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Zygmunt Szultka
S³upsk

To¿samoœæ tzw. S³owiñców z perspektywy
antropologii historii.

(W zwi¹zku z prac¹ Mariusza Filipa
Od Kaszubów do Niemców)1

Cel, zakres i konstrukcjê pracy bardzo nieklarownie przedstawiono we Wpro-
wadzeniu (s. 11-21). Wychodz¹c z za³o¿enia, ¿e „mo¿liwe jest istnienie grupy
S³owiñców bez wyraŸnej artykulacji tego stanu rzeczy w postaci tzw. etnonimu”
(s. 16) oraz chocia¿ „nazwa S³owiñcy jest m³odsza od nazwy Kaszubi [to] nieko-
niecznie oznacza wiêksz¹ prawdziwoœæ istnienia tych ostatnich w kategoriach
obiektywnych” (s. 16), dokonano krytycznej oceny stanu badañ nad Kaszubami
i tzw. S³owiñcami, oraz postawiono nastêpuj¹cy cel badawczy: „Moja analiza nie
ogranicza siê zatem jedynie do badañ »S³owiñców«, lecz dotyczy tak¿e Kaszubów,
Wenedów i Germanów, bêd¹cych niejako S³owiñcami in spe czy S³owiñcami
»z przesz³oœci«, oraz Niemców i w stopniu du¿o mniejszym Polaków... Nie jest to
zatem tylko praca z gatunku historii idei (S³owiñcy jako nazwa), lecz tak¿e – choæ
w mniejszym stopniu – historia demograficzna czy spo³eczna (S³owiñcy jako popu-
lacja, S³owiñcy jako wspólnota). Krótko mówi¹c, jest to historia antropologiczna,
a raczej: antropologia historii, której przedmiotem zainteresowania s¹ jednocze-
œnie pojêcia i ludzie” (s. 20). Cel ten zamierza siê osi¹gn¹æ, stoj¹c: „na stanowi-
sku, ¿e rozró¿nienie to [S³owiñców jako spo³ecznoœæ, kultura czy populacja oraz
S³owiñców jako pojêcie czy idea] jest w du¿ej mierze sztuczne, a po³¹czenie tych
dwóch poziomów jest nie tylko mo¿liwe, ale i konieczne [!]... jeœli chcemy osi¹-
gn¹æ dog³êbne zrozumienie kwestii s³owiñskiej” (s. 20).

Tak okreœlony przedmiot badañ za klarowny uznany byæ nie mo¿e. Zamierza
siê go rozpatrzeæ w czterech czêœciach, dziel¹cych siê na rozdzia³y i problemy,
które nazywaæ bêdziemy podrozdzia³ami. Zawartoœæ ksi¹¿ki uzupe³niaj¹: Podsu-
mowanie, Bibliografia i Indeks osobowy. „W pierwszej czêœci nakreœlono per-
spektywy niniejszej rozprawy. Zakreœlono problem badawczy, a tak¿e sposoby

1 Mariusz Filip, Od Kaszubów do Niemców. To¿samoœæ S³owiñców z perspektywy antropologii
historii, Wydawnictwo Nauka i Innowacje, Poznañ 2012.
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jego rozwi¹zania. Przede wszystkim odwo³ujê siê do potrzeby spojrzenia na hi-
storiê S³owiñców przez pryzmat rozci¹gniêtych g³êboko w czasie procesów gru-
potwórczych, w których ogromn¹ rolê odgrywaj¹ procesy trybalizacji” (s. 20-21).
„W czêœci drugiej, maj¹c na celu wykazanie, ¿e Kaszubi nie stanowi¹ naturalnej
jednostki etnicznej, dokonujê analizy procesu tworzenia Kaszubów na przestrze-
ni dziejów. Pokazujê, ¿e Kaszubi stanowi¹ jedynie pewien etap w niekoñcz¹cym
siê procesie konstruowania Innego, który rozpocz¹³ siê co najmniej w staro¿ytno-
œci w okolicach Renu i w toku historii przesuwa³ siê na wschód. Kaszubi stanowi¹
wzglêdnie póŸny »wynalazek« w dyskursie spo³eczeñstwa niemieckiego, który
datowaæ nale¿y na po³owê XIII wieku” (s. 21).

„W czêœci trzeciej zajmujê siê analiz¹ procesu wytwarzania S³owiñców, jako
pewnej szczególnej kategorii Kaszubów. Pokazujê, ¿e w powstaniu S³owiñców
stanowi³y »z zewn¹trz« czynniki geograficzne, ekonomiczne i lingwistyczne, a »od
wewn¹trz« spo³eczny dystans wspólnot lokalnych od œwiata zewnêtrznego (...)
Wykazujê, ¿e w istocie do czynienia nie mamy ze zmian¹ kulturow¹, lecz kulturo-
wym trwaniem – jedynym wymiarem kultury S³owiñców, jaki uleg³ zmianie, jest
jêzyk... W czêœci czwartej zajmujê siê powojennymi losami S³owiñców” (s. 21).

Jeœli dobrze zrozumia³em cele pracy, to uznaæ je nale¿y nie tylko za bardzo
ambitne, ale za wprost kosmiczne, bo przy okazji rozwa¿añ nad tzw. S³owiñcami
maj¹ w niej znaleŸæ rozwi¹zanie problemy, których nie uda³o siê wyjaœniæ kilku
pokoleniom badaczy wielu dyscyplin naukowych – jêzykoznawcom, archeolo-
gom, historykom, etnografom, socjologom i antropologom.

Czêœæ pierwsz¹ (Perspektywy, s. 25-55), z³o¿on¹ z dwóch rozdzia³ów, fak-
tycznie stanowi¹ rozwa¿ania nad najnowszymi ujêciami metodologicznymi an-
tropologii „procesów grupotwórczych”, czyli takich pojêæ, jak to¿samoœæ, etnicz-
noœæ i plemiê oraz atrybutami „antropologii historii”, czyli czasu, przestrzeni.
Precyzyjne okreœlenie przedmiotu badañ, czasu i przestrzeni ma fundamentalne
znaczenie równie¿ w badaniach historycznych2. Rozpatrzenie tych kwestii w Od
Kaszubów... (s. 36-47) zdawaæ by siê mog³o, ¿e bêdzie pomocne w rozumieniu
prezentowanej problematyki przez historyka. Jednak zdanie: „przypisywanie [przez
historyków] obu nazwom metryki starszej, ni¿ wskazuj¹ Ÿród³a historyczne:
w przypadku S³owiñców jest to 1783 rok, w przypadku Kaszubów 1238 rok, jest
z metodologicznego punktu widzenia nadu¿yciem. Prezentujê stanowisko, ¿e ist-
nienie pojêæ jest faktem par excellance historycznym i spo³ecznym” (s. 18) œwiad-
czy, ¿e metodologiczne rozwa¿ania o czasie i przestrzeni dla wywodów w Od
Kaszubów... mia³y ograniczone znaczenie, zaœ praktyka badawcza czêœci trzeciej
dowodzi, i¿ w sprawach tych historyków i antropologów dzieli przepaœæ.

Czêœæ druga: Kaszubi (s. 59-100) jest konstrukcj¹, opart¹ na jednostronnie
dobranej literaturze, chronologicznie obejmuj¹cej okres od VI do XV w., maj¹c¹

2 J. Topolski, Metodologia historii, Warszawa 1968.
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na celu wykazanie, i¿ Kaszubi nie stanowi¹ „naturalnej jednostki etnicznej”, s¹
zaœ wytworem spo³eczeñstwa niemieckiego. Uwag i sprostowañ wymaga prawie
ka¿da strona tekstu, i nie mam w¹tpliwoœci, ¿e nie ustêpowa³yby one objêtoœci¹
wywodom tej czêœci omawianej ksi¹¿ki. Z koniecznoœci ograniczê siê do stwier-
dzenia, ¿e prawie ca³kowita ignorancja Ÿróde³ pomorskich dotycz¹cych Kaszu-
bów doprowadzi³a autora do absurdalnego wniosku, ¿e „granica kulturowa Ka-
szubów” lub „zachodnia granica Kaszub” w ci¹gu XIII wieku, a dok³adnie 41 lat
(1248–1289) przesunê³a siê z „linii Schwerin (1248) – Stargard nad In¹ (1238), co
w przybli¿eniu odpowiada granicy Meklemburgii i po³udniowej granicy Pomorza
[!]... na liniê Parsêty” (s. 91, mapa 5), czyli o ponad pó³ tysi¹ca kilometrów. Jest
zrozumia³e, ¿e z takimi treœciami, podobnie jak okreœleniem „opowieœci¹” (s. 13)
pogl¹du prof. Labudy w sprawie pochodzenia nazwy „S³owiñcy” i zarzuceniu
Profesorowi, ¿e jego ustalenia dotycz¹ce pierwotnego obszaru Pomorza zamiesz-
ka³ego przez Kaszubów w œwietle Ÿróde³ pisanych s¹ „wyrazem metodologicznego
nacjonalizmu” (s. 84) dyskutowaæ siê nie godzi.

Odniosê siê natomiast do najobszerniejszej czêœci trzeciej S³owiñcy (s. 101-
-164), przede wszystkim dlatego, ¿e rzekomi S³owiñcy s¹ g³ównym problemem
badawczym i osi¹ narracji. Nale¿y jednak od razu stwierdziæ, ¿e dyskusjê utrud-
niaj¹, niekiedy wrêcz uniemo¿liwiaj¹ lub czyni¹ wywody w Od Kaszubów... ca³-
kowicie niezrozumia³ymi, by nie powiedzieæ bezwartoœciowymi, niejasnoœci ter-
minologiczne. Zacznijmy od geograficznego i historycznego pojêcia „Pomorza”.
Przez „szeroko pojête Pomorze” autor omawianej pracy rozumie po³udniowe
wybrze¿e Ba³tyku „od Rostocku po Gdañsk” (s. 20). Tak „Pomorza” nie pojmuje
ani polska, ani niemiecka nauka geograficzna i historyczna3, a co gorsza uto¿sa-
mia siê z „Pomorzem Zachodnim” (s. 80). O chaosie mo¿na mówiæ równie¿ odno-
œnie do pojêcia „Pomorze Tylne”4, bo na s. 75 czytamy: „Uznanym jest faktem, ¿e
o ile Ÿród³a historyczne ... przedstawiaj¹ bogaty (iloœciowo) materia³ dotycz¹cy
nazw »plemiennych« za Odr¹ (...), o tyle milcz¹ w kwestii ziem przedodrzañskich
(...), a wiêc tak¿e Pomorza Tylnego (Hinterpommern)”, zaœ na s. 80, 83 „Pomorze
Tylne” uto¿samiano z „Pomorzem Zachodnim”.

Dowolnoœæ pojêæ geograficznych i geograficzno-politycznych utrudnia zrozu-
mienie ustaleñ Od Kaszubów..., gdy¿ czêsto mowa jest o Kaszubach bez bli¿szego

3 Interdyscyplinarn¹, bardzo obszern¹ literatur¹ na temat „szeroko pojêtego Pomorza”, lub le-
piej „Wielkiego Pomorza” podsumowali: J. Hackmann, Gerard Labudas Konzeption der
Geschichte Pommerns, „Jahrbuch für die Geschichte Mittel- und Ostdeutschlands”, 41:1993,
s. 109-134 oraz G. Labuda, O za³o¿eniach programowych syntezy Historia Pomorza, „Zapi-
ski Historyczne”, 67:2002, 3-4, s. 177-196.

4 Z. Szultka, Granice i powierzchnia brandenbursko-pruskiej czêœci Pomorza Zachodniego
w latach 1648–1815, [w:] Eruditio et interpretatio. Studia historyczne pod red. Z. Chody³y,
Poznañ 1997, s. 79 n.; Historischer und geographischer Atlas von Mecklenburg und Pom-
mern, Bd. 1-2, Schwerin 1996.
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okreœlenia ich terytorium. Bywa, ¿e prawid³owe s¹dy o Kaszubach Pomorza Tyl-
nego nie maj¹ takiego waloru odnoœnie do wszystkich Kaszubów lub zamieszku-
j¹cych na Pomorzu Nadwiœlañskim.

We Wprowadzeniu stwierdzono, ¿e wokó³ nazwy „S³owiñcy” wystêpuj¹ po-
wa¿ne kontrowersje wœród badaczy. „Wszystko wskazuje na to, ¿e rozgorza³ on
[spór] za spraw¹ zapisu dokonanego przez von Antona (1783:22): »Zatem tak
zwani Kaszubi na Pomorzu nazywaj¹ siê S³owienci« (»So nennen sich die so
genannten Kassuben in Pommern S³owienci«), w oparciu o informacje uzyskane
od pastora Christiana Wilhelma Hakena ze S³upska (...). Nie jest dla mnie istotny
»obiektywny« stan rzeczy, a wiêc jakim dok³adnie s³owem Kaszubi siê nazywali,
co to s³owo znaczy³o i czy w ogóle siê jakoœ nazywali. Wa¿ne jest natomiast dla
mnie to, ¿e zapis Antona to pierwsze expressis verbis odnotowanie s³owa (termi-
nu) »S³owiñcy«, które jako pewna nazwa (signifiant) bêd¹ca desygnatem czegoœ
(signifié), tworzy S³owiñców jako pojêcie, odnosi siê do jakiejœ grupy ludzi.
Jêzykowy akt kreacji czy te¿ w³¹czenie S³owiñców w grê jêzykow¹ uczyni³o
z nich przedmiot naukowego zainteresowania...” (s. 15).

Pomijaj¹c ra¿¹c¹ sprzecznoœæ miêdzy deklarowanym d¹¿eniem do „dog³êb-
nego zrozumienia kwestii s³owiñskiej” i œwiadom¹ rezygnacjê z poznania obiek-
tywnego znaczenia spo³ecznego pierwszy raz u¿ytego s³owa „S³owiñcy” oraz jego
nieprawid³owa interpretacja jako „jakiejœ grupy ludzi”, mia³a bardzo niekorzystne
nastêpstwa dla wyników badawczych pracy. Nale¿y dodaæ, ¿e jako pierwszy cy-
towane zdanie von Antona za prawdziwe uzna³ Pawe³ J. Šafarik (1795–1861)5,
zaœ po drugiej wojnie œwiatowej Friedhelm Hinze6, który wyda³ te¿ bardzo wa¿n¹
dla naszych rozwa¿añ korespondencjê v. Antona zwi¹zan¹ z powstaniem jego
dzie³a Erste Linien...7. Obaj uwa¿ali, ¿e podstaw¹ stwierdzenia v. Antona, i¿ pod
koniec XVIII w. Kaszubi na Pomorzu Zachodnim mienili siê „S³owiñcami” by³y
materia³y otrzymane od s³upskiego superintendenta Christiana Wilhelma Hakena
(1723–1771–1791). Tezê tê nieœmia³o zakwestionowa³em w 1994 r., pisz¹c, ¿e
nie opiera³a siê ono na „bezpoœrednim przekazie Ÿród³owym”8, czyli informacji
Hakena. Innego zdania by³ Aleksander D. Dulièenko, który tego roku powtórzy³
ustalenia v. Antona i F. Hinzego, nie wnosz¹c nic nowego9. Swe stanowisko

5 P.J. Šafàrik, Geschichte der slawischen Sprache und Literatur nach allen Mundarten. Foto-
mechanischer Nachdruck mit einem Vorwort von J. Petr, Bautzen 1983, s. 407.

6 F. Hinze, Karl Gottlob von Antons kaschubische Studien (zu den Anfängen der kaschubi-
schen Lexikographie), „Studia z Filologii Polskiej i S³owiañskiej”, 1965, 5, s. 297-298.

7 K.G. Anton, Erste Linien eines Versuches über der alten Slawen Ursprung, Sitten, Gebräuche,
Meinungen und Kenntnisse. Nachdruck, Bautzen 1976.

8 Z. Szultka, Piœmiennictwo polskie i kaszubskie Pomorza Zachodniego od XVI do XIX wieku,
Poznañ 1994, s. 90.

9 A.D. Dulièenko, K istorii etnonimow Kašuby i S³ovincy, „Slavia Occidentalis”, 51:1994,
s. 31-32.
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powtórzy³ potem jeszcze dwukrotnie10. Przyjê³a je równie¿ Hanna Popowska-
-Taborska, daj¹c temu trzykrotnie wyraz11.

Przeprowadzi³em wiêc ponownie archiwalne studia Ÿród³owe w zbiorach
Oberlausitzische Gesellschaft der Wissenschaften in Görlitz i okaza³o siê, ¿e znaj-
duj¹ siê w nim trzy rêkopiœmienne redakcje Antonowego dzie³a Literargeschichte
der Slawischen Sprache wraz z za³¹cznikami bêd¹cymi podstaw¹ jego opracowa-
nia, w tym czêœci (lub ca³oœci) materia³ów, które von Antonowi przes³a³ pastor
Haken12, bêd¹cych rzekomo podstaw¹ zdania „So nennen sich die so genannten
Kassuben in Pommern S³owienci”.

Analiza tych materia³ów wykaza³a, ¿e rola prepozyta Hakena ogranicza³a siê
jedynie do przes³ania von Antonowi kaszubskich materia³ów sporz¹dzonych przez
pastorów charbrowskiego Jana Behnkê13 i gardneñskiego Samuela A. Kummera.
Prepozyt Haken nie przes³a³ v. Antonowi od siebie ¿adnych uwag o Kaszubach
i/lub ich jêzyku na Pomorzu Zachodnim. Podkreœliæ pragnê, ¿e ¿aden z wymienia-
nych pastorów oraz von Anton w korespondencji z Hakenem i Nikolai nie u¿y³
terminu „S³owiñcy” lub jêzyk „s³owiñski” w jakiejkolwiek formie14. Nie zrobi³
tego równie¿ Haken, który wczeœniej i póŸniej, pisz¹c o Kaszubach synodu s³up-
skiego, nigdy nie nazwa³ ich „S³owiñcami”. Stwierdzenie: „Zatem tak zwani Ka-
szubi na Pomorzu [Zachodnim] nazywaj¹ siê S³owienci” ponad wszelk¹ w¹tpli-
woœæ nie jest oparte na informacji uzyskanej od s³upskiego superintendenta Hakena
ani ¿adnego innego pastora z Pomorza Zachodniego, lecz jest najpewniej wnio-
skiem von Antona zrodzonym – prawdopodobnie – na zapiskach kijowskiego kroni-
karza z pocz¹tku XII w. – Nestora (Powiest wremiennych let) i studiów nad wspó³-
czesnymi mu publikacjami o Kaszubach na Pomorzu Zachodnim. „S³owieñci”
w rozumieniu v. Antona to wszyscy mieszkañcy na Pomorzu Zachodnim S³owia-

10 Ten¿e, K nezatuchajušèemu sporu o slovincach i slovinskom jazyke (ešèe adin skromnyj
golos), „Rocznik Gdañski”, 55:1995, s. 86 n.; ten¿e, „Kašubskij slovarik” konca XVIII veka
iz nasledija K.G. Antona (v kopii J.J. Sreznevskogo 1840), „Studia z Filologii Polskiej i S³o-
wiañskiej”, 34:1998, s. 131.

11 H. Popowska-Taborska, S³ownictwo kaszubskie w osiemnastowiecznej ksi¹¿ce Karla Gottloba
von Antona, [w:] ta¿, Szkice z kaszubszczyzny. Dzieje badañ. Dzieje jêzyka. Zabytki. Etymolo-
gie, Gdañsk 2006, s. 304; ta¿, Jak to wiêc jest w istocie ze s³owiñsko-kaszubskim prototypem
do „S³owników porównawczych wszystkich jêzyków i narzeczy”?, [w:] Szkice z kaszubszczy-
zny..., s. 242; ta¿, Materia³y kaszubskie w pocz¹tkowych dociekaniach komparatystycznych
nad leksyk¹ s³owiañsk¹, [w:] Szkice z kaszubszczyzny..., s. 49.

12 Z. Szultka, O rzekomych S³owiñcach i roli s³upskiego prepozyta Christiana W. Hakena
w gromadzeniu kaszubskich materia³ów jêzykowych przez Karla Gottloba von Antona raz
jeszcze, [w:] Z. Zielonka, Pisarz, naukowiec i przyjaciel, pod red. D. Kalinowskiego, S³upsk-
-Gdañsk 2011, s. 289-318.

13 Z. Szultka, Pastor charbrowski Jan Behnka(e) – jego ¿ycie i dzie³o, „Studia i Materia³y do
Dziejów Wielkopolski i Pomorza”, 18:1990, z. 1, s. 139-152.

14 Z. Szultka, O rzekomych S³owiñcach..., s. 308 n.
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nie, mieni¹cy siê Kaszubami, a nie „jakaœ grupa ludzi”, z której w Od Kaszubów
próbuje siê „wytworzyæ... pewn¹ szczególn¹ kategoriê Kaszubów” (s. 21).

W Od Kaszubów... w czêœci trzeciej zatytu³owanej S³owiñcy, z³o¿onej z trzech
rozdzia³ów, stanowi¹cych trzeci¹ czêœæ tekstu w³aœciwego ca³ej pracy, w rozdziale
VI podjêto próbê wykazania: „Tworzenia S³owiñców”. Rozpoczynaj¹ go rozwa-
¿ania pt. „Bliscy obcy: klasa »szorstkich« Kaszubów”, bêd¹ce prób¹ przedstawie-
nia „tworzenia S³owiñców” z „perspektywy rodz¹cego siê powoli ludoznawstwa”
(s. 101), bo „kulturowy dystans czy te¿ potrzeba »oswojenia«, »ucywilizowania«
Innego stanowi szerszy kontekst niemieckiego zainteresowania Kaszubami, roz-
poczêtego na dobre w koñcu XVIII wieku”, zaœ: „Ogólnych ram teoretycznych
dla opisu Kaszubów dostarczaj¹ wyra¿one mniej wiêcej w tym samym czasie
pogl¹dy Herdera” (s. 102), które zarysowano, by przejœæ „do charakterystyki Ka-
szubów, dokonanej w roku 1779 w krêgu Büschinga, która 80 lat póŸniej stano-
wiæ bêdzie podstawê do wyodrêbnienia S³owiñców jako osobnego »narodu« czy
»ludu«” (s. 103). Podsumujmy – zgodnie z treœci¹ ksi¹¿ki „S³owiñcy” jako „jakaœ
grupa ludzi” mieli zostaæ stworzeni w 1783 r., jako „szorstcy” Kaszubi opisani
w 1779 r., zaœ jako s³owiñski „naród” wyodrêbnieni oko³o 1860 r.

Dopatrzono siê równie¿, ¿e dziejopis Pomorza pruskiego Ludwig W. Brügge-
mann „organizowa³ strukturê tekstu” dotycz¹cego s³owiañskoœci Pomorza Zachod-
niego, licz¹cego 6 stron druku, wed³ug „wytycznych”, które mia³y jakoby od-
zwierciedlaæ „stopniowalnoœæ mocy s³owiañskiego ducha” (s. 105). Nie podano
tylko, od kogo Brüggemann otrzyma³ wspomniane wytyczne i nale¿ytej uwagi
nie poœwiêcono faktowi, i¿ rzekome strefy „s³owiañskiego ducha” wprowadzi³
pastor Backe.

Domyœlaæ siê mo¿na, ¿e w kalkulacjach autora Od Kaszubów... rzekome wy-
tyczne opracowa³ Anton F. Büsching zgodnie z „ramami teoretycznymi” Herdera,
bo na s. 93 czytamy, i¿ mia³ on „nadzorowaæ” dzia³ania ewangelickich duchow-
nych Pomorza pruskiego. Wszystko to wymys³y autora opiniowanej ksi¹¿ki tym
smutniejsze, ¿e geneza i okolicznoœci powstania relacji pastorów o Kaszubach s¹
wyjaœnione i dobrze przedstawiane.

Relacja wrzosowskiego pastora Johanna F. Backe’go, który przed 1777/78 r.
nie mia³ do czynienia z Kaszubami, zosta³a przez autora Od Kaszubów... bezkry-
tycznie przyjêta za prawdziw¹ i w dodatku nieprawid³owo zinterpretowana. Obaj
przyjêli, ¿e w 1779 r. na Pomorzu pruskim na wschód od Dziwnowa (Zalewu
Szczeciñskiego) zamieszkiwa³y nastêpuj¹ce grupy ludnoœci: 1.„pozosta³oœci sta-
rych wendyjskich Niemców”, 2. „prawdziwe potomstwo Wendów”, 3. Wendo-
wie, 4. „Wendisch-deutschen”, oraz 5. Kaszubi i 6. Niemcy. W pracy Od Kaszu-
bów... te kategorie starano siê objaœniæ przy pomocy „wyobraŸni ludoznawczej”
Herdera i ró¿nicy iloœciowej „s³owiañskoœci”. W rzeczywistoœci spreparowano
wirtualny chaos, w którym dobrze mo¿e siê czuæ tylko jego twórca. Czytamy
bowiem: „Patrz¹c przez pryzmat »wyobraŸni ludoznawczej« Herdera, jako Ÿród³a
tego podobieñstwa nie mo¿na traktowaæ nic innego, jak tylko s³owiañskiego
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ducha Pomorza Tylnego (...). Koncepcja stopniowalnoœci mocy s³owiañskiego
ducha jest o tyle znacz¹ca, ¿e tworzy ramy, które stanowi¹ o odrêbnoœci i wew-
nêtrznym zró¿nicowaniu »usposobienia« Kaszubów. Z perspektywy niemieckiej
ani Kaszubi jako ca³oœæ [czyli mieszkaj¹cy te¿ na Pomorzu Nadwiœlañskim], ani
¿adna czêœæ Kaszubów, nie odznaczali siê na tle Wendów zamieszkuj¹cych Po-
morze Tylne, jakimœ jakoœciowo odmiennym rodzajem ducha, poniewa¿ mo¿na
mówiæ tu jedynie o ró¿nicy iloœciowej »s³owiañskoœci«” (s. 105).

Celem L.W. Brüggemanna, gdy przyby³ w 1773 r. do Szczecina, by³o sporz¹-
dzenie opisu topograficzno-geograficzno-historyczno-statystycznego maj¹cego byæ
pomoc¹ w bie¿¹cej pracy administracji koœcielnej ca³ej prowincji. Potem radca
szczeciñskiego Konsystorza poszerzy³ koncepcjê swojego dzie³a – mia³o ono s³u-
¿yæ pomoc¹ wszystkim organom w³adzy i administracji pañstwowej, koœcielnej,
wojskowej, gospodarczej, celnej, s¹downictwa itd. Popar³y j¹ pruskie w³adze pro-
wincjonalne i zatwierdzi³y centralne w Berlinie, ale sprzeciw zg³osi³y stany Pomo-
rza pruskiego, g³ównie Przedniego (Vorpommern). W wyniku d³ugich przetargów
wypracowano kompromis, którego istot¹ by³o zmniejszenie informacji o dobrach
ziemskich szlachty, a zw³aszcza ciê¿arach jej poddanych, oraz poszerzenie infor-
macji o samej szlachcie. Wyrazem kompromisu by³y m.in. „Einige Bemerkungen
über den Charakter der Pommern enthält” zawarte w tomie I jego dzie³a15.

Bezwzglêdnie najwa¿niejsz¹ czêœæ tych uwag stanowi³ d³ugi spis rodów szla-
checkich Pomorza pruskiego, szczególnie zas³u¿onych oraz przedstawicieli ka¿de-
go z rodów, g³ównie okrytych s³aw¹ na polu walki pod rz¹dami Hohenzollernów.
Wykaz ten Brüggemann uzupe³ni³ 25 s³ynnymi Pomorzanami od czasów reforma-
cji po wspó³czesnoœæ. Dodatkiem zaœ do nich by³y relacje Backego i Hakena,
najpewniej obie, a ponad wszelk¹ w¹tpliwoœæ s³upszczanina, skrócone i „ocenzu-
rowane” przez Brüggemanna, który opatrzy³ je krótkim wstêpem. Podkreœli³ w nim,
¿e obecna ludnoœæ niemiecka Pomorza, choæ nap³ywowa i od wieków osiad³a, nie
utraci³a swych „ojcowskich cnót i temperamentu”, natomiast ludnoœæ s³owiañska
– Wendowie – choæ autochtoniczna, systematycznie siê kurczy pod naciskiem
¿ywio³u niemieckiego i sw¹ s³owiañsk¹ to¿samoœæ zachowali ju¿ nieliczni „Wen-
dowie”, wyró¿niaj¹cy siê strojem, zwyczajami, jêzykiem, sposobem ¿ycia w co-
dziennym dniu. Cechy te s¹ jeszcze ¿ywe wœród prostego ludu, bo szlachta ju¿ je
zatraci³a16.

W ksi¹¿ce Od Kaszubów... odnoœnie do tego krótkiego wprowadzenia czyta-
my: „Ustêp ten uwa¿am za niezwykle wa¿ny z dwóch powodów: z jednej strony
stanowi on przyk³ad herderowskiej logiki, z drugiej zaœ w istotny sposób dokonuje

15 K. Kallaur, Ludwig Wilhelm Brüggemann i jego dzie³o. Z dziejów pisarstwa pomorskiego
XVIII i pocz¹tków XIX wieku, S³upsk 2011, s. 43 n. oraz na podstawie w³asnych materia³ów
Ÿród³owych.

16 L.W. Brüggemann, Ausführliche Beschreibung der gegenwärtigen Zustandes des Königl.
Preußischen Herzogthums Vor- und Hinter-Pommern, T. I, Stettin 1779, s. LXIIII.
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transformacji myœli Herdera... S¹dzê, ¿e herderowska idea si³y twórczej teryto-
rium, generuj¹cej lokalny i odwieczny charakter mieszkaj¹cej w jego granicach
spo³ecznoœci przebija z tej niemal¿e mitycznej opowieœci wystarczaj¹co wyraŸ-
nie” (s. 103-104). Poj¹æ nie mogê, jak mo¿na by³o posun¹æ siê do takich wnio-
sków, nie wykazuj¹c, ¿e Brüggemann zna³ publikacje Herdera. Jest to niedopusz-
czalna nadinterpretacja. Nie odnalaz³ ¿adnych œladów wp³ywu pogl¹dów Herdera
na Brüggemanna K. Kallaur. Nie dopatrzy³em siê ich równie¿ i ja w relatywnie
bardzo bogatej korespondencji radcy Konsystsorza z A.F. Büschingiem i skrom-
nej z Hakenem. Pastor Brüggemann nie wykaza³ ¿adnej pozycji Herdera w zasobie
swej biblioteki i bibliografii Pomorza pruskiego, licz¹cej 363 strony druku17 .

Zgadzam siê z autorem omawianej pracy, ¿e dla zrozumienia spraw kaszub-
skich Pomorza Zachodniego wiêksze znaczenie ni¿ przekaz Backego ma relacja
Hakena. Poœpiesznie jednak dodam, ¿e analiza tej ostatniej w Od Kaszubów...
musi byæ krytyczniej oceniona ni¿ wrzosowskiego pastora dlatego, ¿e autor uwagê
skupi³ na „ocenzurowanym” i opublikowanym tekœcie Brüggemanna, nie wyko-
rzysta³ natomiast jej orygina³u, wydanego w 2006 r.18 Pomimo ¿e analizê tekstu
Hakena poszerzono o jego przekaz wydany przez Büschinga19, te¿ nierzetelnie
wykorzystany, nie dostrze¿ono, ¿e synod s³upski zosta³ przez Hakena pomniej-
szony o cztery parafie, w których w 1775 r. odbywa³y siê ceremonie w jêzyku
polskim (Cetyñ, Rowy, Dobieszewo, Wrzeœcie)20, i¿ Haken – podobnie jak prezy-
dent g¹biñskiej Kamery Wojenno-Skarbowej Georg H. v. Wobeser – nie u¿yli
w swych relacjach nazwy „S³owiñcy”. Nie ulega w¹tpliwoœci, ¿e gdyby Brügge-
mann, publikuj¹c przekazy Backego i Hakena, mia³ na uwadze teoriê Herdera, nie
dokona³by tak powa¿nych skrótów w relacji s³upszczanina. Przez to, ¿e autor
omawianej ksi¹¿ki nie wykorzysta³ oryginalnej relacji Hakena, faktycznie stworzy³
obraz powa¿nie odbiegaj¹cy od rzeczywistego. Nie podzielam tezy, ¿e „badacze
Kaszubów”, w innym miejscu nies³usznie okreœleni „krêgiem Büschinga” (s. 103)
w 1779 r. „wyodrêbnili »klasê (zachodnio)pomorskich Kaszubów«, ale nie na-
zwali jej S³owiñcami, co uczyni³ Aleksander Hilferding” (s. 109). Pogl¹d mój
dodatkowo wzmacnia fakt, ¿e od 1772/1777 r. integraln¹ czêœæ prowincji Pomorze

17 L.W. Brüggemann, Beiträge zu der ausführliche Beschreibung des Königl. Preußischen Her-
zogthums Vor- und Hinter-Pommern, Stettin 1800, s. 1-363; K. Kallaur, Ludwig Wilhelm
Brüggemann…, s. 200 n.

18 Źród³a do kaszubsko-polskich aspektów dziejów Pomorza Zachodniego do roku 1945, pod
red. B. Wachowiaka, t. II: Pomorze Zachodnie w pañstwie brandenbursko-pruskim (1653–
–1815), wyd. Z. Szultka, Poznañ-Gdañsk 2006, nr 195, s. 250-259.

19 [Ch.W.] Haken, Etwas von den Pommerschen Cassuben, Anton Friedrich Büschings Wöchen-
tliche Nachrichten von neuen Landcharten, geographischen, statistischen und historischen
Büchern und Sachen, Jg. 4: 1779, St. 24, s. 189-193; St. 25, s. 197-201.

20 Z. Szultka, Jêzyk polski w Koœciele ewangelicko-augsburskim na Pomorzu Zachodnim od
XVI do XIX wieku, Wroc³aw-Warszawa-Kraków 1991, mapa.
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(w uproszczeniu) stanowi³ powiat lêborsko-bytowski, czego w Od Kaszubów nie
dostrze¿ono.

Kontynuacj¹ rozwa¿añ o rzekomych S³owiñcach jest podrozdzia³ czy grupa
problemowa: „Dalecy swoi: pierwotne plemiê S³owian” (s. 107-127). W uprosz-
czeniu mo¿na stwierdziæ, ¿e jest on analiz¹ pracy Aleksandra Hilferdinga (1831–
–1872) Resztki S³owian na po³udniowym wybrze¿u Morza Ba³tyckiego, ze szcze-
gólnym uwzglêdnieniem tzw. S³owiñców. Fundamentaln¹ spraw¹ jest problem
wiarygodnoœci Rosjanina. Autor recenzowanej ksi¹¿ki jest œwiadom kontrowersji
na tym tle i daje temu wyraz (s. 110-111), ale w praktyce badawczej nie wyci¹ga
z tego zawsze wniosków. Problemy tzw. S³owiñców rozpatruje w wymienionym
podrozdziale w trzech p³aszczyznach: geograficznej, ekonomicznej i lingwistycz-
nej. Podzielam g³ówne ustalenia dotycz¹ce spraw geograficznych. Zgadzam siê
z tez¹, ¿e mitem jest uto¿samianie w po³owie XIX w. tzw. S³owiñców z rybakami
(w czasach Hilferdinga). Mam jednak wiele w¹tpliwoœci odnoœnie do konkluzji:
„... proces tworzenia odrêbnoœci S³owiñców nie by³ efektem »naturalnego« pro-
cesu historycznego, w toku którego S³owiñcy »ostali siê« w trudno dostêpnych
warunkach geograficznych, ani te¿, ¿e nie by³ to prosty skutek »wymyœlenia«
nazwy przez elity intelektualne (pastorów i badaczy akademickich). Powstanie
S³owiñców jest wypadkow¹ procesów – szeroko rozumianej kolonizacji »z zew-
n¹trz« (kulturowej, politycznej, gospodarczej, demograficznej) i rozwoju kultu-
rowego »od wewn¹trz« (przyjmowanych strategii kulturowych) zamieszkuj¹cej
region...” (s. 121).

Dalej czytamy, ¿e Hilferding „... bezapelacyjnie zlokalizowa³ (...) S³owiñców
geograficznie (...) i opisa³ ich jako odrêbn¹ grupê etn(ograf)iczn¹, posiadaj¹c¹
w³asn¹ kulturê, o której stanowi³y przede wszystkim gospodarka i jêzyk” (s. 109)
oraz i¿ „... od czasów Hilferdinga umiejscawia siê S³owiñców pomiêdzy dwoma
jeziorami: Gardno (na zachodzie) i £ebsko (na wschodzie), oddzielonymi od Morza
Ba³tyckiego (na pó³nocy) jedynie w¹skimi mierzejami (...). Kraina S³owiñców
[ma] kszta³t czworok¹ta, któremu brakuje po³udniowego boku” (s. 113).

Za Hilferdingiem w Od Kaszubów... przyjêto, ¿e nazwa „S³owiñcy” nie od-
nosi³a siê do wszystkich Kaszubów, a jedynie miejscowoœci dwóch parafii – Gardna
Wielka i Smo³dzino – w tym za³o¿onego w 1777 r. Przybylina, w którym osadzo-
no niemieckich kolonistów oraz, ¿e parafie te stanowi³y „odrêbn¹ grupê
etn(ograf)iczn¹, posiadaj¹c¹ w³asn¹ kulturê, o której stanowi³y przede wszystkim
gospodarka i jêzyk”. Dopatrzenie siê w tzw. S³owiñcach grupy etnicznej czy na-
wet etnograficznej budzi moj¹ najwiêksz¹ konsternacjê, nawet w œwietle wywo-
dów omawianej pracy, nie mówi¹c ju¿ o Ÿród³ach archiwalnych przechowywa-
nych w Archiwum Pañstwowym w Koszalinie, pozwalaj¹cych na wielokrotne
wykazanie, ¿e tak nie by³o. Tezê o odrêbnoœci ekonomicznej jako czynniku kszta³-
towania etnosu tzw. S³owiñców dwóch parafii ca³kowicie odrzucamy, bo ¿aden
wyznaj¹cy ewangelicyzm Kaszub parafii Gardna Wielka i Smo³dzino od pocz¹tku
XIX w. do lat szeœædziesi¹tych tego stulecia potocznie „S³owiñcem”, zaœ swój
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jêzyk macierzysty „s³owiñskim” nie mieni³. Dostarczono na to ju¿ wiele dowo-
dów21 i w razie potrzeby mo¿na przytoczyæ znacznie wiêcej. Tu ograniczê siê do
analizy spisów powszechnych z 1861 i 1867 r., uwzglêdniaj¹cych jêzyk „macie-
rzysty” przeprowadzonej przez w³adze rejencyjne w Koszalinie. W jej œwietle
w powiecie s³upskim w 1867 r. jêzyk kaszubski („kassubisch”, „wendisch”) jako
jêzyk ojczysty wykaza³o 198 osób, mieszkaj¹cych w: Cecenowie, G³ówczycach,
Pob³ociu, Gardnie Wielkiej, Rokitach, Izbicy i Gardnie Ma³ej. W sk³ad rzekome-
go „obszaru s³owiñskiego” wchodzi³y tylko Gardna Wielka i Gardna Ma³a, pozo-
sta³e wsie przynale¿a³y do parafii g³ówczyckiej, cecenowskiej i mikorowskiej.
Dane te nie s¹ w pe³ni wiarygodnym œwiadectwem ¿ywotnoœci kulturowej ewan-
gelickiej ludnoœci kaszubskiej powiatu s³upskiego, ale nie powinny byæ pomijane
czy niedoceniane. Jedno jest pewne, ca³kowicie zaprzeczaj¹ istnieniu „S³owiñ-
ców” jako odrêbnej grupy etnograficznej. W kontekœcie dalszych wywodów nale-
¿y przytoczyæ ocenê spisu koszaliñskich w³adz: „Po polsku, wzglêdnie po ka-
szubsku mówi¹ca ludnoœæ cywilna od 1861 r. (...) wprawdzie nieznacznie tylko
zmala³a, ale dziêki coraz intensywniejszej nauce szkolnej dzieci w jêzyku nie-
mieckim stopniowo niemiecki element i tak coraz bardziej przewa¿a”22.

Oddajmy jednak g³os autorowi Od Kaszubów..., który s³usznie stwierdza, ¿e
„rybactwo” do czasów Hilferdinga nie by³o cech¹ wyró¿niaj¹c¹ „obszar s³owiñ-
ski” (s. 114), zaœ na s. 117 czytamy: „Wbrew utartemu przekonaniu S³owiñcy nie
stanowi¹ zatem tylko i wy³¹cznie kategorii, któr¹ charakteryzuje specyfika jêzyka
i po³o¿enie geograficzne. W tej samej mierze co jêzyk definicjê S³owiñców wspó³-
tworzy ekonomia: zarówno jeœli chodzi o (niski) status spo³eczny, jak i konkretny
typ uprawianej gospodarki (rybo³ówstwo, g³ównie œródl¹dowe)”, natomiast na
s. 121: „W gruncie rzeczy izolacja geograficzna S³owiñców jest XIX-wiecznym
mitem. Powsta³ on za spraw¹ badaczy...” (s. 112). Jaka jest geneza tych sprzecz-
noœci? Bardzo prosta – kiedy pisz¹cy opiera³ swe rozwa¿ania na Ÿród³ach, docho-
dzi³ do prawid³owych ustaleñ, kiedy zaœ rzeczywistoœæ spo³eczn¹ dopasowywa³
do a priori przyjêtych za³o¿eñ metodologicznych, ustaleniom tym zaprzecza³.
Wielka szkoda, ¿e ostatni¹ metodê stosowa³ nagminnie. W rezultacie „S³owiñcy”
w Od Kaszubów funkcjonuj¹ „za spraw¹ badacza”.

Pozostaje do rozpatrzenia rola jêzyka w kszta³towaniu odrêbnoœci kulturo-
wej tzw. S³owiñców. Hilferding w tej sprawie powiedzia³: „Czy istnieje jakaœ
zasadnicza odrêbnoœæ jêzykowa miêdzy S³owiñcami, Kabatkami i Kaszubami?
Nie. Ca³a ró¿nica polega na wiêkszym lub mniejszym zbli¿eniu do jêzyka pol-

21 Z. Szultka, Studia nad rodowodem i jêzykiem Kaszubów, Gdañsk 1992; ten¿e, O podzia³ach
i nazwach grupowych Kaszubów na Pomorzu Zachodnim w drugiej po³owie XVIII i w pierw-
szej po³owie XIX wieku, [w:] Studia kaszubsko-s³owiñskie. Materia³y z II Konferencji S³owiñ-
skiej (£eba 11-13.05.1992) pod red. J. Tredera, £eba 1992, s. 135.

22 Archiwum Pañstwowe w Koszalinie, Rejencja Koszaliñska, 168, s. 165. Por. Z. Szultka, Wokó³
ksi¹¿ki Aleksandra Hilferdinga o Kaszubach, „Zapiski Historyczne”, 78:2013, 1, s. 154-155.
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skiego, co jednak (...) zale¿y wy³¹cznie od wiêkszej lub mniejszej bliskoœci po³o-
¿enia geograficznego w stosunku do obszaru zamieszka³ego przez naród polski
(...). Jedna tylko cecha nieco wyró¿nia jêzyk S³owiñców od jêzyka Kabatków
i Kaszubów i uwa¿ana jest przez sam ten lud za osobliwoœæ jego mowy, a miano-
wicie wymowa twardego ³ (...). Co zaœ do podzia³u na S³owiñców, Kabatków
i Kaszubów, to widzê w nim œlad starodawnego podzia³u ludów s³owiañskich na
mniejsze plemiona, który wcale nie wi¹¿e siê jednak¿e z ró¿nicami jêzykowymi
[podkreœlenie Z.Sz.]. W u¿yciu jednego tylko wyrazu S³owiñcy stale ró¿ni¹ siê
od Kaszubów i lud sam to dostrzega. S³owiñcy zawsze mówi¹ cerkev, jid¹ dó
cerkvje, Kaszubi natomiast nie znaj¹ tego prastarego s³owa i u¿ywaj¹ polskiego
kosco³”23.

Hilferding stwierdzi³ wiêc jednoznacznie, ¿e nie ma zasadniczej ró¿nicy miê-
dzy mow¹ „S³owiñców” a jêzykiem pozosta³ych Kaszubów. Jêzyk nie by³ wiêc
do po³owy XIX w. wyraŸnym czynnikiem kszta³towania grupowej odrêbnoœci
kulturowej tzw. S³owiñców. Tego jednak w omawianej pracy nie stwierdzono, bo
ostatnia linia obrony idei tzw. S³owiñców jako grupy etn(nograf)icznej leg³aby
w gruzach, wiêc po rozwa¿aniach nad pokrewieñstwem „jêzyków s³owiañskich,
germañskich czy romañskich” oraz nad statusem tzw. s³owiñszczyzny (s. 122-
-125), orzeczono: „Konsensus osi¹gniêty przez lingwistów w kwestii statusu s³o-
wiñszczyzny jako gwary móg³ stanowiæ podstawê do pozbawienia S³owiñców
statusu odrêbnej od Kaszubów grupy etnicznej. Tak siê nie sta³o. Po czêœci mog³o
to byæ zwi¹zane z postulatami niektórych antropologów, obstaj¹cych przy roz-
³¹cznoœci jêzyka i kultury ... i krytykuj¹cych perspektywê lingwistyczn¹ zró¿ni-
cowania kulturowego” (s. 125).

Powstaje pytanie: jak mog³o dojœæ do tak absurdalnego wniosku? Odpowia-
dam: pominiêto, co na temat jêzyka Kaszubów i mowy tzw. S³owiñców powiedzia³
Hilferding oko³o 1860 r., uznano, i¿ w okresie miêdzywojennym jêzykoznawcy
osi¹gnêli „kompromis” i zgodzili siê, i¿ tzw. s³owiñszczyzna jest gwar¹ kaszubsk¹
i z tego tytu³u tzw. S³owiñcy nie mogli byæ odrêbn¹ grup¹ etniczn¹. Poniewa¿
jednak F. Boas stwierdzi³, ¿e jêzyk nie zawsze decyduje o odrêbnoœci etnicznej,
wiêc autor Od Kaszubów... uzna³ tzw. S³owiñców za grupê etnograniczn¹, ale „klu-
czow¹ rolê odegra³y tu inne czynniki. Wymieniæ tu nale¿y pozalingwistyczne kry-
teria wyznaczania odrêbnoœci kulturowej (religijne i geograficzne) oraz wzglêdy
polityczne” (s. 126).

Podsumujmy ustalenia Od Kaszubów... dotycz¹ce odrêbnoœci kulturowej tzw.
S³owiñców w po³owie XIX w. Stwierdzono, ¿e nie ukszta³towa³y jej „pozycja”
geograficzna, bo izolacja by³a mitem, równie¿ nie „pozycja ekonomiczna”, bo
rybo³ówstwo nie wyró¿ni³o gospodarkê parafii Gardna Wielka i Smo³dzino, ale
z metodologii antropologicznej wykombinowano, ¿e „pozycja ekonomiczna” by³a

23 A. Hilferding, Resztki S³owian na po³udniowym wybrze¿u Morza Ba³tyckiego. T³um. N. Per-
czyñska, oprac. J. Treder. Pos³owie H. Popowska-Taborska i J. Treder, Gdañsk 1989, s. 15-16.
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jednak czynnikiem odrêbnoœci ze wzglêdu na „(niski) status spo³eczny, jak i kon-
kretny typ uprawianej gospodarki (rybo³ówstwo, g³ównie œródl¹dowe)”. Nie ba-
cz¹c na te ra¿¹ce sprzecznoœci, uznano, ¿e ró¿nice jêzykowe nie kszta³towa³y spe-
cyfiki „obszaru s³owiñskiego”, bo mowa tzw. S³owiñców by³a kaszubsk¹ gwar¹
i dlatego tzw. S³owiñcy nie stanowili grupy etnicznej ani entograficznej. Na s. 117
i 121 temu zaprzeczono, bo uznano, ¿e „definicjê S³owiñców” okreœla³y ekonomia,
geografia i jêzyk, by na s. 126 stwierdziæ, ¿e nie jêzyk lecz „kryteria” religijne
i geograficzne, oraz „wzglêdy polityczne” ukszta³towa³y odrêbnoœæ „etnograficzn¹”
tzw. S³owiñców, z tym zastrze¿eniem, ¿e ostatnie trzy czynniki odnosi³y siê do
pocz¹tków XX w. Powstaje pytanie: czy ksi¹¿ka tak pe³na sprzecznoœci w funda-
mentalnych dla problemu badawczego kwestiach uznan¹ byæ mo¿e za naukow¹?
OdpowiedŸ na nie musi udzieliæ sobie przede wszystkim sam autor.

Wróæmy do rzekomej odrêbnoœci kultury tzw. S³owiñców na pocz¹tku XX w.
W tej sprawie czytamy: „Fakt, ¿e S³owiñcy i Kaszubi zamieszkuj¹cy w szczegól-
noœci powiat s³upski byli wyznania ewangelickiego, pomimo swej »oczywisto-
œci«, nabra³ nowego znaczenia, kiedy Lorentz og³osi³, ¿e nazwa »S³owiñcy«
i »s³owiñski« dotyczy w gruncie rzeczy s³owiañskojêzycznych ewangelików
zamieszkuj¹cych parafie Gardna Wielka i Smo³dzino (Lorentz 1902:70, 1908).
»Etnicyzacja« ró¿nicy miêdzy ewangelikami i katolikami tworzy³a grunt dla prze-
ciwstawienia sobie (katolickich) Kaszubów i (ewangelickich) S³owiñców, co sprzy-
ja³o ich równorzêdnemu traktowaniu. Akty te dokonywane by³y zarówno przez
stronê polsk¹ (...) jak i niemieck¹” (s. 126). Wywody te poparto wypowiedziami
Otto Knoopa i Izydora Gulgowskiego z 1925 r.

Przez opublikowanie przez Friedricha Lorentza (1870–1937) w 1902 r. arty-
ku³u pt. Das gegenseitige Verhältnis der sogenannten lechischen Sprachen w spe-
cjalistycznym czasopiœmie „Archiv für slawische Philologie” Kaszubi i tzw. S³o-
wiñcy „nabrali nowego znaczenia”. Wielka szkoda, ¿e precyzyjnie tego „nowego
znaczenia” nie objaœniono, bo poj¹æ nie mogê, ¿e opublikowanie na pocz¹tku
XX w. artyku³u w ma³ym nak³adzie, którego ¿aden tzw. S³owiniec najprawdopo-
dobniej nie czyta³, mog³o zmieniæ ¿ycie tysiêcy ludzi dwóch parafii w takim stop-
niu, i¿ mo¿na mówiæ o nich odt¹d jako o grupie etnicznej.

Wydaje siê, ¿e istot¹ problemu jest, i¿ wywody zawarte w cytacie ze strony
126 to ³añcuch niedorzecznoœci niezgodnych z procesem rozwoju kaszubszczyzny
znad jezior Gardno i £ebsko. Pierwszy argument za „nabraniem nowego znacze-
nia” przez tzw. S³owiñców i Kaszubów to „postulaty niektórych antropologów”
(s. 125), albo inaczej dyrektywa metodologiczna o „roz³¹cznoœci jêzyka i kultury”.
Rzecz w tym, ¿e autor Od Kaszubów... przyj¹³ j¹ a priori, narzuci³ tzw. S³owiñcom
bez uprzedniego wykazania, ¿e wczeœniej istnia³ „obszar s³owiñski” i stanowi³ on
odrêbnoœæ kulturow¹, tj. demograficzn¹, jêzykow¹, ekonomiczn¹, wyznaniow¹, geo-
graficzn¹ itd. Ten b³¹d metodologiczny na kartach recenzowanej ksi¹¿ki wystêpuje
ra¿¹co czêsto, co pozwala na tworzenie wirtualnych konstrukcji myœlowych.
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Gdy mowa o brakach metodologicznych Od Kaszubów..., to podnieœæ nale¿y,
wyj¹tkowo nieklarownie okreœlony jeden z najwa¿niejszych problemów pracy –
granice rzekomego obszaru kulturowego tzw. S³owiñców i co jeszcze wa¿niejsze
– jego nieposzanowanie w toku pracy badawczej. Poniewa¿ zacytowano odnoœny
fragment pracy Hilferdinga (s. 109-110), a nastêpnie stwierdzono: „... umiejsca-
wia siê S³owiñców pomiêdzy dwoma jeziorami: Gardno (na zachodzie) i £ebsko
(na wschodzie), oddzielonymi od Morza Ba³tyckiego (na pó³nocy) jedynie w¹skimi
mierzejami (...) kraina S³owiñców [ma] kszta³t czworok¹ta, któremu brakuje po-
³udniowego boku” (s. 111) mo¿na przyj¹æ, ¿e takie terytorium przyjêto za „obszar
s³owiñski”, bo w innym miejscu jest on nieporównanie mniej dok³adnie opisany
(s. 20, 133). Zrozumia³e, ¿e w toku procesu dziejowego jego granice mog³y ulec
zmianie, ale na ten temat w pracy ani s³owa. Czêsto ma miejsce nieposzanowanie
granic rzekomego s³owiñskiego obszaru kulturowego. Na s. 113 do „wsi s³owiñ-
skich” zaliczono Rowy, zaœ do „obszaru s³owiñskiego” Izbicê. Równie powa¿-
nym mankamentem jest czêste przenoszenie informacji Ÿród³owych z miejscowo-
œci le¿¹cych poza „obszarem s³owiñskim” na jego terytorium, nie bacz¹c na czas
narracji i chronologiê Ÿród³a. Dla przyk³adu o pokojowym czy te¿ wojowniczym
charakterze tzw. S³owiñców od XVIII do XIX w. wy³¹cznie wnioskuje siê m.in.
na podstawie „rozruchów w Cecenowie w 1772 r.” (s. 80) i zajœæ w Mikorowie
w 1778–1779 r. (s. 133).

Jest jeszcze jeden niewyjaœniony problem o fundamentalnym znaczeniu dla
wartoœci pracy Od Kaszubów...: od kiedy mo¿na mówiæ o „s³owiñskiej grupie
etnograficznej”? Kiedy nast¹pi³o jej ukszta³towanie? W omawianej ksi¹¿ce stwier-
dzono, ¿e nazwa „S³owienci” u von Antona to endonim (s. 59) odnosz¹cy siê do
Kaszubów na Pomorzu Zachodnim (s. 109) i przypisywanie jej „metryki starszej,
ni¿ wskazuj¹ Ÿród³a historyczne (...) jest z metodologicznego punktu widzenia
nadu¿yciem” (s. 17-18), zaœ na s. 109, i¿ Hilferding „... bezapelacyjnie zlokalizo-
wa³ on S³owiñców geograficznie (...) i opisa³ ich jako odrêbn¹ grupê etn(o-
graf)iczn¹, posiadaj¹c¹ w³asn¹ kulturê, o której stanowi³y przede wszystkim gos-
podarka i jêzyk” nale¿y wnioskowaæ, ¿e tzw. S³owiñcy jako „grupa etn(ograf)icz-
na” istniej¹ca dok³adnie od 1862 r., gdy¿ w tym roku ukaza³a siê drukiem jego
praca. Sprawa nie jest jednak tak prosta, bo Rosjanin badania terenowe na Kaszu-
bach prowadzi³ i tzw. S³owiñców na brudno opisa³ w 1856 r., wiêc nie wiadomo
czy pocz¹tek „pierwotnego plemienia S³owiñców” (s. 107) w œwietle metodologii
antropologii historii stanowi rok 1856 czy 1862. Tego w pracy nie wyjaœniono.
Nie jest to jedyny samobójczy gol.

Hilferding ideê tzw. S³owiñców jako „œladu starodawnego podzia³u ludów
s³owiañskich na mniejsze plemiona” (s. 16), zamieszkuj¹cych parafie gardneñsk¹
i smo³dziñsk¹ opar³ tyle¿ na materia³ach otrzymanych miêdzy rokiem 1856 a 1861
od dr. Floriana S.W. Ceynowy, który w 1845 r. prowadz¹c badania w Gardnie
Wielkiej, dotar³ do sprawozdania pastora gardneñskiego Augusta T. Kummera
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z 1835 r., w którym mieszkañców swej i smo³dziñskiej parafii okreœli³ „slowinskim
ludem, to znaczy s³owiañskim ludem (Slavisches Volk)”24, ró¿ni¹cym siê od
Kaszubów parafii g³ówczyckiej i cecenowskiej strojem, zwyczajem i niektórymi
formami jêzykowymi. Ceynowa swe notatki uporz¹dkowa³ w 1847 lub 1848 r.
w wiêzieniu w Moabicie i w 1848 r. przes³a³ szczeciñskiemu Towarzystwu Historii
i Staro¿ytnoœci Pomorza. Sporz¹dzi³ sobie jednak odpis, który udostêpni³ Hilfer-
dingowi25. Sprawozdanie pastora Kummera zosta³o opublikowane w 1994 r., czy-
stopis Ceynowy w 2004 r.26, a mimo tego w recenzowanej pracy Ÿróde³ tych nie
wykorzystano. Czy takie postêpowanie badawcze jest zgodne z metodologi¹
antropologii historii? Musi na nie sobie odpowiedzieæ sam autor. Dla mnie jest
jasne: Ÿród³a te stawiaj¹ ustalenia o tzw. S³owiñców zawarte w Od Kaszubów...
pod wielkim znakiem zapytania.

Dodaæ jednak pragnê, ¿e idea ró¿nicowania jêzykowego i wyznaniowego
Kaszubów w synodzie bytowskim siêgnê³a lat dwudziestych XIX w. i by³a nie
bez znaczenia na kszta³towanie siê ich procesów œwiadomoœciowych. Ju¿ w 1827
r. superintendent bytowski napisa³, ¿e w jego synodzie nie ma ewangelickich Ka-
szubów mówi¹cych swym jêzykiem ojczystym. Poda³, ¿e w nabo¿eñstwach ewan-
gelickich po polsku uczestniczy 150 „osobników”. Nabo¿eñstwa te to „jedynie
stary zwyczaj”, który niebawem ustanie, bo „obecnie w ¿adnej ewangelickiej szkole
nie uczy siê ewangelickiej m³odzie¿y po polsku i wiêkszoœæ dzieci katolickich
rodziców chodzi do ewangelickich szkó³ i uczy siê po niemiecku”27. Utrzymywa³
dalej, ¿e w jego synodzie nie wystêpuje „w³aœciwa mowa kaszubska”, któr¹ po-
s³uguj¹ siê Kaszubi w nadmorskim pasie synodu lêborskiego oraz na niektórych
terenach s³upskiego, oraz i¿ synod bytowski z Kaszubami mówi¹cymi swym jê-
zykiem ojczystym nie ma nic wspólnego. W³adze w Koszalinie argumentacjê tê
uzna³y za prawdziw¹, chocia¿ spisy powszechne temu przeczy³y28. Proces ró¿ni-
cowania wyznaniowego Kaszubów w okrêgu lêborskim – wyolbrzymiany przez

24 Z. Szultka, Nowe Ÿród³a do dziejów Kaszubów i ich jêzyka w I po³owie XIX wieku, „Rocznik
Gdañski”, 54:1994, 1, s. 151.

25 Sprawê szerzej naœwietlam w oczekuj¹cym ze wzglêdów pozamerytorycznych od trzech lat na
druk w „Studiach z Filologii Polskiej i S³owiañskiej” artykule pt. Drugie pos³owie historyka
do Resztek S³owian na po³udniowym wybrze¿u Morza Ba³tyckiego Aleksandra Hilferdinga.

26 F. Ceynowa, Teksty wiêzienne. Z rêkopisu odczyta³, opracowa³ i wstêpem opatrzy³ Z. Szultka,
Wejherowo-Puck 2004, s. 171-172, 176, 182.

27 Z. Szultka, O jêzyku i liczbie Kaszubów w regencji koszaliñskiej w 1827 roku, „Slavia Occi-
dentalis”, 61:2004, za³. 4.

28 A. Wielopolski, Memoria³ landrata z Bytowa o po³o¿eniu ludnoœci polskiej w powiecie by-
towskim w roku 1854, SMDWP, 4:1958, 1, s. 410 n.; Z. Szultka, Liczba Kaszubów na kaszub-
skim obszarze jêzykowym Pomorza Zachodniego w XIX wieku, [w:] Pomorze – trudna ojczy-
zna? Kszta³towanie siê nowej to¿samoœci 1945–1995. Pod red. A. Saksona, Poznañ 1996,
s. 23 n., tam¿e, literatura; ten¿e, Wokó³ ksi¹¿ki Aleksandra Hilferdinga o Kaszubach, „Zapiski
Historyczne”, 78:2013, 1, s. 148 n., tam¿e najnowsza literatura.
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pastorów – mia³ równie¿ miejsce w latach trzydziestych XIX w.29 Wydaje siê,
¿e podobne przemiany na mniejsz¹ skalê wystêpowa³y te¿ w synodzie s³upskim
ju¿ d³ugo przed 1902 r.

W podrozdziale o „Tworzeniu S³owiñców”, pod wp³ywem „nurtu tzw. antro-
pologii u siebie”, z niemieckiej perspektywy ca³¹ kaszubsk¹ ludnoœæ wschodniej
czêœci Pomorza Zachodniego pod koniec XVIII w. okreœlono „bliskimi obcymi”,
których nale¿a³o „oswoiæ” i „ucywilizowaæ”, gdy¿ ich kultura by³a inna ni¿ nie-
miecka. Punktem wyjœcia dla ukazania tej transformacji „ucywilizuj¹cej” by³y
bezkrytycznie przyjête i jednostronnie zinterpretowane opisy pastorów i Bernoul-
liego z lat 1777–1779 kultury mieszkañców pomorskiego pasa nadmorskiego od
Dziwny do £eby, ze szczególnym uwzglêdnieniem obszaru miêdzy rzekami £upaw¹
i £eb¹, gdy¿ tylko on rzekomo mia³ byæ zamieszka³y przez Kaszubów, bêd¹cych
jakoby potomkami „starych Wenedów”. W tym miêdzyrzecznym pasie wyró¿niano
trzy grupy Kaszubów. Drug¹, pod wzglêdem ¿ywotnoœci kaszubszczyzny stano-
wiæ mieli tzw. Istkowie, zajmuj¹cy parafie gardneñsk¹ i smo³dziñsk¹. Kaszubi
tych dwóch parafii zdaniem autora omawianej ksi¹¿ki mieli w XIX w., w bli¿ej
nieokreœlonym czasie, wykszta³towaæ „plemiê S³owiñców”. Teza ta jest sprzeczna
nie tylko z logik¹, ale te¿ z procesem rozwoju ludnoœci kaszubskiej synodu s³up-
skiego od po³owy XVIII w.30, bo parafie gardneñska i smo³dziñska nie by³y izolo-
wane od przyleg³ych terenów, nie ró¿ni³y siê zasadniczo struktur¹ gospodarcz¹,
ich mieszkañcy mówili potocznie prawie takim samym jêzykiem jak Kaszubi sy-
nodu s³upskiego. Do ukszta³towania siê plemienia nie mog³o dojœæ na maleñkim
obszarze dwóch parafii, gdy nie dosz³o do tego na terenie 15 (1775) czy 2 silniej-
szych (1850) parafii. Nie wyobra¿am sobie plemienia jednowioskowego, licz¹cego
oko³o 1900 r. oko³o 100 osób.

W rozdziale VII: Przesuniêcie jêzykowe zwrócono uwagê, ¿e zmiana jêzy-
kowa jest jedynie elementem zmian kulturowych i to¿samoœci czy germanizacji
oraz uznano i¿ „... historia S³owiñców to przede wszystkim XVIII i XIX wiek,
kiedy germanizacja opiera³a siê na rugowaniu jêzyka (prusyfikacja)” (s. 129).
Nastêpnie okreœlono cele rozdzia³u: „Chcia³bym przyjrzeæ siê bli¿ej zagadnieniu
zmiany jêzykowej i spróbowaæ odpowiedzieæ na nastêpuj¹ce pytania: Dlaczego
pañstwu pruskiemu zale¿a³o jedynie na zmianie jêzykowej, a nie zmianie kulturo-
wej S³owiñców? Jakie by³y postawy S³owiñców wobec polityki gemarnizacyjnej,
czyli w jaki sposób dokonywa³o siê przesuniêcie jêzykowe? Chcia³bym tak¿e za-
pytaæ, i to jest pytanie najwa¿niejsze, czy zmiana jêzykowa mia³a rzeczywiœcie
niszcz¹ce skutki dla to¿samoœci S³owiñców?” (s. 130).

29 Z. Szultka, Nowe Ÿród³a do dziejów Kaszubów..., s. 145.
30 Por. Z. Szultka, Jêzyk polski w Koœciele ewangelicko-augsburskim od XVI do XIX wieku,

Wroc³aw, Warszawa, Kraków 1991.



ZYGMUNT SZULTKA (S£UPSK)312

Odpowiedzi na te trzy pytania próbowano udzieliæ w trzech podrozdzia³ach
o tytu³ach: Mit oporu, Mimesis – orê¿ s³abszych i Oswajanie jêzyka. Pierwszy
otwiera a priori sformu³owana teza: „Pruskiej administracji nie interesowa³a ca³-
kowita transformacja S³owiñców w Niemców czy zupe³na zmiana ¿ycia (kultury)
S³owiñców: gospodarki, kojarzenia ma³¿eñstw, statusu spo³ecznego, wygl¹du itd.
Dla przyk³adu nigdy nie wprowadzono ani chyba nawet nie rozwa¿ano mo¿liwo-
œci wprowadzenia oficjalnego zakazu noszenia stroju kaszubskiego...” (s. 130).
Ni¿ej jeszcze raz podkreœlono: „Jednak¿e celem germanizacji jêzykowej Kaszu-
bów nie by³o uczynienie z nich Niemców w pe³ni, lecz jedynie w czêœci, jakby ich
imitacji: nie tworzono Niemców, lecz jedynie osoby niemieckojêzyczne” (s. 130).
Ustosunkowuj¹c siê do tej tezy, nale¿y zauwa¿yæ, ¿e jest ona nieprawdziwa i b³êdnie
sformu³owana. Poniewa¿ „S³owiñców” jako grupy plemiennej nigdy nie by³o,
wiêc w³adze pruskie nie mog³y dokonaæ jej transformacji. Co siê tyczy pogl¹du,
i¿ d¹¿y³y tylko do przemian jêzykowych, to informujê, ¿e interesowa³y ich rów-
nie¿ stosunki wyznaniowe Kaszubów na Pomorzu Zachodnim. Rozkaz króla Fry-
deryka III z 5 wrzeœnia 1779 r. nie pozostawia cienia w¹tpliwoœci, ¿e zaintereso-
wane by³y i stymulowa³y rozwój protestantyzmu wœród ludnoœci kaszubskiej31.

Co zaœ tyczy siê stroju kaszubskiego, to nie znam aktu prawnego w jego spra-
wie, ale pastor Haken w 1779 r. pisa³ wprost, ¿e strój kaszubski by³ dla Kaszubów
wa¿nym czynnikiem ich to¿samoœci32, zaœ pastor Lorek w 1831 r. chwali³ siê przed
w³adzami, ¿e zdo³a³ go ograniczyæ czy te¿ wyeliminowaæ wœród dzieci szkolnych33.
Pastor janowicki E.F. Döhling w drugiej æwierci XIX w. nieraz ubolewa³, ¿e lêbor-
scy Kaszubi wci¹¿ nosz¹ swe bia³e, czarne, ewentualnie niebieskie samodzia³y34.

Odrzucono pogl¹d – mo¿na siê domyœlaæ polskich badaczy – o aktywnym
oporze rzekomych S³owiñców, gdy¿ „... sta³ [on] w sprzecznoœci z generaln¹ kul-
turow¹ postaw¹ mieszkañców tego regionu na przestrzeni wieków, a co wiêcej
przeczy tak¿e historycznym faktem, w œwietle których germanizacja Kaszubów
prowincji Pomorze dokonywa³a siê w bardzo szybkim tempie” (s. 135). Konstata-
cjê tê oparto na wczeœniejszych rozwa¿aniach o „pokojowym” charakterze œre-
dniowiecznych Kaszubów (s. 131), które pozostawiam bez rozpatrzenia, bo na to
nie zas³uguj¹ oraz spadku liczby osób mówi¹cych po kaszubsku w Smo³dzinie od
lat trzydziestych do koñca XIX w. Czy przemiany jêzykowe (nie ca³ej kultury)
jednej wsi w ci¹gu 60-70 lat mog¹ byæ reprezentatywne dla ca³ej „prowincji Po-
morze” „na przestrzeni wieków”? Cytowana teza te¿ nie zas³uguje na rozpatrze-
nie, bo ra¿¹co przeczy procesom historycznym i w taki sam sposób narusza meto-
dologiê badañ historycznych.

31 M. Lehmann, Preussen und die katholische Kirche seit 1640, T. V, Leipzig 1885, Nr. 405,
s. 316.

32 Źród³a do kaszubsko-polskich aspektów, t. II..., s. 155.
33 Z. Szultka, Nowe Ÿród³a do dziejów Kaszubów..., s. 154.
34 Tam¿e, s. 147, 151, 154.
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W nastêpnym akapicie stwierdza siê, ¿e „S³owiñcy (i Kaszubi w ogóle)” za-
sadniczo nie stosowali wobec Niemców czynnego oporu, lecz tylko bierny, zaœ
g³ównym – jeœli nie jedynym jakoby tego powodem – by³o, „... ¿e wbrew przeko-
naniu rozpowszechnionemu w literaturze, dystans S³owiñców (i Kaszubów
w ogóle) wobec Niemców nie by³ spowodowany ich »niemieckoœci¹«, lecz ich
Innoœci¹, nie-swojskoœci¹” (s. 131) Stwierdzam, ¿e innoœæ w relacjach Niemcy-
-Kaszubi i Kaszubi-Niemcy nie by³a bez znaczenia, ale ponad wszelk¹ w¹tpliwoœæ
nie by³a ona najwa¿niejsza. Nieporównanie wiêksz¹ rolê odgrywa³a dzia³alnoœæ
Niemców i osób niemieckojêzycznych wobec Kaszubów i odwrotnie Kaszubów
w stosunku do Niemców. Ograniczaj¹c sw¹ uwagê do „innoœci” i pomijaj¹c ca³-
kowicie „dzia³alnoœæ” w szerokim tego s³owa znaczeniu, pope³niono kardynalny
b³¹d metodologiczny, który zaci¹¿y³ na ustaleniach rozdzia³u w tak powa¿nym
stopniu, ¿e ich czêœæ uznaæ nale¿y za pozbawione podstaw, mylne lub z gruntu
fa³szywe. Przecie¿ Kaszubi nie protestowali przeciw ka¿demu pastorowi, patro-
nowi koœcio³a czy generalnemu dzier¿awcy domeny, chocia¿ byli oni wy³¹cznie
Niemcami (patroni, dzier¿awcy) lub czêsto Niemcowi (pastorzy) dlatego, ¿e byli
wype³nieni „niemieckoœci¹”, ale protestowali biernie i – rzadziej czynnie – prze-
ciw tym spoœród nich, którzy podejmowali dzia³ania skierowane przeciw Kaszu-
bom, w ich przekonaniu naruszaj¹ce prawo koœcielne, pañstwowe lub – czêsto
niepisane – zwyczajowe. Doskonale potwierdzaj¹ to publikowane materia³y do-
tycz¹ce powo³ania na pastora w Mikorowie Johanna Ch. Vörckeliusa35, z niewia-
domych powodów pominiête w omawianej ksi¹¿ce. Przytoczone w Od Kaszubów
Ÿród³a z prac Franza Tetznera i F. Lorentza maj¹ce potwierdzaæ „innoœæ” jako
przyczynê zajœæ w Klukach w 1848 r., faktycznie zaœ „innoœci” zaprzeczaj¹ i po-
twierdzaj¹ mój pogl¹d.

Tezê o biernym oporze niew¹tpliwie potwierdzaj¹ wypowiedzi pastorów
Hakena i Lorka, obwiniaj¹ce Kaszubów, ¿e nie odpowiadaj¹ na pytania Niemcom
po niemiecku, nawet gdy jêzyk ten znaj¹ i ¿ywi¹ pogardê do wszystkiego co nie-
mieckie (s. 132-133). Poniewa¿ autor Od Kaszubów... interpretacjê relacji Kaszubi-
-Niemcy dokona³ „z pozycji niemieckiej”, dlatego przytoczê nieco wiêkszy publi-
kowany fragment wypowiedzi Hakena o tych w³aœnie relacjach, dodaj¹c, ¿e dalsze
pisma Hakena w „sprawie kaszubskiej” s¹ w przygotowaniu do edycji.

„Jego [Kaszuby] moralny charakter jest bardzo jednostronny. Jest on szcze-
gólnie z³y wobec Niemca, poniewa¿ nim wzgardza i go nienawidzi, zaœ jaki jest
wobec w³asnego narodu, tego nie mogê powiedzieæ. Nawet nie wiedz¹ tego ich
pastorzy, którzy znaj¹ ich jêzyk. Wiadomo jednak z pewnoœci¹, ¿e oni nie znaj¹
wiele wiêcej towarzyskich cnót, ni¿ to konieczne i potrzebne dla ich w³asnego
utrzymania [¿ycia]. Ogólnie Kaszuba jawi siê jako przes¹dny, nieufny, chytry,
zachowawczy, jednostronny, prostacki, w najwy¿szym stopniu z³odziejski i do
spiskowania urodzony, przy tym nieprzejednany i mœciwy do trzeciego i czwartego

35 Źród³a do kaszubsko-polskich aspektów, t. II..., nr 184-192, s. 234-245.
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stopnia. Wiêkszoœæ rozumie dobrze po niemiecku, ale nie odpowie Niemcowi po
niemiecku. Oni s¹ szatañsko perfidni i stawiaj¹ siê szczególnie g³upio, kiedy maj¹
byæ ukarani, aby w ten sposób móc usprawiedliwiæ swoje postêpowanie. Baby
w wiêkszoœci sprawuj¹ w³adzê i przy wyrz¹dzaniu odwa¿nych ³ajdactw zawsze
s¹ pierwsze, poniewa¿ wierz¹, ¿e przy wymiarze kar bêd¹ ³agodniej traktowane,
w szczególnoœci baby w ci¹¿y przewodz¹ gromadom protestuj¹cych. Bez oporu
Kaszuba jest lwem, ale tak doprawdy jest on najgorszym tchórzem, chyba ¿e jest
pijany.

Dopóki nie ma co jeœæ, jest do obrzydzenia p³aszcz¹cym, ale jak ma tylko
nieco wiêcej ni¿ codziennie potrzebuje, staje siê najnieznoœniejsz¹ kreatur¹ œwia-
ta. Fa³szerstwa i ³garstwa nie maj¹ dla niego znaczenia. Wiem to z w³asnego do-
œwiadczenia, ale na nie skar¿¹ siê te¿ kaszubscy kaznodzieje. Na zewn¹trz wydaje
siê on byæ dewot¹, on jest nawet do pewnego stopnia entuzjastyczny. Dobrze
wygl¹da, gdy w koœciele modli siê, klêcz¹c. Mo¿na podziwiaæ, jak¹ siê ma przed
sob¹ gminê, gdy w czasie kazania ³zy i westchnienia rozchodz¹ siê po ca³ym ko-
œciele. Ju¿ doœwiadczy³em, ¿e gdy w czasie wizytacji koœcielnej udzieli³em m³o-
dzie¿y i starszym rozwa¿nych napomnieñ, wrzask by³ tak wielki, ¿e nie s³ysza³em
samego siebie i musia³em zamilkn¹æ. W rzeczywistoœci [wiara] jest wiêcej me-
chaniczna ni¿ prawdziwie wzruszaj¹ca. Bóg nie pozwala mi o wszystkim mówiæ,
ale wiêkszoœæ z nich ukazuje siê z najgorszej strony”36.

Przytoczono ten fragment z dwóch powodów: aby pokazaæ, co niemieckie
duchowieñstwo myœla³o i jak oceniano ewangelickich Kaszubów, za których „mo-
ralny charakter” – jako duszpasterze – byli przecie¿ odpowiedzialni. Wydaje siê,
¿e pogl¹dy pastorów podziela³y inne – zapewne nieca³e – górne warstwy i grupy
spo³eczeñstwa niemieckiego37. Drugim motywem jest chêæ zwrócenia uwagi
na znaczenie relacji Hakena w kszta³towaniu pogl¹dów ewangelickiego kleru,
a za jego poœrednictwem spo³eczeñstwa niemieckiego o Kaszubach. Pastor Lorek
w 1821 roku pisa³ m.in.: „Gdy g³odny, Kaszub jest s³u¿alczy, ale staje siê wynio-
s³y, jak tylko przestaje siê obawiaæ nêdzy. Jeœli nie znajduje sprzeciwu, jest lwem,
lecz napotkawszy powa¿ny opór, przejawia najwiêksze tchórzostwo, o ile tylko
nie podnieci siê go wódk¹”38.

 Relacje Kaszubi-Niemcy, w tym kwestie biernego i czynnego oporu to bar-
dzo z³o¿one i dot¹d nieopracowane problemy, zw³aszcza wszêdzie tam, gdzie na
sprawy ekonomiczne nak³ada³y siê na jêzykowe i religijne, czêsto ze sob¹ tak
silnie zespolone, ¿e bardzo trudne do rozdzielenia. Dlatego m.in. bardzo krytycz-
nie oceniam wywody w Od Kaszubów... o czynnym oporze. Nie chodzi o jego

36 Źród³a do kaszubsko-polskich aspektów, t. II, nr 195, s. 249-256, t³umaczenie s. 255.
37 Z. Szultka, Ewangelicka rodzina kaszubska na Pomorzu Zachodnim w XIX wieku w œwietle

relacji pastorów, [w:] Rodzina pomorska, pod red. J. Borzyszkowskiego, Gdañsk 1999, s. 93 n.
38 G.L. Lorek, Zur Charakteristik der Kassuben am Leba-Strome, „Pommersche Provinzial-

Blätter für Stadt und Land”, 2:1821, s. 354-355.
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wyolbrzymianie, ale nie widzê ¿adnych racji dla jego deprecjonowania. Najwa¿-
niejsze powody takiej oceny to ca³kowite pominiêcie przebogatych materia³ów
archiwalnych z XVIII i pocz¹tków XIX w., znajduj¹cych siê w szczeciñskim
Archiwum Pañstowym oraz w Geheimes Staatsarchiv Preussischer Kulturbesitz
Berlin-Dahlem, czekaj¹ce wci¹¿ na badacza, dalej fragmentaryczny i nieobiek-
tywny dobór oraz nieprawid³owa interpretacja Ÿróde³, nawet publikowanych. Drugi
powód to zupe³nie nieuprawione rozci¹gniecie ustaleñ dotycz¹cych rzekomych
S³owiñców na ca³y kaszubski obszar jêzykowy prowincji Pomorze, w sk³ad której
od 1772/1777 r. wchodzi³o te¿ inkorporowane do Prus by³e starostwo lêborsko-
-bytowskie, wreszcie kiepska znajomoœæ stanu badañ, w dodatku nazbyt dowol-
nie interpretowanego. Defekty te zdeformowa³y obraz badanej rzeczywistoœci
spo³ecznej.

Ze wzglêdów objêtoœciowych nie mogê daæ pe³nego uzasadnienia tej oceny.
Podniosê tylko, ¿e superintendent Haken w 1781 r. pisa³, ¿e mia³y miejsce cztery
bunty ewangelickich Kaszubów synodu s³upskiego na tle wokacji i instalacji no-
wego pastora39, zaœ odnoœnie do stosunku Kaszubów do swego jêzyka ojczystego
nale¿a³o skorzystaæ z wielokrotnych na ten temat wypowiedzi pastora Lorka
i innych duszpasterzy, którzy znali jêzyki kaszubski i polski, ale byli z regu³y ich
zdeklarowanymi przeciwnikami40.

Co zaœ tyczy siê stanu badañ, to zaznaczê, ¿e ju¿ w 1803 r. Ernst M. Arndt
pisa³, ¿e w domenie bytowskiej mia³ miejsce bunt ch³opów domagaj¹cych siê
zniesienia pañszczyzny i uw³aszczenia, którzy z tego powodu osadzeni zostali
w wiêzieniach karnych41. Istotnie g³ównym powodem buntu, krwawo st³umionego
8 sierpnia 1800 r. przez 175 oficerów i ¿o³nierzy z Gdañska pod dowództwem
pu³kownika von Lettowa by³y pañszczyzna i uw³aszczenie. Dodaæ jednak nale¿y,
¿e powa¿ny odsetek ludnoœci tej domeny stanowili Kaszubi i dlatego najwa¿niej-
sze dokumenty dotycz¹ce uœmierzenia buntu t³umaczono na jêzyk polski, i¿ jego
przywódc¹ by³ kaszubski szlachcic Wantoch-Rekowski, a jednym z najbli¿szych jego
wspó³pracowników inny Kaszuba Maciej Kowalk. Prezydent szczeciñskiej Kame-
ry Wojenno-Skarbowej 18 lipca 1800 r. zaproponowa³ królowi pruskiemu, a ten
zaaprobowa³, aby odebraæ gospodarstwa przywódcom buntów, zaœ „nieu¿ytecz-
nych w tej okolicy wydaliæ i gospodarstwa obsadziæ dobrymi gospodarzami”42.

39 Źród³a do kaszubsko-polskich aspektów, t. II, nr 197, s. 258.
40 G.L. Lorek, Zur Charakteristik der Kassuben am Leba-Strome, „Pommersche Provinzial-

Blätter für Stadt und Land”, 2:1821, s. 351 n.; Z. Szultka, Nowe Ÿród³a do dziejów Kaszu-
bów…, s. 146-147, 153-155.

41 E.M. Arndt, Versuch einer Geschichte der Leibeigenschaft in Pommern und Rügen. Nebst
einer Einleitung in die alte deutsche Leibeigenschaft, [w:] E.M. Arndt, Agrarpolitische Schrif-
ten, Hrsg. v. W.O.W. Terstegen, Goslar 1938, s. 164.

42 Opracowano na podstawie akt Geheimes Staatsarchiv Preussicher Kulturbezitz Berlin-Dahlem,
I. Hauptabteilung, Rep. 96 A, Tit. 128 C, f. 1 n.
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Ni¿ej podpisany zaœ w 2003 r. stwierdzi³: „Analiza stosunków ch³opskich
w domenie ko³backiej43 wykaza³a, ¿e miêdzy stanem prawnym a faktycznym wy-
stêpowa³a przepaœæ, i¿ przez ca³¹ drug¹ po³owê XVIII w. trwa³a w niej nieustanna
walka klasowa, poci¹gaj¹ca za sob¹ katowanie i wiêzienie poddanych oraz wielo-
krotne interwencje wojska w celu st³umienia buntów i strajków. Wstêpna analiza
archiwaliów wskazuje, ¿e w drugiej po³owie XVIII w. i pocz¹tkach wieku XIX
stosunki ch³opskie w domenie ko³backiej nie by³y wyj¹tkowe, przeciwnie – ty-
powe. Na ostateczn¹ ocenê wypadnie poczekaæ. Pewne jest, ¿e ukazuj¹ one Prusy
doby Fryderyka II w zupe³nie innym œwietle”44. Opiniê tê podtrzymujê w ca³ej
rozci¹g³oœci, dodaj¹c, ¿e rzut oka na czekaj¹ce na opracowanie materia³y pozwala
nieœmia³o suponowaæ, ¿e na wschód od Odry najbardziej niespokojne by³y klucze:
ko³backi, dar³owski, szczecinecki, smo³dziñski i s³upski. W 2003 r. napisa³em
tak¿e: „Poddanymi jak towarem handlowali w 1739 r. pu³kownik v. Massow, syn
nadprezydenta Pomorza pruskiego [posiadaj¹cy kilka wsi na kaszubskim obszarze
jêzykowym powiatów s³upskiego i miasteckiego] i porucznik H.-B. v. Hoym, ojciec
póŸniejszego ministra Fryderyka III do spraw Œl¹ska”45 [w³aœciciel ca³kowicie
kaszubskiego Pob³ocia].

Czêœæ III: S³owiñcy zamyka rozdzia³ „trwanie kulturowe” z³o¿ony z dwóch
podrozdzia³ów. Pierwszy: Organizacja spo³eczno-polityczna a pokrewieñstwo
rozpoczynaj¹ rozwa¿ania o etnicznoœci Kaszubów w koñcu XVIII w., ale „wedle
wytycznych niemieckiego wyobra¿enia” (s. 149). Poniewa¿ nie okreœlono bli¿ej
„wytycznych” ani „niemieckiego wyobra¿enia”, wiêc wynik rozwa¿añ jest bli¿szy
fantazji ni¿ rzeczywistoœci. Stwierdza siê bowiem, ¿e pod koniec XVIII w. na
gruncie „wirtualnych Kaszubów” Pomorza Tylnego, zró¿nicowanych gospodarczo
i jêzykowo, nast¹pi³o „wyodrêbnienie ró¿nych grup etn(ograf)icznych, m.in. S³o-
wiñców, kultura materialna Jamneñczyków, ca³kiem blisko Ostrowca opisanego
przez Bernoulliego, by³a inna od reszty itd. Zreszt¹ nawet gdyby taka jednolita
kultura istnia³a, nie oznacza³oby to istnienia etnicznoœci” (s. 149). Nic z tego nie
rozumiej¹c, oœmielam siê dodaæ, ¿e „ró¿nych grup etn(ograf)icznych” jednak nie
wskazano w tym miejscu, ani w ca³ej ksi¹¿ce, a co jeszcze wa¿niejsze nigdzie
w pracy nie udowodniono, ¿e pod koniec XVIII w. ukszta³towa³y siê „ró¿ne grupy
etn(ograf)iczne”. Przeciwnie, starano siê wykazaæ, ¿e mia³o to miejsce w czasach
Hilferdinga. Nastêpnie podjêto próbê okreœlenia etnicznoœci rzekomych S³owiñ-

43 Z. Szultka, Franz Balthasar Schönberg von Brenckenhoff a kwestia nieprzestrzegania praw
ch³opskich w Prusach za Fryderyka II (na przyk³adzie domeny ko³backiej), [w:] Spo³eczeñ-
stwo, armia i polityka w dziejach Polski i Europy. Studia z dziejów politycznych i wojsko-
wych dedykowane Profesorowi Benonowi Miœkiewiczowi z okazji jubileuszu siedemdziesiê-
ciolecia urodzin. Komitet redakcyjny A. Czubiñski, B. Lapis, Cz. £uczak, Poznañ 2002,
s. 259-289.

