Liryka
religijna poetów gdañskich, Gdañsk 1988, s. 34.
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Tam w Hucie powsta³o wiele z Marianowych rysunkowych dzie³; tam twór-
com ludowym z Kaszub, Kociewia i Krajny Mistrz Marian zaprezentowa³ swój
projekt o³tarza papieskiego w Sopocie, zapraszaj¹c ich do wspó³realizacji; tam
po jego œmierci powsta³ trwa³y znak pamiêci o Marianie i ks. prof. Józefie Tisch-
nerze w stolemowym kamieniu, poœwiêconym w 2011 roku przez ks. bpa Tade-
usza Goc³owskiego, którego imiê i nazwisko wyryto na nim kilka lat póŸniej.

Po œmierci Mariana Ko³odzieja Halina sta³a siê po trochu cz³onkiem naszej
rodziny, spêdzaj¹c z nami wiele dni – latem w £¹czyñskiej Hucie i w Gdañsku
œwiêta. Z tym, ¿e pierwszy dzieñ œwi¹teczny pozostawa³a zawsze sama w domu
– w ich mieszkaniu na Mariackiej – tylko z Marianem! – Mia³a tam cz¹stkê
Jego prochów, które latoœ spoczê³y razem z ni¹ w Harmê¿ach.

Harmê¿e OO Franciszkanów – „Czarnych” w ostatnich latach ¿ycia Maria-
na sta³y siê dla obojga Ko³odziejów najwa¿niejszym miejscem na œwiecie. Tam
znalaz³a swoje miejsce ekspozycji na wieki unikatowa i wielka seria rysunków
Mariana, prezentowana pierwotnie w Gdañsku, a potem w ró¿nych zak¹tkach
œwiata, poœwiêcona wizji obozowej rzeczywistoœci KL Auschwitz. Tam w Har-
mê¿ach spêdzali oboje wiele czasu wœród przyjació³ na rekolekcjach – medyta-
cjach oœwiêcimskich w gronie ludzi z ca³ego œwiata, buduj¹cych pokój. Tam
pracowali przy realizacji Marianowych projektów – ogrodu japoñskiego…
i innych. Halinka zadba³a, by po œmierci Mariana stan¹³ tam tak¿e zaprojekto-
wany przezeñ pomnik œw. Maksymiliana Kolbego. Jego twórc¹ zosta³ Piotr Ty-
borski – rzeŸbiarz ze Skórcza, zaprzyjaŸniony z Ko³odziejami w trakcie pracy
nad o³tarzem papieskim z Sopotu. Twórca ten swoje refleksje zwi¹zane z wspó³-
prac¹ z Mistrzem Ko³odziejem i przyjaŸni¹ z Halin¹ zawar³ w tekœcie pt. Od
o³tarza papieskiego w Sopocie do œw. Maksymiliana Kolbego (którego pomnik
w Harmê¿ach stan¹³ w 2013 roku), zawartym w Pro memoria…

Tom Pro memoria Marian Ko³odziej… ukaza³ siê w roku 2015. Mo¿na po-
wiedzieæ, ¿e Halina by³a jego wspó³autork¹, ale i na równi niemal z Marianem
bohaterk¹. Albowiem tak w ¿yciu osobistym, jak i publicznym stanowili oni
nieroz³¹czn¹ parê, wiêc trudno ka¿demu z nas mówiæ o kimkolwiek z nich osob-
no. St¹d te¿ Marian i Halina Ko³odziejowie jako jednoœæ obecni s¹ w wspo-
mnieniach przyjació³ i wspó³pracowników, a tak¿e w ich w³asnych tekstach.
Ostatni tekst w tomie Pro memoria to Haliny wspomnienia i refleksje, zatytu-
³owane Dotkn¹æ…, poœwiêcone ich wspólnemu domowi, jakie stworzyli sobie
przez lata na poddaszu kamieniczki przy ul. Mariackiej. Jest to mieszkanie,
mo¿na by rzec muzeum, bo wype³nione obrazami i rzeŸbami, œwi¹tkami, figu-
rami bardzo wielu wielkich i starych œwiêtych, dzie³ami nieznanych twórców,
zakupionymi w salonach Dessy w ró¿nych miastach kraju. Przywo¿ono je,
podobnie jak meble, zegary, lampy itp. przedmioty, bardzo czêsto w stanie
wymagaj¹cym „leczenia” – renowacji. Postacie œwiêtych zaklêtych w rzeŸbach
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i innych bliskich ludzi, obecnych w przeró¿nych pami¹tkach, podobnie jak ksi¹¿ki,
to domownicy mieszkania Ko³odziejów i najbli¿si towarzysze Halinki samot-
noœci. Utrwali³a ich niemal wszystkich, ich czêsto bardzo tragiczne dzieje,
na kartach swych wspomnieñ, jakby prezentuj¹c Marianowi ich wspólny dom
– ale nie wszystko to, co w nim bliskie i kochane, przypominaj¹ce wspólnie
prze¿yte lata – nie tylko w Gdañsku, ale i w innych zak¹tkach Polski i œwiata
– w tym na umi³owanej Gotlandii, konkuruj¹cej z Kaszubami.

Ostatnie miesi¹ce ¿ycia Halinka spêdzi³a w Domu Opieki „Caritas” w Oli-
wie, marz¹c o powrocie do swego mieszkania, o kolejnym wypadzie do Szwaj-
carii Kaszubskiej. Niestety, mimo troskliwej opieki, nie dane by³o jej powróciæ
do samodzielnoœci. W miesi¹cach, a w³aœciwie ostatnich latach nawracaj¹cej
choroby, przede wszystkim depresji i samotnoœci, têsknoty za Marianem, wœród
bliskich jej opiekunów wyró¿nia³a siê Ma³gosia Abramowicz, bêd¹ca w nie-
ustannym kontakcie m.in. z ojcami franciszkanami, kuratorka wielkiej spuœci-
zny Mariana, wspó³autorka niejednego z poœwiêconych jego twórczoœci albu-
mów, jakie powsta³y pod okiem Haliny.

– Wspominaj¹c niezwyk³¹ parê ludzi teatru, jak¹ tworzyli Halina S³ojewska
i Marian Ko³odziejowie, nie mo¿na pomin¹æ drugiej im podobnej – ich przyja-
ció³ Haliny Winiarskiej i Jerzego Kiszkisów – zawsze razem obecnych wœród
niepokornych w solidarnoœci, jak te¿ w dzia³alnoœci ZASP w Gdañsku, któ-
remu do koñca Halina S³ojewska honorowo prezesowa³a.

Halina S³ojewska urodzi³a siê 26 czerwca 1933 roku w Bydgoszczy, zmar³a
1 listopada 2018 roku – w dzieñ Wszystkich Œwiêtych w Gdañsku-Oliwie.
Uroczysta msza œw. po¿egnalna mia³a miejsce w koœciele œw. Jana, siedzibie
Duszpasterstwa Œrodowisk Twórczych, z którym oboje Ko³odziejowie byli
bardzo zwi¹zani, przyjaŸni¹c siê ze œrodowiskowym duszpasterzem, ks. Krzysz-
tofem Nieda³towskim. Koncelebrze przewodniczy³ ks. pra³at Ireneusz Bradtke,
proboszcz Bazyliki Mariackiej – parafii NMP – Ko³odziejów. Homiliê pogrze-
bow¹ wyg³osi³ o. Piotr Cuber – gwardian i proboszcz parafii pw. M.B. Niepo-
kalanej w Harmê¿ach k. Oœwiêcimia, opiekun wystawy Mariana Ko³odzieja
„Klisze pamiêci. Labirynty”.