44 Z. Szultka, Dynamiczne przeobra¿enia wsi i rolnictwa w drugiej po³owie XVIII i pocz¹tkach
XIX wieku, [w:] Historia Pomorza, pod red. G. Labudy, t. II, cz. 3, s. 644.

45 Tam¿e, s. 645.
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ców, ale wy³¹cznie na przyk³adzie jednej wioski – Kluk, nie wnosz¹c w zasadzie
do dotychczasowej wiedzy nic nowego, prócz korekty wyj¹tkowo p³ytkiej inter-
pretacji tej¿e etnicznoœci Bo¿eny Stelmachowskiej. Konkluzja rozwa¿añ jest zdu-
miewaj¹ca: „Na temat innych wsi [jakich?] nie posiadamy tak szczegó³owych
informacji [co jest nieprawd¹, bo wchodz¹ce w sk³ad domen smo³dziñskiej i s³up-
skiej zosta³y podobnie szczegó³owo opisane jak Kluki]46, ale mo¿na chyba przy-
puszczaæ, ¿e zorganizowane by³y na podobnej zasadzie [przyt³aczaj¹ca wiêkszoœæ
nie by³a podobnie zorganizowana]... chocia¿ istnienie przydomków – lokalizatorów
wydaje siê czymœ doœæ specyficznym dla wsi Kluki47. Spo³eczeñstwo S³owiñców
to w istocie rzeczy szereg wiejskich wspólnot lokalnych48, które mo¿na definio-
waæ z perspektywy antropologii politycznej jako hordy49. (...) Poszczególne wsie
[o jakich wsiach mowa?] nie tworzy³y ¿adnego wiêkszego organizmu politycznego,
lecz pozostawa³y wzglêdem siebie autonomiczne50. Nie oznacza to jednak, ¿e
wsie tworzy³y ca³kowicie zamkniête, izolowane »wyspy«. Ten pierwotny roman-
tyczny obraz wspólnoty wiejskiej leg³ w gruzach wraz z rozwojem badañ ma³ych
spo³ecznoœci (community studies), które dobitnie wykaza³y, ¿e ich izolacja by³a
antropologicznym mitem (...), co w ogóle problematyzuje to pojêcie wspólnoty
(...). Nie inaczej by³o w tym przypadku. S³owiñcy emigrowali ze wsi do wsi, zawie-
rano zwi¹zki ma³¿eñskie miêdzy mieszkañcami ró¿nych wsi” (s. 155). Dalsza
dyskusja – pomijaj¹c sprzecznoœci – nie jest mo¿liwa, bo nie wiem, o co chodzi,
a zw³aszcza do jakiego czasu i do jakich miejscowoœci spostrze¿enia te odniesiono.
Dodaæ pragnê tylko, ¿e poj¹æ nie mogê, na jakiej podstawie rozwa¿ania o pokre-
wieñstwie, dynamicznym procesie odnosz¹cym siê do jednej wsi – Kluki i to
specyficznej, mo¿na uogólniaæ na wszystkich rzekomych S³owiñców (s. 158), nie
okreœlaj¹c granic ich odrêbnoœci.

W podrozdziale: Zaanga¿owanie kulturowe i dystans kulturowy (s. 158-164)
zwraca uwagê, ¿e rozwa¿ania o „zaanga¿owaniu kulturowym” rzekomych S³o-
wiñców ograniczono wy³¹cznie do Kluk, bo w innych miejscowoœciach tzw. ob-
szaru s³owiñskiego podobnych zjawisk nie dostrze¿ono, a w ka¿dym razie nie ma
o nich mowy w pracy. Gdy chodzi natomiast o podstawê Ÿród³ow¹ „dystansu
kulturowego”, to stanowi j¹ jedna jedyna zapiska pastora cecenowskiego Lorka

46 Archiwalia znajduj¹ siê w zespole: Archiwum Domen w Koszalinie, przechowywanym w Ar-
chiwum Pañstwowym w Szczecinie. Drugie egzemplarze opisów znajduj¹ siê w Geheimes
Staatsarchiv Preussischer Kulturbesitz Berlin-Dahlem. II. Hauptabteilung.

47 Nieprawda, podobnie rzecz wygl¹da³a w rybackiej czêœci Gardny Wielkiej.
48 Jeœli przez „wspólnoty lokalne” rozumie siê 5-10 cha³up w Klukach od drugiej po³owy XIX w.,

bo pod koniec XVIII w. nawet takich wspólnot w Klukach nie by³o. Poza tym w ca³ym pod-
rozdziale nie wymieniono ¿adnej innej wsi.

49 Jedynie pod warunkiem, ¿e przez hordê rozumie siê 5-10 cha³up, zamieszka³ych przez 50-100
osób, nieró¿ni¹cych siê kulturowo.

50 Wsie nale¿¹ce do jednej domeny w ustroju folwarczno-pañszczyŸnianym z litery prawa nie
mog³y byæ wzglêdem siebie autonomiczne.
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z pocz¹tku XIX w. o „zaproszeniu na chrzciny”, która nie dotyczy Kluk ani rzeko-
mego obszaru s³owiñskiego, w dodatku odniesiono j¹ chronologicznie do XX w.
W sumie rozdzia³ VIII Trwanie kulturowe rzekomych S³owiñców oraz ca³a czêœæ III:
S³owiñcy za naukowe przez historyka uznane byæ nie mog¹, z uwagi na podstawo-
we i ra¿¹co czêste defekty metodologiczne i nieznajomoœæ procesu dziejowego
wschodniej czêœci Pomorza Zachodniego od XVI do XX w.

Najwartoœciowsz¹ partiê ksi¹¿ki Od Kaszubów... stanowi czêœæ IV: (Eks-)
S³owiñcy (s. 167-204), nie dlatego, by wnosi³a nowe, wa¿ne ustalenia, ale z tego
powodu, ¿e klarowne s¹ w niej czas i przestrzeñ narracji. Poza tym „S³owiñcy”
po 1945 r. posiadaj¹ wyj¹tkowo bogat¹ i ró¿norodn¹ literaturê, wzbogacon¹ nieco
tylko w³asnymi badaniami autora omawianej pracy, wiêc przestrzeñ dla wirtual-
nych teorii by³a ograniczona.

W „Podsumowaniu” Od Kaszubów... czytamy: „Nie twierdzê, ¿e moja wizja
przesz³oœci jest wolna od wad i w sposób doskona³y opisuje procesy spo³eczne
zachodz¹ce w Europie przynajmniej do czasów œredniowiecza. Chocia¿ kilka po-
mniejszych hipotez jest konkurencyjnych wobec dotychczasowych ustaleñ, ca³oœci
mojej pracy nie postrzegam jako »alternatywê« dla dotychczasowej historii S³o-
wiñców (i Kaszubów w ogóle), lecz raczej jako jej uzupe³nienie. Jestem zdania,
¿e moja interpretacja powinna zostaæ poddana wnikliwym studiom archeologów,
historyków, jêzykoznawców i antropologów, celem wskazania jej s³abych punk-
tów. Byæ mo¿e w toku krytyki oka¿e siê, ¿e moj¹ interpretacjê nale¿y odrzuciæ.
mam jednak¿e nadziejê, ¿e wykonana przeze mnie praca nie oka¿e siê ca³kowicie
bezwartoœciowa i jeœli nawet pewne elementy interpretacji nie wytrzymaj¹ próby
czasu, ogólna idea rozprawy bêdzie dla badaczy inspiruj¹ca” (s. 205-206).

Uwa¿am, ¿e zaprezentowana „wizja przesz³oœci” Europy od wieków œred-
nich jak i „historii S³owiñców (i Kaszubów)” jest wyj¹tkowo nieudana i musi byæ
odrzucona. Zaprezentowana koncepcja rzekomych S³owiñców jest niczym innym
jak tylko prób¹ przeszczepienia konserwatywnego, Hilferdingowego ich ujêcia
na grunt antropologii, albo lepiej uzasadnienia jej nie Ÿród³ami odzwierciedlaj¹-
cymi rzeczywistoœæ spo³eczn¹, lecz przy pomocy metodologii antropologicznej.
Przyjêta metoda pozwala³a na tworzenie wirtualnych konstrukcji, które w ¿aden
sposób nie przystawa³y do badanej rzeczywistoœci i nie mog¹ wytrzymaæ próby
czasu. Rzecz w tym, ¿e powy¿sza konstatacja odnosi siê nie do „pomniejszych
hipotez”, lecz g³ównego przedmiotu badañ – rzekomych S³owiñców. Nie mo¿na
zrozumieæ i prawid³owo przedstawiæ „problemu s³owiñskiego” bez wnikliwej
analizy podstawy Ÿród³owej. Zakres wykorzystanych oraz interpretacja Ÿróde³
dotycz¹cych tzw. S³owiñców od czasów œredniowiecza do pocz¹tków XX w.
w ksi¹¿ce Od Kaszubów... czêsto ur¹gaj¹ wymogom metodologii badañ histo-
rycznych. Dlatego ogólna jej ocena musi byæ tego pochodn¹.
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Andrzej Romanow
Gdañsk

Ju¿ na pocz¹tku swojej recenzji pragnê podkreœliæ, ¿e ksi¹¿ka Marka K. Jele-
niewskiego jest pierwsz¹ w historiografii czasopiœmiennictwa polskiego prac¹
przedstawiaj¹c¹ w tak szerokim kontekœcie dziejowych zasz³oœci problemy ty-
cz¹ce polskiej dzia³alnoœci prasowo-wydawniczej w Bydgoszczy.

Koniecznoœæ pog³êbienia dotychczasowych, nieledwie parcjalnych badañ nad
bydgoskim oœrodkiem prasowo-wydawniczym sygnalizowa³em onegdaj, charak-
teryzuj¹c stan badañ pomorskiej prasy w latach 1848–19391, tote¿ z zadowole-
niem przyj¹³em ukazanie siê w obiegu naukowym tej¿e pracy. Nale¿y wspomnieæ,
¿e jej wydanie poprzedzi³ autor opublikowaniem artyku³ów o tematyce wi¹¿¹cej
siê œciœle z problematyk¹ przedstawion¹ w opiniowanej rozprawie, artyku³ów
bêd¹cych w niektórych fragmentach rozwiniêciem, uzupe³nieniem zagadnieñ na-
œwietlonych w skomprymowanej formie.

Autor oczywiœcie pamiêta, ¿e wybrane kwestie z dziejów bydgoskiego oœrodka
wydawniczego i polskiej prasy bydgoskiej przedstawili w swoich znacz¹cych dla
polskiego prasoznawstwa pracach – z koniecznoœci bardzo ogólnie – tacy bada-
cze, jak m.in.: Witold Jakóbczyk, Jerzy Myœliñski, Andrzej Notkowski, Andrzej
Paczkowski, Wiktor Pepliñski, Anita Stawiszyñska, Stanis³aw Str¹bski i Wies³aw
W³adyka, jak te¿ wydana pod redakcj¹ Henryka Baranowskiego, cenna do dzisiaj
Bibliografia czasopism pomorskich. Województwo bydgoskie, Toruñ 1960, a tak¿e
opracowana pod redakcj¹ Mariana Biskupa Historia Bydgoszczy (t. I do r. 1920,
Warszawa – Poznañ 1991; t. II – 1920–1939, Bydgoszcz 1999).

Marek K. Jeleniewski, ¯ycie spo³eczno-polityczne
XX-lecia miêdzywojennego w œwietle polskiej

prasy w Bydgoszczy,
Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego,

Bydgoszcz 2012, ss. 408, ilustr.

1 Zob. A. Romanow, Prasa pomorska w latach 1848–1939. Stan badañ i perspektywy ba-
dawcze, „Rocznik Historii Prasy Polskiej”, t. XIII, 2010, z. 1-2, s. 78.
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Owe ustalenia tycz¹ce bydgoskiej prasy stanowi¹ „zaczyn” podjêtych przez
Marka Jeleniewskiego badañ. Z jednej bowiem strony wywo³a³y sam problem
badawczy, z drugiej – wskaza³y kierunki zg³êbiania tego problemu. Swoje ustale-
nia autor opar³ na materiale pozyskanym w kwerendzie archiwalno-bibliotecznej,
wyzyska³ te¿ zbiory prywatne, a tak¿e Ÿród³a opublikowane oraz literaturê na-
ukow¹ zwi¹zan¹ z podjêtym tematem. Warto zaznaczyæ, i¿ w obszarze jego ba-
dawczych zainteresowañ znalaz³o siê równie¿ blisko 50 tytu³ów tak polskiej, jak
i niemieckiej prasy, g³ównie z bydgoskiego centrum wydawniczego.

Podstawê materia³ow¹ monografii stanowi¹ zbiory Archiwum Pañstwowego
w Bydgoszczy oraz poznañskiego Archiwum Pañstwowego. Szkoda, ¿e autor nie
spenetrowa³ zasobów archiwalnych: gdañskich, toruñskich czy warszawskiego
Archiwum Akt Nowych, gdzie chronione s¹ akta bezpoœrednio wi¹¿¹ce siê z pro-
blematyk¹ poruszan¹ na stronicach ksi¹¿ki. Ich wyzyskanie umo¿liwi³oby autoro-
wi szersze ukazanie kontekstu politycznego i spo³eczno-gospodarczego opisywa-
nej, prasowo-wydawniczej rzeczywistoœci miêdzywojennej Bydgoszczy.

Podobnie rzecz ma siê, jeœli idzie o wykorzystanie przez autora literatury
naukowej. Zabrak³o bowiem siêgniêcia do tak istotnych dla podjêtego tematu
opracowañ jak: El¿biety Alabrudziñskiej, Mniejszoœci wyznaniowe w Bydgoszczy
w latach 1920–1939, Toruñ 1995; Mniejszoœci narodowe i wyznaniowe na Pomorzu
w XIX i XX wieku. Zbiór studiów pod red. Mieczys³awa Wojciechowskiego, Toruñ
1998; Ewy Maj, komunikowanie polityczne Narodowej Demokracji 1918–1939,
Lublin 2010; Mieczys³awa Wojciechowskiego, Miasta Pomorza Nadwiœlañskiego
i Kujaw w okresie I wojny œwiatowej oraz w miêdzywojennym dwudziestoleciu
1914–1939. Zbiór studiów, Toruñ 2000.

Konstrukcja monografii wed³ug mnie nie budzi zastrze¿eñ. Przyjêty przez
M. Jeleniewskiego podzia³ materia³u w obrêbie czterech rozdzia³ów jest meryto-
rycznie i formalnie uzasadniony. Wyodrêbnione w nich podrozdzia³y, chocia¿ roz-
cz³onkowa³y prezentowany materia³, to uczyni³y ksi¹¿kê nad wyraz przejrzyst¹,
przystêpn¹ w odbiorze, umo¿liwiaj¹c czytelnikom szybkie dotarcie do zajmuj¹-
cych ich kwestii.

Tak wiêc recenzowane dzie³o, wyró¿niaj¹c siê solidn¹ faktografi¹, pozwoli³o
autorowi na nakreœlenie w miarê pe³nego obrazu nie tylko historii prasy bydgo-
skiej od zarania jej dziejów (zob. rozdz. I – Bydgoska prasa lokalna do 1939 r.,
s. 15-114), lecz przede wszystkim ukazania jej roli i funkcji w s³u¿bie wiod¹cych
polskich ugrupowañ politycznych (zob. rozdz. II – Prasa w s³u¿bie partii i ugru-
powañ politycznych, s. 143-330), do których to kwestii autor zalicza: niepodle-
g³oœæ, zmiany demograficzne i terytorialne Bydgoszczy, mniejszoœci narodowe,
szkolnictwo i naukê, ¿ycie kulturalne miasta, samorz¹dnoœæ, zabiegi o uzyskanie
statusu sto³ecznoœci w województwie, wreszcie ogó³ problemów, jakie absorbo-
wa³y lokaln¹ prasê w przededniu wybuchu II wojny œwiatowej. W rozdziale IV,
ostatnim, podj¹³ autor próbê omówienia kwestii stanowiska prasy bydgoskiej wobec
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najwa¿niejszych – jego zdaniem – wydarzeñ politycznych miêdzywojnia (zob.
s. 331-386).

W autorskim „wykazie” owych widzianych poprzez pryzmat bydgoskiej prasy
„najwa¿niejszych wydarzeñ politycznych” lat 1918–1939 zabrak³o mi jednak¿e
tak istotnych w dziejach Rzeczypospolitej historycznych zasz³oœci jak np. polsko-
-bolszewickie zmagania 1920 r., jak i „¿ywego” przez ca³e miêdzywojenne dwu-
dziestolecie na stronicach bez ma³a wszystkich pomorskich gazet (tak przecie¿
pod wieloma wzglêdami bliskich ówczesnej prasie bydgoskiej) problemu pol-
skiego dostêpu do morza (Gdynia, Wolne Miasto Gdañsk). S¹dzê, ¿e skupienie
zainteresowania autora w tym rozdziale jedynie na „wydarzeniach politycznych”
rozumianych – jak siê wydaje – przezeñ jako pewna wydzielona z szerszego ogl¹du
„jednostkowa zasz³oœæ” historyczna, jest zbyt w¹skim ujêciem zagadnienia (autor
przedstawia pogl¹d bydgoskiej prasy polskiej jedynie na nastêpuj¹ce wydarzenia:
zabójstwo prezydenta Gabriela Narutowicza, zamach majowy, sprawa brzeska).
Natomiast za sukces badawczy uzna³bym jego ustalenia tycz¹ce genezy i rozwoju
polskiej prasy lokalnej i sublokalnej w Bydgoszczy (zob. rozdz. I). Jest to bowiem
pierwsze, tak obszerne nakreœlenie obrazu bydgoskich inicjatyw prasowo-wydaw-
niczych wykraczaj¹ce ponad funkcjonuj¹ce dot¹d w obiegu naukowym opraco-
wania i przyczynkarsk¹ literaturê popularn¹ dotykaj¹c¹ zaledwie zagadnieñ oma-
wianych na stronicach pracy M. Jeleniewskiego. Autor znacznie szerzej ni¿ dot¹d
analizuje przemiany roli i zadañ bydgoskich czasopism wobec miejscowej spo-
³ecznoœci, a co jest wed³ug mnie równie istotnym, wskazuje nowe obszary badaw-
cze tycz¹ce dziejów bydgoskiej produkcji czasopiœmienniczej.

Jeœli chodzi o rozdzia³y II i III recenzowanej monografii, w których to roz-
dzia³ach autor udanie wykorzysta³ swoje doœwiadczenie badawcze, to ich lektura
nie wzbudzi³a moich szczególnych zastrze¿eñ. Autor przygotowuj¹c je, wykaza³
siê dobrym opanowaniem warsztatu pracy historyka i historyka prasy, bieg³oœci¹
w penetracji Ÿróde³, starannoœci¹ w ich gromadzeniu oraz obiektywizmem analiz
– zarówno iloœciowej, a przede wszystkim jakoœciowej. Rozdzia³y te dowodnie
wykaza³y, ¿e trafnie by³y te¿ wyzyskane przez autora przy opracowywaniu tematu
metody prasoznawczych badañ uwzglêdniaj¹ce „komparatystyczne i hermeneu-
tyczne ujêcia” (s. 9).

Oceniaj¹c dokonania bydgoskiej prasy miêdzywojennej doby, M. Jeleniew-
ski trafnie konstatuje, i¿ „bydgoska prasa lokalna… czerpa³a sw¹ si³ê z zaufania
zdobytego w czasie zaborów i utrzymywanego w II Rzeczypospolitej […]. Nie
sili³a siê [owa prasa – A.R.] na kreowanie pogl¹dów sprzecznych z przyzwyczaje-
niami [czytelników – A.R.], akcentuj¹c zawsze te, które budzi³y najmniej kontro-
wersji. Gazety, bêd¹ce organami partyjnymi, poza g³oszeniem treœci natury ide-
ologicznej, traktowa³y ze szczególn¹ trosk¹ problematykê repolonizacji miasta,
jego presti¿u, kultury, a tak¿e szkolnictwa i oœwiaty oraz bezpieczeñstwa wewnêtrz-
nego i zewnêtrznego, g³osz¹c pogl¹dy reprezentatywne dla wiêkszoœci” (s. 386).
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Prócz owych pozytywów w dzia³alnoœci bydgoskiej, polskiej prasy lokalnej
dostrzega te¿ autor generowane za jej poœrednictwem, na jej ³amach kwestie kon-
fliktogenne, kwestie, w których interes partyjny sprowadzany czêsto do funkcji
kontrpropagandowych wypiera³ m.in. problematykê spo³eczn¹. Zmienia³y siê te¿
wówczas sposoby propagandowego oddzia³ywania tej¿e prasy, siêgaj¹ce niekiedy
do manipulacyjnych metod werbunkowych odwo³uj¹cych siê zazwyczaj do funk-
cjonuj¹cych w okreœlonej zbiorowoœci stereotypów (s. 115-142).

Nasilenie agitacyjno-propagandowych akcji ogranicza³o w pewnym stopniu
treœci publicystyczne. A dzia³o siê to najczêœciej – co udowadnia autor – „gdy
gazetom, bêd¹cym organami partyjnymi, przychodzi³o zmierzyæ siê ze zdarzeniami
godz¹cymi w interesy reprezentowanego przez siebie ugrupowania” lub „w opi-
sie aktywnoœci istniej¹cych w mieœcie mniejszoœci narodowych” (s. 385).

Oceniaj¹c monografiê M.K. Jeleniewskiego jako ca³oœæ, twierdzê, ¿e jej struk-
tura wewnêtrzna, zawartoœæ merytoryczna s¹ w pe³ni adekwatne do podjêtego, pro-
blemowego zagadnienia. Tote¿ mamy do czynienia z prac¹ analityczn¹, opart¹ na
stosunkowo bogatym materiale umo¿liwiaj¹cym dobre, chocia¿ w niektórych frag-
mentach parcjalne, wymagaj¹ce dope³nienia opracowanie poruszonych kwestii.

Mimo sygnalizowanych w opinii braków, niemaj¹cych co prawda wiêkszego
znaczenia dla ogólnego charakteru poznawczego monografii, autorowi uda³o siê,
tak ja zak³ada³ „…ukazanie lokalnej prasy bydgoskiej w II Rzeczypospolitej, jej
proweniencji, profilu i komentowania ówczesnej rzeczywistoœci z jednej strony
– jako narzêdzi artykulacji politycznych pogl¹dów na wa¿ne wydarzenia dwu-
dziestolecia [miêdzywojennego – A.R.], z drugiej zaœ – zwierciad³a codziennego
¿ycia spo³ecznego i politycznego” (s. 7).
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Eugeniusz S. Kruszewski
Kopenhaga

PokaŸny tom jest podzielony na siedem czêœci: droga do literatury, wspo-
mnienia, dzienniki, twórczoœæ, nieopublikowane sztuki sceniczne, we wspomnie-
niach bliskich i przyjació³ oraz pamiêæ o literacie.

W pierwszej czêœci mamy próbê oceny stanu wiedzy o ¿yciu i twórczoœci
Jana Piepki, oraz próbê analizy jego powieœci Szumi¹ce wrzosy, Inny wiatr i Na
stegnach nostalgii autorstwa J. Borzyszkowskiego, Bogus³awa Holuba, Stani-
s³awa Pestki i Andrzeja Szczepañskiego.

Druga czêœæ to dzie³a pisarza czêœciowo opublikowane, jak tom wspomnieñ
Wielodro¿a lub pozostaj¹ce w rêkopisach. Z kolei zamieszczono równie¿ nieopu-
blikowane Notatki z podró¿y i spotkañ z lat 1964–1965 i 1967–1969, jak równie¿
nieopublikowane kaszubskie sztuki sceniczne.

W rozdziale szóstym przedstawiono pisarza we wspomnieniach bliskich
i przyjació³: Józefa Borzyszkowskiego, Jadwigi Knapiñskiej, Genowefy Gañskiej,
Aliny Kietrys, Zbigniewa Szymañskiego, Miros³awa Piepki, Anny Sobeckiej,
Bo¿eny Ugowskiej, Jana Zbrzëcy, których teksty bardzo sugestywnie charaktery-
zuj¹ osobowoœæ Jana Piepki, który o ojczyŸnie mówi „bez patosu, widzi j¹
we wrzosach, mgle i lesie przybrze¿nym, jeziorach tej ziemi i wietrze”, nawet
wówczas, gdy w mrokach wojny jest daleko od swojej ma³ej ojczyzny.

Koñcowy rozdzia³ zawiera dowody pamiêci o Staszków Janie w prasie,
w Szemudzie i £ebnie, i na koñcu drogi ¿yciowej pomyœlnie zakoñczonej, bo
dane mu by³o spocz¹æ w miejscu swego urodzenia.

W latach, gdy by³em mieszkañcem Gdyni, zakotwiczony w Trójmieœcie, bo-
hater tego tomu, który debiutowa³ w 1951 r., dla spo³ecznoœci przyby³ej po wojnie
z innych dzielnic Polski na Wybrze¿e czy teren Kaszub, by³ w istocie nieznany.
Ludnoœæ nap³ywowa, zatrudniona w stoczniach, portach, rybo³óstwie i flocie han-
dlowej, przyby³a z Kresów Wschodnich RP i innych ziem poja³tañskiej Polski
w zasadzie nie mia³a zbyt wielkiej intelektualnej znajomoœci dziejów morskich,

Pro memoria Jan Piepka (1926–2001).
Zebra³, opracowa³ oraz wstêpem, komentarzami

i ilustracjami opatrzy³ Józef Borzyszkowski, Instytut Kaszubski,
Gdañsk 2013, ss. 800, il.
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a zw³aszcza kultury miejscowej ludnoœci, trwaj¹cej tu od wieków. Dwie ró¿ne
spo³ecznoœci – osiad³a oraz przybysze przez d³ugie lata ¿yli obok siebie. Zak³ad
pracy czy „hotele robotnicze” zamieszka³e przez czêœæ migrantów przyby³ych
na Wybrze¿e raczej nie przyczynia³y siê do integracji. To by³ dopiero pocz¹tek
d³ugiego procesu socjologicznego.

Na temat przyswajania sobie tej starodawnej kultury pisze m.in. Bogus³aw
Holub, rodem z Kijowa i bogactwem prze¿yæ z czasów wojny – „Jednym z moich
¿yciowych przeoczeñ by³o chyba to, ¿e wczeœniej siê z nim (JP) nie zada³em.
Mia³bym wczeœniej klucz dla zaspokojenia mojej ciekawoœci. To plemiê zapisa³o
siê w moj¹ œwiadomoœæ wiedz¹ pe³n¹ rozterki i niedomówieñ. S³ucham wiêc jego
opowieœci o ludziach, z których jego ród, porz¹dkujê g³owê nowymi odkryciami”.
Tak, trudno w krótkim czasie przyswoiæ migrantom, ¿e Kaszubi to jedyni z s³o-
wiañskiego plemienia, którzy trwaj¹ na tych ziemiach od tysi¹ca lat. Jakie by³y
pocz¹tki tej migracji, jej adaptacji i problemy, z jakimi siê oni borykali (a kto ich
nie pamiêta z autopsji), mo¿na by³o zobaczyæ w serialu telewizyjnym „Pan na
¯u³awach” wed³ug scenariusza B. Holuba.

Dzia³alnoœæ literack¹ pisarzy, która przypada³a na okres Polski Ludowej, trzeba
tak¿e rozpatrywaæ z punktu widzenia pracodawcy-monopolisty, jakim by³o pañ-
stwo pod rz¹dami komunistów oraz odbiorcy-czytelnika, zw³aszcza gdy chodzi
o literaturê kulturowo czy jêzykowo regionaln¹. To, co by³o dopuszczalne w ogra-
niczonym krêgu, czêsto nie uzyskiwa³o zezwolenia na terenie ca³ego kraju.
W tym systemie ¿y³ i dzia³a³ Jan Piepka.

Kaszubi maj¹cy za sob¹, podobnie jak Œl¹zacy, z³o¿on¹ przesz³oœæ z czasów
okupacji niemieckiej, w tym tak¿e Jan Piepka, byli raczej wyciszeni. Kaszub-
skoœæ kultywowana by³a w ramach familii i w gronie swoich ziomków. Moja ka-
szubska ciotka na spotkaniach rodzinnych (Czersk, Karsin, Miedzno, Czarna Woda)
przewodzi³a w rozmowach w swoim jêzyku/gwarze Synakom, Leszczyñskim...
Podobnie by³o u Radtków i Trzebiatowskich i innych. Dodajmy, ¿e wówczas dzieci
i m³odzie¿ na terenie szkolnym nie mog³a mówiæ po kaszubsku, o czym wspomi-
na tak¿e Irena Piastowska (s. 723). Tak, regionalizm w Polsce Ludowej nie by³
lubiany. To by³o sprzeczne z programow¹ sowietyzacj¹ ujarzmionych narodów.

Zwróæmy uwagê, ¿e dopiero w okresie poststalinowskim i objêciu rz¹dów
przez now¹, tak¿e niesuwerenn¹ ekipê w 1956 r., sytuacja siê trochê zmieni³a.
Jednak nie na tyle, by historycy mogli pisaæ prawdziwe dzieje Polski, zw³aszcza
nowo¿ytnej i nowoczesnej. Oczywiœcie, dotyczy to tak¿e ¿ycia kulturalnego, które
mia³o mieœciæ siê ramkach realnego socjalizmu; przypomnijmy – pisarzy nazywano
„in¿ynierami dusz”.

Wracaj¹c do Jana Piepki, jak s¹dzê dopiero Purtkowe stegny (1956) i Hane-
sek (1957), zwróci³y uwagê tych czytelników, którzy od niedawna urz¹dzali sobie
¿ycie na Pomorzu, a którzy stanowili powa¿n¹ czêœæ spo³eczeñstwa w dawnym
województwie gdañskim. Aczkolwiek zdaniem Andrzeja Szczepañskiego „nie by³y
one powa¿niejszymi osi¹gniêciami literackimi Piepki” (s. 62), to jednak treœæ tych
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utworów by³a pouczaj¹c¹ lektur¹, zrozumia³¹ nie tylko dla naszych rodaków z Kre-
sów Zachodnich. ¯ycie na Kaszubach i s¹siaduj¹cych ziem, oraz zmagania z na-
porem germanizacyjnym (okres przed i w czasie I wojny europejskiej), oraz droga
obejmuj¹ca lata niepodleg³ej Polski i okupacji niemieckiej (w czasie II wojny
œwiatowej), w której ginêli najlepsi synowie naszej ojczyzny, w tym ziemi ka-
szubskiej, by³y pouczaj¹c¹ lektur¹, zrozumia³¹ dla czytelników z ró¿nych dziel-
nic naszego kraju.

Dodajmy jednoczeœnie, ¿e ka¿demu, który chcia³ coœ przekazaæ spo³eczeñ-
stwu ze swej twórczoœci, by³o trudno, bo jego prawowiernoœci strzeg³a cenzura.
Widaæ to m.in. na przyk³adzie. Maria Kowalewska w opracowaniu Gdañsk lite-
racki (1964, nak³ad 2000 egz.) mog³a podaæ twórczoœæ przedwojenn¹ Eugenii
Kobyliñskiej, ks. Bernarda Sychty czy Malwiny Szczepkowskiej. Les³aw M. Bar-
telski natomiast w Polscy pisarze wspó³czeœni. Informator 1944–1970 (1970,
nak³ad 50 tys. egz.) móg³ tylko podaæ przy ka¿dym pisarzu – „wyda³ po wojnie”,
co niew¹tpliwie jest zas³ug¹ cenzury, gdy¿ historia Polski dla w³adzy z nieprawego
³o¿a zaczyna³a siê w 1944 r.

Nawet najbardziej szczere wyznanie, ¿e „jestem zdecydowanym lewicow-
cem” (s. 89) w sowieckim systemie nie pomaga³o – podejrzliwoœæ w³adzy obej-
mowa³a wszystkich. Dla pokolenia, które nie zazna³o tej rzeczywistoœci w pierw-
szej po³owie XX stulecia, kapturowe procesy ideowych komunistów by³y absur-
dalne, czymœ z rodzaju teatru Franza Kafki.

Myœlê, ¿e Lecha B¹dkowskiego i Igora Newerly’ego, który m³odego pisarza
wys³a³ ze swoimi utworami do wydawnictwa („Iskry”), mo¿na uwa¿aæ za ojców
chrzestnych kaszubskiego piewcy. Prezentuj¹c problematykê kaszubsk¹ w jêzyku
polskim, zdoby³ tak¿e czytelników w ca³ym kraju i zdoby³ pozycjê pisarza wœród
twórców literatury polskiej.

Bogus³aw Holub w swoim eseju-wspomnieniu przyznaje, ¿e jednym z jego
¿yciowych przeoczeñ by³o to, ¿e wczeœniej siê z Janen Piepk¹ nie zada³, bo mia³
w sobie coœ z dziecka i mêdrca (s. 80-81). A by³o to wówczas, gdy œwiat wolniej
siê obraca³. Dzisiaj, gdy œwiat pêdzi po spirali bez koñca, nie zauwa¿amy prze-
chodz¹cych obok siebie ludzi, nie mówi¹c ju¿ o przyjaŸni. S³usznie Jadwiga Kna-
piñska (s. 619) zauwa¿a, ¿e – „dziœ ludzie przyjaŸnie zamienili niekiedy na z³o-
tówki albo srebrniki”.

W koñcu mo¿emy stwierdziæ, ¿e spoiwem i kluczow¹ czêœci¹ tomu s¹ teksty
autorstwa Józefa Borzyszkowskiego – biogram, wprowadzenie oraz komentarze,
które stanowi¹ niemal wyczerpuj¹cy przewodnik ¿ycia i twórczoœci Jana Piepki.
Fotografie i ilustracje s¹ bez w¹tpienia równie¿ istotn¹ czêœci¹ dokumentacji, która
œwiadczy zarazem o starannoœci nie tyle doboru, ile zebrania jej dla przysz³ego
biografa i badaczy literatury kaszubsko-pomorskiej, oraz jej wp³ywu na œwia-
domoœæ ludnoœci Pomorza oraz zawartych w niej ogólnoludzkich problemów, jej
uniwersalnego znaczenia literackiego.
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Ksi¹¿ka na przemia³! Za du¿o w niej b³êdów! A wiadomo, ¿e gorszy pieni¹dz
wypiera lepszy, tu np.: Jêzyk kaszubski. Poradnik encyklopedyczny, wyd. 2., 2006.

Czytelnika przed t¹ ksi¹¿k¹ trzeba koniecznie przestrzec nie tylko z powodu
wielu b³êdów, ale i braków, a wiêc i jej nieaktualnoœci. „Powsta³a na kanwie pracy
magisterskiej napisanej pod kierunkiem prof. Marii Paj¹kowskiej-Kensik, konty-
nuuje tradycje badañ nad kaszubszczyzn¹” (tak napisano na tylnej ok³adce),
a zatem te¿ promotorka odpowiada za jej zawartoœæ. Niestety, nie sprosta³a zada-
niu opiekunki, tj. nie pokierowa³a nale¿ycie swoj¹ seminarzystk¹. Inaczej jednak
byæ nie mog³o, poniewa¿ sama kaszubszczyzny nigdy nie bada³a! Nie œledzi wiêc
badañ i innych publikacji. Jak tu zreszt¹ rozumieæ: „kontynuuje tradycje badañ”?
Przecie¿ autorka ¿adnych w³asnych badañ nie prowadzi³a, a w ksi¹¿ce nie ma
dos³ownie niczego nowego, nie licz¹c b³êdów, sp³ycenia efektów dawnych badañ
i braku zreferowania prac najnowszych! Mo¿na podejrzewaæ, ¿e autorka jest jed-
norazow¹ pasjonatk¹ tematu, której wyrz¹dzono wrêcz szkodê. Po mojej krytyce
niektórzy podnios¹ krzyk, ¿e siê tak zasadniczo reaguje na pracê amatora. Krytyka
jest jednak konieczna, gdy¿ poza autork¹ odpowiedzialnoœæ ponosi tutaj te¿ kon-
kretna uczelnia (z imieniem Króla Kazimierza Wielkiego) i w jakimœ stopniu œro-
dowisko, które reprezentuje wydawca.

Wydawca zbyt zaufa³ autorce i prof. Paj¹kowskiej-Kensik, wydaj¹c w efek-
cie kolejn¹ „niedowarzon¹” publikacjê1. Jak widaæ, nie ka¿dy promotor pracy

Monika Kowalczyk, Historia kaszubszczyzny
w zarysie,

wyd. Region, Gdynia 2014, ss. 118

1 Równolegle wysz³a ksi¹¿ka P. Schmandta, Sobótka, œcinanie kani, ogieñ i czary na Kaszu-
bach (2014), zapewne te¿ praca magisterska (u prof. J. Sampa?), w której literatura przedmiotu
„stanê³a” gdzieœ na roku 1990, nie licz¹c dopisanych „mechanicznie” dwóch publikacji Re-
gionu: Kaszuby. Przewodnik turystyczny (2000) i A. Koprowska-G³owacka, Czarownice
z Pomorza i Kujaw (2010). Ze starszej nie ma w niej np. P. Szefki Œciêcie kani (1959) itd. Nie
pozna³ te¿ autor ksi¹¿eczki: J. Treder, Zwyczaj i widowisko œcinania kani w etnologii i litera-
turze, Wejherowo (2012). Czytelnik nie dowie siê z niej zatem m.in., ¿e wydany zosta³ utwór
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magisterskiej czy doktorskiej jest wiarygodny. Niestety, takich przypadków jest
coraz wiêcej. Wydawca powinien poprosiæ o opiniê specjalisty, którego uwagi
przyczyni³yby siê do odpowiedniego poziomu merytorycznego (nie tylko: poligra-
ficznego) ksi¹¿ki. Mo¿e nawet domaga³ siê jakiejœ aktualizacji, ale efekty jej s¹
marne, np. wymienienie t³umaczenia Pana Tadeusza na kaszubski (2010). Trochê
tak¿e próbuje wyrêczyæ autorkê, w³¹czaj¹c ilustracje bez bezpoœredniego zwi¹zku
z jej tekstem, np. wydanie Remùsa (2013), t³umaczenie Trenów (wyd. 2., 2011),
„Kaszëbskô Òdroda” (1999–2005) i A. Jab³oñskiego Namerkôny (2013); przy
okazji s¹ one reklam¹ wydawnictwa.

Wszak¿e to autorka przede wszystkim odpowiada za jakoœæ swej pracy, ukoñ-
czonej chyba w 2005 r., na co wskazuje m.in. bibliografia, koñcz¹ca siê zasadni-
czo na tym roku, m.in. te¿ z racji ewentualnego korzystania z pozycji: C. Obracht-
-Prondzyñski Bibliografia do studiowania spraw kaszubsko-pomorskich (2004),
ale poza tym w tekœcie pojawia siê jeszcze nazwa Leningrad (Petersburg) (s. 32).
Nie ma studium J. Karnowskiego Dr Florian Ceynowa, wyd. ksi¹¿kowe z 1997 r.
Itp. Do bibliografii „przypadkowo” trafi³y tylko 2 nowsze pozycje, mianowicie:
A. Jab³oñski, Pieœniarz z Kaszub (2006) i dramaty J. Rompskiego (2009); cyto-
wanie ostatniej wrêcz zdumiewa dla braku pozosta³ych publikacji z serii BPK!
Raz powo³uje siê na pozycjê z Internetu (s. 80), ale bez podania tytu³u: Ewolucja
pogl¹dów na status jêzykowy kaszubszczyzny. Wymieniona zosta³a ksi¹¿ka J. Tre-
dera Historia kaszubszczyzny literackiej (2005, tu mylnie: 2006!), ale brak pozycji
Jêzyk kaszubski. Poradnik jêzykowy, red. J. Treder, 2002, wyd. 2., 2006. Gdyby
autorka wykorzysta³a – ju¿ w trakcie przygotowywania do druku – choæby te dwie
pozycje, zw³aszcza tê drug¹, to uniknê³aby i b³êdów, i zaktualizowa³aby wiele
faktów i stwierdzeñ. Brakuje, oczywiœcie, tak¿e ksi¹¿eczki J. Tredera Spòdlowô
wiédza ò kaszëbiznie (2009). Po 2005 r. wysz³o zreszt¹ sporo innych pozycji,
w których wyjaœniono niejedn¹ zagadkê z dziejów badañ kaszubszczyzny. Zaska-
kuje skracanie tytu³ów prac, np. L. Moszyñski, Resztki s³ownictwa s³owiñskie-
go… (1957), M. Rudnicki, Studia na nazwami… (1935); najwiêcej takich skró-
conych opisów pod nazwiskiem Z. Sobierajski.

Gdy chodzi o literaturê przedmiotu, podan¹ na koñcu w Wykazie literatury
(s. 110-118) – w tekœcie przywo³ywana ona skrótem: WL (nigdzie nieobjaœnio-
nym), nr pozycji i strona – dziwi zapis m.in. takich pozycji:

W. Boryœ, Kaszubska leksykografia i badania s³ownictwa… – jako osobna
publikacja, gdy to artyku³ w: Badania kaszuboznawcze w XX w…., s. 280-300;

J. Rompskiego Œcinanie kani, którego zreszt¹ nie analizuje. Nie dowie siê, ¿e z rkps A. Mos-
bacha wydany zosta³ inny przekaz Œcinania kani F. Ceynowy. Nie dowiedzia³ siê, ¿e pierwszy
zapis widowiska jest po kaszubsku. Móg³by nie powielaæ b³êdnej nazwy persony tego widowi-
ska pacharz, bo udowodniono, ¿e to z³e odczytanie za pëskôrz, pol. pyskarz. Itp. Najwy¿szym
autorytetem w sferze wiedzy o tym widowisku jest tekst A. Œwierkosza (1933)! Ksi¹¿ka ma
charakter literacki i publicystyczny.
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E. Breza, Nazwiska Pomorzan – tylko dwa tomy (2002–2004), gdy jest prze-
cie¿ tak¿e tom 3. z 2003 r., o czym czytamy na s. 50.

E. Breza, Pochodzenie przydomków szlachty pomorskiej, 1979, brak wyd.
zmienionego i poszerzonego z 1986 r.

F. Lorentz, Gramatyka pomorska, 1958–1962 – nie wykazano wyd. 1. z lat
1927–1937.

M. Miotk, Swiêtim turê staków… z roku 1991 (b³êdy w podtytule), brak wy-
dania nowego poszerzonego pt. Séw Bò¿égò s³owa z 2008 r.

Nie ma tu wcale S³ownika etymologicznego kaszubszczyzny W. Borysia i H. Po-
powskiej-Taborskiej, choæ o jego 6 tomach napisano na s. 48. W tekœcie g³ównym
pojawia siê nieco b³êdów dotycz¹cych literatury, np. Z. Sobierajski, S³ownik gwa-
rowy tzw. S³owiñców – jako dwutomowy 1994–1997 (s. 41), gdy wyszed³ tylko
jeden tom A-È (1997). Nie ma prac B. Synaka, wa¿nych m.in. z punktu widzenia
jêzyka. W ksi¹¿ce znajdujemy liczne dowody na to, ¿e autorka wielu pozycji nie
mia³a nigdy w rêku, co m.in. zdradzaj¹ zapisy typu: „M. Rudnicki, Przyczynki do
gramatyki…. 1913, t. 6 (cyt za: WL 37, s. 8)” (na s. 38), a WL 37 to E. Kamiñska,
J. Pa³kowska, Z historii badañ…; nawiasem mówi¹c, pe³ny tytu³ pracy Rudnickie-
go wymieniony zosta³ w tekœcie g³ównym. O badaniach E. Rogowskiej-Cybulskiej
nad kaszubskimi nazwami roœlin informuje tylko odsy³acz do: WL 68 (s. 51),
tj. do Bibliografii C. Obracht-Prondzyñskiego. I jeszcze jeden „kwiatek”: ocenê
H. Popowskiej-Taborskiej ksi¹¿ki Hilferdinga sytuuje w wydaniu pracy tego¿ Ro-
sjanina w t³umaczeniu O. Kolberga, wydanym w 1965 r.

Autorka ma wielkie ambicje, gdy¿ wbrew tytu³owi ksi¹¿ka – rozdz. Zarys
badañ kaszubszczyzny (20-53), dotycz¹cy historii badañ jêzyka – obejmuje tak¿e
trzy inne zagadnienia: Zasiêg terytorialny kaszubszczyzny (12-19), Piœmiennic-
two kaszubskie (54-79) i rozdzia³ Kaszubszczyzna – odrêbny jêzyk s³owiañski
(80-105), poœwiêcony w du¿ej mierze opisowi gramatyki kaszubskiej, do której
w³¹cza pisowniê. Zagadnienia te obecne s¹ w podanym tu wy¿ej alfabetycznym
Poradniku jêzykowym (2006), mianowicie pod has³ami g³ównymi: granice ka-
szubszczyzny, historia badañ kaszubszczyzny, historia kaszubskiego jêzyka lite-
rackiego, jêzyk kaszubski, jêzyk pomorski, jêzyki lechickie, jêzykowa charakte-
rystyka Pomorza Zach. itp.; od nich liczne odsy³acze do szczegó³owych kwestii,
np. od historii badañ do: S. Krofeja, M. Pontanusa, K.G. Antona, Mrongowiusza,
Ceynowy, Prejsa, Hilferdinga, Parczewskiego, Ramu³ta, A. Kaliny, J.J. Mikkoli,
G. Bronischa itd.

Do podrozdzia³u o zasiêgu autorka w³¹czy³a „zabytki jêzykowe kaszubsz-
czyzny”, np. Krofeja i Pontanusa, stwierdzaj¹c: „Obydwie pozycje napisane
w jêzyku polskim przeplatane licznymi kaszubizmami?” (s. 15). (Na s. 90: „nie
zosta³y one w ca³oœci napisane po kaszubsku”. Tutaj do zabytków b³êdnie zali-
czono Roty brzesko-kujawskie!). Gdyby zna³a nowsze prace F. Hinzego i J. Tredera,
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to tak „g³adko” nie mog³aby o tym napisaæ. W jaki sposób L. Roppel dokumento-
wa³ pozosta³oœci mowy? Chyba tylko opracowuj¹c materia³ jêzykowy na mapie
Pallasa z 1926 r., ale tego artyku³u (1962) w bibliografii nie ma. Nie ma wzmianki
o publikacji J. Mordawskiego Statystyka ludnoœci kaszubskiej (2005).

Gdy chodzi o dzieje badañ kaszubszczyzny, to stopieñ aktualnoœci informa-
cji poznaæ mo¿na ze sposobu referowania zagadnienia: najpierw wed³ug mono-
grafii A. Bukowskiego (1950, ale stan wiedzy do 1939), potem wed³ug artyku³u
E. Kamiñskiej i J. Pa³kowskiej (1956), w ma³ym zaœ stopniu odwo³uje siê do
H. Popowskiej-Taborskiej Kaszubszczyzna (1980). Nawiasem mówi¹c, by³oby sto-
kroæ lepiej, gdyby Region tê ksi¹¿eczkê wyda³ na nowo, mo¿e z jakimœ postscrip-
tum autorki. Wiadomo, ¿e nie godzi³a siê na nowe wydanie, poniewa¿ w krótkim
czasie radykalnie zmieni³ siê stan badañ i naszej wiedzy.

Zdaniem autorki pierwszy kaszubszczyzn¹ zainteresowa³ siê K.C. Mrongo-
wiusz (s. 20), gdy nie od dziœ wiemy przecie¿ o S³ownikach porównawczych jêzy-
ków s³owiañskich i narzeczy Europy i Azji (1787) i o badaniach K.G. Antona
(1781?). Nie ma tu nawet wzmianki o odnalezieniu w archiwach i opublikowa-
niu (Z. Szultka, H. Popowska-Taborska) dwu wersji s³owniczka Mrongowiusza,
a zw³aszcza o rewelacyjnych tego faktu konsekwencjach w interpretacji g³oœnego
w nauce raportu P. Prejsa z 1840 r., zawieraj¹cego ponad 200 wyrazów kaszub-
skich, o czym wspomina autorka ni¿ej (s. 23); okazuje siê, ¿e niemal ca³a zawar-
toœæ raportu to dorobek Mrongowiusza. Wiêcej wiemy dziœ te¿ o wydanym przez
Mrongowiusza Ma³ym katechizmie (s. 22). Powtarza autorka, ¿e podró¿ Hilfer-
dinga trwa³a dwa tygodnie, gdy wiemy, ¿e trwa³a niemal ca³y sierpieñ 1856 r.
Wœród badañ rosyjskich nie wymienia I.I. Srezniewskiego, gdy powinna znaæ
choæby tytu³ tekstu F. Ceynowy Mòje spòstrzezeniô przë przezéraniu ùwôg Isma-
ela Srezniewskiégò nad mòw¹ kaszëbsk¹ (1851).

Wiadomoœci dotycz¹ce osoby i badañ F. Ceynowy s¹ i ubogie, i stare, a prze-
cie¿ jakiego by zagadnienia nie poruszyæ, to on pojawia siê jako prekursor, np.
jako autor pierwszych naukowych tekstów drukowanych po kaszubsku. Nie przy-
toczono tu tytu³u s³ownika wyrazów kaszubskich rzekomo bli¿szych rosyjskiemu
ni¿ polskiemu i nie podano motywacji jego tworzenia. Nie odnotowano pierwszej
gramatyki Ceynowy i jej wydania (1998). Twierdzi nadal, ¿e Ceynowa pisa³ „dia-
lektem rodzinnego S³awoszyna”, ¿e „podj¹³ próbê”, kiedy przecie¿ prze³o¿y³ baj-
kê Puszkina. Podtrzymuje stwierdzenie z literatury, ¿e „ta pierwsza próba stwo-
rzenia kaszubskiego jêzyka literackiego zakoñczy³a siê niepowodzeniem” (s. 26),
kiedy to od jego czasów pisze siê po kaszubsku, choæ w ró¿nych wariantach jê-
zyka. Dalej jednak napisa³a, ¿e starania Ceynowy „zosta³y wspó³czeœnie uwieñ-
czone sukcesem” (s. 80).

Nie warto tutaj komentowaæ zdawkowych i nieprecyzyjnych uwag o A. Par-
czewskim, G. Pob³ockim i L. Biskupskim, a nawet o S. Ramu³cie, choæ odnoto-
wano tu wydanie przez H. Horodysk¹ cz. II, istotnie „zawierajêcej znacznie wiê-
cej wyrazów gwarowych kaszubskich w stosunku do ogólnopolskich”. Z tego
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stwierdzenia wynika³oby, ¿e autorka s³ysza³a coœ o krytyce zawartoœci tego s³ow-
nika, ale nie napisa³a o tym; cz. II ma wiêcej wyrazów kaszubskich dlatego, ¿e
Ramu³t bazowa³ na Ÿród³ach pisanych, zw³aszcza na s³owniku L. Biskupskiego.
Ani s³owa nie ma te¿ o normalizacji jako nowoœci „pierwszego ca³oœciowego
wydania tego dzie³a” przez Tredera (2003), a wiêc przede wszystkim o dzisiejszej
ortografii i hase³, i cytatów, o aktualnych formach odmiany.

Obszerniej przedstawi³a badania F. Lorentza, ale nie wyjaœnia Ÿróde³ jego
Gramatyki pomorskiej i zabiegów wokó³ jej druku. Napisa³a, ¿e ostatni jej zeszyt
ukaza³ siê w 1937 r. (s. 34), tymczasem rêkopis tego zeszytu, kiedy wybuch³a
wojna, sp³on¹³ na dziedziñcu IZ w Poznaniu razem z innymi ksi¹¿kami. Wa¿na
by³aby tu informacja, ¿e czêœæ rêkopisu ocala³a i jest obecnie w MPiMK-P
w Wejherowie. B³êdnie przypisuje jemu autorstwo pogl¹du, ¿e „dawna kaszubsz-
czyzna stanowi³a ogniwo poœrednie miêdzy jêzykiem polskim a po³abskim”
(s. 36), ale kilka stron dalej s³usznie przypisuje go K. Nitschowi i Z Stieberowi
(s. 37 i 46); dziœ jednak wiemy, ¿e jest on starszy, bo Nitsch przej¹³ go od swego
mistrza L. Malinowskiego (1875). Nies³uszne jest stwierdzenie, ¿e to badania
Lorentza „zmobilizowa³y równie¿ polskich jêzykoznawców” (s. 36), poniewa¿
wczeœniej Jan Baudouin de Courtenay polemizowa³ z pogl¹dami S. Ramu³ta (1897,
1904). W ocenie badañ T. Lehra-Sp³awiñskiego niejasne jest zdanie, ¿e „takie
cechy kaszubszczyzny, jak: akcent inicjalny lub ruchomy, brak spó³g³osek œ Ÿ æ dŸ,
zrównanie brzmienia y z i, przejœcie krótkich i u w samog³oskê ë, czyli szwa, to
cechy prapolskie, zachowane w tym dialekcie i wystêpuj¹ce równie¿ w innych
gwarach” (s. 39).

W relacji z badañ jêzykoznawców gdañskich nieaktualna jest od kilku lat
informacja, ¿e J. Treder jest kierownikiem zak³adu czy ¿e „twórc¹ tego oœrodka
by³ Hubert Górnowicz” (s. 49); by³ on twórc¹ gdañskiej szko³y onomastycznej,
ale kaszubszczyzny jako takiej nie bada³, choæ dobrze j¹ zna³, a cytowane tu jego
prace nie dotycz¹ kaszubszczyzny; zreszt¹ po co tu one? Autorka nie wymieni³a
pracy „m³odszego” pracownika M. Cybulskiego Problematyka morfonologiczna
w procesie kodyfikacji kaszubszczyzny (2008). B³êdnie do gdañskich jêzykoznaw-
ców zajmuj¹cych siê kaszubszczyzn¹ zalicza Z. Brockiego, J. Trepczyka i A. La-
budê. Warto tu by³o wyzyskaæ zw³aszcza artyku³ J. Tredera pt. Dzieje gdañskiej
kaszubistyki jêzykoznawczej (w: Tradycje gdañskiej humanistyki, red. J. Borzysz-
kowski, C. Obracht-Prondzyñski, Gdañsk 2008, s. 124-136).

W ³atwiejszej, ale i obszerniejszej do zreferowania sferze piœmiennictwa
kaszubskiego streszczenia ró¿nych prac – zw³aszcza A. Bukowski i F. Neureiter,
rzadko J. Drze¿d¿on (np. brak jego ksi¹¿ki Piêtno Smêtka, 1973) i J. Samp – s¹
naprawdê bardzo ogólnikowe; nie czuje siê, aby autorka coœ z tej literatury sama
przeczyta³a. Wœród kaszubskich pisarzy nie ma tego pierwszego, tj. Ceynowy,
choæ napisa³a: „wprowadzenie kaszubszczyzny do literatury wi¹¿e siê z nazwi-
skiem Floriana Ceynowy” (s. 55), brak jednak wzmianki o jego najbardziej lite-
rackich Rozmòwach (1850, 1868), mizerna zaœ jest informacja o jego „Skarbie”.
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Przy Ceynowie i Derdowskim a¿ by siê prosi³o wymieniæ ostatnie wydania ich
najwa¿niejszych utworów w ramach serii BPK (2007). Czôrliñsczi ponoæ napisa-
ny jest dialektem chmieleñskim (s. 56), gdy wiêkszoœæ twierdzi, ¿e wielewskim,
zaborskim.

Majkowskiego prezentuje nawet doœæ szeroko, chyba w oparciu o czyjeœ ba-
dania, ale g³os decyduj¹cy w ocenie jego wierszy, zreszt¹ tak¿e wierszy Karnow-
skiego, ma F. Neureiter (s. 59, 60), autor popularnej i t³umaczonej na polski histo-
rii literatury; autorka nie wie, jaki charakter i znaczenie ma ta jego ksi¹¿ka. ̄ enu-
j¹ce jest ukazanie w kilku linijkach Remùsa, a przecie¿ wokó³ tej powieœci ci¹gle
siê rozprawia i publikuje, ¿e wspomnieæ tu prace T. Linknera czy t³umaczenia na
jêzyki obce. Heykemu poœwiêca kilka linijek. Nie t³umaczy, dlaczego F. Sêdzic-
kiego zaliczy³a do m³odokaszubów, poœwiêcaj¹c mu sporo miejsca. Kilka wersów
zajmuje wiedza o Budziszu, o ocenie którego twórczoœci decyduje F. Hinze, zna-
j¹cy go dziêki badaniom Drze¿d¿ona.

Najwiêcej miejsca zajmuje w ksi¹¿ce liczna grupa zrzeszeñców. Brakuje tu
niektórych zbiorów wydanych wierszy-pieœni Trepczyka, np. Lecë choranko (1980,
1997), tytu³ Odecknienié zmieni³ siê w Odechnienie. Nie ma wzmianki o jego
dwutomowym s³owniku (1994). Gdy chodzi o Rompskiego, mog³aby ju¿ omówiæ
dalszy fragment Wzénikù Arkónë, gdy¿ powo³uje siê na tom jego dramatów (2009);
znowu Neureiter najlepiej wie, ¿e sztuka powsta³a pod wp³ywem Dziadów Mic-
kiewicza. Pisze, ¿e wiele jego sztuk wystawiono i cieszy³o widzów? Sk¹d wie, ¿e
„w warstwie jêzykowej” utworów „oddali³ siê najbardziej” od kaszubskiego jêzy-
ka mówionego; ponownie zawierzy³a Neureiterowi, chyba znawcy kaszubszczy-
zny literackiej i kaszubskich gwar. Nie charakteryzuje wymienionych Sonetów
kaszubskich Bieszka. Jêzyk utworów – felietonów i wierszy – Labudy znowu fi-
nezyjnie ocenia cytat z Neureitera: „odznaczaj¹ siê one jedyn¹ w swoim rodzaju
œwie¿oœci¹ i naturalnoœci¹, jêdrnym jêzykiem ludowym, pe³nym niewymuszone-
go, chytrego, prawdziwie kaszubskiego humoru”. Czy „ludowy” jêzyk i naturalny
przedstawiaj¹ te¿ niewymienione dwa zbiorki Ewanielskô spiéwa? Brak równie¿
tomiku jego wierszy Kaszëbsczim jesmë lëdã (druk 1996). Nic mi nie wiadomo,
aby ks. F. Grucza przet³umaczy³ te¿ Dzieje Apostolskie.

O „Klëce” wiemy wiêcej od ukazania siê nieobecnej w omawianej ksi¹¿ce
publikacji Leon Roppel i wejherowska „Klëka” (2008). Nie wspomniano o jego
pracach edytorskich ani o tym, jaka jest natura jego prozy i poezji. J. Ceynowa
zosta³ tylko wymieniony, dokonañ literackich P. Szefki nie dostrze¿ono, a Sychta,
który do tej grupy nie nale¿a³, ma 6-wersowy akapit z tytu³ami tylko przedwojen-
nych sztuk i S³ownikiem.

I teraz nastêpuje opis d³ugiego i bogatego w wydarzenia okresu powojenne-
go, a wiêc od 1945 do 2014 r., co zajmuje 6 stron tekstu. Nie ma tu ¿adnego
porz¹dku i gradacji, zacytowania choæby cz¹stki wa¿nych opinii o kaszubskiej
literaturze, np. najwa¿niejsze zdanie poœwiêcone J. Piepce, wymieniaj¹c tu tylko
Stojednã chwilkã (1961) i w innym miejscu wydanie wraz z Ropplem tomu Nasze
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stronë (1955), jest jakaœ uwaga J. Tredera, ¿e „jego kaszubszczyzna wykazuje
polonizmy” (s. 73). A czyja kaszubszczyzna nie wykazuje tego zjawiska? Nic
o twórczoœci wymienionych z nazwiska A. Neclu i A. £ajming; zreszt¹ czêsto
wypisano tylko same nazwiska, a redakcja w przypisie poda³a wybrane dane
z biogramu. S. Pestki wymieniono dwa tomiki poezji, ale ksi¹¿k¹ jest Wieczórny
widnik. Debiutancki tomik Drze¿d¿ona ma tu tytu³ Skalniane pôcorë! Króciutko
odnotowani zostali jeszcze np. S. Janke, J. £ysk, I. Czaja, J. Labudda, J. Stachur-
ski, T. Fopke, ale nie podano nazwisk, np. S. Bartelika, M. Boszke, E. Bugajna,
P. Dziekanowski, L. Go³¹bek, M. Jeliñski, H. Makurat, H.J. Musa, A. Pieper,
W. Pomorski, T.K. Rolski, R. Skwiercz, B. Ugowska, E. Warmowska, D. Wil-
czewska. Nie ma nic tzw. zymkówcach, o komiksie i literaturze scientie fiction
itd.

W czêœci dotycz¹cej Kaszubszczyzny – odrêbny jêzyk s³owiañski ekonomicz-
niej bêdzie tylko wskazaæ najwa¿niejsze b³êdy. Rozdzia³ Charakterystyka jêzyka
to streszczenie artyku³u E. Brezy z Internetu, a inne fragmenty s¹ streszczeniem
tekstu J. Tredera itd. Jeœli Breza czy Treder powo³uj¹ siê na innych autorów, to
tutaj wszystko przypisane zosta³o Brezie czy Trederowi, np. wychodzi na to, ¿e
jêzykoznawcy gdañscy rozstrzygnêli o przynale¿noœci kaszubskiego do grupy
lechickiej (s. 81) i ¿e to dopiero „zdaniem Brezy” niektóre cechy znane by³y kie-
dyœ te¿ polszczyŸnie literackiej i jej dialektom” (s. 82); on te¿ „zwraca uwagê” na
liczebniki typu dwa dwadzesca (s. 84). Nie definiuje poprawnie z punktu widze-
nia historycznego pojêcia dialekt pomorski, jeœli do niego zalicza np. gwary ko-
ciewsk¹, borowiack¹, warmiñsk¹ itd. Nie wyjaœnia sensu i „efektu” u¿ycia przez
A.F. Majewicza pojêcia etnolekt (s. 80). Ci¹gle jeszcze aktualny dla autorki jest
typ rzeczowników procesëjô (s. 84). Nie wyjaœnia precyzyjnie ró¿nic wyra¿ania
w kaszubskim i polskim orzecznika form¹ krótsz¹ przymiotnika typu zdrów (s. 85).
Informuj¹c o archaicznych (pó³nocnych) formach typu czëtajã, nie dodaje, ¿e
powszechniejsze s¹ formy typu czëtóm. Kuriozalna wiadomoœæ, ¿e na pó³nocy
Kaszub i w centrum formy imperatiwu maj¹ akcent na ostatniej sylabie, np. goni,
rzeczë, robita, gonita – w opozycji do inicjalnego w trybie oznajmuj¹cym, np.
robita, gònita (s. 84) – pochodzi z prac E. Brezy (pomiesza³ ze stanem w Boguro-
dzicy?), choæ on w Zasadach pisowni kaszubskiej (wyd. 2., 1984, s. 33), Grama-
tyce kaszubskiej (s. 132) i KaszubszczyŸnie (s. 175) pisze o akcencie na przed-
ostatni¹. W czasie przesz³ym „czasownik posi³kowy bëc zostaje u¿yty w odpo-
wiedniej osobie czasu przesz³ego, np. të jes szed³ (s. 85); przecie¿ jes to czas
teraŸniejszy, jak w innych przyk³adach: jes gôdô³, pisô³, rzek³ itp. W przyk³adzie
Swinie md¹ mia³ë wszëtko wë¿arté – „czas przesz³y zosta³ utworzony przy pomo-
cy czasownika posi³kowego w formie czasu przysz³ego” (s. 85).

Kszta³towanie siê kaszubszczyzny literackiej – zdominowa³ rozwój pisowni,
widz¹c w niej – za E. Kamiñsk¹ i J. Pa³kowsk¹ – dwa oczywiste kierunki:
1. oparty na pisowni polskiej, np. Derdowski, Majkowski, F. Sêdzicki 2. wprowa-
dzaj¹cy odrêbn¹ pisowniê, np. F. Ceynowa, Majkowski… Przedstawienie zagad-



333MONIKA KOWALCZYK, HISTORIA KASZUBSZCZYZNY W ZARYSIE...

nienia nie jest jednak jasne, a b³êdów w nim wiele, np. system graficzny polski
Ceynowy to przecie¿ nie dzisiejszy (s. 90), w X¹¿ecze dlo Kaszebov nie ma „pi-
sowni czeskiej” (s. 91), co widaæ ju¿ z tytu³u. Absolutnie nie rozumie pisowni
Majkowskiego u¿ytej w Remusie, pisowni z jednej strony fonetycznej (jak np.
Derdowski), z drugiej etymologicznej (jak np. Ceynowa), a poza tym podobno
pisownia Lorentza by³a zbyt „kompromisowa” (s. 94), zamiast zbyt fonetyczna
i wprowadzaj¹ca liczne nowe litery. Nie zauwa¿a, ¿e pisownia Labudy to „spisa-
nie” pisowni Majkowskiego, a wiêc nieprawd¹ jest te¿, ¿e one „nie zosta³y wyko-
rzystane w praktyce z powodu wybuchu wojny”; pos³ugiwali siê ni¹ zrzeszeñcy
jeszcze po pisowni z 1974 r., o której pisze po w miarê poprawnym opisaniu
z literatury pisowni Roppla (1939) i pisowni Bieszka (1959). Przesadnie szczegó-
³owo przepisuje prace Brezy omawiaj¹ce pisowniê z 1974 r., a potem podaje usta-
lenia pisowni z 1996 r., nie spostrzegaj¹c, ¿e to pisownia Bieszka.

Rozdzialik Spo³eczny awans kaszubszczyzny bardziej pasowa³by do historii.
Autorka nie wyjaœni³a tu ró¿nic miêdzy trzema t³umaczeniami Ewangelii, a z t³u-
maczeñ o. Sikory mowa tylko o œw. Marku (2001); za moim tekstem podkreœla
tylko ró¿ne ich ortografie. Ze zbiorków kazañ wymienia tylko dwa, nie znaj¹c
najnowszego ks. Miotka (2008). Nieaktualne s¹ informacje o mszach z kaszubsk¹
liturgi¹ s³owa (s. 100). Niewiele pisze o t³umaczeniach na kaszubski (s. 101). Czy
naukowe s¹ opracowania w antologii Dzëczé gãsë (2004)? O nauczaniu jêzyka
kaszubskiego w szkole wiadomoœci s¹ przestarza³e, choæ u¿ywa okreœlenia „obec-
ne”, ale chodzi o 1996 r., w zwi¹zku z tym i wiadomoœci o podrêcznikach dotycz¹
tylko ksi¹¿ek W. Bobrowskiego i D. Pioch. Od tamtego czasu bardzo siê zmieni³o!

B³êdów, przeinaczeñ, uproszczeñ i nieaktualnoœci w ksi¹¿ce jest wiele. Braku-
je w niej zw³aszcza prezentacji wyników badañ z ostatnich 10 lat, zarówno w zakre-
sie jêzyka, jak i literatury czy rangi spo³ecznej jêzyka, np. brak serii BPK, o t³u-
maczeniach na kaszubski i z kaszubskiego bardzo ma³o; o tym dowiadujemy siê
z podpisu pod ilustracj¹ karty tyt. Trenów J. Kochanowskiego, wprowadzonej
przez redakcjê? W chronologicznej prezentacji literatury kaszubskiej nie znaj-
dziemy ¿adnych wyró¿ników tematycznych, artystycznych czy jêzykowych. Au-
torka fa³szuje rzeczywistoœæ, przypisuj¹c niew³aœciwym badaczom okreœlone
twierdzenia i oceny, a dzieje siê to dlatego, ¿e referuje prace nowsze bez uwzglêd-
nienia tego aspektu.

Dlaczego w ksi¹¿ce jest a¿ tyle „[przyp. red.]”, najczêœciej objaœniaj¹cych
terminy jêzykoznawcze? Ktoœ siê tu popisuje znajomoœci¹ rzeczy, u¿ywaj¹c np.
pojêcia flektyw (s. 96). Autorka po seminarium jêzykowym nie by³a w stanie zro-
biæ tego sama! Redakcja w tych przypisach zwykle podaje przyk³ady polskie, np.
dla analogii morfologicznej „np. pol. syna zamiast synu w D. lp.” Dlaczego nie
mog³o byæ kasz. sëna zamiast sënu? Komu one maj¹ s³u¿yæ? Do kogo ksi¹¿ka ta
jest adresowana? Raczej nie do œwiata naukowego, a wiêc te definicje powinny
byæ podane proœciej…
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I wreszcie jaka by³a koniecznoœæ dodania zakoñczenia T.A. von Piechow-
skiego. Czy ma ono wype³niæ wspomnian¹ lukê czasow¹ w badaniach ? Jest ono
powierzchowne i dyletanckie, nieco ideowe (np. o pracach nad ustaw¹…, o spisie
powszechnym), nic w nim merytorycznego w ocenie prac RJK (pominiêty np. art.
H. Makurat z polemik¹ E. Brezy – o jakoœci tych prac), ¿adnego dowodu czy
pe³na dezinformacja na temat: „dzia³alnoœci Rady Jêzyka Kaszubskiego jest kon-
sultacja w zakresie poprawnoœci jêzykowej nazw urzêdowych, nazw miejscowych
i fizjograficznych”… Potwierdza ono i niesamodzielnoœæ autorki, i niekompeten-
cjê promotorki, i nieporadnoœæ wydawnictwa, które mo¿e i przeczuwa³o, ¿e coœ
jest tu nie tak. I ukaza³ siê bubel!
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Ksi¹¿ka stanowi kompleksowe opracowanie kaszubskich przymiotników de-
nominalnych (tj. odrzeczownikowych) na materiale wyekscerpowanym ze S³ow-
nika gwar kaszubskich na tle kultury ludowej B. Sychty. Studium w badanym
zagadnieniu, potraktowanym na szerok¹ skalê – a autorka zapowiada ci¹g dalszy
– jest prac¹ pioniersk¹, w której jednak wyzyskuje siê syntetyczne ujêcie sprzed
1930 r. – ogólnie na innym materiale – w Gramatyce pomorskiej F. Lorentza
i ogl¹d aspektu geografii wybranych tutaj do badañ formacji w Atlasie jêzykowym
kaszubszczyzny wed³ug stanu z lat piêædziesi¹tych XX w. Nawi¹zanie do tych
prac by³o konieczne i inspirowa³o autorkê do poszerzenia i pog³êbienia analiz.
Studium imponuje rozmiarami, zawartoœci¹, sposobem ujêcia (metodologi¹), ja-
koœci¹ i jasnoœci¹ wywodów – prowadzonych stale w kontekœcie ustaleñ zawar-
tych w wielu innych pracach, przewa¿nie polonistycznych – i wreszcie przekonu-
je sformu³owanymi wnioskami szczegó³owymi i ogólnymi, koñcowymi.

Oto zawartoœæ rozprawy: I Za³o¿enia: stan badañ i stosunek do opracowañ
wczeœniejszych, cele, zakres i metoda, teoretyczne podstawy analizy, ekscerpcja
Ÿróde³ i sposób opracowania; II Analiza materia³u: 1. formacje sufiksalne (dalej
uk³ad wg sufiksów), 2. prefiksalno-sufiksalne (dalej wed³ug prefiksów), 3. para-
dygmatyczne, 4. od wyra¿eñ przyimkowych (dalej wed³ug przyimków); III Syn-
teza, obejmuj¹ca ustalenia w nastêpuj¹cych zakresach: techniki s³owotwórcze,
zasób formantów, frekwencja, opis bazy derywacyjnej, funkcje formantów, wa-
riantywnoœæ s³owotwórcza, geografii; IV Kaszubszczyzna a jêzyk polski: dyfe-
rencyjnoœæ i cechy swoiste kaszubskich przymiotników. Do tego dochodz¹ indeksy
derywatów, bibliografia i streszczenia po kaszubsku i angielsku,

Wyczerpuj¹co przedstawiono stan badañ, jasno sformu³owano cele rozprawy,
uzasadniono przyjête nowoczesne narzêdzia metodologiczne, przeprowadzono
pe³n¹ i poprawn¹ ekscerpcjê Ÿróde³ i dokonano bezb³êdnej (!) analizy s³owotwór-
czej materia³u, tj. ok. 1670 (?) przymiotników odrzeczownikowych ze S³ownika

Beata Milewska, S³owotwórstwo kaszubskiego
przymiotnika. Formacje denominalne,

Uniwersytet Gdañski, Gdañsk 2013
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Sychty, nadto w celach porównawczych doœæ pokaŸnego materia³u z Gramatyki
Lorentza i skromniejszego materia³u z AJK.

Podstawowe dla rozprawy i zarazem najnowsze Ÿród³o, choæ ju¿ sprzed pó³
wieku, wydaje siê niemal idealne dla badañ synchronicznych wspó³czesnego stanu
– zreszt¹ nie tylko s³ownictwa – dialektów i gwar kaszubskich. S³usznie autorka
uzupe³nia go skromnym materia³em z AJK, jak te¿ niema³ym, choæ tylko wybra-
nym, materia³em Lorentza, zw³aszcza s³owiñskim, a wiêc ju¿ historycznym, wzbo-
gacaj¹c w ten sposób rozprawê o aspekt diachroniczny, pozwalaj¹cy okreœliæ ogólne
kierunki rozwoju kaszubskiego systemu s³owotwórczego, np. czy nastêpuj¹ w nim
jakieœ porz¹dkuj¹ce regulacje. Autorka dokona³a opisu tego s³owotwórstwa w za-
planowanym przez siebie zakresie, pozostaj¹c wy³¹cznie w obrêbie kaszubszczy-
zny, sporadycznie tylko w trakcie szczegó³owych analiz porównuje go z polskim,
dopiero na koñcu swego studium dokonuje syntezy tego aspektu porównawczego.

Podkreœliæ trzeba fakt bezb³êdnego wskazywania podstaw rzeczownikowych
– znajdywanych zwykle w tym samym S³owniku Sychty jako g³ównym Ÿródle –
badanych formacji przymiotnikowych wraz z przytoczeniem niezbêdnych i pre-
cyzyjnych objaœnieñ semantyki. Uwagê zwraca zdumiewaj¹ca regularnoœæ i sy-
metria zapisanych przez Sychtê w terenie derywatów i ich podstaw.

Autorka wykazuje doskona³¹ znajomoœæ literatury przedmiotu, zamieszcza-
j¹c liczne i trafne odniesienia do ró¿nych publikacji, aktualnych i zwykle no-
wych, m.in. kaszubistycznych, polonistycznych i slawistycznych, ujêtych na koñ-
cu pracy w bibliografii, licz¹cej pond 210 pozycji. Mo¿e czêœciej nale¿a³oby siê
chyba odwo³aæ do S³ownika etymologicznego kaszubszczyzny, zw³aszcza przy
wskazywaniu swoistoœci kaszubskich przymiotników.

Wnioski cz¹stkowe formu³owane w trakcie opisu formacji z okreœlonymi for-
mantami czy po przedstawieniu poszczególnych technik s³owotwórczych uznaæ
nale¿y za istotne i trafnie sformu³owane, pasuj¹ce do odpowiednio zinterpreto-
wanego i poklasyfikowanego materia³u. Wszystkie zosta³y te¿ zobiektywizowane
niezbêdnymi liczbami i zestawieniami statystycznymi, tj. tabelami. Niezwykle
instruktywna i pogl¹dowa jest te¿ tabela 9. ukazuj¹ca wariantywnoœæ s³owotwórcz¹
derywatów. Zauwa¿yæ by mo¿na, ¿e inne wyniki przynios³oby uwzglêdnienie
materia³ów zapisanych w s³ownikach reprezentuj¹cych odmianê formuj¹cego siê
kaszubskiego jêzyka literackiego (np. wspomniany Trepczyka (1994) czy Kaszë-
bsczi s³owôrz normatiwny E. Go³¹bka, 2005), asymiluj¹cego wiêcej zapo¿yczeñ
z polskiego (w tym internacjonalizmów) i wykazuj¹cego obecnoœæ neologizmów,
wyzyskuj¹cych jakoœ techniki i œrodki s³owotwórcze obecne w spontanicznie roz-
wijaj¹cej siê od wieków odmianie kaszubszczyzny mówionej, któr¹ zarejestrowa³
Sychta.

Rozprawa napisana jest poprawn¹ polszczyzn¹, jasn¹ i œcis³¹, a naukowa
terminologia jêzykoznawcza u¿ywana jest bez przesady; nie ma tu nawet œladu
jakiegoœ ¿argonu.
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Autorka ukazuje pe³ne zasoby owych przymiotników, wszystkie techniki
i œrodki ich tworzenia, wydziela stosowne grupy semantyczne, wskazuje i inter-
pretuje opozycyjnoœæ ró¿nych formacji, zarysowuje ich geografiê, wykorzystuj¹c
lokalizacjê Sychty i dane z map AJK. Informacje przejête z Lorentza dotycz¹ przede
wszystkim dawnej peryferii jêzykowej kaszubszczyzny pó³nocno-zachodniej, tj.
gwar kabackich i s³owiñskich. Studium stanowi wa¿n¹ pozycjê w lingwistycznej
literaturze kaszubologicznej, polonistycznej, a czêœciowo – przez odniesienia do
prac innych autorów – slawistycznej. Zapowiada ona – wed³ug oœwiadczenia au-
torki we wstêpie – gruntowne i pe³ne opracowanie s³owotwórstwa kaszubskiego
jêzyka, jego dialektów i gwar.
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Z zaciekawieniem analizowa³em – m.in. pod k¹tem w³asnych badañ daw-
nych i obecnych – zasobnoœæ i oryginalnoœæ materia³ów zapisanych w prezento-
wanym tu S³owniku. Materia³y œl¹skie, zw³aszcza cieszyñskie znam od dawna
i wczeœniej porównywa³em je z kaszubskimi przy konfrontacji z frazeologi¹ pol-
szczyzny literackiej, potocznej i dialektalnej, m.in. w pracy pt. Ze studiów nad
frazeologi¹ kaszubsk¹ (na tle porównawczym) (1986). Wyzyskiwa³em wtedy nie
tylko zapisy zawarte w Nowej ksiêdze przys³ów i wyra¿eñ przys³owiowych polskich
(dalej: NKP), ale bezpoœrednio niektóre zbiory, np. Ondrusza i Wallisa. Bogata
frazeologia œl¹ska, szczególnie zaœ cieszyñska, wykazuje wiele zbie¿noœci – nie-
rzadko zadziwiaj¹cych – z kaszubsk¹; równie ciekawe s¹ zreszt¹ analogie w sferze
paremiograficznej (zob. J. Pomierska, Zbie¿noœci kaszubsko-cieszyñskie w pare-
miografii, „Acta Cassubiana”, t. XIII, 2011, s. 50-66.).

S³ownik zapowiada jednoczeœnie realizacjê zg³aszanego od niedawna – m.in.
przeze mnie – postulatu leksykograficznego opracowania polskiej frazeologii dia-
lektalnej, niezale¿nie od jej rejestracji w S³owniku gwar polskich PAN. Dobrze, ¿e
najpierw jest to frazeologia œl¹ska, maj¹ca bogat¹ dokumentacjê Ÿród³ow¹, a przede
wszystkim charakteryzuj¹ca siê wyrazistoœci¹ (idiomatycznoœci¹) w zestawieniu
na przyk³ad z wielkopolsk¹ i ma³opolsk¹, co wydaje siê byæ m.in. skutkiem tego,
¿e dialekty s¹siaduj¹ce ze Œl¹skiem w znacznym stopniu sw¹ frazeologiê „prze-
kaza³y” – w rozwoju polszczyzny – odmianie ogólnopolskiej, zw³aszcza literac-
kiej. S³ownik bêdzie zarazem stanowiæ uzupe³nienie du¿ego S³ownika gwar œl¹-
skich (od 2000 r. pod red. B. Wyderki).

Frazeologia œl¹ska i poœwiêcony jej S³ownik robi du¿e wra¿enie ze wzglêdu na
jakoœæ i iloœæ zgromadzonego materia³u, „rejestruje ogó³ gwarowych zwi¹zków
frazeologicznych z obszaru Œl¹ska”; ³¹cznie 6947 frazeologizmów (gwarowych!),
nie licz¹c wariantów. „Nie jest s³ownikiem dyferencyjnym”, co za³o¿eniem s³usz-
nym i na tym etapie rozeznania „bezpiecznym”; dopiero dalsze badania pozwol¹

Lidia Przymusza³a, S³ownik frazeologizmów i typo-
wych po³¹czeñ wyrazowych w gwarach œl¹skich,

Uniwersytet Opolski, Opole 2013, ss. 503

Jerzy Treder
Gdañsk
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okreœliæ stopieñ jej dyferencyjnoœci. Ze wzglêdu na kwestie terminologiczne
i zarazem ró¿norodnoœæ materia³u tytu³ S³ownika jest „bezpieczny”, a przede
wszystkim bardzo pojemny. Dzie³o „ma charakter dokumentacyjny i otwiera sze-
rokie mo¿liwoœci prowadzenia dalszych badañ. Mo¿e s³u¿yæ badaniom konfron-
tuj¹cym frazeologiê œl¹sk¹ z frazeologi¹ innych gwar czy z frazeologi¹ jêzyka
ogólnego”. Ma on równie¿ du¿e walory u¿ytkowe (np. dla literatów), wynikaj¹ce
m.in. z przyjêcia zapisu has³a s³ownikowe jako ca³ego frazeologizmu (tak ju¿ np.
Wallisa czy te¿ w SJP PAN). Ponadto pisowni¹ fonetyczn¹ oddana zosta³a tylko
czêœæ cytowanej dokumentacji Ÿród³owej.

We wstêpie informuje siê, ¿e materia³ z kartoteki S³ownika gwar œl¹skich
„przejêty zosta³ z ca³ym »dobrodziejstwem inwentarza« – z jego bogactwem, ale
te¿ niedostatkami”, ¿e czêœciowo spisano go w terenie, ale wiêkszoœæ pochodzi
z rêkopisów i Ÿróde³ drukowanych, zw³aszcza z XIX i XX w. Oœwiadczenie to
t³umaczy brak bezpoœredniej ekscerpcji prac – szeroko rozumianych paremiogra-
ficznych – J. Lompy (1825, 1858), L. Bro¿ka (1956), L. Derlicha (1955), K. Pry-
musa (1932), J. Œwiêtka, J. Taciny (1956) i H. Trzaskalika (1956) itd. Dla fraze-
ologii œl¹skiej to wa¿ne Ÿród³a! (Nawiasem mówi¹c, Lompa nawi¹za³ do zbiorku
I. £yskowskiego z Pomorza, ten zaœ wykazuje zbie¿noœci z pracami Kaszuby
F. Ceynowy. Z Cincia³y korzysta³ chyba G. Pob³ocki.). Nie wszystkie z nich ujê³a
NKP, np. bieda biedê grzeje; ktoœ chodzi, jakby œwieczkê ze¿ar³.

Oto kilka przyk³adów owych braków materia³owych: a) ze zbioru Lompy,
np.: baba jak ¿aba; b) ze zbioru Cincia³y, np. abo chybi abo trefi; ale ten umie
³y¿k¹ obracaæ!; ani te¿ przez obyczáj nic niedá (= nie wstydzi siê nie daæ); chciá³by
na mnie drwa r¹baæ (= robiæ ze mn¹, co mu siê podoba)… Zestawienie materia-
³ów z tych zbiorów, np. w NKP, dowodzi, ¿e autorzy nowszych zbiorów czêsto
przejmowali materia³ ze starszych, np. ani by pies kawa³ka chleba od niego nie
wzi¹³ Lompa; ts. z cz³onem: k¹ska Cincia³a, Ondrusz, Trzaskalik.

Wœród Ÿróde³ wymieniono SGP PAN, w którym te¿ mo¿na znaleŸæ nieco
frazeologizmów tutaj nieobecnych, np. od Adama rozpoczynaæ, zaczynaæ; do al-
leluja (czegoœ) ‘w du¿ej iloœci’; amen tabaka/ dusza/ woda ‘koniec, przepad³o’;
anielski robotnik [iron.]; anio³ nie cz³owiek; anio³ rogaty ‘diabe³’ (w przys³.); tak¿e
poza kwalifikatorem „Fraz”, np. porównania: mieæ spanie ani zaj¹c; jest g³upi ani
ma³y dzieæ; wygl¹daæ ani cyganka.