Po nabo¿eñstwie s³owa ostatniego po¿egnania do Haliny S³ojewskiej-Ko³o-
dziej skierowali m.in. Prezydent Gdañska – Pawe³ Adamowicz i Marsza³ek Wo-
jewództwa Pomorskiego – Mieczys³aw Struk. Pawe³ Adamowicz powiedzia³:

„– Kiedy umrê, zobaczê podszewkê œwiata.
Drug¹ stronê, za ptakiem, gór¹ i zachodem s³oñca.
Wzywaj¹ce odczytania prawdziwe znaczenie.
Co nie zgadza³o siê, bêdzie siê zgadza³o.
Co by³o niepojête, bêdzie pojête”…..
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… pisa³ Czes³aw Mi³osz w swoim s³ynnym wierszu Sens. Jak mocno zabrzmia-
³yby te s³owa dzisiaj, gdyby mog³a je nam wyrecytowaæ swoim elektryzuj¹cym
g³osem Halina S³ojewska? Bardzo niezwyk³a, przesycona œwiat³em istota;
pe³na mi³oœci do ludzi i sztuki. W tej w³aœnie kolejnoœci – zawsze na pierwszym
miejscu stawia³a dobro ka¿dej istoty ludzkiej, choæ ca³ym sercem oddana by³a
jednoczeœnie wspólnocie artystów.

Halina S³ojewska-Ko³odziej by³a gdañszczank¹ z wyboru. Z mi³oœci do
naszego miasta. Od roku 1967 zwi¹zana z Teatrem Wybrze¿e, na zawsze
pozostanie legend¹ gdañskiej sceny teatralnej.

Ale powiedzieæ o Halinie S³ojewskiej tylko tyle, ¿e by³a wielk¹ aktork¹,
to nie powiedzieæ nic. Taka charakterystyka zubo¿y³aby tê piêkn¹ postaæ.
Halina S³ojewska by³a tak¿e œwiadomym obywatelem naszego miasta, œwia-
domym obywatelem Polski.

W pamiêtnym Sierpniu 1980 roku wraz z innymi aktorami Teatru Wybrze-
¿e wspiera³a strajkuj¹cych stoczniowców wystêpami w Sali BHP.

W latach stanu wojennego znalaz³a siê w grupie artystów nie tylko nios¹-
cych ludziom »dobre s³owo«, ale wspó³organizuj¹cych pomoc prawn¹ i mate-
rialn¹ dla rodzin represjonowanych dzia³aczy Solidarnoœci. Od stycznia 1988
roku dzia³a³a w gdañskim Komitecie Obywatelskim Solidarnoœæ. Bez w¹tpienia
wielkie s¹ jej osobiste zas³ugi dla odzyskania przez Polskê wolnoœci.

Dopóki zdrowie jej pozwala³o, anga¿owa³a siê w ka¿de dzia³anie Stowa-
rzyszenia Polskich Artystów Teatru i Filmu, nios¹c pomoc i opiekê. Buduj¹c
wspólnotê.

By³a te¿ kobieta kochaj¹c¹; ¿on¹ Mariana Ko³odzieja, wybitnego plastyka
i scenografa. Towarzyszy³a mu w ka¿dym jego dziele, tak jak i po jego odejœciu
niestrudzenie i z sukcesem zabiega³a o ochronê jego spuœcizny. Oboje stali siê
ikonami naszego miasta. Ich brak stanowi bol¹c¹ ranê Gdañska.

Spocznie teraz obok Mariana Ko³odzieja w Harmê¿ach, w jego »labiryncie
pamiêci« z³o¿onym z opowieœci o jednym z najstarszych ludzkich doœwiad-
czeñ.

Wierzymy, ¿e odnajdziesz tam Halino, owo »prawdziwe znaczenie«!
Pozostaniesz w naszych sercach i naszej wdziêcznej pamiêci!...”.
W imieniu œrodowiska ludzi teatru po¿egna³a Halinkê – Honorowego Pre-

zesa ZASP-u jego aktualna prezes Ma³gorzata Tokarczuk.
W tej gdañskiej uroczystoœci pogrzebowej uczestniczy³o liczne grono przy-

jació³, s¹siadów, polityków i innych wielbicieli talentu Haliny. Oprawê muzyczn¹
zapewnili soliœci Capelli Gedanensis. Po nabo¿eñstwie urnê z prochami Haliny
przeniesiono do mieszkania Ko³odziejów na ulicy Mariackiej, sk¹d kilkanaœcie
dni póŸniej trafi³a do Harmê¿y. Tam z³o¿ono j¹ w kaplicy OO Franciszkanów
obok urny z prochami Mariana 1 grudnia po mszy œw. pogrzebowej, w której
wziê³a udzia³ obok przedstawicieli rodziny, reprezentacja przyjació³ z Gdañska
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– ludzi teatru, Muzeum Narodowego i Nadba³tyckiego Centrum Kultury –
instytucji, z którymi zmar³a by³a najbardziej zwi¹zana – nie tylko w ostatnich
latach ¿ycia.

Wspominaj¹c Halinkê na symbolicznej stypie – „s³odkiej kawie” w Domu
Kaszubskim – w „Mestwinie” w gronie najbli¿szych – rodzinno-przyjacielskim
i ojców franciszkanów, przywo³ywaliœmy jej postaæ zapamiêtan¹ w ró¿nych
sytuacjach. Niejedna z pañ podkreœla³a elegancjê Halinki oraz jej w³asne kreacje
i teatralne stroje projektowane z udzia³em Mariana i wielkie ukochanie teatru.
Gdy kilka lat temu latem w £¹czyñskiej hucie nasz przyjaciel – Tadeusz Szcze-
blewski rodem z Pelplina, œpiewak opery w Strasburgu, zapyta³ j¹, która z jej
teatralnych ról jest dla niej najwa¿niejsza, odpowiedzia³a – „Ta, której jeszcze
nie zagra³am!”

Halinka kocha³a te¿ przyrodê, kwiaty, zw³aszcza te, które mog³a sama zbie-
raæ na ³¹kach, polach i na przydro¿ach £¹czyñskiej Huty. Mo¿na powiedzieæ,
i¿ by³a kobiet¹ i piêkn¹, i zawsze zadban¹, nieprzestaj¹c¹ byæ mistrzyni¹ sztuki
teatralnej nawet w codziennoœci. By³a w tym subtelna – czêsto patetyczna.
Zawsze interesuj¹ca siê polityk¹; z czasem nazbyt czêsto w swoich kontaktach
z tym œwiatem ograniczona do tzw. telewizji publicznej – TVP.

By³a kobiet¹, a kobieta, jak mówi¹ tak¿e same kobiety, zmienna jest. Tym
bardziej, ¿e nie zawsze królowa³a w ¿yciu codziennym, jak dzia³o siê to w te-
atrze. – S³awina nasza, wspominaj¹c swojego katechetê z kl. VIII – 1989 r.,
podkreœla³a, i¿ mia³ zami³owanie do teatru, dok¹d czasem prowadzi³ wybran¹
grupê swoich podopiecznych. Utkwi³ jej w pamiêci moment, gdy kiedyœ rzek³
do nich, a teraz poznacie królow¹ naszego teatru… Halina schodzi³a akurat
po schodach – rzeczywiœcie jak królowa. Zatrzyma³a siê przy nich… S³awinka
zaœ potem rzek³a – przecie¿ to pani Halinka, która bywa u nas w £¹czyñskiej
Hucie… – Ks. katecheta spojrza³ nañ zdumiony…

Halina lubi³a obserwowaæ m³odych, ich i dzieci zachowanie, lubi³a prowa-
dziæ z nimi rozmowê. Pamiêta³a o prezentach dla najm³odszych. By³a wra¿liwa
na poezjê, nieustannie czyta³a i chêtnie rozmawia³a o literaturze, tak¿e wspo-
mnieniowej. W gronie rodzinnym pamiêtamy o jej roli w debiucie poetyckim
S³awiny, jak i o eksperckich opiniach dla wydawnictwa Instytutu Kaszubskiego.
Czêsto mówi siê wœród rodzinnej „m³odzie¿y”, i¿ Halinka i Marian, ich ¿ycie, to
filmowa mi³oœæ, która czeka na dzie³a równie oryginalnych jak oni twórców…
A swoj¹ drog¹ szkoda, ¿e re¿yserzy teatralni tak rzadko korzystaj¹ z talentów
i umiejêtnoœci seniorów – takich wspania³ych aktorów jak œp. Halina S³ojewska.

28 listopada w Teatrze Wybrze¿e otwarto poœwiêcon¹ jej ¿yciu i sukcesom
aktorskim, jak i dzia³alnoœci spo³ecznej, wystawê pami¹tkowych dokumentów
i fotografii, zatytu³owan¹ „Halina S³ojewska. Portrety sceniczne. Portrety
prywatne”. Wystawa czynna do koñca stycznia 2019 roku.
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Stanis³aw Frymark

BERNARD SCHULTZ (1922–2018)
– zasłużony dla polskiego muzeum w Winonie,

Minnesota, USA

Bernard Andreas Schultz, znany jako „Ben”, urodzi³ siê 10 listopada 1922 r.
w Winonie w stanie Minnesota w USA, jako syn Mildredy (Michalina) z d. Wie-
czorek i Bernarda Schultza. Nazwisko Schultz to zniekszta³cona forma kaszub-
skiego nazwiska Szëca (pol. Szyca), a zapisanego w lipuskich ksiêgach chrztów
jako Schütz. Ojciec Bena, Barnard Schultz, urodzi³ siê 16 stycznia 1896 r.
w miejscowoœci Dodge, w stanie Wisconsin, opodal Winony, po drugiej stronie
rzeki Missisippi. Matka Mildred (ur. 17 styczeñ 1898 r.) by³a sierot¹ z nowojor-
skiego domu dziecka, która przyjecha³a do Winony specjalnym poci¹giem
z sierotami z przepe³nionego sierociñca w Nowym Jorku. Natomiast dziadek
Bena, równie¿ Bernard, pochodzi³ z Kaszub i urodzi³ siê 19 sierpnia 1850 r.
w Kaliszu, a zmar³ 6 grudnia 1935 w Dodge. Ben jest wiêc drug¹ generacj¹
urodzon¹ w USA.

By³ absolwentem Szko³y Podstawowej im. Œw. Stanis³awa, Cotter High School
(pol. Szko³a Œrednia Cotter) i Szko³y Wy¿szej imienia Matki Boskiej (an.
St. Mary’s College) w Winonie. Ukoñczy³ tak¿e studia na Uniwersytecie Min-
nesoty, Uniwersytecie Indiana i Uniwersytecie DePaul w Chicago. Podczas
pobytu na Uniwersytecie Minnesoty Ben anga¿owa³ siê w dzia³alnoœæ teatraln¹
w Old Log Theatre i St. Paul Civic Opera. Karierê pedagogiczn¹ rozpocz¹³ na
wydziale jêzyka angielskiego w Winona Teachers College (pol. Szko³a Wy¿sza
Nauczycielska), a póŸniej w Winona State University (pol. Uniwersytet Stanowy
Winona). Po zakoñczeniu pracy dydaktycznej w szko³ach œrednich w miastach
Butterfield i Kasson w stanie Minnesota, pracowa³ w Centrach Edukacji Woj-
skowej w Japonii i Korei Po³udniowej. Po powrocie do USA Ben spêdzi³ 23 lata,
nauczaj¹c w szko³ach publicznych w Chicago. Po przejœciu na emeryturê
w 1978 r. zamieszka³ w Winonie i rozpocz¹³ dzia³alnoœæ w swojej parafii przy
Bazylice œw. Stanis³awa Kostki, gdzie by³ cz³onkiem Rady Parafialnej i chóru
dla doros³ych; pracowa³ jako wolontariusz w sklepie œw. Wincentego a Paulo,
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a tak¿e dawa³ prezentacje na temat historii parafii odwiedzaj¹cym j¹ grupom
wycieczkowym. Za zas³ugi dla swojej parafii Ben zosta³ odznaczony Medalem
Biskupa przez biskupa Johna Quinna. W ramach pracy spo³ecznej dzia³a³ tak¿e
przy Teatrze Story, Chórze Miejskim Fountain City i by³ wieloletnim wolon-
tariuszem w Muzeum Polskim.

Cytuj¹c s³owa ksiêdza Pula Brezy, za³o¿yciela Polskiego Muzeum w Wino-
nie (an. Polish Cultural Institute and Museum), Ben by³ dla muzeum wielkim
darem. Bada³ losy i pochodzenie winoñskich Kaszubów i Polaków, organizo-
wa³ wydarzenia i spotkania, a we wczesnych latach istnienia muzeum pisa³ wiele
artyku³ów dla muzealnej gazetki „Nowy Wiarus”. Swoj¹ postaw¹ i zaanga¿o-
waniem wp³yn¹³ bardzo pozytywnie na dzia³alnoœæ muzeum. By³ te¿ profesjo-
nalnym przewodnikiem chwalonym przez odwiedzaj¹cych za wielk¹ wiedzê:
nie tylko ogóln¹, ale równie¿ szczegó³ow¹. Na wystawie fotografii dawnych
mieszkañców Winony potrafi³ zidentyfikowaæ wszystkie osoby i miejsca znaj-
duj¹ce siê na zdjêciach. Posiada³ wyœmienite poczucie humoru.

Bernard Schultz zmar³ 4 listopada 2018 r. w Winonie. Msza pogrzebowa,
pod przewodnictwem ksiêdza Paula Brezy odby³a siê 9 listopada 2018 r. w ba-
zylice œw. Stanis³awa Kostki w Winonie. Ben spocz¹³ na Cmentarzu Mariackim
w Winonie, tym samym, na którym spoczywa Hieronim Derdowski.
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Tadeusz Lipski

Powroty MARIANA BIZANA
(1927–2018)...

„Dlaczego wybra³ siê Pan na studia do Krakowa, mimo ¿e istnia³ ju¿ Uni-
wersytet Miko³aja Kopernika w Toruniu?

Znêci³y mnie nazwiska wielkich wyk³adowców: Kazimierza Nitscha, Zenona
Klemensiewicza, Stanis³awa Pigonia, Kazimierza Wyki, Tadeusza Lehra-Sp³a-
wiñskiego, Juliusza Kleinera, Tadeusza Sinki – najwiêkszego polskiego znawcy
literatury greckiej i rzymskiej, u którego dosta³em z egzaminu ocenê bardzo
dobr¹ nie za znajomoœæ literatury staro¿ytnej (ta by³a œrednia), ale za zapamiê-
tany fragment z kaszubskiej epopei Hieronima Derdowskiego”1.

Tak na pytanie El¿biety Andrzejewskiej o decyzjê z 1948 roku odpowiedzia³
Marian Bizan, którego nekrolog, powiadamiaj¹cy o jego œmierci w dniu 9 maja
2018 roku, podpisany przez „Przyjació³ z »Zeszytów Literackich«, zwiêŸle
przedstawia³ Zmar³ego: „Urodzony w 1927 w Brodnicy. Historyk literatury
i wydawca, redaktor Pañstwowego Instytutu Wydawniczego (1953–1990), radca
ambasady i dyrektor Instytutu Polskiego w Wiedniu (1990–1995). Laureat
nagrody edytorskiej PEN Clubu ( 1979). Autor m.in. glos do dzie³ S³owackiego
oraz ksi¹¿ek Ziemia Œwiêta, Zapiski z podró¿y i Album brodnickie.