Definicji znaczeniowych – istotny aspekt frazeologizmu – w Ÿród³ach czêsto
w ogóle nie ma, ale dla s³ownika to nieodzowny element! Dla „naukowego” s³ow-
nika wa¿na by³aby te¿ informacja, czy okreœlona definicja zosta³a przejêta z sa-
mego Ÿród³a (np. bêdzie komuœ ciep³o ‘coœ przewini³ i czeka go kara’ Cincia³a),
czy dopisa³ je dopiero leksykograf. Autorka by³a i jest œwiadoma tego mankamentu
Ÿróde³ i próbuje ten niedostatek zminimalizowaæ, m.in. przez siêgniêcie do NKP,
gromadz¹cej równie szeroko traktowany materia³, w którym œl¹ski – m.in. z przy-
pomnianych wy¿ej zbiorów – równie¿ ujêto, ukazuj¹c go na tle innych przeka-
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zów, wobec czego czêsto udaje siê objaœniæ semantykê frazeologizmu. Redakcji
NKP znaczenia mog³y byæ znane od tzw. informatorów terenowych, a wiêc np.
Ondrusza i Wallisa?

Mimo wszystko doœæ rzadko porównanie z innym Ÿród³em prowadzi do stwier-
dzenia ró¿nicy znaczenia identycznych po³¹czeñ wyrazowych, np. cebulê sprze-
dawaæ ‘o kobietach: plotkowaæ’, gdy kasz. i koc. sprzedawac cebula ‘o dziewczy-
nie: nie mieæ powodzenia na zabawie’. Czêstokroæ jednak równie¿ w NKP zna-
czenie nie zosta³o podane, np. jeœæ w czapce jak ¯yd, por. NKP ¯yd 62, a kasz. Jé
w czopce jak ¯id ‘o mê¿czyŸnie, który w czasie posi³ku nie zdj¹³ nakrycia g³owy’
(Sychta VI 296); deptaæ jak bocian w sa³acie NKP deptaæ, a kasz. stawiac nod¿i
jak bòcón w salôce ‘wysoko stawiaæ nogi’ (Sychta I 46). Autorka ostatecznie przy-
jê³a czêsto opisy z innych Ÿróde³, np. byæ z czegoœ jeleñ – NKP jeleñ 6.: ‘nie zna
siê na tym’; dziwaæ siê jak krowa do buka – NKP patrzeæ 37.: ‘ostro, wrogo’;
galaty siê komuœ pruj¹ – NKP pruæ 3.: ‘psuje powietrze’; jaœli komuœ dŸwign¹æ/
ubraæ – NKP obrok 4. uj¹æ komuœ obroku, a kasz. odebrac koñovi óvsa ‘ukaraæ
kogo’ (Sychta II 196); leŸæ komuœ do kapusty – NKP kapusta 23.: ‘w³aziæ komuœ
w drogê’; maœciæ warzech¹ – NKP maœciæ: ‘nie krasiæ, raczej biedowaæ’. S³usznie
zachowuje w tym postêpowaniu krytycyzm i ostro¿noœæ, gdy¿ nieraz znaczenia
mog¹ siê ró¿niæ, np. mieæ rzeczy jak koza bobków ‘mówiæ du¿o a bez sensu’, gdy
w NKP rzecz 17: ‘o gadatliwym’, a por. kasz. miec czegòs jak kòza bòbków ‘mieæ
czegoœ du¿o’ (Sychta I 46).

Przypominaj¹c uznawane powszechnie ustalenia terminologiczne, autorka
podkreœla sumarycznoœæ semantyczn¹, reprodukowalnoœæ i nieci¹g³oœæ, a tak¿e
obrazowoœæ i ekspresywnoœæ frazeologizmu. Sk¹d wiadomo o tym w przypadku
a diabli komuœ w skórze siedz¹ ‘przekleñstwo’, do którego por. pol. mieæ diab³a
za skór¹? Czy jest ono te¿ powtarzalne? Z punktu widzenia tzw. asumarycznoœci
znaczeñ i reprodukowalnoœci niema³o jednostek zapisanych w S³owniku budzi
w¹tpliwoœci, poniewa¿: a) spora czêœæ po³¹czeñ nie ma definicji znaczeniowych
albo s¹ one niepewne, opatrzone znakiem (?); b) sporo po³¹czeñ zosta³o zapisa-
nych tylko w jednym Ÿródle (np. Cincia³a), w nastêpnych (np. Ondrusz) zosta³a
tylko za tym pierwszym przepisana; nale¿¹ wiêc one zarazem do hist., jak np. baæ
siê czegoœ (np. roboty) jak pies kija; cuda pachaæ ‘stroiæ figle…’

Z kolei liczne po³¹czenia mog¹ mieæ wy³¹cznie metaforyczne (zarazem in-
dywidualne, jednorazowe) znaczenie, jak np. dostaæ pakietek z Westfal ‘nagle siê
wzbogaciæ’; granat angielski zabra³ kogoœ do anio³ów wojsk. ‘umar³…’; zdra-
dziæ kogoœ w ciele ‘uczyniæ dziewczynê brzemienn¹’ – czy zosta³o u¿yte poza t¹
pieœni¹?; golacz (ju¿) kogoœ szuka ‘ktoœ powinien ostrzyc w³osy’?

Autorka s³usznie nie w³¹cza do frazeologii przys³ów, „odnotowuje natomiast
zwroty przys³owiowe”, kojarz¹c je z obrazowoœci¹ frazeologizmu. Trudno jed-
nak nieraz wytyczyæ granicê miêdzy frazeologizmem a przys³owiem, powiedze-
niem itp., np. dostaæ mleka jak podoj¹ byka ‘nic’: przys³. Dostaniesz mleka, jak
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podojóm byka.; gra i bucy ‘wszystko jest w porz¹dku’ w porzekadle: Jak ci tam
leci? – Gro i bucy! Tkwi¹ce w przys³owiach frazeologizmy mog¹ zostaæ z nich
wyodrêbnione, ale czy one osobno, poza tym przys³owiem w ogóle funkcjonowa-
³y i funkcjonuj¹, jak np. buty sprzedaæ ‘oddaæ wszystko’ – tylko w powiedzeniu
z rymem: Bóty sprzedóm, ale gorza³eczki nie dóm?!

Dzie³o jest znakomite i znacz¹ce nie tylko dla dialektologii i frazeologii, ale
wa¿ne w ogóle dla jêzykoznawstwa polskiego i zarazem dla polskiej kultury.
Jednoczeœnie inicjuje ono samoistne leksykograficzne opracowanie polskiej fra-
zeologii dialektalnej, a wiêc bêdzie wyznaczaæ w tej materii standardy. Gromadzi
bogate i interesuj¹ce materia³y, a tak¿e ogólnie udanie, w ustalony sposób je pre-
zentuje, a wiêc ³atwo do nich dotrzeæ.

Koniecznie korzystaæ powinien z niego kaszubolog. Frazeologia kaszubska
wobec polskiej i dialektów polskich ró¿ni siê znacznie, ale powi¹zania Kaszub
i Œl¹ska, zw³aszcza Cieszyñskiego s¹ zaskakuj¹co liczne, mianowicie ponad 700
na ok. 1230 rozpatrywanych w cytowanej wy¿ej pracy Ze studiów nad frazeolo-
gi¹ kaszubsk¹ (s. 176), co jednak nie jest ostateczne, zw³aszcza teraz po mo¿liwo-
œci pe³niejszego rozpoznania materia³ów; niejeden bowiem frazeologizm trzeba
bêdzie jeszcze do tego dodaæ. W studium pt. Frazeologia kaszubska a wierzenia
i zwyczaje (na tle porównawczym), która dotyczy frazeologizmów wykazuj¹cych
ogólnie wy¿szy stopieñ idiomatycznoœci, napisa³em (s. 282-283): „Na ok. 190
obecnie udokumentowanych we frazeologii wierzeniowo-zwyczajowej powi¹zañ
Kaszub z po³udniow¹ Polsk¹ ok. 90 przypada na Œl¹sk Cieszyñski, nadto ok. 35
faktów kaszubsko-cieszyñskich ma na po³udniu Polski rozleglejsz¹ geografiê…”.
I tu znajd¹ siê w S³owniku nowe jednostki frazeologiczne.
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Krzysztof R. Prokop
Gliwice

Dokonania rodzimych badaczy w zakresie edytorstwa Ÿróde³ do dziejów Po-
morza i Warmii w dobie przedrozbiorowej nie przedstawiaj¹ siê imponuj¹co
w porównaniu z dorobkiem historiografii niemieckiej. Dotyczy to równie¿ pro-
blematyki koœcielnej, a przecie¿ chodzi o obszar stykania siê kilku œredniowiecz-
nych w swej genezie diecezji, spoœród których w³oc³awska oraz che³miñska histo-
rycznie by³y zwi¹zane z metropoli¹ gnieŸnieñsk¹ (jakkolwiek drugie ze wskaza-
nych biskupstw przez d³ugi czas znajdowa³o siê poza strukturami rzeczonej pro-
wincji koœcielnej), natomiast warmiñska i pomezañska – z rysk¹ (z kolei upad³e
w dobie reformacji biskupstwo kamieñskie cieszy³o siê – po okresie sporów na
owym tle – egzempcj¹)1. Jednym z wa¿nych aspektów przesz³oœci tych Koœcio-
³ów partykularnych, które wszystkie zachowa³y (jakkolwiek w zró¿nicowanych
realiach) ¿ywotnoœæ do dziœ dnia, jawi siê dzia³alnoœæ synodalna niegdysiejszych
ich rz¹dców, czego trwa³ym œwiadectwem uchwalane na poszczególnych syno-
dach statuty. Stanowi¹ one cenne Ÿród³o nie tylko dla znawców prawa koœcielnego
(kanonistów), ale tak¿e dla historyków rozmaitych specjalizacji – równie¿ tych,
których w szczególnoœci interesuj¹ realia ¿ycia codziennego w dawnych czasach,
albowiem ustawodawstwo synodalne odnosi³o siê do rozmaitych przejawów ak-
tywnoœci ¿yciowej ludzi danej epoki. Ka¿da zatem edycja Ÿród³owa z tego zakresu
zas³uguje na zainteresowanie – zw³aszcza jeœli dotyczy statutów wiêcej ani¿eli
pojedynczej diecezji.

1 K.R. Prokop, Spór o przynale¿noœæ metropolitaln¹ i egzempcjê biskupstwa kamieñskiego
(XII-XIV w.), „Przegl¹d Zachodniopomorski”, 20/49/, 2005, z. 4, s. 7-29. Zob. równie¿: ten¿e,
Organizacja diecezjalna Koœcio³a polskiego za Andegawenów i Jagiellonów (1370–1572).
Metropolie – biskupstwa – prymasostwo, kardynalat, precedencja biskupów, [w:] Crux Christi
– spes nostra, pod red. K. Doli i N. Widoka, Opole 2007, s. 505-532.

Statuty synodalne warmiñskie, sambijskie, pomezañ-
skie, che³miñskie oraz prowincjalne ryskie.

Z braniewskiego wydania ksiêdza Franciszka Hiplera 1899 roku
oraz pierwodruków 1922 i 1932 roku prze³o¿y³ biskup

Julian Wojtkowski, Olsztyn 2010, ss. 440
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Tak w³aœnie rzecz przedstawia siê w odniesieniu do publikacji prezentowa-
nej w obecnym tekœcie, która jednak – choæ bez w¹tpienia po¿yteczna – wprawia
w niema³e zak³opotanie. Jego powody s¹ takie same, co w przypadku poprzed-
nich wydawnictw Ÿród³owych, przygotowanych do druku w ci¹gu ostatnich kil-
kunastu lat przez biskupa prof. Juliana Wojtkowskiego z Olsztyna2. Obchodz¹cy
w bie¿¹cym roku 45-lecie sakry, przyjêtej 22 VIII 1969 r. z r¹k kardyna³a Stefana
Wyszyñskiego, by³ on pierwszym uczonym habilitowanym na Papieskim Wydziale
Teologicznym w Krakowie (rok 1968), a wiêc na najstarszym na ziemiach pol-
skich wydziale teologicznym krakowskiej Almae Matris, po przymusowym usu-
niêciu tego¿ ze struktur Uniwersytetu Jagielloñskiego w 1954 r. (tytu³ rozprawy
habilitacyjnej: Studium historyczno-dogmatyczne nad przedmiotem kultu Matki
Bo¿ej w Polsce wieków XI-XV). Zas³u¿ony w szczególnoœci na polu mariologii,
jak te¿ w zakresie szeroko rozumianych badañ nad staropolsk¹ kultur¹ s³owa pi-
sanego (na osobne wspomnienie zas³uguje tu kilkuczêœciowy cykl Glosy i drobne
teksty polskie do 1550 roku z inkunabu³ów…), bêd¹cy równie¿ wspó³autorem S³ow-
nika biograficznego kapitu³y warmiñskiej (Olsztyn 1996), w owym ostatnim okre-
sie, ju¿ jako biskup-senior (po osi¹gniêciu wieku emerytalnego i zwi¹zanym
z powy¿szym uwolnieniu od pos³ugi sufragañskiej w archidiecezji warmiñskiej
w 2004 r.)3, z podziwu godnym niestrudzeniem przyst¹pi³ do przygotowania prze-
k³adów na jêzyk polski z ³aciny lub niemieckiego (któr¹ to pierwsz¹ ma³o kto dziœ
w³ada, a i znajomoœæ jêzyka naszych zachodnich s¹siadów w sposób wyraŸny
traci na popularnoœci wobec narastaj¹cej dominacji angielszczyzny) dzie³ z ró¿-
nych wzglêdów wa¿nych w perspektywie dziedzictwa kulturowego Pomorza
i zw³aszcza Warmii (choæ nie tylko ich)4. Znalaz³y siê wœród nich takie tytu³y, jak:
Archiwum dawne i nowe lidzbarskiego koœcio³a archiprezbiteralnego Jerzego
Wojciecha Heide (2006), Kronika lidzbarska Marcina Oesterreichera, Tomasza
Tretera i Macieja Tretera (2008), Dzieje Prus Jana Leo (2008), O postêpowaniu
z od³¹czonymi kardyna³a Stanis³awa Hozjusza (2009) czy Siedmiolilie Doroty
z M¹tów mistrza Jana z Kwidzyna (2012) oraz Acta procesu kanonizacyjnego
Doroty z M¹tów od 1394 do 1521 (2014). Prezentowane obecnie Statuty synodal-
ne warmiñskie, sambijskie, pomezañskie, che³miñskie oraz prowincjalne ryskie
(2010) stanowi¹ kolejne „ogniwo” tego przedsiêwziêcia translatorskiego, którego
ramy sk¹din¹d nie zosta³y nigdzie okreœlone i mo¿na przypuszczaæ, ¿e dobór

2 Zob. uwagi w tym temacie wyartyku³owane przez pisz¹cego obecne zdania w recenzji nt.
edycji: Pius II, Pamiêtniki (z wydania krytycznego Adriana van Heck prze³o¿y³ biskup Julian
Wojtkowski), Marki 2005, zamieszczonej w roczniku „Odrodzenie i Reformacja w Polsce”,
51, 2007, s. 265-268.

3 K.R. Prokop, Biskupi Koœcio³a katolickiego w III Rzeczpospolitej. Leksykon biograficzny,
Kraków 1998, s. 156-158. Tak¿e: J. Wojtkowski, Ut honorificetur Deus. Wybór pism, pod red.
J. Jezierskiego, Lublin 2010.

4 Zob. recenzjê zamieszczon¹ w: „Zapiski Historyczne”, 74, 2009, z. 2, s. 97-100.
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tytu³ów (w „serii” tej ukaza³a siê równie¿ Cenzura albo rozs¹dek jednego katoli-
ka przy prawej a staro¿ytnej wierze stoj¹cego, na rozs¹dek i cenzurê ministrów
tygurskich i heidelberskich, oko³o nauki przeciw Trójcy Œwiêtej w Polsce niedaw-
no rozsianej S. Hozjusza w opracowaniu M. Korolki – 2007) oraz kolejnoœæ ich
ukazywania siê s¹ do pewnego stopnia przypadkowe.

Nie neguj¹c po¿ytków wynikaj¹cych z uprzystêpnienia ogó³owi polskojêzycz-
nych czytelników szeregu œredniowiecznych oraz nowo¿ytnych Ÿróde³ (czy w ogól-
noœci zabytków piœmiennictwa), wa¿nych dla poznania przesz³oœci i dorobku cy-
wilizacyjnego tych regionów pobrze¿a Ba³tyku, tudzie¿ wyra¿aj¹c uznanie dla
tak mozolnej i ma³o wdziêcznej pracy nad spolszczeniem dalece ró¿norodnych
w swych charakterze tekstów pióra dawnych autorów, trudno powstrzymaæ siê
przed konstatacj¹, ¿e obrany przez biskupa J. Wojtkowskiego sposób, w jaki wy-
dawane s¹ przezeñ kolejne spoœród tych edycji, jawi siê czymœ zgo³a anachro-
nicznym na tle wspó³czesnego edytorstwa Ÿróde³ historycznych. Swoje zadanie
ogranicza on bowiem do przek³adu maj¹cych zwykle co najmniej wiek pierwo-
druków, dodaj¹c od siebie najwy¿ej kilkunastozdaniowe pos³owie, w zasadzie
niezawieraj¹ce ¿adnych elementów naukowego komentarza. Innymi s³owy, nie
wychodzi on poza to, co w warstwie krytyki tekstu tudzie¿ wskazañ na istniej¹cy
stan badañ zrobi³ XIX-wieczny wydawca i w konsekwencji aparat naukowy publi-
kacji w niczym nie jest bogatszy przy porównaniu go z tym, jaki widnieje w nie-
gdysiejszym pierwodruku.

Jest to zatem osobliwe skrzy¿owanie przek³adu z pojmowanym sensu largo
reprintem, które to ostatnie miano jest o tyle bardziej jeszcze zasadne w owym
kontekœcie, ¿e nawet zawarte w skorowidzu odes³ania odnosz¹ siê do paginacji
wydania z roku 1908, co u korzystaj¹cego mo¿e wywo³aæ dezorientacjê (owa
paginacja, wyt³uszczona boldem, uwidoczniona zosta³a na kartach edycji z 2010 r.,
umieszczona tu w nawiasach kwadratowych poœród tekstu, rozdzielaj¹c niekiedy
na dwie czêœci nawet pojedyncze wyrazy). Trzeba zarazem przyznaæ, ¿e w takim,
a nie innym podejœciu do swojej pracy na owym polu biskup prof. J. Wojtkowski
jest – niestety – konsekwentny, redukuj¹c swe zadanie do sk¹din¹d ¿mudnego
trudu translatorskiego i nie podejmuj¹c siê aktualizowania stanu badañ (ani te¿
nikogo nie anga¿uj¹c do pomocy w tym zakresie). W rezultacie powy¿szego upraw-
niona wydaje siê w¹tpliwoœæ, czy mamy tu do czynienia z edycj¹ sensu stricto
naukow¹, a jeœli nie, to rodzi siê z kolei pytanie, do kogo jest ona adresowana
i z jakim przeznaczeniem siê ukaza³a, bo wszak kilkusetstronicowej kolekcji œre-
dniowiecznych tudzie¿ nowo¿ytnych statutów synodalnych nie czyta siê dla przy-
jemnoœci, niczym beletrystykê. Dla „przeciêtnego” czytelnika by³aby to nazbyt
nu¿¹ca lektura, podczas gdy dla znawcy tematu jest to edycja bez w¹tpienia u³om-
na – dla powodów, o których wy¿ej.

Pozostawiaj¹c bez odpowiedzi wyra¿on¹ tu w¹tpliwoœæ, dla porz¹dku oraz
wiedzy tych, którym prezentowana publikacja dotychczas nie jest znana, wspo-
mnieæ nale¿y w ramach obecnego tekstu, statuty których spoœród synodów diecezji
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(wyliczaj¹c w kolejnoœci alfabetycznej) che³miñskiej, pomezañskiej, sambijskiej
i warmiñskiej, a obok tego synodów prowincjalnych ryskich, widniej¹ w przek³a-
dzie na jêzyk polski w tym wydawnictwie. W pierwszej kolejnoœci s¹ to statuty
synodalne biskupów Warmii, mianowicie: Henryka Sorboma z koñca XIV w.
(s. 5-12), Franciszka Kuhschmalza z 1449 r. (s. 13-21), £ukasza Watzendrodego
z 1497 r. (s. 22-33), Stanis³awa Hozjusza z 1565 r. (s. 34-51), Marcina Kromera –
jako jeszcze koadiutora – z roku 1575 (s. 52-60) i tego¿ z lat 1577 (s. 61-63) oraz
1582 (s. 64-68), Szymona Rudnickiego z 1610 r. (s. 69-151), Jana Alberta Wazy,
de facto administratora diecezji, z roku 1623 (s. 152-158), notabene koñcz¹ce siê
postulatem utworzenia w strukturach lokalnego Koœcio³a sta³ej sufraganii (s. 158
§ 13), wreszcie Krzysztofa Andrzeja Jana Szembeka z 1726 r. (s. 158-210), dope³-
nione szeœcioma Dodatkami (s. 211-257). Do dziejów biskupstwa sambijskiego
odnosz¹ siê akta wy³¹cznie pojedynczego synodu z oko³o roku 1427 (s. 238-248),
a niewiele korzystniej rzecz przedstawia siê w przypadku diecezji pomezañskiej,
gdy¿ obok statutów synodalnych z roku 1411 znajdujemy tu wy³¹cznie ich kolejne
zatwierdzenia (co prawda zawieraj¹ce niekiedy pewne uszczegó³owienia czy tak¿e
nowe dyspozycje) z lat: 1418, 1428, 1440 oraz 1480 (w tym ostatnim przypadku
najwiêcej wspomnianych nowoœci).

W odniesieniu do stolicy biskupiej w Che³m¿y znajdujemy na pocz¹tku do-
kument ordynariusza loci Jana Marienau z 12 I 1438 r., zwo³uj¹cy synod diece-
zjalny, którego akta jednak siê nie zachowa³y, natomiast co siê tyczy synodów
Piotra Kostki (12 X 1583), Wawrzyñca Gembickiego (21 VI 1605), Kaspra Dzia-
³yñskiego (12-13 VI 1641) oraz Andrzeja Stanis³awa Za³uskiego (16-18 IX 1745)
w przet³umaczonej przez J. Wojtkowskiego edycji F. Hiplera widniej¹ wy³¹cznie
tytu³y (nag³ówki) poszczególnych statutów, wszak¿e niepe³na ich treœæ, gdy¿
chodzi o teksty og³oszone drukiem jeszcze w stuleciach XVII-XVIII, z których
przedrukowywania wydawca zatem zrezygnowa³, koncentruj¹c uwagê na zacho-
wanych wy³¹cznie w rêkopisach i wczeœniej niepublikowanych œredniowiecznych
zabytkach prawodawstwa koœcielnego z obszaru Pomorza oraz Warmii. Z pe³ny-
mi wydaniami mamy zatem do czynienia równie¿ w odniesieniu do ustawodaw-
stwa synodów prowincjalnych metropolitów ryskich z lat 1427 (s. 272-275), 1428
(s. 276-307 oraz 308-319) i 1437 (s. 320-328), z których pierwszy (wszystkie one
pochodz¹ z czasu rz¹dów arcybiskupich Henninga Skarpenberga) odby³ siê w El-
bl¹gu. Po tym pomieszczony zosta³ na s. 329-338 skorowidz (indeks) osobowy
oraz rzeczowy, natomiast ostatnie 100 stron tej bez ma³a 450-stronicowej edycji
wype³nia dodany przez J. Wojtkowskiego przek³ad statutów synodalnych bisku-
pów warmiñskich Augustyna Bludaua z 1922 r. (s. 339-346) oraz Maksymiliana
Kallera z 1932 r. (s. 347-421 i Dodatki na s. 422-427), a wiêc z okresu miêdzywo-
jennego. Do tej czêœci odnosi siê odrêbny skorowidz (indeks) – na s. 428-434,
po którym nastêpuje licz¹ce w druku raptem szesnaœcie wierszy Pos³owie, pocho-
dz¹ce od t³umacza, tudzie¿ Spis treœci (s. 437-439).
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W konkluzji nale¿y stwierdziæ, ¿e prezentowane wydawnictwo dalece ró¿ni
siê od stanowi¹cych na gruncie polskim modelowy wzór, gdy chodzi o zasady
edycji tego rodzaju Ÿróde³, póŸniejszych sk¹din¹d o kilkadziesi¹t lat od dzie³a
F. Hiplera tomów Concilia Poloniae w opracowaniu Jakuba Sawickiego5 , obok
których wspomnieæ warto bli¿sz¹ w warstwie koncepcji spolszczonemu przez
J. Wojtkowskiego dzie³u publikacjê Synody prowincjonalne arcybiskupów gnieŸ-
nieñskich Ignacego Subery6. Wobec jednakowo¿ bardzo skromnych jak dotych-
czas dokonañ na owym polu rodzimych historiografów oraz kanonistów (czy
zw³aszcza historyków prawa koœcielnego), ka¿da kolejna edycja w tym zakresie,
choæby nawet z jakichœ wzglêdów u³omna, stanowi krok naprzód, co ju¿ samo
w sobie jest istotn¹ wartoœci¹ i mo¿e pobudziæ do dalszych wysi³ków poznaw-
czych w odnoœnej dziedzinie. W tym zaœ konkretnym przypadku mamy zarazem
do czynienia z publikacj¹ wzbogacaj¹c¹ bibliografiê Ÿróde³ do dziejów Pomorza
i Warmii w póŸnym œredniowieczu oraz w nowo¿ytnoœci i w czasach najnow-
szych (z racji uwzglêdnienia synodów z lat 1922 i 1932), co niew¹tpliwie zas³u-
guje na odnotowanie. Edycja ta bêdzie te¿ przydatna w perspektywie opracowa-
nia w przysz³oœci polskojêzycznej syntezy dziejów koœcielnych regionu pomor-
skiego, jakiej dotychczas brak w dorobku rodzimej historiografii, podobnie jak
nie dysponujemy tego typu ca³oœciowym spojrzeniem na historiê diecezji w³o-
c³awskiej7, w której granicach przez wieki znajdowa³ siê Gdañsk (oœrodek archi-
diakonatu pomorskiego), przy czym jej statutom synodalnym poœwiêci³ ju¿ nie-
gdyœ uwagê Zenon Chodyñski8.

5 J. Sawicki, Concilia Poloniae. Źród³a i studia krytyczne, t. 1 – Statuty synodalne krakowskie
biskupa Jana Konarskiego z 1509 r., Kraków 1945 [Lublin 19612]; t. 2 – Synody diecezji
wileñskiej i ich statuty, Warszawa 1948; t. 3 – Synody diecezji ³uckiej i ich statuty, Warszawa
1949; t. 4 – Najdawniejsze statuty synodalne diecezji che³mskiej z XV wieku, Lublin 1948;
t. 5 – Synody archidiecezji gnieŸnieñskiej i ich statuty, Warszawa 1950; t. 6 – Synody diecezji
p³ockiej i ich statuty, Warszawa 1952; t. 7 – Synody diecezji poznañskiej i ich statuty, Poznañ
1952; t. 8 – Synody diecezji przemyskiej obrz¹dku ³aciñskiego i ich statuty, Wroc³aw 1955;
t. 9 – Synody diecezji che³mskiej obrz¹dku ³aciñskiego z XVI-XVIII wieku i ich statuty, Wro-
c³aw 1957; t. 10 – Synody diecezji wroc³awskiej i ich statuty (na podstawie materia³ów przy-
sposobionych przy udziale Alfreda Sabischa), Wroc³aw – Warszawa – Kraków 1963. Zob.
nadto: Statuta synodalia dioecesana Sanctae Ecclesiae Wratislaviensis, ed. M. de Montbach,
Wratislaviae 1855.

6 I. Subera, Synody prowincjonalne arcybiskupów gnieŸnieñskich. Wybór tekstów ze zbioru
Jana Wê¿yka z r. 1761, Warszawa 1981.

7 Pewn¹ now¹ wartoœæ wnosi edycja: Dzieje diecezji w³oc³awskiej, t. 1 – Œredniowiecze, pod
red. A. Radzimiñskiego, W³oc³awek 2008. Nadto zob. W. Kujawski, Diecezja kujawsko-kali-
ska. Opracowanie historyczno-Ÿród³oznawcze, W³oc³awek 2011.

8 Statuta synodalia dioecesis Wladislaviensis et Pomeraniae, coll. Z. Chodyñski, Varsaviae
1890. Zob. równie¿ w opracowaniu tego¿ Acta synodi dioecesanae Luceoriensis […] postre-
mis diebus Februarii a. D. 1589 celebratae, ed. Z. Chodyñski, Varsaviae 1875.
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Tom 7. Toruñskiego s³ownika biograficznego, w odró¿nieniu od podobnych
pod wzglêdem zawartoœci i objêtoœci poprzednich, wzbogacony zosta³ o cenny
dodatek w postaci „Spisu biogramów zamieszczonych w tomach I–VII…”.
Budzi to jednoczeœnie wdziêcznoœæ posiadaczy ca³oœci tego wydawnictwa, jak
i pytanie, czy rzeczywiœcie t. 7. je zamyka? A mo¿e bêd¹ dalsze? O mo¿liwoœci,
a i potrzebie kontynuacji dzie³a, mo¿e w nieco dalszej perspektywie, œwiadcz¹
objête ramkami imiona i nazwiska dwóch cz³onków spoœród jedenastoosobowe-
go Komitetu Redakcyjnego. Ramki sygnalizuj¹, i¿ w trakcie opracowywania tomu
do druku zmarli Kazimierz Przybyszewski i Tadeusz Zakrzewski, nale¿¹cy do
grona najbardziej twórczych wspó³autorów SBT i dzia³aczy ToMiTo – Towarzy-
stwa Mi³oœników Torunia, inspiratora i wspó³wydawcy dzie³a.

W prezentowanym tomie 7., zgodnie z przyjêtym przez Komitet Redakcyjny
systemem holenderskim, obejmuj¹cym has³a od A do Z, mamy do czynienia
z biogramami toruñskich i z Toruniem zwi¹zanych postaci, ¿yj¹cych we wszyst-
kich epokach od œredniowiecza po czasy wspó³czesne. Wœród postaci ze œrednio-
wiecza (a i z epoki nowo¿ytnej) spotykamy przede wszystkim przedstawicieli
patrycjatu i duchowieñstwa, a ich biogramy, czêsto chyba nazbyt obszerne, zawie-
raj¹ niekiedy wszystkie mo¿liwe do uchwycenia w Ÿród³ach szczegó³y. Sprawia
to wra¿enie niedostatecznego panowania autorów i redakcji nad zgromadzonymi
szczegó³ami, niekiedy nu¿¹cymi wyliczankami – przywo³aniami obecnoœci boha-
tera w kolejnych posiedzeniach, np. sejmowych itp. Podobnie nadmiernie rozbu-
dowane, prze³adowane szczegó³ami s¹ biogramy wiêkszoœci uwzglêdnionych
w tomie postaci wysokich oficerów. Poprzez takie ujêcie zamiast biogramu mamy
minibiografiê czy szczegó³owe kalendarium ¿ycia bohatera.

Wœród biogramów postaci zapisanych na kartach dziejów najnowszych To-
runia spotykamy stosunkowo liczn¹ reprezentacjê duchownych i ludzi nauki oraz
urzêdników administracji i podleg³ych jej instytucji, w tym pracowników s³u¿by

Toruñski s³ownik biograficzny,
pod red. Krzysztofa Mikulskiego, t. 7,

Towarzystwo Mi³oœników Torunia i Wydawnictwo Naukowe
Uniwersytetu Miko³aja Kopernika w Toruniu,

Toruñ 2014, ss. 295
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zdrowia – lekarzy. Biogramy tych ostatnich s¹ autorstwa K. Przybyszewskiego
i M. £ysiaka – autorów osobnego s³ownika biograficznego pt. Sylwetki lekarzy
toruñskich XIX i XX w. Biogramy i szkice biograficzne, Toruñ 2009. Wœród nich
jest Augustyn Maciej K¹sinowski (1847–1901), który studiowa³ medycynê na
uniwersytetach w Królewcu i Gryfii. W Greifswaldzie by³ wspó³za³o¿ycielem Sto-
warzyszenia Studentów Polaków „Polonia” i tam zakoñczy³ studia doktoratem.
Pracuj¹c w Toruniu, dzia³a³ m.in. aktywnie jako pierwszy sekretarz w Towarzy-
stwie Naukowym oraz nale¿a³ do powsta³ej tam ju¿ w 1793 r. z nadania berliñ-
skiego lo¿y masoñskiej „Pod Ulem”. Ten biogram sygnalizuje zarówno dawne
bliskie kontakty Pomorza Nadwiœlañskiego z Gryfi¹ – najstarszym uniwersyte-
tem pomorskim, jak i obecnoœæ Polaków obok Niemców w ruchu masoñskim,
chyba dot¹d jeszcze s³abo w historiografii pomorskiej zbadanym.

Wœród ludzi nauki, których biogramy uwzglêdniono w prezentowanym tomie,
znajdujemy tak¿e postacie znane z najnowszych dziejów Torunia, jak: Stefan Czaja
(1943–2003) – historyk, bibliotekarz, dyrektor Biblioteki G³ównej UMK; Jan
Miros³aw Kasjan (1933–2010) – profesor, historyk i teoretyk literatury, wybitny
historyk folklorysta, poeta i t³umacz; Bronis³aw Adolf W³odarski (1895–1974),
wybitny profesor, twórca toruñskiej szko³y mediewistycznej, pracuj¹cy tak¿e
w Wy¿szej Szkole Pedagogicznej w Gdañsku, autor licznych prac dotycz¹cych
m.in. dziejów Pomorza Gdañskiego.

Z grona wybitnych ludzi Pomorza dwudziestolecia miêdzywojennego warto
zwróciæ uwagê na biogram Teofila Gracjana Zegarskiego (1884–1936) – filomaty
pomorskiego, pedagoga i dzia³acza spo³ecznego, czynnego w ruchu m³odokaszub-
skim, wspó³organizatora Rady Pomorskiej i prezesa Bractwa Pomorskiego, któ-
rego biografiê niedawno opublikowa³ Leszek Molendowski, uzupe³niaj¹c¹ bo-
gat¹ bibliografiê wykorzystan¹ przez niezwykle sumiennego autora, jakim by³
K. Przybyszewski.

Studiuj¹c ca³oœæ tomu, spotykamy w nim tak¿e Kaszubów, których reprezen-
tuj¹ toruñscy duchowni, tacy jak np. Leon Dzienisz (1906–1942) – proboszcz
parafii œw. Antoniego, pochodz¹cy z Parszkowa w parafii Starzyno czy Wincenty
Kolczyk (1897–1984) – proboszcz parafii œw. Janów, urodzony w Czapiewicach
na Zaborach. Do tego grona nale¿y te¿ nauczyciel Rudolf Kuper (1909–1987),
pochodz¹cy z rodu zakorzenionego w Wysinie, zapisany dobitnie w dziejach po-
morskiego ruchu oporu. Dla gdañszczan, zwi¹zanych bli¿ej ze strukturami ko-
œcielnymi, wa¿ny bêdzie ciekawy biogram wyró¿niaj¹cego siê kap³ana i kuriali-
sty oliwskiego, ks. inf. Bernarda Polzina (1914–2003), swego czasu proboszcza
parafii œwiêtych Aposto³ów Piotra i Paw³a w Toruniu na Podgórzu, urodzonego
w Nakle nad Noteci¹, stolicy Krajny, zwi¹zanego rodzinnie z Borowiakami.

Warto jeszcze wskazaæ na dwa biogramy urzêdników administracji rz¹dowej
dwudziestolecia miêdzywojennego, zwi¹zanych z Kaszubami. Jeden to biogram
starosty morskiego Boles³awa Lipskiego (1880–1945), urodzonego w Odrach,
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wówczas przynale¿nych do parafii wielewskiej, zaprzyjaŸnionego z Janem Kar-
nowskim, dzia³acza Organizacji Wojskowej Pomorza – komendanta jej Okrêgu
Kaszubskiego i uczestnika dzia³alnoœci innych podmiotów ruchu kaszubsko-po-
morskiego, tak¿e ruchu oporu w okresie wojny, zamordowanego przez UB w czerwcu
1945 r. Drugi biogram, mo¿e nadto rozbudowany, na który warto zwróciæ i tutaj
uwagê dotyczy Kazimierza Feliksa M³odzianowskiego (1880–1928) – artysty ma-
larza, legionisty i polityka, ministra spraw wewnêtrznych, genera³a oraz wojewody
poleskiego i pomorskiego (1926–1928). Jego postaæ w pamiêci historycznej Ka-
szubów i Pomorzan zapisana jest jedynie jako legionisty Pi³sudskiego i sanacyj-
nego wojewody. Ma³o znana lub ca³kiem zapomniana jest jego wczeœniejsza twór-
czoœæ artystyczna i dzia³alnoœæ jako liberalnego wobec mniejszoœci narodowych
wojewody poleskiego i ministra, zwolennika reformy rolnej…

Postaci, których biogramy warto by tu przywo³aæ, jest wiêcej. Nale¿¹ do nich
m.in. Roman Lutman (1897–1973) – dziennikarz i publicysta, zas³u¿ony wicedy-
rektor Instytutu Ba³tyckiego w Toruniu i dyrektor Instytutu Œl¹skiego w Katowi-
cach. Wskazaæ te¿ trzeba biogram ks. Paw³a Piotra Marchlewskiego (1884–1939)
– m.in. toruñskiego wikariusza i katechety, a od 1936 r. proboszcza w Chojnicach,
zamordowanego przez hitlerowców.

Generalnie mo¿na powiedzieæ, ¿e zaprezentowana w SBT galeria postaci,
tak w t. 7., jak i w ca³oœci dzie³a, ukazuje zró¿nicowan¹ w przesz³oœci etnicznie
spo³ecznoœæ Torunia, a zw³aszcza relacje polsko-niemieckie. W okresie II i III RP
po odzyskaniu przez Polskê niepodleg³oœci zró¿nicowanie w wiêkszym stopniu
ni¿ narodowoœciowym dotyczy pochodzenia regionalnego wybitnych obywateli
miasta ze szczególnym piêtnem, jakie nada³o mu powstanie Uniwersytetu Miko-
³aja Kopernika tu¿ po zakoñczeniu II wojny œwiatowej.

Pamiêtaj¹c o trudach Komitetu Redakcyjnego z jego przewodnicz¹cym i re-
daktorem naukowym tomu na czele oraz zespo³u autorów biogramów, do których
nale¿¹ œp. K. Przybyszewski i T. Zakrzewski, w³aœnie ich pamiêci dedykowa³bym
tom 7., dzie³o godne wdziêcznoœci czytelników i kontynuacji.
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Prezentowana monografia, bêd¹ca rozpraw¹ habilitacyjn¹, jest zwieñczeniem
wieloletnich badañ autora, pracuj¹cego w Zak³adzie Historii Pomorza i Krajów
Ba³tyckich w Toruniu Instytutu Historii Polskiej Akademii Nauk. W niedawnej
przesz³oœci opublikowa³ on kilka wa¿nych artyku³ów, zapowiadaj¹cych niejako
omawiane dzie³o, wype³niaj¹c nimi, jak i przede wszystkim t¹ monografi¹, istotn¹
lukê w historiografii Pomorza Nadwiœlañskiego1. Wœród Ÿróde³ stanowi¹cych pod-
stawê materia³ow¹ jego opracowañ szczególne znaczenie maj¹ zachowane w Ar-
chiwum Pañstwowym w Bydgoszczy bogate zespo³y archiwaliów podworskich
Sikorskich z Wielkich Che³mów i spowinowaconych z Zamoyskimi Komierow-
skich z Komierowa i Nie¿ychowa, zwi¹zanych tak¿e korzeniami i dzia³alnoœci¹
z Kaszubami.

Autor w swoich badaniach ziemiañstwa, a zw³aszcza w omawianej mono-
grafii, id¹c po trochu œladem wybitnych dokonañ Witolda Molika odnosz¹cych
siê do Wielkopolski, s³usznie skupi³ siê na arcywa¿nym i niekiedy pomijanym
aspekcie codziennoœci2. Badaj¹c dzieje pomorskiego ziemiañstwa – ¿ycie codzien-
ne tej warstwy w odrodzonej Rzeczypospolitej – kontynuuje pracê poprzedników
w zakresie tej problematyki, skupiaj¹cych siê dot¹d g³ównie na wieku XIX.

Tomasz £aszkiewicz, Ziemiañstwo na Pomorzu
w okresie dwudziestolecia miêdzywojennego

– w perspektywie codziennoœci,
wyd. Polskie Towarzystwo Historyczne,

Inowroc³aw – Toruñ 2013, ss. 484

1 Mam tu na uwadze przede wszystkim takie artyku³y, jak: Przeobra¿enia spo³eczno-gospodarcze
ziemiañstwa pomorskiego po pierwszej wojnie œwiatowej na przyk³adzie rodziny Sikorskich
z Wielkich Che³mów, „Zapiski Historyczne”, t. 73, 2008, z. 4; Obraz s³u¿by dworskiej w kore-
spondencji rodzeñstwa Zamoyskich z Ró¿anki w pierwszej dekadzie II Rzeczypospolitej, [w:]
Ziemiañstwo na LubelszczyŸnie. Praca i ¿ycie codzienne w maj¹tku ziemiañskim, red. H. £asz-
kiewicz, Lublin 2012 i Zbytkowe hobby ziemian czy racjonalna gospodarka? £owiectwo na
Pomorzu w okresie dwudziestolecia miêdzywojennego, „Zapiski Historyczne”, t. 78, 2013, z. 2.

2 Zob. W. Molik, ¯ycie codzienne ziemiañstwa w Wielkopolsce w XIX i na pocz¹tku XX wieku.
Kultura materialna, Poznañ 1999.
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Stan badañ, jak i bazê Ÿród³ow¹ wraz z wykorzystan¹ literatur¹ autor zasy-
gnalizowa³ we Wstêpie i zaprezentowa³ w bogatej Bibliografii. Obejmuje ona
obok Ÿróde³ archiwalnych, zachowanych w polskich instytucjach (archiwach, bi-
bliotekach i muzeach) pomorskich i centralnych, jak i prywatnych, tak¿e zbiory
niemieckie. Szczególnie istotnym Ÿród³em jest dlañ korespondencja, jak te¿ pa-
miêtniki, sztambuchy i wspomnienia, z których czêœæ nadal pozostaje dostêpna
jedynie w postaci rêkopisów. Wœród tych pozostaj¹cych w zbiorach prywatnych,
jak mo¿na s¹dziæ z lektury monografii, niektóre – np. Marka ¯ylicza, godne s¹
opracowania i publikacji w postaci druku. Autor, docieraj¹c do potomków zie-
mian, maj¹c dostêp do rodzinnych archiwów, wykorzysta³ równie¿ zachowane
zbiory fotografii oraz zadba³ o zebranie relacji.

Nie mniej bogaty jest zbiór Ÿróde³ drukowanych uwzglêdnionych w Biblio-
grafii, a wykorzystanych w pracy, obok których autor celowo zestawi³ Wspomnie-
nia i pamiêtniki drukowane. Znalaz³y siê wœród nich dzie³a opublikowane przez
gdañskie oficyny wydawnicze ZK-P i Instytutu Kaszubskiego, np. Dzieciñstwo
i Mój dom Anny £ajming. Autor wykorzysta³ równie¿ bogaty zestaw ró¿norodnej
prasy, a zw³aszcza znajduj¹cej siê na jej ³amach publicystki ziemiañskiej. Znanym
jest zjawisko szczególnego bogactwa Ÿróde³ tworzonych przez samo ziemiañstwo,
jak i poœwiêconych tej warstwie opracowañ. Wœród tych ostatnich nie najmniej
wa¿ne s¹ monografie wsi, gmin czy konkretnych dworów i dóbr, jak i biografie
wybitniejszych przedstawicieli.

Szczêœliwym zabiegiem metodologicznym, plusem koncepcji tej rozprawy,
napisanej w uk³adzie problemowym, jest ukazanie badanej grupy, niezmiernie
aktywnej i twórczej tak¿e w zakresie produkcji Ÿróde³, w³aœnie w perspektywie
codziennoœci. Badaj¹c, kreœl¹c niejako jej portret zbiorowy, skupiaj¹c siê w du¿ej
mierze na ziemiañstwie polskim Pomorza, autor stara siê nie traciæ z pola uwagi
licznych ziemian niemieckich, którzy znani s¹ mu bli¿ej tak¿e z jego w³asnych
wczeœniejszych badañ dotycz¹cych mniejszoœci narodowych na ziemi wielowie-
kowego pogranicza polsko-niemieckiego3.

Monografia ta zawiera w sobie wiele elementów innowacyjnych w stosunku
do dotychczasowej historiografii polskiej, dotycz¹cej tak ziemiañstwa, jak i Po-
morza. Podzielona zosta³a na szeœæ rozdzia³ów (I. Charakterystyka ziemiañstwa
pomorskiego jako grupy spo³ecznej, II. Podstawy gospodarcze ziemiañstwa
na Pomorzu, III. W krêgu ¿ycia codziennego pomorskich dworów, IV. Wokó³
problemów ¿ycia rodzinnego, V. W œwiecie odniesieñ spo³ecznych ziemiañstwa,
VI. Zaanga¿owanie polityczne i spo³eczne ziemiañstwa na Pomorzu, z których
ka¿dy stanowi swoist¹ i interesuj¹c¹ minimonografiê. Taki uk³ad, jak i ramy chro-
nologiczne rozprawy – podjêtych zagadnieñ szczegó³owych oraz wieloœæ i jakoœæ
wykorzystania wspomnianych ró¿norodnych Ÿróde³, nie budz¹ w¹tpliwoœci.

3 Zob. np. T. £aszkiewicz, Ziemiañstwo niemieckie na Kujawach Zachodnich w okresie miê-
dzywojennym, „Ziemia Kujawska”, t. 15, 2002.
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Bêd¹c przy Ÿród³ach, a tak¿e opracowaniach naukowych, warto wspomnieæ
jednak o mo¿liwoœci i celowoœci wykorzystania zachowanych akt hipotecznych
maj¹tków ziemiañskich, jak i publikacji w rodzaju Nasze korzenie4, zawieraj¹-
cych oprócz opracowañ naukowych równie¿ sagi rodzinne, zarówno ziemian, jak
i rodów aspiruj¹cych do pozycji szlachecko-ziemiañskich. W pierwszym przy-
padku (akta hipoteczne dóbr) mo¿emy zbadaæ m.in. ich stan zad³u¿enia przed
1939 r. Jest tam potwierdzenie w szerszym zakresie zjawiska progu bankructwa
wielu maj¹tków, sygnalizowanego przez autora zarówno w omawianej rozpra-
wie, jak i we wczeœniejszych artyku³ach. Nie tylko w przypadku tych drugich
(dotycz¹cych maj¹tku Sikorskich) mo¿emy mówiæ o zad³u¿eniu przekraczaj¹cym
realn¹ wartoœæ maj¹tku. To bardzo wa¿ny sygna³ w kontekœcie ró¿nych opinii
i nazbyt kolorowych obrazów tej warstwy i jej stanu posiadania, jak i tego, co j¹
dotknê³o w pierwszych latach PRL.

W przypadku Naszych korzeni znaleŸæ mo¿na przyk³ady szerszego mo¿e
obecnie ni¿ przed II wojn¹ œwiatow¹ szukania, udowadniania czêsto w¹tpliwych
korzeni szlacheckich i genealogii ziemiañskiej w rodzinach o rzeczywistym rodo-
wodzie ludzi „s³awetnych” – mieszczañskim, czy te¿ „uczciwych” – ch³opskim.
Jest to istotne zjawisko historyczno-socjologiczne w kontekœcie stwierdzonego
przez autora „przenikania siê tradycji szlachecko-ziemiañskich z wp³ywami no-
woczesnoœci”, szczególnie silnymi na Pomorzu, wiêkszymi ni¿ Wielkopolsce ju¿
w I, a zw³aszcza w II po³owie XIX wieku. (Nie pamiêtam, który to z przedstawi-
cieli pomorskich rodów ziemiañskich przekaza³ mi przed laty naukê – refleksjê
swojego ojca, która brzmi: „Pochodzenie szlacheckie to ¿aden wstyd, ale te¿ ¿aden
powód do dumy”! – Wspominam i powtarzam j¹ z g³êbokim przekonaniem, pa-
miêtaj¹c równoczeœnie to, co o szlachcie – ziemianach pomorskich i galicyjskich
w latach szeœædziesi¹tych XIX wieku w swoich „Rachunkach…” napisa³ Ignacy
Kraszewski…).

W prezentowanym przez T. £aszkiewicza obrazie ziemiañstwa, bardzo inte-
resuj¹cym i wszechstronnym, mo¿na siê te¿ dopatrzeæ nadmiernego wp³ywu Ÿró-
de³ wytworzonych przez samych ziemian, idealizuj¹cych ¿ycie swojej warstwy.
Tymczasem nawet w tych samych Ÿród³ach (wspomnieniach i korespondencji,
jak i na ³amach prasy) znajdujemy mocne sygna³y dotycz¹ce tych mniej chlub-
nych stron ziemiañskiego ¿ycia codziennego, jak i konfliktów, które autor do-
strzega, ale nieco minimalizuje. Moje dziœ odczucia, mniemania, oparte s¹ m.in.
na bli¿szym poznaniu ze Ÿróde³ i relacji g³ówne rzeczywistoœci Wielkich Che³-
mów i Komierowa, ale te¿ dóbr Po³czyñskich i Donimirskich. O ile wœród tych
samych ziemian przed laty czêœciej s³ysza³em o marnotrawstwie itp. negatyw-
nych zjawiskach w portrecie i ¿yciu ziemiañskim, o tyle po 1989 r. coraz wiêcej

4 Nasze korzenie, jak wiemy, to seria zbiorowych publikacji Instytutu Kaszubskiego poœwiêco-
nych problematyce badañ genealogicznych i dziejom rodzin, g³ównie ziemiañskich z Kaszub
i Pomorza.
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o zas³ugach i… stratach poniesionych w wyniku reformy rolnej, jak i o chêci
reprywatyzacji. Byæ mo¿e o tych zjawiskach nale¿a³o wspomnieæ w Zakoñczeniu,
które w aktualnej postaci jest pozytywnym podsumowaniem badañ, bez wycho-
dzenia poza ramy chronologiczne, co niekiedy jest jednak po¿¹dane, a nawet
wskazane.

Dla pe³niejszego zrozumienia obrazu ziemiañstwa pomorskiego w perspek-
tywie codziennoœci warto by ich codziennoœæ skonfrontowaæ z codziennoœci¹
innych warstw, a zw³aszcza z ¿yciem codziennym i szansami kolejnych pokoleñ
robotników folwarcznych i pracowników dworu.

Chc¹c wskazaæ dalsze istotne plusy tej¿e rozprawy, trzeba przywo³aæ przeko-
nuj¹ce rozpoznanie relacji polsko-niemieckich w ramach badanego œrodowiska, jak
i roli przedstawicieli ziemian w ¿yciu spo³eczno-politycznym Pomorza. W odnie-
sieniu do pierwszego zagadnienia istotny jest jednak los polskich ziemian po
1 wrzeœnia 1939 r., jak i postawy ich s¹siadów niemieckich, zas³uguj¹ce na dalsze
badania. W przypadku ¿ycia spo³eczno-politycznego w obrazie nakreœlonym przez
T. £aszkiewicza – ziemiañstwo by³o bli¿sze sanacji, gdy tymczasem wiêkszoœæ
spo³eczeñstwa pomorsko-wielkopolskiego reprezentowa³a postawy opozycyjnej
endecji. Jest to dla mnie innowacja, wymagaj¹ca pog³êbionego rozpoznania
i ewentualnego potwierdzenia. Na pog³êbione badania zas³uguje te¿ wewnêtrzne
zró¿nicowanie badanej warstwy (maj¹tkowe, spo³eczno-pochodzeniowe, pod
wzglêdem konserwatyzmu czy nowoczesnoœci gospodarowania i obywatelskiego
zaanga¿owania). Autor wskaza³ wprawdzie tak¿e te zjawiska, jak i specyfikê zie-
miañstwa pomorskiego w porównaniu do innych dzielnic Polski, zró¿nicowanego
jednak równie¿ w ramach ró¿nych subregionów Pomorza. S¹dzê jednak, i¿ dla
czytelników spoza Pomorza to wewnêtrzne zró¿nicowanie w aktualnej postaci
mo¿e tu byæ s³abo dostrzegalne, a tkwi ono g³êboko w realiach XIX wieku.
– Generalnie mo¿na powiedzieæ, i¿ wynikaj¹c¹ z lektury tego dzie³a œwiadomoœæ
potrzeby dalszych, pog³êbionych badañ, trzeba zaliczyæ do plusów rozprawy.
Plusem jest te¿ klarowny jêzyk autora i spora porcja ciekawych ilustracji. Nie
mniej ciekawa jest zawartoœæ przypisów, choæ sygnalizuje ona stosunkowo rzad-
kie odniesienia autora do dotychczasowego stanu badañ i niekiedy niedosyt kry-
tyki Ÿród³owej.

Bez w¹tpienia w ostatecznym kszta³cie i jakoœci omawianej rozprawy ma
swój udzia³ recenzent wydawniczy i samo wydawnictwo, jakim jest Polskie To-
warzystwo Historyczne – Oddzia³y w Inowroc³awiu i Toruniu, czyli…. nikt. Nie
znalaz³em bowiem na stronie redakcyjnej obok recenzenta, imienia i nazwiska
redaktora ze strony edytora, jak i œladów korekty. Tymczasem ta strona ksi¹¿ki
prezentuje siê mniej pozytywnie ni¿ jej merytoryczna zawartoœæ. Sygna³em niech
bêdzie przecinek zawarty nazbyt czêsto w „mimo ¿e” (np. 150, 212, 215, 253…),
czy te¿ u¿yte okreœlenie „iloœæ” w stosunku do osób (np. s. 124). Redaktor
ze strony wydawnictwa móg³by pomóc ujednoliciæ zapis dawnej nazwy wsi Nie-
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¿ychowice (Szejnfeld i Szenfeld), czy upominaæ siê o imiê i nazwisko pierwszego
prezydenta RP odwiedzaj¹cego Pomorze w 1923 r. (s. 160) – Stanis³awa Wojcie-
chowskiego, najpiêkniej zapisanego w dziejach Pomorza, tym bardziej, ¿e ciut
dalej jego nastêpca Ignacy Moœcicki obecny jest „jak nale¿y”.

Problem jakoœci pracy edytorskiej w sytuacji ludzi nauki, których kariera
zawodowa dziœ mia³a byæ ³atwiejsza ni¿ kiedyœ, jest szczególnie wa¿ny i nazbyt
czêsto niedoceniany. Od jakoœci recenzji wydawniczych i pracy redaktorów
w wydawnictwach (lub niekiedy ich totalnego braku), uzale¿niona jest jakoœæ
naszych publikacji – naszej pracy! Recenzent móg³by np. zauwa¿yæ brak w pre-
zentowanym obrazie stosunkowo licznego drobiazgu ziemiañskiego (obecnego
jeno w tabelach), owej poœredniej niejako grupy miêdzy zamo¿nym ziemiañstwem
a zamo¿nym ch³opstwem – w tym potomkami drobnej szlachty, ¿yj¹cymi na co
dzieñ podobnie jak ogó³ gburów, ale prezentuj¹cymi, nie tylko od œwiêta i w ro-
dzinie, tradycje szlachecko-ziemiañskie, przyk³adaj¹cymi wiêksze znaczenie do
edukacji potomstwa…

Te i inne uwagi, sygnalizuj¹ce tak¿e niedosyt – zarazem wyœmienity smak
(za wiêcej!) prezentowanej ksi¹¿ki – nie zmniejszaj¹ jej ogólnie wysokiej oceny!
Ta pozytywna ocena dotyczy te¿ zró¿nicowanego problemowo i jakoœciowo ca³ego
dorobku naukowego T. £aszkiewicza. Obejmuje on, jak wiadomo z Bibliografii
Pomorza…, obok problematyki ziemiañstwa na Pomorzu, mniejszoœci narodowych
na Kujawach, tak¿e dzieje Kujaw i to¿samoœci regionalnej mieszkañców, a nawet
bibliografiê historii regionu. Zajmuj¹c siê problematyk¹ to¿samoœci, autor zdra-
dzi³ swoje mo¿liwoœci bardziej interdyscyplinarnych badañ, co wymaga te¿ szer-
szej znajomoœci literatury spoza dziedziny historii. St¹d warto by w omawianej
monografii zasygnalizowaæ obraz ziemiañstwa i spo³eczeñstwa – tak¿e pomor-
skiego – w literaturze piêknej, bêd¹cej dla historyka równie¿ cennym Ÿród³em.
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Micha³ Targowski, Na prawie polskim i niemieckim. Kszta³towanie siê ziem-
skiej w³asnoœci szlacheckiej na Pomorzu Gdañskim w XIII–XVI wieku, War-
szawa 2014, Wydawnictwo DiG, ss. 211

Celem monografii jest analiza procesu kszta³towania siê w³asnoœci ziemskiej ry-
cerstwa i szlachty na Pomorzu Gdañskim od XIII do koñca XVI w., w tym zw³asz-
cza wskazanie czynników, które wp³ynê³y na specyficzn¹ strukturê maj¹tkow¹
szlachty województwa pomorskiego w II po³. XVI w. Praca, poprzedzona wstê-
pem, podzielona jest na siedem rozdzia³ów. W pierwszym autor przedstawia roz-
wój w³asnoœci ziemskiej rycerstwa w XIII w. (do 1309 r.), w drugim rozbudowê
i funkcjonowanie w³adztwa terytorialnego Zakonu Krzy¿ackiego i zmiany w struk-
turze maj¹tkowej pomorskiego rycerstwa do 1454 r. Kolejne cztery rozdzia³y rów-
nie¿ poœwiêcone s¹ czasom krzy¿ackim na Pomorzu Gdañskim. W rozdziale trze-
cim omówiono formy gospodarowania i Ÿród³a dochodów dóbr rycerskich, w czwar-
tym obci¹¿enia ekonomiczne, w pi¹tym obci¹¿enia militarne rycerstwa, a w szóstym
zasady dziedziczenia i podzia³y spadkowe dóbr rycerskich. Rozdzia³ siódmy nosi
tytu³ W³asnoœæ ziemska szlachty w województwie pomorskim od po³. XV do koñca
XVI w. Ksi¹¿kê zamyka zakoñczenie, bibliografia oraz indeks nazw miejscowoœci.
Prezentowane dzie³o jest poprawion¹ wersj¹ rozprawy doktorskiej autora i zosta³o
wydane w serii Szlachta i ziemiañstwo na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej.

Chrystian Myschor, Wy¿si urzêdnicy pruskiej administracji prowincjonalnej
w Poznañskiem (1871–1918), Poznañ 2014, Wydawnictwo Nauka i Innowacje,
ss. 429

Ksi¹¿ka poprzedzona przedmow¹ oraz wstêpem, sk³ada siê z oœmiu rozdzia³ów.
W pierwszym przedstawiono cechy szczególne i rozwój administracji pruskiej
w Poznañskiem, w drugim jej portret spo³eczny, w trzecim wykszta³cenie i procesy
socjalizacji, w czwartym politykê personaln¹ i kariery, w pi¹tym etos zawodowy,
w szóstym warunki pracy i bytowe, w siódmym dzia³alnoœæ polityczn¹ i w ostatnim
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krêgi towarzyskie i aktywnoœæ spo³eczn¹ urzêdników. Pracê zamyka zakoñczenie,
wykaz skrótów, bibliografia, spisy tabel i ilustracji, indeks osób oraz Zusammen-
fassung. Jak stwierdzi³ w przedmowie prof. Witold Molik, autor pojmuje „badan¹
grupê wy¿szych urzêdników jako swoist¹ socjokulturow¹ przestrzeñ […] spogl¹da
na ni¹ »od wewn¹trz«. […] umiejêtnie unikn¹³ swoistej pu³apki uznania panuj¹cej
w Poznañskiem sytuacji politycznej jako wyj¹tkowej i wyjaœniania jej za pomoc¹
polsko-niemieckiego konfliktu narodowoœciowego”.

Wies³aw Nowosad, Konopaccy herbu Odwaga – dzieje pomorskiej rodziny se-
natorskiej w XV–XVIII wieku. Studium genealogiczno-maj¹tkowe, Warszawa
2014, wyd. Polskie Towarzystwo Historyczne, Wydawnictwo DiG, ss. 383 + 2
tab. genealogiczne

Pierwsza monografia naukowa Konopackich – jednej z najwa¿niejszych senator-
skich rodzin pomorskich, dzia³aj¹cych od koñca XV do pocz¹tków XVIII wieku.
Praca sk³ada siê z dwóch czêœci. W pierwszej, obszerniejszej, znalaz³y siê roz-
dzia³y poœwiêcone legendom rodzinnym, herbowi i protoplastom rodziny oraz
w³aœciwe biogramy poszczególnych jej przedstawicieli w liczbie 64. W czêœci
drugiej autor zaprezentowa³ „tematy o charakterze ogólnym, podzielone na za-
gadnienia zwi¹zane z polityk¹ rodzinn¹, maj¹tkiem i edukacj¹ Konopackich”.
Wed³ug Nowosada, taki uk³ad pozwoli³ „przeœledziæ procesy – nie doœæ widoczne
w pojedynczych biogramach – maj¹ce wp³yw na rozkwit i zmierzch rodziny. Da³y
one równie¿ dobr¹ podstawê do badañ nad awansem rodziny w strukturze spo-
³ecznej (urzêdniczej i maj¹tkowej) prowincji, a wnioski bêd¹ce podsumowaniem
stanowi¹ jednoczeœnie zakoñczenie […] publikacji”. W monografii znalaz³ siê
równie¿ aneks poœwiêcony problemowi podszywania siê pod wygasaj¹ce stare
rody szlacheckie rodzin nosz¹cych to same lub podobne nazwisko. Co, jak siê
okazuje, by³o i jest zjawiskiem wszechobecnym.

Tomasz £aszkiewicz, Ziemiañstwo na Pomorzu w okresie dwudziestolecia miê-
dzywojennego – w perspektywie codziennoœci, Inowroc³aw-Toruñ 2013, wyd.
Polskie Towarzystwo Historyczne Oddzia³y w Inowroc³awiu i Toruniu, ss. 484
+ 2 nlb

Najnowsza monografia poœwiêcona warstwie ziemiañskiej na Pomorzu w cza-
sach II RP. Sk³ada siê z szeœciu rozdzia³ów. W pierwszym autor charakteryzuje
ziemiañstwo jako grupê spo³eczn¹, w drugim omawia jego podstawy gospodar-
cze. Rozdzia³ trzeci zatytu³owany jest W krêgu ¿ycia codziennego pomorskich
dworów, czwarty omawia problemy ¿ycia rodzinnego. Relacje ziemian z robotni-
kami, s³u¿b¹ domow¹, administracj¹, duchowieñstwem, a tak¿e ich stosunek do
Niemców i ludnoœci nap³ywowej autor omówi³ w rozdziale pi¹tym. Dwa ostatnie
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rozdzia³y poœwiêcone s¹ zaanga¿owaniu politycznemu i aktywnoœci ziemian
w organizacjach spo³ecznych. Praca posiada oczywiœcie wstêp, zakoñczenie, bi-
bliografiê oraz indeks osobowy.

Waldemar Nocny, Trzecie ujœcie Wis³y, Gdañsk 2013, wyd. Fundacja „Meri-
tum”, ss. 419 + 1 nlb

Dzieje Œwibna, Przegaliny i Mikoszewa, trzech wsi po³o¿onych w pobli¿u prze-
kopu Wis³y do Zatoki Gdañskiej. W jedenastu rozdzia³ach autor omawia historiê,
przyrodê, rybo³ówstwo, rekreacjê, ¿ycie artystyczne, oœwiatê, religiê, architekturê
oraz rolnictwo w ich okolicy. Praca opatrzona przypisami oraz obszern¹ bibliografi¹.

Sylwia Grochowina, Polityka kulturalna niemieckich w³adz okupacyjnych
w Okrêgu Rzeszy Gdañsk-Prusy Zachodnie, w Okrêgu Rzeszy Kraj Warty i w Re-
jencji Katowickiej w latach 1939–1945, Toruñ 2013, wyd. Fundacja Genera³
El¿biety Zawackiej. Archiwum i Muzeum Pomorskie Armii Krajowej oraz
Wojskowej S³u¿by Polek, ss. 310

Monografia ukazuje ma³o znany element polityki narodowoœciowej realizowanej
przez okupanta niemieckiego na ziemiach polskich wcielonych do Rzeszy Nie-
mieckiej, jak¹ by³a polityka kulturalna. Autorka podjê³a próbê okreœlenia celów,
za³o¿eñ oraz sposobów realizacji niemieckiej polityki kulturalnej na ziemiach
polskich wcielonych do III Rzeszy. Pracê ujêto w czterech rozdzia³ach. Pierwszy
nosi tytu³: Polityka kulturalna narodowych socjalistów w latach 1933–1939, drugi:
Kultura niemiecka w systemie okupacyjnym na ziemiach polskich wcielonych do
Trzeciej Rzeszy w latach 1939–1945, trzeci: Niemieckie instytucje kulturalne na
Pomorzu Gdañskim, w Wielkopolsce i na Górnym Œl¹sku w latach 1939–1945
oraz czwarty: Niemieckie œrodowiska artystyczne na zaanektowanych przez Trze-
ci¹ Rzeszê ziemiach polskich w latach 1939–1945.

Ma³gorzata Mastalerz-Krystjañczuk, Pomorze Zachodnie w polskiej nauce,
publicystyce i dzia³alnoœci politycznej w latach 1919–1939, S³upsk 2013, Wy-
dawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej w S³upsku, ss. 256 + 1 nlb

Autorka monografii stawia pytanie, na ile Polacy mogli byæ przygotowani do za-
chodz¹cych zmian terytorialnych po II wojnie œwiatowej i jakie miejsce zajmo-
wa³o Pomorze Zachodnie w ich œwiadomoœci jeszcze przed wybuchem wojny
w okresie II Rzeczypospolitej. Praca sk³ada siê z czterech rozdzia³ów, z których
pierwszy obejmuje okres wyznaczania i krzepniêcia pó³nocno-zachodniej granicy
Polski w latach 1919–1920. Ju¿ w tym czasie, jak pisze autorka, „…historia
Pomorza Zachodniego by³a przywo³ywana jako dowód naporu niemieckiego, któ-
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rego efektem by³o skurczenie siê polskoœci jedynie do jego wschodnich powiatów.
Przy³¹czenie ziem lêborskiej i bytowskiej do odradzaj¹cego siê pañstwa sta³o siê
wówczas celem dyplomatów i pragnieniem tysiêcy mieszkaj¹cych tam Polaków”.
W drugim rozdziale zaprezentowano miejsce Pomorza Zachodniego w nauce pol-
skiej okresu dwudziestolecia miêdzywojennego. Zainteresowanie histori¹, arche-
ologi¹, jêzykoznawstwem czy geografi¹ tego terytorium przejawi³o siê szczegól-
nie wœród naukowców poznañskich. W trzecim rozdziale omówiono obecnoœæ
Pomorza Zachodniego we wszelkich publikacjach nastawionych na szerokie krê-
gi odbiorców. Rozdzia³ czwarty przedstawia oddzia³ywania polskich konsulatów
w Szczecinie i Pile oraz polskich organizacji spo³ecznych i politycznych na polsk¹
mniejszoœæ wschodnich powiatów Pomorza Zachodniego.

Tomasz Wicherkiewicz, Regionalne jêzyki kolateralne Europy – porównawcze
studia przypadku z polityki jêzykowej, Poznañ 2014, Wydawnictwo Rys, ss. 428

Pierwsza monografia w jêzyku polskim poœwiêcona jêzykom kolateralnym z per-
spektywy historii jêzyków, jêzykoznawstwa historycznego, socjolingwistyki, geo-
lingwistyki i dialektologii, glottopolityki i legilingwistyki, dialektometrii oraz badañ
pejza¿u jêzykowego oraz w pragmatycznym kontekœcie polityki i planowania jê-
zykowego, jak te¿ Europejskiej karty jêzyków regionalnych lub mniejszoœciowych.
Ksi¹¿ka dotyczy fenomenu i typu jêzyków do tej pory ma³o w literaturze fachowej
obecnych. Potocznie postrzegane s¹ one jako swego rodzaju odmiany poœrednie
miêdzy dialektami i samodzielnymi jêzykami, tymczasem autor proponuje cha-
rakterystykê wyró¿niaj¹cych cech interdyscyplinarnych owych kolateralnych
wspólnot jêzykowych, obejmuj¹c¹ endogenicznoœæ i autochtonicznoœæ, równoleg³y
z jêzykiem dominuj¹cym rozwój historyczny, siln¹ to¿samoœæ regionaln¹ zwi¹zan¹
z terytorium w stosunku do jêzyka dominuj¹cego peryferyjnym, s³abe akcentowa-
nie czynników narodowych, wielowiekow¹ dynamikê zmian presti¿u, statusu i za-
kresów u¿ycia jêzyka, nasilone od kilku dekad procesy standaryzacji i normaliza-
cji jêzyka, a w ostatnim czasie intensyfikacjê dzia³añ rewitalizacyjnych. Jako g³ów-
ne studia przypadku obrano kompleksy jêzykowe: dolnoniemiecko-dolnosaksoñski
z pó³nocnych Niemiec i Niderlandów, scots z ulsterskim scots w Szkocji i Irlandii
Pó³nocnej, kaszubski w Polsce, ³atgalski na £otwie oraz asturyjsko-mirandyjski
w pó³nocnej Hiszpanii i Portugalii.

Monika Jakubek-Raczkowska, Tu ergo flecte genua tua. Sztuka a praktyka
religijna œwieckich w diecezjach pruskich pañstwa zakonu krzy¿ackiego do po-
³owy XV wieku, Pelplin 2014, Wydawnictwo Bernardinum, ss. 723 + 1 nlb

Ksi¹¿ka poœwiêcona problematyce religijnoœci ludzi œwieckich w pañstwie krzy-
¿ackim w Prusach. Autorka analizuje i interpretuje temat poprzez pryzmat
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oddzia³ywania obrazów na wiernych. Skupia siê na roli, jak¹ obrazy odgrywa³y
zarówno we wspólnotowej, jak i indywidualnej praktyce religijnej, analizuj¹c ich
treœci i formê, ekspresjê i retorykê, funkcje i miejsce w ró¿nych przestrzeniach
sakralnych dostêpnych dla laikatu ze szczególnym naciskiem na ikonosferê ko-
œcio³a parafialnego. Poddaje interpretacji mo¿liwoœci oddzia³ywania dzie³ sztuki
na poziom chrystianizacji oraz na religijne emocje w miejskich i wiejskich krê-
gach spo³eczeñstwa pañstwa zakonnego. Dzie³o sztuki sakralnej jawi siê w tym
ujêciu jako wa¿ny œrodek nauczania i wspó³czynnik pobo¿noœci.

Marek Sass, Bys³awek w Borach Tucholskich. Z dziejów wsi i klasztoru, wyd.
Magraf s.c. na zlecenie Stowarzyszenia Rozwoju Gminy Lubiewo „Bory”,
Bydgoszcz-Bys³awek 2014, ss. 117 + 43 nlb

Monografia malowniczej borowiackiej wsi i znajduj¹cego siê tam klasztoru ss. be-
nedyktynek, a póŸniej wincentynek. Sk³ada siê z dwóch czêœci. W pierwszej chro-
nologicznie omówiono dzieje, w drugiej zaœ, bêd¹cej rodzajem albumu, znalaz³y
siê wielobarwne reprodukcje dokumentów i fotografii archiwalnych oraz zdjêæ
wspó³czesnego Bys³awka. Praca zosta³a opatrzona bibliografi¹.

Andrzej Mietz, Jan Pakulski, £ob¿enica. Portret miasta i okolicy, wyd. II, To-
ruñ 2014, Wydawnictwo Adam Marsza³ek, ss. 709

Drugie, jubileuszowe z okazji 700-lecia nadania praw miejskich, wydanie mono-
grafii historycznej £ob¿enicy na Krajnie. Ksi¹¿ka sk³ada siê z dziesiêciu rozdzia-
³ów, z których dziewiêæ periodycznie opisuje dzieje miasta, ostatni zaœ dotyczy
miejscowych zabytków. Ponadto zamieszczono obszern¹ bibliografiê, streszczenie
w jêzyku niemieckim, tablice ilustracyjne oraz indeksy: osobowy i geograficzny.

Roland Borchers, Katarzyna Madoñ-Mitzner (Hg.), Erinnerungen aus der
Kaschubei. Erfahrungen und Identitäten 1920–1939–1945, Schriften des Bun-
desinstituts für Kultur und Geschichte der Deutschen im östlichen Europa,
Bd. 54, Oldenburg [2014], wyd. Bundesinstituts für Kultur und Geschichte
der Deutschen im östlichen Europa, ss. 409

Praca z gatunku coraz modniejszego Oral History, której przewodnim tematem
jest wojna na Kaszubach w pamiêci polskich i niemieckich œwiadków. Praca sk³a-
da siê z przedmowy autorstwa Zbigniewa Gluzy, Piotra Jakubowskiego, Paw³a
Machcewicza, Gertrud Pickhan i Matthiasa Webera, wprowadzenia pióra redak-
torów tomu, nastêpnie dwóch artyku³ów: Rolanda Borchersa o historii Kaszubów
i Piotra Filipkowskiego o historii mówionej na Kaszubach. Zasadnicz¹ czêœæ ksi¹¿ki
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stanowi¹ relacje œwiadków, które s¹ podzielone na trzy okresy: miêdzywojenny,
II wojny œwiatowej i jej zakoñczenia. Na koñcu znalaz³y siê biogramy uczestni-
ków wywiadów oraz obszerna bibliografia.

Anna Maria £ubiñska, Katarzyna Werner, Arkadiusz Peisert, Neoplemiona
czy epigoni? Wspó³czeœni studenci w tradycyjnych stowarzyszeniach studenckich:
Klub Studencki „Pomorania” i Korporacja Akademicka „Welecja”, Pszczó³ki
2014, Wydawnictwo Orbis Exterior, ss. 209 + 1 nlb

Ksi¹¿ka obrazuje wspó³czesne nawi¹zania do tradycyjnych organizacji studenc-
kich na przyk³adzie powsta³ego w 1962 roku Klubu „Pomorania”, dzia³aj¹cego
przy Zrzeszeniu Kaszubsko-Pomorskim oraz odtworzonej w III RP, a powsta³ej
w 1883 roku, Korporacji Akademickiej „Welecja”.

Kosznajderia. Dzieje niemieckiej enklawy osadniczej na Pomorzu Gdañskim,
praca zbiorowa pod red. Jerzego Szwankowskiego, Chojnice 2013, wyd. Lo-
kalna Grupa Dzia³ania Sandry Brdy w Chojnicach, ss. 375

Jak napisa³ we wstêpie redaktor publikacji (s. 18–19): „Prezentowane wydawnic-
two, […] jest prób¹ podsumowania dotychczas przeprowadzonych badañ i stu-
diów nad dziejami Kosznajderii i pierwszym monograficznym ujêciem tematu od
czasów ks. Rinka i jego dzie³a Die Geschichte der Koschneiderei z 1932 roku”.
Jest tak¿e punktem wyjœcia do dalszych dociekañ historycznych, chocia¿by na
temat zderzenia tradycyjnej religijnoœci Kosznajdrów z ideologi¹ narodowosocjali-
styczn¹, polonizacji Kosznajdrów, kosznajderskich losów po zakoñczeniu II wojny
œwiatowej zwi¹zanych z wysiedleniem tej spo³ecznoœci, zsy³kami do obozów pracy,
wreszcie aklimatyzacj¹ na terytorium powojennych Niemiec. Praca sk³ada siê
z szeœciu rozdzia³ów. W pierwszym, Jerzy Sikora i £ukasz Trzciñski zajêli siê
prehistori¹ terenów Kosznajderii. W drugim, S³awomir Zonenberg opracowa³ te-
mat Ukszta³towanie siê i dzieje osadnictwa niemieckiego miêdzy Chojnicami
a Tuchol¹ w œredniowieczu. Tereny Kosznajderii w dobie Rzeczpospolitej szla-
checkiej to tytu³ rozdzia³u opracowany przez Andrzeja Grotha. Redaktor dzie³a
Jerzy Szwankowski napisa³ rozdzia³ Powrót na niemieckie ³ono. Pod ber³em
królewskim i cesarskim (1772–1920). Autorem dwóch ostatnich rozdzia³ów jest
W³odzimierz Jastrzêbski, a dotycz¹ one Kosznajderii w II Rzeczypospolitej oraz
w okresie wojny i okupacji (1939–1945). Zamieszczono równie¿ tekst w jêzyku
niemieckim Zamiast pos³owia, autorstwa Kosznajdra Hansa Georga Behrendta.
Na koñcu zaœ znalaz³y siê wspó³czesne fotografie wsi kosznajderskich.
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Dzieje gminy Wejherowo, pod red. Bogus³awa Brezy, Wejherowo 2013, wyd.
Gmina Wejherowo, ss. 813 + 17 nlb

Obszerna monografia wiejskich okolic Wejherowa, stanowi¹cych osobn¹ jednostkê
administracyjn¹ – Gminê Wejherowo. Praca sk³ada siê z dziewiêciu rozdzia³ów,
Przedmowy wójta Henryka Skwar³o, Wstêpu i Zakoñczenia, indeksu osobowego,
spisu ilustracji, streszczeñ w jêzyku angielskim i niemieckim oraz tablic ilustra-
cyjnych zatytu³owanych Gmina Wejherowo w kolorze. Ewa WoŸniak i Grzegorz
Masik napisali geograficzny rozdzia³ Gmina Wejherowo – miejsce i ludzie. Arche-
olo¿ki, Danuta Król i Janina Kurowska, opracowa³y Osadnictwo pradziejowe
i wczesnoœredniowieczne na terenie gminy Wejherowo. Rozdzia³ Obszar dzisiejszej
gminy Wejherowo w œwietle Ÿróde³ pisanych do II po³owy XVI wieku opracowa³
mediewista Klemens Bruski. Nastêpne rozdzia³y wysz³y spod pióra historyków.
Andrzej Groth jest autorem rozdzia³u W Rzeczypospolitej szlacheckiej. Leszek
Ja¿d¿ewski opracowa³ rozdzia³ W zaborze pruskim, redaktor monografii Bogu-
s³aw Breza napisa³ rozdzia³ W odrodzonej Polsce, Andrzej G¹siorowski W dniach
wojny 1939 roku i okupacji niemieckiej oraz Grzegorz Berendt W Polsce Ludo-
wej. Ostatni rozdzia³ Nazwy geograficzne i osobowe oraz mowa mieszkañców jest
dzie³em jêzykoznawcy Jerzego Tredera. Ka¿dy z rozdzia³ów zakoñczony jest bi-
bliografi¹.

Gdynia Zachód. Z przesz³oœci w przysz³oœæ, pod red. Tadeusza Stegnera, Gdañsk-
-Gdynia 2014, wyd. Kosycarz Foto Press KFP, ss. 341

Pierwsza monografia najm³odszej czêœci miasta Gdyni, nazwanej przez urbani-
stów „Gdyni¹ Zachód” (dzielnice: D¹browa, Wiczlino i Chwarzno) oraz dwóch
s¹siednich wsi z gminy Szemud: Bojana i Koleczkowa. Tereny te, od oko³o 40 lat,
s¹ obiektem miejskiej ekspansji Gdyni. Praca sk³ada siê z dziewiêciu rozdzia³ów
oraz S³owa wstêpnego pióra redaktora tomu Tadeusza Stegnera. Rozdzia³ pierw-
szy Pradzieje Gdyni Zachód opracowali archeolodzy Miros³aw i Piotr Fudziñscy.
Trzy kolejne rozdzia³y, poœwiêcone dziejom wsi po³o¿onych na terenie Gdyni
Zachód od œredniowiecza do I wojny œwiatowej (1253–1920), napisa³ Tomasz
Rembalski. Dariusz Ma³szycki, historyk z Muzeum Miasta Gdyni, w trzech roz-
dzia³ach przedstawi³ dzieje wsi: Chwarzno, Wiczlino, Kolonia, Bojano i Kolecz-
kowo w okresie dwudziestolecia miêdzywojennego, II wojny œwiatowej oraz
w czasach Polski Ludowej (1920–1989). W ostatnim rozdziale przedstawi³ rów-
nie¿ moment w³¹czenia Chwarzna, Wiczlina i Kolonii do Gdyni oraz pierwszych
lat funkcjonowania tych osad, jako dzielnic miasta. Geografowie, Magdalena
Szmytkowska i Mariusz Czepczyñski, napisali rozdzia³ Wspó³czesny krajobraz
Gdyni Zachód. Plany urbanistyczno-architektoniczne dla Gdyni Zachód przedsta-
wi³ w ostatnim rozdziale Maciej Mycielski.
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Dzieje ziemi i powiatu chojnickiego, t. I. Przesz³oœæ i teraŸniejszoœæ ziemi choj-
nickiej, red. Jacek Knopek, Chojnice 2013, wyd. Przedsiêbiorstwo Marketin-
gowe LOGO na zlecenie Powiatu Chojnickiego, ss. 733 + 1 nlb
Dzieje ziemi i powiatu chojnickiego, t. II. Kalendarium ziemi chojnickiej, wy-
bór i opracowanie Jacek Knopek, Chojnice 2010, wyd. Przedsiêbiorstwo Mar-
ketingowe LOGO na zlecenie Powiatu Chojnickiego, ss. 252 + 1 nlb
Dzieje ziemi i powiatu chojnickiego, t. III. Ludzie ziemi chojnickiej, wybór
i opracowanie Jacek Knopek, Chojnice 2010, wyd. Przedsiêbiorstwo Marke-
tingowe LOGO na zlecenie Powiatu Chojnickiego, ss. 236 + 1 nlb
Dzieje ziemi i powiatu chojnickiego, t. IV. Dzieje ziemi chojnickiej w wypisach,
wybór i opracowanie Jacek Knopek, Chojnice 2008, wyd. Przedsiêbiorstwo
Marketingowe LOGO na zlecenie Powiatu Chojnickiego, ss. 252 + 1 nlb

Ogromne, licz¹ce prawie pó³tora tysi¹ca stron dzie³o dotycz¹ce dziejów ziemi,
a po 1772 roku powiatu chojnickiego, które wydawane by³o w latach 2008–2013.
Jako pierwszy ukaza³ siê tom IV, który jest subiektywnym wypisem Ÿróde³ do
dziejów ziemi chojnickiej. Dla epok wczeœniejszych (sprzed I wojny œwiatowej)
s¹ to materia³y znane historykom i ju¿ publikowane w innych wydawnictwach
tego typu. Tomy II i III wydane zosta³y w 2010 roku. Pierwszy z nich zawiera
kalendarium ziemi chojnickiej, drugi zaœ, w formie biogramów, przedstawia syl-
wetki najwa¿niejszych postaci w jej dziejach. Najwa¿niejszy i najobszerniejszy
jest wydany w 2013 roku tom I, bêd¹cy klasyczn¹ monografi¹ powiatu. Praca
posiada przedmowê starosty chojnickiego oraz wprowadzenie Jacka Knopka –
redaktora tomu. Pradzieje ziemi chojnickiej napisa³ Jacek WoŸny. Nastêpne „czê-
œci”, których w sumie jest szeœæ, to dzie³o kilku znanych pomorskich badaczy.
Adam Szweda napisa³ Ksiêstwo pomorskie i pañstwo krzy¿ackie (do 1466 roku)
oraz Andrzej Groth Pierwsza Rzeczpospolita (1466–1772), Jerzy Szwankowski
Pañstwo prusko-niemieckie (1772–1920). W³odzimierz Jastrzêbski napisa³ dwie
czêœci: Druga Rzeczpospolita (1920–1939) i Trzecia Rzesza Niemiecka (1939–
–1945). Czasy najnowsze wysz³y spod pióra dwóch autorów, Macieja Hejgera
Polska Rzeczpospolita Ludowa (1945–1989/90) oraz Micha³a Polaka Trzecia
Rzeczpospolita (po 1990 roku). Praca posiada spisy przedmiotowe i bibliografiê,
lecz nie zosta³a opatrzona w indeksy osobowe czy geograficzne, co przy tak ob-
szernej pracy utrudnia jej przegl¹danie.

Jêzyk – tradycja – to¿samoœæ, pod red. Ewy Rogowskiej-Cybulskiej i Ma³go-
rzaty Milewskiej-Stawiany, Gdañsk 2013, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdañ-
skiego, ss. 165 + 10 nlb

Ksi¹¿ka dedykowana prof. Jerzemu Trederowi z okazji siedemdziesi¹tej rocznicy
urodzin oraz czterdziestopiêciolecia pracy naukowej i dydaktycznej, a jednocze-
œnie owoc sesji jêzykoznawczej pod tym samym tytu³em, zorganizowanej 26 listo-
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pada 2012 r. w Gdañsku. Zamieszczone w tomie teksty dotycz¹ zagadnieñ z za-
kresu to¿samoœci etnicznej (w tym polskiej, kaszubskiej i ³u¿yckiej), tradycji kul-
turowej (w tym antycznej i chrzeœcijañskiej; narodowej, regionalnej i lokalnej;
miejskiej i wiejskiej; spontanicznej i instytucjonalnej), to¿samoœci indywidualnej
(w aspekcie dydaktycznym i onomastycznym), a tak¿e szeroko rozumianej to¿sa-
moœci jêzykowej. Ksi¹¿ka zawiera ponadto bibliografiê publikacji prof. Jerzego
Tredera za lata 2007–2013.