10 maja w audycji „Wybieram Dwójkê” w programie II PR z-ca redaktora
naczelnego „Zeszytów Literackich” Marek Zagañczyk w rozmowie z Jakubem
Kukl¹ mówi³ o Marianie Bizanie m.in: „Cz³owiek uroczy, wspania³ej i wielkiej
kultury; ¿y³ odrêbnie, w samotnoœci. Niezwyk³y cz³owiek, niezwyk³ej skrom-
noœci, nienarzucaj¹cy siê. Istniej¹cy gdzieœ osobno”. Istnia³ „gdzieœ osobno”,
a jednak nie przeszed³ niezauwa¿ony. Duchowo wywianowa³a go Brodnica,
o której powiedzia³, ¿e by³a jego „pocz¹tkiem i bêdzie zapewne kresem”2.

1 Od Brodnicy siê zaczê³o. Rozmowa z Marianem Bizanem…, „Ziemia Micha³owska”, 1996,
nr 14, s. 8.

2 M. Bizan, Album brodnickie, Warszawa 2013, s. 146. W cytowanej ksi¹¿ce opublikowane
zosta³y szkice, które swój pierwodruk mia³y w ró¿nych miejscach – w oddzielnych publika-
cjach, czy na ³amach czasopism. Ilekroæ przytaczane bêd¹ fragmenty tej pracy, na koñcu
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Z perspektywy Krakowa, gdzie studiowa³, Warszawy i Wiednia, gdzie praco-
wa³, mianem swoich rodzinnych stron obdarza³ znaczniejszy obszar Pomorza
Nadwiœlañskiego, m.in. Ziemiê Micha³owsk¹, Lubawsk¹, Kaszuby…3 (Warto
uœwiadomiæ sobie, ¿e Brodnica, Ziemia Zaborska – tatczëzna H. Derdowskiego,
jak równie¿ Toruñ jako oœrodek wydawniczy, z którym zwi¹zany by³ w XIX
wieku Derdowski, od 2. po³owy XIV wieku a¿ do 1975 roku nale¿a³y zawsze do
tej samej jednostki administracyjnej). Dom, w którym kszta³towa³a siê indywi-
dualnoœæ Mariana Bizana, ma pomorsko (po matce) – wielkopolski (po ojcu)
rodowód. Dziadek Bizana, Józef Kisiel, w 1877 roku otrzyma³ obywatelstwo
pruskie wraz z nowym brzmieniem nazwiska: Kischel. Pochodz¹cy z zaboru
rosyjskiego przybysz osiad³ w Micha³owie (dzisiaj czêœæ Brodnicy), póŸniej prze-
niós³ siê do miasteczka, gdzie wybudowa³ rodzinie okaza³y dom. Zmar³ w roku
1910, jego miejsce w familii zaj¹³ syn, równie¿ Józef, który – niestety – poleg³
w 1917 roku w walkach pod Ypres. Józef junior by³ bratem matki Mariana
Bizana, Heleny, urodzonej w 1892 roku w Micha³owie. W roku 1921 wysz³a
za m¹¿ za Leona Bizana, urodzonego w 1891 roku w wielkopolskim Pleszewie.
W Brodnicy zjawi³ siê po zakoñczeniu dzia³añ wojennych ( podoficer w wojsku
niemieckim) w 1918 roku, œci¹gniêty przez przyby³ego tu rok wczeœniej brata,
Sylwestra. W latach 1918–1920 uczestniczy³ w dzia³aniach wojsk gen. Hallera
na Pomorzu, walczy³ te¿ na froncie polsko-rosyjskim. W okresie miêdzywojen-
nym Helena pracowa³a jako ksiêgowa, Leon by³ kupcem. W 1922 roku przy-
szed³ na œwiat syn, który zmar³ jako trzylatek. 2 lipca 1927 roku urodzi³ siê
drugi syn, Marian. Mia³, jak sam mówi, bardzo szczêœliwe dzieciñstwo. Z czu-
³oœci¹ wspomina swoj¹ nianiê, dziêki której m.in. pozosta³ mu w pamiêci urok
nieszpornego nabo¿eñstwa, którego dziœ ju¿ w ¿adnym koœciele parafialnym
nie uœwiadczysz. Dom by³ przyjazny muzyce – to rodzinna tradycja matki. Jako
ch³opiec uczy³ siê gry na fortepianie, jednak nabyty podczas choroby niedo-
w³ad lewej rêki nie pozwoli³ na spe³nienie muzycznych marzeñ. Muzyka p³y-
nê³a z radia ( „Philipsa”) i z domowego gramofonu. S³ysza³ rozmowy o Marcie
Eggerth (œpiewaczka operetkowa, ¿ona Jana Kiepury) i o Fiodorze Szalapinie,
o którym dzisiaj siê mówi jako o najwybitniejszym œpiewaku (bas) w dziejach
opery. Równie¿ w domu rodzinnym mia³y miejsce pierwsze spotkania z litera-
tur¹. Ulubion¹ pisark¹ matki by³a, popularna w Polsce przed wojn¹, angielska
pisarka Florence Barclay. Przysz³y redaktor PIW-u podczytywa³ niektóre ro-
manse tej autorki, tym bardziej, ¿e znajdowa³ w nich interesuj¹ce go w¹tki
muzyczne. W pamiêci Mariana Bizana zachowa³y siê podrêczniki szkolne,
z których sam siê uczy³, jak i te, które przechowywali rodzice z czasów swojej

cytatu podana bêdzie strona tego¿ wydania. Gdy przywo³any bêdzie wyimek z innej pozy-
cji, odnotowany zostanie adres bibliograficzny.

3 Ten¿e, W krêgu dawnych mistrzów, „Zeszyty Literackie”, nr 85, s. 112.
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nauki. Nie zabrak³o we wspomnieniach miejsca dla nazwisk nauczycielek, któ-
rym zawdziêcza swoje przywi¹zanie do jêzyka i literatury: Maria ¯uchliñska,
Irena Smoczyñska i £ucja Kubacka, przed wojn¹ uczennica Romana Pollaka,
znakomitego badacza literatury staropolskiej i edytora. Z pani¹ Helen¹ zaprzy-
jaŸniony by³ „przesympatyczny rudy brzydal” (s. 58), którego wiersz „zawsze
porusza³” ( s. 59) Mariana Bizana, dlatego czêsto jego ró¿ne fragmenty przy-
tacza³:

„ (…) Tu jest ojczyzna moja i dom mój: Pomorze.
W mrokach koœcielnych pe³ni¹ kamienn¹ stra¿
Wysmukli œwiêci
Jak gdyby ¿ywi i jeno zaklêci.
Tu jest ojczyzna moja – oczy jezior
Z zielonych Ÿrenic na mnie spojrza³y (…)
Nogi me starte w dróg dalekich pyle;
Tyle was by³o nieprzyjaznych dróg,
Tyle zamkniêtych twarzy, drzwi zamkniêtych tyle –
O! gdybym móg³
We Wiœle teraz, czy w tañcz¹cej Drwêcy
Tak jak w Jordanie uœwiêciæ swe rêce (…)
Jam przecie¿ jest z tej gleby – gleba da³a k³osy –
A moje d³onie puste: jam wêdrownik bosy (…)”4

Urodzony w Brodnicy Artur Maria Swinarski zmar³ na obczyŸnie, w Wied-
niu w 1965 roku. Tam zosta³ pochowany.