Johannes Hevelius and his Gdañsk, edited by Marian Turek, Gdañsk 2013,
wyd. Gdañskie Towarzystwo Naukowe, ss. 251

Ksi¹¿ka bêd¹ca owocem interdyscyplinarnej konferencji z 2011 r., zorganizowa-
nej z okazji czterechsetnej rocznicy urodzin wybitnego gdañszczanina i astronoma
Jana Heweliusza. Wœród dziewiêtnastu artyku³ów znajduj¹ siê zarówno teksty
poœwiêcone samemu astronomowi, jak i Gdañskowi epoki, w której on ¿y³.

Ród Sierakowskich na ziemi malborskiej, pod red. Janusza Hochleitnera i Piotra
Szwedowskiego, [Malbork 2013], wyd. Malborskie Centrum Kultury i Edu-
kacji, Muzeum Zamkowe w Malborku, Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie
Oddzia³ w Malborku, ss. 222 + 2 nlb

Zbiór materia³ów pokonferencyjnych, które zosta³y wyg³oszone 20 lutego 2013 r.
W broszurze ³¹cznie zamieszczono trzynaœcie artyku³ów, dziel¹c je na trzy czêœci.
W pierwszej, zatytu³owanej Kontekst znalaz³y siê m.in. teksty Stanis³awa Achrem-
czyka Szlachta malborska w XVIII wieku, czy Tomasza £aszkiewicza Wiêzi ro-
dzinne w œrodowisku ziemian pomorskich w dobie dwudziestolecia miêdzywojen-
nego. W czêœci drugiej Ród Sierakowskich zamieszczono m.in. artyku³ Macieja
Kraiñskiego Panowie na Waplewie. Rodzina Hrabiów Sierakowskich z Ziemi
Malborskiej, czy Józefa Borzyszkowskiego Sierakowscy i Waplewo a o. Maksy-
milian Napi¹tek (1881–1933) – redemptorysta, rekolekcjonista i misjonarz z Ga-
licji. W czêœci trzeciej Spuœcizna znalaz³y siê tylko dwa artyku³y: £ukasza Staw-
skiego Zabytki z kolekcji Hrabiów Sierakowskich z Waplewa Wielkiego w zbio-
rach Muzeum w Kwidzynie oraz Anny Bogdanowicz Zespó³ szkolno-przedszkolny
im. Rodziny Sierakowskich w Waplewie Wielkim. Dzie³o, które trwa.

Jacek Lewicki, Wojciech Lewicki, Che³miñscy myœliwi. Historia i dzia³alnoœæ
Ko³a £owieckiego  „Orze³” w Che³mie, Che³mno 2013, wyd. Ko³o £owieckie
„Orze³” w Che³mnie, Bydgoski Dom Wydawniczy Margrafsen, ss. 261 + 2 nlb

Monografia upamiêtniaj¹ca 90. rocznicê powstania Polskiego Zwi¹zku £owiec-
kiego oraz 60. rocznicê powstania Ko³a £owieckiego „Orze³” w Che³mnie. Praca
sk³ada siê z dwóch czêœci. W pierwszej przedstawiono dzieje ³owiectwa na Pomo-
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rzu, ze szczególnym uwzglêdnieniem Ziemi Che³miñskiej od 1772 do 1978 r.
Ostatni, pi¹ty rozdzia³, poœwiêcony zosta³ za³o¿ycielowi ko³a ³owieckiego nr 3
„Leœnik” w Che³mnie – Kazimierzowi Szlachetce. W czêœci drugiej zaprezento-
wano dzia³alnoœæ Ko³a £owieckiego „Orze³” w Che³mnie w latach 1979–2013.
Obie czêœci opatrzone s¹ indeksami osobowymi i geograficznymi.

Instytut Historii i Stosunków Miêdzynarodowych Uniwersytetu Warmiñsko-Ma-
zurskiego w Olsztynie (1969–1988–2013). Dzieje – profil badawczy – absolwen-
ci, red. Andrzej Kopiczko, Olsztyn 2013, wyd. Instytut Historii i Stosunków
Miêdzynarodowych UWM, ss. 334 + 1 nlb

Ksi¹¿ka wydana z okazji 25-lecia Instytutu Historii i Stosunków Miêdzynarodo-
wych Uniwersytetu Warmiñsko-Mazurskiego w Olsztynie. Na wstêpie zamiesz-
czono przedmowy Rektora UWM, Wojewody Warmiñsko-Mazurskiego, Marsza³ka
Województwa Warmiñsko-Mazurskiego, Prezydenta Miasta Olsztyna oraz Dzie-
kana Wydzia³u Humanistycznego UWM. Nastêpnie zamieszczono zarys dziejów
Instytutu, pióra Andrzeja Kopiczki oraz przedstawiono w³adze Uczelni i Instytutu.
Intersuj¹ce s¹ charakterystyki poszczególnych zak³adów (w sumie dziewiêæ), funk-
cjonuj¹cych w ramach Instytutu. W dalszej czêœci znalaz³y siê: opis dziejów Insty-
tutu w zestawieniach i tabelach, wykazy absolwentów oraz fotograficzna kronika
dzia³alnoœci Instytutu.

Jan Trepczyk, Aleksander Labuda, Jan Romski, Stefan Bieszk, Franciszek
Grucza, Feliks Marsza³kowski, Poezja zrzeszyñców, wstêp Józef Borzyszkow-
ski, Daniel Kalinowski, Hanna Makurat, Gdañsk 2013, seria: Biblioteka Pisa-
rzy Kaszubskich, t. 8, wyd. Instytut Kaszubski, ss. 724

Ósmy tom Biblioteki Pisarzy Kaszubskich zawiera dzie³a twórców liryki kaszub-
skiej, z najbardziej chyba znanym Janem Trepczykiem na czele. Poezja zrzeszyñ-
ców to dla czytelnika lekcja o skomplikowanej sferze ich ducha, myœli, ideologii,
o istocie spojrzenia na kaszubszczyznê i kaszubski œwiat. Ca³oœæ poprzedzona
wnikliwym wstêpem Józefa Borzyszkowskiego (Zrzeszyñcy a Zrzeszenie Regio-
nalne Kaszubów i „Zrzesz Kaszëbskô” w dziejach ruchu kaszubskiego), Daniela
Kalinowskiego (Pieœñ i s³awa. O liryce zrzeszyñców) i Hanny Makurat (Charak-
terystyka jêzyka utworów lirycznych zrzeszyñców).

Wielkie Pomorze. Kultura i sztuka, pod red. Adeli Kuik-Kalinowskiej i Daniela
Kalinowskiego, Gdañsk-S³upsk 2013, wyd. Instytut Kaszubski, Akademia Po-
morska w S³upsku, ss. 447 +1 nlb

Ksi¹¿ka jest pok³osiem III Miêdzynarodowej Konfrontacji Kulturowej Wielkie
Pomorze, która odby³a siê w ró¿nych obiektach S³upska w dniach 12–14 paŸ-
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dziernika 2014 r. Publikacja, poprzedzona s³owem wstêpnym redaktorów, podzie-
lona zosta³a na cztery czêœci. W pierwszej, Generalia, znalaz³y siê dwa artyku³y:
Cezarego Obracht-Prondzyñskiego Kultura pomorska czy pomorskie kultury?
Miêdzy s¹siedztwem a zderzeniem kultur na pograniczu oraz Izabeli Stelmasiak
Aksjologiczny potencja³ literatury narodowej na wielokulturowym Pomorzu –
perspektywa pedagogiczna. W najobszerniejszej czêœci drugiej, zatytu³owanej
Syntetyczno-interpretacyjny przegl¹d tematyki znalaz³y siê m.in. teksty: Rafa³a
Foltyna Sztuka przedchrzeœcijañskiego Pomorza, Józefa Borzyszkowskiego Pa-
rafia a sztuka na Pomorzu, Anny Brochockiej Zabytki funeralne w Muzeum Po-
morza Œrodkowego w S³upsku, Jowity Kêciñskiej-Kaczmarek Tradycja i inspira-
cje w widowiskach folklorystycznych na Krajnie. W czêœci zatytu³owanej Twórcy
na Pomorzu, znalaz³y siê artyku³y Hansa-Udo Voglera Ernst Moritz Arndt – ein
Mann aus Pommern, ein Kämpfer gegen Unterdrückung, ein Christ, ein Gelehrter
und Dichter, Daniela Kalinowskiego Phillip Otto Runge i romantyczna synteza
sztuki, Tadeusza Linknera Izydor Gulgowski jako etnograf i literat oraz Klausa
Hammera Lebasee mit Revekol – Karl Schmidt-Rottluffs bildkünstlerische Endec-
kung Hinterpommerns. W ostatniej czêœci Artystyczne gesty znalaz³y siê teksty
i nuty dzie³ teatralnych.

Jem jô rëbôk… Rybo³ówstwo na Kaszubach – tradycja i wspó³czesnoœæ, red.
naukowa Anna Kwaœniewska, Wie¿yca 2014, wyd. Kaszubski Uniwersytet
Ludowy, ss. 392

Ksi¹¿ka jest efektem przeprowadzonych interdyscyplinarnych badañ terenowych
nad rybakami i rybo³ówstwem przybrze¿nym i jeziornym. Jak czytamy we wstê-
pie autorstwa Anny Kwaœniewskiej: „Jego celem by³o poznanie i dokumentacja
dziedzictwa kulturowego rybaków kaszubskich – zarówno materialnego (sprzêt,
narzêdzia), jak i niematerialnego (zwyczaje doroczne, wiedza ludowa dotycz¹ca
pogody i ryb, wierzenia i praktyki zwi¹zane z morzem). Wa¿n¹ kwesti¹ by³o te¿
poznanie historii rodów rybackich oraz specyfiki pracy i zawodu rybaka. Kolejnym
zagadnieniem by³o przedstawienie zmian zachodz¹cych w sektorze rybo³ówstwa
oraz ich wp³yw na ¿ycie i kulturê lokalnych spo³ecznoœci. W badaniach du¿o uwagi
poœwiêcono te¿ specyfice kuchni rybackiej bêd¹cej wa¿nym elementem kultury
rybaków”. Wœród artyku³ów znalaz³y siê m.in. Anny Kwaœniewskiej Rybo³ów-
stwo na Kaszubach. Przesz³oœæ – przemiany – teraŸniejszoœæ, a tak¿e Niemate-
rialne dziedzictwo kulturowe pó³nocnych i œrodkowych Kaszub, Mateusza Konkela
Najstarsze rody rybackie Boru i Jastarni w œwietle ksi¹g metrykalnych. Studium
genealogiczne, Krzysztofa Zamoœciñskiego Narzêdzia i sprzêty rybackie oraz
metody po³owu w kaszubskim rybo³ówstwie jeziornym oraz Miros³awa Kuklika
Organizacja po³owów w tradycyjnym kaszubskim rybo³ówstwie przybrze¿nym.



 TOMASZ REMBALSKI (GDAÑSK)366

Confliktus magnus apud Grunwald 1410. Miêdzy histori¹ a tradycj¹. Materia³y
z Miêdzynarodowej Konferencji Naukowej „Grunwald – Tannenberg – Žal-
giris”, zorganizowanej 20–24 wrzeœnia 2010 r. w Malborku i Krakowie, red.
Krzysztof O¿óg, Janusz Trupinda, Malbork 2013, wyd. Muzeum Zamkowe
w Malborku, ss. 375

Ksi¹¿ka stanowi pok³osie wymienionej w tytule konferencji z okazji 600. rocznicy
bitwy pod Grunwaldem. Sk³ada siê na ni¹ ponad 30 tekstów, podzielonych na
cztery czêœci: 1. U progu Wielkiej Wojny, 2. Wojna i jej pok³osie, 3. Pogrunwaldz-
kie tradycje, 4. Grunwald w literaturze, sztuce, filmie i polityce XIX–XX wieku.
Poprzedzone s¹ one wstêpem, w którym Piotr Franaszek opisa³ Krakowskie ob-
chody rocznic grunwaldzkich w 2010 r. a Janusz Trupinda Obchody rocznicy
bitwy pod Grunwaldem w Malborku.

Ksiêga Pami¹tkowa IV Kongresu Kociewskiego, pod red. Miros³awa Kalkow-
skiego, Starogard Gdañski 2013, wyd. Towarzystwo Mi³oœników Ziemi Ko-
ciewskiej Starogard Gdañski, ss. 547

Materia³y z dni kongresowych, które odby³y siê w Tczewie 8 maja 2010, Staro-
gardzie Gdañskim 3 lipca 2010 i w Œwieciu 9 paŸdziernika tego roku. Znaczn¹
czêœæ tomu zajmuj¹ materia³y organizacyjne Kongresu. Nastêpnie zamieszczono
teksty wyst¹pieñ z Tczewa zatytu³owane Dziedzictwo historyczne Kociewia –
wartoœci¹ naszej ma³ej ojczyzny?, w tym m.in. Józefa Borzyszkowskiego Kaszub-
sko-kociewska wspólnota dziejów i kultury oraz odpowiedzialnoœæ za przysz³oœæ
– nie tylko Pomorza, czy Miros³awa Möllera Jak Kociewiakom opowiadaæ o hi-
storii? Spotkanie w Starogardzie Gdañskim odby³o siê pod has³em Kultura Ko-
ciewia. Spoœród kilkunastu wyst¹pieñ warto przywo³aæ: Andrzeja Grzyba Jak siê
ma Kociewie, Marii Paj¹kowskiej-Kêsik Dialekt kociewski jako wyznacznik to¿-
samoœci regionalnej, Tadeusza Linknera Obecna sytuacja ma³omiejskich i wiej-
skich bibliotek, Zbigniewa Potockiego Jak dzia³aj¹ instytucje „historyczne”,
a zw³aszcza muzea na przyk³adzie Muzeum Ziemi Kociewskiej w Starogardzie
Gdañskim czy Ma³gorzaty Wa³aszewskiej Gród i grodzisko w Owidzu. Dzieñ kon-
gresowy w Œwieciu odby³ siê pod has³em Edukacja regionalna na Kociewiu.
Ponownie wyg³oszono kilkanaœcie referatów, w tym Ireneusza Pieróga Kociewie
w ¿yciu Floriana Ceynowy, Anety Lewiñskiej Elementarz Franciszka Miernickie-
go ze Œwiecia jako dzie³o niezwyk³e, Katarzyny Sturmowskiej O germanizmach
w dialekcie kociewskim. W dalszej czêœci tomu znalaz³y siê materia³y ilustruj¹ce
wydarzenia po Kongresie, w tym publikacje prasowe na ten temat.
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Prezydenci polskiego Szczecina. Suplement do „Kroniki Szczecina”, red. Kazi-
mierz Koz³owski, Zdzis³aw Paca³a, Piotr Chrobak, Szczecin 2014, wyd. Szcze-
ciñskie Towarzystwo „Pogranicze”, Oficyna Wydawnicza Archiwum Pañ-
stwowego w Szczecinie „Dokument” przy wspó³pracy z Wydawnictwem
i Drukarni¹ „Kadruk”, ss. 265 + 7 nlb

Zbiór czternastu artyku³ów o prezydentach powojennego Szczecina, ale i o wizy-
cie papie¿a Jana Paw³a II w obiektywie Krystyny £yczywek. Ponadto fotografie
z wystawy Szczecin Transformacje 1989–2014.

Maciej Krzeptowski, Janina Krzeptowska, Zasolony król, wyd. II, Gdynia
2012, wyd. Morski Instytut Rybacki – Pañstwowy Instytut Badawczy, ss. 352

Monografia najpopularniejszej, i najwa¿niejszej, jak dowodz¹ autorzy ksi¹¿ki,
ryby na œwiecie, jak¹ jest œledŸ. O bogactwie informacji, zawartych w opracowa-
niu œwiadcz¹ tytu³y rozdzia³ów: Œledzie wokó³ nas, Lepiej ³owiæ ni¿ zbieraæ i po-
lowaæ, Jego Wysokoœæ ŒledŸ wkracza na scenê, Czas Hanzy, Wydarzy³o siê na
Morzu Pó³nocnym, Nie tylko Holendrzy, Na pomorskim brzegu, Pochwa³a dwu-
dziestolecia, Powrót do przysz³oœci, Kaszubi, osadnicy, repatrianci..., Zdaniem
ichtiologa, Zjeœæ œledzia. Ksi¹¿ka bogato ilustrowana, opatrzona bibliografi¹.

XX lat Kaszubskiego Liceum Ogólnokszta³c¹cego w Brusach 1991–2011, praca
zbiorowa, Gdañsk-Brusy 2011, wyd. Zarz¹d G³ówny Zrzeszenia Kaszubsko-
-Pomorskiego, ss. 136

Broszura wydana z okazji jubileuszu kaszubskiego liceum w Brusach. Wœród oko-
licznoœciowych tekstów mo¿na wyró¿niæ Stanis³awa Pestki Liceum kaszubskie,
czyli bardzo dobre, Józefa S³omiñskiego Kulisy powstania liceum, Gabrieli Kloske
Losy absolwentów KLO w latach 1994–2010, czy Felicji Baska-Borzyszkowskej
Konkursy poezji w szkole. Po³owê ksi¹¿eczki zajmuj¹ zdjêcia, ilustruj¹ce historiê
liceum.

Materia³y i studia do regionalizmu s³upskiego, t. XII. Opracowania dotycz¹ce
s³upskich jubileuszy 2013 r., problemy œrodkowopomorskiej literatury oraz rê-
kodzie³a, wybrane zagadnienia przyrodnicze, wspomnienia zmar³ych Dzia³aczy,
red. Józef Cieplik, S³upsk 2013, wyd. S³upskie Towarzystwo Spo³eczno-Kul-
turalne, Ko³o Mi³oœników Regionu i Przyjació³ Parku Krajobrazowego „Do-
lina S³upi”, ss. 145

Zbiór kilkunastu artyku³ów dotycz¹cych S³upska i okolicy. Uwagê zwracaj¹ teksty:
Daniela Kalinowskiego Oswajanie S³upska. O w¹tku topograficznym w poezji
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Marty Aluchny-Emelianow, Zbigniewa Zielonki Zadania badawcze nad S³upskiem
i jego regionem, Tomasza Katafiasza Historyczno-kulturowe dziedzictwo w krajo-
brazie wsi pomorskich i jego potencja³ spo³eczno-ekonomiczny czy Katarzyny
Bartosiewicz i Krystyny Mazurkiewicz-Palacz Zabytkowa stolarka drzwiowa mia-
sta S³upska.

Arkadia. Gdyñskie letnisko prze³omu XIX i XX w., red. Jacek Friedrich, Gdynia
2014, wyd. Muzeum Miasta Gdyni, ss. 118 + 2 nlb

Katalog towarzysz¹cy wystawie o takim samym tytule, która by³a eksponowana
w Muzeum Miasta Gdyni od 3 czerwca do 7 wrzeœnia 2014 roku. Sk³ada siê
z dwóch czêœci, poprzedzonych s³owem wstêpnym Jacka Friedricha. W pierwszej
zamieszczono artyku³ Tomasza Rembalskiego Dzieje gdyñskich letnisk prze³omu
XIX i XX wieku, natomiast druga, bêd¹ca katalogiem opracowanym przez Dariu-
sza Ma³szyckiego, nosi tytu³ Gdyñskie letniska prze³omu XIX i XX wieku na kar-
tach pocztowych w zbiorach Muzeum Miasta Gdyni.

Wielokulturowe cmentarzysko w Nowym Targu, stan. 6, gm. Stary Targ, pod
red. Ewy Fudziñskiej i Piotra Fudziñskiego, Malbork 2013, wyd. Muzeum
Zamkowe w Malborku, ss. 945 + 3 mapy

Zbiorowa monografia stanowiska archeologicznego (wielokulturowego cmenta-
rzyska) w Nowym Targu, na którym prace trwa³y w latach 1974–1980 oraz po-
nownie w 2011 r. W pracy przedstawiono historiê badañ archeologicznym na tym
terenie, jak równie¿ wyniki badañ archeobotanicznych, metaloznawczych, den-
drochronologicznych i petrograficznych ceramiki i innych.

Testamenty szlachty Prus Królewskich z XVII wieku, oprac. i wyd. Jacek Ko-
walkowski i Wies³aw Nowosad, Warszawa 2013, Wydawnictwo DiG, ss. 436

Publikacja zwieraj¹ca edycjê 111 testamentów szlachty Prus Królewskich z XVII
wieku, stanowi przyczynek do dalszych badañ nad nowo¿ytnym spo³eczeñstwem
Rzeczypospolitej. Nale¿y do prac prezentuj¹cych zbiór dokumentów testamento-
wych w uk³adzie okreœlonym kryteriami: grupa spo³eczna – terytorium – czas –
Ÿród³a. Czêœciowo wype³nia lukê w badaniach nad stanem szlacheckim Prus Kró-
lewskich, dostarczaj¹c obecnym i przysz³ym badaczom materia³ do dalszego wyko-
rzystania w badaniach nad spo³eczeñstwem XVII wieku i jego kultur¹ materialn¹.
Praca poprzedzona jest wnikliwym wstêpem i wykazem skrótów, zakoñczona zaœ
S³owniczkiem niektórych s³ów i zwrotów staropolskich, bibliografi¹ oraz niezbêd-
nym przy tego typu pracach indeksem osób, zgromadzeñ i miejsc. Dzie³o zosta³o
wydane w serii Szlachta i ziemiañstwo na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej.
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Ksiêga proskrybowanych Nowego Miasta Torunia (1358–1412), wyd. Bo¿ena
Wyrozumska, Toruñ 2013 („Fontes TNT”, nr 107), wyd. Towarzystwo Nau-
kowe w Toruniu, ss. XXIV + 69

 Ksiêga proskrybowanych Nowego Miasta Torunia odnotowuje osoby, które za
przestêpstwa, np. za zranienia lub zabójstwa, zosta³y skazane na banicjê. Opubli-
kowana ksiêga obejmuje wpisy z lat 1358–1412. Poniewa¿ Ÿród³o to dot¹d zosta³o
w ma³ym stopniu wykorzystane przez historyków, jego wydanie drukiem pozwoli
na jej lepsze wykorzystanie przez badaczy.

Wilkierz wsi Kosowo i Chrystkowo z pierwszej po³owy XVIII wieku, oprac.
i przek³ad Micha³ Targowski, Gruczno 2013, wyd. Towarzystwo Przyjació³
Dolnej Wis³y, ss. 58

Ciekawe Ÿród³o do dziejów wsi – wilkierz, czyli zbiór przepisów wiejskich, za-
wieraj¹cy szereg regulacji dotycz¹cy m.in. funkcjonowania urzêdu so³eckiego
i ca³ej gromady wiejskiej, rozstrzygania sporów miêdzy s¹siadami czy utrzymy-
wania porz¹dku we wsi. Wydany dokument w oryginale znajduje siê w Bibliotece
Gdañskiej PAN. Autor wyda³ jego naukowo opracowany orygina³, t³umaczenie
na jêzyk polski, faksymile orygina³u oraz poprzedzi³ wstêpem.

Otto Goerke, Der Kreis Flatow / Powiat Z³otów, fragmenty w t³um. Alicji Hei-
mann, konsultacja hist. Joachim Zdrenka, Z³otów 2013, seria: Biblioteka Mu-
zeum Ziemi Z³otowskiej, wyd. Muzeum Ziemi Z³otowskiej, ss. 280

Pierwsze polskie t³umaczenie fragmentów najwartoœciowszej niemieckiej mono-
grafii powiatu z³otowskiego, autorstwa Otto Goerkego z 1918 r. Obejmuje g³ów-
nie dzieje miasta Z³otów, gdy¿ jak napisano we wstêpie, na tyle wystarczy³o œrod-
ków wydawcy. Praca sk³ada siê z osiemnastu rozdzia³ów, w których omówiono:
informacje geograficzne i przyrodnicze, rys historyczny miasta, obszar gminy,
podzia³ gruntów, ludnoœæ, stan miasta (budynki, ulice i in.), uprawê roli i hodowlê
byd³a, rzemios³o i handel, komunikacjê, opiekê spo³eczn¹ i troskê o dobrobyt
mieszkañców, parafie ewangelick¹ i katolick¹, gminê ¿ydowsk¹, szkolnictwo,
gazety, biblioteki, pomniki, s¹downictwo, administracjê miasta, podatki, znane
osobistoœci urodzone w Z³otowie oraz stowarzyszenia.

abp A.J. Nowowiejski, P³ock. Monografja historyczna, napisana podczas wojny
wszechœwiatowej, poprawiona i uzupe³niona w roku 1930, wyd. II, P³ock [1930],
reprint 2013, wyd. P³ocki Instytut Wydawniczy, ss. 714 + 4 nlb

Reprint wydanej przed II wojn¹ œwiatow¹ obszernej monografii diecezji p³ockiej.
Na uwagê zas³uguje przedstawiona w niej postaæ jednego z tamtejszych bisku-
pów, pochodz¹cego z Mokrego k. Czerska, Franciszka Paw³owskiego (1774–1852).
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Zdzis³aw Matyla, Cz³uchów – moje miasto. Szkice z przesz³oœci, do druku przy-
gotowali: Krzysztofa Monikowska i Marian Fryda, Cz³uchów 2014, wyd.
Muzeum Regionalne w Cz³uchowie, ss. 200

Zbiór kilkudziesiêciu artykulików historyka-amatora Zdzis³awa Matyla, zwi¹za-
nego z Cz³uchowem od 1945 r. Teksty zosta³y podzielone na piêæ czêœci: Wokó³
zamkowej wie¿y, Zwyczajni niezwyczajni, Urzêdy i instytucje, Zapomniane miej-
sca oraz Silva rerum. Ca³oœæ bogato ilustrowana i poprzedzona tekstem Zamiast
wstêpu.

Karol Ma³³ek, Mazury polskie. Pamiêtniki, t. IV. Od 2 lutego 1945 do 12 paŸ-
dziernika 1966 r., Olsztyn 2011, wyd. Stowarzyszenie Spo³eczno-Kulturalne
„Pojezierze” w Olsztynie, ss. 443

Czwarty i ostatni tom wspomnieñ dzia³acza mazurskiego, pisarza, folklorysty,
publicysty i nauczyciela Karola Ma³³ka (1898–1966). Trzy pierwsze, znacznie
ocenzurowane, ukaza³y siê w latach 1967–1970, ostatni ze wzglêdów politycz-
nych móg³ ukazaæ siê dopiero w obecnych czasach. Ma³³ek, jako delegat PKWN
by³ œwiadkiem dramatu Mazurów po wkroczeniu do dawnych Prus Wschodnich
wojsk radzieckich, a nastêpnie przejmowania w³adzy przez Polaków, najczêœciej
niskiej kultury i niezrozumienia dla losów rodzimej ludnoœci Mazur i Warmii. Na
kolejnych stronach autor przedstawi³ koleje ¿ycia w powojennej rzeczywistoœci,
zwi¹zane z tym nadzieje i przede wszystkim rozczarowania. Ostatnia czêœæ pa-
miêtnika jest prób¹ bilansu ca³ego ¿ycia autora. W³aœciwy pamiêtnik poprzedzony
jest tekstem Bronis³awa Go³êbiowskiego Na marginesie pamiêtników Karola
Ma³³ka.

Gerhard Jeske, Erzählungen und Kommentare. Von Danzig bis Hamburg.
Ansichten einer Lebenserfahrung, [Hamburg 2014], Edition Lumen, ss. 235

Zbiór opowiadañ, esejów i komentarzy Gerharda Jeskego, urodzonego w Gdañsku,
a mieszkaj¹cego (po 1945 r.) w Hamburgu teologa, fotografika, grafika i publicy-
sty. Polskiemu czytelnikowi znanego z ksi¹¿ki Anio³ z tr¹bk¹. Poza tekstami zwi¹-
zanymi œciœle z Gdañskiem, zwraca uwagê przeprowadzony w 1980 r. wywiad
z Pelagi¹ ¯muda-Trzebiatowsk¹ z Czarnej D¹browy, w której gospodarstwie
w czasie II wojny œwiatowej ukrywa³ siê ks. Józef Wrycza – jeden z przywódców
„Gryfa Pomorskiego”.

Pamiêtniki chojnickie, oprac. Kazimierz Ostrowski, Chojnice 2013, wyd. Zrze-
szenie Kaszubsko-Pomorskie, ss. 166 + 1 nlb

Zebrany w jeden tomik zbiór dziewiêciu pamiêtników-wspomnieñ osób zwi¹za-
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nych w jakiœ sposób z Chojnicami. Wœród nich m.in. artysty malarza Franciszka
Pabicha, urzêdnika Józefa Trzebiatowskiego, Anieli z Hoffmanów PaŸdziorowej
o rodzicach Helenie i Bogumile Hoffmannach, nauczycielach gimnazjum klasycz-
nego w Chojnicach, nauczyciela Stanis³awa Kossak-G³ówczewskiego czy W³a-
dys³awa Kuleszy o partyzancie Marcjanie Czarnowskim ps. „Wrzos”.

Krystyna Mazurkiewicz-Palacz, Dawne cmentarze w powiecie s³upskim, wyd.
II poprawione, S³upsk 2013, wyd. Starostwo Powiatowe w S³upsku, ss. 254

Katalog dawnych cmentarzy opracowany w oparciu o zasoby archiwum s³upskiej
Delegatury Wojewódzkiego Urzêdu Ochrony Zabytków w Gdañsku. W zamiarze
autorki ksi¹¿ka ma ukazywaæ dawne za³o¿enia cmentarzy w momencie „mo¿li-
wie najlepszego ich przestrzennego zachowania”. Informacje o cmentarzach maj¹
byæ materia³em porównawczym dla przysz³ych badañ. Publikacja posiada indeks
polsko-niemieckich nazw miejscowoœci, bibliografiê oraz spis ikonografii.

„Stutthof”. Zeszyty Muzeum, 2013, nr 1 (11), wyd. Muzeum Stutthof w Sztu-
towie, ss. 268

Wznowiony po ponad dwudziestu latach periodyk Muzeum Stutthof w Sztuto-
wie. Zamieszczono w nim szeœæ artyku³ów naukowych, których autorami s¹ pra-
cownicy muzeum. Cztery pierwsze dotycz¹ problematyki obozowej, dwa kolejne
konspiracji pomorskiej w czasie II wojny œwiatowej. Warto wymieniæ w tym miej-
scu niektóre: Marka Orskiego Losy jeñców wojennych i internowanych wiêŸniów
cywilnych w obozach Wehrmachtu na Pomorzu w latach 1939–1945, Marcina
Owsiñskiego Obóz specjalny w KL Stutthof 1944–1945, czy Bogdana Chrzanow-
skiego Akcje gestapo przeciwko konspiracji pomorskiej na terenie Grudzi¹dza
i Gdyni w latach 1940–1943 (nieznany dokument Oddzia³u II Sztabu Naczelnego
Wodza Polskich Si³ Zbrojnych na Zachodzie).

„Zeszyty Chojnickie”, 2014, z. 29, wyd. Chojnickie Towarzystwo Przyjació³
Nauk, ss. 239 + 1 nlb

Jubileuszowe wydanie najwa¿niejszego czasopisma, ukazuj¹cego siê z pewnymi
przerwami w Chojnicach od 1964 r.  Z tej okazji na wstêpie zamieszono okolicz-
noœciowy tekst Kazimierza Jaruszewskiego, przybli¿aj¹cy dzieje chojnickiego
periodyku. Zamiast aktualnych artyku³ów i materia³ów zamieszczono wybrane
(najwartoœciowsze) 23 artyku³y z poprzednich roczników. Na koñcu znalaz³a siê
bibliografia wszystkich artyku³ów, które ukaza³y siê dot¹d na ³amach „Zeszytów
Chojnickich”.
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„Baszta”, 2013, z. 12, wyd. Muzeum Historyczno-Etnograficzne im. Juliana
Rydzkowskiego w Chojnicach, ss. 160

Dwunasty zeszyt chojnickiego muzeum zawiera dziewiêæ artyku³ów i materia-
³ów, z których na uwagê zas³uguj¹: Lidii Bia³kowskiej Twórczoœæ Józefa Che³-
mowskiego w zbiorach Muzeum Historyczno-Etnograficznego w Chojnicach, Anny
Czapczyk Otton Weiland w œwietle zachowanych materia³ów czy Mateusza Jan-
czyñskiego Wstêpne wyniki badañ archeologicznych rezydencji Lewald-Jezier-
skich i Sikorskich w Wielkich Che³mach, pow. chojnicki. Sezon 2012. Ponadto
w osobnych dzia³ach zaprezentowano dzia³alnoœæ edukacyjn¹, gromadzenie, doku-
mentacjê i konserwacjê zbiorów w chojnickim muzeum, wa¿niejsze wydarzenia
muzealne, wydawnictwa i publikacje, recenzje oraz nekrologi. Na koñcu znalaz³y
siê kolorowe ilustracje do tekstów zeszytu.

„Zapiski Tucholskie”. Rocznik Spo³eczno-Kulturalny. Wydanie specjalne Tra-
dycje kszta³cenia nauczycieli w Tucholi. Od Seminarium Nauczycielskiego do
Liceum Pedagogicznego, 2013, nr 7, wyd. Miejska Biblioteka Publiczna
w Tucholi, ss. 264

Wydanie specjalne tucholskiego rocznika z okazji 45. rocznicy zakoñczenia dzia-
³alnoœci Liceum Pedagogicznego w Tucholi, które by³o po³¹czone z okoliczno-
œciowym Zjazdem Absolwentów. W publikacji znalaz³y siê cztery artyku³y, w tym
dwa Jerzego Szwankowskiego: Kszta³cenie nauczycieli szkó³ ludowych w Tucholi
w dobie zaboru pruskiego oraz Pamiêæ o Seminarium i Liceum – zjazdy, spotka-
nia towarzyskie, wydawnictwa. Pozosta³e teksty napisali Pawe³ Redlarski Dzieje
i dzia³alnoœæ Pañstwowego Seminarium Nauczycielskiego w Tucholi w latach
1920–1936 i Marek Sass Liceum Pedagogiczne w Tucholi w œwietle dokumentów
i wspomnieñ.

„Kwartalnik Chojnicki”. Pismo Spo³eczno-Kulturalne, styczeñ-marzec 2014,
nr 7, wyd. Miejska Biblioteka Publiczna w Chojnicach, ss. 95 + 1 nlb

W kolejnym numerze chojnickiego kwartalnika znalaz³ siê m.in. Sabat szefowych
Beaty Królickiej, czyli o stowarzyszeniu cz³uchowskich kobiet pe³ni¹cych funkcje
kierownicze, O wspó³pracy Chojnickiego Towarzystwa Przyjació³ nauk i Towa-
rzystwa Mi³oœników Ziemi Cz³uchowskiej. Przyk³ad dobrej praktyki Kazimierza
Jaruszewskiego. Ponadto dzia³ (Kronika chojnicka) poœwiêcony ¿yciu kultural-
nemu w Chojnicach oraz kilka krótkich tekstów poœwiêconych dziejom miasta,
m.in. Krystiana Reszczyñskiego i Kazimierza Jaruszewskiego Irena Nie¿ychow-
ska Polska Amazonka.
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„Herito”. Dziedzictwo, kultura, wspó³czesnoœæ, kwartalnik, 2014, nr 13, wyd.
Miêdzynarodowe Centrum Kultury, ss. 201 + 4 nlb

Numer 13. kwartalnika „Herito” skupia siê wokó³ pojêcia „konflikty pamiêci”, co
w s³owie od redakcji t³umaczy prof. Jacek Purchla: „O ile historia stanowi zam-
kniêt¹ strukturê, o tyle pamiêæ jest otwarta zarówno dla jednostek, jak i dla zbio-
rowoœci. Pamiêæ zbiorowa bardziej rekonstruuje, ni¿ rejestruje przesz³oœæ. (…)
mamy dzisiaj do czynienia nie tylko z odzyskiwaniem pamiêci i polifoni¹ pamiêci,
lecz tak¿e – a mo¿e przede wszystkim – z konfliktami pamiêci, z pamiêci¹ »nasz¹
i wasz¹«, z pamiêci¹ k³opotliw¹, z manipulacj¹ pamiêci¹, z jej sakralizacj¹,
zaw³aszczaniem i instrumentalizacj¹”. Wokó³ tego zagadnienia skupione s¹
zawarte w kwartalniku teksty, m.in. Stanis³awa Obirka O dialogu w kontekœcie
konfliktów pamiêci, Sharon Macdonald Europa jako kraina pamiêci, Agnieszki
Zab³ockiej-Kos Wiêcej intelektu, mniej emocji. W poszukiwaniu równowagi
narracji w muzeach historycznych w Polsce. Kwartalnik jest dwujêzyczny: pol-
sko-angielski.

Roch Micha³ Mackowicz, Dziedzictwo, Olsztyn 2010, nak³adem autora, ss. 197
+ 2 nlb

Interesuj¹ca, jedna z cenniejszych opublikowanych w ostatnich latach, rodzinna
saga autorstwa emerytowanego profesora Uniwersytetu Warmiñsko-Mazurskiego
w Olsztynie. Obejmuje losy pomorskich i krajniackich rodzin Mackowiczów
i Ronkowskich oraz kilku innych z nimi spokrewnionych. Ksi¹¿ka wzbogacona
licznymi fotografiami, spoœród których wiele wykonanych by³o przez ojca autora
– Jana Mackowicza, wieloletniego nauczyciela, w tym polskich szkó³ na Z³o-
towszczyŸnie w okresie miêdzywojennym.

Benedykt Reszka, Czas z³a. Sowieckie bezprawie na kaszubskich Gochach, wyd. II
uzupe³nione, Rumia-Borowy M³yn-Kartuzy 2013, nak³adem autora, ss. 260
+ 3 nlb

Drugie, uzupe³nione wydanie ksi¹¿ki emerytowanego nauczyciela o deportacjach
Kaszubów z Gochów do zauralskich ³agrów, a tak¿e opisuj¹ca klimat aresztowañ,
rabunków i bestialstwo gwa³tów, niekiedy koñcz¹cych siê œmierci¹, dokonywanych
przez ¿o³nierzy Armii Czerwonej i funkcjonariuszy NKWD. Lektura obowi¹zko-
wa dla cz³onków wszelkiego typu grup rekonstrukcji historycznych, u których
dominuje podziw dla „romantycznych” zmagañ militarnych, a niedostrzegany jest
bezsens wszelkich wojen i wystêpuje ca³kowity brak empatii dla jej ofiar.
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Jadwiga Knapiñska, Knapiñscy. Ród kaszubski, Banino [2013], wyd. Rost,
ss. 55 + 1 nlb

Broszura wydana z okazji I Zjazdu Rodu Knapiñskich, który odby³ siê w Luzinie
6 lipca 2013 r. Najdalsze dzieje rodziny Knapiñskich siêgaj¹ pocz¹tku XIX w.,
lecz autorka skupi³a siê g³ównie na czterech najm³odszych pokoleniach – potom-
kach Augustyna (ur. 1876) i Marty z d. D¹browskiej. Broszura bardzo bogato
ilustrowana reprodukcjami zdjêæ i dokumentów rodzinnych.

Trzebiatowscy, cz. XIV, praca zbiorowa pod red. Zdzis³awa Zmuda Trzebia-
towskiego, XV Zjazd Rodzin Trzebiatowskich 27-29 czerwiec 2014, £¹kie
(Szlacheckie) [2014], wyd. Rada Rodzin Trzebiatowskich, ss. 292 + 1 nlb

W czternastym tomiku o rodzinie Trzebiatowskich, który sam w sobie stanowi ju¿
pewien rekord na Kaszubach w ich liczbie, zawiera dwa sprawozdania z poprzed-
niego zjazdu rodziny, który odby³ siê w 2013 r. w Wejherowie oraz kilka tekstów
okolicznoœciowych, które zosta³y tam wyg³oszone przez uczestników zjazdu.
Ponadto wiele relacji, w tym z ods³oniêcia tablicy pami¹tkowej poœwiêconej prof.
Klemensowi Trzebiatowskiemu, czy z wrêczenia Bazun 2013 – nagród Fundacji
Naji Gochë. W odró¿nieniu od poprzednich tomów niewiele w nim genealogii.

W³adys³aw Szulist, Mœciszewice. Kartki z przesz³oœci XX wieku, Lipusz 2013,
nak³adem autora, ss. 117 + 94 nlb

Kolejna ksi¹¿ka ks. W³adys³awa Szulista poœwiêcona wsi Mœciszewice, siedzibie
parafii, w której by³ wieloletnim proboszczem. Omawia warunki przyrodnicze
oraz stosunki spo³eczno-gospodarcze do 1939 r. Publikuje równie¿ interesuj¹ce
Ÿród³o, jakim jest spis mieszkañców Mœciszewic z 1936 r., sporz¹dzony przez
so³tysa Bernarda Kropid³owskiego. Zamieszcza kilka recenzji najnowszych pu-
blikacji, dotycz¹cych spraw pomorskich oraz, co jest ju¿ swego rodzaju tradycj¹
w publikacjach ks. Szulista, obszern¹ czêœæ z ilustracjami – swoistym albumem
ikonografii do tekstów oraz fotografiami osób spokrewnionych lub zaprzyjaŸnio-
nych z duchownym historykiem.

W³adys³aw Szulist, Kaszubska Polonia na œwiecie dawniej i dziœ. Zarys proble-
matyki, Lipusz 2014, nak³adem autora, ss. 131 + 3 + CLXXXIV

Zbiór krótkich tekstów na temat najwa¿niejszych oœrodków kaszubskiego wy-
chodŸstwa na œwiecie. Ponadto autor przybli¿a najwa¿niejsze postaci kaszubskiej
diaspory. Ks. Szulist zamieœci³ równie¿ cztery recenzje publikacji: W³odzimierza
Zaczka Prusacy, Margaret R. Biernaskie Barbara Dombroskie, Wies³awa Nowic-
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kiego Wiersze gostomskie… oraz albumu Koœcio³y diecezji pelpliñskiej. Ciekawe
jest równie¿ Postscriptum, w którym autor wyrazi³ swoje opinie na tematy bie¿¹ce,
w tym o ¿yciu Koœcio³a pelpliñskiego. Wiêksz¹ czêœæ ksi¹¿ki obejmuj¹ wielo-
barwne ilustracje.

Ma³gorzata Wojtkiewicz, Dzieje radawnickiej parafii, Radawnica 2012, wyd.
Szko³a Podstawowa im. J. Brzechwy w Radawnicy, ss. 99

Popularna broszurka, która przedstawia dzieje koœcio³a parafialnego w Radawnicy
oraz filialnych œwi¹tyñ w Kamieniu, Krzywej Wsi i Grudnej. Na zakoñczenie
zamieszczono, przet³umaczone na jêzyk polski, wspomnienia Paula Dreschera –
nauczyciela w Grudnej w latach 1921–1923.

Zbigniew Klotzke, Osiem wieków Gowina, Wejherowo 2013, Wydawnictwo
WR, ss. 222

Niewielka popularna ksi¹¿eczka, która w zamiarze autora ma uczciæ 20-lecie pow-
stania parafii p.w. œw. Izydora Oracza, 80. rocznicy utworzenia Gminy Wejherowo
oraz 800-lecie pierwszej wzmianki o wsi Gowino. Publikacja sk³ada siê z piêtna-
stu rozdzia³ów. W pierwszym przedstawiono wieœ so³eck¹ Gowino z krótkim ry-
sem historycznym, w nastêpnych drug¹ wojnê œwiatow¹, miejscow¹ szko³ê i jej
uczniów oraz kadrê nauczycielsk¹. W rozdziale dziewi¹tym wiele miejsca po-
œwiêcono dziejom i wspó³czesnoœci lokalnej parafii. W nastêpnych autor skupi³
siê na duchowieñstwie, kapliczkach przydro¿nych, organizacjach spo³ecznych,
sylwetkach mieszkañców i firm. Dwa przedostanie rozdzia³y poœwiêcone s¹ wsiom
Pêtkowice i Ustarbowo. Zamieszczono równie¿ bibliografiê oraz indeks osób.

Józef Belgrau, Strzepcz. Dzieje wsi i parafii, [Strzepcz] 2013, wyd. Parafia Œwiê-
tej Marii Magdaleny w Strzepczu, ss. 167 + 1 nlb

Ksi¹¿ka popularnonaukowa, która powsta³a z okazji 700-lecia Strzepcza. Sk³ada
siê z czterech rozdzia³ów. W pierwszym autor omówi³ warunki geograficzne,
w drugim dzieje Strzepcza i okolic od pradziejów do II wojny œwiatowej. W roz-
dziale trzecim zosta³y przedstawione w formie s³ownikowej wioski nale¿¹ce obec-
nie do parafii, zaœ w czwartym wsie historycznie z ni¹ zwi¹zane. Na koñcu za-
mieszczono list biskupa pelpliñskiego do obecnego proboszcza w Strzepczu,
ks. Andrzeja Kmiecika oraz krótkie pos³owie tego¿ zatytu³owane Dlaczego pow-
sta³a ta ksi¹¿ka? Praca opatrzona zosta³a przypisami i bibliografi¹.
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Tomasz Rembalski, Rekowo. Z dziejów kaszubskiej wsi drobnoszlacheckiej, Gdy-
nia 2014, Wydawnictwo Region, ss. 82 + VIII + 1 nlb

Popularnonaukowa monografia drobnoszlacheckiego Rekowa, wsi po³o¿onej na
Kaszubach pod Bytowem. Obejmuje czasy od œredniowiecza do po³owy XX wieku.
Praca zawiera aneksy Ÿród³owe oraz wielobarwne tablice ilustracyjne.

Panorama Harcerstwa Tczewa i Powiatu Tczewskiego w latach 1921–2011, pod
red. Jana Kulasa, Tczew 2014, wyd. Kociewski Kantor Edytorski, ss. 288

Ksi¹¿ka promuj¹ca ideê skautingu, która w polskich warunkach przybra³a klasy-
czn¹ nazwê harcerstwa, obchodz¹cego w 2011 roku 100-lecie swojego istnienia.
Pierwsza dru¿yna harcerska w Tczewie powsta³a w miejscowym Pañstwowym
Humanistycznym Gimnazjum Mêskim ju¿ w 1921 roku, zaœ w 1931 roku powsta³
Hufiec Harcerzy w Tczewie. Publikacja ukazuje, jak niebagateln¹ i znacz¹c¹ rolê
odegra³o harcerstwo w wychowaniu i edukacji kilku pokoleñ m³odzie¿y.

Wojciech Zawadzki, Zakony w Pomezanii w XVII–XIX wieku, Olsztyn-Elbl¹g
2013, wyd. Starostwo Powiatowe w Malborku, Starostwo Powiatowe w Sztu-
mie, Urz¹d Miasta Malborka, ss. 383 + 1 nlb

Publikacja poœwiêcona ¿yciu zakonnemu w Pomezanii, gdzie czêœæ pierwsz¹ sta-
nowi opracowanie dziejów domów zakonnych w Malborku i Dzierzgoniu, zaœ
drug¹ rozbudowany aneks i zamieszczone w nim Ÿród³a archiwalne, g³ównie
rêkopiœmienne, pochodz¹ce z zasobów Archiwum Archidiecezji Warmiñskiej
w Olsztynie. W aneksie znalaz³y siê równie¿ biogramy pracuj¹cych w Pomezanii
jezuitów i franciszkanów reformatów.

Gmina Nowa Wieœ Lêborska. Niezwyk³oœci naszej przyrody, red. Jan Duda, Nowa
Wieœ Lêborska 2013, wyd. Gmina Nowa Wieœ Lêborska, ss. 119 + 3 nlb

Niezwykle barwny album przedstawiaj¹cy obiekty przyrodnicze z obszaru Gminy
Nowa Wieœ Lêborska, uwiecznione na fotografiach m.in. Jana Dudy i Jana Leona
Dudy. Ca³oœæ wspó³finansowana ze œrodków UE. Publikacja zawiera: Wstêp oraz
rozdzia³y: Charakterystyka fizycznogeograficzna i krajoznawcza, Skarby dzikiej
przyrody, Dziedzictwo kulturowo-przyrodnicze. W rozdziale O du¿ych ptakach,
które s¹ ¿yw¹ ozdob¹ naszych gminnych krajobrazów mo¿na znaleŸæ piêkne foto-
grafie bocianów, czapli i ¿urawi. Jak napisano we Wstêpie do albumu: „Lepsza
znajomoœæ miejscowej przyrody mo¿e przyczyniæ siê do zwiêkszenia troski o ni¹,
by zachowaæ j¹ dla nas i dla potomnych (…)”.
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£¹kie (Szlacheckie) zatrzymane w kadrze. Rodzinny portret kaszubskiej wsi na
Gochach, red. i wybór ilustracji Tomasz ¯muda-Trzebiatowski, wspó³praca
Justyna Ginter, Gdañsk–£¹kie 2014, Wydawnictwo Oskar, ss. 160

Historia kaszubskiej wsi £¹kie (dawniej Szlacheckie) w obecnym powiecie by-
towskim, przedstawiona za pomoc¹ zdjêæ z rodzinnych archiwów mieszkañców
na przestrzeni ostatnich ponad stu lat. W³aœciwy album poprzedzony jest tekstem
prof. Cezarego Obracht-Prondzyñskiego £¹kie – Gochy – Kaszuby. Nieco o ¿yciu
i historycznych doœwiadczeniach na pograniczu. Na koñcu zamieszczono tekst
redaktora Pos³owie, czyli dlaczego powsta³ ten album?

Roman Apolinary Regliñski, Kartuzy i Szwajcaria Kaszubska na starych foto-
grafiach i widokówkach / Karthaus und die Kaschubische Schweiz auf alten
Fotografien und Ansichtskarten, wyd. II zmienione, Gdynia 2014, Wydawnic-
two Region, ss. 168 +16 nlb

Album zawieraj¹cy interesuj¹ce pocztówki i fotografie Kartuz oraz Szwajcarii
Kaszubskiej z okresu od koñca XIX wieku do II wojny œwiatowej. Poprzedzony
dwujêzycznym (polsko-niemieckim) wstêpem, krótkim opisem legendy o za³o¿e-
niu klasztoru „Raj Marii”.

Pa³ace i dwory ziemi s³upskiej / Palaces and mansions of the S³upsk Land /
Paläste und Höfe in S³upsk Umgebung, red. Zbigniew Babiarz-Zych, [brak
m. i r. wyd.], wyd. Starostwo Powiatowe w S³upsku i Towarzystwo Opieki
nad Zabytkami, Oddzia³ w S³upsku, ss. 135

Album stanowi¹cy przegl¹d najwa¿niejszych zabytkowych pa³aców i dworów
znajduj¹cych siê na terenie obecnego powiatu s³upskiego, poprzedzony trójjê-
zycznym (polskim, angielskim i niemieckim) wstêpem pióra Stanis³awa Szpilew-
skiego, opisuj¹cym pokrótce historie i stan obecny zaprezentowanych w albumie
zabytków.

Gostycyn w s³owie – fotografii – obrazie, tekst i opisy zdjêæ Marek Sass, Byd-
goszcz-Gostycyn 2013, wyd. Stowarzyszenie Spo³eczno-Kulturalne „Burchat”,
ss. 56 + mapka

Zbiór archiwalnych i wspó³czesnych fotografii oraz pocztówek, a tak¿e wybór
wycinków prasowych z XIX i XX wieku, sk³adaj¹cych siê w opowieœæ o dziejach
borowiackiej wsi Gostycyn.
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Feliks Loszek Sikora, Rados³aw Sikora, Luzino dawniej i dziœ na pocztówkach
i fotografiach, Luzino 2014, Wydawnictwo „MS”, ss. 123 + 1 nlb
Nietypowy albumik z reprodukcjami archiwalnych i wspó³czesnych pocztówek
i fotografii, poœwiêcony jednej z wiêkszych wsi na Kaszubach – Luzinowi, a tak-
¿e s¹siedniemu Bar³ominowi. Miêdzy ilustracjami wplecione teksty: Od autora
(s. 4-5) i Z pradziejów Luzina (s. 8-9).

Matka Koœcio³a. Parafia NMP Matki Koœcio³a w Tczewie, red. ks. Stanis³aw
Cieniewicz, Kazimierz Ickiewicz, ks. Maciej Zabrocki, Tczew 2013, wyd.
Kociewski Kantor Edytorski, ss. 180
Album dokumentuj¹cy i upamiêtniaj¹cy budowê koœcio³a NMP Matki Koœcio³a
w Tczewie, projektu prof. Leopolda Taraszkiewicza, który zosta³ uroczyœcie kon-
sekrowany 15 wrzeœnia 1998 r., w obecnoœci 250 kap³anów i blisko 15 tysiêcy
wiernych. Fotografie zawarte w albumie przywo³uj¹ kolejne fakty na drodze do
powstania koœcio³a: od starañ o jego budowê, powo³anie parafii i proboszcza, po-
przez projekty budowli, powstanie kaplicy, pocz¹tki budowy, wmurowanie ka-
mienia wêgielnego, uroczyst¹ konsekracjê, a tak¿e przedstawienie sylwetek pra-
cuj¹cych w parafii i wywodz¹cych siê z niej kap³anów. Jak napisa³ we Wstêpie
ks. proboszcz Stanis³aw Cieniewicz: „Album jest wyrazem wdziêcznoœci wobec
Pana Boga i Matki Najœwiêtszej za niezliczone ³aski, jakich doznaliœmy w czasie
budowy naszej œwi¹tyni”.

Œwiêta Oliwio, wypraszaj pokój naszym dniom!, red. ks. Grzegorz Rafiñski,
£êgowo 2014, wyd. Biblioteka Sanktuarium Matki Bo¿ej Królowej Polski
Orêdowniczki Pojednania w £êgowie, ss. 140
Ksi¹¿ka dedykowana Metropolicie Gdañskiemu Ks. Abp. S³awojowi Leszkowi
G³ódziowi, Odnowicielowi kultu œw. Oliwii na Pomorzu Gdañskim, który jak in-
formuje redaktor we wstêpie, sprowadzi³ do Archidiecezji Gdañskiej relikwie
œw. Oliwii z Anagnii. Wokó³ samej œwiêtej narós³ splot wydarzeñ, który domaga³
siê udokumentowania, co spowodowa³o powstanie publikacji. Przy jej opracowy-
waniu uczestniczyli równie¿ Marek Adamkowicz, Maria Babnis, Roman Dziêgie-
lewski i Jerzy Samp. Ksi¹¿ka zawiera m.in. reporta¿e z najnowszych wydarzeñ
zwi¹zanych ze œw. Oliw¹ w latach 2012–2014 wraz z syntetycznymi tekstami
ukazuj¹cymi t³o kultu œw. Oliwii na Pomorzu.

Joanna ¯êdzianowska, Pro memoria. W ho³dzie Artystom Teatrów Wybrze¿a,
Gdañsk 2013, wyd. Zwi¹zek Artystów Scen Polskich Oddzia³ w Gdañsku,
ss. 267 + 1 nlb
Jak napisano we wstêpie, publikacja ta „…to ho³d Gdañskiego Oddzia³u Zwi¹zku
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Artystów Scen Polskich z³o¿ony tym twórcom, którzy na scenach trójmiejskich
przepracowali czêsto wiêkszoœæ swojego ¿ycia zawodowego”. Jest ona prób¹ oca-
lenia od zapomnienia ich dokonañ artystycznych, przypomnienia sylwetek wielu
wspania³ych ludzi, którzy tworzyli blisko 70-letni¹ historiê powojennego ¿ycia
teatralnego Wybrze¿a. W ksi¹¿ce znalaz³y siê biogramy m.in. Danuty Baduszko-
wej-Korzeniowskiej – dyrektor Teatru Muzycznego w Gdyni, Henryka Bisty,
Macieja Korwina, Józefa Korzeniowskiego, Lucyny Legut, Stanis³awa Michal-
skiego i wielu innych.

Œwiaty mo¿liwe Jana Drze¿d¿ona, praca monograficzna pod red. Daniela Ka-
linowskiego.
Pamiêci Jana Drze¿d¿ona, pod red. Janiny Borchmann i Bart³omieja Wi¹zo-
watego, Bolszewo 2013, wyd. Biblioteka Publiczna Gminy Wejherowo im. Alek-
sandra Labudy w Bolszewie, Urz¹d Gminy w Wejherowie, ss. 501 + 2 nlb

Œwiaty mo¿liwe Jana Drze¿d¿ona to, jak napisano we wstêpie, g³osy literatów
wspominaj¹cych osobê i twórczoœæ tego kaszubskiego pisarza, poety i regionalisty,
a tworz¹cych dziêki temu w³asne przek³ady wra¿liwoœci. Monografia powsta³a
we wspó³pracy Biblioteki Publicznej Gminy Wejherowo im. Aleksandra Labudy
w Bolszewie, Akademii Pomorskiej w S³upsku i Instytutu Kaszubskiego. Znalaz³y
siê w niej artyku³y m.in. Daniela Kalinowskiego, Marii Jentys-Borelowskiej, To-
masza Derlatki, Adeli Kuik-Kalinowskiej czy Jerzego Sampa i jêzykoznawczy
Marka Cybulskiego.
W tomie Pamiêci Jana Drze¿d¿ona omówiona zosta³a dzia³alnoœæ kulturalno-
-oœwiatowa zwi¹zana z ¿yciem i twórczoœci¹ Jana Drze¿d¿ona. Znalaz³y siê tu
m.in. rozdzia³y: Jan Drze¿d¿on we wspomnieniach, Konferencje i konkursy, Jubi-
leusze i promocje oraz Twórczoœæ Jana Drze¿d¿ona inspiracj¹ dla artystów.

Antoni Kakareko, B³ogos³awiony ksi¹dz Bronis³aw Komorowski (1889–1940).
Chluba Parafii Œw. Stanis³awa BM, „Polonii Gdañskiej” i ca³ej Polski. Szkice
biograficzne, Gdañsk 2014, wyd. Stowarzyszenie Bratniej Pomocy im. B³. Ks.
Bronis³awa Komorowskiego, ss. 240

Monografia powsta³a z okazji 100. rocznicy œwiêceñ kap³añskich b³. ks. Bronis³awa
Komorowskiego (29 III 2014), a tak¿e w 125. rocznicê jego urodzin i 15. rocznicê
beatyfikacji. Ks. Bronis³aw Komorowski by³ proboszczem parafii p.w. œw. Stani-
s³awa Biskupa Mêczennika, gdzie w szczególnych warunkach spo³eczno-politycz-
nych g³osi³ Ewangeliê i sprawowa³ sakramenty wœród mieszkañców Wolnego
Miasta Gdañska, a zw³aszcza Wrzeszcza. Odda³ swoje ¿ycie w obozie koncentra-
cyjnym w Stutthofie jako wielki patriota i œwiadek wiary.
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Pro memoria Jan Piepka (1926–2001), zebra³, opracowa³ oraz wstêpem, ko-
mentarzami i ilustracjami opatrzy³ Józef Borzyszkowski, Gdañsk 2013, wyd.
Instytut Kaszubski we wspó³pracy z Bibliotek¹ Publiczn¹ Gminy Szemud
im. Ksiêdza Leona Heykego, ss. 800

Bogata monografia o Janie Piepce, pisarzu i poecie kaszubskim, autorze s³ów
wzruszaj¹cej pieœni Moje strônë, wspó³twórcy Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskie-
go, gawêdziarzu, promotorze problematyki kaszubsko-pomorskiej, cz³owieku, któ-
ry swoj¹ twórczoœci¹ przyczyni³ siê do odmitologizowania tragicznych dziejów
Kaszubów-Pomorzan podczas okupacji hitlerowskiej. Tom sk³ada siê z siedmiu
czêœci, ka¿da poprzedzona swoistym wprowadzeniem, informuj¹cym czytelnika
o Ÿród³ach publikowanych tekstów, utworów i dokumentów, albo te¿ o sylwet-
kach autorów opracowañ i wspomnieñ. Zaprezentowano nieznane dot¹d pamiêt-
niki bohatera monografii oraz wspomnienia o nim jego przyjació³ i bliskich.

Tadeusz Staich (1913–1987). Studia, impresje, wspomnienia, inedita, pod red.
Wies³awa A. Wójcika, Kraków 2014, Oficyna Wydawnicza „Wierchy”, Cen-
tralny Oœrodek Turystyki Górskiej PTTK, ss. 406 + 2 nlb

Praca zbiorowa poœwiêcona Tadeuszowi Staichowi, urodzonemu 6 wrzeœnia 1913
roku w Bobrku – powiecie chrzanowskim, poecie prozaikowi, cz³owiekowi te-
atru, przewodnikowi tatrzañskiemu i dzia³aczowi kulturalnemu, a nader wszystko
„cz³owiekowi gór”, które umi³owa³. Ksi¹¿ka otwiera „górsk¹” seriê Pro memo-
ria, której koncepcja wzoruje siê na tak samo nazwanej i pomyœlanej serii ksi¹¿ek
zainicjowanej i redagowanej od lat przez prof. Józefa Borzyszkowskiego, wyda-
wanej przez Instytut Kaszubski. Staicha wspominaj¹ m.in. ks. Józef Tischner, Zbi-
gniew Bochenek, Maria Czapliñska, ks. Antoni Bednarz, Mieczys³aw Mantyka
i prof. Józef Borzyszkowski, zaliczaj¹cy go do Wielkiej Podhalañskiej Trójcy:
Staich – Wnuk – Tischner, nazywaj¹cy wymienionych „ludŸmi, którzy o bliskoœci
i piêknie Tatr i Podhala tak¿e w sferze ducha decyduj¹”.

Jerzy Bandrowski, Zolojka. Powieœæ z nadmorskiej Polski, Gdañsk-Jastarnia
2013, wyd. Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Oddzia³ w Jastarni, ss. 334 + 1 nlb

„Zolojka” to wed³ug jej autora pierwsza prawdziwie morska polska powieœæ
o ¿yciu, zwyczajach i pracy mieszkañców Jastarni w pierwszych latach po odzy-
skaniu przez Polskê niepodleg³oœci i uzyskaniu dostêpu do morza. Powieœæ sk³ada
siê z 76 rozdzia³ów przedstawiaj¹cych historiê Zolojki, kaszubskiej dziewczyny,
która wed³ug krytyka literackiego Rajmunda Borgula mo¿e byæ „symbolem ca³ej
Polski nadmorskiej, wszystkiego kaszubskiego ludu, têskni¹cego za serdecznym
przygarniêciem do ³ona macierzy – Polski”. Ksi¹¿ka zawiera równie¿ S³owniczek
znajduj¹cych siê w powieœci wyra¿eñ z gwary rybackiej.
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Zagraj skrzypeczku (melodiê spod lipy). Antologia poezji, wybór Zbigniew
Babiarz-Zych, Miros³aw Koœcieñski, Czes³aw D³ugoszek, S³upsk 2013, wyd.
Starostwo Powiatowe w S³upsku, ss. 366

W serii tej ukaza³y siê ju¿ m.in. antologie wierszy: Wiejscy Poeci (2002), Motyle
i anio³y (2003), Niech porwie je wiatr… (2012). Antologia Zagraj skrzypeczki
jest kolejn¹ i dokumentuje ona dzia³alnoœæ nieformalnej grupy poetyckiej „Wtor-
kowe Spotkania Literackie”, zawi¹zanej przy Starostwie Powiatowym w S³upsku
i skupiaj¹cej autorów zainteresowanych tematyk¹ wiejsk¹. Celem dzia³alnoœci
grupy literackiej jest pobudzenie aktywnoœci twórczej mieszkañców wsi, populary-
zowanie sztuki i myœli ch³opskiej – we wszystkich mo¿liwych formach. W tomie
znalaz³y siê wiersze m.in. Andrzeja Szczepanika, Reginy Adamowicz, Zofii Sma-
lewskiej, Jana Wiœniewskiego.

Aleksander Labuda, Gùczów Mack gôdô, wstêp Jaromira Labudda, Bolszewo
2013, wyd. Biblioteka Publiczna Gminy Wejherowo im. Aleksandra Labudy
w Bolszewie, Gmina Wejherowo, Gmina Linia, Gminny Dom Kultury w Lini,
Wydawnictwo Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego, ss. 339

Tom stanowi zbiór felietonów Aleksandra Labudy opublikowanych w czasopiœmie
„Zrzesz Kaszëbskô”, w ksi¹¿ce Gùczów Mack gôdô (1992), periodyku „Pomera-
nia” oraz dotychczas niepublikowanych, przepisanych z maszynopisów i rêkopi-
sów. Powstawa³y one w ró¿nych okresach ¿ycia autora, ró¿ni je zarówno treœæ,
jak i forma, ³¹czy komizm i dowcip. Felietony te nale¿¹ do najbardziej znanej
czêœci twórczoœci Labudy. Mack na Kaszubach to cz³owiek g³upio-m¹dry, prze-
œmiewca, kpiarz. Zaœ miano Gucza, jak wyjaœnia we wstêpie Jaromira Labudda,
autor zaczerpn¹³ od osoby znajomego nauczyciela o nazwisku Gutsche, który wy-
ró¿nia³ siê dorodn¹ naroœl¹ na ³ysinie. Gùczów Mack jest zarazem narratorem i bo-
haterem literackim, niejednokrotnie jest wyrazicielem pogl¹dów samego autora.

ks. Franciszek Dr¹czkowski, „Bêdê na wieki s³awi³ ³aski Pana” (Ps. 89,2).
Autobiografia, Pelplin 2010, Wydawnictwo „Bernardinum”, ss. 225

Autobiografia ks. Franciszka Dr¹czkowskiego, urodzonego 26 kwietnia 1941 roku
w Fordonie – obecnie jednej z dzielnic Bydgoszczy, opisuj¹ca dzieciñstwo i m³o-
doœæ, drogê do kap³añstwa (wikariat w Parchowie na Kaszubach) poprzez osi¹-
gniêcia naukowe i piastowanie funkcji rektora w Wy¿szym Seminarium Duchow-
nym w Toruniu.
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Katarzyna Sturmowska, Jeszcze zaœwieci s³oneczko. Wokó³ pamiêtnika Fran-
ciszki Powalskiej z Pinczyna, Starogard Gdañski 2013, wyd. dziêki pomocy
finansowej Senatora RP Andrzeja Grzyba oraz Wójta Gminy Zblewo Krzysz-
tofa Rawickiego, ss. 377 + 3 nlb

Katarzyna Sturmowska – absolwentka filologii germañskiej i lingwistyki stoso-
wanej, znana jest jako autorka Ma³ego s³owniczka germanizmów gwary kociew-
skiej i badaczka jêzyka mieszkañców Kociewia. W Jeszcze zaœwieci s³oneczko
przedstawia sylwetkê i twórczoœæ kociewskiej poetki ludowej Franciszki Powal-
skiej (autorki Mojego Pamiêtnika), zajmuj¹cej znacz¹ce miejsce w literaturze lu-
dowej Kociewia, a zw³aszcza Pinczyna. Pamiêtnik Babci Powalskiej, jak pisze
Sturmowska, po prawie czterdziestu piêciu latach ujrza³ œwiat³o dzienne i odgrywa
wa¿n¹ rolê w upowszechnianiu i rozwoju kultury Kociewia.

Waldemar Mierzwa, Miasteczko, wyd. nowe rozszerzone, D¹brówno 2014,
wyd. Oficyna Retman, seria: Moja Biblioteka Mazurska, nr 20, ss. 137 + 4 nlb

Opowieœæ o D¹brównie i skomplikowanych ludzkich historiach, Polakach i wy-
siedlanych z Mazur Niemcach, chcia³oby siê rzec – „konfliktach pamiêci” od lat
towarzysz¹cym stosunkom polsko-niemieckim. Styczeñ 1945 roku, wschodnio-
pruskie miasteczko Gilgenburg, opuszczaj¹cy je Niemcy i wkraczaj¹cy doñ Ro-
sjanie i zaraz za nimi „¿¹dni wojennych ³upów” Polacy z okolic M³awy – oto
pocz¹tek tej historii.

Lucyna ¯ukowska, Miêdzy œmierci¹ a diab³em. Koœció³ ewangelicki w Gdañ-
sku w okresie rz¹dów NSDAP (1933–1945), Bydgoszcz-Gdañsk 2014, wyd. IPN
Komisja Œcigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Oddzia³ w Gdañ-
sku, t. 38, ss. 209 + 9 nlb

Jak napisano we wstêpie, g³ównym za³o¿eniem publikacji jest przedstawienie
warunków sprawowania misji przez Ewangelicki Koœció³ Unijny w Wolnym Mie-
œcie Gdañsku w okresie rz¹dów NSDAP. Przedmiotem analizy jest równie¿ od-
dzia³ywanie dyktatury partyjnej na wszystkie formy aktywnoœci Koœcio³a, a tak¿e
sposoby radzenia sobie z now¹ rzeczywistoœci¹ polityczn¹ przez ruchy religijne,
które pojawi³y siê w ³onie Koœcio³a po dojœciu do w³adzy narodowych socjali-
stów. Zamierzeniem autorki by³a próba przedstawienia i zrozumienia zjawisk za-
chodz¹cych na linii pañstwo totalitarne – Koœció³ z uwzglêdnieniem specyfiki
terenu, którym by³o Wolne Miasto Gdañsk.
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Jan Musekamp, Miêdzy Stettinem a Szczecinem. Metamorfozy miasta od 1945
do 2005, t³um. Jacek D¹browski, Poznañ 2013, Wydawnictwo Nauka i Inno-
wacje, Studia Brandtiana Translationes, vol. 5, ss. 465 + 1 nlb

Jan Musekamp – niemiecki kulturoznawca, z naukowej ciekawoœci i z wielkiej
sympatii dla fascynuj¹cego miasta, tworzy ksi¹¿kê o polskim Szczecinie. Zastrzega
on jednak, i¿ nie nale¿y jej rozumieæ jako historii lokalnej, raczej próbê zbadania,
„w jaki sposób, le¿¹ce na peryferiach du¿e miasto, w warunkach ustroju komuni-
stycznego i dŸwigaj¹ce brzemiê ogromnych zniszczeñ wojennych oraz niemal
ca³kowitej, przymusowej wymiany ludnoœci, mo¿e wróciæ do ¿ycia i za pomoc¹
jakich strategii jego socjalnie i geograficznie heterogeniczna ludnoœæ przyswaja
je sobie kulturowo”.

ks. Stanis³aw Kardasz, ks. Jacek Kwiatkowski, Koœcio³y drewniane Diecezji
Toruñskiej, Toruñ 2012, seria: Diecezja Toruñska. Historia i teraŸniejszoœæ,
t. 19, Toruñskie Wydawnictwo Diecezjalne, ss. 199 + 1 nlb

Katalog drewnianych koœcio³ów diecezji toruñskiej, z piêknymi zdjêciami, krót-
kim opisem historii oraz wspó³czesnym wypisem ze schematyzmu diecezjalnego.
Ca³oœæ dedykowana ks. bp. Andrzejowi Suskiemu, Pierwszemu Biskupowi To-
ruñskiemu w 20-lecie utworzenia diecezji toruñskiej.

Œladami historii i przyrody. Przewodnik turystyczny po gminie G³ówczyce, pro-
jekt, sk³ad i opracowanie tekstów: Wydawnictwo AG Media, G³ówczyce 2013,
wyd. Urz¹d Gminy G³ówczyce, ss. 97 + 1 nlb

Przewodnik turystyczny po gminie G³ówczyce, przedstawiaj¹cy jej walory krajo-
brazowe i przyrodnicze oraz ciekawe zabytki kultury. Liczne fotografie krainy
lasów, rzek i wyj¹tkowej przyrody wraz z informacjami o szlakach turystycznych
i bazie noclegowej.

ks. Jacek Kwiatkowski, Wojciech Polak, Waldemar Rodzynkowski, 100-lecie
koœcio³a pod wezwaniem Matki Boskiej Zwyciêskiej i Œwiêtego Jerzego w Toru-
niu, [Toruñ] 2007, Toruñskie Wydawnictwo Diecezjalne, ss. 159 + 1 nlb

Zbiór referatów wyg³oszonych w czasie sesji naukowej 19 maja 2007 roku przez
ks. Jacka Kwiatkowskiego o Historii koœcio³a p.w. Matki Boskiej Zwyciêskiej
i Œwiêtego Jerzego od 1260 roku do 2007 roku, prof. dr. hab. Wojciecha Polaka
o Parafii Matki Boskiej Zwyciêskiej i Œwiêtego Jerzego w okresie stanu wojennego
i w latach nastêpnych (1981–1989) i dr. hab. Waldemara Rodzynkowskiego
o Kulcie Œwiêtego Jerzego w diecezji che³miñskiej.
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Uczeni Gdañska. Laureaci Nagrody im. Jana Heweliusza za lata 2008–2012,
red. naukowa Maria Babnis, Gdañsk 2013, wyd. Gdañskie Towarzystwo
Naukowe, ss. 404

Czwarta publikacja z cyklu Uczeni Gdañska zawieraj¹ca listy naukowe, ¿yciorysy
i inne materia³y dotycz¹ce laureatów Nagrody Naukowej Miasta Gdañska im.
Jana Heweliusza w latach 2008–2012. Jest ona postrzegana jako najwy¿sze
wyró¿nienie w regionie przyznawane uczonym, którzy wnieœli wk³ad w rozwój
nauki i promocjê gdañskiego oœrodka naukowego. Nagrodê odebra³o dziesiêciu
uczonych, po piêciu w kategorii nauk humanistycznych oraz nauk przyrodniczych
i œcis³ych, wœród nich m.in. prof. dr hab. Marek Latoszek, prof. dr hab. Jacek
Jassem i prof. dr hab. Brunon Synak.

Alojzy Feitek, Wypoczynek w Rowach i nie tylko, Inowroc³aw 2013, wyd. Za-
k³ad Poligraficzno-Wydawniczy Pozkal, ss. 260

Utrwalone na piœmie ¿ycie ludzi z miejscowoœci, w których autor pracowa³, m.in.
Wdzydz, Starego Bukowca i Starych Polaszek oraz tych, w których przebywa³,
wypoczywaj¹c. To równie¿ historia jego rodziny, autobiografia, historia miejsc,
organizacji, ludzi.

O spo³ecznym znaczeniu to¿samoœci, miejsca i czasu ¿ycia. Szkice socjologiczne
i gerontologiczne, pod red. Doroty Rancew-Sikory, Cezarego Obracht-Pron-
dzyñskiego, Micha³a Kaczmarczyka i Piotra Czekanowskiego, Gdañsk 2013,
wyd. Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie, ss. 510 + 1 nlb

Ksiêga przygotowana w darze Profesorowi Brunonowi Synakowi z okazji
70. urodzin, zawieraj¹ca prócz Szkicu do sylwetki prof. Brunona Synaka, studia
i artyku³y opatrzone wspólnym tytu³em Tu, gdzie liczy siê wspólna przestrzeñ:
zagadnienia narodowe, etniczne, regionalne, lokalne oraz Teraz, kiedy liczy siê
wiek: zagadnienia z zakresu gerontologii spo³ecznej i koñcz¹ce tom Zapiski przy-
jació³ ze wspó³pracy z Brunonem Synakiem wraz z bibliografi¹ jego prac.

Bo¿e Mêki. B¹cka Huta, B¹cz, Bór, £¹czki, Mirachowo, Mojuszewska Huta,
Nowa Huta, Strysza Buda, Szopa, oprac. zbiorowe pod red. Przemys³awa £ago-
sza (wraz z uczniami III klasy Gimnazjum w Szopie), Szopa 2013, wyd. ksi¹¿ki
wspó³finansowane przez Samorz¹d Województwa Pomorskiego, ss. 192

Uczniowie III klasy Gimnazjum w Szopie stworzyli katalog wraz z opisem Bo¿ych
M¹k, znajduj¹cych siê w pobli¿u ich miejsca zamieszkania, daj¹c tym samym
œwiadectwo swojej to¿samoœci kulturowej i religijnej. Obok zdjêæ znalaz³y siê tu
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równie¿ skany prac plastycznych przedstawiaj¹ce krzy¿e i kapliczki, bior¹ce udzia³
w szkolnym konkursie plastycznym.

Miros³aw Lademann, Ecce Patria. Brama Piaœnicka w Wejherowie. Pomnik-
-Mauzoleum ofiarom walk i mêczeñstwa zniewolonej Ojczyzny 1939–1989, Wej-
herowo 2013, Wydawnictwo [WR], ss. 254

Publikacja ujrza³a œwiat³o dzienne z okazji powstania nowego Pomnika-Mauzo-
leum „Bramy Piaœnicy”, usytuowanego przy wjeŸdzie w ulicê Ofiar Piaœnicy,
który pod wezwaniem Ecce Patria, zosta³ poœwiêcony 19 kwietnia 2012 roku
w Wejherowie. Pomys³odawc¹ dzie³a jest Ksi¹dz Pra³at Daniel Nowak i Stowa-
rzyszenie „Rodzina Piaœnicka” , wszelkie informacje na temat dzia³añ podejmo-
wanych wokó³ jego powstania, wraz z panoram¹ najwa¿niejszych wydarzeñ
z historii Polski zawarto w przedstawionej publikacji Miros³awa Lademanna.

Ewa Czerniakowska, Ze studiów nad dziejami „Gazety Gdañskiej” pod redakcj¹
Bernarda Zygmunta Milskiego 1891–1901, Pruszcz Gdañski-Gdañsk 2014, Wy-
dawnictwo Jasne, ss. 96 + 1 nlb

Publikacja zawiera trzy uzupe³nione i poprawione wczeœniej teksty dotycz¹ce
dziejów pierwszej dekady „Gazety Gdañskiej” (1891–1901), kiedy redaktorem
by³ Bernard Zygmunt Milski. Autorka wykorzysta³a m.in. fotografie rodzinne,
materia³y rêkopiœmienne, dokumenty, pocztówki i ilustracje udostêpnione jej przez
Zofiê Eichstaedt-Jab³oñsk¹, prawnuczkê Bernarda Zygmunta Milskiego. W recen-
zji pracy czytamy, i¿ Ewa Czerniakowska „podkreœla szczególn¹ rolê i zas³ugi
»Gazety Gdañskiej« i jej redaktora w podtrzymywaniu œwiadomoœci narodowej
i jêzyka polskiego wœród mieszkañców Gdañska i ca³ego Pomorza w trudnym
okresie nasilonej germanizacji”.

50 lat z Pomerani¹, praca zbiorowa (wybór tekstów i ilustracji Edmund Szcze-
siak), Gdañsk 2013, wyd. Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Zarz¹d G³ówny,
ss. 429 + 2 nlb

Ksi¹¿ka upamiêtniaj¹ca jubileusz piêædziesiêciolecia „Pomeranii”, czasopisma
spo³eczno-kulturalnego Kaszub, bêd¹cego drogowskazem po œcie¿kach historii,
kultury, literatury, etnografii kaszubsko-pomorskiej. Wyboru 50 publikacji prezen-
tuj¹cych problematykê i klimat okresu, w którym powstawa³y, dokona³ Edmund
Szczesiak przy wspó³pracy Andrzeja Buslera, Bogumi³y Cirockiej, Krzysztofa
Kordy i Dariusza Majkowskiego. Znalaz³y siê tu teksty m.in. Lecha B¹dkowskiego,
Jana Trepczyka, Tadeusza Bolduana, Donalda Tuska, Józefa Borzyszkowskiego,
Edwarda Brezy, Gerarda Labudy i wielu innych znacz¹cych autorów.
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Izabella Trojanowska, Z podaniem i legend¹ na kaszubskich szlakach, Gdañsk
2013, wyd. Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie, ss. 157

Zbiór legend i baœni kaszubskich zebranych przez wspó³autorkê Bedekera ka-
szubskiego Izabellê Trojanowsk¹, która jako autorka powtórnie zaistnia³a w 2009
roku za spraw¹ redaktora Edmunda Szczesiaka, drukuj¹cego w „Pomeranii” opo-
wiadanie Zamkowa Góra. Ksi¹¿ka zawiera zbiór podañ i legend skoncentrowany
na kaszubszczyŸnie i jej okolicach. G³ównie z myœl¹ o turystach napisa³a w³asny
rodzaj przewodnika, w którym znaæ temperament i warsztat zawodowego dzien-
nikarza, niepozbawiony walorów literackich i jêzykowych. Poruszaj¹cy i osobi-
sty wstêp o Blizie, bo takim pseudonimem podpisywa³a siê wspó³autorka tekstów
„Notatnika Kaszubskiego”, ukazuj¹cego siê na ³amach „Dziennika Ba³tyckiego”
w latach 70. XX wieku, napisa³ prof. Jerzy Samp.

Aleksander Janta-Po³czyñski, Wracam z Polski, wstêp i opracowanie Gra¿yna
Pomian, Pary¿-Kraków 2013, wyd. Instytut Literacki Kultura – Instytut Ksi¹-
¿ki, seria: W krêgu paryskiej Kultury, ss. 195 + 1 nlb

Aleksander Janta-Po³czyñski (1908–1974), dziennikarz, publicysta, t³umacz i bi-
bliofil, który po wojnie na sta³e osiad³ w Nowym Jorku i by³ wspó³pracownikiem
Jerzego Giedroycia oraz korespondentem „Kultury” w Stanach Zjednoczonych.
Opracowana przez Gra¿ynê Pomian publikacja zawiera zbiór reporta¿y autorstwa
Janty-Po³czyñskiego, bêd¹cych œwiadectwem powojennego ¿ycia w Polsce, napi-
sanym przez Polaka dla Polaków emigrantów.

Pawe³ Dzianisz, Raptularzyk z pocz¹tków Trzeciego Tysi¹clecia, Gdañsk 2014,
wyd. Instytut Kaszubski, ss. 164

Raptularzyk, czyli notatki pisarza Paw³a Dzianisza z lat 2001–2004. Na wstêpie
zamieszcza wyjaœnienie pojêcia raptularz. Nastêpnie autor prezentuje swoje prze-
myœlenia na bie¿¹ce lub by³e wydarzenia.

Daniel Kalinowski, Raptularz kaszubski, Gdañsk 2014, Wydawnictwo Zrze-
szenia Kaszubsko-Pomorskiego, ss. 266 + 2 nlb

Krytycznoliterackie teksty na temat literatury kaszubskiej ostatnich lat. Wed³ug
autora literatura kaszubska: „To ¿ywa, stale rozwijaj¹ca siê materia, tworzona
przez ludzi o ró¿nych temperamentach, wydawana przez odmienne w swej specy-
fice oficyny, kierowana do czytelników ze zró¿nicowanych œrodowisk”.
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Eugeniusz Go³¹bek, Wielki s³ownik polsko-kaszubski, t. II (L–O), Gdañsk 2013,
wyd. Zrzeszenie Kaszubsko–Pomorskie, ss. 591

Tom drugi wielkiego s³ownika polsko-kaszubskiego jest kolejnym dzie³em do-
brze znanego leksykografa w œrodowisku kaszubologów. W zamierzeniu ma on
liczyæ tomów piêæ. £¹czy on w sobie leksykê gwarow¹ z tzw. literack¹, zawiera
te¿ neologizmy (literackie) i nowe zapo¿yczenia z polszczyzny i niemieckiego.
S³ownik posiada przedmowê autora oraz obszerny tekst naukowy Jerzego Tredera
Przeznaczenie, zawartoœæ s³ownika i sposób opracowania.

Anna £ajming, Parzyn. Gawêda Kaszubów, Gdañsk 2014, Wydawnictwo Zrze-
szenia Kaszubsko-Pomorskiego, ss. 93 + 1 nlb

Pierwszy utwór literacki kaszubskiej pisarki Anny £ajming, który niedawno zo-
sta³ odnaleziony w Archiwum Pañstwowym w Koszalinie. W nadziei na szybk¹
inscenizacjê, przedmowê zatytu³owan¹ Bogactwo w ubóstwie. Parzyn Anny £aj-
ming napisa³ Daniel Kalinowski.

Szlak literacki im. Anny £ajming. Przewodnik historyczno-literacki, red. Zbi-
gniew Gierszewski, Krzysztof Zabrocki, Brusy 2014, wyd. Zaborskie Towa-
rzystwo Naukowe, ss. 99

Przewodnik w jêzyku polski, kaszubskim i niemieckim, sk³adaj¹cy siê ze wstêpu
Zbigniewa Gierszewskiego oraz 11 rozdzia³ów, których autorami, prócz wspom-
nianego (napisa³ cztery rozdzia³y), s¹ Barbara Grenda, Zbigniew £omiñski, Wie-
s³awa Orz³owska, Alicja Frymark, Kazimierz Jaruszewski i Michalina Kalkowska.
Teksty dotycz¹ historii miejsc, opisu przyrody i literatury zwi¹zanych z miejscem
m³odoœci Anny £ajming.

Brunon Synak, Bezsens i sens nieodwracalnej choroby, Gdañsk 2014, wyd.
Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie. Zarz¹d G³ówny, ss. 375 + 1 nlb + p³yta
DVD [Pro Memoria Brunon Synak (1943–2013)]

Ostatnia ksi¹¿ka wybitnego gdañskiego socjologa prof. Brunona Synaka, który
wiele lat swojego ¿ycia naukowego poœwiêci³ badaniu problematyki ludzi starych,
starzeniu siê i staroœci. W osobisty sposób, zmagaj¹c siê z nasilaj¹cymi dolegli-
woœciami chorobowymi, opisa³ w nich œwiat swoich wewnêtrznych, czêsto bardzo
intymnych prze¿yæ. Ksi¹¿ka posiada walor filozoficzny, ale i równie¿ jest Ÿród³em
historycznym. Niew¹tpliwie jej lektura porusza ka¿dego wra¿liwego cz³owieka.
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Akta procesu kanonizacyjnego Doroty z M¹tów od 1394 do 1521, z krytycznego
wydania Ryszarda Stachnika przy wspó³pracy Annelizy Birch-Hirschfeld
Triller oraz Jana Westphala prze³o¿y³ biskup Julian Wojtkowski, Olsztyn
2014, wyd. Arcybiskup Metropolita Warmiñski za zgod¹ Böhlau Verlag Wei-
mar, ss. 701

T³umaczenie na jêzyk polski akt procesów kanonizacyjnych œw. Doroty z M¹tów.
Obszerne dzie³o sk³ada siê z przedmowy pierwszego wydawcy Ryszarda Stachnika
oraz wykazu Ÿróde³ i piœmiennictwa. Nastêpnie zamieszczono Wprowadzenie,
w którym znajduje siê przegl¹d œredniowiecznego procesu kanonizacyjnego oraz
przede wszystkim omówienie akt procesowych. W Czêœci G³ównej znajduje siê
m.in. transumpt oryginalnych akt procesu w 1486 roku, czy notarialne uwierzy-
telnienie odpisu akt. Kolejne czêœci sk³adowe ksi¹¿ki stanowi¹ Dodatek z doku-
mentami procesu kanonizacyjnego, Skorowidze, Mapy, Pos³owie pióra ks. bpa
Wojtkowskiego oraz Spis treœci.
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Jerzy Treder

Poezja zrzeszyñców
w serii Biblioteka Pisarzy Kaszubskich

(Promocja, IK 25.04.2014)

Instytut Kaszubski konsekwentnie realizuje zainicjowan¹ przed kilku laty przez
prof. Z. Zielonkê seriê Biblioteka Pisarzy Kaszubskich. Stawia ona sobie trzy
g³ówne cele: 1. krytyczne filologiczne opracowanie kaszubskojêzycznych utwo-
rów pisarzy wed³ug wersji autorskich – powsta³ych w ró¿nych pisowniach – na
podstawie ostatnich wydañ za ¿ycia autorów b¹dŸ wprost z rêkopisów, gdy tylko
takie siê zachowa³y; 2. opracowanie ich wersji znormalizowanych, tj. we wspó³-
czesnej normie jêzykowej, aby mogli je czytaæ i doskonaliæ swój jêzyk ucz¹cy siê
kaszubskiego w szkole; dotyczy zw³aszcza sfery ortografii, w ma³ym stopniu fleksji,
ca³kowicie zaœ bez ingerencji w sk³adniê i s³ownictwo z frazeologi¹; 3. zaprezen-
towanie we wstêpach, napisanych przez znawców, najnowszego stanu badañ –
oczywiœcie, z uwzglêdnieniem dawnego – w zakresie historyczno- i teoretyczno-
-literackim i jêzykowym; pierwsze opracowanie mo¿e inspirowaæ dalsze badania,
drugie zaœ mo¿e mieæ te¿ istotne znaczenie w prognozowaniu i stabilizowaniu
rozwoju literackiej kaszubszczyzny.

Jêzykoznawca w tej serii odpowiada za komentarz filologiczny do wersji
autorskiej i za kszta³t wersji znormalizowanej; zwykle te¿ przepisuje same teksty.
To ogromna i czasoch³onna praca! Niektóre utwory oraz niektórzy pisarze czy
grupy literackie ukazywane s¹ te¿ przez historyków na tle uwarunkowañ zewnêtrz-
nych, co pojawia siê w 4 tomach, a wiêc dotycz¹cych J. Karnowskiego (C. Ob-
racht-Prondzyñski), Remùsa, poezji m³odokaszubów i zrzeszeñców (J. Borzysz-
kowski). Wersje autorskie zwykle maj¹ te¿ s³owniczki, które w nowych wyda-
niach s¹ przedrukowane, ale z dodaniem wydobytych z tekstu innych ciekawych
wyrazów, które zaznacza siê asteryskiem. S³owniczki te zas³uguj¹ na osobne zba-
danie. Poza tym u¿ytkownik tej serii dowie siê tutaj sporo o stanie rêkopisów
i maszynopisów czy zmianach dokonywanych przez poprzednich wydawców.
I wreszcie w tomach tych podaje siê wyczerpuj¹c¹ i aktualn¹ bibliografiê zwi¹-
zan¹ z danym autorem czy utworem.
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Seriê otworzy³a w 2007 r. prezentacja dwóch utworów F. Ceynowy (1817–
–1881), pierwszego w dziejach kaszubskiego pisarza, tj. Rozmòwa Pòlôcha
z Kaszëb¹ (1850) i Rozmòwa Kaszëbë z Pòlôchã (1868), pierwsza porównana
z wersj¹ „wiêzienn¹” z roku 1848 (wyd. Z. Szultka) – w opracowaniu J. Tredera
– bêd¹ce bez w¹tpienia dokonaniami literackimi, co stwierdza A. Bukowski (Re-
gionalizm kaszubski, 1950), nie okreœlaj¹c go wprost pisarzem, nawet w biogra-
mie (S³ownik biograficzny Pomorza Nadwiœlañskiego, t. 1, 1992), gdzie nawet
nie wymieni³ pierwszej Rozmòwë…, z zastosowaniem paraboli Kaszub jako Pa-
lestyny, przy pomocy której w sposób literacki odpowiada na pytania, stawiane
w tym czasie jemu przez uczonych z Petersburga: Kim s¹ Kaszubi? Jaka jest ich
historia i geneza nazwy? Jakie s¹ granice Kaszub, jaka mowa Kaszubów? Itd.
Fakt ten nale¿y tutaj podkreœliæ, poniewa¿ tak¿e J. Drze¿d¿on nie uznawa³ Cey-
nowy za pisarza, a przecie¿ poza tym w jakimœ celu t³umaczy³ bajkê A. Puszkina
Ò rëbôkù i ribce (1868), a na pewno „zmyœli³” bajkê Ò Czeszkòwsczim abò Czeszkù
(1868), inaczej „ò ¿elôznym wilkù”, niew¹tpliwie wed³ug niekaszubskiego poda-
nia o za³o¿eniu Wilna. Warto by z materia³ów opublikowanych w „Skarbie” wy-
selekcjonowaæ dalsze jego w³asne teksty literackie.

Tom 2., tak¿e z 2007 r., opracowany przez J. Sampa (wstêp historycznolite-
racki), J. Tredera (wstêp jêzykowy) i E. Go³¹bka (wersja znormalizowana z przy-
pisami – po kaszubsku), przekazuje utwór H. Derdowskiego (1852–1902) Ò panu
Czôrliñsczim, co do Pùcka pò sécë jachô³ (1880); wersja oryginalna w wersji
skanu uniemo¿liwi³a umieszczanie w przypisach filologicznego komentarza.
W przysz³oœci w tej serii trzeba wydaæ dalsze utwory tego pierwszego kaszub-
skiego poety, jak np. Kaszuba pod Widnem (1883) i Jasiek z Kniei (1885).

W nastêpnym roku wydano gruby tom 3. pt. Dramaty Bernarda Sychty. T. I
Dramaty obyczajowe (2008), oprac. J. Treder i J. Walkusz, zawieraj¹cy znane
i drukowane utwory kaszubskie: Hanka sã ¿eni (1937), Dzéwczã i miedza i Gwiô-
zdka ze Gduñska (1938), a tak¿e po kociewsku Wesele kociewskie (1959). Niestety,
od okolicznoœci niezale¿nych od wydawcy dot¹d nie móg³ siê ukazaæ tom 2., poza
wstêpami prawie do druku gotowy (w wersji elektronicznej), obejmuj¹cy dramaty
historyczne Sychty, tj. Spi¹cé uejskue (1937), Bùdzta spi¹cëch (1939), Òstatnô
gwiôzdka Mestwina i Przebùdzenié (1939), ostatni utwór niedrukowany i dot¹d
najwspanialszy dramat napisany po kaszubsku.

Jako tom 4., z wydanych najgrubszy (s. 920 stron), wysz³y J. Rompskiego
Dramaty kaszubskie (2009), oprac. przez J. Tredera i ze wstêpami A. Kuik-Kali-
nowskiej, D. Kalinowskiego, tylko kaszubskojêzyczne, mianowicie: Wzénik Ar-
kónë (1938 i 1945), Ò¿niwinë (1947), Jô chcã na swiat (1946), Lelek (1948),
Zemia (1952), Pòrénk (1956), Lepszé chëcze (1958), Roztrãbarch (1958) i Jiwer
òstatnëch (?), a wiêc a¿ 9 utworów, w tym wiêkszoœæ z maszynopisów, rzadko
z rêkopisów. Wczeœniej drukowane by³y tylko: Wzénik (akt I) i Ò¿niwinë, a tak¿e
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Jô chcã na swiat i Jiwer òstatnëch. Niestety, brak przewa¿nie w pe³ni wiarygod-
nych wersji autorskich, a w niektórych znaæ poprawki J. Trepczyka, np. wyraŸnie
w ostatnim. Dlatego tylko dwa pierwsze dramaty wydrukowano tu w dwu wer-
sjach, pozosta³e tylko w wersji wspó³czesnej, znormalizowanej. Spuœcizna lite-
racka Rompskiego znajduje siê w MPiMK-P w Wejherowie, które jest wspó³wy-
dawc¹ tomu.

Tom 5. z 2010 r., oprac. przez J. Tredera i ze wstêpem J. Borzyszkowskiego
i A. Kuik-Kalinowskiej, niejako „wraca” do porz¹dku chronologicznego kaszub-
skiej literatury, czyli do A. Majkowskiego, pisarza kontynuuj¹cego zrazu twór-
czoœæ Derdowskiego (Jak w Kòscérznie kòscelnégò òbrelë…, 1898), i zawiera
arcydzie³o kaszubskiej literatury pt. ¯ëcé i przigòdë Remùsa (1938, faktycznie:
1939), tylko w wersji autorskiej, porównane z rêkopisem i maszynopisem, a tak¿e
z fragmentami drukowanymi wczeœniej; w niemal 2 tys. przypisów doœæ skrupu-
latnie wskazano b³êdy i dopisano wa¿niejsze zmiany tekstowe, w tym szczególnie
znamienn¹: Aryman na Smãtk, o której szerzej pisze siê we wstêpie jêzykoznaw-
czym, gdzie te¿ dok³adniej opisano rêkopis i maszynopis (w MPiMK-P w Wejhe-
rowie). W wyniku porównania poprawiono nie tylko tzw. literówki (niektóre zna-
cz¹ce, np. nôsëchszi nórcëk za: nôcëchszi), ale uzupe³niono w kilku miejscach
brakuj¹ce elementy tekstu, wobec czego ostateczny tekst powieœci jest d³u¿szy
niemal o pó³ strony.

Tom 6. z 2011 r., oprac. przez M. Cybulskiego, nadto ze wstêpami C. Obracht-
-Prondzyñskiego i D. Kalinowskiego, przynosi Dramaty J. Karnowskiego, a wiêc:
Zôpis Mestwina (1932), Libùsza, Òtrok Swiãtowida, Kaszëbi pòd Widnã, Wesele
kaszubskie, Scynanié kani (1932) i Czôrliñsczi; Wesele tylko w wersji autorskiej,
a brak takiej wersji obrazu I Libùszi. Wersje znormalizowane bez w¹tpienia spra-
wiaj¹ wra¿enie bardziej kaszubskich.

Tom 7. przedostatni z 2012 r., pt. Poezja m³odokaszubów, oprac. przez
H. Makurat, nadto ze wstêpami J. Borzyszkowskiego i A. Kuik-Kalinowskiej,
prezentuje w dwu wersjach tekstowych dostêpn¹ poezjê tej grupy twórczej, wed³ug
wydanych wczeœniej osobno tomików i ponadto „rozproszonych w czasopismach”,
czyli A. Majkowskiego – ok. 40 utworów, J. Karnowskiego – ok. 85 utworów
(w tym przek³ady i parafrazy) i L. Heykego – ponad 100 tekstów. Szkoda, ¿e nie
zosta³y tu w³¹czone utwory Karnowskiego w rêkopisach, na które wskazuje
w zakoñczeniu swego wstêpu J. Borzyszkowski.

I wreszcie tom 8. z 2013 r. pt. Poezja zrzeszyñców, oprac. H. Makurat, poza
tym ze wstêpami J. Borzyszkowskiego i D. Kalinowskiego – liczy 880 stron
i mieœci utwory 6 autorów: J. Trepczyk – 166 wierszy, w tym 60 „rozproszonych
w czasopismach i antologiach”; A. Labuda – 38, z tomiku Kaszëbsczim jesmë lëdã
(1996, ale faktycznie z przedwojennej „Zrzeszë”); J. Rompski – 154 – tylko „roz-
proszone” oraz z rkps i mps, tj. z pominiêciem publikowanych w tomiku Wiérztë,
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w którym znaæ liczne i znacz¹ce ingerencje J. Trepczyka, o czym nieco wiêcej we
wstêpie (s. CII-CIII); i ja o takich ingerencjach Trepczyka napomykam w opisie
jêzyka jego dramatów; S. Bieszk – 37 sonetów (ostatni nr: XXXVIII?) oraz
z wierszy „rozproszonych” – 23; F. Grucza – 6; F. Marsza³kowski – 8; by³ on
sekretarzem A. Majkowskiego, a Majkowski stworzy³ jakby pomost ze zrzeszeñ-
cami, bêd¹c prezesem ZRK i drukuj¹c swoje teksty w „Zrzeszë Kaszëbsczi”, choæ
mia³ do ich pogl¹dów i dzia³añ zastrze¿enia. Pominiêto w tomie „œladow¹” i ma³o
znacz¹c¹ twórczoœæ I. Szutenberga, B. Sobczaka, J. Kolki, R. Komkowskiego,
L. Torliñskiego, E. Jonasa, F. Tredera, B. Richerta.

Choæ w publikacjach wczeœniejszych tych pisarzy nie by³o osobnych s³ow-
niczków (tylko niekiedy przypisy), to i tu na koñcu do³¹czony zosta³ s³owniczek
kaszubsko-polski, mo¿e nawet za skromny i s³abo charakteryzuj¹cy osobliwoœci
leksyki (semantyki) w ich twórczoœci, np. na tle m³odokaszubów.

Dr H. Makurat przepisa³a wszystkie teksty i opatrzy³a je licznymi i niezbêd-
nymi komentarzami. Ona odpowiada za normalizacjê jêzyka poezji zrzeszeñców.
Napisa³a te¿ obszerny i wnikliwy wstêp jêzykowy, w którym wszak¿e nie udo-
wodni³a – moim zdaniem – swego twierdzenia, ¿e „kaszubszczyzna zrzeszyñców
odznacza siê wy¿szym stopniem zunifikowania ani¿eli jêzyk wczeœniejszej grupy
literackiej, jak¹ tworzyli m³odokaszubi”. Polemizuje tak z pisz¹cym niniejsze
s³owa, który wczeœniej wyrazi³ pogl¹d odmienny. H. Makurat usprawiedliwia to
rzekomym oparciem siê J. Tredera przede wszystkim na ocenie „pisowni i orto-
grafii” (!), gdy „tymczasem zrzeszyñcy œwiadomie podejmuj¹ siê normalizacji
jêzyka tak¿e na p³aszczyŸnie s³owotwórstwa i leksyki”. I tu przeczê, gdy¿ s³owo-
twórstwu i ich leksyce poœwiêci³em te¿ sporo uwagi. Mo¿e oni próbowali norma-
lizowaæ s³owotwórstwo i leksykê, ale zamierzeniu przeczy ostateczny efekt, m.in.
szerokie wprowadzenie neologizmów i zapo¿yczeñ z niemieckiego, obok natural-
nych interferencji leksykalnych z jêzyka polskiego, a ponadto szerokie wykorzy-
stywanie – tylko w zale¿noœci od potrzeb rytmicznych czy rymowych – istniej¹-
cych w kaszubszczyŸnie mówionej ró¿nych wariantów jêzykowych: fonetycznych
i morfologicznych. Bezsprzecznie kaszubszczyznê zrzeszeñców cechuje wy¿szy
stopieñ tzw. idiosynkratyzmu, tj. wiêkszego jej oddalenia od kaszubszczyzny
mówionej, na co dowodem jest te¿ porównanie t³umaczenia Ewangelii F. Gruczy
z t³umaczeniami E. Go³¹bka i o. A. Sikory. Przy okazji szerzej uzasadniê swoje
stanowisko.

Prof. J. Borzyszkowski w swym wstêpie okreœli³ uwarunkowania historyczne
twórczoœci tej grupy, a tak¿e w krótkich biogramach – umieszczonych zawsze
przed prezentacj¹ wierszy ka¿dego poety – poda³ ich krótkie biogramy.

Wstêp literaturoznawczy prof. D. Kalinowskiego bardzo trafnie pointuje isto-
tn¹ wymowê wierszy poetów-zrzeszeñców w udanie sformu³owanych podtytu-
³ach: „Jan Trepczyk – poeta œpiewaj¹cy”; „Aleksander Labuda – twórca w s³u¿-
bie”; „Jan Rompski – artysta wszechstronny”; Stefan Bieszk – pisz¹cy myœliciel”;
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„Franciszek Grucza i Feliks Marsza³kowski. Pomiêdzy emocj¹ wspólnotow¹
a indywidualn¹”.

Edytorska i jednolita poligraficzna „oprawa” (M. Ostoja-Lniski) tego tomu
i pozosta³ych w serii stoi na wysokim poziomie. W tym tomie wprowadzono
pewne zmiany, a wiêc: a) we wstêpie paginacjê cyframi rzymskimi, a wiêc tutaj
od s. V do CLVI; b) tzw. ¿yw¹ paginê w ca³ym tomie; c) w wersji autorskiej na
pocz¹tku krótkie notki o autorach pióra J. Borzyszkowskiego

Na karcie tytu³owej i na ok³adce ksi¹¿ki jako autorzy figuruj¹ wymienieni
pisarze, a przecie¿ oni jej nie napisali. W ksi¹¿ce przyjêto okreœlaæ ich wariantem
zrzeszyñcy, który jest niepe³nym spolonizowaniem kasz. zrzesziñcë i jest prefero-
wany przez historyków, gdy jêzykoznawcy w tekstach polskich s³usznie u¿ywaj¹
tylko wariantu zrzeszeñcy; kaszubskie formacje typu babiñc, krowiñc, S³owiñc,
¿ôbiñc regularnie odpowiadaj¹ pol. babiniec, krowieniec, S³owieniec, ¿abiniec
itp.

Z dawnej literatury pozosta³y do opracowania utwory Derdowskiego, Kar-
nowskiego, Heykego. Osobno nale¿y wydaæ twórczoœæ F. Sêdzickiego, a potem
reszty tzw. klëkówców, tj. L. Roppla, P. Szefki, J. Ceynowy. W oddzielnych to-
mach trzeba by przypomnieæ twórczoœæ tzw. prozaików pó³nocnokaszubskich, tj.
A. Budzisza, J. Bilota i J. Patocka, jak te¿ tzw. pisarzy ludowych, np. J. Klebba,
W. Rogala, J. Rompczyk, T. Kropid³owska. Twórczoœæ tych pisarzy jest ma³o znana
i wydana tylko w dawnych pisowniach. Potem w tomach u³o¿onych wed³ug ró¿-
nych kryteriów nale¿y opracowaæ twórczoœæ pisarsk¹ po 1945 r. Oczywiœcie, prio-
rytet maj¹ utwory napisane po kaszubsku! Pracy pozosta³o jeszcze na wiele lat,
a jak widaæ, osób czynnie zaanga¿owanych nie ma za du¿o. Dziêki tej serii
i istnieniu wersji elektronicznych tekstów bêdzie mo¿na intensywnie badaæ ewo-
lucjê jêzyka kaszubskiego i pracowaæ nad histori¹ literatury kaszubskiej.

Teksty autorskie i znormalizowane opublikowane w tej serii – o charakterze
naukowym – powinny byæ podstaw¹ do wydañ szkolnych i popularnych!
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Maksymilian Trzciñski

Konfererencja w G³ówczycach
7 czerwca 2014 r.

Konferencja pt. „Dzieje Gminy G³ówczyce i okolicy a teraŸniejszoœæ i dzie-
dzictwo kulturowe jej mieszkañców” odby³a siê 7 czerwca 2014 r. w Gminnym
Oœrodku Kultury w G³ówczycach.

Do grupy organizatorów konferencji nale¿eli: Instytut Kaszubski, Pracownia
Historii Pomorza i Krajów Nadba³tyckich Instytutu Historii Uniwersytetu Gdañ-
skiego oraz Gminny Oœrodek Kultury w G³ówczycach przy udziale proboszcza
parafii ks. Tadeusza Stromskiego.

W programie przewidziano szeœæ referatów, z których wyg³oszono cztery:
– mgr Kamil Kajkowski, Muzeum Zachodniokaszubskie w Bytowie: „Pradzieje

G³ówczyc i religia Pomorzan przed przyjêciem chrzeœcijañstwa”;
– dr Eugeniusz Wi¹zowski, Kobylnica: „G³ówczyce – centrum œrodkowo-pomor-

skiej Cassubii a dzia³alnoœæ ksiê¿y salezjanów po 1945 roku”;
– dr Mi³os³awa Borzyszkowska-Szewczyk, Uniwersytet Gdañski/Instytut Kaszub-

ski: „Christian Graf von Krockow z Rumska i jego obraz rodzinnej ziemi
kaszubsko-pomorskiej”;

– prof. Józef Borzyszkowski, Uniwersytet Gdañski/Instytut Kaszubski: „Œla-
dami Floriana Ceynowy z Bukowca i Aleksandra Hilferdinga z Petersburga.
To¿samoœæ mieszkañców G³ówczyc dawniej i dziœ”.

Ponadto w zaproszeniu przewidziano nastêpuj¹ce referaty:
– dr El¿bieta Szalewska, Akademia Pomorska w S³upsku: „Pa³ac i park v. Putt-

kamerów z G³ówczyc w krajobrazie kulturowym okolicy”;
– dr hab., prof. UG Anna Kwaœniewska, Uniwersytet Gdañski/Instytut Kaszub-

ski: „O kulturze duchowej – dziedzictwie kultury niematerialnej mieszkañ-
ców G³ówczyc i okolicy (w kontekœcie krainy S³ówiñców)”. – Niestety, obie
referentki nie przyby³y i referatów nie opracowa³y.
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Po wyg³oszonych referatach mgr Tomasz Niklas przedstawi³ komunikat pt.
„G³ówczyce w obrazach Kurta Schönfelda”.

Uczestnikami konferencji byli zebrani nauczyciele, radni, so³tysi, dzia³acze
spo³eczni i grupy m³odzie¿y ze szkó³ gminy oraz jej wójt Teresa Florkowska,
która wraz z dyr. GOK Paw³em ¯mud¹ oraz prezesem Instytutu Kaszubskiego
pe³ni³a rolê gospodarza.

Po referatach i dyskusji, w której wziêli udzia³ m.in. poetka z Izbicy Emilia
Ziemnicka oraz prezes Fundacji „Naji Goche” Zbigniew Talewski, mia³ miejsce
koncert pieœni i poezji kaszubskiej w wykonaniu uczniów Zespo³u Przedszkolno-
-Szkolnego w G³ówczycach im. W³adys³awa Broniewskiego. W przerwie uraczo-
no uczestników smaczkami miejscowej kuchni z GOK-u. Dziêkuj¹c referentom
i uczestnikom, gospodarze wrêczyli tym pierwszym pami¹tkowe wydawnictwa
dotycz¹ce Gminy G³ówczyce oraz Powiatu S³upskiego, przekazane przez Zbi-
gniewa Babiarza-Zycha, reprezentuj¹cego resort kultury s³upskiego starostwa.
Referatom towarzyszy³y m.in. dwie wystawy – starych fotografii i wydawnictw
na temat dziejów G³ówczyc i okolicy, przygotowane przez dyr. GOK – Paw³a
¯mudê i prezesa IK – Józefa Borzyszkowskiego. Uczestnicy mogli te¿ nabyæ wy-
dawnictwa Instytutu Kaszubskiego i Wydawnictwa „Jasne” z Pruszcza Gdañskie-
go. Referenci po zakoñczeniu konferencji skorzystali z mo¿liwoœci zwiedzenia
ciekawej Izby Regionalnej w ZP-Sz. im. W³. Broniewskiego oraz cmentarza
i parku w Rumsku – miejscowoœci urodzenia Ch. v. Krockow, a tak¿e koœcio³a
parafialnego i plebanii w G³ówczycach, gdzie ugoœci³ ich ks. prob. T. Stromski.

Owocem konferencji i towarzysz¹cych jej dzia³añ bêdzie monografia pt. „Ka-
szubskie Jeruzalem. O dziejach i wspó³czesnoœci gminy G³ówczyce”, której sfi-
nansowanie druku zapewni³ dziekan Wydzia³u Historycznego UG – prof. Wies³aw
D³ugokêcki.
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Tomasz Rembalski
Cezary Obracht-Prondzyñski

Sprawozdanie z dzia³alnoœci
Instytutu Kaszubskiego w 2014 roku

Siedziba Instytutu Kaszubskiego mieœci siê gdañskim Domu Kaszubskim,
przy ul. Straganiarskiej 22–23. Zgodnie ze statutem, g³ównym celem Instytutu
jest: „w nawi¹zaniu do potrzeb i oczekiwañ spo³ecznoœci kaszubskiej oraz trady-
cji badañ kaszuboznawczych, organizowanie prac badawczych i popularyzowanie
ich efektów, wzbogacanie i rozwijanie regionalnego ruchu kaszubsko-pomorskie-
go, integrowanie kaszubsko-pomorskiego œrodowiska naukowego oraz podejmo-
wanie dzia³añ na rzecz jego rozwoju”. Cele te Instytut osi¹ga poprzez organizacjê
konferencji i seminariów naukowych, tworzenie i realizowanie ró¿nych progra-
mów badawczych, prowadzenie dzia³alnoœci wydawniczej, tworzenie zbiorów bi-
bliotecznych, organizacjê wystaw, upamiêtnianie osób zas³u¿onych dla kultury
Kaszub i Pomorza, organizacjê podró¿y studyjnych, nawi¹zywanie kontaktów miê-
dzynarodowych oraz pomoc w rozwijaniu m³odej kadry naukowej.

W roku sprawozdawczym Zarz¹d Instytutu Kaszubskiego dzia³a³ w sk³adzie:
– prof. dr hab. Józef Borzyszkowski – prezes
– prof. dr hab. Cezary Obracht-Prondzyñski – wiceprezes
– prof. UG dr hab. Anna Kwaœniewska – skarbnik
– dr Tomasz Rembalski – sekretarz
– dr Mi³os³awa Borzyszkowska-Szewczyk
– prof. dr hab. Andrzej Romanow
– prof. AP dr hab. Daniel Kalinowski

W sk³ad Komisji Rewizyjnej wchodz¹: prof. dr hab. Boles³aw Hajduk, prof.
dr hab. Mieczys³aw Nurek (przewodnicz¹cy) oraz prof. UG dr hab. Marek Cybul-
ski. W minionym roku w poczet cz³onków przyjêto 5 osób: dr. Janusza Mosakow-
skiego, prof. Jana Krefta, dr Witos³awê Frankowsk¹, dr. Wojciecha Szramowskie-
go, dr Ma³gorzatê Klinkosz. Aktualnie Instytut Kaszubski liczy 128 cz³onków.

Zebrania Zarz¹du w 2014 roku odby³y siê trzykrotnie, w dniach: 13 lutego,
25 czerwca i 13 listopada.

Obs³ugê sekretariatu Instytutu Kaszubskiego do 31 sierpnia 2014 r. zapew-
nia³a p. Anna Kawalec, która ze wzglêdów rodzinnych (wyprowadzka z Gdañska)
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musia³a zrezygnowaæ z pracy w Instytucie. W minionym roku sta¿ w ramach umowy
z Powiatowym Urzêdem Pracy w Gdañsku odby³a (od 17 lutego do 16 sierpnia
2014 r.) p. Karolina Konkol, która od 18 sierpnia 2014 r. jest sta³¹ pracownic¹
Instytutu. Ponadto sta¿ w ramach umowy ze wspomnianym urzêdem pe³ni³: p. Ma-
teusz Babicki (od 25 sierpnia do 30 listopada 2014 r.).

*  *  *
Doroczne zebranie ogólne cz³onków Instytutu odby³o siê 25 kwietnia 2014 r.

w Tawernie „Mestwin”, w Domu Kaszubskim. Spoœród 117 cz³onków Instytutu
wziê³y w nim udzia³ 32 osoby. Nieobecnoœæ usprawiedliwi³o 14 osób. Prezes prof.
Józef Borzyszkowski poinformowa³ o przyjêciu nowych cz³onków w szeregi sto-
warzyszenia oraz poprosi³, aby minut¹ ciszy uczczono zmar³ych cz³onków Insty-
tutu: prof. Andrzeja Zbierskiego oraz prof. Brunona Synaka.

W drugiej czêœci swojego wyst¹pienia, podczas zebrania walnego cz³onków,
prezes omówi³ dzia³alnoœæ naukow¹ IK, w tym zorganizowane konferencje. Pod-
kreœli³, i¿ w minionym roku dobrze uk³ada³a siê wspó³praca ze Zrzeszeniem Ka-
szubsko-Pomorskim oraz instytucjami samorz¹dowymi. Wa¿nym tego dowodem,
zdaniem prezesa, by³o zorganizowanie wspólnie z Urzêdem Miasta Gdañska oraz
ZK-P wyjazdu na Targi Ksi¹¿ki w Krakowie, gdzie zaprezentowano specjalne
stoisko kaszubsko-gdañskie (w ramach Salonu „Ma³e Ojczyzny”) oraz bogaty
program naukowy – liczne referaty, prezentacje, dyskusje oraz promocje ró¿no-
rodnych wydawnictw o tematyce gdañskiej, kaszubskiej i pomorskiej. By³ tak¿e
bogaty program artystyczny.

Prezes podkreœli³, ¿e wyjazd ten zaowocowa³ nowymi zadaniami, w tym m.in.
inicjatyw¹ uczczeniem pamiêci Stefana Ramu³ta poprzez renowacjê jego nagrobka.
Dosz³o równie¿ do bli¿szej wspó³pracy z Podhalanami i Krakowiakami, którzy
tak¿e w³¹czyli siê do tej inicjatywy.

W dalszej czêœci swojego wyst¹pienia prezes J. Borzyszkowski zaznaczy³, i¿
najwa¿niejsz¹ dla Instytutu Kaszubskiego jest dzia³alnoœæ wydawnicza. Podkreœli³
przy tym, i¿ autorzy nie pobieraj¹ honorariów poza nielicznymi wyj¹tkami, kiedy
œrodki takie uda siê zdobyæ w ramach grantu. Przy tej okazji zwróci³ te¿ uwagê, ¿e
czêœæ œrodków na wydawnictwa udawa³o siê uzyskaæ dziêki wsparciu samorz¹dów.
Prezes wspomnia³ tak¿e o wa¿nej wspó³pracy z Muzeum Piœmiennictwa i Muzyki
Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie. W nied³ugim czasie powinien ukazaæ siê
kolejny tom w serii Pro memoria, poœwiêcony Izabelli Trojanowskiej, zawieraj¹cy
m.in. katalog jej spuœcizny.

Nastêpnie prezes porusza³ inne zagadnienia, wa¿ne z punktu widzenia dzia-
³alnoœci IK, m.in. zwi¹zane z czasopismem „Acta Cassubiana”, które uzyska³o
w minionym roku 4 punkty na liœcie ministerialnej. Poinformowa³ równie¿ o dzia-
³aniach na rzecz uruchomieniu kierunku etnofilologia kaszubska na UG, o wspó³-
pracy z Gminnym Oœrodkiem Kultury w G³ówczycach, w ramach której przygo-
towano konferencjê o dziejach gminy G³ówczyce i okolicy oraz o innych przed-
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siêwziêciach, o których pisano w sprawozdaniu dostarczonym cz³onkom przed
zebraniem walnym.

W nastêpnym punkcie prof. Cezary Obracht-Prondzyñski przedstawi³ spra-
wozdanie finansowe za 2013 r., daj¹c doñ obszerny komentarz. Zaznaczy³ m.in.,
¿e dotacje z ró¿nych Ÿróde³, w tym najwiêcej z Ministerstwa Administracji i Cy-
fryzacji, stanowi¹ ³¹cznie 45 proc. bud¿etu Instytutu. Nie zwiêkszy³ siê jednak
udzia³ honorariów i pensji dla pracowników w kosztach. Rosn¹ natomiast koszty
obs³ugi ksiêgowej. G³ówne dochody pochodz¹ ze sprzeda¿y wydawnictw IK, choæ
ta sprawia coraz wiêksze trudnoœci. Sprzeda¿ odbywa siê g³ównie poprzez Internet.

Po dyskusjach nad sprawozdaniami Zarz¹d Instytutu uzyska³ w g³osowaniu
absolutorium za rok 2013. Nastêpnie odby³a siê dyskusja nad planem pracy.

*  *  *
Najwiêkszym wydarzeniem i sukcesem naukowym Instytutu Kaszubskiego

w 2014 roku by³o uzyskanie grantu w ramach Narodowego Programu Rozwoju
Humanistyki. Tytu³ projektu okreœla te¿ zarazem jego temat i cel, a jest nim przy-
gotowanie czterech tomów historii Kaszubów: Historia Kaszubów w dziejach
Pomorza. T. II: Czasy nowo¿ytne (1525–1806). T. III: Wiek XIX (1806/1815–1919/
1920). T. IV: Kaszubi w II RP i w czasie II wojny œwiatowej (1920–1939–1945).
T. V: Dzieje najnowsze (po 1945 r.). G³ównymi wykonawcami s¹: prof. Zygmunt
Szultka, który przygotuje tom II, prof. Józef Borzyszkowski (zarazem kierownik
projektu) odpowiedzialny za tom III i IV oraz prof. Cezary Obracht-Prondzyñski,
który bêdzie autorem tomu V. Swój udzia³ w projekcie bêdzie te¿ mia³o piêciu
m³odych badaczy, którzy przygotuj¹ opracowania cz¹stkowe, wykorzystane na-
stêpnie przy tworzeniu syntezy. Projekt trwa³ bêdzie w latach 2014–2018, a jego
wartoœæ to 578.400 z³.

*  *  *
Istotnym aspektem dzia³alnoœci Instytutu w 2014 roku by³y konferencje i se-

minaria naukowe. Ju¿ 26 lutego 2014 r. w Bibliotece Publicznej Gminy Wejherowo
im. Aleksandra Labudy w Bolszewie odby³a siê konferencja naukowa Lech B¹d-
kowski – trzydzieœci lat póŸniej, któr¹ zorganizowano dla uczczenia 30. rocznicy
œmierci pisarza i dzia³acza kaszubskiego. Jej organizatorami byli: Instytut Ka-
szubski w Gdañsku, Gmina Wejherowo, Akademia Pomorska w S³upsku, Biblio-
teka Publiczna Gminy Wejherowo im. Aleksandra Labudy w Bolszewie, Zrzesze-
nie Kaszubsko-Pomorskie Oddzia³ w Gdyni, Europejskie Centrum Solidarnoœci,
Muzeum Piœmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie oraz Mi-
³os³awa Kosmulska – wnuczka Lecha B¹dkowskiego. Podczas sesji wyg³oszono
nastêpuj¹ce referaty: Andrzej Busler Kaszuby w ¿yciu Lecha B¹dkowskiego, Anna
Flisikowska Lecha B¹dkowskiego wizerunek utrwalony w dokumentach archiwal-
nych ZLP, Zuzanna Szwedek-Kwieciñska Motyw kobiety w powieœciach historycz-
nych Lecha B¹dkowskiego, Mi³os³awa Kosmulska Przemiany w jêzyku literackim
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Lecha B¹dkowskiego, Krzysztof Korda Lech B¹dkowski i jego œrodowisko a Soli-
darnoœæ, Daniel Kalinowski Parabolicznoœæ prozy Lecha B¹dkowskiego, Jowita
Kêciñska-Kaczmarek Dlaczego akurat „Pieœñ o mi³osnym wieñcu”?, Maciej Tam-
kun Inspiracje malarskie powieœci¹ Lecha B¹dkowskiego „Pieœñ o mi³osnym
wieñcu” oraz Ewa Lewna Stefan Fikus jako poeta.

Przy wspó³pracy Instytutu Kaszubskiego, Pracowni Historii Pomorza i Kra-
jów Nadba³tyckich Instytutu Historii UG oraz Gminnego Oœrodka Kultury w G³ów-
czycach w dniu 7 czerwca 2014 roku w G³ówczycach zorganizowano konferencjê
Dzieje gminy G³ówczyce i okolic, a teraŸniejszoœæ i dziedzictwo kulturowe jej miesz-
kañców. W jej trakcie wyg³oszono trzy referaty: Eugeniusz Wi¹zowski G³ówczyce
– centrum œrodkowo-pomorskiej Cassubii a dzia³alnoœæ Ksiê¿y Salezjanów po 1945
roku, Mi³os³awa Borzyszkowska-Szewczyk, Christian Graf von Krockow z Rumb-
ska i jego obraz rodzinnej ziemi kaszubsko-pomorskiej oraz Józef Borzyszkowski
Œladami Floriana Ceynowy z Przysierska i Aleksandra Hilferdinga z Petersburga.
To¿samoœæ mieszkañców G³ówczyc dawniej i dziœ.

Dnia 12 wrzeœnia 2014 roku w Ko³obrzegu odby³a siê konferencja popular-
nonaukowa „ŒledŸ a sprawa polska”, której celem by³o przybli¿enie znaczenia
i roli œledzi w aspekcie kulturalnym, historycznym, jak i ekonomicznym. Instytut
Kaszubski reprezentowa³ dr Andrzej Chludziñski, który by³ kierownikiem konfe-
rencji oraz wyg³osi³ referat ŒledŸ w jêzyku. Organizatorami by³o Muzeum Orê¿a
Polskiego w Ko³obrzegu, a partnerami: Zarz¹d Portu Morskiego w Ko³obrzegu,
Ko³obrzeska Lokalna Grupa Rybacka, Wydawnictwo JASNE, Towarzystwo Przy-
jació³ Muzeum Orê¿a Polskiego w Ko³obrzegu oraz Laboratorium Pomys³ów.

W dniach 17–21 wrzeœnia 2014 roku w Szczecinie, pod patronatem honoro-
wym Prezydenta RP, odby³ siê XIX Powszechny Zjazd Historyków Polskich pod
has³em „Polska–Ba³tyk–Europa”. Wœród licznie przyby³ych historyków znaleŸli siê
równie¿ cz³onkowie Instytutu Kaszubskiego, a gospodarzem by³ Rektor Uniwersy-
tetu Szczeciñskiego i zarazem cz³onek IK prof. Edward W³odarczyk. W ramach
sympozjum „Tzw. Ziemie Odzyskane w granicach pañstwa polskiego. Specyfika
przemian po 1945 roku” referaty wyg³osili: prof. Kazimierz Koz³owski Wokó³
specyfiki polonizacji Pomorza Zachodniego po 1945 roku i prof. Józef Borzysz-
kowski Gdañsk i Kaszuby–Pomorze nad Wis³¹ a Wielkie Pomorze po 1945 roku.
Z kolei prof. Witold Molik z referatem Stan i propozycje badañ nad dziejami
ziemiañstwa na ziemiach polskich w okresie zaborów oraz dr Tomasz Rembalski
z koreferatem Drobna szlachta kaszubska w œwietle literatury naukowej, popular-
nonaukowej oraz o charakterze Ÿród³owym wziêli udzia³ w sympozjum „Od Zjazdu
w £odzi do Zjazdu w Szczecinie. Bilans badañ nad dziejami ziemiañstwa na
ziemiach polskich XIX wieku”. Na sympozjum „Znaczenie gospodarcze regio-
nu Ba³tyku XVI–XXI wiek” referaty wyg³osili: prof. Andrzej Groth Angielska
Kompania Wschodnia w handlu ba³tyckim, dr hab. prof. US Boles³aw Hajduk
Wspó³praca i konkurencja w polsko-skandynawskich relacjach gospodarczych
w okresie miêdzywojennym XX wieku, dr hab. prof. UG Arnold K³onczyñski Poli-
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tyczne i gospodarcze aspekty relacji polsko-szwedzkich po 1945 roku oraz prof.
Zygmunt Szultka Porty brandenbursko-pruskie w handlu ba³tyckim. Dr hab. prof.
UG Arnold K³onczyñski wzi¹³ równie¿ udzia³ w sympozjum „Ba³tyk jako miejsce
pamiêci w edukacji historycznej”, gdzie wyg³osi³ referat Ba³tyk w edukacji krajów
skandynawskich.

Tradycyjnie, jak co roku, w dn. 20 wrzeœnia 2014 roku w Wiejskim Domu
Kultury w Buczku Wielkim na Krajnie odby³a siê XVII Buczkowska Konferencja
Naukowa pt. „85 lat szkó³ polskich na Z³otowszczyŸnie”, której organizatorem
byli „Krajniacy” – Oddzia³ Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego w Wielkim Buczku
oraz Instytut Kaszubski w Gdañsku. W bogatym programie, oprócz wyst¹pieñ
artystycznych, czy prezentacji szkó³, znalaz³y siê tak¿e referaty, które wyg³osili:
prof. Józef Borzyszkowski Ks. Patron Boles³aw Domañski a szkolnictwo polskie
w Niemczech, prof. Micha³ Kokowski (PAN Kraków) Migracje nauczycieli z i na
Krajnê w latach 1929–1939 oraz prof. Jowita Kêciñska-Kaczmarek Dzia³alnoœæ
polskich szkó³ Z³otowszczyzny w œwietle  dokumentacji finansowej.

Tydzieñ wczeœniej podczas X Kongresu Stowarzyszeñ Regionalnych, który
odby³ siê w dniach 11–13 wrzeœnia 2014 roku w Bydgoszczy, Instytut Kaszubski
reprezentowa³ prof. Cezary Obracht-Prondzyñski, który wyg³osi³ referat pt. Có¿
regionalistom po samorz¹dach i na có¿ w samorz¹dach regionaliœci? Rzecz
o zwi¹zkach oczywistych, koniecznych i zazwyczaj trudnych

Og³oszonemu przez Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie „Roku Mrongowiusza”
(2014), towarzyszy³o szereg uroczystoœci i konferencji, w których zaanga¿owani
byli cz³onkowie Instytutu Kaszubskiego. Dnia 24 wrzeœnia 2014 r. w Olsztynku
odby³a siê konferencja naukowa Krzysztof Celestyn Mrongowiusz w 250. rocznicê
urodzin, na której referat wyg³osi³ m.in. prof. Józef Borzyszkowski Mrongowiusz
a Kaszubi oraz dr Jan Ch³osta Przys³owia w s³ownikach Mrongowiusza. Z kolei
w ramach XI Lêborskiego Tygodnia Kultury Chrzeœcijañskiej w dn. 16 paŸdzier-
nika odby³a siê konferencja pt. Krzysztof Celestyn Mrongowiusz: propagator
jêzyka polskiego, prekursor badañ kaszubologicznych, kaznodzieja polsko-ewan-
gelicki – w 250. rocznicê urodzin. Referat zaprezentowa³ prof. Zygmunt Szultka:
Kaszubskie zainteresowania i badania pastora Krzysztofa C. Mrongowiusza,
a pod nieobecnoœæ prof. Jerzego Tredera jego referat zosta³ odczytany (tytu³: Môl
K.C. Mrongòwiusza w dzejach Kaszëbów i jich jãzëka).

W dniach 28 i 29 wrzeœnia 2014 roku w Szczecinie odby³y siê podwójne
uroczystoœci: 20-lecia miejscowego oddzia³u ZK-P oraz „Roku Gryfa”, og³oszo-
nego przez sejmik województwa zachodniopomorskiego z okazji 800-lecia poja-
wienia pierwszy raz tego symbolu na dokumencie z 1214 roku. G³ównym punktem
uroczystoœci by³a konferencja naukowa pt. Znak Gryfa, Gryfici i ich pomorskie
dziedzictwo. Wœród prelegentów, obok profesorów Rados³awa Gaziñskiego i Edwar-
da Rymara, byli tak¿e cz³onkowie Instytutu Kaszubskiego, profesorowie Zygmunt
Szultka (referat pt. Ludnoœæ rodzima na Pomorzu Zachodnim) i Cezary Obracht-
-Prondzyñski (referat pt. Pomorskie dziedzictwo Gryfitów we wspó³czesnej Polsce).
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Dnia 23 paŸdziernika 2014 roku na Wydziale Nauk Spo³ecznych Uniwersy-
tetu Warmiñsko-Mazurskiego odby³o siê kolejne seminarium organizowane przez
Forum Dialogu Publicznego z siedzib¹ w Olsztynie wspólnie z Fundacj¹ im. Ró¿y
Luksemburg z siedzib¹ w Warszawie. Tym razem by³o ono poœwiêcone znaczeniu
uczestnictwa organizacji mniejszoœci narodowych i etnicznych w procesach poli-
tyki krajowej na szczeblu centralnym, regionalnym i lokalnym. Mgr Mateusz
Babicki, reprezentuj¹cy Instytut Kaszubski, przedstawi³ najwa¿niejsze informacje
zawarte w raportach „Watchdog na Kaszubach” Zrzeszenia Kaszubsko-Pomor-
skiego. Poœwiêcone by³y one kontroli realizacji przez w³adze samorz¹dowe i pla-
cówki edukacyjne w województwie pomorskim prawa do nauczania w jêzyku
kaszubskim oraz prawa do pos³ugiwania siê jêzykiem kaszubskim w kontaktach
urzêdowych i umiejscawiania tablic informacyjnych w tym jêzyku. Wspomnia³
on równie¿ o uruchomieniu studiów na kierunku etnofilologia kaszubska na Uni-
wersytecie Gdañskim.

W dniu 18 listopada 2014 roku w Zachodniopomorskim Urzêdzie Wojewódz-
kim w Szczecinie mia³a miejsce konferencja naukowa pt. „Mniejszoœci narodowe
i etniczne w województwie zachodniopomorskim – historia i teraŸniejszoœæ”. Jej
organizatorami byli  Wojewoda Zachodniopomorski oraz podleg³a mu Pe³nomoc-
nik do spraw Mniejszoœci Narodowych i Etnicznych w Województwie Zachod-
niopomorskim. Dodatkowo swój patronat nad konferencj¹ obj¹³ Minister Admi-
nistracji i Cyfryzacji. Wœród licznych przedstawicieli mniejszoœci narodowych
i etnicznych z terenu województwa zachodniopomorskiego Ukraiñców, Niem-
ców, Romów, ¯ydów, Rosjan i Litwinów obecni byli równie¿ reprezentanci spo-
³ecznoœci jêzyka regionalnego – Kaszubów w rozumieniu ustawy o mniejszoœciach
narodowych i etnicznych oraz jêzyku regionalnym – mgr Mateusz Babicki z In-
stytutu Kaszubskiego w Gdañsku, a jednoczeœnie doktorant w Instytucie Polito-
logii UG oraz dr Ryszard Stoltmann z Oddzia³u ZK-P w Szczecinie. Mateusz
Babicki wyg³osi³ referat o kaszubskiej przesz³oœci terenów ca³ego dzisiejszego
Pomorza Zachodniego oraz landu Meklemburgia-Pomorze Przednie.

Przy wspó³udziale Instytutu Kaszubskiego, Zak³adu Antropologii Literatury
i Badañ Kaszubsko-Pomorskich Akademii Pomorskiej w S³upsku i Muzeum Za-
chodniokaszubskiego, 19 listopada 2014 roku w Bytowie, odby³a siê XIII Konfe-
rencja Kaszuboznawcza pt. Stefan Fikus i zachodnie rubie¿e Kaszub. Referaty
wyg³osili m.in: prof. Józef Borzyszkowski, Stefan Fikus i dzia³alnoœæ Zrzeszenia
Kaszubsko-Pomorskiego, prof. Tomasz Derlatka, Cechy stylistyczne prozy wspom-
nieniowej Stefana Fikusa, prof. Daniel Kalinowski (który pe³ni³ te¿ rolê kierow-
nika naukowego konferencji), Dramaturgia Stefana Fikusa. Rekonesans, dr Joanna
Schodziñska, Stefan Fikus wœród lêborskich braci – historyków i dr Hanna Maku-
rat, Jêzyk powieœci „Pojmañczice” Stefana Fikusa.

W dniach 24–25 listopada 2014 roku w Zamku Ksi¹¿¹t Pomorskich, siedzibie
Muzeum Pomorza Œrodkowego w S³upsku odby³a siê XIII Konferencja Kaszub-
sko-Pomorska Kulturowe konteksty pamiêci Pomorzan. Wspó³organizatorami
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konferencji byli: Muzeum Wsi S³owiñskiej w Klukach. Oddzia³ Muzeum Pomorza
Œrodkowego w S³upsku, Instytut Kaszubski oraz Zak³ad Antropologii Spo³ecznej
Instytutu Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa Uniwersytetu Gdañskiego. Kierow-
nictwo naukowe konferencji obj¹³ prof. Cezary Obracht-Prondzyñski. Wœród po-
nad trzydziestu wyg³oszonych referatów by³y tak¿e te przygotowane przez cz³on-
ków Instytutu: dr Mi³os³awa Borzyszkowska-Szewczyk Literatura jako medium
pamiêci. Teksty autobiograficzne o doœwiadczeniu Pomorza, prof. Zygmunt Szultka
Pastorzy kaszubskiego obszaru jêzykowego Pomorza Zachodniego w pamiêci wier-
nych, dr Janusz Mosakowski Konrad Leczkow w sieci Pomorzan, prof. Daniel
Kalinowski Kreatywne przypomnienie. Mieczys³awa Abramowicza literatura
o ¯ydach, dr El¿bieta Bugajna Pamiêæ zapisana w poezji, dr Andrzej Chludziñski
Pamiêæ i niepamiêæ w nazewnictwie pomorskim, prof. Marek Cybulski Kaszub-
ska pamiêæ zbiorowa w œwietle „S³ownika gwar kaszubskich na tle kultury ludo-
wej” ks. Bernarda Sychty, dr Tomasz Rembalski Szlachecki rodowód w pamiêci
wybranych rodzin kaszubskich dawniej i obecnie, dr Magdalena Izabella Sacha
Pamiêæ o bohaterze – Antoni Abraham jako „miejsce pamiêci” Kaszubów, prof.
Miloš Øezník Pamiêæ i to¿samoœci ponowoczesne w kontekœcie regionalnym –
próba perspektywy œrodkowo-europejskiej, prof. Cezary Obracht-Prondzyñski
Pamiêæ a praktyki kulturowe Pomorzan: symbioza czy konflikty?

Dzieñ póŸniej, 26 listopada 2014 roku w Filii Nr 1 Biblioteki Publicznej Gminy
Wejherowo im. Aleksandra Labudy w Bolszewie odby³a siê konferencja popular-
nonaukowa Poznaæ, zrozumieæ przesz³oœæ i teraŸniejszoœæ Kaszubów – wybrane
zagadnienia. Jej organizatorami, obok Instytutu Kaszubskiego, byli Wójt Gminy
Wejherowo, Akademia Pomorska w S³upsku, Biblioteka Publiczna Gminy Wej-
herowo, Zarz¹d G³ówny ZK-P, ZK-P Oddzia³ Reda, Ko³o Pasji Twórczych oraz
Ba³tyckie Stowarzyszenie Marynistów „Mare Nostrum”. Referaty wyg³osili:
Maciej Tamkun Œwiêtope³k II Wielki – wybitny pomorski w³adca, wojownik i pro-
feta, Bogus³aw Breza Kaszubi a powrót Pomorza do Polski w 1920 r., Edward
Breza „S³ownik gwar kaszubskich” ks. dra Bernarda Sychty ukoronowaniem lek-
sykografii kaszubskiej, Tadeusz Linkner Twórczego dzie³a Sêdzickiego – „Gadka
o grajku Januszu Skwierku”, Adela Kuik-Kalinowska Kaszubskie kobiety Anny
£ajming, Krzysztof S³awski Kaszubi a lokalne elity polityczne (przypadek Wejhe-
rowa), Daniel Kalinowski Florian Ceynowa – twórca wskazuj¹cy drogê, £ukasz
Grzêdzicki Prawny aspekt funkcjonowania jêzyka regionalnego na Kaszubach –
od teoretycznych mo¿liwoœci do praktyki w spo³ecznoœciach lokalnych. Podczas
konferencji mia³a równie¿ miejsce promocja ksi¹¿ki Lech B¹dkowski – 30 lat
póŸniej, zredagowanej przez Janinê Borchmann i Mi³os³awê Kosmulsk¹ oraz otwar-
cie wystawy Wybrane ods³ony z historii Kaszubów.

Dnia 17 grudnia 2014 roku w Muzeum Piœmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-
-Pomorskiej w Wejherowie odby³a siê konferencja pt. T³umaczenia z kaszubskiego.
Osoby, techniki i perspektywy. Du¿a czêœæ referatów zosta³a wyg³oszona przez
cz³onków Instytutu Kaszubskiego, wœród nich m.in.: Jerzy Treder Czeskie t³uma-
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czenia z kaszubskiego, Adela Kuik-Kalinowska Ferdinand Neureiter jako t³umacz
jêzyka kaszubskiego, Daniel Kalinowski Autorskie t³umaczenia z kaszubskiego na
inne jêzyki. Cele pragmatyczne czy artystyczne? Czy Tomasz Derlatka Bilingwalna
proza autorów kaszubskich a teoria przek³adu (wybrane problemy).

Du¿ym przedsiêwziêciem, o charakterze naukowym i animacyjnym, bêd¹cym
kontynuacj¹ z 2013 roku, jakie zrealizowa³ Instytutu Kaszubski, by³a Pomorska
debata o kulturze. Ca³y projekt koordynowa³ prof. Cezary Obracht-Prondzyñski.
Pierwsze spotkanie (26 czerwca 2014) w nowym cyklu poœwiêcone by³o Pomor-
skiej kulturze pamiêci. Odby³o siê ono na Uniwersytecie Gdañskim, moderatorem
i autorem wprowadzenia by³ prof. Cezary Obracht-Prondzyñski. W dyskusji pane-
lowej udzia³ wziêli: dr Mi³os³awa Borzyszkowska-Szewczyk – germanistka, lite-
raturoznawca, kierownik Pracowni Badañ nad Narracjami Pamiêci UG, dr Mag-
dalena Lemañczyk – socjolog, zajmuje siê badaniami nad mniejszoœci¹ niemieck¹
na Pomorzu oraz to¿samoœci¹ gdañszczan, dr Justyna Liguz – historyk, kieruje
Pracowni¹ Regionaln¹ dzia³aj¹c¹ w ramach Kwidzyñskiego Centrum Kultury oraz
Violetta Tkacz-Laskowska – etnograf, pracuje w Muzeum Wsi S³owiñskiej w Klu-
kach. Partnerami projektu by³y: Pracownia Historii Pomorza i Krajów Nadba³tyc-
kich UG, Pracownia Badañ nad Narracjami Pamiêci UG oraz Zak³ad Antropologii
Spo³ecznej Instytutu Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa UG.

Drugie spotkanie odby³o siê tak¿e na Uniwersytecie (22 wrzeœnia 2014),
a jego temat brzmia³: Pomorskie rzeczy – przedmioty, materialnoœæ, „dotykalnoœæ”.
Moderatork¹ i autork¹ wprowadzenia do dyskusji by³a dr Katarzyna Kulikowska,
natomiast partnerami by³y: Oddzia³ Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego
w Gdañsku, Muzeum Narodowe w Gdañsku, Oddzia³ Etnografii, Muzeum Zachod-
niokaszubskie w Bytowie oraz Zak³ad Antropologii Spo³ecznej Instytutu Filozofii,
Socjologii i Dziennikarstwa UG. W dyskusji panelowej udzia³ wziêli: Wiktoria
Blacharska, etnolog, kierownik Oddzia³u Etnografii Muzeum Narodowego w Gdañ-
sku, Piotr Dziekanowski, redaktor naczelny „Kuriera Bytowskiego”, wspó³inicjator
przedsiêwziêcia pn. Kaszëbsczi Króm, dr arch. Ksenia Pi¹tkowska i mgr in¿. arch.
Piotr Smolnicki, wspó³autorzy projektu rozwi¹zañ przestrzennych na potrzeby
infrastruktury turystycznej szlaków turystycznych regionu pomorskiego w ramach
projektu Wzornictwo regionalne – laboratorium przysz³oœci realizowanego na zle-
cenie Urzêdu Marsza³kowskiego Województwa Pomorskiego oraz dr Tomasz Sie-
miñski, etnolog, dyrektor Muzeum Zachodniokaszubskiego w Bytowie.

Trzecie z kolei spotkanie, które odby³o siê w Muzeum Narodowym w Gdañsku
w dniu 9 paŸdziernika 2014, mia³o poszerzon¹ formu³ê. Poniewa¿ tematem prze-
wodnim by³o niematerialne dziedzictwo kulturowe Pomorza spotkanie zaczê³o
siê od podpisania Listu Intencyjnego dotycz¹cego badania, dokumentowania,
ochrony i popularyzacji tego¿ dziedzictwa, podpisanego przez Marsza³ka Woje-
wództwa Pomorskiego – Mieczys³awa Struka, Rektora Uniwersytetu Gdañskiego
– prof. Bernarda Lammka, Dyrektora Muzeum Narodowego w Gdañsku – Wojcie-
cha Bonis³awskiego oraz Prezesa Instytutu Kaszubskiego – prof. Józefa Borzysz-
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kowskiego. Po podpisaniu listu zebrani obejrzeli film o zmar³ym niedawno artyœcie
Józefie Che³mowskim autorstwa Andrzeja Dudziñskiego. Po przerwie wyg³oszono
dwa referaty: Joanna Cicha-Kuczyñska (Radca Ministra, Departament Ochrony
Zabytków, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego): Rola i zadania
pañstwa w zakresie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego oraz reali-
zacji Konwencji UNESCO 2003, Katarzyna Sadowska-Mazur (Narodowy Instytut
Dziedzictwa): Rola Narodowego Instytutu Dziedzictwa w ochronie dziedzictwa nie-
materialnego. Po referatach, odbywa³a siê dyskusja panelowa, do której wprowadze-
niem by³a prezentacja przygotowana przez prof. Annê Kwaœniewsk¹ i dr Katarzynê
Kulikowsk¹. W dyskusji panelowej udzia³ wziêli, oprócz referentek: Dawid Gon-
ciarz, Kierownik Muzeum Wsi Pomorskiej w Swo³owie, muzyk, animator kultury
oraz Iwona Œwiêtos³awska, etnolog z Oddzia³u Etnografii Muzeum Narodowego
w Gdañsku. Partnerami w przygotowaniu tej ods³ony Debaty byli: Ministerstwo
Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Samorz¹d Województwa Pomorskiego w Gdañ-
sku, Instytut Archeologii i Etnologii Uniwersytetu Gdañskiego, Narodowy Insty-
tut Dziedzictwa, Muzeum Narodowe w Gdañsku, Muzeum Zachodniokaszubskie
w Bytowie oraz Kaszubski Uniwersytet Ludowy we Wie¿ycy.

Czwarte spotkanie w ramach Debaty o Kulturze odbywa³o siê na zamku by-
towskim 23 paŸdziernika 2014 roku. Poœwiêcone by³o ono muzyce pomorskiej
i towarzyszy³o wa¿nemu wydarzeniu kulturalnemu, jakim by³ IV BytOffSky Festi-
val. Wprowadzenie do dyskusji przygotowa³ i dyskusjê moderowa³ Tomasz Fopke,
dyr. Muzeum Piœmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie, które
by³o te¿ partnerem przy organizacji tego¿ spotkania. Oprócz niego partnerami
by³o tak¿e Muzeum Zachodniokaszubskie w Bytowie, Bytowskie Centrum Kul-
tury oraz Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie. W dyskusji panelowej udzia³ wziêli:
prof. Anna Fiebig – doœwiadczony dyrygent chóralny, pedagog, wyk³adowca Aka-
demii Muzycznej w Gdañsku, Dawid Gonciarz – etnograf, pracuje w Muzeum
Wsi Pomorskiej w Swo³owie, muzyk, poszukuj¹cy inspiracji w dawnej pomor-
skiej muzyce, Jolanta Ro¿yñska – dyrektor Wejherowskiego Centrum Kultury –
Filharmonii Kaszubskiej, animator kultury, twórczyni nowoczesnej oferty kultu-
ralnej, Jaromir Szroeder – pedagog, animator kultury, pracownik Muzeum Za-
chodniokaszubskiego w Bytowie, inicjator Festiwalu „Cassubia Cantat” oraz By-
tOffSky Festival, Olo Walicki – kontrabasista, kompozytor, producent muzyczny,
twórca m.in. projektu muzycznego OW Kaszëbë oraz Natalia Cyrzan – animator
kultury z Instytutu Kultury Miejskiej w Gdañsku.

Ostatnie debatowe spotkanie odby³o siê 27 listopada 2014. Jego temat brzmia³:
Instytucje kultury – hegemon czy s³u¿ka? Autorem wprowadzenia i moderatorem
by³ Piotr Zbieranek z Instytutu Badañ nad Gospodark¹ Rynkow¹ oraz prof. Cezary
Obracht-Prondzyñski, a partnerami organizacyjnymi by³ Instytut Kultury Miejskiej,
Kaszubski Uniwersytet Ludowy oraz Nadba³tyckie Centrum Kultury. W dyskusji
panelowej udzia³ wziêli: Bronis³awa Dejna, animatorka kultury pracuj¹ca przez
wiele lat w Nadba³tyckim Centrum Kultury, Anna Czekanowicz-Dr¹¿ewska,
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dyrektor Biura Prezydenta Gdañska ds. Kultury, Alicja Gajewska, dyrektor Fa-
bryki Sztuk w Tczewie, Beata Jaworowska, wicedyrektor Departamentu Kultury
Urzêdu Marsza³kowskiego oraz Andrzej Stelmasiewicz z Fundacji Wspólnota
Gdañska. Nale¿y jeszcze podkreœliæ, ¿e spotkanie rozpoczê³o siê od prezentacji
najnowszego numeru kwartalnika „Kultura Wspó³czesna”, której dokona³ prof.
Waldemar Kuligowski z UAM (z tego te¿ wzglêdu kolejnym partnerem by³o Na-
rodowe Centrum Kultury jako wydawca pisma).

W ramach Festiwalu Kultury Polskiej w Gryfii Referent ds. Kultury dr Mag-
dalena Gebala wraz z Andrzejem Hoj¹ zorganizowali w dniu 25 listopada 2014
Wieczór Kaszubski w Pomorskim Muzeum Krajowym, zatytu³owany „Die Ka-
schubei – Erinnerung, Raum, Identität”. W ramach spotkania dr Mi³os³awa
Borzyszkowska-Szewczyk przedstawi³a odczyt „Kaszubi. Miêdzy stereotypem
a rzeczywistoœci¹”. Nastêpnie odby³a siê projekcja filmu „Relacja biograficzna
Gertrudy Kowalik” (re¿. Andrzej Hoja). Po filmie mia³a miejsce dyskusja pane-
lowa, w której wziêli udzia³ Mi³os³awa Borzyszkowska-Szewczyk, dr Christian
Pletzing (Academia Baltica, IK) i Roland Borchers (Freie Universität Berlin).

*  *  *
W 2014 roku Instytut Kaszubski, samodzielnie lub we wspó³pracy z ró¿nymi

instytucjami, wyda³ 10 pozycji ksi¹¿kowych. S¹ to:
– Anna £ajming, Childhood / Dzieciñstwo. Memoirs / Wspomnienia I, t³um.

Blanche Krbechek i Stanis³aw Frymark, przedmowa Józef Borzyszkowski,
Gdañsk 2014, ss. 536

– Frank Meisler, Zau³kami pamiêci. Gdañsk – Londyn – Jaffa, t³um. Agata Te-
perek i Andrzej Szewczyk, oprac. Mi³os³awa Borzyszkowska-Szewczyk, se-
ria: Stegnami pomorskiego pogranicza, Gdañsk 2014, ss. 344

– Pawe³ Dzianisz, Raptularzyk z pocz¹tków Trzeciego Tysi¹clecia, Gdañsk 2014,
ss. 164

– Konrad Kaczmarek, Na skraju puszczy, Gdañsk–Wielki Buczek 2014
– Roman Klebba, Z K³anina w œwiat – miêdzy Gdañskiem a Gdyni¹. Wspomnie-

nia, oprac. Tomasz Rembalski i Józef Borzyszkowski, wstêp Józef Borzysz-
kowski, Gdañsk–Gdynia 2014, ss. 536 (wspólnie z Muzeum Miasta Gdyni)

– „Acta Cassubiana”, t. XVI, Gdañsk 2014
– Franciszek Sêdzicki, Utwory kaszubskie, opr. Marek Cybulski, Daniel Kali-

nowski, Joanna Schodziñska, seria Biblioteka Pisarzy Kaszubskich, t. 9,
Gdañsk 2014

– Hanna Makurat, Jinterferencjowe przejinaczi u bilingwalnëch lëdzy w kaszëb-
sczi spoleznie, Gduñsk 2014

– Pomorska debata o kulturze: kultura na pograniczu – pogranicza kultury,
redakcja Cezary Obracht-Prondzyñski, Katarzyna Kulikowska, Gdañsk 2014

– „Kaszubskie Jeruzalem”. Z dziejów wsi i gminy G³ówczyce, red. Józef Bo-
rzyszkowski, Gdañsk 2014 (wspólnie z Uniwersytetem Gdañskim)
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Kilka nastêpnych pozycji znajduje siê w opracowaniu redakcyjnym, a ich
wydanie planowane jest na 2015 rok.

*  *  *
Okazj¹ do prezentacji wydawnictw i pracy Instytutu by³y promocje. Jedno

z pierwszych spotkañ odby³o siê w Domu Kaszubskim w Gdañsku, 13 lutego
2014 roku, podczas którego promowano dwie ksi¹¿ki: Paw³a Dzianisza Brulion
hipochondryka czyli o szlachetnym zdrowiu wiêcej ni¿ mendel innoœci oraz Pro
memoria Jan Piepka (1926–2001), w opracowaniu, komentarzami i wstêpem
Józefa Borzyszkowskiego. Laudacjê wyg³osi³ prof. Cezary Obracht-Prondzyñski.

W Tawernie „Mestwin”, 27 marca 2014 roku, odby³a siê prezentacja ksi¹¿ek
z serii Moja Biblioteka Mazurska, która stanowi³a doskona³¹ okazjê do porówna-
nia pracy wydawniczej na Mazurach i Kaszubach. Spotkanie z wydawc¹ i auto-
rem wielu mazurskich ksi¹¿ek, Waldemarem Mierzw¹, zorganizowa³a dr Mi³os³a-
wa Borzyszkowska-Szewczyk, a poprowadzi³ prof. Cezary Obracht-Prondzyñski.

Dnia 2 kwietnia 2014 r. w Wielkim Buczku mia³a miejsce promocja ksi¹¿ki
Konrada Kaczmarka Na skraju puszczy.

W tym samym miesi¹cu (25 kwietnia) w Domu Kaszubskim w Gdañsku,
przy okazji zebrania walnego cz³onków Instytutu Kaszubskiego, odby³a siê promo-
cja najnowszego tomu serii Biblioteki Pisarzy Kaszubskich, czyli Jana Trepczyka,
Aleksandra Labudy, Jana Rompskiego, Stefana Bieszka, Franciszka Gruczy i Felik-
sa Marsza³kowskiego Poezja zrzeszyñców oraz najnowszego, 15 tomu rocznika
naukowego „Acta Cassubiana”. Laudacjê t. VIII BPK wyg³osi³ prof. Jerzy Treder.

Dwa tygodnie wczeœniej (10 kwietnia) Dom Kaszubski by³ œwiadkiem wie-
czoru poezji i prozy ku pamiêci Lecha B¹dkowskiego i Jego przyjació³ – Kaszu-
bów Wileñskich. Goœciem honorowym by³ „ostatni z grona Mu najbli¿szych” – Zbi-
gniew Szymañski. Utwory prezentowali Halina S³ojewska-Ko³odziejowa i Ry-
szard Ronczewski. Spotkanie prowadzi³ prof. Józef Borzyszkowski.

W Tawernie Kaszubskiej „Mestwin”, 8 maja 2014 roku, odby³o siê spotkanie
z dr. Henrykiem Kaczorowskim z Ciechanowa, profesorem jêzyka polskiego w by-
³ym Liceum Pedagogicznym w Koœcierzynie. G³ównym punktem programu by³a
promocja ksi¹¿ki profesora Z dziejów polskiej myœli pedagogicznej (Opinogóra
2013), któr¹ nale¿y uwa¿aæ „za szczególny wyraz ho³du dla takich mistrzów pe-
dagogów, jak: Boles³aw Prus, Bogdan Nawroczyñski i Czes³aw Czapów”. Ksi¹¿kê
zaprezentowa³a prof. Lidia Burzyñska-Wentland, a na spotkanie przyby³o spore
grono uczniów Profesora z koœcierskiego Liceum.

Odby³o siê te¿ kilka spotkañ promocyjnych ksi¹¿ki Justyny Pomierskiej Przy-
s³owia kaszubskie – studium paremiografii i paremiologii. Pierwsze z nich mia³o
miejsce na zamku w Bytowie, w Miejskiej Bibliotece Publicznej na zaproszenie
bytowskiego oddzia³u ZKP w dn. 27 kwietnia 2014 r. Laudacjê wyg³osi³ prof.
Jerzy Treder. Drugie odby³o siê w Tawernie Kaszubskiej „Mestwin”, 22 maja
2014 roku. Laudacjê wyg³osi³a prof. Aneta Lewiñska. Trzecia zaœ promocja tego
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dzie³a odby³a siê w poniedzia³ek 23 czerwca 2014 r. w Muzeum Piœmiennictwa
i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie, gdzie laudacjê wyg³osi³ prof.
Jerzy Samp.

Dnia 25 czerwca 2014 r. Instytut Kaszubski zorganizowa³ w Domu Kaszub-
skim w Gdañsku promocjê ksi¹¿ki Anety Lewiñskiej Ojców mowê znaæ nale¿y.
Jêzyk elementarzy polskich wydawanych na Pomorzu Gdañskim w latach 1840–
–1920 jako narzêdzie kszta³cenia i wychowania, która zgromadzi³a liczne grono
s³uchaczy. Laudacjê wyg³osi³a prof. Izabela Kêpka.

Z okazji 110. rocznicy urodzin Anny £ajming, 24 lipca 2014 r. w Szkole
Podstawowej w Przymuszewie odby³y siê okolicznoœciowe uroczystoœci zorgani-
zowane wspólnie przez Instytut, w³adze gminy Brusy oraz Zrzeszenie Kaszub-
sko-Pomorskie. W programie znalaz³y siê promocje trzech ksi¹¿ek, w tym wyda-
nej przez Instytut Kaszubski Childhood / Dzieciñstwo. Memoirs / Wspomnienia I
Anny £ajming, w t³umaczeniu Blanche Krbechek i Stanis³awa Frymarka oraz
z przedmow¹ Józefa Borzyszkowskiego. Dwie pozosta³e ksi¹¿ki to wznowiony
utwór dramatyczny Parzyn, wydany przez wydawnictwo ZK-P ze wstêpem prof.
Daniela Kalinowskiego oraz Bajki dla dzieci A. £ajming, wydane przez jej Pra-
wnuka! Zwieñczeniem uroczystoœci by³ obrazek sceniczny pt. Dzieciñstwo Anny
£ajming, zaprezentowany przez Teatr Obrzêdu Ludowego „Zaboracy” pod
kierunkiem Danuty Miszczyk z Centrum Kultury i Biblioteki im. Jana Karnow-
skiego w Brusach. W uroczystoœci wziê³o udzia³ bardzo wielu goœci z bli¿szej
i dalszej okolicy, ³¹cznie z rodzin¹ A. £ajming. Na koniec wszyscy przemaszero-
wali pod dom urodzin pisarki i z³o¿yli tam wi¹zankê kwiatów pod pami¹tkow¹
tablic¹, a tak¿e odœpiewali hymn kaszubski.

Dnia 11 wrzeœnia 2014 roku odby³a siê promocja ksi¹¿ki, wydanej przez
Zarz¹d G³ówny Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego, Bezsens i sens choroby nie-
odwracalnej, ostatniego dzie³a autorstwa Brunona Synaka, zmar³ego niedawno
profesora socjologii, dzia³acza i polityka oraz cz³onka Instytutu Kaszubskiego.
O ksi¹¿ce mówi³ prof. Cezary Obracht-Prondzyñski.

W Tawernie Mestwin dnia 15 paŸdziernika 2014 r. odby³a siê promocja dwóch
raptularzy kaszubskich, Tadeusza Jab³oñskiego Raptularzyk z pocz¹tku XXI wieku
(Gdañsk 2014), wydanego przez Instytut Kaszubski oraz Daniela Kalinowskiego,
Raptularz literacki (Gdañsk 2014), wydany przez Zrzeszenie Kaszubsko-Pomor-
skie. Obie ksi¹¿ki zaprezentowa³ prof. Andrzej Ceynowa.

W ramach Targów Ksi¹¿ki w Krakowie Instytut Kaszubski wspólnie z ZK-P
przygotowa³ dwa bloki seminaryjne. Pierwszy, zatytu³owany Losy gdañszczan.
Ma³a ojczyzna z ¿ydowskiej perspektywy (Franka Meislera „Zau³kami pamiêci.
Gdañsk – Londyn – Jaffa”), odby³ siê 24 paŸdziernika. Poprowadzili go dr Mi³o-
s³awa Borzyszkowska-Szewczyk i prof. Daniel Kalinowski. Dzieñ póŸniej,
25 paŸdziernika prof. Daniel Kalinowski wyg³osi³ wyk³ad pt. Kaszubi ¿yj¹...
O sytuacji najnowszej literatury kaszubskiej.
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*  *  *
W tym miejscu nale¿y wspomnieæ o jeszcze innych przedsiêwziêciach,

w które zaanga¿owani byli cz³onkowie Instytutu. Pierwsz¹ by³a wiosenna uroczy-
stoœæ ods³oniêcia na domu nale¿¹cym do potomków doktora Augustyna Wika-
-Czarnowskiego w Helu tablicy pami¹tkowej poœwiêconej temu wybitnemu dzia-
³aczowi, homeopacie, autorowi m.in. Poradnika Zdrowia wydawanego w Berli-
nie, po I wojnie œwiatowej mieszkañca Helu, pochowanego na miejscowym cmen-
tarzu. Tablica zosta³a ufundowana przez córkê Heliodorê Sosin przy udziale
Instytutu Kaszubskiego.

Druga uroczystoœæ odby³a siê 4 maja 2014 roku w pierwsz¹ rocznicê poœwiê-
cenia figury radosnej Matki Boskiej Leœnej w Wielkim Buczku. Wziêli w niej
udzia³, obok gospodarzy na czele z prof. Jowit¹ Kêciñsk¹-Kaczmarek, tak¿e pre-
zes Instytutu Kaszubskiego prof. Józef Borzyszkowski oraz ks. pra³at dr Bogu-
s³aw G³odowski.

Instytut Kaszubski uœwietni³ równie¿ IV Œwiatowy Zjazd Gdañszczan, który
odby³ siê w lipcu 2014 roku. Z tej okazji przygotowano polskie t³umaczenie wspo-
mnieñ Franka Meislera pt. Zau³kami pamiêci. Gdañsk – Londyn – Jaffa. T³uma-
czenia dokonali Agata Teperek i Andrzej Szewczyk, zaœ ksi¹¿kê opracowa³a Mi-
³os³awa Borzyszkowska-Szewczyk. Frank Meisler, rzeŸbiarz i architekt, urodzi³
siê w 1925 roku w Wolnym Mieœcie Gdañsku; pochodzi³ z zakorzenionej w regio-
nie Kaszub i Pomorza od pokoleñ rodziny ¿ydowskiej. Uratowany z Holokaustu
w ramach akcji kindertransportów, opisa³ swoje dzieciñstwo i m³odoœæ do mo-
mentu zamieszkania w Izraelu, uwzglêdniaj¹c liczne w¹tki kaszubskie.
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W ramach Zjazdu odby³ siê Kongres Gedanistyczny. Podczas jego obrad pre-
zes Instytutu prof. J. Borzyszkowski wyg³osi³ referat: Kaszubi w Gdañsku. Gdañsk
stolic¹ Kaszub? – raz jeszcze.

W tym samym miesi¹cu w Pruszczu Gdañskim odby³ siê XVI Zjazd Kaszu-
bów. Wziêli w nim udzia³ Górale, m.in. Kazimierz Tischner, Sylwia Pluciñska
z zespo³em „Podhale” – grupa spiska z Jurgowa i Marek Ziêba z Zespo³em Regio-
nalnym „Staros¹deczanie”, z którymi osobne spotkanie, z udzia³em prezesa Józefa
Borzyszkowskiego i prezesem ZK-P £ukaszem Grzêdzickim, odby³o siê w Ka-
szubskim Uniwersytecie Ludowym we Wie¿ycy.

W dniu 1 sierpnia 2014 roku w Muzeum we Wdzydzach Kiszewskich dr Mi³o-
s³awa Borzyszkowska-Szewczyk wziê³a udzia³ w dyskusji na temat miejsca Ka-
szub w narracjach polskich, niemieckich i kaszubskich podczas seminarium, pro-
wadzonego przez dr. Micha³a Szulca (Universität Potsdam, Historisches Institut,
Neuere Geschichte) w ramach objazdu studyjnego po Pomorzu Gdañskim.

Nale¿y równie¿ podkreœliæ, ¿e w ramach konferencji Rola i miejsce instytutów
humanistycznych w  systemie nauki polskiej i europejskiej (16–17 czerwca 2014),
która towarzyszy³a obchodom jubileuszu 80-lecia Instytutu Œl¹skiego w Opolu,
prezentacji dzia³alnoœci i osi¹gniêæ Instytutu Kaszubskiego dokona³ prof. Miloš
Øežník.

Prof. Miloš Øežník, cz³onek Instytutu Kaszubskiego, zosta³ wybrany na sta-
nowisko dyrektora Niemieckiego Instytutu Historycznego w Warszawie. Inaugu-
racja kadencji, na której Instytut Kaszubski reprezentowa³a dr Mi³os³awa Borzysz-
kowska-Szewczyk, odby³a siê 10 paŸdziernika w Pa³acu Krasickich – siedzibie
Niemieckiego Instytutu Historycznego w Warszawie.

W dniu 15 paŸdziernika 2014 roku w Rosyjskim Centrum Kultury i Nauki
w Gdañsku odby³o siê otwarcie wystawy fotograficzno-dokumentalnej pt. Pierw-
sza wojna œwiatowa 1914–1918. Jej wspó³organizatorami by³y: Stowarzyszenie
Wspó³pracy „Polska–Wschód”, Kaliningradzkie Obwodowe Muzeum Historii
i Sztuki, Polska Akademia Nauk Biblioteka Gdañska oraz Instytut Kaszubski
w Gdañsku.

Dziêki staraniom prof. dr. hab. n. med. Janusza Limona – wiceprezesa Oddzia-
³u Gdañskiego PAN oraz prezesa Instytutu Kaszubskiego, prof. Józefa Borzysz-
kowskiego, Rada Naukowa Polskiej Akademii Umiejêtnoœci powo³a³a w Gdañ-
sku Stacjê Naukow¹ PAU, której siedziba znajduje siê w Gdañskim Oddziale PAN
przy ul. Jaœkowa Dolina. Na mocy uchwa³y Rady PAU z 28 paŸdziernika 2014
roku organizatorem Stacji Naukowej PAU w Gdañsku i jej Komisji Kaszubskiej
zosta³ prof. Józef Borzyszkowski. Wkrótce prof. Borzyszkowski ma przedstawiæ
propozycjê sk³adu Rady Naukowej Stacji oraz pierwszego za³o¿ycielskiego
sk³adu Komisji w liczbie oko³o 10 osób. Na wniosek organizatora pierwszego
przewodnicz¹cego Komisji powo³a Rada PAU w Krakowie.



415     SPRAWOZDANIE Z DZIA£ALNOŒCI INSTYTUTU KASZUBSKIEGO W 2014 R.

Warto równie¿ odnotowaæ, i¿ cz³onek Instytutu Kaszubskiego, prof. Andrzej
Romanow jest (od 2011 roku) cz³onkiem Komisji Prasoznawczej PAN (Oddzia³
w Krakowie) oraz cz³onkiem Rady Naukowej „Rocznika Historii Prasy Polskiej”.

*  *  *
W minionym roku Instytut Kaszubski wzbogaci³ siê o cenne dary rzeczowe

w postaci ksi¹¿ek. Du¿¹ czêœæ swego gdañskiego, kaszubskiego i pomorskiego
ksiêgozbioru ofiarowa³ cz³onek Instytutu prof. Eugeniusz S. Kruszewski. Podobny
gest wykona³ tak¿e dr Jerzy Szews. Instytut otrzyma³ równie¿ duplikaty ksi¹¿ek
z Biblioteki Wy¿szego Seminarium Duchownego we W³oc³awku, Biblioteki PAU
i PAN w Krakowie oraz Poznañskiego Towarzystwa Przyjació³ Nauk, a swoje
opracowania genealogiczne podarowa³ tak¿e Peter von Lipinsky z Edmonton, nie-
strudzony krzewiciel kaszubszczyzny w Kanadzie i Stanach Zjednoczonych.

Z kolei Instytut Kaszubski podarowa³ znaczny zbiór ksi¹¿ek Instytutowi
Archeologii i Etnologii UG do biblioteki zorganizowanej przez Ko³o Naukowe
Etnologów.

*  *  *
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 kierowa-
nych do ró¿nych organizacji i instytucji o sfinansowanie pojedynczych przedsiê-
wziêæ, za które odpowiedzialni s¹ w g³ównej mierze cz³onkowie Zarz¹du. Bardzo
wa¿nymi partnerami finansowymi i mecenasami Instytutu by³y w 2014 roku Mini-
sterstwo Administracji i Cyfryzacji, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego,
Samorz¹d Województwa Pomorskiego oraz w³adze Miasta Gdañska.

Równie istotna jest wspó³praca z organizacjami pozarz¹dowymi, przede wszyst-
kim Zrzeszeniem Kaszubsko-Pomorskim oraz jego licznymi oddzia³ami tereno-
wymi, Kaszubskim Uniwersytetem Ludowym, Polskim Towarzystwem Ludoznaw-
czym itd., tak¿e z uczelniami, przede wszystkim z Uniwersytetem Gdañskim
i Akademi¹ Pomorsk¹ w S³upsku. Z licznymi muzeami, przede wszystkim z Mu-
zeum Piœmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie, Muzeum
Zachodniokaszubskim w Bytowie, Muzeum Pomorza Œrodkowego w S³upsku,
Muzeum Miasta Gdyni. Z bibliotekami (np. z Gminn¹ Bibliotek¹ Publiczn¹
w Bolszewie, Bibliotek¹ Gdañsk¹ PAN, Wojewódzk¹ i Miejsk¹ Bibliotek¹ Pu-
bliczn¹ w Gdañsku, Bibliotek¹ G³ówn¹ Uniwersytetu Gdañskiego), z archiwami,
instytucjami kultury (np. Instytutem Kultury Miejskiej w Gdañsku, Nadba³tyc-
kim Centrum Kultury, lokalnymi oœrodkami kultury). Wa¿ne jest dla nas tak¿e
wsparcie pozyskiwane np. z Nadleœnictw (w Przymuszewie, Koœcierzynie i By-
towie).
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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 2014. Podkreœliæ te¿ trzeba,
¿e osi¹gniêcia i sukcesy Instytutu s¹ efektem zaanga¿owania i oddania pracowni-
ków oraz cz³onków stowarzyszenia.
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Czêœæ VI

Pro memoria
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Józef Borzyszkowski

Kazimierz Przybyszewski (1937–2013)
– toruñski historyk, bibliotekarz, bibliofil,

biografista, krajoznawca – przewodnik PTTK,
przyjaciel – wspó³za³o¿yciel Instytutu

Kaszubskiego…

Wœród licznych nekrologów i poœwiêconych œp. Kazimierzowi wspomnieñ
poœmiertnych, jakie ukaza³y siê na ³amach nie tylko toruñskiej prasy, niejedno-
krotnie znalaz³o siê stwierdzenie, i¿ odszed³ wspania³y cz³owiek, niezwykle ¿ycz-
liwy i skromny, zarazem „najwybitniejszy wspó³czesny biograf zacnych obywateli
Grodu Kopernika XX wieku”1. Chcia³bym te teksty niemal wszystkie tu przywo-
³aæ, by sobie i innym uœwiadomiæ raz jeszcze jego wyj¹tkowoœæ i niepowtarzal-
noœæ2. Bez w¹tpienia nale¿a³ do grona tych ludzi i najbli¿szych przyjació³, którzy
pozostaj¹ niezast¹pieni! Dotyczy to tak Rodziny, jak i Biblioteki G³ównej UMK,
w której pracowa³ i gdzie pozostawi³ trwa³y œlad. Dotyczy to tak¿e organizacji,
w których przez lata ofiarnie i bezinteresownie dzia³a³. W nekrologach wymie-
niono m.in. Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie, Towarzystwo Naukowe w Toru-
niu, Towarzystwo Mi³oœników Torunia, Towarzystwo Bibliofilów im. Joachima
Lelewela, którego podobnie jak Towarzystwa Mi³oœników Torunia by³ honorowym
cz³onkiem. By³ wybitnym i wielce zas³u¿onym Torunianinem i Pomorzaninem,
któremu bliskie by³y tak¿e sprawy Kaszubów, Gdañska i ca³ego Pomorza!