Specjalne miejsce w klanie Bizanów zajmowa³ spiritus movens brodnickiej
ods³ony dziejów rodu: „By³ niezwykle barwn¹ i zarazem wiele znacz¹c¹ po-
staci¹ brodnickiego ¿ycia politycznego, spo³ecznego, towarzyskiego w miêdzy-
wojennym dwudziestoleciu. Pisali o nim miêdzy innymi Piotr Kurlenda,
Marcin Drogorób, Jerzy Szews, Stefan Bilski. Temu ostatniemu winien jestem
wdziêcznoœæ za to, ¿e dwadzieœcia lat temu dostrzeg³, co dla miasta znaczy³
Sylwester Bizan i przypomnia³ jego ¿yciorys w swoim S³owniku biograf icznym.
Ale bo te¿ nie mo¿na przejœæ obojêtnie obok dziejów tego cz³owieka i jego
zas³ug dla Brodnicy, obok wszechstronnoœci jego poczynañ, obok towarzyskich
poruszeñ, które w mieœcie ochoczo wznieca³, wreszcie obok talentów, jakimi
natura hojnie go wyposa¿y³a”5. Swojemu stryjowi poœwiêci³ Bizan kilka
osobnych stron w Z mojej domowej kroniki. Sylwester Bizan by³ z zawodu
bankowcem, z przekonañ i temperamentu dzia³aczem niepodleg³oœciowym,

4 A.M. Swinarski, Pomorze, w: Pomorze i morze w poezji. Zebrali i opracowali Barbara
Arsoba, Józef Borzyszkowski. Gdañsk – Szczecin 1998, ss. 48-49.

5 M. Bizan, Z mojej domowej kroniki, Brodnica 2002, s. 11.
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spo³ecznym i politycznym. W pracy zawodowej przeszed³ prawie wszystkie
szczeble bankowej kariery. Aktywny w ruchu niepodleg³oœciowym, po I wojnie
œwiatowej organizowa³ pomoc dla powstañców wielkopolskich, w 1. po³owie
lat dwudziestych sprawowa³ w Brodnicy urz¹d sêdziego pokoju. (Funkcja ta
istnia³a w Polsce do 1938 roku. Sprawuj¹cy j¹ obywatel by³ sêdzi¹ niezawodo-
wym, pochodzi³ z wyboru mieszkañców. Kandydat na to stanowisko, oprócz
koniecznoœci spe³nienia niektórych wymogów formalnych, musia³ cieszyæ siê
„nieskaziteln¹ opini¹”. S¹dzi³ w sprawach drobnej wagi). W 1923 roku zorgani-
zowa³ w mieœcie pierwsz¹ na Pomorzu polsk¹ Wystawê Rolniczo-Przemys³ow¹.
Politycznie by³ zwi¹zany ze Stronnictwem Narodowym. Za dzie³o jego ¿ycia
uchodzi dwutomowa praca Powiat i miasto Brodnica w walkach o niepodle-
g³oœæ. 1914–1920. Jest te¿ autorem publikacji o problematyce zawodowej (ksiê-
gowoœæ, handel). Zdarzy³o mu siê te¿ prze³o¿yæ z jêzyka niemieckiego jedn¹
z poœlednich powieœci, tematycznie zwi¹zan¹ z XIX-wieczn¹ Brodnic¹. O roz-
leg³oœci zainteresowañ Sylwestra Bizana niech œwiadczy równie¿ anegdota,
bêd¹ca potwierdzeniem jego znajomoœci poematu O panu Czorliñœcim...
Bratanek Sylwestra pisze: „…chcia³bym jeszcze przypomnieæ pytanie, które stryj
zada³ mi ponad szeœædziesi¹t lat temu, kiedy chodzi³em do szko³y powszech-
nej: »Czy wiesz, jaka jest najstarsza miejscowoœæ polska?« Zacz¹³em b¹kaæ coœ
o Kaliszu, a stryj na to: »Nic podobnego, najstarsze jest Wiele, bo wystêpuje
ju¿ w Piœmie Œwiêtym. Czytamy tam przecie¿: Marto, Marto, troszczysz siê
o wiele…«6 Okres II wojny œwiatowej pozostaje przez d³ugie lata w pamiêci
Mariana Bizana jako czas nauki w szkole niemieckiej, póŸniej dorywczej pracy,
równie¿ nieetatowych zajêæ ojca, przerywanych jego dwukrotnym aresztowa-
niem i osadzeniem w obozie w Potulicach, wreszcie sta³ego – na szczêœcie –
zatrudnienia matki w banku. Dopiero w latach 80. XX wieku obraz ten wzbo-
gaci³ siê o informacje na temat konspiracyjnej dzia³alnoœci obojga rodziców –
ojca, czynnego w grupie sabota¿u gospodarczego (dokonywanie nielegalnych
operacji ksiêgowych) oraz matki, zapewniaj¹cej bezpieczeñstwo, przybywaj¹-
cym do Brodnicy, oficerom AK. Rodzinny dom M. Bizana, z którego – jak wspo-
mina – podczas wojny rodzice starali siê go od czasu do czasu wyprawiæ na
kilka godzin, z czego skwapliwie korzysta³, by³ konspiracyjnym punktem kon-
taktowym „ dla szefa wywiadu Komendy Okrêgu Pomorze AK i inspektoratu
grudzi¹dzkiego” (ss. 60-61). Tajemnica, której Helena i Leon Bizanowie nigdy
nie zdradzili, ujawniona zosta³a w 1988 roku przez prof. El¿bietê Zawack¹ (1909–
–2009, „cichociemna”, profesor nauk humanistycznych, genera³ brygady, Dama
Orderu Or³a Bia³ego) w pracy Brodniczanki w konspiracji wojskowej lat 1939–
–1945. Historyczne rewelacje o swoich rodzicach syn przyj¹³ z niedowie-

6 Tam¿e, s. 15.
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rzaniem. Rozwinê³a siê korespondencja miêdzy Marianem Bizanem a gen.
El¿biet¹ Zawack¹, zaœ po œmierci pani profesor z fundacj¹ jej imienia. W archi-
wum tej instytucji znajduj¹ siê m.in. listy obojga korespondentów. Oto frag-
menty dwóch listów, w których syn próbuje dope³niæ portretu matki, z sen-
tymentem, acz rozwa¿nie sk³adaj¹c go z poznanych faktów, okruchów wspom-
nieñ i ostro¿nych domys³ów:

„Brodnica, dnia 20 stycznia 97

Wielce Szanowna i Droga Pani Profesor,
przesy³am Pani, zgodnie z obietnic¹, garœæ informacji o mojej Mamie, które –
s¹dzê – bêd¹ Pani przydatne i mo¿e uda siê je spo¿ytkowaæ.
(…)

Mo¿e pamiêta Pani, ¿e o przynale¿noœci mojej Mamy do AK, jej zaprzysiê¿e-
niu i pracy dla szefa wywiadu KO Pomorze i inspektoratu grudzi¹dzkiego do-
wiedzia³em siê od Pani, i to wiele lat po œmierci Mamy. Ona sama nigdy o tym
nie wspomina³a. Nawet – co te¿ mo¿e Pani pamiêta – wiadomoœæ tê przyj¹³em
z pewnym niedowierzaniem. Dziœ po latach próbujê dociec okolicznoœci, w ja-
kich Mama podjê³a decyzjê pracy konspiracyjnej, i zarazem sam sobie wyjaœniæ
u¿ytecznoœæ tej jej pracy na trudnym brodnickim terenie. Byliœmy przecie¿ od
1939 roku czêœci¹ Rzeszy, a Mama by³a wprawdzie bardzo dobrym fachowcem
w sprawach bankowoœci, ale – jak mi siê wydawa³o – stroni¹cym od bezpoœred-
niego politycznego zaanga¿owania, nie mówi¹c ju¿ o tym, ¿e dalekim – i tu Pani
obali³a moje przekonanie – od konspiracyjnego zmys³u.