Pogrzeb Kazika, skromnego wielce cz³owieka, od lat emeryta, skupionego
w pracy nad kolejnym tomem biografii – biogramów wybitnych torunian, pokaza³,

1 Zob. Tadeusz Chrzanowski, Zmar³ Kazimierz Przybyszewski (1937–2013), „¯ycie Lasów
Kujawsko-Pomorskich”, Biuletyn Regionalnej Dyrekcji Lasów Pañstwowych w Toruniu,
Nr 4/69, s. 53.

2 Wœród nadawców nekrologów znaleŸli siê m.in.: Przewodnicz¹cy Rady i Radni Miasta oraz
Prezydent Torunia, Towarzystwo Mi³oœników Torunia, Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie,
Dyrekcja i Pracownicy Muzeum Okrêgowego w Toruniu, Dyrekcja i Pracownicy Biblioteki
Uniwersyteckiej w Toruniu, Jan Wyrowiñski – wicemarsza³ek Senatu RP, Kujawsko-Pomorska
Okrêgowa Izba Lekarska w Toruniu.
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jak wielk¹ straciliœmy postaæ, jak wiele znaczy³, jak liczne jest grono jego przyja-
ció³, reprezentuj¹cych ró¿ne œrodowiska, dziel¹cych wraz z Najbli¿szymi ból
i smutek po œmierci wyj¹tkowego badacza – cz³owieka wyj¹tkowej pracowitoœci,
skromnoœci, ¿yczliwoœci, serdecznoœci i uczynnoœci…

Jego odejœcie to nie tylko wielka strata dla Rodziny i Torunia. Straci³o ca³e
Pomorze i Rzeczpospolita; Pomorze przede wszystkim! Ale tak¿e Kaszubi stracili
wielkiego przyjaciela i orêdownika spraw kaszubsko-pomorskich w uniwersytec-
kim dziœ i sto³ecznym przed wojn¹ dla województwa pomorskiego grodzie Ko-
pernika.

Kazimierz, jak wiemy, pochodzi³ z samego Torunia, czyli z po³udniowego
krañca Pomorza nad Wis³¹, ale czêœæ dzieciñstwa spêdzi³ na Pomorzu Zachod-
nim. Jako obywatel Torunia i historyk – badacz dziejów tego miasta w II Rzeczy-
pospolitej, zarówno dokonañ jego samorz¹du, jak i w³adz wojewódzkich, skupi³
swoje zainteresowanie na poznaniu i przypomnieniu ¿ycia i dzia³añ na rzecz do-
bra wspólnego ludzi ówczesnych elit. Jego publikacje ksi¹¿kowe, jak i artyku³y,
tak¿e prasowe, przybli¿y³y wspó³czesnym Toruniakom i Pomorzanom setki po-
staci mniej lub wiêcej wybitnych naszych poprzedników – ich codzienn¹ pracê
i niecodzienne doœwiadczenia, obejmuj¹ce niekiedy dziesi¹tki lat twórczego ¿ycia
na Pomorzu w ca³ym XX wieku – lata zaboru, II Rzeczypospolitej, dwóch œwiato-
wych wojen i po 1945 roku. Bêd¹c historykiem, zwraca³ uwagê przede wszystkim
na fakty, ale ukazywa³ je w szerokim kontekœcie uwarunkowañ, w jakich przysz³o
¿yæ bohaterom jego publikacji. By³ jednoczeœnie – nie tylko z krwi i koœci, ale
z ducha – Toruñczykiem i Pomorzaninem. Jego rodzice, mieszkaj¹c w Toruniu,
zadecydowali, ¿e urodzi³ siê w domu babci po k¹dzieli w pobliskim Gronowie,
sk¹d wróci³ do rodzinnego domu. Bliskie by³y mu idea³y pracy organicznej i etos
Pomorzanina. Pomorskoœæ pojmowa³ bardzo konkretnie, w duchu tych, którzy
walczyli o polskoœæ tej ziemi w okresie zaboru, jak i o poszanowanie, promowa-
nie jej oryginalnego wk³adu w dorobek dziedzictwa kulturowego Polski w okresie
II Rzeczypospolitej.

Na ¿yciow¹ postawê Kazika mia³ te¿ du¿y wp³yw intelektualny klimat jego
w³asnego domu, domu Janiny (Meyzanki) i Kazimierza Przybyszewskich, jaki
stworzyli w mieszkanku przepe³nionym ksi¹¿kami i pami¹tkami, wype³nionym
ich osobowoœciami, ukszta³towanymi w klimacie przedwojennego Torunia, gdzie
obok „S³owa Pomorskiego” z dodatkiem „Mestwina” i Konfraterni Artystów Po-
morskich funkcjonowa³a miêdzy innymi kaszubska „Stanica” i wychodzi³a „Teka
Pomorska”, a Ÿród³em radoœci by³y audycje Pomorskiej Rozg³oœni Polskiego Ra-
dia... Janina, córka Bernarda Meyzy, przedwojennego dyrektora oddzia³u poznañ-
skiej firmy „Centrala Rolników” w wojewódzkim Toruniu, dbaj¹c o partnerskie
relacje w ma³¿eñstwie, nieustannie odwo³ywa³a siê do dobrych tradycji stanu œred-
niego, decyduj¹cego o sile samorz¹du i rozwoju miasta, zakorzenionego w etosie
i micie Pomorza wyprzedzaj¹cego innych, choæby o krok, ku unowoczeœnieniu.
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(Janina, pracuj¹c zawodowo jako kierownik Laboratorium Nasiennego, kontynu-
owa³a dzia³alnoœæ ojca).

Wówczas to, w okresie dzia³alnoœci ojca Janiny, przed II wojn¹ œwiatow¹,
70 lat temu, mia³a miejsce na ³amach „Teki Pomorskiej” dyskusja – polemika na
bliski nam dziœ temat, w której Józef Borowik, dyrektor Instytutu Ba³tyckiego,
jako (przybrany) Pomorzanin z wyboru, postawi³ pytanie, kiedy ktoœ pochodz¹cy
spoza regionu ma prawo wypowiadaæ siê w kwestiach dlañ najwa¿niejszych. Jego
odpowiedŸ g³osi: – „Prawo i obowi¹zek zabierania g³osu nie wynika tylko z racji
wiêzów krwi czy »zasiedzenia«. Prawdziwym Pomorzaninem, choæby siê miesz-
ka³o d³ugo czy krótko na Pomorzu, zostaje siê wtedy, je¿eli tylko zbli¿y siê, pozna
i odczuje naturê otoczenia i œrodowiska do tego stopnia, ¿e siê z nim zespoli
w jedno”. – Partner Borowika w tej dyskusji, Józef Mossakowski, polemizuj¹c
w innej kwestii, zgodzi³ siê z nim co do to¿samoœci pomorskiej, twierdz¹c: „Nie
by³o wiêc mo¿liwoœci wkupiæ siê w spo³eczeñstwo nasze tym jedynie wskaza-
niem, ¿e siê przecie¿ na tej ziemi siedzi od licznych pokoleñ, ¿e siê ugory jej
w ¿yzne ³any zamienia, a na pustkowiach dostojne budowle wznosi. To wszystko
budzi³o uznanie, a nawet szacunek, ilekroæ nie by³o po³¹czone z widocznym wy-
zyskiem (…) lecz do uznania za swego, za „swojaka”, ¿adnego zgo³a nie dawa³o
tytu³u. Tytu³em do tego nieodzownym mog³a byæ jedynie pe³nia duchowego zes-
polenia. Inaczej by³o siê tylko mieszkañcem Pomorza, nigdy zaœ Pomorzaninem”3.

Ta w³aœnie pe³nia duchowego zespolenia z Pomorzem – z krajobrazem, histo-
ri¹ – dumn¹ czy durn¹, czêsto tragiczn¹ – trudn¹, z jego kultur¹ – ró¿norodn¹
i tak¹¿ tradycj¹, z jego problemami, wyzwaniami, z etosem Pomorzanina..., by³a
znakiem – wyrazem Kazikowej pomorskiej to¿samoœci. – Mówi¹c o to¿samoœci,
dyskutujemy o stanie naszego ducha!

Nadziej¹, nie tylko Kazika, na lepsz¹ przysz³oœæ rodziny i rodzinnego miasta
by³ i jest wnuk Kuba, syn jedynej córki Ani, który by³ dla Niny i Kazika bardziej
synem ni¿ wnukiem. Jestem przekonany, ¿e osobowoœæ Kazimierza – jego solid-
noœæ, rzetelnoœæ, ³agodnoœæ, humor i pogoda ducha, bêd¹ dla Jakuba czymœ wiêcej
ni¿ wzorem i wezwaniem! Kubo! Jakubie!...

Oczywistoœci¹ ich domu by³a i jest prawdziwie chrzeœcijañska tradycja i po-
stawa wobec prezbiterium Koœcio³a, daleka od klerykalizmu, zawsze gotowa do
wspó³dzia³ania w dobrem, nie tylko do dokumentowania przesz³oœci, ale i budo-
wania dziœ autentycznej wspólnoty. Nale¿¹c do staromiejskiej parafii NMP, gdzie
przed 1945 rokiem proboszczowali tacy duchowni jak ks. dr Franciszek Jank –
prezes toruñskiego oddzia³u „Stanicy”, a dziœ ks. kan. Józef Nowakowski, Kazik
opracowa³ m.in. monografiê „Proboszczowie parafii Wniebowziêcia Najœwiêtszej
Marii Panny w Toruniu XIX i XX wieku”, jaka zapewne wkrótce siê uka¿e...

3 Zob. J. Borowik, „Opinia pomorska”, „Teka Pomorska”, 1936, nr 2; J. Mossakowski, Opinia
pomorska a „pomorskoœæ”, „Teka Pomorska”, 1936, nr 3-4.
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Bez w¹tpienia g³ówn¹ p³aszczyzn¹ dzia³ania, nie tylko zawodowej pracy, by³a
dla Kazika od 1964 roku Biblioteka G³ówna Uniwersytetu im. Miko³aja Koperni-
ka. Bêd¹c tam kustoszem i przez lata kierownikiem Dzia³u Rêkopisów, zas³yn¹³
jako cz³owiek bezgranicznej ¿yczliwoœci i uczynnoœci wobec korzystaj¹cych z jej
zbiorów. Jednoczeœnie dzieli³ siê, nie tylko z przyjació³mi, owocami w³asnych
przeogromnych kwerend archiwalnych i bibliotecznych, wskazywa³ istotne Ÿró-
d³a i literaturê. Wspó³pracowa³ na co dzieñ i przyjaŸni³ siê ze wszystkimi niemal
pracownikami4. Wraz z mgr Urszul¹ Zaborsk¹, kierowniczk¹ Czytelni Pomorzo-
znawczej, od lat g³ówn¹ autork¹ bezcennej Bibliografii Pomorza Wschodniego,
publikowanej na ³amach toruñskich czasopism i w formie samodzielnych wydaw-
nictw, a tak¿e z promotorem swojego doktoratu – prof. Mieczys³awem Wojcie-
chowskim – by³ wspó³za³o¿ycielem Instytutu Kaszubskiego i dopóki mu si³y po-
zwala³y przyje¿d¿a³ do Gdañska na nasze doroczne walne zebrania. Z czasem, za
jego i Urszuli przyczyn¹, szeregi cz³onków naszego stowarzyszenia ludzi nauki
zasilili m³odsi koledzy, pracownicy Biblioteki G³ównej UMK – dr Wojciech Szra-
mowski i aktualny dyrektor Krzysztof Nierzwicki, zaanga¿owani tak¿e w dzia³al-
noœci toruñskiego oddzia³u Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego, któremu kiedyœ
Kazik jako jego wspó³za³o¿yciel prezesowa³. To w Bibliotece G³ównej UMK
pozosta³a znaczna czêœæ spuœcizny i serca Kazimierza. To pracuj¹cy tam m³odsi
koledzy s³u¿yli mu i Ninie pomoc¹, gdy ju¿ sam nie móg³ opuszczaæ domu, a nie
przerwa³ pracy badawczej i twórczej. To ta Ksi¹¿nica niejednokrotnie uhonoro-
wa³a Kazika za ¿ycia i po¿egna³a go piêkn¹ poœmiertn¹ poœwiêcon¹ mu wystaw¹5.

Podczas uroczystoœci pogrzebowych 9 listopada 2013 roku w prastarej œwi¹-
tyni Mariackiej, po mszy œw. celebrowanej przez ks. Marka Rengiela i ks. prof.
Jana Perszona – cz³onka Instytutu Kaszubskiego, który wyg³osi³ piêkn¹ homiliê,
porównuj¹c Kazika do œw. Franciszka i prezentuj¹c go jako cz³owieka 8 B³ogo-
s³awieñstw, ¿egnali go przedstawiciele ró¿nych œrodowisk. W imieniu Biblioteki
G³ównej UMK – dyr. Krzysztof Nierzwicki; Pani Magdalena £ubieñska w imieniu
Ko³a Przewodników Toruñskich i PTTK; od Towarzystwa Bibliofilów im. Joachi-
ma Lelewela – prezes Stanis³aw Frankowski, w imieniu Instytutu Kaszubskiego
i Spo³ecznoœci Zrzeszonej – Józef Borzyszkowski6, a Jerzy Grzywacz jako kolega
z lat studiów i dzia³alnoœci harcerskiej w Instruktorskiej Dru¿ynie Akademickiej.
Ka¿de z tych po¿egnañ przywo³ywa³o nieznane ogó³owi pola aktywnoœci spo-

4 Zob. K. Nierzwicki, W. Szramowski, Odszed³ cz³owiek niezwykle ¿yczliwy… Po¿egnanie
dr Kazimierza Przybyszewskiego, „Wiadomoœci Akademickie”, nr 52, s. 13.

5 Kazimierza po¿egna³a te¿ telewizja Toruñ programem wspomnieniowym. Podkreœlono w nim
fakty, i¿ by³ wspó³za³o¿ycielem ZK-P O/Toruñ w 1981 r. i jego prezesem w latach 1989–
–1992. Zarz¹d Towarzystwa Bibliofilów im. J. Lelewela 17 lutego 2014 zorganizowa³ „wie-
czór bibliofilski poœwiêcony pamiêci dr. Kazimierza Przybyszewskiego”.

6 Zob. te¿ J. Borzyszkowski, Kazimierz, Kazik, Kajtek, Kaj Przybyszewski, „Pomerania”, 2014,
nr 2.
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³ecznej – skromnego na pozór, a wielkiego cz³owieka i obywatela, toruñsko-ka-
szubskiego stolema!

Na cmentarzu œw. Jerzego, gdzie trumnê z cia³em Kazika z³o¿ono w grobie
rodzinnym, po¿egna³ go prezydent Torunia, Micha³ Zalewski, dziêkuj¹c mu za
wszystko, co dla miasta zrobi³ – dokumentuj¹c i s³awi¹c czyny jego wybitnych
mieszkañców. (Pamiêtamy, ¿e w 2011 roku Prezydent uhonorowa³ Kazika naj-
wy¿szym miejskim odznaczeniem – medalem THORUNIUM!) .

Wœród uczestników pogrzebu by³ wicemarsza³ek Senatu RP, b. prezes ZK-P,
Jan Wyrowiñski, który wraz z Kazikiem przyczyni³ siê m.in. do odbudowy pom-
nika I-ego wojewody pomorskiego Stefana £aszewskiego w czasie trwania Kon-
gresu Pomorskiego. Przechodz¹c z nim po zakoñczeniu ceremonii pogrzebowych
alejami tej najstarszej toruñskiej nekropolii, co krok spotykaliœmy mogi³y tych,
których postacie utrwali³ Kazimierz na kartach swoich opracowañ. Nie brak wœród
nich wielkich synów Kaszub (szczególnie duchownych) i zas³u¿onych dla ca³ego
Pomorza. W niedalekiej odleg³oœci od mogi³y Kazimierza znajduje siê m.in. grób
prof. i gen. El¿biety Zawackiej, tak¿e cz³onkini ZK-P i Instytutu Kaszubskiego,
której wielkie dzie³o kontynuuje Fundacja jej imienia.

Œp. Kazimierz nie by³ wprawdzie ani profesorem, ani genera³em, ale swoj¹
postaw¹ i osobowoœci¹, swoj¹ ¿yczliwoœci¹ dla ludzi i wielk¹ bezinteresown¹
prac¹ na rzecz innych, wpisa³ siê na karty dziejów Pomorza obok takich œwietla-
nych postaci jak Prof. i Gen. El¿bieta Zawacka. Mo¿na te¿ powiedzieæ, i¿ by³
cz³owiekiem wielkiego serca i chrzeœcijaninem w ka¿dym calu – takim, jakich
chce mno¿yæ Papie¿ Franciszek – ciesz¹cym siê ¿yciem i umacniaj¹cym radoœæ
¿ycia wœród tych, z którymi siê spotka³. A przecie¿ ¿ycie nie posk¹pi³o mu ciê¿-
kich doœwiadczeñ – boleœci cia³a i ducha, jakie niejednego mog³yby wprowadziæ
w zgorzknienie i postawê pe³n¹ (mo¿e i s³usznych) pretensji wobec Boga, ludzi
i œwiata… (Mo¿e warto tu przypomnieæ, i¿ postêpuj¹cy goœciec stawowy spowo-
dowa³, ¿e rêce Kazika od lat odmawia³y trzymania pióra czy d³ugopisu. Gdyby
nie komputer, na którym pracowa³ jednym bol¹cym palcem, straci³by mo¿liwoœci
samodzielnego pisania). Trzeba te¿ stwierdziæ, i¿ Kazik nigdy na nikogo i na nic
siê nie skar¿y³. By³ natomiast ciekawy œwiata i ludzi, pracy i ¿ycia ka¿dego z nas,
dla których mo¿e, jak dla mnie, by³ nie tylko przyjacielem, ale i bratem. Dziœ
trudno, choæ trzeba, zgodziæ siê z tym, ¿e Kazika nie ma i nie mo¿na ju¿ liczyæ na
jego wiedzê i ¿yczliw¹ pomoc, twórcz¹ i serdeczn¹ nad toruñsk¹ Wis³¹ obecnoœæ.

Dziœ Toruñ bez Kazimierza, Kazika, Kaja Przybyszewskiego jest wci¹¿ do-
stojny, bliski i piêkny, ale nie ten sam, choæ Kazik nadal ¿yje i ¿yæ bêdzie
w swoich dzie³ach i naszej pamiêci! Jedno z wspomnieñ poœmiertnych, opubli-
kowane na ³amach biuletynu leœników, koñcz¹ s³owa: „Odszed³ najwybitniejszy
wspó³czesny biografista zacnych obywateli grodu Kopernika XX wieku”. – Sam
Kazik nale¿y do ich grona!!!

Non omnis moriar !!!



JÓZEF BORZYSZKOWSKI424

Kazimierz Przybyszewski ¿yje wiêc nadal w swoich dokonaniach i naszych
wspomnieniach! Pamiêæ o nim, nie tylko w gronie najbli¿szych, obejmuje miêdzy
innymi jego wyj¹tkow¹ postaæ jako przewodnika PTTK od czasów studenckich,
kiedy ta praca by³a dlañ Ÿród³em utrzymania. By³ wówczas cz³onkiem Zarz¹du
Oddzia³u Uniwersyteckiego PTTK. Czêsto pilotowa³ wycieczki na szlakach Polski
oraz tzw. zagraniczne (wtedy tylko do Krajów Demokracji Ludowej). Gdy pada³
deszcz, niebo by³o szare, wycieczkowicze w autokarze prosili Kazika – pilota, by
œpiewa³ piosenki, ballady, mówi³ skecze i dowcipy, a zna³ tego bez liku. – Kazik
wtedy bra³ mikrofon i sz³o…

Przewodnikiem czynnym by³ 30 lat. Zasiada³ w Komisji egzaminacyjnej dla
przysz³ych przewodników, a egzaminatorem by³ wymagaj¹cym; wycieczki opro-
wadza³ z talentem i wrodzon¹ swad¹, pogodny i dowcipny. Mia³ powodzenie!
Dzwoniono, proszono, aby to Kazik oprowadza³. Ma du¿e zas³ugi na rzecz
rozwoju i upowszechniania turystyki i krajoznawstwa na terenie województwa,
a w rodzinnym archiwum s¹ liczne dyplomy i podziêkowania.

Kazimierz by³ tak¿e cz³onkiem Komisji Rady Miasta ds. Nazewnictwa toruñ-
skich ulic i placów. Bardzo w tej Komisji potrzebny i ceniony. Wiele ulic zawdziê-
cza Kazikowi swoje nazewnictwo. Z jego inspiracji du¿y plac przed Zak³adem
Energetycznym otrzyma³ jako patrona Alfonsa Hoffmanna, po wojnie profesora
Politechniki Gdañskiej, wczeœniej wspó³twórcy nowoczesnej energetyki polskiej,
który zelektryfikowa³ niemal ca³e Pomorze. Jego pobyt w Toruniu to cenny w¹tek
dziejów miasta.

Pracownicy Ksi¹¿nicy Miejskiej Kopernikañskiej, swego czasu pragnêli uho-
norowaæ bardzo zas³u¿onego dla bibliotekarstwa b. dyrektora Ksi¹¿nicy – ale jak?
Kazik wpad³ na genialny, czyli najprostszy pomys³, aby przylegaj¹c¹ niemal do
Ksi¹¿nicy Alejê 500-lecia w jednej czêœci pozostawiæ Alej¹, a tê drug¹ zbli¿on¹
do Ksi¹¿nicy, gdzie akurat nie ma domów mieszkalnych (zatem bez kosztów),
nazwaæ ulic¹ Alojzego Tujakowskiego. Zachwyt by³ powszechny oraz gratulacje
i kwiaty. (Szykuje siê w Toruniu du¿e rondo – zamiarem Kazika by³o nazwaæ je
„Rondem Regana”. – Raz, ¿e siê nale¿y, a dwa, ¿e bardzo ³adnie brzmi – prawda?
– Mówi ¿ona – Janina i dodaje: Postaram siê ja poczyniæ starania – oby wysz³o!)

Kazik by³ g³ównym inicjatorem kwest na cmentarzu œw. Jerzego w dniu
1 listopada. Toruñ d³ugo na tym polu by³ nieobecny. Oboje z ¿on¹ przez pierwsze
3 lata stali równie¿ z puszk¹ na cmentarzu, póki to novum w Toruniu siê zakorze-
ni³o. Teraz ju¿ dzia³a œwietnie; aktywne s¹ najwy¿sze w³adze Torunia oraz inne
najwy¿sze osoby… (Rada Miasta chcia³a mieæ Kazika w swoim gremium – sprze-
ciw by³ ¿ony i stanê³o na nie!).

Bez w¹tpienia od wielu lat du¿o czasu poœwiêca³ Kazik toruñskim lekarzom,
podobnie jak t. II biogramów wybitnych torunian Odrodzonej Rzeczypospolitej,
czekaj¹cemu na druk. Przygotowywa³ te¿ materia³y do tematu – lekarze Gdyni,
ale zabrak³o ¿ycia.
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Kazika hobby by³a geografia. Przerobi³ ostatnio z Kub¹ Amerykê Po³udniow¹,
a Pó³nocnej nie zd¹¿y³. Kuba szybko liczy, a to zas³uga Kazika, bo bardzo wcze-
œnie nauczy³ Kubê graæ w karty. Grali i grali, a umiejêtnoœæ liczenia to by³ cel
owej gry, no i Kuba liczy œwietnie. By³y te¿ szachy i mia³ byæ bryd¿. Kazik bardzo
interesowa³ siê te¿ sportem, g³ównie pi³k¹ no¿n¹.

Ojciec Kazika by³ elektrykiem i tzw. z³ot¹ r¹czk¹. Matka, ukszta³towana
w tradycji „Kinder, Küche, Kirche”, szefowa³a ogródkom dzia³kowym. Imiê Ojca
Jan, Matki – Franciszka! Dwie jego siostry – El¿bieta i Miros³awa oraz brat Jan
– mieszkaj¹ w Zielonej Górze.

Na ³amach „Folia Toruniensia” – Toruñ 2003, Kazik zamieœci³ swoj¹ spor¹
pracê pt. Sylwetka i bibliografia prac drukowanych Leona Witkowskiego (1908–
–1992), prezentuj¹c¹ jego dorobek piœmienniczy, badania nad histori¹ kultury an-
tycznej oraz ¿ycia muzycznego i œpiewaczego na Pomorzu. – Bibliografia obej-
muje prace z lat 1933–1997; w sumie 361 pozycji . Z inspiracji Kazika jest
w Toruniu ulica Leona Witkowskiego, tak¿e bliskiego mi mistrza, jako badacza
ruchu œpiewaczego na Pomorzu i dzia³acza ZK-P. Historia Szko³y Muzycznej
w Toruniu te¿ bardzo Kazika interesowa³a…

Nie wolno równie¿ zapomnieæ, i¿ Kazimierz by³ cz³onkiem „Solidarnoœci”.
Za jego przyczyn¹ (prezesa – 1989–1992 i wczeœniej), Toruñ i Oddzia³ Zrzesze-
nia Kaszubsko-Pomorskiego rozwin¹³ swoj¹ dzia³alnoœæ spo³eczn¹, skupiaj¹c œro-
dowiska opozycyjne wobec w³adz komunistycznych. Organizowa³ tak¿e szereg
przedsiêwziêæ popularyzuj¹cych wiedzê o dziejach Torunia i regionu, które ofi-
cjalna propaganda PRL przez lata pomija³a milczeniem, b¹dŸ ukazywa³a w fa³-
szywym, negatywnym œwietle. Wspó³pracowa³ wówczas na co dzieñ m.in. z Ja-
nem Wyrowiñskim, póŸniejszym prezesem ca³ego Zrzeszenia, dziœ wicemarsza³-
kiem Senatu RP i przewodnicz¹cym Rady Fundacji Genera³ El¿biety Zawackiej.

Na koniec warto przywo³aæ rozdzia³ jego ¿ycia, szczególnie ciep³o zapisany
w pamiêci ¿ony – Niny, pt. „Pan na m³ynie”.

Przy toruñskim zamku krzy¿ackim z zabudowañ pomocniczych osta³ siê nie-
wielki budynek – dawniej m³yn (14-15 wiek), malowniczo po³o¿ony. Obok p³yn¹ca
woda, a na budynku rzeŸba wypracowana przez obracaj¹ce siê ko³o m³yñskie.

Tu Biblioteka Uniwersytecka sk³adowa³a kiedyœ czêœæ swego ksiêgozbioru,
póki nie zosta³ wybudowany budynek obecnej siedziby. Kazik zosta³ tam osadzony
przez dyrektor Puciatow¹ do pilnowania zbiorów, zaraz w pierwszym roku pracy
w bibliotece. W zamian mia³ w m³ynie mieszkanko, ca³kowicie „za darmo”, ³¹cznie
z ogrzewaniem, pr¹dem, wod¹. St¹d – Pan na m³ynie!

Có¿ to by³o za siedlisko! Wolna buda plus uroczy Kazik, chocia¿ coraz bar-
dziej chory. By³ to bezkonkurencyjny punkt spotkañ towarzystwa ró¿nej maœci.
Przychodzili doñ z grona uczelni (nawet ci „wysocy”), koledzy z biblioteki UMK,
przewodnicy, koledzy i kole¿anki ze Studenckiego Dyskusyjnego Klubu Filmo-
wego (Kazik by³ we w³adzach Klubu). – Po kinie sz³o siê do Kazika do m³yna.
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Kto ze znanych by³ w mieœcie, wpada³ do Kazika, a do wspomnianego grona
dochodzi³a jeszcze fura innych znajomych, no i braæ harcerska.

Gdy okno w pokoiku Kazika by³o zamkniête, dalej siê nie sz³o. – Znaczy nie
ma go; lecz gdy otwarte, to hura!

Co tam siê dzia³o! Œpiewy, p³yty – Wanda Warska, M³ynarski, Kofta, Oku-
d¿arwa i tym podobne; potem ballady, które Kazik uwielbia³. By³ mi³oœnikiem
kabaretów – tych dawnych – Dudka, Starszych Panów, Pod Egid¹. St¹d ogrom
tekstów zna³ na pamiêæ, a w³aœciwie chyba wszystko. By³y karty – bryd¿, szachy;
gra³o siê w kamienie i w koœci. By³y œmiechy, no i dysputy do póŸnych godzin,
a do tego puszki rybne, ogórki kiszone, kie³baski rzeszowskie i herbata; nic piwa,
nic alkoholu. Kazik sam chêtnie œpiewa³ g³osem niezbyt czaruj¹cym (o czym
wiedzia³), ale to nas bawi³o. Do dziœ wspomnienia z m³yna s¹ ¿ywe, niezatarte
i niepowtarzalne! Powstawa³y wierszyki, limeryki o m³ynie i Kaziku np.

Swoje sentencje mówi³ tak ponury,
¯e uciec by w chmury.
Ale bractwo potem tak rycza³o
I wiêcej go s³uchaæ chcia³o.
A dziwne mia³ w m³ynie siedlisko,
Takie to by³o panisko!

Ta czêœæ Torunia nad Wis³¹, ko³o murów zamku i m³yna, by³a wówczas bardzo
niebezpieczna; wieczorem zw³aszcza, „urzêdowa³y” tam tzw. nadwiœlañskie zbiry
– ryjówkarze. Z Kazikiem witali siê i rozmawiali, bo on by³ „ich”. Mówili na
niego „nasz przewodnik”. Przys³owiowy w³os z g³owy by mu nie spad³. Mieszka³
zatem pod ochron¹ i to jak¹!

Gdy zaistnia³am ja w ¿yciu Kazika, ju¿ dla nikogo prawie nie mia³ czasu,
zreszt¹ i z m³yna szybko siê wyprowadzi³, a ci „nadwiœlañscy” ¿yczyli nam szczê-
œcia. Do dziupli Kazika wprowadzi³ siê inny pracownik biblioteki, ale ¿ycia
w m³ynie ju¿ nie by³o. – M³yn by³ g³uchy, ani œladu dawnej œwietnoœci, któr¹
roznieci³ chory i coraz bardziej chory – Kazik!

¯ycie wolne i radosne – dla Kazika – to harcerstwo! Harcerzem by³ ju¿
w szkole podstawowej. Potem Instruktorska Dru¿yna Akademicka, do której na-
le¿a³ przez 5 lat studiów, od jej powstania do rozwi¹zania (1957–1962), a wiêzi
trwaj¹ do dziœ przez 45 lat. PrzyjaŸnie tam zadzierzgniête owocuj¹. Wszyscy s¹
w kontakcie. Co roku spotykaj¹ siê w Toruniu w domu ci¹gle u tej samej kole-
¿anki harcerki – w styczniu na wieczorze œpiewania kolêd. Przyje¿d¿aj¹, kto mo¿e,
z ró¿nych krañców Polski. Równie¿ co roku latem (kto mo¿e) jad¹ w Polskê –
wszystko zaplanowane piêknie. Kazika kochaj¹ za wspólnie prze¿yte lata, wzbo-
gaceni jego optymizmem, wdziêczni za humor i uœmiech. Na cmentarzu przy gro-
bie ¿egna³ Kazika, cichutko œpiewaj¹c, harcerski chórek. – To byli i œpiewali oni!
A ja, có¿ ja, jak umia³am stró¿owa³am nad Jego ¿yciem. – Koñczy swoje wspo-
minki, bêd¹ce nie od dziœ równie¿ moimi – Nina Przybyszewska.
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Józef Borzyszkowski

Dr Kazimierz Grzêdzicki (1933–2014),
syn Bernarda – nauczyciel akademicki,

pracownik Politechniki Gdañskiej i dzia³acz
Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego,

mi³oœnik i propagator piêkna krajobrazu
i tradycji regionu

Kazimierz Grzêdzicki zmar³ we wtorek 27 maja 2014 roku, w domu swej
siostry Krystyny w Chmielnie. Pochowany zosta³ w pi¹tkowe przedpo³udnie na
cmentarzu w Kartuzach, gdzie spoczywaj¹ jego rodzice – Aniela i Bernard Grzê-
dziccy. O jego œmierci dowiedzia³em siê z pi¹tkowego nekrologu Politechniki,
w którym nie znalaz³em informacji o pogrzebie… Gdym j¹ gdzie indziej znalaz³,
okaza³o siê, ¿e jest ju¿ po… i poczu³em siê jeszcze bardziej zaskoczony, zasmu-
cony…

Kazimierz by³ osob¹ samotn¹. Mieszkaj¹c od czasów studiów w Gdañsku,
na dobre zapuœci³ korzenie w swoim mieszkaniu przy ul. Partyzantów, dawniej –
za czasów Wolnego Miasta Gdañska – Mirachowskiej. Przed laty mieszka³a tam
w bliskim s¹siedztwie Ró¿a Ostrowska (1926–1975), któr¹ obydwaj z KaŸmie-
rzem wraz z innymi podziwialiœmy… O ile jednak bywa³em w domu Ró¿y, nie
zd¹¿y³em odwiedziæ Kazika, odk³adaj¹c tê wizytê na czas emerytury w przeko-
naniu, i¿ wiele mamy sobie jeszcze do opowiedzenia…

W rozmowie z p. Krystyn¹ dowiedzia³em siê o jego ostatnim okresie ¿ycia –
miesi¹cach, jakie prze¿y³ pod opiek¹ rodziny w Chmielnie. A wieœ tê traktowa³
niemal jako stolicê Kaszub, gdy¿ najmocniej wpisa³a siê – nie tylko za przyczyn¹
ojca Bernarda – w dzieje rodziny Grzêdzickich. Chmielnu te¿, jako krajoznawca,
turysta, a i fotograf, poœwiêci³ w czas tak¿e emerytury chyba najwiêcej uwagi.
Red. Miros³aw Begger, autor jednego z nekrologów, nada³ mu oryginaln¹ treœæ:

„Najpiêkniej na œwiecie w kartuskim powiecie”
Red. Miros³aw Begger

Odszed³ do domu ojca Kaszuba
œp dr. in¿. Kazimierz Grzêdzicki
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1 Zob. „Dziennik Ba³tycki”, 31.05.2014 .

LZS Chmielno, TMK Kartuzy, PG Gdañsk
Niech odpoczywa w pokoju.

Tadeusz Fiszbach, Miros³aw Begger, Jerzy Nacel”1.

Z myœl¹ o niniejszym wspomnieniu umówi³em siê z p. Krystyn¹ Zawiszewsk¹
na spotkanie i bli¿sze poznanie spuœcizny Kazimierza. W trakcie kolejnej rozmo-
wy dowiedzia³em siê, i¿ upamiêtnieniem postaci Wujka i napisaniem nowej sagi
Grzêdzickich zainteresowany jest syn p. Krystyny – jêzykoznawca, pracownik
naukowy jednego z uniwersytetów hiszpañskich, od lat przebywaj¹cy poza krajem.
St¹d te¿ uzna³em, i¿ niniejszy tekst mo¿e nie obejmowaæ zawartoœci archiwum
Kazika, o którym wiem tyle, i¿ jest ponad przeciêtn¹ miarê bogate, bo zawiera te¿
czêœæ spuœcizny ojca Bernarda. Jego pozna³em wczeœniej, przed pó³wieczem,
w ramach swoich studiów kaszubsko-pomorskich, bêd¹c cz³onkiem Klubu „Po-
morania”. Wtedy to niejednokrotnie spotykaliœmy siê z p. Bernardem – nauczy-
cielem chmieleñskiej szko³y, twórc¹ Izby Pami¹tek, autorem pierwszego prze-
wodnika po Chmielnie i okolicy. Przewodnik ten wyda³o w 1969 r., staraniem
tak¿e ZK-P, Wydawnictwo Morskie. W czasie jednej z wizyt u pana Bernarda
otrzymaliœmy egzemplarz autorski z dedykacj¹:

„Klubowi »Pomorania« Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego w Gdañsku
na pami¹tkê starej naszej przyjaŸni zapocz¹tkowanej

w prastarym grodzie Damroki,
 Chmielno, dnia 18 X 1969 r.

B. Grzêdzicki”

Z czasem ta „stara przyjaŸñ” objê³a Kazimierza i p. Krystynê, kontynuatorkê
dzia³añ ojca w Chmielnie, wspó³twórczyniê zespo³u „Chmielanie”, w którym obok
bliskiego mi œp. Wiesia Byczkowskiego – jego prezesa, pe³ni³a bardzo wa¿n¹ rolê
choreografa. W jej domu – mieszkaniu po raz ostatni przed laty spotka³em Pana
Bernarda.

Z Kazimierzem nasze œcie¿ki spotka³y siê w Oddziale Gdañskim Zrzeszenia
Kaszubsko-Pomorskiego, dok¹d przyci¹gn¹³em go na pocz¹tku lat siedemdzie-
si¹tych ubieg³ego wieku ze znacznym udzia³em Lecha B¹dkowskiego. Kazimierz
bowiem, jako chemik, pracowa³ na UG w jednym zak³adzie z ¿on¹ Lecha,
dr Zofi¹ B¹dkowsk¹.

Wejœcie Kazika do naszego grona by³o cennym wzmocnieniem Oddzia³u nie
tylko w latach siedemdziesi¹tych XX wieku, kiedy to wielu innych, sk¹din¹d
zacnych Kaszubów, tak¿e pracowników uczelni Trójmiasta, nie uleg³o naszym
zachêtom, namowom, zaproszeniom… Kazimierz przez kilka lat pe³ni³ w Od-
dziale odpowiedzialn¹ funkcjê sekretarza; by³ niezmiernie obowi¹zkowy, lojalny
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i odpowiedzialny w sprawach organizacyjnych – tych najbardziej istotnych, a naj-
mniej widocznych. Jako sekretarz od 1974 r. Kazimierz wspiera³ na co dzieñ
kolegów prezesów – Izabellê Trojanowsk¹, Lecha B¹dkowskiego i ponownie Jó-
zefa Borzyszkowskiego, z którym wspó³pracowa³ ju¿ dawniej, gdym ja by³ preze-
sem, a on przewodnicz¹cym Komisji Rewizyjnej.

W 1976 r. po raz pierwszy przyznaliœmy organizacyjn¹ odznakê „Pieczêæ
Œwiêtope³ka Wielkiego”. Pierwsz¹ laureatk¹ zosta³a Izabella Trojanowska. Kazi-
mierz wspiera³ nas wówczas m.in. przy organizacji konkursów „Ludowe Talenty”,
koñcz¹cych siê nie tylko w £¹czyñskiej Hucie, dok¹d prowadzi³ zbiorowe wyjazdy
cz³onków Oddzia³u Gdañskiego – jako organizator i przewodnik, tak¿e niejednej
innej wyprawy krajoznawczej.

Wyrazem uznania dla organizacyjnej pracy Kazimierza by³o przyznanie mu
ju¿ w 1977 r. odznaki „Pieczêæ Œwiêtope³ka Wielkiego”, klasy srebrnej, któr¹
otrzyma³ razem z dr. Stanis³awem Cygiertem – d³ugoletnim prezesem Oddzia³u
Puckiego. Izabella Filip w „Kronice Oddzia³u Gdañskiego Zrzeszenia Kaszub-
sko-Pomorskiego 1957–1988”, napisa³a:

„Kazimierz Grzêdzicki – sekretarz Oddzia³u Gdañskiego i jeden z autorów
jego rozkwitu – odebra³ odznakê z r¹k prezesa Stanis³awa Pestki na zebraniu ple-
narnym ZG ZK-P 30 czerwca. Oto fragment uzasadnienia werdyktu: »Trzeba pod-
kreœliæ, ¿e dzia³alnoœæ Kazimierza Grzêdzickiego nie daje ³atwo dostrzegalnych,
rzucaj¹cych siê w oczy wyników, bo z natury jest codzienna i przyziemna, za to
bardzo absorbuje czas i si³y. I w³aœnie dlatego powinna byæ postawiona za wzór
dzia³alnoœci wewn¹trzorganizacyjnej, o wysokim poczuciu odpowiedzialnoœci,
godnej naœladowania. Bowiem nawet spektakularne osi¹gniêcia osób bardziej
eksponowanych i ca³ej organizacji nie posiada³yby dostatecznej mo¿noœci bez
mrówczej pracy takich ludzi, jak Kazimierz Grzêdzicki«2. – Nic dodaæ, nic uj¹æ!
Mo¿e jedynie to, i¿ w kolejnych wyborach Kazimierz zosta³ równie¿ cz³onkiem
kolegium – Kapitu³y przyznaj¹cej tê odznakê.

Imiê i nazwisko – Kazimierz Grzêdzicki – pojawia siê na kartach owej Kro-
niki jeszcze niejednokrotnie. Miêdzy innymi wœród 27 podpisanych w sierpniu
1980 roku pod oœwiadczeniem – listem grupy cz³onków ZK-P z wyrazami soli-
darnoœci dla strajkuj¹cych stoczniowców i Miêdzyzak³adowego Komitetu Straj-
kowego, w którym twórczo obecny by³ Lech B¹dkowski3. – Kazimierz, bêd¹c
cz³owiekiem gor¹co przywi¹zanym do Koœcio³a, tamte lata Pierwszej Solidarno-
œci, jak i nastêpne, mo¿na rzec do koñca ¿ycia, prze¿y³ z g³êbok¹ trosk¹ o dziœ
i przysz³oœæ naszej ma³ej i wielkiej ojczyzny.

Ów rok 1980 w ¿yciu Kazimierza i Zrzeszenia to tak¿e czas narodzin najwa¿-
niejszego dzie³a jego ojca – monografii Chmielno. Wiadomoœci o œrodowisku wsi,

2 Op. cit., Gdañsk 1989, s. 36-37.
3 Zob. tam¿e, s. 42-43.
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Gdañsk 1980, wydanej przez oficynê spod znaku Œwiêtope³ka Wielkiego Oddzia³u
Gdañskiego ZK-P. Jako autor jej opracowania i wstêpu otrzyma³em od Kazika
nijako w imieniu ojca egzemplarz autorski ze swoist¹ dedykacj¹:

„Szanowny Kolego Doktorze!
W za³¹czeniu przesy³am Pañstwu monografiê »Chmielna« wraz z serdecznymi

pozdrowieniami.
K. Grzêdzicki, Gdañsk, 3 maja 1980”.

– Dzieje przygotowania autorskiego i opracowania redaktorskiego tej ksi¹¿ki
to materia³ na osobny artyku³. Praca nad maszynopisem Ojca zbli¿y³a mnie tak¿e
do Syna.

Lata osiemdziesi¹te XX wieku, wbrew pesymistom, mo¿na okreœliæ jako
jeden z najciekawszych okresów naszego ¿ycia, obejmuj¹cy m.in. Spotkania
Pelpliñskie i Kolokwia Gdañskie oraz Spotkanie z Janem Paw³em II w 1987 roku
i odzyskanie wolnoœci, podmiotowoœci w OjczyŸnie.

Nasze kontakty z Kazikiem w III RP si³¹ rzeczy uleg³y os³abieniu. Pamiêci
o Grzêdzickich, a zw³aszcza o Ojcu, da³em wyraz, opracowuj¹c biogram Bernarda
dla S³ownika biograficznego Pomorza Nadwiœlañskiego4. W ramach Oddzia³u
Gdañskiego stara³em siê, by nie zapomniano o dokonaniach poprzedników –
zw³aszcza tak zacnych, jak Kazimierz Grzêdzicki… Efekty tych dzia³añ by³y i s¹
ró¿ne. Mo¿emy je lub ich brak œledziæ, studiuj¹c ³amy „Pomeranii”. Z myœl¹
o pe³niejszej dokumentacji dokonañ Kazimierza przed kilku laty zacz¹³em go nie-
pokoiæ swoimi liœcikami i wydawnictwami Instytutu Kaszubskiego, prosz¹c
o spisanie autobiografii lub wspomnieñ.

Z ostatnich kilku lat naszej korespondencji, któr¹ wyj¹tkowo zgromadzi³em
w osobnej teczce, zachowa³em jego 13 obszernych listów wraz z ró¿nymi za³¹cz-
nikami. Wœród owych za³¹czników na szczególn¹ uwagê zas³uguj¹ dziesi¹tki Ka-
zikowych fotografii, bêd¹cych integraln¹ cz¹stk¹ jego rêkopiœmiennych przewod-
ników – opisów „Drogi Kaszubskiej” i samego Chmielna. – To m.in. foto (g³ów-
nie z lat 70. XX w.) i opisy najciekawszych obiektów i postaci, wydarzeñ z dziejów
tej bliskiej mi równie¿ wsi. – Nie pamiêtam, czy zdradzi³em siê KaŸmierzowi ze
swoich marzeñ o napisaniu nowej monografii gminy Chmielno, której po czêœci
obywatelem jestem od niemal pó³ wieku. Bez w¹tpienia mówiliœmy i pisaliœmy
o wznowieniu zmodyfikowanego przewodnika po Chmielnie czy monografii Ojca.

Listy i materia³y Kazika s¹ dla mnie bardzo cennym Ÿród³em. Miêdzy innymi
opisuj¹c Chmielonko w 2009 r., Kazimierz napisa³:

„Niedaleko przystanku autobusowego PKS »Zawory« warto popatrzeæ (lepiej
za pomoc¹ lornetki) poprzez Jezioro K³odno na Chmielno i okoliczne zabudowa-

4 Zob. Bernard Grzêdzicki…, opr. J. Borzyszkowski, SBPN, t. 2 pod red. Z. Nowaka, Gdañsk
1994, s. 130-131.
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nia (fot. 41), natomiast pod bodaj¿e najstarsz¹ wierzb¹ w gminie Chmielno
(o obwodzie pnia przy powierzchni ziemi 7,60 m i œrednicy pnia ok. 2,5 m. oraz
wysokoœci ok. 19-20 m), znajduj¹c¹ siê na ³¹ce niedaleko przystanku aut. PKS
»Zawory na ¿¹danie«, w pobli¿u jez. K³odno, mo¿na np. zrobiæ uczestnikom wy-
cieczki pami¹tkowe zdjêcie (fot. 42).

Z kolei szosa z Zawór pó³kolistym ³ukiem prowadzi w kierunku Chmielonka
do przystanku PKS »Chmielonko«, sk¹d np. mo¿na popatrzeæ na jezioro K³odno
z przeciwnej strony oraz Zawory i okolice (foto 43) (…).

Przy sposobnoœci pragnê nadmieniæ, ¿e przed II wojn¹ œwiatow¹ z Chmielna
do Chmielonka (przypuszczalnie tak¿e do Zawór) prowadzi³a droga polna, a tu¿
obok œcie¿ka dla pieszych i rowerzystów, a na poboczach drogi ros³y sêdziwe
wierzby, podobne do tej przedstawionej na fot. 42, z t¹ ró¿nic¹, i¿ niektóre (a byæ
mo¿e wiêkszoœæ), mia³y obciête korony – pamiêtam osobiœcie, bowiem jako kil-
kuletni ch³opiec lubi³em sam lub w towarzystwie t¹ drog¹ wêdrowaæ, gdy¿ bardzo
fascynowa³ mnie niezwyk³y szum wody spadaj¹cej z wodospadu na obracaj¹c¹
siê wielk¹ drewnian¹ (chyba dêbow¹) turbinê wodn¹ w pobli¿u m³yna. Drogê
o twardej nawierzchni, czyli szosê, zbudowano z Chmielna do Chmielonka
w pierwszych latach II wojny œwiatowej, natomiast pokryto asfaltem w okresie
powojennym (…)”5.

– Kusi mnie, by cytowaæ dalej i wiêcej wieœci od Kazimierza o Chmielonku
i Chmielnie – jego dawnych i wspó³czesnych mieszkañcach, tak¿e o w³asnej ro-
dzinie, zw³aszcza o ¿yciu ojca. Jest w tym¿e liœcie ze stycznia 2009 r. szczególnie
wa¿ne przypomnienie: „W centrum Chmielna Górnego, tj. w miejscu rozwidlenia
dróg: g³ównej ul. Gryfa Pomorskiego – z lewej strony i ul. Œwiêtope³ka ze strony
prawej do pocz¹tków II wojny œwiatowej sta³ pomnik, postawiony w l. 1933–
–1934 przez Stra¿ Przedni¹ na pami¹tkê odzyskania Niepodleg³oœci Polskiej
z napisem:

»Ni ma Kaszub bez Polonii
A bez Kaszub Polœci«,

Jak równie¿ dla uczczenia pamiêci Hieronima (Jarosza) Derdowskiego”.
– Postaæ tego poety – pisarza i jego twórczoœæ by³y Kazikowi bardzo bliskie! St¹d
niejednokrotnie postulowa³ odbudowê tego¿ pomnika!

Trzeba podkreœliæ, i¿ Kazimierz by³ wdziêcznym odbiorc¹ i czytelnikiem
wydawnictw Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego i Instytutu Kaszubskiego!
W liœcie z 15 czerwca 2009 r., w którym dziêkowa³ za ksi¹¿kê – album Gdy myœlê
Gdañsk..., wspomnia³, ¿e nie zawsze w Gdañsku dzia³o siê dobrze i o potrzebie
s³ów krytyki, „aby nasza spo³ecznoœæ nie da³a siê zepchn¹æ na drogê prowadz¹c¹
donik¹d..., ponownie na drogê zniewolenia”. – Nale¿a³ bowiem do ludzi zaniepo-

5 List z 17 stycznia 2009!
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kojonych niektórymi zmianami po 1989 roku, nadmiarem zjawisk z dziedziny,
mo¿na rzec dzikiego kapitalizmu… By³ bowiem mocnego ducha narodowego,
zakorzenionego w tradycjach pomorskiej endecji; dla mnie coraz bardziej zas³u-
guj¹cej na dystans… W owym liœcie przes³a³ mi ksero ciekawego artyku³u pt.
Niewiele wsi takich jak Wiele oraz „powiêkszone zdjêcie wczeœniej przes³anej
fotografii kapliczki z ambon¹ z Kalwarii Wielewskiej” (…) – „List koñczê sen-
tencj¹:

»Gdy myœlê –
POLSKA…«, a nie tylko Gdañsk, poniewa¿ bez œcis³ej, nierozerwalnej ³¹czno-

œci i jednoœci z ca³ym polskim Narodem, któremu patronuje Królowa Polski z Ja-
snej Góry, ani Gdañsk, ani Kaszuby, ani ca³e Pomorze w³¹cznie ze Szczecinem
i Œwinoujœciem nie bêd¹ w pe³ni ani wolne, ani suwerenne” (…)6. – Warto o tej
stronie ducha, nie tylko Kazimierza pamiêtaæ!

W jednym z nastêpnych listów Kazimierz dziêkuje m.in. za Nasze korzenie
i informuje, dlaczego nie pisze sagi rodu Grzêdzickich. Przypomina, ¿e coœ po-
dobnego na ³amach „Tygodnika Kulturalnego” przed laty opublikowa³ Ryszard
Ciemiñski7, a w 1995 r. „kuzynka mgr Ma³gorzata D¹browska (zm. w 2001 r.),
która przez wiele lat pracowa³a w jednej z Katedr (Zak³adów) Wydzia³u Che-
micznego Uniwersytetu Gdañskiego, opracowa³a tom I »Kroniki rodziny Juliusza
Grzêdzickiego z Pierszczewa«, a w nastêpnych latach t. II tej¿e »Kroniki«…; po-
nadto biografiê mego stryja, a jej wuja Roberta Gransickiego, pierwszego pol-
skiego nauczyciela w Go³ubiu, rozstrzelanego 14 IX 1939 r. wraz z 5 innymi Pa-
triotami w lesie k. Kartuz. Wykona³a ogromn¹ pracê pisarsk¹, starannie udoku-
mentowan¹ (…)”. – Niestety, mimo chêci pomocy Kazimierza, tego¿ dzie³a dot¹d
nie mog³em poznaæ! A z nastêpnego listu wiem, i¿ liczy ono ponad 800 stron, zaœ
autorka zastrzeg³a „sobie wy³¹czne prawo do kopiowania, uzupe³niania i publika-
cji tekstu I i II tomu Kroniki. (…) Muszê wiêc uszanowaæ wolê zmar³ej Kuzynki
Ma³gosi, gdy¿ – jak z powy¿szego wynika – nie upowa¿ni³a nikogo do powielania
tekstu »Kroniki«. Widocznie Jej intencj¹ by³o, aby ta »biografia« dotar³a tylko do
krewnych Dziadka Juliusza”8. – Wszystko to byæ mo¿e, ale warto tu zwróciæ uwagê
na lojalnoœæ Kazimierza tak¿e wobec zmar³ych. – W tym¿e liœcie jest te¿ nieco
o prof. Józefie Gajku i jego kontaktach z Ojcem Kazika w pracy nad dzie³em,
wydanym przez Instytut Kaszubski w opracowaniu Anny Kwaœniewskiej9. W tym¿e
liœcie jest te¿ tak¿e akapit: „Przegl¹daj¹c dzisiaj skoroszyty z ró¿nymi aktami

6 List z 15 czerwca 2009 r., s. 4.
7 List z 10.08.2010. By³o to kilka miesiêcy po œmierci Ojca Bernarda. Zob. R. Ciemiñski, Saga

rodu Grzêdzickich, „Tygodnik Kulturalny”, 23-30.12.1973.
8 Op. cit. List…, s. 3.
9 Zob. J. Gajek, Struktura etniczna i kultura ludowa Pomorza. Wstêp, katalog i redakcja Anna

Kwaœniewska, Gdañsk – Wejherowo 2009.
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(dokumentami), zauwa¿y³em kopiê mego listu z dnia 2 II 85 r., wys³anego na
adres domowy Józefa Borzyszkowskiego, mieszkaj¹cego w dzielnicy Gdañsk-
-Morena. List ten, zaczynaj¹cy siê od s³ów: „»Drogi Józku« (!), liczy a¿ 11 stron
i zawiera sporo danych osobowych odnoœnie naszych przodków, naszej rodzinie
i naszych krewnych”. – Ot, podziwiaæ mo¿na porz¹dek w domowym archiwum
Kazimierza, na jaki dot¹d nie by³o mnie staæ. Mam nadziejê, ¿e kiedyœ do owego
listu dotrê; ¿e nie uleg³ on zniszczeniu w czasie po¿aru chaty w Wielki Pi¹tek
1991 roku…

W listach Kazimierza jest wiele intryguj¹cych mnie sygna³ów, np. wzmianki
– w¹tpliwoœci, znaki zapytania i sprostowania na marginesie kopii „Sagi rodu…”,
autorstwa R. Ciemiñskiego. Jedna z uwag – sprostowañ brzmi:

„Podobnie w Sulêczynie, po tragicznej œmierci mojego najstarszego brata
Józefa (i Zygmunta Grochockiego) w Nantes (dnia 20 marca 1943 r.), w znacznej
mierze przyczyni³ siê do obrony naszej rodziny przed wywiezieniem do obozów
koncentracyjnych (Stutthof, Potulice) »Ortsgruppenleiter« Gustaw Wunsch z Amal-
ki k. Podjaz (niedaleko Sulêczyna), w³aœciciel wielkiego maj¹tku, który równie¿
pe³ni³ funkcjê organisty w ewangelickim koœciele w Sulêczynie. Zmar³ tragicznie
w bli¿ej nie znanych nam okolicznoœciach”10. – O G. Wunschu, nastêpcy w Amal-
ce po Borzyszkowskich (znanych z dzia³alnoœci w Gdañsku)11, wiele dobrego
s³ysza³em, a ma³o zanotowa³em, tak¿e w parafii wygodzkiej – i dziœ ¿a³ujê…

W tej¿e naszej korespondencji sporo o wojennych doœwiadczeniach rodziny
i losie, tak¿e poœmiertnym, Kazikowego brata Józefa we Francji. W liœcie z 11 lis-
topada 2010 r. pojawi³ siê te¿ cenny za³¹cznik – „¯yciorys Taty”, opracowany
przez Kazimierza, który warto w ca³oœci tu zaprezentowaæ.

„¯yciorys
Bernarda Grzêdzickiego

Bernard Grzêdzicki urodzi³ siê 15 lutego 1898 roku w Pierszczewie, w powie-
cie kartuskim, jako syn ch³opa Juliusza Grzêdzickiego (Gransickiego) i Marianny
z domu Machola. Wiek przedszkolny i szkolny spêdzi³ w domu rodzicielskim.
Ukoñczy³ jednoklasow¹ szko³ê powszechn¹ w Pierszczewie, nastêpnie trzyletni¹
preparandiê w Kwidzyniu. Uczêszcza³ 1,5 roku do niemieckiego seminarium
w tym samym mieœcie. Tam uzyska³ maturê nauczycielsk¹ (16 IX 1920 r.).

10 List z 9 wrzeœnia 2010 r.
11 Chodzi o rodzeñstwo – Anastazy i Wincentyna Borzyszkowscy, którzy mieszkaj¹c w Gdañ-

sku, byli zaanga¿owani w dzia³alnoœci polskich organizacji i m.in. wspó³udzia³owcami spó³ki
„Gazeta Gdañska”. Zob. J. Borzyszkowski, Aleksander Majkowski (1876–1938). Biografia
historyczna, Gdañsk 2004 (indeks) i G. Danielewicz, M. Koprowska i M. Walicka, Polki
w Wolnym Mieœcie Gdañsku, Gdañsk 1983.
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W czasie pierwszej wojny œwiatowej (od 1915–1918 r.) by³ ¿o³nierzem armii
niemieckiej na frontach wojennych. W paŸdzierniku 1918 r. dosta³ siê do niewoli
francuskiej, z której wróci³ w styczniu 1920 roku.

Od 1 paŸdziernika 1920 r. do 30 czerwca 1922 r. pracowa³ jako nauczyciel
kieruj¹cy w Pierszczewie, pow. Kartuzy, zaœ od 1 lipca 1922 r. rozpocz¹³ pracê
w szkolnictwie w Chmielnie ko³o Kartuz. 3 X 1922 r. wst¹pi³ w zwi¹zek ma³¿eñ-
ski z Aniel¹ Lipkowsk¹ z Dêbogórza, pow. Puck, córk¹ rolnika. Mia³ szeœcioro
dzieci, z których czworo ¿yje. Dwie córki i jeden syn pracuj¹ w szkolnictwie
podstawowym na terenie powiatu kartuskiego i wejherowskiego, zaœ 2-gi syn
w szkolnictwie wy¿szym w Gdañsku (Politechnika Gdañska).

10 VII 1924 r. zosta³ ustalony w charakterze nauczyciela sta³ego. 2 VI 1927 r.
mianowano go kierownikiem szko³y w Chmielnie. W okresie miêdzywojennym
nie nale¿a³ do ¿adnej organizacji politycznej, natomiast by³ cz³onkiem nastêpuj¹-
cych stowarzyszeñ: Zwi¹zku Rezerwistów, Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej, Towa-
rzystwa Pszczelarzy, Kó³ka Rolniczego, Towarzystwa By³ych Powstañców i Woja-
ków, organizacji m³odzie¿owych, Stowarzyszenia Chrzeœcijañsko-Narodowego
Nauczycieli Szkó³ Powszechnych, Zwi¹zku Nauczycielstwa Polskiego, Polskiego
Bia³ego Krzy¿a. Na skutek biernego zachowania siê w stosunku do poczynañ w³a-
dzy sanacyjnej, dawniejszy starosta powiatowy Czarnocki domaga³ siê pozbawie-
nia go kierownictwa szko³y w Chmielnie, a nastêpnie umieszczenia go w Berezie
Kartuskiej. Sprawê tê ujawni³ inspektor szkolny Karol Janowski w toku procesu
wytoczonego przeciw staroœcie Czarnockiemu.

W 1938 r. zmieni³ urzêdowo nazwisko Gransicki na Grzêdzicki, przywra-
caj¹c rodzinie pierwotne nazwisko rodowe wywodz¹ce siê od Jego pradziadka
Jerzego.

W okresie miêdzywojennym pracowa³ równie¿ w oœwiacie pozaszkolnej: na
kursach i œwietlicy – dla m³odzie¿y pozaszkolnej, przedpoborowych i ¿o³nierzy
Obrony Narodowej. W latach 1931–1938 bierze czynny udzia³ w terenowych ba-
daniach etnograficznych na Pojezierzu Kaszubskim, prowadzonych przez pracow-
ników naukowych (zw³aszcza dra Józefa Gajka) z Uniwersytetu im. Jana Kazi-
mierza we Lwowie.

14 wrzeœnia 1939 roku okupant hitlerowski rozstrzela³ brata Roberta, rów-
nie¿ nauczyciela, co sta³o siê g³ówn¹ przyczyn¹ przyjêcia w póŸniejszym okresie
grupy III niemieckiej „Volkslisty” dla ratowania siebie i rodziny.

Od 1 listopada 1939 r. do lutego 1940 r. zmuszony przez niemiecki „Arbeits-
amt” do pe³nienia pracy nauczycielskiej w szkole niemieckiej. 1 kwietnia 1940 r.
zosta³ zatrudniony jako pracownik biurowy w wiejskiej administracji terenowej
w Chmielnie, a nastêpnie w roku 1942 przymusowo przeniesiony do zarz¹du
gminnego w Sulêczynie w powiecie kartuskim. W roku 1943 zaborca wykona³
wyrok œmierci na najstarszym synu Józefie w okupowanej Francji, za udzia³
w dzia³alnoœci konspiracyjnej, skierowanej przeciwko armii niemieckiej.
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W okresie II wojny œwiatowej nale¿a³ do Tajnej Organizacji Wojskowej „Gryf
Pomorski” (posiada zaœwiadczenie podpisane przez Komendanta Naczelnego
„Jeremiego”, wydane 10 IX 1945 r.). Z chwil¹ wkroczenia do Sulêczyna wojsk
radzieckich12 (8 III 45 r.) dosta³ siê do niewoli rosyjskiej, w której przebywa³ jako
jeniec cywilny na terenie Polski (od marca do maja) i Zwi¹zku Radzieckiego (od
maja do sierpnia), ³¹cznie przez okres 6 miesiêcy. Po powrocie z niewoli obj¹³
posadê nauczyciela szko³y w Sulêczynie (pow. Kartuzy), gdzie uczy³ tylko przez
miesi¹c wrzesieñ 1945 r. (od 3 IX 45 r.). Od paŸdziernika 1945 r. do roku 1959 by³
p.o. kierownika szko³y zbiorczej w Reskowie (pow. kartuski), osiad³szy wraz
z rodzin¹ w pobliskim Cieszeniu. 24 VIII 59 r. otrzyma³ nominacjê na kierownika
tej¿e szko³y. Kilka lat póŸniej zrezygnowa³ z kierownictwa, obejmuj¹c stanowi-
sko nauczyciela kieruj¹cego w mniej liczebnie s¹siedniej szkole w Cieszeniu (od
1 IX 1962 – 31 VIII 1965 r.). Od 1 IX 1965 r. do 1 IX 1970 r. pracowa³ w wymia-
rze pó³etatu jako nauczyciel w Szkole Podstawowej w Chmielnie, bêd¹c jedno-
czeœnie opiekunem Szkolnego Ko³a Regionoznawczego; nastêpnie przeszed³ na
emeryturê (50-lecie pracy dydaktyczno-pedagogicznej).

W okresie wykonywania swego zawodu m.in. ukoñczy³ w 1950 r. z wyni-
kiem bardzo dobrym Centralny Kurs Jêzyka Polskiego w Ko³obrzegu, zorganizo-
wany dla kierowników zespo³ów przedmiotowych. Przez okres kilkuletni pe³ni³
funkcjê powiatowego instruktora metodycznego jêzyka polskiego. Nale¿a³ do kó³ka
rolniczego, uczestniczy³ w pracach administracji terenowej (jako radny w Mie-
chucinie), kilka lat nale¿a³ do Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego, bra³ czynny
udzia³ w poczynaniach Frontu Jednoœci Narodu oraz w pracach Zwi¹zku Nauczy-
cielstwa Polskiego. Prowadzi³ równie¿ kursy dla m³odzie¿y pozaszkolnej i doro-
s³ych, dla analfabetów i pó³analfabetów. Ze szczególnym zami³owaniem praco-
wa³ w wolnych od zajêæ szkolnych godzinach w pasiece; bez pszczelarstwa nie
móg³ ¿yæ.

Od 1965 r. do koñca ¿ycia (zmar³ 18 VIII 1973 r. w Kartuzach) zajmuje siê
regionoznawstwem, informacj¹ turystyczno-krajoznawcz¹ i propagowaniem sztuki
ludowej.

Jest autorem przewodnika turystycznego Chmielno i okolice oraz niepubli-
kowanej jeszcze obszernej monografii Chmielna13. Poza tym, jego wspomnienia
zawarte s¹ w ksi¹¿ce pt. Wspomnienia dzia³aczy kaszubskich.

Odznaczenia:

10 VIII 1929 r. – Medal Dziesiêciolecia Odzyskanej Niepodleg³oœci;
5 XI 1935 r. – Srebrny Wawrzyn Akademicki (na wniosek Polskiej Akademii
Literatury);

12 Powinno byæ: Armii Czerwonej, która dopiero w 1946 r. zosta³a przemianowana na Armiê
Radzieck¹.

13 Opublikowanej w 1980 r.
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5 V 1938 r. – Br¹zowy Medal za D³ugoletni¹ S³u¿bê;
20 VIII 1956 r. – Z³oty Krzy¿ Zas³ugi;
16 XI 1960 r. – Z³ota Odznaka ZNP;
1966 r. – Odznaka Tysi¹clecia;
24 IX 1967 r. – Srebrna Odznaka Ministra Kultury i Sztuki »Za opiekê nad
zabytkami«;
5 XI 1967 r. – Odznaka Honorowa »Zas³u¿onym Ziemi Gdañskiej«;
1970 r. – Krzy¿ Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski.

Poza tymi otrzyma³ szereg wyró¿nieñ i pochwa³ w okresie miêdzywojennym
i powojennym od powiatowych i wojewódzkich w³adz oœwiatowych za wyniki
pracy w szkole i pozaszkolne oraz pracê spo³eczn¹.

Na zakoñczenie krótka charakterystyka sylwetki Bernarda Grzêdzickiego:
By³ nadzwyczaj pracowity, obowi¹zkowy, sumienie wykonywa³ sw¹ pracê

zawodow¹ i spo³eczn¹. Kocha³ sw¹ rodzinê, dziatwê szkoln¹ oraz rodzinne strony.
¯yciorys opracowa³em na podstawie akt osobistych ojca.

K. Grzêdzicki
(lipiec 1977 r.)

P.S. do str. 1:
Starsza ode mnie siostra (ur. w 1928 r.) Maria zmar³a w grudniu 1979 r. natomiast
starszy ode mnie brat Antoni (ur. w 1931 r.) zmar³ w sierpniu 2004 r.; Kazimierz
w 1993 r. przeszed³ na emeryturê i pracuj¹c jeszcze dodatkowo w Katedrze
(Zak³adzie) Chemii Nieorganicznej PG w ramach tzw. »umowy o dzie³o« przez
nastêpne dwa lata. Najm³odsza Krystyna i szwagier Jan Zawiszewski te¿ s¹ ju¿
emerytami”14.

– ̄ yciorys Bernarda, jak i dzieje rodziny Grzêdzickich, to piêkny materia³ na
wielkie dzie³o – powieœæ dotycz¹c¹ dziejów Kaszubów w XX wieku. Materia³y
Kazimierza s¹ doñ wspania³ym Ÿród³em. Mam nadziejê, ¿e w jego spuœciŸnie jest
te¿ ¿yciorys Mamy, jakiego opracowanie zapowiada³. Kazimierz dba³ o udoku-
mentowanie pamiêci nie tylko o najbli¿szych. Gdym wspomina³ o potrzebie ufun-
dowania w Chmielnie np. tablicy upamiêtniaj¹cej Ojca, napisa³, i¿ nie potrzeba,
bo Gmina uczyni³a to ju¿ dawno, nazywaj¹c imieniem Bernarda Grzêdzickiego
jedn¹ z ulic.

W tej naszej korespondencji pojawi³ siê te¿ w ostatnim liœcie z 24.03.2013
brat Bernarda – Juliusz, przedwojenny szkólny z Garcza, autor obrazków scenicz-

14 Dokument ten uzupe³nia biogram opublikowany w S³owniku biograficznym Pomorza Nadwi-
œlañskiego t. II, jak i ten wczeœniejszy zaprezentowany we Wstêpie do monografii Chmielno.
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nych, z których jeden by³ punktem wyjœcia do dramatu Stefana Bieszka Kòwôl
czarownik – Szo³obu³ka w 4 aktach zdrzadniach wedle stôré legendë15.

Bez w¹tpienia postaæ Juliusza tak¿e zas³uguje na kolejne przypomnienie,
a przede wszystkim bli¿sze poznanie i udokumentowanie.

Na szczêœcie, do jednego z ostatnich swoich listów – z dnia 21 lutego 2013
roku Kazimierz za³¹czy³ w³asny „¯yciorys/autobiografiê”, który tu z wdziêczno-
œci¹ dla niego prezentujê.

„¯yciorys (autobiografia)

Urodzi³em siê 22 wrzeœnia 1933 roku w rodzinie nauczycielskiej, w Chmiel-
nie16, odleg³ym od powiatowego miasta Kartuzy o ok. 10 km, gdzie w okresie
miêdzywojennym mój Ojciec Bernard Grzêdzicki pe³ni³ funkcjê kierownika miej-
scowej szko³y. Okres okupacji hitlerowskiej spêdzi³em pocz¹tkowo w miejscu
urodzenia, a od oko³o 1942 do 1945 roku w Sulêczynie17, pow. Kartuzy, dok¹d po
nakazie w³adz powiatowych, zapewne niemieckiego Landrata (starosty) Buscha,
Ojciec wraz z moj¹ Matk¹ Aniel¹ (z d. Lipkowska) i ca³¹ rodzin¹ zosta³ zmuszony
do przesiedlenia siê. Klasê szóst¹ (komplet III) zaliczy³em ju¿ w polskiej Publicz-
nej Szkole Powszechnej w Reskowie (pow. kartuski), natomiast klasê siódm¹
w Publicznej Szkole Powszechnej Nr 1 w Kartuzach, poniewa¿ w Szkole Zbior-
czej Reskowo – Cieszenie, której kierownictwo W³adze Oœwiatowe powierzy³y
memu Ojcu, w pierwszych latach powojennych, m³odzie¿ szkolna nie mia³a mo¿-
liwoœci ukoñczenia pe³nej podstawowej edukacji. Jednoczeœnie wyjaœniam, dla-
czego po zakoñczeniu II wojny œwiatowej nie powróciliœmy do Chmielna. Otó¿
nasze marzenia nie mog³y siê spe³niæ dlatego, poniewa¿ po wkroczeniu ¿o³nierzy
Armii Czerwonej (przemianowanej w 1946 r. na Armiê Radzieck¹) do Sulêczyna
w marcu 1945 r. ju¿ w pierwszym dniu mój Ojciec, który podczas okupacji praco-
wa³ w urzêdzie gminnym, pocz¹tkowo w Chmielnie, a nastêpnie w Sulêczynie,
zosta³ aresztowany i z wieloma innymi mieszkañcami z terenu Kaszub i Pomorza,
nale¿¹cymi do TOW „Gryf Pomorski” (analogicznie jako Bernard Grzêdzicki)
wywieziony do ZSRR (do Czerepowca), jako jeniec cywilny. Po powrocie z nie-
woli na pocz¹tku wrzeœnia (lub paŸdziernika?) 1945 roku nie by³o ju¿ wolnego
etatu kierownika szko³y w Chmielnie. Zatem powiatowe w³adze szkolne (Inspek-
torat) powierzy³y Mu kierownictwo zbiorczej Szko³y Powszechnej w Reskowie.
Œwiadectwo ukoñczenia klasy VIII uzyska³em w Szkole Ogólnokszta³c¹cej Stop-
nia Licealnego im. Hieronima Derdowskiego w Kartuzach. Natomiast klasê IX

15 Zob. Pro memoria Stefan Bieszk (1895–1964). Zebr. i oprac. J. Borzyszkowski, Gdañsk 2013,
s. 275-277.

16 Moi Rodzice Chrzestni: Ciocia Amalia Gransicka z Grzybna i Pan Hubert Skrzypkowski.
17 Gdzie zosta³em przyjêty do Pierwszej Komunii Œw. w miejscowym katolickim koœciele paraf.

w Chmielnie.
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ukoñczy³em w I Liceum Ogólnokszta³c¹cym w Gdañsku (w 1950 r.), gdzie na
prze³omie lat 1949/5018, przebywa³em w Ma³ym Seminarium OO. Jezuitów, przy
ul. Œw. Bart³omieja. Po powrocie do domu (z powodu powiêkszonej tarczycy)
kontynuowa³em naukê w L.O. im. H. Derdowskiego w Kartuzach, uzyskuj¹c
w 1952 r. œwiadectwo dojrza³oœci.

Piêcioletnie, dwustopniowe studia na sekcji nieograniczonej Wydzia³u Che-
micznego Politechniki Gdañskiej ukoñczy³em w 1957 r. Od 1 stycznia 1957 roku
zacz¹³em pracowaæ w Katedrze Chemii Nieorganicznej Politechniki Gdañskiej,
pocz¹tkowo w charakterze prowadz¹cego æwiczenia, nastêpnie, po zdaniu egza-
minu dyplomowego – asystenta, a od 1 grudnia 1957 r. na stanowisku starszego
asystenta, prowadz¹c æwiczenia laboratoryjne z chemii analitycznej jakoœciowej
na Wydz. Chemicznym PG oraz æwiczenia z chemii ogólnej, jak równie¿ wyk³ady
z chemii technicznej dla studentów Wieczorowego Studium In¿ynierskiego wy-
dzia³ów: Budownictwa L¹dowego i byæ mo¿e tak¿e Maszynowego, Technologii
Maszyn Politechniki Gdañskiej. W roku 1960 ukoñczy³em kurs techniki izoto-
powej w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, uzyskuj¹c uprawnienia do
pracy z radioizotopami. Po zorganizowaniu w kolejnych latach pracowni radio-
chemicznej (izotopowej) klasy III, w roku 1965 obroni³em pracê doktorsk¹19

z zastosowaniem (wykorzystaniem) naturalnego izotopu promieniotwórczego            ,
do iloœciowego oznaczenia potasu opracowan¹ metod¹ radiograwimetryczn¹,
w ró¿nych zwi¹zkach potasu, np. w materia³ach. Za dzia³alnoœæ naukowo-dydak-
tyczn¹ zosta³em przez W³adze Uczelni wyró¿niony pochwa³ami oraz odznaczony
Z³otym Krzy¿em Zas³ugi, a za spo³eczn¹ dzia³alnoœæ na stanowisku szefa »s³u¿by
odka¿ania i dezaktywacji« Zak³adowego Oddzia³u Samoobrony – medalem »Za
zas³ugi dla obronnoœci kraju«. W listopadzie 1976 r. zosta³em wyró¿niony przez
Wojewódzk¹ Radê Narodow¹ w Gdañsku odznak¹ honorow¹ »Zas³u¿onym Ziemi
Gdañskiej«.

W przesz³oœci, za dzia³alnoœæ w Oddziale Gdañskim ZK-P zosta³em uhono-
rowany srebrnym medalem, wybitym z okazji 50-lecia Oddzia³u Gdañskiego Zrze-
szenia Kaszubsko-Pomorskiego oraz wczeœniej: srebrn¹ odznak¹ honorow¹ Œwiê-
tope³ka Wielkiego (dok³adna nazwa: Odznaka Honorowa »Pieczêæ Œwiêtope³ka
Wielkiego«).

Dnia 24 V 1971 r. wybrano mnie sekretarzem Komisji Rewizyjnej Oddzia³u
Gdañskiego ZK-P (dwie kadencje), a kilka lat póŸniej – sekretarzem Zarz¹du
Oddzia³u Gdañskiego Zrzesz. Kaszubsko-Pomorskiego20, podczas prezesury

18 W tym czasie sakramentu bierzmowania udzieli³ mi administrator apostolski, zarz¹dzaj¹cy
diecezj¹ gdañsk¹, ks. pra³at dr Andrzej Wronka, póŸniejszy biskup wroc³awski.

19 Nied³ugo po obronie pracy dokt. otrzyma³em awans na stanowisko adiunkta. Po osi¹gniêciu
wieku emerytalnego ju¿ od d³u¿szego czasu jestem na emeryturze, staraj¹c siê jednak spora-
dycznie spo³ecznie dzia³aæ w Klubie Seniora PG.

20 jedna kadencja

40
19 K
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Lecha B¹dkowskiego. Poza tym organizowa³em wspólnie z cz³onkami Zarz¹du
Oddzia³u Gdañskiego ZK-P, np. p. red. Izabell¹ Trojanowsk¹, Kol. Prof. Józefem
Borzyszkowskim i in. wycieczki autokarowe do £¹czyñskiej Huty na plenerowe
uroczystoœci Konkursów pn.: »Ludowe Talenty«, po³¹czone z wystêpami arty-
stycznych zespo³ów folklorystycznych (Zespó³ Sierakowice, Zesp. Koœcierzyna,
Zesp. »Krubanie« i in. zespo³y pieœni i tañca). Na trasie przejazdu mogliœmy m.in.
zwiedziæ jeden z najwa¿niejszych punktów widokowych na Pojezierzu Kaszub-
skim, mianowicie Górê Jastrzêbi¹, na zboczu której le¿y g³az narzutowy o obwo-
dzie ponad 6 m. Z tego miejsca, niedaleko szosy, roztacza siê przepiêkny widok
na Jezioro Ostrzyckie i Wzgórza Szymbarskie ze szczytem Wie¿yc¹, najwy¿szym
w pó³n. Polsce i nie tylko w naszym kraju, na tej szerokoœci geograficznej. Drugim
wa¿nym wzgórzem widokowym w powiecie kartuskim jest tzw. Z³ota Góra, z któ-
rej mo¿na podziwiaæ jeziora Wielkie Brodno i Ostrzyckie oraz pasmo Wzgórz
Szymbarskich ze szczytem Wie¿yc¹ o wysokoœci ok. 330 m n.p.m. (nad poz.
morza). Latem 1966 roku, na Z³otej Górze (o wys. 210 m), zwanej w okresie
miêdzywojennym Wzgórzem Kirtiklisa (od nazwiska przedwojennego wojewody
pomorskiego), po³o¿ono tu kamieñ wêgielny pod pomnik, upamiêtniaj¹cy bojow-
ników ruchu oporu na Pomorzu Gdañskim. Ods³oniêcie pomnika autorstwa Wik-
tora To³kina mia³o miejsce w czerwcu 1968 roku.

Warto koniecznie nadmieniæ, ¿e £¹czyñska Huta znajduje siê w pobli¿u Je-
ziora Raduñskiego Dolnego o d³ugoœci ok. 10 km. natomiast d³ugoœæ krótszej
odnogi, le¿¹cej po drugiej stronie szosy21 wynosi ok 6 km. Ponadto odwiedzili-
œmy du¿¹ wieœ, d³ug¹ na 3 km o nazwie Karsin, z okazji zakoñczenia IV Konkursu
»Ludowe Talenty«, której mieszkañcy – w okresie zaboru byli bardzo zaanga¿o-
wani w pracy na rzecz narodowoœci polskiej i regionalnej kultury kaszubsko-po-
morskiej. Wiêcej wiadomoœci na temat tej d³ugiej wsi (ulicówki) i jej mieszkañ-
ców mo¿na znaleŸæ w monografii autorstwa prof. zw. dr hab. Józefa Borzyszkow-
skiego Tam gdzie Kaszeb kuñc oraz w opracowanym przez red. Tad. Bolduana
Nowym bedekerze kaszubskim.

Jednym, bodaj¿e z najatrakcyjniejszych szlaków turystycznych na Pojezierzu
Kaszubskim, który niejednokrotnie czêœciowo lub ca³kowicie »zaliczyliœmy« jest
tzw. Droga Kaszubska. Jest to 24-kilometrowy odcinek szosy turystycznej, bie-
gn¹cej od Garcza przez Chmielno, Chmielonko, Zawory, Rêboszewo, Z³ot¹ Górê,
Brodnicê Doln¹, Ostrzyce; w pobli¿u Wie¿ycy ³¹czy siê z szos¹, wiod¹c¹ z ¯u-
kowa do Koœcierzyny.

Droga Kaszubska w g³ównym odcinku prowadzi przez zgrupowanie najpiêk-
niejszych jezior i wzgórz morenowych w powiecie kartuskim. Przechodzi przez
szereg wsi letniskowych (Chmielno, Zawory, Rêboszewo, Brodnica Dolna, Ostrzy-
ce) z nadzwyczaj piêknym krajobrazem, najbardziej charakterystycznym na terenie

21 Wiod¹cej z Kartuz przez Rêboszewo, Sulêczyno do Bytowa.
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ca³ego Pojezierza Kaszubskiego. Mo¿na j¹ przebyæ za pomoc¹ ró¿nych œrodków
lokomocji, ale najlepiej pieszo. Tak¿e organizowaliœmy wycieczki autokarowe do
innych miejscowoœci: do Wiela, gdzie na zapleczu koœcio³a na wzgórzach nad
Jeziorem Wielewskim znajduje siê malowniczo po³o¿ona kalwaria; we wsi stoi
pomnik poety kaszubskiego Hieronima Jarosza Derdowskiego, popiersie Win-
centego Rogali, dzia³acza kaszubskiego, ludowego artysty, œpiewaj¹cego i graj¹-
cego na cytrze dla turystów, gawêdziarza;

– do BrzeŸna Szlacheckiego, na uroczystoœæ ods³oniêcia i poœwiêcenia po-
mnika ku czci Kaszubów, bior¹cych udzia³ w odsieczy wiedeñskiej pod ber³em
króla Jana III Sobieskiego (1683 r. ). Ponadto poniek¹d wraz z innymi cz³onkami
Zarz¹du Oddz. Gdañskiego ZK-P organizowaliœmy spotkania klubowe z literatami
kaszubsko-pomorskimi, np. z Lechem B¹dkowskim, Edmundem Puzdrowskim,
p³k. Ciechanowskim. Poza tym Zarz¹d Oddz. Gd. ZK-P zaprasza³ na imprezê
»Ludowe Talenty« autentycznych kaszubskich artystów: rzeŸbiarzy, malarzy; np.
Izydor [Izajasz] Rzepa wyspecjalizowa³ siê w rzeŸbieniu ptaszków, które nastêp-
nie pomalowa³ kolorowo.

Na zakoñczenie pragnê nadmieniæ, i¿ z okazji przejœcia na emeryturê22 otrzy-
ma³em od JM Rektora Politechniki Gdañskiej Pana Prof. dr hab. in¿. Edmunda
Wittbrodta23 pismo gratulacyjne oraz medal pami¹tkowy Politechniki Gdañskiej,
równie¿ W³adze Uczelni przyzna³y mi »Nagrodê Rektora« stopnia I za dzia³al-
noœæ dydaktyczn¹ w roku akad. 1992/93.

Kazimierz Grzêdzicki

P.S. Podczas okupacji hitlerowskiej zostali rozstrzelani: we wrzeœniu 1939 r. mój
stryj Robert Gransicki, nauczyciel polonijny, a 20 marca 1943 roku – mój naj-
starszy brat Józef Grzêdzicki24 za dzia³alnoœæ patriotyczn¹ w okupowanej Francji
(Nantes). Z rodzeñstwa (3 braci i 2 siostry) ¿yj¹: najm³odsza Krystyna Zawiszew-
ska i 10 lat starszy Kazimierz; by³o nas szeœcioro.

Aneks:

Skrypty opracowane dla studentów pierwszych roczników Wydzia³u Che-
micznego i innych wydzia³ów Politechniki Gdañskiej (studium dziennego i wie-
czorowego), których jestem wspó³autorem:

1. Æwiczenia laboratoryjne z chemii ogólnej, praca zbiorowa pod redakcj¹ Prof.
zw. dr. hab. in¿. Jana Biernata, Gdañsk 1986.

22 W 1993 roku.
23 Aktualnie Prof. zwycz., Senator RP.
24 Wraz z Zygmuntem Grochockim z Kociewia.
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2. Chemia budowlana autorstwa doc. dr hab. Haliny Bentkowskiej i dra in¿.
Kazimierza Grzêdzickiego, Gdañsk 1979, 1983 (trzy wydania)

3. Instrukcja do æwiczeñ z chemii dla I roku Wydzia³u Hydrotechniki i in. instr.

Ponadto jestem wspó³autorem co najmniej kilkunastu prac (ok. dwudziestu),
zamieszczonych w czasopiœmie »Chemia Analityczna«, w tym mojej pracy dok-
torskiej (w dwóch czêœciach) i in. Ÿród³ach literatury. Jestem tak¿e wspó³autorem
metody otrzymywania fluorku magnezu MgF2 o w³asnoœciach antyrefleksyjnych,
stosowanego do naparowania szkie³ optycznych w wysokiej temperaturze i przy
wysokim podciœnieniu (w »pró¿ni«) oraz niema³o tzw. doniesieñ opublikowanych
w czasopiœmie »Wiadomoœci Chemiczne«.

W latach 80. ub. wieku œpiewa³em wielokrotnie w naszym chórze parafial-
nym (par. p.w. MB Nieust. Pomocy) pod kier. dyrygenta p. Magistra Jerzego Sza-
rafiñskiego, w ró¿nych koœcio³ach. Najwa¿niejszym naszym wystêpem by³o uczest-
nictwo w liturgicznym œpiewie zjednoczonych zespo³ów chóralnych na Zaspie,
podczas I Pielgrzymki Ojca Œw. J.P. II do Polski i Gdañska.

      K.G.”25

¯yciorys ten, przypominaj¹cy nie tylko drogi i œcie¿ki ¿ycia Kazimierza, sta-
nowiæ mo¿e fragment nowej sagi rodu Grzêdzickich, jak¹ napisze, mo¿e w nieda-
lekiej przysz³oœci siostrzeniec i udostêpni wszystkim zainteresowanym na Kaszu-
bach – w kraju i œwiecie.

Po lekturze listu i ¿yciorysu KaŸmierza, odpowiadaj¹c nañ 12 marca 2013
roku, wprasza³em siê na jego 80. urodziny. Zaznaczy³em, ¿e na urodziny u nas siê
zaprasza! (Na imieniny mo¿na pójœæ bez zaproszenia!). Niestety, tej sugestii Ka-
zio nie podj¹³, a myœmy o jego jubileuszu zapomnieli... Nie zapomnieliœmy – nie
zapomnimy jednak o jego piêknej postawie spo³ecznika i obecnoœci w Spo³eczno-
œci Zrzeszonej.

Wzbogaceniem biografii Kazimierza mog¹ byæ ukochane przezeñ sentencje.
Pisa³ o nich w liœcie z 27 stycznia 2013 roku:

„Drogi Profesorze – Prezesie Józefie!
Serdecznie dziêkujê za list z dnia 14 bm., który da³ nieco impuls do dalszej

pracy pisarskiej. Wielkie dziêki za przychylne ustosunkowanie siê do wymienio-
nych w liœcie dwóch sentencji. Zatem pozwalam sobie przes³aæ listê nastêpnych,
zaczerpniêtych z zeszytu nr 43, z prze³omu lat 1986/1987. Wiêkszoœæ z nich zapi-
sa³em w 1986 roku. (…) Jak bodaj¿e napisa³em w poprzednim liœcie, zapisa³em ju¿
kilkadziesi¹t zeszytów, a wy¿ej wymieniony zdj¹³em z pó³ki bez przebierania”.

25 Bez w¹tpienia ciekawym uzupe³nieniem tego¿ biogramu mog¹ byæ akta personalne Kazi-
mierza z Archiwum Politechniki Gdañskiej.
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– Na pozycji 6 czytamy: „W czasie (podczas) ró¿nych uroczystoœci koœcielnych,
pañstwowych, ludowych, spo³ecznych itp. w pierwszej kolejnoœci nale¿y powitaæ
goœci, a dopiero potem przedstawicieli gospodarzy (albo w ogóle tych ostatnich
mo¿na pomin¹æ) dla ogólnego dobra, dla zapewnienia zgodnej, przyjacielskiej
i goœcinnej atmosfery”. – Na pozycji 15 jest refleksja dotycz¹ca wartoœci œpiewu
chóralnego, a jako ostatnia – nr 20 g³osi: „Nie mo¿e g³owa pañstwa „w nieskoñ-
czonoœæ” (zbyt d³ugo) piastowaæ najwy¿szego urzêdu pañstwowego (prezydenta,
premiera), z wyj¹tkiem dowódców wojskowych (np. marsza³ków, chyba ¿e sprze-
niewierzyli siê narodowi; wówczas nale¿y ich zdj¹æ z zajmowanego stanowiska),
gdy¿ d³ugotrwa³e rz¹dy jednego cz³owieka mog¹ doprowadziæ (ale nie musz¹) do
skostnienia, zastojów i ró¿nych kryzysów w sferze duchowego i materialnego
rozwoju spo³eczeñstw”. – Te m¹droœci w szczególny sposób sygnalizuj¹ stan ducha
i œwiat wartoœci Kazimierza, czekaj¹cy na swojego badacza – nie tyle historyka,
co mo¿e socjologa, a i politologa, a najlepiej wszechstronnie przygotowanego do
takich zadañ humanistê.

Sam Kazimierz to przedstawiciel nauk œcis³ych, politechnicznych, starej daty,
z których niemal ka¿dy by³ tak¿e humanist¹; jeœli nie wspó³twórc¹, to odbiorc¹
dzie³ ze œwiata kultury duchowej. Kazimierza cechowa³a te¿ nadzwyczajna, nawet
wœród ludzi starej daty, skromnoœæ. Ostatni akapit, jego ostatniego z zachowanych
we wspomnianej teczce listów brzmi: „Na zakoñczenie wielka proœba: proszê
koniecznie »zamalowaæ« [podkreœl. K. G.] bia³ym korektorem lub tuszopisem
(nieb. b¹dŸ czarnym) datê mych urodzin. Najwy¿ej mo¿e pozostaæ rok urodzenia.
Uwa¿am bowiem, ¿e w ¿yciorysie nie potrzeba podawaæ daty urodzin, gdy¿ jest
to sprawa œciœle osobista/intymna. Z góry dziêkujê za przys³ugê i serdecznie po-
zdrawiam Kol. Prezesa, jak równie¿ wszystkich Wspó³pracowników”. – Wybacz
Kazimierzu, Kol. Sekretarzu, ¿e tej proœby nie spe³ni³em. Winniœmy bowiem pa-
miêæ nie tylko o dniu Twojej œmierci, ale tak¿e o urodzinach!

W moim ostatnim liœcie do Kazimierza z 12 marca 2013 r. postawi³em szereg
pytañ, m.in.: „Ciekawym, czy ktoœ z m³odego pokolenia Grzêdzickich pracuje
nad sag¹ rodu? ¯a³ujê, ¿e nigdy nie starczy³o czasu na bli¿szy kontakt z »¯uko-
wem«. Tam przecie »historii« o Grzêdzickich równie wiele jak w Chmielnie. Kto
tam dziœ g³ow¹ rodziny? (…)”. – Takich pytañ wiêcej. Na niektóre odpowiedzi
znajduj¹ siê zapewne w spuœciŸnie Kazimierza i jej dalszych losach. A m³odym
nastêpc¹ mo¿e byæ ów siostrzeniec – Kaszuba i Polak, ale tak¿e Kataloñczyk
i Hiszpan, po prostu Europejczyk, podobnie jak Kazimierz, rodem z Chmielna.
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Józef Borzyszkowski

Profesor Brunon Synak (1943–2014)
– socjolog i prorektor Uniwersytetu Gdañskiego,

prezes Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego,
wspó³za³o¿yciel Instytutu Kaszubskiego

i polityk regionalny

Urodzi³ siê 23 paŸdziernika 1943 r. we wsi Podjazdy pow. Kartuzy w rodzi-
nie m³ynarza jako najm³odszy z dziewiêciorga rodzeñstwa. W Koœcierzynie ukoñ-
czy³ Liceum Pedagogiczne, a po roku pracy nauczyciela kontynuowa³ w Gdañsku
naukê w Studium Nauczycielskim Wychowania Fizycznego i studiowa³ na kie-
runku pedagogika w Wy¿szej Szkole Pedagogicznej. Po roku pracy w przemyœle
móg³ podj¹æ studia doktoranckie w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Warszaw-
skiego. Po doktoracie w 1973 r. wróci³ na Pomorze, zostaj¹c pracownikiem Insty-
tutu Socjologii Uniwersytetu Gdañskiego. Trzykrotnie by³ prorektorem UG ds.
studenckich. Przez wiele lat w swoich badaniach zajmowa³ siê g³ównie proble-
matyk¹ m³odzie¿y i ludzi starych na wsi. By³ aktywnym dzia³aczem stowarzyszeñ
naukowych i cz³onkiem PZPR. Dopiero w 1985 r. zosta³ cz³onkiem Zrzeszenia
Kaszubsko-Pomorskiego, gdzie powierzono mu opiekê nad Klubem Studenckim
„Pomorania”. Odt¹d w jego badaniach szczególn¹ rolê odgrywa problematyka
kaszubska. Ich owocem jest m.in. udzia³ w zbiorowym dziele Kaszubi. Monogra-
fia socjologiczna, powsta³ym z inicjatywy ZK-P pod redakcj¹ Marka Latoszka,
Rzeszów 1990 i jego w³asna monografia Kaszubska to¿samoœæ, ci¹g³oœæ i zmiana
– studium socjologiczne, Gdañsk 19981.

W III Rzeczypospolitej za przyczyn¹ Zrzeszenia zaanga¿owa³ siê w dzia³al-
noœæ na rzecz samorz¹du. W 1996 r. by³ wspó³za³o¿ycielem Instytutu Kaszub-
skiego, a w latach 1998–2004 prezesem Zarz¹du G³ównego ZK-P. Skupi³ siê na
promocji regionu – zw³aszcza folkloru i jêzyka kaszubskiego, wspó³pracuj¹c
szczególnie blisko z Koœcio³em. Stara³ siê ³agodziæ narastaj¹ce w spo³ecznoœci

1 Zob. Wchodzi³em w ¿ycie z kompleksami. Z prorektorem Uniwersytetu Gdañskiego doc. dr.
hab. Brunonem Synakiem rozmawia Henryk Galus, „Pomerania”, 1985, nr 1, s. 1-6.
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zrzeszonej ró¿nice i sprzecznoœci ideologiczne i polityczne. Do swoich najwiêk-
szych sukcesów zaliczy³ kaszubskie pielgrzymki do Ziemi Œwiêtej i Rzymu, wzmac-
niaj¹ce to¿samoœæ Kaszubów. Wypromowa³ te¿ godnych siebie nastêpców.

Od pocz¹tku istnienia samorz¹du regionalnego by³ radnym, a w latach 2002–
–2010 przewodnicz¹cym Sejmiku Samorz¹dowego Województwa Pomorskiego.
We wspomnieniu poœmiertnym, opublikowanym na ³amach „Pomorskie. Magazyn
Samorz¹du Województwa Pomorskiego”, okreœlono go m.in. „mentorem pomor-
skich samorz¹dów i przyjacielem Kaszubów”2. Z ramienia PO kandydowa³
w 2008 roku do Parlamentu Europejskiego; przyjaŸni³ siê m.in. z premierem Do-
naldem Tuskiem, który uczestniczy³ w jego pogrzebie, ¿egnaj¹c go w bardzo ser-
decznych s³owach.

Profesor zmar³ po d³ugiej i ciê¿kiej chorobie 18 grudnia 2013 roku. Pochowa-
ny zosta³ w g³ównej alei na Cmentarzu Srebrzysko. Pogrzeb mia³ charakter wyj¹t-
kowy, wrêcz pañstwowy. Uczestniczy³a w nim orkiestra i kompania honorowa
wojska polskiego, a przede wszystkim dziesi¹tki delegacji i pocztów sztandaro-
wych oddzia³ów Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego. Ceremoniom pogrzebowym
w wype³nionej ¿a³obnikami katedrze oliwskiej przewodniczy³ ks. abp. S³awoj
Leszek G³ódŸ, a na cmentarzu ks. abp. Tadeusz Goc³owski, honorowy cz³onek
ZK-P i IK, który w katedrze wyg³osi³ wzruszaj¹c¹ homiliê. Na cmentarzu po¿e-
gnali go równie¿ Rektor Uniwersytetu Gdañskiego, Marsza³ek Województwa
Pomorskiego i Prezes Zrzeszenia. Profesora po¿egna³a te¿ wkrótce potem zrze-
szeniowa „Pomerania”3, a jego sylwetkê i ¿yciowe dokonania przypomnia³a gdañ-
ska telewizja.

Przypomniano te¿, ¿e za badania naukowe i dzia³alnoœæ na rzecz naszej ma³ej
ojczyzny uhonorowany zosta³ w 1991 roku Medalem Stolema, a póŸniej tak¿e
Srebrn¹ Tabakier¹ Antoniego Abrahama i Medalem Ksiêcia Mœciwoja oraz tytu-
³em Budziciela Kaszubów. W 2010 roku na ostatniej sesji sejmiku pomorskiego,
prowadzonej przez Profesora, w której uczestniczy³ premier D. Tusk, minister
S³awomir Nowak w imieniu Prezydenta RP odznaczy³ go Krzy¿em Kawalerskim
Orderu Odrodzenia Polski. W 2013 roku Profesor otrzyma³ Nagrodê Naukow¹
Miasta Gdañska im. Jana Heweliusza. Pod koniec 2013 roku ukaza³a siê dedyko-
wana mu z okazji 70-lecia Ksiêga Pami¹tkowa4.

2 Zob. L. Jeziorska, ¯egnaj, profesorze..., „Pomorski Magazyn Samorz¹du Województwa Po-
morskiego”, za styczeñ-luty 2014, nr 1, s. 14-15.

3 Zob. Relacja z pogrzebu – Ostatñe oddzãkowanie… i £. Grzêdzicki, Profesorze, Bóg Za-
p³aæ!, „Pomerania”, 2014, nr 1. (Tam¿e fragmenty homilii ks. abpa. T. Goc³owskiego…,
a tak¿e s³owa D. Tuska i M. Struka – marsza³ka oraz J. M. B. Lammka).

4 O spo³ecznym znaczeniu to¿samoœci, miejsca i czasu ¿ycia. Szkice socjologiczne i gerontolo-
giczne. Ksiêga dedykowana prof. Brunonowi Synakowi, red. D. Rancew-Sikora, C. Obracht-
-Prondzyñski, M. Kaczmarczyk, P. Czekanowski, Gdañsk 2013.
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 W jego dorobku naukowym szczególne miejsce zajmuje wspomnieniowa
ksiêga pt. Moja kaszubska stegna, wydana przez Zrzeszenie Kaszubsko-Pomor-
skie w Gdañsku w 2010 roku, zas³uguj¹ca i dziœ na uwa¿n¹ lekturê i pog³êbion¹
refleksjê nad dziejami i kondycj¹ duchow¹ wielu Kaszubów w II po³. XX i po-
cz¹tkach XXI wieku.

Wspomnienia Brunona Synaka, zatytu³owane skromnie Moja kaszubska ste-
gna, stanowi¹ wyj¹tkowe dzie³o nie tylko, ale przede wszystkim – w pamiêtnikar-
stwie kaszubsko-pomorskim. Ta wyj¹tkowoœæ bierze siê st¹d, i¿ autor jako socjo-
log mia³ za sob¹ miêdzy innymi badania dotycz¹ce œwiadomoœci i to¿samoœci
Kaszubów u schy³ku XX wieku, których g³ównym owocem jest wspomniana ksi¹-
¿ka pt. Kaszubska to¿samoœæ, ci¹g³oœæ i zmiana. Jednoczeœnie, przynajmniej od
po³owy lat osiemdziesi¹tych ubieg³ego wieku, bêd¹c znanym socjologiem, by³ on
aktywnym uczestnikiem kaszubsko-pomorskiego ruchu regionalnego, a jak wiemy,
na prze³omie wieków XX i XXI prezesem ZK-P, który wykreowa³ dwóch swoich
nastêpców – Artura Jab³oñskiego i aktualnie pe³ni¹cego tê funkcjê £ukasza Grzê-
dzickiego. Brunon Synak by³ równie¿ od lat politykiem. Jako aktywny dzia³acz
Platformy Obywatelskiej wzmacnia³ znaczenie i pozycjê tej partii na Pomorzu.

Ju¿ samym tytu³em swego dzie³a, podsumowuj¹cego niejako w³asny wielo-
stronny ¿yciowy dorobek, Brunon Synak nawi¹za³ do wyj¹tkowego pamiêtnika –
wspomnieñ Jana Karnowskiego (1886–1939) pt. Moja droga kaszubska, wyda-
nego w oficynie ZK-P w 1981 roku. (Nie zauwa¿y³em natomiast, by mia³ tak¿e na
uwadze wspomnienia innych dzia³aczy i twórców literatury kaszubskiej, opubli-
kowane w aneksie do znanej pracy Jana Drze¿d¿ona)5.

Wœród najwa¿niejszych w¹tków wspomnieñ B. Synaka odnajdujemy swo-
iste doœwiadczenia i zmagania z kompleksem kaszubskoœci, jaki towarzyszy³ mu
od dzieciñstwa do dojrza³oœci, miêdzy innymi za przyczyn¹ nauczycieli szko³y pod-
stawowej, nieakceptuj¹cych kaszubszczyzny wœród dzieci. Innym obci¹¿eniem,
z którego wyzwoli³ siê jako pracownik naukowy dopiero po 1980 roku, by³y jego
doœwiadczenia z Polsk¹ Zjednoczon¹ Parti¹ Robotnicz¹…

Niemniej wiele miejsca w tej ksi¹¿ce zajmuje prezentacja ciekawych ludzi,
których pozna³ i wydarzenia, w jakich uczestniczy³ w kraju i ró¿nych zak¹tkach
Europy. Reprezentowa³ bowiem nasz region w instytucjach Unii Europejskiej.
Tym niemniej najwa¿niejsza dla Profesora by³a najbli¿sza rodzina.

Szczeroœæ wyznañ Profesora, szeroka promocja ksi¹¿ki prowadzona przez
oddzia³y Zrzeszenia, zjedna³y jej mnogich czytelników; da³y du¿o satysfakcji
autorowi i przekona³y, i¿ by³o warto, a te wspomnienia s¹ wyrazem doœwiadczeñ
nie tylko jego w³asnych, ale tak¿e sporej czêœci ca³ego pokolenia. Napisa³ to Pro-

5 Zob. J. Drze¿d¿on, Wspó³czesna literatura kaszubska 1945–1980, Warszawa 1986, gdzie
w Aneksie m.in. Aleksander Labuda, Moja droga kaszubska; Józef Ceynowa, Droga kaszub-
ska; Jan Piepka, Moja stegna do kaszubskiej liryki; Zygmunt Narski, Moja domacka droga;
Eugeniusz Go³¹bek, Moja stegna do kaszëbiznë.
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fesor w artykule pt. W poszukiwaniu autentycznoœci i swojego „ja”, opubliko-
wanym w rok po wydaniu ksi¹¿ki na ³amach „Pomeranii”6. W tym¿e artykule,
podkreœlaj¹c, i¿ wielkim zaskoczeniem by³o dlañ du¿e zainteresowanie jego ksi¹¿k¹
i mi³a reakcja czytelników, wyrazi³ pogl¹d, i¿ wziê³o siê to g³ównie z faktu wyj-
œcia „Naprzeciw wa¿nym potrzebom”. – Tymi potrzebami by³y i s¹: „potrzeba
kontaktu z autentycznoœci¹” i „potrzeba kontaktu z samym sob¹”. Potrzeby te
rodz¹ siê w sytuacji – rzeczywistoœci, w jakiej ¿yjemy, w której „wszystko staje
siê anonimowe, powierzchowne i sztuczne, a my tracimy swoj¹ oryginalnoœæ
i odmiennoœæ”. – St¹d ma siê braæ potrzeba „poszukiwania kontaktu z tym, co
swojskie i bliskie, pachn¹ce autentycznoœci¹”. A z kolei ta w³aœnie potrzeba, to
podatny grunt do poszukiwania twórczoœci odbieranej jako swojska, bowiem…
„Ka¿dy chce mieæ swoje Podjazy”.

Podjazy, jak wiemy, to wieœ w pow. kartuskim, w jakiej wyrós³ i do której
wróci³ jako profesor B. Synak, budz¹c wspomnieniami u wielu czytelników
podobne do swoich refleksje. S¹ to refleksje ludzi odnajduj¹cych siê po latach
(mo¿e dopiero dziœ?), w swoim najbli¿szym – kaszubskim, kociewskim czy in-
nym œwiecie!

Nie przekreœlaj¹c s³usznoœci spostrze¿eñ i istotnych wartoœci tych¿e refleksji
i wspomnieñ, jestem przekonany, ¿e to tylko jedna strona medalu. Zainteresowa-
nie t¹ ksi¹¿k¹ wziê³o siê bowiem tak¿e z oryginalnoœci i wyj¹tkowoœci autora,
cz³owieka bêd¹cego w naszym kaszubsko-pomorskim œwiecie na niejednym œwie-
czniku, st¹d obecnego w terenie i mediach; swojaka w niemal ka¿dym zak¹tku
Kaszub i województwa pomorskiego. Jako wyraz szczególnej skromnoœci autora
przyjmujê jego przekonanie, ¿e to nie ciekawoœæ jego ¿ycia jako osoby znanej
mog³a wzbudziæ to szerokie zainteresowanie.

Tak siê sk³ada, ¿e podobnie jak w ¿yciu Brunona Synaka, moje korzenie –
korzenie mojego ojca – tkwi¹ w koœcierskim Raduniu, gdzie nasi krewni mieszkali
do niedawna po s¹siedzku. Wychowywaliœmy siê obaj na wsi, wprawdzie w in-
nych zak¹tkach Kaszub – ja na po³udniu, czyli na Zaborach, sk¹d Jan Karnowski
i inni kaszubolodzy, on w œrodku Kaszub, niemal w Szwajcarii Kaszubskiej. Poza
tym niemal równoczeœnie prze¿yliœmy piêæ lat w Liceum Pedagogicznym w Koœ-
cierzynie (on dwa roczniki wy¿ej, mieszkaj¹c te¿ w internacie). Obaj skoñczyli-
œmy Wy¿sz¹ Szko³ê Pedagogiczn¹ w Gdañsku…

Dumaj¹c nad wspomnieniami Kolegi z lat szkolnych i studenckich, a i póŸ-
niejszych, zastanawia³em siê, czy ¿yliœmy jednak w tym samym œwiecie. Dla mnie
bowiem kaszubszczyzna od pocz¹tku, od wczesnego dzieciñstwa by³a czymœ
wyró¿niaj¹cym pozytywnie, akceptowanym przez otoczenie, poci¹gaj¹cym do
g³êbszego poznania kaszubskiego wczoraj i dziœ, historii i literatury – dawnej
i wspó³czesnej. Tak¿e w Liceum Pedagogicznym w Koœcierzynie, choæ nie mieli-

6 Zob. B. Synak, W poszukiwaniu autentycznoœci i swojego ja. Refleksje po spotkaniach, „Po-
merania”, 2011, nr 4, s. 11-12.
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œmy nauki jêzyka kaszubskiego, ani przedmiotu „wiedza o regionie”, zetkn¹³em
siê z kaszubszczyzn¹ – jêzykiem i kultur¹ na ró¿nych przedmiotach, jak i na zajê-
ciach pozalekcyjnych, np. w wêdrówkach turystycznych po Kaszubach, w których
przewodnikiem by³ nasz nauczyciel WF, Antoni Patok, znany jako „Turysta”, syn
Jana Patoka – folklorysty kaszubskiego z I po³owy XX wieku. Mogê jedynie mieæ
¿al do prof. Antoniego, ¿e nie mówi³ nam o swoim ojcu, ale prowadzi³ nas jego
œladami – m.in. do Wdzydz i skansenu Gulgowskich, a ponadto do dworku
J. Wybickiego w Bêdominie i po drogach Szwajcarii Kaszubskiej. Z kolei nau-
czyciel œpiewu i muzyki, Antoni Olecki, choæ nie by³ Kaszub¹, uczy³ nas niejed-
nej kaszubskiej pieœni, a nawet sam je tworzy³. Æwiczyliœmy je w ramach chóru;
prezentowaliœmy na wojewódzkich konkursach itp. Nauczycielem naszego Li-
ceum by³ tak¿e wówczas senior, Alfons Bastian, kustosz pamiêci o Gulgowskich…
W czytelni biblioteki szkolnej by³y m.in. „Kaszëbë”, których ka¿dy numer stano-
wi³ dla mnie smakowit¹ ucztê dla czytelnika… St¹d te¿ niejako naturalnie, bêd¹c
studentem w Gdañsku, zosta³em cz³onkiem Klubu „Pomorania” i dzia³aczem
ZK-P, do którego stegna Brunona by³a znacznie d³u¿sza i… trudniejsza, a dojœcie
o 20 lat póŸniejsze. Zdawaæ by siê mog³o, ¿e jego studia doktoranckie w Warsza-
wie pomog¹ szybciej odczuæ potrzebê powrotu do kraju dzieciñstwa.

Czytaj¹c Moj¹ kaszubsk¹ stegnê B. Synaka, konfrontuj¹c swoje refleksje
z innymi rówieœnikami z LP, z których niejeden jest tak¿e od lat aktywny w spo-
³ecznoœci zrzeszonej i na polu krzewienia kultury kaszubskiej, przekona³em siê,
¿e moje odczucia s¹ im bliskie. Po prostu, niektórzy z nas mieli szczêœcie, i¿ ow¹
autentycznoœæ oraz swoje ja odkryli wczeœniej, tak¿e dziêki LP w Koœcierzynie.
St¹d na moich stegnach i drogach kaszubskich, czy pomorskich, jak i poza nasz¹
ma³¹ ojczyzn¹, spotka³em równie¿ mnóstwo ciekawych i wspania³ych postaci, jak
i wiele akceptacji – tak¿e na WSP – dla kaszubszczyzny, obok nielicznych prze-
ciwników, którzy wrêcz mobilizowali do zwiêkszonego poznawania i dzia³ania.

Jestem przekonany, ¿e ksi¹¿ka B. Synaka, bêd¹ca fenomenem w naszym ka-
szubsko-pomorskim œwiecie, zw³aszcza wœród ludzi nauki, wzbudzi jeszcze nie-
jedn¹ refleksjê i zmobilizuje mo¿e kogoœ z socjologów do analizy jego kaszub-
skiej stegny, jak te¿ drogi J. Karnowskiego i dróg innych kaszubologów, którzy
zdobyli siê na podobne, choæ zwykle skromniejsze spisanie swoich wspomnieñ.
Byæ mo¿e jeszcze ktoœ inny z badaczy i polityków znajdzie bardziej ni¿ Bronek
sprzyjaj¹ce warunki do stworzenia podobnego dzie³a, tak¿e z szerszym odniesie-
niem do otaczaj¹cego nas œwiata, w którym nie tylko moje ja, ale i autentycznoœæ
innych umacnia œwiat uniwersalnych wartoœci.

O tych¿e wartoœciach, wspó³dzia³aniu ZK-P i B. Synaka z instytucjami i ludŸmi
Koœcio³a; o spotkaniach i nauczaniu Jana Paw³a II..., niema³o znajdujemy na kar-
tach przywo³anych tu wspomnieñ.

S¹ one wspania³ym dokumentem, nie tylko socjologicznym, ale i historycz-
nym. Ich g³êbsza analiza w kontekœcie choæby dzie³ Cezarego Obracht-Prondzyñ-
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skiego7  i innych badaczy spo³ecznoœci kaszubskiej, to wspania³e, pasjonuj¹ce
zadanie dla moich nastêpców, zw³aszcza duchowych synów œp. Bronka Synaka –
nie tylko profesora, czy kochaj¹cego mê¿a i ojca, ale tak¿e dziadka, do koñca
¿ycia zatroskanego o przysz³oœæ rodziny i kaszubszczyzny.

Na koniec tych ¿a³obnych wspomnieñ i refleksji warto mo¿e dodaæ, ¿e ostat-
nim darem B. Synaka dla nas wszystkich pozostanie kolejna unikatowa ksi¹¿ka –
tom jego refleksji dotycz¹cych schy³ku ¿ycia i walki z chorob¹, z któr¹ do koñca
dzielnie siê zmaga³, wspierany przez najbli¿szych z rodziny i ró¿nych krêgów
przyjació³. Swoim ¿yciem i prac¹, zw³aszcza dokonaniami na polu samorz¹du,
nauki i literatury pamiêtnikarskiej, prof. Brunon Synak zapisa³ niejedn¹ piêkn¹
kartê naszych dziejów.

7 Mam tu na uwadze jego dwie monografie: Kaszubi. Miêdzy dyskryminacj¹ a regionaln¹
podmiotowoœci¹, Gdañsk 2002 i Zjednoczeni w idei. Piêædziesi¹t lat Zrzeszenia Kaszubsko-
-Pomorskiego 1956–2006, Gdañsk 2006.
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Ks. pra³at Jan Borzyszkowski (1930–2014)
– duszpasterz i budowniczy z diecezji koszaliñsko-

-ko³obrzeskiej, kapelan koszaliñskiej
„Solidarnoœci”, dyrektor diecezjalnego

„Caritasu”, autor wspomnieñ

Ks. Jana, jednego ze starszych duchownych braci z rodu Borzyszków, pozna-
³em bli¿ej przed ponad æwieræwieczem, gdyœmy gotowali I Zjazd Borzyszkow-
skich. Zjazd ten odby³ siê 14-16 czerwca 1991 r. w b. dworku £aszewskich
w Sulêczynie, a po³¹czony by³ z objazdem g³ównych gniazd rodzinnych i kulmi-
nacj¹ w postaci mszy œw. w przepiêknym koœciele w Borzyszkowach – stolicy
Gochów. Mszê œw. celebrowali ksiê¿a Borzyszkowscy wraz z ówczesnym pro-
boszczem œp. ks. Kazimierzem Roepke pod przewodnictwem pra³ata – ks. prof.
Mariana z Olsztyna, dziœ ju¿ tak¿e œp., którego wspominaj¹ na ³amach Borzysz-
kowy i Borzyszkowscy jego uczniowie i przyjaciele1.

Pisz¹c do t. I rodzinnej serii Borzyszkowy i Borzyszkowscy tekst na temat
Dzieje rodziny w ¿yciu historyka, przywo³a³em tam ró¿nych Borachów, nie tylko
tych najbli¿szych z Piek³a rodem2, a i bli¿ej z kochanego Jab³uszka nad Jeziorem
Wieckim. Cytujê tam dokument ze starych chojnickich ksi¹g ³awniczych, czyli
s¹dowych, jak i humorystyczn¹ opowieœæ wspania³ego Józefa Iwickiego o jednym
z kaszubskich „grafów” nosz¹cych nasze nazwisko. Przywo³ujê z Gochów ks. Jó-
zefa, zamordowanego przez hitlerowców i jego kuzyna prawnika Edwina – Ed-
munda, dzia³acza „Stanicy” w Toruniu, a po wojnie obywatela Warszawy, a tak¿e
Borzyszków z Kruszynia w parafii leœniñskiej na Zaborach. I dalej napisa³em:

Józef Borzyszkowski

1 Zob. Borzyszkowy i Borzyszkowscy, t. VI.
2 Piek³o to pustkowie, przynale¿ne do wsi Raduñ, od pokoleñ gniazdo Borzyszkowskich, które

przed niedawnymi laty, za przyczyn¹ nie¿yj¹cego ju¿ ks. prob. J. Empla, przechrzczono ofi-
cjalnie na Kalwariê!?
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„Oj, ile¿ to by o Kruszynie i tamtejszych Borzyszkowskich na weso³o i ze
smutkiem powiedzieæ mo¿na. Z tych to Borzyszków bezpoœrednio wywodzi siê
rodzina ks. Jana, urodzonego w Nakli ko³o Parchowa, dziœ pra³ata i prepozyta
kapitu³y koszaliñskiej. Ks. Jan zachowa³, jako rodzinn¹ cennoœæ, pami¹tkê z Kru-
szyna, prezentowany tu rêkopiœmienny opis i rysunek herbu Borzyszkowskich.
Sam ma na sumieniu wiele koœcielnych budowli i wysi³ku organizacyjnego, za co
jeszcze nie tak dawno wyró¿niony by³ tytu³em wroga ludu, inaczej mówi¹c Polski
Ludowej. Jego dwie rodzone siostry, Agnieszka i Zofia s³u¿¹ Bogu i ludziom
w klasztorach Boromeuszek na Œl¹sku, Zofia jako siostra Hieronima napisa³a
w 1989 roku »Wspomnienie o zaginionym stryjku Ignacym Borzyszkowskim«,
którego fotografie zauwa¿y³em w 1990 roku na wystawie w Pomorskim Okrêgu
Wojskowym w Bydgoszczy, poœwiêconej ofiarom Katynia i innych miejsc zag³ady
na wschodzie. Ignacy by³ wœród najbli¿szych »¿o³nierzy – oficerów« Marsza³ka
Józefa Pi³sudskiego. Zachowa³y siê fotografie zbiorowe od 1920 roku zaczyna-
j¹c, na których Ignacy stoi obok Marsza³ka. Towarzyszy³ mu te¿ w wyjazdach
zagranicznych, m.in. na s³ynn¹ Maderê. W latach 30. by³ »Przodownikiem Policji
Pañstwowej Warszawa – Belweder«. Po œmierci Marsza³ka pracowa³ jako poli-
cjant w Poznaniu, a krótko przed wybuchem wojny skierowano go w okolice
Lwowa. W pierwszych dniach okupacji radzieckiej znalaz³ siê w obozie, sk¹d
wywo¿ono do Katynia”3.

Dziêki stryjowi Ignacemu, tak¿e jego bratanek Jan, syn Antoniego, gospoda-
rza z Nakli, wychowa³ siê w rzadkim na Kaszubach i Pomorzu kulcie wielkiego
Marsza³ka.

W tym¿e t. I Borzyszkowy i Borzyszkowscy, w jego drugiej, poprawionej
i uzupe³nionej edycji – Gdañsk – Lipusz 1991, znajdujemy w dziale Niektóre
zg³oszenia – listy, „Informacjê ks. pra³ata Jana Sylwestra Wyszk-Borzyszkow-
skiego z Koszalina” o jego rodzinie i w³asny ¿yciorys kap³ana. Warto, jak s¹dzê,
przywo³aæ j¹ tutaj w ca³oœci. Mówi ona bardzo wiele o osobowoœci i dokonaniach
ks. Jana. Oto jego „Informacja”:

„W pobli¿u szosy ³¹cz¹cej Bytów z Koœcierzyn¹, tu¿ przy przedwojennej
granicy polsko-niemieckiej, le¿y wioska o nazwie »Nakla«. W œrodku wioski za-
mieszkuje rodzina Wyszk-Borzyszkowskich, prowadz¹c gospodarstwo o wielko-
œci 54 ha. Pierwszym Borzyszkowskim w Nakli by³ Antoni Borzyszkowski, syn
Antoniego i Marianny Wyszk-Borzyszkowskich z Kruszyna. Marianna i Antoni
Wyszk-Borzyszkowski z Kruszyna mieli oœmiu synów: Izydora, Franciszka, Jana,
Józefa, Paw³a, Antoniego, Ignacego i Wincentego oraz trzy córki, które wysz³y:

3 Borzyszkowy i Borzyszkowscy. O dziejach wsi i rodziny. Studia i materia³y na I Ziñdzenie
Bërzeszkowsczich 14-16 czerwca 1991, zebrane przez Józefa Borzyszkowskiego, Gdañsk –
Lipusz 1991, s. 21.
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najstarsza za Kaszubowskiego w Skoszewku, druga za Kaszubowskiego w Lêdach,
a najm³odsza Katarzyna za Czapiewskiego w G³odowie. Synowie po¿enili siê
równie¿, z wyj¹tkiem Ignacego i Wincentego, i prowadzili swoje gospodarstwa:
Izydor w Lêdach, Franciszek pozosta³ na ojcowiŸnie w Kruszynie, Jan w Skorze-
wie, Józef w Peplinie, Pawe³ w Skorzewie, Antoni w Nakli. Ignacy usadowi³ siê
w Belwederze przy Marsza³ku Pi³sudskim, póŸniej w Poznaniu, a tu¿ przed
II wojn¹ œwiatow¹ we Lwowie. Najm³odszy Wincenty po ukoñczonych studiach
i œmierci Antoniego, mojego ojca, zaj¹³ siê naszym wychowaniem – siedmiu dziew-
czyn i dwóch ch³opców.

Oto ich imiona:
Anna – wysz³a za Strojka w Nakli,
Zofia – wst¹pi³a do zakonu w Trzebnicy,
Agnieszka – wst¹pi³a do zakonu w Trzebnicy,
Teresa – wysz³a za Jankowskiego w Nakli,
Szczepan – w Nakli na ojcowiŸnie,
Aniela – wysz³a za Tuska w Skorzewie – ojcowizna mojej matki Julianny

z Czecholiñskich,
Maria – w Nakli na ojcowiŸnie,
Jan – kap³an z Diecezji Koszaliñskiej,
Stanis³awa – wysz³a za Derê w Koœcierzynie.

Teraz parê s³ów o sobie. Jestem przedostatnim dzieckiem z dziewiêciorga
dzieci Antoniego Wyszk von Borzyszkowski i Julianny z Czecholiñskich. Urodzi-
³em siê w Wigiliê Bo¿ego Narodzenia 1930 roku w Nakli, ochrzczony w Parcho-
wie. W roku 1935 zmarli rodzice: ojciec 30 maja, a matka 6 sierpnia. Wychowywa³
nas stryjek Wincenty i starsze siostry. U nich prze¿y³em wojnê. I Komuniê przyj¹-
³em potajemnie w Parchowie w 1942 roku. Po wojnie w przyspieszonym tempie
skoñczy³em szko³ê podstawow¹, a w 1947 roku wst¹pi³em do Ni¿szego Semina-
rium Duchownego w Górnej Grupie. Po zamkniêciu tej uczelni przez w³adze ko-
munistyczne odby³em dwuletni nowicjat u Ksiê¿y Werbistów, po czym przesze-
d³em do Seminarium Gorzowskiego w Parady¿u ko³o Gorzowa Wlkp.

Œwiêcenia kap³añskie otrzyma³em 20.12.1958 roku. Pierwsz¹ placówk¹ mo-
jej pracy kap³añskiej by³y Ko³czyg³owy – dwa lata, nastêpnie Krosno Odrzañskie
– pó³tora roku. Od czerwca 1962 roku biskup posy³a mnie na samodzielne pla-
cówki. Pierwsz¹ jest Brzezie – Bia³y Bór – dwa lata. Tu te¿ Urz¹d Spraw Wew-
nêtrznych w Warszawie uzna³ mnie reakcjonist¹ i wrogiem Polski Ludowej.
W roku 1964 zosta³em skierowany do Podwilcza ko³o Bia³ogardu, by stworzyæ
tam parafiê. Szeœæ lat pracy uwieñczy³o: uporz¹dkowanie trzech koœcio³ów, wy-
budowanie plebanii i zintegrowanie mieszkañców w jedn¹ rodzinê parafialn¹.
Oczywiœcie, remonty koœcio³ów i budowa plebanii dokona³y siê bez pozwolenia,
st¹d liczne kolegia i kary.
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W roku 1970, po przeprowadzonej przez biskupa ordynariusza Wilhelma Plutê
wizytacji parafii Goœcino ko³o Ko³obrzegu, zosta³em dekretem od zaraz zobowi¹-
zany do objêcia tej¿e parafii. Rzeczywiœcie stan duchowy i materialny parafii
Goœcino by³ nêdzny. Na pierwszej mojej mszy œw. w tej parafii obecne by³y tylko
dwie kobiety, a zapytane, gdzie inni, odpowiedzia³y: »My te¿ przysz³yœmy tylko
po to, by zobaczyæ nowego proboszcza«. Piêkny koœció³ goœciñski: dach sito, okna
bez szyb, a wnêtrze… Plebania – rudera wœród ruin zabudowañ gospodarczych.
Po kilku tygodniach przekona³em siê, ¿e diabe³ nie tak straszny, jak go maluj¹.
Parafianie przebudzili siê z letargu obojêtnoœci, a pomog³y mi w tym rozruchy
grudniowe 1970 roku. Odnowiona zewn¹trz i wewn¹trz œwi¹tynia, godna miana
Domu Bo¿ego, zape³nia³a siê w niedziele na trzech mszach œw. wiernymi. Korzy-
staj¹c z rozluŸnienia grudniowego, pobudowaliœmy now¹, dwukondygnacyjn¹
plebaniê. W 1972 roku utworzono Diecezjê Koszaliñsko-Ko³obrzesk¹. Z chwil¹
utworzenia Kapitu³y Katedralnej Koszaliñsko-Ko³obrzeskiej zosta³em kanonikiem
i dziekanem tej Kapitu³y.

W 1974 roku ks. Tadeusz Werno, dotychczasowy proboszcz Œwidwina, zosta³
powo³any na biskupa pomocniczego nowej Diecezji Koszaliñsko-Ko³obrzeskiej.
Ksi¹dz biskup ordynariusz Ignacy Je¿, znaj¹c potrzeby œwidwiñskiej parafii, od-
wo³uje mnie z Goœcina i mianuje proboszczem Œwidwina i dziekanem Dekanatu
Œwidwin. Tu prócz prac duszpasterskich zaj¹³em siê regotyzacj¹ piêknej œwi¹tyni
œwidwiñskiej, upiêkszeniem i ubogaceniem jej wnêtrza, jak równie¿ zainstalowa-
³em ogrzewanie i nowe witra¿e. W roku 1976, korzystaj¹c z atmosfery wywo³anej
rozruchami Radom – »Ursus«, pobudowa³em du¿¹, czterokondygnacyjn¹ pleba-
niê. Oczywiœcie, przes³uchania, kolegia, kary nas nie ominê³y, ale plebania stoi.
Jako cz³owiek na indeksie i czarnej liœcie, nie mog³em byæ zatwierdzony na pro-
boszcza przez pañstwo, czego wówczas wymagano.

Plany ks. biskupa by³y dalsze, widzia³ mnie proboszczem katedry. W ci¹gu
miesi¹ca od chwili zg³oszenia kandydata na proboszcza w³adze pañstwa musia³y
daæ odpowiedŸ. Z koñcem kwietnia 1979 roku Diecezja zg³osi³a moj¹ kandydaturê.
By³ to czas przygotowania do I Pielgrzymki Ojca Œw. Jana Paw³a II do Ojczyzny.

W³adze unika³y zadra¿nieñ z Koœcio³em i dlatego nie da³y ¿adnej odpowie-
dzi co do mojej kandydatury. Milczenie uwa¿a siê za zgodê. I tak papie¿ l¹dowa³
w Warszawie, a ja w Koszalinie.

Czas »Solidarnoœci« 1980–81 by³ okresem sprzyjaj¹cym dla Koœcio³a. Uzy-
ska³em pozwolenie na budowê Domu Parafialnego i Kurii Biskupiej. Obiekty te,
mimo swego ogromu, w szybkim tempie stanê³y i zosta³y oddane do u¿ytku.
Przeprowadzono szereg robót przy katedrze: cztery du¿e nowe dzwony, witra¿e
w bocznych nawach, ogrzewanie, o³tarze, kaplica adoracji, pokrycie dachu mie-
dzi¹, malowanie wnêtrza i fugowanie murów wie¿y. W stanie wojennym 14.12.81 r.
aresztowano mnie na kilkanaœcie godzin, a potem nast¹pi³y niekoñcz¹ce siê wez-
wania, przes³uchania, do ¿¹dania usuniêcia mnie z parafii w³¹cznie. W stanie
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wojennym odwo³a³em kolêdê, a na mszê œw. wieczorn¹ codziennie zaprasza³em
rodziny z innej ulicy, co po skoñczeniu mszy œw. kolêdowych da³o pocz¹tek mszy
œw. w intencji Ojczyzny w ka¿d¹ œrodê a¿ do odzyskania wolnoœci.

Dzisiaj pracujê jako proboszcz katedry, dziekan Dekanatu Koszalin Po³udnie,
sêdzia Biskupiego S¹du Duchownego, spowiednik kleryków i dyrektor »Caritasu«
Diecezji Koszaliñsko-Ko³obrzeskiej. W dwunast¹ rocznicê mego pobytu w Kosza-
linie, 1.06.1991 r. mieliœmy szczêœcie goœciæ w naszej katedrze G³owê Koœcio³a,
Ojca Œwiêtego Jana Paw³a II”4.

Od tego momentu minê³y dalsze lata ofiarnej pracy ks. Jana w Koszalinie,
lojalnego wobec kolejnych biskupów, oddanego parafii i rodzinom licznych pod-
opiecznych „Caritasu” w diecezji. Na szczególn¹ uwagê zas³uguje jego chrzeœci-
jañska postawa wobec przeœladowców, pracowników UB, dziêki której dla nie-
jednego z nich sta³ siê powiernikiem i rodzinnym duszpasterzem.

Kieruj¹c „Caritasem”, jak i wczeœniej w pracy duszpasterskiej na Pomorzu
Zachodnim, ks. Jan utrzymywa³ dobros¹siedzkie relacje z Niemcami, w tym
b. mieszkañcami kolejnych parafii, jak i z zaprzyjaŸnionymi oddzia³ami niemiec-
kiego „Caritasu”. Z tytu³u tego zaanga¿owania czy póŸniej z³ego zdrowia, nie
we wszystkich zjazdach Borzyszków móg³ braæ udzia³. St¹d np. w tomie VI Bo-
rzyszkowy i Borzyszkowscy, przygotowanym na zjazd we Wdzydzach w 1996 roku,
jego obecnoœæ w postaci bogatego w fakty ¿yciorysowe Listu do Borzyszków.

„Drogi Bracie Józku i ca³a Familio Borzyszków!

Przez ca³e moje ¿ycie stara³em siê trzymaæ starej zasady: Najpierw to, co
konieczne, potem to, co po¿yteczne, a na koñcu to, co przyjemne. Tak ustawione
dzia³anie wymaga nieraz wyrzeczenia, ale w rezultacie daje poczucie bycia pa-
nem siebie i spokój sumienia. I teraz, id¹c t¹ drog¹, obowi¹zki ka¿¹ mi zrezygno-
waæ z po¿ytecznego i przyjemnego zjazdu familijnego i udaæ siê do dalekiego
Paderborn w Niemczech. Powód jest ten, ¿e w dniach 21-22 czerwca bêdzie tam
Papie¿, a Caritas Diecezji Koszaliñsko-Ko³obrzeskiej i Caritasverband Paderborn
we wrzeœniu 1974 r. zawi¹za³y umowê partnersk¹ i to zobowi¹zuje. Jako dyrektor
naszego Caritas muszê tam byæ. Postaram siê chocia¿ duchem byæ z Wami i mo-
dlitw¹ przed Panem ogarn¹æ Was wszystkich. St¹d udajê siê do Unterluess [bli¿ej
Hamburga], równie¿ na zjazd, ale familii naszego rocznika kursowego. Dawniej
urz¹dzaliœmy go co piêæ lat, ale obecnie, gdy siê ju¿ jest w wieku »poborowym«,
z ka¿dym rokiem gromadka siê kurczy, wiêc urz¹dzamy go co roku. W ubieg³ym
roku ja by³em organizatorem i gospodarzem naszego zjazdu tu w Koszalinie.
Wszystko wypad³o pomyœlnie ku ogólnemu zadowoleniu.

4 Op. cit., s. 140-143.
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Drogi Bracie Józiu! Prosi³eœ, abym napisa³ coœ o sobie. Wiesz, ¿e mówiæ
i pisaæ mo¿na du¿o, ale rzeczywist¹ prawdê o sobie trzeba œwiadczyæ swoj¹ osob¹,
postaw¹ i ¿yciem. Wspomnê tylko, ¿e od 1 lipca 1995 r., z powodu nie najlepsze-
go zdrowia [szeœæ operacji mam za sob¹], prosi³em o zwolnienie z funkcji pro-
boszcza Katedry, ale mnóstwo pracy jako dyrektor Caritas i tak przerobiæ trudno.
Mamy w Koszalinie Dom Samotnej Matki, budujemy (prace wykoñczeniowe)
Dom Dziennego Pobytu dla Ludzi Samotnych i Niepe³nosprawnych oraz w Ko³o-
brzegu – Dom Anio³ów Stró¿ów z przeznaczeniem wczasowo-rekolekcyjnym dla
m³odzie¿y i dzieci.

Prowadzimy równie¿ dzia³alnoœæ gospodarcz¹. W oparciu o ustawê z dnia
17 maja 1989 roku, poszczególnym parafiom na Ziemiach Odzyskanych, w ra-
mach rekompensaty, przys³uguje prawo do 15 ha ziemi. Parafie, które nie zamie-
rza³y przej¹æ tej ziemi, przekaza³y j¹ w u¿ytkowanie Caritas. Staraj¹c siê o tê
nale¿n¹ parafiom ziemiê, Agencja Rolna oferowa³a grunty ostatnich klas. Tu wpa-
d³em na pomys³ dzier¿awy jednego maj¹tku PGR. Tak wydzier¿awiliœmy PGR
we Wrzosowie pod Ko³obrzegiem. Po przejêciu w dzier¿awê ziemi tego maj¹tku
[klasa III i IV], zabudowañ gospodarczych, sprzêtu rolniczego i inwentarza ¿y-
wego, wyst¹pi³em z upowa¿nieniem Ks. Biskupa, w imieniu ponad 100 parafii
o nieodp³atne przekazanie tych gruntów wskazanym parafiom. Tak dzisiaj jeste-
œmy w³aœcicielami ponad 1500 ha, a zabudowania gospodarcze, sprzêt rolniczy
i inwentarz ¿ywy sp³acamy w wyznaczonych ratach. Dzisiaj nasze Gospodarstwo
Rolne we Wrzosowie jest znane pod nazw¹ »CAROL« [Caritas i Rolnictwo].

Z nasz¹ rolnicz¹ dzia³alnoœci¹ zwi¹zana jest akcja »KOZA ̄ YWICIELKA«.
W Lipiu (ko³o Po³czyna) jest oœrodek naszych Sióstr Diecezjalnych, przy którym
jest równie¿ gospodarstwo – 270 ha i tam Caritas posiada ponad 200 kóz. Jaki jest
ich cel? Na naszym terenie jest najwiêksze bezrobocie, a ludzie dawniejszych
PGR-ów, w bardzo du¿ym stopniu nie s¹ zdolni do jakiejkolwiek przedsiêbior-
czoœci. Akcja »Koza ¯ywicielka« polega na tym, ¿e ka¿dego roku ponad sto ro-
dzin otrzymuje darmo kózkê, która w utrzymaniu nie jest wymagaj¹ca, a daje
rodzinie dziennie oko³o 2 l mleka. Ta rodzina, gdy bêdzie mia³a przychówek od
swej kozy, to kozio³ek jest dla nich, a jedn¹ m³od¹ kózkê s¹ zobowi¹zani przeka-
zaæ do Caritasu, któr¹ przekazujemy dalszej rodzinie. W ten sposób setki rodzin
otrzymuj¹ pewn¹ pomoc i mobilizuje siê je do samodzielnej troski o byt rodziny.
Chêtnych do skorzystania z pomocy »Koza ¯ywicielka« nie brakuje.

Tak skrótowo naœwietli³em nasz¹ dzia³alnoœæ na dziœ. Czasy wczorajsze s¹
zasygnalizowane w kilku do³¹czonych do listu za³¹cznikach ksero.

Z za³¹czonych pism – wezwañ, które tylko w minimalnym stopniu odzwier-
ciedlaj¹ moj¹ minion¹ rzeczywistoœæ, ktoœ mo¿e pomyœleæ, jaki to niesforny
kap³an. Ja osobiœcie przesz³oœci mojej siê nie wstydzê i gdyby znów zaistnia³a
podobna rzeczywistoœæ, post¹pi³bym podobnie. W styczniu 1982 r. zapocz¹tko-
wa³em w ka¿d¹ œrodê tygodnia Mszê œw. w intencji Ojczyzny z kazaniem patrio-
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tycznym. Z polecenia Ks. Bpa Ordynariusza Ignacego Je¿a, musia³em kazania te
pisaæ dla w³asnej obrony. Mam ich oko³o 200. Bardzo du¿o by³o wypadków, ¿e
funkcjonariusze wzywaj¹cy mnie na przes³uchanie, prywatnie oœwiadczyli, ¿e sami
by siê pod tymi kazaniami podpisali. Dowodem na to, ¿e du¿o by³o podobnie
myœl¹cych jest fakt, ¿e w 1974 chcieli mnie udekorowaæ z³otym krzy¿em za moj¹
dzia³alnoœæ (nie wolno nam by³o odznaczeñ przyjmowaæ), a wczeœniejsze szykany
uznali za niedorzecznoœæ okresu b³êdów i wypaczeñ. Potem sta³em siê znów per-
sona non grata, a w listopadzie 1995 r. otrzyma³em medal uznania za moj¹ pracê
dla Miasta Koszalina. Zawsze by³em Kap³anem Chrystusowym, Polakiem i Ka-
szub¹ i wartoœci zwi¹zane z tym MIANEM stara³em siê strzec. By³em zawsze tym
samym cz³owiekiem, tylko kryteria oceny ulega³y zmianie.

Droga Familio Borzyszków! Piszê o tym, aby byæ cz³owiekiem prostego krê-
gos³upa, gdy¿ wielu Polaków zamieni³o siê w kameleonów. Nie jesteœmy (…), ale
twardymi Kaszubami. Nasza moc i niezmiennoœæ wyrasta st¹d, ¿e »my trzymamy
z Bogiem«. O sile ducha i mocy wiary Kaszubów mówi³ piêknie Ks. Arcyb.
M. Przykucki, wskazuj¹c na wiêŸ tego Ludu z Bogiem. Je¿eli nie najstarszym,
to jednym z najstarszych rodów kaszubskich s¹ Borzyszkowscy. ¯yczê Wam
wszystkim obecnym na familijnym zjeŸdzie, a przez Was ca³ej wielkiej, rozpro-
szonej po Polsce i œwiecie Rodzinie, korzeniami wyrastaj¹cej z rodu Borzysz-
kowskich, pamiêtajcie, ¿e w rzece najczystsza woda jest u Ÿród³a. Naszym Ÿró-
d³em, z którego korzenie naszego rodu czerpi¹ o¿ywcz¹ moc, jest Pan Bóg. Niech
m¹dre s³owa naszego kaszubskiego hymnu: »Nigdy do zguby nie przyjd¹ Kaszu-
by…«, bo my trzymamy z Bogiem, bêd¹ dla nas nie tylko wspomnieniem prze-
sz³oœci, ale uzewnêtrznieniem wartoœci duchowych i ka¿dego z nas.

Tobie drogi Józiu ¿yczê, abyœ mocno dzier¿y³ pa³eczkê rodow¹ i jak kokosz
z przypowieœci ewangelicznej przygarnia³ wszystkich pod swe opiekuñcze skrzy-
d³a. Królowa Polski i Kaszub, niech wyprasza Tobie i ca³ej wielkiej Familii, po-
trzebne zdrowie i si³y, by z Jej pomoc¹ ograniczaæ s³aboœci ludzkiego ducha
i przezwyciê¿aæ zewnêtrzne zakusy z³a.

Niech Bóg Wam b³ogos³awi, a Maryja Królowa, niech was umacnia w wier-
noœci w wierze naszych Ojców5.

Najlepsze pozdrowienia dla wszystkich!
Szczêœæ Bo¿e!

X Jan Wyszk-Borzyszkowski”.
Koszalin, dn. 8.06.1996 r.

5 Borzyszkowy i Borzyszkowscy. Nad Wdzydzami. Materia³y do dziejów wsi i rodziny zebra³
i oprac. J. Borzyszkowski, Gdañsk – Lipusz – Wdzydze 1996, s. 272-275. Tam¿e na str. 276-
-282 arcyciekawy tekst Edyty Wnuk, Komuniœci chcieli mi daæ Z³oty Krzy¿ Zas³ugi. Rozmowa
z ksiêdzem Janem Borzyszkowskim, pierwszym proboszczem parafii katedralnej w Koszalinie.
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Z wczeœniejszych zjazdów mile wspominam obecnoœæ ks. Jana z towarzyszami
w Pelplinie i Nowej Cerkwii…

Odwiedza³em ks. Jana wielokrotnie w goœcinnej plebanii ko³o katedry kosza-
liñskiej, a potem emeryta w domku przy ul. Czwartaków, gdzie opiekowa³a siê nim
do koñca jego gospodyni (od 40 lat), pracowita i pogodna Pani Danka. Przekaza³
mi niejedn¹ ze swoich ksi¹¿ek, jak i album foto z jubileuszu 25-lecia kap³añstwa,
który niedawno skierowa³em do Muzeum w Wejherowie. Tam te¿ s¹ wszystkie
tomy naszej serii Borzyszkowy i Borzyszkowscy, a w t. VII, jak dot¹d ostatnim,
przygotowanym na zjazd w B¹ku – Karsinie w 2004 roku, kolejny ciekawy tekst
wspomnieniowy ks. Jana pt. Kap³añstwo w s³u¿bie Koœcio³a pod rz¹dami Polskiej
Rzeczypospolitej Ludowej (s. 207-229). To pocz¹tkowy fragment jego wspomnieñ,
datowanych Koszalin maj 2002, przechowywanych dziœ w ca³oœci w maszynopi-
sie w Archiwum Diecezji Koszaliñsko-Ko³obrzeskiej, dok¹d po œmierci ks. Jana
trafi³a ca³oœæ jego spuœcizny archiwalnej.

W „Biuletynie Duszpasterskim”, 2014, za miesi¹c lipiec/sierpieñ diecezji ko-
szaliñsko-ko³obrzeskiej w Kronice ¿a³obnej napisano:

„W dniu 25 czerwca 2014 r. odszed³ do wiecznoœci œp. ks. pra³at Jan Borzysz-
kowski. Pogrzeb odby³ siê w sobotê 28 czerwca 2014 r. o godz. 11:00 w koszaliñ-
skiej katedrze. Po zakoñczonej Mszy Œwiêtej dalsza czêœæ obrzêdów pogrzebo-
wych mia³a miejsce na Cmentarzu Komunalnym w Koszalinie. Ksi¹dz pra³at Jan
Borzyszkowski, s. Antoniego i Julianny urodzi³ siê 24 grudnia 1930 r. w Nakli
k/Kartuz. W latach 1953–1958 studiowa³ w Wy¿szym Seminarium Duchownym
Gorzowskim. Œwiêcenia kap³añskie otrzyma³ 20 grudnia 1958 r. i od tamtego czasu
spe³nia³ nastêpuj¹ce funkcje duszpasterskie:
• od 23.12.1958 r. do 07.03.1961 r. – wikariusz w parafii p.w. Chrystusa Króla

w Ko³czyg³owach;
• od 08.03.1961 r. do 18.06.1962 r. – wikariusz w parafii p.w. œw. Jadwigi

w Kroœnie Odrzañskim;
• od 19.06.1962 r. do 19.06.1964 r. – wikariusz w parafii p.w. œw. Wawrzyñca

w Brzeziu;
• od 20.06.1964 r. do 20.11.1970 r. – wikariusz w parafii p.w. Najœw. Serca

Pana Jezusa w Bia³ogardzie z rezydencj¹ w Podwilczu;
• od 21.11.1970 r. do 25.06.1974 r. – administrator parafii p.w. œw. Andrzeja

Boboli w Goœcinie;
• od 26.06.1974 r. do 30.05.1979 r. – administrator parafii p.w. Matki Bo¿ej

Nieustaj¹cej Pomocy w Œwidwinie;
• od 01.06.1979 r. do 21.11.1991 r. – proboszcz parafii p.w. Niepokalanego

Poczêcia NMP (katedralnej) w Koszalinie; funkcjê tê spe³nia³ równie¿ od
29.11.1992 r. do 30.06.1995 r.; by³ dyrektorem Caritas Diecezji Koszaliñsko-
-Ko³obrzeskiej.
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Ks. pra³at Jan Borzyszkowski by³ dziekanem dekanatu Œwidwin, Koszalin,
spowiednikiem w WSD w Koszalinie, pra³atem honorowym Jego Œwi¹tobliwoœci,
kanonikiem gremialnym (dziekanem) Kapitu³y Katedralnej, sêdzi¹ prosynodal-
nym S¹du Biskupiego w Koszalinie. Zosta³ wyró¿niony m.in. odznak¹ honorow¹
Zas³u¿ony dla Województwa Koszaliñskiego (1998), a tak¿e odznaczony Krzy-
¿em Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2007)”6.

Przegl¹daj¹c niedawno swój dziennik sprzed æwieræwiecza, zawieraj¹cy no-
tatki – refleksje z Sierpnia 1980 r., znalaz³em w nim – pod has³em „Tyle jeszcze
tematów do utrwalenia” – miêdzy innymi zdanie: „Sytuacja w koœciele che³miñ-
skim (ks. Borzyszkowski z Olsztyna kandydat na biskupa. Jakiœ ks. Borzyszkow-
ski szyszk¹ w Koszalinie – Ko³obrzegu)”. – Ot, tym szyszk¹ by³ ks. pra³at Jan
Wyszk-Borzyszkowski.

Od tamtej chwili obecnoœæ i b³ogos³awiona dzia³alnoœæ obu pra³atów – Jana
i Mariana – w Koszalinie i Olsztynie, przyjaŸñ i wspó³praca z nimi, wzbogaca³y
moje ¿ycie, jak i po czêœci bliskiej mi spo³ecznoœci zrzeszonej. Dziœ obaj ¿yj¹
w swoich dzie³ach i naszej pamiêci. Ks. Marian spocz¹³ na cmentarzu parafial-
nym w rodzinnym Zblewie7, a ks. Jan w kwaterze kap³añskiej na Cmentarzu Ko-
munalnym w Koszalinie. R.I.P.!

6 Dziêkujê dyr. Wydzia³u Duszpasterskiego Kurii, ks. dr. Wojciechowi W³odarczykowi za prze-
s³anie tego¿ „Biuletynu”, którego jest redaktorem.

7 We wspomnianym t. VI. Borzyszkowy i Borzyszkowscy. B¹k – Karsin, w dziale Pro memoria,
ks. Marianowi Borzyszkowskiemu poœwiêcony jest ca³y blok tekstów wspomnieniowych,
autorstwa Jana Ch³osty, bpa Juliana Wojtkowskiego i wspó³pracowników Mariana z Instytutu
Kultury Chrzeœcijañskiej im. Jana Paw³a II w Olsztynie, którego by³ za³o¿ycielem i dyrektorem.
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Józef Borzyszkowski

Profesor Andrzej Zbierski (1926–2013)
– harcerz, uczestnik ruchu oporu, uczony,

spo³ecznik, m.in. wspó³twórca dorobku Gdañskiego
Towarzystwa Naukowego, jego honorowy prezes

i honorowy cz³onek Instytutu Kaszubskiego

Urodzi³ siê 20 stycznia 1926 roku w Czêstochowie w rodzinie nauczyciel-
skiej, pielêgnuj¹cej tradycje skautingu – harcerstwa polskiego. Ojciec Dominik,
b. legionista, by³ dyrektorem szko³y œredniej – Liceum im. St. Traugutta, a w la-
tach trzydziestych senatorem RP, zamieszkuj¹cym wówczas wraz z rodzin¹
w Warszawie. Zgin¹³ w 1940 roku w Czêstochowie wœród kilkudziesiêciu przed-
stawicieli elity miasta, rozstrzelanych przez hitlerowców.

W swoich wspomnieniach, opublikowanych w zbiorze Biogramy i wspomnie-
nia pokolenia Kolumbów, wydanych przez Œwiatowy Zwi¹zek ¯o³nierzy Armii
Krajowej, zatytu³owanych W Inspektoracie Czêstochowskim, Andrzej Zbierski
ps. „Mœciwój” i „Œmia³y”, zaraz na samym pocz¹tku, pod has³em „Harcerskie
korzenie”, napisa³:

„Moje korzenie harcerskie siêgaj¹ panieñskich lat mojej matki, która nazy-
wa³a siê wówczas Maria ¯urek. W 1913 r. za³o¿y³a ona konspiracyjn¹ dru¿ynê
skautów w Czêstochowie, bêd¹cej wówczas w zaborze rosyjskim. Razem z ni¹
harcerk¹ by³a jej siostra, a moja ciotka. Duch skautowy przenika³ zatem ca³¹
rodzinê. Mój ojciec pozna³ mamê w tym w³aœnie czasie. Ojciec te¿ bra³ udzia³
w ruchu patriotycznym, mianowicie w organizacji m³odzie¿owej PET i ZET,
i tam, wraz z piêcioma innymi »dreszerowcami«, wœród których by³ równie¿ znany
Gustaw Dreszer1, prowadzi³ walkê o szko³ê polsk¹ w Czêstochowie. Tê walkê
wygrali w 1905 r. i powsta³o prywatne gimnazjum z polskim jêzykiem nauczania.
Obecne pokolenia nawet nie wiedz¹, ¿e obowi¹zywa³ wówczas w szko³ach zaboru

1 Gustaw Dreszer (1889–1936), ps. Orlicz, legionista genera³, m.in. prezes Zarz¹du G³ównego
Ligii Morskiej i Kolonialnej. Zgin¹³ w wypadku lotniczym pod Or³owem; pochowany na
Cmentarzu Wojskowym na Oksywiu.
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rosyjskiego wy³¹cznie jêzyk rosyjski. Ta dzia³alnoœæ petowsko-zetowska m³odzie¿y
patriotycznej z tych gimnazjów doprowadzi³a do tego, ¿e wywalczono jêzyk pol-
ski jako jêzyk nauczania. Pamiêtam taki film przed wojn¹, zatytu³owany »M³ody
Las«, w którym pokazano te wydarzenia. Moi rodzice byli w tym nurcie patrio-
tycznym, a mama dodatkowo w ruchu skautowo-harcerskim. To s¹ moje najwa¿-
niejsze korzenie harcerskie, które zdominowa³y atmosferê w domu rodzinnym,
O tym te¿ siê w domu mówi³o, œpiewa³o, rozmawia³o”2. – Dodajmy, ¿e wówczas
w zaborze pruskim bezwzglêdnie panowa³ jêzyk niemiecki, a m³odzie¿ polska
wiedzê z zakresu historii i kultury polskiej, a tak¿e jêzyk polski zdobywa³a drog¹
samokszta³cenia w organizacjach filomackich, przy których powsta³y pierwsze
dru¿yny skautowe.

Ukszta³towana w tym ogólnopolskim niejako duchu harcersko-patriotycznym
osobowoœæ Andrzeja Zbierskiego przetrwa³a wszystkie wojenne i póŸniejsze po-
lityczne próby. Hartowa³a siê w ramach okupacyjnej dzia³alnoœci „Szarych Sze-
regów” i Armii Krajowej, kiedy to, jako swój pseudonim wybra³ on imiê ksiêcia
pomorskiego – Mœciwoja. Po wojnie zap³aci³ za to rocznym wiêzieniem i strat¹
bliskich kolegów, skazanych na karê œmierci. Nie za³ama³o to jednak jego harcer-
skiego ducha.

Po PaŸdzierniku 1956 roku A. Zbierski by³ wœród tych, którzy wraz z harc-
mistrzem Aleksandrem Kamiñskim odbudowali Zwi¹zek Harcerstwa Polskiego
w Gdañsku i ca³ej Polsce. W okresie „Solidarnoœci” wspó³tworzy³ Zwi¹zek Har-
cerstwa Rzeczypospolitej, dbaj¹c o zachowanie i rozwój idei harcerskich w obu
organizacjach. Szczególnie wiele zawdziêczaj¹ mu harcerze Gdañska, Gdyni
i Pomorza.

Tu¿ po wojnie Andrzej Zbierski rozpocz¹³ trzyletnie studia na Wydziale Me-
chanicznym Politechniki £ódzkiej. Ukoñczy³ je po wyjœciu z wiêzienia. Kontynu-
owa³ je, bêd¹c aktywnym w harcerstwie, na Uniwersytecie £ódzkim, gdzie jednak
wybra³ dwa ca³kiem odmienne od politechnicznych fakultety – historiê i arche-
ologiê. Oba ukoñczone w latach 1953 i 1954 z wynikiem bardzo dobrym.

W latach 1950–1954 pracowa³ ju¿ jako asystent, a póŸniej jako adiunkt,
w Kierownictwie Badañ nad Pocz¹tkami Pañstwa Polskiego. – „W tym czasie,
w r. 1955, przyjecha³em do Gdañska w rezultacie oddelegowania mnie przez mego
profesora Konrada Ja¿d¿ewskiego z nominacj¹ na kierownika Stacji Archeolo-
gicznej PAN w Gdañsku” – czytamy dalej w wspomnieniach A. Zbierskiego har-
cerza-kombatanta. Tu w harcerstwie pozna³ m.in. Tadeusza Polaka, póŸniejszego
dyrektora PKZ w Gdañsku (Przedsiêbiorstwo Konserwacji Zabytków), a w III RP
wiceministra kultury. Tu te¿ pozna³ polskie œrodowisko harcerskie miêdzywojen-
nego Gdañska i ca³ej gdañskiej Polonii, staj¹c siê wraz z innymi rzecznikiem jego
interesów, zabiegaj¹cym o naprawê powojennych krzywd.

2 Op. cit., s. 415.
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Jako gdañszczanin z wyboru i ducha, zakorzeniony coraz g³êbiej i szerzej
w dziejach i kulturze miasta i Pomorza, w latach 1955–1991 kierowa³ tu bada-
niami archeologicznymi pod firm¹ Instytutu Historii Kultury Materialnej, a po-
tem Instytutu Archeologii i Etnologii PAN.

Ju¿ w czasie studiów, jako kandydat na archeologa, uczestniczy³ w bada-
niach w Tumie pod £êczyc¹ i Grodach Czerwieñskich. W Gdañsku bada³ œlady
osadnictwa z pierwszego tysi¹clecia, a zw³aszcza s³owiañskiego prze³omu dwóch
mileniów. Miêdzy innymi rejony zabudowy grodu ksi¹¿êcego, Ratusza i Dworu
Artusa, œwi¹tyñ romañskich i zamku krzy¿ackiego. Odkry³ m.in. pierwszy port
gdañski i grób Jana Heweliusza oraz jego rodziny w koœciele œw. Katarzyny,
o którym przypomina³o zachowane tam epitafium…

To ostatnie odkrycie stanowi³o szczególne wydarzenie w ¿yciu naukowym
Profesora. Postaci¹ gdañskiego astronoma i wielkimi uczonymi jego czasów by³
zafascynowany do koñca ¿ycia. Pisa³ o nich niejednokrotnie. W jednym z tekstów
czytamy:

„Bogata osobowoœæ Heweliusza – ucznia wybitnego matematyka, fizyka
i astronoma, profesora Gimnazjum Gdañskiego Piotra Krügera – pog³êbiona
w Lejdzie, Londynie, Oxfordzie, Cambridge, Pary¿u, Tours i Awinionie, by³a zdolna
do sprostania jego szerokim zainteresowaniom i planom twórczym. W epoce dzi-
siejszej, kiedy stale pog³êbia siê, ale i zawê¿a w specjalizacjach nauka, w epoce
kryzysu wartoœci, bogata osobowoœæ Heweliusza staje siê dla nas, ludzi koñca
wieku XX, szczególnie interesuj¹ca.

Prowadz¹c swe astronomiczne obserwacje, Jan Heweliusz doœwiadcza³ g³ê-
bokich prze¿yæ natury filozoficznej i estetycznej. Wielobarwnoœæ i wielowymia-
rowoœæ kosmosu znajduje swój odpowiednik w wykonywanych przez niego w³a-
snorêcznie rycinach. Zadziwia nas wieloœæ talentów Heweliusza. Umiejêtnoœæ
pogodzenia zapobiegliwoœci mieszczanina ze zdolnoœci¹ do kontemplacji. Zwraca
te¿ uwagê wspó³czesna Heweliuszowi solidarnoœæ uczonych. Twórcza wspó³praca.
Gdañski uczony utrzymywa³ bliskie kontakty z uczonymi ówczesnej Europy,
na przyk³ad Edmundem Halleyem, który sprawdza³ wyniki dzie³a Heweliusza
– Selenographii. Tam w³aœnie astronom gdañski zamieœci³ po raz pierwszy kolo-
row¹ mapê Ksiê¿yca. Selenographia da³a te¿ Heweliuszowi cz³onkostwo w Kró-
lewskim Towarzystwie Naukowym w Anglii.

Interesuj¹ce, jak cz³owiek, który by³ z pochodzenia Niemcem, a jednocze-
œnie przesi¹k³ europejsk¹ kultur¹ Gdañska, miasta Rzeczypospolitej Polskiej, okre-
œla³ siebie: »civis Orbis Poloniae«. Interesuj¹ce, jak ten mieszkaniec pogranicza
kultur potrafi³ wzbogaciæ swoj¹ twórczoœæ t¹ ró¿norodnoœci¹. Swoje prace nau-
kowe dedykowa³ królowi Francji Ludwikowi XIV i królom polskim: W³adys³a-
wowi IV, Janowi Kazimierzowi i Janowi Sobieskiemu.

Jeden z odkrytych przez siebie gwiazdozbiorów nazwa³ »Scutum Sobiescia-
num«, pisz¹c:
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»Co do Tarczy, dla wa¿nych powodów przenios³em j¹ a¿ na sklepienie po-
miêdzy gwiazdy, to jest na wieczn¹ pami¹tkê Najczcigodniejszego Naszego Kró-
la i Pana Jana III, Króla Polskiego, z powodu jego niezmiernie wielkich zas³ug,
bohaterskich przymiotów duszy, wspania³omyœlnoœci i z powodu jego dzielnych
i walecznych czynów, dokonanych nie tylko dla Królestwa Polskiego, ale i dla
Pañstwa Rzymskiego, a nawet na wielki po¿ytek i wzrost ca³ego chrzeœcijañstwa«.

Tak¹ dedykacjê katolickiemu, polskiemu w³adcy ofiarowa³ protestancki uczo-
ny z Gdañska w duchu wielkiej tolerancji, godnej uczonego, w rok po zwyciê-
stwie pod Wiedniem, odniesionym przez Jana III Sobieskiego w roku 1683”3.

– Mo¿na dziœ powiedzieæ, ¿e prof. A. Zbierski jako gdañszczanin, badacz
i uczony obywatel Gdañska, by³ pod niejednym wzglêdem podobny do bohatera
swoich dzia³añ – J. Heweliusza, pisz¹c o nim niejednokrotnie, nie tylko w jêzyku
polskim. W sumie A. Zbierski opublikowa³ oko³o 300 prac naukowych, m.in. mo-
nografie: Wczesnoœredniowieczne górnictwo i hutnictwo, Port gdañski na tle miasta
w X-XIII wieku oraz Gdañsk pod panowaniem królów polskich i ksi¹¿¹t pomor-
skich IX-XIII w. (t. I. Historii Gdañska, Gdañsk 1978).

Szczególnie piêkne karty dzia³alnoœci naukowej, g³ównie o spo³ecznym cha-
rakterze, Andrzej Zbierski zapisa³ w dziejach Gdañskiego Towarzystwa Nauko-
wego, kontynuatora przedwojennego Towarzystwa Przyjació³ Nauki i Sztuki
w Gdañsku, za³o¿onego w 1922 r. z inicjatywy zwi¹zanego z ruchem m³odoka-
szubskim ks. dr. Kamila Kantaka. Zas³ug¹ g³ównie prof. A. Zbierskiego jest zdo-
bycie dla GTN dzia³ki i œrodków na budowê w³asnej siedziby, kamieniczki przy
ul. Grodzkiej 12, której odbudow¹ kierowa³ w latach 1965–1972, bêd¹c przez
dziesiêciolecie sekretarzem generalnym tego¿ Towarzystwa – matecznika wielu
wybitnych gdañskich naukowców. (Pewnie tam w Niebie trudno mu siê pogodziæ
z faktem opuszczenia tej siedziby przez GTN – jej wydzier¿awienia i zadomowie-
nia siê w charakterze pomieszkañca w budynku Uniwersytetu Gdañskiego przy
ul. Bielañskiej…).

W ramach dzia³alnoœci GTN A. Zbierski by³ m.in. redaktorem serii wydaw-
nictw naukowych – „Acta Poloniae Maritima” i „Gdañsk Wczesnoœredniowiecz-
ny”. W latach 1966–1976 by³ wiceprzewodnicz¹cym Sekcji Nauk Spo³ecznych
Komitetu Badañ Morza PAN, a w latach 1976–2002 cz³onkiem Prezydium Rady
Towarzystw Naukowych PAN. Wówczas to, za „rz¹dów” Andrzeja Zbierskiego
i kolejnych dzielnych prezesów, zw³aszcza w epoce PRL w latach siedemdziesi¹-
tych i osiemdziesi¹tych XX w., GTN wraz ze Zrzeszeniem Kaszubsko-Pomorskim
stanowi³o najwa¿niejsze miejsce ponad miarê mo¿liwoœci niezale¿nej dzia³alnoœci
i swobodnej wymiany myœli, oparcia dla demokratycznej opozycji. A. Zbierski,

3 A. Zbierski „Odkrycie grobu Jana Heweliusza w koœciele œw. Katarzyny w Gdañsku”. Zob.
te¿: Johannes Hevelius necropolis in the church of œw. Katarzyna (St. Catherine) in Gdañsk,
[w:] On the 300 th anniversary of the death of Johannes Hevelius…, Wroc³aw, s. 45-92.
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przyjaŸni¹c siê m.in. z Lechem B¹dkowskim, podejmowa³ niejedno niemi³e dla
w³adz dzia³anie. Bêd¹c tak¿e cz³onkiem Zrzeszenia, w ka¿dej sytuacji uœwiada-
mia³ w³adzom i wspó³czesnym mieszkañcom Gdañska kaszubskie korzenie na-
szego miasta i kaszubsko-polskie trwanie tu przez wieki, podkreœlaj¹c zas³ugi
Kaszubów, ruchu kaszubskiego i sto³ecznoœæ Gdañska dla ca³ych Kaszub oraz
Pomorza nad Wis³¹. Z jego m.in. zaanga¿owaniem w stanie wojennym w 1982 r.
ZK-P i GTN uczci³o 700-lecie Uk³adu w Kêpnie, zwanego „Zôpisem Mœciwoja”
– tego ksiêcia, którego imiê A. Zbierski w latach okupacji przyj¹³ jako swój pseu-
donim w „Szarych Szeregach” i Armii Krajowej. Postaæ ksiêcia Mœciwoja, jego
¿ycie i polityka, by³y te¿ przedmiotem niejednej jego naukowej dysputy z L. B¹d-
kowskim, nawet w okresie ich zaanga¿owania w NSZZ „Solidarnoœæ” i redagowa-
nia przez Lecha pisma „Samorz¹dnoœæ”. Poza tym spotkaliœmy siê tak¿e w Klubie
Inteligencji Katolickiej w Gdañsku i w realizacji niejednego przedsiêwziêcia pod
patronem bpa i abpa gdañskiego, ks. dr. Tadeusza Goc³owskiego. Szczególnym
i naszym wspólnym doœwiadczeniem ju¿ w III RP by³o zaanga¿owanie w Stowa-
rzyszeniu Odbudowy Gotyckiego Koœcio³a Œw. Jana, gdzie – podobnie jak w in-
nych przedsiêwziêciach – towarzyszy³a Profesorowi ma³¿onka – Pani Eleonora!

W nowej rzeczywistoœci po 1989 roku A. Zbierski w pe³ni wykorzysta³ po-
szerzone mo¿liwoœci zawodowej i spo³ecznej dzia³alnoœci. W latach 1991–2001
by³ dyrektorem Centralnego Muzeum Morskiego w Gdañsku, zabiegaj¹c o naj-
wy¿sz¹ rangê tej instytucji w kraju i wœród podobnych w Europie, kontynuuj¹c
jego rozbudowê na wyspie O³owianka, zapocz¹tkowan¹ przez jego wybitnego
poprzednika, dyr. Przemys³awa Smolarka. Wœród licznych dokonañ cieszy³a go
zrealizowana z jego inicjatywy w okresie obchodów gdañskiego millennium bu-
dowa repliki ³odzi œw. Wojciecha z 997 r., uœwietniaj¹ca obchody, zbudowana
przez zak³ad szkutniczy Aleksandra Celarka w Cha³upach na Helu.

Swoj¹ wielkoœæ prof. A. Zbierski okaza³ m.in. udostêpnieniem wielkich prze-
strzeni muzealnych prof. Marianowi Ko³odziejowi, realizuj¹cemu tam przez d³ugie
i pracowite miesi¹ce swoj¹ wizjê „Klisz pamiêci” – cyklu dzie³, wspania³ych ry-
sunków, przypominaj¹cych jego apokaliptyczne prze¿ycia w obozie koncentra-
cyjnym Auschwitz. Po zaprezentowaniu ich w Gdañsku i innych miejscach Europy,
znalaz³y siê one na sta³ej ekspozycji w klasztorze oo. franciszkanów w Harmê-
¿ach ko³o Oœwiêcimia.

W ramach wspó³pracy miêdzynarodowej muzeów A. Zbierski wyg³asza³ te¿
wyk³ady w Hamburgu, Pary¿u, Kotce, Roskilde, Karlskronie, Petersburgu, Sasnitz,
Londynie, Rydze, Lizbonie, Wilhelmshaven. Wspó³pracowa³ m.in. z Hansischer
Arbeitsgemeinschaft, uczestnicz¹c w konferencjach w Gryfii/Greifswaldzie, Ro-
stoce/Rostocku, Neubrandenburgu i Mühlhausen. Przygotowa³ w ten sposób do-
brze grunt pod wspó³czesn¹ miêdzynarodow¹ dzia³alnoœæ CMM w Gdañsku. By³
te¿ inicjatorem wydawania „Studiów i Materia³ów Centralnego Muzeum Mor-
skiego”, a jako autor kilkudziesiêciu scenariuszy filmowych promowa³ „Polskê
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nad Ba³tykiem” na wystawie – EXPO – 1997 w Lizbonie oraz „Polskê morsk¹” na
EXPO – 2000 w Hanowerze – Wilhelmshaven, a w kraju „Polskê na Pomorzu”.
W Ministerstwie Kultury by³ rzeczoznawc¹ w zakresie „archeologiczne badania
podwodne, porty, akweny morskie i œródl¹dowe”.

Warto te¿ pamiêtaæ o jego aktywnoœci w charakterze nauczyciela akademic-
kiego. W latach 1994–2003 by³ profesorem w Instytucie Archeologii i Etnologii
UMK w Toruniu, a tak¿e na uniwersytetach w Warszawie i £odzi oraz na obu
lubelskich. Reprezentuj¹c te uczelnie, uczestniczy³ w ró¿nych sesjach naukowych,
m.in. w Kongresach Archeologii S³owiañskiej w Warszawie, Bratys³awie i Kijo-
wie. – Mo¿na wiêc powiedzieæ, i¿ by³ on gor¹cym Polonusem i Europejczykiem
w ka¿dym calu, ¿yj¹cym w pe³ni œwiadomoœci, i¿ odzyskana wolnoœæ oznacza
przede wszystkim ogromn¹ odpowiedzialnoœæ za przysz³oœæ Polski i Europy. Mo¿na
te¿ powiedzieæ, i¿ prof. A. Zbierski by³, nie tylko po trochu, Kaszub¹ z ducha.
Nikt inny spoœród gdañskich Vipów, maj¹cych korzenie rodzinne poza Pomo-
rzem, nie zakorzeni³ siê tak g³êboko jak on w dziejach i tradycji kaszubsko-po-
morskiej Polski nad Ba³tykiem. Wyrazem naszego uznania dla jego postawy
i dokonañ by³o nadanie mu w 2013 r. godnoœci cz³onka honorowego Instytutu
Kaszubskiego4 . W 2011 r. Profesor zosta³ honorowym obywatelem Gdañska. Kilka
lat wczeœniej, w 2001 roku, uhonorowano go równie¿ presti¿owym Medalem Mœci-
woja II, przyznawanym przez Kapitu³ê w imieniu Rady Miasta Gdañska.

Trzeba te¿ wiedzieæ, i¿ wczeœniej prof. Andrzej Zbierski, jako cz³onek i dzia-
³acz wielu organizacji naukowych i spo³ecznych, zosta³ wyró¿niony m.in. godno-
œci¹ prezesa honorowego GTN – 2001 oraz honorowego prezesa Stowarzyszenia
Muzealników Polskich – 2006.

Bez w¹tpienia Ÿród³em szczególnej satysfakcji by³o dlañ tak¿e przyznanie
mu w 2008 roku przez Prezydenta RP Krzy¿a Komandorskiego z Gwiazd¹ Polo-
nia Restituta. Otrzyma³ go wraz z pomorskimi druhnami – Halin¹ Bry³owsk¹ de
Corda i Ew¹ Netzel Jasiñsk¹ oraz dh. Wies³awem Jasiñskim w dniu Œwiêta Nie-
podleg³oœci, w 90. rocznicê jej odzyskania, z r¹k Prezydenta Gdyni.

W ostatnich latach ¿ycia, mimo chorób, zwalczanych miêdzy innymi przez
sanatoryjn¹ kuracjê w sercu Szwajcarii Kaszubskiej u podnó¿a Wie¿ycy, Profesor
ani na chwilê nie wy³¹czy³ siê z twórczej pracy oraz bie¿¹cego ¿ycia spo³eczno-
-kulturalnego i obywatelskiego. Zmar³ 8 paŸdziernika 2013 roku. Jego pogrzeb
11 paŸdziernika 2013 roku – uroczystoœci ostatniego po¿egnania w Bazylice Ma-
riackiej i na Cmentarzu Srebrzysko, którym przewodniczy³ ks. abp Tadeusz Go-
c³owski – zgromadzi³ obok rodziny liczne grono przyjació³ i wspó³pracowników,
a szczególnie licznie stawili siê harcerze – przedstawiciele tych najm³odszych
i tych sprzed 1939 roku. Wœród ¿egnaj¹cych Zmar³ego by³ tak¿e jego m³odszy

4 Zob. A. Romanow, Laudacja – prof. Andrzej Zbierski. (W dzieñ nadania honorowego cz³on-
kostwa Instytutu Kaszubskiego), „Acta Cassubiana”, t. XIV, 2012, s. 188-190.
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syn – Pawe³, redaktor TVP Gdañsk, autor m.in. biografii Lecha B¹dkowskiego.
Starszy syn Tomasz (dyr. LO w Gdañsku), wspominaj¹c Ojca, powiedzia³:

„Ojciec lubi³ nieco d³u¿sze przemówienia. Moje bêdzie krótkie. Mam na-
dziejê, ¿e mi to wybaczy.

By³ archeologiem, historykiem dziejów Gdañska, harcmistrzem, ¿o³nierzem
AK, ale przede wszystkim naszym ojcem. Mówiliœmy o nim pieszczotliwie ̄ uczek
– taki by³ energiczny, ruchliwy, ciekawy œwiata i ludzi. Przyjecha³ do Gdañska
przed bez ma³a szeœædziesiêciu laty. I postanowi³ tu osi¹œæ na sta³e.