To, co teraz napiszê, jest wy³¹cznie moim przypuszczeniem, domys³em, hi-
potez¹, bo dowodów nie mam oczywiœcie ¿adnych. Bank Raiffeisena, w którym
Mama przez 15 lat pracowa³a, by³ bankiem niemieckim. Swoje udzia³y, konta
i wszelkie interesy pieniê¿no-po¿yczkowe mieli w nim niemieccy w³aœciciele ziem-
scy powiatu brodnickiego – ojcowie (ci byli starsi) i ich synowie (ci byli m³odsi,
zaanga¿owani czynnie w politykê hitlerowskich Niemiec). Jedno znam z autop-
sji: w banku Mamy jedni i drudzy bywali czêstymi interesantami – w mundurach
czarnych, ¿ó³tych, feldgrau lub te¿ w cywilnych ubraniach. Otó¿ owi interesanci
byli nierzadko wysokimi oficerami Wehrmachtu, SS, SA, cywilnych s³u¿b bez-
pieczeñstwa Rzeszy. Widywa³em moj¹ Mamê rozmawiaj¹c¹ z nimi w banku, byæ
mo¿e nie wy³¹cznie o sprawach stanu ich kont, po¿yczkach, przelewach, o cze-
kach itp. Byæ mo¿e Mama zna³a ich »ruchy« w terenie, urlopy od s³u¿by, prze-
mieszczenia, miejsca stacjonowania. Mo¿e, mo¿e – Mama uzyskiwa³a w tych
rozmowach informacje, które mog³y byæ przydatne szefowi wywiadu KO Po-
morze. S¹ to oczywiœcie znaki zapytania, w¹tpliwoœci i domys³y, ale próbujê
w pó³ wieku póŸniej dociec tego, co by³o dla mnie, po rewelacjach Pani, zasko-
czeniem.
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To tyle o mojej Mamie. Za kilka dni przeœlê próbê odpowiedzi na pozosta³e
kwestie wymienione w liœcie Pani. Jestem w Brodnicy pod adresem na kopercie
(w tym samym mieszkaniu, co w latach 1939–1945 i w dalszych) do oko³o 4 lutego
br.
£¹czê wyrazy szacunku i serdeczne ¿yczenia na rok 1997

Marian Bizan”7.

Kolejna korespondencja –

„Brodnica, dnia 26 stycznia 1997

Wielce Szanowna i Droga Pani Profesor,
odpowiadam na pytania listu i kartki. O mojej Mamie ju¿ nic wiêcej dodaæ nie
mogê. Mia³aby dzisiaj 104 lata. Nie ¿yj¹ osoby znacznie od niej m³odsze, które j¹
pamiêta³y. By³a osob¹ popularn¹ w Brodnicy, lubian¹, umiej¹c¹ niezwykle ³atwo
nawi¹zywaæ kontakty z ludŸmi ró¿nych sfer. Jêzyk niemiecki mia³a perfekcyjnie
opanowany i mówi³a nim bardzo piêknie. By³a pracowita, akuratna (jak siê daw-
niej mówi³o), œwietny zawodowiec w swoim fachu. Prezesem Rady Nadzorczej
banku Raiffeisena, w którym Mama pracowa³a, by³ Micha³ Manthey, o¿eniony
z Polk¹ Niemiec, katolik, dawny nauczyciel, niezwyk³ej dobroci cz³owiek, ojciec
dwóch synów – ksiê¿y (ich obszerne biogramy w S³owniku biograf icznym regio-
nu brodnickiego Bilskiego). Piszê o tym dlatego, ¿e s¹siadem banku w tym samym
budynku by³o wielkie przedsiêbiorstwo hurtowe (rolnicze), tzw. Grosshandel-
gesellschaft, której dyrektorem by³ Herbert Geppert bardzo aktywny i agresywny
cz³onek NSDAP. Myœlê, ¿e p. Manthey móg³ stanowiæ niejako rodzaj os³ony Mamy
w banku.
(…)
£¹czê wyrazy szacunku i serdeczne pozdrowienia, równie¿ w imieniu p. Bilskiego.

Marian Bizan”8.

Ukoñczywszy po wojnie liceum brodnickie, w 1948 roku Marian Bizan
zostaje studentem polonistyki UJ. Jego kolegami z roku byli m.in. póŸniejsi
znakomici krytycy – Andrzej Kijowski i Konstanty Puzyna. Z estym¹ wspo-
mina³ swoich uniwersyteckich nauczycieli. O Kazimierzu Nitschu pisa³ m.in.:
„Baliœmy siê go i lubiliœmy zarazem. Respekt, podziw i strach miesza³y siê
z przywi¹zaniem. Tropiciel dialektów (…). Szuka³ w mojej wymowie ró¿nicy

7 Fundacja Genera³ El¿biety Zawackiej. Archiwum i Muzeum Pomorskie Armii Krajowej
oraz Wojskowej S³u¿by Polek w Toruniu. Bizan Helena T: K – 570/570 Pom Brodnica AK
WSK I/1/3 s. 6-7.

8 Tam¿e, IV/2/12, s. 14-15.
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miêdzy »u« i »ó«, bo powinna byæ, a ju¿ jej nie by³o. Kiedyœ powiedzia³: – Pan
z Brodnicy powie nam… – Lubi³ rozprawiaæ o Derdowskim i jego epopei jak
o Homerze. Pod tym wzglêdem przypomina³ Sinkê, te¿ ceni¹cego kaszubskie-
go poetê”9. By³ uczniem Juliusza Kleinera. Pod jego piecz¹ wszed³ w komitywê
z polskim romantyzmem, któremu poœwiêci³ dziesi¹tki lat pracy. ¯y³ t¹ lite-
ratur¹. Nieraz ró¿ne zdarzenia i sytuacje rekapitulowa³ passusami z Pana
Tadeusza czy z arcypoezji S³owackiego. Artystyczna dusza Bizana upomina³a
siê o urzekaj¹c¹ od dzieciñstwa melodiê dzwonów i ró¿nych „brzêkade³ek”
(ss. 244-250). St¹d decyzja o równoleg³ym ze studiami filologicznymi uczêsz-
czaniu na tzw. studium poboczne z muzykologii w Instytucie Muzykologicz-
nym UJ. Znowu zachêci³y go nazwiska wyk³adowców – wybitnych muzyko-
logów: „Ciekaw by³em Józefa Reissa, Zdzis³awa Jachimeckiego, Stefanii £oba-
czewskiej”10.

W 1953 roku z porêczenia promotora swojego magisterium rozpoczyna
pracê jako redaktor w Pañstwowym Instytucie Wydawniczym w Warszawie,
gdzie od 1964 roku kieruje Redakcj¹ Oœwiecenia i Romantyzmu. Dziêki rodza-
jowi zajêcia utrzymuje naukowe i prywatne kontakty ze swymi krakowskimi
nauczycielami, przede wszystkim ze Stanis³awem Pigoniem i Kazimierzem
Wyk¹. Spoœród dzie³ Pigonia PIW wyda³ wówczas m.in. Krasiñskiego Listy do
ojca, Formowanie „Dziadów” czêœci drugiej. Rekonstrukcja genetyczna, Wi¹zankê
historycznoliterack¹. Studia i szkice. Bizan pracowa³ te¿ nad redakcj¹ opus
magnum prof. Wyki – dwóch tomów monografii o Panu Tadeuszu. Kilkadziesi¹t
lat pracy edytorskiej Mariana Bizana pozwala nam rozpoznaæ – w przytoczonej
ni¿ej jego zawodowej refleksji – istotê pracy redaktorskiej w wydawnictwie:

„Wyboje i drogi wydawnicze – ¿ycie, które toczy³o siê miêdzy maszynopisem
i drukiem. A jednak w tym dawno minionym czasie powstawa³y zespo³y redak-
cyjne, których kwalifikacje uczyni³y z nich filologicznych partnerów dla agend
Akademii Nauk (na przyk³ad dla Instytutu Badañ Literackich), dla katedr uni-
wersyteckich, dla wielkich wydawców (dla Krzy¿anowskiego, Szweykowskiego,
Kleinera, Pigonia, Gomulickiego, Mikulskiego, Zgorzelskiego, Markiewicza).
W owych laboratoriach wydawniczych przez dziesi¹tki lat dojrzewa³y wielkie
edycje klasyków.