To w³aœnie miasto sobie upodoba³. By³ wtedy m³odym, pe³nym pasji bada-
czem. Œwie¿o upieczonym magistrem archeologii i historii. A miasto podnosi³o
siê z ruin, ale te¿ ods³ania³o swoje tajemnice. Równie¿ te z najdalszej przesz³oœci.
Myœlê, ¿e w³aœnie wszechobecna w Gdañsku historia – ta bli¿sza i dalsza tak
bardzo go zafascynowa³a, ¿e postanowi³ tu zostaæ.

Teraz, gdy go ju¿ z nami nie ma, inaczej bêdê patrzy³, myœla³, czu³ przecho-
dz¹c obok wielu miejsc w Gdañsku, z którymi tak bardzo by³ zwi¹zany. Gdzie
pracowa³, zapuszcza³ swoj¹ archeologiczn¹ sondê w g³¹b historii tego miasta.

Jak przez mg³ê pamiêtam stanowiska archeologiczne w okolicach ulic Grodz-
kiej, Czopowej, Sukienniczej, przy Rybackim Pobrze¿u, tam, gdzie wyros³y póŸ-
niej odbudowane kamienice. Pamiêtam czarne jak smo³a pale umocnieñ wcze-
snoœredniowiecznego portu gdañskiego.

Czy g³êbokie wykopy w podziemiach Ratusza G³ównomiejskiego, gdzie s³u-
cha³em d³ugich wywodów o ró¿nicach w standardzie wyposa¿enia domostwa
lokowanego na prawie lubeckim i chaty s³owiañskiej. Dowiedzia³em siê wtedy,
co to by³ prêt mierniczy i jak¹ rolê odegra³ w historii Gdañska.

W siermiê¿nych i ponurych czasach, Anno Domini 1985, ju¿ w studenckiej
ekipie, towarzyszy³em ojcu w odkrywaniu grobu Jana Heweliusza. I by³em dumny
z tego, ¿e mog³em wykonywaæ czêœæ dokumentacji fotograficznej z tych bardzo
poruszaj¹cych i pouczaj¹cych badañ.

Do koñca ¿ycia, przechodz¹c obok tych miejsc, bêdê widzia³ twarz mojego
ojca. Tak¹ jak na tej fotografii. Uœmiechniêt¹, z tym jego charakterystycznym
b³yskiem w oczach, wyra¿aj¹cym pasjê naukow¹ i sympatiê do ludzi.

Bêdê wspomina³ tê jego czapeczkê z daszkiem, któr¹ zapamiêta³em nie tylko
z wizyt na stanowiskach archeologicznych, ale równie¿ z wypraw górskich.
Z nieod³¹cznym wyposa¿eniem w przewodniki, mapy, busole.

Nasz Ojciec by³ przede wszystkim dobrym cz³owiekiem. Strapienie i ¿al, które
nas teraz ogarnê³o, niech przemieni siê w pocieszenie budowane na pamiêci.

Do zobaczenia, Tato”5.

5 Kopia tekstu ze zbiorów rodziny w posiadaniu autora.
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– Tak! Profesor lubi³ nieco d³u¿sze przemówienia, anga¿uj¹c w nich ca³oœæ
swojej duchowej energii, promuj¹c konsekwentnie uniwersalne wartoœci, tak te
przypisane chrzeœcijañstwu, jak i œwiatowi nauki. Dla niektórych bywa³y one nie-
kiedy nu¿¹ce, a nawet irytuj¹ce. Inni dziêkowali Profesorowi za s³owa, a Bogu za
Jego œwiadectwo – za obecnoœæ! Ta Jego obecnoœæ wœród nas trwa nadal...

– Zaœ Tomaszowe „do zobaczenia” – dotyczy nie tylko synów i rodziny Zmar-
³ego! R.I.P.!
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Józef Borzyszkowski

Ks. pra³at Johannes Bieler (1935–2014)
– ostatni wizytator apostolski i duszpasterz

katolików z Wolnego Miasta Gdañska

Na prze³omie epok PRL i III RP nast¹pi³o spore zbli¿enie i zagêszczenie kon-
taktów Polska – Niemcy Zachodnie, a zw³aszcza Gdañsk – Brema i Hamburg.
Mia³y w tym udzia³ szczególny Deutsch-Polnische Gesellschaft z Hamburga
i Bremy oraz Nordfriesland, jak i Ewangelische Akademie z Hamburga; ta ostat-
nia kierowana przez ks. pastora, dr. Stephana Reimersa, póŸniejszego przedstawi-
ciela Koœcio³a protestanckiego RFN przy EU, przyjaciela tak¿e Gdañska, Kaszu-
bów i Polski!

Nieco póŸniej w dzia³alnoœæ na rzecz zbli¿enia i porozumienia polsko-niemiec-
kiego stosunkowo mocno zaanga¿owa³y siê dwa œrodowiska katolików œwieckich,
skupionych w pierwszym rzêdzie w Adalbertus Werk (Bildungswerk der danziger
Katholiken) z siedzib¹ w Düsseldorfie z prezesem – dziœ œp. – Gerhardem Nitsch-
ke. (Dobrym duchem tego stowarzyszenia by³ œp. ks. pra³. Johannes Goedeke).
Drugim by³o œrodowisko skupione wokó³ Apostolischen Visitators Danzig – ks.
pra³. Johannesa Bielera z Bremy. – Obaj przywódcy i ich otoczenie nie wystêpo-
wali nigdy razem!

Od co najmniej æwieræwiecza do Gdañska docieraj¹ ich organy prasowe:
„Adalbertus Forum” – „Zeitschrift für Ostmitteleuropäische Begegnung”, reda-
gowane dziœ przez syna Gerharda – Wolfganga Nitschke i „Der Heimatbrief”
– „Quartalsblatt der vertriebenen Katholiken aus Danzig”, redagowane przez ks.
J. Bielera, od niedawna emeryta, a st¹d wydawane ostatnio przez „Ermlandfami-
lie e.V.”, jako ¿e przed kilku laty po³¹czono funkcjê gdañskiego wizytatora apo-
stolskiego z takim¿e odpowiedzialnym za Warmiê.

Studiuj¹c oba pisma, a zw³aszcza dzia³y dotycz¹ce jubileuszy i po¿egnañ –
króciutkie wspomnienia poœmiertne, jak¿e czêsto odnajdywa³em w nich osoby
nawet mi znane, nosz¹ce typowo kaszubskie i polskie nazwiska, maj¹ce do dziœ
rodziny, krewnych na Kaszubach i w Gdañsku. Bêd¹c uczestnikiem spotkañ
w Gemen i tych maj¹cych miejsce w innych zak¹tkach Niemiec, jak i w Gdañsku,
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czêsto wspólnie dochodziliœmy do kaszubsko-polskich korzeni gospodarzy czy
goœci. Niektórzy z nich dopiero w latach rz¹dów hitlerowskich przemianowywali
swoje s³owiañskie nazwiska, przyjmuj¹c niekiedy „typowo niemieckie” po matce
czy babci, jak np. Roeske. A to¿ i Roesków i Nitschków, jak i innych, choæby
Bia³kowskich spotkamy i dziœ na Kaszubach niema³o. Nie tylko te nazwiska to
œlad wielowiekowej sto³ecznoœci dla Kaszubów Gdañska, jak i jego roli kot³a
germanizuj¹cego do 1945 r., o którym Józef Kisielewski napisa³ tu¿ przed wojn¹
w swoim dziele Ziemia gromadzi prochy.

Warto zaznaczyæ, ¿e szefowie obu niemiecko-gdañskich œrodowisk od lat
zabiegali, i to bardzo skutecznie, o dobre relacje z polskimi w³adzami – zw³aszcza
gdañskim samorz¹dem i biskupami, nie tylko w Oliwie. Od kilkunastu lat te¿
coraz dobitniej podkreœlali kaszubskie tak¿e korzenie, ciesz¹c siê z zachowania
i rozwoju dziedzictwa jêzyka i kultury kaszubskiej; od czego w przesz³oœci mo¿e
siê od¿egnywali, ale zawsze podkreœlali rolê katedry w Oliwie jako nekropolii
ksi¹¿¹t kaszubsko-gdañskich.

Z Oliw¹ w szczególny sposób by³ zwi¹zany ks. pra³. Johannes Bieler, bêd¹cy
synem tamtejszego nauczyciela, zakorzenionego tak¿e w Jastarnii, nosz¹cego na-
zwisko Bialkowski. Jemu zawdziêczam regularne otrzymywanie „Der Heimat-
brief”, w którym tekstów o Kaszubach i dawnym Gdañsku, w czym udzia³ nieco
ma te¿ jego brat, ks. Franz Bieler, z którym od lat, a razem z ich siostr¹ ks. Johan-
nes mieszka³ w Hude – miêdzy Oldenburgiem i Bremen. Niejednokrotnie spoty-
kaliœmy siê te¿ w Gdañsku, gdzie zwykle latem wraz z podopiecznymi pielgrzy-
mami odwiedza³ obok katedry oliwskiej tak¿e koœció³ œw. Jana, bêd¹c w dobrych
relacjach z jego rektorem ks. dr. Krzysztofem Nieda³towskim.

W okresie minionych wakacji dotar³ do Gdañska nr 3/2014 „Der Heimat-
brief”, ostatni zredagowany przez ks. J. Bielera. W nim Das letzte Grüsswort des
Apostolisches Visitators Danzig em. Prälat Johannes Bieler i poœwiêcony mu
nekrolog oraz wspomnienie przypominaj¹ce jego drogê ¿yciow¹ do stanowiska
wizytatora apostolskiego i Bremy.

Z nekrologu dowiedzieliœmy siê, ¿e ks. J. Bieler zmar³ 4 lipca 2014 w wyniku
tragicznego wypadku drogowego w Hude. Pochowano go tam¿e 12 tego¿ mie-
si¹ca.

Ks. Johannes Bieler urodzi³ siê w 1935 roku w Oliwie, gdzie zosta³ ochrzczony
w katedrze i zapisany w ksiêdze metrykalnej jako Johannes Bialkowski. Kiedy
jego ojciec Anton Bialkowski (zmar³ w 1976 r. w Münster), zmieni³ swoje nazwi-
sko, nie jest mi wiadome. Jego brat Oskar (1882–1945), oliwski grabarz, zmar³
23.03.1945 r. w Oliwie, co odnotowano w aktach parafialnych i „Kronice Parafii
(katedralnej) w Oliwie (1904–1945)”, a opracowanej przez ks. Zygmunta Iwic-
kiego, wydanej przez Oficynê Czëc w 1999 r.. Opuœciwszy wraz z rodzin¹ Gdañsk
pod koniec wojny, lub raczej jesieni¹ 1945 roku, zamieszka³ w Niemczech Za-
chodnich, gdzie ukoñczy³ gimnazjum i studia teologiczne zwieñczone œwiêceniami
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kap³añskimi w 1961 roku. Jako wikariusz do 1964 r. pracowa³ w Rheine w parafii
œw. Józefa i w kolejnej pod takim¿e wezwaniem w Duisburgu – Rheinhausen.
W 1965 r. zosta³ rektorem parafii œw. Willhada w Wangerooge. Cztery lata póŸ-
niej mianowano go proboszczem wojskowym w Emden, sk¹d w 1971 r. przenie-
siony zosta³ na podobne stanowisko do Wilhelmshaven. W 1977 r. zosta³ ustano-
wiony duszpasterzem ludzi morza z siedzib¹ w Bremen, pracuj¹c na tym stanowi-
sku do 2004 roku, bêd¹c jednoczeœnie do 1986 r. krajowym duszpasterzem policji.

W 1986 r. papie¿ Jan Pawe³ II mianowa³ go wizytatorem apostolskim dla
ksiê¿y i wiernych dawnej diecezji gdañskiej, nadaj¹c mu zarazem godnoœæ pra³ata,
co uczyni³o go najwy¿szym godnoœci¹ katolickim duchownym w Bremie. Na tym¿e
urzêdzie zast¹pi³ ks. pra³. dr Franza Josefa Wothe’go (1910–1994), znanego jako
ostatni niemiecki proboszcz parafii NSP Jezusa we Wrzeszczu, a w latach osiem-
dziesi¹tych XX w. uczestnik akcji na rzecz odbudowy organów w bazylice Mariac-
kiej w Gdañsku. Pierwszym wizytatorem by³ ks. dr Anton Berendt, piastuj¹cy tê
funkcjê w latach 1964–1968.

Wizytatorów apostolskich dla niemieckich katolików z diecezji gdañskiej,
wroc³awskiej i warmiñskiej oraz pra³atury pilskiej ustanowi³ Pawe³ VI. W 2010 r.,
gdy ks. J. Bieler przeszed³ na emeryturê, przy³¹czono jego obowi¹zki do wizyta-
tora warmiñskiego, obejmuj¹cego tak¿e pra³aturê pilsk¹. St¹d „Der Heimatbrief”
ukazywa³ siê dalej pod jego opiek¹, ale dziêki zaanga¿owaniu rodziny Bieler.
Po œmierci ks. Johannesa sprawa dalszej egzystencji „Heimatbriefu” pozostaje
pod znakiem zapytania – uzale¿niona od ujawnienia siê nowych wspó³pracowni-
ków, których szuka redaktor „Ermlanderbrief” Norbert Polomski…

Ks. J. Bieler by³ szczególnym czcicielem œw. Wojciecha, patrona Gdañska,
st¹d co roku prowadzi³ pielgrzymki swoich podopiecznych m.in. do Aachen –
Akwizgranu oraz Œwiêtego Wojciecha w Gdañsku, a tak¿e Gniezna, bêd¹c niejed-
nokrotnie goœciem ks. abpa prymasa Henryka Muszyñskiego. Na ³amach „Hei-
matbrief” systematycznie publikowa³ ciep³e relacje z tych pielgrzymek, obejmu-
j¹cych zwykle tak¿e Kaszuby, w tym bliski mu Pó³wysep Helski, podkreœlaj¹c
niezwyk³¹ polsk¹ goœcinnoœæ gospodarzy miejsc, które odwiedzano. Ks. J. Bieler
nale¿a³ te¿ do czcicieli b³ogos³awionej Doroty z M¹tów, patronki naszej parafii
w Gdañsku – Jasieniu. W owym ostatnim numerze „Der Heimatbrief” z kolorow¹
fotografi¹ morskiego brzegu w Gdañsku – BrzeŸnie na ok³adce, jest m.in. jego
tekst – refleksje dotycz¹ce „unsere heilige Frau aus Danzig” oraz inny pt. Das
Gold der Ostsee – Bernstein.

Wraz ze œmierci¹ ks. J. Bielera zamkn¹³ siê wa¿ny etap funkcjonowania ma-
lej¹cego od lat œrodowiska katolików niemieckich zakorzenionych w Gdañsku,
zaanga¿owanych na rzecz pojednania polsko-niemieckiego i dialogu ekumenicz-
nego oraz pokoju w Europie, przyczyniaj¹cych siê równie¿ do wiêzi z Kaszubami.



469AUGUSTYN (1925–2014) I FRANCISZEK (1930–2013) – BRACIA...

Józef Borzyszkowski

Augustyn (1925–2014) i Franciszek (1930–2013)
– bracia Kowalewscy – rzemieœlnicy (stolarze),
artyœci ludowi, spo³ecznicy kaszubscy z krwi
i koœci oraz ducha, czciciele Matki Boskiej

Sianowskiej Królowej Kaszub

Przeje¿d¿aj¹c przez Kartuzy, zawsze myœlami odwiedza³em (i odwiedzam)
goœcinne domy braci Kowalewskich – Augustyna w mieœcie przy ul. Mickiewicza
obok cmentarza i Franciszka w pobliskim Prokowie. Na bezpoœrednie wzajemne
odwiedziny, ich serdeczn¹ goœcinnoœæ, w III RP zbyt czêsto nie dostawa³o czasu.
Jednak¿e nie przekreœli³o to naszej starej bliskoœci i przyjaŸni, zaistnia³ej na grun-
cie zaanga¿owania w dzia³alnoœæ na rzecz zachowania i rozwoju jêzyka, kultury
i tradycji kaszubskich, w tym szczególnie silnego w rodzinie Kowalewskich kultu
Matki Boskiej Sianowskiej – Królowej Kaszub.

Nie pamiêtam, kiedy po raz pierwszy trafi³em do Prokowa, do domu Fran-
ciszka i Teresy Kowalewskich. By³o to zapewne pod koniec lat siedemdziesi¹tych
i to dziêki zaprzyjaŸnionej z nimi Izabelli Trojanowskiej, wspieranej przez nich
przy remoncie jej chatki na Dziewczej Górze.

W 1981 roku, gdy otrzymaliœmy nowe mieszkanie, Franek wraz z synem Stasz-
kiem pomagali nam je umeblowaæ. By³ to czas mody na kaszubskie wyposa¿enie
nie tylko kuchni i domków letniskowych, ale te¿ plebanijnych „salonów” i kan-
celarii – czas rosn¹cego standardu ¿ycia przynajmniej czêœci obywateli PRL.
W tzw. epoce Gierka rozwinê³o siê bowiem tak¿e rzemios³o. St¹d te¿ i zak³ady
braci Kowalewskich, nieprzerywaj¹ce swojej dzia³alnoœci – tak¿e spo³ecznej –
w stanie wojennym.

Poznany w tym¿e czasie Augustyn, szczególnie gorliwy w ofiarnoœci na rzecz
Koœcio³a, nie opuœci³ chyba wiêkszoœci Spotkañ Pelpliñskich, obdarowuj¹c m.in.
organizatorów – J. M. X prof. Jerzego Buxakowskiego (potem ks. prof. Wies³awa
Meringa) i mnie – swoimi dzie³ami, do których nale¿a³y tak¿e zegary w kaszub-
skiej obudowie, towarzysz¹ce nam do dziœ w domu i Instytucie Kaszubskim.

Nasze córki po po¿arze chaty z 1991 r. otrzyma³y od Augusta stoliczek i trzy
sto³eczki, s³u¿¹ce do dziœ w £¹czyñskiej Hucie wnukom. Augustyn z synami
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i wnuczkami bywa³ bowiem równie¿ naszym goœciem na wsi. Tam te¿ zawi¹za³a
siê przyjaŸñ m³odzie¿y z jego warszawsk¹ chrzeœniaczk¹ Kuzi¹, twórcz¹ od lat
tak¿e w dziedzinie wydawniczej i promocji Kaszub. I w³aœnie z Warszawy dosz³a
do nas drog¹ mailow¹ wiadomoœæ o œmierci Augustyna, a dodatkowo w dniu po-
grzebu nastêpuj¹ce wyznanie:

„Kochani,
 W œrodê 10. wrzeœnia o 16.00 odszed³ od nas w wieku 88 lat nasz wspania³y

Król Kaszub  
AUGUST  KOWALEWSKI
mój ukochany ojciec chrzestny, ojciec Kazika i Tadzia, dziadek Eli, Marysi

i Krysi, pradziadek Mateusza, Krzysia, Kacpra i Bartka. 
Dziœ w sobotê o 11.00  w kolegiacie kartuskiej ¿egnaj¹ Go wszyscy najbli¿si

oraz Kaszubi w Kartuzach. Z wielkim ¿alem, ale niestety ja, ze wzglêdu na choro-
bê, nie mogê Go ¿egnaæ osobiœcie.

Ten ból rozstania dotyka nas tak g³êboko, ale wierzê, ¿e wrota szczêœliwoœci
wiecznej stoj¹ Wujkowi otworem, a Anio³owie graj¹ z nim na harmonijkach...

Wielu z Was zna³o Go osobiœcie, ceni³o i szanowa³o, bo On by³ naprawdê
niezwyk³y i nie do zast¹pienia!

Pamiêtajcie o nim i zapalcie Mu œwiate³ko  na stronie ksiêgi pamiêci.
Pogr¹¿ona w smutku Kuzia”.

Nie mniej serdeczne s¹ dwa wspomnienia wnuczki Eli:

„Augustyn Kowalewski (15.10.1925 – 10.09.2014).
August – senior rodu Kowalewskich – by³ osob¹ kochan¹ przez nas wszyst-

kich. By³ obecny w ¿yciu ka¿dego z nas. Pomaga³, radzi³, wspiera³ i promienia³
optymizmem. Mia³ osobowoœæ niezwyk³¹. Jego niepowtarzalny urok i ¿yczliwoœæ
wobec ludzi pozostawia³y mocny œlad w ich pamiêci i sercach. Zawsze skromny,
otwarty i towarzyski przyci¹ga³ do siebie ludzi. Uczy³ szacunku do drugiego cz³o-
wieka, rzetelnoœci, godnoœci i honoru. By³ dumny ze swego pochodzenia. Bardzo
ukocha³ tê swoj¹ kaszubsk¹ ojczyznê i tak wspaniale j¹ potrafi³ innym pokazaæ.
To On nauczy³ nas kochaæ tê malownicz¹ krainê ³¹k, jezior i lasów. By³ niestru-
dzonym krzewicielem kaszubskiej tradycji w ¿yciu codziennym. Nazwaliœmy Go
»Królem Kaszub«, bo by³ prawdziwym mistrzem i wzorem w propagowaniu ka-
szubskiej to¿samoœci, jej bogatej historii, jêzyka, obrzêdów i kultury, której sam
by³ cz¹stk¹. To On opowiada³ nam szczegó³y o »kaszubskim raju«, przybli¿a³
legendy i Remusowe baœnie. Rozwesela³ serca kaszubskimi anegdotami, które
opowiada³ po mistrzowsku. Zachwyca³ nas recytacj¹ wierszy poetów, które na-
uczy³ siê na pamiêæ, ukrywaj¹c siê w bunkrze w Lasach Mirachowskich podczas
II wojny œwiatowej.
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Wiara w Opatrznoœæ Bo¿¹ pozwoli³a przetrwaæ Mu trudne wojenne czasy,
a s³u¿¹c Bogu, ojczyŸnie i ludziom zostawia³ piêkne œlady w ich sercach. Zawsze
wielk¹ czci¹ otacza³ œw. Józefa, patrona stolarzy, którego fach tradycyjnie od swego
dziada prowadzi³, a swój warsztat i talenty przekaza³ synowi. W wybudowanym
przez siebie wiatraku lubi³ przesiadywaæ w »gabinecie dumania«, jak zwyk³ ma-
wiaæ. Uczy³ nas tam refleksji, ciszy i cierpliwoœci.

Zawsze otwarty, serdeczny, goœcinny, czeka³ u progu domu lub wiatraka na
ka¿dego z nas. Czeka³ nieroz³¹cznie ze swoj¹ harmonijk¹. Umila³ nam wspólny
czas piosenkami swojej m³odoœci. Zami³owanie do muzyki realizowa³ te¿ w koœ-
cielnym chórze w umi³owanej kolegiacie kartuskiej. August by³ te¿ najwierniej-
szym wielbicielem i orêdownikiem Kaszubskiej Królowej Matki Bo¿ej Sianow-
skiej. Przez lata niestrudzenie pielgrzymowa³ do jej sanktuarium. To On zainicjo-
wa³ coroczne kartuskie pielgrzymki do Sianowa i przez 30 lat bra³ w nich udzia³.

W ¿yciu mia³ te¿ swoj¹ Pani¹ (»Bia³kê«, jak mawia³), któr¹ uwielbia³ i ko-
cha³ szczerze – swoj¹ ¿onê Helenkê, z któr¹ prze¿y³ szczêœliwie pó³ wieku.
Rodzina by³a dla Niego najwa¿niejsza. Swoj¹ trosk¹ i wra¿liwoœci¹, dobroci¹
serca i mi³oœci¹ wskazywa³ drogê swoim synom, wnuczkom i prawnukom, krew-
nym i s¹siadom. Wiara i mi³oœæ to te wartoœci, które przekazywa³ nam codziennie
i one zostan¹ w nas na zawsze.

Z wielkim bólem rozstajemy siê z Augustem, ale zawsze ¿yæ bêdzie w naszej
pamiêci jako dobry, m¹dry i bardzo szlachetny cz³owiek, którego nie da siê za-
st¹piæ!”

Z kolei na ³amach „Expressu Kaszubskiego” ukaza³o siê kolejne wspomnie-
nie Eli wraz z fotografiami:

„Na Dzieñ Matki zawozi³ ró¿e do Sianowa. Wspomnienie Augustyna Kowalew-
skiego.

10 wrzeœnia, prze¿ywszy 89 lat, zmar³ Augustyn Kowalewski. W sobotê
o godz. 11.00 w kartuskiej kolegiacie odbêdzie siê nabo¿eñstwo pogrzebowe.
Dziadek urodzi³ siê w Skrzeszewie, nastêpnie mieszka³ w Stryszej Budzie ko³o
Mirachowa, a w Kartuzach od 1945 r.

Tak jak jego ojciec i bracia by³ stolarzem. By³ wielkim czcicielem Matki
Bo¿ej Sianowskiej Królowej Kaszub. Ze swoim ojcem równie¿ Augustynem by³
przy pakowaniu i wysy³aniu cudownej figurki do Pelplina, by ukryæ j¹ przed oku-
pantem. Gdy po wojnie œlad po niej zagin¹³, dziadek uczestniczy³ w dziewiêcio-
dniowej nowennie, któr¹ zaproponowa³ ks. Grucza. Dziadek wspiera³ dzia³ania
ks. Gruczy, które zmierza³y do koronacji tej cudownej figurki w 1966 r. By³ rów-
nie¿ bliskim przyjacielem poety kaszubskiego Jana Trepczyka i Aleksa Labudy.

Dziadek by³ zawsze dumny z kaszubszczyzny, czêsto œpiewa³ po kaszubsku
i z pamiêci cytowa³ wiersze Jana Trepczyka. Od dziecka te¿ chodzi³ indywidual-
nie na pielgrzymki do Sianowa. By³ wspólnie z ks. Marianem Miotkiem i Cechem
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Rzemios³ Ró¿nych pomys³odawc¹ i inicjatorem organizacji pieszych pielgrzy-
mek do Sianowa.

W 1983 r. odby³a siê pierwsza kartuska piesza pielgrzymka do Sianowa pod
patronatem Cechu Rzemios³ Ró¿nych, a od 1984 r. pod patronatem koœcio³a –
kolegiaty. Dziadek wykona³ serce – tak my nazywamy tablicê z nazw¹ Kartuzy,
znaczek pielgrzymkowy. Chodzi³ z nim dopóki mia³ si³y, potem siê martwi³, kto
go przejmie, wiêc teraz ju¿ sama z tym sercem chodzê.

Ostatni raz dziadek ze mn¹ szed³ na pielgrzymkê, gdy mia³ 86 lat i by³ wtedy
najstarszym pielgrzymem. Przez wiele lat ze swoj¹ ¿on¹, a moj¹ babci¹, w Dzieñ
Matki 26 maja zawsze zawozi³ Matce Boskiej w Sianowie du¿y bukiet czerwo-
nych ró¿. U siebie w pokoju mia³ drewnian¹ kapliczkê z Matk¹ Bosk¹ Sianowsk¹,
do której siê modli³.

Na podwórku mojego dziadka stoi wiatrak, który sam zbudowa³. Wczeœniej
mia³ taki sam na Z³otej Górze i sprzedawa³ w nim drewniane pami¹tki kaszub-
skie, które sam wyrabia³. Byœ mo¿e s¹ tacy, którzy to pamiêtaj¹.

Dziêkuje wszystkim za pamiêæ o moim dziadku.
El¿bieta Kowalewska”.

Jad¹c na pogrzeb Augusta, myœla³em, i¿ wreszcie bêdê mia³ okazjê spotkaæ
siê tak¿e z jego m³odszym bratem Frankiem i obgadaæ ostatnie lata. Tymczasem
w koœciele podczas „zdrowasiek” za zmar³ych dowiedzia³em siê, ¿e Franek tak¿e
towarzyszy ju¿ swojej kochanej bia³ce – Teresie. Szczegó³y jego œmierci dotar³y
do mnie ju¿ po pogrzebie Augusta na cmentarzu i podczas stypy, dziêki jego dzie-
ciom – Staszkowi i Ewie oraz ich ma³¿onkom.

W czasie mszy œw. pogrzebowej Augusta, bardzo serdecznie wspomina³ go
kap³an, przewodnicz¹cy koncelebrze, podkreœlaj¹c jego umi³owanie rodziny, za-
wodu, Koœcio³a, Mateñki Sianowskiej i kaszubszczyzny. Przypomnia³ obecnym,
i¿ ¿egnamy wyj¹tkowego cz³owieka.

Ten wizerunek wyj¹tkowego Augustyna dope³ni³a tak¿e w koœciele w swoim
po¿egnaniu przywo³ana ju¿ ukochana jego wnuczka El¿bieta. Augustyn spocz¹³
w pobli¿u swojego domu, obok zmar³ej kilkanaœcie lat wczeœniej wspania³ej bia³ki
– Heleny z d. Plichta (1926–2000).

Po dwóch tygodniach zajecha³em do Prokowa, gdzie w domu córki Franka
– Ewy i ziêcia Marka Formelów mog³em zapoznaæ siê z ostatnimi jego dzie³ami
i przypomnieæ sobie wielorakie dokonania i doœwiadczenia jego i rodziny, wœród
której zawsze mogliœmy czuæ siê jak wœród w³asnej familii.

Obaj bracia – Augustyn i Franek byli pasjonatami swojego zawodu. Byli to
stolarze o sporej ¿y³ce artystycznej, produkuj¹cy m.in. rzadkie w latach PRL ka-
szubskie pami¹tki i owe kaszubskie meble, trafiaj¹ce tak¿e do restauracji i oœrod-
ków wczasowych oraz mieszkañ i domów prywatnych, nie tylko kaszubologów –
œwieckich i duchownych. Obaj gromadzili kaszubskie pami¹tki, a Franek nale¿a³
od lat do kolekcjonerów zabytków kaszubskiej kultury materialnej i duchowej,
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tworz¹c w prokowieckim domu prywatne muzeum, przeniesione z czasem do m³yna
w Stryszej Budzie, gdzie odwiedzali je goœcie z kraju i œwiata. Dokumentuj¹ to
wpisy do ksiêgi goœci – kroniki muzeum – w jêzykach polskim, kaszubskim, nie-
mieckim, angielskim i rosyjskim. (Wœród zwiedzaj¹cych muzeum Franciszka byli
uczniowie szkó³, harcerze, Pomorañcy i ca³kiem przygodni turyœci, ciekawi œwiata
Kaszubów. By³ te¿ miêdzy nimi, obok biskupów z Pelplina, niezapomniany ks.
Bazyli Olêcki z Linii, ofiarodawca piêknego kielicha, przekazanego Frankowi na
rzecz budowanego koœcio³a w Prokowie, którego dalsza historia, podobnie jak
obrazu Matki Bo¿ej Czêstochowskiej, to osobny rozdzia³ ¿ycia i bolesnych doœ-
wiadczeñ Franka).

Goœcinnoœæ domu Teresy i Franka Kowalewskich spowodowa³a, ¿e tam
w latach osiemdziesi¹tych XX wieku zagoœci³y oazy i zaistnia³a kaplica, przenie-
siona z czasem do Remizy OSP, stanowi¹ca punkt wyjœcia do budowy filialnego
koœcio³a, który w 1991 roku sta³ siê podstaw¹ samodzielnej parafii. Do g³ównych
twórców tej nowej wspólnoty, jej dorobku w œwiecie materii i ducha, niejako
wielkich wspó³fundatorów koœcio³a i parafii, nale¿y Franek i jego rodzina.

W domu Ewy i Marka, stoj¹cym naprzeciw prokowskiego cmentarza, prze-
chowywane jest gros archiwum Franciszka, szczegó³owa dokumentacja budowy
koœcio³a i funkcjonowania muzeum. S¹ to m.in.:

– Kronika budowy koœcio³a w Prokowie. Zdjêcia – Stanis³aw Kowalewski, tekst
– opisy – Franciszek Kowalewski, Prokowo od roku 1984 do 1989;

– Cz. II Kroniki… („Do Kroniki budowy koœcio³a zosta³y do³¹czone dokumenty
dotycz¹ce budowy oraz konfliktów parafian Prokowa z ksiêdzem…” – To
swoista Kronika nr III).

– Cz. IV „Koœció³ w Prokowie 15.02.1990 roku zostaje koœcio³em parafial-
nym”. (Proboszczem ks. Mieczys³aw Kuciñski 1990–1995. (…) Pierwszy grób
na cmentarzu w Prokowie œp. Teresa Kowalewska +3.04.1991).

Obok tej dokumentacji – foto i tekstów dotycz¹cych dziejów Koœcio³a i pa-
rafii w Prokowie, nie mniej cenne s¹ dwa tomy „Kroniki Muzeum Franciszka
Kowalewskiego. Zbiory ró¿ne. Prokowo 30 IX 1983”.

W spuœciŸnie Franciszka zachowa³a siê te¿ jego bogata korespondencja
z ksiê¿mi proboszczami w Kartuzach i Prokowie oraz z Kuri¹ Biskupi¹ i biskupami
– sufraganem Janem Bernardem Szlag¹ i ordynariuszem Marianem Przykuckim,
a tak¿e listy do Radia Maryja i Telewizji w Gdañsku, dotycz¹ce g³ównie konfliktów
parafianie – proboszcz i Kuria, w których Franek jako g³ówny inspirator dzia³añ,
a i fundator, zabiega³ o prawdê i sprawiedliwoœæ, d¹¿¹c do zgody, porozumienia
i partnerskiej wspó³pracy œwieccy – duchowni, jakiej czas mo¿e jeszcze nie na-
st¹pi³. W tej korespondencji (do ksiê¿y – bez odpowiedzi) znajduje siê te¿ i mój
d³ugi list, dokumentuj¹cy dzia³ania jako poœrednika miêdzy stronami konfliktu,
mog¹cego odnotowaæ jedynie chwilowy – pozorny sukces pojednania... Generalnie
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o tej czêœci dzia³alnoœci i stronie ¿ycia Franciszka, jako cz³owieka oddanego Koœ-
cio³owi i wielkiej wiary, mo¿na powiedzieæ, ¿e doœwiadczy³ on wiele satysfakcji
i nie mniej bólu i rozczarowañ… W jego domu i muzeum goœcili m.in. biskupi
che³miñscy z Pelplina – Edmund Piszcz, Marian Przykucki, Andrzej Œliwiñski
i sam Jan Bernard Szlaga, który jako ordynariusz diecezji pelpliñskiej nie dorów-
na³ swemu mistrzowi, ks. bpowi M. Przykuckiemu, potrafi¹cemu przyznaæ racjê
i daæ satysfakcjê œwieckim.

Jego te¿ Franek zachowa³ we wdziêcznej pamiêci jako tego, który przeci¹³
konflikt parafian prokowieckich z proboszczem kartuskim, tworz¹c osobn¹ para-
fiê po otrzymaniu od Franciszka zapewnienia mieszkania i utrzymania na miejscu
w³asnego proboszcza.

Pierwszy proboszcz prokowski przez 3 lata mieszka³ w domu Kowalewskich,
który sta³ siê plebani¹, funkcjonuj¹c¹ ca³¹ par¹ na koszt gospodarzy. Kowalewscy
– ojciec i syn (wówczas so³tys wsi), przyczynili siê w g³ównej mierze do wybudo-
wania wie¿y koœcio³a i plebanii…

Oj, d³uga to i arcyciekawa historia – wrêcz ciekawy materia³ na osobn¹ mo-
nografiê historyczno-socjologiczn¹.

Franciszek Kowalewski zmar³ 7 czerwca 2013 roku. Urodzi³ siê 8 grudnia
1930, wiêc mia³ lat 83. Pozostawi³ piêcioro dzieci: Stanis³awa, Ewê, Piotra, Teresê
i Edwarda; doczeka³ siê wnuków i prawnuków. Ostatnie dlañ lata ¿ycia spêdzi³ po
czêœci poza Prokowem. Kilka we m³ynie w Stryszej Budzie. Po sprzeda¿y m³yna
mieszka³ g³ównie u syna Piotra, któremu da³ gospodarstwo, jakie otrzyma³ za
opiekê od W³adys³awa R¹bcy w £apalicach.

Przed kilku laty Ewa podarowa³a ojcu album z fotografiami dokumentuj¹-
cymi jego ¿ycie i rodziny – dzieci i wnuków. Opracowa³a te¿ jego Kroniki.

Franek i August byli synami Franciszka i Heleny z d. Bujak. Franek trzy lata
przed œmierci¹ sporz¹dzi³ „Remanent z ¿ycia: (¯yciorys) Skrócony”, który jako
szczególny – unikatowy dokument, jeden z wielu pozostawionych przez niego,
warto tu przytoczyæ w ca³oœci.

„Remanent z ¿ycia: (¯yciorys) Skrócony.
Franciszek Kowalewski Prokowo ul. Kartuska 37.
Prze¿y³em osiemdziesi¹t lat. Jeden rok = 365 dni x 80 lat = 29 200 dni, jeden

dzieñ = 24 godziny = co równa siê 700 800 godzin x 60 minut = 42 048 000 mi-
nut. S³ownie: czterdzieœci dwa miliony, czterdzieœci osiem tysiêcy minut…

Urodzi³em siê dnia 8.12.1930 roku w Minkowicach, gmina Krokowa, pow.
Wejherowo. Parafia ¯arnowiec.

Ojciec mój by³ rzemieœlnikiem (Mistrz Stolarski). Matka bez zawodu. Ojciec
prowadzi³ prywatny warsztat stolarski w Minkowicach ko³o Krokowej. By³o nas
oœmiu braci, ja najm³odszy. Najstarszy Józef, potem Leon, Benon, Czes³aw, Antoni,
Jan, Augustyn. Siostry nie mieliœmy. Czterech zmar³o w dzieciñstwie z powodu
w owych latach panuj¹cej szkarlatyny i dyfterytu (choroby gard³a). Rodzice zmie-
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niali wielokrotnie miejsce zamieszkania z powodu poszukiwania mo¿liwoœci na-
pêdu maszyn stolarskich, przy wodospadach w m³ynach, gdy¿ elektrycznoœæ w owych
latach by³a jeszcze nierozpowszechniona. W roku 1935 zamieszkaliœmy w Stry-
szej Budzie ko³o Mirachowa pow. Kartuzy. W roku 1937 rozpocz¹³em szko³ê po-
wszechn¹ w Mirachowie. W roku 1939 nast¹pi³a druga wojna œwiatowa. W czasie
okupacji niemieckiej nauczycielem by³ Niemiec, który nie rozumia³ po polsku,
a po drugie mowa polska by³a surowo zakazana, tote¿ nauczy³em siê niewiele.

Po wojnie w 1945 roku musia³em ciê¿ko pracowaæ na chleb, gdy¿ Ojciec
zosta³ aresztowany przez Gestapo dnia 6 stycznia 1945 roku i zagin¹³ bez wieœci.
Najstarszy brat Józef z powodu ciê¿kich prze¿yæ w czasie okupacji niemieckiej
zachorowa³ na padaczkê (epilepsjê). Matka odtworzy³a po Ojcu warsztat stolarski
o specjalnoœci tokarstwo w drewnie. Wyrabialiœmy trzonki do ³opat, kilofów, sie-
kier i klamerki do bielizny oraz druciane t³uczki do ziemniaków. Ja wozi³em
w konia drewno z lasu i te wyroby do Gdañska, Sopotu, Gdyni i Wejherowa.
W roku 1946 musieliœmy siê wyprowadziæ ze Stryszej Budy, gdy¿ na poniemiec-
kie m³yny i lepsze gospodarstwa zostali osiedleni tak zwani repatrianci zza Buga,
a Kaszubi byli traktowani przez rz¹d Polski (Bierutowski) jako proniemcy.

Przeprowadziliœmy siê do Kartuz ul. Klasztorna 8a – warsztat Klasztorna 4
(dawny Browar). Mieszkanie by³o bez frontowej œciany i bez okien, wybitych
w czasie dzia³añ wojennych przez pociski armatnie. (Ul. Klasztorna 8 jest obec-
nie ul. Klasztorna 16, naprzeciwko poklasztornego Refektarza).

Przy warsztacie Klasztorna 4 w szopach pobrowarnych le¿a³ porzucony przez
Niemców uszkodzony samochód BMW. Ja ten samochód naprawi³em i Matka go
zarejestrowa³a w urzêdzie komunikacyjnym.

Kierownik wydzia³y komunikacyjnego widzia³ moj¹ zdolnoœæ i chêæ do sa-
mochodów; dopuœci³ mnie do egzaminu na kierowcê jako eksternistê bez kursu.
Prawo jazdy wrêczy³ mnie w dniu moich osiemnastych urodzin, dnia 8.12.1948
roku. By³em w owych latach osiemnastym kierowc¹ w Kartuzach.

W roku 1953 pozna³em pannê Teresê Trepczyk z Prokowa, która pracowa³a
u ksiêdza Pra³ata, Proboszcza w Kartuzach (po s¹siedzku). W roku 1955.10.30,
w œwiêto Chrystusa Króla, zawarliœmy œlub w koœciele parafialnym w Kartuzach.
Œlubu b³ogos³awili nam ksi¹dz Proboszcz Pra³at Ignacy Stryszyk i asysta dwóch
wikarych, ks. Leon Armatowski i ks. Konrad Lubiñski. W czasie mszy œwiêtej
œpiewa³ Chór Parafialny (Œwiêtej Cecylii) w Kartuzach, którego by³em cz³onkiem
przez 12 lat. Na wstêpie mszy œwiêtej by³ œpiewany Hymn:

Chrystus Wodzem, Chrystus Królem, Chrystus, Chrystus W³adc¹ Nam,
a nastêpnie pieœñ œlubna (Pieœñ Ma³¿onków):

O Panno Œwiêta do Twych stóp tych dwoje serc upada,
co ¿ycia jasnych szuka dróg i Tobie s³u¿yæ rada.

O Panno, spójrz wejrzeniem swym, na tych oboje wiernych dusz
i rozpal serca ³aski tchem i pokus fale zburz.
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i refren pokus fale zburz.

Do walki za Chrystusa czeœæ daj mêstwa im nad miary,
daj sztandar Twój zwyciêsko nieœæ i s³u¿yæ mu bez miary.

O daj im pierœ okut¹ w moc na bój za œwiêt¹ wiarê,
chowaj¹c ten mi³oœci kwiat, niechaj zwyciê¿¹ œwiat.

(refren) niechaj zwyciê¿¹ œwiat.

S³owa te utkwi³y nam mocno w pamiêci i sercach, i staraliœmy siê w naszym
¿yciu pomagaæ potrzebuj¹cym oraz walczyæ z wszelkim z³em.

Skromna uroczystoœæ weselna odby³a siê w Prokowie u mojego teœcia, Ber-
narda Trepczyka w starej chacie pod s³om¹. Po œlubie i weselu ma³¿onka przysz³a
do mnie do Kartuz przy ulicy Klasztorna 8.

W roku 1956 zarejestrowa³em na podstawie dyspensu w³asny warsztat sto-
larski (tokarstwo w drewnie). W roku 1956 XII 18 urodzi³ siê pierwszy syn Stani-
s³aw, a w roku 1958 XII 21 urodzi³a siê córeczka Ewa. W roku 1959 kupi³em
dzia³kê i zabudowania rolnicze w Prokowie od pana Paw³a Krefty i wyprowadzi-
³em siê z Kartuz do Prokowa, gdzie w starych zabudowaniach gospodarskich pod
s³om¹ urz¹dzi³em warsztat tokarstwa w drewnie i produkowa³em ró¿ne wyroby
z drewna.

Dnia 23 VIII 1966 r. urodzi³ siê syn Piotr w Prokowie. W roku 1967 w maju
wybuch³ du¿y po¿ar w Prokowie od s¹siada Boles³awa Trepczyka (szwagra), który
spali³ dom mieszkalny, warsztat i stodo³ê oraz narzêdzia rzemieœlnicze.

W domu moim by³a ciê¿ko chora moja matka 71-letnia, która zosta³a wynie-
siona i zawieziona do mego brata Augustyna do Kartuz, gdzie nastêpnego dnia
zmar³a. Ja z moj¹ ¿on¹ byliœmy w tym czasie w Gdañsku.

Po powrocie zastaliœmy tylko zgliszcza. Piotr zosta³ równie¿ wyniesiony z pal¹-
cego siê budynku przez opiekunkê (s¹siadkê) pani¹ Zytê Drawc (Plichta) na pole
i zachorowa³ na zapalenie œrodkowe obydwu uszu; mia³ wówczas 8 miesiêcy.
W roku 1965 V 8 zda³em egzamin mistrzowski w zakresie tokarstwa w drewnie
przed komisj¹ egzaminacyjn¹ w Gdañsku przy Izbie Rzemieœlniczej.

W roku 1973 VII 30 urodzi³a siê córeczka Tereska, a w roku 1976 X 12 uro-
dzi³ siê syn Edward.

W latach 1977–1983 wybudowa³em zabudowania, które istniej¹ po dzieñ
dzisiejszy i zacz¹³em produkcjê palet drewnianych ró¿nego rodzaju na eksport do
Niemiec Zachodnich.

W roku 1983 zacz¹³em produkcjê mebli kaszubskich, rêcznie malowane,
na eksport do Niemiec Zachodnich i na kraj. W latach tych zatrudnia³em oko³o
30 pracowników i szkoli³em kilkunastu uczniów oraz zatrudnia³em ksiêgow¹ do
prowadzenia ksi¹g podatkowych, pani¹ El¿bietê Kalkowsk¹ z Gdañska – Oruni
na pó³ etatu.
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Posiada³em w owych latach trzy samochody ciê¿arowe, jeden marki Merce-
des typ Tir o noœnoœci 25 ton, drugi marki Lijaz 25 ton, typ Tir. Trzeci Mercedes
o noœnoœci 6 ton, meblowy oraz 2 mercedesy osobowe. Poza tym dwa spychacze
marki »Mazurek« i dwa traktory, jeden marki »Ursus« i jeden marki »Bia³oruœ«
i jedn¹ koparkê. Dwie sztaplarki, jedn¹ do traktora i jedn¹ akumulatorow¹ oraz
kilka przyczep.

Warsztat by³ wyposa¿ony we wszystkie najnowoczeœniejsze na owe czasy
maszyny stolarskie i narzêdzia rêczne. Lakiernia do mebli oraz dwie komory su-
szarnie do drewna oraz najnowoczeœniejsze urz¹dzenie grzewcze, w³asnego po-
mys³u, opatentowane w Urzêdzie Patentowym w Warszawie w roku 1977 pod
numerem 105983 oraz drugi wynalazek, obrotowy ruszt bêbnowy pod numerem
W-58200. Powy¿sze wynalazki by³y w miarê szeroko opisywane w gazecie »Wie-
czór Wybrze¿a« i w wielu innych gazetach oraz w Telewizji.

Na powy¿sze urz¹dzenia (wynalazki grzewcze) podpisa³em umowê na pro-
dukcjê z Zak³adami Metalowymi Urz¹dzeñ Grzewczych w Rumi-Janowie (ko³o
Gdyni Janowo), które zaledwie rozpoczê³y produkcjê tych¿e urz¹dzeñ; upad³ ko-
munizm w Polsce, a wraz z nim Zak³ady Metalowo Odlewnicze w Rumi-Janowie.

Ja z nadmiaru klêsk ¿yciowych w latach 1980–1994 ciê¿ko zachorowa³em na
ró¿ne choroby nerwicowe i reumatyczne...

Opis moich klêsk ¿yciowych jest skrótowo opisany w Kajecie Budowy Koœ-
cio³a w Prokowie”.

Uzupe³nieniem tego¿ ¿yciorysu jest kolejny dokument, dotycz¹cy bardzo
wa¿nych w ¿yciu Franka i jego pasji kolekcjonera postaci – Franciszka i Krystyny
Trzecieckich, by³ych obywateli Lwowa. Oto on:

„Skrócony opis, jak pozna³em Pana Franciszka Trzecieckiego i jego ¿onê
Krystynê w Kartuzach, zamieszka³ych przy ul. Jeziornej 36.

W latach rz¹dów komunistycznych rzemios³o i ca³a dzia³alnoœæ prywatna,
by³y niemile widziane. Do gnêbienia przedsiêbiorczoœci prywatnej by³y anga¿owa-
ne urzêdy finansowe (dzisiejsze Urzêdy Skarbowe). W latach 1968–1980, kiedy
warsztat mój zacz¹³ siê rozwijaæ, Urz¹d Finansowy otrzyma³ zadanie od w³adz
publicznych mnie zniszczyæ przez wymierzanie tak zwanych domiarów podatko-
wych i do³o¿y³ mnie kilka tysiêcy z³otych, których nie by³em w stanie zap³aciæ.
W owych latach ka¿dy rzemieœlnik musia³ byæ cz³onkiem tak zwanej Rzemieœlni-
czej Spó³dzielni Zaopatrzenia i Zbytu, która mieœci³a siê w Kartuzach przy ulicy
Jeziornej 37. Kierownikiem Spó³dzielni by³ pan Leon Lipiñski, który powiedzia³
mi, ¿e tu obok pod numerem 36 mieszka prawnik (emeryt), pan Trzeciecki. IdŸ do
niego i poproœ, ¿eby ci napisa³ odwo³anie do Urzêdu Finansowego. Pan Trzeciecki
napisa³ odwo³anie do Urzêdu Finansowego w Kartuzach, które zosta³o za³atwione
odmownie. Nastêpnie pan Trzeciecki napisa³ drugie odwo³anie do Wojewódzkiego
Urzêdu w Gdañsku, które zosta³o równie¿ za³atwione odmownie.
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Potem wiêcej nie poszed³em do niego. Po paru dniach Pan Trzeciecki spotka³
mnie na chodniku w Kartuzach i zapyta³ mnie: Franek, nie przysz³a ¿adna odpo-
wiedŸ? – Przysz³a, odpowiedzia³em, ale znowu odmowna. A Pan Trzeciecki po-
wiedzia³: Czemu nie przyszed³eœ? A ja odpowiedzia³em: Pan ode mnie nie chce
zap³aty, a ja siê krêpujê. – On policzy³ dni i powiedzia³: Jeszcze s¹ dwa dni czasu,
jedŸ szybko do Prokowa i przynieœ tê odpowiedŸ. Kiedy przynios³em jemu tê
odpowiedŸ, powiedzia³ do mnie pó³g³osem, ¿eby jego ¿ona w kuchni nie s³ysza³a:
Franek, ja od Ciebie nie chcê ¿adnych pieniêdzy, ale ja mam do Ciebie i do Twojej
Tereski proœbê, ¿ebyœcie siê opiekowali moj¹ Krysi¹, bo ja d³ugo nie bêdê ¿y³.
Ja na to tylko kiwn¹³em g³ow¹, ¿e tak. To by³a nasza ca³a rozmowa.

Pan Trzeciecki chorowa³ na bolesn¹ dusznicê serca (angina pektoris) i prze-
czuwa³ swój bliski koniec i po kilku miesi¹cach zmar³, maj¹c 75 lat. Ja zorganizo-
wa³em pogrzeb i od tego czasu zaczêliœmy siê opiekowaæ jego ¿on¹.

Córka Danuta Trzeciecka (jedynaczka) przebywa³a we Francji. W owych la-
tach nie mog³a nawet przyjechaæ na pogrzeb swojego Ojca, gdy¿ w tamtych latach
rz¹dów komunistycznych ka¿dy Polak zamieszkuj¹cy na Zachodzie by³ uwa¿any
za wroga socjalizmu w Polsce Ludowej i by³aby natychmiast aresztowana. Dopiero
w latach rz¹dów Jaruzelskiego nast¹pi³a lekka odwil¿ w postêpowaniu re¿imu
komunistycznego i w roku 19... odwiedzi³a swoj¹ matkê w Kartuzach i napisa³y
dla nas testament na ca³y dobytek w mieszkaniu. Po odjeŸdzie Pani Danuty do
Francji, któregoœ dnia w czasie moich odwiedzin i rozmowy, Pani Trzeciecka po-
wiedzia³a do mnie: Panie Franku, napisa³yœmy dla Ciebie i Teresy testament. Jest
w tej dolnej szufladzie; weŸ go wyjmij i przeczytaj sobie. Ja jej na to odpowie-
dzia³em: Niech tam spokojnie le¿y, gdy¿ nie wiadomo, kto z nas pierwszy umrze.
Pani Trzeciecka zmar³a dnia …… i zosta³a pochowana przy swoim mê¿u na cmen-
tarzu w Kartuzach”.

– Ten skrócony ¿yciorys i jego uzupe³nienie stanowi¹ jedynie zestaw sygna-
³ów, kieruj¹cych nasze – bliskich Frankowi i Augustowi osób – myœli na ró¿ne
p³aszczyzny ¿ycia rodzinnego i spo³ecznego w dawnej i niedawnej – nie tylko
w PRL-owskiej i III RP przesz³oœci – dziejów spo³eczeñstwa, pañstwa i Koœcio³a.
Obie postacie – Bracia Kowalewscy – to wyj¹tkowe zjawisko – tak w zakresie
kaszubskiej przedsiêbiorczoœci, jak i ¿ycia rodzinnego, a tak¿e spo³ecznikowskiego
dzia³ania i ofiarnoœci.

Œp. prof. Gerard Labuda, wspó³za³o¿yciel i filar Instytutu Kaszubskiego, pa-
miêtaj¹c o koniecznych œrodkach na nasz¹ dzia³alnoœæ, nie tylko wydawnicz¹,
przez wiele lat siê ³udzi³ i nas pociesza³: „Niech no tylko okrzepn¹ kaszubskie
samorz¹dy i kaszubscy przedsiêbiorcy, a nie zabraknie œrodków – ich mecena-
sowskiego wsparcia dla naszej spo³ecznej naukowej i kulturalnej roboty”. – Dziœ
mo¿emy powiedzieæ, ¿e nasz Mistrz raczej by³ s³abym prorokiem. Ale gdyby dzi-
siejsi samorz¹dowcy i przedsiêbiorcy mieli czêœciej podobnego ducha jak bracia
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stolarze August i Franek Kowalewscy, niew¹tpliwie by tak by³o. Pocieszeniem
mo¿e byæ fakt sporej ofiarnoœci jednych i drugich na rzecz Koœcio³a, tak¿e sakral-
nych zabytków oraz dzie³, daj¹cych im nie tylko nadziejê zbawienia…

Tymczasem August i Franek ju¿ teraz, przekroczywszy progi wiecznoœci, ¿yj¹
nadal w naszej – nie tylko rodziny i kaszubologów – pamiêci i wdziêcznoœci. –
¯a³owaæ jeno wypada, ¿e kolekcja Franciszka zosta³a rozproszona. Spor¹ czêœæ
zabytków przej¹³ przed laty Daniel Czapiewski do Szymbarka. Jej dzieje i funk-
cjonowanie, podobnie jak powstanie prokowskiego koœcio³a, prezentowali na
³amach prasy swego czasu dziennikarze, miêdzy innymi Izabella Trojanowska.
Na szczêœcie sam Franek by³ tak¿e szczególnego rodzaju dokumentalist¹, utrwa-
laj¹cym nie tylko na kartach kronik spore fragmenty ¿ycia codziennego i nieco-
dziennego rodziny i wsi, ofiarnoœæ wszystkich Prokowian, którzy buduj¹c koœció³
i tworz¹c parafiê, dokonali swoistego cudu, przekraczaj¹cego miarê g³oœnego swego
czasu „cudu w Mirachowie”, w którego dzieje Franek by³ równie¿ zaanga¿owany.

To, ¿e wspó³czesne Prokowo prezentuje siê dziœ lepiej ni¿ b. stolica powiatu
– prastare Mirachowo, to tak¿e zas³uga Franciszka i wielu rodzin bliskich Kowa-
lewskim...

Gdy wspominam Augustyna i Franciszka, pamiêtam te¿ o ich szczególnych
doœwiadczeniach z lat wojny – o przynale¿noœci Augusta do TOW „Gryf Pomor-
ski” i ukrywaniu siê w s³ynnym bunkrze „Ptasia Wola” w Lasach Mirachowskich.

Pamiêtaæ te¿ trzeba o ich rodzicach, których ¿ycie pozna³em bli¿ej dziêki
synowi Augusta – Kazimierzowi, najbli¿szemu wspó³pracownikowi ojca.

Ojciec Augustyna i Franka, równie¿ Augustyn (1898–1945) pochodzi³ z pó³-
nocy Kaszub – z Mechowa, a matka Magdalena (w USC Helena) (1897–1967)
z d. Bujak, urodzi³a siê w Sytnie k. Kartuz. Dziadkowie – Józef Kowalewski (1861–
–1938) oraz Joanna z d. Myœlisz (1861–1952), to tak¿e ludzie z Nordy.

Dziadek Józef by³ ko³odziejem; ojciec Augustyn ko³odziejem i stolarzem;
synowie kontynuowali robotê stolarsk¹. Wszyscy byli zwi¹zani z m³ynami i wia-
trakami, w których budowie i remontach specjalizowa³ siê ojciec Augustyna
i Franka. St¹d czêste przeprowadzki i urodziny Augusta w Skrzeszewie nad rzek¹
Bukowin¹, a Franka w Minkowicach, gdzie ojciec ich pracowa³ przy du¿ym wia-
traku hr. v. Krockowa. Koleje ¿ycia Augustyna seniora, jego ¿ony Magdaleny
i ich dzieci to materia³ na osobn¹ sagê rzemieœlniczego, ko³odziejsko-stolarskiego
i m³ynarskiego rodu. Obejmuje ona m.in. okres budowy Gdyni i lata wojny, pod
sam koniec której zgin¹³ w tragicznych okolicznoœciach, jako sêdziwy ¿o³nierz
Wehrmachtu z myœl¹ o ratowaniu rodziny, m.in. Augusta juniora – ojciec Augu-
styn senior. Mam nadziejê, ¿e ow¹ sagê spisz¹ Augustowe i Frankowe dzieci
i wnuki... Bêdzie w niej utrwalony obraz rodziny, rozkoœcierzonej po ca³ych Kaszu-
bach, od Pucka do Wiela, ³¹cz¹cej Nordê, Szwajcariê Kaszubsk¹, Gochy i Zabory.
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Józef Borzyszkowski
Gdañsk

Tadeusz Zakrzewski (1922–2014)
– wybitny torunianin, humanista, bibliofil,

kolekcjoner i dzia³acz spo³eczny

Le¿y przede mn¹ Jego oryginalna wizytówka, oczywiœcie z adresem i telefo-
nem, która informuje:

„dr Tadeusz Zakrzewski
Badacz historii, kultury i sztuki Torunia XIX i XX wieku
Cz³onek honorowy Towarzystwa Mi³oœników Torunia
Cz³onek honorowy Towarzystwa Bibliofilów im. Lelewela w Toruniu
Cz³onek Wydzia³u I Nauk Historycznych Towarzystwa Naukowego w Toruniu”.

Nale¿a³ do najbardziej znanych postaci na toruñskim gruncie, badaczy i mi-
³oœników nauki i kultury, ale przede wszystkim ksi¹¿ki i dzie³ sztuki, które repre-
zentowa³ i promowa³ na co dzieñ daleko poza grodem Miko³aja Kopernika. Do
jego pasji nale¿a³o bowiem m.in. kolekcjonerstwo toruñskich archiwaliów foto-
graficznych, dokumentów ¿ycia spo³ecznego (tak¿e takich jak wizytówki), wido-
kówek i pocztówek. Przy wspó³pracy z ¿on¹ Ann¹ i toruñskich instytucji kultury
zorganizowa³ m.in. ponad 20 wystaw tematycznych (udokumentowanych w po-
staci katalogów), opartych o w³asne zbiory, które czêœciowo przekaza³ im w darze.
Wœród nich znalaz³y siê takie jak:
– Plakat toruñski 1920–1939. Muzeum Okrêgowe w Toruniu, Toruñ 1994;
– Telegramy Koœciuszkowskie (dokumenty patriotyzmu Pomorzan podczas za-

borów), Muzeum Okrêgowe w Toruniu, Toruñ 1995;
– Polska pocztówka patriotyczna do roku 1939, Muzeum Okrêgowe w Toruniu,

Toruñ 2001;
– Dawne papiery wartoœciowe (banknoty, akcje, obligacje, polisy), Archiwum

Pañstwowe w Toruniu, Toruñ 2010;
– Ma³e formy grafiki i drukarstwa wydawnictw katolickich XIX w., Toruñ 2007.

(Przygotowane z okazji XX-lecia powrotu Zakonu OO. Franciszkanów na
toruñski Podgórz 1987–2007). Partnerem – Klasztor oo. Franciszkanów
w Podgórzu.
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– Dawny Podgórz i Podgórzarzanie w sztuce i dokumentacji fotograficznej,
Muzeum Okrêgowe w Toruniu, Toruñ 2005.

Przywo³uj¹c te kilka przyk³adów jego bezprzyk³adnej i bezinteresownej wspa-
nia³ej dzia³alnoœci, œwiadomie odszed³em od chronologii, by uwydatniæ rolê Pod-
górza, któremu dr Tadeusz Zakrzewski poœwiêci³ a¿ dwie wystawy, ukazuj¹c bo-
gactwo swoich zbiorów. To wyró¿nienie Podgórza, kiedyœ osobnego miasteczka,
od dziesiêcioleci (od 1938 r.) dzielnicy Torunia, nie by³o przypadkowe.

W „Sprawozdaniach Towarzystwa Naukowego w Toruniu”, R. 56, Toruñ 2003,
w dziale Materia³y bio- i bibliograficzne cz³onków wydzia³ów Towarzystwa,
w zamieszczonym tam biogramie Tadeusza Zakrzewskiego, czytamy, ¿e „urodzi³
siê 4 sierpnia 1922 r. w Toruniu jako syn Konrada i Heleny z d. Czerniewicz”.
Tymczasem Pan Tadeusz urodzi³ siê w Podgórzu, z którym zwi¹zane s¹ dzieje
jego rodziny i gdzie znalaz³ miejsce wiecznego spoczynku na starym cmentarzu
w grobie rodzinnym z rodzicami… Podgórzowi T. Zakrzewski wspólnie z Karol¹
Ciesielsk¹ poœwiêci³ te¿ osobn¹ monografiê pt. 450 lat toruñskiego Podgórza 1555–
–2005, Toruñ 2005, ss. 252, wydan¹ przez Towarzystwo Mi³oœników Torunia,
której tekst wzbogacaj¹ liczne fotografie ze zbiorów tego wybitnego – jednego
z naj… podgórzanina.

O wyj¹tkowoœci toruñsko-podgórzañskiego Pana Tadeusza œwiadczyæ zawsze
bêdzie m.in. znamienna publikacja, opracowana przez Zefiryna Jêdrzyñskiego pt.
Karteczki w³asnego wyrobu. Listy Wis³awy Szymborskiej do Tadeusza Zakrzew-
skiego w Toruniu, Toruñ 2012, ss. 48 z reprodukcjami pocztówek, wydana przez
ToMiTo i Centrum Sztuki Wspó³czesnej.

Przys³owie mówi: „Powiedz mi, kto jest Twoim przyjacielem, a powiem Ci,
kim jesteœ”. – W tym kontekœcie trzeba wskazaæ choæby takie postacie jak Karl
Dedecjusz czy Konstanty Maria Sopoæko – przyjaciele nie tylko Torunia, a i bi-
bliofilów pomorskich. Podobnych znajomoœci i przyjaŸni w ¿yciu Tadeusza Za-
krzewskiego by³o wiele. Wiele z nich zosta³o przezeñ w piêkny sposób udoku-
mentowanych, niejako mimo woli, w postaci bardzo licznych publikacji – prze-
ró¿nego rodzaju opracowañ.

Szczególnie znamienny i cenny jest jego dorobek w zakresie biografistyki.
Mo¿na powiedzieæ, ¿e nale¿a³ do grona niezawodnych, najbardziej solidnych
wspó³pracowników takich wydawnictw jak: Polski s³ownik biograficzny, Toruñ-
ski s³ownik biograficzny i S³ownik biograficzny Pomorza Nadwiœlañskiego.

Jeœli dobrze pamiêtam, to w³aœnie przy przygotowywaniu t. I S³ownika bio-
graficznego Pomorza Nadwiœlañskiego na pocz¹tku lat osiemdziesi¹tych ub. wieku
zaistnia³a nasza znajomoœæ, która z czasem przerodzi³a siê w przyjaŸñ. Towarzy-
szy³ jej mój nieustanny podziw dla dzia³alnoœci naukowej i pasji kolekcjoner-
skich w zakresie bibliofilstwa i sztuki Pana Tadeusza. Dosz³y do tego nasze podobne
badania nad dziejami i kultur¹ Pomorza w XIX i XX wieku, a w tym tak¿e zaintere-
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sowania przesz³oœci¹ rodziny i rodzinnych stron. Œlady tego¿ odnajdujê w naszej
korespondencji.

Dla przyk³adu 22 grudnia 1992 r. Pan Tadeusz napisa³:

„Drogi Panie Profesorze!
Chcia³bym przede wszystkim serdecznie Panu podziêkowaæ za mi³y list

z bogat¹ zawartoœci¹, a w niej za kapitaln¹ publikacjê pt. »Borzyszkowy i Borzysz-
kowscy…« o jakiej od dawna marzê dla swojego w³asnego nazwiska i pochodze-
nia, a której nigdy nie napiszê, bo noszê nazwisko zbyt rozkrzewione, w dos³ow-
nym i przenoœnym tego s³owa znaczeniu, nie tylko na Pomorzu, ale i w ca³ej
Polsce. Gdy wiêc Borzyszkowscy wed³ug polskiego skorowidza miejscowoœci
mog¹ pochodziæ tylko z trzech miejscowoœci, po jednej w województwie bydgo-
skim, koszaliñskim i s³upskim, moje nazwisko mo¿e mieæ zwi¹zek a¿ z 46 miej-
scowoœciami rozrzuconymi po ca³ej Polsce. Nie wiem, ilu Borzyszkowskich no-
tuj¹ np. ksi¹¿ki telefoniczne trzech wymienionych województw, ale w toruñskiej
nie znalaz³em ani jednego. Za to Zakrzewskich w samym tylko Toruniu ksi¹¿ka ta
wykazuje a¿ 34. Ilu ich jest naprawdê, Bóg raczy wiedzieæ.

Z historii moich poszukiwañ genealogicznych mogê Panu podaæ parê faktów
wrêcz komicznych. Matka moja by³a z domu Czerniewicz, zubo¿a³ej szlachty
i ca³a jej rodzina chwali³a siê herbem Lubicz. Tymczasem ojciec mojej mamy,
przyznaæ trzeba, polski patriota, by³ ju¿ tylko mistrzem szewskim tu w toruñskiej
dzielnicy Mokre, gdzie ja teraz mieszkam. Jako dzia³acz polskich stowarzyszeñ,
maj¹c lat 60, sta³ w dniu wkroczenia wojsk polskich do Torunia w poczcie sztan-
darowym i czeka³ parê godzin na mrozie (18.01.1920), a¿ siê pojawi¹ nasze ¿o³-
nierzyki. Przeziêbi³ siê wtedy i zmar³ parê tygodni póŸniej. To oczywiœcie nie
by³o zabawne. Natomiast zawsze œmieszy³o mnie, ¿e tak on jak i wszyscy jego
synowie, mimo swego polskiego patriotyzmu, za pruskich czasów u¿ywali przed
nazwiskiem niemieckiego von, choæ w metrykach urodzenia mieli zapis: »der
Inhaber dieses Urkunde gehert nicht dem deustchen Adelstande«. Taki zapis mia³a
te¿ moja mama. Czerniewicze z dum¹ zaznaczali przy ka¿dej okazji, ¿e kiedyœ
byli w³aœcicielami podtoruñskiej wsi Czerniewice na lewym brzegu Wis³y, dziœ
bêd¹cej przedmieœciem Torunia. Tylko rozrzutnoœæ któregoœ dziadka mia³a ich
pozbawiæ tego maj¹tku. Na Zakrzewskich, z którymi skoligaci³a siê moja mama,
spogl¹dali z lekcewa¿eniem, choæ wcale nie byli bogatsi od nas. Ojciec mój by³
kolejarzem i mia³ sta³¹ pracê, co w ich rodzinach nieczêsto siê zdarza³o. Nosili za
to herbowe sygnety. Wówczas, bêd¹c dzieckiem, przyjmowa³em to z respektem,
co mi jednak przesz³o, gdy siê zorientowa³em, ¿e z m³odego pokolenia Czernie-
wiczów i Zakrzewskich tylko ja poszed³em do gimnazjum. Dopiero znacznie póŸ-
niej, z ró¿nych polskich herbarzy dowiedzia³em siê ze zdumieniem, ¿e rodzina
Zakrzewskich znana ju¿ w XV wieku posiada³a liczne koligacje szlacheckie,
a poszczególne jej odga³êzienia mia³y prawa pieczêtowania siê a¿ 5 ró¿nymi her-
bami. Ale wtedy z rodziny Czernieiwczów nikt ju¿ nie ¿y³.
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W rodzinie mojego ojca próbowa³em dociec pochodzenia jego matki, a mo-
jej babki Franciszki Zakrzewskiej z domu Trambeckiej, urodzonej 25.4.1854 r.
w miejscowoœci Hagenort (po polsku prawdopodobnie Prêtnica) ko³o Starogardu
Gdañskiego, a wiêc na Kaszubach. Nigdzie takiego nazwiska jednak nie odnala-
z³em. Mogê tylko przypuszczaæ, ¿e pierwotnie nazwisko to brzmia³o Tr¹becka
i zosta³o zniekszta³cone w pruskich urzêdach.

Piszê to wszystko Panu doœæ rozwlekle i pewnie te¿ nudnie, bowiem Pañski
sposób przedstawienia wyników badañ nad histori¹ rodziny bardzo przecie¿ sta-
rej i zwi¹zanej licznymi wiêzami z przodkami nie tylko narodowoœci polskiej, ale
i niemieckiej, zw³aszcza zaœ operowanie dokumentami, oœwiadczeniami i relacja-
mi, stwarza obraz bardzo szczery i prawdziwy. Nie chce mi siê wprawdzie wierzyæ,
by taki wybór w moich rodzinnych warunkach móg³ przynieœæ taki sukces, ale
mo¿e warto spróbowaæ. Praca Pañska stanowi tu wyœmienity podrêcznik i prze-
wodnik. Jeszcze raz wiêc serdecznie za ni¹ Panu dziêkujê.

W zamian przesy³am 3 wydawnictwa, w których mia³em lub mam jeszcze
jakiœ udzia³. Nadal liczê na Pañsk¹ historiê kaszubskiej »Stanicy« w Toruniu, re-
zerwuj¹c dla niej miejsce w 22. tomie »Rocznika Toruñskiego«.

Z okazji Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia i Nowego Roku 1993 œlê Panu i Pañskiej
Rodzinie serdeczne ¿yczenia zdrowia i wszelkiej pomyœlnoœci.

Pañski
Tadeusz Zakrzewski”

(Zob. Borzyszkowy i Borzyszkowscy…, t. VII, zebr. i oprac. J. Borzyszkowski,
Gdañsk-Lipusz 1999, s. 306-307).

Jest w tym liœcie odrobina informacji, jakie mog³yby stanowiæ o sadze rodzin-
nej Zakrzewskich z toruñskiego Podgórza. Oczekiwanie Pana Tadeusza na tekst
o „Stanicy” na dobre mog³em zaspokoiæ wydaniem tomu Pro memoria Edmund
Jonas (1893–1940), Gdañsk 2007, poœwiêconym g³ównemu twórcy i prezesowi
Zrzeszenia Mi³oœników Kaszubszczyzny „Stanica”, zamordowanemu w obozie
koncentracyjnym…

Lata okupacji hitlerowskiej stanowi³y ciê¿ki okres w ¿yciu Zakrzewskich na
Podgórzu, gdzie wyrzucono ich z mieszkania przy ul. Poznañskiej 89 ju¿ w paŸ-
dzierniku 1939 r. do oficyny w podwórzu przy tej samej ulicy pod nr 97. (S¹dzê,
i¿ ten pierwszy dom – adres – wart szczególnej Toruñczyków uwagi, jako godne
miejsce upamiêtnienia T. Zakrzewskiego).

W tamtych wojennych czasach Tadeusz Zakrzewski, jako uczeñ Gimnazjum
Mêskiego z lat 1935–1939 w Toruniu, prze¿y³ w rodzinnym mieœcie, pracuj¹c
jako robotnik w prywatnym polskim zak³adzie elektrotechnicznym pod komisa-
rycznym zarz¹dem niemieckim. Nale¿a³ wówczas do konspiracyjnej organizacji
„Zwi¹zek Jaszczurczy”. Aresztowany pod sam koniec wojny przez Niemców, prze-
¿y³ te¿ tragiczne dla wielu dni wyzwolenia. W lutym 1945 zosta³ aresztowany
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przez patrol radziecki w ramach przygotowañ wywózki do ZSRR. Szczêœliwie
zwolniono go nastêpnego dnia po stwierdzeniu, i¿ w czasie okupacji nie mia³
III grupy DNV – obywatelstwa niemieckiego. Skierowano go do robót na zmilita-
ryzowanej kolei, gdzie pracowa³ do koñca 1949 r., ³¹cz¹c pracê z nauk¹. W czerwcu
1946 r. zda³ maturê, a w 1950 r. uzyska³ dyplom magistra na Wydziale Prawno-
-Ekonomicznym UMK.

Po studiach do 1970 r. pracowa³ w warszawskiej centrali spó³dzielczoœci rol-
niczej „Samopomoc Ch³opska” w jej bydgoskim Wydziale Lustracji. Od czasów
studenckich by³ twórczo obecny w toruñskim œrodowisku ludzi pióra i sztuk pla-
stycznych. Wspó³pracowa³ z bydgoskimi tygodnikami kulturalnymi „Nowy Tor”
i „Pomorze”, a tak¿e z warszawskim „Przegl¹dem Kulturalnym”. Gromadzi³ w³a-
sny ksiêgozbiór i kolekcjê dzie³ sztuki, zw³aszcza ekslibrisów i grafik wybranych
artystów. Popularyzowa³ ich dorobek na wystawach w ró¿nych oœrodkach w kraju
i zagranic¹, a tak¿e w postaci oddzielnych publikacji. Uczestnicz¹c w latach 1968–
–1976 w seminarium doktorskim prof. Witolda £ukaszewicza, przygotowa³ roz-
prawê na temat Polskie instytucje i organizacje w Toruniu pod zaborem pruskim
w l. 1815–1920. W miêdzyczasie od 1.08.1971 zosta³ dyr. Biura TNT, bêd¹c
odpowiedzialnym za remont i przebudowê gmachu przy ul. Wysokiej 16 oraz
organizacjê s³ynnych do dziœ obchodów 500-lecia urodzin M. Kopernika (1973)
i 100-lecia TNT (1975), a nastêpnie ponowne zagospodarowanie odnowionej sie-
dziby Towarzystwa. W 1973 r. zosta³ jego cz³onkiem, a w 1985 r. po wypadku
przy pracy zrezygnowa³ z zatrudnienia w tej zas³u¿onej wielce i bliskiej mu insty-
tucji. Uzyska³ wówczas uprawnienia inwalidzkie, a po roku emeryturê.

Jako niezmiennie twórczy cz³owiek tak pracê zawodow¹, jak tym bardziej
status emeryta ³¹czy³ z szerok¹ dzia³alnoœci¹ spo³eczn¹. Na pierwszym miejscu
by³o to Towarzystwo Bibliofilów im. J. Lelewela, w którym w latach 1971–1990
pe³ni³ funkcjê prezesa i redaktora wiêkszoœci wydawnictw, a wœród nich jest od-
naleziony utwór Hieronima Derdowskiego Oracyjô po¿egnalnô dlô Pana Feliksa
Czôrliñœciego na banciecie wieczornym u Mazura w Toruniu, w wilij¹ Zwodzyjôsza
w roku Pañœcim 1884, Toruñ 1975. Z innych ciekawszych i najcenniejszych dru-
ków przywo³aæ warto tak¿e opracowanie Zefiryna Jêdrzyñskiego W³oskie niebo
Kopernika. Widoki miast z dzie³a Hartmanna Schedla „Liber Chronicarum”
w reprodukcjach J. Gardzielewskiej, Toruñ 1980 oraz Andrzeja Ryszkiewicza,
Ekslibris polski – uwagi o kolekcjonerstwie. (Pos³owie i wiersz T.Z.), Toruñ 1983,
a tak¿e Manie kolekcjonerskie tudzie¿ inne potrzeby cia³a i ducha w 12 miedzio-
rytach Daniela Chodowieckiego z nowymi wierszami Marii Kaloty-Szymañskiej.
Z okazji Ogólnopolskiego Zjazdu Bibliofilów w Lublinie 16-17 III 1985 (Nota
wyd. T.Z.), Toruñ 1985. – Tu warto przypomnieæ, ¿e T. Zakrzewski by³ inicjato-
rem i jednym z g³ównych organizatorów pierwszego powojennego Ogólnopol-
skiego Zjazdu Bibliofilów w Toruniu w 1978 roku, za co Towarzystwo Przyjació³
Ksi¹¿ki w Warszawie odznaczy³o go Z³ot¹ Odznak¹ Honorow¹. W 1990 r. Walne
Zgromadzenie TBL w Toruniu nada³o mu tytu³ cz³onka honorowego za ca³okszta³t
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dzia³alnoœci bibliofilskiej. Z kolei w 1994 r. kapitu³a najwy¿szego odznaczenia
bibliofilskiego nada³a mu Order Bia³ego Kruka ze S³onecznikiem, wrêczony mu
przez przyznaj¹ce to odznaczenie Lubelskie Towarzystwo Mi³oœników Ksi¹¿ki
na tamtejszym zjeŸdzie bibliofilów polskich w 1995 roku.

Drug¹ obok bibliofilskiej dziedzin¹ szczególnego zaanga¿owania T. Zakrzew-
skiego, aktywnego równie¿ w TNT, by³o Towarzystwo Mi³oœników Torunia. Jako
jego cz³onek od pocz¹tku pobytu w Toruniu, od 1976 r. by³ cz³onkiem zarz¹du,
a w latach 1975–1994 redaktorem „Rocznika Toruñskiego”, bêd¹cego wizytówk¹
Towarzystwa i Torunia. W latach póŸniejszych pod firm¹ ToMiTo i innych insty-
tucji organizowa³ liczne wystawy i opracowywa³ publikacje, (ponad 200!) uwzglêd-
nione w Bibliografii jego dorobku, opublikowanej w przywo³anych ju¿ „Spra-
wozdaniach TNT”. Trzeba tu dodaæ, ¿e równie¿ ToMiTo uhonorowa³o go w 1988 r.
swoim najwy¿szym odznaczeniem – „Z³otym Astrolabium”, a w 2000 r. godno-
œci¹ cz³onka honorowego!

W dorobku naukowym Tadeusza Zakrzewskiego, obok dot¹d przywo³anych
opracowañ i im podobnych, z zakresu dziejów polskoœci Torunia i Pomorza,
a tak¿e biografistyki oraz bibliofilstwa i historii sztuki, na szczególn¹ pamiêæ
i uznanie zas³uguj¹ publikacje poœwiêcone historii chórów i œpiewactwa pomor-
skiego, zw³aszcza Torunia i Ziemi Che³miñskiej. Wœród nich jest te¿ jedno doty-
cz¹ce rodzinnego Podgórza pt. Dzieje chórów koœcielnych miasta Podgórza przed
jego w³¹czeniem do Torunia (1918–1938), opublikowane na ³amach „Rocznika
Toruñskiego”, t. 28 w 2001 roku. Niemniej dla mnie szczególnie interesuj¹cym,
zwi¹zanym z dzia³alnoœci¹ kolekcjonersk¹ i wystawiennicz¹ T. Zakrzewskiego,
jest druk Polskie wydawnictwa przebojów muzycznych i tanecznych w okresie
miêdzywojennym (ze zbioru T.Z.). Informator o wystawie w Domu Muz XI–XII
1999).

Pamiêtaj¹c o wspania³ej dzia³alnoœci T. Zakrzewskiego w dziedzinie popula-
ryzacji i wzbogacania pomorskiej kultury i sztuki, chcia³bym tu przywo³aæ wiele
innych bezcennych jego opracowañ, co trudno by uznaæ za przesadê. Na dwie
jednak warto jeszcze zwróciæ uwagê. Chodzi o Kszta³t i oblicze piêkna w sztuce
ksi¹¿ki. (O grafice jako sztuce Z. Gardzielewskiego), Toruñ 1993 oraz Ekslibrisy
Wojciecha Jakubowskiego (ze zbioru T.Z.). Informator o wystawie zorganizowa-
nej przez Dom Muz, Toruñ 2000. Ta druga sygnalizuje równie¿ m.in. zwi¹zki
T. Zakrzewskiego z Gdañskiem. Podobnie jego artyku³y – pt. Zjazd obywatelski
w Oksywiu 1863 r., opublikowany na ³amach „Pomeranii” (1997, nr 1) i Witkow-
scy – rodzina humanistów toruñskich XX wieku, w: Rodzina pomorska, pod red.
J. Borzyszkowskiego, Gdañsk 1999. – Od lat zbieramy siê do opracowania albu-
mu foto pt. „Rodzina pomorska”, do którego Pan Tadeusz przekaza³ zbiór tego
rodzaju dokumentów dotycz¹cych familii Zakrzewskich.

Pan Tadeusz – Dr Zakrzewski prze¿y³ niemal 93 lata. Zmar³ 24.03.2014 roku,
do koñca twórczy, pozostawiaj¹c bogat¹ spuœciznê biblioteczn¹ i archiwaln¹ pod
opiek¹ ¿ony Anny z d. Gumkowskiej, pochodz¹cej z familii ³om¿yñskiej szlachty,
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a z zawodu bibliotekarki, wspomagaj¹cej i toleruj¹cej pasje mê¿a. Ich ma³¿eñ-
stwo zosta³o zawarte w 1975 roku, a w nastêpnych latach siedemdziesi¹tych uro-
dzili siê synowie – Adam i Tomasz. Z pierwszego ma³¿eñstwa z toruniank¹ Mari¹
£angowsk¹ Pan Tadeusz mia³ córkê Aleksandrê i syna Lecha, urodzonych w pierw-
szych latach po II wojnie. Jego kolejne toruñskie mieszkania (przy ul. Sienkiewi-
cza, Szczanieckich, Koœciuszki i Wojska Polskiego), kojarz¹ siê ich goœciom przede
wszystkim z bogatym ksiêgozbiorem. Uleg³ on sporemu ograniczeniu przy ostat-
niej przeprowadzce 10 lat temu; przy dwakroæ mniejszej powierzchni mieszkania
z czêœci¹ ksi¹¿ek trzeba by³o siê po¿egnaæ. Trafi³a ona (podobnie dzieje siê dziœ)
do Ksi¹¿nicy Toruñskiej i ksiêgozbiorów zaprzyjaŸnionych z rodzin¹ osób, nad
czym czuwa³a i czuwa niestrudzona Pani Anna, œwiadoma wartoœci tej spuœcizny
i potrzeby jej dalszego oddzia³ywania – obecnoœci w kulturze miasta Torunia
i Pomorza.

Opiekuj¹c siê przez ostatnie lata mê¿em wraz z jego bratanic¹, Pani Anna
stara³a siê, by do¿y³ kolejnych rocznic urodzin i ukoñczenia rozpoczêtych prac,
jak i publikacji wspomnieñ – z dzieciñstwa… Zaj¹³ siê tym najwierniejszy z jego
przyjació³ – Zefiryn Jêdrzyñski, st¹d nadzieja, i¿ nied³ugo poznamy nie tylko
wspomnienia Pana Tadeusza z dzieciñstwa, ale i biogramy dwóch wybitnych po-
staci niemieckiego rodu, zas³u¿onych równie¿ dla polskoœci, w tym toruñczyka
Karla Marguarta (1818–1872).

W dotychczas opublikowanym dorobku Pana Tadeusza jest m.in. artyku³ pt.
Zwei thorner wissenschaftliche Vereine, ein deutscher (Copernicus Verein) und
ein polnischer (Towarzystwo Naukowe w Toruniu) im 19. und 20. Jahrhundert,
w: Toruñ – Thorn (1793–1920). Eine Stadt im Grenzraum, Göttingen 1998; to¿
w jêzyku polskim w: Toruñ 1793–1920. Miasto pogranicza, Toruñ 1999 – Katalog
sta³ej ekspozycji otwartej w 80. rocznicê odzyskania Pomorza 18 stycznia 1920 r.

W dziejach odrodzonej Rzeczypospolitej za przyczyn¹ Pana Tadeusza, cz³o-
wieka œwietnie znaj¹cego ró¿ne œwiaty pogranicza, zw³aszcza kultury, zosta³a
odkryta i zapisana niejedna piêkna karta. Jedna z nich dotyczy jego dzia³alnoœci
w zakresie upamiêtniania m.in. jako cz³onka Wojewódzkiego Komitetu Ochrony
Pamiêci Walk i Mêczeñstwa oraz Komisji ds. Nazewnictwa Ulic, w której podob-
nie jak w ToMiTo wspó³pracowa³ ze œp. Kazimierzem Przybyszewskim. Obaj
zostali wyró¿nieni przez Prezydenta Miasta Torunia Honorowym Medalem „Tho-
runium”. – (Pan Tadeusz w 2002 roku. W 2007 roku otrzyma³ ministerialn¹ Od-
znakê Honorow¹ „Gloria Artis” – „Zas³u¿ony dla Kultury Polskiej”). Obaj zas³u-
¿yli na to, a w³aœciwie tak¿e sam Toruñ, by zostali równie¿ patronami ulic i towa-
rzyszyli w ten sposób na co dzieñ kolejnym pokoleniom mieszkañców tego miasta
– jednej ze stolic Pomorza nad Wis³¹.
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