Partnerstwo, które tu wspominam, nie by³o tylko zawodem, ale równie¿ szko³¹,
bezimiennej na ogó³, s³u¿by, dziœ – chyba zapomnianej, mo¿e nawet niezrozu-
mia³ej. Prowadzi³o ku wartoœciom teraz niepopularnym, lekcewa¿onym, zapo-
znanym. Warto je od czasu do czasu, nie tylko jako muzealn¹ osobliwoœæ,
przypomnieæ. (…)

9 M. Bizan, W krêgu dawnych mistrzów…, s. 112.
10 Tam¿e, s. 113.
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Ilekroæ myœlê o pracy wydawcy, przypominaj¹ mi siê s³owa Norwida
z Quidama o tym, do czego ta praca zmierza, co jest niejako jej owocem:

„Có¿ za rzecz przedziwna
Czytanie! – jako ga³¹zka oliwna
Lub migda³owy kwiat (…)”
(ss. 96-97).

Praca w Warszawie owocuje nowymi znajomoœciami, przyjaŸniami. D³ugo-
letnia wspó³praca z Paw³em Hertzem (1918–2001) – poet¹, eseist¹ i edytorem,
wydawc¹ m.in. kilkutomowej antologii Zbiór poetów polskich XIX wieku – by³a
oparta na jednakim widzeniu powinnoœci wobec literatury. W liœcie z 5.9.1967 r.
Pawe³ Hertz pisa³ (w zwi¹zku z prac¹ nad Kordianem) o Marianie Bizanie do
Jaros³awa Iwaszkiewicza: „W moim wspólniku znalaz³em cz³owieka rozumnego
i rozumiej¹cego, o co chodzi”11. W innym miejscu Hertz dopowiada: „Wielo-
letnim kierownikiem redakcji polskiej okresu oœwiecenia i romantyzmu by³
Marian Bizan. Nasza znajomoœæ, a potem przyjaŸñ zosta³a ukoronowana blisk¹
wspó³prac¹ zw³aszcza w trakcie wydawania nowym sposobem dzie³ S³owac-
kiego. Opatrzone naszym obszernym komentarzem, glossowane jak gdyby edy-
cje wyboru liryków, »Kordiana« i »Balladyny« s¹ tego przyk³adem”12. Wœród
wielu samodzielnych opracowañ Bizana s¹ m.in. niekonwencjonalne antologie
wierszy S³owackiego Ja Orfeusz, Mickiewicza Gwiazda z gwiazd¹ oraz Poezje
Krasiñskiego. Ta ostatnia pozycja okreœlana jest (Henryk Krzeczkowski, 1921–
–1985, pisarz, publicysta, t³umacz Byrona, Conrada, Goethego) mianem ka-
mienia milowego powrotu Zygmunta Krasiñskiego z literackiej niepamiêci13.
Znanym – wœród mi³oœników literatury i teatru – œwiadectwem niestereoty-
powego czytania romantyków jest wystawiana w latach siedemdziesi¹tych,
z premier¹ w lutym 1974 r., w Teatrze Narodowym przez Adama Hanuszkie-
wicza (1924–2011, aktor, re¿yser) „Balladyna” Juliusza S³owackiego. Spektakl,
w którym pojawili siê zmotoryzowani Chochlik i Skierka, powstawa³ we wspó³-
pracy z Marianem Bizanem.

Wœród zaprzyjaŸnionych z M. Bizanem osób byli te¿ Zofia (1927–2017,
cz³onkini Szarych Szeregów, filolog, redaktorka) i W³adys³aw (1922–2015,
historyk, publicysta, dziennikarz, dyplomata) Bartoszewscy. Zofia Bartoszew-
ska, jako zastêpca redaktora naczelnego, kierowa³a w PIW-ie sprawami litera-
tury polskiej i by³a bezpoœredni¹ zwierzchniczk¹ kierownika Redakcji Oœwie-
cenia i Romantyzmu. Marian Bizan wraz z Janem Józefem Lipskim (1926–1991,

11 P. Hertz, A. i J. Iwaszkiewiczowie, Korespondencja, t. II: 1949–1980. Przepisali, opracowali
i w tom u³o¿yli Agnieszka i Robert Papiescy, Warszawa 2015, s. 75.

12 Sposób ¿ycia. Z Paw³em Hertzem rozmawia Barbara N. £opieñska, Warszawa 2016, s. 138.
13 Tam¿e, s. 214.
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krytyk i historyk literatury, dzia³acz Komitetu Obrony Robotników) byli œwiad-
kami na œlubie Bartoszewskich. Gdy w 1990 r. W. Bartoszewski zosta³ mia-
nowany ambasadorem Polski w Austrii, Bizan us³ysza³: „Do niedawna twoim
szefem by³a Bartoszewska w Warszawie, teraz bêdê ja w Wiedniu, jeœli siê zgo-
dzisz”14. Do przejœcia na emeryturê w 1995 roku Marian Bizan pe³ni³ funkcjê
radcy ambasady RP w Wiedniu oraz dyrektora Instytutu Polskiego w Wiedniu.
Instytutem kierowa³ wraz ze znakomit¹ poetk¹ Ew¹ Lipsk¹ (ur. 1945, laureatka
Nagrody Fundacji im. Koœcielskich – 1973, ostatnio wyda³a Pamiêæ operacyjn¹
– 2017).

Marian Bizan by³ cz³owiekiem o wykrystalizowanej jaŸni. Wspominaj¹c swój
pobyt w Grecji, pisa³: „Kiedy stan¹³em u stóp Akropolu i przez resztki póŸno-
rzymskiej bramy, odkrytej przez francuskiego archeologa Ernesta Beule w 1852
roku, zacz¹³em kamiennymi schodami iœæ ku Propylejom, nagle otworzy³y siê
wszystkie podrêczniki szkolne, wszystkie przeczytane ksi¹¿ki, przypomnia³y
siê polskie i obce dzie³a literackie, mitologia, staro¿ytne dzieje, zas³yszane
w dzieciñstwie i póŸniej opowieœci – s³owem to, co dot¹d drzema³o w zaka-
markach pamiêci. Jasne siê sta³o, ¿e idê do siebie” (ss. 204-205). We wspomnia-
nej na wstêpie audycji radiowej Marek Zagañczyk powiedzia³, ¿e Marian Bizan
„by³ z Brodnicy i z Polski, i z Europy”; wnêtrza koœcio³ów w greckich Saloni-
kach i w austriackim Linzu przywodzi³y mu na myœl brodnick¹ farê, po której –
bêd¹c emerytem – z wielkim znawstwem okazjonalnie oprowadza³ zainte-
resowanych. Wielokrotnie podró¿owa³ po Ziemi Œwiêtej. W imaginacji towa-
rzyszy³y mu zawsze postacie ze Starego i Nowego Testamentu. Owocem
pielgrzymowania po Izraelu s¹ dwie ksi¹¿ki: Ksiêga ¿ywa. Dziennik pielgrzymki
do Ziemi Œwiêtej (1990) i Ziemia Œwiêta. Zapiski z podró¿y (1988–1998) (2000).
Relacjonowa³ równie¿ swoje wêdrówki po œwiecie muzyki, która by³a jego
prywatn¹ namiêtnoœci¹, a podczas bytnoœci w Instytucie Polskim w Wiedniu
organizowanie koncertów by³o dla niego przyjemnym obowi¹zkiem. Pe³ne
erudycji i ¿arliwoœci s¹ jego eseje muzyczne. Oto jedno z wyznañ melomana:
„Tego, co siê dzia³o po jej [pieœni – T.L.] wykonaniu, w³aœciwie nie sposób
opisaæ. Nie bêdê tego robiæ, nie potrafiê. Powiem tylko, ¿e serce bi³o mi jak
m³ot” (ss. 287-288).

Ostatnie lata ¿ycia spêdzi³ Marian Bizan w domu rodzinnym w Brodnicy.
Do swego miasta zaprasza³ na spotkania szkolne i w placówkach kultury przy-
jació³, równie¿ Hertza i kilkakrotnie Bartoszewskiego; W³adys³aw Bartoszew-
ski bywa³ uradowany, gdy na ulicy by³ rozpoznawany przez mieszkañców
miasta i serdecznie pozdrawiany. W grudniu 1999 roku w Pa³acu Anny Wa-
zówny (siostra Zygmunta III, mi³oœniczka nauk, od 1604 roku do œmierci

14 Marian Bizan, W³adys³aw Bartoszewski (1922–2015), „Zeszyty Literackie”, nr 130, s. 162.
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w 1625 mieszka³a w zamku brodnickim) M. Bizan wyg³osi³ odczyt o Juliuszu
S³owackim „Ja Orfeusz”. Odby³o siê to w ramach obchodów 150. rocznicy œmierci
poety; brodnicki znawca S³owackiego by³ cz³onkiem krajowego komitetu rocz-
nicowych uroczystoœci. W 75-lecie urodzin i 45-lecie pracy twórczej Mariana
Bizana Muzeum w Brodnicy wyda³o w 2002 roku Z mojej domowej kroniki,
publikacjê, która w niniejszym tekœcie zosta³a ju¿ dwukrotnie przywo³ana.
W miejskiej bibliotece zorganizowano wystawê, poœwiêcon¹ przyjaŸni Bizana
z Wis³aw¹ Szymborsk¹. Ekspozycja zosta³a zilustrowana oryginaln¹ korespon-
dencj¹ noblistki z brodnickim przyjacielem. Redaktor – emeryt zamieszcza³
swe wspomnieniowe teksty w kwartalniku (od 2009 miesiêczniku) „Ziemia
Micha³owska”. S³u¿y³ swoj¹ wiedz¹ i doœwiadczeniem przy opracowywaniu
bibliografii regionalnej pt. Brodnica. Bibliograf ia miasta i regionu. Za wa¿ny
swój tekst, poœwiêcony rodzinnej ziemi, uwa¿a³ wydan¹ jeszcze w latach 80.
ksi¹¿kê Przez granice, przez wieki. Impresje brodnickie. W paŸdzierniku 2000
roku Marian Bizan uhonorowany zosta³ Medalem za Zas³ugi dla Brodnicy,
a w listopadzie 2010 roku tytu³em i medalem Primus Inter Brodnicienses.

Mieszkañcy Brodnicy zachowuj¹ te¿ pamiêæ o pe³nych ciep³a, prywatnych
spotkaniach z wybitnym ziomkiem. Na trasie codziennych przechadzek Maria-
na Bizana znajdowa³ siê m.in. zak³ad fotograficzny Wies³awy i Janusza Kopi-
czyñskich. Kilka razy dziennie Spacerowicz zachodzi³ do zaprzyjaŸnionych
fotografików, siada³ na kilka minut, opowiedzia³ jak¹œ dykteryjkê i, pozosta-
wiwszy gospodarzy w pogodnym nastroju, wêdrowa³ dalej. By³y to czêste –
choæ krótkie – radosne spotkania z cz³owiekiem wielkiej kultury, w którego
postêpowaniu widziano wzorzec miêdzyludzkich odniesieñ. W ostatnim okre-
sie, gdy Marian Bizan nie opuszcza³ mieszkania, a si³y pozwala³y na przyjê-
cie goœci (o czym wczeœniej telefonicznie informowa³), pañstwo Kopiczyñscy
sp³acali mu d³ug wdziêcznoœci. By³ to czas rozmów i wtajemniczania goœci
w obfitoœæ domowego archiwum – ksi¹¿ki, pami¹tki rodzinne, fotografie, listy,
materialne drobiazgi, niegdyœ u¿yteczne, dziœ przywo³uj¹ce echa dawnych lat.
Historia nie przes³ania³a wspó³czesnoœci; brodnicki Senior mia³ jednoznaczny
pogl¹d na hic et nunc : do koñca ¿ycia by³ stra¿nikiem wartoœci, które scala³y
niegdyœ kr¹g przyjació³ W³adys³awa Bartoszewskiego.

Po¿egnalnym tekstem Mariana Bizana okaza³ siê, zamieszczony w nr. 139
(2017) „Zeszytów Literackich”, esej, zatytu³owany Powroty. Jest to szkic, napi-
sany – jak informuje autor – „kilkadziesi¹t lat temu”15. „Powroty” zaczynaj¹ siê
zwierzeniami przypisanej ¿yciu nostalgii: „S¹ na ziemi zak¹tki umi³owane przez
bogów i ludzi. Hojnie wyposa¿one przez naturê, poci¹gaj¹ zmys³y. Je¿eli zwi¹¿¹
siê nadto z bliskimi sercu wspomnieniami dzieciñstwa, wówczas wydaæ siê

15 Ten¿e, Powroty, „Zeszyty Literackie”, nr 139, 2017, s. 232.
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mo¿e, i¿ ka¿dorazowe ich przypomnienie jest odzyskaniem raju. Ka¿dy z nas
wraca do takich miejsc, a je¿eli nie mo¿e owej drogi odbyæ w przestrzeni, prze-
biega j¹ w myœli i w wyobraŸni, ulegaj¹c pokusie silniejszej ni¿ wola i rozum”16.
Z owych powrotów – zanim nast¹pi³ ten ostateczny – te¿ trzeba by³o wracaæ.
Nale¿a³o powracaæ do tocz¹cego siê ¿ycia, w którym „…liczy siê szczeroœæ
intencji, a nie okaza³oœæ daru, liczy siê bezinteresownoœæ ofiary, a nie wyra-
chowanie pozoru, liczy siê wreszcie tylko modlitwa najprostsza, pozbawiona
meandrów konwencji. Dawaæ w niej trzeba ze swego niedostatku, a nie z tego,
co zbywa; dawaæ równie¿ ze swej niedoskona³oœci, z ma³oœci, z nêdzy; dawaæ
ów wdowi grosz niegdyœ w³o¿ony do jerozolimskiej skarbony” (s. 192).

Pogrzeb Mariana Bizana odby³ siê 12 maja w Brodnicy.
Dziêkujê panom Januszowi Kopiczyñskiemu i Paw³owi Stannemu z Brod-

nicy za przybli¿enie niektórych epizodów z brodnickiego okresu ¿ycia Mariana
Bizana, Muzeum w Brodnicy za udostêpnienie Z mojej rodzinnej kroniki, a za
owocny rekonesans Grzegorzowi Potarzyñskiemu z Torunia.

16 Tam¿e.
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